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  داشت ناشرديا
ها توليد و  هاي جمعي، آثاري است كه توسط آن مشهودترين گواه فعاليت رسانه

اين مجموعـه مطالـب گسـترده و متنـوع بـر اسـاس محتـوا و        شوند.  پخش مي
شوند و در عين حال تأثيرات خـاص   مضموني مشخص شكل گرفته و ارائه مي

  باشند.  خود را دارا مي
مطالعات ارتباط جمعي بر اين فرض اوليه استور با وجود اينكه بنياد تمامي 

توان ادعا كرد كه در خصوص  ها داراي تأثيراتي هستند، ولي مي است كه رسانه
نظـر   اتفـاق ميـزان  ترين  گيري محتواي آن كم شكل ةها و نيز نحو تأثيرات رسانه

گـران ارتبـاط    وبيش از سوي پژوهش مهم محتواي رسانه كم ةوجود دارد. حوز
هـاي   اديده انگاشته شده و تحقيقات موجود عمدتاً محـدود بـه تحليـل   جمعي ن

محتوا و تأثير  ةلئرغم دشواري در تحديد موضوع، مس . بهاند جزئي و فردي شده
ها و نيز مـردم   گران و هم براي رسانه رسانه بر آن يا بالعكس، هم براي پژوهش

به عنوان يك منبع، ها  ناپذير است. محتواي رسانه عادي بسيار جذاب و اجتناب
شـان  ناز اين مزيت واضـح برخـوردار اسـت كـه در مقابـل كاوشـگر واكـنش        

شـود كـه از سـاير     هـايي ظـاهر مـي    رود و در شـكل  دهد و از بين هم نمي نمي
  هاي فرهنگي ثبات بيشتري دارد.  پديده

در اين ميان قريب به اكثريت مطالعات انجـام شـده در ايـن خصـوص بـه      
بـه عبـارت ديگـر    اند.  ها و تأثير آن بر مخاطب پرداخته نهمحتوا و مضمون رسا

هـاي   مفهوم مستتر در اين مطالعات بر اين فرض قرار دارد كه مضـمون رسـانه  



  انتقال پيام  14

بر اين اساس هـم تغييـرات و هـم    كننده واقعياتي عيني هستند.  گروهي منعكس
تـوان بازتـاب برخـي     ود ميش نظم و ثباتي را كه در محتواي رسانه مشاهده مي

كـه در   اجتمـاعي در آن لحظـه معـين دانسـت. در حـالي     هاي واقعيـات   ويژگي
تأثير عوامل دروني يـا   ها تحت بسياري از موارد نه تنها چنين نيست بلكه رسانه

 تـوان  طوري كه مي دهند. به و در اختيار مخاطب قرار مي توليدبيروني محتوا را 
يش بـه تصـنع، رعايـت    هـا گـرا   هاي توليد شده توسط رسـانه  مالحظه كرد پيام

ها و الگوهـاي   توان ويژگي الگوهي مشخص و حتي ساختگي بودن دارند و مي
  كمابيش عيني شرح داد. بندي كرد و به صورتي  ها را طبقه اصلي معنايي اين پيام

كـه ترجمـه    هاي تأثيرات موجود بر محتواي رسانه انتقال پيام؛ تئوريكتاب 
رد، از جمله مطالعات شاخصي اسـت كـه   آن پيش روي مخاطبان محترم قرار دا

كننده واقعيات دنياي اطراف مـا   لزوماً منعكسبا تأكيد بر اين كه محتواي رسانه 
انــد، بــه مقايســه  اي از عوامــل شــكل داده شــده نبــوده بلكــه توســط مجموعــه

ها  ها و تأثيرات مرتبط با آن هاي انجام شده در خصوص محتواي رسانه پژوهش
فـرد ضـمن بررسـي جـامع عوامـل       اب با رهيـافتي منحصـربه  اين كتپردازد.  مي

اي را مـورد نظـر قـرار داده و     سطوح مختلف تأثيرات رسانهدهنده محتوا،  شكل
  اي دارد.  نگاهي جديد به مفهوم محتوا و مضمون رسانه

ها با عنايت به رويكرد خاص ايـن كتـاب    يزي رسانه دفتر مطالعات و برنامه
م به انتشـار آن كـرده اسـت. اميـد اسـت ايـن اثـر        به موضوع مورد بحث، اقدا

  مندان اين حوزه بگشايد. هفراروي پژوهشگران و عالقاي را  ارزشمند باب تازه
  
  ها ريزي رسانه دفتر مطالعات و برنامه                          
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  ها تأثيرات بر محتواي رسانه مطالعة

 شكل را آن كه است يراتـيثأت و ها انهـرس يواـمحت ةدربار ابـكت نيا
 و محتوا از والًـمعم يجمع اطـارتب پژوهش به مربوط يها كتاب .دهد يم

 نيا در ما يول دـنكن يم استفاده روعـش نقطه وانـعن به ها انهـرس ونـمضم
 گونه نيبد معموالً قاتيتحق ليقب نيا پرسش. ميردا يمتفاوت دگاهيد كتاب
 شود؟ يم درك و افتيدر مخاطب توسط دـنيفرا كدام لهيوس به اميپ: است

 يعوامل چه: است نيا ما پرسش يول ست؟يچ مخاطب بر رسانه راتيثأت
 رـتأثي ها رسانه يواـمحت بر يا انهـرس يها ازمانـس از خارج و داخل در
 و واـمحت كه ميريپذ نمي ما دهد يم انـنش الؤس نيا پرسش گذارند؟ يم

 محتوا نيا. است يـنيع يتيواقع كننده منعكس يگروه يها رسانه مضمون
 يا مجموعه توسط محتوا نيا بلكه ست،ين ما اطراف يايدن ةدـكنن منعكس

 قتيحق از ياوتـمتف شكالاَ به منجر كه ودـش يم داده شكل يعوامل از
  :ديريبگ نظر در را ريز مثال هفت. دوـش يم
 يالردو در مورنينگ تايمز گزارشگر هانگ كارول ،1993 مارس در .1

 داستان نيا. شد چاپ يو ةروزنام در كه نوشت يداستان ،تگزاس
 كه بود پوند 300 وزن و فوت 79 طول به يا مرده يخاك كرم ةدربار
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 نيچن ولـمسئ مقامات. ودـب دهكر دودـمس را 35 يـالتيا نيب اهراهـش

به  خود سر پشت در كرم نيا كه يلزج مادهار ـآث كه زدند يم حدس
 ةانـرودخ از كرم نـيا احتماالً كه ودـب نيا ةدهند نشان بود گذاشته جا
 نـيا گزارشگر چرا. ودـب دروغ انـداست نيا. بود آمده روـيودوژانير

  بود؟ كرده چاپ را آن روزنامه چرا و ود؟ـب نوشته را داستان
 يونيـ زيتلو لميفـ  سه 1993 هيژانو سوم و 1992 دسامبر 28 نيب ةهفت يط. 2

 كردند پخش ،يرستانيدب آموز دانش شر،يف يميا وصـخص در را يقيحقا
 گلوله ضرب  به را بود او ةمعشوق كه يمرد ،“بوتافوكو يجو” همسر كه
 نيا درخصوص را ييها لميف زمان هم شبكه سه چرا. بود درآورده يپا از

  چرا؟ و بود چه ها لميف نيا انيم فرق ادند؟د نشان واقعه
 يـط را زن يـورزش رنگارـخب كي يستفوتبال كي ،1993 رـنوامب در .3

 بر چگونه امر نيا. ستين نجايا تو يجا: زد ادـيفر و داد هل مصاحبه
 يو كه يخبر زـين و ودـب آن ياجرا الـح در زن آن كه يا مصاحبه
  گذاشت؟ تأثير نوشت آن متعاقب

 را خود Style Book كتاب مزيتا آنجلس لس ةروزنام ،1993 سال در .4
اي ـمعن  (به Pro-choice ةواژ ياـج  هب و داده قرار نظر ديتجد مورد

 و) نيجن سقط طرفدارمعناي   (به pro-abortion از )انتخاب طرفدار
 Abortion foeاز )يزندگ طرفدارمعناي  (به pro-life ةواژ يجا  به زين
 را  Angloةواژ نيهمچن. دكر استفاده) نيجن سقط دشمناي معن به(
 مدارس ايـمعن  به( co-ed ةواژ ها، يسيانگل نسل وصـدرخص زـج  به

 يراـب كه) نـمس و وردهـسالخاي ـمعن  به( elderly ةواژ و )مختلط
 رياـس. گذاشت ارـكن را دـش يم ردهـب ارـك  به شخص نـس فيتوص
 آدممعناي  به( hillbilly از بودند عبارت دهش هـگذاشت ارـكن يها واژه
 wasp)،رسان نامهمعناي   به( mailman ،)ريتحق يرو از غالباً ـ يجنگل
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 در زدن ودـخ ولـق ريزمعناي  به(  welshو) عسل يب زنبور معناي به(
 جاديا به ميتصم روزنامه نيا ياسـاس چه بر را؟ـچ). يبند شرط مورد
  ؟گرفت يراتييتغ نيچن

 ييها عكس انتشار به شروع يوجرسين كوچك قطع يها روزنامه از يك. ي5
 در رـام نيا رچهـگ. درـك مجله اول ةصفح در برهنه مهين مدل انـزن از

 چرا. ستين ونهـگ نيا ييكايآمر وعاتـمطب در ،است ولـمعم انگلستان
  شود؟ داده نشان اول صفحات در برهنه مهين زنان ريتصاو ديبا

 به امروز اخبار از قسمت نيا در. هستم كاني چانگ نم ،ريعصربخ«. 6
 گـچان ».آورد ايدن به رـپس نوزاد كي براون يمورفد انـرس يم اطالع
 در را ارـنگ روزنامه كي نقش براون اما. است ارـنگ روزنامه كي واقعاً
 و يـواقع يها تـيشخص از چرا. دـكن يم يازـب يونـيزيتلو شينما

  شود؟ يم استفاده هم با يساختگ
 در 1993 سال رد ي ديويد كورِشتراژد در يبزرگ نقش ونيزيتلو .7

 از يبعض ةدـيعق به زرگـب ارـيبس ينقش د،رـك اـفيا زاسـتگ يواكو
 يمذهب ةـفرق رـرهب شكورِ. يرـيگ گروگان و مـسيترور انـكارشناس

 وقوع و فرقه نيا يزـمرك ساختمان ةرـمحاص يپ در كه بود انيديداو
  .شد كشته روانشيپ نفراز 75 همراه به ،يزسو آتش

  

 وختنـس در را ونـيزيتلو نقش م،ـسيترور اسـكارشن رمن،ـكاپ رتـراب
 خبرنگاران. دكر سهيمقا شورش كي ختنيبرانگ با شكورِ ديويد ساختمان

 يينما بزرگ را او هاي انگيزه كردند، برقرار ارتباط مرد نيا با يونـيزيتلو
 يوزـس آتش آن به رـمنج تاًينها كه آوردند ودـجو به يتيوضع و دـكردن

 تئاتر شلوغ سالن در كه بود نيا مانند درست ها رسانه كار. شد مرگبار
 نكهيا تا شد يم انجام آرام صورت به كارها نيا تمام! آتش بزنند، اديفر

 رانيگ گروگان با مذاكره كارشناسگري ويوِر  .داد رخ بزرگ يسوز آتش
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 رو ادهيپ در تيجمع ازدحام به راواكو  در ونيزيتلو توسط طيشرا پوشش

 بلند ساختمان كي از پرش با كند يم ديتهد يشخص يوقت كه دكر هيتشب
 ندگانيگو( شما«: ديگو مي ويوِر. بپر بپر،: زنند يم اديفر كند، يم يخودكش

 نيا و دينداد هل بام پشت از را فرد آن ديكن ادعا ديتوان يم )ونيزيتلو
 شـنق وطـسق نيا در كه دـيكن اـادع دـيتوان يم اـيآ اما .است درست
ديويد  ارياخت در يجهان انمخاطب ونيزيتلو البته، »؟دتينداش) كننده كيتحر

(كامن،  دهد انجام را كار نيا توانست ينمي و خود كه داد قراركورِش 
 شد؟ ريدرگ ديويد كورِش يماجرا در حد نيا تا ونيزيتلو چرا. )1993
 ؟كردند زوم كورِش ديويد ساختمان يرو ها نيدورب روز 50 از شيب چرا

 شده ديتول ،رسانه يمحتوا چگونه كه ديگو يم ما به ها پرسش ناي پاسخ
 روزانه مشاهدات معرف ،كوتاه يها داستان گونه نيا. رديگ يم شكل و

 و مجزا ييدادهايرو ع،يوقا نيا اهستند. ام يگروه يها رسانه كاربران
 توان يم مختلف يها روش به و بوده مرتبط هم با بلكه ستندين نامربوط

. پرداخت خواهد روابط نيا كشف به كتاب نيا. دكر سهيمقا را ها آن
 با ابـكت نيا يـكل رحـط ونهـچگ كه تـاس نيا از يـحاك 1. 1 لـشك
 و اتـقيتحقاست.  اسبـمتن “راتـيثأت و دـنيفرا” رـت يتسنّ يها ابـكت

 يـبررس به ميردازـپ يم ها آن رامونـيپ بحث به اـنجيا رد كه يـمطالعات
 از محتوا نيا كه ييها روش ها، رسانه يمحتوا تيماه رامونيپ يها پرسش

 تأثير. پردازد يم ،دـكنن يم جاديا كه يمنافع و ود،ـش يم ادـجيا ها آن قيطر
 ورـط هب ها انهـرس يواـمحت ياطالعات يها يـژگيو و رـخب و يرمـسرگ
 نيا يبررس به قاتيتحق ،مثالً. است گرفته قرار مطالعه مورد يا ردهگست

 شتريب يپرخاشگر موجب خشونت شينما ايآ كه اند پرداخته مطلب
 يجمهور استير انتخابات شينما ايآ نكهيا اي و ريخ اي شود يم كودكان

 دادن يأر الـاحتم كاهش وجبـم ،يونـيزيتلو يرـخب يها رنامهـب در
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 يها حوزه ها، حوزه نيا. ريخ اي شود يم كوست توِس ةقمنط شهروندان
 وجود هم يتر مهم يها پرسش ما نظر از يولهستند.  قيتحق توجه جالب
 موجب كه كنند يم ديتول را ييها برنامه يونيزيتلو يها شبكه چرا: دارد

 يونيزيتلو ياه شبكه يها برنامه چرا شود؟ يم كودكان شتريب يپرخاشگر
 نيا پاسخ ما ةديعق به شوند؟ يم ايفرنيكال در يأر كاهش سكير موجب
 كاركنان شيگرا ،يشخص يها نگرش جمله از يعوامل در ها پرسش
 يفضا سازمان، تيمالك يالگوها سازمان، يمش خط ،يگر يا حرفه رسانه،
  .دارد قرار كيدئوژيا راتيثأت و كنندگان غيتبل ،ياقتصاد
 يهـا  رسـانه  رامـون يپ قيـ تحق بـه  مربـوط  يها كتاب شتريب: 1. 1لشك
 محتـوا  افـت يدر نـد يفرا بـه  كـه  شـوند  يم يمطالعات شامل اصوالًي گروه
 مـا  اعتقـاد . پردازند يم جامعه و افراد بر محتوا راتيثأت اي مخاطب توسط

 زيـ ن دهـد  يم شكل را محتوا كه يراتيثأت شناخت و درك كه است نيا بر
  .است تياهم حائز اندازه نيهم به

  آثار و نديفرا ةمطالع                            محتوا تأثير مطالعات
ــ ــر راتيثأت ــوا ب ــانه يمحت ــا رس ــ يه ــوا                يگروه  يمحت
 راتيثأتـ                    افتـه ي انتقـال  مطالـب  عنوان به يگروه يها رسانه
 جامعه و مردم بر يگروه يها رسانه

  
 بعضي از تعاريف

ها آغاز كنـيم. منظـور    خود از محتواي رسانه اجازه دهيد با تعريف منظور
ي و كيفي اطالعـات كالمـي و ديـداري انتشـار     از محتوا، طيف كامل كم

معنـاي    محتـوا بـه  عبارت ديگـر،   هاي گروهي است. به يافته توسط رسانه
ي   شـود.   تمام آن چيزي است كه در رسانه ديده و شـنيده مـي   طيـف كمـ

هاسـت كـه قابـل     اي محتواي رسانهه اطالعات، شامل آن دسته از ويژگي
 هـايي كـه يـك خبـر     تعـداد ثانيـه   گيري يا شـمارش هسـتند. مـثالً    اندازه
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هايي كه در روزنامه بـه يـك    انجامد يا تعداد ستون طول مي  تلويزيوني به

البته در محتواي رسانه موارد قابل شـمارش   شود؛ خبر اختصاص داده مي
كشوري  ةاد اخبار يك روزنامه دربارگيري بسيار زياد هستند. تعد يا اندازه

زماني مشخص، تعداد زناني كه در تبليغات اتومبيـل   خاص در يك دورة
شـده در ده سـال    هـاي كمـدي پخـش    خورند، تعـداد برنامـه   چشم مي  به

گذشته، تعداد تصاوير چاپ شده سـناتورهاي آمريكـايي در مجـالت يـا     
پوسـت   ان سـياه يك گويندة ورزشي خـاص بـه بازيكنـ   تعداد دفعاتي كه 
  هايي از اين موارد هستند.  كند، نمونه فوتبال اشاره مي
توانـد اطالعـات مهمـي را درخصـوص ميـزان       ها مي گيري اين اندازه

توانـد بـه مـا     يهاي رسانه به ما بدهد، اما نم ها و اولويت پوشش موضوع
بگويد اين پوشش چگونه بوده و چه كيفيتي داشته است. ممكن است دو 

مقـدار يكسـاني خبـر چـاپ كننـد امـا        در مورد اسـرائيل دقيقـاً   روزنامه
افتـد   هاي بسيار متفاوتي درخصوص اتفاقاتي كـه در اسـرائيل مـي    ديدگاه

ورزشي چند بـار بـه ورزشـكاران     ته باشند. دانستن اينكه يك گويندةداش
تواند به ما بگويد كـه ايـن پوشـش خبـري      كند نمي پوست اشاره مي سياه

هاي كيفي محتـواي   يا تبعيض. ارزيابي ويژگي الت استعد كنندة منعكس
تر و مفيدتر از ايـن   رسانه امري دشوار است اما اغلب بسيار آشكار كننده

  است كه صرفاً به اطالعات كمي نگاه كنيم. 
ــه مطالعــه و تحقيــق  بســياري از دانشــمندان علــوم  اجتمــاعي كــه ب

عينيـت هسـتند.    نندةك پردازند نگران مفهوم اغفال ها مي خصوص رسانهدر
توانند به معرفي و ارائه يك واقعيت عيني نزديك  ها تا چه ميزان مي رسانه

عنوان ناظر عيني واقعيت وجود   له اين است كه چيزي بهئشوند؟ البته مس
ش خود براي تعبيـر و تفسـير   ها و دان ندارد، همه ما از تجارب، شخصيت

توانيم انجام دهيم ايـن   ري كه ميكنيم. بهترين كا بينيم استفاده مي مي آنچه
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؛ ديـدگاهي  ها را با واقعيت اجتماعي مقايسه كنيم است كه واقعيت رسانه
به جهان كه از جنبة اجتماعي مشتق شده است، يعنـي آنچـه كـه جامعـه     

  داند.  دربارة خود مي
دهـد، از   خـود ارائـه مـي    ، منـابع اطالعـاتي زيـادي را دربـارة    جامعه

تا مـرور   هاي تجاري هاي اداري و موجودي دداشتهاي پرسنل، يا پرونده
هـا. ارزيـابي مـا از واقعيـت      هـاي رسـانه   ها و گزارش ها، نظرسنجي كتاب

آنچـه كـه واقعـاً در جهـان روي      تماعي، يعني بهترين حدس ما دربارةاج
كنـد.   دهد، از تمام اطالعاتي كه در دسترس ما قـرار دارد اسـتفاده مـي    مي
تر از آن اسـت كـه از    بيم كه واقعيت بسيار پيچيدهيا طور كلي ما در مي به

اشـتقاق اجتمـاعي    ف شود (براي اطالعات بيشـتر دربـارة  نظر عيني تعري
  .را مالحظه كنيد) Ichheiser 1970 واقعيت، بخش

  ها تاريخ غني تحقيق و پژوهش درخصوص رسانه
  ها رسانه شناسي جامعه

 مطالعـاتي گفتـه   اغلـب بـه تحقيقـات و   هـا   شناسي رسـانه  عبارت جامعه
پردازنـد، امـا در    هـا مـي   ثيرات موجود بر محتواي رسـانه أشود كه به ت مي

مثال، تحقيقات  رايشناسانه نيستند. ب هميشه جامعه، حقيقت اين تحقيقات
اي و  عنوان افراد حرفه  ها به و مطالعاتي كه به روابط اجتماعي ژورناليست

شناسـي   روان وارد حـوزة  پـردازد بيشـتر   مي ها آنهاي شخصي  به ديدگاه
شناسـي. بـا وجـود ايـن، خـواه مـا ايـن مطالعـات را          شود تـا جامعـه   مي

كنندة  منعكس ها آنشناسي اجتماعي بناميم،  ها يا روان شناسي رسانه جامعه
يابد. تعدادي  روز افزايش مي تحقيقي هستند كه محبوبيت آن روزبه حوزة

انـد،   هـا پرداختـه   ت رسـانه ثيراأتـ  ةاز محققاني كه پيش از اين بـه مطالعـ  
پرسـند چـرا بايـد چنـين محتـواي       ازجمله خود ما، اكنـون از خـود مـي   

  ثيرگذاري وجود داشته باشد. أت
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پردازند از  ها مي گرچه تحقيقاتي كه به شرح و تعريف محتواي رسانه

 تـأثير هاي علمي درخصـوص   اند، اما بررسي ابتداي اين قرن وجود داشته
گ جهـاني دوم آنچنـان گسـترده نبـود. تحقيقـات      بر محتوا تا پس از جن

) مبنــي بــر عملكــرد 1950( جديــد بــا پيشــنهاد ديويــد منينــگ وايــت
ن وقـايع  كه از ميا ــها  هاي رسانه بانان پيام عنوان دروازه  ها به ژورناليست

و تعريـف   ـــ شـوند   تبديل به خبر ميكنند كه  روز وقايعي را انتخاب مي
آغاز شد. از آن زمان بـه بعـد،    ها آن) از چگونگي شغل 1955وارِن بريد (
اند كـه   هايي تمركز يافته اي از تحقيقات و مطالعات بر روش شمار فزاينده
و نيـز سـاختارهاي سـازماني و خـود      هـا  آنها و كارمندان  كاركنان رسانه

با وجـود ايـن،   ؛ ذارندگ مي تأثيرها  بر محتواي رسانه ها آنجامعه از طريق 
بـه پيونـدها و    يقات افزايش يافته است، توجه كميگرچه تعداد اين تحق
  شده است.  ها آنارتباطات نظري ميان 

  
  رويكرد فرضيه

سـال گذشـته اساسـاً     40تحقيقات انجام شده درخصـوص محتـوا طـي    
ويژه در مقايسـه بـا    هب اند؛ دهكراطالعات بيشتري را نسبت به تئوري ارائه 

 1. 1 ثيرات نشان داده شده در كنار شكلأحقيقات انجام شده درخصوص تت
تعداد اندكي از تحقيقات محتوا به تعريف و آزمايش يك تئـوري خـاص   

نچه را كه پردازند و در عوض پژوهشگران معموالً شرح مختصري از آ مي
و سپس به آزمايش يك يا چند فرضيه يـا   اند ارائه داده انتظار دارند بيابند

كنـد   هـا را مشـخص مـي    روابط ميان دو يا چند متغير كه بعضي از پديده
پردازند. مثالي از فرضيه بدين قرار است: هر چـه ارزش خبـري يـك     مي

تري از آن خواهند  هاي گروهي پوشش برجسته رويداد بيشتر باشد، رسانه
نـد از: ارزش خبـري و   ا داشت. دو متغير عمده و مهم در اين مثال عبارت

قابـل سـنجش هسـتند    ها تا حـدودي   بودن پوشش. هر دوي اين هبرجست
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بـه   جمهوري از نظر عيني ارزش خبري بيشتري نسبت (انتخابات رياست
و ميزان پوشش اختصاص يافته به هر دو  انتخاب فرماندار يك شهر دارد

كند كه رويدادهايي بـا   بيني مي قابل ارزيابي است). اين فرضيه چنين پيش
تري تحت پوشش خبري  تر و مهم طور برجسته زياد به ارزش خبري ذاتي

اول يك روزنامه يا در آغـاز يـك بخـش     ةشايد در صفح گيرند. قرار مي
تحت پوشـش  خبري تلويزيوني، رويدادهايي با ارزش خبري متوسط نيز 

در صفحات مياني روزنامه يا در ميانه برنامه خبـري.   فقطگيرند اما قرار ب
از نظر ارزش خبري در سطح پاييني قرار دارند، همچنين رويدادهايي كه 

  اي قرار نگيرند.  ممكن است هرگز تحت پوشش رسانه
هـاي   تواند منتهي بـه پيشـرفت   آزمايش بسياري از فرضيات مرتبط مي

هـاي بهتـري درخصـوص     بيني كند تا پيش د كه به ما كمك ميشوتئوري 
تـدريج    كنند و بـه  ها رشد مي عمل آوريم. اين تئوري ها به محتواي رسانه

كه پژوهشگران درخصوص موضوع خـود تعيـين    ها آنهايي مانند  فرض
همراه تعاريف مفاهيم كليـدي و پيشـنهادهايي بـراي ارزيـابي       كنند به مي
هـاي   شود. با وجـود ايـن، بيشـتر تحقيـق     اضافه مي ها آنبه ساختار  ها آن

د ايـن نـوع   هـا و اطالعـات، فاقـ    محتواي رسانه در تمركز خـود بـر داده  
طـور    بـه  هـا  آنهاي مشترك ميان  ارتباطات نظري هستند. در نتيجه، رشته

شود. يك تئوري  و از رشد تئوري جلوگيري مي چشمگيري ناديده گرفته
) يـا  كن است به يك فرضيه (نظير آنچه در مثال باال به آن اشـاره شـد  مم

امـا   اسـت  كلي يكساني پرداختـه  باشد كه به ايدة چندين فرضيه محدود
 دهـد. بـراي مثـال، نظريـة     آن را مورد توجه قرار مي هاي جداگانة ويژگي

محتواي خبر كه توسط يكي از نويسندگان اين كتاب ارائـه شـده اسـت،    
ــونگي     ــرض را درخصــوص چگ ــت ف ــل و هش ــيه و چه ــت فرض هش

  كند. ها ارائه مي گيري محتواي رسانه شكل
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  هاي نظري ديدگاه
هـايي   رخصوص محتوا، پيرامون مجموعهساير دانشمندان نيز تحقيقاتي د

) ايـن  1980) و گيتلـين ( 1979اند. گَنس ( هاي نظري انجام داده از ديدگاه
  كنند:  رويكردها را به چندين دسته تقسيم مي

و يـا انـدكي   گونـه   واقعيت اجتماعي، بدون هـيچ  كنندة محتوا، منعكس •
كـه   كنـد  تحريف است. رويكرد آينه در تحقيق محتوا چنين فرض مـي 

ق واقعيت شود، حامل انعكاس دقي هاي گروهي پخش مي آنچه از رسانه
ماننـد دوربـين تلويزيـوني كـه تصـاوير       اجتماعي براي مخاطب است؛

ثيرات باطـل نيـز محتـواي رسـانه را     أكند. رويكرد تـ  جهان را ضبط مي
مصالحه ميان آن  اقعيت را نتيجةداند اما اين و واقعيت مي كنندة منعكس

اي ديگر كه  و عده اند ها فروخته بيند كه اطالعات را به رسانه اي مي عده
كنند. اين نيروها يكـديگر را خنثـي و در    اين اطالعات را خريداري مي

  كنند.  نهايت تصويري عيني از رويدادها ايجاد مي
هاسـت.   هاي كاركنـان رسـانه   ثر از روابط اجتماعي و گرايشأمحتوا، مت •

دهنــده، حــاكي از آن اســت كــه عوامــل  ايــن رويكــرد مبتنــي بــر پيــام
اي،  هـاي حرفـه   شـامل گـرايش   ـــ شناسانه اصلي پرسنل ارتباطات  روان

دهندگان دريافـت   اي كه پيام هاي حرفه آموزش شخصي و سياسي آنان و
وجود آورند كـه در    اجتماعي به يواقعيت ها آنشود  موجب مي ــكنند  مي

هـا   بوده و در مقابل، ارائه ايـده  هاي اجتماعي هنجار آن، توافق ميان گروه
هـاي عجيـب و غريـب و نـامطلوب      عنـوان پديـده    يا رفتارهـاي نـو بـه   

هاي  دهندگان افراد يا گروه شوند. بر اساس اين رويكرد، پيام محسوب مي
هـاي دور يـا خـارج از مركـز نمـايش       عنوان افراد يا گروه  منحرف را به

  گيرند.   نمي ا جدير ها آندهند كه افراد معقول و منطقي  مي
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هاست. رويكرد امور عـادي سـازماني    ثر از امور عادي رسانهأمحتوا، مت •
هايي اسـت كـه    ثر از روشأها مت كند كه محتواي رسانه چنين استدالل مي

كنند.  كار را سازماندهي مي ها آنهاي  طي آن كاركنان ارتباطات و شركت
صورت   ههايي را ب استانبينند تا د آموزش مي ، گزارشگران خبربراي مثال

اطالعات مهـم اسـت    نظر خود جزء  و آنچه را كه به هرم وارونه بنويسد
نـد.  آن را به ترتيب اولويت نزوليِ اهميت ارائه ده در ابتدا بياورند و بقية

  محتواي داستان است. كنندة تعيين بنابراين، ارزيابي ژورناليست
اجتماعي اسـت. ايـن رويكـرد،    ثر از ساير نهادها و نيروهاي أمحتوا، مت •

قـواي   ـــ دهنده و سازمان  ي خارج از پيامـحاكي از آن است كه عوامل
محتوا هستند. براي مثال،  كنندة تعيين ــاقتصادي و فرهنگي و مخاطب 

كننـد آنچـه را كـه مخاطـب      دهندگان سـعي مـي   در رويكرد بازار، پيام
ات ي تبليغـ خواهد، عرضه كننـد تـا تضـمين كننـد مخاطبـان زيـاد       مي

. از سوي ديگر، در رويكرد مسـئوليت  بينند محصوالت اسپانسرها را مي
جـاي پاسـخ بـه درخواسـت       دهندگان عالقـه دارنـد بـه    اجتماعي، پيام

  مخاطب، آنچه را كه وي به آن نياز دارد عرضه كنند. 
هاي ايدئولوژيك بوده و وضعيت موجود را حفـظ   محتوا تابع موقعيت •

اي است كه بر اساس آن،  رد نظري وسيع و گستردهرويك كند. سلطه مي
ثر از ايدئولوژي صـاحبان قـدرت در جامعـه اسـت.     أمحتواي رسانه مت

دست صاحبان   هاي كليدي نظام اقتصادي كه به عنوان بخش  ها به رسانه
شوند، همواره حامل يك ايدئولوژي سازگار  قدرت اقتصادي كنترل مي

شكل و وضـعيت    كند كه جامعه به يبا اين منافع هستند و اين كمك م
 حاضر ادامه دهد. 
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  ها ساخت تئوري محتواي رسانه
هاي حاضر درخصوص محتواي رسـانه   در اين كتاب، به مقايسه پژوهش

هاي اين رويكردهـاي نظـري مختلـف را     ها و تفاوت ، شباهتپردازيم مي
تين گـام را در سـاخت تئـوري    كنيم و بـه ايـن ترتيـب نخسـ     بررسي مي

 .1هـاي گروهـي را بـا     هپردازيم كـه رسـان   داريم. ابتدا به عواملي مي يمبر
. نشـان  2تي و ثيرات سـنّ أمقايسه رويكرد ما با رويكرد متون فراينـد و تـ  

بيش توسط پژوهشـگران  و ها كم مهم محتواي رسانه دادن اينكه چرا حوزة
در ارتباط جمعي ناديده انگاشته شده و چـرا پـژوهش و تحقيـق عمـدتاً     

دهنـد. مـا داليـل     اند، شكل مي هاي جزئي يا فردي شده ود به تحليلمحد
ايـن   كنيم. ازجمله داليـل تاريخچـة   متعددي را براي اين امر مشخص مي

آمريكا و تمايل  هنگي مسائل فردي به جمعي در جامعةحوزه، اولويت فر
اين مباحث فصل دوم . است اندازي صنعتي دانشمندان در برگزيدن چشم

  دهند.  كيل ميكتاب را تش
پردازيم كه چگونـه محتـواي    ، به بحث درخصوص اين امر ميفصل سوم

كنـيم كـه    انـد و بررسـي مـي    ها مورد مطالعه قرار گرفته ها طي سال رسانه
دهند. ما نقـش فعـالي را بـراي     ها تا چه حد واقعيت را انعكاس مي رسانه
با ساير منابع  كنيم كه قابل مقايسه ها در ساخت واقعيت پيشنهاد مي رسانه

  واقعيت اجتماعي است. 
مردم، اماكن  ده و نگاهي بهكرها را بنا  ، ماهيت محتواي رسانهفصل چهارم

دهنـد. مـا    و رويدادهايي خواهيم داشت كـه دنيـاي رسـانه را تشـكيل مـي     
اي از تحقيقــات و مطالعــات  اي را از مجموعــه الگوهــاي پوشــش رســانه

ي مثـال ، مطالعـات بسـياري نشـان داده     استخراج و ارائه خواهيم كرد. (برا
كند). سـپس بـا    است كه اخبار، اطالعات مربوط به قدرتمندان را منتقل مي

ها با ديگر معيارهاي واقعيـت   بررسي مطالعاتي كه به مقايسه محتواي رسانه
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پردازد به بررسي ميـزان انعكـاس واقعيـات اجتمـاعي توسـط       اجتماعي مي
 كننـدة  هـا هميشـه مـنعكس    كنيم رسانه ابت ميها پرداخته و ث محتواي رسانه

پردازيم كه در  سيستماتيكي مي هاي واقعيت نيستند. سپس به تعريف روش
  كند.  ها با دنياي واقعي فرق مي آن، دنياي رسانه

پـردازد كـه طبـق     فصل پنجم تا نهم به بررسي عوامل گونـاگوني مـي  
ها  رسانه د بر محتوايبدان اشاره ش هاي گَنس و گيتلين كه قبالً بندي دسته
  گذارند.   مي تأثير

شخصي آنـان   اي بر حسب رويكردهاي ، نگاهي به افراد حرفهفصل پنجم
سـپس بـه بررسـي     اي آنـان دارد.  هاي حرفه و رويكردهاي ناشي از نقش

، تفـاوت  ها آندهندگان بر كار  رويكردهاي سياسي ليبرال پيام تأثيرادعاي 
تصـورات   تـأثير نفـع و چگـونگي    يطـرف و ذ  هاي بـي  ميان ژورناليست

هاي آنان درخصوص پوشـش رويـدادها    ها از خبر بر انتخاب ژورناليست
  خواهيم پرداخت. 

هـا   رسـانه  ثيرپذيري محتوا توسط اصول كاريأ، به چگونگي تفصل ششم
هايي در گردآوري اخبار و انتقال  خواهيم پرداخت كه ناشي از محدوديت

باني،  دروازه ها نظير اصول كاري رسانهآن است. سپس به چگونگي ايجاد 
در واكنش  گاري گروهي و تكيه بر منابع رسمين سيستم ضربتي، روزنامه

ثر محصولي قابل قبول براي مشتريان ؤبه نيازهاي سازماني جهت توليد م
  خواهيم پرداخت. 

خـواهيم   اي بـر محتـوا   هـاي رسـانه   سـازمان  تـأثير ، به بررسي فصل هفتم
هـاي سياسـي،    در حمايت از نامزدهـاي پسـت   ها آن تأثير از جمله پرداخت.
هـاي سـازماني،    هاي سازماني. ما نقـش  ها و سياست گيري در سرمقاله موضع

هـا، الگوهـاي مالكيـت و اهـداف اقتصـادي سـازمان را        ساختارها، سياست
  آوريم.  ثيرات موجود بر محتواي اخبار به حساب ميأاي از ت عنوان مجموعه به
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هـا در   اي نظير محيط اقتصادي كه رسانه به عوامل غير رسانه ،فصل هشتم
تيراژ، وسـعت بـازار، سـوددهي،     ،كنند (هم خرد و هم كالن  آن عمل مي

اي گونـاگون از   هـاي رسـانه   ها و ميزاني كه سـازمان  رقابت با ساير رسانه
كننـد)، تبليغـات و    هاي خود با يكديگر ارتباط پيدا مي طريق هيئت مديره

  پردازد.  ابع درآمد و متغيرهاي فرهنگي و ملي ميديگر من
  

ثيرات بر محتـوا از ديـدگاه ايـدئولوژيكي اجتمـاعي     أ، به مرور تنهمفصل 
ايجـاد مرزهـاي اجتمـاعي     هـا در  سپس به بحث درخصوص نقش رسانه

و ارتباطات ميان ويژگي ايدئولوژيك محتـواي   “منحرف”و  “عادي”ميان 
كه توسط انديشمندان ماركسيست پيشنهاد ها و مراكز قدرت جامعه  رسانه
ثيرات سـطح پـايين   أميـان تـ   شرح رابطـة  عالوه، به . بهدپرداز ميشود،  مي

هـا) و عملكردهـاي ايـدئولوژيك     هاي ژورناليسـت  (اصول كاري، ارزش
  پردازيم.  مي ها آنتر  بزرگ

يكرد محتوا محور ما كه طي آن، رو كند هايي را پيشنهاد مي ، راهفصل دهم
ـ  ها مـي  رسانه صوص مطالعةدرخ تـر فراينـد و    تيبـه مطالعـات سـنّ    دتوان

بـازدهي خـاص    كه راثيرات، انواع محتوا أت ة. مطالعثيرات، مرتبط شودأت
بيني ايـن امـر كمـك     سازد. ديدگاه ما به پيش كنند، مشخص مي ايجاد مي

توانند آن نوع محتوا را توليد كننـد؛   كند كه چه عواملي در كنار هم مي مي
هر « كند. براي مثال، اين فرضيه كه ، كمك ميتأثيرنابراين به تعيين ميزان ب

 »بيشـتر اسـت   هـا  آني دادن أچه مردم بيشتر روزنامه بخواننـد احتمـال ر  
نيازمنــد احــراز شــرايط الزم توســط نــوع محتــواي سياســي موجــود در 

ـ     مـي  ها آناي است كه  روزنامه ثر از أخـود متـ   ةخواننـد و آن نيـز بـه نوب
اي اسـت. مـا ايـن     رسـانه  اي و بـرون  رسـانه  ثيرات درونأاي از ت وعهمجم

هاي گروهي مجرايي است كه  محتواي رسانه«بنيادي معمول را كه  فرضية
كشـيم و   بـه چـالش مـي    »يابـد  واقعيت از طريق آن به مخاطب انتقال مي
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ثيرات أهـاي موجـود در مـورد تـ     پيشنهاد ما اين است كـه بيشـتر نوشـته   
  زمند تعبير و تفسير مجدد هستند.ها نيا رسانه

با هم  دانيم ثيرات بر محتواي رسانه ميأت ة، آنچه را كه دربارفصل يازدهم
ها و فرضيات در  اي از مفروضات، گزاره تركيب كرده و به شكل مجموعه

تـوانيم ايجـاد تئـوري جـامع      آورد. از طريق اين فرايند اسـتقرايي مـي   مي
  محتواي رسانه را آغاز كنيم.
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  2    
  تأثيراتسوي فراينده و  آن

هـا از   هاي مربوط به تئوري ارتباط جمعي، بر فرايندي كه پيـام  بيشتر كتاب
كـه   تـأثيراتي شـود و نيـز بـه     طريق آن توسط مخاطب دريافت و درك مي

كنند. در هر دو فراينـد، پيـام    ها ايجاد كنند ، تمركز مي ممكن است اين پيام
 تـأثيرات مستقل يا علت اسـت. در نتيجـه،   بر حسب علوم اجتماعي، متغيرِ 

  يابند.   اي هستند كه بر اساس محتوا تغيير مي پيام نيز متغيرهاي وابسته
كنـيم.   عنوان متغيري وابسته تعريف مي ولي ما در اين كتاب، پيام را به

ثر از مجموعـه  أاستدالل ما نيز اين است كه پيام يـا محتـواي رسـانه، متـ    
اي اسـت.   هاي رسـانه  ر داخل و خارج سازمانوسيعي از عوامل موجود د

ـ       طـور   هبا وجود اين، پيش از آنكه نگاهي بـه هـر يـك از ايـن عوامـل ب
طور  جداگانه داشته باشيم، الزم است بفهميم چرا اين عوامل در گذشته به

اند. در اين فصـل،   كشف نشده تأثيركامل مانند مباحث مخاطب، فرايند و 
دهد دانشمندان علوم ارتباطات  به ما نشان ميكنيم كه  چارچوبي ايجاد مي

  اند. تمركز خود را بر كدام نقطه و چرا قرار داده
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  تي تحقيقات انجام شده درخصوص ارتباطاتتمركز سنّ
  

منظور ايجاد نخستين بخش از اين چارچوب، بهتر است تحقيـق را بـر    به
ه است. بندي كنيم: سطح تحليل و آنچه مورد مطالع عد طبقهاساس دو ب  

  
  سطح تحليل

دهنـده طيفـي    سطوح تحليل در پژوهش ارتباطات را مـي تـوان تشـكيل   
دهنده  ترين واحدهاي تشكيل از كوچك ــپيوسته از خرد تا كالن دانست 

. تحقيق در سـطح خـرد و جزئـي بـه بررسـي      ها آنترين  سيستم تا بزرگ
 هـا  آنو بـر  پردازد كه با مردم درگير اسـت   عنوان فعاليتي مي ارتباطات به

پردازد كه  گذارد. تحقيق كالن به بررسي ساختارهاي اجتماعي مي مي تأثير
هـا و   هاي اجتماعي، سـازمان  خارج از كنترل اشخاص هستند، مانند شبكه

كننـد. آنچـه كـه در     طور سلسله مراتبي عمل مي ها. اين سطوح به فرهنگ
سطوح باالتر ثر از آن چيزي است كه در أدهد مت تر روي مي سطوح پايين

  شود. روي داده و حتي تا ميزان زيادي توسط آن تعيين مي
  شود؟ چه چيز مطالعه مي

  

هـاي تعريـف و تشـريح فراينـد      تـرين روش  يكي از نخستين و معـروف 
) ارائه شـد كـه چـارچوب زيـر را     1984ارتباطات توسط هرولد السول (

  :كردپيشنهاد 
  چه كسي
  گويد چه مي

  از طريق كدام مجرا
  كسي به چه
  ثيريأبا چه ت

 ـــ ده است كراين عوامل را بررسي  مةمطالعات علم ارتباطات جمعي ه
گويـد)، رسـانه (از طريـق     دهنده (چه كسي)، محتواي رسانه (چه مي پيام
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امـا   ـــ ثيري) أ(بـا چـه تـ    تأثيراتكدام كانال)، مخاطب (به چه كسي) و 
 تـأثيرات و بيشتر تحقيقات و مطالعات روي دو عامل آخر يعني مخاطب 

  اند.  تمركز كرده
كننـد، امـا حتـي     بسياري از تحقيقات بر بيش از يك جز تمركـز مـي  

پردازند، بيشتر گرايش به تمركز بر  تحقيقاتي كه به بررسي چندين جز مي
منظور درك اين موضوع، نگـاهي بـه تحقيقـات     يكي از آن اجزا دارند. به

الزارسفلد و همكـاران  كنيم كه توسط پل  ي دادن ميأكالسيك پيرامون ر
اي بـا   در شهر اري واقع در اوهايو انجام شد. مصاحبه 1940وي در سال 

هـاي   دادن، ويژگـي  يأدر مـورد ر  هـا  آنهزار نفر درخصوص تصـميم   سه
هاي روزنامه و راديو در مورد يـك جريـان    به پيام ها آنشخصي و توجه 

هـاي   پيـام سياسي خاص انجام شـد. محققـان چنـين نتيجـه گرفتنـد كـه       
كننده  كرد (اما تعيين ها تمايالت و عاليق سياسي مردم را تقويت مي رسانه

هـاي شخصـي    عالوه چنين مشخص شد كه ويژگي اين تمايالت نبود). به
بـود و مخاطبـان،    هـا  آنكننده عالقه و تمايالت سياسـي   مخاطبان، تعيين

اسي متناقض هاي سي منظور تصفيه پيام صورت گزينشي و به ها را به رسانه
دادند. در اين تحقيق نيز  با عاليق سياسي اوليه خود مورد استفاده قرار مي

مانند بسياري از تحقيقات ديگر، تعـدادي از عوامـل دخيـل بودنـد (چـه      
هاي انتخاباتي؛ از طريق كدام كانال: راديو و مطبوعـات؛ بـه    گويد: پيام مي

ق سياسي). بـا وجـود   ثيري: تقويت عاليأدهندگان؛ با چه ت يأچه كسي: ر
  اين، تمركز اصلي بر مخاطب بود. 

ده و بعد سطح تحليل خـود را در  كراگر از چارچوب السول استفاده 
توانيم ماتريسـي ايجـاد كنـيم كـه مطالعـات ارتباطـات        آن قرار دهيم، مي

را  2. 1مشخص شده طي سـاليان گذشـته را در آن قـرار دهـيم (شـكل      
ثيرگــذارترين) أشــترين تعــداد (و تمالحظــه كنيــد). واضــح اســت كــه بي
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هـاي بـه    در زير سـتون  ــ مطالعات در مربع سمت راست باالي ماتريس

  گيرد.  ثيري و در رديف خرد يا انفرادي قرار ميأچه كسي و با چه ت
شود مطالعاتي هستند كه توسط  استفاده مي 2. 1مطالعاتي كه در شكل 

مراحـل مهـم در   بـا نـام    هـا  آنشيران لووِري و ملوين ديفلور در كتـاب  
آمده اسـت. توجـه داشـته باشـيد كـه       هاي علم ارتباطات جمعي پژوهش

گرچه بسياري از اين تحقيقات داراي شواهد نظري بزرگـي بـوده يـا بـه     
شوند. ما  پردازند، اما در سطحي جداگانه انجام مي ل وسيع جامع ميئمسا

منظـور قـرار    ت بـه كار گرفته شده در اين تحقيقـا  از متغيرهاي ارزيابي به
كنـيم. تنهـا سـه تحقيـق از ايـن       در ماتريس خود استفاده مـي  ها آندادن 

ها پرداخته و هيچ يـك   ها از تمام جنبه تحقيقات به بررسي محتواي رسانه
اند. اكنون نگاهي اجمـالي بـه ايـن     دهنده اختصاص نيافته منحصراً به پيام

  اندازيم. هاي مهم مي تحقيقات و پژوهش
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  يچه كس
 دهنده) (پيام

گويـد و از   چه مـي 
 طريق كدام كانال

 ها) رسانه (محتواي

  به چه كسي
 (مخاطب)

  ثيريأبا چه ت
 )تأثيرات(

  
تحقيقات و مطالعات پين فاند: تصاوير 

 حركت

ــراه خرد/ جداگانه ــازي  گمــ ســ
 1954گناهان،  بي

ــاجم از  ــپس ته س
 1940رفتار، 

هولند  هاي آزمايش
ــم ارتباطــات  در عل

 1949جمعي، 

 
خشـــــــــونت و

هـا، تحليـل    رسانه
 1969محتوا،

تحقيقات راديـويي  
 1943تا  1942

ــاط و تشــويق،  ارتب
1953 

  
ــذر ذرت   ــار ب انتش

  پيوندي

تلويزيون و رفتار
اجتماعي، محتواي 
رسانه و كنترل، 

1971  
  
  

تلويزيون و رفتار، 
1982 

ــردم، انتخـــاب مـ
1948  

  
  
  
  

شخصـــي،  تـــأثير
1955 

تلويزيــون و رفتــار 
  1971اعي، اجتم

تلويزيــــــــون و 
  آموزش اجتماعي

تلويزيــــــــون و 
ــگري  پرخاشـــــ

 نوجوانان

 

  

تلويزيـــــــون در 
ــان   ــدگي كودك زن

  1961ما، 
خشــــــــونت و 

مطالعـه   هـا،  رسانه
 1969مخاطب، 

تلويزيــون و رفتــار، 
1982 

  

تلويزيــون و رفتــار 
  1971اجتماعي، 

ــون در   تلويزيــــ
 زندگي روزمره

 

 سيستم كالن/
  اجتماعي

ات، جريان اطالعـ 
1948 

هاي عملكرد رسانه
ــين   ــي در تعي جمع

 1972دستور كار، 



  انتقال پيام  36

  تحقيقات و مطالعات ارتباطات
  ها رسانهمحتواي  ةدربار

كتاب خود، تنها سه مطالعه مهـم   1995و دي فلور در نسخه سال لوئري 
هـاي   هـاي سـال   كنند. در ويرايش در زمينه محتواي رسانه را مشخص مي

عه ديگري درخصوص محتوا وجود داشت اين كتاب مطال 1988و  1983
حـذف شـد. ايـن كتـاب فردريـك ورتهـام بـا عنـوان          1955اما در سال 

گناه است كه با مرتبط ساختن تحليل محتواي سكس  سازي افراد بي گمراه
 تـأثير گونـه محتـوا    هاي كمدي با اين فرضيه كه اين و خشونت در كتاب

خلـف و بزهكـاري   گـذارد و حتـي بـه افـزايش ت     منفي بـر خواننـده مـي   
انجامد، موجب هياهوي قابل مالحظه عموم شد. تحقيقـي جديـدتر و    مي

تــري درخصــوص محتــوا، تحليــل خشــونت گربنــر در گــزارش  علمــي
هـا   كميسيون داليل و پيشگيري از خشونت با عنـوان خشـونت و رسـانه   

اي و  خصـوص افـراد حرفـه   راست (اين تحقيق همچنين شامل تحقيقي د
گزارش  11است (چه كسي) اما تنها شامل دو گزارش از ه شاغالن رسانه

در اين جلد است). تحليل محتواي ديگري نيز با عنوان تلويزيون و رفتار 
). در سـال  1971اجتماعي بعدها توسط گربنر در گزارشي گنجانده شـد ( 

صورت گرفت كـه در   1971هايي در مورد تحقيقات سال  پيگيري 1982
هاي انتشار يافتـه از زمـان گـزارش قبلـي از      شتهآن به مرور و بررسي نو

عمل آمده درخصوص تعريف مفهوم خشونت پرداخته  جمله مطالعات به
كنـد. ايـن    هاي تلويزيوني را تعيين مي و ميزان خشونت موجود در برنامه

هـاي اقليـت در    گزارش همچنين به بحث در مورد نسبت زنـان و گـروه  
  ا دنياي واقعي پرداخته است. هاي تلويزيوني در مقايسه ب برنامه

  مخاطب درخصوص
گيرنـد.   قـرار مـي   “بـه چـه كسـي   ”بندي  بيشتر مطالعات برجسته در طبقه

متشكل از  1933در سال  Payne Fund Studiesنخستين تحقيق با عنوان 
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شـود.   بنـدي نمـي   جلد جداگانه بوده و به آساني در مـاتريس مـا طبقـه    12
ي محتـواي فـيلم و تركيـب مخاطـب بـا      اهداف اين تحقيقات شامل ارزياب

فيلم بر كودكان بود. پژوهش منـتج شـده    تأثيرهدف اوليه تعيين چگونگي 
شده و نويسندگان نتيجـه   تأثيراتبندي هاي مخاطب و  موجب ارتباط طبقه

  دهند.   فيلم را تغيير مي تأثيراتگيرند كه عوامل فردي و موقعيتي،  مي
بنـدي   تـري در طبقـه   شـكل آسـان   ) به1940تهاجم از مريخ كانتريل (
عوامـل مخاطـب مـرتبط بـا      كانتريـل  گيـرد.  مخاطب ماتريس ما قرار مي

هاي شخصي بـا   زدگي را از طريق مصاحبه رفتارهاي اضطراب و وحشت
  كند.  مخاطبان برنامه راديويي معروف اورسون ويلز كشف مي

 دهنـدگان شـهر اري كـه    يأر ة، تحقيـق دربـار  “انتخاب مردم”مطالعه 
گيري تصميم مردم در طول زمـان،   پيشتر بدان اشاره شد، به بررسي شكل

هـاي اجتمـاعي و تمـايالت اوليـه مخاطـب       بندي با تمركز عمده بر طبقه
دهنـدگاني كـه بـين     يأدند كـه ر كرپردازد. محققان با اين فرض آغاز  مي
 تـأثير هاي مي و نوامبر تصميم خود را تغيير دادند ايـن كـار را تحـت     ماه
  هاي انتخاباتي انجام دادند اما اين فرض در تحقيقات اثبات نشد.  امپي

نيز در تمركز خـود بـه همـان انـدازه      “شخصي تأثير”مطالعه موسوم به 
اي در مورد زنان پرداختند تـا تعيـين كننـد     تاثيرگذار بود. محققان به مطالعه

درخصوص انواع مختلف اطالعات به چـه كسـي تكيـه و اعتمـاد      ها آنكه 
هاي روابـط، بـه تحليـل در سـطح      كردند. در اين تحقيق با كشف شبكه مي

  است.  دهندگان منفردي هاي آن محدود به پاسخ كالن اشاره دارد اما ارزيابي
و ديگـر   “شخصـي  تـأثير ”با اسـتفاده از برخـي اطالعـات از مطالعـه     

در  1940 ةاطالعات گردآوري شده توسط اداره تحقيقات راديويي در ده
هـايي پرداخـت كـه     بـه بررسـي روش   اه كلمبيا، هرتـا هرتـزووگ  دانشگ

كند. اين مطالعـات در حقيقـت    هاي گروهي استفاده مي مخاطب از رسانه
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سرآغازي براي رويكرد استفاده و رضايت هسـتند، رويكـردي كـه حتـي     

  امروز در تحقيق، طرفداران زيادي دارد. 
ها  د، انتشار نوآوريركار ديگري از پژوهش آغاز شپ ة، حوز1943در سال 
و نيل گراس تحقيقي را با عنوان بـذر ذرت پيونـدي    برايس رايان و اطالعات.

  شناسي روستايي منتشر كردند.  در دو جامعه آيوا در مجله جامعه
كـودك بـا عنـوان     نادرخصـوص مخاطبـ   شرام، اليل و پاركر قيتحق

و كودكـان   يبررسـ نخسـتين  ) 1961كودكـان مـا (   يدر زنـدگ  ونيزيتلو
 انيـ م ييهـا  سـه يبـر مقا  يمبتن قيتحق نيبود. ا عيوس اسيدر مق ونيزيتلو

عنـوان مخاطبـان    بر كودكان به قيتحق نيا سندگانيكودكان بود. تمركز نو
كودكان  يبرا ونيزيو عملكرد تلو ونيزيكودكان از تلو يها دهفعال، استفا

) 1969ا كـه در بـاال بـدان اشـاره شـد (     هـ  بود. گزارش خشونت و رسانه
 سـت. ها درخصوص خشـونت رسـانه   نااز مخاطب يتر يمطالعه كل يحاو
خشـونت و   درخصوصمخاطب  يها بر هنجارها كارگروه رسانه يبررس

 يروزمـره: الگوهـا   يدر زنـدگ  ونيـ زي. تلوكند ميتمركز  ها رسانهعادات 
 يكـل بهـدار   كـه توسـط اداره   اسـت و رفتار  ونيزياستفاده در مورد تلو

از  نارا در مورد اسـتفاده مخاطبـ   يا شده نكات تازه متحده منتشر االتيا
بـه چـه   ” يطبقه بنـد  نيدر ا قيتحق ني. تنها آخركند ميروشن  ونيزيتلو
و دي لـوئري  اطالعات  انيپردازد. جر يم كالن حدر سط ليبه تحل “يكس

 سـتم يس كي قياطالعات از طر انيجر يچگونگ يبه بررس) 1948فلور (
امر پرداختنـد كـه چگونـه     نيبه مطالعه ا ندگانسيپردازد. نو يم ياجتماع
 كيـ  انيكه در م يغاتيبروشورها و اوراق تبل يدرج شده بر رو يشعارها

  شدند.  فيشده بود، تحر عيجامعه توز
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  تأثيرات درخصوص
و منصـفانه   معـروف درسـت   تـأثيرات انجام شده درخصـوص   مطالعات

توسط  ييكاين آمرانجام شده در مورد سربازا قاتيشامل مطالعات و تحق
كـه محتـوا   است دوم  يدر جنگ جهانكارل هولند  شناس به نام روان كي

كنـد.   نيـي را تع اميـ پ نيتر داد تا مجاب كننده رييتغ كيستماتيطور س هرا ب
 نيـ در ا زيارتباط ن ندياز فراالسوِل  فيعوامل و اجزا در تعر ريساگرچه 

ه و سـاختار اسـتدالالت   دهند امياعتبار پ ريگنجانده شده است (نظ قيتحق
كننـد مـورد    يمـ  جاديكه ا يريثأحسب ت عوامل تنها بر نيها)، اما ا اميدر پ

انجـام شـد موجـب     هولنـد  كـه بعـدها توسـط    يقـات ي. تحقهستندتوجه 
در پـژوهش   يقيمجـاب كننـده و تشـو    تـأثيرات  ياستحكام نقـش اصـل  

لـذكر  فوق ا ياز گزارش بهدار يبخش گريعمده د تأثيرارتباطات شد. دو 
و  ونيـ زيتلوجلد دوم) و جلد سوم ) 1971(كامستاك و رابينستين  بودند

 نيتر يده و قوكررا خالصه  قاتيها و تحق پژوهش نوجوانان يپرخاشگر
 يو پرخاشـگر  ونيـ زيتلو يآن زمان در مورد ارتباط تماشـا  تاپرونده را 
 كيـ از  يشـواهد  زيـ ) ن1982و رفتار ( ونيزيكنند. گزارش تلو يمطرح م

كـرد. بـا    يمـ  دييأت شياز پ شيارتباط را ب نيساله ارائه كرد كه ا 10ره دو
 تـأثيراتي تواند  يم ونيزيگزارش نشان داد كه چگونه تلو ني، انيوجود ا
  مخاطب داشته باشد.  رب ياجتماع
 (McCombs & Shaw, 1972)ما سيو مطالعه در ماتر قيتحق نيآخر
ردازد. پ يئل در ذهن مخاطب ممسا يبند تيرسانه در اولو تأثير يبه بررس
و  لئمسـا  ايـ فرنيدر شـمال كال چاپـل هيـل    ناكه سـاكن  افتنديدر نامحقق

قـرار   ديـ كأرسـانه مـورد ت   يكردنـد كـه از سـو    يرا قلمداد م يموضوعات
 يهـا  تيـ بـالقوه بـر اولو   تـأثير  يدارا ها رسانه گر،يعبارت د گرفت. به يم

كنند كه بـه   يم نييتع يارمعنا كه دستور ك نيمخاطبان هستند؛ به ا يفكر
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فكر كنند.  زيراجع به چه چ ديگو يكنند بلكه م يچه فكر ديگو يمردم نم

مـورد مصـاحبه قـرار گرفتنـد، امـا       قيـ تحق نيا يخاص ط يگرچه افراد
 كه از نظـر مـردم   يو موضوعات لئشد. مسا بيبا هم ترك ها آن يها پاسخ

در دسـترس   يهـا  هرسـان بود كـه   ييها مهم بود در واقع همان چاپل هيل
را در جهـت   قيـ تحق نيـ ا ل،يـ دل نيهم دادند. به يم قرار ديكأمورد ت ،آنان

  . ميده يخود قرار م سيكالن ماتر
علـم   شـمندان يدر كنار هم كه توسط اند قاتيتحق نيا قيه دقعمطال با

وضـوح   به ميتوان يم ،اند شده فيعنوان مطالعات برجسته توص ارتباطات به
سمت  ارتباطات به درخصوصانجام شده  يها پژوهشفشار  ميمشاهده كن

 تـأثيرات در جهت تمركز بر مخاطب و  زيخرد و ن اي يسطح فرد يو سو
 يدر مطالعه محتوا، هـدف اصـل   نيرسانه بر آن مخاطب بوده است. بنابرا

هـا و   بـالقوه آن اسـت و بـه مـردم، سـازمان      تأثيرات درخصوصتنتاج اس
  . ميندار يكار ،شود يم جاديكه محتوا در آن ا يا جامعه

  ها رساله
 ييعـدم تـوازن، از دو مثـال نهـا     نيـ ا ليـ دال درخصـوص از بحث  شيپ

. ميمشخص كنـ  گريد يه مورد نظر خود را به روشتتا نك ميكن ياستفاده م
 ييهـا  از كتـب و رسـاله   يريادگيدر  ياديكالج تجربه ز انيدانشجو شتريب

دانـش و   نيتـر  حامل معمـول  ق،يكردن هزاران تحق اند كه با خالصه داشته
 ديبـا آنچـه كـه اسـات     ديـ ها با كتب و رساله نيااست. ك حوزه يمعرفت 

عمده) منطبـق   كردي(رو رنديگ يعنوان هنجار در نظر م مدرس آن حوزه به
ها و كتب معروف،  با مراجعه به رساله ميتوان يم نيو سازگار باشند. بنابرا

حـوزه داشـته    كيوسعه و ت جاديا يچگونگ درخصوص عيسر يا مطالعه
ند از ا خصوص عبارت نيارتباطات در ا يتئور نهي. سه كتاب در زمميباش
 تـأثيرات و  نـدها ي، فرا)1985ي (تَن، جمع اتارتباط قاتيها و تحق يتئور
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هـا،   شـه يارتباطـات: ر  يهـا  ي، و تئـور )1986جِفـرز،  جمعي ( يها رسانه
. )1992رين و تَنكارد، جمعي (سوِ يها رسانهها و موارد استفاده در  روش
و پـژوهش آغـاز    يتئور يكل تيماه درخصوص يكتاب با فصول ههر س

 تأثيرات قيخود را به مخاطب و تحق مانده يباق يشده و سپس عمده فضا
 ،يقيتشـو  تـأثيرات را به ارتباطـات و   ييها بخشتَن دهند.  ياختصاص م
ــايمخاطــب و ن ــاع يازه ــانه و تغ يآن، اجتم ــشــدن و رس ــا ريي  يعاجتم
). شـود  مـي  كيكالن نزد ليبه سطح تحل ردمو نيدهد (آخر ياختصاص م

 جِفـرز . شود ميآنان را شامل  طيدهندگان و مح امياز كتاب، پدرصد 6تنها 
 قيـ از كتاب را بـه تحق  ياديحجم ز داست،يگونه كه از نام كتابش پ همان

و فصـل   فصل بـه مخاطـب   كيدهد.  ياختصاص م تأثيرات درخصوص
بـه تصـورات    ريـ فصـل اخ  سـمت ق نيشتريپردازد اما ب يتوا مبه مح گريد

ز درصـد ا 15اسـت. حـدود    افتهياختصاص  ها رسانه يمخاطب از محتوا
هـا   مـردم و سـازمان   ،يا رسـانه  عيصنا درخصوص يكتاب شامل اطالعات

ها را در كتـاب خـود بـه روش و     بخش نيشتريبسوِرين و تَنكارد  .است
 ـ ياعـجتمـ ا ردـكيه تصورات و زبان، رومربوط ب لئمسا ،يعلم يها مدل
دهند. تنهـا   ياختصاص م ها رسانهو موارد استفاده  تأثيراتو  يشناس روان

 يپردازد كـه در آن فصـول   يعنوان نهادها م به ها رسانهبخش عمده به  كي
در جامعه مدرن وجـود دارد. بـا    ها رسانهو  ها رسانه تيمالك درخصوص

هـم بـه    ازب ها رسانه ينقشها و عملكردهافصل، بحث  نيدر ا ،نيوجود ا
  تر.  عيوس ياجتماع اسياما در مق پردازد مي ها رسانه تأثيرات

  ؟يتتمركز سنّ چرا
به ”بر  يتطور سنّ ارتباطات به يكه تمركز غالب تئور موضوع نياثبات ا با

طـور   به ليسطح غالب تحل نكهيا زيو ناست  “يريثأبا چه ت”و  “يچه كس
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ال ؤبـه بخـش دوم سـ    يبوده است، الزم است نگـاه  يجزئ او يجداگانه 

  است؟ يموضوع مهم ني: چرا اميندازيخود ب ياصل

  يعلوم اجتماعمفهوم 
اطالعات بـوده   يگردآور يها ستميهر دو س يو علوم اجتماع سميژورنال
 هسـتند  ييهـا  تيفعال ها آن ي. هر دوهستند يادينقاط اشتراك ز يو دارا
قابل اعتماد  يعنوان جهان جهان به يارائه و معرفدر  ياالمكان سع يكه حت

بر  ها آن يدو، هر ني. با وجود اهستند يطرف يب يمدع زيداشته و هر دو ن
. نـد ا يـت از واقع يانـداز محـدود   كننده چشم كه دارند ارائه يتيحسب ماه

 يبانيده و از آن پشـت كـر  جـاد يكـه ا  ياز فرهنگـ  يجـدا  ها آناز  كي چيه
 يدارا سـم يو هـم ژورنال  ي. هم علـوم اجتمـاع  يستندنكنند قابل درك  يم

 يو الگوسـاز  يجـار  ،يشگيهم هاي همان روش ــ هستند يعاد يامور
. در مـورد  هسـتند مناسـب مـورد قبـول     يا عنوان روش حرفه شده كه به

شكسـت،   متسيس ،يبان دروازه رينظ ييزهايامر شامل چ نيها ا ستيژورنال
. اسـت بر منابع مقتـدر و موثـق    هيتك ها در خبر و طرف نيتوازن ب جاديا

 هداتامـر شـامل انجـام مشـا     نيا يدانشمندان علوم اجتماع درخصوص
. امـور  سـت ها در برابـر داده  ها آن شيو آزما اتيفرض ميتنظ ك،يماتتسيس

در  هـا  آنمنظور كمك به كـارورزان   به سميو ژورنال يعلوم اجتماع يعاد
دست به  نياز ا ي. امور عادشدند جاديمبهم ا طيشرا ريدرك جهان و تفس

و  كنـد  نيكار خود را تضم يطرف يتا دقت و ب كند ميكمك  ستيژورنال
كـار خـود را بـاال ببـرد.      و اعتبـار  يتـا درسـت   كنـد  مـي به محقق كمـك  

استناد كـرده و   ها آنمصاحبه كرده، به نظرات  يبا منابع معتبر ستيژورنال
از  يشـمند علـوم اجتمـاع   . دانكنـد  مـي  يآشكار خوددار يها دهيا انياز ب

 رطلبـد. در هـ   يرا مـ  ياسـاز تكه تكـرار و هم  كند مياستفاده  ييها روش
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 تيتبع يا حرفه يها از روش رايد زكركار دفاع  جهيتوان از نت يصورت، م
  شده است. 

فـوق   يوجـود اصـول كـار    دفاع از كار بـه  يكه برا تيواقع نيا البته
صول از هر لحاظ كامل هستند. ا نيكه ا ستين يمعن ني، بدشود مياستناد 

 يگـردآور  يهـا  سـتم يعنـوان س  بـه  ،يو هم علوم اجتمـاع  سميهم ژورنال
از  كي چيه قت،يدر حقهستند.  خاص خود يها يتندرو ياطالعات، دارا

 هيـ . در عوض، بـه آنچـه تك  يستنداطالعات كامل ن يگردآور يها ستميس
مـدل نمونـه    نيد. انام ينمونه م يها را مدل آن) 1962كوون ( كه ميكن يم

مقبـول   يبـر اسـاس مفروضـات    تيـ ارائه واقع يها عبارت است از روش
 ،نمونـه  يها مدل نياطالعات. ا ريو تفس يگردآور يچگونگ درخصوص

 يقابـل قبـول، اطالعـات    ييهـا  از راه بلكه صرفاً يستندن تيكننده واقع ارائه
مشـترك   يو انتظـارات جـار   ديدهند. الگوها بر اساس عقا يم به ما ديمف

و  ديـ را كـه عقا  قـت يحق نيـ . ما اميدان يرا مسلم م ها آن جهيبوده و در نت
 طيمحـ  كيـ تنها به مـرور زمـان بلكـه از     الگوها نه جه،يانتظارات و در نت

 ي. بـرا ميكنـ  يكنند، فراموش مـ  يم رييتغ گريد يرهنگف طيبه مح يفرهنگ
 يوهـا الگ يمـا بـه امـور عـاد     د،يـ كننـدگان جد  عنـوان مصـرف   مثال، به
ـ كـه   ياطالعـات  ميكنـ  يو فراموش مـ  ميعادت دار يستيژورنال دسـتمان   هب
  شده است.  لتريدقت در سطوح مختلف ف بهرسد  مي

دانش بـر   ني. اشود مي لتريف زين يدر علوم اجتماع ژهيو هب يعلم دانش
از  قت،يداند. در حق يرا مهم م ها آن ،كه مدل نمونه كند ميتمركز  يمسائل
بـا   يعلـوم اجتمـاع   يو هم الگوهـا  يستيژورنال يلگوهاهم ا 1960 ةده

ـ  رونياز ب يجد يها چالش اخبـار در   ييرو شـدند. توانـا   هو از درون روب
 يها سازمان ار،يهوش يتوسط افكار عموم يا ندهيطور فزا به قتيحق تقالان

 تيو واترگ تناميو عيها كه پس از وقا ستينظارت بر رسانه و خود ژورنال
پسـت مـدرن    يها انياند ضربه خورده است. جر تر شده مانتر و بدگ فعال
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شـده اسـت كـه     يمنجـر بـه انجـام مطالعـات انتقـاد      يدر علوم اجتمـاع 

 ريـ را ز يانسـان  يهـا  دهيـ مطالعـه پد  درخصوصمهم  يفلسف يها هيفرض
در  نكـه يبـر ا  يوجود دارد مبن يا ندهيفزا يآگاه جه،يبرند. در نت يال مؤس

 يبستگ ميابي يكه م يها پاسخ سم،يانند ژورنالدرست م زين يعلوم اجتماع
  . ميكن يدارد كه مطرح م ييها به پرسش
هـا   پرسـش  رياز سا شيها ب از پرسش يتا بعض شود ميباعث  زيچ چه

 نيـ كـه ا  مينـداز يب يا بـه جامعـه   قيدق يمطرح شوند؟ الزم است تا نگاه
  . شود ميها در آن مطرح  پرسش
 تـأثير  يچگـونگ  درخصـوص  يرسـ فصل، به بحث و بر نيادامه ا در

بر آنچه كـه دانشـمندان علـوم     يفرهنگ يهنجارها رينظ ياجتماععوامل 
 ميخـواه  هـا  آنمطالعـه   يبـر چگـونگ   زيـ و ن كننـد  مـي مطالعـه   ياجتماع

كـه در   ميكنـ  يمـ  ييرا شناسـا  يمتعدد تأثيراتما  بيترت نيپرداخت. بد
  . رنديگ يما قرار م سيترمختلف ما يها قسمت

  فردبر  تمركز
 اتارتباطـ  يهـا  بر سـطح خـرد پـژوهش    كايدر آمر يتعصب فرهنگ سه

 ،ينــد از: فرهنگــا ســه تعصــب عبــارت نيــگذارنــد. ا يمــ تــأثير يجمعــ
  .يو نظر يشناس روش

  يعنوان تعصب فرهنگ به ييفردگرا
 ميكشـور سـه   نيـ ا يفرهنگـ  يهـا  تيـ در اولو كايدر آمر ياجتماع علوم

اسـت.  ادن به فرد در برابـر جمـع   د يها برتر تياولو نياز ا يكيهستند. 
مستقل بوده و نسبت به آن عده كـه   ييما بر فردگرا يآرمان فرهنگ ديكأت
 ،كنند مي هيتك يجمع ةمسائل (مانند رفاه) و بر جامع رياز حد به سا شيب

 تواند به جامعـه در هـر   يم يينوا . گرچه انطباق و همميندار ينگرش مثبت
 تأثيرات ييمفهوم از فردگرا نيد، در اتر كار كردن كمك كن كنواختيچه 
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ل، ئاديـ فـرد ا  اتيفضـا، خصوصـ   نيـ همراه خواهد داشـت. در ا  به يمنف
 يخودشكوفا و اسـتقالل اسـت. در مقابـل، فـرد وابسـته، فـرد       ،خودكفا

 بيترت ني. به اشود ميمانده محسوب  عقب ،يشناس و از نظر روان فيضع
  . ميده يارزش م ياز شخص سازمان شيب ،متفكر مستقل كيما به 

حساب  به زين يو اجتماع يمذهب يهنجارها جزء كايدر آمر ييفردگرا
 ديـ كأت يفرد يبا خدا و رستگار يشخص يا ها بر رابطه پروتستانآيد.  مي

 حـاً يو ترج اطيـ دهنـد كـه ح   يمـ  حيرا تـرج  يا ها خانه ييكايكرده و آمر
 يآن زندگخانواده در  كيشده داشته باشد و فقط  يحصاركش يوارهايد

گردنـد (مشـاعات،    يمـ  يكه موجب وابسـتگ  يزندگ داتيتمه ريكند. سا
  ند.  شو يم يآن) موجب شك و بدگمان ريو نظا اجتماع
 ييكـا يآمرريآشـكارا غ  ي،نظام اشتراك اي سميكمون ،ياسياز نظر س البته

 يبهداشـت  سـتم يس ريـ نظ سمياليسوس مياشكال مال يمحسوب شده و حت
طـور مشـابه،    بـه هسـتند.   ديـ مورد شك و ترد ياديتا حدود ز زين يدولت
 ،عتـاً يچرخـد. طب  يو سـود مـ   يحول مصرف فرد زيما ن ياقتصاد ستميس
 مـت يكار اغلب به ق نيو ا كنند مي قيرا تشو يمصرف نيكنندگان چن غيتبل

كـردن   مي. تقسـ رديـ گ يانجـام مـ   يسودمند جمع يها شدن بودجه يقربان
. رديـ گ يقـرار نمـ   قيمورد تشـو  نيراشدن تقاضا نشده و بناب نهيموجب به

، هسـتيم  ليـ دو اتومب ايـ  كيـ از ما صاحب  كيكه هر  يمثال، هنگام يبرا
حمـل و   ليكـه از وسـا   يرا نسبت به زمان يشتريب ودس ليسازندگان اتومب

ماننـد   ييهـا  شـركت  جه،ي. در نتكنند ميكسب  ميكن ياستفاده معمومي نقل 
 يآزاد شـتر، يب يها احداث جاده يرابا اعمال فشار ب جنرال موتورز و فورد
 ،امـر بـه نوبـه خـود     نيـ كه ا اند كرده ليها تحم ييكايحمل و نقل را به آمر

ـ  ني. چنـ كند مي قيرا تشو شتريب ياه نيداشتن ماش  يبـرا  يقدرتمنـد  يالب
ـ  يشهر يها بزرگراه ن،يوجود ندارد. بنابرا يحمل و نقل عموم  ي،التيـ ا نيب
  هستند.   نيسرنش تك ،ها آن شتريكه ب تاس ييها نياكنون مملو از ماش
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   كيعنوان تعصب متدولوژ به ييفردگرا
 زيـ را ن يتعصب فـرد  ،ميا طالعه رفتار ارائه كردهمنظور م بهكه  ييها روش
هسـتند.  تـر   بـزرگ  ياجتمـاع  يمطالعه ساختارهامخالف ده و كر تيتقو
اغلـب   ميـ ا دهكـر ها استفاده  داده ليمنظور تحل كه به زين يآمار يها كيتكن

 ،انـد تـا هـر شـخص     بـوده  يفرد ناها و مطالعات مخاطب يبررس يبر مبنا
  باشد.   ليواحد از تحل كيمورد شده و  كيبه  ليتبد
كـاال مـورد اسـتفاده قـرار      ديـ كـه در تول  يريگ نمونه يها كيتكن نيا
 ليكه در اوا يشوند. شخص يكار گرفته م به زيمردم ن درخصوصاند  گرفته

ـ   يكه بررسكرد دريافت  سرو ميآبجو  ،قرن نيا و نـامنظم   گـاه  يگـاه و ب
 لكـ  تيـ فيامـر بـود كـه ك    نيها متضمن ا ياز بطر يبعض يآبجو تيفيك

كشـف كـرد كـه     يگريپس از آن، شخص د يمحموله مناسب است. كم
 نيـ قـرار دهـد. ا   يابيـ دقت مورد ارز تواند رفتار مردم را به يروش م نيا

را  يصـنعت نظرسـنج   يال حاضر مبنـا كه در حند ثرؤم يقدر ها به كيتكن
 انيـ به رابطه م يا عالقه چساقي مشروب هي، نيدهند. با وجود ا يم ليتشك
از هسـتند.  واحـد مجـزا    كيـ  ها آناز  كيهر  يها ندارد و از نظر و يبطر
مردم  انيروابط م يبررس ازمندين شناسي،ه رفتارترش يدانشجو گر،يد يسو

اوقـات   يروابـط كـه گـاه    نيـ ا. سـت ها آن يفـرد  يهـا  يژگـ يعالوه بر و
 يور يآمـار  يهـا  شيآزمـا  يبا اجـرا  شود مي دهينام ياجتماع يساختارها

 .رنـد يگ يمـ نمـورد مطالعـه قـرار     يبه آسان شده از افراد يگردآور يها داده
 فاتيپـژوهش بـود و آن را بـا عنـوان تشـر      نيا نااز منتقد يكي رايت ميلز

 شيبا افزا ميتوان يما نمكه بود  نيا يگرفت. استدالل و يبه استهزا م يآمار
  . ميببر يتر پ بزرگ ياعاجتم يبه ساختارها يها و اطالعات فرد داده
 يشـدن علـوم اجتمـاع    يا حرفـه  شيبا افزا يآمار يها روش شيدايپ

 يبه سمت و سو شيدوم همراه بود كه منجر به گرا يپس از جنگ جهان
سـتاندارد كـردن و   ا شـتر يچـه ب  منظور هـر  به يپژوهش يها روش نيتدو
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علـوم   درخصـوص كـه اغلـب    يشناسـ  جامعـه شـد.   هـا  آنكـردن   يعلم
 يهـا  روش ي، همواره به دنبال ارتقاشود مي دهينام “ابزار ساز” ،ياجتماع
 ليـ و تحل عيوسـ  اسيـ مطالعات در مق قياز طر يواكنش فرد يريگ اندازه
از  يعضنسبت به ب يتر قيدق يريگ اندازه ،كرديرو نيبود. گرچه ا رهايمتغ

بـا   يو جمعـ  يمشخصـات گروهـ   يدارد، اما در بررسـ  يانسان يرفتارها
ر مثـال،   ي. بـرا شود ميرو  هروب يرتشيب يدشوار معتقـد بـود حـد     بالملـ
توسط  يانسان يگروه يدر زندگ رهايمتغ ليموفق تحل يريكارگ به يبحران
ارد. د انيجر يانسان يها د كه در گروهشو يم ميتنظ يفيتعر اي ريتعب نديفرا
را بـه   يژگـ يواسـت،   يانسـان  تيـ من هسته فعال دهيكه به عق نديفرا نيا

 يمنطق يرسد با اساس و مبان ينظر م كه به هدد يم يانسان يگروه يزندگ
  متفاوت باشد. ريمتغ ليتحل

  يعنوان تعصب نظر به ييفردگرا
تـر از   آسـان  معموالً يريگ قابل اندازه يها دهيپد درخصوص يپرداز هينظر
ارائـه   زيـ مـا ن  كيتعصـبات متـدولوژ   جـه، ياسـت. در نت  گريد يها دهيپد
كرده است. البتـه بـا در نظـر گـرفتن      قيدر سطح خرد را تشو ييها هينظر

 ي،تئـور  ديـ نوع تول نيعلت مختلف دارد، ا نيچند يهر رفتار فرد نكهيا
 كيـ كـه   مييبگـو  ميتوان يمثال م ي. براديآ يبه حساب م دهيچيپ يا دهيپد

 فيـ (تعر تيـ شناسانه به جـرم و جنا  روان ليتما ليكار به دلنوجوان بزه
كـه   يتكـاران يگروه جنا ياز سو تأثير ليبه دل ايرفتار)  درخصوص يفرد

گـذارد.   يپـا مـ   ريـ مـدار) قـانون را ز   گـروه  فيدارد (تعر تيدر آن عضو
و  شيگـرا  ؛دهنـد  يمـ  حيرا تـرج  يفـرد  فيـ تعر ييكايآمر ازانپرد هينظر
محدودكننده مـورد انتقـاد قـرار     ليعنوان تما را به نها آ يكه بعض يليتما
  دست، فراوان است.  نياز ا ييها اند. مثال داده
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 يهـا  از بخـش  ياريدوم، پژوهش ارتباطات بسـ  ياز جنگ جهان پس

حد خود را (از جمله هنجارها، روابط تم ياجتماع يشناس مهم حوزه روان
 هـا  آنكـرده و از   قيـ ) را تلفيگروهـ  يها ييايها و پو نگرش ،يفرد انيم

توسـط مخاطـب اسـتفاده     يانتقال ارتباطات جمع يچگونگ فيتعر يبرا
 ياجتماع يشناس روان ليآشكار، تما يگروه يابي جهت نيد. با وجود اكر
شناسـانه   روان يهـا  دهيفاده از پدترا با اس ياجتماع دهياست كه پد نيبر ا
دو  يعنـ ي ياعاجتمـ  يشناس كند. سه حوزه برجسته پژوهش روان فيتعر
 نيـ ا انگريب ي،روشن و پرخاش به يشناخت ي)، سازگاري(آندروژن يتيجنس

  امر است.
كـه مـورد قبـول عـام اسـت، وجـود        يتيمثال، مفهوم دو جنسـ  يبرا

فـرض   نيبـوده و چنـ   يفرد تيشخص كيمردانه و زنانه در  يها يژگيو
 يناد، منتقـ نياست. با وجود ا “استاندارد سالمت روان” نيكه مب شود مي
يـك آرمـان فرهنگـي وابسـته و     كـه   كنند ميادوارد سامپسون اظهار  رينظ

 يتيدوجنسـ مسـتقل   تياز شخصـ هميار به اندازه موردي كه اشاره شـد،  
آرمـان   يبرا نهيگز نيداند. ا يم يشدت منزو نكرده و آن را به يدار طرف
متقابـل خـود    يكه اتكااست قائل  يشتريارزش بفردي  يما برا يفرهنگ

انسان بـه   كيعنوان  و كمال به تيبه رضا يابيمنظور دست را به نيريسابر 
 يسـالم در گروهـ   تيشخصـ  كـرد، يرو نيشناسد. بر اساس ا يت ميرسم

در روابط  يليتكم يها يژگيكه و شود مي افتيچند فرد  ايمتشكل از دو 
، كنـد  مـي طور كـه سامپسـون اشـاره     همانهستند. متقابل را دارا  يبا اتكا

ـ  يدوجنسهمچون  يياه يژگيو امـا بـا    نيسـتند سـالم   ي،بودن از نظر ذات
  ) تناسب دارند. كايمحور ما (آمر ردفرهنگ ف
گفتـه   نيچنـ  ،شـناخت ثبـات  با عنـوان   ق،ياز تحق يتر حوزه مهم در

خود را با ثبات حفظ  يتا افكار و رفتارها كنند ميكه افراد تالش  شود مي
. شـود  مـي  نديناخوشـا  يبـه تنشـ   يكار منتهـ  نيدر انجام ا يو ناتوان ندنك
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 ،هـدف  كيـ بـه   يابيدسـت  يكه بـرا  ينشان داده است اشخاص قاتيتحق
 يتـر از كسـان   شـوند، آن هـدف را جـذاب    يبه تالش و زحمت م ورمجب
انـد.   نشـده  يزحمتـ  چيبه آن مجبور به تحمل ه يابيدست يكه برا ننديب يم

ولي  شود ميي ناهنجارنامطلوب موجب بروز  يهدف ي، تالش برااحتماالً
  داد.كاهش  ناهنجاري را نياتوان  ديدگاه، مي رييبا تغ

پرخـاش بـه درون    ليـ دال افتني يبرا نيهمچن ياجتماع شناسان روان
برجسته و مهم  قاتياز تحق يكيدر  ،مثال ي. برااند انداخته ينگاه زيفرد ن
دادن تـالش مـردم    جـه يمانع نت يكه عامل يكشف شد كه در صورت نيچن

خشـونت  ممانعـت بـا    نيـ ا نكـه يا ژهيو هشوند، ب يمتر  عصبي ها نآشود، 
  .  شدهمراه با
رفتـار را   ديـ دهنـد نبا  ياز دانشمندان هشـدار مـ   ي، بعضنيوجود ا با

ـ  زهيـ از انگي طـور كامـل ناشـ    به ) 1976( ونيتـ پ. آلبـرت پِ ميبـدان  يدرون
 يفرهنگـ  ليگرفتن دال دهيناد ليو پرخاش را به دلهنجاري نا يها يتئور

گويـد هنجارشـكنان    مـي  يمثـال، و  يدهد. برا يمورد انتقاد قرار م ،فتارر
 اتيـ (اخالقابراز كننـد   ي راهنجار مشترك فرهنگصرفاً يك ممكن است 

جو دارنـد، مسـتلزم   و كه ارزش جست ييها هدف ديگو يكه م يانتپروتس
بـه   ديافراد پرخاشگر شـا  نكهيا اي) ي هستندكار و تالش سخت و فداكار

هنجـار   كيـ از  ي(كه خود تخلف اخالقـ  مانيپ ايقرارداد  كيتخلف از 
  دهند.  مي) واكنش نشان تاس يفرهنگ
 ريـ تعب يدر چگـونگ  يجزئ ييمعنا يها موارد ممكن است تفاوت نيا

 جـاد يتواننـد موجـب ا   يم يجزئ ياه تفاوت نياما ا نظر برسند، رفتارها به
د. شـو  ياجتمـاع ما از جهان  ريمشاهده و تفس يعمده در چگونگ يتفاوت

 يزيـ آم انجـام پـژوهش در آن فرهنـگ را رنـگ     ريمس محور، فرهنگ فرد
 نيـ باه و سفسـطه معمـول از ا  تمنظـور اجتنـاب از اشـ    بـه  ديكرده و ما با

رفتـار   ميتـوان  يآنكه م ليكه به دل ميبدان ديبا يعني م،يآگاه باش يزيآم رنگ
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 نيچنـ  ديـ نبا ،ميدهـ  يكـار را انجـام مـ    نيـ و ا ميكنـ  يريگ افراد را اندازه

  هستند. رفتار  ليتنها دال ،يفردعوامل كه  ميكن يريگ جهينت

  تأثيراتبر مخاطب و  تمركز
 سيدر مـاتر  قـات يتمركـز تحق  يكلـ  ليـ از دال يبعضـ  يياز شناسـا  پس

 يبعض ييو شناسا نييبه تع ،يفرد اي) در سطح خرد 2. 1خودمان (شكل 
 يها در پژوهش قيتحق نيدن عناوكركه به محدود  ميپرداز يم ياز عوامل

 يتبطور سـنّ  م،يطور كه مشاهده كرد دارند. همان شيارتباطات گرا يتئور
ارتباطـات بـر اسـاس نحـوه      يمحتـوا  تـأثيرات و  نديفرا بر يتمركز اصل

آن  يو فرهنگـ  ينهاد ،يسازمان يها شهياستفاده مخاطب و نه بر اساس ر
   است.محتوا 

  يانتقاد ريغ ياجتماع علوم
اسـت   ميسـه  يعلوم اجتماع ريبا سا ييتا جا يرتباط جمعا يها پژوهش

اسـت،   افتـه يتوسـعه   هـا  آنكـه حـول    ييها ستميس يانتقاد يكه به بررس
در  نـد يكه توسـط رابـرت ل   ينپردازد. نقاط ضعف موجود در علوم انسان

رود.  يشـمار مـ   همعضل ب كيهمچنان  زيمشاهده شد امروزه ن 1939سال 
 يجـار  سـتم يس اتيـ عمل يريـ گ د را به اندازهوقت خو شترياقتصاددانان ب

 يابيـ بـه ارز  نيگزيجـا  يهـا  سـتم يس يبررس يجا پرداخته و به ياقتصاد
پردازنـد.   يآن مـ  يو پارامترهـا  اتيخصوصـ  مياصالح و تنظـ  يها روش
 تـأثير پـرداختن بـه    يجا به ياسي، علوم سكند مياشاره  نديطور كه ل همان
ـ   لي، متماها نيگزيا جايها  ستميس نيتر ا بزرگ  يبه انجام اصـالحات جزئ
 يورآگــرد يادار فاتياز تشــر ژهيــو هبــ ي. واســت ياســيس ســتميدر س

كه قـرار   ياقتصاد يها پژوهش يمل تهيكم رينظ ،عياطالعات در سطح وس
 نيـ كـرد. ا  يمـ  ها و اطالعـات باشـد، انتقـاد    طرف داده يگر ب لياست تحل
افكـار و احساسـات   كه فراتـر از   كند ميرا مطرح ن يپرسش چيپژوهش ه
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از اقتصاد و علوم  نديال ببرد. انتقادات لؤس ريآن را ز اساساً ايعموم باشد 
انجام شود  زين يارتباط جمع يها ممكن است نسبت به پژوهش ياجتماع

متمركز بـوده و   يجمع يها رسانهروز  بر عملكرد روزبه قيتحق نيچرا كه ا
بـا   يبته دانشمندان علوم اجتمـاع . الپردازد مي يا رسانه يندرت به نهادها به

موجـود،   يدر چارچوب اجتمـاع  يجار يندهايدرك فرا يكمك به ما برا
 ،ياسـ يس يارهاتكـه مـا سـاخ    يطيدهند. اما در شرا يانجام م يكار با ارزش

سـاختارها هرگـز    نيـ ا م،يريپـذ  يعنوان اصول مـ  را به ها رسانهو  ياقتصاد
 يعنـ ي. رنـد يگ يقـرار نمـ   و موشـكافانه  قيـ دقو نظارت  يبررس كيتحت 
را كـه   ياسـ يس سـتم يس يها واشنگتن ارزش يها ستيطور كه ژورنال همان

هـا و   ارزش رشيمستعد پذ زيدانشمندان ن رند،يپذ يدهند م يخود پوشش م
  .  كنند مي قيتحق ها آنشوند كه در مورد  يم يينهادها يها تياولو
 شيبا افزا رياخ يها موجود در سال تيوضع يانتقاد ريغ رشيپذ نيا
گران  ليكه تحل “مراكز فكر” ايمدار،  استيس يپژوهش يها سازمان تياهم

افراد  نيتر شده است. ا مسلم رند،يگ يم خود را به خدمت يعلوم اجتماع
خـاص خـود بـوده و ارتبـاط      ياسـ يتعصب س يدارا نوبه خود معموالً به
را در  كارشناسـان  نيـ دارنـد. مـردم ا   كـا يبا انجمن نخبگـان آمر  يكينزد
از مراكـز فكـر ماننـد مركـز مطالعـات       يندگيكه به نما ننديب يم ونيزيتلو

كـار و   محافظـه  يادهايرا از بن يا الملل (كه بودجه عمده نيو ب كياستراتژ
در  تياسـم  مـز يشـوند. ج  ي) حاضر مـ كند مي افتيدر يدفاع مانكارانيپ

در  ديبا ها آنكه  كند مياظهار  نيكارشناسان چن نياز ظهور ا ودخ ليتحل
 تـي قيبا منابع قدرت سـخن گفتـه و حق   كيو بوروكرات ياسيبافت س كي
در  شـه يهم ديـ با قـت يبر اظهـار حق  يآنان مبن يكنند. ادعاها انيرا ب ديمف

. رديـ بـا قدرتمنـدان مـورد مشـاهده و قضـاوت قـرار گ       ها آنپرتو روابط 
بـه هـوش آنـان نـدارد بلكـه       يگتگران بسـ  ليتحل نيا خصصت ن،يبنابرا
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 ييآشـنا  زيو ن يدولت يها عنوان اعضا و وابسته آنان به تيبه وضع يبستگ
  (عرصه قدرت) دارد. گرانيبا باز ها آن

  يسازمان هياول يبانيو پشت تيحما
مـورد مطالعـه    ها آنكه توسط  ييها و سازمان يارتباطات جمع دانشمندان

ـ  يحتـ  رنديگ يقرار م  ارتباطـات و  يدارا يعلـوم اجتمـاع   رياز سـا  شيب
اغلب مربـوط بـه    يو علم يآموزش يها دغدغههستند.  يكينزد يوستگيپ

پژوهش ارتباطـات از   هياول خچهيو تار استبزرگ  يا رسانه يها سازمان
افـراد   نتياز نخسـ  يكـ ي. ستين ييقابل جدا يگروه يها رسانه خچهيتار

ل   بـه نـام   يشناسـ  جامعـه  ،يدر پـژوهش ارتبـاط جمعـ    يديمهم و كل پـ
دانشـگاه   يكـاربرد  ياجتمـاع  قـات يتحق تهيكم يكه رهبربود  الزارسفلد

 يجـو و طـور فعـال در جسـت    بـه  تـه يكم نيـ را بر عهده داشـت. ا  ايكلمب
 درخصـوص  هيـ جهـت مطالعـات اول   يمشـاركت و  يگروه يگذار هيسرما

بـود. در مقابـل،    ها رسانهدهندگان از  يأكنندگان و ر نحوه استفاده مصرف
خـود قـرار    ياسپانسرها اريرا در اخت يعمل يمطالعات دانش كاربرد نيا
دانشـگاه   يشناس در دانشكده جامعه زينرابرت ليند و رايت ميلز  دادند. يم

 يقاتيتحقو  ديمدل جد نيبه اميلز سپس ليند حضور داشتند. ابتدا  ايكلمب
بودند حملـه كردنـد.    كيآكادم ياتحاد گروه نيآن از ا شيدايكه شاهد پ

اطالعـات در   يگـردآور  يهـا  نـد پـروژه  كرد ياحساس مـ  ها آن يهر دو
ـ  يموجـب وابسـتگ   عيوسـ  اسيمق از حـد پژوهشـگران بـه پـول و      شيب

 نيـ بـود كـه ا   نياليند  شد. استدالل يگسترده اسپانسرها م يگذار هيسرما
حاكم  ستميس فيتعر رشيبه پذ نابه پول موجب وسوسه محقق يوابستگ

 يسـبك  جيبا ترو يسازمان يبانيو پشت تيحما ني. اديگرد يم از مشكالت
 يقيعم تأثيراست  هشد ليتبد ييكه به پژوهش اجرا شو پژوه قياز تحق

كـه   كيـ آكادم قيـ تحق ديـ مدل جد نيا يها يژگيبر ارتباطات گذاشت. و
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اطالعات،  يگردآور يادار فاتيشد، شامل تشر يمعرف الزارسفلدتوسط 
افع مـرتبط بـا منـ    يهـا  و وجود پـروژه  يتجار يها پول از سازمان نيمأت

 ليـ دل نيـ به ا ديمدل جد ني، ا)1978گيتلين ( ستداللبود. بنا به ا يگروه
  است كه:  تيحائز اهم

وضـوح   دوم بـه  يحوزه، از زمان جنگ جهـان  نيمدل نمونه غالب در ا«
 مربـوط بـه   يهـا  افتـه يو  هـا  هـا، روش  دهيا يبند و خوشه يبند شامل دسته
 يجـو و مونه شامل جستمدل ن نيمكتب بوده است. ا روانيو پ الزارسفلد
 يو رفتـار  يشـ يگرا ،يمـدت، فـرد   كوتـاه  ،يريگ قابل اندازه ژه،يو تأثيرات
افكار و  ليدر تشك ها رسانهاست كه  يريگ جهينت نيا زيو ن ها رسانه يمحتوا

  »)75 (صفحهيستند. ن تيچندان حائز اهم يعموم يها دهيا
 ــفت قرار گر يمورد بررس ييژوهش اجراـط پـه توسـك يـمشكالت

بر آنچه  ــ يا بزرگ رسانه يها سازمان ياصل يها دغدغه گر،يعبارت د به
طور خاص  داد متمركز بود. به يانجام م يها رسانه داتيكه مخاطب با تول

برآورد تعداد مخاطب خود  يبرا ياهر چيو پژوهش ه قيبدون تحق ويراد
 ةسـط دهـ  . در اواوستيپ يدغدغه م نيبعدها به ا زين ونيزيتلو نداشت و

ي پژوهش ريكه در آن زمان مد فرانك استانتون همراه باالزارسفلد  ،1930
و پـژوهش در   قيـ تحق درخصـوص را  يكينزد يبود همكارسي بي اس 

دادن  يأر درخصـوص  قاتيبه انجام تحق اليف ةمجل داشتند. ويمورد راد
با عنـوان   الزارسفلد يريگيو پ قيكه به تحق دكركمك  اريدر شهرستان 

 زيـ ن اسـت يو س لميفـ  د،يبه مد، خر يمنته ةديا درخصوص يشخص أثيرت
رسـانه بـود.    تأثيرات درخصوص يخواهان اطالعات زيد. دولت نكركمك 
از  كيـ و تحر قيتشـو  درخصـوص كارل هولنـد   هياول يتجرب شاتيآزما
شـد كـه    يمال نيمأاالت متحده تيتوسط دولت ا يرسانه جمع كي قيطر
هـا و   ارزش نبـرد بـا آلمـان    درخصـوص ازان دن سـرب كـر متقاعد  ازمندين

دي فلـور و   اطالعـات اثـر   انيـ دوم بـود. جر  يجنگ جهـان  يها ط يژاپن
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 كيـ پخـش بروشـور، تكن   رايـ شـد ز  يمال نيمأتوسط دولت ت زينالرسن 

 نيـ ا تـأثير  يابيـ زبـه ار  يطور ضرور به زيبود و ارتش ن يمتداول يغاتيتبل
  مند بود.   هروش عالق

 يملـ  يو دانشمندان به هـدف  يولت، بخش تجارد انيم يهمكار نيا
محــور  يروهــايدوم، شكســت دادن ن يجنــگ جهــان يشــد. طــ ليتبــد

گسـترده دوران   ييهماهنگ بود. بعدها، شـكوفا  يوضوح مستلزم تالش هب
و  ياقتصــاد ،ياســيس يهــا ســتميس يعمــوم رشيموجــب پــذ زنهــاوريآ

بر  قاتيتحق ها منجر به تمركز ستميس نيا يعموم رشيشد و پذ يا رسانه
  .ديها گرد ستميتمركز بر خود س يجا به ها آن تأثيرات

  امروزط رواب
ادامـه   قـات يبه كمك به دانشمندان جهت انجـام تحق  ي رسانه يا سازمان

هـا و   و كـالج  هـا  ئـت يبـه خـدمت بـه ه    زين ها رسانه ي داده و افراد حرفه
 يهـا  شـكده در دان يدانشـگاه  دياز اسـات  ياريها ادامه دادند. بسـ  دانشگاه

 يهـا  كـار كـرده و اغلـب ارزش    هـا  رسـانه ارتباطات، خود در  قاتيتحق
 يهمراه خود دارند. حت قيو تحق سيخود را هنگام تدر يقبل يها مانساز

اغلـب خـود را مـورد حملـه افـراد       يدانشـگاه ان محقق زين نيبا وجود ا
ثر ؤمـ  قـات يانجـام نـدادن تحق   ليبه دل يا رسانه يها در سازمان يا حرفه

علـوم   يدانشـگاه  يواحـدها  ري. ساننديب يم يمشكالت عمل درخصوص
 قـات يانجـام تحق  يبـرا  زيـ ن يشناس روان اي يشناس مانند جامعه ،ياجتماع
نـه ماننـد    هـا  آنامـا   كننـد  ميحساب  يخارج يمال يها كمك يرو خود

 يو نـه دارا هستند  يا روابط حرفه يدارا ،ارتباطاتان دانشمندان و محقق
  هستند.كمك  ياعطا متمركز ئتيه

شدن  ارتباطات و صنعت ارتباطات از مطرح نامحقق انيروابط م گونه نيا
 ماننـد  ينا، آنچـه محققـ  ني. با وجود اكند مين يريجلوگ ياالت انتقادؤس
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و  نامحققـ  كيماتتسيس ليرا نگران كرده است توسعه بالقوه تما ليند ميلز و
از  تاالؤس نيو طرح ا هياز بق شيب ييها كردن پرسش پژوهشگران در مطرح

دهنـدگان درخواسـت كمـك     كـه از كمـك   يقاتي. تحقاست يصنعت دگاهيد
  نشوند.  زيمطرح ن يممكن است حت كنند مين

. كننـد  مـي امـر مشـاهده ن   نيرا در ا يراديا چياز دانشمندان ه ياريبس
 جيتواند موجب نتا يم يمشكالت درخواست يمعتقدند كار كردن رو ها آن

 يكتم يتا حدود دگاهيد نيهمراه داشته باشد. ا به يبا ارزشقابل توجه و 
كـه امكـان   اسـت   ياز دانشـمندان رفتـار   ياريبسـ  يگرا به نگرش مثبت

 ر جرالد هيـگ . از نظرنديپذ يرا م ياز جهان اجتماع يدرك كامل حصول
  :كنند مي ليها دانش را تكم ي، تئور)1972(

ما به محدوده دانش  بد،اي يادامه م يساخت تئور نديكه فرا طور همان
جامعـه   ياز اجـزا  يقـ يدق ريحداقل تصو ايبوده و  يقيكامل خود كه حق

  .)187(صفحه  ميشو يتر م كينزداست ،  ياجتماع تيشناسانه واقع
كه با داشـتن   كنند مياستدالل  نيچن يعلوم اجتماع نااز محقق يبعض
قـدرت بـه   د كـه از نظـر   كر جاديا يرفتار يتئور كيتوان  يم يزمان كاف

 كيـ مثال سـاده،   كيمنظور ارائه  بهاست.  هيشب يكيزيعلوم ف يها يتئور
غلطانده و از وزن و اندازه  يبداريسطح ش يرا رو يكه توپ كيزياستاد ف

كند كه توپ در  ينيب شيتواند پ ي، ماستسطح آگاه  بداريش هيتوپ و زاو
 ياجتمـاع  از دانشمندان علوم يرا خواهد داشت. بعض يهر بار چه رفتار

ماننـد همـان    زيـ را ن يتوان رفتـار انسـان   يمي معتقدند با داشتن زمان كاف
 زهيجـا  ياعطـا  كنـد  مـي استدالل رِيج  كه طور . همانكرد ينيب شيپ ،توپ

ه تا چـه انـدازه توسـعه    تكه آن رش استامر  نيبر ا يلينوبل در اقتصاد دل
 يبرآورد بهترو اقتصاد  يشناس نسبت به روان يميو ش كيزياست. ف افتهي

 يهر رشته در مرحله متفـاوت  يطور كل خود دارند. به يها ييدر مورد توانا
  . )186(صفحه  از توسعه قرار دارد
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 يكننده در علوم اجتمـاع  ينيب شيپ يها يتئور يجو براو جست ادامه

 ين مشـاهدات كـاف  تآورد كه بـا داشـ   يوجود م فرض را به نيا يكيزيو ف
د كـه  كـر مرتـب   يا گونـه  را به يقاتيتحق يمجزا جياز نتا ياريتوان بس يم

د. شـو  يو اجتمـاع  يكـ يزيف يبه درك و شـناخت كامـل از زنـدگ    يمنته
. كنـد  مـي  هيـ خود را توج د،يجد يو توسعه دانش و آگاه جاديا ن،يبنابرا

   .ابديب يشتريامر در دراز مدت مفهوم ب نياست ا ديام
د قـرار داده و آن را  را مـورد انتقـا   شـه يتصـور و اند  نيـ اميلز و ليند 

هـا و   قـدرت، ارزش  :نكـردن مسـائل مهـم شـامل     يبررس يبرا يهيتوج
 يا شهيتصور، اند ني، انيكردند. با وجود ا فيتوص ياجتماع يساختارها

دارد:  يسـازگار  يفـرد  يدار هيو سرما كايبا بازار آزاد آمر است كه كامالً
چــرا  درك شــود، ديــخــوب اســت و ســرانجام با يو آگــاه نــشاگــر دا

هـا شـروع كننـد كـه      كار خود را با آن دسـته از پرسـش   ديدانشمندان نبا
 يعالقه دارند؛ مسـائل  ها آنبه  زيسسات بزرگ و ثروتمند نؤها و م شركت

 يدادن و تماشـا  يأر ،يداريـ بـر خر  هـا  رسـانه  تـأثير مربوط به  كه عمدتاً
  است. مخاطب 

  خالصه
انـد تـا    شـده  بيعوامل تركاز  يا مجموعه م،يكن يكه مشاهده م گونه همان
 يسـمت و سـو   مـا را بـه   ،سيو پژوهش ارتباطات را در مـاتر  قاتيتحق
 درخصـوص  يكرده و به مسائل ليدر سطح خرد متما اي يفرد يكرديرو

تـا   ميـ ا فصـل، تـالش كـرده    نيبرسانند. در ا ها رسانه تأثيراتو  نامخاطب
ائـه داده و  امور به شما ار تيمنظور درك و شناخت وضع بهرا  يچارچوب
دهنـد در   يمشابه ارائـه مـ   يها را نسبت به آنچه كه كتاب يشتريمفهوم ب

 هـا  آن، بلكـه  يسـتند ن در خأل قاتيها و تحق ي. تئورميشما قرار ده ارياخت
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 گـر يكه بر د يفرهنگ يو قوا روهايكه توسط نهستند  يانسان يها تيفعال
  . ابندي يگذارند شكل م يم تأثير يانسان يها تيلفعا

كـه مـا را    ميپـرداز  يمـ  يگـر يد يهـا  به پرسـش  مانده،يفصول باق رد
اند.  متر مطرح شدهاغلب ك يتطور سنّ كه به ييها ، پرسشكند ميمند  هعالق

هربـرت   است. افتهي شيافزا رياخ يها ها در دهه نوع پرسش نيعالقه به ا
را  يقـات يمطالعات و تحق يواقع ليس ،يا شناس رسانه ، جامعه)1983گنز (
ـ  1970از سـال   يخبـر  يها رسانه خصوصدر  گونـه  نيـ كمبـود ا  يدر پ

 يونيزياخبار تلو شيدارد كه افزا ياظهار م نيها متذكر شده و چن پژوهش
دارد دانشـمندان علـوم    ياظهار مـ  يعالوه، و امر بود. به نيا ليدل يتا حد
ـ  ستيو ژورنال ياجتماع و  1960 يهـا  دهـه  ياجتمـاع  راتييـ تغ يها در پ

 يهـا  اعتـراض  ،يحقـوق مـدن   يهـا  تيـ شامل فعال يا (دوره 1970 لياوا
 يجهـان  يهـا  دگاهيـ ) در دتيواترگ ييو رسوا يضدجنگ، منازعات نژاد

اطالعـات و   يگردآور يها ستميالف شدند. در آن زمان ستخود دچار اخ
ماننـد   گـر يشـده بودنـد د   جاديا يقبل يها دهه يارتباطات كه ط يالگوها
  وچرا قابل قبول نبودند.  نچو يطور گسترده و ب قبل به
 يهـا  شـه ير درخصـوص و پـژوهش   قيرشد تحق و روبه ميعظ كرهيپ

(مربـع سـمت    هـا  رسانه يمحتوا يو فرهنگ ياقتصاد ،ياجتماع ،يسازمان
 ينـدرت بـا چـارچوب نظـر     ) بـه 2. 1مـا در شـكل    سيماتر نييچپ پا

كننده  نييتع تأثيرات ني، انيارائه شده است. با وجود ا يا شده يسازمانده
انتخاب كننـد و   ها آن انياز م ديبا ناكه مخاطبهستند  ياطالعات موجود

طـور   هسـتند كـه بـه    تأثيراتيعامل تمام  ميمستقريطور غ به ها آن جهيدر نت
  ده است.كرو پژوهشگران ارتباطات را مجذوب  نامحقق ي،تسنّ



  

  



59  

3  
  تحليل محتواي رسانه

ده كر فايارتباط ا يدر تئور يمحتوا چه نقش م؟يكن يبه محتوا توجه م چرا
فصـل، بـه    نيـ نقش چگونه مورد مطالعه قـرار گرفتـه اسـت؟ در ا    نيو ا

 يمحتـوا  رامـون يتفكـر پ  يرا برا يمسائل پرداخته و چارچوب نيا يبررس
  .ميكن يائه مار ياجتماع تيمنابع واقع گريرسانه در ارتباط با د

  ؟است تيمحتوا حائز اهم چرا
مطالعه  يبرا رسانه عمدتاً يرسانه است. محتوا تأثير يرسانه مبنا يمحتوا

كننـدگان،  ديپشت پرده تول ماتيخالف تصم براست.  آزاد و در دسترس
مخاطبـان رسـانه، محتـوا     يرفتارهـا  نيو همچنـ  رانيو سردب سندگانينو

  است. يمعارتباط ج نديبخش فرا نيآشكارتر
ـ  تيارتباطات عالوه بر اهم يمحتوا عنـوان شـاخص    خـود، بـه   يذات

وا تمطالعه محاست. مورد عالقه و توجه  گريعوامل د ياريبس يريگ اندازه
كـه كمتـر قابـل     ييهـا  دهيدرخصوص پد يبه ما در درك و استنباط نكات

 كنند. يم هيكه محتوا را ته ييها كند: افراد و سازمان يكمك م است تيؤر
ــرا ــ  يب ــال، م ــوان يمث ــت  ميت ــته از درخواس ــوص آن دس ــا درخص  يه
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در مـورد   زيـ خـاص شـده و ن   ييمحتوا جاديكنندگان كه موجب ا مصرف
 ييهـا  نباطتسـ هستند ا ليآن دخ جاديكه در ا يو فرهنگ يسازمان تيوضع
نشنال اينكـوايرِر   هيبه مطالب و اخبار نشر عيسري . نگاهميعمل آور را به

 متفـاوت بـا مخاطبـان    يجـذب مخـاطب   يطالـب بـرا  م نيدهد ا ينشان م
وال اسـتريت   هـا در  سـرمقاله  سـه يشده است. مقا يطراح نيويورك تايمز

 كـامالً  ياسـ يس يريـ گ جهـت  نيمب واشنگتن پستي ها با سرمقاله جِرنال
  . است يمتفاوت

 تـأثير  ينـ يب شيرسانه به ما در پ يدرخصوص محتوا قيو تحق مطالعه
رسـانه   اتتـأثير و پژوهشـگران   ناكند. محقق يكمك م زيآن بر مخاطب ن

در دسترس مخاطب است  ييها اميكنند چه پ يم نييگام، تع نيعنوان اول به
 يبر مخاطـب وجـود دارد. بـرا    يگذارتأثير يبرا ييها اميو در واقع چه پ

 يبر محتـوا  صرفاً) 1980بِرَدلي گرينبرگ ( اثر ونيزيدر تلو يزندگ ال،مث
 دگاهيـ گسترده خـود را بـا د   قيكند اما تحق يز متمرك ونيزيتلو يسرگرم

معنـا كـه او معتقـد اسـت ابتـدا       نيكند. به ا يم هيتوج ياجتماع يريادگي
در دسترس مخاطب اسـت   ييها اميموضوع مهم است كه چه پ نيا نييتع

  . ميببر ياو پ يايو سپس با استفاده از آن به دن
را خارج  اتيواقع حجم نيشتريكه رسانه ب ميريفرض را بر آن بگ اگر

مطالعـه   نيكنـد، بنـابرا   يفـراهم مـ   هـا  آن يمردم بـرا  ياز تجارب شخص
مـردم   اريـ كـه در اخت  ياتيـ كل واقع يابيبه ما در ارز رسانه قطعاً يمحتوا

آن  تـأثير عنوان  چيه به اميپ جادي، صرف انيكند. با وجود ا ياست كمك م
روه فشـار اغلـب   گـ  يو اعضا يطلبان اجتماع كند. اصالح ينم نيمرا تض

بـوده و   ميمسـتق  تـأثير رسـانه برابـر بـا     يكنند كه محتوا يفرض م نيچن
 ونيـ زيو آموزگـاران در تلو  ني، مشـاركت والـد  (مثالً يا رسانه يها كنترل

خود در مورد  يها به خواسته دنيمنظور رس كودكان) از پژوهش محتوا به
  كنند.  يم ادهمحتوا استف
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شناخت  يبرا ييتنها ها به رسانه يدرخصوص محتوا قيو تحق مطالعه
 زانيـ م ايـ  تيـ ماه ايـ كـرده   جـاد يكه آن محتـوا را ا  ييروهاياز ن كيهر 
درخصـوص محتـوا، در    قيـ بلكه پژوهش و تحق ستين يآن كاف اتتأثير

شده در  يو الگوساز كيماتتسيس يها بيواقع آغاز كار است. نظم و ترت
  است. يدايو بن داريپا يعوامل ساختار جهيمحتوا در نت

  ارتباط يو پژوهش تئور محتوا
  محتوا يبند طبقه
رسـانه   يمـورد محتـوا   در اتپژوهشـگران ارتباطـ   و نامحقق كه يهنگام

صـحبت   ونيـ زيراجـع بـه تلو   ايـ دارنـد؟ آ  يكنند چه منظور يصحبت م
انـواع   نيـ ا ايـ آ ؟يسـرگرم  ايـ در مورد مطبوعات، اخبـار و   ايكنند و  يم

اسـت؟   تيـ مـا حـائز اهم  جمعـي   يهـا  رسـانه  يهـا  يدر تئور زاتيتما
بـه چـه نـوع از     م،يكنـ  يرسانه صحبت م اتتأثيركه درخصوص  يهنگام

 ،. انـواع مختلـف محتـوا   يسـت پاسخ، اغلب واضـح ن  م؟يمحتوا اشاره دار
مختلـف مخاطـب و    يازهـا ياز ن يبـوده و ناشـ   يمتفـاوت  اتتأثير يدارا

 يبه بررس حتاًصرا قاتيتحق شتري، بنيبا وجود ااست.  يسازمان يفشارها
 گـر يدر برابـر د  ونيـ زيشده با تلو يسپر نپردازند، بلكه به زما يمحتوا نم

 افتنيـ  يكننـد. بـرا   يتوجه مـ  رهيو غ ها، تعداد اخبار خوانده شده تيفعال
 ديمف يچارچوب ديها در مورد محتوا، ابتدا با پرسش نيبه ا ديمف يها پاسخ
ـ  يهـا  . روشميكن نييخصوص تع نيبحث در ا يبرا وجـود   يشـمار  يب

. ميكنـ  يبنـد  هـا را طبقـه   رسـانه  يتـوا مح ميتـوان  يآن م لهيوس هدارد كه ب
ـ      ميتوان يم سـواد)،   يآن را بر اسـاس درخواسـت مخاطـب (روشـنفكر/ ب

ــأثير ــاع اتت ــاعيخــاص (اجتم ــتفاده  ي/ ضــد اجتم ــورد اس )، رســانه م
ــزي(تلو ــراد ون،ي ــوا  و،ي ــات)، محت ــ يمطبوع ــار  يجنس ــرزه نگ / ي(ه
كـرد  يرو كيـ . ميكنـ  يبند طبقه گريروش د نيچند اي) و ينگار هرزهريغ
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 يكه محتوا بدان منظور طراح است يعملكرد ايمعمول بر اساس استفاده 

 يمـدل ارتبـاط   يكـه در آن اجـزا   يا در مقاله) 1948السول ( شده است.
در  اتسه عملكرد مهـم ارتباطـ   ييو شناسا نييبه تع ،كند يخود را ارائه م

 يهمبسـتگ  .2 سـت يز طينظارت و مراقبـت محـ   .1د: پرداز يجامعه ما م
 ياجتمـاع  راثيـ انتقال م .3و  ستيز طيجامعه در پاسخ به مح يها بخش

را  يسـرگرم ) 1986، رايـت ( ها عالوه بر اين .گريد ينسل به نسل كياز 
عالقـه دارنـد    اتارتباطـ علـم   ناكنـد. محققـ   يموارد اضافه مـ  نيبه ا زين

 ديـ كننـد. بگذار  يهـا سـازمانده   يبند طبقه نيا رامونيمطالعات خود را پ
  . ميه باشتاشست، دها تر به انواع محتوا كه مناسب آن قيدق ينگاه

  ارتـنظ
 تناسـب را بـا عملكـرد نظـارت و مراقبـت دارد.      نيشترياخبار ب يمحتوا

و  دهايـ را درخصـوص تهد  يياخبـار هشـدارها  گويـد   ) مي1986رايت (
روزانـه   يهـا  تيـ فعال يده و بـرا الوقوع در جهان ارائه كـر  بيخطرات قر

 راخبـا اسـت.  مناسـب   ييهوا كيو تراف يجامعه مانند بازار بورس، ناوبر
كنندگان خبر، بـر  ديشوند. تول يم ميمهم تنظ يدادهايبر اساس رو معموالً

كـه   ييدادهايـ كنترل كامـل و تـام بـر رو    ،يكنندگان سرگرمديخالف تول
و  حيبـر خـالف تفـر    نيچنندارند. هم استآن استوار  يمحصول بر مبنا

كننـده   مصـرف  يرا بـرا  يرهنگـام يدمنـدي   رضايت اخبار غالباً ،يسرگرم
 ياز محتـوا  يعياستفاده سـر  چيهمراه دارند؛ مخاطبان خبر ه (مخاطب) به

 ياقتصـاد  ،ياسـ ياقدامات س نييارائه شده ندارند اما سرانجام آن را در تع
 اتعمده و مهم در ارتباطـ  تقاي. تحقابندي يم ديانواع اقدامات مف گريد اي
دغدغـه   نيشـتر ي) ب2. 1اند (شكل  ما فهرست شده سيكه در ماتر ياسيس

دستور كار و رفتار  مينظارت و مراقبت دارند: تنظ يمحتوا خصوصرا در
  دهندگان.  يأر
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  يهمبستگ
را  آن) 1986رايت (داشته اما  يصراحت كمتري السول همبستگ عملكرد

 يهـا  پاسـخ  ديـ بـا تول  يعنـ يكند،  يهمراه م غاتيتبل تيبا سرمقاله و فعال
از  يكـ ي. در يمراقبتـ  يمحتـوا  قيـ شـده از طر  نييبه مشكالت تع يمناسب

ـ السـول  فراوان يها اسيق كـه   يياز گوسـفندان از داشـتن اعضـا    يا ه، گلّ
در موقـع لـزوم عمـل     نيريسـاختن سـا   اريعنوان نگهبان جهـت هوشـ   هب
 يشـرح رهبـران متخصصـ    بـه  زيـ ن هـا  مثـال  ري. ساشوند يم فعتكنند من يم
كـه   يطيكنند تا خـود را بـا شـرا    يم قيخود را تشو روانيپردازند كه پ يم

السـول   ديكنند وفق دهند. در نظـر داشـته باشـ    ينگهبانان به آنان اعالم م
د. به مرور كردوم منتشر  يجنگ جهان انيخود را بالفاصله پس از پا مقاله

تصـور شـدند كـه رهبـران      يكـاربرد  يعنوان ابزارهـا  زمان، مطبوعات به
به اهـداف مـورد توافـق اسـتفاده كننـد.       دنيرس يتوانستند از آنان برا يم

ر و يكه اخبار را تعبيي است از محتواها كيشامل هر  يهمبستگ يمحتوا
در  يكه سـع است هدفمند  يكند گرچه اغلب متشكل از ارتباط يم ريتفس
 كيـ تحر يهـا  شيآزمـا مـرتبط شـامل    قاتيدارد. تحق كيو تحر قيتشو

ـ  يرا مطرح نم غاتيتبلالسول . است غاتيتبل ليتحل زيو نهولند   يكند ول
مخاطبـان  بـه   رايـ ز ميمورد توجه قـرار دهـ   زيمحتوا را ن نيا ميتوان يما م

  ارتباط دهند. گريكديرا به  ازهايدهد تا پاسخ و واكنش به ن ياجازه م

  انتقال
مشاهده شـده در جامعـه را    يهنجارها يطور مجاز اشكال محتوا به همة

عنـوان   را بـه  ختگـان يفرهالسـول  گرچه  كنند. يمنتقل م كساني يبه روش
 يها رسانه همةدند، اما كر يم يكه جامعه را اجتماعكرد  يتصور م يافراد

 زين رسانه نادهند (محقق يانجام م ينحو كار را در آن واحد به نياجمعي 
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 يو محتـوا  يت و نظارت، همبسـتگ اند). مراقب كرده يرا بررس دهيپد نيا

  كنند.  يجامعه كمك م ديجد يبه انتقال دروس به اعضا يهمگ يسرگرم

  يسرگرم
كـه   ميكنـ  يفكـر مـ   ييعنوان محتـوا  به يسرگرم يدر مورد محتوا معموالً ما

كننـده بـه    مصـرف  يرا بـرا  يعيسـر  شيآرامش و آسا ،يو خشنود تيرضا
 يسـرگرم  يمحتـوا اسـت.  نده آن كنديارمغان آورده و تحت كنترل كامل تول

و  دهشـ  يكننـده تجـارب انسـان    هم شده و ارائـه  تيممكن است شامل واقع
 يدادهايـ منظـور انتقـال رو   به داشته باشد اما معموالً يواقع يشه در زندگير

قـرار   يبنـد  طبقـه  نيـ در ا ونيزيتلو يمحتوا شتريشود. ب ينم يطراح يواقع
ي جرج ونيزيدر مورد خشونت تلو قيشامل تحق زيو مطالعات آن ن رنديگ يم

 قيـ تحق و )1954( يب كمـد تك رخصوصوتهام د قاتي، تحق)1971گربنر(
  ).1961( شرام، اليل و پاركر توسط ونيزيدرخصوص كودكان و تلو

  يبر اخبار و سرگرم تمركز
) مربـوط  غـات يتبل لي، تحل(مثالً اتارتباطعلم درخصوص  قيتحقنخستين 
بـا ظهـور    كننده. قطعاً آشكار و مجاب تقاضاي ــبود  يهمبستگ يبه محتوا

نـوع از محتـوا    نيـ دوم، ا يپـس از جنـگ جهـان    ژهيو هب يگروه يابيبازار
تنهـا   يهمبسـتگ  يها شـد. امـا محتـوا    امياز پ يا گسترده شيمتشكل از آرا

 يدهـد. محتـوا   يكننـد، شـكل مـ    يمـ  ديـ ها تول را كه رسانه هاز آنچ يبخش
شـود (گرچـه    ينمـ  يطراح بيمنظور ترغ به طور خاص به معموالً يسرگرم
از  يكار را انجام دهد) و تنهـا درصـد كـوچك    نيممكن است ا قتيدر حق
پخـش   ايـ زمان موجود در شـبكه   ايروزانه  يها موجود در روزنامه يفضا

بر  ينتمب هياول قيتحق ن،يآشكار باشد. بنابرا نظراتشامل نقطه  ياخبار محل
آن  اتتـأثير ها و  رسانه يننده نقش اطالعاتك منعكس يطور مناسب هب بيترغ
دهنـده   ليتشك ،ياخبار و سرگرم غ،يها نبود. تبل دگاهيعالوه بر د يريادگيبر 
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. در جامعـه مـا اغلـب محصـوالت     ي اسـت كننـده و متقـابل   تيـ نظم تقو
را بـه   يفرهنگـ  يهـا  كه جنبه هستند يتجار ،شده يسازمانده يها رسانه
 يهـا  نهياز محققان بر موضوعات و زم يدگذارند. تعداد محدو يم شينما
اخبـار و   يو مطالعات به محتوا قاتيتحق شترياند و ب تمركز كرده غاتيتبل

در دسـترس مخاطـب بـوده و     يا طور گسترده اند كه به پرداخته يسرگرم
همـان   نيـ دهند. ا يم ليرا تشك ياجتماع تيكاذب و دور از واقع يطيمح
  .ميكن يتمركز مبر آن  نجاياست كه ما در ا يزيچ

  محتوا يها شباهت
امـا از   نـد ا متفـاوت  گريكـد يبـا   يبه طرق مهمـ  ياخبار و سرگرم گرچه
در  يد كه سعشو يآشكار م يهنگام هستند و مشابه گريكديهم با  يجهات
 موضـوع  نيـ ما با ا شتريمثال، ممكن است ب ي. براميمحتوا دار يبند طبقه

 يها بار محسوب شده و برنامهاخ ،يكه اخبار شبكه شامگاه ميموافق باش
ريـ نظ تيبر واقعتني مب يزگردهاياما م هستند يرشنونده، سرگرمساعات پ 

Donahue  و برنامهOprah Winfrey Show يونيـ زيتلو يسـ يبرنامه پل اي 
Cops اغلب  يونيزياخبار تلو م؟يكن يبند را چگونه و در كدام طبقه دسته

. نـد ا بـوده  يخبـر  يهـا  امـه در برن يسـرگرم  يهـا  ارزش قيـ متهم به تزر
 يدادهايـ پخـش مجـدد رو   يبنـد  طبقـه  ليبه دل راًياخ يمتعدد يها شبكه
مـبهم و   زيـ ن يسـازمان  يحـدود و مرزهـا   يانـد. حتـ   شـده  خيتوب يخبر

بـا عنـوان   اي بـي سـي     شبكه ياخبار صبحگاه ند،يآ ينظر م نامشخص به
   شود. يم ديشبكه تول نيا يتوسط بخش سرگرم كايآمر ريبخ صبح

. رنـد يذپ يرا كه محققان در نظر دارنـد، نمـ  اتي زيتما شهيهم مخاطب
كنـد   يم مانيكه زا يدر مورد نهنگ قاتل ونيزياز پخش خبر تلو نندگانيب

 كيـ از  دزيـ ا يمـار يرا درخصوص ب يشوند و اطالعات مهم يسرگرم م



  انتقال پيام  66
 ياليـ خ يهـا  تيآموزند. نوجوانـان اغلـب بـه شخصـ     يم يونيزيتلو لميف
  كنند.  يم ديرا تقل ها آننگرند و رفتار  يم عنوان الگو به

  ها رسانه نينماد طيمح
دهند و همـراه   يهر دو در مورد جهان به ما اطالعات م يو سرگرم اخبار

محتواهـا   يكه بعضـ  قتيحق نيسازند. ا يرا م نينماد يطيمح گريكديبا 
عنـوان   بـه  هـا  آن يياز توانـا  يزيچهستند  يبرچسب سرگرم يدارا رسماً

كه چه  نديگو يم به ما يكاهد. هم اخبار و هم سرگرم ينم يفرهنگ يروين
در كـالم،   ديـ جد يهـا  شيو گـرا  ميمهم است، چگونـه رفتـار كنـ    يكس

 ييهـا  مـا را بـه مكـان    هـا  آن ي. هـر دو ستيچ دنيها و لباس پوش روش
از ما هرگز از  ياريبس ،مثال ي. براميا به آنجا نگذاشته يپا برند كه قبالً يم

كـه چگونـه و    ميدان يهمه ما م باًياما تقر ميا نكرده ديتاق عمل بازددرون ا
مـا   و بـراي  ـــ  ايـم  كـرده مشاهده  ونيزيرا در تلو آناست. شكل  چهبه 

 كيـ در  ايو  ميباش دهيد يونيزيتلو يا را در برنامه كند كه آن ينم يتفاوت
  . مارستانيدر مورد ب شنامهينما

ـ توان فراوا يم ياخبار و سرگرم با و  ديـ تول يهـا  كيـ هـا، تكن  اميـ پ ين
قرار داد. هـر دو نـوع    يمورد بررس كيماتتسيطور س هدف را به نامخاطب

از نظـر   زيو ن يو اقتصاد يفرهنگ ،يسازمان يمبنا جهيتوان نت يوا را متمح
 ريزطور كه در  د. همانكر فيها تعر اميكنندگان پديتول يارزش يها ستميس

 يسـنج  تيكم ،يابيمنظور ارز توان به يرا م ها كيتكن نيا م،يكن يمشاهده م
  هر دو نوع محتوا مورد استفاده قرار داد. حيو تشر

  م؟يكن يرا مطالعه م محتوا: چگونه آن يريگ اندازه
تمام آنچه كـه در رسـانه   ”چنانچه محتوا را  م،يا رفتهيطور كه پذ همان اگر

ها  دهياز پد يعيوس تينها يب فيما ط فيآنگاه تعر م،يبدان “شود يظاهر م
منظـور درك   ها بـه  دهيپد نيدر ا ينظم يما برقرار فهيرا شامل شده و وظ
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شـامل جـداكردن و انتخـاب     ،نظم نديفرا نياز ا يبخشاست.  ها آن يمعن
 ميخـواه  يمهم بوده و مـ  ميكن يكه فكر م است يديمهم و كل يها يژگيو

و از  سـته يگونـاگون نگر  يها به محتوا به روش نا. محققميبدان توجه كن
 كي كنند. ما اساساً ياستفاده م يمتفاوت يشناخت و روش يمفهوم يابزارها

امـا   ميريپـذ  يرا درخصـوص پـژوهش محتـوا مـ     يعلوم اجتماع كرديرو
  اند.   دهيرا برگز انهيگرا انسان يدگاهيد گرانيد

  انهيرفتارگرا يها تدر برابر سنّ انهيگرا انانس دگاهيد
 ايـ كننـد كـه آ   يال مؤخصوص س نيمندان در اكمتر از دانش انيگرا انسان
عنـوان   ها را به رسانه يمحتوا ها آن؟ هستند تيكننده واقع ها منعكس رسانه

 يزيـ عنـوان چ  و نه بـه  ننديب يم يفرهنگ واقع كياز ناپذير  جداييبخش 
شـود كـه    يگر مـ  جلوه ياديز يها از آن فرهنگ. فرهنگ به روش يجدا
محتوا جهت  يگرا به بررس انسان كي. ستاه از آن يكيها  رسانه يامحتو
پس از جنـگ،   لميف ليمثال، در تحل يپردازد. برا يم يشناخت ييبايز يمعان

 يفرهنگـ  يشناسـ  و مـردم  يروان ليگرا از تحل انسان نادانشمندان و محقق
 كيـ در مـورد   لميتوسط فـ  قيآشكارشدن حقا يچگونگ ليمنظور تحل به

هـوراس   رينظ اخيردانشمندان  كنند. يماستفاده  يخيفرهنگ تار اي جامعه
و  ونيـ زيتلو يدر زمان اوج تماشـا  يونيزيتلو يها اليسر) 1982نيوكام (
 يمـذهب  لئمسا ش،يدر نما ييها دگاهيد افتنيمنظور  روز را به يها ساعت
 ونيـ زيتلو رددا ياظهار منيوكام اند.  مورد مطالعه قرار داده يشناس و روش

  كند.  يعمل م يفرهنگ يعموم انجمن و محل كيعنوان  به
است،  ييگرا ت انساناز سنّ يا كه شاخه برجسته يانيو ب يمعان ليتحل
) بـه  1979( تيپـردازد. رابـرت اسـم    يمحتـوا مـ   يمنطق درون يبه بررس

 يحـاو  ايـ آكـه  كند  نييپرداخت تا تع يونيزياز اخبار تلو يمطالعه تعداد
. ريـ خ ايـ هسـتند   ينيب شيسازگار و قابل پ يها تياز روا يتعداد محدود
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 يبنـد  هتتوان در سه طبقه دسـ  يمطالب را م نيز ادرصد ا 83 افتيرد يو
گرفتـار شـدن فـرد    ”و  “تيرنـج و سـخ  ”، “رديـ گ يم ميانسان تصم”د: كر

مـردان   معموالً يونيزيتلو يها در برنامه افتيدر نيهمچن تي. اسم“شرور
 يشود كـه كـار   يمو دولت ابتكار عمل را دست دارند و كمتر نشان داده 

سسات داوطلب ؤدرخصوص مموضوع  نيانجام شود. عكس ا ها آن يرو
  ) صادق بود. هيريخ ي(مانند نهادها

دانشـمندان علـوم    ديكأدر محتوا با ت يذات يفرهنگ يبر معان ديكأت نيا
بـه محتـوا    ييففط تا جـا  دانشمندان معموالً رايمتفاوت است ز ياجتماع

به  ليماتم انهيگرا انسان يها ليشود. تحل تأثير جاديتوجه دارند كه باعث ا
كنند  يم رنقطه شروع بوده و رو به عقب كا كيعنوان  استفاده از محتوا به

از  يتطـور سـنّ   به انيكننده آن محتوا را بشناسند. رفتارگراديتا فرهنگ تول
كنند تـا   ينقطه شروع استفاده كرده و رو به جلو كار م كيعنوان  محتوا به
 اميـ شـده توسـط پ   جـاد يا اتتأثير ايو  اميبر پ يخارج اتتأثير يسبه برر

 يداشـته و متنـ   مندانههنر يا وا جنبهتبپردازند. درخصوص گروه اول، مح
 كياز  يكه ارزش مطالعه دارد. درخصوص گروه دوم، محتوا بخشاست 
 يهــا ت كمــك. هــر دو ســنّاســتو عوامــل  ليــمتشــكل از دال رهيــزنج

  . اند كردهها  رسانه يو مطالعه درخصوص محتوا قيرا به تحق يارزشمند

  يفيك يدر برابر محتوا يكم يمحتوا
ـ  يها كيبا استفاده از تكن لزوماً ايو  شهيمحتوا هم يرفتار ليتحل ايـ  يكم 
طـور   دارنـد. بـه   گريكـد يكار با  به ليشود اما هر دو تما يانجام نم يعدد

 ي،فـ يك ليـ تحل يسـو  بـه  يعيطور طب گرا، به انسان يمشابه، مطالعه محتوا
 اتتـأثير كه بـه   يا عالقه ليبه دل يدارد. دانشمندان علوم اجتماع شيگرا

 يشناسـ  محتـوا در حفـظ آن همـراه بـا روان     يسـنج  تيكم يدر پ ،دارند
باشـد،   شـتر يب كيتحر يهر چه فراوان يعنهستند. يپاسخ  محرك يرفتار
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مـتن بـه    اديـ ز ري، كـاهش مقـاد  نيتر خواهد بود. با وجود ا يآن قو تأثير
 رايـ زكنـد   يمعنا و مفهوم ارائه نم ياز كدها يكامل ريتصو ،يكم يها داده

از اشـكال   گريد ياريبس يحاو ،ممكن است متون عالوه بر تكرار محض
  باشند.   ديكأت

كردن آنچه  در خالصه ياديارزش ز يدارا يسنج تي، كمنيوجود ا با
 نيتـر  از مهـم  يكـ يو  اسـت شـود   افـت يهـا   رسـانه  يدر محتوا ديكه با

محتـوا،   ليـ تحل يعنـ يهـا،   رسـانه  قاتيبه تحق يعلوم اجتماع يها نگرش
 قـت، يدر حق ست.و بارز و آشكار محتوا يكم ك،يماتتسيس ،ينيع ليتحل
 يدر محتـوا  مردم و امـاكن مكـرراً   زها،يه چگونه چموضوع كن يا ليتحل

دهـد تـا    يزه مه به ما اجاك است تيمز نيا يشوند دارا يم ها ظاهر رسانه
 ي. اگـر الگوهـا  ميكنـ  سهيمقا تيها را با مبنا و محك واقع رسانه يمحتوا

 يها و افراد پشـت آن، سـع   با نگاه به سازمان ميتوان يم م،يمحتوا را بشناس
  . ميرا بشناس ها آنتا  مينك

 ير مخاطـب دارا پ يها اميپ يتكرار يالگوها نيعنوان محقق به ا به ما
 هياستاندارد ته يبه روش يا رسانه يها وسط سازمانكه ت ياجتماع تياهم
 يوا احتمال ارائه الگـو تمح يتكرار يالگوها ني. اميا اند، جذب شده شده

  كنند.  يم شتريتوسط محتوا را ب يمنطق سازمان اي ياديبن يفرهنگ

  ؟هستند دادهايكننده رو ها منعكس رسانه ايآ
  لفعا يساز فعال در برابر مفهومريغ يساز مفهوم

) بـه شـرح   1922( يدر كتـاب خـود بـا عنـوان نظـر عمـوم       والتر ليپمن
از  شيپ يو آلمان يسيانگل ،يافراد فرانسو يپردازد كه تعداد يم يا رهيجز

كردند. تنهـا   يم يبا صلح و صفا زندگ گريكدياول در كنار  يجنگ جهان
روز  كيـ خارج بـود.   يايبا دن ها آنرابط  يسيانگل يبخار پست يكشت كي

هـا و   يسـ يبر نبرد انگل يمبن يخبر تيكشمسئوالن اواسط ماه سپتامبر، در 
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آن  ياطـالع داد. طـ   هـا  آنهفته قبل را بـه   ها از شش يها با آلمان يفرانسو
دشمن بودند، مانند دوسـت   يكه طبق اصول فن نان،ينش رهيهفته، جز شش

 در ذهن داشـتند. داسـتان   گريكدياز  يا نانهيب خوش ريعمل كرده و تصاو
شـدت   و دانشمندان ارتباطات را از آن زمان بـه  نامحققليپمن،  ندهكن قانع

ـ  ديـ اسـت كـه مـا با    نيـ ا يجذب كرده است. نكته ساده اما مهـم و   نيب
 طـور كـه   آن يعنـ ي ــ ميتفاوت قائل شو “ياجتماع تيواقع”و  “تيواقع”

 ميمسـتق ريو دانـش غ  يواقع يدادهاياز رو “خارج يايدن” ديگو يمليپمن 
وجود  تفكر و رفتار ما بر اساس آنچه كه واقعاً رايز ــ دادهايرو نيا ما از
  . ميكن ياست كه مشاهده م يزيبلكه بر اساس آن چ ستين، دارد

شـناخت آن بودنـد    ازمنديكه مردم ن يجهان شتريب ،قديم يها زمان در
ندرت از جوامع خـود دور شـده و    به ها آنموجود و در دست بود.  كامالً
مردنـد. بـا وجـود     يكردند و مـ  يم يشدند، زندگ يكه متولد م ييجا همان

كـه مـردم   اسـت   يمعن نيمتقابل جامعه مدرن بد يو اتكا يدگيچي، پنيا
. هسـتند جوامع خود  خارج از ياسيو س ياقتصاد يو قوا روهاياز ن ثرأتم

مـا مهـم    يكه بـرا  يجهان شتريكه ب ميكن ياستدالل م نيما چن قت،يدر حق
 ليتبـد  ليـپمن  تا به قولكند  رييتغ ديبا فهم ما بوده و لزوماًاست فراتر از 

 يبرا يعنوان منابع هجمعي ب يها رسانه تياهمد. شو يساختگ يطيبه مح
د كـه  شـو  يپرسش مـ  نيبه ا يمنته يطور منطق در ذهن ما به ريتصاو نيا

  . است هيخارج شب يايها تا چه حد به دن جهان رسانه
كـه توسـط مـا     يجمعـ  يهـا  ط رسـانه جهان خارج توسـ  رييتغ زانيم

هـا دارد.   تصور ما از عملكرد رسـانه  يبه چگونگ يشود بستگ يمشاهده م
 دادهايـ فعـال رو ريدهنـدگان غ  عنـوان انتقـال   ها را بـه  رسانه ،ميمفاهرخي ب

 يتر در دستكار فعال ينقش يها را دارا رسانه ميمفاه ريكنند. سا يقلمداد م
  . كنند يقلمداد م تيا ساخت واقعي
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  هاي تلويزيوني شبكهعنوان  ها به ها: رسانه رسانه يفعال براريغ ينقش
هـا در   رسـانه  يبـرا  يفعالرياز نقش غ يارتباط حاك نديفرا هياول يها مدل
است: چه  گونه نيبدالسول  مثال، مدل يبودند. برا اتيدادن به واقع شكل
ه شـبك  دهيـ . اشـبكه تلويزيـوني  كـدام   قيـ و از طر ديـ گو يچه مـ  ،يكس

 شبكه تلويزيـوني  از شيب يزيها چ كه رسانهاست  آناز  يحاك تلويزيوني
 ـــ  ابـد ي يم انيجر ها آن قيكه ذرات اطالعات از طريي نيستند مجراها اي

متصـل   رنـدگان يها، كـه فرسـتندگان را بـه گ    اميطرف پ دهندگان بي انتقال
 يجمعـ ارتباط  نديشكل در مدل فرا نيبه بهتر ديشا كرديرو نيكنند. ا يم

) كـه  3. 1شـود (شـكل    ينشـان داده مـ   1957در سال  نيل و مك يوستل
شـده اسـت.    ياطالعات در ذهـن طراحـ   يگردآور نديبا فرا ژهيطور و به
در  نامخاطبـ  نـدگان يعنوان نما ها) به را (رسانههاي تلويزيوني  شبكه ها آن

، كردنـد  نيـي كننـد تع  يكه كسب م يمغرضانه اطالعاتريانتخاب و انتقال غ
 يها اميقرار ندارد. پ ها آن عيسر يكه اطالعات در دسترس يهنگام ژهيو به
دهنـده   توسط ارتباط يتيقصد و ن چيه يكه بهستند  ييها اميمغرضانه پريغ

 فرض نيمدل چن نيشوند. ا يگذاشتن بر مخاطب منتقل متأثيرمنظور  و به
 ياتفاق چيه د،ياب يانتقال م شبكه تلويزيونيدر  اميكه پ يكند كه هنگام يم

اسـتفاده از   جـه يبر مخاطب در نت تأثيرهرگونه  ن،يافتد. بنابرا يآن نم يبرا
مخاطب باشد و نـه   ايمنبع و  يها يژگياز و يناش ديبا ،جمعي يها رسانه
  دهد.  يم يرو اميپ يانتقال برا يكه در مجرا ياز اتفاقات يناش
  ها رسانه اتتأثير هيو مطالعات اول قاتيتحق
هـا را   بود كه رسـانه  يدگاهيكننده د ارتباطات منعكسعلم  هياول قاتيتحق
 نيـ نبود كه ا نياموضوع  نيا ليآورد. دل يبه حساب م يارتباط يها كانال
 ييتوانـا  شـدند، بلكـه بـالعكس،    يقلمداد م فيضع هاي تلويزيوني شبكه

توانسـت   يكه م شد يقدرتمند محسوب م يارتباط با مخاطب رسانه ابزار
مـورد اسـتفاده قـرار     ياهداف سازنده اجتمـاع  ايو  يطانيصد شمقا يبرا
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 يارتباط انسان يمحتوا در تئور اتتأثيردرخصوص  هياول قاتيتحق .رديگ

مورد توجه بـود   شتريدهد) ب يخاص پاسخ م يها امي(چگونه مخاطب به پ
شود تا محتوا  يها موجب م در رسانه زي(چه چ يارتباط جمع يتا در تئور

متمركـز بودنـد كـه     ييهـا  اميـ پ ييبر شناسا قاتيتحق نيشد). ابا گونه نيا
 نيـ مخاطب متمركز بودنـد كـه ا   يها يژگيبر و ايكردند و  يم تأثير جاديا

انتقال  يبرا ييعنوان ابزارها ها به داد. رسانه يقرار م رييرا مورد تغ اتتأثير
 نابـا عنـو   1927با كتاب خود در سـال  السول  ها مشاهده شدند. اميپ نيا

 غـات يدرخصـوص تبل  قيـ تحق شگاميپ ي،در جنگ جهان غاتيتبل كيتكن
از ناپذير  جداييعنوان بخش  بود. ملل در حال جنگ از ارتباطات مدرن به

ـ  زيـ نالسـول   كردند. ياستفاده م ينظام ياستراتژ كـردن و   فهرسـت  يدر پ
تـا آغـاز    يجـد  يا عنوان دغدغه به غاتيها بود. تبل كيتكن نيا يبند طبقه

در سـال   غـات يتبل ليـ و تحل هي. انجمن تجزافتيدوم ادامه  يهانججنگ 
شـد   سيسأت يدر آلمان ناز غاتيآشكار تبل تيو در پاسخ به موفق 1937

 نيكمك كرد. ا ييكايمدارس آمر يبرا يغاتيتبل يو به انتشار مواد آموزش
 اتيكل”، “صدا كردن نام” ريمعمول نظ يغاتيتبل يها كيتكن ،يمواد آموزش

را در  هـا  آنكه  ديام نيداد به ا يرا به كودكان آموزش م رهيو غ “ندرخشا
  مصون كند.  غاتيتبل نيبرابر استفاده دشمن از ا

 يافكـار عمـوم   بيـ ترغ يابزارها بـرا  نيمتحده از ا االتيدولت ا اما
ارتـش از   استفاده كرد.طلبانه خود سوء جنگ يها با تالش يجهت همراه

با  ييها لميبود خواست تا مجموعه ف يا رجستهفرانك كاپرا كه كارگردان ب
 ظـور من هـا بـه   لميفـ  نيكند. ا ديرا تول ايتانيو نبرد بر ميجنگ يعنوان چرا م

به جنگ  يشده بود كه منته يطراح يعيآموزش سربازان درخصوص وقا
 ،هـا  لميفـ  نيـ ا تـأثير  يابيـ منظـور ارز  و همكارانش بهكارل هولند  شد. يم

 يقيها توانسـتند حقـا   لميف نيا افتنديدر ها آندادند. را انجام  ييها شيآزما
متحـده   االتيا مانانيهم پ ها نسبت به دگاهيد يرا انتقال دهند اما در ارتقا
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هولنـد   ،يبعـد  قـات يدر تحق به جنگ با دشمن ناكام ماندنـد.  كيو تحر
 كيـ تحر يرويتوانست بر ن يداشت كه م اميپ يها يژگيو گريبه د ينگاه
 يهـا  جانبـه در برابـر اسـتدالل    كيـ  يها استدالل ريگذارد، نظب تأثير ها آن

فـرض   نيچنـ  قـات، يتحق نيـ و جاذبـه تـرس. ا   اميدوجانبه، اعتبار منبع پ
گسـترش آن   د،يـ گرد يم جاديا حيدرست و صح ياميد كه چنانچه پكر يم

داد.  يمـ  شيقدرت آن را به مراتب افـزا  يارتباط جمع يها كانال قياز طر
در انجمــن  نيريو ســاپــل الزارســفلد  قــاتير، تحقتــ عيوســ ياسـ يدر مق
 زيـ ن 1950و  1940 يهـا  دهـه  يط ايدر كلمب ياجتماع يكاربرد قاتيتحق

 هـا  آن هيـ . هدف اولنددكر جيعنوان كانال و مجرا را ترو ها به مفهوم رسانه
دادن از جملـه نقـش    يأمـردم بـه ر   ميتصـم  يـي و چرا يچگـونگ  افتني

 نيتــر مطلــب كــه مهــم نيــا افتنيــدر بــا هــا آنبــود.  ياســيس غــاتيتبل
 جهينت نيگرفتند به ا يخود را م ميتصم ديها ابتدا با كنندگان رسانه مصرف

 تيـ تقو ي،اسـ يس يدر نبردهـا  جمعـي  يها عمده رسانه تأثيركه  دنديرس
   موجود بود. شياز پ ياسيس يها دگاهيد

 يجمعـ  اتارتباطـ  اتتـأثير در كتاب خـود بـا عنـوان     جوزف كالپر
د: ارتباط كر تيشده تقو رفتهيو پذ عيوس يتيتصور را در كل نيا) 1960(

كنـد   يمخاطب عمل نم اتتأثير يالزم و كاف ليعنوان دل به معموالً يجمع
 يا واسـطه  اتتـأثير و عوامـل  از  ييهـا  مجموعه قيطر و از انيدر م بلكه

مانند  زين نامشاهده شد كه مخاطب جهت كي). از 8كند (صفحه  يعمل م
 يبـرا  يعنوان ابزار به يجمع يها رسانه يكنندگان از محتوا بيرغت منابع/
 ليـ تحل طيشرا نيكردند. در ا يخود استفاده م يها نهيزم هيو توج تيتقو
 ناشـد كـه مخاطبـ    يفرض م نيچن راينداشت ز يتيها اهم رسانه يواتمح
 يبانيپشـت  هـا  آن يهـا  دگاهيـ را كـه از د  يمطالب گريمقاالت و د رها،يتفس
عنـوان   هـا بـه   در هـر صـورت، رسـانه    نيكردند. بنابرا يانتخاب مد كر يم

توانسـتند   يمـ  هـا  آن قيـ از طر ناشدند كه مخاطب يمحسوب م ييها كانال
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سازگار بود  ها آنشكل با نظرات  نيشتريرا انتخاب كنند كه به ب ييها اميپ

دادن  ها در شكل نقش رسانه نيب نيد. در اكر يم يبانينظرات پشت نيو از ا
شـد تـا حـد     ياتخـاذ مـ   ماتيتصـم  نيا مةهكه در آن  ينينماد طيه محب
  شد.  يگرفته م دهيناد ياديز

  طرف يب ستيژورنال هينظر
از حرفــه  يناشــ “عنــوان كانــال هــا بــه رســانه”از فلســفه  يگــريد منبــع

اظهـار   نياس چنـ  يب يساالنت در اخبار س چارديراست.  ينگار روزنامه
. گزارشـگران  ميكنـ  يبلكه آن را گزارش م م،يساز يما اخبار را نم«داشت: 

 طـه را از نق ها آندهند، در واقع  يما خبرها را از نقطه نظر خود پوشش نم
، والتـر كرانكايـت   مخصـوص  وهيشـ  »دهنـد.  يگـزارش نمـ   كس چينظر ه

شـكل   نيماجرا به ا نيو ا”كه از عبارت  ونيزياخبار تلو نيشيگزارشگر پ
ها اغلب  ستياست. ژورنال دگاهيد نياز ا يا كرد، نمونه ياستفاده م “است

 ،و انتقـال اطالعـات   يدر گـردآور  هـا  آنمطلب كه نقش  نيبا اشاره به ا
نگـار   روزنامـه  ن،يكننـد. بنـابرا   ياز خـود دفـاع مـ   اسـت   يطرفـ  ينقش ب
كـه   اسـت  يحاضر شهيغرض، مستقل و هم يكننده ب كننده و ثبت مشاهده

و كامـل از   قيـ دق يريتصو زيها ن نهرسا يكند و محتوا ياشتباه نم گاه چيه
  جهان هستند. 

  باطل   اتتأثير مدل
كند كه  يم ينيب شيپ نيچن) 1981يانگ ( توسط يتر يرسم كيآكادم مدل
 اتتـأثير . مـدل  اسـت رسانه از هرگونه خدشه و انحراف مصون  يمحتوا
همـراه بـا    تيـ از واقع يا ارائه منصـفانه  يجمع يها رسانه ديگو يباطل م
تفاوت  فيبدون تحر يمحتوا ليدارند. دل فيبدون تحر ايو  كم فيتحر
كه در  “طرف يدهنده ب عنوان انتقال به ستيژورنال” يتسنّ كرديبا رو ياديز

بـه   ،نمونه و معـرف  يعتقد است محتوايانگ مدارد.  ،باال بدان اشاره شد
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ـ   كه روزنامه ستين ليدل نيا كننـدگان و   طـرف بـوده و مشـاهده    ينگـاران ب
 وسـط ت ها آناست كه  ليدل نيبلكه به اهستند  تيواقع فيندگان شركن ثبت

 ناكـاران، مـدافع   در برابـر محافظـه   خواهـان يآزاد كننده (مثالً يخنث يروهاين
 نسـبتاً  دگاهيـ سمت ارائـه د  تفنگداران) به يكنترل سالح در برابر انجمن مل

جمعـي   يهـا  رسـانه  ديـ گو يمـ  انـگ يشوند.  يم تياز جهان هدا يحيصح
را  هـا  آنده و كـر  يداري(اخبار) خرهستند قدرت  يرا كه دارا ييها گاهديد

و فـروش   دخريـ  ـــ  يبـازار  ستميس نيا جهيفروشند. نت يبه طبقه كارگر م
 يمحتـوا  رايـ ها شـده ز  رسانه يدر محتوا فموجب كاهش تحري ــاخبار 
 يرا بـرا  يبـوده و سـود كمتـر    يمخاطب بالقوه كمتر يشده دارا فيتحر

  آورد.   يم ها به ارمغان رسانه ناو مالكدارندگان 
 يهـا  محدود، رسـانه  اتتأثيرباطل و هم در مدل  اتتأثيردر مدل  هم
شـوند.   يمحسوب م ياجتماع رييبر تغ تأثيرفاقد  ايكم  تأثير يدارا يجمع

كننـده و هـم طبقـه     هم طبقه كنتـرل  ــقرار دارد  نامخاطب انيكنترل در م
  اطالعات هستند. كه پردازشگران فعال ــكارگر 

  ديجد يكرديرو
تفـاوت   يچگونگ حياست كه در توض نيها ا دگاهيد نيا يهر دو مشكل

انـد. مـردم    جهـان ناكـام مانـده    كيدر پوشش  يا رسانهشبكه چند  ايدو 
مثال، دو روزنامـه   يها را مشاهده كنند. برا تناقض نيا يراحت هتوانند ب يم

روز ارائـه كننـد.    عياز وقـا  يمتفاوت يها دگاهيشهر ممكن است د كيدر 
در  يمتفـاوت  اريبسـ  دهيا ابندي يحضور م ياسيتجمع س كيكه در  يردمم

 ونيـ زيكـه آن را از تلو  يداده است نسبت بـه افـراد   يمورد آنچه كه رو
 تيـ انتقـال واقع  يصرف برا ييها ها كانال كنند دارند. اگر رسانه يتماشا م
را ارائـه   تيـ واقع كيـ از  ينگرش اساس كي ديبا ها آن، پس همه هستند

و  دارانيـ خر يكننـده از سـو   متعـادل  ايكننده و  يخنث يروهاي. اگر نندكن
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معـرف   يد كـه بـه درسـت   شو يم ييمحتوا جاديفروشندگان خبر موجب ا

 تيجنا زانيم ري(نظ ياجتماع تيها از واقع هرسان ري، پس تفساستجهان 
 يمنـابع اطالعـات   گـر يارائه شده توسـط د  ريمطابق با تفس ديدر جامعه) با

ارتباطات با در نظر گـرفتن  علم  نا) باشد. محققسيپل يها گزارش ريظ(ن
هـا   اعمال نفوذ ساختار و منطق رسـانه  زانيم يمجدد مفهوم كانال و بررس

  اند.  دهكرمشكالت  نيا يشروع به بررس يا در جهان رسانه عيبر وقا

  كنندگان تعنوان شرك به اه ها: رسانه رسانه يفعال برا ينقش
  “روز مك آرتور”رژه : يها در برابر جهان واقع رسانه

 داديـ ها بـا خـود آن رو   توسط رسانه داديرو كي فيچگونه تجسم و تعر
) بـه مـا هشـدار داد مـردم بـر اسـاس       1922( پمنليـ كند؟ والتر  يفرق م
مربوط بـه  موضوع  نيكنند اما ا يكه در ذهن خود دارند عمل م يريتصاو

به تفاوت  يقيدق يو تجرب يعمل ينگاه يفرد هآن بود كاز  شيسه دهه پ
كورت و گلَـديز   كرد. يبا جهان خارج ميريگ يها م كه از رسانه يريتصاو
 كاگويدر شـ  1951روز مك آرتـور در  رژه خود،  قيدر تحق) 1971لنگ (

و در  رژه ريرا در مسـ  ننـدگان لنگ بي قرار دادند. ليو تحل هيرا مورد تجز
را كـه   ننـدگان يآن دسـته از ب  يهـا  ا قرار داده و واكنشه ونيزيتلو يجلو
كـه آن   يكسان يها كردند با واكنش يرا مشاهده م مراسم رژهطور زنده  به

را از  رژهكـه   يد. تصور كسانكر سهيكردند مقا يمشاهده م ونيزيرا از تلو
 اريبسـ  ونيـ زيآن از تلو يبود كـه تماشـا   نيكردند ا يمشاهده م ونيزيتلو
ـ  و شخصاً كيبود كه آن را از نزد يز زمانتر ا جيمه  نيمشاهده كنند. دورب

را در  يزيـ انگ جـان يبـدون وقفـه و ه   ريآن واقعه را دنبال كرده و تصـاو 
با مك آرتور بـود در   ريتمام مس ونيزيتلو نندهيداد. ب يقرار م نندهيب ارياخت
 ريكنـار مسـ   ركردنـد د  يمـ  مشـاهده  كيـ را از نزد كه آن يكسان كه يحال
بـه او   يكـرد نگـاه مختصـر    يعبور مـ  يطور كه و و همان ندبود ستادهيا
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را مشـاهده   ياندك تيجمع ينيشاهدان ع نندگان،يانداختند. برخالف ب يم
 ونيـ زيمك آرتور كمتر از آنچه كه در تلو رژهشد تا  يدند كه موجب مكر

 ريكه در مس ي. افرادرديمورد توجه قرار گ، ديرس ينظر م مسحور كننده به
 ليدل نيافراد را مشاهده كردند به ا قيو تشو يشاد زيبودند ن ستادهيا هرژ

 دنيـ خاطر د شد و نه به يپخش م ونيزيبار از تلو نخستين ها آن ريكه تصو
 شيكردنـد ارائـه و نمـا    يريـ گ جـه ينت نيچنلَنگ  مك آرتور. برادران رژه

  دارد. يتجربه شخص اب يمهم يها تفاوت ونيزيجهان توسط تلو

  تيواقع يدستكار
 حيرا تشـر  يزيـ پـس چـه چ   نباشـد،  تيكننده واقع حيتشر اگر محتوا كامالً

باشد كـه در جهـان    يزيتواند بر اساس آن چ يها م رسانه يكند؟ محتوا يم
 كيـ عوامـل تفك  ريرا نسبت به سـا  يدهد اما عناصر خاص يم يرو يكيزيف

ل و عوامـ  نيـ ابـر   زيـ ها ن رسانه يكند و منطق ساختار يده و مشخص مكر
 يها گزارش ايو مردم در اخبار  دادهايكه رو يد. هنگامشو يعناصر اعمال م

شود يم فيو تحر يدستكار لزوماً تيواقع رند،يگ يقرار م نندهيربساعات پ .
مختلف منطق خـود را بـر مـواد و مطالـب      يها توانند به روش يها م رسانه

اص، مردم و تصـور  خ ييتارهابر رف ديكأاز جمله ت ند،نكمونتاژ شده اعمال 
ـ  هيـ زاو قيـ توانـد از طر  يمـ  ونيـ زي. تلويا شهيكل اي يقالب  گـر يو د نيدورب
 يهـا  توان بـا برچسـب   يمردم را م نيها مردم را منحرف كند. همچن كيتكن

 نياز بـازرتر  يكـ ي). سـت يترور ايـ  ي، مبارز آزادداد (مثالً شينما يمختلف
 يرا سـاختاربند  نيادنمـ  يطيمحآن  قيها از طر رسانه يها كه محتوا روش

و  شـتر يب ازيـ و امت يبرجسـتگ  شـتر، ي(به شكل زمـان ب  شتريتوجه ب ،كند يم
اسـت.   هيـ ها و اماكن نسـبت بـه بق   خاص، افراد، گروه يدادهاي) به رورهيغ

  كند.   يتمركز م ها يژگيو نيبر ا محتوا عمدتاً ليتحل
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    يدر برابر كالم يريتصو فيو تحر يدستكار
بـر مـتن    ريتصـاو  يجا ها به و پژوهش قاتيمده تحقع ديكأها، ت سال يط

تر اسـت در   آسان يكالم يمحتوا فيكه تحر ميا رفتهيپذ ديبوده است. شا
هـا و   مليفـ هسـتند.   تيـ از واقع يميمسـتق ي هـا  صـحنه  ر،يتصاو كه يحال
تـر و   سـخت  ها آندوام بوده، مطالعه  يو ب دگذرزو يونيزيتلو يها شينما

 نيـ به ا دي. (شارنديگ يكتوب مورد توجه قرار مم ياه اغلب كمتر از واژه
 يمطبوعـات  يهـا  نهيزم پس ياغلب دارا يجمع اتارتباط ناكه محقق ليدل

هـا   و صحنه ايتوان با انتخاب زوا يم زيرا ن ري، تصاونيهستند.) با وجود ا
دو عكـس از   1980 خـود در سـال   قيـ در تحقتاد گيتلـين   د.كر فيتحر

 تـد يوناي يرا خبرگزار ها آناز  يكيبود.  اعتراضات ضدجنگ را گنجانده
 نيـ از آن اسـتفاده نكـرد. ا   مزيتـا  وركيـ وينارائه كرد امـا روزنامـه    پرس

را در دسـت   ييداد كه پالكاردهـا  يمعترض را نشان م انيمايعكس، راهپ
 ابـان يخ نـه يتر از گـروه مخالفـان اعتـراض در زم    تهبرجس و نسبتاًند داشت
را چاپ كرد كه  يگريعكس د مزيتازنامه رو ،. در عوضنديآ يچشم م به
تفاوت كه عكس از سمت گروه مخالفـان   نيداد با ا يباز را نشان م يينما

داد.  يتعداد مخالفان جنگ را كم نشـان مـ   جهياعتراض گرفته شد و در نت
هـانس   ادراك و مشاهده شود. فيموجب تحر تواند يم زين نيدورب هيزاو

 قيـ از طر تواند زمـان و مكـان را مـثالً    يم لميف ديگو ) مي1982كپلينگر (
 لميفـ  ديـ گو يمـ  يكند. و فيتحر نيتند دورب يها هيآهسته و زاو شينما
 تيـ را بـه واقع  يشـتر يشـكاف ب  جهيبوده و در نت يطرف يب يمدع يخبر

با آنان مصـاحبه   يكه و يبرداران خبرريتصو ن،يا جودآورد. با و يوارد م
نامطلوب با انتخاب  ايمطلوب  يوعموض شيكرد اظهار داشتند امكان نما

  وجود داشت. نيمختلف دورب ينماها
ـ  ياز مبارزه انتخابات يخبر لميف كي ليتحلكپلينگر در  در  يآلمان غرب
هلمـوت   .افـت يدر يدو نامزد انتخابات ريرا در تصاو ييها آن زمان تفاوت
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ده كـر  افـت يدرهلموت اشميت  را نسبت به يكمتر يچشم ينماهاكُهل 
هم سطح چشـم سـوژه    يدر ارتفاع نيكه با قرار گرفتن دورب ييابود (نم
 ي) و نماهـا اسـت تـر   برداران مطلـوب ريشـود و از نظـر تصـو    يگرفته م
بودند اغلـب   داهايكردن كاند چيال پؤس ايكه مشغول هو كردن  ينامخاطب

متـذكر  كپلينگـر   شـد.  يمشاهده ماشميت  از شتريبي كُهل در پوشش خبر
 ديـ ئأكـه اغلـب بـا عـدم ت     ييدايعنوان كاند بهل هكُ ،جهيد كه در نتشو يم
  شد نشان داده شد.  يدهندگان مواجه م يأر

هسـتند،   يطرفـ  يت بها فاقد سنّ رسانه شترياز كشورها كه ب يبعض در
 ي، سازمان خبرTelevisiaمثال،  يآشكارتر است. برا ياسيس يدار جانب

مـتهم  ، اسـت  يكه در دست بخش خصوص كيمكز ونيزيتلو يخصوص
 يجمهـور  اسـت يمخالف در انتخابات ر يدايمنصفانه كاندريغ شيبه نما
 يكه تعـداد كمـ   يمخالف را در حال يدايكاند بكهش نيشد. ا 1988سال 

 ياز و ياز آن بـود كـه عـده كمـ     ياطراف او بودند نشـان داد كـه حـاك   
 دهيد ياديبا عده ز شهيهم يدولت يدايكاند كه يكردند در حال يم تيحما

كردند كه حـزب حـاكم دولـت، بـه      ياعالم نم ها آن نكهي(ضمن ا شد. يم
 گـر، يد يمردم پول داده بـود تـا در تجمعـات شـركت كننـد). در مـورد      

Televisia مخالف مونتاژ كرد كـه   يدايرا در كنار كاند ينيموسول ريتصو
  بود.  يمشغول سخنران

 يخـود دارد. طـ   نيدر آسـت  ياديز ليپتانس يها حقه يونيزيتلو اخبار
ــ ــارزه رتداس ــتيان مب ــور اس ــايآمر يجمه ــال  ك ــاره  1980در س درب

س هرگاه ا يب يبدان پشت كرده بود، در اخبار س گانيكه ر ييها استيس
كـرد، عالمـت    يال مـ ؤموضـع او سـ   رييـ درخصوص تغ يگزارشگر از و

س روز بعـد  ا يب يداد. س يقرار م يصورت و يورا بر ر يديضربدر سف
برشـمرد. در   كيـ گراف يبـرا  يبـد  دهيـ ود را اخ دهيكرده و ا يعذرخواه

 ي، ادوارد مـورو ابـزار بصـر   1954در سـال   “ديـ نيحاال بب”برنامه معروف 
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موجـود در   فيـ نكـات ظر  يد. وكـر را ابـداع   يتر و قدرتمندتر معمول

مختلف  يها ها و مكان در زمان هرا ك ياظهارات سناتور جوزف مك كارت
هـا موجـب وارد آمـدن     نكتـه  نياكرده بود كنار هم گذاشت. سپس  راديا

قـادر بـه مشـاهده     يبه شكل بهتـر  نندگانيب رايشد ز يضرر به مك كارت
  بودند. يو يبيعوام فر يقيحق تيماه

  خالصه
 يدرخصوص محتوا يمطالعات متعدد يبه مرور و بررس ،يفصل بعد در

ها بـا بـه    جهان رسانه سهيبه مقا ها آناز  ياريپرداخت. بس ميرسانه خواه
ـ نيـ پردازند. بـا وجـود ا   يم يح جهان واقعاصطال  شـتر ياز آنكـه پ  شي، پ

 نيـ . فالسـفه در ا اسـت  تيـ حـائز اهم  يديـ كل يهـا  دانستن واژه م،يبرو
هـا و   مسـتقل از ادراك  ينـ يع تيواقع كي ايكنند كه آ يم ثخصوص بح

كه در حال سقوط است اگر  تيدرخ اي. آريخ ايمشاهدات فرد وجود دارد 
خواهد داشت؟ (اگر منظـور مـا از صـدا،     ييشد صدادر كنار آن نبا يكس

 يپاسـخ منفـ   ،شـوند  يمـ يي گوش شناسااز طريق كه است  ييامواج هوا
حـواس   قيـ را تنهـا از طر  يكـ يزيجهـان ف  ميتوان يآنكه م لي). به دلاست
 يحواس ما، دانش و آگـاه  تيها و ماه تيمحدود م،يخود بشناس يانسان

 ييايـ دن چيهـ  دهند. آنگاه عمالً يل مده و شككرما از آن جهان را محدود 
 ن،يمشاهده آن با حواس خود وجود ندارد. بنـابرا  يما برا ييجدا از توانا

 يمـا بـرا   يياز توانـا  يجـدا  ينـ يع يتـ يواقع جـود و رامونيپ يها پرسش
آنچه كه  م،يگفت گونه كه قبالً همان هستند.مشاهده و ادراك آن قابل بحث 

خـود دربـاره    يدانـش و آگـاه   يا بـرا است كه مـ  نيوجود دارد ا شتريب
بـه   يمتكـ اسـت  ما  ياز جهان كه خارج از ادراك و مشاهده فور يبخش

 ريــنظ يانتزاعــ يفرهنگــ مي. مفــاههســتيممنــابع كــاركرده و دســت دوم 
 يطـور اجتمـاع   بـه  يو حقوق مـدن  يخواه، دموكرات، دموكراس يجمهور
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خـارج از خودمـان    يبر منـابع  ديبا ميمفاه نيدرك ا يشوند. برا يساخته م
به لطف دقـت و كامـل بـودن     داديرو اي ئيش كي. ادراكات ما از ميكن هيتك

عنـوان   بـه  ياجتمـاع  تيـ واقع فيـ بـا تعر ) 1980فيشـمن (  .استآن منابع 
 يخـارج  ينيع تيواقع رشيداند از پذ يكه جامعه در مورد خود م يتيواقع

 يداديـ رو ايـ  دربـاره جامعـه و   ياريبسـ  يكند. منابع اطالعات يم يخوددار
ر د ديـ بدان ديخواه ياگر مهستند. آشكار  ها آناز  يخاص وجود دارد. بعض

را  ياطالعـات  ديـ توان يگذرد م يشهر چه م يشورا يها شهر شما در نشست
 نيـ شـهروند كـه در ا   كيـ از  گـر، يشهر د نامورأاز م يكياز  اياز شهردار 

 ،يونيـ زيش تلواز پوشـ  ايـ و  ويـ ها حاضر بوده، از روزنامـه، از راد  نشست
منـابع   نياز ا يكياز  ياطالعات يدوست كه دارا كياز  ،يقانون يها هيابالغ

ـ  ديا جلسات شركت كرده نيدر ا كه شخصاً خودتاناز  ايو است  دسـت   هب
يسـتند.  واضـح و آشـكار ن   نيچنـ  نيـ ا ياز منـابع اطالعـات   ياري. بسديآور

 يشـورا  يه اعضـا دربار يشامل اطالعات شما احتماالً يتلفن محل يراهنما
 هـا  آن ي. بـا داشـتن اسـام   هـا  آنو شماره تلفن  ينام، نشان :، مثالًاستشهر 

. اگـر بـه   ديمطلـع شـو   هـا  آن تيشـورا و جنسـ   ياز تعداد اعضا ديوانت يم
داشـته   يشهر دسترس يشورا يمكاتبات انجام شده با اعضا ايها  نامه تفاهم
سفارشات مواد  ديتوانست يم. اگر دياموزيب يشتريب يزهايچ ديتوان يم ،ديباش
 يموجـود  ايشهر، پرونده پرسنل و  يشورا يمهمانسرا يدنيو آشام ييغذا

  د؟يآموخت يم يزيچه چ ديرا مشاهده كن يمنابع ادار
 تيـ ا از واقعرسـهم خـود    كيـ هر  ،يشمار منابع اطالعات يتعداد ب از
كامـل   ري، انتقـال تصـو  هـا  آنكثرت تعداد  ليكند. به دل يارائه م ياجتماع

 تيـ واقع يدگيـ چيپ قـت، يمنابع وجود نـدارد. در حق  نياز ا كيهر  يبرا
ـ  يابيـ از ارز يثرؤطور م هب ياجتماع از منـابع   كيـ طـرف توسـط هـر     يب
 ريمنابع و نه به سا نياز ا يكه هر فرد به بعض يزاني. تا مكند يم يريجلوگ

ه فرد از آنچـ  ي(دانش و آگاه يو ياجتماع تيدارد، واقع يمنابع دسترس
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در جامعه متفاوت  نيريسا ياجتماع تيجهان به آن شباهت دارد) با واقع

بـوده و   ياجتمـاع  يسـاختارها  تيـ هـا از واقع  يابيـ ارز نيـ . تمام ااست
گونه كـه   اگر همانهستند.  يبه روش خود، ذهن ها آناز  كيهر  ن،يبنابرا

اسـت كـه جامعـه     يزيـ پشتوانه آن چ ياجتماع تيواقع ديگو يم شمنيف
در مـورد   يمنـابع اطالعـات   انيـ از تضـاد م  ،نيداند، بنـابرا  يخود م درباره

 كيـ كـه طبـق    يشود. هنگـام  يم يناش فيجامعه، انحراف و تحر يژگيو
 يكـ يكنند،  حيرا تشر ليداشتند ف يسع نايناب يا عده وف،المثل معر ضرب

طنـاب اسـت.    كيـ ماننـد   ليـ ده و اظهار داشـت كـه ف  كرم آن را لمس د
نـده درخـت اسـت، و    ماننـد كُ  ليده و گفت فكرلمس  او را يپا يگريد
 بزرگ بود تا همه آن ها آن ياز آن حد برا شيمانند جامعه ب زين لي. فرهيغ

 يدر بررسـ  ياجتمـاع  گـران  ليمانند تحل زين ها آن. ننديبب جا كيرا بتوانند 
بر حواس محـدود خـود    هيزمان مجبور به تك كيدر  ئيبخش از ش كي

توانستند آنچه را كه لمس و احساس كرده  يم نايراد نابآن اف ديبودند. شا
  برسند.  يتر قيدق جهيگذاشته و به نت گريكديبودند در كنار 

پرداخت كه چه نوع  ميخصوص خواه نيفصل بعد، به بحث در ا در
هـا   رسـانه  ياز محتـوا  ياجتمـاع  تيرا ممكن است درباره واقع ييزهايچ
را از جهـان ارائـه    يريتصـاو  ايـ  ريهـا چـه تصـو    . رسانهميكن “احساس”
  كنند. يم سهيمقا تيواقع يها شاخص گريرا با د ها آنكنند و چگونه  يم
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  شد:  ميمطرح شده است، متمركز خواه ريكه در ز ياالتؤبخش بر س نيا در
هـا و نقطـه نظـرات     تيـ افـراد، فعال  د،يبه چه نوع عقا ها غالباً در رسانه •

  كار به چه صورت است؟  نيا ةويشود و ش يپرداخته م
 يمـاع اجت يهـا  تيـ منـد از واقع  صورت نظـام  رسانه چگونه به يمحتوا •

متوجه  نهيزم نيمطالعات انجام گرفته در ا يزنگر؟ با باشود ميمنحرف 
را  ينقشه فرهنگ ينوع “كل” كيعنوان  شد كه محتوا چطور به ميخواه
الگوها و ارتباطشـان   نيخصوص به شرح ا نيگذارد. در ا يم شيبه نما
  پرداخت.  ميخواه ياجتماع راتييها و تغ تيبا واقع

    تر كردن تمركز قيدق
، هـا  رسـانه  يمحتـوا  يشـناخت الگوهـا   يبـرا واضح است كه در تالش 

 ميبدان ديابتدا با ني. بنابراميهر رسانه تمركز كن يها اميبه تمام پ توانيم نمي
 نـه يكـه در زم  ي. مطالعاتميمند هست از همه عالقه شيب ييكه به چه محتوا
اسـت   پرداختـه  ييبه محتوا سنّتي طور بهصورت گرفته  يارتباطات جمع
نسـبت بـه    يتوجـه كمتـر   ني. محققـان همچنـ  دارد  مـي يكه مخاطبان عظ
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از  ييهـا  ينـوار، فتـوكپ   ،ياسـ يس يها ادداشتي بلياز ق اي رسانه يابزارها
نشـان   يوتريو كـامپ  يكيالكترون يخبر يها بولتن يها ها و لوح يسخنران

 ريـ ظن اي رسـانه  يابزارها يخصوص بر رو نيدر ا زيما ن نياند. بنابرا داده
اشـكال   رينسـبت بـه سـا    يكمتـر  تكه اهميـ  ــ اربورد و نو ليكتاب، ب
 يجا شد. به ميكمتر متمركز خواه ــ روزمره ما دارند يدر زندگ اي رسانه

كتـاب و   ون،يـ زيمثـل تلو  يموجـود در رسـانه جمعـ    يهـا  اميـ آن ما بر پ
از  ياريبا وجود بسـ  ن،يهمچن نهيزم نيشد. در ا ميمتمركز خواه اتينشر
روز بـر تعدادشـان    روزبـه  يشـرفت فنـاور  كه با پي ــ اي رسانه يها الكان

مورد توجه  شتريكه ب ييها كانال تمركز خود را بر روي ــ شود ميافزوده 
 يهـا  . در فصلكنيم ميدارند، جلب  يشترياند و مخاطبان ب ها بوده يبررس
. داشـت  ميمهم خـواه  يخبر هاي كانالبه  يتر نگاه موشكافانه ز،ين يبعد

 هـاي  برنامـه را تنهـا بـه اخبـار و     خودمـان اگـر هـم    يحتـ  ن،يبا وجود ا
از  يعيهنـوز هـم بـا دامنـه وسـ      م،يمهم محدود كن يها رسانهو   ميسرگر
رو  نيشد. از ا ميرو خواه روبه ها آن يبازنگر يبرا نهيزم نيا در قاتيتحق

 ييحتوامطالعات م نياز ا يا ندهيكه حكم نما ايم كردهرا انتخاب  يمطالعات
 ايـ داسـتان   كيـ تحت پوشش قـرار دادن   جاي بهمطالعات  نيرا دارند. ا

 نيـ خواهنـد پرداخـت. در ا   اي رسـانه  يمحتوا يموضوع به شرح الگوها
وارد كـردن   جـاي  بـه مطالعات منظم و با قاعده  دنيخصوص ضمن برگز

 ياجتمـاع  تيـ واقع يارهـا يمع ريمحتوا بـا سـا   سهيبه مقا ،يروش شخص
مطالعـات را بـر اسـاس نـوع رسـانه       نيـ ا ني. ما همچنـ پرداخت ميخواه
و در  كنـيم  مـي ن يبند مينوع محتوا تقس ايروزنامه و مجالت)  ون،يزي(تلو

را در  ييمحتـوا  سـه يو مقا ميپـرداز  يعوض به شرح مشتركات محتوا مـ 
  داد.  ميارائه خواه يفصل بعد

  



 85  الگوهاي محتواي رسانه

  محتوا   يالگوها
 هـا  آن يفـرد  اتيخصوصـ  ؟كنـيم  مـي را در رسـانه مشـاهده    يچه كسان

از خـود   ييهستند؟ چه نوع رفتارها ينظام اجتماع بقهاز كدام ط ست؟يچ
داده  شيدر جامعـه نمـا   افـراد  ريدهند؟ چگونه در رابطه بـا سـا   يبروز م

 اي رسـانه از مطالعـات   يسـر  نيچنـد  شيكـه بـه آزمـا    يزمان شوند؟ يم
بـه   ريـ زكـه در   ييهـا  نهيبود. زم ميشاهد ظهور الگوها خواه م،يپرداز يم

مـورد   يمطالعـات  يهـا  نـه يزم  مياز تما شيبپرداخت،  ميخواه ها آنشرح 
  اند.  آزمون قرار گرفته

    ياسيتعصب س
در رسانه صـورت گرفتـه    ياسيس يمحتوا نهيكه در زم ييها ليتحل شتريب

را  ـــ  كيدئولوژيتعصب ا اي يجانبدار ــ ياسيتعصب س زانـيت، مـاس
ـ  قرار داده مورد بررسي  ليـ تما ينـوع ”تعصـب را   ليـ كو مـك  سياند. دن

منحرف شـدن   قياز طر تيواقع ميمستق ريجدا افتادن از مس يبرا وستهيپ
عنـوان   بـه  يخبـر  يهـا  رسانه تياهم ليداند. به دل ي، م“چپ ايبه راست 

 نـه يزم نيـ از احزاب، مطالعات انجام گرفتـه در ا  يجانبدار يبرا يمجامع
 تهگذاشـ   مياهداف عل جاي به اهداف خصومت بار يتمركز خود را بر رو

سـازمان   ريـ نظنهادهـايي   قيـ از طرنظـام حـاكم   خصوص  نياست. در ا
تا دريابـد   كند ميرا كنترل  ها رسانه، محتواي كايآمر يها رسانهنظارت بر 

احـزاب و   د،ياز عقا يدر برخورد با برخ زيآم ضيرفتار تبع ها رسانهكه آيا 
ـ دارنـد يـا خيـر.     ،يانتخابات ينامزدها مركـز   1987مثـال، در سـال    يراب

عموم،  يو انتشار آن برا يبراليبا هدف ثبت تعصبات ل اي رسانه قاتيتحق
مربـوط بـه    هاي برنامهو  يونيزيمركز به ضبط اخبار تلو نيشد. ا سيتأس

 ليـ روش مورد تحل نيرا در چند يخبر يپردازد و محتوا يعموم مردم م
 ي:ها رسانه با عنوان يمحتوا يبا كدگذار نيمركز همچن نيدهد. ا يقرار م
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اسـت كـه در    دهيرسـ  جـه ينت نيـ و مـبهم، بـه ا   يخنثمطلوب، نامطلوب، 

ــ ــ   ياريبس ــه منف ــت ب ــبت مثب ــوارد نس ــا و   ياز م ــب، اظهارنظره مطال
 شـتر ياسـت. ب  انيگرا شك به نفع چپ يكار برده شده، ب به يها واژه  ميتما

ـ  طـور  بـه  احـزاب  راياست، ز ياسيس يها تيفعال يبر رو زيتوجه ن  يذات
 يشناسـ  پيـ ت”ي نـوع  ليـ كو مـك  .رندمتعصبانه دا ليسمت تحل به يليتما

 ـــ  ييراـگـ  را با استفاده از دو جنبه مربوط به اصول واقع “يتعصب خبر
 ـــ بودن تعصـب   يعمدريغ اي يعمد نينهفته و همچن اتعصب آشكار ي

 مـورد  ريـ را در ز يچهـار نـوع از تعصـب خبـر     نيا جهيدهد. نت يارائه م
چـاپ   ريـ نظ يواردم ،يخبر يدر محتوا يجانبدار .ميده يقرار م يبررس

فـراهم كـردن فرصـت     ،ياسـ ينـامزد س  كيـ از  تيدر حما ييها سرمقاله
 نيـ ا  مي. در تمـا شـود  ميرا شامل  غاتيو تبل ونيزيو تلو ويحضور در راد
از  زيـ ن غـات يجانبدارانـه اسـت. تبل   يطرز آشكار و عمـد  موارد، محتوا به

ـ  يآگاهانه رفتار طور به گريد يسو ا  رد،يـ گ يمـ  شيجانبدارانه را در پ امـ 
آن در زمـان ورود بـه خبـر     صيتشخ نيهدفش پنهان ماندن است، بنابرا

ممكن  غاتيتبل يها مثال ل،يكو مك يشناس پي. با استفاده از تستيآسان ن
 ياطالعـات غلطـ   اي  ميروابط عمو يها مربوط به تالش جياست شامل نتا
از تعصـب   ياشاعه داده شـده اسـت. مـوارد    يدولت  ميط مقاشود كه توس

 كيـ از  يخاص يها انتخاب بخش اي( يمثل انتخاب موضوعات ،يعمدريغ
 يقصـد  چيخبرسازشدن را دارند، آشـكار و بـدون هـ    تيكشور) كه قابل

حال پنهان اسـت كـه    نيو در ع يعمدريتعصب غ زين يدئولوژيهستند. ا
 ليـ كـردن آن بـا فنـون تحل    لبتـه ثابـت  كـرده اسـت. ا   دايدر متون ظهور پ

 يهـا  يبنـد  ذكر موارد انتخاب شده در طبقـه  رايز ،مشكل است ييمحتوا
كننــد. محققــان  ينمــ انيــرا نما يســاخت ريــز يدئولوژيــا خــاص لزومــاً

 نـه يدر زم يخـوب  ازاتيامت له تعصب،ئبا نگاه موشكافانه به مس يدانشگاه
 نسـون يراب لياند. تحل داده يطرف بودن به رسانه خبر يداشتن انصاف و ب
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ـ  يسو شبكه  پرس تديوناي يخبرگزار ياز پوشش خبر هانيو ش  سا يب
دو  نيـ بـود كـه خبرنگـاران ا    نيـ ا 1980سال  ياسيس يها تيفعال ةدربار

 يندرت عبارات ارزشـ  هطرفانه رفتار كردند، ب يب اريرسانه در آن دوره بس
 ينامزدهـا  اتيصوصـ خ ةدربـار  ميمسـتق  داتيكأت ايمسائل  يبرخ ةدربار

گونه امور  نيكردند، كمتر به مداخله در ا انيب شانيها استيو س يانتخابات
در  يروزيـ پ يبـرا  هـا  آن هاي برنامهبه شانس احزاب و  شتريپرداختند و ب

انتقـاد (و توجـه    نيشـتر يب ونيزيتلو ،انيم نيانتخابات اشاره كردند. در ا
كـرده اسـت. در سـال     افـت يرفتـار متعصـبانه در   ة) را دربارقيتحق يبرا

 نيـ ا يدر رسـانه، رو  سـم يبراليبا حمله بـه مسـئله ل   وياگن رويسپ، ا1969
 يهـا را مشـت   سـت يژورنال ويـ انگشت گذاشـت. اگن  يونيزيتلو يها شبكه

هـم   يلـ يخواند كه به گفته آلتشـول خ  “تيخاص يمتكبر ب يها تيشخص”
 ليرا تشـك  “يا رسانهساختار محكم ”مهم  يخبر يها رسانه. ستين راه يب
بـه   يبه خوب ها آنو مسائل مربوط به  تياقل يها دهند كه در آن گروه يم

دهـد   ينشـان مـ   يتجربـه عملـ   ،يكل طور به اما. شود ميگذاشته ن شينما
دال بر وجود   ميك اريمدارك بس واست  يخبر خنث يقسمت اعظم محتوا

وجــود  يخبــر يدر محتــوا يخاصــ يتعصــب بــه نفــع نــامزد انتخابــات
نـوع   چيكـرد و هـ   تيـ حما دگاهيـ د نيـ از ا 1978فستتر در سال ها رد.دا

مشاهده نكـرد. در   1972سال  يدر مبارزات انتخابات يتعصب قابل توجه
عنـوان كـرد پوشـش     نسـون يراب كـل يما 1981در سـال   يگـر يد يبررس
حزب خاص متصب  كينسبت به  لزوماً ياز مبارزات انتخابات يونيزيتلو
 يباق يكه برا يو افراد استيعرصه س شتازانيپ يهمواره برا يول ست،ين

 نيـ اسـت. در ا  ي، منفـ كنند ميماندن در پست خود در انتخابات شركت 
ماندنـد    مـي كه از مسابقه جا  يينامزدها يمطالعه پوشش مبارزات انتخابات

 كـر يوارد بهـا  يبـرا  1980كه در سـال   ي(اتفاق ديرس ينظر م تر به مطلوب
 فـه يكـرد وظ  يرسانه احسـاس مـ   نسون،يابر دهيه عقسناتور سابق افتاد). ب
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 طـور  بـه  ديـ حـال با  نيو در عـ  انتخابـات را دارد  ياحتمال روزيانتقاد از پ

اند رفتار كند.  كه از مسابقه جا مانده ييها بزرگوارانه و سخاوتمندانه با آن
 يكمتـر  اراتيـ اخت ،تـازه وارد  يبود كه نامزدها نياز نظرات ا گريد يكي

كمتر است  زين ها آندارند و احتمال خبرساز شدن  قتامات ونسبت به مق
ـ  مسـابقه اسـب  ”). پوشش 108 :1989(كوك،   اسـت يانتخابـات ر  “يدوان
 يهـا  داشـت و روزنامـه   يفرد روش منحصربه زيمتحده ن االتيا يجمهور

تمركز بر مسـائل   جاي به 1988در سال  يتود يس اا ويو  نيويورك تايمز
 نكـه يراجع به ا يا از اندازه شيبه پوشش ب ،يانتخابات يها تيمربوط به فعال

 ).1990 نـگ، يجلـوتر اسـت، پرداختنـد (ك    هيمسابقه از بق نيدر ا يچه كس
اسـت   جلـوتر  هيـ رقابـت از بق  نيـ در ا يچه كس نكهيا ةدربار يرسان اطالع

ت گـرفتن از  ئنشـ  جـاي  به كيسمبول يبا ارزش يپوشش اتفاقات لهيوس اغلب به
جـورج   ديبازد 1988در سال  ،عنوان مثال . بهرديگ يم ورتص يواقع يموضوع

قـول   يو درخواسـتش بـرا   كـا يآمر يهـا  كننـده پـرچم  ديبوش از كارخانه تول
 ).1991 ،سيرا به خود جلب كـرد (كنـ  ي اديبه دولت وقت، توجه ز يوفادار

مراسم مشـابه بـا    كيدادن  بيترت يبرا 1992بوش در انتخابات سال  اما
در  ،ايـ گرف استاد دانشـگاه كلمب  ي. بر اساس گفته هنردمشكل مواجه ش

 يآفتاب نكيبا ع نتونيكل ريتصو را،يجذاب و گ اريرقابت آن سال، نماد بس
 يو گـور نامزدهـا   نتـون يزد. كل يمـ  فونيساكسـ  ويبود كه در سالن آرسـن 

مداران باشند، به  استيبه س هيشب نكهيا جاي به يجمهور استيانتخابات ر
بـه   شـتر يب هـا  آنشـباهت داشـتند.    يمحلـ  رستانيدب كي ميت يها تانيكاپ

 ).45: 1992 ،مونيسـ  تـز يمـدارها (ف  استيماندند تا س يم انهيعامان قهرمان
ــت  ــام رقاب ــا هنگ ــات يه ــال  يانتخاب ــوش رئــ 1992س ــور  سي، ب جمه

 ةمجبور بودند كـه دربـار   اي رسانهبانان  خواه وقت بود و دروازه يجمهور
كنند.  يريگ ميرقبا تصم ريبه بوش و سا يا هاختصاص پوشش برنام زانيم
محدود  يا گسترده طور بهنامزدها  ريسا تيكه حوزه فعال يله زمانئمس نيا
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در  وزيـ ن يسـ  يب يا ياسيس ريل برونو مدها تر هم بود. نشده بود، سخت
ـ  يا د،يـ گو يمـ  يجمهـور  اسـت يدوره از انتخابات ر نيطول ا  يسـ  يب
ها اختصاص بدهـد و نسـبت    ه دموكراتب ار ياديگرفت تمركز ز ميتصم

 تـز يتفاوت بمانـد (ف  يافتد ب يها اتفاق م به آنچه كه در طرف جمهورخواه
 يگـروه مجمـع آزاد   يمبارزات، بررس نيا اني). در پا24 :1992 مون،يس

هـا   نشـان داد دمـوكرات   ،اي رسـانه كانـال   21از  اي رسانهگروه مطالعات 
بود كه  يدر حالاين ختصاص دادند، را به خود ا اي رسانهدرصد توجه 55

 تـز يدسـت آوردنـد (ف   توجه را بـه  نيدرصد از ا45تنها  نخواها يجمهور
  رسانهتعصب در  زانيم يريگ مشكل ما در اندازه ).34 ـ  5: 1992 مون،يس
رسـانه وجـود    يمحتـوا  يابيـ ارز يبـرا  يمرجع مناسب چياست كه ه ناي

تعصـب، بـه    زانيـ م يريـ گ  دازهان يكننده براتقاعداز موارد م يكيندارد. 
مشكل  اريبه آن بس دنيدارد كه رس ازين يطرف يقابل قبول از ب ياستاندارد

 يهـا  اسيـ مق نيتـر  از سـاده  اي رسـانه است. خبرنگاران به اندازه ناظران 
 ينامزدهـا  كنند مي ي، سعنبا دقت فراوا ها آنتعصب آگاه هستند.  يتيكم

 هيـ بـه ثان  هيـ و ثان ينچـ يچنـد ا  يهـا  ندر ستو يمساو طور بهرا  يانتخابات
عنـوان   شوند كـه بـه   يهم متوجه م تيپخش برنامه، پوشش دهند؛ در نها

داشـت   نـدگان ينسبت به مجلس نما يشتريب يپوشش خبر كايآمر يسنا
اتفاقات هستند كـه   نيا ميتصور كن مياگر بخواه اما). 106 :1989(كوك، 

كه  ياتفاقات يبرا ياستاندارد خوب يتيآنگاه تعادل كم نند،يآفر يخبرها را م
طـور كـه كـوك     . همـان سـت يافتنـد، ن  يمتعادل شده مـ  ريدر مقاد شهيهم

 كـا يآمر نـدگان يمجلس نما اي رسانهپوشش  ةدر مطالعاتش دربار )1989(
ها تحت پوشـش قـرار داده    تياز اتفاقات و فعال  مي، تعداد ككند ميعنوان 

 ياديـ گرفتنـد، جلـب نظـر ز    هم كه مورد پوشش قـرار  ييها شدند و آن
ـ  يزينمونه چ نيا ست،ين انگرينما هوج چينمونه به ه نينكردند. ا از  شيب

 قـه يشصـت دق  يكـه طـ   يورزشـ  يپوشش خبـر  يها يزن ها و مشت گل
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كنند كـه   يخبرنگاران ممكن است پافشار .ستيگرفته شده، ن يكها يباز
 كيانتخاب  اما اند، جلب نظر عموم ارائه داده ياطالعات را برا نيتر مهم
 ببخشـد  تيـ بـه آن اهم  داد،يـ زمان با انعكـاس آن رو  تواند هم يم داديرو

 ياسـت: بررسـ   ينوع از تعادل قابل بررسـ  نيچند نيبنابرا ).57(صفحه 
 ينشان داد پوشـش مسـاو   1984سال  يجمهور استيانتخابات ر ةدربار

ـ  يسـ  ،يس يب ياها توسط  خواهان و دموكرات ياز جمهور ن او  سا يب
زمـان   ،هـا  رشتعـداد خبرهـا و گـزا   ” ،يبررسـ  نيانجام شد. در ا يس يب

دو طرف،  يگزارش با نامزدها ايخبر  كيها، آغاز شدن  خبرها و گزارش
 يتيحمـا  ياستفاده شده، درصد استفاده از اظهار نظرها ينسبت باصداها

در نظـر گرفتـه شـدند (سـمتكو،      “يبصـر  يتوسط خبرنگاران و ابزارهـا 
 ،كـه تعصـب   سـت يبه گفـتن ن  يازي). ن78 :1991 ر،وِيو و چيگوروبالملر، 

مـورد   ياسـ يس يشده كـه در جـو   دهيداغ به رقابت كش يقاتيموضوع تحق
  خواهد ماند.   يقرار گرفته، بوده است و باق شيآزما

    رفتارها
درآمـده اسـت،    شيكـه توسـط رسـانه بـه نمـا      ييرفتارها  ميتما انيدر م

قـرار   يمورد بررسـ  يا گسترده طور بهك ش يب ،موضوع تجاوز و خشونت
زمان  ييكايكودكان آمر ها، خصوصاً ييكايكه آمر ليدل نيگرفته است. به ا

 ييدر مركز توجه مطالعات محتوا ونيزيگذرانند، تلو يرا با رسانه م ياديز
 نيـ در ا قـات ياز تحق يا خشونت بوده اسـت. در برنامـه گسـترده    ةدربار
ــه،يزم ــر و همكــار ن انش در دانشــكده ارتباطــات دانشــگاه جــورج گربن
 ونيزيخشن تلو يمحتوا ليسال به تحل ستياز ب شيبه مدت ب ايلوانيپنس

ـ  هـاي  برنامهدرصد  70كه  دنديرس جهينت نيبه ا ها آنپرداختند.  ننـده ير بپ 
تعـداد   نيانگيـ م طـور  بـه خشونت است و در هر ساعت  يحاو ونيزيتلو
درصـد از   54عـالوه   . بـه شـود  مـي داده  شينمـا  زيـ آم اقدام خشونت 7/5



 91  الگوهاي محتواي رسانه

 نيـ ا امادر خشونت شركت داشتند.  زين اه برنامه نيا ياصل يها تيشخص
سـاالن محـدود    مربوط بـه بـزرگ   هاي برنامهخشونت تنها به  يباال زانيم
بـه   يمربوط به آخر هفته كودكان به نـوع  هاي برنامهدرصد  92 .شود مين

). 1980 ،يلينوريگان و سـ پردازد (گربنر، گراس، مور يخشونت م شينما
به چـه صـورت اسـت؟ احتمـال      وزانهر يه در زندگلئمس نيا سهيمقا اما

اسـت.   شتريب يواقع ياياز دن ونيزيتلو يايرو شدن با خشونت در دن روبه
 ايـ نفر مرتكـب   32نفر،  100دهد كه از هر  ينشان م 1970سال  يآمارها

درصـد   64ان زمـان  بود كه در هم يدر حال نيشوند. ا يدچار خشونت م
(گربنـر،   با خشونت سر و كار داشـتند  يبه نوع يونيزيتلو يها تيشخص

 انيـ ). در م1977 ،يلينوريفاكس و س سيجفر ك،يجكسون ب يگراس، ال
بـا   يونيـ زيتلو يهـا  تيدرصـد شخصـ   55 ز،يـ ن 1985تا  1967 يها سال

 5/11 شـركت داشـتند.   زيـ آم در اعمال خشونت ايرو بودند  خشونت روبه
 ديـ با تـه ). الب93 :1990 ،يلينوري(سـ  صد هم در قتـل شـركت داشـتند   در
بـا خشـونت موجـود در     زيـ آم اعمال خشـونت  سهيخاطر داشت كه مقا به
باره  نيدر ا سهيمقا نيشده است) بهتر في(كه توسط گربنر تعر ونيزيتلو
ــ يســت.ن ــر بخــواه يحت ــار ده درصــد  مياگ ــه آم ــرا يك ــل را ب  ياز قت

 نيـ ا م،يريـ در نظـر بگ  يونيـ زيتلو هـاي  امـه برننقـش اول   يها تيشخص
خواهد بود. در  يواقع يايو دن ونيزيتلو انيفاحش م ياختالف دهدهن نشان

وجود ندارد.  ياختالف چيه باًيخشونت وجود دارد، تقر ونيزيدر تلو نكهيا
ـ  يجـك والنتـ   ر،يـ نظ يا سـئوالن شـبكه  م يهر چند برخـ  انجمـن   سيرئ

 ديـ با يشـتر يعتقـد اسـت كـه توجـه ب    ، م1993در سال  كايآمر ييانمايپو
كـه شـاهد خشـونت در     يكودكان ةدربار يريپذ تيمسئولنسبت به حس 

 نيويـورك تـايمز  از مقـاالت   يكـ يهستند نشان داده شـود. در   ونيزيتلو
 يملـ  يشـورا  يمـال  تيبا حما 1993كه در آگوست سال  ينشست ةدربار

كه  يزيچ«مده است: آ يبرگزار شد، به نقل از والنت ونيزيها و تلو خانواده
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مسـئله   نيـ نسـبت بـه ا   نيوالـد  تياست، حس مسـئول  ازياز همه ن شيب

 يپخـش محتـوا   تياظهـار نظـر مسـئول    نيـ ). ا1993(كـولبرت،   »است.
كه جورج  يكردي. روكند ميرفع  يونيزيتلو يها را از شبكه زيآم خشونت

گربنر كه در همان نشست شركت داشت، با آن مخالفـت و اعـالم كـرد:    
 يمتوسط روبه بـاال  بقهط انيدر م ييخودنما ينوع ،نيكنترل والد دهيعق«

بـار   ريكردن از ز يتنها شانه خال ن،يبه والد تيجامعه است. انتقال مسئول
 زانيـ م ةكـه دربـار   يجـامع  ليـ تحل »صنعت اسـت.  نيتوسط ا تيمسئول

از  1992پنجشـنبه دوم آگوسـت سـال     خيدر تـار  ونيـ زيخشونت در تلو
عمـل   1846شب صورت گرفت نشان داد كـه   مهيا نساعت شش صبح ت

 شيبـه نمـا   يونيـ زيشـبكه تلو  10 هـاي  برنامـه ساعت از  180در  شنخ
مـورد   389 ،مـورد قتـل   175خشـن شـامل،    هاي برنامه نيگذاشته شد. ا

مـورد از   673اسـتفاده از اسـلحه،    يهـا  مورد صـحنه  362 ،يتجاوز جد
 يجـاي  بـه را بـا زور   يزدن، كسـ  يليزدن مشت، هل دادن، س يها صحنه

مـورد از   226 نيو همچنـ  يكـ يزيف زيـ مآ تاعمال خشـون  ريو سا دنيكش
اشـكال   ).2 :1992 ،يكـ يبـا اسـلحه وجـود داشـت (ه     ديتهد يها صحنه
 ،يقـ يحق يهـا  شيو نمـا  يقيموسـ  يها پيكل ريها، نظ از برنامه يدتريجد
 شيافـزا  ونيـ زيصـفحات تلو  يخشونت را بـر رو  زانيم يا عمده طور به
 يونيزيتلو يها اليو سر يينمايس يها لميف غاتيتبل ان،يم نيدهند. در ا يم
 دكننـدگان يانـد. تول  شـده  ليتبد يونيزياز خشونت تلو يبه منبع بزرگ زين

و  يبـر  بيـ از قتـل، ج  ييباال زانيقابل رقابتشان م اقياخبار با شور و اشت
ها را  برنامهدرصد از  95(كه  يليتخ هاي برنامهگسترانند. در  يآشوب را م

در  زيآم صحنه خشونت 185متوسط  طور بهبه خود اختصاص داده است) 
ـ   زانيـ م نيشد. ا دايپ يونيزيهر كانال تلو از صـد مـورد در هـر     شيبـه ب

ه خشـونت  لئاز مسـ   ميعمـو  ي. نگرانديرس يونيزيساعت در ده كانال تلو
 تـه يكودكان موجـب شـد كـه كم    يآشكار آن بر رو راتيو تأث يونيزيتلو
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بـا حضـور ژانـت      ميرسريغجلسه  1993در سال  كايآمر يسنا يبازرگان
موضوع برگزار كند. رنو در آن جلسه هشدار  نيا ةرنو دادستان كل دربار

را كـه در   يهـاي  برنامهخشونت در  زانيم يونيزيتلوهاي  شبكهداد كه اگر 
 بيتصـو  يبـرا  نتـون يكودكان قرار دارد كم نكنند، دولت كل ديمعرض د

بـه كنگـره    يونيـ زيتلو هاي برنامهمهار خشونت در  ةدربار يدين جدقانو
 ديآمده بر اثر تقل شيوقوع حوادث پ يجلسات در پ ني. اوستيخواهد پ

شـدند. در   ليكننده تشك با عواقب نگران يونيزيتلو هاي برنامهكودكان از 
از آنچه كـه در برنامـه    ديبا تقل يا حوادث، پسر بچه پنج ساله نياز ا يكي

كـه   ديبـه آتـش كشـ    تيبود خانه اش را با كبر دهيد يو يم تدر شبكه ا
دو پسـر بچـه بـا     ،يجرسـ  وياش شد. در ن منجر به مرگ خواهر دو ساله

 يوسـط بزرگراهـ   “برنامـه ” يينمايس لميف يها تياز شخص يكياز  ديتقل
 يم تـ شـبكه ا  ،يحـوادث  نيو كشته شدند. در واكنش به چن دنديدراز كش

 موكـول شـب   يانيرا به ساعات پا “ Beavis and Butt-head ” برنامه يو
بتواننـد آن را تماشـا كننـد. شـركت تـاچ اسـتون        يكرد تا كودكان كمتر

هـزار   يدستور نابود زين “برنامه” لميكننده ف عيتوز ،يسنيوالت د كچرزيپ
را داد و صـحنه بزرگـراه را از آن حـذف كـرد      لميفـ  نيـ از ا يكپ 222و 

 يدر پوشـش خبرهـا   عمـدتاً  زي). خشونت در اخبار ن1993 (مورگانتائو،
از  شـتر يبـار ب  خشـونت  يها در اخبار، جرم قتياست. در حق جيرا ييناج
مـردم و   هيـ . خشـونت عل رنـد يگ يها مورد توجه قـرار مـ   انواع جرم ريسا

انـواع   ريرا نسـبت بـه سـا    يپوشش خبر نيشتريب زيآم خشونت يها جرم
 ريـ وم آورنـد. مـرگ   يدست م خشن بهريغ يها سرقت و جرم ريها نظ جرم
ـ  نياز خشونت همچنـ  يناش در خبرهـا   يمـار ياز ب ياز مـرگ ناشـ   شيب

ا  ).1979 ك،ي(كومبز و اسـالو  شود ميگزارش  له فقـط بـه   ئمسـ  نيـ ا امـ
 ريبـاب راشـ   ي. بـر اسـاس بررسـ   شود ميمحدود ن كايمتحده آمر االتيا
 چيهـ  تيجنا گزارش انواع مختلف جرم و ،يسيانگل اتي) از نشر1981(
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از حـد گـزارش    شيب يها . جرمارددر جامعه ند ها آن يبا فراوان يارتباط

هـا شـامل    جرم نيبودند. (ا كسانيها و در طول آن دوره  شده در روزنامه
افـراد، تقلـب، ارتشـا و حمـالت مربـوط بـه        هيـ جـرم عل  :ريـ نظ يموارد

 نيـ در ا زيـ عمـد ن رياز قتل از جمله قتل غ يشدند.) موارد يم انيقاچاقچ
 يكه از رو ييها جرم يها بر رو گزارش شده بود. روزنامه اريبس اتينشر

 يدگاهيـ شدند و د يمتمركز م يجد يها آن پرده برداشته شده و مجازات
دادنـد. گرچـه    يسـخت را مـ   يها و مجازات يريكاذب از احتمال دستگ
 اديـ جـا   كيـ  طـور  بـه  “و خشونت يرابطه جنس”له ئمنتقدان اغلب از مس

 ،يمسائل جنسـ  ةدرباررا  يرسانه جمع يمحتوا  ميك اري، موارد بسنندك مي
سـهم   نيويزيموارد عنوان شده، تلو نيقرار داده است. در ب شيمورد آزما

از مطالعـات انجـام گرفتـه نشـان      يكـ يمثال،  يداشته است. برا يا عمده
اند، در هـر   ازدواج نكرده گريكديكه با  يافراد انيم يدهد اعمال جنس يم

(كـه   شـود  مـي داده  اننش بار كي مرمخاطب دست كپ يها ساعت از زمان
  افتد).  يمعمول اتفاق م ياست كه در زندگ يزيله بر خالف آن چئمس نيا

  انحراف  
 يعاد يزيكه چ كند ميكه رسانه توسط آن به ما گوشزد  ييها از راه يكي

دادن  نشان دادن شكل نامتعارف آن است. رسانه با نشـان  قياست، از طر
 يهـا  تيـ در موقع هـا  آن ادنهـا و قـرار د   از افـراد و گـروه   يمكرر برخـ 
گرفتن و كمتـر   دهيدهد و بر عكس با ناد يرا مهم جلوه م ها آنقدرتمند، 

را  ها آن ،ياصل انيدر خارج از جر ها آنو قرار دادن  نيريدادن سا شينما
 ن،يو اتكـ  ينفرناندز كوالدو، كورز ،گرائف نبرگ،يراند. (گر يم هيبه حاش
از   مـي مه تيق نابهنجارهـا خصوصـ  يـ رفتار كـردن از طر  ني). بنابرا1980
) 1981( كـوهن  يعنوان مثـال، اسـتنل   . بهشود ميرسانه محسوب  يمحتوا

نابهنجـار،   يهـا  در مواجهه با گـروه  سيانگل يرسانه خبر شود ميمتذكر 
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اده و كه اتفاق افت يبودن حوادث، خشونت يدادن جد اغلب با بزرگ جلوه
 گـر، يد ي. از سوكند مي از حد گزارش شيكه وارد شده است را ب يبيآس

 يرسانه را بـه حـذف برخـ    كا،يمحافظه كار آمر اي رسانه قاتيمركز تحق
گـروه در   نيـ دفـاع از حقـوق ا   ييمـا يدر راهپ انيهمجنس گرا يرفتارها

مربـوط بـه    يمتهم كرد. حـذف رفتارهـا   در واشنگتن 1993سال  ليآور
گـروه از افـراد    نيـ شد ايي موجب مايراهپ نيا انيدر جر انياگر همجنس
نظـر برسـد. هـر     غالب به انيعنوان جر از آنچه كه هست به شتريب ،جامعه

از  يشـدند برخـ   يرا پوشش دادند مدع داديرو نيكه ا يچند گزارشگران
 و اسـتثنا بـود   واقعـاً  ييمـا يراهپ نيـ كنندگان در ا خاص شركت يرفتارها
داشـتند. واضـح اسـت كـه      يبه نسبت قابل قبـول  ظاهرِ ،انيمايراهپبيشتر 

همانند  نكهيرا پوشش دهد بدون ا ياسيس يداديدارد رو فهيوظ ونيزيتلو
   ).1993رفتار كند (شپرد،  ي،نگاران جنجال روزنامه

اغلـب توسـط    يشـناخت  و افراد نابهنجار از لحاظ روان يروان مارانيب
انـد.   قرار داده شده ياصل انيجر خطرناك و خارج از يها رسانه در قالب

متـذكر   نكهيضمن ا ييگسترده محتوا قاتي) با انجام تحق1981( ينانل امي
 گذارد، عنوان كرد يم شيكم به نما اريگونه افراد را بس نيا شد رسانه غالباً

 ياز مشكالت سالمت روان يا شده فيتحر رياغلب تصوي، رسانه جمع”
 يكارشناسـ  ظراترسانه از ن ديرس جهينت نيبه ا يو “گذارد.  مي شيبه نما

منحـرف شـده    يروان يماريموضوع ب ةعموم مردم) دربار ديعقا يحت اي(
دادن  جلـوه  بيـ و غر بيـ كـرد رسـانه بـا عج    ديـ تأك نيهمچن ياست. و
و  زيانگ جانيه نندهيب يرا برا ها آندارد  يها سع يماريگونه ب نيا يها نشانه

ـ  ون،يـ زيجذاب جلوه دهد. در تلو ـ  يمـار يه بب  يهـا  در مجموعـه  يروان
شده اسـت.   ياديتوجه ز نندهيرباز ساعات پ شيب ،اوقات روز يونيزيتلو

ـ ان ا سه برابر مرده زن ،يشينما يها اليدر سر  شينمـا  يبا مشكالت روان
نشان داده  يعنوان افراد خطرناك اغلب بهان كه مرد يشدند، در حال يداده م
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همراه بـا   يروان مارانيب ريتصو شود ميموجب  ريتصاو شيشدند. نما يم
در  شيبـه نمـا   يديـ صورت موجـود پل  تبهكارانه به يرفتارها يريكارگ هب
 يهـا  ليـ در مركز تحل ياسي). رفتار ناهنجار س1985رد، دو پ (فروت نديآ
هرتوگ و داگـالس مـك لئـود،     مزيمطبوعات قرار دارد. ج يكيدئولوژيا
مركـز شـهر    دريي مـا يراهپ كيـ از پوشش  يريتصاو ي) به بررس1988(
مربـوط   يها پرداختند. مقاله ستيجنبش آنارش يتوسط اعضا سياپولينيم

 امِيـ بـر پ  ديـ تأك جـاي  بهداشتند و  يا لحن فخر فروشانهيي مايراهپ نيبه ا
پرداختنـد. اعمـال    يمـ  ييمـا يراهپ نيـ كنندگان در ا شركت ، به ظاهرِها آن

 شـتر يب، بانـك  كيـ مقابل  دالر يها سوزاندن اسكناس ريها نظ ستيآنارش
عـالوه   . بـه نينمـاد  يشد تا انتقاد يداده م شيمجرمانه نما يعنوان عمل به

 زيتوجه ن نيشتريتظاهركنندگان بود و ب جاي به ييمايتوجه بر ناظران راهپ
 يدادستان شهر و ... داده شـد. از منظـر بصـر    س،يپل رينظ  ميبه مناظر رس

از پشت سـر خطـوط    ييماياز راهپ يريبرداران با گرفتن تصاوريتصو زين
دادنـد. هرتـوگ و مـك     يرا مـ  سياز افسران پل يريتصو نندهيبه ب س،يپل

 يهـا  دگاهيـ دادن د بـا منحـرف نشـان    هـا  رسانه دنديرس جهينت نيلئود به ا
  . شوند مي ياسيس يها دگاهيتنوع در د جاديعمل مانع ادر مخالف، 

مثـال،   عنـوان  بـه اسـت.   يقابل بررسـ  زين ها ياز ناهجار يگريانواع د
(چه خـوب چـه بـد)     يعاد ريمسائل غ شود ميموجب  يآمار يناهنجار

 دادي. رورنديخبرساز شدن مورد توجه قرار گ يبرا يعاد از حوادث شيب
ا  ،مورد پوشش قرار گـرفتن دارد  يبرا يشترياحتمال ب يناهنجار آمار امـ 

 يكند. برا رييغممكن است ت ،ناهنجار است يزيچه چ نكهيما از ا يابيارز
شناخته شـده نبـود و    يعمل صورت بهقلب باز  يعمل جراحي زمان ،مثال

خبــر ســاز  اريرا بســ ييهــا يجراحــ نيانجــام چنــ يخبــر يهــا ســازمان
 ونديپ يقلب و حت يها ياست كه امروزه جراح يدر حال نيدانستند. ا يم

خبـر كمتـر مـورد توجـه قـرار       عنـوان  بـه شده است كه  جيقلب آنقدر را
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شاهد مـرگ پـدرش بـر سـر قبـر       يپسر” رينظ يخبر ني. عناورنديگ يم
و  يعـاد رياز اخبـار غ  “شدن انگشت در ظرف غـذا  دايپ” اي “مادرش بود
  مورد عالقه رسانه هستند.  زيتعجب برانگ
 ييرفتارها اي ديانحراف از هنجارها است؛ عقا ،از انحراف يگرينوع د

ـ  لاشـكنند. چهـل سـ    يرا مـ  نيقوان ايكه هنجارها   يتجـاوز جنسـ   ،شيپ
بود كه  يناهنجار ينوع مسئله نيا رايشد، ز يم اديها  ندرت در روزنامه به
مربـوط بـه    يهـا  امروزه داسـتان  اماشد.  يمطرح م  ميعمو صورت به دينبا

 يشـتر يرواج بقـدر  هـر چ  ،عكس اند و بر شده جيرا اريبس يتجاوز جنس
خـاطر   گـوردون هنـد.  د يمـ نخود را از دست  ي، ارزش خبركنند مي دايپ

زن تنهـا   كيـ مورد حمله قرار دادن  يبه معن يتجاوز جنس” كند مينشان 
در  گـر ياسـت كـه د   بـه يغر كيـ متروكـه توسـط    ييو در جا يكيدر تار

تجـاوز   نكـه يا ي. بـرا ديـ آ يخبر به حساب نمـ  عنوان بهاز موارد  ياريبس
 وزاخود عمل تجـ  ،ناهنجار شود يشدن به اندازه كاف يخبر يبرا يجنس

 يا مستهجن و زننده اتيبا جزئ ديعمل با نيباشد. ا يعاد ريغ يعمل ديبا
بـر عنصـر    يمشـابه  ديـ آن باشـند. تأك  در يا و افراد برجستهاشد همراه ب

. كـن آلتـا   رديـ گ يصـورت مـ   زيـ ن ياسـ يس يدر پوشش خبرها ،يريدرگ
خواه و دمـوكرات   يمراسم احزاب جمهور ةنگار دربار و روزنامه سندهينو

 يعني ــي ريمراسم درگ نيدر ا نكهيبا توجه به ا :گويد مي 1992 لادر س
 اديـ  يخبـر  يهـا  از ارزش يكـ ي عنوان بهآنچه كه ما در مطبوعات از آن 

) هـا  كه مراسم (دموكرات ميديرس جهينت نيبه ا ،وجود نداشت ــ كنيم مي
  ).42 :1992 مون،يس تزي(ف “نداشت يارزش خبر
 يپوشـش گسـترده گـروه مـذهب     يبـرا  يا زهيانگ ناًيقيانحراف  مسئله

 1993سـال   هيبه نام واكو در تگزاس در فور يمحل يكيدر نزد انيديويد
گـروه در خـارج از واكـو بـه      نيـ سـاختمان ا  بيو تخر يبود. حصاركش

دربـاره   هـا  از گزارش ياريشد. بس ليتبد ها رسانه يبرا ييتماشا يا منظره
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مراسـم   عنـوان  بـه كـرده و از آن   ديـ گروه تأك نياتفاقات بر انحراف ا نيا

 نيـ رفـتن بـه ا   يبـرا  يمقامـات محلـ   زهيانگ اماكردند.  ادي يسرّ يمذهب
 ييهـا  گزارش نيوجود سالح و همچن ةبود كه دربار ياطالعات ،ساختمان

 افتـه ي بيـ و غر بيـ عج يها داستان گريدرباره سواستفاده از كودكان و د
پوشش آن به واكـو   يار براصدها خبرنگ ،ماجرا نيا اوجبودند. در زمان 

  .)1993(هالي،  رفتند
 يكمتر تيكه جد ييها تواند در داستان  مي نيشكستن هنجارها همچن

و همسـرش شـاهزاده    سيانگلـ  عهديول ،كه چارلز يزمان كار رود. دارند به
داسـتان بـه سـرخط     نيخود را اعالم كردند، ا ييجدا  ميرس طور به ،انايد

 نيـ ا نيويـورك تـايمز  روزنامـه   يشد. حت ليدتب كايدر سراسر آمر يخبر
امروز  نگهاميكاخ باك”صفحه اول چاپ كرد:  يخبر را در سمت چپ باال

روزنامـه   نيـ ا “رفته نوشت. راهه يرا كه به ب يغمناك قصه ازدواج انيپا
را در آن صفحه به چاپ  اناياز چارلز و دا يا جداگانه يها عكس نيهمچن
 نيـ نه به ا ،داده شد ياديز تياهم تانداس نيبه ا ).1992(اشميت،  رساند

 ييمـاجرا  نكـه يا ليبلكه به دل ،برخوردار بود ياجتماع تيكه از اهم ليدل
  شد.   مينابهنجار محسوب 

  ونيزياز تلو شيو موضوعات پ يمنابع خبر
را مورد خطـاب قـرار    يخبر اتينشر ،مربوط به محتوا يها ليتحل شتريب

 يشناسـ  خـوب دربـاره جامعـه    يبررس نيندچ ،رياخ يها داد. در سال  مي
در خبرها با عالقه  جيرا يها تيو فعال  مياز اسا يجامع ريرسانه به ما تصو

 ليـ در تحل) 1979( داده است. هربـرت گـنس   ها دگاهيدر تنوع د يا ژهيو
كـه خبرهـا    ديرسـ  جـه ينت نيـ بـه ا  ميتاو  كيوزوين ،يس يب نا ،سا يب يس

دارند  ها در خبر يررنگپ اريشده حضور بستوسط افراد مشهور و شناخته 
 يهـا  درصد ستون 76و  يونيزيدرصد از اخبار تلو 71شامل  ،زانيم ني(ا
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 ،جمهور وقـت  سانيرئ ،افراد شناخته شده نيداد). ا  مي ليمجالت را تشك
مقامـات   ،مسـئوالن ارشـد فـدرال    ،يجمهور استيانتخابات ر ينامزدها

 نيمتهمان به نقض قوان اي نيقوانگان كنند نقض نيو همچن يو دولت يمحل
 ايـ  كنند مي دايكه با قانون مشكل پ يا (افراد شناخته شده شود ميرا شامل 
(كـه   ها است كه ناشناخته يدر حال ني). اشوند مي ياسيس عاتيگرفتار شا
دهند) شـامل پـنج نـوع      مي ليرا تشك يپنجم پوشش خبر كيدر حدود 

 انيـ قربان .2كننـدگان   اعتصاب ،انگر وبـآش ،دگانـتظاهركنن .1: شوند مي
 ،دهنـدگان  يرأ .4 نيمتهمان به نقـض قـوان   اي نيوانـدگان قـكنن ضـنق .3
و در آخـر   هـا  تـيجمع رـياـو س ها يـرسنجـده در نظـكنن ركتـراد شـاف
  . يعاد ريغ يها تيكنندگان در فعال شركت .5

 يخبـر  منـابع  تيـ اهم يگريد يدر بررس 1973در سال  گاليلئون س
و  واشـنگتن پسـت   يهـا  روزنامـه  يبا بررسـ  گاليكرد. س تأييدرا    ميرس

 ،دولـت  يو خـارج  ييكايمأموران آمر ديرس جهينت نيبه ا نيويورك تايمز
درصـد   60حـدود   نيهـارم خبرهـا بودنـد. او همچنـ    چچ سه يبرا يمنبع

روزمره و كنترل شـده از   هاي كانال قيمنشأ شده از طر يخبر يها داستان
   ميهمچـون جلسـات رسـ    يموارد كرد كه شامل ييمنبع را شناسا قيطر

منتشـر شـده توسـط مطبوعـات      يو خبرها يخبر يها نشست ،ها دادگاه
 1980و  1979 يهـا  در سال اتينشر نيا يمشابه برا يشدند. الگوها  مي

  .)1986(براون، بايبي، وِردن و استرافان،  كردند  ميهم صدق 
را  يمشـابه  يالگوها ،مهم در خبر يها تيعالف ،)1979( نسبه گفته گَ

را    ميرسـ ريغ ايـ    ميرسـ  يتمركز بر انحرافـ  ،الگوها نياكردند.   ميدنبال 
 يهـا  و اخـتالف  ها يريهم درگ ياصل يداخل يها تيشدند. فعال  ميشامل 
ــ ــم ،يدولت ــ ماتيتص ــت ،يدولت ــا درخواس ــم ه ــا و مراس ــ يه  ،يدولت

و  عاتيشـا  ،هـا  جـرم  ،زيـ آم تخشـون ريو غ زيـ آم خشـونت  يها تظاهرات
  شد.  ميشامل  ادفع شده ر اي يواقع يايو بال قاتيتحق
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پوشــش  ةدربــار) 1992( كســونيســاندرا د يدر بررســ مســئله نيــا

 كاراگوئهيو ن كاياز نبرد آمر واشنگتن پستو  نيويورك تايمز يها روزنامه
 در يقرار گرفـت. مقامـات دولتـ    تأييدمورد  1987تا  1983 يها در سال

ا بودنـد،   همنبع اخبار مورد استفاده قرار گرفتـ  عنوان بهاز موارد   ميين از  امـ
 اديـ  اديـ ) زكايآمر تيتحت حما يروهاي(ن كاراگوئهين يمقامات ضددولت

 ليـ بـه دل  ،عنـوان شـده   اتيبود كه نشر نيا يبررس نيا جهينشده بود. نت
در  اكـ يبـه موضـع آمر   ،كايآمر يها استيبردن س سؤال رياز ز يخوددار

منتقـد   كايركه رسانه آم يزمان ي. حتدنديبخش  مي تيمشروع يريدرگ نيا
بـه منـابع    ،اسـت  يجنـوب  يقايدر آفر ينژاد ضينظام تبع مثالً يموضوع
 يپوست كه بـرا  اهيس يها پوست (نسبت به منابع دولت ديسف يها دولت

ـ    مـي  يشـتر يب ي) بهـا كننـد  مـي  تيـ فعال ياجتمـاع  راتييتغ ر و دهـد. (ف
  ).  72 :1991 ،فآسترو
كـه در پوشـش    دنديرسـ  جـه ينت نيـ بـه ا  1991 لدر سا ليو اون يلاد

آالسكا  يها نفت شركت اكسون والدز در آب از موضوع نشت ها روزنامه
 ريبر سا ينفت عيو صنا ياز جمله مقامات دولت  ميمنابع رس 1989در سال 
 يهـا  شـركت  مورد عالقه تيارائه روا كار نيا جهيداشتند. نت يمنابع برتر

 ليـ نبـود. تما  هـا  دگاهيـ د ريبه نفع سا تيوار نيبود و ا ها رسانهدر  ينفت
 مسـئله  نيـ ا نيهمچن “حادثه” كي عنوان به مسئله نيدادن ا رسانه به جلوه

 اريبسـ  يداديـ رو ييداد كـه گـو    مـي قـرار   ينابهنجار كي تيرا در موقع
 شـتر يشـد ب باعـث   مسئله نيا كنند مياست. پژوهشگران عنوان  يعادريغ

وجـود مشـكالت   ”عمـوم) از موضـوع    جـه تو جـه يتوجه رسانه (و در نت
 داديرو نيبودن ا يعادريدور و به سمت غ “در صنعت نفت كيستماتيس

  جلب شود.   
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    ييايجغراف يالگوها
 يرا بـرا  يفرصـت خـوب   ،يپوشـش خبـر   ييايـ جغراف يالگوها .يلـداخ
 كيـ نيدهند. دوم  مين نشا يواقع يايكردن تطابق آن پوشش با دن شيآزما

در سراسـر   يخبـر  يهـا  نامتعادل پوشش عيتوز شيبه نما 1977در سال 
كشـور   نيـ بـر سـواحل غـرب و شـرق ا     شـتر يمتحده و تمركـز ب  االتيا

مـورد   يگـر يد قيـ موضـوع در تحق  نيا ،1985پردازد. بعدها در سال   مي
ر در گرب ،كينيدوم ،از گزارش يا قرار گرفت. در نسخه به روز شده تأييد
 انوسيكه سواحل اق يكه در حال دازدپر  مي مسئله نيا تأييدبه  1988سال 

ـ  قـرار   هـا  رسـانه  ياز حـد مـورد پوشـش خبـر     شيآرام و شمال شرق ب
كمتـر مـورد    يتـ يجمع ميدر تقسـ  كـا يآمر يمركـز  يها قسمت ،رنديگ  مي

پخـش   ةانجـام گرفتـه دربـار    يدر نظرسنج يپوشش قرار گرفته است. و
 يهـا  الـت يدربـاره ا  يكه شـامل اطالعـات   1987تا  1985 يها سال يخبر

 كـا يآمر الـت يا 50در  يكه پوشش خبر ديرس جهينت نيبه ا ،جداگانه بود
 انيـ در م وركيـ ويو ن ايـ فرنيكال يهـا  الـت يا نامناسب بـوده اسـت.   اريبس
خـود   تيـ نسـبت بـه جمع   يشـتر يمطالب ب كايآمر تيرجمعپ يها التيا

را در اواسـط سـال    يدولت اناتيرصد جرد 24كردند (در حدود  افتيدر
بـه   باًيتقر التيدو ا نيشامل شدند). گربر نشان داد ا 1987تا سال  1985

قـرار گرفتـه    اي رسـانه (كه كمتر مـورد پوشـش    التيا 30اندازه مجموع 
و  دايـ فلور ،وركيـ وين ،ايـ فرنيكال كردند. افتيدر اي رسانهبودند) پوشش 

 ،را به خود اختصاص دادنـد  يبردرصد پوشش خ 39در مجموع تگزاس 
دادنـد.    مـي  ليرا تشـك  يمجمع انتخابـات  يدرصد آرا 25 نهاكه ت يدر حال

 جـه ينت نيـ ا كـا يآمر يسراسـر  ويـ دو برنامه راد يدر بررس ،نيعالوه بر ا
بـه   ليـ نسبت به واشـنگتن تعصـب دارد و تما   ويراد نيدست آمد كه ا به

است. در  اديز ويراد نين در ااستفاده از اخبار واشنگتن و مقامات واشنگت
  ميدرصــد تمــا 28مربــوط بــه واشــنگتن  انــاتيجر 1991اواخــر ســال 
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از  ياسـ يس يهـا  درصـد داسـتان   61را شـامل شـد و    يداخل يها داستان 

  .)1993(رايان، شدند   ميواشنگتن منشأ 
وجود داشـت   ينامتناسب مشابه عيتوز زيكننده ن در مورد مطالب سرگرم

 يدر شهرها 1993در سال  يونيزيتلو يها تيدرصد شخص 44كه  يا گونه به
در  كـا يكل آمر تيدرصد جمع 16كه تنها  يدر حال ،كردند  مي يبزرگ زندگ

 ها خانواده يونيزيتلو هاي برنامهدر  ني. همچنكنند مي يبزرگ زندگ يشهرها
 27بـود كـه    يدر حـال  نيـ كردند. ا  مي يزندگ ايفرنيو كال وركيويدر ن عمدتاً

 يا برنامـه  چيكشـور) در هـ   تيسوم جمع كي(با داشتن  كايآمر تاليا
  ).1993 س،يو هول وينشان داده نشدند (سر يمحل زندگ عنوان به

 المللي بينبه پوشش اخبار  ها ياز بررس ياديز اريشمار بس المللي. بين
از  ياري. هماننـد بسـ  كنـيم  مـي  يرا بررسـ  هـا  آن نجـا ياند كه در ا پرداخته
 مسـئله  نيـ از كشـورها نگـران ا   ياريبس ،ها و شركت ياباتانتخ ينامزدها

 جـه يو در نت شـود  مـي پوشش داده  ها آنهستند كه چطور خبر مربوط به 
در  خصوصـاً  مسـئله  نيـ . اشـوند  مـي  دهيـ د يالمللـ  نيچطور در جامعه ب

كشورها بدون داشتن  ني. اكند ميصدق  اريبس ايدن شرفتهيپريغ يكشورها
خودشان اغلب اخبـار مربـوط بـه خـود را از      يبرا اي رسانه يها ستميس
شاهد  يبه راحت ها آنشنوند.   ميكا يآمر ژهيو كشورها به گريرسانه د قيطر

) 1983( . الرسونشوند مي تيو واقع يخبر يها پوشش نيا انيتفاوت م
ـ  يا از پوشش اخبار شبكه يا گسترده ليتحل تـا   1972 يهـا  سـال  نيدر ب

خبـر مربـوط    7 ،خبر ارائه شده 17سط از هر متو طور بهانجام داد.  1981
 يپوشش خبـر  ،يونيزيتلوهاي  شبكه افتيبود. او در يالملل نيبه مسائل ب

 يصـنعت  ياخبار كشورها ،شتريجهان سوم دارند و ب ياز كشورها يكمتر
بحران شامل  ليتما هم معموالً يپوشش خبر نيا دهند.  ميرا پوشش  ايدن

 نيـ در ا يعـ يطب يايـ قتـل و بال  ،كودتا ،جرم ،سميترور ،جنگ ،ها يناآرام
بـه     مـي ك اريتوجـه بسـ   زيـ ن راناز بحـ  ريغ يها كشورها داشت. در زمان
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) ياز شورو ريغ (به يشرق ياروپا ،ايجنوب آس ،نيالت يكايآمر يكشورها
پوشـش   شـرفته يپ يحـال كشـورها   نيشـد. در عـ    مينشان داده  قايو آفر
كردند. شـانزده    مي افتيخود در تيرا نسبت به جمع ييباال اريبس يخبر

 ،دادنـد   مـي  ليتشـك  را ايدن تيكه چهارده درصد جمع ايدن شرفتهيكشور پ
در  يرا به خود اختصاص داده بودنـد و كشـورها   يدرصد منابع خبر 35

را    ميك اريبس ياندازه پوشش خبر كيهم به  ستياليحال توسعه و سوس
  كردند.  مي افتيدر

 دنديرسـ  جـه ينت نيبرخالف الرسون به ا ،)1983( وريو و تيهو ليو
از شـمار   شـرفته يپريغ يهاكشـور  ةدربـار  هـا  يكه شمار اخبار خبرگـزار 

رود. البتـه بخـش عمـده      مـي فراتر  شرفتهيپ يمربوط به كشورها يخبرها
و  هـا  مربـوط بـه بحـران    ،در حـال توسـعه   يمربوط به كشورها يخبرها
 اتيموجـود در نشـر   ريصـاو ت يدر بررسـ  يمشـابه  جيبود. نتا ها يريدرگ

در  مزيلس آنجلس تاو  واشنگتن پست ،ونيبايتر كاگويش ،نيويورك تايمز
 يبررس نيدر ا ها عكس  ميسوم تما كياز  شيشد. ب دايپ 1986طول سال 

 نيـ شدند. محقـق ا   ميجهان سوم  يشامل موضوعات مربوط به كشورها
 يبه كشورها رياواز تص يقابل توجه زانيكه م ديرس جهينت نيبه ا يبررس

 ييايآسـ  يحـال كشـورها   نيجهان سوم اختصاص داده شده است. در ع
دسـت آمـده از    به جينتا تأييدبا  يبررس نيداده شده بودند. ا شيماكمتر ن
جهان سـوم   يمربوط به كشورها رياعالم كرد كه تصاو ،يقبل يها يبررس

  گشتند.    ميو بحران  يريحول محور درگ
 يخبرهـا  ،ياخبـار خـارج   ،)1979(برت گنس هر يها بر اساس گفته

به پوشـش   هيبا موضوعات شب ههمرا ها آن قيو عال ها ييكايمربوط به آمر
مسئله را  نيالرسون ا يا دهد (اطالعات اخبار شبكه  ميرا پوشش  يداخل
متحـده اشـاره    االتيـ بـه ا  يدرصـد اخبـار خـارج    60در  ،كنـد  مي تأييد
را بـه   ياز همه اخبار خـارج  شيب كه ييكشورها افتي). گنس درشود مي
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 نيمتحـده و همچنـ   االتيا مانيهم پ يكشورها ،دهند  ميخود اختصاص 

بـر   المللي بينهستند. تمركز اخبار  مانانشانيو هم پ يستيكمون يكشورها
كـه   يخـارج  يهـا  تيـ فعال ،يكشـور خـارج   كيدر  كايآمر يها تيفعال
 يهـا  تيـ فعال ،دهـد   يمـ قـرار   ريرا تحت تأث شيها استيو س ها ييكايآمر

و  ها تو تظاهرا يخارج يدر پرسنل دولت راتييتغ ،يستيكمون يكشورها
 يهـا  رسـانه گنس متذكر شد كـه در پوشـش    .است ياسيس يها يريدرگ
 يهـا  بـه ارزش  يداخلـ  ينسبت به خبرهـا  ،يخارج ياز كشورها كايآمر
در تمركـز   هـا  ارزش نيـ . اسـتفاده از ا شـود  ميداده  تياهم شتريب يخبر

 يهـا  (كودتاهـا و انقـالب   شود مي انينما ديشد يها يكتاتوريفراوان بر د
). شـوند  مـي از حـوادث مشـابه در غـرب پوشـش داده      شيب شرقبلوك 
 ةدربـار  كيـ وزوينو  ميتـا از پوشش مجالت  1981در سال  يرّپِ يبررس
از لحـاظ   المللـي  بـين نشان داد كـه پوشـش    المللي بين يصنعت يها بحث
 ياسـت. پوشـش خبـر    يمانند پوشش داخل يخبر ياستانداردها تيرعا

مشكل مطابقت  يبزرگ زانيبا م ها خانهكار يليو تعط ها مربوط به اعتصاب
كـه   ايـ تاليا ريـ نظ ييكشـورها  ياعتصـاب بـرا   يدارد. گرچه پوشش خبر

 كشـورها صـورت   ريكمتـر از سـا   ،اسـت  يمشـكل  نيشـاهد چنـ   معموالً
نسـبت بـه    “را گاز گرفت يمرد يسگ”كه نيامثل  جي. اتفاقات رارديگ  مي
دارند.  يكمتر يخبرارزش  “را گاز گرفت يسگ يمرد”خبر نادر كه  نيا
دارد كه به چـه   يبستگ مسئله نيبه ا رديمورد پوشش قرار گ يخبر نكهيا
 شـتر يرسـانه ب  ،مثـال  يدهـد. بـرا    ميقرار  رياحساسات را تحت تأث زانيم

 يو آلـودگ  نيشدن زم گرم دهيط به پدمربو ياحساس يدارد خبرها ليتما
 دهيـ عق نيدهد. ا ششفاضالب پو اياز اخبار مربوط به زباله  شيآب را ب
قـرار گرفـت.    نگـر يو برنل انيـ ليدن ،كريشوم تيمورد حما 1991در سال 

نابهنجـار   يكه تا حدود يجهان يدادهايكه رو دنديرس جهينت نيبه ا ها آن
 ياز خبرهـا  شيو ب رنديگ  ميقرار  كايمورد توجه رسانه آمر شتريب ،هستند
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 تياگر آن اخبار متعارف از اهم يحت رنديگ  ميمتعارف مورد پوشش قرار 
  باال برخوردار باشند.  ياجتماع

خبـر   انيـ جر يا برجسته زانيم رنر بهد تت يشبكه خبر ،ان ان سيظهور 
 از بـازار مخاطـب   ان ان سـي داده اسـت. گرچـه سـهم     رييرا تغ المللي بين
ا  ،كوچك است يطور كل هب رونـد   المللـي  بـين  يهـا  در زمـان بحـران   امـ

را بـه   ان ان سي ،از كشورها يارياخبار از بس نزما دارد. انتقال هم يصعود
 ليتبـد  ايـ اطالعات از اتفاقات سراسـر دن  افتيدر يبرا لهيوس نيتر عيسر
كشـورها    مياز تمـا  يمقامـات دولتـ   ،فارس جي. در طول جنگ خلكند مي
و  سونياعتماد كردند. جم ان ان سياطالعات به  نيبه روزتر افتيدر يابر

كـه   ليـ دل نيـ بـاره اظهـارنظر كردنـد: بـه ا     نيدر ا 1992كمپبل در سال 
 يپخـش ادعاهـا   يبـرا  يا لهيوسـ  به ،شود ميپخش  ايدر همه دن ان ان سي
 دهيامكـان شـن   كه قبالً ييشده است. صداها ليتبد ها آنو رهبران  ها ملت
. شـوند  مـي اكنون پخش  ،وجود نداشت ييكايمخاطبان آمر يشان براشدن
ردن را پخـش  پادشاه اُ يسخنران ان ان سي ،1991در سپتامبر  ،مثال عنوان به

در بحـران   هـا  طـرف    ميتمـا  يرو انهيخواستار م نيحس كرد كه در آن شاه
كه وارد جنگ  يطور هشدار داد جهان همان يو عراق بود. و تيكو انيم

اسـت. چنـد    انـه يسمت جنگ خاورم به يشرويدر حال پ ،اول شد يجهان
آمـد و   ان ان سـي متحـده بـه    االتيـ ا رد يعربستان سعود ريسف ،روز بعد

اقـدام عـراق را بـه     يسعود ندهينما نيردن را رد كرد. ااظهارات پادشاه اُ
كـرد.   هيدوم تشـب  يدر شروع كردن جنـگ جهـان   تلرينقش تجاوزگرانه ه

 ان ان سياست.  اميبه گوش رساندن پ ييتوانا ،قدرت يها از شاخص يكي
قدرت را داده اسـت. در   نيا رانشانقدم به كشورها و رهب نيبا برداشتن ا

  بود. دهيسرعت بخش يجهان چند قطب كيبه ظهور  ان ان سي ،واقع
ـ  يسـ  ،يسـ  يب يهمچون ا يبزرگ يها شركت ،ان ان سيبر خالف   يب

اخـود   ياز شمار خبرنگاران خارج يا مالحظهقابل  طور به يس ين بس و ا
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گويـد  مـي ن بـاره  يدر ا نگزيسسه بروكؤم گر ليتحل ،سكاسته اند. استفن ه: 

خبرنگـاران   »انـد.  جـدا افتـاده   ياز اخبـار خـارج   گرياكنون د ها شبكه نيا«
كـه خبـر    ييبه سمت هر جا “يدريپاراگال سميژورنال” نيبا تمر يونيزيتلو

  .كنند ميرا سر هم  يانيو به سرعت جر كنند يمدر آنجا باشد پرواز 
از  زارشگـ  هيـ در ته كـا يآمر يهـا  اسـت كـه روزنامـه    يدر حـال  نيا
 ياتينـد. نشـر  ا متفـاوت  ارينـام بـرده بسـ   هاي  شبكهبا  يجهان يدادهايرو

وال  ،توريمون نسيِسا نيستيكر ،مزيآنجلس تا لس ،نيويورك تايمزهمچون 
تعـداد خبرنگـار    نيشـتر يداشـتن ب بـا   واشنگتن پسـت و  ژورنال تياستر
ا . كننـد  مـي  هيـ را ته المللـي  بـين  يخبرها نيشتريب ،يخارج ياتينشـر  امـ 

مجـالت   ريو سا سان موريبالت ،ونيبايتر كاگويش، بوبوستون گل مچونه
 تزيف دهياند كه به عق داده ياز خبرنگاران را در خود جا   ميشمار ك ،بزرگ

  است.   “سوزن كيسوراخ بار”از  ايدن شياش نما جهي) نت1993( مونيس

    يشناس تيجمع يالگوها
روشن  يبه ما استاندارد ييايرافجغ يهمانند الگوها ،يشناس تيآمار جمع

 لهيوس ه. بميكن يابيرا ارز يپوشش خبر ميتوان  ميآن  لهيوس هدهند كه ب  مي
افـراد و نقـش    ،ما يدر پوشش خبر ايآ ميكن يبررس ميتوان  ميآمارها  نيا

بـه   ونيـ زي؟ تلوشود ميداده  شيكمتر از حد لزوم نما اياز حد  شيب اه آن
از  يارينگـاه بسـ   ،نينمـاد  يطـ يمح ليشـك اش در ت ينقـش قـدرت   ليدل

 يدر مـورد الگوهـا   ،مثـال  يمطالعات را به خود جلب كرده اسـت. بـرا  
با  ها يا حرفه افتيدر 1980در سال  نبرگيگر ،مربوط به حرَف و مشاغل

انجـام گرفتـه در    يعموم بر اساس سرشـمار  انيان در مهرتشتوجه به شُ
داده  شينمـا  ونيـ زيتلو رخـود د  يتـ يدو برابـر نسـبت جمع   ،1970سال 
   مييبه اندازه ن يو دفتر ياست كه كاركنان خدمات يدر حال ني. اشوند مي

مربوط بـه مشـاغل    يدر آمدند. الگوها شيخود به نما يتياز درصد جمع
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انـد. مطالعـه انجـام شـده      دهيبه ثبات رسـ  شوند مي دهيد ونيزيكه در تلو
 ،دهد مشاغل طبقه متوسـط بـه بـاال     مينشان  1964توسط دفلور در سال 

 نييمتوسـط و پـا   يهـا  كه طبقـه  ياز حد پوشش داده شدند در حال شيب
 ،اش يدر مطالعه بعد كينيدوم درآمدند. شيبه نما يكمتر زانيم جامعه به

صاحبان مشاغل  ونيزيدست آورد. تلو و بهالگ نيا يبرا يگريد يهاتأييد
گـذارد.    مـي  شيابـه نمـ   شـتر يب ،نيريرا نسبت به سا يتيريو مد يا حرفه

 عنـوان  بهپزشكان  ها، يا حرفه انياعالم كرد در م 1985در سال  يلينوريس
 گـاه يكـه پرسـتاران در جا   يدر حال شوند ميداده  شيتوانمند نما يافراد

 عنـوان  بـه  يدست پزشكان و گـاه  ريز يروهاين عنوان به شتريو ب تر نييپا
   .شوند ميمطرح  يجنس يابزارها
از  ياريمورد توجه بسـ    ميقو يها از گروه انهرس فاتيو توص شينما

كـه   شود ميمتذكر  1980در سال  نبرگيبوده است. گر يقيمطالعات تحق
 ،ونيـ زيتلو ننـده يربپ يهـا  در زمـان  يونيـ زيتلو تيشخص كيمدل غالب 

پنجـاه   ليـ و اوا يپوست در اواخر چهل سالگ ديمرد سف كياز  يريتصو
پخش  يها كرد در زمان نوانع 1983در سال  يلينورياش است. س يسالگ
. شـوند  مـي گرفتـه   دهيـ ناد ايـ در سراسـر دن  هـا  تياقل ،نندهيربپ يونيزيتلو
اظهـار داشـتند    مسـئله  نيـ ا تأييـد بـا   1983در سال  زين تريو ه نبرگيگر

كـم بـه    اريبسـ  زيدر طول روز ن ها اليدر زمان پخش سر تيلاق يها گروه
رفتار  ينوع 1985در سال  رزيو گوت لسونيو ،. در واقعنديآ  ميدر  شينما
   ميپوسـت در تمـا  ديسفريغ يهـا  را در برخورد با گـروه  ريفراگ يا شهيكل

خاطر نشان كردند كه  ها آن. افتندي ييكايكننده آمر سرگرم هاي برنامهانواع 
بـا   ياز حد ساده شده است كـه وقتـ   شيب يريتصو ،يا شهيقالب كل كي

پوسـتان  ديسف ،شود مي بيترك  ميقو يها متعصبانه نسبت به گروه ريتصاو
باعـث     ميقـو  يهـا  قالب ني. اكند مي يمعرف نديخوشا يمرجع عنوان بهرا 
انـد.   شـده  زيـ آم نينامناسـب و تـوه   اي رسـانه  رياز تصاو ياريبس شيافزا
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 ،يو وحشـ  ييابتـدا  يافراد عنوان به ييكايسرخپوستان آمر ،مثال نعنوا به
 عنـوان  به نيالت يكايفاسد و خشن، ساكنان آمر يافراد عنوان به ها ييايآس

 عنــوان بــه ييكــايآمر پوســتان ســياه نيبــدخلق و تنبــل و همچنــ يافــراد
 يينمايسـ  يهـا  لميفـ  ني. در نخسـت شـوند  مـي  يزدل معرفـ مصرف و ب يب
تعـداد   نيشـتر يپوست (كـه ب ديجذب مخاطب سف يبرا ريوگونه تصا نيا

ـ   يدادند) طراح  مي ليمخاطبان را تشك  ،ريـ اخ يهـا  . در سـال دشـده بودن
فرصـت را   نيا “ربرها پرل”در بندر  1941سالگرد انفجار سال  نيپنجاهم

مورد نظـر خـود را از مـردم     يا شهيكل ريداد تصو ييكايآمر يها رسانهبه 
 يقـو  اريبس تيجنگ همراه با موقع نيند. سالگرد ابگذار شيژاپن به نما

 ييباال زانيباعث شد كه م دهمتح االتيكشور ژاپن در رابطه با ا ياقتصاد
 نيا شتري. برديانجام گ 1991كشور در طول سال  نياز ا ياز پوشش خبر

 يكـاتور يمثال كار عنوان بههمراه بود.  ياز نژادپرست ييها با رگه ها پوشش
 ياستكان ته ينكيرا با ع يمرد ژاپن كي ،چاپ شد ها سرمقاله از يكيكه در 
 ةكـه دربـار   يا سـاله  كيـ  ي. بررسـ داد شيجلـو آمـده نمـا    يها و دندان
انجام گرفت  كايآمر ايآس يها ستيتوسط انجمن ژورنال كايآمر يها رسانه
 ،هسـتند  يا شـه ياغلـب كل  هـا  ييايمربـوط بـه آسـ    يدهد خبرها  مينشان 

دامـن   ينـژاد  يهـا  بـه خصـومت   ،كننـد  ميمنعكس  را يتعصبات فرهنگ
  . كنند مي رحمختلف را مط يها تينقاط ضعف قوم ايزنند   مي
 نيـ و در ا اند شدهمتمركز  ونيزيبر تلو  ميقو يمحتوا يها ليتحل شتريب

انـد.   قـرار گرفتـه   ياز همه مـورد بررسـ   شيب ييكايآمر پوستان سياه ،انيم
 ،شـدند   مين دهيد ونيزيهرگز در تلو شصت ةكه تا اواسط ده پوستان سياه

ـ  جيتدر به رياخ يها در سال درصـد   9تـا   6 نيمورد توجه قرار گرفته و ب
بـا   سـه يدر مقا اهانيدهند. البته سـ   مي ليرا تشك يونيزيتلو يها تيشخص

و  كننـد  مي فايرا ا يتر نييپا ژيتر با پرست متياه كم يها پوستان نقشديسف
درصـد   زين يواقع ي(البته در زندگ شوند يم تياغلب مرتكب جرم و جنا
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). شـوند  مـي  مپوسـتان مرتكـب جـر   دينسبت به سف پوستان سياهاز  ييباال
طنز مورد توجه قرار دارنـد كـه    يها در مجموعه ها تيشخص نياز ا  ميين

گنجانـده شـوند و در سـطح     يا شهيكل يها در قالب شتريب شود ميباعث 
. مطالعـه انجـام   نديدر آ شيبه نما يدو اقتصا ياجتماع تياز موقع ينييپا

از دهـه پنجـاه نشـان     هـا  تياقل تيبا مركز يونيزيگرفته درباره برنامه تلو
شصت تـا هفتـاد    يها دهه انيدست از برنامه م نيا شيدهد شمار نما  مي
سـازان را بـه    عالقه برنامه كرد كه احتماالً دايپ شيافزا يريچشمگ طور به
داد. در   مـي را نشـان   ييكـا يآمر پوسـتان  هسـيا متوسط رو بـه رشـد    هطبق
ـ  يسـ و  يسـ  ين با ،يس يب ياهاي  شبكهكه  يحال  ازدهجمعـاَ يـ   سا يب

كه  يطور به ،كردند  ميپنجاه پخش  ةرا در ده ها تياقل تيبرنامه با محور
هشـتاد وجـود داشـت. در     ةبرنامـه در دهـ   59هفتاد و  ةبرنامه در ده 52

برنامـه پخـش شـد كـه      9 ييبه تنهـا  1991تا  1990 يها سال نيفاصله ب
  بودند.  ها تياز اقل ها آن ياصل تيشخص
 يدر زنـدگ  پوسـتان  سـياه كرد گرچـه   انعنو 1980در سال  نبرگيگر
ا  ،دارند اريدر اخت ها ديرا نسبت به سف يتر تياهم مشاغل كم يواقع در  امـ

آن  كمتـر از  يحتـ  شـوند  مـي پخـش   نندهيربپ يها كه در زمان يهاي برنامه
در  افـت يدر نيهمچنـ  نبـرگ ي. گررنـد يگ  مـي قـرار   شيمورد نمـا  ،نسبت
 ،سـال هسـتند   سـت يب ريـ ز پوسـت  سـياه  يهـا  تيكـه اكثـر شخصـ    يحال

اظهـار   طـور  نيدارند. او ا يشتريپوست سن و سال بديسف يها تيشخص
تـر   تر و مضحك جوان پوستان سياه كنند مياحساس  ها كننده هيته: نظر كرد

روابـط   ةدربـار  يلينوريسـ هسـتند.  تـر   جالب ،پوستديفس نندگانيب يبرا
كـه توسـط    يونيـ زيتلو يهـا  يبررس گويد ميپوستان ديبا سف پوستان سياه

مـردان   هـا  برنامـه  نيـ دهـد در ا   مـي گربنر و همكارانش انجام شد نشـان  
اسـت كـه    يدر حـال  ني. اشوند مي يپوست مقتدرترند و كمتر قربانديسف
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داده  شينمـا  ،با قدرت كمتـر  يافراد عنوان به ييكايآمر پوست سياهمردان 

  .  رنديگ  ميقرار  يدر نقش قربان شتريو ب شوند مي
 يخبرهـا  افـت يدر 1979گنس در سال  ،زين يخبر يمحتوا نهيدر زم

 يگروهـ  عنـوان  به ييكايآمر پوستان سياه يمتوسط رو به باال ةاز طبق يملّ
پوسـتان شـوند.   ديسف كـه موانـع را كنـار زده تـا وارد جامعـه      كند مي ادي

مجرمـان و   ،تظاهركننـدگان ” يهـا  با عنوان زين تر نييسطح پا پوستان سياه
اسـت كـه    نيـ بـر ا  يدر اخبـار داخلـ   ليـ . تماشوند ميخبرساز  “انيربانق
خواهند   مي اياند  شده يسسه ملّؤم كياز  يبخش راًيرا كه اخ يپوستان اهيس

 يطنزهـا  يحت .رديبگ دهيناد ،سسات شوندؤم نيوارد ا يتالش چيبدون ه
بيشـتر   دهنـد.   مـي را كمتـر نشـان    ييكايآمر اهانيس ،ها مربوط به روزنامه

 ليپوســتان تشــكديآثــار را سف نيــو خالقــان اكــارتوني  يهــا تيشخصــ
 ،قـرار گرفتـه اسـت    شيكـه مـورد آزمـا    يبعـد  يدهنـد. گـروه نـژاد     مي
 ييكـا يآمر هانايس ةدربار يونيزيتلو هاي برنامههستند. گرچه  ها يياياسپان
و زنـان هنـوز هـم     هـا  ييايآسـ  ،ها يياياسپان ،اند كرده دايپ يشتريب يفراوان
از  نبـرگ يگر يمحتـوا  ليـ مثـال تحل  عنوان به. شوند ميداده  شينما كمتر
از  ييالگـو  1978تا  1975 يها سال نيدر ب ونيزيتلو نندهيربپ يها اليسر
گـروه تنهـا    نيـ شـان داد. ا ن ،داده شدند شيكه كمتر نمارا  ييها يياياسپان

از  ددرص 9 دادند. (در مقابلِ  مي ليرا تشك ايگو يها تيدرصد شخص 5/1
 طـور  بـه  سيخشونت پلـ  ،در خبرها ،عالوه در آن زمان). به ها آن تيجمع
 يهـا  و شـورش  شود ميداده  شينما “ديو سف اهيس”مشكل  عنوان به يكل
 يتا واشـنگتن د  يجرسويدر ن ياز منطقه پرت آمبو نيالت يكايآمر ياهال
 طـور  بـه . رديـ گ  مـي  دهيرا ناد سيدر اعتراض به خشونت پل ،ياميو م يس
اند  پوشش داده شده ،نيالت يها شهير ياز مردم دارا  ميك اريتعداد بس يكل
  اند. شده يمنف يها قالب يقربان زين ها آنو 
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بـا   اي رسـانه رفتار  اما ،قرار دارند تيگرچه زنان از نظر تعداد در اكثر
 عنـوان  بـه شباهت دارد.  ،شود مي تياقل يها تيكه با جمع يبا رفتار ها آن
 ايـ  تينـدرت بـه جنسـ    به ،است يپوستديمرد سف ،يخبرسوژه اگر  ثال،م

رهبـر  ”مثـل   ييهـا  عبـارت اسـتفاده از  ه ك ي. در حالشود مينژادش اشاره 
بـا   .اسـت  جيـ را اريدر خبرهـا بسـ   “زن ينامزد انتخابـات  ” اي “پوست سياه

 ،گرفـت  منـا  “سال زن” عنوان بهكه  1992درباره سال  يينما وجود بزرگ
كمتـر مـورد    كـا يآمر يخبـر هـاي   شـبكه  هاي برنامهو  ها زنان در روزنامه

كـه   ديرس جهينت نيبه ا 1981در سال  چمنير ايپردازش قرار گرفتند. گ
ــدا ياز روزهــا ــزيتلو سيســأت ييابت ــر در نمــا ،وني ــان كمت  يهــا شيزن

زن). تـاچمن   كياند. (دو مرد در مقابل  مورد توجه قرار گرفته يونيزيتلو
 نيـ بـه ا  ،ادامـه دارد  وسـته يزنـان پ  شيسهم از نما نيكه ا شود ميمتذكر 

در سـال   ونيزيتلو نندهيساعات پر ب يها تيدرصد شخص 60صورت كه 
درصد  74به  زانيم نيا 1973دادند و در سال   مي ليرا مردان تشك 1952
 رصدد 80از  شيب زيدر آمدند ن شيكه به نما يافراد شاغل انيم . درديرس

مـورد   هـا  يدر كمـد  شـتر يب اهانيس ريدادند. زنان نظ  مي ليرا مردان تشك
اغلـب در   ،شـوند  مـي داده  شيكه با مـردان نمـا   يتوجه بودند. زنان زمان

مـرد   تيكـه شخصـ   ي. (در حالشوند مينشان داده  يتر نييپا يها تيموقع
 يمنشـ  ايـ پرسـتار   ،زن داسـتان  تيشخص ،است ليوك ايپزشك  ،داستان

 دهيـ زنـان را ناد  ،يونيـ زيتلو يهـا  يآگه گويد مي نيهمچن اچمناست). ت
قـرار   يخـانگ  يهـا  نقـش  يا شـه يكل يهـا  را در قالـب  هـا  آن اي رنديگ  مي
پردازد: زنـان تعـداد     ميمطلب  نيا تأييدبه  ريدر بند ز نبرگيدهند. گر  مي
در مشـاغل سـطح    ،جوان هسـتند  ها آن ،شوند ميرا شامل  ها از نقش  ميك
 يخانوادگ يها شيو نما يكمد هاي برنامهدر  ،دارند ياديحضور ز نييپا

تر نسبت به زنـان مسـن در    مردان مسن شي. احتمال نماكنند مي فاينقش ا
ـ ي يِنوريسـ  ياست. نانس شتريب ونيزيتلو متـذكر شـد    1985در سـال   يلّ
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ـ  دهد تعـداد   مينشان  يا وستهيطور پ هب يونيزيلومتعدد ت يها يبررس ان زن
و  يا شهيكل يها ترند و در نقش از مردها جوان ،استان كمتر از مرد اريبس

مربـوط بـه كودكـان     هاي برنامهموارد در  ني. اشوند ميداده  شينما سنّتي
كـه در سـاعات روز نقـش     ييها اليكه در سراني . زنشود مي دهيد شتريب
 غـات يدر تبل يبـا مـردان دارنـد. زنـان حتـ      يشـتر يب ي، برابرندكن مي فايا

. در خوانـدن مـتن   رنـد يگ  مـي قـرار   يا شهيكل يها هم در قالب يونيزيتلو
متون مربوط به  يو حت شود ميداده  يبه مردان برتر زين يغاتيتبل يزرهايت

  خوانند.   مي زنانه را مردان يكاالها
وابسـته و   يهـا  تيـ وقعنـث اغلـب در م  ؤم يونيزيتلو يها تيشخص

دو نفـر   ،مثال از هر سـه زن  عنوان به. شوند مي گذاشته شيبه نما فيضع
ـ    يكـ ي ،كه از هر سه مـرد  يمتأهل در حال بـه  ان ازدواج كـرده اسـت. زن

هسـتند.   ريـ پ ايـ جـوان   اريبسـ  اي ينابرابر طور به زيگذاشته شده ن شينما
 يرفتارهـا  يونيـ زيتلو يها اليسران مرد افتيدر 1980در سال  نبرگيگر

در ان . مــردشــوند مــينســبت بــه زنــان مرتكــب  يشــتريب يضــداجتماع
از زنـان نقـش دارنـد. گربنـر و      شتريخشن دو بار ب يجسمان يها تيفعال

كردند: دوسوم  تأييد طور نيعدم تعادل را ا نيا 1980همكارانش در سال 
. احتمـال  شوند ميوارد خشونت  نندهيربپ هاي برنامهان از زن  مييمردها و ن

از مردان است. زنان در  شيب شوندداده  شينما يقربان عنوان بهان كه زننيا
پوسـت  ديسفريغ ،جوان ،سالمند يها مثال در نقش ي(برا تياقل يها نقش

برنـد.    مـي از ارتكاب به خشـونت، از آن رنـج    شيتر) ب نييو از طبقات پا
و خشـونت   كنـد  مـي  ريتفس يقدرت يدورنما كيرا از  ها افتهي نيگربنر ا
 شـود  ميمتذكر  يو گريعبارت د بهداند.   ميسنگ  هم ،را با قدرت نينماد

 ريقادر اسـت بـا تحـت تـأث     ياست كه چه كس يمعن نيخشونت به ا نيا
 ريپوست اعم از پديخود باز كند؟ مردان سف يراه را برا نيريقرار دادن سا

 يكسـان  تيـ لو زنـان اق  كننـد  مي يهستند كه قربان يجوان اغلب كسان اي



 113  الگوهاي محتواي رسانه

و طبقه  تيكه جنس يدر زمان يحت ريتصو ني. اشوند مي يهستند كه قربان
. شـوند  مـي تر  دهيچيپ ،رنديگ  ميزمان مورد توجه قرار  هم طور به ياجتماع
 ينـوع  1990تـا سـال    1946 يهـا  سال نيب يكمد يها اليبر سر يمرور
 نيـ نشـان داد: در ا  يو طبقـه اجتمـاع   تيجنسـ  انيـ معكـوس را م  ةرابط
 ،كردنـد   مي كه در آن زن و شوهر هر دو كار ييها طبقه خانواده ،ها اليسر

توانـا   يفـرد  عنـوان  بهو مادر خانواده  فيضع يفرد عنوان بهپدر خانواده 
پدر خـانواده   ،طبقه متوسط يها كه در خانواده يشد. در حال  مينشان داده 
عنـوان كـرد    1992بوش در سال  برخوردار بود. يياز توانا ياز استاندارد

كه در آن زن و شوهر هر دو  يا طبقه درمذكر  تيشخص ،ها برنامه نيدر ا
اش  يتيجنسـ  تياش كاسته شده و موقع مردانه يها يياز توانا ،كنند ميكار 

شـده اسـت    يزنـان طراحـ   يكه بـرا  يدر مجالت ي. حتشود ميمعكوس 
هلـن   ،ناز مجـالت زنـا   يا انـد. در نمونـه   شده فيتعر يخوب به ها شهيكل

بـر   يشـ ينما يهـا  همـه زنـان در داسـتان    افتيدر 1974فرانزوا در سال 
كـه   انـد  شـده  فيـ شـان تعر  يمـردان در زنـدگ   ابيـ غ ايحسب حضور 

 ،دهد. به تبـع آن   ميمجهول را از آنان نشان  يا شهيوابسته و كل يتيشخص
داخـل   ينسبت به زندگ يثانو يتيمسئول عنوان به زينان زن يكار كردن برا

 گذاشـته  شيبـه نمـا   هـا  آن يبـرا  نديخوشانا يبا عنوان عمل يه و حتخان
 ليـ را مـورد تحل  ييدو مجله كانادا 1981در سال  لسونيشد. سوزانا و  مي

ــرار داد. و ــتيدر يق ــ اف ــران قهرمان ــهيدر مقا يزن كمت ــد   س ــا درص ب
. زنان متأهل شاغل كمتـر  اند شدهكار برده  به اتينشر نيشان در ا يتيجمع
 ها نقش نيگذاشته شدند (گرچه ا شيبه نما يران شاغل كمترماد يو حت
و  ياجتمـاع  تيـ موقع يشده است). قهرمانـان زن كمتـر   جيزنان را يبرا

بـه   ايـ مشـغول بودنـد    نييدر مشـاغل سـطح پـا    ،داشتند نييپا ياقتصاد
جـوان و   شـتر يقهرمانـان ب  نيـ مسلط تعلق داشتند. ا ريغ ينژاد يها گروه

 يخبرگزار نياز زنان در چند يا وستهيپ ريتصوجذاب بودند. هلن بوچر 
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دار و  خانه ،همسر ،مادر يها با نقش يزنان يرا نشان داد كه همگ اي رسانه

خطوط  غاتيدر تبل بايدار زن ز شدند: از مهمان  مينشان داده  يابزار جنس
 يكاتورهايو كار ستهيدختر شا نندهيربگرفته تا رقابت پ “يم يفال” ييهوا

و بكسر س ،يمنطقريغ يموجودات عنوان بهكه در آن زنان  ايتانيرب يمطبوعات
   .شوند ميداده  شينما ياحساسات
 ،شـود  مـي در خبرها مطـرح   يتيمربوط به رفتار جنس مسئلهكه  يزمان

 1979هستند. گنس در سال ان مرد نديآ  ميدر  شيكه به نما يافراد شتريب
كـه   افـت يهفتـاد   ةهـ در د استيرا در مشاغل و سان حضور زن نيشتريب

كردنـد.   دايپ يارزش خبر ،تيقرار داشتن در اقل ليدرآن زمان به دل ها زن
 يهـا  مدار بـا تعصـب   استيس عنوان بهان از زن يهر چند كه پوشش خبر

 يسـنا  يانتخابـات  ينامزدهـا  ةكـه دربـار   يخود همراه بوده است. بررسـ 
 ينامزدها اددانجام گرفت نشان  1986تا  1982در انتخابات سال  كايآمر

مرد خود  ينسبت به رقبا يكمتر يتنها تحت پوشش خبر نه يزن انتخابات
 هـا  آن تيـ راجـع بـه قابل   شـتر يب زيـ پوشش اندك ن نيبلكه ا ،قرار گرفتند

شـان دربـاره موضـوعات مختلـف.      بود تا موضع ينامزد انتخابات عنوان به
هم كمتر  زهنو ،قرار دارند يپوشش خبر تيدر مركزان كه زن يزمان يحت

ـ   هـا  زن نكهيبا ا ،مثال عنوان به. رنديگ  ميمورد بحث قرار  از  شيده برابـر ب
 يكمتـر  اي رسـانه پوشـش   ،قـرار دارنـد   دزيا روسيمردها در تماس با و

 يتنهـا رو  دزيـ و ا هـا  موضـوع زن  يپوشـش خبـر   شـتر يداشته اسـت. ب 
 .شـود  مـي متمركز  ،ها آنتوسط  يماريب نيو احتمال گسترش ا ها يروسپ

وجود دارد كه  مسئله نيبر ا يكمتر يپوشش خبركه است  يدر حال نيا
  . اند شدهمبتال  يماريب نيچطور به ا ها آن

از آنـان در   يهمانند پوشش خبر ياديتا حد زان از زن يپوشش خبر
بودن تعـداد   نييپا كند ميعنوان  لزيم يو مجالت زنان است. ك ونيزيتلو

 نيـ باعـث شـد ا   ،در دهه شصت ها رسانه خبر اقكاركنان ات انيزنان در م
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عمـل كننـد.    فيضـع  اريمربوط به زنان بس يدر پوشش ماجراها ها رسانه
امروز درباره زنـان   يپوشش خبر نيتر معتقد است برجسته ورزير ليكار
 ورزيـ ر “باشـد.  هـا  آن يهـا  ضعف يابيارز ةدربار شهيهم” رسد  مي نظر به

 يعالقه خاص ها رسانهارد كه وجود د يجنجال يرهايتصو كند مي حيتصر
ـ  يموضوعات ،مثال يدارند. برا ها آنبه پوشش دادن  از  شيمثل سندروم پ

 ايـ برند)   ميخود از آن رنج  يهورمون راتييتغ لي(كه زنان به دل يقاعدگ
 اتياضينداشتن ژن ر ليموضوع كه زنان به دل ني(ا اتياضيموضوع ژن ر

در سـن   انكه زن ليقب نياز ا ييها ناستعداد ندارند) و داستا نهيمز نيدر ا
احتمـال كشـته شـدن     ،به همان اندازه كه شانس ازدواج دارنـد  يمشخص
كـه اغلـب جنبـه     هـا  گونه داستان نيرا هم دارند. ا ستيترور كيتوسط 

تصور رسانه را اشغال كـرده اسـت و بـه آن قـدرت      ،ندارند ياديز  ميعل
كه  يتا زمان ياساس رييه تغرا داده است. احتمال مشاهد يمانور گسترده ا

 ،نكننـد  دايـ راه پ يتيريمد يها تيدر موقع خبر خصوصاً يها به اتاق انزن
حاصل شـده اسـت. شـبكه     نهيزم نيدر ا ييها شرفتيوجود ندارد. البته پ

 نـه يدر زم هـا  تياز زنان و اقلگسترده شبكه در استفاده نخستين  ان ان سي
  بوده است. يو خبرنگار برخ يندگيگو

. رنـد يقرار گ تيگروه اقل يبند ممكن است در طبقه زير سالمندان نقش
 يكل طور به يكرد كه اخبار داخل يريگ جهينت طور نيا 1979گنس در سال 

دهنـد    مـي  حيرا آنقدر مورد توجه قرار نداده و ترج ينس يها يبند ميتقس
 مختلف مـورد  يها در نسل ها آنرا در قالب قرار دادن  يسن يها كه گروه

بـا توجـه بـه شـمار سـالمندان در       ،هـا  نيتوجه قرار دهد. با وجود همه ا
 نسـبتاً  يريـ روازنه مترو درباره باال رفتن سن و پ يپوشش خبر ،تيجمع

در قالـب قـرار    يمنفـ  طـور  بـه سـالمندان را   هـا  بود. گرچه روزنامه نييپا
 ونيـ زيتلو يايـ در دن ادلبـه نبـود تعـ    1980در سال  نبرگيگر ،دادند  مين
آن زمان را  تيسوم جمع كيتنها  نكهيسال با ا 49تا  20 ني: افراد بديسر
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را اشغال كرده بودنـد.   يونيزيتلو يها تيدوسوم شخص ،دادند  مي ليتشك

داده شـده   شيكمتر نمـا  تشانينسبت به جمع زيسال ن 64تا  50 نيافراد ب
 يهـر دو رده سـن   ردخـاطر نشـان كـ    1985در سال  يلّي يِنوريبودند. س

در  يمنفـ  طـور  بـه داده شـدند و   شيجوان كمتـر نمـا   يليو خ ريپ يليخ
هنـوز   هـا  نيا   ميقرار گرفتند. با وجود تما يونيزيتلو يا شهيكل يها قالب

 يلـ يخ رتـر يمانند: با مردان پ  مي يبه قوت خود باق يجنس يها هم تفاوت
  . شود ميبهتر از زنان سن باال رفتار 

 يبنـد  دسـته  ،تيـ اقل يهـا  گـروه  در زيـ مردان و زنان همجـنس بـاز ن  
 يشخصـ  يها يآگه يراياكنون پذ ها از روزنامه يا ندهي. شمار فزاشوند مي

 وزيـ بوفالو ن يوركيوين هيبازان هستند. نشر همجنس يابي از خدمات جفت
 ييها وجود آورده است كه شامل بخش به “مكان مالقات”را به نام  يستون
  ست.ها گروه نيا يجفت برا افتني يبرا

  ؟ي/ فرهنگياتحاد محتوا: نقشه قدرت
بـه   صـراحتاً  ميـ ا قـرار داده  يكه تاكنون مورد بررسـ  يياز محتواها يبرخ
 ريو سـا  ييايـ جغراف ،يتـ يجمع يارهـا يبـا مع  اي رسـانه  يالگوها سهيمقا

 راتييـ تغ سـه يمطالعـات بـه مقا   ريپرداخته اند. سـا  يخارج يها شاخص
در طـول زمـان    صخـا  موضـوع  كيـ  اي رسانهوجود آمده در پوشش  به
ـ  اي رسـانه بـان   دهيكه توسط گروه د يبررس ،مثال عنوان بهپردازند.   مي رف 

در  سـت يز طيپوشش مسائل مربوط به محـ  زانيانجام گرفت نشان داد م
بـه اوج   1990در سـال   نيدر روز زمـ  يونيزيتلوهاي  شبكهو  ها روزنامه
). مطالعـه  1992 ر،و پـس از آن رو بـه كـاهش نهـاد (اسپنسـ      ديخود رس
در فاصـله   تيـ نشان داد اخبـار مربـوط بـه جـرم و جنا     يگريمتفاوت د

كـرد.   دايـ پ شيافـزا  انـا يزيروزنامه در لوئ 24در  1985تا  1980 يها سال
در رابطــه بــا  هــا آنســنجش  يبــرا يمحتواهــا راه آســانبيشــتر البتــه در 
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نتخاب ا يررسب يبرا يچه استاندارد اماوجود ندارد.  گريد ياستانداردها
 نيـ انجـام ا  يوجود دارد؟ برا يخبر يريگ جهت اي ياسيتعصب س ،منبع

. ميكن سهيمقا يتيو جمع ييايجغراف يايرسانه را با دن يايكار بهتر است دن
 ينيب شيقابل پ يها تفاوت اهايدن نيا ايآ مينيدهد بب  ميكار به ما اجازه  نيا

 هـاي  برنامهت اخبار و روشن اس تهلب؟ اريخ ايدارند  گريكديبا  يمند نظام
 ،وسـعت  ،تيـ متناسـب بـا جمع   يهـا  زانيـ جهـان را در م  ديبا   ميسرگر

روش ممكـن   نيـ پوشش دهند. البته با ا ارهايمع ريسا اي ينژاد يپراكندگ
 ي. نشان دادن زنـدگ ميجذب مخاطب باز بمان يعني ياست از هدف اصل
ـ قـرار دادن د  ايـ ) ريبـا مشـاه   سـه ي(در مقا يروزمره افراد عـاد  در  نيورب

هيچ  ،بر آن يدر مركز شهر و گذاشتن نام برنامه خبر يابانياز خ يا گوشه
جذب نخواهد كرد. ما از آن جهـت بـه    نندهيربپ يها را در زمان يمخاطب

ـ      مـي كه به ما هشـدار   ميدار ازياخبار ن دنيشن  شيدهـد اوضـاع خـوب پ
اوضـاع   كنيم ميتصور  ،ميدرباره اطرافمان نشنو ينه. اگر خبر ايرود   مين

بـه مـا هشـدار     ييزهـا يكارآمد است كه در مورد چ يخوب است. اخبار
 هـاي  برنامـه  دارنـد. هـر دو شـكلِ    مانيدر زنـدگ  ياديـ ز ريدهد كـه تـأث  

محسـوب     ميسـرگر  لهيوس نيتر جياعم از اخبار و درام (كه را يونيزيتلو
از  يو بـر برخـ   كنند مياطرافمان را انتخاب  ياياز دن يري) تصاوشود مي

شكل از برنامه بـا   دو نيورزند. هر چند كه ا  مي يشتريب ديتأك ريآن تصاو
 يبه ما دربـاره زنـدگ   يگرياز هر شكل د شيب ،ندا متفاوت اريبس گريكدي

متحـده   االتيكه قصد مهاجرت به ا يافراد يبرا ،مثال عنوان به. نديگو  مي
 يبرا ها آن يريگ ميصمكشور اغلب در ت نياز ا اي رسانه ريتصاو ،را دارند

دو  “وو”و  “سيمسـار ”كـه   يا مهـم اسـت. در مطالعـه    اريشـان بسـ   اقدام
 دنديرسـ  جـه ينت نيـ بـه ا  ،انجام دادند 1991تبار در سال  يا كره ييكايآمر
رسـانه   ،متحده را دارنـد  االتياز افراد كه قصد مهاجرت به ا يبرخ يبرا

 ،متحـده  االتياز ا غلبا اي رسانه ريبود. تصاو يتنها منبع اطالعات يجمع
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ـ  يها با رستوران ييايرو ينيسرزم مرفه، يكشور ريتصو رزرق و بـرق و  پ
  ند. ا گذاشته شيمناسب به نما متيبا ق ييها لياتومب

 نيـ ا ،داده شـوند  يحتـرج  گريد يمطالب به برخ ياگر قرار است برخ
از  ييهـا  هـر دو شـكل    ميخبر و سرگر رد؟يگ  ميانتخاب چگونه صورت 

گذارند كـه از    مي شيرا به نما يتيواقع نيبنابرا ،هستند يفرهنگ يها جلوه
نشـان   يساخته شده است و مردم در آن به همـان صـورت   يلحاظ فرهنگ

 ديـ مف يهـا  از راه يكيوجود دارند.  يكه در آن نظام فرهنگ شوند ميداده 
 هيـ از زاو هـا  آن يآن، بررسـ  يفرهنـگ و الگوهـا   نيـ ا ةتفكر دربار يبرا

انـدازه از قـدرت    كيـ افـراد جامعـه بـه       مي. اگر تماستت اروابط قدر
 يو پراكنـدگ  تيـ بـر اسـاس جمع   اي رسـانه برخوردار بودند آنگاه توجه 

نسـبت قدرتمنـد    كيـ تك افراد جامعه به  تك اماشد.   مي عيتوز تيجمع
   مي. در تمـا شـود  مـي عـدم تعـادل    شيباعـث افـزا   مسـئله  نيو ا ستندين

چـه   يعلنـ  طور بهچه  ــ از قدرت ،يبط اجتماعمربوط به روا يها ليتحل
 ميقدرت مفهو . گرچهشود مي اديعامل  نيتر ياديبن عنوان به ــ يعلنريغ
 سينترِپ كليما فيآن قابل مشاهده است. در تعر يها نشانه ،دارد يانتزاع  

 عنـوان  بـه  “كه فرد بخواهـد.  تاس يزيهر آن چ ييتوانا” يقدرت به معنا
بـا وجـود    ،داشـته باشـد   يشـتر يقدرت ب “ب”سبت به ن “الف”مثال اگر 
آورد.   مــيدســت  بــه “ب”هــر آنچــه را كــه بخواهــد از  ،“ب”مقاومــت 

 يبرا ها آن ييتوانا ،كنند ميكه مردم جمع  يقدرت در ثروت نيا يها نشانه
مربوطـه قابـل    يهـا  نشـانه  ريسا اي يو اقتصاد ياسياز نظام س ييسودجو

  مشاهده است. 
 تيـ واقع كيـ  عنـوان  بـه مـان را   ت موجود در فرهنگاگر روابط قدر

نشـان دادن   يبـرا  يمناسـب  ةنيزم   ميو سرگر يخبر يآنگاه محتوا ،مينيبب
؟ شـود  مـي  انيـ رسانه ب يروابط چطور در محتوا نيا اما .شود ميابعاد آن 

را راه  يونيـ زيتلو يهـا  يسـرگرم  يدر محتـوا  “خشـونت ”وجود  ،گربنر
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 يقدرت را دارد كه قربـان  نيا ينامد: چه كس  ميقدرت  انيب يبرا يعيسر
 يهـا  نشود؟ جنبـه  يقربان كند مياست و تالش  فيضع يچه كس اي ،كند
برنامـه قابـل    نيهم در ا يكيزيف يها تر و استفاده كمتر از حالت يعلنريغ

 نيـ ا يايـ گو نيرياز سـا  شياز افراد ب ينوع خاص شيهستند. نما يبررس
از  يدارند. موارد تياهم هياز بق شيفراد باست كه آن نوع خاص از ا اميپ
ـ  هـا  يسيانگل ،از زنان شينشان دادن مردان ب ليقب  ،هـا  قـوم  رياز سـا  شيب

 ايدسـت هسـتند. بـه گفتـه گـ      نيـ از ا رهياز سالمندان و غ شيجوانان ب
را بـا   درتكمبـود قـ  كه را دارد  ييتوانا ناي رسانه ،1981تاچمن در سال 

ـ  “نينمـاد  ينـابود ” يعنو قيكوچك كردن افراد از طر كمتـر   لهيوسـ  هو ب
  كند. انيب ها آنگرفتن  دهيناد ايدادن  شينما

كـه ارتبـاط    ييهـا  ؟ آنشـوند  مـي  دهيد شتريب ييها در رسانه چه شغل
 يهـا  زنان در قالب ،نييپا يها تيبا مراكز قدرت دارند. در موقع يشتريب
با  ييول به كارهامتأهل و مشغ ،انوابسته به مرد يفرادا عنوان به يا شهيكل

 جـه ينت نيبه ا 1980در سال  نبرگي. گرشوند ميداده  شينما نييپا ژيپرست
از  ،مجـرد  ،پوسـت ديسف ،اغلـب مـذكر   ونيزياشخاص مهم در تلو ديرس

  سال هستند.   40تا  20 نيب يطبقه متوسط رو به باال و در رده سن
از  كيـ  رسـانه قابـل مشـاهده اسـت. كـدام      در زيـ قدرت ن يايجغراف

واقـع   يها التياست كه ا ني؟ پاسخ اشوند مي داده شينما شتريب ها التيا
 وركيـ وي. ننـد يآ  ميدر  شيبه نما شتريب كايآمر يو غرب يدر سواحل شرق

است و  ياسيمركز قدرت س ،يس يواشنگتن د ،است يقدرت مال يكرس
از  نكه،يا گريد سؤال. است ينگفره غاتيآنجلس هم مركز قدرت تبل لس

از كشـورها قدرتمندترنـد؟ جهـان غـرب و      كيـ كدام  ،المللي بينلحاظ 
قدرتمنـد   يكشـورها  ،سـابق  يسـت يبلوك كمون يكشورها يعني بانشيرق

جهـان سـوم قـدرت كمتـر و      يكشـورها  ،. بـرعكس شـوند  ميمحسوب 
 يدارنـد و تنهـا زمـان    افتـه يتوسـعه   ينسبت به كشـورها  يكمتر تياهم
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كشـورها اتفـاق    نيدر ا يبزرگ رايبس يكه بال شود مي دهيشن ها آن ةدربار

صـدا كنـد. اخبـار مربـوط بـه       هـا  رسـانه در  يافتاده و مانند بمـب خبـر  
ــت  ــدان اس ــابرا ،قدرتمن ــازمان نيبن ــا س ــر يه ــود و   ،يخب ــاتر خ دف

 يدهند. رسانه خبر  ميقدرتمندان قرار  نيا يكيشان را در نزد گزارشگران
افـراد متمـول و    ،اترا در انتخاب منابع و اتكـا بـه مقامـ    بطگونه روا نيا

و  هـا  گـروه  ،دهـد. افـراد    مـي بزرگ و ادارات نشـان   يها نخبگان شركت
كـه   كننـد  مـي را به خود جلب  يتوجه خبر يتنها زمان فيضع يها آرمان
وضع موجـود   يبرا يديتهد عنوان به يجد طور بهشوند و سپس  يافراط

 ،حـاكم  التيمنـابع تشـك   قيو اغلب هم از طر رنديگ  ميمورد توجه قرار 
مثـل   ييهـا  هم كـه قدرتمنـدان جـرم    ي. زمانرنديگ  ميقرار  يابيمورد ارز

كـه   ييهـا  را نسبت بـه جـرم   يتوجه كمتر ،شوند مياختالس را مرتكب 
روال  انيـ تـوازن م  نيـ . اكننـد  مي افتيدر ،شوند ميمرتكب  فيافراد ضع

افـراد   ـــ  كند ميرا جلب  امعهدرت در جـروابط ق يارـو نابهنج يـادع
در  ،نـد يآ  مـي در  شيبـه نمـا   ياز اوضاع عاد يا ندهينما عنوان بهدرتمند ق

 ،شـوند  ميمرتكب  نينماد طيرا در مح ييخطا فيكه افراد ضع يكه زمان يحال
  . رنديگ  مي مورد توجه قرار يا شهيدستان كل ريز اينابهنجارها  عنوان به

 زانيـ مكـه شـاهد    كنند مي دايپ يشتريب تياهم يزمان ييالگوها نيچن
كـه بـه آن    ميمختلـف هسـت   يهـا  رسـانه  يمحتـوا  انيـ انسـجام م  ياديز
كـه رسـانه    ي). زمـان 313 :1991 س،يـ (ر مييگـو   مي “ها رسانه يهماهنگ”

 نيـ ش اايمعنـ  ،چرخد  ميهم  به ينيو مسائل مع يمنابع اصل يحول تعداد
دارد.  نننـدگان يدادن ب قرار ريتحت تأث يبرا يادياست كه رسانه قدرت ز

در  يكمتـر  يگونـاگون  جـه يكمتـر و در نت  “يصـداها ” ،گـر يبـارت د ع به
 يهـا  رسـانه  يقدرتمند بـرا  يها رسانهخورد.   ميرسانه به چشم  يمحتوا
. اگـر  كننـد  مـي  فيـ تعر هـا  آن يرا برا تيو واقع يگذار استيس فيضع
و رسـانه   نـد اعتمـاد ك  يابتدا به رسانه جمع ،كسب اطالعات يبرا نندهيب
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 ننـده يب شـود  مـي آنگـاه گفتـه    ،بچرخد اياز دن يا شده فيتعر ريحول تعب
  قرار گرفته است.  يرسانه جمع ريتحت تأث يا قدرتمندانه طور به

   ياجتماع تيواقع خالصه: شكل دادن
 ايـ دن ةدربـار  يمنابع اطالعات ريرسانه و سا يمحتوا انيم ها تفاوت تياهم
 يمنابع اطالعـات توسط  ايدن ةما دربار يها دگاهياست كه د قتيحق نيدر ا
است. اگر شـما تـاكنون    يكه نام آن رسانه جمع شود ميشكل داده  يغالب

كه بـه آنجـا سـفر كـرده صـحبت       يبا كس اي ،ديسفر نكرده باش هيبه روس
 قـت يحق يعنـ ي ديدان  ميآن كشور  ةكه دربار يزيچ نيشتريب ،دينكرده باش

كشـورتان   يكـه از رسـانه جمعـ    ياز اطالعات ،آن كشور ةدربار “اجتماع”
ـ  يزيـ رسانه چ اما. رديگ  مي تئنش ،ديا كرده افتيدر از اطالعـات را   شيب

 يونيـ زيتلو يهـا  يسـرگرم  يپر و پا قرص محتوا نندگاني. بكند ميمنتقل 
هشـتاد   ةدهـ  ليدر اوا كايآمر ونيزيكه در تلو ييها اليسر ،مثال عنوان به(

چطـور   نكهياره ادرب ييها ) درس“سلسله” اي “السدا”مشهور بودند مثل، 
كنند  يرا باز يثرؤم ياسيچطور نقش س نكهيا اي ،به پول و قدرت برسند

  گرفتند.  ادي ،خواهند برسند  ميو چطور به آنچه كه 
 كنيم ميتصور  طور نيبلكه ما ا ،ستيمحتوا ن راتيتأث ةكتاب دربار نيا

كتـاب   نيـ ا انيدارد. ما در پا ياعاجتم رييتغ يبرا   ميكه محتوا مفهوم مه
از محتـوا تنهـا    ،اكنون اما. ميپرداز  مي مسئله نيبه شرح ا يشتريبا دقت ب

كـه   كنـيم  مـي فـرض   طور نيو ا كنيم مين ادياز فرهنگ  يا نشانه عنوان به
رسـانه   يمحتـوا  ،گـر يعبارت د از فرهنگ است. به يمنبع ،رسانه يمحتوا
را در  هـا  آن، دكنـ  مي يينما را بزرگ ها آن ،رديگ  مياز فرهنگ را  يعناصر

خورانـد. در    مـي بـاز   ننـده يرا بـه ب  هـا  آندهد و سپس   ميچارچوب قرار 
. اگـر  كند مي ليتحم نينماد يطيلق محرسانه منطق خود را در خَ قتيحق
سـازش حاصـل كنـد و     ،كنـد  رييـ تغ ديكه فرهنگ با ميفرض كن طور نيا
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 يكس ترمـز بـرع  اي زوريالكات عنوان بهرسانه  يآنگاه محتوا ،كند شرفتيپ

ـ  ي. محتواكند ميعمل  رييتغ نيا يبرا  عنـوان  بـه ان رسانه با نشان دادن زن
قدرت و شدت تكـرار   اما ،كند مي يينما را بزرگ يقتيهسته حق ،دار خانه

مورد  يا شهيكلريغ يها كه در نقش كند ميزنان سخت  يرا برا مسئله نيا
 كيـ از  ريصـاو ت نيرسانه ممكن است كه بدتر يقبول واقع شوند. محتوا

بـه   گـر يكنـد كـه د   يينمـا  و و آن را آنقدر بزرگ رديجامعه را به خود بگ
 يهـا  شيسـخت شـود. گرچـه نمـا     اريآن بس رييشده و تغ ليجامعه تحم

 ،گذارنـد   مـي  شيطور كه وجود دارند به نما را آن يروابط قدرت ،اي رسانه
از روابـط   يگرينوع د چيدهند ه  ميرا به شما  نانياطم نيا نيهمچن ها آن

  . ستندين هيقابل توج
 يالگوهـا  يدورنماها ةدربار حيتوض نيچند يكتاب به بررس نيا هيبق
 نيـ پـردازد. ا   مـي  ميـ را شـرح داد  هـا  آنكـه در بـاال    ييمنـد محتـوا   نظام
 ها ستيژوررنال يريپذ جامعه ،يستيژورنال يعاد يها انيدر جر حاتيتوض

 ،بان رسـانه و مفهـوم نقـش   و صـاح  رمنـدان كا ديـ عقا ،اي رسانهو اعمال 
 ،يمنـابع مـال   ،ياقتصـاد  طيمثل مح اي رسانهعوامل فرا ،يالزامات سازمان

 ايـ از قشـر قدرتمنـدان    يكيدئولوژويـ ا يروهاين ،كنندگان و فرهنگ غيتبل
 يكـه بـرا   روهـا ين نيـ از ا ي. برخـ شـود  مـي  افتي اي رسانه يمال انيحام
 جينتـا  ،نيرينسبت به سا ،كنند ميكار  هرسان يمحتوا يبر رو يگذارريتأث
 ديـ ما نبا ). مطمئنا1987ً كر،يدارند (شو م ياجتماع رييتغ يبرا يتر يجد

 يبر محتـوا  يدولت نيقوان راتيخبرنگار روزنامه را با تأث كي ياشتباه چاپ
  . ميكن سهيرسانه مقا

مثـال، اسـتفاده از    عنـوان  بـه ( اي رسـانه  يها تيفعال ريتأث ،يكل طور به
 سيانتخــاب اخبــار ســرو ،يبــه فنــاور يدسترســ ،يتمطبوعــا اتيشــرن

خواهد  زيناچ اري) بر كل جامعه بسيراستاريخبر و و پيتا ها، خبرگزاري
 يمشخصـ  ينظام مند بر محتـوا  طور بهكه  ستندين يعوامل ها آن رايز ،بود
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خـدمت كننـد.    يآن را كنار بگذارنـد تـا بـه اوامـر سـازمان      ايكنند  ديتأك
 شـود  مـي  يناشـ  يا جداگانـه  طـور  بـه رسـانه   يها يا حرفهكه از  يراتيتأث
 هـا  سـت يبالقوه اعمال ژورنال راتيتأث اما ،هم باشد تر عيتواند نسبتا وس  مي

 اسـت يهسـتند و بـه س   يفرد يها قضاوت عموماً ها آن رايمحدود است ز
رسـانه توسـط    يكه محتـوا  يندارند. زمان يارتباط اي رسانهسازمان  يكل

 اي رسـانه خـارج از سـازمان    يعنـ ي ،ليـ از تحل يرتدر سطح باال يعوامل
رسـانه توسـط    يمحتـوا  يكار دست يآنگاه برا ،رديگ  ميقرار  ريتحت تأث

فرصـت   ،كه به دنبال خدمت به اهداف خود هستند اي رسانهفرا يروهاين
افـراد   يدئولوژيـ رسـانه از ا  يبـر محتـوا   ريـ گ چشم راتيوجود دارد. تأث

) بـر  شـود  مـي  اديـ  ها آنسلطه از  اي يمونژقدرتمند (كه اغلب با عنوان ه
  بر جامعه داللت دارد.  ريگسترده و فراگ راتيتأث

  ها ادداشتي
 عنــوان بــه ونيـ زياز تلو ،گــران پــژوهش ،يجمعـ  يهــا رســانه انيـ ز ما. 1

 نيـ سـهم خـود را از ا   قطعاً ونيزيو تلو كنند مي اديعامل  نيتر ياديبن
ـ ِي ينوريسـ  يكرده است. نانسـ  افتيدر قاتيتحق  يآور بـه جمـع   يلّ

پرداخته است كه فهرست آن  يونيزياز مطالعات تلو ينامه جامع كتاب
را  قـات يتوجـه تحق  شتريدهد كه ب يرا م ياز موضوعات ييابتدا يا دهيا

مـورد   111بـا   “اهانيسـ ”مثـل   ينيبه خود جلب كـرده اسـت. عنـاو   
 “دهخـانوا ” يهـا  عنـوان  بـه تعداد را داشته است. به دنبال آن  نيشتريب
وضــع ”)، 39( “خشــونت”)، 39( “اســتخدام”)، 52( “مشــاغل”)، 52(

 .تجـاوز ”)، 30( “يسـاز  يقربـان ”)، 36( “يطبقه اجتماع”)، 38( ”تأهل
) مـورد  20( “تبـار  ييايناسپا”)، 20( “دار خانه”)، 22( “يا حرفه”)، 26(

  اشاره شده است. 
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هم مـورد   ليراندن اتومب ثلم يا روزانه يعاد يها تيفعال شينما يتح. 2

 جهينت نيبه ا 1983در سال  نيتكو اَ نبرگياند. گر قرار گرفته شيآزما
در  يخـارج از اصـول راننـدگ    ياز رفتارهـا  ياديكه شمار ز دنديرس

ا شـد،   ينشـان داده مـ   ننـده يبرساعات پ هاي برنامه از  يمـرگ ناشـ   امـ
از  فادهاسـت  نيو همچنـ  يو راننـدگ  ييراهنمـا  يها مهيتصادفات، جر

  .ديآ يدر نم شيبه نما يمنيند اكمرب
تـا بـه پوشـش     رديـ گ يفاصـله مـ   يعاد يها انيكه رسانه از جر يمانز. 3

اسـكانلون   دهـد؟  يانجـام مـ   يكار را به درسـت  نيا ايبحران بپردازد، آ
بحـران   ةرسـانه دربـار   يكلـ  انيـ باورند كـه ب  نيو مورتون بر ا وكويل
ا ، شود ميانجام  يدرست به اتيـ ش كـردن جزئ در گـزار  ييخطاهـا  امـ 

سن و سال و آمـار وجـود دارد. بـورمن در سـال      ،ي، مثل اساميواقع
  ميموضوعات عل ةكه دربار يقياز حقا  ميتنها تعداد ك افتيدر 1987

اطالعـات   ةدربار اتيحذف ياريبس امامنتشر شده است، اشتباه داشته،  
  دارد.  ودمربوطه وج

جا  ييمحتوا گران لينگاه تحل از زيرفتار رسانه در قبال حشرات ن يتح. 4
 يهـا  درصـد گونـه   9/99 دهد گرچه يها نشان م ينمانده است. بررس

 يهـا  مقالـه  شـتر يبشر نه مضر و نه سـودمند هسـتند، ب   يحشرات برا
 كننـد  مـي  ديـ حشرات تأك يمنف يها جنبه يموجود در مجالت بر رو

  ). كنند ميها را چاپ  كش حشره يكه آگه يمجالت(همان 
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كننـد:    هاي گروهـي ابـراز نارضـايتي مـي     بسياري از مردم نسبت به رسانه
 ستييگيري ليبرال ها را به تمركز بر اخبار منفي و جهت حزب حاكم رسانه

ها را به احتـرام بـيش از حـد بـه      ها رسانه ليبرال ،كند و در مقابل  متهم مي
ها و شوهاي تلويزيوني كه  كنند. در اين ميان فيلم  متهم مي جمهور سانيرئ

هـا   آميـز بـوده و در آن   بيش از حد حاوي موضوعات جنسي يا خشـونت 
شود نيز از تيرهاي اتهام در   كمتر به موضوعات مهم اجتماعي پرداخته مي

هـاي گروهـي را بـه ايـن      اند. همچنين بسياري از مردم، رسانه امان نمانده
هـا از جملـه    در اختيار كاركنـان آن  ها مستقيماً نترل محتواي آنك هدليل ك
اندركاران تبليغـات و روابـط    عكاسان و دست ،سازان فيلم ،نگاران روزنامه
ــومي ــي    عم ــرار م ــرزنش ق ــورد س ــرار دارد، م ــد. خصوصــيات و   ق دهن
موضوع اصلي فصل حاضر  يدهندگان فرد هاي هر يك از اين پيام ويژگي

 ،نشـان داده شـده   1كـه در شـكل شـماره     طـور  همانهد. د  را تشكيل مي
 نيرسـانه نخسـت   يعوامـل تأثيرگـذار بـر محتـوا     يتجزيه و تحليل فـرد 

  موضوعي است كه در اين فصل بدان پرداخته خواهد شد.  



  انتقال پيام  126
بـيش   1982و  1971هاي  سال نينگاري در ب مشاغل مرتبط با روزنامه

اد نيروي كار شاغل در و ويلهويت تعد درصد افزايش داشت. ويور 60از 
 يهـا  راديو و سرويس ،مجالت خبري، تلويزيون ،ها نامه ها و هفته روزنامه

نفر محاسبه كردند. رشد مشاغل  112072خبري را در بازه زماني مذكور 
رو شد  هبا كاهش قابل توجهي روب 1980نگاري در دهة  مربوط به روزنامه

درصد 9تنها  1992و  1982هاي  تا جايي كه اين نرخ رشد در فاصله سال
ــكده   ــي درخصــوص دانش ــايج بررس ــود. نت ــه  ب ــاي روزنام ــاري و  ه نگ

كي در چها كه توسط لي بكر و جرالد كاسـي  اين دانشكده التحصيالن فارغ
ــرخ بــي  ،ســطح كشــوري انجــام شــد  كــاري  حكايــت از آن دارد كــه ن

هـاي   نگـاري و رسـانه   هـاي روزنامـه   التحصيالن جديـد از دانشـكده   فارغ
 اريدرصد بود يعني دو برابر نـرخ بيكـ  16، حدود 1992ي در سال گروه

 يسـ يخبرنو ةشانس دانشجويان رشت ،ني. در اين ب1988قشر در سال  نيا
نگاري در مقايسه  دست آوردن مشاغل مرتبط با روزنامه و روزنامه به يبرا

بود.  شتريو تبلغيات) ب   ها (مانند روابط عمومي شيبا دانشجويان ساير گرا
نـرخ   ترينبـاال  يونيـ زيپخش تلو يها التحصيالن رشته عنوان مثال فارغ هب

  كاري را داشتند.  بي
در اين راستا اداره آمار نيروي كار اياالت متحده با استفاده از مقوالتي 
كه تا حدي متفاوت با مقوالت انتخاب شـده توسـط ويـور و ويلهويـت     

هـاي گروهـي اعـم از     هبودند تعداد افراد شاغل در مشاغل مرتبط با رسان
بـه شـرح ذيـل    1993ـ   1992 يها وقت يا آزاد را در سال وقت، پاره تمام

  برآورد كرد:
  ولوژيئسطح ايد •
   اي رسانهسطح برون  •
  سطح سازماني  •
  اي رسانههاي جاري  روش •
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  سطح فردي سطح •
ها بر محتواي رسانه در  : تأثيرگذاري اصحاب رسانه1. 5شكل شماره 
   :يمدل سلسله مراتب

  نفر 67000گزارشگران و خبرنگاران:  •
  نفر 232000نويسندگان و سردبيران:  •
   نفر 67000خبر راديو و تلويزيون:  ندگانيمجريان و گو •
  نفر 109000:   كارشناسان روابط عمومي •
  نفر  427000:   مديران بازاريابي، تبليغات و روابط عمومي •
هـا داراي شـغل آزاد هسـتند:     از آن   نيمـي  آنكهبردار ريكاسان و تصوع •

  نفر 120000
  نفر   95000كنندگان:  ها (بازيگران)، كارگردانان و تهيه هنرپيشه •

ذات  ثيرات بالقوه عوامـل و فاكتورهـايي را كـه جـزء    أفصل ت نيدر ا
رسـانه مـورد بحـث و بررسـي قـرار       ياصحاب رسانه هستند بر محتـوا 

 ،در وهله نخست خصوصياتخواهيم داد. در اين راستا قبل از هر چيز و 
اي اصحاب رسـانه را مـورد    هاي شخصي و حرفه ها و پيش زمينه ويژگي

عنـوان مثـال    هـا بـه   دهيم تا دريابيم آمـوزش ژورناليسـت    بررسي قرار مي
 نكـه ي. در درجه دوم ااردها تأثير بگذ تواند بر نحوه عملكرد آن  چگونه مي

هـايي كـه    عبارت ديگر نگرش هتأثير باورها و اعتقادات كاركنان رسانه و ب
ها يا تجارب شخصـي شـان    در نتيجه پيش زمينه طور جداگانه هر يك به

هـاي سياسـي يـا باورهـا و اعتقـادات       آورند از جمله نگـرش   دست مي هب
موضـوع آشـنايي    ،نكـه يمذهبي را مورد مالحظه قرار خواهيم داد. سوم ا

و درك و شـناخت   اي كـه در آن فعاليـت دارنـد    كاركنان رسانه با حرفـه 
توانند ايفـا    عنوان متخصص مي ايشان از نقشي كه حداقل و تا حدودي به
نگـاران   عنوان مثال آيـا روزنامـه   كنند مورد بررسي قرار خواهد گرفت. به
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باقي بماننـد يـا در    فطر در ارسال و مخابره يك رويداد بايد بي دانند  مي

  ته باشند. اي داش گيري يك گزارش بايد حضور فعاالنه شكل
دهـد.    روابط موجـود بـين ايـن عوامـل را نشـان مـي       2 ةشكل شمار

وابســتگي نــژادي و  ،خصوصــيات كاركنــان رســانه (از جملــه جنســيت
ها و تجـارب شخصـي ايشـان از جملـه      زمينه هاي جنسي) و پيش گرايش

تنهـا باعـث    اقتصـادي اجتمـاعي والـدين) نـه     يگـاه آموزش مذهبي و جا
د بلكـه بـه   شو ها و اعتقادات فردي ايشان مي زشار ،ها گيري نگرش شكل
عنـوان مثـال    بخشد (بـه   ها نيز جهت مي اي آن ها و سوابق حرفه زمينه پيش

نگـاري را   دانشكده روزنامـه  ،ندك  آيا فردي كه در زمينه رسانه فعاليت مي
اي (از جمله تجارب  ). اين تجارب حرفه؟سازي را كند يا فيلم  انتخاب مي

هـاي گروهـي) در    از كار در مشـاغل مـرتبط بـا رسـانه     حرفهاي حاصل
ند، ك  ها و اخالقيات فردي كه در زمينه رسـانه فعاليت مي گيري نقش شكل

اي  هـا و اخالقيـات حرفـه    تأثيرگذار خواهد بود. بديهي است ايـن نقـش  
هاي گروهي هستند و اين  بر محتوا و مضمون رسانه   يميداراي تأثير مستق

ها و باورهاي فردي بر محتـوا و   ارزش ،ها تأثير نگرشدر حالي است كه 
هاي گروهي يك تأثير غيرمستقيم بوده و ميزان تأثيرگذاري  مضمون رسانه

 اي رسـانه هـاي   ها تابع قدرت و اختيارات هر يك از افراد در سـازمان  آن
  بود.  واهدها خ متبوع آن

نه ذاتـي كاركنـان اصـحاب رسـا     : عواملي كه جـزء 2. 5 ةشكل شمار
  تواند بر محتواي و مضمون رسانه تأثير بگذارند.   هستند چگونه مي

  اي كاركنان رسانه.  حرفه اتيها و تجرب زمينه پيش •
  اي و اصول اخالقي كاركنان رسانه.  هاي حرفه نقش •
  ها و باورهاي فردي كاركنان رسانه.  ها، ارزش نگرش •
  هاي متبوع خود.  كاركنان رسانه در سازمان قدرت •
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 ،هـا  زمينـه  پـيش  ،هـاي كاركنـان رسـانه    أثير خصوصـيات و ويژگـي  ت
اصول اخالقي و اختيارات  ،ها باورها، نقش ،ها ارزش ،ها نگرش ،اتيتجرب

  هاي گروهي.   ايشان بر محتوا و مضمون رسانه

  زمينه و خصوصيات   پيش
شوند؟ پـس از بررسـي     هاي گروهي مي افراد جذب رسانه ازچه گروهي 

ــ  ــده توس ــام ش ــال  انج ــت در س ــور و ويلهوي درخصــوص  1992ط وي
هـاي   نگاران آمريكايي مشخص شد هر چند گروهي كه به رسـانه  روزنامه

ا كننـد،    شوند همواره از يك الگوي ثابت تبعيت نمي  گروهي ملحق مي امـ 
يك سفيدپوست مسـيحي پروتسـتان بـا     نگار آمريكايي نوعاً يك روزنامه

ه كارشناسي (مـدرك ليسـانس) از   جنسيت مذكر است كه با اخذ دانشنام
 36 انگنيطور م هل و بهأمت ،التحصيل شده است يك دانشكده دولتي فارغ

داراي يـك سـابقه     است،هزار دالر  31سال سن دارد و درآمد ساليانه او 
نگـاران   عضـو جامعـه روزنامـه    ،اسـت نگـاري   ساله در روزنامه 12كاري 

نگار) كه توسط يك  زنامهرو 42و براي گروه متوسطي (متشكل از  ستين
  كند.   شود كار مي  روزنامه اداره مي

  جنسيت  
تـا   1971نگاري از سـال   با اينكه نسبت زنان در مشاغل مرتبط با روزنامه

ا  ،درصد افزايش يافـت 34درصد به حدود 20از حدود  1983ـ   1982 امـ 
درصد همچنان بدون تغييـر  34با  1992نگاران زن در سال  نسبت روزنامه

با اينكه زنان بخش قابل توجهي از افـراد تـازه    ،اقي ماند. از سوي ديگرب
ا  ،دهند  استخدام را تشكيل مي نگـاران زن داراي   درصـد از روزنامـه  45 امـ

سابقه كار كمتر از پنج سال هستند. نكتـه قابـل توجـه در اينجاسـت كـه      
نگـاران زن بـا افـزايش سـابقه سـنواتي ايشـان در زمينـه         نسبت روزنامـه 

نگاران  درصد از روزنامه20يابد تا جايي كه تنها   مي نگاري كاهش وزنامهر
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سال يا بيشتر هستند. نسـبت حضـور زنـان در     20زن داراي سابقه كاري 

درصـد) در مقايسـه بـا    44هـا (  امـه ن درصـد) و هفتـه  46مجالت خبـري ( 
درصد) به مراتب بيشـتر اسـت. حضـور زنـان در مشـاغل      34ها ( زنامهرو

سـطح برخـوردار    نيتـر  ص در اخبار تلويزيـوني از پـايين  خصو خبري به
  درصد. 25است يعني تنها 

با توجه بـه اينكـه در حـال حاضـر زنـان جمعيـت اصـلي دانشـكده         
درصـدي كـه از   63يـا   62 (آمار تقريباً دنده  مي نگاري را تشكيل روزنامه

بيني كرد اغلـب مشـاغل    توان پيش  ثابت باقي مانده است)، مي 1988سال 
هـر چنـد بسـياري از     ،رو از آن زنان خواهد بود  هاي پيش يد در سالجد

هـاي آموزشـي    دانشجويان زن در حـال حاضـر مشـغول گذرانـدن دوره    
مشـاغل مـرتبط بـا     ،و تبلغيات هستند  تخصصي در مشاغل روابط عمومي

انـد. در   گروهي كه در آمـار ويـور و ويلهويـت لحـاظ نشـده      يها رسانه
نگـاري كـه    بررسي و مطالعـه آمـوزش روزنامـه    نتايج حاصل از ،حقيقت

فروت و كاديل انجـام شـد حكايـت از آن دارد كـه احتمـال       ،توسط بكر
 انتوسط دانشجويان زن در مقايسه با دانشـجوي  يسيخبرنو ةانتخاب رشت

روابــط  شيجــنس مخــالف بــه مراتــب كمتــر و احتمــال انتخــاب گــرا 
يان مـرد بـه مراتـب    توسط دانشجويان زن در مقايسه بـا دانشـجو    عمومي

  بيشتر است. 
 ،زنان بيشتر از امتيازات ترفيع برخوردار هسـتند  در حال حاضر ظاهراً

اظهـار   1992نگاران زن در مطالعه سال  درصد از روزنامه42به نحوي كه 
ـ     ردندك ذكـر  ه مسئوليت نظارتي تحريريه خبر را بـر عهـده دارنـد. الزم ب

نـاظر (از جملـه سـردبير     عنـوان سـردبيران   است درصد زنـان شـاغل بـه   
كننـدگان اخبـار در تلويزيـون و راديـو) از      ها يا تهيه در روزنامه سيسرو
افـزايش يافـت. در    1982درصد در سـال  28به  1971درصد در سال 12

درصد از مـديران  8 ي،سردبير يدرصد از شورا20به ترتيب  ،1982سال 
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زنـان تشـكيل    درصد از مديران اخبـار راديـويي را  18اخبار تلويزيوني و 
 1986دادنــد. نتــايج بررســي انجــام شــده توســط اســتون در ســال    مــي

درخصوص مديران اخبار راديو و تلويزيون حكايت از آن داشت كه اين 
 1992مطالعـه بعـدي در سـال     امانيز وجود داشت  1980 يلروند در اوا

عنـوان مـديران اخبـار تلويزيـوني فعاليـت       نشان داد درصد زناني كـه بـه  
درصد نويسندگان زن شاغل  ،درصد كاهش يافت. در مقابل16كنند به   مي

ها در دهة گذشته يك افـزايش دو برابـري    در بخش تحريريه در روزنامه
  . ديدرصد رس16به  ددرص7داشت و از 
هلـن   ،نسـر سـوزان اسپِ  ،كه زناني چون كوكي رابرتز  هنگامي ،در واقع

كامپتون پوشش خبري مبارزات  اليزابت آرنولد و آنا ،آندرا ميچل ،توماس
مشـخص شـد    ،دادند  را انجام مي 1992انتخاباتي رياست جمهوري سال 
اسـت.   فـزايش اي رو بـه ا  طور فزاينده هدرصد زنان شاغل در اين بخش ب

هاي خبري شاهد آن هستيم كه زنان اخبار مربـوط بـه    امروزه و در رسانه
دهند.   شش قرار ميجنگ خليج فارس و جنگ در سومالي را نيز تحت پو

آمريكـا  در چهـار روزنامـه معتبـر     1993اي در سال  ي ميلز در مقالهك اما
 وال اسـتريت و  تايمز آنجلسلس  ،واشنگتن پست ،نيويورك تايمزيعني 
عنوان سردبيران اخبار در پنج سال  تنها از مردان به ،به چاپ رسيد ژورنال

مسـئوليت اداره يـك بخـش    گذشته نام برده و ادعا كرد هيچ زني تاكنون 
دس مـوينس   ،1994اي را بر عهده نداشـته اسـت. در سـال     خبري شبكه

انجمـن سـردبيران روزنامـه آمريكـا      رئـيس عنوان دومين زن در سمت  به
در اختيـار كاترينـگ فانينـگ     1987انجام وظيفه كرد. اين سمت در سال 

خبـار  ذكـر اسـت تنهـا دو زن رياسـت اداره بخـش ا     ه قرار داشت. الزم ب
  اند.  واشنگتن را بر عهده داشته

 ،يابـد   مـي  يشنگـاري افـزا   هر چه تعداد زنان شاغل در حوزه روزنامه
 1970اختالف فاحش حقـوق آن گونـه كـه توسـط جانسـتون در سـال       
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طــور قابــل تــوجهي كــاهش يافــت. ميــانگين درآمــد  هبــ ،مشــاهده شــد

نگـاران   نامهدرصد درآمد روز64حدود  ،1970نگاران زن در سال  روزنامه
درصد افزايش يافـت و  71به  1981مرد بوده است. اين ميانگين در سال 

درصـد حقـوق   81، 1991نگـاران زن تـا سـال     دريـافتي روزنامـه   حقوق
كه ويور ويلهويت موضوع   نگاران مرد بود. هنگامي دريافتي توسط روزنامه

سال نگاري در  حقوق و دستمزد را از منظر سطوح مختلف سابقه روزنامه
دادند دريافتند اختالف حقوق زنان و مـردان    مورد بررسي قرار مي 1991

نگـاران مـرد حقـوق     سـابقه روزنامـه   افراد كـم  نييافت. البته در ب اهشك
زناني كه داراي سـابقه   اماكردند   باالتري را در مقايسه با زنان دريافت مي

ن حقوقي را دريافت هما تقريباً ،نگاري بودند ساله يا بيشتر در روزنامه 15
  كردند.   ها دريافت مي كردند همتايان مرد آن  مي

    تيقوم
هـا هسـتند در حـوزه     اقليـت  ميـزان موفقيـت زنـاني كـه جـزء      ،سفانهأمت

گير نبوده اسـت. نتـايج بررسـي انجـام شـده       نگاري چندان چشم روزنامه
 1993) در سـال  ASNEتوسط انجمن آمريكـايي سـردبيران روزنامـه (   

درصد از كارمندان شـاغل در بخـش خبـر را    10ز آن داشت كه حكايت ا
هـاي   هـا در فاصـله سـال    . بسياري از اين اقليتددهن  ها تشكيل مي اقليت
ــده 1992و  1982 ــتخدام ش ــد اس ــال ،ان ــي در س ــه درصــد   يعن ــايي ك ه

نگاران  درصد افزايش يافت. روزنامه 8درصد به 4نگاران اقليت از  روزنامه
نگـاران اقليـت را تشـكيل     از روزنامـه    نيمـي  ي تقريبـاً آمريكـاي  ـ آفريقايي

 ـ نگاران آمريكـايي  امهـم روزنـاط سهـارتب نـايدرصد). در  7/3دهند (  مي
آمريكـا بـه ترتيـب      نگاران بـومي  آسيايي و روزنامه ـ اسپانيايي و آمريكايي

درصد از نويسـندگان تحريريـه   3درصد بوده است. كمتر از 6/0و  1، 2/2
دهند. با توجه به افزايش نسبي جمعيـت    ها تشكيل مي ها را اقليت هروزنام
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نگاري اياالت متحـده از سـال    هاي روزنامه دانشكده دردانشجويان اقليت 
درصد از نيروهاي تـازه اسـتخدام   12ها  و با توجه به اين كه اقليت 1988

 رسد حفظ اين درصد از استخدام يـك   نظر مي به ،دهند  مي شده را تشكيل
نگـاران   بخشـي از روزنامـه    ،ها باشد. در واقع مشكل عمده در ميان اقليت

نگـاري و خبـر را تنهـا بـا قصـد آزمـايش آن انجـام         روزنامه كار ،اقليت
 دهند و پس از مدت كوتاهي آن را رها كرده و به مشاغل ديگـر روي   مي
ه توان به جيل نلسـون اشـار    عنوان نمونه مي آورند. در اين خصوص به  مي

د و در سال شساندي  واشنگتن پستجذب مجله  1986كرد كه در سال 
بــرزخ مرمــوز ”عنــوان  و پــس از تجربــه آنچــه كــه وي از آن بــه 1990

نگـاري را   بـرد آن را تـرك كـرد. نلسـون روزنامـه       نام مي “نگاري روزنامه
كنيـد    جايي كه شـما تصـور مـي    ،حد و حصر دانست آزموني به ظاهر بي

كنند. يكـي از مـديران     تغيير مي يناگهان قواعد باز امايد بازي هست ةبرند
عنـوان يـك    تـوان بـه    پوسـتان را نمـي   اعـالم كـرد سـياه    پسـت  نواشنگت
ها آمريكاي آفريقايي تبـار   بلكه آن ،دانگ در نظر گرفت نگار شش روزنامه

  اند.  شده رفتهيپذ ،اهانيهستند كه بر اساس احترام به حقوق س
هـا را   با پشتكار فراوان تالش كردند تا تعداد اقليـت ها  برخي روزنامه

هـاي   كميتـه اقليـت   ،خود افزايش دهند. در ايـن ارتبـاط   يها هيريدر تحر
سال  ي،با چاپ گزارش 1986انجمن آمريكايي سردبيران روزنامه در سال 

ها در اياالت متحده اعالم كرد. ايـن   عنوان سال هدف روزنامه را به 2000
 ،در هر روزنامـه  يقوم يها تياينكه تعداد كاركنان اقل هدف عبارتست از

نتايج بررسـي   ،عنوان مثال در كل جامعه برابر باشد. به تيبا نسبت آن اقل
درصد كاركنان روزنامه 12حكايت از آن داشت  1990انجام شده در سال 

جوامع  نينسبت ا كه يحال ها هستند در تياز جامعه اقل پلين ديلر ولنديكل
درصــد بــود. هــدف مــذكور شــامل حــال 25 ولنــديكل تيــمعبــه كــل ج

شود كه از اهداف جامعه خود مبني بـر افـزايش درصـد      هايي مي روزنامه
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فاصـله زيـادي دارنـد. در حـال      2000ها جهت استخدام تـا سـال    اقليت

 ،انـد  خود دست يافته 2000هايي كه به اهداف سال  حاضر اغلب روزنامه
جامعـه   درهايي هستند كه جمعيت اقليـت   مهبه احتمال بسـيار زياد روزنا

جمعيت كوچكي است. در حقيقت رشد جمعيت اقليـت كشـور از    ،ها آن
ها سـرعت بيشـتري    ها در روزنامه در مقايسه با اشتغال اقليت 1978سال 

عنـوان يـك فـرض در نظـر      به خود گرفته است كه اگر ادامه اين روند به
نسبت به تحقـق   2000ها تا سال  به اين معناست كه روزنامه ،گرفته شود

  جلوتر خواهند بود.   خود كمي هدافا
در سـال   ،عنـوان مثـال   با اين حال امكان تغيير همچنان وجود دارد. به

ـ م ةنگـار اقليـت در روزنامـ    تنها يك روزنامه 1991 در  د سـان اسـتار  رس
درصـد از جامعـه   48هـا   كـه اقليـت   در حـالي  ،كار بود هكاليفرنيا مشغول ب

جانبـه   دادند. دو سال بعد و پس از يك تالش همه  مي كيليفرنيا را تشكال
ها از سوي رادولـف دي. برانـت رئـيس هيئـت      در جهت استخدام اقليت
درصد افـزايش  20نگاران اقليت در اين روزنامه به  تحريريه، سهم روزنامه

ز هـاي خبرشـان ا   هايي كه در اتاق افزايد روزنامه  يافت. برانت در ادامه مي
خواهان انجام آن نبـوده و   ،جمعيت اقليت قابل توجهي برخوردار نيستند

گيرنـد. يكـي ديگـر از      عنوان يك اولويـت روزانـه در نظـر نمـي     آن را به
هاي اقليـت   كارگيري جمعيت ههاي موفقي كه درخصوص افزايش ب نمونه

اسـت كـه    سـياتل تـايمز  توان نام برد،   ها مي هاي خبر در روزنامه در اتاق
هاي خبـر در طـي هفـت سـال از      نگاران اقليت آن در اتاق تعداد روزنامه

كـه جمعيـت اقليـت در     درصد افـزايش يافـت در حـالي   1/21درصد به 4
درصد بوده اسـت. آلكـس مكلئـود، رئـيس هيئـت      15تنها  سياتلاجتماع 

و    اي از ابزارهـاي اسـتخدامي   كارگيري مجموعـه  هب ،تحريريه اين روزنامه
ها در استخدام نيروهاي داخلـي و فعـال مانـدن در     آن لايخصوص تم به

هـاي مشـابه    پوسـت و همچنـين انجمـن    نگاران سياه انجمن ملي روزنامه
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ـ  نگـاران آمريكـايي   روزنامـه  ،آسيايي ـ نگاران آمريكايي متشكل از روزنامه
آمريكا را علت موفقيت خـويش عنـوان      نگاران بومي اسپانيولي و روزنامه

هاي برتـر   نتايج يك بررسي ساليانه درخصوص روزنامه ،نينند. همچك  مي
 )NAHJ(نگـاران اسـپانيولي    توسط انجمن ملي روزنامه 1992كه در سال 
ها در بدترين وضعيت  بار نشان داد هر يك از روزنامه ، نخستينانجام شد
نگار اسـپانيايي را جهـت اشـتغال در اتـاق      حداقل يك روزنامه  استخدامي

اند، هر چنـد دان فلـورس رئـيس انجمـن ملـي       دهكردام استخ خودخبر 
 “نـاچيز ”را  1992و  1991هاي  نگاران اسپانيولي افزايش بين سال روزنامه

هـا از   هايي كه در مقايسه با سـاير روزنامـه   خوانده است. از ديگر روزنامه
توان   برخوردار هستند مي برشانهاي خ ها در اتاق نسبت باالتري از اقليت

درصـد) و يـو اس   21درصد)، ديترويت فري پرس (7/34هرالد (  يبه ميام
هـا هسـتند كـه     د. (در واقع ايـن اقليـت  كردرصد) اشاره 8/20ي تودي (ا

سفانه به ازاي هر أكنند). مت  هاي خبر تحصيل مي درآمد بيشتري براي اتاق
كه در نزديك شدن به اهداف سال  ندروزنامه وجود دار نيچند ،موفقيت

از مانده و در اين خصوص توفيقي حاصل نكردنـد. در ايـن   خود ب 2000
هـاي   انـد تـا موقعيـت    نگاران اقليت موفـق شـده   ارتباط برخي از روزنامه

اين موفقيت باعث شـده اسـت تـا هـم بـراي       اما ،نندكمديريتي را احراز 
مجموعه جديدي از انتظـارات   تكارمندان اقليت و هم براي مديران اقلي

در  پلـين ديلـر  قائم مقام و سـردبير ارشـد     اچ. گرير،ايجاد شود. توماس 
آفريقايي است كه موفـق   ـ آمريكايي نگار روزنامهاي از يك  نمونه ،ولنديكل

به احراز سـمت مـديريتي شـده اسـت. گريـر در همـايش انجمـن ملـي         
گـاهي اوقـات   «پوسـت در هوسـتون اظهـار داشـت      نگاران سـياه  روزنامه

ساي سفيدپوسـت  ؤرا كه براي ر   ها احترامي پوست روزنامه كارمندان سياه
او در  »شـوند.   پوست خود قائل نمـي  ساي سياهؤخود قائل هستند براي ر

گويم مسائل و موضوعات مربـوط بـه مـديران يـا       ميافزايد: اگر   مي ادامه
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و مسـائل خاصـي هسـتند     عاتموضـو  پوسـت واقعـاَ   نگـاران سـياه   روزنامه

پوسـت   مـديران سـياه  فراوان با مشكالت  (موضوعات و مشكالتي كه كامالً
كنم. مديران در   اغراق نمي ،نگاران سفيدپوست تفاوت دارند) ناظر بر روزنامه

. رنديگ يم شيرا در پ كرديدو رو نياز ا يكيپوست  برخورد با كارمندان سياه
قطـاران خـود در    تا در مقايسه با ساير هم رندانتظار دا پوستان اهياز س ايها  آن

نكه يا ايكار بيشتري به خرج دهند و  كارها و امور محوله سعي و پشت انجام
تـوان در ايـن كـه      آورند كه علت آن را مـي   سطح انتظارات خود را پايين مي

قطاران خود قادر نيستند تا بـه   پوست هستند و همانند ساير هم ها سياه آن
  د. كرجو و جست ،ها دست يابند موفقيتهمان اندازه از 

  جنسي  گرايش 
گـرا در   نگـاران مـرد و زن همجـنس    نمايشگاه كار براي روزنامه نخستين

در سـپتامبر   )NLGJA(گرا  نگاران مرد و زن همجنس انجمن ملي روزنامه
ــزار شــد. شــركت  1993 ــورك برگ ــن نمايشــگاه  در نيوي ــدگان در اي كنن
اياالت متحده مصـاحبه كننـد.    رتباطاتيهاي معظم ا توانستند با شركت  مي
ـ دا ،هايي مانند تـايم وارنـر   اين ارتباط سازماندر   ،نـد كمپـاني  و جـونز اَ ئ

موضوع گرايش جنسـي را در قراردادهـاي    ،شركت نايت ريدر و رويترز
زيـرا معتقدنـد موضـوع     ،ضدتعصبي خود با كارمندان مد نظر قرار دادنـد 

گرايش جنسي يكـي از متغيرهـايي اسـت كـه كارفرمايـان بـا كمـك آن        
 ،نند. با ايـن حـال  كمورد نظر در كاركنان خويش را ايجاد  توانند تنوع  مي

هـاي ضـد تبعيضـي خـود      هـا در سياسـت   تعداد قابل توجهي از روزنامه
و زن  مـرد نگـاران   كننـد. روزنامـه    موضوع گرايش جنسي را لحـاظ نمـي  

گـرا   نگاران مرد و زن همجـنس  گرا در ايجاد انجمن ملي روزنامه همجنس
)NLGJA(  ـ  دارنـد كـه همكـاران آمريكـايي      مـي  گام بردر همان مسيري

آسيايي شان  ـ و آمريكايي  آفريقايي، آمريكائيان بومي ـ اسپانيولي، آمريكايي
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كمك خواهـد   ناند. اين انجم را طي كرده پيشتر در ايجاد يك انجمن آن
كرد تا موضوعات مربوط به ايشان مورد توجه و رسيدگي قرار گيرد. اين 

بخــش تشــكيل شــده اســت. برآوردهــا  8رد و از عضــو دا 600ســازمان 
 ،درصـــد از جمعيـــت ايـــاالت متحـــده 10حكايـــت از آن دارد كـــه 

  گراي زن هستند.   گراي مرد يا همجنس همجنس
گـراي مـرد و زن در    جنسماين موضوع با شرايطي كه گزارشگران ه

شدت در تضاد قرار دارد. با اينكه گمان  رو شدند به هگذشته دور با آن روب
گرايـي اسـت كـه     مـرد همجـنس   نگـار  روزنامهنخستين رل ميلر رود م  مي

د (در سـال  كـر صورت مكتوب آشكار  گرايي خود را به موضوع همجنس
گرايـان مـرد و    اغلب همجـنس  اما ،)نيويورك تايمزدر  يا در مقاله 1971

رو  هكارفرمايان خود روب يبا واكنش منف آنكهگرايان زن از ترس  همجنس
كنند.  يم يگرايش جنسي خود براي كارفرمايان خوددار يفشاشوند، از ا
يك حركـت   يجنس شيگرا يافشا ،1990كه حتي در اوايل دهة  تا جايي

نگـاران   از روزنامه يخوان پالومو يك  ،عنوان مثال شد. به يم يخطرناك تلق
 ةقتلي كـه بـا انگيـز    ةهاي روزنامه دربار وستون پست در يكي از ستونيه

مطالبي نوشت و در انتهـا   ،باز صورت پذيرفته بود د همجنسترس از افرا
صـورت   باز مرد است به بار از اينكه خود او يك همجنس نخستينو براي 

ده و بـه  كربرداشت. مديران وي با درج اين مطلب مخالفت  همكتوب پرد
نـد.  كاو دستور دادند تا مطلب شخصـي خـود را از ايـن سـتون حـذف      

پـالومو   ،ديگري به چاپ رسـيد  ةعدها در روزنامكه اين گزارش ب  هنگامي
به استخدام درآمـد و   ظرف مدت كمتر از يك هفته مجدداً امااخراج شد 

پست جديدي در هيئت تحريريه به وي داده شد. سـتون مربـوط بـه وي    
در يك صفحه عادي از روزنامه. با اين حال در  اماهمچنان ادامه دارد  زين

، عنوان نويسـنده  سردبير اخبار واشنگتن به ،يسدب پرا ،همان دوره زماني
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معرفـي شـد، سـتوني كـه در آن      ديترويـت نيـوز  ستون روزنامه نخستين 
  شود.   گرايان مرد و زن پرداخته مي همجنس ضوعاتبه مو منحصراً

  متوسط يا ممتاز؟  
سـت كـه سـردبير    ا نگـاري ايـن   روزنامـه  ةهاي رايج دربار يكي از افسانه
پشتكار كه با شـجاعت و   يان يك شخصيت دلير و داراعنو روزنامه را به

شود و حرفه خود را در كنج يـك چاپخانـه     رو مي هدالوري با مسائل روب
ت و شـهامت در دفـاع از افـرادي ماننـد     ئاست و با جر فتهمحلي فرا گر

گويد. بـا    پرده سخن مي خود (همانند كارگران، پناهندگان يا نيازمندان) بي
نگـاران   ل از روزنامـه ئاموفق به ارائه يك تصـوير ايـد   كس اين حال، هيچ

نگـاران را   روزنامـه  ،در اظهـارات خـود   ،شـناس  جامعـه   ،د. ماكس وبرشن
عنوان اعضاي يك طبقه مطرود و منفصل معرفي كرد و در اواخر دهـة   به

هــاروارد، گزارشــگران را  ، چــارلز ويليــام اليــوت، رئــيس دانشــگاه1800
كار توصيف كرد. واضـح اسـت كـه     خور و بي تمف ،عنوان افراد مست به

تـا   ،ردرآمدي نبوده است. براي مثـال بسيار نافع و پ ةحرف ،نگاري روزنامه
 20تا  12نگاران تنها  بسياري از روزنامه انهيحقوق ماه ،1800 دهةاواسط 

گرفـت تنهـا بـه غـذا و       دالر بود و مزاياي شغلي كه به ايشان تعلـق مـي  
رش ضمن بررسي و بازنگري برا گشد. د  ود ميشو (نظافت) محدو شست
 اطربه بعد خـ  1930نگاران از دهة  هاي ساخته شده راجع به روزنامه فيلم

هـا هنـوز در قالـب يـك كليشـه       نگـاران در ايـن فـيلم    نشان كرد روزنامه
اغلـب اوقـات    ،جسـور و گسـتاخ  «شوند   واخت به تصوير كشيده مينيك

ل كشيدن سيگار و ناسازگار اجتماعي در حا ،شدت مست به ،طالق گرفته
كه حاضر است براي چاپ اخبارش در صفحه اول روزنامه به هر كـاري  

    ».ددست بزن
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نگاران آمريكايي تا اواخر قرن نوزدهم و در مقايسه بـا طبقـه    روزنامه
از نقاط اشتراك بيشتري با طبقه ممتاز جامعـه برخـوردار بودنـد.     ،كارگر

 يهـا  سردبير روزنامه را بين سال 137مربوط به  هارت سوابق  كه   هنگامي
هـا هـيچ نقطـه     دريافـت كـه آن   ،داد  مورد مطالعه قرار مي 1900تا  1875

هـر   ،اشتراكي با پناهندگان فقير يا حتي با آمريكائيان طبقه متوسط ندارند
تر بودند.  ها به مراتب متواضع تر تر در مقايسه با جوان چند سردبيران مسن

عنوان كارآموز چاپخانه كار خود را شـروع   پا به سن گذاشته بهسردبيران 
پيش رفتنـد تـا اينكـه خـود بـه       بههايي استوار  كردند و در اين راه با گام

تر قرن نوزدهم به احتمـال   صاحبان روزنامه تبديل شدند. سردبيران جوان
هـا   هايي كـه در آن  خانواده ،هاي ممتاز جامعه بودند بسيار زياد از خانواده

 تر عموماً پدر در تجارت و كسب و كار فردي موفق بود. سردبيران جوان
دنـد و هماننـد   كرعنـوان خبرنگـار آغـاز     نگاري خود را بـه  حرفه روزنامه

اي كـه در آن   سهام روزنامه تيپيشينيان خود تمايل چنداني به خريد اكثر
  نداشتند.  ،كردند  كار مي

عنـوان يـك قاعـده در     اين الگوي اسـتخدام و آمـوزش همچنـان بـه    
ولو اينكه يك فرد ممكن اسـت هـر از    ،هاي امروزي وجود دارد روزنامه

نگاران  بر اينكه اصالت و خواستگاه روزنامه لدا واندچند گاهي مطلبي بخ
سال گذشته شباهت و قرابت بيشتري با طبقه كـارگر داشـته    30تا  20در 

ن در وسـط روسـت  ت واشـنگتن دي سـي  نگاران  هاي روزنامه است. بررسي
همگي حكايـت   1981س در سال و ه 1951ريورز در سال  ،1936سال 

اگـر بـه يـك    « نگاري به گفته دانيل پاتريك موينيهان از آن دارند روزنامه
اي است كـه نظـر گـروه     حرفه اما ،حرفه و شغل ممتاز تبديل نشده است

در دهـة  تا جايي كه  »ممتاز (نخبگان) جامعه را به خود جلب كرده است
نگــاران حــداقل داراي تحصــيالت  درصــد از روزنامــه 80، حــدود 1930

سوم از گزارشگران واشـنگتن   ، حدود يك1970دانشگاهي بودند. از دهة 
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اند. از ميان دانشجوياني كـه   هاي برگزيده بوده التحصيالني از دانشگاه فارغ

 ةشـت نگاري مشغول به تحصيل هستند، احتمال انتخاب ر روزنامه ةدر رشت
پدرانشـان داراي   هـا  آنهايي كه در  توسط دانشجويان خانواده يسيخبرنو
در مقايســه بــا دانشــجوياني كــه داراي  ،انــد هــاي مــديريتي بــوده ســمت
  به مراتب بيشتر خواهد بود.  ،تر هستند زمينه در سطوح شغلي پايين پيش

اننـد  تو  نگاران مي اينكه آيا روزنامه ةهاي پژوهشگران دربار گيري نتيجه
باشند يا خير  “آمريكائيان متازقشر م”يا  “قشر متوسط آمريكائيان” ةنمايند

نگـاران مـورد مطالعـه و بررسـي قـرار       به اينكه چه گروهـي از روزنامـه  
هـايي كـه    اند بستگي دارد. ويور و ويلهويت از مطالعات و بررسـي  گرفته
 اتيشـر هاي گروهي آمريكـايي (شـامل ن   يك نمونه بارز از رسانه ةدربار

هاي راديو  ايستگاه ،خبري يها سرويس ،مجالت خبري ،روزانه و هفتگي
نگـاران   كنـد كـه روزنامـه     مي گيري نتيجهاند چنين  و تلويزيون) انجام داده

خيزنـد.    بر مي “هاي فرهنگي برجسته در جامعه گروه”از  آمريكايي عمدتاً
هـايي ماننـد    امـه نگـاران روزن  ) تنها روزنامـه 1986راتمن و ليختر ( ،ليختر

 يو، نيوزويك ،تايم ،استريت ژورنال وال، واشنگتن پست ،نيويورك تايمز
 پي بيو اي بي سي  ،ان بي سي، سي بي اسو  رلد ريپورتوو  اس نيوزِ

برنـد را مـورد     هاي ممتاز و برجسته نام مي عنوان رسانه ها به ه از آنك اس
 نگـار  روزنامـه يـك  ”كردنـد   گيـري  نتيجـه مطالعه و بررسي قرار دادند و 

  .  است “مدل واقعي شهرنشين شرقي مدرن ،پيشرو

  سير تكاملي مشاغل مرتبط با وسايل ارتباط جمعي  
آسـان   نگاري يكي از مشاغلي است كـه وارد شـدن بـه آن نسـبتاً     روزنامه

است. براي اين كار به هيچ جواز و يا تستي نياز نخواهد بود و شما براي 
يازي به مدرك دانشگاهي نخواهيد داشت. از آنجـا كـه   وارد شدن به آن ن

در اغلـب اوقـات فكـر     ،كنند قادر به نوشـتن هسـتند    اغلب مردم فكر مي
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نگاران خوبي از آب در خواهند آمد. نتيجه اين نوع تفكر  كنند روزنامه  مي
شـغل امتحـان   نخستين عنوان  نگاري را به روزنامه ،اين است كه اين طيف

از مدت كوتاهي آن را رها كـرده و بـه شـغل ديگـري رو     كنند و پس   مي
ترين داليل ترك  آورند. پايين بودن سطح حقوق و مزايا از جمله شايع  مي

  روند.    شمار مي نگاري به شغل روزنامه
پسـند   نگاري به يـك شـغل جـوان    تا روزنامهشده باعث  موضوعاين 

اران در مقايسـه بـا   نگ ذكر است ميانگين سني روزنامهه تبديل شود. الزم ب
تبـار تفـاوت چنـدان     ميانگين سني تمـام كـارگران سـاختماني آمريكـايي    

سـال   35نگـاران آمريكـايي زيـر     از روزنامه   فاحشي ندارند. بيش از نيمي
يا بيشتر قرار دارنـد.   گيسال 55ها در  درصد از آن10هستند و تنها حدود 

نگـاران شـاغل در    درصـد از روزنامـه  38كند   س طي گزارشي اعالم ميه
درصد 16ساله و تنها  40ها  درصد از آن 25ساله و  30، واشنگتن دي سي

اي كه روي خبرنگاران پلـيس   ساله يا بيشتر هستند. در مطالعه 50ها  از آن
نگاران را اغلـب   مشخص شد روزنامه ،و مسئوالن اجراي قانون انجام شد

نـدان زيـادي برخـوردار    دهند كه از سابقه كار چ  هايي تشكيل مي تر جوان
 يكمتـر از منـابع خبـر    ي،ا ها در جامعه رسـانه  نيستند و سابقه حضور آن

كند نيروهاي مورد نيـز    هاست. در اين ميان تلويزيون همواره سعي مي آن
، از 1992در سـال   ،عنوان مثـال  ند. بهكها انتخاب  تر ميان جواناز خود را 

بـرده   منا “NBC’s Today Show”عنوان توليدكننده اجرايي  جف زاكر به
 “اخبار شبانگاهي”كننده اجرايي  عنوان تهيه از وي به 1993شد و در سال 

ترين فـردي كـه تـا آن روز پخـش اخبـار       ن نام برده شد، جوا ان بي سي
  شبانگاهي يك شبكه را اداره كرده بود. 

جواني با شور و هيجان در ارتباط اسـت و حـس شـور و هيجـان و     
موفق  نگار روزنامهاو يك  ازنه كه در يك جوان وجود دارد گو آن ،كشف

در يكـي از اظهـارات خـود     واشنگتننويس  سازد. استانلي كارنو مقاله  مي
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نگاري تنهـا شـغلي    روزنامه«: كند  گونه عنوان مي نگاري اين روزنامه دربارة

توانيد در تمام طول عمرتان جوان و شاداب باقي   است كه شما در آن مي
رسـند كـه     ظر مين اغلب گزارشگران تلويزيوني جوان و جذاب به »انيد.بم

جو كرد. با توجه به و توان در شور و هيجان جواني جست  را مي علت آن
تر بودن و با وقـارتر بـودن مـردان نسـبت بـه       منطق حاكم داير بر برازنده

هيچ  تر در تلويزيون نيستيد و در واقع شما شاهد فراواني مردان مسن ،زنان
جذاب در هر سن و جنسيتي كه باشـد در تلويزيـون وجـود    رگزارشگر غي

ندارد. البته در اين ارتباط استثنائات قابـل ذكـري نيـز وجـود دارد. چـارلز      
 بـي اس  سـي براي  “در راه”اجراي برنامه  يكورالت كه ساليان متمادي برا

بـه   “ودنچاق و كچل ب” :گويد  كرد مي  ه نقاط مختلف آمريكا مسافرت ميب
  كند تا مردم با او احساس راحتي بيشتري داشته باشند.    او كمك مي
نگاراني كه حـس شـور و هيجـان جـواني خـود را از دسـت        روزنامه

نگاري را ترك  روزنامه دهند يا خواهان حقوق باالتري هستند، معموالً  مي
ل و نگاري را به قصد تحصـي  روزنامه آنكهنگار كنند. اغلب اين روزنامه  مي

سـال قـرار    45تـا   30كنند در رده سني بـين    كسب تجربه بيشتر ترك مي
خاطر اقداماتش در محافظـت از   شناسيم كه به  دارند. ما گزارشگري را مي

برنده جايزه محيط زيست شد و براي كـار در ايـن زمينـه     ،محيط زيست
در حاشيه  هبه اين خاطر ك اماهاي محيط زيست شد  جذب يكي از گروه

 آنكهها قرار گرفت دچـار نااميـدي شـد. برخـي از گزارشـگر      ن فعاليتاي
بـه طرفـداران كانديـداها تبـديل      دهنـد   رويدادهاي سياسي را پوشش مي

 آنكـه جـاي   شوند و براي اين كه به يك فعال سياسي تبديل شوند (به  مي
  كنند.   خود را رها مي اي رسانهيك تماشاچي باقي بمانند) شغل 

نگاران به دليل ماهيـت تكـراري كارشـان يـا      ز روزنامهگاهي اوقات ني
عنـوان يـك نـاظر     به نگار روزنامهجويي كه در اغلب اوقات با نقش  عيب
ديويـد   شـوند.   حوصلگي يا خستگي مفرط مي اراده رويدادها دچار بي بي
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 يـون يبانيويـورك هرالـد تر   ةروزنامـ  واشـنگتن وايز رئـيس سـابق دفتـر    
زدن  بسيار زيادي از وقت خود را صرف پرسه گزارشگران زمان ،ديگو يم

ها گفتـه شـود در    مانند تا به آن  كنند و به انتظار مي  در اطراف راهروها مي
از  ،رود  نگاران بـاالتر مـي   گذرد. از طرفي هر چه سن روزنامه  آنجا چه مي

اطالعات  يترابري در مورد وزارت ترابر دياز وزير جد شتريها ب آن نكهيا
سـردبيران روزنامـه در    ،شـوند. همچنـين    چار ياس و نااميدي ميد ،دارند

شـوند و    مقايسه با گزارشگران از نظر احساسي بيشتر دچار خستگي مـي 
  كنند.    بيشتر احساس بي شخصيتي مي

دانش و آگاهي مرتبط بـا شـغل بـراي گزارشـگراني كـه موضـوعات       
حائز اهميت  دهند بسيار مهم و  هاي فني را پوشش مي مربوط به پيشرفت

در يك روزنامه در مقايسـه    است. شايان ذكر است نويسنده مطالب علمي
تـر و از   مسـن  ،دهـد   با گزارشگري كه وظايف و امور عادي را انجام مـي 

اگر نويسندگان  ،يگرسوي د. از است سطح تحصيالت باالتري برخوردار
مـه قابـل   فني را به زباني كه بـراي عا  يها بخواهند گزارش   علميمطالب 

هـاي   در آن صـورت نيـاز خواهـد بـود تـا دوره      ،ننـد كفهم باشد ترجمه 
 دربـارة يك داستان ساختگي  نند.كالزم را با موفقيت طي    آموزشي علمي

موريت يافته بود تا مراسم سـالگرد مربـوط بـه    أيك عكاس روزنامه كه م
 ،اي پايـدار در دانشـگاه شـيكاگو را پوشـش دهـد      هسـته راكتور نخستين 

دهـد:    رات بالقوه دانش و آگاهي محدود را به شرح ذيل توضـيح مـي  خط
اين عكاس پس از ورود به محوطه دانشگاه قبل از هر چيـز خـود را بـه    

آرتـور اچ.    وار بوش، انريكـو فرمـي  دانشمندان اين مجموعه از جمله يان ،
 مـن هـم   رفقـا، « ديـ گو يكند. او م  ي معرفي ميورِهارولد سي اُ كامپتون و

ك سه تصوير از آنچه كه ديدم در ذهن دارم. شما ابتدا اتم را در داخل اين
كنيـد و در پايـان     دهيد. سپس اتم را به دو نيم تقسيم مـي   دستگاه قرار مي

   »كنيد.  همه شما گرد هم جمع شده و به قطعات نگاه مي
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 در اينجا بايد قبل از هر چيز به وجـود يـك تحـرك و پويـايي نسـبتاً     

هـاي گروهـي    نگاري و ساير مشاغل مرتبط بـا رسـانه   نامهخوب بين روز
عنوان نويسندگان  منظور ادامه كار به نگاران به نيم. برخي از روزنامهكاشاره 

آوري اخبـار را   جمـع  يعنـ يو توليدكنندگان تلويزيوني، كار اصلي خـود  
فـري  تكه سـردبير اجرايـي سـابق    ئعنوان مثال، كورت لو كنند. به  ترك مي
برنده جايزه  “دور از آفريقا”خاطر نمايشنامه تلويزيوني  به رويتپرس ديت

خـاطر نمايشـنامه    نويسـنده سـابق مجلـه بـه     سـترهاس ا اسكار شد. جـو 
 كـرد. جـو   افـت يبيش از سـه ميليـون دالر در   “غريزه ابتدايي”تلويزيوني 
 HBOعنوان مدير اجرايي تهيه در جديد به يقصد تصدي سمته پيكيرالو ب

Pictures  ،اي در مـورد   را ترك كـرد. كـانتور در مطالعـه    واشنگتن پست
كـرد كـه دو    ينسـه رويكـرد را تعيـ    ،هـاليوود   توليدكنندگان تلويزيـوني 

نگـاري در ارتبـاط    زمينه و سابقه روزنامه رويكرد آن گاهي اوقات با پيش
بودند. توليدكنندگان فيلم اغلـب جوانـاني بـا تحصـيالت دانشـگاهي در      

كـار خـود را در    ،سـازان  اغلب فيلم معي هستند. تقريباًرشته ارتباطات ج
ترين  بندي در پايين رتبه راستوديوهاي واقع در كاليفرنياي جنوبي كه از نظ

يا  نگار روزنامهعنوان  ها نيز به اند و برخي از آن سطح قرار دارند آغاز كرده
كـار   ،گـذارد   فردي كه در راديو يـا تلويزيـون صـفحات موسـيقي را مـي     

هاي  اند. در اين ميان توليدكنندگان و نويسندگان از نظر سني در رده دهكر
اي مشـابه سـابقه و    زمينـه  سـابقه و پـيش   زا اماگيرند   مياني سني قرار مي

سازان برخوردار هستند. آنان داراي مـدرك دانشـگاهي در    زمينه فيلم پيش
يسـي و گـاهي   زبان انگل  ،نگاري روزنامه ةدر رشت و غالباً يسندگينو تةرش

كـه بـه    قبـل از آن  ،عنـوان نويسـنده   ها به اوقات در رشته تئاتر هستند. آن
طور كلـي در مشـاغل مـرتبط بـا      هتبديل شوند ب نيتوليدكنندگان تلويزيو

اخبــار يــا  يســردبير ،راديــو يهــاي گروهــي از جملــه نويســندگ رســانه
   ندگان قديمياند. در مقابل، توليدكن كار بوده هفيلمنامه مشغول ب ينويسندگ
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ا قرار دارند كـه داراي مـدارج دانشـگاهي نيسـتند      عنـوان   بـه  معمـوالً  امـ
عنـوان توليدكننـدگان محصـوالت     بـوده و بـه   حتـرام پيشكسوت مـورد ا 

  تر هستند.  تلويزيوني به مراتب موفق
با افـت قابـل تـوجهي همـراه شـد بـه        1971رضايت شغلي از سال 

نگـاراني كـه بـه اذعـان      (روزنامـه  1971درصد در سال 49اي كه از  گونه
درصـد در  40خودشان از شغل خود بسيار راضي و خرسـند بودنـد) بـه    

كـاهش يافتـه اسـت.     1992درصـد در سـال   3/27و  1983ـ   1982سال 
ه ـآسـيايي از جملـ   ـ اييـآفريقايي و آمريكـ  ـ اييـاران آمريكـنگ امهـروزن

ت شغلي قرار دارنـد.  ترين سطح رضاي نگاراني هستند كه در پايين روزنامه
هـا   كه معتقد بودند سازمان متبوع آن ينگاران روزنامه زانيم 1992در سال 
 3حـد در   نيتر نييكند، به پا يالعاده عمل م رساني به عموم فوق عدر اطال

هـاي   درصد در سـال 9/17، 1971درصد در سال 9/14: ديدهة گذشته رس
  .  1992درصد در سال 5/12و  1983و  1982

يكي ديگر از داليلي است كـه   ،پايين حقوق و دستمزد نسبتاً پرداخت
هـاي جمعـي بـر     مرتبط با رسانه غلنگاري و مشا توان براي ترك روزنامه  مي

هاي ساليانه انجام شـده توسـط بكـر و كاسـيكي نشـان       شمرد. نتايج بررسي
دسـته از   دهند ميانگين حقوق و دستمزد هفتگي بر مبناي تمام وقـت آن   مي

التحصيل  با مدرك ليسانس از دانشگاه فارغ 1992نگاراني كه در سال  مهروزنا
سـتمزد  ددالر بوده اسـت (مشـابه همـان حقـوق و      350، در حدود ندا شده

). ميانگين حقوق و دستمزد 1989نگاران در سال  هفتگي پرداختي به روزنامه
نگـاراني كـه بـا مـدرك      دسـته از روزنامـه   هفتگي بر مبناي تمـام وقـت آن  

دالر بـود (در   476اند، در حـدود   التحصيل شده ليسانس از دانشگاه فارغ فوق
  ). 1990دالر در سال  481و  1991دالر در سال  423مقايسه با 
در مورد زنان و مرداني كه برقراري موازنه  ياز مشاغل خبر يتينارضا

يك سازمان خبررساني با انتظارات خـانواده خـود    نيبين تقاضاهاي سنگ
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ـ بِدانند در سطح بسيار بااليي قرار دارد. رِ  ت و دشوار ميرا سخ يم در كا ت
را براي آن برگزيد، مشكالت كار خبر را بـه   Get a Lifeاي كه عنوان  مقاله

 ،بيني جدول زماني غيرقابل پيش ،كننده شرح ذيل بر شمرد: ايام كاري خسته
كه چگونـه   اينجاست سؤالسردبيران غيرمنطقي.  ،گير مداران سخت سياست

توان بين اين مشكالت و تقاضاهاي به همان اندازه مشكل و مهـم يـك     مي
  رزمـاري  ،شفاف شدن موضوع بحـث  يم برايد؟ تكرخانواده تناسب ايجاد 

هارتي خبرنگار ديتـون    كند. رزماري  عنوان يك نمونه مطرح مي هارتي را به
سـاعته در روز   12ر بود تا اينكه تضادهاي بين خانواده و يك كا ديلي نيوز

 ميعنوان مثال او در يك مورد كه تصـم  به يك مشكل الينحل تبديل شد. به
اش كـه از   در مهـد كـودك فرزنـد خوانـده     “ضيافت ناهار مادر”داشت در 

شـده بـود شـركت كنـد و در همـان زمـان بـا         يزيـ ر ها قبـل برنامـه   مدت
 كيـ مربـوط بـه    يپوشـش اخبـار فـور    يدرخواست سازمان متبوعش برا

اش را به كار ترجيح  رو شد. او در نهايت فرزند خوانده هروب ييجنا يماجرا
وي روزنامـه    ،اين تصميم آساني نبود. بالفاصله پس از اين موضوع اما ،داد

اي دانشگاه ديتون منصوب شـد.   عنوان مدير روابط رسانه را ترك كرده و به
 هستم در بـاقي مانـد  خوا  شغل گفت: نمي رييتغ نيهارتي در مورد ا  رزماري

  .  رميقرار بگ يراه دو نيدر چن گريعمرم بار د
آيا دوسـت دارنـد پسـران يـا     ، شد سؤالنگاران  كه از روزنامه  هنگامي
 سـؤال هـا بـه ايـن     از آن   تنها نيمي ؟شوند يا خير نگار روزنامهدخترانشان 

ن سطح ها؟ پاسخ: پايين بود از آن   : چرا تنها نيميسؤالپاسخ مثبت دادند. 
دورنماي ضعيف نسبت به آينـده   ،ساعات كار طوالني ،دحقوق و دستمز

رو نيـز معتقـد    و مديريت غير انساني. در اين ارتباط تعدادي از افراد ميانه
زماني منقرض  ها در حكم دايناسورهايي هستند كه احتماالً بودند روزنامه
  خواهند شد. 
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  آموزش اصحاب رسانه  
ديگري نيـز مـورد بررسـي     اويهتوان از ز  را ميزمينه اصحاب رسانه  پيش

قرار داد كه آن همـان ميـزان آموزشـي اسـت كـه اصـحاب رسـانه از آن        
نگـاري در سـطح    برخوردار هستند. هر چند كه موضوع آموزش روزنامـه 

ا  ،بار در ايـاالت متحـده مطـرح شـد     نخستيندانشگاهي براي  امـروزه   امـ
ـ  در هر كشور توسعه يافته تقريباً ـ   اي ب شـود.    مـي  هه اشـكال مختلـف ارائ
ها  ها و عناوين مختلف در دانشگاه هاي آموزشي ارتباطات تحت نام گروه

نگـاري،   توان به گروه آموزشي روزنامـه   اند كه از آن جمله مي شكل گرفته
ارتباطات جمعي، راديو، تلويزيون و فيلم، ارتباطـات گفتـاري، تبليغـات،    

نگـاري   د. آمـوزش روزنامـه  كرت اشاره هنرهاي ارتباطات و علوم ارتباطا
و در  1986نگاري در سال  مدت روزنامه هاي كوتاه در دوره   طور رسمي به

واشنگتن و دانشگاه لي شكل گرفت و در اواخر قرن نوزده و اوايل قـرن  
هـاي   هاي دولتي مبـادرت بـه برگـزاري دوره    بيستم نيز برخي از دانشگاه

، دانشـگاه ميسـوري اولـين    1908سال نگاري كردند. در  آموزش روزنامه
 يـك دانشـكده كـامالً    ،نگاري را كـه از نظـر آكادميـك    دانشكده روزنامه

هـايي   كرد و بالفاصله پس از آن دانشگاه سيسأرفت ت  شمار مي مستقل به
نگـاري   هـاي روزنامـه   در ايلينوي و پنسيلوانيا مبادرت بـه برگـزاري دوره  

نگاري در دانشگاه ايالت اوهـايو   كردند. تدريس دو دوره نخست روزنامه
نگاري بـه يـك    روزنامه ،1914انجام پذيرفت و در سال  1893و در سال 

نگـاري بـه    آمـوزش روزنامـه   ،واحد آكادميك مستقل تبديل شد. در ابتدا
شـد.    هاي ابتدايي مورد نياز جهت كار در يك روزنامه محدود مي مهارت

حيث مفهوم بـر پايـه اخـالق،     از هاي درسي كه ها، برنامه با توسعه رسانه
معرفـي  ، ريزي شـده بودنـد   حقوق، رسانه و جامعه و مديريت رسانه پايه

هـاي   دانشـگاه بـه دانـش آموختگـان در رشـته      304شد. امروزه بـيش از  
دهنـد و ايـن    ينگاري و ارتباطـات جمعـي دانشـنامه ليسـانس مـ      روزنامه
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هـزار   20، بيش از 1985ل سا رها با رشد قابل قبولي ادامه دارند. د برنامه

نگاري و ارتباطـات جمعـي اعطـا     هاي روزنامه دانشنامه ليسانس در رشته
ـ   20برابـر   6شد، يعني چيزي حـدود   از آن. از سـوي ديگـر،    شيسـال پ

 ةسســه كلمبيــا تنهــا مــدركي كــه در رشــتؤسســات ماننــد مؤبرخــي از م
هـا   برنامـه . ايـن  تليسـانس اسـ   ند دانشنامه فوقك  نگاري اعطا مي روزنامه
هـاي   انجامـد و تنهـا بـر مهـارت      طـول مـي   هطي مدت يك سال ب معموالً

  كالسي تمركز دارد. 
وقــت  در خصــوص دوره چهــار ســاله تمــام 1987در بررســي ســال 

كننـدگان   درصـد از شـركت  98هاي جمعي، مشخص شـد   دانشكده رسانه
ت. اسـ  سـال  9ها هستند و ميانگين اين سـابقه   داراي سابقه كار در رسانه
داراي مدرك دكترا در مقايسه بـا سـاير اعضـاي      البته اعضاي هيئت علمي

سال سـابقه هسـتند) از سـابقه     12طور متوسط داراي  ه(كه ب   هيئت علمي
اعضـاي   اي رسـانه ميـانگين سـابقه    اما ،اي كمتري برخوردار هستند حرفه

 چهـارم  سـه  سال است. تقريبـاً  6بيش از  Ph.Dداراي مدرك   هيئت علمي
و ايـن   رنديگ يمرد مدرك دكترا يا يك مدرك معادل آن را م انيانشجود

 التحصـيالن  فارغ يمدرك نيدرصد از زنان با چن62در حالي است كه تنها 
هـاي   كـه دانشـكده رسـانه    سـت يجاي هيج تعجبي ن رو، شوند. از اين يم

ــائل   ــد مس ــار باي ــه ناچ ــي ب ــذ يجمع ــان   رشيرا در پ ــه هم دانشــجو ك
توان به پراكندگي   ها مي كنند كه از جمله آن تيرعا ندهستنگاران  روزنامه

  ها اشاره كرد.  هاي اخالقي و مذهبي آن جغرافيايي و ريشه

  شروع فعاليت   هتاريخچه و نحو
در كلمبوس در اوهايو كـار   WCMH-TVتام بورك مدير بخش اخبار  •

عنوان مفسر ورزشـي در دو ايسـتگاه راديـويي ماساچوسـت      خود را به
  او از دانشگاه بوستون مدرك ليسانس گرفت.  1978كرد. در سال  آغاز
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 ةالتحصـيل در رشـت   ، فـارغ Burson-Marsteller جيمز داولينگ رئـيس  •
همكـاري  ، التحصـيلي از دانشـگاه   نگاري است كه پس از فـارغ  روزنامه

كـرد. موبيـل    ازآغ پرس آسوشيتدو  يونايتد پرس ،ويك نيوزخود را با 
كـه بخـش بسـيار كـوچكي       بخـش روابـط عمـومي   اويل پس از ايجاد 

جيمز داولينگ را متقاعد كرد تا موضوع كـار آژانـس     ،رفت  شمار مي به
و ، پيوســت Burson-Marsteller را دنبــال كنـد. او بــه   روابـط عمــومي 

  سرعت مراحل رشد و ترقي را پشت سر گذاشت. به
هـاي   سـال به ترتيب در  واشنگتن پستلئونارد دوواين سردبير اجرايي  •

نگـاري را   رشته روزنامه سانسيمدرك ليسانس و فوق ل 1965و  1964
عنـوان يـك    بـه  1964از دانشگاه ايالت اوهايو دريافت كرد. او در سال 

 20يعنـي   1984پيوست و در سال  واشنگتن پستكارآموز تابستاني به 
بـه سـمت    1991سال بعد به سمت سردبير هيئت تحريريه و در سـال  

  ايي منصوب شد. سردبير اجر
در لوئيزويل كنتاكي فعاليت خـود را   كُرييِر جرنال هاوپ سردبير  ديويد •

در لگزينگتـون و سـپس در    آسوشـيتد پـرس  عنوان گزارشگر بـراي   به
از مراجعت دوباره  قبللوئيزويل آغاز كرد. وي سپس ساليان متمادي و 

  ار كرد. ك (فلوريدا) تايمز تي پترزبورگ اسبراي  ،كُرييِر جرنال به
• نويس و سردبير صـفحه اطالعـات    مقاله ينولدزي رِباربارا ا يـو اي س ا

نيز موفق به اخذ دانشنامه ليسانس از دانشگاه ايالت اوهايو شـد.   تودي
او در روزنامه همكاري او با روزنامه شـهر محـل    ريسابقه كانخستين 

 ـ يكـايي بود كه براي جامعه آمر  Call & Postاهش يعني روزنامهـزادگ
يو اس اي شد. او قبل از شروع همكاري با   آفريقايي چاپ و منتشر مي

  همكاري داشت. يبيوناشيكاگو ترو  بونيا ة، مجلپرس ولنديكلبا  تودي
 ةدر ديترويت در رشـت  WDIV-TVبخش اخبار در  ديركارول روپل، م •

التحصيل شد. وي يـك سـال در بخـش     زبان انگليسي از دانشگاه فارغ
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عنـوان گزارشـگر    ات يك روزنامه دبيرستاني كار كرد و سـپس بـه  تبلغي

 آنكـه كـار شـد. وي قبـل از     كننده اخبـار مشـغول بـه    تلويزيوني و تهيه
كار شود بـا برخـي از    هب مشغول WDIVعنوان مدير بخش اخبار در  به

  همكاري داشت.  كايهاي فعال در سراسر آمر ايستگاه
در واشـنگتن فعاليـت خـود را در     ان ان يسشبكه  ندهيگو برنارد شاو •

در  WYNR ويـ عنـوان يـك گزارشـگر در راد    نگاري بـه  روزنامه ةحرف
شيكاگو آغاز كرد. وي با الهام گرفتن از ادوارد آر. مارو در سن سـيزده  

سـال خـدمت در    4شود. او پس از  نگار روزنامهسالگي تصميم گرفت 
  التحصيل شد.  فارغتاريخ از دانشگاه  ةنيروي تفنگداران دريايي در رشت

هـاي رسـانه داراي مـدارك     اي امروزه اكثريت قابل تـوجهي از حرفـه  
نگاران در  روزنامهپيشتر، كه  ارتباطات هستند در حالي ةدانشگاهي در رشت

هايي مانند زبان انگليسي، نگارش آفرينشي، علوم سياسـي يـا سـاير     رشته
اني كـه در زمينـه   كرده بودند. البته امروز هـم تمـام كسـ    ليها تحص رشته
دهنـد.   ينمـ  تينگاري اهم دستي بر آتش دارند به آموزش روزنامه ،رسانه

گونـه   ايـن  سـي بـي اس  چارلز كورالت نويسنده و سردبير  ،عنوان مثال به
التحصيل در رشته مطالعات آمريكا  كند كه او استخدام يك فارغ  مي نوانع

نگـاري تـرجيح    امـه التحصـيل از دانشـكده روزن   را به استخدام يك فـارغ 
نگـاري   روزنامـه «: ديـ گو ياظهار نظـر مـ   نيا حيدهد. كورالت در توض  مي

را در حـين كـار فـرا     اي نيست كه شما نتوانيـد آن  مهارت چندان پيچيده
كه طلبد   هاي زيادي برخوردار است و مي از پيچيدگي ،آمريكا اما ،بگيريد

نگـاري را تحقيـر    امـه كساني كه آموزش روزن »بيشتر به آن پرداخته شود.
نگـاري   اغلب خود فاقد مدرك روزنامه ،شمارند  را كوچك مي ده و آنكر

نگـاري مـدرن و آمـوزش     روزنامـه  دربـارة هـا   هـاي آن  هسـتند و دانسـته  
اكثريت قابـل   ،بسيار اندك و محدود است. با اين حال، جمعي تباطاتار

التحصـيالن   غهـا را فـار   توجهي از افراد تازه اسـتخدام شـده در روزنامـه   
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التحصيالن رشته ارتباطات و  دهند. حركت فارغ  نگاري تشكيل مي روزنامه
ها به مديريت در طول دو دهة اخير خود شـاهدي اسـت    روي آوردن آن

  التحصيالن رشته ارتباطات است.  استخدام فارغ نرخبر افزايش 
نگـاري و ارتباطـات جمعـي هـيچ گـاه بـدون        هاي روزنامـه  دانشكده

ها  توان در موفقيت اين دانشكده  اند كه علت اصلي آن را مي نبودهدانشجو 
). افـزايش چشـمگير تعـداد دانشـجويان     1993د (گونت، كرجو و جست
گرفتـه   پيشدر يك روند ثابت را  كنونا ، هم1980نگاري در دهة  روزنامه

هاي دولتي (كه اغلب  است. از سوي ديگر كاهش گسترده بودجه دانشگاه
و  1980ها قرار دارند) در اواخر دهـة   نگاري در آن روزنامه هاي دانشكده

باعـث   انيو در كنار آن، تقاضاي بسيار بـاالي دانشـجو   1990اوايل دهة 
نگاري به شـدت رو بـه كـاهش     هاي روزنامه شد تا تعداد كاركنان دانشكده
هـا قـرار    و منسوخي در اختيـار ايـن دانشـكده      گذاشته و تجهيزات قديمي

نـام   عمال محدوديت در ثبتهايي كه موفق به ا ، دانشكدهمورداين گيرد. در 
نگـاري جـذب    روزنامـه  ةاند و تنهـا بهتـرين متقاضـيان را بـراي رشـت      شده
نام  ها در ايجاد تعادل بين تقاضا براي ثبت نشكدهترين دا موفق ءاند، جز دهكر

ري فكـر  نگـا  التحصـيالن روزنامـه   اند. بسياري از فـارغ  و منابع موجود بوده
گونـه نيسـت و ايشـان     در عمل ايـن  اماخوبي بنويسند  هتوانند ب  كنند مي  مي

نگـاري،   هـاي روزنامـه   بسياري از دانشكده رو، از اين. قادر به نوشتن نيستند
ترين سـطوح از جملـه تـدريس گرامـر در سـطح       تدريس از ابتدايي وعشر

  دهند.    ابتدايي را به هر اقدام ديگري ترجيح مي
ال حاضـر انتخـاب بهتـرين رويكـرد بـراي آمـوزش ارتباطـات        در ح

جمعي، به يك موضوع قابل بحث و پيگيري تبديل شده اسـت. بسـياري   
اند،  كه خود گذرانيده نگاري آموزش روزنامهمنتقد نحوه نگاران  از روزنامه

ها مانند كورالت خواهـان آمـوزش    اي جايي كه برخي از حرفههستند. در 
رايش تحقيق، تئوري و تفكر انتقـادي هسـتند، سـايرين    هنرهاي آزاد با گ
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ين اخـتالف  هستند. اهاي مهارتي در سطح فني بسيار باال  خواستار برنامه

نظر در كتب درسي ارتباطات جمعي و در انواع مطالبي كه اعضاي هيئت 
مشهود است. شوميكر پس  كنند كامالً  نگاري مطالعه مي روزنامه ةرشت   علمي

كتـب درسـي    كـرد  گيـري  نتيجهگونه  عنوان كتاب درسي اين 31از بازبيني 
ارتباطات جمعي با هدف اجتماعي كردن دانشجويان براي تبديل شـدن بـه   

بـه تمـام نهادهـاي     يهاي جمعي يا آموزش نگاه انتقاد رسانه “هاي خودي”
هـا   انـد. خـودي   شده ياجتماعي از جمله رسانه گروهي (غيرخودي) طراح

اي موفق تبـديل شـوند،    گونه به يك متخصص رسانهياد خواهند گرفت چ
هاي جمعـي   شوند تا به نقش رسانه  بايد و شايد ترغيب نمي كه ناآن چن اما

شود تا به نهـاد اجتمـاعي     ها آموزش داده مي در جامعه بينديشند. به خودي
  هاي گروهي نگاهي انتقادي داشته باشند.   به غير از رسانه

 يفرصـت مناسـب   ،انتخاب كتـب درسـي   قياز طر  اعضاي هيئت علمي
دارند تا ديدگاه خودي يا غيرخودي را بـه دانشـجويان خـود بشناسـانند.     

نگرش شخصـي اعضـاي هئيـت     زين يرخوديغ اي يخود دگاهيانتخاب د
نـد. ويـور و   ك  هـاي گروهـي را مـنعكس مـي     در ارتباط بـا رسـانه     علمي

هـاي   رسـانه    لمـي درصد از اعضاي هيئت ع40گرچه  :ويلهويت دريافتند
ا  ،رونـد   پيش مي اي رسانهگروهي همگام با دانش آكادميكي و صنعت  امـ 

ها  درصد از آن20ها نشريات صنعتي و تنها در حدود  درصد از آن30تنها 
  كنند.   هاي تحقيقي را مطالعه مي ژورنال

نگاران خوب بايد از اطالعـات   نويسد كه روزنامه  گونه مي فوتليك اين
از  ،همه موضوعات از رياضيات گرفته تا سياسـت خـارجي   ارةدربكافي 

ها بايد مراقب  هاي دادگاه گرفته تا تاريخ هنر برخوردار باشند. آن سياست
نگاران بايد از قدرت يـادگيري سـريع برخـوردار     چيز باشند. روزنامه همه

بدارنـد. از نظـر      ها بايد خوب بنويسند و اين توانايي را گرامـي  باشند. آن
هـايي   نگـاري مكـان   هاي روزنامـه  دانشكده نيها، بهتر اي بسياري از حرفه
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 قـرار هـاي ممكـن را در اختيـار دانشـجويان      هستند كه بهتـرين فرصـت  
  ها برخوردار شوند.  هاي كافي در اين زمينه د تا از مهارتنده  مي

 اي رسـانه هاي آموزشي ارتباطـات جمعـي در چـارچوب     اغلب گروه
هـايي   ها، زنجيره نحوي كه در هر يك از اين گروه د بهشون  سازماندهي مي

 نگاري تصويري، روابـط عمـومي   پخش، روزنامه ،از سردبيري خبر، مجله
هـاي   خورد. دانشـجويان تمايـل چنـداني بـه دوره      چشم مي به يغاتيا تبل  

ندارند و بيشتر بر كسب دانش تخصصي تمركز دارنـد. دانشـگاه      عمومي
نيو در ايالت تگزاس تالش كرده است تا با رها كردن ترينيتي در سن آنتو

تي خـود و روي آوردن بـه يـك برنامـه آموزشـي      اي سـنّ  ساختار سلسله
، كه چهار حوزه مطالعـه و نظريـه رسـانه، مـديريت و تحقيـق      رت  عمومي

شـود بـا نگـاه انتقـادي       رسانه، نگارش رسانه و توليد رسانه را شامل مـي 
اي مقابلــه كنــد. در  نگــاري حرفــه امــهموجــود نســبت بــه آمــوزش روزن

كننـد، دو سلسـله     تي تبعيت مـي اي سنّ هايي كه از ساختار سلسله دانشكده
با سرعت بيشتري در حال رشد هستند. در ايـن    عمومي ابطتبليغات و رو

از مشاغل مرتبط بـا   كه ناچن هاي منفي، آن دليل بينشه دانشجويان ب ،ميان
بـودن سـطح حقـوق و دسـتمزد و      جمله پايين شود (از  روزنامه متبادر مي

هـاي مـرتبط بـا     اي از پـذيرش سلسـه   طـور فزاينـده   عدم خالقيـت)، بـه  
  كنند.   خودداري مي يسيخبرنو

يكي ديگر از مباحثي كه بايد مد نظر قرار گيرد، ميزان آموزشي اسـت  
كه دانشجويان بايد در حوزه علـوم انسـاني از آن برخـوردار باشـند. بـر      

آمـوزش     تي تدوين شـده توسـط شـوراي رسـمي    مودهاي سنّاساس رهن
 نيـ هـاي ا  درصـد از دوره 25حـدود   ،نگاري و ارتباطات جمعـي  روزنامه
درصـد آن  75نگاري و ارتباطات جمعـي و   ان مربوط به روزنامهيدانشجو
 يهـا  هاي مرتبط با هنرهاي آزاد و علوم اسـت. برخـي سـازمان    در رشته
بيشتر واحدهاي درسي مرتبط  ،انشجويانكه دند دهنده خواهان آن آموزش
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با حرفه خود را پشت سر بگذارند تا بتوانند پاسـخگوي نيازهـاي حرفـه    

 ،اسـاس  نيشود، باشند. بر ا  روز بر پيچيدگي آن افزوده مي هخود كه روزب
نگـاري و ارتباطـات جمعـي دانشـگاه ويسكانسـين در       دانشكده روزنامـه 

رايـ كرد ز يريگ نگاري كناره روزنامه اعتبار بخشيِ ديسون از سيستم مليِم 
 دييـ أت زانيـ اين دانشكده خواهان ساعات درسي بيشتري در مقايسه بـا م 

  در سيستم مذكور بود.  دهش
ارتباطـات   ةمرتبط با حـوز    هاي علمي ارتباط بين علوم انساني و رشته

اغلـب   ها، اينبدون شك ارتباط نزديك و تنگاتنگي خواهد بود. گذشته از 
جويان رشـته ارتباطـات اگـر در رشـته ارتباطـات متخصـص نشـوند،        دانش

متخصص خواهنـد بـود. بـا وجـود اينكـه       يدر حوزه علوم مقدمات احتماالً
نگاري در تصدي مشاغل مـرتبط بـا    التحصيالن دانشكده روزنامه تعداد فارغ

اي  همچنان تعداد قابـل مالحظـه   اماشود،   نگاري، بيشتر و بيشتر مي روزنامه
در ايـن حرفـه حضـور دارنـد. تومـاس       يالتحصيالن علوم مقـدمات  فارغاز 

شناسم، به ايـن    مينگاران با استعدادي كه  اغلب روزنامه«: گويد  وينشيپ مي
   »اند. شده خسته شده بودند، وارد حوزه رسانه يعلت كه از علوم مقدمات

صـنعت   نينگاري و ارتباطات جمعي از ناحيه ا هاي روزنامه دانشكده
شـود، زيـرا     روز بيشـتر مـي   يز تحت فشار قرار دارند و اين فشار روزبـه ن

التحصـيالني را   ها انتظار دارد فـارغ  از اين دانشكده ينگار روزنامهصنعت 
سـودمند و   روهـايي ين ،كارشان تحويل جامعه دهند كه در همان روز اولِ
 ژهيو (بهها  تي كه در آن از رسانهاثربخش شوند. اين رويكرد با رويكرد سنّ

رفت تـا زمـان و انـرژي مشخصـي را بـه آمـوزش         ها) انتظار مي روزنامه
در تضاد اسـت.   كامالًكارمندان جديد اختصاص دهند (نوعي كارآموزي) 

است كـه در هـر    يبيوناتامپا ترقابل ذكر در اين مورد،  ييك مورد استثنا
دام كرده و نگاري را استخ التحصيالن روزنامه ز بهترين فارغنفر ا 10، سال

هـاي مختلفـي از جملـه حقـوق، نگـارش، ويراسـتاري و        سپس در زمينه
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و سـاير   يبيوناترهايي مانند  دهد. روزنامه  ها آموزش مي گزارشگري به آن
هاي آموزشي درخصوص  هاي ارتباطاتي همچنين بر تدوام كالس سازمان

نـد  ورز  كيد ميأموضوعاتي كه مورد عالقه خواص هستند از جمله علوم ت
دنيـايي كـه    ينگاران خود را براي پوشـش خبـر   تا به اين ترتيب روزنامه

آماده كنند. نتـايج حاصـل از    ،شود  روز به روز بر پيچيدگي آن افزوده مي
حكايـت از آن   1990نگاران در سـال   بررسي انجام شده در مورد روزنامه

هـاي آموزشـي در حـوزه     نگاران به تـداوم كـالس   داشت كه اين روزنامه
الملل عالقه بيشتري دارند. برخي  اخالق، علم، اقتصاد، حقوق و امور بين

بررسي و مطالعه اين موضوع هستند  حالنگاري در  هاي روزنامه دانشكده
و  يعنــوان مثــال بازرگــان كــه از دانشــجويان بخواهنــد در دو رشــته بــه

 يفضـا  كيـ تـا بـه ايـن ترتيـب در      رنـد يبگ سانسيل نگاري فوق روزنامه
 دايـ دسـت پ ، اسـت  ازيـ كه امروزه به آن ن يبه دانش عمق گريد يتخصص

عنـوان يـك    بـه  چنـان كنند. هر چند كه آموزش گسترده علوم انسـاني هم 
ا  ،شود  موضوع بسيار مهم و حائز اهميت قلمداد مي عمـق و محتـواي    امـ

التحصيالن جديـد در يـافتن شـغل     عنوان يك مزيت به فارغ يك حوزه به
زمينـه يـك حـوزه     كند. شناخت تاريخچه و پيش  كمك شايان توجهي مي
را از  دراه خو نگار روزنامهتواند باعث شود تا يك   همچون امنيت ملي مي

رسـد كـه هـر      نظـر مـي   يك روزنامـه ديگـر جـدا كنـد. بسـيار بعيـد بـه       
اي كـه دارد بـدون داشـتن اطالعـات و      نگاري با هر اندازه تجربه روزنامه

آن مطلبي بنويسد. ريچارد آر.  دربارةبتواند  امنيت ملي دربارةدانش كافي 
اي و فضـايي در ژنـو و    برت نماينده اياالت متحـده در مـذاكرات هسـته   

: هـر گونـه   ديـ گو يمعاون سابق وزير امور خارجه در اظهـارات خـود مـ   
 كيـ مسـتلزم مبـارزه بـا     ،تالش در جهت رسيدن به مهارت و تخصـص 

كـه بـر اسـاس آن     يا هيـ نظر اسـت.  ينگار روزنامه يايغالب در دن هينظر
اطالعـات   نـه يهسـتند و در هـر زم   “همه فن حريف”بهترين گزارشگران 
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هاي تجربـي   دارند. سردبيران همچنان بر اين باورند كه مهارت يمختصر

گزارشگران به داشتن تخصص و مهارت در يك موضوع خـاص برتـري   
شـما   اگـر «هاي پيش به من گفـت   طور كه يك سردبير سال دارد يا همان

در آن صـورت   ،سوزي بـزرگ را پوشـش دهيـد    بدانيد چگونه يك آتش
در حقيقت، اين تمايل و گرايش در  »پوشش دهيد. اتوانيد هر چيزي ر  مي

نگاران وجود دارد تا نسبت بـه همكـار    ميان سردبيران و همچنين روزنامه
  باشند. نيداراي مهارت و تخصص است بدب يخاص نهيخود كه در زم

  رسانه بر محتوااي  حرفهوابق كاركنان ثيرات سأت
يـك   واگر يگ گزارشـگر متوسـط واشـنگتني     شناسي از ديدگاه جمعيت
ها شباهت زيادي با يكديگر ندارند. آيا  آن ،داشته باشيم يآمريكايي معمول

كنـد؟ در برخـي     اين موضوع در نحوه گزارش اخبار تفـاوتي ايجـاد مـي   
ال بايد گفـت ايـن موضـوع بـر     موارد، پاسخ مثبت است. ولي در عين ح

 ،اين تأثير هكرد ك گيري نتيجهتوان اين گونه   نمي اما  ،گذارد  محتوا تأثير مي
مـردم   نيانگيـ نگـاران از م  روزنامـه  التيتحصـ  زانيـ منفي خواهد بـود. م 

نويسـندگان   ي،ها در مقايسه با مردم عاد آمريكا به مراتب باالتر است. آن
نگـاران از   منفي هستند. آيا اگـر روزنامـه   ،ها تبهتري هستند. آيا اين تفاو

، دنيـايي كـه   بودندتري برخوردار  سواد كمتر يا از سطح تحصيالت پايين
  بود؟   كنيم، دنياي بهتري مي  در آن زندگي مي

بايد توجه داشت كه پيش زمينه ما بر نگاهي كه به دنيا داريم تأثير  اما
هاي ما و تمـام تجربيـات    دانشكده ،اهاي م گذارد. در واقع اين خانواده  مي

دهـد.    انتظارات و روياهاي ما شـكل مـي   ،ها زندگي ماست كه به اولويت
اين فرآيند در ميان همه اقشار مختلف جامعه از كارشناسان و متخصصان 
ارتباطات گرفته تا كارگران ساختماني، پزشـكان يـا مـددكاران اجتمـاعي     

يرات چگونـه اسـت؟ ويـور و    ثأشدت و ضعف ايـن تـ   امايكسان است. 
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نگـاران بـر اعتبـار، ارزش و     گويند تـأثير جمعيتـي روزنامـه     ويلهويت مي
هاي  هاي جاري و محدوديت با توجه به اهميت خط مشي خبارمحتواي ا

ايـن احتمـال    ،رو يك تأثير جزئي و ناچيز است. از ايـن  سازماني، احتماالً
هـاي جمعـي    ا در رسـانه هـ  گيرد كه افزايش شمار زنان و اقليت  قوت مي

هـا نخواهـد انجاميـد و     ي رسـانه اگونه تغييرات فاحشـي در محتـو   هيچ به
توانـد اغلـب     هـاي سـازماني مـي    شـدن و محـدوديت   اعيآموزش، اجتمـ 

ها را خنثي كند. اين موضوع از يـك   هاي فردي بين كاركنان رسانه تفاوت
تحقيق بـه آن  توان از طريق   ماهيت تجربي برخوردار است با اين حال مي

هاي خود دريافت كه زنان ناشـر   عنوان مثال، فارلي در بررسي پرداخت. به
موضوع اصـالح قـانون تسـاوي حقـوق را بـه       ،با ناشران مرد سهدر مقاي

در  عـالوه، اولـين تـراپ گودريـك     هاند. ب شكل مطلوب تري پوشش داده
وان عنـ  خود دريافت آنچه كه سـابق بـر ايـن از آن بـه     1991مطالعه سال 

در حال حاضر و در مقايسـه بـا سـال      ،شد  نام برده مي “موضوعات زنان”
دهـد. او دريافـت كـه      ها را تشكيل مي موضوع بسياري از سرمقاله  ،1980

العمل  طور منظم به موضوعات زنان واكنش و عكس نويسان زن به سرمقاله
ابي قرار صورت جداگانه مورد ارزي ها هر موضوع را به دهند. آن  نشان نمي

را  هدهندگان زن اهميت موضوعات انتخاب شـد  دهند. برخي از پاسخ  مي
  كردند.   يابيارز نييپا

 يحال زمان تغيير در فضاي كار ارتباطات فـرا رسـيده اسـت و برخـ    
مـاريون تاتـل مـارزلف     دهنـد.  يزنان قرار مـ  اريرا در اخت يبازتر يفضا
اعث شده است تا ماهيـت  گويد افزايش تعداد سردبيران زن روزنامه ب  مي

گويـد ديگـر     برخي تعامالت بين اشخاص در اتاق خبر تغيير يابد. او مـي 
هـايي كـه    كمستهجن در اتاق خبر وجود ندارد و ج يها نشاني از عكس

ـ    ـ    هرنگ و بوي جنسـي داشـتند، ب انـد. از ميـزان    رفتـه  نيطـور كلـي از ب
. ميـزان  ها در جلسات اتاق خبر تا حـدودي كاسـته شـده اسـت     يريدرگ
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همكاري در اتاق خبر بيشتر شده است و شباهت زيادي با دنياي واقعـي  

پذيرد. بـا ايـن     انجام مي  صورت تيمي نحوي كه كارها بيشتر به پيدا كرده به
نگـاران   حال، اعضاي هيئت راديو و تلويزيون در مجمع انجمـن روزنامـه  

هـاي   سياستراه ”خاطر نشان شدند كه  1993آسيايي در سال  ـ آمريكايي
 “.هاي خبـر بـاز اسـت    اتاق هجنسيتي آن هم از نوع ناخوشايند آن هنوز ب

آفريقايي طي گزارشي اعالم داشت مدير سفيدپوستش  ـ يك زن آمريكايي
هـاي   اش ماننـد نـوك پسـتان    او دوسـت دارد قهـوه  ”به او گفته است كه 
شد.  در دادگاه اباعث طرح دعو ،زيآم نيسخن توه ناي “شارون سياه باشد

منجـر شـد كـه بـر      ادگـاه توافق خارج از د كيبه  تيدر نها تيشكا نيا
او متعهـد شـد تعـداد     ريآن زن بهتر شـد و مـد   يشغل تياساس آن موقع

  عنوان كارمند تحريريه استخدام كند.  ها را به بيشتري از اقليت
گرايان در اتاق خبر باعث شد  ها و همجنس اقليت ،افزايش تعداد زنان

ثيرات بالقوه اين افزايش مطرح شود. برخـي از  أت دربارةيدي االت جدؤس
ال را مطرح كردند كه آيا زنان مجاز بـه پوشـش اخبـار    ؤسردبيران اين س

مربوط به سقط جنين هستند؟ مضمون اين پرسش اين است كه زنـان در  
اي از خـود   توانند همان مردان برخـورد غيرمغرضـانه    گونه موارد نمي اين

به پوشش  جازآيا مردان بايد م: پرسد  اين حال آيا كسي مي نشان دهند. با
پرسد كه   اخبار مربوط به رويدادهاي ورزشي يا جنگ باشند؟ آيا كسي مي

ـ   تواننـد بـه    گرايان مـي  آيا غيرهمجنس طـرف و غيرمغرضـانه    يصـورت ب
موضوعات مربوط به تمايل جنسي به طرف مخالف را پوشش دهند؟ آيا 

 ربـوط م يها توانند گزارش  خبرنگاران سفيدپوست ميآيا : پرسد  كسي مي
  طرفي پوشش دهند؟  به سفيدپوستان را از روي بي

گروه اقليت هستند در يك بن بست دوسويه  ونگاراني كه جز روزنامه
نگاران  ساي اين روزنامهؤقرار دارند؛ به اين ترتيب كه از سوي برخي از ر

مربوط به  يها رويدادها و گزارششود تا تنها   موريت داده ميأبه ايشان م



 159  تأثيرگذاري كاركنان رسانه بر محتواي رسانه

نگـاران   سا از اينكه روزنامـه ؤدهند و برخي ديگر از ر وششها را پ اقليت
احسـاس   ،طرفي خود را حفـظ نكننـد   ها بي اقليت در جريان اين گزارش

آفريقـايي از   ـ ساز آمريكـايي  فيلم  ك لي،ـكه اسپاي د. هنگاميـكنن  ترس مي
 آفريقـايي را بـراي   ـ نگاران آمريكـايي  هها درخواست كرد تا روزنام رسانه

) 1992، (محصـول سـال   Malcolm Xفيلم  دربارةبا وي  حبهگرفتن مصا
ضمن خودداري از انجام اين كار اعـالم كـرد    آنجلس تايمز لس ،بفرستند
بـراي   كننده نيستند. لي ظـاهراً  شوندگان مجاز به انتخاب مصاحبه مصاحبه

ريقايي شانس بيشتري بدهـد، خواسـتار   آف ـ آنكه به گزارشگران آمريكايي
در عين حال اعالم كـرد چـون در    يدر مصاحبه شد. البته و ها حضور آن

آفريقـايي بـه    ـ يـه آمريكايـربـ، بخشي از روان و تجMalcolm Xم ـفيل
آفريقـايي نسـبت بـه     ـ نگاران آمريكـايي  هـشود، روزنام  تصوير كشيده مي

  . موضوع فيلم بيشتر حساس خواهند بود
پليس كه متهم به  ورانمأآنجلس در پي تبرئه م لس 1992هاي  شورش

ــراي  فرصــت ،بودنــد ضــرب و شــتم رادنــي كينــگ هــاي فراوانــي را ب
آفريقـايي فـراهم آورد. دوروتـي بـوتلر گيليـام،      ـ  يـگزارشگران آمريكاي

نگــاران  و معــاون انجمــن ملــي روزنامــه واشــنگتن پســتنــويس  مقالــه
بود كه ايـن گـزارش    دنظر بسياري كامالً مشهو سياهپوست عنوان كرد از

چندان مورد اهميت قرار نگرفته است. گزارشگران اقليـت بـر ايـن بـاور     
بودند كه ماموريت تهيه اين گزارش با توجه به وابستگي نژادي شـان بـه   

از طرف ديگر مجاز به نوشتن اخبار مهـم در   اماايشان محول شده است، 
س سـت ا لدمت پوشـش خبـري نبودنـد. سـي    صفحه اول روزنامه يا هـداي 

از مـا  ” گويـد   در آتالنتا مي WAGA-TVاخبار شامگاهي  ريسردب ،سامپتر
شـود تـا     خواسته شده است تا در دو دنيا زندگي كنيم: از ما خواسته مـي 

شورشي كه در خيابان بود، گزارش تهيه كنـيم،   دربارةطرف  يصورت ب به
تبار احساس كرديم كـه   آمريكاييان آفريقاييعنوان  ما به ،در همان حال اما



  انتقال پيام  160
هاي  اين شورش ناشي از حكم ناعادالنه و ايجاد ياس و نا اميدي در سال

   “گذشته بوده است.
شـد كـه آيـا     سـؤال گراي مرد و زن  همچنين از گزارشگران همجنس

گـذارد.    كننـد تـأثير مـي     كه تهيـه مـي   ييها شان بر گزارش گرايش جنسي
گويـد    مـي  نيويـورك تـايمز   ييار سردبير اخبـار داخلـ  جفري شمالز، دست
گـراي مـرد    تهيه شده توسط گزارشگران همجنس يها بسياري از گزارش
بگويد  گرا شوند، مگر آن گزارشگر همجنس  ها حذف مي از داخل روزنامه

كه فرصت تهيـه   ندك  خاطر نشان مي كه گزارش او جا افتاده است. شمالز
درخصــوص قــدرت سياســي  ك تــايمزنيويــور ةيــك گــزارش در مجلــ

گـرا دسـت    گرايان مرد هرگز براي يـك گزارشـگر غيـرهمجنس    همجنس
گويــد   گــراي مــرد مــي دهــد. يكــي ديگــر از ســردبيران همجــنس   نمــي

توانند كلمات، عبارات يا تصـاويري    گراي مرد مي نگاران همجنس روزنامه
رنـدي  هـا شـوند دسـتكاري كننـد.      را كه باعث تضعيف يا تقويت كليشه

نبـود   :ديـ گو يم ها، مردم و ايدز سياسترفروش كتاب پ ةشيلتس، نويسند
تـأثير فجيعـي بـر بحـران ايـدز داشـت.        ،مرد گراي همجنسگزارشگران 
بيني خـود و بـا توجـه بـه تعصبشـان       گرا با واقع همجنسريگزارشگران غ

اين گزارش را ناديده گرفتنـد. بـه دنبـال يـك      ،انگراي همجنسنسبت به 
مـرد و زن   گـراي  همجنسدر مورد سردبيران ارشد و گزارشگران  مطالعه

هــا مشــخص گرديــد ايــن ســردبيران اگــر چــه بــه پوشــش اخبــار و  آن
ا منـد بودنـد،    هعالقـ  گرا همجنسرويدادهاي مربوط به جامعه  دربـارة  امـ 

 ،و زن اطالعات كافي نداشـتند  مردان گراي همجنسموضوعات مربوط به 
وشش اخبار مربوط به ايدز را با پوشش اخبـار  كه گاهي اوقات پ تا جايي

زنان،  كردند.  ان مرد و زن يكسان فرض ميگراي همجنسمربوط به جامعه 
هاي خود وفادار بـاقي   ان تا چه حد بايد به گروهگراي همجنسها و  اقليت

گروه نژادي يا گرايش جنسـي    ،ها تا چه اندازه بايد از جنسيت بمانند؟ آن
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دستيار مدير تحريريه در بوسـتون   ،لينكلن ميلستين خود طرفداري كنند؟
تبـار   نگاران آمريكايي آسيايي انجمن روزنامه 1992در مجمع سال  گلوب

احسـاس وفـادار مانـدن بـه گـروه نـژادي در مقابـل        ، خاطر نشـان كـرد  
باعث رنجـش و آزرده خـاطر شـدن وي     حقيقتجو براي يافتن و جست

مراقب باشيم و از  گروه، بايد كامالَ عنوان يك شده است. وي افزود: ما به
عنوان يك گروه طرفدار نبايـد از مرزهـا و حـدود تعيـين شـده       طرفي به

نبايـد بـيش از حـد     افتـد،   عدول كنيم و نسبت بـه آنچـه كـه اتفـاق مـي     
هاي  در يكي از ستون 1993در سال  ليول بيووِاحساساتي برخورد كنيم. ال

ها به مقاله خود كـه   واكنش دربارة )در اوهايو(چ روزنامه كلومبوس ديسپ
  ها را مورد انتقاد قرار داده است، مطالبي نوشت.  طي آن رئيس دانشكده

آفريقـايي  ـ  ييآمريكا ين بيوليو همگاها و منتقد رئيس دانشكده ،بيوليو
در يـك   ،دليل پيوند نژادي با رئيس هبودند: من احساس كردم منتقد من ب

هاي اين مورد ديگر ماننـد گذشـته    د. واقعيتبر  سر مي وضعيت نگراني به
شـدند. و    ارزش در نظـر گرفتـه نمـي    رنگ و بـي  هاي كم عنوان واقعيت به

توان يافت   نمي پوستي را رسد، هيچ فرد سياه  كه زمان انتقاد فرا مي  هنگامي
هـا   كاستي دربارةپوستان  كه بدون در نظر گرفتن احساس خشم ساير سياه

  ند. كرساني  خود اطالعو نواقص هم گروه 
كرد تـا بـه اصـل كلـي و       تر تالش مي بيوليو با سرسختي هر چه تمام

من « ،كند  نگاري پايبند بماند. او در ادامه اضافه مي طرفي روزنامه تي بيسنّ
ام كه يك قاضـي شـوم. مـن فكـر      گاهي اوقات به اين موضوع فكر كرده

بـا ايـن موضـوع سـازگاري      ام و طبيعتم كنم براي اين كار ساخته شده  مي
تي بي طرفي را مـورد انتقـاد قـرار    دارد. در اين ارتباط، سايرين مفهوم سنّ

دارند كه هر فرد، نقطه نظر و ديـدگاهي دارد و چـه بسـا      داده و اظهار مي
  صورت آزادانه بيان شود.  بسيار بهتر است كه ديدگاه نويسنده به
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تـرين منتقـدين    گنـويس مشـهور و يكـي از بـزر     كال تومـاس مقالـه  

ــه ــاران  روزنام ــراي همجــنسنگ ــه  گ ــد اســت روزنام ــرد معتق ــاران  م نگ
هاي سياسي  برنامه ،سعي دارند تا با اعمال فشار مرد اصوالً گراي همجنس
ــ همجــنس ــل گراي ــرد را تحمي ــن حــال كان م ــا اي ــد. ب انجمــن ملــي  ،نن
اســت گزارشــگران  يمــرد و زن مــدع گــراي همجــنسنگــاران  روزنامــه
خـود را بـر آن    گراي همجنسهمكاران غير مرد و زن علناً گراي همجنس

اند تا با تعصبات خود مقابله كنند و اين باعث بهتـر شـدن پوشـش     داشته
  شود.   ان ميگراي همجنس هموضوعات مربوط به جامع

كند (كه مصداق   شناسي با تخصص ارتباط پيدا مي كه جمعيت  هنگامي
د)، تـأثير  كـر اران خارجي مشـاهده  توان در تغيير ماهيت خبرنگ  را مي آن

 ،شـود. اسـكات شاسـتر     زمينه بـيش از پـيش مشـهود و نمايـان مـي      پيش
هـاي   سـانه گويـد كـاهش بودجـه ميـان ر      خبرنگار آزاد خارجي سابق مي

عنـوان   نگاران خارجي به شود تا استخدام روزنامه  اياالت متحده، باعث مي
نگاران آمريكايي به خـارج   هخبرنگاران خارجي در مقايسه با اعزام روزنام

يـك  « ديگو يتري به خود بگيرد. او م از كشور، بيش از پيش شكل عملي
دارنـد و   رنگـاران خـارجي در خـارج از كشـور حضـو      گروه از روزنامه

و مضحك اعزام گزارشگران آمريكـايي     آمادگي دارند تا به روش قديمي
كننـد كـه كارشناسـان      ميكنند و وانمود   كه تنها به زبان انگليسي تكلم مي

اند، مهر پايان بزنند. جدا از  ها را نديده هرگز آن هايي هستند كه قبالً مكان
خبرنگـاران   نيـ ا ،نگـاران خـارجي   اسـتفاده از روزنامـه   ياقتصـاد  هيتوج
ها از اطالعات  نحوي بهتري انجام دهند. آن توانند وظايف محوله را به  مي

؛ پيرامـون خـود برخـوردار هسـتند     شرايط داخلي محـيط  دربارةبيشتري 
تواننـد   يم “دهيخبرنگار خارجي تازه از راه رس”در مقايسه با يك  نيبنابرا

كه در حال حاضر  نسبا دقت بيشتري واقعيت را شرح دهند. ديويد الور
هاي اياالت  ضمن طرفداري از استخدام اسپانيايي ،هرالد است   ناشر ميامي
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ها، داراي  كند اغلب اسپانيايي  خاطر نشان مي ،نگار روزنامهعنوان  متحده به
د تـا  كرها كمك خواهد  دو زبان و دو فرهنگ هستند و اين واقعيت به آن

كه داراي همين خصوصـيات هسـتند ارتبـاط     يكيمكز فرميليون ن 400با 
  ها را درك كنند.  برقرار كرده و ديدگاه آن

برگـون و   ،گاي كـه توسـط گرينبـر    در اين راستا و بر اساس مطالعـه 
هـاي مشـابه    ) انجام شد، رهبران اسـپانيولي نيـز اسـتدالل   1983كورزني (
هاي محلـي را بـه    مهروزنا ،كنند. اين رهبران  هاي فوق را ارائه مي استدالل

نگاران انگليسي را براي پوشش خبري رويـدادها و   اين خاطر كه روزنامه
 مورد انتقاد قرار ،اند دهآور اخبار مربوط به جامعه اسپانيايي به استخدام در

رسد كه ايـن    نظر مي باز به ،دهند. با وجود استخدام كارمندان اسپانيايي  مي
انـد و در   اسـپانيايي اسـتخدام شـده    امعـه غير از ج كارمندان از جاهايي به

باعث شده تا در شناسايي و تمركز بر موضوعاتي كـه   موضوعنتيجه اين 
ناكـام بماننـد. در    ،ئز اهميـت هسـتند  زعم جامعه اسپانيايي مهـم و حـا   به

كيـد  أتي باعـث ت هاي سنّ و قالب  الگوهاي استخدامي«شود   گفته مي ،نتيجه
   ».ندشو  بيش از حد بر اخبار منفي مي

نگاراني كه مشاغل ارتباطات جمعي را به دليـل وارد   روزنامه ،نيبنابرا
ت بـه  بازگشـ در  ،انـد  شدن به يك شغل ديگر (مانند سياست) ترك كرده

  شوند.  با مشكل مواجه ميشغل قبلي 
آن  ،Montgomery Advertiserري جنكينز سردبير اجرايـي روزنامـه   

منظور احراز سمت معـاون وزيـر مطبوعـات     هب 1979روزنامه را در سال 
فقـط كـافي   ”معتقد است كه  نزيكارتر ترك كرد. جنك  جمهور جيمي رئيس

ا شما هماننـد يـك كـاالي خـاك     بار اين كار را انجام دهيد تا ب است يك
فـردي كـه    دربـارة مـن  ” ديگو يجنكينز در ادامه م “خورده برخورد شود.

در بالتيمور شـود و اينكـه    The Evening Sun ةخواهد سردبير روزنام  مي
هـيچ نظـري    ،نگاري چه خواهد كرد پس از ورود با حرفه من در روزنامه
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با چاپلوسي و تملق بـه   دهم. من يك خودخواه صاف و ساده بودم و  نمي

دادم حتي اگـر    ام. من اين كار را انجام مي جمهور در نيامده خدمت رئيس
  شود.   ام مي حرفه رفتندانستم كه كه اين كار باعث از بين   مي

عنوان يك عامل منفي  سياسي به ةدر اين مثال، داشتن تجربه در عرص
تجربـه دولتـي را    ،شود. بـا ايـن حـال سـاير سـردبيران       در نظر گرفته مي

  كنند.    مثبت ارزيابي مي يازيامت
همانند آنچه كه در تمام مشـاغل   ،ارتباطاتعلوم ن اجمعيت متخصص

ننـد. شـما در   ك  ف ديگر جاري است، خود شغل خود را انتخاب ميرَو ح
شما بـراي   ،مختار و آزاد خواهيد بود شويد، كامالً نگار روزنامهاينكه يك 
شويد و كساني كه يك حرفه مشابه را انتخاب   اب نمينگاري انتخ روزنامه

ها با يكديگر وجه اشـتراك   در بسياري از خصوصيات و ويژگي ،كنند  مي
وجـود دارد   “نوع شخصيت” نگاري يك گويد، در روزنامه  س ميدارند. ه

درسي در آينـده   ةتواند به يك رشت  نگاران مي و مطالعه شخصيت روزنامه
شور و هيجان را دوسـت   ،نگاران كند روزنامه  افه ميس اضتبديل شود. ه

هـا بـه    دارند و از موضوعات انتزاعـي بيزارنـد. عشـق و عالقـه وافـر آن     
ها پوشش اخبار سنا را به مجلـس نماينـدگان و    شود آن يباعث م ،هيجان

  سياست را به مديريت ترجيح دهند. 

  ها و باورهاي شخصي ها، ارزش نگرش
هسـتند، بـا    برالياز نظر سياسي ل نكهيبر ا يانه مبناصحاب رس هياتهام عل

در نـوع خـود    ،شباهت ندارند كايبه مردم آمر ند و اصوالًا مذهب مخالف
در ساليان اخير بسـيار رايـج و مرسـوم     كهموضوع درخور توجهي است 

اصـحاب رسـانه از    ديها و عقا در مورد نگرش تيبوده است. البته حساس
بر كيفيت اخبار  نگار روزنامههاي يك  كه نگرششود   اين فرضيه ناشي مي

  گذارد.     تأثير مي يهاي و و گزارش
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  نگاران   ها و باورهاي شخصي روزنامه ارزش
طور كلـي   هآمريكائيان ديگر) ب ازاياالت متحده (و بسياري نگاران  روزنامه

هـا   پايبنـد هسـتند. آن   ،خواننـد   مـي  “مـادري ”هاي  را ارزش به آنچه كه آن
ر خانواده، عشق، دوستي و شـكوفايي و رونـق اقتصـادي و مخـالف     طرفدا

نگـاران عـالوه بـر ايـن      ورزي و جنگ هسـتند. ايـن روزنامـه    تنفر، تعصب
بـه   ،شـوند   مربـوط مـي   انيهاي اوليه كه به مهرباني و عطوفـت انسـ   ارزش
هـا در اوايـل    هايي كه بيشتر مرهون جنبش ترقي خواهانه آمريكـايي  ارزش

ها را بـه شـرح    ن اين ارزشنتمو ا تسنيز پايبند هستند. پال قرن بيستم است
گرايــي  كننــد: فردگرايــي، تجــارت آزاد، رقابــت و مــادي  ذيــل تعيــين مــي

شمارد: نژادپرسـتي،    ها را به شرح ذيل بر مي (ماترياليسم). گانس اين ارزش
گرايـي شـهرهاي    روسـتايي  ،گو داري پاسخ سرمايه ،دموكراسي نوع دوستانه

  جويي، نظم اجتماعي و رهبري ملي.   فردگرايي، اعتدال ،ككوچ
هـاي   ينيـ ها و آ عرف يمعرف ينگاران برا به گرايش و تمايل روزنامه رستيـنژادپ

در ايـن  ها سـاير كشـورها    آن دگاهيعنوان مدل برتر است. از د به كايرايج در آمر
  د. گيرن  زمينه بر اساس استاندارد آمريكايي مورد ارزيابي قرار مي

كنـد تـا     عنواني است كه گـانس از آن اسـتفاده مـي    دموكراسي نوع دوستانه
از يـك رويـه   ”اخبار بايد  هنگاران بر اين باورند ك نشان دهد اغلب روزنامه
ايـن ارزش زمينـه    “تبعيت كنند.   و خدمات عمومي  مبتني بر مصالح عمومي

افراد منحرف شده سياستمداران فاسد،  دربارةها و اخبار  بسياري از گزارش
شـهروندان از   يهاي دولت و خـوددار  هاي دموكراتيك، ولخرجي از آرمان

  دهد.    را تشكيل مي نشا دموكراتيك ةجانبه در جامع مشاركت همه
نگـاران،   عبارت از آن چيزي است كه اغلب روزنامه داري پاسخگو سرمايه

دالنـه بـدون   رقابت سالم و عا ــ اجراي آن از سوي تجار را انتظار دارند
هاي غيرمنطقي باال يا استثمار كارگران و احتـرام بـه    داشت به سود چشم
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اداره  انوادگيصـورت خـ   هايي كه به واحدهاي تجاري كوچك و تجارت

شوند. در واقع، پترسون، آلباوم، كوزمتسكي و كانينگهام دريافتنـد كـه     مي
تـري   ب دوستانهسردبيران روزنامه در مقايسه با عامه مردم ديدگاه به مرات

  داري دارند.  نسبت به سرمايه
نگـاري اسـت كـه نـواحي      روزنامـه  لئاگرايي شهرهاي كوچك ايد روستايي

گـري و   صـنعت  ،عنوان مركـز پاكـدامني   و شهرهاي كوچك را به اييروست
هـا و اخبـار نـواحي     گيـرد. گـزارش    مـي  روابط اجتماعي منسـجم در نظـر  

ــه جــرم و جنايــت  روســتايي بيشــتر حــول محــور موضــوعاتي از   ،جمل
  ، مشكالت اقتصادي و تهديدات محيط زيست هستند.    هاي قومي  ناآرامي
مربـوط بـه    يهـا  كه اخبار و گـزارش  ينگاران از سوي روزنامه راييـفردگ

كننـد    آوري و تهيه مـي  طرفداران پر و پا قرص مكتب اصالت فرد را جمع
فرادي هستند كه بـراي  از ارزش بسيار بااليي برخوردار است. فردگرايان ا

ا كننـد،    پيشرفت و خير و صالح جامعه كار مي ايـن كـار را بـه روش     امـ
رغـم وجـود    اسـت كـه علـي    انيقهرمـ  ،دهند. فـرد   خاص خود انجام مي

باز هم برنده است. ايـن ارزش شـامل حـال     هاي غيرقابل تفوق، نابرابري
ه مـردم  هـاي بزرگـي كـ    تكنولـوژي و سـازمان   دربارةها و اخبار  گزارش

  شود.   ها را مورد دستبرد قرار داده اند نيز مي فردگرايي آن
افراطي عمل  يعنوان يك عامل بازدارنده در برابر فردگراي به اعتدال گرايي

قهرمان نبايد قانون يا معيارهاي موجود را نقض و  ،كند. به اين ترتيب  مي
  ند. كها تخطي  از آن

از ارزش و اهميت بسيار بااليي است.  نگاران از نظر روزنامه نظم اجتماعي
هـا و    نـاآرامي  دربـارة دارد تـا    نگاران را بر آن مـي  روزنامه ،نظم اجتماعي

ها و نهادهاي حاكم بر جامعه را تهديد  و گروه درتعواملي كه صاحبان ق
نگاران ضـمن اشـاره بـه     مختلفي تهيه كنند. روزنامه يها گزارش  كنند،  مي



 167  تأثيرگذاري كاركنان رسانه بر محتواي رسانه

م باعث اختالل در نظم اجتماعي شـده يـا رفتـاري    مواردي كه در آن مرد
انـد بـه تعريـف     هاي مسلم اجتماعي از خود نشـان داده  متناقض با ارزش
عنوان يك رفتار قابل قبول يا رفتـار غيرقابـل قبـول نـام      آنچه كه از آن به

  كنند.   كمك مي ،شود  برده مي
و اهميـت   ارزشاو نگـاران بـراي    روزنامـه اي است كه  نيز مقوله ريـرهب

از الزامـات مهـم در ايجـاد و حفـظ نظـم       يزيرا يكهستند  بسياري قائل
 دربارة ييها تواند به تهيه گزارش  رهبري است. اين موضوع مي ،اجتماعي
هـا   نجامد كـه نشـاني از صـداقت يـا اخالقيـات در آن     ابي يمداران سياست

نـد كـه چـرا    ك  خورد و به توضيح ايـن موضـوع كمـك مـي      چشم نمي به
شك و بدگماني به افراد صـاحب قـدرت    ةنگاران همواره به ديد وزنامهر

توانند مقامـات و مسـئوالن انتخـاب شـده را       افرادي كه مي ،كنند  نگاه مي
كـه گزارشـگري   دهد  نشان ميما تّ. ارآورندتحت نفوذ و سيطره خويش د

 نگـار  روزنامـه تواند توسـط    مي عنوان يك ابزار ارتباطي تحقيقي چگونه به
تنها در يك تراژدي جداگانـه بلكـه در مـورد اخـتالل      براي ابراز خشم نه

مـورد اسـتفاده    ،دشو اخالقي يا اختالل اجتماعي كه از تراژدي مستفاد مي
كفـايتي،   بـي ”در اغلب اوقـات از   نگار روزنامهو غضب  شمقرار گيرد. خ

شـود    ناشي مي “انگاري يا رفتار غيرقانوني مقامات و نهادهاي دولتي سهل
  انجامد.   و خيلي اوقات به درخواست اصالحات اجتماعي مي

هـا   شـود، برخـي از ايـن ارزش     طـور كـه گـانس نيـز متـذكر مـي       همان
گـر   كارانـه بنيـادين و برخـي نيـز بيـان      هدهنده يك ايدئولوژي محافظ بازتاب

داري  سيسـتم سـرمايه  ”نگـاران از   ايدئولوژي ليبراليستي هستند. دفاع روزنامه
كـه   در حالي ،ف كرديتوص “گرا ليبراليسم راست” توان همانند  را مي “گو پاسخ

احساس دلتنگـي بـراي نـواحي و منـاطق      ،ها تنگاران به سنّ احترام روزنامه
فردگرايي، دفاع از نظم اجتماعي و وفـاداري بـه    ،گرايي) روستاييروستايي (

ان هـر يـك   نگـار  كارانه دارند. هر چند روزنامه رهبري همگي ريشه محافظه
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ا ها موافق باشـند،   وبيش با هر يك از اين ارزش تنهايي ممكن است كم به امـ 

 بشكـه نمونـه آن جنـ   ـــ  هـا   كند كه اين ارزش  گونه استدالل مي گانس اين
شوند. در   تنها در اخبار است كه كامل مي ــطلبان است  خواهانه اصالح ترقي

كنند از طريق توجه و گـرايش بـه     اين راستا افرادي نيز هستند كه تالش مي
جامعه شوند. شايد دليـل آن   يعنوان يك شغل باعث ارتقا نگاري به روزنامه
از طريـق   آورد تا  نگاري براي ايشان فراهم مي هايي است كه روزنامه فرصت
  نكرات اجتماعي را افشا سازند. ها و م آن بدي

  هاي سياسي شخصي   نگرش
شمال شـرق   اي رسانههاي بزرگ  نگاران سازمان بر اساس مطالعه روزنامه

نگـاران   بر اين باور بودند كـه روزنامـه   1980مردم در اوايل دهة  ،كايآمر
  و آزادانديش هستند.  براليافرادي ل عمدتاً

و  بــراليظــر سياســي افــرادي لرو از ن نگــاران پــيش روزنامــهامــروزه 
كنند. اغلـب ايـن     تبعيت نمي سنّتيانديش هستند و از قواعد و عرف ادآز

ي أگـرا هسـتند و بـه نامزدهـاي حـزب دمـوكرات ر       نگاران چپ روزنامه
نيست كـه باعـث    يسياست ايشان مبتني بر ليبراليسم ،دهند. با اين حال  مي

شـود، بلكـه مبتنـي بـر      ها از مزايـاي اجتمـاعي و اقتصـادي    محروميت آن
داري  ها در قالب يك چارچوب سرمايه . آناست ليبراليسم اجتماعي معاصر

كننـد.    از كشوري كه داراي تشكيالت رفاه اجتماعي قوي باشد، حمايت مي
ــوق       ــين، حق ــقط جن ــون س ــاعي همچ ــوعات اجتم ــي موض ــروز برخ ب

تـا  باعث شد  1960گرايان مرد و موضوعاتي از اين دست از دهة  همجنس
هـا   فاحشـي ايجـاد شـود. بسـياري از آن     تفـاوت بين ايشان و عامه مـردم  

جهـاني   نداشـته و نسـبت بـه نقـش     “سيسـتم ”گونه تعلق خاطري بـه   هيچ
ها خواهان برچيده شدن قـدرت و   انتقادي دارند. آن آمريكا، نگاهي كامالَ
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 ،پوست نفوذ افراد بانفوذ در داخل نظام و واگذاري قدرت به رهبران سياه
  ها هستند.  و از جمله رسانه ديشمندانكننده، ان هاي مصرف گروه

كـاران بـراي    ها از سوي بسـياري از محافظـه   هاي آن اطالعات و داده
ها مورد استفاده قرار گرفته است. هربـرت اشـمرتز    توجيه انتقاد از رسانه

هـا و نظـرات    ديـدگاه  ديـ گو ياويل مـ  موبيل   معاون سابق روابط عمومي
هاي غالب آمريكايي در تضاد مستقيم قرار دارنـد   نگاران با ارزش روزنامه

نگـاران بـه واسـطه ايـن باورهـا از نشـريات در ايـن         و چنانچه روزنامـه 
  صدمه زيادي به مردم وارد خواهند كرد.  ،رويارويي استفاده كنند
تا چه اندازه آزاد و آزاد انديش هسـتند؟   نگاران دقيقاَ بنابراين، روزنامه

گذرد؟ ما پيشتر به ايـن واقعيـت     ها چه مي سياسي آن يها گرايشدر پس 
نگاران در مقايسه با يك فـرد آمريكـايي متوسـط از     پرداختيم كه روزنامه

تفاوتي كه بـا اتهامـات نسـبت      ،برخوردار است يباالتر التيسطح تحص
هـا در مقايسـه بـا اغلـب      نگاران داير بر ايـن كـه آن   داده شده به روزنامه

ارتباط تنگاتنگي دارد. با  ،از نظر سياسي آزاد انديش تر هستند ئيانآمريكا
ارتبـاطي بـا    اين حال بايد توجه داشت كه تحصيالت دانشـگاهي لزومـاَ  

و  1960ليبراليسم (آزاد انديشي) نـدارد. در حـالي كـه دانشـجويان دهـة      
شان گـرايش و تمايـل بيشـتري بـه      در مقايسه با والدين 1970اوايل دهة 

كار شدن تمايل  بيشتر به محافظه 1980داشتند، دانشجويان دهة  سميلراليب
  دادند.   نشان مي

ايـم كـه    نگاراني بوده به بعد، شاهد افزايش درصد روزنامه 1971از سال 
، 1971درصـد در سـال   5/35 انـد:  عنوان دمـوكرات معرفـي كـرده    خود را به

 ،. در مقابـل 1992 لدرصد در سا1/44 و 1983 ـ  1982درصد در سال 5/38
درصد در سال 7/25 خواه كاهش يافته است: نگاران جمهوري درصد روزنامه

. 1992درصــد در ســال 3/16 و 1983ـــ1982درصــد در ســال 8/18 ،1971
نگـاران مسـتقل معرفـي     روزنامه عنوان خود را بهكه نگاراني  درصد روزنامه
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در ســال  صــددر1/39 بــه 1971درصــد در ســال 5/32 انــد نيــز از كــرده
تغيير يافته است. در مقايسه  1992درصد در سال 4/34 و به 1983ـ1982

با كل جمعيت اياالت متحده و بسته به اينكه شما از چه روش نظرسنجي 
تـا   5نيـد، بيشـتر از   ك  عنوان معيار انتخـاب حـزب حـاكم اسـتفاده مـي      به

عنوان طرفـداران حـزب دمـوكرات و     نگاران خود را به درصد روزنامه10
عنوان طرفداران حـزب   درصد روزنامه نگران خود را به15تا  10 كمتر از

كنند. بخشي از اين افزايش در تعداد طرفـداران    خواه معرفي مي جمهوري
نگـاران اقليـت و    توان بـا افـزايش تعـداد روزنامـه      حزب دموكرات را مي

نگـاراني كـه بيشـتر خـود را      روزنامـه  ،نگاران زن مرتبط دانسـت  روزنامه
  كنند.   طرفداران حزب دموكرات معرفي مي عنوان به

 نگـار  روزنامـه ليبراليسـم حـول محـور     دربارةها  استدالل ،با اين حال
انـد كـه    سطح متوسط نبوده است بلكه بيشتر حول محور آن چيزي بـوده 

نـام   “طبقه ممتاز يانخبگان ”عنوان  از آن به) 1986( ليختر، راتمن و ليختر
هاي معتبر و بسيار با نفوذ ايـاالت   كه براي رسانه نگاراني برند، روزنامه  مي

دريافتند كـه   1980تا  1979هاي  ها در فاصله سال كنند. آن  متحده كار مي
ها نيـز   درصد از آن17نگاران از نظر سياسي ليبرال و  درصد از روزنامه54

ي كـه در انتخابـات رياسـت    نگاران روزنامهاند. از مجموع  كار بوده محافظه
ي أهـاي ر  به پـاي صـندوق   1976تا  1964هاي  در فاصله سال جمهوري

اند. آنچه كه  ي دادهأدرصد به نامزد حزب دموكرات ر 80اند، بيش از  رفته
در باال گفته شد با اطالعاتي كه توسط ويور و ويلهويت از يك نمونـه از  

 نگاران وابسته بـه طبقـه   فقط از روزنامه (و نه هنگاران اياالت متحد روزنامه
آوري شـده   آوري شده است مطابقـت دارد. اطالعـات جمـع    ممتاز) جمع

درصد از 45نشان داد كه  1983ـ   1982توسط ويور و ويلهويت در سال 
درصد از 30خواه و  ها جمهوري درصد از آن25نگاران، دموكرات،  روزنامه

  اند.  خواه) بوده نه جمهوري وها مستقل (نه دموكرات  آن
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ي از افـراد بـر ديـدگاه خـود دايـر بـر اينكـه        بسـيار  ،غلط ايدرست 
نگاران در مقايسه با عامـه مـردم از نظـر سياسـي بيشـتر گـرايش        روزنامه

نگـاران از   كنند و روزنامه  ليبراليستي دارند، همچنان اصرار و پافشاري مي
اي كـه روي گـروه    س پس از مطالعهاين موضوع در امان نخواهند بود. ه

ته بــه طبقــه ممتــاز انجــام داد دريافــت كــه  وابســ واشــنگتنمطبوعــاتي 
هر چند كه گروه اخبار را داراي گرايش ليبرالـي   واشنگتننگاران  روزنامه

داننـد تـا ليبـرال. در      كار مـي  اين گروه بيشتر خود را محافظه اما ،دانند  مي
نگـاران   كـرد كـه روزنامـه    گيـري  نتيجـه گونـه   س اينه ،پايان اين مطالعه

سه با آنچه كه منتقدان مطبوعات به آن باور دارند بيشـتر  در مقاي واشنگتن
داراي يك شخصيت غيرسياسي هستند. نتايج حاصل از مطالعـه پوشـش   

خـواه در   مبارزات انتخابـاتي نامزدهـاي دمـوكرات و جمهـوري     اي رسانه
هاي تلويزيـوني   داد كه شبكه اندر اياالت متحده نش 1984انتخابات سال 

نامزدهـا   دربـارة كننده يا تقـويتي را   فيهاي تضع از حيث اين كه ديدگاه
شـبكه   ،عنـوان مثـال   انتخاب كنند با يكديگر تفاوت خواهند داشـت. بـه  

هـا و   دموكرات دربارةدرصد بااليي از هر دو ديدگاه  سي بي اي تلويزيوني
ان بـي  شبكه تلويزيـوني   تيخواهان در اختيار دارد. ديدگاه تقوي جمهوري

ا در يـك نسـبت مسـاوي قـرار دارد،      حزب تقريبـاً هر دو  دربارة سي امـ 
) در درصـد 51خواهـان (  جمهوري دربارةكننده اين شبكه  فيديدگاه تضع

درصـد   ،) بيشتر اسـت. در ايـن ارتبـاط   درصد42ها ( مقايسه با دموكرات
هـا   نسبت به دمـوكرات  اس بي سي تلويزيوني ةكننده شبك فيديدگاه تضع

ـ درصـد 23خواهـان (  ري) در مقايسه با جمهـو درصد42( طـور قابـل    ه) ب
و اين در حالي است كه ديدگاه تقـويتي ايـن شـبكه    است. توجهي بيشتر 

 26خواهـان (  ) در مقايسه بـا جمهـوري  درصد 14ها ( نسبت به دموكرات
گزارشــگران شــبكه تلويزيــوني  رو،  ) بســيار كمتــر اســت. از ايــندرصــد

هــا  مــوكراتبــه د نســبتخواهــان  در مقايســه بــا جمهــوري ســي بــي يا
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صورت منفـي). در ايـن    صورت مثبت و چه به تر بودند. (چه به سرسخت

سـبت بـه هـر دو حـزب     ن سـي  بـي  ان ميان، گزارشگران شبكه تلويزيوني
هر دو حزب برابر بود. گزارشـگران   دربارةنسبت آن  اماسرسخت بودند 
هـا را   دمـوكرات  نيز در اظهارات خـود غالبـاَ   اس بي سيشبكه تلويزيوني 

  دادند.   انتقاد قرار مي مورد
با توجه به اين كـه سـه شـبكه تلويزيـوني در حـال پوشـش خبـري        

توانند   ها نمي نامزدهاي مشابه در يك سال بودند، بديهي است كه همه آن
هـاي شخصـي در    بازتاب دهنده واقعيت انتخابـات باشـند. اينكـه ارزش   

، خـود يـك   خيـر  هاي تلويزيوني را علت اين اختالفات بـدانيم يـا   شبكه
تفكيـك متغيرهـايي ماننـد     رو، باشـد. از ايـن    موضوع تجربي جداگانه مي

هـا نيازمنـد تحقيقـات     رسـانه  دهيهاي شخصي در محيط بسيار پيچ ارزش
  بيشتري است. 

هـاي   است كه دامنـه فعاليـت   نيمل اأيكي ديگر از موضوعات قابل ت
هـاي   نازمانگاران تا كجاست و ميزان تحمـل سـ   سياسي شخصي روزنامه

ـ    ايشان تا چـه انـدازه بايـد باشـد. هنگـامي      اي رسانه ندي نلسـون،  كـه س
شـروع   واشـنگتن در تاكوما در  مورنينگ نيوز ترايبيون گزارشگر آموزشي

تبعيض در مسكن بـر اسـاس گـرايش     تيبه سازماندهي رفراندوم ممنوع
 سـاده از سمت خود كنار گذاشته شـد و بـه يـك ويراسـتار      ،جنسي كرد

چـرا كـه وي    ديـ د ينمـ  هيـ در ايـن تنب  يارتبـاط  چيل شد. نلسون هـ تبدي
مسئوليت گزارش امور آموزشي را بر عهده نداشت و نه مسـكن. پـس از   

هـاي   انتخابات به او گفته شد او در صورتي كـه دسـت از تمـام فعاليـت    
تواند به شغل گزارشگري خود باز گردد و او اين   سياسي خود بر دارد مي

بـه عقيـده مـن اعالميـه حقـوق در      « ،گويد  كرد. نلسون ميرا رد  نهادپيش
بـه مراتـب    شود  مقايسه با هر دستورالعملي كه توسط مديريت تدوين مي

نگـاران شـبيه رعايـا     روزنامـه « ،گويـد   ارزش اخالقي باالتري دارد. او مي
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سـاعته در   24ايـم كـه بايـد     هاي شركت تبديل شـده  هستند. ما به دارايي
نلسون از كارفرماي خود بـه دادگـاه شـكايت كـرده      »اشيم.ها ب آن ياراخت

است و روزنامه نيز در حال دفاع از خود است. جان برانت، مدير هيئـت  
اين پرونـده  «كند كه   گونه عنوان مي تحريريه روزنامه در دفاع از خود اين

اي اسـت   پرونده لكهسبك زندگي، آزادي بيان يا يك فرد نيست، ب دربارة
كـه يـك     شـود. لـذا هنگـامي     ز اعتبار يـك روزنامـه دفـاع مـي    كه در آن ا
در واقـع   ،كند  مشهود را انتخاب مي ، يك نقش سياسي كامالًنگار روزنامه

   »شود.  باعث تحليل رفتن اعتبار روزنامه مي
هاي خاصي را  سياست  ،تضاد منافع بالقوه دربارةها  بسياري از روزنامه

مـا از دخالـت فعاالنـه در    « ،گويـد   يمـ  واشـنگتن پسـت  كننـد.    دنبال مي
، اقدامات اجتمـاعي،    سياست، روابط عمومي ــ هاي ميهن پرستانه جنبش

رسـند كـه توانـايي مـا در گـزارش        نظر مي توانند يا به  كه مي ــ تظاهرات
كنـيم. در    مخاطره بيندازند، پرهيز مـي  طرفانه و تهيه اخبار عادالنه را به بي

ن و نزديكـان را مشـمول قـوانين و مقـررات     ان منسوبتوا  اين ارتباط نمي
 ياسـ يس يهـا  تيـ ها يـا فعال  بايد پذيرفت كه نوع كار آن اماروزنامه كرد 

اي  و حرفـه  يروابط كار نيزند. بنابرا ينم بيها به تماميت روزنامه آس آن
  .  داعضاي خانواده كاركنان بايد در اختيار مسئوالن روزنامه قرار گير

  ذهبي شخصيم يها گرايش
نگاران تا چه حد موافق يا مخالف مسـيحيت، يهوديـت يـا     اينكه روزنامه

هـاي موجـود    ساير مذاهب هستند، موضوع ديگري است كه با اسـتدالل 
نگاران ارتباط نزديك و تنگاتنگي دارد.  سياسي روزنامه يها گرايش دربارة

 1800نگـاران تـا اواسـط دهـة      معتقد است هـر چنـد روزنامـه    اوالسكي
نگاران مدرن تحت تأثير مكاتب اصالت انسـان   روزنامه امامسيحي بودند،  
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انـد و بـه ايـن     ضد مسيحيت هستند قرار گرفته و وحدت وجود كه كامالً

  اند.  ترتيب ميراث مسيحي را رها كرده
نگــاري را در ده  ) موضــوع روزنامــه1986راتمــن و ليختــر (ليختــر، 
ها همگي در شمال شرق  ر مركزي آن(كه دفات “ممتاز”ملي  نهسازمان رسا

درصـد از  20اياالت متحده قرار دارد) مورد مطالعه قرار دادند و دريافتند 
هـا كاتوليـك و    درصـد از آن 13ها عضو مسيحيان پروتسـتان، حـدود    آن
نگاران ممتاز كـه در ايـن    از روزنامه   درصد يهودي هستند. حدود نيمي14

گونه وابستگي مذهبي ندارند  كه هيچ مطالعه شركت داشتند، اظهار داشتند
ندرت يا هرگز در مراسـم   به«كردند  نگاران عنوان درصد از روزنامه 86و 

   »اند. مذهبي شركت نكرده
نگاران در مقايسـه   ه دين در اين روزنامهه نبودن برسد وابست  نظر مي به

آمده دست  هطور قابل توجهي بيشتر باشد. نتايج ب هب ،نگاران با كل روزنامه
از مطالعه انجام شده توسط ويور و ويلهويـت درخصـوص يـك نمونـه     

از سراسـر ايـاالت متحـده در سـال      نگار روزنامه 1001رندوم متشكل از 
متفـاوت در مقايسـه بـا     ، حكايت از يـك تصـوير كـامالً   1983و  1982

دارد. ويور و ويلهويت در  يخترتصوير ارائه شده توسط ليختر، راتمن و ل
نگاران اياالت متحـده در مجمـوع و كـل     نشان دادند روزنامه 1983سال 

از پيش زمينه مذهبي مشابهي برخوردار هستند. تا جايي كـه   جامعه تقريباً
نگــاران اظهــار كردنــد پروتســتان هســتند،  درصــد از روزنامــه60حــدود 

درصد نيز يهودي بودنـد. در  6كاتوليك هستند و گفتند ها  درصد از آن27
نگاران بودنـد كـه يـا وابسـتگي مـذهبي       درصد از روزنامه7اين ميان تنها 

ديگري داشتند يا هيچ وابستگي مذهبي نداشتند. تكـرار مطالعـه ويـور و    
نگـاران   هاي مذهبي روزنامـه  ثابت كرد وابستگي 1992ويلهويت در سال 

هاي مذهبي كـل جامعـه آمريكـا اسـت. در ايـن       وابستگيهمچنان مشابه 
 مجمـوع در هـا (  ئـي در درصـد پروتسـتان   ارتباط شاهد يك كـاهش جز 
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هـا هسـتيم. (تـا     درصد) و يك افزايش جزئـي در درصـد كاتوليـك   4/54
در همان انـدازه   نگاران يهودي تقريباً درصد). درصد روزنامه9/29 حدود
گوينـد    نگاراني كه مـي  و درصد روزنامه تدرصد) باقي مانده اس4/5قبل (
 ر ناچيزي افزايش يافته است (بـه طو هگونه وابستگي مذهبي ندارند، ب هيچ

هـاي   شـود ايـن اسـت كـه ارزش      الي كه مطرح مـي ؤدرصد). حال س5/5
هـاي   تواند بر اخبار تأثير بگذارد؟ رسانه  نگاران چگونه مي مذهبي روزنامه

به پوشـش خبـري سـاير نهادهـاي قدرتمنـد اجتمـاعي        كه ناخبري آنچن
كننـد.    نـداني نمـي  كيـد چ أدهند، براي پوشش خبري مـذهب ت   اهميت مي

هاي برجسته مذهبي تلويزيـون (ماننـد پـت     هاي شخصيت گرچه رسوايي
بيكر) باعث شدند تا مـذهب در    اسواگارت، جيم و تامي  رابرتسون، جيمي

كـه از   اين رادني دنجرفيلد بـود  امادر صدر اخبار قرار گيرد،  1990سال 
نيـروي انسـاني    هايي كه سابق بر ايـن فضـا و   روزنامه آن زمان باعث شد

دادند از اين كار دست بـر دارنـد.     زيادي را به اين موضوع اختصاص مي
كنند كه شكسـت مـذهبي     اي وانمود مي سردبيران به گونه ،در اين ارتباط

گيـرد. در واقـع از مجمـوع      كنند قرار مـي   تهيه مي هدر حاشيه گزارشي ك
شود، تنهـا    منتشر مي اي كه در اياالت متحده چاپ و روزنامه 1600 تقريباً

وقت به موضوعات مذهبي  طور تمام هسردبير وجود دارد كه ب 50كمتر از 
يكپارچـه   “حـق مـذهبي  ”هـاي خبـري آن را    پردازند. آنچه كه رسـانه   مي
خبـار مهـم و    متضاد است و هر چنـد كـه غالبـاً    نامند، در عمل كامالً  مي

ها شـاهد   در ميان آن اما آيد،  برجسته از دل اين تشكيالت متغير بيرون مي
  هاي مذهبي نيز هستيم.   شكست

ها، پوشش خبـري متغيـر و گـاهي اوقـات      يكي از نتايج اين شكست
 دهگزارش منتشـر شـ   40عادي اخبار مذهبي بوده است. تجزيه و تحليل 

رويدادهاي مذهبي  دربارة 1993تا مارس  1990در بازه زماني بين مارس 
هـا در بردارنـده    از ايـن گـزارش    تنهـا نيمـي   دهـد   مبهم و مرموز نشان مي
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افـراد شـكاكي كـه     يعنـ يگـزارش هسـتند.    “طـرف ديگـر  ”اطالعاتي از 

 يدر آگهـ  حيحضـرت مسـ   ريتصـو  دنيهاي گزارش شده مانند د معجزه
طـور كـه آرت    مقدس را باور نكردند. همـان  ميشدن مر رو ظاه ياسپاگت
هـاي دولتـي در    اناز سـازم    مامور رسـيدگي بـه شـكايات مردمـي     ،نومن

كه زمان تهيه   هنگامي« عنوان كرد 1989اي در سال  ساكرامنتو بي در مقاله
 ادولت، عدالت، جنگ، صلح، فقر و مانند آن فر دربارة يجد يها گزارش

توان بـه    مي گرانينگاران تنها قشري هستند كه بيش از د رسد، روزنامه  مي
هايي را مطـرح   در اين رابطه پرسش توانند  ها مي د، زيرا آنكرها اعتماد  آن

يد صـحت حقـايق گفتـه شـده در     أيكرده و در تحقيقات خود خواستار ت
كـه   يگـر عـالم د  دربارةكه نوبت به تهيه گزارش   هنگامي امااخبار شوند. 

 دربــارة ييهــا هــا عالقــه زيــادي بــه آن دارنــد از جملــه گــزارش انســان
شب به اين طـرف و آن طـرف   الطبيعه، معنويات يا اشباحي كه در  ماوراء

نگاران دست از  رسد روزنامه  نظر مي رسد، در اغلب اوقات به  جهند مي  مي
نگاران با منابعي كـه   كه روزنامه  و هنگامي »كشند.  هاي انتقادي مي قضاوت

الطبيعه را مورد تحقيق و بررسي قـرار   ادعاهاي مربوط به رويدادهاي ماوراء
كننـد يـا     ندرت نقل مـي  اند به ، آنچه را كه شنيدهكنند  گو ميو دهند گفت  مي

ندي كه اين رويدادها را مورد مطالعـه و  كنند. جيميز ر  حتي به غلط نقل مي
هـا   افتد ايـن اسـت كـه آن     مي آنچه كه اتفاق« دگوي  دهد، مي  تحقيق قرار مي

گـويم    خواهان يك نقطه نظر يا ديدگاه منفي از سوي من هستند و من مـي 
    »دركي ندارم كه واقعيت داشتن آن پديده را ثابت كند.هيچ م

ــره   ــت پشــت چه ــن اس ــگران ممك ــاده و   گزارش ــاف و س ــاي ص ه
هـاي   واقعيـت ايـن اسـت كـه رسـانه      اماخود به ما بخندند،  يها گزارش

بايد و شايد پوشش  كه نااند مذهب و دين را آن چن اياالت متحده نتواسته
مذهب «سازد   نويس خاطر نشان مي الهعنوان يك مق دهند. ديويد برودر به

هاي خبر بوده است كه وي تاكنون بـا آن   ترين نقطه ضعف در اتاق بزرگ
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ترسند كـه بـه درسـتي      از اين مي يهاي مذهب شخصيت »آشنا شده است.
هـا دچـار سـوءتفاهم شـوند. جـان       معرفي نشوند يا ديگران در مـورد آن 

سس ؤآر. آلن، م  و جيمي زآنجلس تايم لسدارت، نويسنده مطالب مذهبي 
ميليـون   17سيستم تلويزيوني مسيحي آمريكايي و رئـيس سـابق انجمـن    

ــه  ــام فرق ــري باپتيســت (ن ــ  نف ــوبي م ــديگو ياي از مســيحيان) جن ــه  ن ك
نگاران از ترس اينكـه مرتكـب اشـتباه شـده و خشـم مـذهبي را        روزنامه
    در ترس و هراس هستند.  زند،يبرانگ

    اها و باورهاي شخصي بر محتو ها، ارزش ثيرات نگرشأت
ها و باورهاي شخصي اصحاب رسانه تا چه اندازه  ارزش ،ها اينكه نگرش

يكي از بحث برانگيزترين موضوعاتي است كه  ،گذارند  مي تأثير امحتوبر 
. وجود يـك  ميشو يرو م ههاي جمعي با آن روب محتواي رسانه يدر بررس

هـا بايـد در    گرايش«با رفتار ندارد: طور مستقيم ارتباطي  و به نگرش الزاماً
 كـه نه فقط در افكار كساني  ،آنچه كه نوشته شده است وجود داشته باشد

    »نويسند.  را مي آن
نگـاران   كننـد كـه روزنامـه     برخي از منتقدان به ايـن نكتـه اشـاره مـي    

خبــري خــود را بــه ســمت و ســوي  يهــا صــورت آگاهانــه گــزارش بــه
كـار،   دهند. هر چند كه منتقدان محافظه  شان سوق مي هاي شخصي نگرش
 لخاطر برخورد ناعادالنـه بـا رونالـد ريگـان در طـو      نگاران را به روزنامه

ر مفسـر اخبـار   لنسجان چ اماكنند،   متهم مي يدوران رياست جمهوري و
معتقد است مطبوعات محسور افسـون ريگـان    سي بي ان شبكه تلويزيوني

ها همواره كار خود را با اشاره به  رسانه« ويدگ  اند. بروس بوچانان مي شده
ا كننـد،    هاي مطبوعاتي آغـاز مـي   نفرانساظهارت نادرست ريگان در ك امـ 

حتي براي مطبوعات  ،وپنجم جمهور پس از جلسه بيست اشتباهات رئيس
شود. و لذا با توجه به اين نـوع طـرز     نيز به يك موضوع عادي تبديل مي



  انتقال پيام  178
عنـوان خبـر وجـود نخواهـد      ران، ديگر چيزي بـه نگا تفكر اشتباه روزنامه

نگـاران نسـبت    گيري روزنامه سخت سازد  داشت. بوچانان خاطر نشان مي
ها به مراتب كمتر است و اين  خواهان در مقايسه با دموكرات به جمهوري

هـا   عنوان يـك اتهـام بـه آن    هاست كه به به دليل گرايش ليبراليستي رسانه
هـا   كردم تـالش رسـانه    آنچه كه فكر مي«گويد   يشود. بوچانان م  وارد مي

به ادعاهاي گـرايش ليبرالـي باشـد را     تقيمبراي خودداري در واكنش مس
كنـد نـاظران زيـادي      وي اضافه مـي  »در دولت ريگان مشاهده كردم. عيناً

هستند كه همچنـان معتقدنـد ايـن خـودداري در مـورد جـرج بـوش در        
اي كـه توسـط    يابـد. مطالعـه    ادامـه مـي  نيز  1988مبارزات انتخاباتي سال 

نگـاران   روزنامـه  پوشـش  يدرخصوص چگـونگ  1983رابينسون در سال 
يـد  أيديـدگاه بوچانـان را ت  ، 1988از مبارزات انتخاباتي سال  كايشرق آمر

نگـاران بـه    كند. او در پايان اين مطالعه دريافت كـه برخـورد روزنامـه     مي
خواهان به مراتب بـدتر   ه با جمهوريها در مقايس ظاهر ليبرال با دموكرات
  و شديدتر بوده است. 

هـا و باورهـاي شخصـي     ارزش ،هـا  نگرش قدندساير پژوهشگران معت
باورنـد   نيبر محتواي رسانه ندارد. اين منتقدان بر ا   تأثير چندان مستقيمي

هــا نســبت بــه  نگــاران (نحــوه نگــرش آن روزنامــه “هــاي جهــان بينــي”
 ،ها تأثير بگذارد. روبرت ليختـر  تواند بر كار آن  يهاي اجتماعي) م واقعيت

مطالعـه انجـام شـده توسـط      دربارةهربرت گانس  قاداتدر واكنش به انت
گـوييم كـه     مـا مطئنـاً نمـي   «نويسـد    ، راتمن و ليختر در مطلبي مـي ليختر
نگـاران، افـرادي ايـدئولوگ     ها همه چيز هستند يا اينكـه روزنامـه   نگرش

 قضاوت در مورد اخبـار يـك موضـوع كـامالً     يمگوي  هستند. ما صرفاً مي
منابع خبري و مواردي از اين دست و  دربارةكه  يماتيذهني است و تصم

شود تا حـدودي بيـانگر چگـونگي نگـرش يـك        از جمله زبان گرفته مي
بتوان گفت گانس نظـر   ديشا .استنسبت به جهان اجتماعي  نگار روزنامه



 179  تأثيرگذاري كاركنان رسانه بر محتواي رسانه

 1979رات تغيير داده است. گانس در كتـاب  ثيأميزان اين ت دربارةخود را 
نگـاران   روزنامـه « نويسـد   مي Deciding What’s Newsخود تحت عنوان 
كس ديگري  ها بلكه هيچ تنها آن نه اما ،گرا باشند ند تا برونا سخت در تالش

ها در مسـيري كـه قـرار دارد     تواند در انتها بدون در نظر گرفتن ارزش  نمي
روي هم رفته هرگـز بـدون    ،واقعيت دربارةوه، اعالم نظر عال گام بردارد. به

ندرت  ها در اخبار به ها امكان پذير نخواهد بود. ارزش گرفتن ارزش نظردر 
اي نيست و  ها كار چندان ساده ن پي بردن به ارزشيمحسوس هستند. بنابرا

 يشود يا ناديده گرفته م  ها را بايد در آنچه كه انجام شده؛ گزارش مي ارزش
حـال   نجو كرد. گانس با ايو شود جست  شود و يا در آنچه كه توصيف مي

هاي سـازماني   گونه عنوان كرد كه محدوديت طي مطلبي اين 1987در سال 
ثيرات أشدن تـ  رنگ ثر باعث كمؤطور م اي به و استانداردهاي شغلي و حرفه

  شوند.    نگاران مي هاي اغلب روزنامه ها و ارزش نگرش
هـا مهـم و حـائز     هـاي آن  ميان افرادي نيز هستند كه نگرش البته در اين

عنـوان مثـال هنـري لـوس      شود. به  تأثير گذار قلمداد مي نتيجهاهميت و در 
آنچه كـه در   بود توانست بر تايمزماني كه رئيس هيئت تحريريه و صاحب 

شود تا حدودي تأثير بگـذارد. ويليـام بـوكلي يكـي ديگـر از        گفته مي تايم
و نفوذ بسيار زيادي برخـوردار   تأثيري نيز از أبسيار مستبد و خودرمديران 

 آمد كـامالً   بيرون مينشنال ريويوو  كه وي نسبت به آنچه كه از بود تا جايي
هـا گزارشـگر    نگاران عادي (اعم از اينكـه آن  از نظر روزنامه امامطمئن بود. 

جـز در مـوارد   هاي شخصي  نگرش  ،باشند يا نويسنده يا حتي مديران خبر)
كننـد تـا     ها تالش مـي  گذارد. به عالوه آن  بر كارشان نمي يريثأغيرمعمول ت

  دارند.   هاي خود را براي خود نگاه طرف بوده و ارزش يب
هاي فردي و اخبار  منظور توضيح وجود ارتباط بين ارزش برخي نيز به

بـود اسـتفاده    1990كـه خـاص دهـة     “سالمت سياسي”از تعبير زودگذر 
واسـطه كـالم يـا     دهد آيا يك عضو گروه به  معياري كه نشان مي. اند دهكر
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رفتار عضو ديگر مورد اهانت قرار گرفته اسـت يـا خيـر. لـزوم سـالمت      

يا در شرايط ساختار  اعنوان يك توضيح براي تغييرات در محتو سياسي به
ارتباطات مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت، در غيـر ايـن صـورت نـوعي       

كـه     د. هنگـامي شـ ها تلقـي خواهـد    يتعنوان مثال به زنان و اقل به اهانت
، 1991در سـال   دنـي كينـگ  امايك رويكو بالفاصـله پـس از شكسـت ر   

شـدت از   آميز نوشت، بـه  تبار يك مقاله توهين آمريكائيان آفريقايي دربارة
كه نژادپرست بودنـد مـورد انتقـاد قـرار      شيكاگو تريبيونسوي سردبيران 

گـرفتن مفـاهيم    دهيـ ها از سوي رويكو بـه ناد  آن آنكهس از پ اماگرفت. 
ي به نفع رويكو تغيير يافت و ايـن مقالـه   أسالمت سياسي متهم شدند، ر

  اصالح شد. 
با توجه به لزوم حفظ سالمت سياسـي   نگار روزنامهتوضيح رفتار يك 

هـا و   ارزش بـين از سوي وي باعث دور شدن توجهات از ارتباط اساسي 
خص و تمايــل بــه اجتنــاب و طفــره رفــتن از آن چــه كــه رفتارهــاي شــ

كنند خواهـد شـد. در هـر دو      عنوان سانسور تعريف مي نگاران به روزنامه
ـ   موضوع ارتباط بين ارزش  حالت، واسـطه عبـارات بسـيار     هها و محتـوا ب
آميـز سانسـور و سـالمت سياسـي پوشـيده بـاقي خواهـد مانـد.          تحريك
نيسـت بلكـه موضـوع اصـلي      نگـار  روزنامـه هاي فـردي   ارزش ،موضوع
هايي است كه از سوي يك فرد ديگر براي جلوگيري از ابـراز ايـن    تالش
ها چه به شكل شخصي در اتاق خبر يا در محتواي رسانه گروهـي   ارزش

  پذيرد.   صورت مي
 ارشيشود. در گز  هاي مذهبي و ديني نيز مي شامل ارزشاين موضوع 

اخبـار   ،به چاپ رسـيد  واشنگتن پستدر  1993 كه در تاريخ اول فوريه
ـ  لهاي صورت گرفته توسط جري فالوِ مربوط به تالش ت رابرتسـون  و پ

گرايان مرد و زن در  منظور جلوگيري از انجام خدمت سربازي همجنس به
بـه   وزنامـه اول ر ةد. در اين گزارش خبري كـه در صـفح  شارتش اعالم 
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عنـوان   رابرتسـون بـه   ل وكننـدگان فـالوِ   چاپ رسيد، طرفداران و حمايت
بردار توصيف شدند. اين اظهـارت   سواد و فرمان بي  فقير، “عمدتاً”افرادي 

شدت مورد انتقاد قرار گرفتند، زيرا بسياري از  عنوان يك تفكر منسوخ به به
ل و رابرتسـون را متخصصـان و تـاجراني تشـكيل     طرفداران و حاميان فالوِ

 واشـنگتن پسـت  كردنـد.    ك مـي مين مـالي مبـارزات كمـ   أدهند كه به ت  مي
مور رسيدگي به شكايات مربوط به ايـن  أمبادرت به اصالح مطالب كرد و م

در نگارش و ويرايش كه از تفكر غيرواقعـي و   “نقاط ضعف”وجود  ،مقاله
به زنان،  پست اشنگتنوشود را مورد انتقاد قرار داد. اگر   اي ناشي مي كليشه
آيـا ايـن چنـين     ،مرد و زن پرداخته بود گرايان يا همجنس   هاي قومي اقليت

اي مشابه آنچه كه در قضـيه پسـت مـورد اشـاره قـرار       رفتار و تفكر كليشه
  گرفت؟    يد قرار ميأيتوسط برخي از سردبيران مورد ت گرفت، تصادفاً

شـده بـين    شاهدهيكي ديگر از موضوعات قابل بحث، به تضادهاي م
ن وابسـته بـه طبقـه نخبگـان و     نگارا هاي فردي روزنامه ها و ارزش نگرش
شـود:    نگاران در مجموع مربوط مـي  هاي فردي روزنامه ها و ارزش نگرش
ي رسانه بـر  انگاران وابسته به طبقه نخبگان بر محتو ثيري كه روزنامهأآيا ت

نگاران بر محتـواي   ثيري كه غالب روزنامهأگذارند در مقايسه با ت  جاي مي
ت فـاحش و قابـل تـوجهي دارد؟ از نظـر     گذارند، تفاو  رسانه بر جاي مي
برانگيزي كه در اينجا وجود دارد اين است  سؤالنكته  ،ويور و ويلهويت

توانند بـر صـدها     نگاران وابسته به طبقه ممتاز تا چه اندازه مي كه روزنامه
با توجـه بـه    سازمان خبري كوچك در سراسر كشور تأثير بگذارند؟ يقيناً

 اي رسـانه  “نخبگـان ”تـأثير ايـن     اي، ناحيـه هاي خبـري محلـي و    سازمان
هـا   ثيري از ناحيـه آن أهيچ ت يا بسيار اندك و ناچيز است يا اصالً احتماالً

انـد،   يز نشـان داده نز و دانيلين يِ طور كه ري همان امامتصور نخواهد بود. 
قابل توجه بر سر موضوعاتي كه اهميـت   اي رسانه “يگراي هم” يكوجود 

ـ  توان ناديده گرفت. ري  ميملي دارند را ن ز و دانيلـين در مطالعـه خـود    يِ
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خبـري   ةراجع به اين كه پنج روزنامه، سـه شـبكه تلويزيـوني و دو مجلـ    

 1986و  1985هـاي   چگونه اخبار مربوط به كوكـائين را در خـالل سـال   
ممتـاز، رويـداد يـا     نگار روزنامهكه يك   دادند هنگامي نشانپوشش دادند، 

ها نيز بالفاصـله   كند، ساير رسانه  گزارش انتخاب مي يخبر خاصي را برا
عنوان مثـال، در مـورد كوكـائين در اواسـط دهـة       كنند. به  از آن تبعيت مي

هـاي   بود كه دستور كار اخبار را بـراي شـبكه   نيويورك تايمز، اين 1985
هـا و نقطـه نظـرات     رو، تـأثير ديـدگاه   كـرد. از ايـن    تعيين مـي  زيونيتلوي

اران وابسته به طبقه ممتـاز در مقايسـه بـا آن چـه كـه ويـور و       نگ روزنامه
  نند، به مراتب بيشتر است. ك  ويلهويت تصور مي

هـا در   بـاز ارزش   رسـد،   سازان مي كه نوبت به فيلم  با اين حال هنگامي
شـوند كـه     چارچوب و در غالب فيلم از اهميت بيشـتري برخـوردار مـي   

هـاي تلويزيـوني    ها و نمايش تر فيلم توان به پخش گسترده  علت آن را مي
عنـوان بـازيگر،    در مقايسه با اخبار نسبت داد. در اين ارتباط، آلن آيدا بـه 

كنند تـا شـوهايي را     سازان تالش مي گويد، فيلم  كننده مي كارگردان و تهيه
باشـند. در   “هـاي مهـم   اي از ارزش مجموعه”و توليد كنند كه بيانگر  يهته

كننـدگان نيـز در مقايسـه بـا سـايرين نسـبت بـه         تهيـه  اين ميان برخي از
كننـد، از آگـاهي و     هايشان بر كارهايي كـه توليـد مـي    تأثيرگذاري ارزش

كننده، در  عنوان يك تهيه ر بهشناخت بيشتري برخوردار هستند. نورمن لييِ
اش ايـن موضـوع را كـه وي سـعي داشـته       هاي آغازين شروع حرفه سال

 ماا«گويد:   د. او ميكرهايش چيزي نگويد را تكذيب  برنامه دربارةاست تا 
ام. سپس به ايـن نتيجـه    تدريج متوجه شدم كه من با خودم صادق نبوده به

هـا و   مسـئوليت شخصي بـالغ بـا    ،رسيدم كه من فردي پنجاه ساله هستم
هـا نبايـد    هاي فراوان، پس چرا پـس از گذشـت ايـن همـه سـال      نگرش

ها و عقايد را نبايد از طريق كارهـا   ن انديشهعقايدي داشته باشم و چرا اي
عنـوان يـك    بلـه بـه  «افزايـد    توانم. او مـي   نم؟ و البته كه ميكو آثارم ابراز 



 183  تأثيرگذاري كاركنان رسانه بر محتواي رسانه

هايي دارد، در هر  و نگرش نينگرا بالغ كه فرزند، عالئق، دل شخص كامالً
خواند و به آنچه كه در حال حاضر بـر سـر     روز تعداد زيادي روزنامه مي

كند، زمان آن فرا رسيده تا در   گذرد توجه زيادي مي  تر مي وانهاي ج نسل
هـا   كه من به گفتن آنوجود دارند  ياين باره سخن بگويم و مطالب جالب

  »عالقه دارم.
 “تهيـه اخبـار محلـي   ”) در تحليل خود پيرامون 1991فيليس كانيس (

 در پوشـش اخبـار   “نگـاران  روزنامـه ”هاي فـردي   كند كه ارزش  اشاره مي
هـا بـه بـاور     تواند در گـرايش آن   مربوط به تحوالت اجتماعي (مدني) مي

و ناديـده گـرفتن      هـاي داده شـده توسـط مقامـات رسـمي      كردن وعـده 
يـا مالحظـات    اغلجـايي سـكنه و تغييـر مشـ     هموضوعات مربوط به جاب

هاي دولتي بـراي سـاير همسـايگان واقـع در      مربوط به استفاده از سرمايه
هـاي شـهر تـأثير بگـذارد. گزارشـگران       شهر يا در حومـه خارج از مركز 

در مراكـز شـهر    عنوان صاحبان حرف و مشاغل طبقه متوسط كه غالبـاً  به
شـاهد   تـا كنند، در اغلب اوقات مشتاق هستند   زندگي و همچنين كار مي

المللي باشـند. حـس غـرور شخصـي      شهري با ظاهر محسوركننده و بين
هـا   كنند آن  امه و در يك شهر خاص كار ميايشان از اينكه براي يك روزن

   دهد كه ادعاهاي طرح شده توسط مقامـات رسـمي    را تا بدانجا سوق مي
هـا كمـك    شهر داير بر اين كه يك پـروژه تحـول اقتصـادي بـه شـهر آن     

عنوان يك مركز با كـالس   كرد تا با ساير شهرها رقابت كرده و به واهدخ
رو،  ي از خـود نشـان دهنـد. از ايـن    جهاني رسميت پيدا كند توجه بيشتر

هاي توسـعه شـهري در    اي به طرفداري از پروژه گرايش شخصي و حرفه
ثر ادغـام شـود، موجـب    ؤصورتي كه با نياز روزنامه به نمادهاي محلي م

هاي جديد شهري يك تمايـل   خواهد شد تا تمايل به پوشش اوليه پروژه
  مثبت باشد.
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همين نوع حمايت و پشـتيباني از  گويند   ) مي1993سوما و گرينويل (

موافقـت نامـه تجـارت آزاد آمريكـاي      اي رسـانه تجارت آزاد در پوشش 
هاي تجربي راجع به دامنه و ميزان تأثيرگـذاري   شمالي مشهود بود. تست

هـا و باورهـاي شخصـي اصـحاب رسـانه بـر كارشـان         ها، ارزش نگرش
  حكايت از نتايج متناقضي دارد:

نفـع و   هاي ذي گروه دربارةهاي كلي  اد نگرش) نشان د1984شوميكر ( •
كه يـك گـروه چگونـه توسـط      تواند بر اين  هاي سياسي مي ساير گروه

. او گـذارد تأثير ب ،گيرد يهاي گروهي تحت پوشش خبري قرار م رسانه
چگونـه بـه    نيويـورك تـايمز  دست آمده از اين تحليل كـه   هاطالعات ب

را تحت پوشش خبري قرار  يشكل مشروع و قانوني يازده گروه سياس
نگاران آمريكايي در قبـال آن   هاي روزنامه داد را با نتايج بررسي نگرش

نگاران نسبت به  نگرش روزنامه گرفت ها مرتبط دانست. او نتيجه گروه
ارتبـاط   تـايمز هـا از سـوي    ها با به تصوير كشيده شدن قانوني آن گروه

  مستقيم دارد.
تواند بـر    ن دادند تعصب نژادي مي) نشا1977رينويل و مك كورمك ( •

 يهـا  ستيها توصيفات مربوط به فوتبال ارتباطات جمعي تأثير بگذارد. آن
ورزشـي گفتـه    نتوسـط گوينـدگا   كـه  ناپوست و سفيدپوست آنچن سياه
شد را با يكديگر مقايسه كردند. در اين ارتباط بازيكنـان سفيدپوسـت     مي

گرفتنـد و از    و تمجيد قرار ميپوست مورد تعريف  بيش از بازيكنان سياه
باالتري (يك ويژگي مهـم     عنوان بازيكناني كه از قدرت تهاجمي ها به آن

ميـان ديـدي كـه     يـن شـد. در ا   برخوردار هستند نام برده مـي  )در فوتبال
پوست وجود داشت يك ديد منفـي بـود و بطـور     نسبت به بازيكنان سياه

  شدند.  مياي با ساير بازيكنان مقايسه  النهدناعا
تواننـد بـر     نشان دادند صـاحبان روزنامـه مـي    )1988(پاسادو و رنفرو  •

را قبـل و بعـد    ستپ وركنيويها محتواي  محتواي آن تأثير بگذارند. آن
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ـ  مقايسـه كـرده و دريافتنـد فضـاي      رداكاز خريد آن توسط روپرت م
 طور قابل توجهي افزايش يافته ها به اختصاص يافته به تصاوير و عكس

و تمايل اين روزنامه به پوشش هيجان انگيزتر رويدادها بيشتر از پـيش  
  شده است. 

• ــافي فل ــزارش) 1971(گــل و چ ــد گ ــا دريافتن ــده توســط   يه ــه ش تهي
ثر از سردبيران و خوانندگان آن باشد، تحـت  أمت آنكهگزارشگران بيش از 

انـد. نكتـه جالـب     تأثير عقايد و نظرات شخصي گزارشگران قرار گرفتـه 
  يك تأثير آگاهانه بوده است. وجه در اينجاست كه اين تأثير ظاهراًت
هاي دانشـجويان   هايي كه انجام داد دريافت نگرش پس از بررسي ودرو •

 يها خذ) با اينكه پرداختن به آن منبع در گزارشأنسبت به يك منبع (م
 ،آلبـاوم  ،پترسون ايشان تا چه اندازه مناسب بوده است ارتباطي ندارند.

نسـبت   زنامـه هاي سردبيران رو ) نگرش1984زمتسكي و كانينگهام (كو
عنـوان روشـي بـراي توضـيح تمايـل بـه ظـاهر         داري را بـه  به سـرمايه 

هـا   ضدتجاري مطبوعـات را مـورد مطالعـه و بررسـي قـرار دادنـد. آن      
داري در مقايسه با  دريافتند گرايش سردبيران تجاري روزنامه به سرمايه

  بيشتر است. عامه مردم به مراتب 
حاصل از اين تحقيقات، امكان ارائه  يها با توجه به درهم آميختگي يافته

ها و باورهـاي   ارزش ،ها تأثير نگرش دربارةيك اظهارنظر جامع و فراگير 
وجـود نـدارد. بـديهي اسـت      شخصي اصحاب رسانه بر محتواي رسـانه 

ل اصحاب رسـانه حـداق  از ها و باورهاي شخصي برخي  ارزش ،ها نگرش
چنـين   اما ،گذارند  ها تأثير مي رسانهي ادر برخي مواقع بر بخشي از محتو

اظهارنظر ضعيفي در عمل فاقـد هرگونـه ارزشـي خواهـد بـود. چنانچـه       
شوند از قدرت كـافي    ها و كارهايي كه توسط اصحاب رسانه ارائه مي پيام

ها و باورهـاي شخصـي    ها، ارزش برخوردار باشند، در آن صورت نگرش
  شان فرصت بيشتري براي تأثيرگذاري بر محتوا پيدا خواهند كرد. اي
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هـايي كـه    هـا و محـدوديت   مشـي  خـط  ،ديگو يطور كه گانس م همان

تواننـد باعـث خنثـي شـدن       مي ،شوند  مي تحميل يا توسط سازمان رسانه
بايد به ايـن نكتـه    اماها و باورهاي شخصي شوند.  ها، ارزش تأثير نگرش

سـازمان   رهـا در هـ   ها و محـدوديت  مشي ه قدرت خطنيز توجه داشت ك
 ،هـا  ثيرات نگـرش أارتباط معكوسي با ت متفاوت است و احتماالً اي رسانه
ثيرات أها و باورهاي شخصي هر يك از اصحاب رسـانه دارنـد. تـ    ارزش

  بدان خواهيم پرداخت.   7و  6هاي  سازماني موضوعي است كه در فصل

  ياي و اصول اخالق حرفه يها نقش
هـا و چـارچوب اخـالق     پـردازيم كـه نقـش     ر پايان، به اين موضوع ميد

هـاي   تواند بر محتوا و مضمون رسـانه   اي اصحاب رسانه چگونه مي حرفه
ـ   جمعي تأثير بگذارد. ما اين گرايش طـور جداگانـه و از    ههاي شـغلي را ب

 ها و باورهاي شخصي اصحاب رسـانه كـه اساسـاً    ها، ارزش منظر نگرش
ــ  ،نيروهــاي خــارج از ارتباطــات جمعــي ماننــد خصوصــيات  وســيله هب

گيرنـد، مـورد بررسـي قـرار       ها و تجربيـات فـردي شـكل مـي     زمينه پيش
 اي و اخالقي اصحاب رسانه اساسـاً  هاي حرفه گرايش ،دهيم. در مقابل  مي

گيرد كـه    در حين كار (يا در طول آموزش) و از طريق فرايندي شكل مي
جديد و تازه  نگار روزنامهنامد: يك   مي “گرايي عهجام”) آن را 1960بريد (

عنـوان   ها را بـه  ضمن پي بردن به حقوق و تعهدات جايگاه خود، آن”كار 
   “كند.  هاي خود قلمداد مي معيارها و ارزش

نگاران به ايـن موضـوع    گرايي روزنامه ) در بررسي جامعه1960بريد (
تجربـه آنچـه را كـه     هـا چگونـه از طريـق مشـاهده و     پـردازد كـه آن    مي

ــوع ســازمان ــ هــاي متب ــرا مــي يشــان م ــد ف ــد.  خواهن كــه    هنگــامي گيرن
كننـد مطالعـه     ها كار مـي  هايي را كه براي آن نگاران جوان روزنامه روزنامه

شـوند    هاي تلويزيوني پخش مي كنند يا اخباري را كه از طريق ايستگاه  مي
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معيارها و هنجارهاي اجتماع و  دربارةبسيار زيادي  مطالب  ،كنند  تماشا مي
كننـد    اينكه گزارشگران چگونه موضوعات جنجال برانگيز را گزارش مـي 

خـواه بـه يـك     گيرند. آيا با نامزدهاي حزب دموكرات و جمهوري  فرا مي
نامزدهاي حـزب ليبـرال يـا     دربارةشود؟   طور برابر برخورد مي هشكل و ب

راستاري نيز مطالب بسياري وي نديها درخالل فرا سوسياليست چطور؟ آن
كنـد    نگاران تازه كار كمك مـي  گيرند و اين يادگيري به روزنامه  را فرا مي

ها قابل قبول هستند. اگر سـردبير شـما    تا بدانند چه چيزهايي در گزارش
شـود    همواره آنچه را كه به زندگي شخصي يك سياسـتمدار مربـوط مـي   

واهيـد فهميـد كـه    بـه سـرعت خ   شـما در آن صـورت   ،كنـد   حذف مـي 
 . گاهي اوقـات ستي اا هينوع مسائل حاش نيسازمان مخالف ا “سياست”

شـود،    منتقـل مـي   يرسـم ريغ يگوهاو مشي از طريق گفت سياست و خط
شـده و   گـرد هـم جمـع    ،نگاران پس از پايان كار كه روزنامه يهنگام مثالً

نگـاران   نشينند. روزنامه  اقدامات مافوق خود به بحث و بررسي مي دربارة
تـر خـود يـاد     جديد و تازه كار به سرعت و از طريق همكاران بـا تجربـه  

  سا به چه موضوعاتي عالقه دارند. ؤگيرند كه ر  مي
مشي از سردبير يـا ناشـر يـا     انتقال مستقيم خطكه  كند  بريد اضافه مي

 ،هاي فراگيري كارمندان جديد گيرد. يكي از راه  ندرت صورت مي مدير به
 يهـا  گـزارش  رويـدادها و  دربـارة هاي خود كه  ادن به مافوقد فراگوش 

اسـت. اطالعـات    ،كننـد   گو مـي و خبري مختلف با يكديگر بحث و گفت
مشي و سياسـت كـاري تنهـا از طريـق آنچـه كـه مـديران         مربوط به خط

نيز قابـل   نديگو يها نم شود بلكه از طريق آنچه كه آن  گويند منتقل نمي  مي
   دريافت خواهند بود.

جديد پاداش و مزد يادگيري سريع خـود را از همكـاران و    ارمندانك
دارنـد و نـه از     كارفرماياني كـه در سـازمان رسـانه هسـتند دريافـت مـي      

آنچه را كه سيگال  اي رسانههاي  مشي و درك كامل خط يين. آشناامخاطب
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نامد براي شما به ارمغـان خواهـد     مي “هاي مشترك زمينه ارزش”) 1973(

هـاي مشـترك را بـا     دهـد تـا ايـن ارزش     و به شما اين امكان را مي آورد
هـا بـه    كساني كه در پيرامون شما هستند به اشتراك بگذاريد. ايـن ارزش 

انجامـد كـه رويـدادها در قالـب آن زمينـه مـورد        ياي م گيري زمينه شكل
گيرنـد و انتخـاب جوانـب و زوايـاي هـر يـك از ايـن          بررسي قرار مـي 

  شود.    گيري خبر منجر مي لشك بهرويدادها 

  اي   هاي حرفه نقش
اي از  نگاري، يك شغل است؟ پاسخ به اين پرسش به مجموعه آيا روزنامه

كنيـد. در ايـن ارتبـاط ممكـن       معيارهايي بستگي دارد كه شما استفاده مي
است تنها در صورتي تعريفي از شغل ارائـه شـود كـه داراي مشخصـات     

  ذيل باشد:
د. ايــن مشخصــه در مــورد نســبت قابــل تــوجهي از باشــ توقــ تمــام .1

  كند.  نگاران مصداق پيدا مي روزنامه
آن شغل در دستيابي به اهداف شـغل التـزام عملـي داشـته     آموزان كار .2

نگـاران هماننـد پزشـكان افـراد متعهـدي       باشند. در اين ميان روزنامه
اسـت   ننيستند. هر چند كه تعهد اوليه به اصالحات اجتمـاعي ممكـ  

نگـاري   سمت روزنامه سالي به سياري از مردم را در اوايل دوره بزرگب
هـا ايـن حرفـه را بـه      بسياري از آن اما ،عنوان يك حرفه سوق دهد به

  نند.ك  قصد اشتغال در ساير مشاغل ترك مي
 ورود به اين حرفه و ادامه كار در آن تابع قـوانين يـك سـازمان رسـمي     .3

كنـد.    اي را تعيـين مـي   شغلي و حرفـه  هايتانداردباشد، سازماني كه اس  
 نكـه يوجود ندارد و بـا ا  ينگار روزنامهصدور مجوز  يبرا يهيچ مرجع

نگـاري، دسـتورالعملي را در ارتبـاط بـا      هاي روزنامه بسياري از سازمان
اينكـه   يكس بـرا  هيچ كنند  اخالقيات و استانداردهاي شغلي توصيه مي
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براي آن يك  .ستياصول ن نيا تيشود مجبور به رعا نگار روزنامهيك 
  كافي است تا فردي شما را به استخدام درآورد. ،شويد نگار روزنامه

و تحصيل يك    پس از گذراندن يك دوره دانشگاهي رسمي آموزانكار .4
شـوند. هـر چنـد امـروزه اغلـب        دانش تخصصي جذب اين شغل مي

نگاري را طي  در روزنامه هيهاي آموزش دانشگا دوره ،نگاران روزنامه
نگاري (يا هر يك از مدارك ديگـر   به هيچ مدرك روزنامه اما ،كنند  مي

هـاي درسـي    در ارتباط با اين موضوع) نياز نخواهد بود. نه تنها برنامه
بلكـه   ،نگاري تفاوت فاحشي با يكديگر ندارنـد  هاي روزنامه دانشكده

آن نگـاران بايـد از    توان گفـت هـيچ دانـش خاصـي كـه روزنامـه        مي
نگاران جدا از كسب مهارت در  وجود ندارد. روزنامه ،برخوردار باشند

 يهـا  نهيبا مهارت در زم يعنوان افراد به ي،كنندگ هيزمينه نگارش و ته
رود تـا    هـا انتظـار مـي    بينند. به ايـن ترتيـب از آن    مي مختلف آموزش

. هـر چنـد كـه    دها چيزهايي را بداننـ  همه موضوعات و حوزه دربارة
نگـاري، ارائـه دروسـي ماننـد حقـوق       هـاي روزنامـه   دانشـكده  اغلب

ا دانند،   ارتباطات، اخالقيات، تئوري و تاريخ را الزم و ضروري مي امـ 
ــه    ــات ب ــب اوق ــن دروس در اغل ــجويان    اي ــوي دانش ــدرت از س ن

زعـم   گيرند، چرا كه اين دروس بـه   نگاري مورد توجه قرار مي روزنامه
  هاي يادگيري قرار دارند.  اشيه مهارتنگاري در ح دانشجويان روزنامه

ن ارسانه جمعي بايـد در خـدمت جامعـه باشـد. هـر چنـد كـه منتقـد         .5
رسـاني آن   هاي جمعي، نقش خدمت رسانه يهاي تجار جنبه نديگو يم

نگـاران بـر سـر ايـن      بيشـتر روزنامـه   امادهد،   الشعاع قرار مي را تحت
هـاي   و حداقل رسـانه هاي جمعي ( كه رسانه دارندموضوع اتفاق نظر 

خبري) بايد از طريق انتشار اطالعـات، فـراهم آوردن زمينـه پوشـش     
  سرگرم كننده به جامعه خدمت كنند.  يها رويدادها و برنامه
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اعضاي آن بايد از استقالل، آن هم در يك سطح بسيار بـاال برخـوردار    .6

نگـاران در مقايسـه بـا سـايرين از      چند كه برخـي روزنامـه   باشند. هر
عنـوان يـك    نگـاران بـه   روزنامه امااستقالل بيشتري برخوردار هستند، 

 ؛هاي سازماني قرار دارند گروه در معرض طيف وسيعي از محدوديت
كند كه چه كاري را انجام دهنـد    ها ديكته مي هايي كه به آن محدوديت

  و آن كار را در چه زماني انجام دهند. 
اي را  اين معيارهـاي حرفـه     يد تماميبايد و شا كه نانگاري آن چن روزنامه

وقت براي  صورت تمام نگاران، به كند. هر چند اغلب روزنامه  برآورده نمي
كننـد و (حـداقل بـراي مـدت       متبوع خود كـار مـي   اي رسانههاي  سازمان

كوتاهي) به شغل خود متعهد هستند و خدماتي را بـه نفـع جامعـه ارائـه     
اي يا براي  براي تقويت استانداردهاي حرفههيچ ساز و كاري  اماكنند،   مي

و تحصيل مجموعـه خاصـي از دانـش       هاي دانشگاهي رسمي تعيين دوره
نگـاران   استقالل روزنامه هاي سازماني، وجود ندارد و از طرفي محدوديت

  كند.   يرا محدود م
كند يا خير، بـا    مي وردهنگاري چنين معيارهايي را برآ اينكه آيا روزنامه

ربـط اسـت.    تر گفته شد، يـك موضـوع بـي    تمام مواردي كه پيشوجود 
داننـد و تصـورات    ياي مـ  نگاران خود را افـراد حرفـه   بسياري از روزنامه

ا اي دارنـد.   حرفـه  نگار روزنامهاز نمونه يك  يمشترك آيـا احساسـات    امـ
نويسند يا   كه مي ياه اي بودن خود بر گزارش حرفه دربارةنگاران  روزنامه

 گيـري  نتيجـه گونـه   گذارد؟ ويور و يلهويت اين  كنند، تأثير مي  ميويرايش 
تدابير كنترلي اداري بسياري را بر توليـد   اي رسانههاي  كنند كه سازمان  مي

كنند و اين تدابير كنترلي باعث محـدود شـدن     ها اعمال مي محتوي رسانه
رو،  ايـن  شـود. از   نگاران مـي  اي هر يك از روزنامه حرفه يها تأثير گرايش

گيرند،   نگاري قرار مي نگاران از نظر شغلي درگروه شغلي روزنامه روزنامه
ثر از عوامل دروني و بيروني فراواني است. بديهي اسـت  أاين حرفه مت اما
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اي شدن با روشـي كـه از    نگاران در رسيدن به هدف حرفه روش روزنامه
يكسـان   شـود   اي شـدن اتخـاذ مـي    به حرفـه  نسوي پزشكان براي رسيد

  نخواهد بود. 
ايجـاد و تهيـه شـاخص     يهـا و اقـدامات صـورت گرفتـه بـرا      تالش

دنبـال   هنگاران، نتايج بسيار متفاوتي را ب اي بودن روزنامه گيري حرفه اندازه
هاي ايجاد شده توسط  شاخص رسد  نظر نمي عنوان مثال، به داشته است. به

و ايدزووگ  و او كييف)، وينتال 1976)، رايت (1964هاولي ( ود وئمك ل
گيـري كننـد و ايـن     ) عوامل يكسان و مشابهي را انـدازه 1977و هويت (

هـاي   شناسي و نگـرش  خصوصيات جمعيت دربارةشود تا   خود باعث مي
نگاران نتايج متفاوتي وجود داشته باشـد. بـه هـر حـال،      اي روزنامه حرفه

نگـاران   روزنامهاي بودن  گيري مناسب و صحيح حرفه تواني ما در اندازهنا
باعث نخواهد شد تا از اهميت اين شاخص كاسته شـود. پوشـيدن رداي   

نگـاران نـزد منـابع و     مشروعيت بيشـتري بـراي روزنامـه    ،اي بودن حرفه
  ن ايشان به همراه خواهد آورد. امخاطب

دريافتند برخي ) 1972( ، اسالوسكي و بومنانستوندر اين ارتباط، ج
عنـوان راهـي بـراي انتقـال و      شغل خود تنهـا بـه  به  كه نانگار از روزنامه

در  “خنثـي و بـدون اثـر   ”عنوان افراد  كنند، خود را به  مخابره خبر نگاه مي
 عامـل و  “كننـده  شركت”نگاران خود را  گيرند و برخي از روزنامه  نظر مي

نگاران براي پيدا كردن و تهيه يك  دانند زيرا معتقدند روزنامه يگذار مريثأت
اي جـز بررسـي دقيـق و موشـكافانه اطالعـات       رويداد، چـاره  گزارش يا

رساني سريع به مردم،  نگاران خنثي كه شغل خود را اطالع ندارند. روزنامه
ـ  يهـا  از انتشار گـزارش  يريجلوگ بـر طيـف    كـز تمر ،پايـه و اسـاس   يب
كنند. در مقابل،   ن خالصه مياكردن مخاطب ن و سرگرماتري از مخاطب وسيع

كننـده و همـراه در نظـر     عنـوان شـركت   ني كـه خـود را بـه   نگارا روزنامه
ها شامل رسيدگي به ادعاهاي دولت، تجزيه و  معتقدند شغل آن گيرند،  مي
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 ياسـت تحليل مشكالت پيچيده و بغرنج، بحث و بررسي درخصـوص س 

اي كـه توسـط    ملي و توسعه منافع و مصالح فرهنگـي اسـت. در مطالعـه   
نگـاران گـروه دوم    رسـد كـه روزنامـه     نظـر مـي   جانستون انجام شـد، بـه  

نگاران گروه اول (خنثي و بدون اثـر)   كننده) در مقايسه با روزنامه (شركت
و از  دهتر باشند، از سطح تحصيالت باالتري برخوردار بو به مراتب جوان

  تر برخوردار باشند.  بزرگ اي رسانههاي  سابقه همكاري با سازمان
ر مطالعــه جانســتون در ســال ويــور و ويلهويــت در تكميــل و تكــرا

دو آيتم مخالفت با دولت و تجـارت را بـه شـاخص نقـش      1983ـ1982
ادامـه   يكننده تا حـد دشـمن   رسانه اضافه كردند و از اين كه نقش شركت

وسيله سه مفهـوم را   دند. ويور و ويلهويت بدينكرشگفتي  زپيدا كند، ابرا
  نگاري به شرح ذيل تعيين كردند: براي نقش روزنامه

: تحقيق و بررسي ادعاهاي مطـرح شـده توسـط مقامـات     نقش تفسيري •
، تجزيه و تحليل مسائل پيچيـده و بحـث و بررسـي راجـع بـه        رسمي

نگـاران نـوين    اي روزنامـه  رفـه برجسته و عمده ح فهيوظ ،سياست ملي
نگـاراني كـه مـورد     درصـد از روزنامـه  60اياالت متحده است. بيش از 

دنـد.  كرين مقياس امتياز بسـيار بـاال را احـزار    مطالعه قرار گرفتند، در ا
نگـاران شـاغل در    نگاران بخش مطبوعات در مقايسه با روزنامه روزنامه

 بودند. قائلواحد پخش، اهميت بيشتري براي اين نقش 

رساني سريع به مردم و تمركـز بـر    : اطالعقش اشاعه و انتشار اطالعاتن •
يز با توجه به اين كـه بـيش   ن. اين نقش ناطيف بسيار وسيعي از مخاطب

نگاران اياالت متحده در اين مقياس امتياز بسيار  درصد از روزنامه60از 
رود.   به شمار مـي    مهمي ربااليي را به خود اختصاص دادند، نقش بسيا

نگـاران امتيـاز بـاال را در هـر دو نقـش       در حدود يك سوم از روزنامـه 
كردنــد. هــر چنــد كــه تفســيري و اشــاعه و انتشــار اطالعــات احــراز 

لــزوم  دربــارةنگــاران شــاغل در مطبوعــات و پخــش اخبــار  روزنامــه
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اتفـاق نظـر در    نيـ ا امارساني سريع با يكديگر اتفاق نظر دارند،  اطالع
شـاغل در   يهـا  سـت ين وجود نـدارد. ژورنال امورد طيف وسيع مخاطب

 زيـ تر از هـر چ  ن را مهماتمركز بر طيف وسيع مخاطب ونيزيراديو و تلو
نگاران شـاغل در بخـش مجـالت خبـري      روزنامه كه يدانند در حال يم

  آن قائل هستند. يكمترين ارزش را برا

 . اين نقش از اهميـت نسـبتاً  ارت: مخالفت با دولت و تجقش مخالفتين •
نگـاران   درصـد از روزنامـه  17نحوي كه تنهـا   اندكي برخوردار است به

بـاال را احـراز كردنـد و    اياالت متحـده در ايـن مقيـاس امتيـاز بسـيار      
پوشاني بين اين نقش و دو نقش ديگر بسـيار نـاچيز و انـدك بـود.      هم
بـه ترتيـب    ونيـ زيتلو ـوـيوعات و رادـرسد كه كاركنان مطب  نظر مي به

 بيشترين و كمترين ارزش را براي اين نقش قائل هستند. 
 هـا  پوشاني قابل توجه بين اين نقـش  ويور و ويلهويت با توجه به هم

ـ  1983نگاران در سال  درصد از روزنامه2(تنها  صـورت انحصـاري در    هب
اي كـه   و در مطالعـه  1971ذيل يك گروه قرار گرفتند، اين رقم در سـال  

بيشتر «كنند   مي گيري نتيجهدرصد رسيد) 18جانستون انجام شد به  طتوس
داننـد.    گرايانـه مـي   اي خود را يك نقش كثرت نگاران، نقش حرفه روزنامه
كند تـا نقـش انتقـادي كالسـيك       مدرن و امروزي تالش مي نگار روزنامه
را بـا الزامـات فنـي     ــ اصردان مع عنوان مفسر يا تاريخ به ــ نگار روزنامه

    »اشاعه و انتشار حجم بسيار باالي اطالعات توصيفي تركيب كند.

  هاي اخالقي نقش
ــي گيــري ارزش علــم اخــالق، موضــوع شــكل  ن هــاي اخالقــي و همچن

هـا و بـدها و مطالعـه     ها و خـوب  ها و نادرست گيري اصول درست شكل
بـر   آنكـه بـيش از   نگـاري  هاست. مفهوم اوليه اصول اخالقي روزنامـه  آن

استوار باشد، مبتني  نگار روزنامهتالش براي يافتن آمال و اهداف شخص 
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اينكـه چـه    دربـارة نگـاران   بر خدمت به بشريت بود. باورهـاي روزنامـه  

آشكار بر محتواي رسانه داشـته   يثيرأتواند ت  اخالقي هستند، مي چيزهايي
ضـوابط اخالقـي    اقـد نگـاري در مجمـوع ف   باشد. هر چنـد كـه روزنامـه   

توان تدوين و تهيه ايـن ضـوابط را غيرمحتمـل      نمي اما ،االجرا است الزم
درصـد از  31هـا و   درصـد از روزنامـه  42، بيش از 1992دانست. در سال 
يي اخبار تلويزيوني، استانداردهايي را در ارتباط بـا نحـوه   واحدهاي اجرا

عنـوان مثـال، ميلـواكي     عملكرد كاركنان خود چاپ و منتشـر كردنـد. بـه   
خود را چاپ و منتشر  “هاي قواعد و دستورالعمل” 1978ژورنال در سال 
ها از كارمندان تحريريه خبر خواسته شده بود تا از هرگونه  كرد كه در آن
هاي اجتماعي كه منجر به تضـاد منـافع شـده يـا بـه       فعاليت مشاركت در

به كارمندان اجازه  مچنينشود، خودداري كنند. ه  چنين برداشتي منجر مي
  شد.    و يا براي يك نامزد سياسي داده نمي   كار در روابط عمومي

  اي نگاران حرفه ضوابط اخالقي جامعه روزنامه
نگاران خـدمت   است وظيفه روزنامهاي معتقد  نگاران حرفه جامعه روزنامه

گـويي). مـا معتقـديم وسـايل      جويي و حقيقـت  به حقيقت است (حقيقت
جمعي، مسئول انتشار و پخش نظرات و اطالعات هسـتند كـه بـا     طارتبا

كنند و در آمـوختن و گـزارش دادن     شان عمل مي داشتن اختيارات قانوني
  ها آزادي عمل دارند.   واقعيت

عنوان مطلع و نقطـه شـروع عـدالت و بـه      به  عمومي ما به تنوير افكار
از حـق   شـي عنـوان بخ  نقش اساسي و قانوني خود در حقيقت جويي بـه 

هاي همراه با تعهد كه  مردم در دانستن حقيقت باور داريم. ما به مسئوليت
واقع بيني،   دارد تا اين كار را در كمال هشياري،  نگاران را ملزم مي روزنامه

ي انجام دهند، اعتقـاد و بـاور داريـم. بـراي نيـل بـه ايـن        طرف دقت و بي
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را بـه شـرح ذيـل     انداردهااهداف، مراتب موافقت خود با اجراي اين است
  داريم:   اعالم مي

  مسئوليت  .1
برخوردار    حق مردم در دانستن رويدادها و اخباري كه از اهميت عمومي

گونـه   ر ايـن بوده و مـورد عالقـه عمـوم هسـتند و آگـاه كـردن عمـوم د       
دهـد.    هاي گروهي را تشكيل مـي  موريت اصلي و مهم رسانهأرويدادها، م

و به اين منظـور انجـام     در راستاي رفاه عمومي افكارانتشار اخبار و تنوير 
عنوان نماينـدگان   نگاراني كه از جايگاه حرفهاي خود به پذيرد. روزنامه  مي

هاي ناشايست اسـتفاده   گيزههاي خودخواهانه يا ساير ان مردم براي انگيزه
  كنند.  ياستفاده م كنند در واقع از اعتماد باالي مردم سوء  مي
  طبوعاتآزادي م .2

ـ  آزادي مطبوعات به مـورد  د عنوان حق مسلم مردم در يك جامعه آزاد باي
گو، طـرح  و صيانت قرار گيرد. آزادي مطبوعات، آزادي و مسئوليت گفت

اظهـارات دولـت و نهادهـاي     پرسش و بـه چـالش كشـيدن اقـدامات و    
نگاران حق مطـرح   را به همراه خواهد آورد. روزنامه يخصوصي و عموم

مخالف عموم و امتياز موافق بودن با اكثريت را براي خـود   ظراتكردن ن
  دانند.   محفوظ مي

  اصول اخالقي (اخالقيات) .3
تمام توجهات خود را متوجه حـق مـردم در دانسـتن    د نگاران باي روزنامه

  حقيقت كنند. 
ها، سـفر رايگـان، برخوردهـا يـا امتيـازات خـاص        مساعدت ،هدايا .الف

هـا را بـه مخـاطره     نگـاران و كارفرمايـان آن   روزنامه يتتواند تمام  مي
ــه     ــردن توج ــث دور ك ــد باع ــز ارزش داري نباي ــيچ چي ــدازد. ه بين

  ها و حقايق شود.  نگاران از اصل واقعيت روزنامه
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هاي دولتي  قبول مشاغل و مسئوليت ،ت سياسيدخال ،قبول شغل دوم .ب

كـه در   ندهاي اجتماعي از جمله مـواردي هسـت   و خدمت در سازمان
بايد  ،نگاران و كارفرمايان صورت به مخاطره انداختن تماميت روزنامه

نگاران و كارفرمايان بايد زندگي  ها اجتناب و پرهيز كرد. روزنامه از آن
هـا در برابـر هـر گونـه      ند كه از آننحوي انجام ده شخصي خود را به

ــت      ــاهر) محافظ ــه در ظ ــع و چ ــه در واق ــافع (چ ــاد من ــد. كتض ن
ها در قبال عموم، مسئوليت بسيار بـزرگ و خطيـري    هاي آن مسئوليت

  . ستها . اين ماهيت شغل و حرفه آناست
دست آمده از منابع خبري شخصي تـا زمـاني    هانتشار يا پخش اخبار ب .ج

 ،م نشـود ني بر ارزشمند بودن اخبـار محـرز و مسـلّ   ها مب كه ادعاي آن
  ممنوع خواهد بود. 

دنبال اخباري هستند كه  هموانع موجود ب   نگاران با وجود تمامي روزنامه .د
كنند   ها همواره تالش مي در تضاد نباشد. آن   با منافع و مصالح عمومي

در يك فضـاي شـفاف و    يعموم يها تيفراهم كنند كه فعال يطيشرا
ها براي بازرسي در اختيار عموم قـرار   شوند و سوابق آن  باز انجام مي
  داشته باشد. 

اطالعـات را   نگاران در محافظت و صيانت از منـابع محرمانـه،   روزنامه .ذ
  دهند.   يد و تصديق قرار ميأيمورد ت

  ناپسند و غيرقابل قبول است.  ،دزدي ادبي، مذموم .ص
  طرفي دقت و بي .4

دهد و آنچه   نگاري را تشكيل مي مردم، اساس و شالوده روزنامهت با حسن ني
  بخشد حسن نيت با مردم است.   نگاري اعتبار و اهميت مي كه به روزنامه

  رود.   شمار مي صداقت، هدف غائي و نهايي ما به .الف
يكي ديگر از اهـدافي   ،گرايي در گزارش اخبار طرفي و واقع حفظ بي .ب

اي نـام   حرفه ينگار روزنامه ياز معيارها يان يكعنو است كه از آن به
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اسـت كـه عملكـرد مـا      نداردهاييطرفي يكي از استا شود. بي  برده مي
كنيم، بر اسـاس آن    درخصوص آنچه كه براي رسيدن به آن تالش مي

شود. ما براي كساني كه به اين اسـتاندارد نائـل     سنجش و ارزيابي مي
  ستيم. شوند، احترام بسياري قائل ه  مي

  اي وجود ندارد.  ها، جاي هيچ عذر و بهانه ها يا نادرستي دقتي در مورد بي .ج
هـا   وسيله محتوا و مضمون مقاالتي كه همراه آن هها بايد ب عناوين روزنامه .د

هـا بايـد    عبـارت ديگـر عنـاوين روزنامـه     تضمين شوند. به كامالً ،است
عنـاوين باشـند.   متناسب بـا محتـوا و مضـمون مقـاالت مـرتبط بـا آن       

هاي تلويزيوني بايد تصوير دقيقي از يك رويداد ارائـه   ها و برنامه عكس
  اي و غيرمرتبط پرهيز كنند.   كيد بر رويدادهاي حاشيهأو از ت ندده

شـود تــا تفــاوت بــين    هــاي اجرايــي صـحيح باعــث مــي  اتخـاذ روش  .ذ
ـ  يها گزارش طـور شـفاف مشـخص شـود.      هخبري و اظهار نظرات ب
خبري بايـد عـاري از هرگونـه اظهـار نظـر يـا گـرايش         يها گزارش

  باشند.  ضوعد و بايد بيانگر تمام ابعاد يك مونشخصي باش
عمـد باعـث فاصـله     يهواخواهي و طرفداري در سرمقاله كه از رو .ص

معناي هتك حرمـت بـه روح    شود، به  گرفتن از صداقت و حقيقت مي
  د. شو  نگاري آمريكايي قلمداد مي روزنامه

هـاي   هـاي خـويش در قبـال ارائـه تحليـل      نگاران به مسئوليت روزنامه .ض
آگاهانه، تفسير و سرمقاالت در مورد موضوعات و رويدادهاي اجتماعي 

دانند و قبول دارند كه مسئوليت ارائه   مي ها آگاه و واقف هستند. آن كامالً
چنين مطالبي بر عهده افرادي است كه شايستگي، تجربـه و قضاوتشـان   

  ها براي اين منظور شده است.  عث واجدالشرايط شدن آنبا
شـوند يـا     ارائـه مـي   عمقاالت خاص كه در مقام دفاع از يـك موضـو   .ط

 هاي شخص نويسنده و تعابير و تفاسير نويسنده بايد كامالً گيري نتيجه
  مشخص و متمايز شوند.  
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  انصاف . 5

رفاه افرادي كه در  ن، حريم، حقوق وأنگاران در تمام اوقات به ش روزنامه
شوند   مي ور هها مواجه و روب خالل برگزاري اجتماعات و ارائه اخبار با آن

  احترام خواهند گذاشت. 
كـه بـر     هاي خبري بايد از بيـان هرگونـه اتهامـات غيررسـمي     رسانه .الف

بـه   آنكـه گذارند، بـدون    شهرت و اعتبار و شخصيت اخالقي تأثير مي
دفاع از خـود در برابـر اتهامـات وارده داده    گويي و  متهم مجال پاسخ

  شود، پرهيز كنند. 
تـا از هـر شخصـي در برابـر تجـاوز بـه       ند ا هاي خبري موظف رسانه .ب

  نند. كاش محافظت و حراست  حريم خصوصي
جزئيات فسـاد   دربارةها نبايد با يك حس كنجكاوي بيمارگونه  رسانه .ج

  و جنايت باعث خوشحالي گروه خاصي شوند. 
ـ       رسانه .د طـور كامـل    ههاي خبري وظيفـه دارنـد تـا در اسـرع وقـت و ب

  نند. كو تصحيح  راناشتباهات خود را جب
گو باشند و  خود به مردم پاسخ يها نگاران بايد در قبال گزارش روزنامه .ذ

هـا   مردم نيز بايد ترغيب و تشويق شوند تا نارضايتي خود عليه رسانه
با خوانندگان، بينندگان و شنوندگان بايـد  را بيان كنند. گفتمان آزادانه 
  بيش از پيش تقويت شود.  

  ابلاعتماد متق . 6
حفظ و تقويت اعتماد و احترام متقابـل بـين     هدف از رعايت اين ضابطه،

  نگاران آمريكايي و مردم آمريكاست.  روزنامه
هاي  اي ملزم خواهد بود تا از طريق برنامه نگاران حرفه جامعه روزنامه

صـورت جداگانـه    نگاران را به هاي ممكن، روزنامه زشي و ساير روشآمو
ترغيب و تشويق كرده و نشريات  از اين اصول مسلم، يتبه رعايت و تبع
ننـد كـه همگـام بـا     كها را نيز تا بـدانجا ترغيـب و تشـويق     و خبرگزاري
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عنـوان   كارگيري آن بـه  هتدوين ضوابط اخالقي و ب كارفرمايان خويش، در 
 ود در رســيدن بــه ايــن اهــداف تــالش كــرده و آن را جــزءيــك رهنمــ
  هاي خويش بدانند. مسئوليت

هشـدار   هينشـر  نيبه كاركنان ا مينياپوليس استار “نامه انضباطي آئين ”
ها ممنوع است. هر  آن يهاي محلي برا دهد كه داشتن سهام در شركت يم

 اما ،رسد  ر مينظ چند كه قبول بليط و غذا از منابع گاهي اوقات اخالقي به
نامه  غيرقابل قبول هستند. (آئين عموالًهاي رايگان م ساير هدايا و مسافرت

مـوازين و   ؛1987، ذكر شده در مطالعه ايتـول،  آنجلس تايمز لساخالقي 
). 1984، ذكـر شـده در مطالعـه فـدلر،     واشـينگتن پسـت  اصول اخالقـي  

اي  نگاران حرفـه  هاتخاذ شده توسط جامعه روزنام پيشيننامه اخالقي  آئين
نگـاران در قبـال مـردم، آزادي     روزنامـه  يهـا  و اعضاي آن بـه مسـئوليت  

  كند.   طرفي و انصاف اشاره مي مطبوعات، اصول اخالقي، دقت و بي
گاهي اوقات پرهيز از مشكالت و مسائل اخالقـي كـار آسـاني نيسـت.     

رود.   شمار مي نگاران به ذاتي وظايف روزنامه عنوان نمونه، تضاد منافع جزء به
بـراي  بـراي اينكـه از سـوي منـابع پلـيس       جناييعنوان مثال، گزارشگران  به
اي جز جلب اعتماد كافي از سـوي   چاره ،مكاري انتخاب و برگزيده شونده

وجود آمـدن   هتواند باعث ب  اين رابطه همكاري مي اما ،پليس نخواهند داشت
هاتي كـه در اداره پلـيس   خطاهـا و اشـتبا   دربـارة هـا   تضاد منافع در گزارش

تـا  ”گويـد گزارشـگران جنـايي      مي) 1981( نالبيپذيرند شود. چ  صورت مي
طور شفاف براي ايشان  هزماني كه در تضاد بودن منافع پليس با منافع مردم ب

 محرز نشده است، ناچارند از منافع پليس دفاع كننـد. ايـن اعتقـادات تقريبـاً    
كـه   ييها گزارش ،شود  مي   مردمي ياه سوي گزارش باعث تقويت گرايش به

  ل هستند. ئااز ديدگاه نهادهاي داراي كنترل اجتماعي، مطلوب و ايد معموالً
تري نسبت به اصول اخالقي داشـته   نگاران ديدگاه ساده برخي از روزنامه

نگاراني  ). با اين حال، روزنامه1985دانند. (مريل،   طرفي برابر مي را با بي و آن
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ا داننـد،    گـويي برابـر مـي    كه رفتار اخالقي را با حقيقـت  نيز هستند كـدام   امـ

حقيقت؟ تعاريف حقيقت در گذر زمان و در بين منابع مختلف، دسـتخوش  
 آن) 1972( نگاران به آنچه كه تـاچمن  تغييراتي شده است. برخي از روزنامه

و به ايـن  برند   خواند، پناه مي  مي “عنوان يك اقدام استراتژيك طرفي به بي”را 
كنند كه در صورت رعايت شدن   را طراحي مي انيناي از قو ترتيب مجموعه

دهد تا خود را در برابر انتقاد مصـون بـدارد.     اين امكان را مي نگار روزنامهبه 
هاي حقيقت و  نگاري باعث ادغام ايده اخالق روزنامه ،گويند  و ويتني مي اتما
ــهشــود و قــدرت ســاير نهادهــا   طرفــي مــي بــي ــا  (ب خصــوص دولــت) ي

نگاران از جمله عواملي هستند كـه   هاي انساني هر يك از روزنامه محدوديت
نگـاري   جويي بر راه و روش روزنامـه  هاي حقيقت باعث تحميل محدوديت

هاي اخالقي نهادينه شده از جمله نقل قول مستقيم آنچه  شوند. استراتژي  مي
يـك   “طـرف هـر دو  ”عرفـي  گويند (چه درست يا غلط) و م  كه ديگران مي

بحث از جمله موضوعاتي هستند كه به تفصيل در فصل بعد مورد بحـث و  
  بررسي قرار خواهند گرفت. 

مخالف هسـتند  ، نگاران با مكتوب كردن استانداردها برخي از روزنامه
پــذيري اعتبــار  زيــرا چنــين اســتانداردهايي ممكــن اســت باعــث آســيب

مربوط به خـود را   ردهايسانه ستاندانگاران شود. حتي اگر يك ر روزنامه
هـاي   هـاي گـروه   نامـه  باز اين احتمال كه آئين  چاپ و منتشر نكرده باشد،

آن رسانه مورد اسـتفاده   هييا شهادت شاهدان كارشناس عل گرياي د حرفه
  وجود خواهد داشت.  ،رديقرار گ
ك ي، تواند براي هر وضعيتي  نامه انضباطي نمي هيچ آئين تيدر نها اما

تجويز و تعيين كند و تفسـير اسـتانداردهاي اخالقـي و     ارفتار مشخص ر
نگاران صورت پذيرد.  هاي خاص تنها بايد توسط خود روزنامه گيري تصميم
آن خزانـه دار   يرخ داد و طـ  1987است كه در سال  ييامر ماجرا نينمونه ا
شي كـرد.  در جريان يك كنفرانس خبري اقدام به خودك “باد دويِر”ا يپنسيلوان
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ها و هم ويدئوي وي كه لولـه اسـلحه را در داخـل     در اين ارتباط هم عكس
همچنـان موجـود اسـت. برخـي      ،را كشـيد  دهان خود گذاشت و ماشـه آن 

هاي تلويزيوني محلي تصاوير مربوط به اين خودكشي را پخش كردند،  شبكه
 د كه نههاي ملي حاضر به انجام اين كار نشدند. هر چن هيچ يك از شبكه اما
اي  از ويـدئوي ايـن كنفـرانس مطبوعـاتي اسـتفاده      اس بي سينه و  سي بي اي

ر كه در حـال  مقداري از فيلم دويِ ان ان سيو  سي بي انهاي  شبكه امانكردند، 
دهـد    زمان نيز تفنگش را حركت مـي  خواندن گزارش مالي خود است و هم

دند). خانم جـودي بـورزا   نشان دادند (اين دو شبكه لحظه شليك را قطع كر
 مـا واقعـاً  «در توضيح اين تصـميم چنـين گفـت،     ان ان سيسخنگوي شبكه 

نمايش فيلم مردي كه تفنگ را در دهانش گذاشته و به خـود   يبرا يضرورت
گفـت   زين سي بي ان ةآندرو فريدمن، سخنگوي شبك ».ميديند ،كند  شليك مي

ـ   كنيم كه ديدن چنين صحنه  ما احساس مي« مـا بسـيار    ينـدگان راي بيهـايي ب
   »ناراحت كننده خواهد بود.

چنين تصميماتي اغلب اوقات پس از بررسي اين كـه آيـا انتشـار ايـن     
دار شــدن بيشــتر احساســات  هــا و تصــاوير باعــث خدشــه قبيــل عكــس

شوند. به موازات افـزايش    مي هاي قربانيان خواهد شد يا خير اتخاذ خانواده
هـا دايـر بـر تعـرض بـه حـريم        سـت دادخوا و   تعداد ثبت شكايات مردمي

نيـز   “حـق مـردم در دانسـتن   ”ها مبنـي بـر    خصوصي، توجيه مرسوم رسانه
  )1988 ،(كالركاي مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفته است.  طور فزاينده هب

گانه ذيـل را   هاي كلي سه بسياري از تصميمات اخالقي يكي از حوزه
 سـؤال دادن) يك رويـداد، روابـط    شود: قلب واقعيت (بد جلوه  شامل مي

  شود.  يكه نسبت به خبرنگاران م ييها برانگيز با منابع و لطف
بد جلوه دادن يا قلب واقعيت يك رويـداد بـه ايـن موضـوع مربـوط      

شود كه آيا امكان دستيابي به گزارش به طرق ديگر نيز وجود دارد يـا    مي
شدت  به “بار ويدئوييهاي اخ نسخه”خير. در اين ميان موضوع استفاده از 



  انتقال پيام  202
راحتي در يك برنامه  توان به  اخبار را مي نيمورد حمله قرار گرفته است. ا

كننده تهيه  پخش تلويزيوني قرار داد، ويدئوهايي كه توسط سازمان پخش
و به نماينـدگي از يـك      سسه روابط عموميؤ، بلكه توسط يك مندا نشده

عنـوان   شـوند. بـه    شود، تهيه مي  مشتري كه در آن نسخه از او نام برده مي
كانديداي رياسـت جمهـوري    1992در سال  توركه راس پِ  مثال هنگامي

جمـع   ياو برا يها در مورد تالش يشد، سازمان متبوع وي اخبار كايآمر
منتشر كرد و اين  يمختلف اجتماع يها از خواسته تيكردن امضا در حما

ي محلـي پخـش شـدند.    تلويزيـون هاي  شبكهها توسط بسياري از  گزارش
 VNRعنـوان   هـا بـه   از آن هاي اخبار ويدئويي كه معموالً استفاده از نسخه

 زنسخه ا 500آغاز شد، و هر سال حدود  1980شود، در دهة   نام برده مي
نسـخه   4000بـيش از   1992شـد. در سـال    يمـ  هيته يرياخبار تصو نيا

ديل شـد كـه بـراي    اي تبـ  ها به حرفه اخبار ويدئويي تهيه شد و توليد آن
كنندگان آن درآمد چند ميليون دالري را در پي داشت. طرفـداران در   تهيه

ها چيزي جـز يـك    VNRدارند كه   هاي خود اين گونه عنوان مي استدالل
نسخه ويدئويي از نشريه مطبوعاتي مرسوم نيستند كه چندين دهة اسـت  

خـاطر نشـان    انـد. منتقـدان   ها مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه    توسط روزنامه
طور تمام و كمال براي يك شبكه اخبار  هب VNRسازند استفاده از يك   مي

هـاي اخالقـي خـود     از مسـئوليت شـبكه  گيري آن  تلويزيوني به منزله كناره
كند كه سازمان اخبار اين گزارش را تهيه كرده است و   است. بيننده فكر مي

دهـد و    زارش نسبت مـي لذا تمام اعتبار و مشروعيت آن سازمان را به آن گ
  ماند.    پوشيده و پنهان باقي مي به اين ترتيب است كه تهيه كننده واقعي پيام،

اوايـل   رواقعيت د يكي از موارد برجسته و مهم قلب (بد جلوه دادن)
گارتنر رئيس بخش اخبـار شـبكه    كليرخ داد و باعث شد ما 1993سال 

ث بـر سـر گـزارش    شغلش را از دست بدهـد. بحـ   ان بي سيتلويزيوني 
Dateline NBC اين بود كـه تـا چـه حـد احتمـال آتـش گـرفتن         دربارة
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بـر اثـر چـپ كـردن وجـود دارد.      شـركت جنـرال موتـورز     هـاي  كاميون
زا در  يـك وسـيله آتـش    ،خبـري  ارشكنندگان در خالل تهيه اين گز تهيه

مورد نظر كار گذاشتند تا اطمينان حاصل كنند كـه   جنرال موتورزِ كاميون
 انيـ كاميون پس از تصادف منفجر خواهد شد. هر چند گارتنر و مجر اين

 ،اطالع بودنـد  يمورد ب نيبرنامه جين پاولي و استون فيليپس به ظاهر در ا
هرگونـه خطـا و    مطبوعـاتي در كنفـرانس   شيگارتنر پس از اين آزما اما

مشـكل در  «گويـد    مـي  نيوزويـك تقلب را تكذيب كرد. جاناتـان آلتـر از   
رده بود كـه كاركنـانش بـه خـود     ـار كـرفت يورـر طـت كه گارتناينجاس
نقطـه   نيهمـ  زين تيفكر كنند و در نها ييها لهيح نيدادند به چن ياجازه م

، ســي بــي ان هضــرر او تمــام شــد. گــارتنر قبــل از پيوســتن بــ ضــعف بــه
بـود. از   نالجِروال استريت نويس  و مقاله Des Monies Registerسردبير
  شود.    نام برده مي   روزنامه نسل سومي نگار روزنامهيك عنوان  او به

اند تا شاهد قلب (بـد جلـوه   |هاي جديد باعث شده امروزه تكنولوژي
باعـث   ترهـا دادن) واقعيت در اشكال مختلـف آن باشـيم. امـروزه كامپيو   

 دربارةاند تا بيش از هر زمان ديگري بتوان اطالعات بسيار زيادي را  شده
و حتي باعث شده اند تا تعريف مـا از تعـرض بـه     ورديك فرد بدست آ

ها توسـط   حريم خصوصي تغيير يابد. در اين ارتباط، ديجتيالي شدن عكس
هـا توسـط    ي اين دسته از عكساشود تا محتو  هاي خبري باعث مي سازمان

بسياري از مردم در معرض دستكاري قرار گيرنـد. در گذشـته ايـن امكـان     
عكس چاپ شده در چه زماني مورد تحريف  وجود داشت كه بگوييم يك

ديجيتـالي  بيشـتر  هاي امروزي كـه   عكس اماو دستكاري قرار گرفته است، 
 اتبتـوان بـه تغييـر    آنكههستند به اشكال مختلف قابل تغيير هستند، بدون 

درخصوص  1990ها پي برد. نتايج حاصل از مطالعه سال  ايجاد شده در آن
هـا بـه موضـوع     كثريت قريـب بـه اتفـاق آن   سردبيران عكس نشان داد كه ا
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هاي مرسوم چاپ عكس كـه هـر از    ها در مقايسه با روش دستكاري عكس

  شدند اعتراض داشتند.  چند گاهي دستخوش تغييرات ناگهاني مي
عنـوان   شود. بـه   هاي مختلفي ايجاد مي مشكالت اخالقي با منابع از راه

گراي مرد و زن  اران همجنسنگ مثال، با توجه به روند اخيري كه روزنامه
ــرده برداشــتن از تمايــل جنســي ــد، برخــي  رو گرفتــه شــان پــيش در پ ان

ــه ــنس   روزنام ــه همج ــاي رابط ــاران در افش ــابع    نگ ــا من ــود ب ــي خ گراي
هـاي   اگر اين منـابع داراي موقعيـت   صوصخ گراي مرد و زن به همجنس

 كننـد.   دولتي باشند، در مطبوعات احساس آزادي و راحتـي بيشـتري مـي   
گـرا بـودن يـك فـرد در      همجـنس  يفشـا ا يبـه معنـا   Outingاصطالح 

گـرا   جنس نگاران افشاي هم مطبوعات است. هر چند كه برخي از روزنامه
دانسته و به آن اعتـراض   صيبودن در مطبوعات را تجاوز به حريم خصو

 ها معمـوالً  سازند كه رسانه  نگاران خاطرنشان مي ساير روزنامه اما ،كنند  مي
هاي دولتي  بررسي و رسيدگي به رفتارهاي جنسي خصوصي شخصيت به

جمهـور ايـاالت متحـده در جريـان      رئـيس  ،از جمله رابطه بيـل كلينتـون  
  دهند.  ينشان م ليتما 1992سال  مبارزات انتخابات رياست جمهوري

نگاري در قالب سفرها  معناي روزنامه كه به “موريتيأنگاري م روزنامه”
نگاران  است نيز يكي از مسائل اخالقي است كه روزنامهو با هزينه دولت 

در سـال  ديزني ورلد  عنوان مثال بيستمين سالگرد رو هستند. به هبا آن روب
مين شـد.  أت سنيهاي آن توسط شركت دي برگزار و بخشي از هزينه 1991

مين كـرد.  أاين شركت هزينه مسافرت رايگان هزاران سازمان خبري را تـ 
ها به اشكال مختلف به اين اقدام واكنش نشان دادند.  انهرس مورد،در اين 

هـاي رايگـان را رد    ها از همان ابتدا اين مسافرت هر چند برخي از رسانه
 30هاي هتل رايگان بـراي   بليط هواپيما و اتاق ،سي بي ان ةشبك اماكردند، 

ورلـد  ديزني  صورت زنده از را به Todayنفر از كارمندان خود كه برنامه 
مورد انتقاد شـديد قـرار    آنكهشبكه پس از اين كردند، قبول كرد.   خش ميپ
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هاي مربـوط بـه سـفر     زينهد و تمام هكرنشيني  گرفت، از موضع خود عقب
كارمندان خود را به شركت ديسني و شركت هواپيمايي دلتا مسـترد كـرد و   

 اسـاس  گونه عنوان كرد كه پذيرش خدمات رايگان، بر در دفاع از خود اين
مناسب تشخيص داده شده بود و پـذيرش    هاي بخش سرگرمي دستورالعمل

. از سـوي ديگـر،   داشـت هـا ن  اين خدمات هيچ منافاتي با اين دستورالعمل
در پنسـيلوانيا در   باكس كـانتي كُرييِـر تـايمز    عنوان سردبير لئونارد براون به

از شـغل خـود را    ،دنبال اعالم مخالفت بـا سياسـت روزنامـه    هب 1993سال 
سـفرهايي كـه    دربـارة داد   دست داد. سياستي كه به گزارشگران اجـازه مـي  

  مطالبي بنويسند.    ،شد  مين ميأت عيهاي آن توسط صاحبان صنا هزينه
اي در تهيـه كتـاب    نگـاران حرفـه   به موازات اقدامات جامعه روزنامـه 

ــروه     ــي گ ــي اصــول اخالق ــه مل ــه، كميت ــن جامع ــي اي ــاي اخالق راهنم
اي را در مورد اعضاي اين كميته  مطالعه 1992ن نيز در سال نگارا روزنامه

ده اخالقي از نظر اين اعضـا از  يانجام داد تا دريابد كداميك از مسائل پيچ
توان به نام   اهميت بيشتري برخوردار هستند. از جمله مسائل قابل ذكر مي

بع انـد، برابـري، منـا    كه مورد تجاوز جنسي قرار گرفتـه  يبردن از قربانيان
خبري موثق، محرمـانگي، تصـويربرداري الكترونيكـي، انتشـار اخبـار در      

طـور رايگـان توسـط يـك شـركت اهـدا        بـه  صحنه، هدايايي كه معموالً
ــي ــه    م ــان، حرف ــي رايگ ــفرهاي تفريح ــوند، س ــتفاده از   اي ش ــري، اس گ
مظنونين يا متهمين، نام بردن از جوانان در گزارشات جنايي اشـاره    اسامي
  )1992(بلك، كرد. 

در اين كتاب اخالقي، موضوع پايبندي به اصـول ارشـادي اساسـي و    
ها كه در مواجهه با يك رويداد قابل طـرح هسـتند    اي از پرسش مجموعه

توان به موارد ذيل اشـاره    شود. از جمله اين اصول ارشادي مي  توصيه مي
 مبتني بر واقعيت تا حـد  يها كرد: تالش در يافتن واقعيت و تهيه گزارش

نگـاران   امكان، اقدام مستقل و به حداقل رساندن ضرر و آسيب. روزنامـه 
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بودن يا غيراخالقي بودن يـك   اخالقيملزم خواهند بود تا در مواقعي كه 

مـن   .1را مطـرح كننـد:    سـؤال دهنـد، ده    مـي  موقعيت را مورد ارزيابي قرار
هــدف مــن از  .2چيــزي را بايــد بــدانم؟  دانــم؟ مــن چــه  چيــز را مــي چــه

 .4هـاي اخالقـي مـن چيسـت؟      عالئق و نگراني .3نگاري چيست؟  وزنامهر
اي را بايد مد نظر  هاي حرفه دستورالعملهاي سازماني و  يك از سياست كدام

ينـد  اهـاي مختلـف را در فر   توانم ساير افراد بـا ديـدگاه    آيا مي .5قرار دهم؟ 
ثر أي كه متـ افراد ــ نفعان چه كساني هستند ذي .6گيري دخيل كنم؟  تصميم

يـك مشـروعيت    ها چيست؟ كدام هاي آن شوند؟ انگيزه  از تصميمات من مي
جا شوند، چه اتفاقي خواهد افتـاد؟ اگـر مـن     هها جاب اين نقش اگر. 7دارند؟ 

اقـدامات مـن    .8نفعان بودم، چه احساسي داشتم؟  جاي هر يك از اين ذي به
مـدت   كوتاه ن پيامدها،چه پيامدهاي احتمالي را در پي خواهد داشت؟ آيا اي

ــدت؟   ــا بلندم ــزايش مســئوليت   .9هســتند ي ــراي اف ــن ب ــاي م راهكاره
تـوانم    آيـا مـي   .10هاي احتمالي چيسـت؟   گويي و كاهش آسيب حقيقت

نم؟ كـ طور كامل طرز فكر و تصـميم خـود را توجيـه     هطور شفاف و ب هب
  نفعان؟ براي عموم؟  براي همكارانم؟ براي ذي

اي بـه برخـي از    نگـاران حرفـه   معـه روزنامـه  در مطالعه و بررسـي جا 
و مـديران اخبـار    امـه هاي اخالقي سردبيران روزن هاي بين نگرش تفاوت

كنندگان اخبار تلويزيوني به مـوارد ذيـل    تلويزيوني اشاره شده است. تهيه
ها يك موضوع اخالقي  اين كه تغيير در نقل قول .1اعتقاد چنداني ندارند: 

 يثر باعث ارتقـا ؤنامه اخالقي م اري از يك آئيناين كه برخورد .2است؛ 
هاي قربانيـان   و نشاني   اينكه درج اسامي .3اعتبار تأثير اخبار خواهد شد؛ 

 دربـارة اينكـه تهيـه گـزارش     .4جنايت در گـزارش قابـل قبـول اسـت؛     
كند، قابـل    جنايتكاري كه در صورت درج گزارش تهديد به خودكشي مي

كنندگان اخبار تلويزيـوني   اين احتمال كه تهيهقبول است. از سوي ديگر، 
منابع را مـورد  ه بودن محرمان .1است:  يادموافق موارد ذيل باشند بسيار ز
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هاي  به سردبيران روزنامه اين اجازه را بدهند كه موقعيت .2ئيد قرار دهند؛ أت
هـا را   گـزارش  .3هاي اجتماعي را مورد پذيرش قرار دهند؛  رهبري در گروه

قابـل انتشـار در    يهـا  عنـوان گـزارش   شان به بندي ل گرافيك و تركيبدلي هب
و درخواست توقيـف پخـش    FBIهمكاري با . 4بگيرند؛  رروزنامه در نظ

گنجاندن نام نمايندگان مطبوعـات در مـواقعي    .5 ؛ييربا آدم دربارةاخبار 
مستندسازي  .6شوند؛   وكاستي چاپ مي ها بدون هيچ كم هاي آن كه نسخه

  به روي آنتن بروند. آنكهمطبوعاتي قبل از  يها هيانيب
نگـاران   اي كه در سطح ملي روي روزنامه لعهويور و ويلهويت در مطا

هـا   انجام دادند، بـه ايـن تصـميمات اخالقـي نيـز اشـاره كـرده و بـه آن        
درصـد از  5دست آمده از اين مطالعه، تنهـا   هاند. بر اساس نتايج ب پرداخته
كـه   در حـالي  ،يك منبـع محرمانـه بودنـد    يبه افشانگاران حاضر  روزنامه

نگاران موافق با اين ادعا بودند كه فرد ديگري باعـث   درصد از روزنامه20
چهـارم از   انتشار چنين اخباري شده است. بر اساس اين مطالعه، تنها يك

ـ        روزنامه دسـت آوردن   هنگاران موافـق پرداخـت پـول بـه مـردم جهـت ب
ها بدون اجـازه   ده از مدارك شخصي مانند نامهاطالعات محرمانه يا استفا

كردند كـه اصـرار بـيش از      نگاران فكر مي از روزنامه   بودند. بيش از نيمي
عالقه يا استفاده از اسناد و مدارك دولتي يا تجاري  حد به منابع خبري بي

سـوم از   دانستند. حـدود دو   موجه مي محرمانه بدون اجازه قبلي را كامالً
عنـوان   گاران با اين موضوع كه در قالب يك كارمند شركت و بهن روزنامه

كنند تا به اطالعـات و آنچـه كـه در داخـل آن      اليتعيك عامل نفوذي ف
تري  نگاران مسن روزنامه اين ميان، موافق بودند. در ،گذرد دست يابند  مي

ــن روش  ــا اتخــاذ اي ــه ب ــد ك ــز بودن ــل،   ني ــد و در مقاب ــق نبودن ــا مواف ه
ها را  كردند، اين روش  هاي بزرگ كار مي اني كه براي سازماننگار روزنامه

  .ندپسنديد  بيشتر مي
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 نـه ينگاران بـراي نهاد  چهارم از روزنامه حدود سه ،اي مشابه در مطالعه

هـا بـه    هـاي خبـر يـا آمـوزش آن     در اتـاق  يسـازمان  يهـا  استيشدن س
از    ياهميت و اعتبار خاصـي قائـل بودنـد. بـيش از نيمـ      ،هايشان خانواده
ثر از همكـاران يـا اسـاتيد    أخاطر نشان كردنـد كـه متـ    زينگاران ن روزنامه

  . دان هدانشكده بود

  اي بر محتوا   ها و اصول اخالقي حرفه ثيرات نقشأت
نگاران از طريق آن مشـاغل   رسد روشي كه روزنامه  نظر مي بديهي به كامالً

د تـأثير خواهـد   كننـ   كنند، بر محتـوايي كـه توليـد مـي      مي خود را تعريف
دهنـده يـا    اشـاعه  نگاراني كه خود را صـرفاً  روزنامه يها گذاشت. گزارش

نگاراني كه  كنند، در مقايسه با گزارش روزنامه  تأثير معرفي مي هاي بي مهره
كننـد، بسـيار متفـاوت      كننده معرفـي مـي   عنوان مفسر يا شركت خود را به

) روي 1977ولوسـكي ( اي كه توسط اسـتارك و س  خواهد بود. در مطالعه
اي ارائـه شـده اسـت كـه      شـواهد و ادلـه   ،گزارشگران دانشجو انجام شد

نگـاري كـه    دسته از دانشـجويان روزنامـه   كند. آن  ثابت مي راادعاي فوق 
بسـيار ضـعيفي ارائـه     يهـا  گـزارش  ،ديدند  تأثير مي هايي بي خود را مهره

تـرين   ترين و دقيق عيجامعيت الزم نيز برخوردار نبودند. واق از كردند كه
ها توسط دانشجوياني ارائه شد كه براي خود نقشي مابين خنثي و  گزارش
  قائل بودند.  هكنند شركت

تـر اسـت. خـواه     هاي اخالقي به مراتـب آسـان   ارزيابي نقش قضاوت
هـاي   نامـه  تصميم به چاپ و انتشار يك عكـس خـاص مبتنـي بـر آئـين     

ايـن تصـميم تـأثير     ،خصـي انضباطي منتشر شده باشد يا يـك تصـميم ش  
تـر   جالب حال، محسوسي بر محتواي رسانه بر جا خواهد گذاشت. به هر

هايي نيز هسـتند كـه تحـت ايـن شـرايط       كه شرايط و موقعيت نجاستاي
ها تضاد پيـدا كننـد.    ممكن است معيارهاي اخالقي با يكديگر يا با ارزش
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توانند با سـاير    خاطر نشان كرد معيارهاي اخالقي مي 1964بريد در سال 
 اها از جمله حرمت، احترام به عـرف و نظـم و ترتيـب تضـاد پيـد      ارزش
كيد و اهميتـي كـه بـراي    أتغالباً هاي گروهي  رسانه ،عبارت ديگر به. كنند

  شوند.    براي واقعيت و حقيقت قائل نمي ،شوند  ها قائل مي برخي از ارزش

  خالصه  
يـن موضـوع پـرداختيم كـه     در اين فصل به بررسـي دقيـق و موشـكافانه ا   

هـاي شخصـي و    اي، نگـرش  هاي شخصي و حرفه زمينه خصوصيات، پيش
توانند بر محتواي رسانه تـأثير    اي اصحاب رسانه چگونه مي هاي حرفه نقش

 “طبقه متوسط” نگار روزنامهتوان عدم شباهت   راحتي مي بگذارند. گر چه به
تـوان    راحتـي نمـي   بـه  اما، را ثابت كرد “طبقه متوسط”با يك آمريكايي بالغ 

توانـد بـر كارشـان داشـته       مي ريثيأنگاران چه ت گفت خصوصيات روزنامه
اي در حال احـراز   طور فزاينده هها ب گرچه زنان و اقليت، عنوان مثال باشد. به

بسياري از مردم بر اين باورند  امامشاغل مرتبط با ارتباطات جمعي هستند، 
ثيرات خود را كه ناشي أثر تؤطور م هاي ب سانههاي ر ها و خط مشي كه روش

  كنند.    هستند بر محتوا تحميل مي نژادياز جنسيت يا وابستگي 
نگاران، محتواي رسـانه را   روزنامه هير واضح است كه تحصيالت عالپ

سـواد   نگـاران كـم   دهد (حداقل از اين نظر كه روزنامه  تحت تأثير قرار مي
نگـاران (و   ننـد). تحصـيالت روزنامـه   ك يبه مخاطـب نمـ   يخدمت چندان

همچنين ساير سوابق قبلي و خصوصيات ايشان) از جمله عواملي هستند 
ها به جهان تأثيرگذار باشـند. نحـوه    توانند بر نحوه نگرش آن  كه هنوز مي

نگاران به جهـان بـر آن چـه كـه بـراي گـزارش انتخـاب         نگرش روزنامه
   اي دارد. گستردهشود و بر نحوه گزارش تأثير بالقوه   مي

ذات  ءكـه جـز  ي دهد عوامل  نشان مي 61در صفحه  2. 5شكل شماره 
چگونـه در تعامـل بـا يكـديگر باعـث       ،وجودي اصحاب رسـانه هسـتند  
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شوند. ما به تأثير مسـتقيم خصوصـيات،     ثيرگذاري بر محتواي رسانه ميأت

ريم، ها و تجربيات اصحاب رسانه بر محتواي رسانه اعتقاد نـدا  زمينه پيش
 ينگيـرد كـه چنـ     بر اين باوريم كه محتوا تا جايي تحت تأثير قرار مـي  اما

اي  هـاي فـردي و حرفـه    هـا و نقـش   باعث تأثيرگذاري بر نگرشي عوامل
 ،شوند. ما بر ايـن بـاوريم كـه از ميـان دو مجموعـه متغيرهـاي نگرشـي       

اي اصحاب رسانه بر محتوا در  ها و اصول اخالقي حرفه تأثيرگذاري نقش
هـا   هـا و باورهـاي شخصـي آن    هـا، ارزش  ثيرگذاري نگـرش أمقايسه با ت

تنهـا باعـث    اي اصـحاب رسـانه نـه    تر اسـت. نقـش حرفـه    مراتب قوي به
شود، بلكه اراده و   ها و باورهاي شخصي نمي ها، ارزش شدن نگرش خنثي

خواست شخصي در داخل يك سازمان رسانه جمعي در مقايسه با آنچـه  
برند، از قدرت و تأثيرگـذاري بيشـتري     كار مي نه بهكه اغلب اصحاب رسا

تـوان قـدرت و اختيـار ناشـران و       شود تا جايي كه حتي مي  مي اربرخورد
حضـار و   ،هـاي تلويزيـوني را از طريـق هيئـت مـديره      صاحبان ايسـتگاه 

دسته از اصـحاب رسـانه    حتي آن ،كنندگان محدود كرد. با اين حال تبليغ
توانند بر محتوا   قرار ندارند نيز گاهي اوقات مي هاي مديريتي كه در سمت

كـه در   West Coastعنوان مثال، يك گزارشگر روزنامـه   . بهرندتأثير بگذا
دفتر واشينگتن دي سي مستقر اسـت در مقايسـه بـا گزارشـگري كـه در      
خارج از دفتر مركزي روزنامـه و تحـت نظـارت مسـتقيم مـديريت كـار       

هاي خبري از قدرت و كنترل  دايت گزارشكند، نسبت به انتخاب و ه  مي
اي  هاي حرفه است. از سوي ديگر، اين نقش رداربه مراتب بيشتري برخو

كننـد ارزش    كنند آنچه كه اصـحاب رسـانه فكـر مـي      هستند كه تعيين مي
تهيـه   ديـ انتقال به مخاطبان را دارد يا اينكه يك گزارش خبري چگونـه با 

ي نيـز خـواهيم ديـد، ايـن عوامـل      طور كه در دو فصـل بعـد   شود. همان
  جمعي خواهند بود. هاي بر محتواي رسانه   سازماني داراي تأثير مستقيمي
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را  ييهـا  روش بايـد  مـا  جمعي، يها رسانه كاركنان بهتر شناخت هدف با
 شـناس  جامعـه  مانهايم، كارل. شود مي مربوط ها آن كار كنيم كه به بررسي
 تر درست. است نادرست ،كنند ميفكر  افراد اينكه گفتن :نويسد مي آلماني
 ديگران آنچه درخصوص يشيدناند در افراد اين كنيم اصرار كه است اين

) 29صفحه  ،1964/ 1936 مانهايم( .كنند مي مشاركت اند كرده فكر پيشتر
 كاري الگوهاي در و هستند اجتماعي موجودات ها انسان ديگر، عبارت به
 شـان  گـروه  زبـان  به آنان. كنند مي مشاركت ،اند كردهن ايجاد آنان خود كه

 هـا  آن. انديشـند  مـي  ،كننـد  مـي  رفكـ  ها آن كه گونه همان و زنند مي حرف
 و تفكـر  از را ييهـا  روش و الگوهـا  هـا؛  گروه قالب در اشخاص عنوان به

 مشترك اوضاع به پاسخ شمار بي الگوهاي از كه اند كرده تدوين انديشيدن
 شـبيه  چيـزي ) روتـين ( كاري اصول از ما منظور. گيرند مي ريشه) مشابه(
 وهـا   تمـرين  اند، شده روتين و يالگوساز كه هايي فعاليت. است همين به

 مجبـور  آن اسـاس  بـر  رسانه كاركنان هستند كه اي شده تكرار يها شكل
 راها  روش اين توانيم مي ما مانهايم، نگاه از. دهند انجام را كارشان هستند

 رسـانه  عرصـه  كاركنـان  بر كه ببينيمها  اي از محدوديت مجموعه عنوان به
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 تشـكيل  فضـايي  كـاري  اصـول  براين،بنـا ). 6. 1 شـكل ( شود مي تحميل

 چـارچوب  در و آن طريـق  از را خود كار بايد رسانه كاركنان كه دهد مي
 كه “خبر بان دروازه” عنوان به موضوع اين دادن نشان براي. دهند انجام آن

 اين. كنيد توجه ،شود مي اطالق جمعي يها رسانه سازان تصميم به عموماً
ـ  6. 1 شـكل  در را مـا  الگـوي  لقـه ح بيروني و دروني فاصله اصطالح رپ 

 نظـام  يـك  قالـب  در فـرد  بيـاوريم  ياد به تا كند مي كمك ما به و كند مي
. كنـد  مي ارائه را خاصي دهي خدمات و نقش خبري، يها دروازه تر بزرگ
 خبرها شمار بايد كننده سرگرم صنايع در چه خبر در چه رسانه بان دروازه

 مختلف يها عنوان كتاب، يك ناشر. برساند حداقل به را بالقوه يها پيام و
 ميـان  از شـبكه  نـويس  برنامـه . زينـد گ مـي  بر را يكي و كند مي بررسي را

 سـينمايي بـراي   يها فيلم و تلويزيوني يها مجموعه كهها  ايده از بسياري
 روزنامـه  سردبير. كند مي انتخاب را يكي شبكه، آن يها برنامه كردن تنظيم
 صـفحه  در دادن قرار براي را محدودي تعداد خبر چندين بين از بايد نيز

 رسانه محتواي بر طور مستقيم بهها  گيري تصميم اين. كند انتخاب نخست
ا . گذارنـد  مـي  تـأثير  رسـند  مـي  مخاطبان به كه ايـن  آيـا  پرسـيد  بايـد  امـ 

   دهد؟ يانجام م فرد راها  گيري تصميم
  نهرسا محتواي بر رسانه يها روش گذاريتأثير .6. 1 شكل

 انجـام  راهـا   گيـري  تصـميم  ايـن  فـرد  كـه  است اين عمومي تصور شايد
 اغلب مردم. دانند مي بهتر را خبر باني دروازه شخصي جنبه مردم. دهد مي
 و مـاجراجو  گزارشگران يا جسور سردبيران عنوان به خبرنگاران مورد در

 سـبب  آثارشـان  كـه  “برنشـتاين  كـارل ” و “وودوارد بـاب  ” ماننـد  نترس،
 مـردان  تمـام ”سـينمايي   فـيلم  در و شـد  جمهـور  رئـيس  يـك  ونيسرنگ
هـا   كتابخانـه  يها قفسه. كنند مي ياپردازيؤر يافت، شهرت  “جمهور رئيس
 وهـا   داسـتان  از كـه  اسـت  خبرنگـاراني  خـاطرات  يها يادداشت از مملو

 ســخن مشــاهير و قـدرت  صــاحبان بــا بزرگشـان  و كوچــك ماجراهـاي 
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 خـود  متبـوع  يهـا  سـازمان  و ها حرفه نمايندگان  بانان دروازه اين .اند گفته
 يشـان ها گيـري  تصـميم  بـر  شغلي يها محدوديت اين ترتيب به و هستند
 نظـام  بـه  بايـد هـا   محـدوديت  ايـن  شناخت و درك براي. گذارد مي تأثير
 كـار  يها شاخص و اصول جمله از  ،كنند مي كار آن در افراد كه اي رسانه

. كنيم توجه  هستند، اطالعات مند نظام ريآو جمع از بخشي ها آن بيشتر كه
 محتـواي  كـه  هايي آن همچنين و خبر رتكرارپ و شده استاندارد الگوهاي
 ايـن . هسـتند  كـاري  اصـول  اين اجراي نتيجه عمدتاً  دارند، كننده سرگرم
 اساس بر اي رسانه نظام كه كند مي ايجاد را اطمينان اين  ،ها روش و اصول
 ها آن توان نمي و داشت خواهد بيني پيش قابل عملكردي مختلف، شرايط

 شكل را قوانين از جامع اي مجموعه اي رسانه اصول. زد دور سادگي به را
 حرفـه  آن معنـاي  كـه  شـوند  مـي  تبديل واحدي يها بخش به و دهند مي

 كـه  خبرنگـاراني  : گويد مي) A اي 1979( تاكمن  مثال، براي. است رسانه
 علت به دارند، اشراف خبر تهيه براي رسانه اصول در موجود الگوهاي بر

 چگونـه   بپرسـند،  اليؤسـ  چـه  اينكه( هستند ارزشمند  بودنشان، اي حرفه
 بـراي  ييهـا  تكنيـك  چه اينكه و كنند ساماندهي را نرم و سخت خبرهاي

 عنـوان  بـه   نگاه، يك از توان مي راها  روش). است مناسب ها آن از يك هر
 آنكه از پس اغلب ابزارها اين اما  كرد، تلقي دنرسي نتيجه به براي ابزاري
 .شـوند  مـي  تبـديل  مسـتقل  موجـوديتي  بـه  ،كننـد  مـي  پيدا رسمي حالت
 سـاختارهاي  خبرنگـاران،  زمـان،  طـول  در گويـد  مي) 1992( لينها دانيل

. انـد  پذيرفتـه  را آن به مربوط اي حرفه يها روش و خبر اتاق بوروكراتيك
 يهـا  دخالت درخصوص گذشته از كمتر نوناك خبرنگاران اينكه مشاهده
 رسـانده  اعتقـاد  ايـن  به را برخي  ،كنند مي شكايت كارهايشان در سردبير
ا  .دارند بيشتري استقالل بسيار  خبرنگاران، اكنون كه است اسـاس  بـر  امـ 
 از بـيش  را اي حرفـه  يهـا  محـدوديت  معاصـر  خبرنگـاران  لين،هـا  اعالم

 هـا  آن از كمتـر  بسـيار  مقابـل  در و انـد  كرده هضم 1930 دهة نويسندگان
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 مقايسـه  در اي حرفه يها شاخص به بيشتري پايبندي آنان. هستند سياسي

 بـا  اي رسـانه  يهـا  روش بررسـي ). 15 صـفحه ( دارند سياسي يها ايده با
 هـرش  پل. است مرتبط جمعي يها رسانه درخصوص سازماني ديدگاهي

 جمعـي  يهـا  انهرسـ  گويـد  مـي   روش، آن كردن مطرح ضمن در) 1977(
 سـازماني  يهـا  شباهت اما  باشند، داشته مختلفي كاركردهاي است ممكن
 هرش مثال، گيرند. براي مي پيشيها  تفاوت از بسياري بر كه دارند زيادي

 وهـا   محـدوديت  ميـان  در تحليلـي  يهـا  شـباهت  ديدگاه، اين   :گويد مي
  گران،گزارشـ   آن، اسـاس  بـر  كـه  كنـد  مـي  مشخص را سازماني محتواي

 كننـدگان،  سردبيران، تهيـه  هنرمندان، هنرپيشگان، كارگردانان،  نويسندگان،
 يهـا  نقـش  بـه  مخـتص  يهـا  فعاليت ديگران، اجرايي و ناشران، معاونان

. گذارنـد  اجـرا  بـه  و بياموزنـد  را خودشـان  مشـاغل  و هنرهـا  و مربوطه
 از تلويزيـوني،  يـا  مكتـوب  سـرگرمي  يا خبر خواه بنابراين،  )15 صفحه(

 يهـا  مجموعه: بپرسيم توانيم مي باشد، اينكوآيرر نَشنال به تايمز نيويورك
 يهـا  سـازمان  بيشـتر  براي كهها  محدوديت و انتظارات شده الگو و ثابت
 محتـواي  خبرهـا،  وهـا   پيـام  اين تمام ند؟ا كدام هستند، مشترك اي رسانه
 بـا هـا   روش. انـد  شـده  تهيه كاربردي مالحظات اساس بر و دارند نمادين
 شدن سازگار برايها  سازمان به و اند شده تدوين مالحظات، اين به توجه

 خبـري  يها سازمان كه چند هر. كنند مي كمك شان شده محول وظايف با
 در مـا  شوند، تلقي روش همان به شبيه بسيار است ممكن كننده سرگرم و

 يهـا  ژوهش پ. داريـم  تمركـز  خبرنگـاران  بـر  بيشتر  فصل، اين مانده باقي
 عرصـه  در شان همتايان با مقايسه در گروه اين درخصوص بيشتري بسيار

 بـه ها  توجه اين بيشتر  ،موضوع اين تحليل در. است شده انجام سرگرمي
 سـردبيران ، خبرنگاران شامل  ،رسانه پائين رده كاركنان روزانه يها فعاليت

 يطمحـ  شـامل ، رسانه حوزه يها روش. است شده پرداخته نويسندگان و
 حـوزه  رئيسـان  بيـ نا و ناشـران  چند هر. است اي رسانه كاركنان اين كار
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ا   ،كنند مي كار ييها روش اساس بر افراد اين همچون نيز خبر كاركنـان  امـ 
 بعـداً  را موضـوع  ايـن  مـا ( دارنـد  بيشتري عملي آزادي رسانه باالي رده

 آنچـه  بـه  اي رسـانه  يهـا  روش كـه  باشيد داشته ياد به). (كنيم مي بررسي
 توجـه   آن، اساس بر كه دارد ارتباط نامد، مي اي حرفه رده) 1977( هيرش

 تـر  بـزرگ  سـازمان  بـا  هـا  آن تعامـل  و پذيري جامعه به رسانه كاركنان به
 بـه  نيـز  ديگـري  آشـناي  تعبيـر ، خبر بان دروازه بر افزون). است معطوف
 يهـا  روش تحميـل  سـبب  سازماني نيازهاي تفاوت چگونه اينكه نمايش

 كارمنـد  بـين ها  وقت بيشتر كه شود مي منجر ييها چالش ايجاد و تفاوتم
   .ندك مي كمك  دارد، وجود تر بزرگ سازمان آن نيازهاي و رسانه عرصه
 و فيزيكـي  شـغل  يـك  عنوان به را خبر كار  ،معمول طور به ما چند هر

 جهـات،  از بسـياري  از تلويزيـوني  خبـر  توليـد  اما شناسيم، نمي كارگري
 خواهـان هـا   سـازمان  تمـام . است شده دهي سازمان كارخانه يك نهمچو 

 هـا  آن از برخي اما  ،هستند وري بهره بردن باال براي ييها روش به دستيابي
 بررسـي  در. ورزنـد  مـي  اصـرار هـا   روش ايـن  وجـود  بـه  ديگران از بيش
 كـه  دريافتند همكارانش و بانتز چارلز تلويزيوني، ايستگاه يك يها برنامه
تلويزيـوني دسـت    خبـر  شـدن  منـد  روش و در سـاماندهي  زيادي لعوام

 شـغل  تغييـر هـا   روزنامـه  كاركنـان  از بيش تلويزيوني خبر كاركنان دارند.
 انسـاني  نيروي كادر و كاركنان در را مداوم تغيير  موضوع، اين و دهند مي
 آمـوزش  يها روش و سازماني اصول وجود ترتيب، اين به و دارد پي در
 خبـر . سـازد  مـي  ضروري سازمان فعاليت هموار تداوم براي ار شده داده

 و تصـويري  ويـرايش  ( پيچيـده  يهـا  فنـاوري  دقيق هماهنگي تلويزيوني،
 نيازمنـد  كـار  اين دغدغه بي اجراي و دارد نياز  )تصاوير دريافت و ارسال
 مشـخص  پـيش  از اقدامات ساير و ريزي برنامه تخصصي، وظايف تعيين
 به تلويزيوني يها ايستگاه تا است شده سبب بت،رقا همچنين. است شده

 مورد در را اي شده تدوين كارهاي راه كه كساني كنند؛ تكيه خبر مشاوران
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 عوامل اين همكارانش، و بانتز عقيده به. كنند مي ارائه خبرها طول و تعداد
 پيچيـدگي  داراي يكسـان،  فنـي  هـاي  ويژگـي  بـا  اخباري توليد جهت در

 كه كنند مي عمل محور، مخاطب و سريع روان،  فهم، قابل و ساده بصري،
  بـاده،  و كوركـل  مـك  بـانتز، ( شوند توليد ممكن زمان ترين كوتاه در البته

 كارخانـه  يـك  مشـابه  شـبكه،  يك خبر اتاق : گويد مي بانتز ).371 :1981
 مراحـل  در متفـاوت  يهـا  دسته به را مختلف وظايف كه است خبرسازي
 تـا   خبر، كلي يها ايده از: كند مي تقسيم نتاژمو خط يك طول در مختلف
 اغلـب  شده، كامالً روتين ساختار اين. خبري بخش در خبر شدن خوانده
 خـودروي  يـك  اپراتورهاي به كه زماني مثال، براي. ندارد پذيري انعطاف
 از زنـده  گـزارش  يك ارسال به تا شد گفته  )جي ان اس( امواج فرستنده

: دادند پاسخ خشم با كنند، كمك نشده بيني شپي كوالك وزش از دور راه
ساختار  خبر، عرصه كاركنان براي “.است نشده ريزي برنامه موضوع اين”

 كارخانـه  اين در ها آن كه است آن معناي به كارخانه، اين تخصصي كامالً
. ندارنـد  نيز آن نهايي محصول بر كنترلي و ندارند شخصي گذاري سرمايه
 كـه  اي حرفـه  يهـا  ارزش ترغيب به كارخانه اين كار محيط آن، بر افزون

 كـار  محـيط  ايـن  در. پردازد باشند، نمي برخوردار آن از بايد خبر كاركنان
 نتيجـه  و شـود  انجـام  خـوبي  به نه و موقع به بايد كاركنان به شده محول
 رو، ايــن از. دارنــد نمــود “كثيــف و ســريع” خبرهــاي نمونــه در اينكــار
 آن، كاركنـان  فـردي  شـغلي  اهـداف  با ميشهه  خبري، سازمان يها روش

 بـر  كـه  هسـتند  مهـم  جهـت  آن ازهـا   روش نهايت، در. ندارد هماهنگي
 گونه همان. گذارند مي اثر  است، كرده تصوير رسانه كه اجتماعي واقعيت

 ديگـر  و كـاربردي  سـازماني،  يها ژگي وي  گويد، مي ) 24 :1976( اَلثايد كه
 انحـراف  سـبب  كـه  رويـدادهايي  بـه  نگـاه  براي را راهي  خبر، كار موارد
 تاكمن مثل انيشناس جامعه واقع در. كنند مي ايجاد  شوند، مي ها آن اساسي

)1977A (و بازشناسـي  كـردن  ممكـن  راه ازها  روش آن  گويند، حتي مي 
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 را خبـر  تهيـه  زمينـه ( كننـد  مي خبرسازي روزه، هر رويدادهاي بازتدوين
 “لسـتر ” و “مولـوچ ” همچون انيشناس جامعه، مشابه طور به). كنند مي تهيه

 داشـته  خبـري  ارزش مسـتقل  طور به كه رويدادي هيچ گويند مي) 1974(
 رويـدادها  از تركيبي  كند، مي پيدا خبري ارزش آنچه و ندارد وجود  ،باشد
 بـه  چيـزي  چه بدانيم اينكه براي. كنند مي ايجادها  رسانه يا منابع كه است
 آن توليـد  و سـاخت  بـه  كـه  را ييهـا  روش بايـد  ،شـود  مـي  تبـديل  خبر
  . بشناسيم انجامد مي

    كننده مينأت/ كننده مصرف/ پردازندهها:  روش عمناب
 تشـكيل  اتفـاقي  صـورت  به رسانه يها روش تر گفتيم، پيش كه گونه همان
 بـالقوه،  خـام  مواد از نامحدود حجم و محدود سازماني منابع با. اند نشده
 نيازهـاي  بـه  مربـوط  كاربردي يها واكنش كه آيند مي دست به ييها روش

 انتقـال  اي رسـانه  يها سازمان اين كار. هستند رسانه كاركنان وها  سازمان
 تـرين  پـذيرش  قابـل  ارائـه  و مكان، و زمان يها محدوديت قالب در خبر

 بيشتر كه آنجا از. است روش كارآمدترين اساس بر مخاطبان به محصول
 توليـد  را محصـولي  كننـد  مـي  تالش ستند،ه سوددهي نهادهاي ،ها رسانه
 سـازمان  يـك . شـود  فروختـه  توليـد  يها هزينه از بيش قيمتي به كه كنند
 سـعي  كه دانست ديگري تجاري فعاليت هر همچون توان مي را اي رسانه
 “اوليـه  و خام محصول” بايد رسانه. بيابد خود محصول براي بازاري دارد

 از معمـول  طـور  بـه  كـه  فرآينـدي  طي و آورده دست به را  )كمدي، خبر(
 دسـت  بـه  سـازمان  از خـارج ) نويسـان  نامه فيلم يا مقامات( كنندگان مينأت

ــي ــد، م ــن  آين ــار اي ــام را ك ــد؛ انج ــپس دهن ــه را آن س ــان ب ــا مخاطب  ي
هـر   در. دهنـد  انتقال) شنوندگان و بينندگان خوانندگان،( كنندگان مصرف
 خـود  كـاري  حـوزه  يهـا  محـدوديت  با را خود بايد سازمان اين مرحله،
 رسـانه  يها روش توانيم مي ما موضوع، اين داشتن ذهن در با. دهد تطابق
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 مربـوط  مرحلـه  سـه  ايـن  به كه بدانيم ييها ت گرفته از محدوديتئنش را

هـا   پرسـش  اين به تا كنند مي كمك رسانه سازمان بهها  روش اين. هستند
 اسـت؟  پـذيرفتني ) مخاطب( كننده رفـمص براي زـچي چه .1: دهند پاسخ

  اسـت؟  انـدازه  چه اوليه مواد رآوريـف براي) رسانه( سازمان اين توان .2
 اسـت؟  فـراهم ) منـابع ( كننـدگان  مينأت طرف از جديدي محصول چه .3

 پرسـش  سـه  ايـن  تمـام  به بايد سردبير يك خبر، اتاق يك در  مثال، براي
: كند جهتو شوند، منتشر خبرها كدام اينكه درخصوص گيري تصميم براي
 ؟كننـد  مي تأمين را نياز مخاطبها  كدام  هستند؟ دسترس در خبرهايي چه
 طـرف  را بـر ) غيـره  و مكـاني  نيازهـاي ( سازمان اين نيازهاي يك كدام و

رسـانه   روش هـر . انـد  شـده  ارائـه  6. 2 شكل در مرحله سه اين كند؟ مي
 شـكل  لهمرح سه اين با كه مثلثي از بخشي كننده تكميل عنوان به تواند مي

 ،كننـد  مي ايجاد ها آن كه نيازها اين به بسته. شوند تصويرسازي اند، گرفته
. باشـد  تـر  نزديـك  ديگـران  با مقايسه در نياز يك به است ممكنها  روش
 يك. باشند داشته پوشاني همها  وقت گاهي است ممكنها  روش اين البته

 تـأمين  را سـازمان  نيازهاي هم و مخاطب نيازهاي هم است ممكن روش
 وارونـه  هـرم  سـبك  بـه هـا   وقت بيشتر روزنامه خبرهاي مثال، براي. كند

 و چيده شان اساس اهميت بر خبر حقايق كه معنا اين به شوند، مي نوشته
 كننـد، بـا   توقف  بند، چند از پس توانند مي خوانندگان. شوند مي فهرست
 چنين تواند مي سردبير يك اند؛ خوانده را اطالعات ترين مهم اينكه دانستن

 از صـفحه،  در موجـود  فضـاي  بـا  هـا  آن شدن متناسب براي را خبرهايي
. باشـد  خبـر  كـل  بازنويسي به مجبور اينكه بدون كند قيچي باال به پايين
: هسـتند  مـرتبط  محدودكننـده  عامـل  و منبع 3 به رسانه منابع: 6. 2 شكل
 مخاطب ؛رسانه سازمان كننده تهيه يها روش نمادين محتواي توليد فرآيند
 كـه  شـد  مي گفته طور اين دور هاي سال در. كنندگان تأمين مشتريان منابع؛
 سيسـتم  ارتباط پيام، پايان از قبل دادند مي احتمال كه تلگراف يها اپراتور
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 موجود نكات ترين گرفتند تا مهم كار مي هرا ب خود تالش تمام شود، قطع
 روش بنـابراين، ). 1978 ،شادسون( بفرستند مطالب ساير از پيش را پيام در
 ارتبـاط  و كنـد  مـي  پيـدا  ارتبـاط  مخاطب و سازمان نيازهاي به وارونه هرم
 در درسـت  كـه  روشـي  البتـه . دارد پيام كنندگان تأمين و منابع با كمي نسبتاً
. دهـد  مـي  پاسـخ  نيـاز  3 هـر  به مساوي طور به گرفته قرار مثلث اين وسط
 ايجـاد  مثلـث  ضلع سه هر بين تعادلي نوعي به روش هر كه گفت توان مي
  . گرفت ناديده كامل طور به توان نمي را اضالع از يك هيچ و كند مي

    كننده مصرف: شناسايي مخاطب
 صـرف  خـود  مخاطبـان  شناسـايي  بـراي  زيادي هزينه جمعي يها رسانه
 اعمـال  خـود  شـمارگان  درخصـوص  را زيادي دقت ،ها روزنامه. كنند مي
 در مخاطبـان  سهم و آمارها از آگاهي براي يتلويزيون يها شبكه. كنند مي

. دارند تكيه “آربيترون” و “نيلسن” جمله از ييها شركت به يشان،ها برنامه
 در مـا  كـه ( مخاطبانشـان  از نموداري يها ويژگي و حجم بهها  رسانه اين
 چنـد  هـر . دارنـد  زيـادي  عالقـه ) كرد خواهيم بحث 8 فصل در باره اين

در  كننـدگان  تبليـغ  كه شوند مي آوري جمع حوين به اطالعات، اين بيشتر
 نظـر  مـورد  مخاطبـان  دسـت  بـه  تا دهند قرار كجا را يشانها پيام يابند مي

 عمـومي  پـذيرش  سنجش به وضع، اين پي در مخاطب، اطالعات. برسد
 يهـا  پيـام  ايجـاد  به كه شماري بي يها گزينه هدايت در اما كند، مي كمك
 الؤس محصول، اين ماهيت به توجه با. نيست گشا راه انجامد، مي اي رسانه

 دشـوارتر  “رود؟ مـي  فروش چيزي چه”ال ؤس از نفسه في “چيست؟ خبر”
 بـا  مقايسـه  در خبـر  تعريـف  در مـا  كـه  است علت همين به است. شايد
 در كننـده،  سـرگرم  يهـا  برنامه كنندگان تهيه. شويم مي سردرگم سرگرمي،
 مخاطـب  بـا  تـري  مسـتقيم  ابطـه ر خبر، عرصه در خود همتايان با مقايسه
 وهـا   فـيلم  ردرآمـدترين پ ،هـا  تـرين  رفـروش پ فهرسـت  بررسـي  با. دارند
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 فـروش  چيـزي  چـه ” داننـد  هـا مـي   آن تلويزيـوني،  يها برنامه ترين عالي
 تواننـد  مـي  حتـي  سـينما  اسـتوديوهاي  خبر، سردبيران خالف بر “.كند مي

 يـك  مثـال،  براي .بزنند مرق مخاطبانشان نگاه به توجه با را متفاوتي پايان
 بـا  مطـالبش، ) انتشـار  و( گـزينش  از پـيش  تـا  تواند روزنامه نمي سردبير

 كاركنـان  بـه  اسـت  ممكـن  مخاطبان از پژوهش. كند مشورت مخاطبانش
 خواننـدگان  و شنوندگان، بينندگان كلي نظر درخصوص ييها ايده رسانه،
 بسـياري  درخصـوص  چنـداني  كمـك  روش اين اين، وجود كند. با ارائه
 و نظـر  از آگـاهي  ديگـر  يهـا  روش. كنـد  نمي روزمره يها گزينه از ديگر

  .  هستند اندك نيز مخاطبان ديدگاه

  خبري يها ارزش
 كه دارد نياز مخاطبها،  ديدگاه اين از آگاهي و دسترسي نبود به توجه با
 مشـاركت  ثابـت  و پايـدار  شده پذيرفته هاي شاخص در پيش،ها  مدت از

 معمـول  يهـا  روش گويد، مي) 1978( اشلسينگر كه طور نهما. شود داده
 “مخاطـب ”....  اسـت  مخاطـب  درخصوص ييها فرض پيش شامل توليد،
 درباره كردن فكر زمان وقتي....  است زندگي شده عادي از روش بخشي
 خبـر،  تهيـه  اندركاران دست ،رسد مي مخاطب براي خبر نوع ترين مناسب
 بـه  دسـتيابي  پيگيـري  و شـوند  رجخـا  كارشـان  محـيط  از آنكـه  از بيش

 هـدف  كـه  افـرادي  هاي ذائقه ياها  خواسته درخصوص تركيب، اطالعاتي
 يهـا  صـفحه . (پردازند مي خود خبري قضاوت به، گيرند مي قرار بررسي

 اسـاس  بـر  خبرهـا  ارزيـابي  توانـايي  خبـري،  قضـاوت  اين )116 - 115
 ارزش معيارهـاي  قضـاوت  اسـت؛ ايـن   شـده  پذيرفته خبري يها ارزش
 تشكيل را محور مخاطب كاري هاي روش از يكي و كرده تعيين را خبري

 ارزشـمند  و مهـم  مخاطبـان،  را آنچه ها آن كه معناست آن به اين. دهد مي
 انتخـاب  بـراي  بانان را دروازه ها آن عمل، در و كنند مي بيني پيش يابند، مي
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 ،ها سال تگذش با. كنند مي هدايت مخاطبان، خواسته با متناسب خبرهاي
 بـا  ها آن واقع، در. اند شده بيني پيش قابل نسبت به خبري، يها ارزش اين

. انـد  آمده نگاري روزنامه يها كتاب بيشتر آغاز اختالف، در و تغيير اندكي
 ،شـود  مـي  برده نام ها آن از زير در كه خبري يها ارزش اين ترتيب، هر به

 شـامل  آيـد،  مـي  مهـم  و جالـب  هـا  آن دانسـتن  نظرشان به مردم را آنچه
 بـودن،  غيرعـادي  سـازي،  جنجـال  منفعـت،  اهميـت،  شامل: ها آن. شود مي
، همچنـين باسـكت   ؛1980، اسـتيفنز  از( اسـت  مجاورت بودن و هنگام به

  .)ببينيد نيز را 1981، ايسماك و دنيس ؛1982 بروكس، و سيسورز
: شـود  مـي  سنجيده آن گذاريتأثير با داستان يك اهميت .اهميت/ شهرت .1

 از بـيش  باختگـان،  جـان . گـذارد  مي تأثير افرادي تعداد روي چه اينكه
 خبـري  ارزش قدرتمنـدان،  اقـدامات . دارنـد  اهميت مالي يها خسارت
  .  گذارد اثر مي مردم عموم بر دهند، مي انجام قدرتمندان آنچه زيرا دارند،

 كه ارندد عالقه زيادي چيزهاي به افراد اينكه ديگر مورد .انساني منافع .2
 معـروف،  يهـا  شخصيت: ندارد مستقيمي تأثير گونه هيچ زندگيشان بر

 ويژگـي  كـه  ييهـا  موضـوع . انسـاني  هاي داستان و سياسي يها شايعه
 است علت همين به. بردارند در را منافع نوع اين باشند، داشته انساني

 از كه افرادي واسطه هبها  موضوع به تلويزيوني، خبرهاي در ويژه به كه
     . شود مي پرداخته اند، گرفته تأثير ها نآ

 ايـن  داريـم؟  عالقـه  جنجـال  بـه  حـد  ايـن  تـا  مـا  چرا .جنجال/ تضاد .3
 يهـا  موضـوع  درخصـوص  را ما و است اختالف و تضاد دهنده نشان
 از تـر  جـذاب  ،اصولي طور هب اختالف، و تضاد. كند مي هوشيار تر مهم

 هماهنـگ  امور ،ها وقت بيشتر كه كنيم فرض ما شايد. است هماهنگي
  .بدانيم آن درباره خواهيم مي ما نباشند، گونه اين وقتي اما است،
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 فـرض . كنـد  مي جلب خود به را ما هم بودن غيرعادي .بودن غيرعادي .4

 بسـيار  ديگـر،  روز يـك  رخـدادهاي  به روز، يك رخدادهاي كنيم مي
  . است قانون آن بر استثنايي بودن، غيرعادي و هستند؛ شبيه

 و داريـم  محـدودي  توجه ما. است زمان به منوط خبر، .بودن هنگام به .5
 محـدود  رخـدادهاي . دهـد  مي رخ اتفاقي چه اكنون بدانيم خواهيم مي
  . دارند بيشتري نياز اقدام و كار به قوي، احتمال به زمان، به

 خبـري  ارزش افتنـد،  اتفـاق مـي   مـا  نزديـك  رخدادهايي كه .مجاورت .6
 منـاطق  رخـدادهاي  از بـيش  معموالً محلي خدادهاير .دارند بيشتري

 در را محلـي  ديـد  يهـا  زاويه محلي، يها رسانه. هستند اثرگذار دور،
 توجـه  ترتيـب،  ايـن  به تا ،كنند مي پيگيري ملي رخدادهاي و حوادث
 تـا  خبـري،  يهـا  ارزش اين كه بينيم مي. كنند جلب بيشتر را مخاطب

 اگـر  حتـي . گيـرد  مـي  تئنشـ  مخاطـب،  عالقه و توجه از زيادي حد
 بيـان  افتاد مي اتفاق روز يك در كه را آنچه تمام توانستند ميها  رسانه
 بازگردد تعطيالت هفته يك از دوستي اگر. نبود سودمند چندان كنند،

 از اول احتمـاالً  شـما  افتـاد،  اتفاقي چه مدت اين در بپرسد، شما از و
 شـرح  را اهميـت  كـم  مسـائل  سپس و كنيد مي شروع چيزها ترين مهم
 موضـوع  يـك  شـايد  باشـيد  داشـته  زيـادي  زمـان  هـم  اگـر . دهيد مي
 كـه  گيريـد  مي آن بر را فرض شما. كنيد تعريف را جالب يا عادي غير

 كنـد. از  مـي  غروب و طلوع معمول، طور به داند خورشيد دوستتان مي
 بر كنيد، تعريف خواهيد مي كه جرياني در را خورشيد موضوع رو اين
 يك از انحراف آن در كه است خبري خبر، ترين مهم. آوريد نمي زبان

 اثـر  شـما  دوسـت  بر مستقيم، طور به آنكه يا باشد داشته وجود هنجار
هـا   وقـت  بيشترها  رسانهها).  شهريه رفتن باال، گردباد مشاهده( بگذارد

بيشـتر   ،بد خبر اماشوند.  مي متهم منفي خبرهاي حد از بيش انتقال به
 ببينيم سادگي به توانيم يم .دارد نياز اقدام به كه دهد مي رخب مشكلي از
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 بـه  فقـط  رسـانه ، آن در كـه  اسـت  اي رويه از ثرترؤم موضوع اين كه
 يها حكومت دوره در ويژه به گذشته، در. كند اكتفا مثبت خبرِ بازتاب
 مثبت و خوب خبرهاي كه شدند مي چاپ ييها روزنامه، خواه تماميت

 سـابق،  شـوروي  جمـاهير  اتحـاد  در مثـال،  بـراي . كردند مي چاپ را
 محصول: رفتند مي كار به مثبت و خوب خبرهاي انتشار برايها  رسانه

 يـا  بـود؛  بيشـتر  شده، ريزي برنامه حد از مزرعه، يك از شده برداشت
 حال تناسب به، ييها اعالم چنين. تراكتورسازي كارخانه يك گشايش
 بـه  موسـوم ( سياسـي  ازب فضاي. مخاطب نه شد مي طراحي حكومت

هـا   محدوديت رفع سبب و آورد همراه به خود با آزادي ،)گالسنوست
 ايجـاد  بـراي  سرآغازي ،ها نظارت تدريجي كاهش. شدها  رسانه براي
 فروپاشـي  بـا . شد شرقي اروپاي سراسر در ژورناليسم چهره در تغيير
 و دلسـرد  سـردبيران  و نويسندگان از بسياري شوروي، جماهير اتحاد

 قالـب  در بيشـتر  كـه  را جديدي يها نشريه تا آمدند هم گرد يوس،أم
 كنـار  بـا . كننـد  منتشـر  و چاپ بودند، هفتگي يها مجله وها  روزنامه
 ســابق روزنامــه، 1991 ســال در قــدرت مســند از گوربــاچف رفــتن

 كمونيســم انديشــه مرزهــاي از فراتــر را ييهــا مقالــه، “ماركسيســت”
 برجاسـت،  پا همچنان مشكالت ين،ا وجود با. كرد مي چاپ شوروي

. نگاري روزنامه طرفي بي نبود نظر از هم و دولت نظارت لحاظ از هم
 فـروش  بـراي  معمـول  طـور  بـه  ،شود مي لحاظ خبرها در كه گرايشي

 نـامزد  يـك  وقتـي «پرسـد:   مـي  روس خبرنگـار  يـك . اسـت ) بيشتر(
 او سود به را مطلبي پول، ازاي در دهد مي پيشنهاد شما به) انتخاباتي(

 ايـن  »كنيـد؟  مـي  كار چه شما بنويسيد، اش انتخاباتي يها رقابت درباره
 يـك  در را نگـاري  روزنامـه  وضـع  اين. نيست دانشگاهي پرسش يك
 مـاه  در دالر 45 تا 40 بين آن نگاران روزنامه كه حكومتي جديد بازار

  .)1995 ،آلتشول. (كند مي بيان گيرند، مي دستمزد
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  دفاعي يها روش
 كمـك  او نظر مد محتواي انتخاب در بان دروازه به، خبري يها زشار اگر
. نكنـد  تعـدي  مخاطـب  حقوق به كنند مي كمك او بهها  روش ديگر كند،
 را آن تـوان  مـي  و اسـت  زمينـه  ايـن  در مهـم  نمونـه  يك طرفي، بي اصل
 كـه  عـاملي  عنوان به را آن و داشت نظر در مهم و اصلي اي نمونه عنوان به

يـك   عنـوان  بـه  چنـد  هر طرفي، بي. گرفت نظر در دارد، يدفاع كاركردي
 ملزومـات  در ،شـود  مـي  محسـوب  نگـاري  روزنامـه  ايـدئولوژي  در اصل

 چنـداني  جايگـاه  طرفي بي لحاظ، اين از. دارد اي ريشه كاربردي سازماني
 مجموعـه  از يكـي  بلكـه  نـدارد  نگـاران  روزنامـه  اصلي يها ايده ميان در

 در خـود  از محافظت منظور به اشتياق با نگاران روزنامه كه است اقداماتي
 طـور  بـه  دو هـر ، ناشران و سردبيران. كنند مي پيروي آن از حمالت، برابر
 مايكـل . دارنـد  نگرانـي  جايگاهشـان  افتـادن  خطـر  بـه  درخصـوص  برابر

 بـراي  رقابـت  در ،هـا  روزنامـه  قرن، تغيير با ،نويسد مي) 1978شودسان (
 عمـومي  يهـا  شـاخص  بـا  را خـود  نـد كرد سعي بيشتر، شمارگان كسب

. كننـد  وس هم و مطابق بيني، خوش و اخالقي ضوابط صحت، درخصوص
 هسـتند،  كننـده  سـرگرم  و آنكه سـرزنده  عين در داشتند اعتقاد خبرنگاران

 اين به خبرنگاران، و خبر تهيه اندركاران دست واقع، در. باشند واقعي بايد
 نشـريه  و روزنامـه  عليه موميع خشم و انتقاد از كه بودند واقف حقيقت
 و طرفـي  بـي  اسـت  ) معتقـد 1979گانس (. كنند جلوگيري و پرهيز خود،
 انتخـاب  در دهـد  مـي  امكـان  خبرنگاران به شخصي، عاليق گذاشتن كنار

 مـورد  خبـري،  موضوع هر صورت، اين خودمختار باشند. در غير خبرها
 كنـد  مـي  كيـد أت، مشـابه  طـور  بـه )، 67: 1989( لينها  .گيرد مي قرار انتقاد
 بزرگ، اينكه علت بهها  رسانه .كند مي كمك رسانه مشروعيت به، طرفي بي

 هسـتند،  برخـوردار  قدرت، از كالني حجم از و متمركز بسيار خصوصي،
 قـدرت  اينكـه  ادعـاي  بـا  و طرفي بي واسطه به خود از را عمومي حمايت
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 خبرگزاري. ندكن مي تضمين است، شده داده قرار “كور اطميناني” در ها آن
 تغييـر  دوره در طرفـي  بـي  تقويـت  در ررنگپ نقشي با نيز آسوشيتدپرس

 تـا  كـرد  كمـك  خبرگزاري اين به متحد روشي. آورد دست به اعتبار قرن،
 ايــن بفروشــد؛هــا  روزنامــه از گونــاگون اي مجموعــه بــه را محصــولش

 غـات تبلي بـراي  جهـاني  و گسترده مخاطبان به خود، نوبه به نيزها  روزنامه
 كمـك هـا   سـازمان  بـه  طرفي، بي اصل رو، اين از. دارند نياز خود گسترده

 بـه ) محصولشان به(را  خود مخاطبان تمايل مختلف، يها از راه تا كند مي
 طرفـي،  بـي  كنـد  مـي  اعالم تاكمن سازماني، ديد از. برسانند حد بيشترين
 لقبـا  در سازماني محصول از دفاع براي نخست وهله در كه است روشي
 بـراي  اينترنـت،  شـبكه  بـه  متصل فعاالن كه آنجا از. دارد كارآيي انتقادها
 شـوند،  مـي  رو روبـه  هـا  آن با كه خبرهايي وها  موضوع “صحت” ارزيابي
 كـه  دارنـد  نيـاز  راهبردها ياها  روش از اي مجموعه به دارند، اندكي وقت

 جملـه  از كار، از ناشي خطرهاي از را ها آن شود، پيروي ها آن از چنانچه
 ايـن . كنـد  محافظـت  ارشـد،  مقامات طرف از توبيخ يا هجوي انتقادهاي

 قبل قول نقل عالمت دادن قرار اثبات، قابل حقايق به اتكا شاملها  روش
 نگـاه  كـه  موضـوعي  و خبر درها  نام از بسياري جمله از نظرها، اظهار از

. است يتواقع يك براي اضافي سندي منزله به و كند مي بيان را گزارشگر
 شـود  مـي  سبب كه نيستند دسترس در شدني، اثبات وقايع ،ها وقت بيشتر

 كـه  آنجـا  از. كننـد  ارائـه  را منـابع  مـĤبِ  حقيقـت  ادعاهـاي  گزارشگران،
 را اظهارنظرهـايي  وهـا   بيانيه چنين يدأيت زمان ،ها وقت بيشتر گزارشگران
 آنـان  يـن، ا وجـود  بـا . شوند ها آن بودن حقيقي مدعي توانند ندارند، نمي

 ايـن  از تا دارند را متناقض نظرهاي اظهار وها  بيانيه كردن گزارش امكان
 اسـت  ممكـن  بيانيـه  دو هـر . اند داشته نظري چه طرف دو بگويند طريق
 ايـن  ايـن،  وجـود  بـا  نكنند، نزديك حقيقت به را گزارشگر و باشند غلط
 منـابع،  به نظرها اظهار دادن نسبت. كند مي كمك انتقادها كاهش به روش
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 برابـر  در اي كننـده  حمايـت  رونـد،  ايـن . اسـت  طرفـي  بـي  مهـم  اركان از

 از هرتس گارد مارك وقتي. اند شده ارائه فريبكاري با كه است ييها اتهام
 اين برابر در خواست سفيد كاخ در نيوز اس بي سي خبرنگار پالنت، بيل
 لسـا  جمهـوري  رياسـت  انتخابـات  يهـا  رقابـت  در اش، رسانه كه اتهام

 گرفته بود، واقعيت از ريگان رونالد تعبير برابر در مشي منفعل خط ،1984
 وقـت ( جمهـور  رئيس يها ديدگاه كرد، اعالم پالنت كند، دفاع خودش از

 را واقعيـت  از ريگـان  تعبيـر  شـما  آيا: بود شده قول نقل دقت به ،)آمريكا
 انتقـال  تاسـ  واقعيت گويد مي ريگان كه آنچه شما اينكه يا داديد، انتقال
. كرديم منتقل ،است واقعيت گفت ريگان مي كه را آنچه مطمئناً ما داديد؟

 سـخنانش  بـه  انداخت و مخاطبان گردن به را تقصير جمله اين با وي... (
 مـردم،  بيشـتر  كـه  باشد درست حرف اين است ممكن حاال) ... داد ادامه
 در را كـار  ايـد ب مـا . كننـد  چنين بايد ها آن. شوند نمي قائل را تفاوت اين

 آمـوزش  يهـا  دوره و كنـيم  آغـاز  مـدارس  يـا  زبـان  دسـتور  يها كالس
 عنـوان  بـا  كالسـي  مـثالً : كنيم برگزار تلويزيون تماشاي و خواني روزنامه

، هـرتس گـارد  ( “.كنـيم  درك را ديگران به اظهارات دادن نسبت چگونه”
 ضرر بي كه اطالعاتي شدن حذف به همچنين طرفي بي روش) 73 :1988

) 1977( هكـت  و كـوك  ميتـزمن،  لمرت،. شود مي منجر رسند، نظر مي هب
 غيربـومي  يا ساز جنجال منفي، چنانچه خبري سوژه و جريان كه دريافتند
 باشـد، هـا   سـر مقالـه   صفحه در يا اصلي خبري بخش در اينكه يا باشند،
 اينكـه  دربـاره  يها راهنمايي( شوند مي شامل را برانگيزنده اطالعات كمتر
 يـك  موقـع  چـه  و داد كلسـترول  آزمـايش  شـود  مـي  كجـا  كرد، بايد چه

 اطالعـات  كردنـد،  اعـالم  آنـان ). شـد  خواهـد  برگزار سياسي راهپيمايي
 طـور  بـه  اقدامات، اين در مشاركت اتهام از ماندن مصون براي برانگيزنده

 بـه  اخيـر،  يهـا  سـال  در طرفـي،  بي روش. شوند مي گذاشته كنار معمول
 توانـايي  هـا،  آن مشـهورترين  از يكـي . اسـت  شده منجر ييها سوءاستفاده
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 اقـدامات  جريـان  در عجيـب  يهـا  اتهـام  طرح در كارتي مك جو سناتور
 صـورت  بـه هـا   روزنامـه  راها  اتهام اين. بود 1950 دهة در ضدكمونيستي

 اعتقاد به اين، وجود با كردند؛ منتشر مناسب طور به و دادند انجام موظف
 از نگاران روزنامه اين چند هر. بود اشكاالتي داراي ،نگاران روزنامه برخي
ا  بودنـد،  خشمگين كارتي مك هاي دروغ اعالم به شدن موظف روش امـ 

  . ماند باقي نخورده دست گزارش، الگوهاي و طرفي بي

  خبر ساختار و مخاطب درخواست
 درخواسـت  يـا  ها آن ارزش اساس بر را اطالعات فقط نه بانان خبر دروازه

 را مخاطـب  نيازهـاي  كـه  ييها روش به را آن بلكه گزينند، برميمخاطب 
 بايـد  خبرهـا ، روزنامـه  يـك  در. كننـد  مـي  ارائه و تنظيم كند، مي برآورده
 باشـند،  گرفتـه  قرارها  صفحه در مناسب طور بهها  عكس باشند، خواندني
 تنظـيم  خواننده توجه و عالقه اساس بر مستقيم طور به بايد خبرها عنوان
 توجـه  و باشـند  محـور  تصـوير  بايـد  تلويزيوني خبرهاي وها  پيام .شوند

 بـه  خبـر،  ارائـه  يهـا  چـارجوب  وهـا   روش ايـن . كنند جلب را مخاطب
 درها  روش پايدارترين از يكي. اند شده تبديل رسانه كار مهم رويكردهاي

 جلب براي رسانه،) يها برنامه( محتواي در. است خبر ساختار زمينه، اين
 بايـد  خبـر . شـود  مي رعايت چارچوب اينها  وقت بيشتر ب،مخاط توجه

 چـارچوب  در فرهنگ اهميت و جايگاه به و باشد داشته منسجم محتواي
 خبرهـاي  شايد. ندك توجه شفاهي تاريخ وها  افسانه ،ها داستان ،ها اسطوره

 يهـا  چـارچوب  شـفاهي؛  تسـنّ  به بودنشان تر نزديك علت به تلويزيوني
 مـنظم،  طور به تلويزيوني، خبرهاي سردبيران. اند يرفتهپذ تر آسان را خبري

 داسـتان  مانند را خبر كردن، گزارش جاي به كنند مي ترغيب را خبرنگاران
 در كاركنـانش  به يادداشتي در را موضوع اين فرانك، رووِن. كنند تعريف
 كـردن  قربـاني  بـدون  بايـد  خبـري  آيـتم  هر: كرد ارائه سي، بي ان شبكه
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 بايـد  خبـر . باشـد  داشـته  را درام يـا  داستان ويژگي وليت،مسئ يا احتمال
 پايـان  و وسـط ، آغـاز  فـرود،  و فراز حل، راه و مشكل چالش، و ساختار
 هستند،) خبر متن در( درام داستان يها ويژگي فقط نه ها اين. باشد داشته
 از) 4ـ  5 :1974، اپشـتاين ( .رونـد  شمار مي به نيز خبر يها ضرورت بلكه
 و است “افتد مي اتفاق” آنچه پردازش معمول روش نمايانگر خبر، رو اين

 تبـديل  رونـد  در حقـايق  كـدام  اينكه درباره گيري تصميم در را گزارشگر
 بخشي خبرها برخي. كرد خواهد راهنمايي برگزيند، خبر يك به رخدادها

 اعـالم  ،)1983( مزوكـ  و نيمـو . هسـتند  تـر  بـزرگ  دار ادامـه  درام يك از
 وقتـي  1979 سـال  نوامبر در كه ــايران  در گيري روگانگ بحران كنند مي
 444 و شـدند  بازداشـت  تهـران  در آمريكا سفارت در آمريكايي اتباع كه
. بـود هـا   رسـانه  بـراي  ملـودرام  يك از بخشي ــماندند  گروگان در روز

 يهـا  خـانواده  بودنـد؛  قهرمـان هـا   گروگـان  اينكـه  جملـه  از ييها عبارت
 بودنـد؛  جنايتكـار  ترديـد  بي ايراني مسلح افراد و ودندب قربانيها  گروگان
 به “احساسات ترن” بر راها  گروگان ملودرام، زبان به كه بود ييها عبارت
 بـا  گروگـاني  آن در كـه  لوگـويي  ويژه به و ديداري نمادهاي. برد مي پيش

 و نيمـو . رساند خود اوج به را ملودرام شد، مي داده نمايش بسته چشمان
 يـك  ارائـه  از را گزارشگران دراماتيك، اصول بر كيدأت اين قدندكومز معت
 تـاريخ  و ايـران  ملي و مذهبي هاي گروه ميان درگيري از تر جامع تصوير
 خبـر،  ايـن  در نمايشـي  يها جنبه نفوذ. دارد مي باز ايران و آمريكا روابط

 براي را آمريكا دولت حامي و ضداسالمي ضدايراني، محتوايي اختصاص
 امكـان  البتـه، ). 1983 ،كـومز  و نيمـو ( كرد ضروري آن اي سانهر پوشش
 و ميانـه  ابتـدا،  بـا  گـزارش  يك در منظم صورت به همواره واقعيت اينكه
 خـود  كـار،  روش اين پيگيري. ندارد وجود هميشه شود، داده نشان پايان

 بـراي  را گزارشگر داستان، چارچوب. دارد پي در را خود خاص تحريف
 از يكـي . كنـد  مـي  محـدود  خبر، تكميل منظور به حقايق كردن ساماندهي
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 نـام  بـه  اس بـي  سـي  شـبكه  مسـتند  زمينـه،  اين درها  نمونه مشهورترين
 ژانويه در است كه “ويتنام فريبكاري از اي برنامه: نشده محسوب دشمن”

 در آگهـي  يـك  چـاپ  بـا  را برنامـه  ايـن  اس، بـي  سي. شد پخش 1982
 “عمـدي  توطئـه  يـك ” بـه  آگهـي  ايـن  در كرد؛ مطرح نيويورك روزنامه

 مايـك  برنامـه،  ايـن  آغـاز  در. شد اشاره) 1982 نشده، محسوب دشمن(
 در توطئـه  يـك ” وجود كه شد خواهد ارائه سندي گفت خبرنگار واالس
 دسـتكاري  و كـردن  پنهـان  براي آمريكا ارتش اطالعاتي سطح ترين عالي

 را “Tet تـت  جنـگ  بـه  منتهي سال در دشمن درخصوص مهم اطالعات
 در). 1982، “ويتنـام  فريبكـاري : نشـده  محسـوب  دشـمن ”(كند  مي ثابت
 گمراه براي تالش به وِست مورلَند. سي ويليام ژنرال اس، بي سي مستند
 مربـوط  اطالعات كردن پنهان از استفاده با عموم و سياسي مقامات كردن

 كـه  تحريـف  ايـن  اصلي علت. است شده متهم دشمن، سربازان تعداد به
 نيـاز  كـرد،  شـكايت  اس بـي  سـي  از آن خاطر به آمريكايي ژنرال دهابع

 درهـا   شـبكه  سـاير  برنامه با بتواند كه بود اي برنامه توليد براي كننده تهيه
 و منفـي  شخصـيت  يـك  يـافتن  مستلزم اين. كند رقابت ربينندهپ ساعات
 را اسـت كـه كشـور    اي توطئـه  درخصوص آميز اغراق تصوير يك ترسيم
 كـرد،  مشـخص  اس بـي  سي داخلي بررسي كه گونه همان. كند مي گمراه
 و كـرد  نقـض  را اس بـي  سـي  خبري الگوهاي از بسياري كننده تهيه اين
 ماهيـت  خـالف  بـر  اطالعـات  پيگيري در كوتاهي او يها تخلف از يكي
 زيـر  سازماني هنجارهاي گزارش، يك توليد خاطر به واقع، در .بود برنامه

    .شدند گذاشته پا

  ها روش ديگر مقابل مخاطب يها روش
 نشـان  رسانه محصول نهايي كننده مصرف عنوان به 6. 2 شكل در مخاطب

 مخاطبان اند، عقيده اين بر بسياري كه است حالي در اين. است شده داده
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 كمتر خبر، بخش در ويژه بهها  رسانه رويكردهاي وها  روش از بسياري در

 علـت  دو بـه  بـاره،  ايـن  در شتربي شرح از پيش. دارند ثابتي آمار و شكل
 از فراتـر  راهـا   روش ديگـر  بـه  زيـاد  توجه لزوم دليل كه كنيم مي اشاره

 كـه  اسـت  اشـتباه  ايـن . كند مي بيان هستند، مرتبط مخاطب با كه هايي ن آ
  طور به كه است رسيده خود كنوني وضع به علت اين به خبر بگيريم نتيجه
 اساس اين بر واقع، در ــ دارد مطابقت خواهد، مي مخاطب آنچه با كامل
 كـه  حقيقـت  ايـن  براي. كند مي دريافت خواهد، مي آنچه هر مخاطب كه

 مـردم  از اندكي درصد تنها و است كاهش به روها  روزنامه اشتراك سرانه
 بررسـي  دارد؟ وجود توضيحي چه هستند، خبر با تماس در جدي طور به

 گرفتـه  ناديـده  از يحـاك  همچنـين  مـا  خبري يها ارزش فهرست تر دقيق
 خبر متن تحليل ازها  ارزش اين كه آنجا از. است مخاطب خواست شدن
 توجيـه  است، شده انجام تر پيش كه را ييها انتخاب اند، شده ايجاد واقعي

 اهميــت ســنجش بــراي كــه ييهــا راه از يكــي. كننــد مــي ســازي بهينــه و
 كـه  اسـت  پرسش اين طرح كاري، اصول يك عنوان به خبري يها ارزش

 پخـش  از انـد،  آورده دسـت  بـه  راهـا   شـاخص  اين كه خبرهايي ديگر آيا
 اي رسـانه  و دانشـگاهي  كارشناسان از گروه يك سال هر اند؟ شده محروم

 تـرين  مهم از فهرستي آنان. دهند مي انجام را كار همين رسانه، عرصه در
 پوشـش  شايسـته  حـد  از كمتر را ها آن آمريكايي، يها رسانه كه خبرهايي

 گـروه  بـراي  را) 1989، برتـر  خبر 10( اند كرده توجهي بي ها آن به يا داده
ــروژه” منتقــد ــد مــي آوري جمــع “سانســور پ ــر خبرهــاي. كنن  جــزو زي
  :  هستند خبرها اين يها برگزيده
 جمـاهير  اتحـاد  در چرنوبيل اتمي نيروگاه انفجار فاجعه .اي هسته حوادث
 اين با. شد تبديل بزرگ ييماجرا به ،1986 سال آوريل در سابق، شوروي
، 1986 سـال  در: مانـد  باقي نشده، گزارشها  اتفاق ديگر از بسياري حال،
. بـود  1984 سال از بيش درصد24 كه داشت وجود مستند حادثه هزار سه
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 اي هسـته  صـنعت  دليـل  بـي  شـهرت  تقويـت  سـبب  ها آن نكردن گزارش
  . شد آن ايمني واسطه به

 را بيولـوژيكي  جنـگ  يها پژوهش دجهبو ريگان دولت .بيولوژيكي جنگ
 انـدكي  گـزارش . رسـاند  دالر ميليـون  42 به 1986 سال در و داد افزايش

ا  شـد،  منتشـر  بودجه افزايش اين درخصوص خطرهـاي  درخصـوص  امـ 
 بـزرگ  يهـا  دانشگاه يها آزمايشگاه امنيت و ايمني جمله از آن، با مرتبط

  . درز نكرد زارشيگ هيچ گرفت، مي صورت ها آن درها  پژوهش اين كه
 ييها طرح ناسا، سازمان فضانوردان :كرد حمل پلـوتونيـوم فضاپيمايي كه

 شـدت  بـه  پلوتونيـوم  بـا  گاليلـه  نام با كاوشگر فضاپيمايي پرتاب براي را
 صورت در ماده، اين از پوند يك شود ميگفته . كردند تهيه راديواكتيويته،

 سرطان به را زمين كره نانساك همه كردن مبتال خطر كامل، شدن پراكنده
 حمـل  را مـاده  ايـن  از پوند 25/49، فضاپيما بود قرار. دارد همراه به ريه
 بـا . داد كـاهش  را ورود يـا  پرتاب زمان در حادثه بروز احتمال ناسا. كند

 بار فاجعه انفجار از پيش را پرتاب اين در حادثه احتمال اين، ناسا وجود
هـا   بررسـي  انفجـار  آن از پس. بود هزد تخمين هزار 100 در يك، چلنجر
  . كردند اعالم 25 به يك را خطر احتمال

 اين به جديدتر، خبرهاي فهرست از “شده سانسور شدت به” خبرهاي
  :است شرح

 يهـا  رسـانه  انتخابـاتي  يهـا  رقابت جريان در. بوش جورج اسرار :1988
 بـر  گذاشـتن  پـوش  سـر  در بـوش  نقـش  خبـري،  پوشش از حاكم گروه

 پاناما وقت جمهور رئيس نوريگا، مانوئل با وي ارتباط و واترگيت رسوايي
  .كردند خودداري

 حفاظـت  سـازمان  يهـا  تالش به اندكي پوشش. راديواكتيو زباله: 1989
 از كاســتن منظــور بــه اي هســته گــذاري قــانون ســتاد و زيســت محــيط

  .يافت اختصاص اي هسته يها زباله دفع درخصوصها  محدوديت
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 گرفتـار  آمريكـايي  دهنـدگان  ماليـات ها.  وام وها  اندوخته حل راه: 1990
. بودند شده وام و انداز پس صنعت نجات براي دالري ميليارد 500 طرح
  .شد نمي يافت بحران اين از جامعي اي رسانه پوشش اما

 مهـم توجـه   يهـا  رسـانه . اطالعـات  آزادي قـانون  عليه تهديدها: 1991
 اسناد به مردم دسترسي كاهش رايب بوش و ريگان يها تالش به اندكي
  .داشتند معطوف دولتي
 دربـاره  اي رسـانه  پوشش هيچ. صدام كردن مسلح در بوش نقش: 1992
 جنـگ  در صـدام  از حمايـت  در آمريكـا  وقـت  جمهور رئيس بوش، نقش
 ايـن  درهـا   افشـاگري  و نگرفت صورت فارس خليج جنگ از پيش عراق
 رسـوايي  به و( شد انجام اتيتسليح يها كمك اين از پسها  مدت زمينه

 وجود بودند. با زمان به محدود و مهم خبرها، اين ).شد موسوم ايراگيت
 صـورت  هـا  آن بـه  اهميـت  اسـاس  بـر  رفت مي انتظار كه توجهي با اين،

 الزم شـرط  بگوئيم كه است اين تر درست رو، اين از. نشدند رو روبه گيرد،
 اسـت  خبـري  ارزش داشتن د،شون آورده خبرها در رويدادها اينكه براي
 سانسـور ” يهـا  موضـوع  ايـن  اگر. نيست كافي تنهايي به موضوع اين اما

 طـور  بـه  چـرا  نشـدند،  گزارش هم باز و داشتند خبري يها ارزش ،“شده
 تـا  رويـم  فراتـر  مخاطبان معمول يها روش از بايد ما شدند؟ حذف كلي
 دو بـه  را ما كه يسند ديگر. دريابيم كامل طور به راها  گيري تصميم اين

 خبـر  كـار  نظـارتي  مطالعه از رساند، مي رسانه محصول الگوي از مرحله
 بـه  را كمـي  بسـيار  وقت خبر، عرصه كاركنان عمل، در. شود مي حاصل
 نشـان  خبـر  اتـاق  فعاليـت  بررسي. دهند مي اختصاص مخاطب به توجه
 هرگونـه  از بيشـتر  بسـيار  سـازماني،  و اي حرفـه  مالحظـات  كه دهد مي
 اهميـت . كنـد  مـي  تحميل مخاطبان عالقه و نيازها كه است دوديتيمح

 برخـورد  سـطح  در تـوان  مي را شبكه در محور مخاطب يها روش اندك
 در اشلسينگر فيليپ. كرد مشاهده نيز مخاطبانشان قبال در آن كاركنان
 كـه  دريافـت  داد، انجـام  سـي  بـي  بـي  شـبكه  درخصوص كه اي مطالعه

 ارتبـاط  آنـان  بـا  داشـتند  سـعي  كه افرادي به ت،ارتباطا عرصه كاركنان
 و زدنـد  مـي  “غيرعـادي  و وسواسـي  حساس افراد” برچسب كنند، برقرار
 و حساس افراد اين از مخاطبان، واكنش عمده حجم كه شدند مي مدعي

. گيــرد مــي أمنشــ بيمــار، و ديوانــه و زده هيجــان ثبــات، بــي غيرعــادي،
 خــود، بــراي اصــل در نگــاران روزنامــه). 107 ـ  8: 1978 اشلســينگر،(
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 نگـاراني  روزنامـه  واقع در. نويسند مي نگاران روزنامه ديگر و سردبيرانشان
 مخاطـب،  پـژوهش  درخصوص شدت به كرد، بررسي) 1979( گانس كه

 خودمختـاري  حوزه به تجاوز گونه هر پذيرش زمينه در و داشتند ترديد
 پـژوهش  واحد كي وقتي”: بودند تفاوت بي، خبريشان قضاوت و اي حرفه

هـا   فـيلم  از اي مجموعـه  ارزيـابي  نحوه درباره را خود يها يافته مخاطب،
 نگــاران روزنامــه كــرد، منتشــر بيننــدگان، از نمونــه گــروه يــك توســط
 كـه  داشـتند  دوسـت  را ييهـا  فيلم گروه، اين كه چرا شدند، زده شگفت
 سـوژه  كـه  ييها فيلم به و دانستند يم كيفيت كم را ها آن نگاران، روزنامه
  .)232 ص( نداشتند اي عالقه دارند، خوبي

    پردازشگر: اي رسانه سازمان
ــا ــه رســيدن ب ــ ب : پرســيم مــي ،6. 2 شــكل در الگويمــان در دوم ةمرحل

 رونـد  در سـازمان،  بـه  كمـك  زمينه در را ارتباط بيشترين كه ييها روش
 وهـا، الگ افـراد؛  همچون نيزها  سازمان ند؟ا م كدا دارند، اطالعات پردازش
 بايـد  ،اي رسـانه  سـازمان . دارند كارها دادن انجام براي ييها راه و عادات

 اين بيشتر. بيابد خود خام مواد ارزيابي و ثرؤم گردآوري براي را ييها راه
 وظايف خود، كاركنان به و اند شده رسانه حرفه و كار از بخشي ،ها روش

 ايـن  كنـيم  مـي  رضفـ . دهند مي اي ويژه و شده تعريف كامالً انتظارات و
 سيسـتم  نيـاز  تـأمين  بـراي  محـور،  مخاطـب  يهـا  روش همانندها  روش

 هـا  آن از كـه  افـرادي  و انـد  شـده  سـازماندهي  و استانداردسازي طراحي،
  .اند كرده درك راها  روش اين ،كنند مي استفاده
  سگيت آقاي شناخت

 پژوهشـگران  ،كننـد  مـي  كار چگونه اي رسانه يها روش اينكه درك براي
 ايـن  كاركنـان  عملكـرد  چگـونگي  مسـتقيم  مشاهده براي را زيادي مانز

 كارهـاي  تـرين  راسـتفاده پ و نخسـتين  از يكـي  .كردند صرف ،ها سازمان
 انجـام  وايـت  مانينگ ديويد كه است “باني دروازه” مطالعه گرفته، صورت

 هـاي  قضـاوت  بـه  سازماني قضاوت جاي به تحقيق اين البته). 1950( داد
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ــردي ــز ف ــن در. دارد تمرك ــق اي ــين تحقي ــاي همچن ــورد معياره  نظــر م
 مـورد  مفصـلي  صـورت  بـه  اطالعـات  انتخـاب  براي رسانه سازان تصميم
 زنجيـره  از حلقه آخرين انتخابي خبرهاي وايت. است گرفته قرار بررسي
 يك سردبير كه را فرد اين نام وايت. داد قرار بررسي مورد را بانان دروازه

ــه ــي روزنام ــود اينترنت ــايآ ب ــتس ق ــت گي ــدها و گذاش ــورد در بع  م
 وايـت . پرسـيد  وي از االتيؤسـ  اخبـار،  انتخـاب  در يشهـا  گيري تصميم

 درخصـوص  درونـي  و غيرعادي علل شناسايي با كه كرد حس وضوح به
 كـرده  انتخـاب  ديگـر  خبـر  بـا  مقايسه در را خبر يك سردبير، چرا اينكه
 ،“نيست جالبي خبر” مانند داليلي. آيد مي دست به زيادي اطالعات است،

 البتـه ). 386 ص( “نكنيد توجه خودكشي خبرهاي به” و “است مزخرف”
 تـوانيم  مـي  مـا  و نيست فردي عوامل پايه بر كامل طور هب باني دروازه اين

 رسـانه  كـاري  اصـول  از ناشـي  يهـا  محـدوديت  از را زيـادي  يها نشانه
 رجيحتـ  را خبرهـايي  گويـد  مـي  وي مثالً،. بيابيم گيتس آقاي درخصوص

 وايـت  .)390 ص( باشـد  اش روزنامه سياست يدأيت به متمايل كه دهد مي
 گيـتس  آقـاي  باشـد،  منوال همان بر اوضاع چنانچه آيا اينكه درخصوص

 رو، ايـن  از. پرسـيد  الؤس كند، جلوگيري خبرها برخي انتشار از تواند مي
 يهـا  روش اهميـت  وي گرفـت،  پيش در را شخصي روشي وايت گرچه

 خبـرِ  از بايـد  فقـط  جامعه” كه شد يادآور و داد تشخيص را محدودكننده
 تفكـر  از اي نماينـده  كـه  رسانه، اندركار دست كه يابد آگاهي رخدادهايي

 بررسـي  يـك  در). 390 ص( باشـد  معتقـد  آن بودن درست به باشد، وي
ــر ــه ديگ ــال در ك ــاره 1956 س ــين درب ــردبيراني چن ــه 16 در س  روزنام

 ميـان  را انـدكي  تفـاوت ) 1960( گيبِـر  تـر وال، گرفـت  انجام ويسكانسين
 توضـيحاتي  فقـط  كرد؛ مشاهده خبر انتشار و انتخاب جهت ازها  روزنامه

 گرفـت  نتيجـه  وي. داشت تفاوت داشتند، يشانها گيري تصميم درباره كه
ناتاق  بوروكراتيك روش فشارهاي مشترك، طور هب محور، وظيفه سردبيران



 235  رسانه صول كارينفوذ ا

 از متمركزي يها حلقه بر نظران، صاحب اخير، يها سال در. دارند خبر را
 واسـطه  بـه  ديـدگاه  ايـن . اند كرده كيدأت گيتس آقاي قبال درها  محدوديت

 تقويـت  دارد، وجودها  رسانه خبري كار دستور در كه زيادي يها شباهت
 برخـوردار  خـود  خـاص  بانـان  دروازه از سازماني هر كه چند هر شود مي

ـ  اطالعات دوباره بررسي با. است  كـرد  مشـخص ) 1977( هـرش  ت،واي
 شـده  گـردآوري  تلكـس  در كـه  اساسـي  همـان  بر را خبرها گيتس آقاي

 جنـايي،  خبرهـاي  تركيـب  كـه  ترتيـب  ايـن  به. بود كرده انتخاب بودند،
 انتخـاب  بـه  تر كوچك مقياسي در خبرها ديگر و سياسي حوادث طبيعي،

 يـز ن را 1977 شـاو  و كـومز  مـك  كتـاب . (بـود  شده برداري كپي سردبير
 كـه  چـارچوبي  در فقـط  را شخصي گزينه گيتس، آقاي رو، اين از). ببينيد
 و گيـتس  آقـاي  آيـا . برد كار به كرد مي تحميل وي به خبري تلكس روش
 يها دسته نسبي اهميت اندازه به را فردي يها ارزش همان خبري، تلكس
 كـار  دستور همان خبري، تلكس خبرهاي آيا و كردند مي رعايت مختلف
ر  و ويتنـي  موضـوع،  اين به بردن پي براي كردند؟ مي ديكته ار گيتس بِكـ 

 خبرهـا  از اي مجموعـه  سردبيران، از گروه يك به تجربي، طور به) 1982(
) غيـره  و الملل بين ملي، كار، بازار اخبار( گروه هفت در نامنظم طور به را

 يـك  هـر  در منظم طور هب را خبر تعداد همان ديگر گروهي. كردند تقسيم
 در كـه  تناسـب  همـان  با دقت به سردبيران. كردند دريافتها  حوزه اين از

. كردند پيگيري را كار داشت، متنوعي تناسب و بود آمده ها آن منبع نسخه
 از برابـري  شـمار  با كه هنگامي را تري ذهني يها انتخاب و قضاوت ها آن

 رهـا خب تناسـب  وقتـي  .دادنـد  انجـام  كردند، برخوردها  دسته اين در خبر
 يشـان ها گـزينش  بـه  اقـدام  سردبيران كه هنگامي تلكس روش كرد، تغيير
  شد. واقع ثرؤم ها، آن به راهكار ارائه با كردند مي
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  و سازمان كاري اصول
ــه مطالــب فهرســت  اســت ممكــن هــا، خبرگــزاري ســوي از شــده ارائ
 همان دقيق طور به ساختار اين اما كند، محدود را سردبير يك يها انتخاب

 روزنامه يك. داند مي مطلوب را آن ،اي رسانه سازمان يك كه است يچيز
 جريـاني  ،ها خبرگزاري ديگر يا آسوشيتدپرس اشتراك دريافت با تواند مي

 از و كنـد  تضـمين  كيفي محصولي درخصوص را بيني پيش قابل و باثبات
 روش، ايـن . كاهـد  مـي  دارد، مسـئوليت  ها آن قبال در كه خبرهايي مقدار
 كـار  روان در اي رسـانه  يهـا  سـازمان  به كه است روشي چندين از يكي
 آن در خبرنگـار  يـك  كه شرايطي چه هر مثال، براي. كند مي كمك كردن
 مكـان  و صـفحه  بستن نهايي زمان جمله از(باشد،  محدودتر ند،ك مي كار

 ،شـود  مي تنظيم ها آن اساس بر وي خبرهاي كه منابعي طيف ،)جغرافيايي
 اثـر  محتـوا  بـر هـا   محـدوديت  اينكـه  بـا ) 1984، فيكـو . (يابـد  مي كاهش

 در محتوا اين چگونه اينكه توضيح به كاري اصول وها  روش گذارند، مي
 يهـا  رسـانه  .كننـد  مـي  كمك گيرد، مي شكلها  محدوديت اين به واكنش
 زمـاني  يهـا  محـدوديت  بـا  پيچيده و منطقي هاي سازمان عنوان به خبري

 غيرقابـل  تعـداد  بـا  تواننـد  نمـي  كاري سامانه يك داشتن بدون مشخص،
 بايـد  رخـدادها  ايـن  .بياينـد  كنـار  جهـان  در روزانه رخدادهاي بيني پيش
 بنـدي،  دسـته  و شـوند  تلقـي  خبـري  ارزش داراي رويـدادهاي  عنـوان  به

). خبـر  نـرم  برابر در خبر سخت مثال، براي( ندشو بندي طبقه و بندي گروه
 روزمـره  امري به را رخدادها بر ارتنظ و بررسي بايدها  سازمان ،بنابراين

 نگـاه  از كـه  خبري يها سازمان براي ويژه به كار اين. كنند تبديل منظم و
 يـك  اسـاس  بـر  را نشده بيني پيش رخدادهاي” بايد) 111 :1973( تاكمن
 ها گرايش كاري، اصول اين. دارد زيادي اهميت “كنند گزارش منظم روند

 آن توليـد  بـه  كـه  اجتمـاعي  واقعيت بر را خود نظر مورد يها تحريف و
 سازمان به كمك برايها  روش از بسياري. كنند مي تحميل ،كنند مي كمك
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 عبـارت . انـد  شـده  طراحـي  فيزيكـي  يهـا  محدوديت با آمدن كنار جهت
 اين به. است فيزيكي هاي محدوديت با آمدن كنار دهنده نشان “بان دروازه”

 ايـن  بين از بايد محدود، فضاي و خبرها باالي شمار به توجه با كه ترتيب
 بخـش  رويـدادهاي  تنهـا  البتـه . شـوند  انتخاب محدودي تعداد خبر، همه

 فعاليـت  فضاي چند هر. داد قرار پوشش مورد توان مي را دنيا از كوچكي
 و تعيـين  روزانـه  طـور  به معمول طور به فضا اين اما است، محدود رسانه
 اسـت،  دادن رخ حـال  در اقاتياتف چه اينكه از نظر صرف. شود مي تثبيت
 يـك . دارد زمـان  خبـر  پخش براي ساعت نيم شب هر خبري، شبكه يك

ا  اسـت،  پذيرتر انعطاف كند، مي چاپ كه ييها صفحه زمينه در روزنامه امـ 
 و ثابـت  تقريبـاً هـا   شـماره  تمـام  در خبر، چاپ به يافته اختصاص فضاي
ها  پيام انبوه ميان از را خبر محدودي شمار بايد بان دروازه. ماند مي يكسان

 اصــول اطالعــات، بـراي  ثابــت اشـتهاي  همــين دليــل، بـه . كنــد انتخـاب 
 كننـده  كمـك  خبرهـا  اين پيوسته تأمين تضمين براي تواند مي بوروكراسي

 تمـام  در واحد، آنِ در تواند نمي رسانه اينكه به توجه با مثال، براي. باشد
 وجـود  خبـر  ايجاد احتمال هك هايي مكان در باشد، داشته حضور ها مكان
 خبرنگـاران  براي نيز دفاتري اساس، همين بر. كنند مي سيسأت دفتر دارد،
 كـرد  آوري جمـع  را اعتمـاد  قابـل  خبرهـاي  تـوان  مي كه ييها سازمان در
 ممكـن  نيـز  زمـان . شـود  مـي  ايجاد) غيره وها  دادگاه نشاني، آتش پليس،(

 كـه  محـدوديتي  گيرد؛ رقرا نظر مد فيزيكي محدوديت يك عنوان به است
 يهـا  محـدوديت . شـود  مـي ايجاد  خبري سازمان زماني برنامه به توجه با

 در و دارد مـي  بـاز  خبـر  تهيه و اطالعات پيگيري از را خبرنگاران زماني،
. كنند تنظيم اساس اين بر را يشانها برنامه هستند مجبور خبرنگاران نتيجه
 در مـوقتي  يهـا  شـكاف  سـبب  اوضـاع،  اين گويد كه مي) 1977( تاكمن
 براي. شود مي) سازماني و جغرافيايي يها شكاف بر افزون( خبري جريان
 شـانس  دهند، مي رخ كاري يها ساعت از خارج در كه رخدادهايي مثال،
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 مايكـل  طـور كـه   همان. دارند خبري پوشش در گرفتن قرار براي كمتري

ي زنـدگ  سـاعت  اسـاس  بـر  خبـري،  گويد، سازمان مي) 1986( شودسون
 آن زمـاني  شـرايط  بـا  بايـد  شـوند  گـزارش  اينكه براي رخدادها. كند مي

 خبرهـاي  پـي  در فقـط  نگـاران  روزنامـه . باشـند  هماهنگ خبري، سازمان
 مهلـت  آخرين به خبر وقوع زمان بودن نزديك بلكه نيستند تازه يا فوري
 خبـر  كلـي  طـور  به بنابراين. دارد اهميت نيز روزنامه صفحات شدن بسته
 دهـد  رخ نگاران روزنامه كار محل در شده تعريف زماني محدوده در بايد

 را خبري يها نشست و دارند دقت موضوع اين به سياستمداران ).2 ص(
 شـبانگاهي،  خبـري  يها بخش در تا كنند مي برگزار روز اوليه ساعات در

 داشـته  انـدكي  خبـري  پوشـش  بخواهند اگر اينكه يا باشد؛ داشته بازتاب
 تمركز اين. كنند مي برگزار جمعه وقت اواخر را خبري تنشس باشند، آن

 شـود  مـي  باعـث  معمـوالً  ،)زماني محدوديت داراي( دار زمان خبرهاي بر
 اسـت،  كنـد  هـا  آن رسـيدن  نتيجـه  بـه  رونـد  كـه  خبرهايي به كافي زمان

 حمـايتي  نگـاري  روزنامـه  بـراي  را رسـانه  وضـع،  ايـن . نيابـد  اختصاص
خبرنگـاران  : كند مي نامناسب) اجتماعي يا سياسي هدف يك از حمايت(

 آن درگيـر  هميشـه  بـراي  توانند نمي اما بپردازند، مشكل يك به توانند مي
  . دهند تغيير دارتر زمان يها موضوع به را خود كاري تمركز بايد و بمانند

  جديد ديدگاه نيازهاي
 جريـان  گـرفتن  قـرار  بـه  گرچـه  ،اي رسـانه  اصـول  گفتيم، گونه كه همان
 كنـد،  مـي  كمك فيزيكي مديريت قابل يها محدوديت قالب در اتاطالع
. كننــد مــي تحميــل نهــايي محصــول بــه نيــز را خــود خــاص منطــق امــا

 در كـه  رخدادهايي دار ادامه جريان منفعل گيرنده فقط خبري يها سازمان
 را دورنمـايي  خبري، يها روش. نيستند دهد، مي رخها  شكاف اين فاصله
 چـه  كـه  كنـد  مـي  مشـخص  اول، وهلـه  در لـب، اغ كـه  كننـد  مـي  فراهم
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 نخسـتين  بـه  رسيدن از قبل حتي كه معنا اين به. هستند خبر رويدادهايي
 تمـام  نـه  و رويـدادها  برخـي  تنها خبر، كارمندان خبر، باني دروازه مرحله

 كـاري،  اصـول  ايـن  از اسـتفاده  با ها آن. شناسند مي خبر عنوان به را ها آن
 چيـزي  آن خبر، ديدگاه، اين اساس بر. كنند مي تواقعي توليد فعال طور به

 بـراي . كنـد  ييـد أت خبـر  عنوان به را آن سازمان يك كاري اصول كه است
 رخــدادهاي خبــر، عرصــه كاركنــان كــه دريافــت) 1973( تــاكمن مثـال، 
 بندي دسته ها، آن به سازمان واكنش چگونگي اساس بر را نشده بيني پيش
 ماهيت تابع آنكه از بيش خبر، سخت و خبر نرم تفاوت رو، اين از. كنند مي

 اي رسـانه  سـازمان  در خبر آن شدن ريزي برنامه چگونگي به باشد، محتوا
 شده ريزي برنامه پيش از رويدادهاي شامل بيشتر خبر سخت. دارد بستگي

 نشـده  ريـزي  برنامه رخدادهاي يا) غيره وها  نشست ،ها محاكمه جمله از(
 بـه  بايـد  رويـداد  آن خبر مورد، دو هر در. تاس) لرزه زمين سوزي، آتش(

 معنـا  اين به. بله است؟ شده ريزي غيربرنامه خبر نرم شود. آيا تهيه سرعت
 از  كنـد،  پخـش  موقـع  چه را آن كه كند تعيين تواند مي خبري سازمان كه

 ريـزي  غيربرنامـه  خبرهاي از. يكشنبه روزهاي خبري يها بخش در جمله
 پـيش  از خبرهـاي  بـودن  كم از ناشي يها خأل نركردپ براي توان مي شده
 بـراي  را “خبـري  تـور ” اصـطالح  تاكمن. گرفت كمك شده، ريزي برنامه
 هـاي  مكـان  وهـا   سـازمان  در خبرنگـاران   آن، در كه ييها سيستم تعريف
 محـل،  آن در تـور  اين كه زماني. گيرد مي كار به  شوند، مستقر مي خبرساز

 كه را رويدادهايي خبري ارزش كند مي سعي خبري سازمان ،شود مي پهن
. دهـد  نشـان  رويـدادها  سـاير  از باالتر و كرده تقويت افتند مي تور آن در

 را خود خبرهاي روز هر هستند مستقر دفاتر وها  محل در كه خبرنگاراني
 تـوجيهي  اگـر  حتـي  را هـا  آن نيـز  سازمان و فرستند مي خود سازمان به

 كرده اقتصادي گذاري سرمايه ها آن روي كه دليل اين به تنها باشد، نداشته
 از نظـر  صـرف  خبرنگـار  حقـوق  زيـرا  دهـد؛  مي قرار استفاده مورد  است،
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 فيشـمن  .اسـت  شـده  پرداخـت  او ارسـالي  اخبـار  نشـدن  يا شدن پخش

 روزنامـه  يـك  پوشـش  سيسـتم  درخصـوص  كه ييها بررسي در) 1980(
 بـه  ردبيرسـ  و خبرنگـار  يـك  وقتـي  حتي كه دريافت  داد، صورت محلي
 هـم  بـاز  خبرنگـار   اسـت،  نداده رخ خبرسازي رويداد كه رسند مي توافق
 با خبر تهيه يها روش. بنويسد) رويدادها آن ( درباره چيزي است موظف
 و موضوع يك رويدادهاي و حقايق آوري جمع به خبري كاركنان هدايت
  مناسـب،  يهـا  چـارچوب  در هـا  آن گذاشـتن  هم كنار  آن، پي در و سوژه
 دادن انجـام  در اما. كنند مي فراهم و تهيه را قبولي قابل خبري يها داستان
 تحريـف  را اصـلي  رويـداد  و واقعـه  ناچـار  به فرآيند اين روندي، چنين
 در اي زمينـه   شـده،  تعريـف  از پيش داستان زاويه يك مثال براي. كند مي

 برنگـاران خ. كند تنظيم آن حول را خبر تا دهند مي قرار خبرنگاران اختيار
 ثرتريؤمـ  عملكرد گفت، خواهند چه ها آن مصاحبه منابع كه بدانند وقتي

 براي مهمي دليل اما برسد، نظر به نامعقول شايد روند اين. داشت خواهند
 اختيار در با خبرنگاران. آيد مي حساب به آشنا منابع از خبرنگاران استفاده
 توانـد  مـي  منبـع  كـدام  كـه  كننـد  بينـي  پـيش  توانند مي آشنا، منابع داشتن

 در را خـاص  خبـر  يـك  بـه  دادن بـرگ  و شاخ براي نظر مورد اطالعات
 درخصـوص  اش بررسـي  در) 1976( آلتايـد  ديويد. دهد قرار ها آن اختيار
 بـه  معموالً خبرنگاران كه كرد مشاهده آريزونا در محلي خبري شبكه يك

 ديـد  بـا  كـه  شوند مي نزديك اي شده تعريف پيش از يها گزينه با خبرها
 را ها آن انتظاراتي چنين. داشت تناسب رويداد يك مهم نكته درباره ها آن
 بنـابراين، . كنـد  مـي  ترغيـب  يد كنندهأيت جزئيات و منابع جويو جست به

 دليـل  را خبرنگـاران  كوتـاه  فرصـت  تـوان  نمـي  كـه  گرفت نتيجه آلتايد
 برنگارانخ اختيار در بيشتري زمان اگر بسا چه و بدانيم خبر يك تحريف

ا  كردنـد،  مـي  تنظيم بيشتر جزئيات با گزارشي ها آن بود، گـزارش  ايـن  امـ 
 شـبكه ” خبرنگـاران  از يكـي  كـار  بررسـي  بـه  وي. نبـود  تـر  كامـل  لزوماً
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 راه دربـاره  را خبـري  داشـت  سـعي  كـه  پرداخـت  “فينـيكس  تلويزيوني
 پيشـاپيش  خبرنگار ظاهراً. كند تهيه خياباني يها بندان راه مشكل يها حل
 بيشـتر،  يهـا  بزرگـراه  ساخت كه بود رسيده گيري تصميم و نتيجه اين به

 كـه  بـود  آن از پيش گيري، تصميم اين. است مشكل اين براي راه بهترين
: خبرنگـار : كند مصاحبه نقل و حمل كارشناس و اقتصاد استاد يك با وي
 اسـتاد  باشـيم؟  داشـته  نيـاز  فينيكس در بزرگراه مايل چند به كنيد مي فكر

 يـك  كـاري  حـوزه  بينيد، مي كه طور همان چون. دانم نمي خُب،: دانشگاه
 نيـاز  بزرگـراه  مايـل  چنـد  بـه  دانم نمي واقعاً من رو اين از. است مهندس
 هـر  ازاي به كه موضوع اين به واقع به ما و هستم اقتصاددان من...  داريم
 همـين  به. .. ايم نكرده ورود است، نياز غيره يا بزرگراه مايل يك نفر، چند
 نظـر  آيـا  كـل،  در: خبرنگار. دهم پاسخ پرسش اين به توانم نمي من علت
 اسـتاد  بگيـريم؟  بهرهها  بزرگراه افزايش از توانيم مي ما كه است اين شما

 داشته وجود بزرگراه ساخت براي جايي كنم فكر مي. مطمئنا بله،: دانشگاه
 طـرح  بررسـي  از بـيش  كـه  است مواردي از يكي اين احتماالً و... باشد 
 بـا : خبرنگـار  .دارد تـأثير  شـدها  و آمد افزايش در ثابت، آهن راه ساخت
 طـور  ايـن  اسـت،  نيـاز  بيشـتر  يهـا  بزرگراه ساخت به هم باز اين، وجود
 واقعـي  رويـدادهاي  وقتي حتي خبرنگاران) 104 - 103 صفحه( نيست؟

 درباره را اي شده تهيه پيش از متن اغلب دهند، مي پوشش را كمتر ابهام با
 را متن اين قدرت. دارند رسيد، خواهد نتيجه به چگونه مربوط خبر اينكه
 افتاد؛ اتفاق ،1983 سال يها شب از يكي در كه ديد اي حادثه در توان مي
 در شهري در متروكه ميداني به خبري شبكه تصويربردار يك شب، آن در

 تمـاس  مزبـور  هشـبك  بـا  گرد دوره كار بي فرد يك. شد فراخوانده آالباما
. كنـد  خودسـوزي  اعتـراض،  نشـانه  به دارد قصد كه كند اعالم تا گرفت
 پلـيس  اقـدام  دربـاره  را خبري پيشاپيش مزبور، تلويزيوني شبكه كاركنان
 در پلـيس  اقـدام  از تـا  رسـند  مـي  ميـدان  بـه  موقـع  به آنان: كردند تنظيم
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 وقتـي . كننـد  تصـويربرداري  زنـدان  بـه  وي انتقال و كار بي فرد بازداشت

 گـروه  كـه  بـود  قـوي  چنـان  آنان شده نويس پيش متن كرد، خيرأت پليس
 ايـن  با آنان كاري، چنين با. كرد آغاز را تصويربرداري حال هر به خبري،
 اين انجام به داشت، خودسوزي قصد كه را مردي كه شدند رو روبه انتقاد
 آتش گلوله يك همچون كه حالي در وي دويدن از سپس و تحريك كار
 عنوان به كاركنان اين كردند اعالم منتقدان .كردند تصويربرداري بود، شده

 فـرد  كـه  شـوند  آن از مـانع  كردند مي سعي بايد مقامات غياب در انسان،
 بـر  اي رسـانه  كـاري  اصـول  ايـن،  وجود با بزند؛ آسيب خودش به مزبور

 گونـه  اين). 1985 ،لتومها و گرِست بِنت،( شد چيره شخصي يها قضاوت
 اي حرفه اصل. دشو مي رويدادها حول كلي، طور به خبر كه شود مي تصور

 سازمان يك براي كند، مي تعريف خبر اصلي عنصر عنوان به را رويداد كه
 را خبـر  انتزاعـي،  يها تعريف با مقايسه در كه چرا است؛ سودمند خبري
بيشـتر   اتفـاق  و رويدادها از. كند مي تعريف كمتر ابهام با و تر آسان بسيار
 انـد،  گفتـه  لسـتر  و مولوچ آنچه اساس بر. كرد دفاع خبر عنوان به توان مي

 برخي كه است “رخدادها” از نامحدود شماري بر مشتمل عمومي زندگي
 خبـري  كمال و تمام رويدادهاي بهها  رسانه خود يا منابع اقدام با ها آن از

 مرجـع  نكات انعنو به را اتفاقات اين خبري يها سازمان. شوند مي تبديل
 داننـد  مـي  مفيد آينده و گذشته زندگي، ساختن و مرزبندي تفكيك، براي

 تـا  دارد نيـاز  رويـدادها  بـه  خـاص  طور به تلويزيون).  101ـ   2: 1974(
 تلويزيـون  تصـويري  ماهيـت . بدهدها  دوربين به كردن ضبط براي چيزي

 نيز عمومي و كلي اي رسانه هاي موضوع حتي. دهد رخ اتفاق كه طلبد مي
 جهـت  دو از رويـدادها . كنند مي حركت خبري موضوع يك محور حول
 رويـدادها  آن اساس بر توان مي اينكه نخست. دارند اهميتها  رسانه براي
 آينـده  اتفاقات به مربوط اطالعات به توجه با اينكه دوم و كرد تنظيم خبر

 اصاختصــ هــا آن پوشــش بــراي را منــابعي انتخابــات، و ديــدارها ماننــد
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 ريـزي  برنامـه  رويدادها، پوشش براي تواند مي اي رسانه سازمان. دهند مي
 خواهنـد  برگـزار  زمـان  چه در و كجا رويدادها دانند مي معموالً زيرا كند
ــه( .شــد ــال عنــوان ب ــه مث ــان اتحادي ــو خبــر كارگردان ــون، و رادي  تلويزي

 برگـزار  زوج هـاي  سـال  دسـامبر  مـاه  در را خـود  سال پايان هاي نشست
 حـدي  بـه  معمـوالً  حـوادث ). باشـد  نداشته تداخل انتخابات با تا كنند مي

 اگـر  حتـي  دهد مي پوشش را ها آن معموالً رسانه كه هستند كننده وسوسه
 در گـاز  نشت فرانسه، در قطار تصادف: باشند نداشته كافي خبري ارزش
 شـايد  اخبـار  ايـن  .دوردسـت  شـهرهاي  در آپارتمـان  سوزي آتش كانادا،
 شـرايط  اينكـه  بـه  توجـه  با اما باشند نداشته را اهميت يا يكينزد عناصر
 را سـردبيران  توجـه  دارنـد،  را “غيـرمبهم  خبـري  رويداد” مدل به مربوط
 شـوند،  مي تركيب دراماتيك ماجراي يك با حوادث وقتي. كنند مي جلب
 درون بـه  ماهه 18 كودك كلور مك جسيكا وقتي. بود خواهد بهتر بسيار
 اين روي آمريكا داخليِ يها رسانه كرد، سقوط تگزاس ،ميدلند در چاهي
 ساعته 58 پوشش طول در “چاه در كودك” ماجراي. كردند تمركز ماجرا
ها  رسانه براي خبر اين. كرد مي رقابت ملي مهم خبرهاي با نجات، نمايش
 در .بودنـد  مشخص كامالً آن قرباني و وقوع مكان زيرا بود مناسب بسيار
 دارد وجـود  تعليـق  و شجاعت مصيبت، جمله از نمايشي عناصر خبر اين
 حال هر به كه معني اين به نيست؛ نامشخص نيز حادثه اين زمان مدت و

 .رسـيد  پايان مي به بد چه خوب چه و انجاميد نمي طول به زياد ماجرا اين
ا  هسـتند  بلندمـدت  و خطرناك شرايط قرباني كودكان، از بسياري البته امـ 

 پيونـد  بـه  آنكـه  مگر گيرد، نمي قرار فشرده ساختار اين در ها آن ماجراي
 توجه و رسانه پوشش كه كنند پيدا نياز سخت جراحي يها عمل يا عضو
 دربـاره  جنجالي موضوع به جهان سراسر درها  رسانه. كند جلب را عموم
 در كريگـان،  نانسـي  و ردينـگ ها تونيـا  يهـا  نـام  به نمايشي باز اسكي دو

 در ردينگ،ها .دادند نشان عالقه 1994 زمستاني لمپيكا يها رقابت آستانه
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. شـد  درگيـر  بود، شده كريگان بهها  بازي اين از پيش كه اي حمله پرونده
 ورزشكار يك عنوان به كريگان بين موجود تضاد به ماجرا اين درها  رسانه
 فـردي  كـه  ردينگها با خشن و سيگاري بيليارد، بازي اهل تر، هيكل قوي

 وهـا   محكوميـت  ،هـا  تحقيـق  از اي مجموعه. پرداختند بود سالم و ظريف
 و گرفـت  صـورت  شـود،  آغـاز  نـروژ  درهـا   بازي آنكه از پيشها  دادگاه
  اين آن، بر افزون. كرد ايجاد ماجرا رساندن نتيجه به براي خوبي يها بهانه

 كـه  آنجـا  از. داشتها  رسانه براي ديگري ارزشمند جايگاه درام، ماجراي
ــد،  گرفتــه قــرار يكــديگر مقابــل در آنگلــو زن دو را،مــاج ايــن در بودن

 نژادپرسـتي  يا جنسي تبعيض به آنكه بي ماجرا اين از توانستند خبرنگاران
 بـه  خبـري  متـون  تبـديل  بـراي  تـالش  البتـه . كننـد  اسـتفاده  شوند، متهم
 يها جنبه ديگر درخصوص را خبرنگاران است ممكن مرسوم، يها شكل
 منتهـي  زدنـي  مثـال  و الگو روندي به هميشهها  موضوع. كند كور ماجرا،
 ممكـن  ملي، پارك يك از جمهور رئيس يك ديدار مثال، براي. شوند نمي
 بـراي  عملـي  اقـدام  هـيچ  كـه  شـود  حقيقت اين ماندن پنهان سبب است

   .است نشده انجام طبيعت از محافظت

  گريد يها به رسانه يشگياعتماد هم
 نيـ دارنـد و ا  گريكـد يبـه   ياديـ اد زها، اعتم دهيا درخصوص خبرنگاران

ا دهـد.   يرا شكل مـ  يمهم يروند سازمان ،اعتماد فكـر   نيـ ا ياريبسـ  امـ
هـا   را مقصر مشابه شدن خبرها در تمـام رسـانه   “بسته تيذهن” اي يگروه

 يپوشـش خبـر   يها بـرا  روزنامه ديگو ي) م1973( ،گاليدانند. لئون س يم
 ينگرش جمعـ  كيستفاده از با ا كنند مي يسع ،مبهم ياجتماع جهان كي

  برسند:  يو قطع كساني يا جهيبه نت
 ،كننـد  مي يرويمشابه پ يكار يها از روش ،كاركنان خبر كه يهنگام تا
 اريـ عنـوان مع  بـه  گريكديو از  كنند ميمشابه را اتخاذ  يا حرفه يها ارزش
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خواهـد   يا رهيجز يحالت يو خبرساز يسيخبرنو ،كنند مياستفاده  سهيمقا
 راست كه كاركنان خبـ  يزيهمان چ قاًيبودن دق يا رهيجز نيالبته اداشت. 
دهد تـا بتواننـد    يم نانياطم يها اندك به آن تيوضع نيدارند. ا ازيبه آن ن

  ). 181 - 180(صفحه  رنديبگ ميتصم ،ابهام آلود يدر فضاها
سه  نيموضوع پرداخت كه ا نيا ي) به بررس1988هرتسگارد ( مارك

 ينظـارت دارنـد: وقتـ    گريكـد ي يقت بر پوشش خبـر چگونه با د ،شبكه
بـه   ييايـ تاليا يحيتفر يكشت كيمتهمان به ربودن  يي،كايآمر يها جنگنده
را  ياميـ پ ،كايجمهور آمر سيرئ ،گانير ،كردند فيالئورو را توق لهينام آچ

بـود   نيا اميكه هستند فرستاد. پ ييها در هر جا ستيهمه ترور بهخطاب 
 يپـس از انـدك   “.ديپنهان بمان ديتوان ينم اما ،ديفرار كن ديتوان يم شما”كه 

اظهـار   نيا ريرا با تصو شيگرفت پخش خبرها ميشبكه تصم كي ،بحث
ز يـ ن گـر ياظهار نظـر، دو شـبكه د   نيآغاز كند. پس از پخش ا گانينظر ر

اندركاران پخـش   اخبار خود پخش كردند. دست يهمان قطعه را در ابتدا
 بيـ رق يهـا  ر به نحوه پوشـش خبـر در شـبكه   خبر در جلسه پس از خب

  ). 79كار خود اشاره كردند (ص  يبر درست يدييأو ت هيعنوان توج به
سـنجش   يبـرا  يخـارج  اريـ خبرنگاران در نبـود هرگونـه مع   ،رو نيا از

آورنـد:   يعنوان راهنما به حساب مـ  را به گريد يها نظر رسانه ،ديتول تيفيك
 يخبـر  يهـا  سـتم يبا خودشان. س يحت و يخبر يها سازمان گريتوافق با د

اتكـا   جهـت خبرنگـاران   ياكنون كار را برا ،سياز جمله نكس ،اصالح خبر
 ،مثـال  ي. بـرا انـد  كردهآسان  ،عنوان راهنما خوشان به يقبل يكردن به كارها

ـ   يبـه مطـالب   ياديـ ز يوابسـتگ  ،بـزرگ  يشهرها يها روزنامه تـر   شيكـه پ
 نيـ ). ا1987ن، وارد و مـك لـود،   ، دارنـد (هانسـ  انـد  كردهخودشان منتشر 

ست كه با استفاده ا نيدارد و آن ا ياساس آييكار كي يو ذات ياعتماد درون
  شده سالم است.   ديكه محصول تول ديآ يبه وجود م نانياطم نيا ،از آن
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 يخبرنگاران برا ليروش، تما نيشده و آشكار از ا ينسخه بررس كي

) اسـت. خبرنگـاران   يصـورت بسـته (خبـر    پوشش دادن بـه خبرهـا بـه   
 ،و دستگاه ضبط به دست كروفنيها م وقت شتريب ي،و نوشتار يونيزيتلو

شـوند. نـه فقـط خبرنگـاران      يم دهيخبرساز د يها تيشخص ايافراد دور 
 ،قـرار دهنـد   يرا تحت پوشش خبر يمشابه يها موضوعاند افراد و  ليما

 زيـ مربوط ن يرخب يها برداشت ديأيگرفتن و ت دهيا يبرا گريكديبلكه به 
 انيـ را كه خبرنگـاران در جر  ي) روش1972كروز (  يموتي. تكنند مياتكا 
بـا   كايآمر 1972سال  يجمهور استيانتخابات ر يها خبر از رقابت هيته

 يبـرا  ،تدپرسيخصوص بـه خبرنگـار آسوشـ    به گريكديبه  ديشد ياتكا
 “وبـوس هـا در ات  بچـه ”مطالعه كـرد. در   ،بردند يكار م خبر به دينگارش ل

كتابش انتخاب كرد)، مشـخص شـد خبرنگـاران در     يكه كروز برا ي(نام
 كيـ  درخصـوص هـا   يكه خبرشان با آنچه در تلكس خبرگـزار  يصورت

 رشـان يسردب يهـا  الؤبا سـ  ،داشته باشد ياديتفاوت ز ،آمده است داديرو
و جـورج مـك    يهامفر  هابرت  نيب هيمناظره اول يشوند. در پ يرو م روبه

هـا   رسـانه  ژهيـ خبرنگاران حاضر در تاالر و ،)يانتخابات يمزدهاگاورن (نا
چـك كردنـد.    تدپرسيخبرنگار آسوش ،رزيبالفاصله خبرشان را با والتر م

جـورج  ” ،كيـ  چيه نكهيبر ا ياظهارات نامزدها مبن باگفت خبرش را  يو
شروع كرده اسـت.   ،عنوان معاون خود انتخاب نخواهند كرد را به “واالس

  استفاده كردند:  تدپرسيخبرنگار آسوش ياز الگو زيگاران نخبرن شتريب
هـا علـت    كه در آن رانشانيسردب يتلفن يها خواستند از تماس يم آنان

 تدپرسيونايو  تدپرسيآسوش يانحراف و دور شدن خبرنگاران از خبرها
 يموافقـت بـا چـاپ خبـر     يبـرا  رانيخالص شوند. سـردب  ،دنديپرس يم

قـانع   ليدال ،كردند يمنتشر م كايآمر گرينامه دروز 1700متفاوت از آنچه 
 رانيسـردب  يتلفن يها خبرنگاران از تماس شتريكردند. ب يم لبط يا كننده
شـد،   يها هر زمان كه ممكـن مـ   آن يبسته خبر ،رو نيداشتند. از ا ينگران
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كس موضوع  چيكرده بودند. ه هيته يخبر يها بود كه تلكس يخبر ريگيپ
 رفتـه يپذ ياقـدام  نيـ كـرد و ا  ينم را پنهان يخبر يها با تلكس يهمكار

  ). 22شده بود (ص 
هـا را   روزنامه يها گزارش ،) انجام داد1984 ندال،يكه (مارت يا مطالعه
هـا   كه آن افتيدر اما ،كرد سهيمقا يانتخابات يها رقابت يدادهايدرباره رو

 يخبـر  يهـا  سازمان دينبودند. شا هيشب ،كرده بود انيتا آن حد كه كروز ب
ارائه  باشد،ها  كننده كار تلكس ليرا كه تكم يخدمت كنند مياكنون تالش 

 يقـو  گريكدياز  يرويخبرنگاران به پ ليگرچه تما ،دهند. در هر صورت
مربوط  ينيب شيو قابل پ يعيطب يدادهايكه خبرها به رو يهنگام اما ،است

مـاد كـاهش   ها كه تعداد منـابع قابـل اعت   هنگام پوشش بحران ايشوند  يم
و  مـو ي(ن شـود  مـي  شـتر يب گريكـد يخبرنگـاران از   يرويـ پ زانيم ،ابدي يم

 ليـ رسـانه گـزارش كـرد كـه تما     گـر  ليتحل ،شاو ديوي). د1983كمبس، 
 ،از زمـان انتشـار كتـاب كـروز     ي،از خـرد جمعـ   يرويپ يخبرنگاران برا

ـ  يدسترسـ  يآن است كـه فنـاور   ،از علت يتر شده است. بخش يقو  يآن
  ). 1989خبرنگاران فراهم كرده است (شاو،  رگيكار د به

ـ ” تياهم در  تشيـ در اهم ،روش كيـ عنـوان   بـه  “اي رسـانه  نينفوذ ب
و دان  لدزينشان داده شده است. شـ  ،ها و اوضاع مختلف از مكان ياريبس
 يالتيـ كـه درخصـوص خبرنگـاران مجلـس ا     ي)، در بررس1986( يوود
 ،اي رسـانه  يهـا  ازمانكـه گرچـه سـ    افتنـد يدر ،انجام دادنـد  نيسكانسيو

ا  ،نگاه كنند بيعنوان رق به گريكديبه  كنند مي بيرغخبرنگارانشان را ت امـ 
 ژهيـ و بـه  ،كننـد  مـي خود رد و بـدل   انيدر عمل خبرنگاران اطالعات را م

 يكـرده بودنـد. تمـام    يرا در كنگره سپر ياديز يها كه سال يخبرنگاران
كـه   يا دادند. مطالعـه  يم پاسخ ،در مورد صحت اطالعات ديخبرنگاران با

مشـخص كـرد    ،صورت گرفـت  گانيشيم يالتيخبرنگاران مجلس ا يرو
 ياز لحاظ گـردآور  ي،و نوشتار يداريشن ـ يداريد يها خبرنگاران رسانه
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 ،اختالف داشـته باشـند  آنكه از  شيب ،منبع نييتع يها تياطالعات و اولو

نظـام   ،ها تمشابه يعالم كردند الگو) ا1986( كويتواتر و فاهستند:  هيشب
 نظـامي  ـــ كند  يارائه م يخبر يها سازمان انيرا م يمشترك يگذار ارزش

خبرنگاران  گريمشاركت اطالعات و نظارت بر كار د ي،كه با قرابت مكان
  . شود مي تيتقو

 ،سـتند ين ميكه خبرنگاران در تماس مستق يوقت ،ها رسانه گريبه د اتكا
اقـدام و   كيـ عنوان  به ،گريكديزارش ندارد. آنان هنوز به گ يكم تياهم

 ديـ أيكمـك بـه ت   يو بـرا  يخبـر  يها سوژه يبرا ،شده يده ابزار سازمان
) در 1980( ديـ اتكـا دارنـد. وارن بر   شـان  يتقضاوت و برداشت شخصـ 

كاركنان خبـر (كـه در آن    افتيخود درباره اتاق خبر در كيكالس يبررس
 يخواندنـد. بـرا   يرا مـ هـا   روزنامـه  گـر يمرد بودنـد)، د  شترشانيزمان، ب

رِ  ديـ ويآمد. د يشمار م به يمنبع ارزشمند ،ها روزنامه نيا ،خبرنگاران يگـ 
 ينوارهـا  نـده كن ادهيـ از خبرنگـاران پ  يكـ يكار  ي) به بررس422 :1966(

پـس از ورود   يپرداخـت. و  استار نگينيويواشنگتن ادر روزنامه  يصوت
  اقدامات پرداخت:   نيبه دفترش به ا

 زند. روزنامه صـبحِ  يم هياش تك يآورد و بر صندل يم را در كتش  9:45 •
 يزنـد و نگـاه   يهـا را ورق مـ   خوانـد. صـفحه   يرا مـ  واشنگتن پسـت 

  اندازد.  يم يسرسر
. نـد يب يمـ  سايدر كل يرا درباره گلدبرگ در حال سخنران يا مقاله  9:47 •

  كند.  يمقاله را از روزنامه پاره و جدا م يو
 ،اسـت  يكـ يكـه در آن نزد  يا ه داخل سـطح زبالـه  روزنامه را ب  9:50 •

  كند. يم مزيتا وركيويناندازد و شروع به خواندن  يم
  اندازد.  يبه درون سطح زباله م زيرا ن مزيتا وركيوين  9:54 •
 نديكه بب زهيانگ نيكند؛ با ا يكردن مدادها ترك مزيت يدفتر را برا  9:56 •

  دست آورد.  به يتواند سرنخ يم
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كــه  افــتي) در1980( ديــهســتند. بر يخواننــدگان قهــار زيــن رانيســردب
عنوان  بزرگ به يها از روزنامه ،كوچك يها روزنامه رانيخصوص سردب به

روزنامـه كوچـك    ريسـردب  ييكـه گـو   ينحو كردند؛ به يراهنما استفاده م
مطالـب   تـأمين  يبـزرگ را بـرا   يهـا  روزنامه رانيسردب ي،ابيصورت غ به

 :1979). هربـرت گـانس (  195فته اسـت (ص  خدمت گر بهاش  روزنامه
 واشنگتن پسـت و  مزيتا وركيوين يها روزنامه ،راني) اعالم كرد سردب91

 يمطلبـ  ،دو روزنامه مطرح نيخوانند. اگر ا يم جذاب دهيكسب ا يرا برا
ضرورت ”و  شود مي يبخش تلق تيآن مطلب رضا ،را چاپ كرده باشند

). گـانس  126(ص  “برد يم انيم مزبور را از ريمستقل سردب يريگ ميتصم
چنانچـه   ،گزارشـگر  كيـ كـه   افـت يدر يقـ يتحق يِخبرها يدر مورد برا
فـروش   يبـرا  يبخـت بهتـر   ،گزارش شـده باشـد   يگريد يخبرش جا
 ،1986در سـال   ،مثـال  ي). برا70دارد (ص  ريخبر به سردب ني(عرضه) ا
ان در اوائـل همـ   يسبب شد با پوشش كامل خبرمز يتا وركيوينروزنامه 

هـا   رسـانه  گـر ي. درديـ شود و مجوز بگ بيتصو “نيموضوع كوكائ” ،سال
مـاجرا در طـول    نيـ بـه ا  يجنون خبر كيدر  زيها) ن ها و شبكه (روزنامه

  ). 1989 ان،يليدان زيپرداختند (ر زييپا ليفصل تابستان و اوا
و  يقـو  ينفوذ ،مزيتا وركيويندارند.  يا ژهينفوذ و ،خاص يها رسانه

موضوعات  يبرا واشنگتن پست) و ي(خارج يالملل نيب يهادر خبر اديز
 زيـ شمارگان ن كم يها هينشر يدارد. حت ينفوذ ني) چنكاي(آمر يمل يداخل
مثـال،   يهـا اثرگـذار باشـند. بـرا     هينشـر  گريتوانند بر د يها م وقت يگاه

 ،مبارزه با فرهنگ يالتيضدتشك يخبرها شتازيعنوان پ به “استون نگيرول”
مربـوط بـه مـواد     يها كه به اتهام ييها ييكايدر مورد آمر يخبربا انتشار 

 كايآمر يداخل يها توجه همه رسانه ،هستند كيمكز يها مخدر در زندان
 يدرجـه اعـال   عنـوان  بـه  مزيتـا  وركيـ وين ،را به خود جلب كرد. در كل

. در شـود  مـي  شـناخته  يخبر يها در تمام رسانه يگر يا و حرفه تيفيك
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وجـود   مزيتـا  وركيـ ويناگـر  ” ي،نگـار  آلود روزنامـه  ابهام يايدر دن ،واقع

  ).  181 :1979شد (گانس،  يم جاديابداع و ا اي رسانه نيچن ديبا ،نداشت

    ي(مشترك) در برابر خبر اختصاص يدسته جمع يخبرها
بـا منـافع    يمنافع حاصل از روش مشاركت خبـر  نيب ديبا يخبر سازمان

رسـانه   كيـ چـرا   نكـه يدرك ا ياكند. بر جاديتعادل ا “يروش اختصاص”
ـ  ياز روش مشـاركت خبـر   شـتر يطـور معمـول ب   به يخبر از روش  شيب
 نيـ مختلـف ا  يبا كاركردهـا  ديبا ،رديگ ي) بهره مي(خبر اختصاص يرقابت
بـه جلـب    يكمـك چنـدان   ي. انتشار مطالب اختصاصميها آشنا شو روش

 كيـ مـردم فقـط    شـتر يب رايـ كنـد ز  ينم اي رسانهسازمان  كيمخاطب به 
حـال   نيـ . بـا ا كنند ميشبكه را تماشا  كياخبار  ايخوانند  يروزنامه را م

. كننـد  مـي  هيـ را ته ياختصاصـ  يخبرهـا  ،رقابت زهيها تنها با انگ روزنامه
هرالـد در مـورد    ياميـ روزنامـه م  يختصاصـ چاپ گزارش ا نكارينمونه ا

بـا دونـا    يجمهـور  اسـت ينامزد انتخابات ر ،هارت يروابط نامشروع گر
رخواننـده در  پ يچنـد قسـمت   يهـا  گزارش گريد اي ،1988در سال  سيرا
داوران  ئـت يه تيجلب توجه حما يهاست كه با هدف برا روزنامه ريسا
مطالـب در   نيـ توجه بودن ا بلو قا ييشوند. استثنا يم هيته تزريپول زهيجا

ها كه تنهـا بـه انتشـار     هينشر ريها را از سا چاپ كننده آن يها هيواقع نشر
  سازد.  يم زيمتما ،كنند ميالب مشترك بسنده مط

مشـابه   يهـا بـه همـان خبرهـا     رسـانه  ياصـل  انيـ كه جر يطيشرا در
 نيـ ا يتواند به خود اجازه ادعا يم اي رسانهسازمان  كيچگونه  ،بپردازند

ال پخـش خبـر   ؤس نيكند؟ پاسخ ا يكار م يعال اريمطلب را بدهد كه بس
باشد كه  يكس نيرسانه بتواند نخست كي نكهياست. ا بانيرق گرياز د شيپ

 نـد يكننده در فرا نييتع ياريكند مع يم دايعالقه مردم دست پ ردبه خبر مو
 يهـا  ييكـه گردهمـا   يونيـ زيخبر اسـت. خبرنگـاران تلو   يابيارز دهيچيپ
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افتخـار آن را دارنـد كـه اطالعـات را      ،دهنـد  يبزرگ را پوشش م ياسيس
 زيـ ن يت آورنـد. پوشـش اختصاصـ   دس به ،از رقابت شيپ ييها هيثان يحت
 يابيتوانند كارمندانشان را ارز يها م سازمان ،واسطه آن است كه به ياريمع

كـه برنـده آن را    يرقـابت  ـــ  خبر يرقابت برا” دـيگو يم ناودسـكنند. ش
 يراضـ  ،نـه يهز كم يشاخص ــساعت شناخت  لهيوس به يتوان به راحت يم

 دكنـ  يم جاديا ينگار روزنامه تيفيسنجش ك يرا برا كيكننده و دموكرات
 ياز گـروه مشـاركت   اديز ستندين ليخبرنگاران ما ،حال ني). با ا3 :1986(

 اســتيانتخابــات ر يهــا در پوشــش رقابــت ،مثــال ي. بــرافتنــديجلــو ب
 يبـه نامزدهـا و رخـدادها    كـا يسراسـر آمر  يهـا  توجه رسانه ي،جمهور

را  يهماهنگ نيترشيخبرنگاران ب ديشا ،جهيمعطوف است و در نت يكساني
 ،بـودن  گـران يبهتـر از د  يهـا بـرا   رسـانه  يداشته باشند. آرزو گريكديبا 

 يكلـ  ديـ اشتباه بودن در د ديخطر متفاوت بودن و شا تأثيرتحت  معموالً
دچار همـان   زيكننده ن سرگرم يها كنندگان برنامه هي. (تهرديگ يمردم قرار م

 يهـا  برنامه يها شباهتمطلب به  نيدرك ا يهستند. برا ياشتراك تيذهن
 يونيزيتلو شينما يساخته شده برا يها لميف ،نندهيربساعات پ يونيزيتلو

  . )ديتوجه كن ييويراد يها و برنامه

  دارند؟ يها چه تفاوت ها: آن در مقابل روزنامه ونيزيتلو
كننـد تـا    جاديمتفاوت ا يساختارها ديمتفاوت با يها رسانه، است يهيبد

 يهـا  رسـانه  ،مثال يخود را انجام دهند. برا ياركردهاو ك فيبتوانند وظا
و انتقال  آوري جمع يكه برا ياز نظر فناور ي،ريو تصو يمكتوب و صوت

 يمـال  يبانيپشت نكهيمتفاوت هستند. ضمن ا ،برند يكار م ها و خبرها به اميپ
شـوند و   يپخـش مـ   ايمنتشر  يبا چه فاصله زمان نكهيا ،ها آن يو اقتصاد

 ،سـت ي) چرهيـ ها (با سـتاد ارتباطـات فـدرال و غ    آن ياسيط سرواب نكهيا
اسـت كـه    نيا يسازمان يها تفاوت صيتشخ يراه برا كيتفاوت دارند. 



  انتقال پيام  252
 نـد؟ چگونه كاركنان در رفتارهـا و برخوردشـان تفـاوت دار    ميكن يبررس
هـا   كـه آن  يسازمان تيتوان با توجه به ماه يها را م تفاوت نياز ا ياريبس
 نجـا يدر ا يمختلفـ  يهـا  داد (روش صيتشـخ  ،كننـد  مي تيآن فعال يبرا

 يسـازمان  يهـا  توان تفاوت يم ،ها اند كه با توجه به گستره آن مطرح شده
   .كرد) يابيها را رد آن

هـا   برخـورد آن  يها روش اما ،دارند يحرفه مشابه گزارشگران گرچه
 يخبـر  يهـا  خـود متفـاوت اسـت. از آنجـا كـه شـبكه       يبا منـابع خبـر  

خبرنگـاران   ،دارنـد  يكاركنان كمتـر  ،ها با روزنامه سهيدر مقا ي،ونيزيتلو
موضـوع   نيـ شـوند. ا  يرو م روزانه روبه يخبرها هيته يبا تقاضا وستهيپ

 شـتر يها را ب آن ي،ونيزيتلو يخبرنگاران خبر يكيگر بسته تكنيافزون بر د
  دارد.  يها به منابع خود وابسته نگاه م وقت
 يخبرهـا  ،مثـال  يهستند. برا گذارترتأثير ،ثر بر محتواؤموارد م گريد
گزارشگر و حضور خبرنگـار در برابـر    يبه پالتو يتطور سنّ به يونيزيتلو
اسـت. خبرنگـاران    يمتكـ  ،جهت درك خبـر  نندهيب تيهدا يبرا نيدورب
 شـتر يند و بشو يگذار متأثيربه دنبال كلمات كوتاه و  ،جمله نيا انيب يبرا

مستند كردن مطالب خود با شكست مواجـه  و  دنيتبار بخشعها در ا وقت
ـ  يكم ديپالتو با نيشوند. از آنجا كه ا يم ضـبط   خبـر  يورآاز گـرد  شيپ

توانند به كـم پشـتوانه شـدن     يها م آخر در گزارش قيدقا راتييتغ ،شوند
  ). 1993، لوريشود (ت يخبرنگار منته يجمالت و ادعاها

 يالتيـ برنگـاران مجلـس ا  منبع خ ياتكا سهيبا مقا )1986( كويو پ اَتواتر
از  ،نيروتـ  يهـا  تيـ به فعال شتريب ي،ونيزيگزارشگران تلو افتنديدر ،گانيشيم

 يريتصـو  كيـ درامات يخبرهـا  ديـ به تول شتريكه ب يخبر يها شيجمله هما
به  شتريب ،است كه خبرنگاران مكتوب يدر حال نيهستند. ا يانجامد، متك يم

 ،منابع ني) اتكا دارند؛ ارهيذارو غمقامات قانون گ ،(كارشناسان يمنابع شخص
) 1986( يو دان وود لدزيآورند. شـ  يفراهم م يخوب يا نهيزم شياطالعات پ
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گزارشـگران   ،نيسكانسـ يو الـت يكه در اتاق خبرنگاران مجلس ا افتنديدر
  داشتند.  يرنگ تر حضور كم نگارانخبر رينسبت به سا يونيزيتلو

 يحوزه اختصاصـ  نديكه بگو كمتر احتمال دارد يونيزيتلو خبرنگاران
دارنـد.   يآزاد ،كنند ميها كار  آن يكه بر رو ييدارند و در انتخاب خبرها

كــه  نــديمكتــوب مجبورنــد بگو يهــا هــا كمتــر از خبرنگــاران رســانه آن
 يهـا  ). خبرنگـاران رسـانه  1982 ،شده اسـت. (بكـر   شيرايو شانيخبرها

بـا   سـه يدر مقا يشـتر يب يريـ گ ميقدرت تصم معموالً يداريو شن يداريد
ـ  سـماك ي(ا مكتوب دارنـد.  يها خود در رسانه انيهمتا ). 1978 ،سيو دن

 رييـ تغ زيدر عمل ن دارند. يكمتر ينظارت يها هيال ي،ونيزيگزارشگران تلو
خبـر   شيرايـ تـر از و  سـخت  ،خبرنگـار  كي يريدادن بسته گزارش تصو

كـرده   رهيـ را ذخ يخبـر  ،خبرنگـار  كيـ  يتاست. وق يا مكتوب روزنامه
 تيـ واگذار كند. با توجه به ماه گرانيرا به د ينينظارت و بازب ديبا ،است

و پخـش خبـر    شينمـا  يبـرا  يتالش قابل تـوجه  ي،ونيزيارائه خبر تلو
بخـش و جـزء در قالـب     كيـ و كار گزارشگر به  رديگ يمزبور صورت م

 يبحـث و بررسـ   نجايكه در ا ييها . روششود مي ليتر تبد بزرگ يديتول
هـا   آن نكـه يرا همزمان بـا ا  اي رسانه يها سازمان يازهاين و تيرضا ،شد

و  هيها بر مواد اول . البته رسانهكنند مي تأمين ،كنند مي ديمحصولشان را تول
 يندارند. برا ينظارت كامل ،شود ميي آن محصول منته ديكه به تول يخام
منابع  ايكننده  تأمينها كه كاركرد  ما به آن ،ها روش نيا ريكردن تصو كامل

  .ميپرداز يم يدر بخش بعد ،را دارند

   ها   كننده نميأت ـ يمنابع خارج
 ،مواد خـام  يكنندگان خارج تأمينبه  نينماد يمحتوا ديتول يها برا رسانه
 يهـا  گـزارش  ،مصـاحبه  ي،مـواد خـام شـامل سـخنران     ني. اكنند مياتكا 

ا را هـ  كننـدگان كـه مـا آن    تـأمين  نياهستند.  يجلسات دولت ايها  شركت
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 8 مبحث در فصـل  نيرسانه دارند (ا يبر محتوا ينفوذ فراوان ،مينام يمنابع م

  ).  رديگ يقرار م يصورت مفصل مورد بررس به
 كـار  روش چگونـه  منابع اين كه كنيم مي بررسي  نهايي، بخش اين در

هـا   روش ايـن   ديگر، عبارت به. كنند مي تحميل اي رسانه يها سازمان به را
 منـابع  كـه  دانسـت  ييهـا  محـدوديت  باها  رسانه شدن ازگارس توان مي را

 يكـديگر  نيازهـاي  بـا  منـابع  وهـا   رسانه  موارد، برخي در. كنند مي اعمال
 دشـوار   را انـد  شده ايجاد اول يك كدام اينكه تشخيص و اند شده هماهنگ

. است توجه قابل ندرت به منبع محور،  يها روش  موارد، برخي در. كند مي
دقيقـه،   60 برنامه جمله از مبتكرانه تحقيقي يها گزارش حتي  ل،مثا براي

. كننـد  مـي  اتكا خبرهايشان پيگيري براي قانوني شكايت برها  وقت بيشتر 
 توان نمي كه موضوعي  كنيد، توجه خبرهايي چنين در بالقوه منابع شمار به
 محـور  شـكايت  يها كرد، موضوع نظر ابراز احتمالي دعواي اقامه علت به

 و قـانوني  نظـام . اسـت  مناسـب  خبـري  پوشـش  جهت خبرنگاران براي
 كرده فراهم ضروري طور به زمينه اين در خبرنگاران براي را زمينه قضايي

 و مدعي جانب از خواهان (معموالً منابع. است كرده تدوين را آن روش و
 وكالي سخنور، پايبندند. خاصي ديدگاه به و هستند دسترس در  )خواهان
 خصمانه چارچوب. دارند خود موكل پرونده پيگيري براي بيشتري تمايل

 تحريـف  نمـاي  اسـت  ممكـن  كـه  چند هر دارد تناسب خبري الگوي  با
 آشـكارتر   محـور،  منبع يها روش ديگر. كند منعكس پرونده از را اي شده

 كـه  را ييها روش خبري يها نشست و گرفتن عكس يها فرصت. هستند
 روشـني  بـه  گيرند، مي كار به خبر كسب و خبر عرصه به ورود براي منابع
 واقـف  راهبردها اين از بسياري به مردم اخير، يها سال در. دهند مي نشان

  ،“اي رسـانه  رويـداد ” جملـه  از اصـطالحاتي  كه طوري به  اند، شده آگاه و
 روابـط  افـزايش . اسـت  شده عاميانه زبان وارد “تبليغات دكتر” و “باصدا”

 وهـا   روزنامه بين رابطه كردن ترمند نظام و تثبيت رد مهمي نقش عمومي،
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 اوائـل  در گويد مي  ) 1978( شودسون مايكل. است داشتهها  سسهؤم ديگر
 كارمنـدان  كـه هـا   سـخنراني  يها نسخه از استفاده باها  روزنامه بيستم قرن

 كردند مي كمك عمومي روابط رشد به آوردند، مي دست به عمومي روابط
 اعتنـايي  بـي   كردنـد،  مـي  تهيـه  را مطالـب  ايـن  كه هايي نآ به كه چند هر
 حدود دريافتند كه) 1981 ( سينگلتري و مارتين رفته، هم روي. كردند مي
 بيشـتر ( شـدند  مي استفاده كلمه به كلمه مطبوعاتي، يها بيانيه از درصد20
 يها بيانيه افزايش.  ها) روزنامه با مقايسه در غيرروزانه يها نشريه طرف از
 تهيـه  و كنكاش براي را خبرنگاران توان  خبري، يها نشست و طبوعاتيم

 نگـاران  روزنامـه  وابسـتگي   حال، همين در. داد كاهش عمقي هاي گزارش
 پـيش  از بيش را ها آن عمومي روابط به مربوط اطالعات خبري جريان به

  . كرد سوءاستفاده قابل و پذير آسيب

  منابع اصول كاري
 اول، دسـت  مشـاهدات  جملـه  از شـماري  بـي  بعمنـا  خبـري،  يها رسانه

 در ايـن . دارنـد  اختيـار  در خـام  مـواد  عنوان به را نظرسنجي وها  كتابخانه
 اطالعات آوردن دست به و افراد با مصاحبه به عمالً رسانه كه است حالي
 كـه  دريافـت ) 1981( هـس  اسـتيفن  مثـال،  بـراي . اسـت  وابسته ها از آن
 كمـي  اسـتفاده  يشـان ها پـژوهش  اجـراي  در اسناد از واشنگتن يها رسانه
. دهنـد  مـي  تـرجيح  را ديگر يها رسانه و خبري منابع به اعتماد و كنند مي

 گسترده يها پژوهش و رهزينهپ كارشناسان به نياز خبري، منابع به اعتماد
 و تـايمز  نيويـورك  گزارشـگران  دريافت ،)1973( سيگال. دهد مي كاهش را

 كه مجرايي هر از توانستند مي كه اي رسانه زرگب نهاد دو ــ پست واشنگتن
 از را خـود  اطالعـات  دارنـد  تمايل آشكارا ــ آورند دست به خبر كنند اراده
  محاكمـه،  ( رسـمي  اقـدامات  .1 از سـيگال . آورند دست به شده روتين منابع
 خبـري  يها نشست .3 وعاتيـمطب يها انيهـبي .2 ،)رهـغي و ونيـقان اتـجلس
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 منابع عنوان به) غيره و مراسم ،ها سخنراني ( شده ريزي|برنامه هايرويداد .4 و

 اطالعات .1 شامل سيگال ديدگاه از غيررسمي منابع. برد مي اصول كاري نام
 جملـه  از غيردولتي اقدامات .3) شده افشا( كرده درز اطالعات. 2 زمينه پيش

 ديگــر يهــا گــزارش .4 و صــنفي و اي حرفــه يهــا انجمــن يهــا نشســت
. هسـتند هـا   سـرمقاله  و خبرنگـاران  ديگـر  با مصاحبه خبري، يها زمانسا

 ابتكـار  با كه اي مصاحبه. 1 شامل نيز را منابع و مجراهاي سازماني سيگال
 ديـده  اول دسـت  صـورت  بـه  كه رويدادهايي .2 است شده تهيه خبرنگار

ــي ــوند م ــد( ش ــش مانن ــوزي آت ــره و س ــتقل ژوهش پ .3 )غي  .4 و مس
 بررسـي  در). 20 ص( دانـد  مـي  خبرنگـار  تحليـل خـود   وها  گيري نتيجه

 از شـد  مشـخص  پسـت  واشنگتن و تايمز نيويورك اول صفحه خبرهاي
 منـابع  درصـد، 7/15 غيررسـمي  منـابع  بـاال،  در شـده  ذكـر  منابع مجموع
 تهيـه  در درصـد 2/58 اصول كـاري حـدود   منابع و درصد8/25 سازماني

 منـابع  بـا ها  مصاحبه سازماني، عمناب از. اند گرفته قرار استفاده مورد اخبار
 سـيگال  وقتـي  فاصـله  ايـن . دهند تشكيل مي را آمار از درصد7/23 فردي

 از. يافـت  افـزايش  كرد، بررسي را پست واشنگتن صفحات كل خبرهاي
 از درصـد 20 اصـول كـاري،   منابع طريق از درصد72 خبرها، كل مجموع
 شـده  تهيـه  سـازماني  طريـق منـابع   از درصـد  8 و غيررسمي منابع طريق
 اصـول كـاري در   منـابع  از غالـب  اسـتفاده  گرفـت  نتيجـه  سيگال. بودند
 رسـمي  خبري منابع يها تالش دهنده نشان واشنگتن در خبر آوري جمع
 اعتمـاد  همچنـين  اصول كـاري و  منابع به خبر انتشار كردن منحصر براي

 بـه  اعتمـاد  مشـابه  الگـوي  اين). 123 ص( است منابع اين به خبرنگاران
 بـراون، ( اسـت  شده ديده نيز جديدتر يها پژوهش در اصول كاري، بعمنا

. كنـد  مـي  يـد أيت را اقـدام  اين اهميت و) 1987  استراگان، و ويردن بايبي،
 آوري جمـع  روتـين  طـور  بـه  اخبـار  كـه  نيست مكاني تنها واشنگتن البته،
 سـردبيران  و گزارشـگران  ساكسمن دريافـت  اينكه آن، بر افزون. شود مي
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 محـيط  اطـالع دربـاره   كسـب  براي مطبوعاتي يها بيانيه به زيادي يوابستگ
   .آورند مي فراهم اطالعات از بخشي رضايت منبع ها آن كه چرا دارند، زيست

  يمنابع رسم
 يتـوان آن را بـرا   ،دوم يمتمركز شدن قدرت دولت پس از جنگ جهـان 

 زين ياراصول ك ،توان شيافزا نيزمان با ا داد. هم شيكنترل اطالعات افزا
 يها كه از سو روش نيوجود آمد. ا كردن كنترل اطالعات به يرسم يبرا

 ،نـد شـده بود  ليـ ن تحمتدر واشـنگ  يمنـابع رسـم   ژهيـ و بـه  يمنابع رسم
 ،طـور قطـع   خود جلب كردند. هر چند بـه  را به يتوجه دانشگاه نيشتريب

 كننـد  مـي  يسـع  زيـ و صاحبان مشاغل ن يتجار يها خبرسازان در عرصه
 ،هـا  شـركت  رانيهـا برقـرار كننـد. مـد     با روزنامـه  ينيابت و روتروابط ث
؛ كننـد  مـي  برگـزار  دشانيمحصول جد يمعرف يرا برا يخبر يها نشست

خـود   يهـا  مقالـه  سندگانينو قيرا از طر يخبر يها بسته نمايستارگان س
 يخبرساز تيتوجه همواره به فعال نيشتريب ،ني. با وجود اكنند مي منتشر

 اريـ و مطالعـه در اخت  يبررس يبرا ي. چرا كه رفتار رسمدولت بوده است
بازنشسـته   اسـتمداران يگاه به انـدازه س  چيها ه شركت رانيعموم است. مد

اطالعـات،   يدسـتكار  يبرا يبخش تجار يها . تالشسندينو يخاطره نم
 يهـا  بـا سـازمان   سـه يمقا را در يتوجه كمتر ،محرمانه و پراكنده تيفعال
هـا وجـود دارد، جلـب     آن يهـا  تيـ به فعال يتر نآسا يكه دسترس يدولت
 ،شـوند  يتر مـ  دهيچيشان، پ اي رسانهتمام منابع در روابط  نكهي. با اكنند مي
ـ  يروابط رسم اما شـده دسـت    يو سـازمانده  يرسـم  تيوضـع  كيـ  هب
 ييهـا  هيـ انيشامل ب شتريخبر ب يمحتوا ميمشاهده كرد 4اند. در فصل  افتهي

 شـتر يخبرنگـاران ب  ي، منـابع رسـم   نيـ كـا بـه ا  با ات است. ياز منابع رسم
آورند. واضح است  يدست م هاصول كاري ب منابع قياطالعاتشان را از طر

منتشـر   منـابع  نيـ ا قيدهند اطالعات را از طر يم حيترج يكه منابع رسم
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و  ميرا تنظـ  ينيدهـد تـا قـوان    يها امكان م به آن ،كار نيكنند. انجام دادن ا

 هيـ انيشـار ب تاطالعات داشته باشند. ان نيبر ا يشتريكنند و كنترل ب نيتدو
شـار  تدهـد كـه ان   يامكـان را مـ   نيـ ها ا به آن يو نشست خبر يمطبوعات

ثرتر ؤم اريبس وهيش نيثر انجام دهند. اؤو م مند نظام ياطالعات را به شكل
 اريـ و جداگانـه در اخت  يصـورت شـفاه   از آن است كـه اطالعـات را بـه   

 ظـاهراً  ي،خبـر  يهـا  دهند. هر چنـد در نشسـت  تك خبرنگاران قرار  تك
ا  ،رنديگ يخبرنگاران قرار م ياالت چالشؤمقامات در برابر س در عمـل   امـ

االت ؤن اسـت سـ  مكـ هماهنگ شده است. م شيپ ازاغلب  دادهايرو نيا
خبرنگـاران   ،گرفته شوند دهيخبرنگاران مخالف ناد ،هماهنگ شده باشند

 ايـ سخت پاسخ داده نشوند  يها پرسش ،شناخته شوند تيرسم دوست به
 يهيجلسـات تـوج   هـا داده شـود.   به آن يكننده و انحراف گمراه يها پاسخ

 يبـرا  ينـ يوتر منـابع  ديشـا   ،كند يم فيتعر گاليطور كه س آن يرسمريغ
صورت مـنظم مـورد اسـتفاده     هستند كه به منابعي امانباشند  يرسان اطالع
دهنـد. در   ياطالعات را انتقال مـ  ،ها آن قيو مقامات از طر رنديگ يقرار م

 نيـ برنـد. ا  يكـار مـ   تحـت سـلطه منبـع را بـه     يها روش خصوص، آن نيا
 نيمرسـوم هسـتند و بـر اسـاس قـوان      شـنگتن در وا يهيتوج يها نشست

ضـبط  ”  در سـه رده  يهيتـوج  يهـا  شوند. نشسـت  يشده اداره م رفتهيپذ
اطالعـات  شـوند.   مـي برگـزار   “هنـ يزم پـس ”و  “قيعم نهيزم پس”، “ممنوع
تـوان مـورد    ينمـ  يشـكل  چيرا به هـ  “ضبط ممنوع”ي هيتوج يها نشست

را  “قيـ عم نـه يزم پـس ” يهيتـوج  يهـا  استفاده قرار داد. اطالعات نشست
بـرده   ينـام  ،از منبع آن ديوجه نبا چيه به اماتوان مورد استفاده قرار داد  يم

ـ  ،اطالعات زين “نهيزم پس”ي هيتوج يها شود. در مورد نشست نقـل   لِقاب
عنوان استفاده شـود   نياستفاده از نام از چند يجا به ديبا يقول هستند ول
ـ  صلپنتاگون و ...). ا يسخنگوها ،ديكاخ سف هي(مقامات بلند پا  يطرفـ  يب

كند كه تا حد ممكن نام منبع خود را اعـالم كننـد،    يخبرنگاران را ملزم م
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دسـت   هـا بـه   آن اسـت يكـه س  كنند ميقانون را اجرا  نيا يها زمان البته آن
از انتشـار اطالعـات    ينباشـد. منـابع خبـر    مـت يهر ق آوردن اطالعات به

هـا مصـون    آن نيتـر  برند كه مهـم  يم ياديز يها دهيفا ،قابل نقل قولريغ
مربوط بـه آن اطالعـات اسـت.     يها ال و جوابؤو س تيماندن از مسئول

فراتـر رفتـه و    يهيجلسـات تـوج   نيـ مقامـات ممكـن اسـت از ا    يبرخ
 نيـ خبرنگاران قرار دهند. ا ارياطالعات را به شرط ناشناس ماندن در اخت

 سـان يبرنـد. رئ  ياست كه از آن با عنوان درز اطالعات نام م يهمان مورد
منـد   خود گلـه  يها اطالعات در دولت ياز افشا ) معموالًكاي(آمر ورجمه

 يزيـ ر برنامـه ” از عوارض نـامطلوبِ  يكيعنوان  هستند. درز اطالعات به
كنترل هماهنـگ اطالعـات اسـت.     يكننده براديتهد يعامل ،“كارها قيدق

انتشـار اطالعـات مـورد     يهـا  كانال رياطالعات كمتر از سا يگرچه افشا
 كيـ اسـتثنا باشـد    كيـ از آنكه  شيروش ب نيا اما ،رديگ يم راقراستفاده 

 كيكنـد. هـدر   يمـ ي به مقامات دولت ياريروش معمول است و كمك بس
 يهيبا توجـه بـه مرسـوم بـودن و رواج جلسـات تـوج       ديگو يم تياسم

جلسـات   نيـ كـه در ا  ديآ يم شيمقامات پ يفرصت برا نيا ،“نهيزم پس”
 معمـوالً  يهيكه جلسات تـوج  يطيافشا كنند. در شرا انهياطالعات را مخف

كـالن برگـزار    يرسـم  ياز اسـتراتژ  يعنوان بخش صورت هدفمند و به به
 يمقامات دولت ياز سو جلسات معموالً نيااطالعات در  يافشا ،شود مي
انجـام   يمبارزه درون سـازمان  يبرا يكيعنوان تاكت صورت خودسر و به به
خبرنگـار داده   كيـ در هر نوبـت تنهـا بـه     معموالًاطالعات  نياشود.  مي
ـ   يشكل اختصاص به و معموالً شود مي كـاركرد درز   نيس چنـد اسـت. ه

 يافشا ،محاكمه كي: به راه انداختن شمارد يم بر ريشرح ز اطالعات را به
 ،خـاص  اسـت يس كيـ  بيـ تخر ايـ  تيتقو ،انتيموارد سوءاستفاده و خ

 يو ارتقـا  بـان يزدن بـه رق  ضـربه  ،بـا خبرنگـاران   يرشـته دوسـت   تيتقو
ــ ــاش تيشخص ــات از طر ف ــده اطالع ــكنن ــود قي ــان دادن و يخ  .ينش
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ت همـواره  . دولكنند مي اعتماد يبه منابع رسم ليدل نيخبرنگاران به چند

كنــد كــه  يارائــه مــ نــانياز اطالعــات مناســب و قابــل اطم يا مجموعــه
كسب  يبرافرسا  طاقت قاتيتر از تحق بهتر و آسان اريخبرنگاران آن را بس

 بـه اسـتفاده از كارشناسـان    ازين يدانند. اعتماد به منابع رسم يم اطالعات
نيهـال  ليدان ،نيدهد. عالوه بر ا يم گسترده را كاهش قاتيو تحق نهيهزرپ 

كـرده   تيـ ها و دولت را تقو رسانه نيارتباط ب ي،گر يا معتقد است حرفه
حضـور   ،ميطرف و بدون تعصب بـدان  يب ياست. اگر خبرنگاران را افراد

معتقد است  گاليس بخشد. يبه خبر اعتبار م ،عنوان منبع به يمقامات دولت
 يها به منابع رسـم  آن شود مياغلب باعث  ي،نگار روزنامه يرقابت يازهاين

از راه سـخت   ايـ را  يتوانند اخبـار اختصاصـ   ياعتماد كنند. خبرنگاران م
 ي،از منابع رسم افتياز راه آسان در اي و يو تالش فراوان شخص قيتحق

ثر و ؤمـ  اريها راه دوم را بس دست آورند. آن اطالعات به يمصاحبه و افشا
دسـت   بـه وند در مقابـل  شـ  يمجبور م جهيو در نت ابندي يصرفه م مقرون به

از  زيـ را ن ياخبار عـاد  ريسا ي،و دست اولِ اتفاق يآوردن اخبار اختصاص
كـه بـه    يا حرفـه  ازاتيـ امت ري). سـا 53ه كننـد (ص  يته يرسم يها كانال

كنـد.   يم شتريب يها را به منابع رسم آن يوابستگ ،شود ميخبرنگاران داده 
به خبرنگاران  زهيجا ياعطا يها از برنامه ياسيس ينامزدها ،عنوان مثال به

هـا   خـود در رسـانه   يهـا  بـه خواسـته   يابيدست يبرا يعنوان عامل برتر به
 استيمبارزات انتخابات ر ) در21 :1988( ونيدي. خوان دكنند مياستفاده 
مربـوط بـه    يدادهايـ رو ،مشاهده كـرد خبرنگـاران   1988سال  يجمهور

 ينظم چيه ييند كه گوگزارش كرد يرا طور يمنظم انتخابات يها تيفعال
را  يانتخابـات  يهـا  عالقـه دارنـد رقابـت    ليـ دل نيندارند. خبرنگاران به ا

ها را  آورد و آن يهمراه م به شرفتيو پ گاهيها جا آن ياپوشش دهند كه بر
 از مـت يبـه ق  ازاتيـ امت نيا يدهد. ول يسوق م يا حرفه شرفتيپ ريبه مس

را كـه منـابع    يمطـالب  ديـ هـا با  و آن شود ميها تمام  رفتن استقالل آن نيب
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رنگارنگ كه  اتيارائه جزئ متيبكشند. به ق ريدارند به تصو ليتما يخبر
 ريتصـاو  نيـ ها به اهداف خود برسند و خبرنگاران ا از آن ادهمنابع با استف

  . كنند مي يمعرف قيعنوان حقا عنوان خبر بلكه به را نه به

  كارشناسان
كارشـناس   ،مربـوط بـه منبـع خبـر     ياصول كار ياجزا نيتر از مهم يكي

قرار داده و  يخبر يدر فضا را دادهايكه رو است ياست. كارشناس فرد
 نيـ دهد و خبرنگاران به او اعتماد دارنـد. بـه ا   يم حيضاخبار را تو يمعنا
 ،كند ياز حد منع م شيخبرنگاران را از اظهارنظر ب يطرف يكه اصل ب ليدل
 يقابـل فهـم از معنـا    يلـ يكنند كـه تحل  دايرا پ يها ناچارند كارشناسان آن
 يبر چگونگ يفراوان تأثير ،خاب كارشناسانتارائه كنند. ان يخبر يدادهايرو
كـه در   يكارشناسـان  يبـا بررسـ   1992در سال  يدارد. سول دادهايرو ريتعب

 ،محـدود  يها گروه آن ديرس جهينت نيبه ا ،ها استفاده شد پخش اخبار از آن
تعصب  يطرف و ب يب يافراد ها معموالً آن نكهيبا او نخبه هستند.  دست كي

و نـد  كار افظـه شدت مح به “دهندگان خبر شكل” نيا اما ،شوند ينشان داده م
و  يالمللـ  نيبا مراكز فكر واشنگتن (مانند مركز مطالعات ب يا ارتباط گسترده

خواه سـابق و   يجمهور يها )، دولتزيرپراتان كنيسسه امرؤو م كياستراتژ
تمـامي  نفـر   90حـدود   كوسـت دارنـد.   سـت يا منطقـه معتبـر   يها اهدانشگ

كـا را در  يآمر يالملل نيو ب يمل يدادهايمورد رو در ياسيس يگوهاو تگف
 ي،طور مرتـب در اخبـار شـبانگاه    هنفر ب 90 نيا يها ليدارند. تحل ارياخت

 ونيــزيتلو يدر شــبكه سراســر )MacNeil/Lehrer Newshour( برنامــه
صـبح   يهـا  برنامـه  ،كـا يآمر يسراسر ويدر رادصبحگاهي  برنامه ،كايآمر
فـرار از   بيـ ترت نيـ شوند. بـه ا  يمختلف پخش م يها و روزنامه كشنبهي

). پوشـش  6ممكن است (ص ريغ ،افراد نيا يها ليخواندن تحل اي دنيشن
 ياز اعتماد به تعداد محدود يدهنده شكل مشابه فارس نشان جيجنگ خل
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 نيـ ا شـتر يكردنـد. ب  يهـا كمـك مـ    يريـ گشـرح در  كارشناس بود كـه بـه  

و واشنگتن آمده بودند و در مراكز فكر و مجمـع   وركيويكارشناسان از ن
تعصـبات   يهـا دارا  آن شتريداشتند و ب تيبازنشسته عضو ينظام اتمقام
 ،رسـانه  يكـار  يها روش دگاهي). بر اساس د1992استيل، بودند ( ياسيس
د و مشـخص از كارشناسـان   گروه محدو كيخبرنگاران مشورت با  يبرا

تمـاس   ديـ كارشـناس جد  كيـ تر از آن است كه در هـر نوبـت بـا     آسان
 تيوال اسـتر دفتـر واشـنگتن در روزنامـه     سيرئ هانت . آلبرت آر.رنديبگ

كارشـناس   ياظهارت تعداد محدود شهيهم ديد يم نكهياز ا: گفت ژورنال
ه بـه  شد كـه سـال گذشـت    يعصبان يحد به شود مياش چاپ  در روزنامه

 ،تيـ ممنوع”هـا را ممنـوع كـرد.     از آن يمدت چند ماه استفاده از تعـداد 
نوشـتم و مجبـور شـدم اظهـارت      يا د كـه مـن مقالـه   يرس انيبه پا يزمان

 ي). كـوپر و سـول  3 :1989(شـاو،   “قـرار دهـم   ها را در آن از آن يتعداد
 يهـا  گر كـه در سـال   ليكارشناس و تحل 10 نيكه در ب افتندي) در1990(

ي اي بـي سـي، سـي    ها ها در شبكه استفاده از آن نيشتريب 1988و  1987
 ي(اعضا نياورنشتا ورمنو ن درياشنا اميلينام و ،شدبي اس و ان بي سي 

ـ  فني) و استزيانترپرا كنيسسه محافظه كار امرؤم رو  انـه يسسـه م ؤس (مه
كـه او ارائـه    يدگاهيـ د ديـ گو يم نيخورد. اورنشتا يچشم م ) بهنگزيبروك

 يبـرا  يازيـ رسـانه ن  ريسردب ،نيبنابرا ،)23است (ص  “انهيم انهيم”كند  يم
احساس  نياورنشتا دگاهيكردن د متعادل يبرا گريد يدعوت از كارشناس

هـا   آن ينيب شيو قابل پ قيدق يها كارشناسان به پاسخ نيكند. ارزش ا ينم
ـ  شياست كه خرد متعارف جامعه را ب  ليكنـد. اسـت   يمـ  تيـ تقو شياز پ

 رانيمــورد توجــه ســردب ژهيــو بــه يقــد اســت كارشناســان دانشــگاهمعت
اند كه چه  تهگرف مياز تماس با كارشناسان تصم شيهستند كه پ يونيزيتلو
شود  دييأخبر ت كي) از رانيها (سردب گفته شود تا برداشت آن ديبا يمطلب

 نكـه ي). با ا28(ص  ديوجود آ طرف بودن گزارش به يتصور ب ييو از سو
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 يزيچالش برانگ اي زيآم كيندرت سخن تحر به يناسان دانشگاهكارش نيا
آورد كـه   يم دوجو تصور را به نيها ا آن يها صحبت دنيشن اما ،نديگو يم

كـه اظهـارات    ستا نيبر ا يانجام شده است. تصور عموم يمهم ليتحل
بـه خبرنگـاران و    نيـ از هرگونه تعصب است و ا يطرفانه و خال يها ب آن

 كيـ عنـوان   به نيكند. اورنشتا يها كمك م گزارش ليتكم يبرا رانيسردب
به  رااست كه خود  ياز كارشناسان فراوان يا نمونه ي،اسيدانشمند علوم س

دارد  يحيحالـت تشـر   خود را كه عمدتاً يرهايعرصه خبر رسانده و تفس
 ،يكرده است (كوپر و سـول  TV Guide نامه وارد مطبوعات از جمله هفته

كنـد و هـم    يمـ  نيمخاطب را تضـم نظر  هم وي،رو  انهيم دگاهي). د1990
  كند.  يم دييأرسانه ت رانيمد يمناسب بودن استفاده از او را برا

  يكار اصولِ يدستكار
 يدر برخورد خود با مطبوعات و دستكار يمنابع خبر ،رياخ يها سال در

. انـد  كـرده عمـل   دهيـ چيپ اريدر جهت منـافع خـود بسـ    يكار يها روش
ي جمهـور  اسـت يدر سـطح ر  ژهيـ و بـه  يكـار  يها روش نيا از ياريبس

 تيريمدل مد شيدايوضوح قابل مشاهده هستند و عامل آن پ به (آمريكا)
از  گـر يد يارياست. البته بس گانير يجمهور استير دوراناطالعات در 

 شيرا در پــ يمشــابه ياســتراتژ زيــن گــريد يمنــابع در دولــت و جاهــا
 قيـ از طر يدولت يها نترل اطالعات آژانسها شامل ك روش نياند. ا گرفته
 لياطالعات است. هرچند كه تشك انيمند كردن و شكل دادن به جر قانون

طـور   بـه  گانيدر دولت ر اماآغاز شده بود  يبلق يها ها در دولت مدل نيا
به خدمت گرفتن  نهيرا در زم كسونين يكارها گاني. رافتنديكامل توسعه 

 ي،جمعـ  يابيـ بازار يهـا  كيـ اسـتفاده از تكن و  يكارشناسان روابط عموم
 يهـا  كيـ از تكن يكـ يخود ادامه داد.  ياسيس ياز استراتژ يعنوان بخش به

كـه   يهنگـام  ،اساس نيا بود. بر برنگارانفاصله گرفتن از خ ،ديروش جد
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ا وجـود داشـت    يريامكان پوشش تصو ،بود ديويعازم كمپ د گانير امـ 

داد  يبـه خبرنگـاران اجـازه نمـ     بـود  گـان يكه منتظر ر يكوپتريهلي صدا
 يهـا  عكـس  هيـ ال در جلسـات ته ؤاالت خود را مطرح كنند؛ طرح سؤس

 ريو سـا  يطبوعـات م يهـا  محدود شد و تعداد كنفـرانس  ديكاخ سف يخبر
ها نبـود   متن در آن ياز رو يبا خبرنگاران كه امكان سخنران دارهايانواع د

هـا در   رسـانه  بـر  ها شديدترين محدوديتاز  يكي. افتيشدت كاهش  به
ضـمن   كـا يو هنگام حمله به گرنـادا اعمـال شـد. دولـت آمر     1983سال 

 خسـت ن يدر روزهـا  ،اي رسـانه ـ  ينظـام  يهمكار يميت قدشكستن سنّ
كه خبرنگاران  هنگاميكرد.  يريتمام خبرنگاران جلوگ تياز فعال اتيعمل

 يماهـا يهواپ ،خود را به گرنادا برسانند ي،تجار يها قيتالش كردند با قا
 ييكـا يكردند. چهـار خبرنگـار آمر   كيبه شل ديها را تهد آن كايآمر ينظام
و  ندنگـاه داشـته شـد    ييايـ در يروين يكشت كيروز در  نيمدت چند به

اگون تـ بـود كـه پن   يدر حـال  نيـ اخبار خود را ارسال كنند. ا افتندياجازه ن
انسور ها را با س كرد و گزارش ياخبار جنگ را منتشر م ،صورت مستقل به
دولـت قصـد    ديرسـ  ينظر م كرد. به يصورت نادرست پخش م و به ديشد

انحصـار پخـش اخبـار را در     عمومي،داشت تا زمان شكل دادن به افكار 
 ياشـتها  ي،دسترسـ  تيمحـدود  ني). ا435: 1988 ت،ي(اسم رديبگدست 

 شيافـزا  ديارسال شده از كاخ سـف  يها امياستفاده از پ يخبرنگاران را برا
 يهـا  تيـ شـدند. در پـس فعال   يم ميدقت تنظ به ديبا ها اميپ نيلبته او ا داد

 كيوجـود داشـت. هـدر    عيوسـ  يزيـ ر برنامه كي ،جمهور سيروزمره رئ
ـ  ياتفاق ناگهـان ”مفهوم  شهير گويد مي تياسم بـه   “نوشـته شـده   شياز پ

 ريمد ،گانين كه بعدها در زمان ررگگ ديويگردد. د يباز م كسونيدوران ن
 كه بر ميداشت يقانون كسوني: در كار با نديگو يشد م دياخ سفارتباطات ك
 ريتكه ت ميدانست يم ديما با يهر مراسم عموم ياز برگزار شياساس آن پ

از آن انتخـاب   يريچه تصـو  ،در مورد آن مراسم چه خواهد بود يانتخاب
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 يهـا  از قـانون  يكـ يشد و....  يمطرح م يخبر چه موضوع ديدر ل ،شد يم
را كـه   يبتواند مطالب ديبا ديبود كه كاخ سف نيا ونيزياره تلودرب كسونين

كنـد و اجـازه    نيـي تع ،شـود  ميپخش  ونيزيجمهور از تلو سيدر مورد رئ
نوشـتن اخبـار    يبـرا  ميآموخت يم ديكنند. ما با نييها آن را تع ندهد شبكه

در  گـان ي). دولـت ر 405ـ   6: 1988 ت،ي(اسم ميها چگونه رفتار كن رسانه
بـه   1983در سـال   ،هـا  رسانه يسيبه حداقل رساندن خبرنو يبرا ياقدام

بـه   يدسترسـ  يبـرا  ديكاخ سـف  وترياجازه داد از كامپ يخبر يها سازمان
 ،شـده بـود   آوري جمـع كه توسـط دفتـر ارتباطـات     يمطبوعات يها هيانيب

جمهـور در   سيمربوط به حضور رئ ريتصاو نياستفاده كنند. دولت همچن
 يمحلـ  يونيـ زيتلو يهـا  ماهواره به شـبكه  قياز طر مختلف را يها مكان

هـا   آن شـبكه  لتـر ياز ف ريمانع عبور تصـاو  بيترت نيكرد و به ا يمخابره م
بـا   كننـد  مـي  يسع ،كنند كتهياگر هم نتوانند خبر را د ي. منابع دولتدش يم

را بـر آن بگذارنـد.    تـأثير  نيشتريب ،رنديگ يكه با خبرنگاران م ييها تماس
سـناتورها و ...)   ،ياحزاب (مقامـات دولتـ   يسخنگوها يبرا گرياكنون د

ـ  يهـا  است كه هنگام نشست يعاد اريبس  يهـا  و پـس از منـاظره   يحزب
خود را در دسترس خبرنگـاران قـرار دهنـد.     ي،غاتيو مراسم تبل ياتانتخاب
آن مراسـم را بـه    كننـد  مـي  يپاسخ هماهنگ شـده سـع   كيها با ارائه  آن
 يمقامـات ممكـن اسـت بـرا     نيكنند. همچن شكل مطلوب مطرح نيبهتر

ـ  يانـدك  ي،احتمـال  يهـا  بياز آسـ  يريجلوگ از زمـان بسـته شـدن     شيپ
ن با نظـر  رگگ ديوي. درنديگب يتماس تلفن نصفحات روزنامه با خبرنگارا

پخش خبر با خبرنگاران تمـاس   ايبه چاپ  كيدر لحظات نزد ديكاخ سف
 يانيپا يها دارند در بحث هفياطالع داشت خبرنگاران وظ رايز ،گرفت يم

ـ رنديرا در نظر بگ ديكاخ سف يها دگاهيد يينسخه نها نييتع يبرا گ .ن رگ
دهند. آن را  يحركت پاسخ م نياقدام گفت: خبرنگاران به ا نيا هيدر توج

خبرهـا   رييـ ها را به تغ آن ديتوان يدارند. و شما م ازيدوست دارند. به آن ن



  انتقال پيام  266
طراحــان وجهــه  نياز مــاهرتر يكــي). 410 :1988 ت،ي(اســم ديــوادار كن
 يمطبوعـات  يهـا  هيـ انيب”طـراح   روِيـ بـود. د  روِيد كليما ،گانير اي رسانه
شد:  يطراح يريتصو يها اميپ ديمنظور تول كه به يمراسم ،بود “يريوتص
؛ 1983-1928در دوران ركـود   يمركز آموزش شغل كياز  گانير ديبازد
در شهر فورت وورث  يساز تمانساخ يها از مكان يكياز  گانير ديبازد

 تياسم كيهدر ةگفت ساخت مسكن. به شيمنظور اعالم افزا در تگزاس به
 ،ها كردن اخبار مورد نظر دولت به شبكه كتهين بود كه با ديا وريهدف د«

(ص  »شـود  ليتبـد  يونيـ زيتلو يهـا  اخبار شبكه يياجرا ريبه سردب عمالً
 جاديآن ا يقابل مقاومت و طريغ يدادهايمراسم و رو لي). او با تحم416

هـدف   نيـ بـه ا  دنيرس يبرا “كيسمبول يها روش”از  ديجد يا مجموعه
  تالش كرد. 

  (ديوان ساالري) يادار ستميزگار شدن با ساس
هستند كه منابع خبـر بـا    ييها راه نيتر مشخصجريانات عادي و روزمره 

تر در  گسترده تأثير اماگذارند.  يم تأثيرخبر  ديها بر روند تول استفاده از آن
 ،سسـات منبـع  ؤم يبا ساختار ادار يخبر يها سازگارشدن سازمان جهينت

دانسـت   يادار ستميك سي ديتوان تول يخبر را م ،قتيدهد. در حق يرخ م
 ،هـا  . در مـورد دولـت  شـود  ميگرفته  گريمختلف د ستميس نيكه از چند

). 4 :1973(نامـد   يپردازنـده اطالعـات مـ    نيآن را ادغام دو ماشـ  گاليس
 ،شود مي ميمنابع تنظ لهيوس خبرنگاران به يخبرها نكهيعالوه بر ا ،نيبنابرا

. شـود  مـي  يبنداختارسـ  گـر يد يهـا  سـازمان  لهيوس به زيها ن اطالعات آن
 يها روش ،و اغلب تماس با اتاق خبر ميتماس مستق قيخبرنگاران از طر
. رنـد يپذ يدهنـد مـ   يها را پوشش م را كه اخبار آن ييها مورد نظر سازمان

را  گـر يد يدهـد و برخـ   ينشان مـ  ياتفاقات را به روشن يروش برخ نيا
 يمحلـ  آوري جمـع در مـورد   خوددر مطالعه  شمنيكند. مارك ف يپنهان م
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 ،كـرد  يم قيكه در مورد آن تحق يا متوجه شد روزنامه 1980خبر در سال 
وابسـته   ينبـا  به سازمان جنگـل  زين عتيدر مورد اخبار مربوط به طب يحت

 قيها از طر درختان و سنجاب ،ها صخره يمشخص شد كه حت يوقت«بود: 
 سـت ياغـراق ن  ،رنـد يگ يها قـرار مـ   روزنامه اريدر اخت يرسم يها سازمان

 »شـده اسـت   يخبرنگاران سـازمانده  يبرا يادار يا وهيبه ش ايدن مييبگو
مشـاهده   يخبـر  يها سازمان يساختار ادار يدر بررس شمني). ف51(ص 

 يهـا  روزمره خـود همـواره بـه مكـان     يها تيكرد كه خبرنگاران در فعال
 ،مراجعه روزانه به دادگاه يزير زنند. خبرنگاران با برنامه يسر م يمشخص
هـا ابتـدا بـا     كردنـد. آن  يم يريو كالنتر از اتالف وقت جلوگ سياداره پل
بـه  رفتنـد و   يمـ  كردند و سپس به دادگاه يو كالنتر صحبت م سياداره پل

كردند. دفتر دادگاه  يجو مو ثر اطالعات را جستؤم يا وهيبه ش بيترت نيا
ـ   يها ارسال مـ  ها چه زمان به آن دانست كه پرونده ياز قبل نم  يشـوند ول

 ايـ  سيتوان در هر زمان به اداره پلـ  يم ديآگاه شدن از تحوالت جد يبرا
 يش كـار رو نيـ كه از ا يخبرنگاران قتيدفتر كالنتر مراجعه كرد. در حق

 افتـه يشدند. بر اسـاس   يخود دچار مشكل م سانيكردند با رئ ينم يرويپ
صـورت روزانـه تكـرار     و بـه  دطـور نامحـدو   مراجعات بـه  نيا” ،شمنيف

 نيشامل چنـد  نديفرا نياست. ا دهيو با گذشت زمان به ثبات رس شود مي
شده به  يزير مشخص و برنامه يبيمحل مشخص است كه خبرنگار با ترت

 يكند كه روش تمركز يادعا م شمني). ف43 :1980( “كند يمراجعه م ها آن
و خبرنگـاران را   شـده  ليتشـك  يادار يبـر اسـاس سـاختارها    يضربت اي
كـه   ييها كند. بخش يم تيسسه هداؤم كيخاص از  ييها بخش يسو به
را  يو مركـز سـازمان  وي دها وجود دارد.  تمركز اطالعات در آن نيشتريب

كند: تماس با  يم يمعرف ريشرح ز ها وابسته هستند به آنكه خبرنگاران به 
هـا   نشسـت  يبرا رانها. خبرنگا ) و نشستيمطبوعات ندهينما ايها ( رسانه

از اطالعـات در   ياديها حجم ز در نشست رايند زتقائل هس ياديارزش ز
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 ياوقـات برخـ   يگاه كيبوروكرات يها روش .شود مي كوتاه منتشر يزمان
) بـه  78ـ  80: 1980( شـمن ي. فرنـد يگ يم دهيناد كامالً مهم را يدادهايرو

 نـده يدر سـال آ  نتـر ناظران شهر در مورد بودجـه دفتـر كال   ئتينشست ه
رفـت و   يعمـوم  بونيپشت تر ينشست ناگهان زن نيكند. در ا ياشاره م

تعداد معاونان كالنتـر   شيمخالفت با طرح افزا ايآنكه در موافقت  يجا به
كه دو تن از معاونان كالنتر او را هنگام فروش كرد  فيتعر ،صحبت كند

 ،بازداشت كردند. آن زن گفت معاونـان كالنتـر   يارابه دست كيجنس در 
با سخنان زشت  ،كشان وارد خودرو كردند او را كشان ،ان او را بستندتدس

بسته در ساختمان  يساعت با دست و پا نيچند ،قرار دادند نيمورد توه
در  آزادش كردنـد.  يحيتوض چيبدون ه تيدر نها نگاه داشتند و يكالنتر

بكشد  نييپا بونيتركرد آن زن را از پشت  يم يجلسه سع سيرئ ،زمان نيا
حـال خبرنگـاران    نيـ ببـرد. در ا  نييزور پـا  كرد او را به ديتهد تيو در نها

 يهـا  خـط  شانيكاغذها يرو ،را متوقف كردند يبردار تنُ ،حاضر در اتاق
 يعـاد  انيجر نكهيكردند و از ا يصحبت م گريكديا ب ،دنديكش يهدف م يب

 سـت يبه گفتن ن يازي. ندهم خورده بود ناراحت بودن جلسه به كيبوروكرات
 نيـ ا نكـه يچـاپ نشـد. بـا ا    يا روزنامه چيفروش در ه كه داستان زن دست

 ،شـهروند توسـط معاونـان كالنتـر     كيـ ماجرا در مورد بازداشت ناعادالنه 
ا  ،دارد ييبـاال  يبـر صورت بـالقوه ارزش خ  به كيـ بوروكرات دگاهيـ بـا د  امـ 

آن زن در آن  ،رانمقامات و خبرنگاران مطابقـت نداشـت. از نظـر خبرنگـا    
  داد.   يجز هدر دادن وقت آنان انجام نم به يجلسه كار

    فارس جيدر جنگ خل ياصول كار
در مـورد   يا برجسـته  يقـ يفارس نمونه تحق جيدر جنگ خل ياصول كار

ـ  يهـا  گـزارش از جنـگ   ميبه تنظ يكمك اصول خبر اسـت.   يالمللـ  نيب
دولـت   ياز سـو  ديشـد  يهـا  تياعمال محـدود  ،شكل كار نيتر ميمستق
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كـه   يمجـاز و مطـالب   يهـا  مكـان  كايخبرنگاران بود. دولت آمر بر كايآمر
نوع كنتـرل   نيشدت محدود كرد. ا را به سنديخبرنگاران اجازه داشتند بنو

و در حملـه   1983بار در سال  نيخستن ،نينو يها بر گزارش جنگ ديشد
خبرنگاران را از صحنه جنـگ حـذف    شد كه عمالً دهيبه گرنادا د كايآمر

حاصل شـود   يوافقتباعث شد  يخبر يها سازمان ديعتراضات شداكرد. 
باشـند تـا    انيـ همراه نظام يبعد يها كه بر اساس آن خبرنگاران در جنگ

 يگروهـ  سـتم يس كيـ  1984كنند. در سـال   هيدست اول ته يها گزارش
 يعمـده خبـر   يهـا  از سـازمان  ينـدگان يشد كه بر اساس آن نما يطراح
گـروه   نيـ ا يشـدند. اعضـا   ي) انتخاب مـ يو چاپ كيرونالكت يها (رسانه

ي كسـان  اريكنند و اخبار جنگ را در اخت يرا همراه انياجازه داشتند نظام
كـه   يرا تا زمـان  يمسائل سر ديها با آن اما ،كه در گروه نبودند قرار دهند

شـد.   جيبار بس نيگروه چند نيا كردند. يحفظ م، بود انيدر جر اتيعمل
محــافظ  يهــا يخبرنگــاران ســوار كشــت 1988عنــوان مثــال در ســال  بــه

و هنگـام تهـاجم    1989چند كـه در سـال    شدند. هر يتيكو يها نفتكش
كردنـد   دايـ اجازه ورود به منطقه را پ يزمان ،گروه يبه پاناما اعضا كايآمر

). دولـت  1994 ،اجرا شده بود (آرانـت و واردن  اتيكه بخش اعظم عمل
ـ     ياشادر آن دوره خبرنگاران را از تم پـس از   يمسـابقه محـروم كـرد ول

ها  رسانه طيشرا نيها اجازه داد در رختكن مصاحبه كنند. در ا به آن يباز
 يگرافپورنو يها ونيدر مورد كلكس مثالً يا هيحاش يها گزارش ،اقتيبا اش

در  ،نيكردنـد. بنـابرا   يچاپ مـ  گايژنرال مانوئل نور يجادوگر ليو وسا
خبرنگـاران   ،حملـه كـرد   تيـ كو هب نيحس كه صدام يو زمان 1990سال 
دوران  اي رسـانه  تيمحـدود  نيتر شده بودند و در انتظار گسترده يشرط

 قيـ كـه از طر  يز اطالعـات انسـتند ا تو يجنگ بودند. خبرنگـاران تنهـا مـ   
شـد اسـتفاده كننـد و     يمنتشـر مـ   اي رسانه يها و گروه يهيتوججلسات 

هـا   گـزارش  وند. تمـام خبرهـا   تنداشـ  يرسـ تدس يگرياطالعات د چيه به
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 يگرفـت. منتقـدان مـدع    يقرار م ينيمورد بازب يكارشناسان نظام لهيوس به

ها به  روش نينبود و ا يتنها منافع مل ي،كاراصول  نياعمال ا ليبودند دل
كننـد (كلنـر،    يشـرو يپ يراحتـ  داد بـه  يآن اجازه مـ  يها ستايارتش و س

محـور   بعمن يكاراصول  كيدر واقع  ينظام يها تيمحدود ني). ا1992
هـا وفـق دهنـد. مشـاوران      و خبرنگاران موظف بودند خود را با آن بودند

هشـدار   دنديپرسـ  يمـ  ياالت جنجـال ؤكـه سـ   يبه خبرنگـاران  يمطبوعات
 تيوضـع  نيـ سازند و بـا ا  ياز خود م يظامضدن يريها تصو دادند آن يم

از  ديــو بازد هيــمصــاحبه بــا فرمانــدهان بلندپا يهــا بــرا درخواســت آن
 يهـا  روش نيـ . ا)LeMoyne, 1991(افتـد   يخطـر مـ   جنگ به يها جبهه

 يجـو  زهيسـت  يهـا  دگاهيفراوان و د يدهايترد يدر پ محدودكننده عمدتاً
عملكـرد   كايآمر يماندهان نظاموجود آمد. فر ها به نسبت به رسانه انينظام

ند. افسران دوران تدانس يم تناميشكست در جنگ و ياصل ليها را دل رسانه
 ،شـده بودنـد   ليكه اكنون به فرمانـدهان ارشـد ارتـش تبـد     تناميجنگ و

ا ها حفظ كـرده بودنـد.    خود را در مورد رسانه يها دگاهيد زيـ رسـانه ن  امـ 
را  يبـات يرسـانه ترت  ي،كـار صول ا كرديخود را دارد. بر اساس رو دگاهيد

 نيـ ا ياگـر بـرا   يمحتوا منجر شود، حت نيبهتر جاديكند كه به ا ياتخاذ م
كنترل اطالعات ارتش تـن دهـد.    رانهيگ سخت ستميمجبور باشد به س كار

كردنــد  يمتفرقــه) ســع (معمــوالً يخبــر يهــا از ســازمان يالبتــه تعــداد
 نيـ چالش بكشـند. ا  فارس را به جيپنتاگون در جنگ خل يها تيمحدود
 .The Nation،In These Times ، Mother Jones ،L.A هــا  رســانه

Weekly ، The Progressive،  Texas Observer ،The Guardian ،
The Village Voice  وHarper's از سـازمان   كيـ  چيحال ه نيبودند. با ا

از طـرف   “يحقوق قانون اساس”كه سازمان  تيشكا نيبزرگ در ا يخبر
 حيشانبرگ در توضـ  يدنيكرده بود، شركت نكردند. س ميها تنظ رسانه آن
 يخـود را بـا رفتارهـا    ،ددفـاع از خـو   يها بـرا  رسانه ديگو يرفتار م نيا
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 هـاي  ها هنوز زخـم  است رسانه نيمن ا دهياند: عق دولت وفق دادهنترلي ك
 يسو از ژهيو د. ما بهنرا با خود دار تيو واترگ تناميجا مانده از جنگ و به

جمهـور و نبـودن    سيكردن رئ ساقط تي،پرس پردازان به نداشتن وطن هينظر
 يما ترسـو و خجـالت   يا جامعه حرفه جهي. در نتميمتهم شد كايآمر ميدر ت

تعـرض كنـد. و آن    ياسـ يبود كه مبادا به نظام س نينگران ا شهيشد و هم
را  ياقـدامات  ،ميـ ا شـده  يشدت منزو نظام پس از آنكه احساس كرد ما به

كنتـرل   ديـ نظـر مـن اقـدامات جد    ما آغاز كرد. بـه  يمهاركردن دائم يبرا
 يها تيمحدود ني). بنابرا373ـ  4، ص 1992( تآن رفتار اس جهيها نت رسانه
 كيـ بـا دولـت تحر   يدشـمن  هيها را به داشتن روح تنها رسانه نه اي رسانه

 ي،راصـول كـا   كـرد يتر از قبل كـرده اسـت. رو   عيها را مط نكرده بلكه آن
كـه   يكنـد: هنگـام   يواكـنش ارائـه مـ    نيا حيتوض يرا برا يگرينمونه د

 ينگـرش رقـابت   ،كردند دايپ يدسترس “جنگ يخبرگروه ”خبرنگاران به 
نگران حفـظ   شتريها ب از آن ياريكردند. بس دايخبر پ آوري جمعنسبت به 

جنـگ   يهـا  به اخبـار جبهـه   ياختصاص يدسترس درخصوصخود  ازيامت
اسـتفاده از اطالعـات جنـگ     يخبرنگـاران بـرا   ريبـه سـا  بودند و كمك 

طـور كـه    ). همـان 140 :1993 اُتوسـن، نداشت ( يچندان تياهم شانيبرا
 شـتر ياسـت كـه ب   نيا يرقابت يفشارها اتتأثيراز  يكي ،گفته شد تر شيپ

شـوند.   يتـر مـ   تر و وابسـته  عيمط ،تر شوند آنكه مستقل يجا خبرنگاران به
منطق خاص خـود را   ،ه در روابط رسانه و ارتشاستفاده شد ياراصول ك
و سانسور اخبار  يپنهان كار ازرسانه را فراتر  يمنطق محتوا نيدارند و ا

كـه   كننـد  مـي را وارد كار  يريها چارچوب تفس روش نيدهد. ا يم شكل
خبرنگاران به ارتـش   ديشد يكند. وابستگ يعمل م گريد يها دگاهيد هيعل
آورد كه ارتـش   يوجود م ا در خبرنگاران بهر يحس ،كسب اطالعات يبرا

 يهـا  چارچوب جهيو در نت رنديپذ يم عنوان همكار خود (منبع خبر) را به
 تيوضـع  نيـ . ارنـد يپذ يمـ  يانتقاد و نـاراحت  چيرا بدون ه انينظام يكار
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بـه آن كـه    هيو كلمـات شـب   “مـا ”كـار بـردن    اغلب در متون خبـر بـا بـه   

 دايـ دولـت و ارتـش هسـتند، نمـود پ    خبرنگـاران از   تيدهنده حما نشان
 ،(لـي و سـولومون   “كشور مـا ”، “ما يروهاين” ،“ميما حمله كرد”كند:  يم

 يفضـا  ريتفسـ  يكـه بـرا   نيشيپ ي. كارشناسان و فرماندهان نظام)1991
طور مرتب  به ،شدند يظاهر م يونيزيتلو يها فارس در شبكه جيجنگ خل

ـ كر يفارس دفاع م جيدولت در خل يها استياز س  يخبرنگـاران  يدند؛ ول
دادنـد.   يمـ  امكار را انجـ  نيا زيتام بروكا و دان راتر ن ،مانند باربارا والترز

خبر را به  ندگانيگو ،اول شخص جمع يرهايلنر، استفاده از ضمگفته ك به
 يهدف ملـ ” يفضا كيدر  زيكند و مخاطب را ن يارتش و كشور وصل م

 گـر يد ي). از سـو 1992لنر، كند (ك يمتصل م ينظام يروهايبه ن “مشترك
 زيعنوان همكار ن به نگارانخبر رشيحس پذ ،اوتوسن يها افتهياساس  بر

 شود مي دهيد “يگروه خبر”در رفتار فرماندهان ارتش با خبرنگاران عضو 
 يروهـا ياز اركـان ن  يكـ يو  “خبرنگاران ما”ها با عنوان  كه از آن يطور به

مشخص شد كه فرمانـده   يگامحالت هن ني). ا140برند (ص  يخود نام م
 يهـا  پـرچم  ،فـارس  جيدر جنـگ خلـ   كـا يآمر ييهوا يها گاهياز پا يكي

بمبـاران كننـده    يمـا يهواپ نيخلبان نخست نيرا كه در كاب كايكوچك آمر
داد. فرمانده هنگام دادن پرچم بـه   “يگروه خبر”به خبرنگاران  ،بغداد بود

از  گـر يد يكـ ي). 140(ص  “.ديشما هم رزمنـده هسـت  ”خبرنگاران گفت: 
 يروزيـ از پ انيامنظ فيها تعر است كه آن نيخبرنگاران ا يوابستگ جينتا

ارتش اجازه دارد با اصطالحات  ني. بنابرارنديپذ يرا بدون چون و چرا م
 يابيـ ارز يرا بـرا  ييارهـا يمع يشـود و حتـ   يروزيـ پ يخاص خود مدع

 ي،طـ يمح سـت يز ي،اقتصاد ،كيپلماتيد يها نهيدولت در زم يها استيس
كـه   مينـ يب يمـ فـارس   جيجنگ خلـ  يبررس باوجود آورد.  و .. به ياخالق

 كيـ به منافع دوجانبه رسانه و ارتش كمـك كـرد و    ،ديجد يكاراصول 
 وسـته يپ يِكـار اصـول   نيـ كرد. وجـود ا  جاديها ا آن نيب يستيز رابطه هم
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اسـت كـه    يونيـ زيتلو تيفيبا ك ريتصاو تيمحبوب يبرا يهيتواند توج يم
 رهدر عراق مخـاب  ينظام يها هنگام اصابت به هدف “هوشمند يها بمب”
خـود سـود    يهـا  كردند. ارتش از نشـان دادن عملكـرد موفـق سـالح     يم
دسـت آوردن آسـان و ارزان    از به ،زين ونيزيتلو ژهيو ها و به برد. رسانه يم
سـود   زيـ ن حاتيكننـدگان تسـل  ديشدند. و البتـه تول  يمنتفع م ريتصاو نيا

 داتيـ تول يبـرا  يبـا ارزشـ   اريبس غيتبل ريتصاو نيا رايدند زبر يسرشار
كند كه  يمطلب جلب م نيتوجه ما را به ا ي،كاراصول  دگاهيبود. د ها آن
رسانه  ،چگونه به ارتش ،و عرضه اطالعات آوري جمعمنظم  باتيترت نيا

 ريتصـو  ي،كـار اصول  نيا ييكند. شناسا يها كمك م و منافع دوجانبه آن
  دهد.  يبه ما م نينو يها ز ساختار اخبار جنگا يتر روشن

    خالصه
اصـول،   نيـ دارنـد. ا  نينمـاد  يمحتـوا  ديـ بر تول يمهم تأثير يكاراصول 
دهند كه كاركنان رسانه كار خـود را در آن انجـام    يرا شكل م يآن يفضا

ها  خود آن ،افراد را محدود كنند وستهيهم پ به يها روش نيدهند. اگر ا يم
زمان و توجه بـه رسـانه را    ،خواهند بود. مخاطب تيمحدودتابع آن  زين

 زيو منابع ن اند كردهمنابع را محدود  ،اي رسانهسازمان  ،كرده است محدود
 يديـ محدود كرده و ساختار جد ،از عرضه شيرا پ ينوبه خود اطالعات به

طـور كامـل از    توان به يرا نم ياراصول ك نيحال ا نيدهند. با ا يبه آن م
ـ  ،دادهايـ عنوان مثال تمركز اخبـار بـر رو   جدا كرد. به گريكدي سـازمان   هب

 كيـ بـا عرضـه    نيكند و همچنـ  ياخبار كمك م يزير برنامه يبرا ي،خبر
اصـول   نياز همـ  ياريكند. بس يبه مخاطب كمك م ،اميبر پ يتمركز واقع
منـابع   لهيوسـ  بـه  ،كاركرد دارنـد  اي رسانه يها كه در سازمان كيبوروكرات
 ارهخبـر همـو   يكـار اصـول  . رنـد يگ يمورد استفاده قـرار مـ   زين يخارج
هـا   دهند كه با اسـتفاده از آن  يم مراكز قدرت قرار اريرا در اخت ييها اهرم
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گفتـه   هيـ بـه كنا  ،مـوارد  يتوانند بر محتوا اعمال نفوذ كننـد. در بعضـ   يم

ها بسته شـده   خود آن يكاراصول  لهيوس ها به رسانه يدست و پا شود مي
وادار به سازگار  راها  رسانه يتوانند اعضا يقدرتمند م يابع خبراست. من

 يتـر بـرا   فيخود كنند. منـابع ضـع   كيشدن با آهنگ و ساختار بوروكرات
 قرار گرفتن در خبرها داشته باشند، ناچارند خود را بـا  يبرا يشانس نكهيا

  رسانه وفق دهند. اصول 
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7  
  سازماني بر محتواات تأثير

 را رسانه يها دستورالعمل و كاري اصول تأثير چگونگي گذشته فصل در
هـا   دسـتورالعمل  و اصول اين ما. كرديم بررسي رسانه كاركنان تك تك بر
 ايـن . اسـت  شـده  پيچيـده  كاركنان دور به كه كرديم تشبيه اي حلقه به را

ـ  وجود مختلف يها سازمان در كاري اصول  آن يهـا  محـدوديت  و ددارن
 عمـالً  مختلـف  يهـا   رسـانه  كاركنـان  بنابراين،. است مشترك افراد، براي

 سـان  بالتيمور روزنامه گر گزارش مثال، براي. كنند مي پيدا يكساني شرايط
 كار واشنگتن پست براي مجدد آموزش به نياز بدون و آساني به تواند مي

 يـك  از آسـاني  به تلويزيوني گويندگان و خبرنگاران ترتيب همين كند؛ به
 در كـاري  اصـول  حـال  هـر  بـه . شـوند  مـي  منتقـل  ديگـر  شبكه به شبكه

 ارتقـاي  يـا  اخـراج  اسـتخدام،  را افراد كه مختلف يها سازمان چارچوب
 بـه  ديگـر  اي هحلقـ  داريـم  قصد فصل اين در. دارد وجود دهند مي شغلي
 از و كنيم افهاض كرد مي ايجاد محدوديت كار، روند در كه قبلي يها حلقه
  . بياندازيم تر دقيق نگاهي سازماني چيدمان به طريق اين
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  االت مطرح در سطح سازمانسؤ
 بخـش  مشـكالت  بـه  چگونه كه نظر اين از ها سازمان به مربوط االتؤس

 مطـرح  را سـؤال  اين اينجا در ما. ندا متفاوت هم با پردازند مي خود توليد
 چيسـت؟  در هـا  آن تفـاوت  اسـت؟  چگونهها  سازمان ساختار كه كنيم مي

 قـدرت  كارگيري به اين و ؟شود مي گرفته كار به چگونه سازمان در قدرت
 1977 سـال  در هرش بيان در داشت؟ خواهد رسانه محتواي بر اثري چه

 ساختار سازمان، يها نقش در تفاوت كه بود شده مطرح گونه اينها  سؤال
 مهم اين بر هرش بيان اين چيست؟ در بازار و تكنولوژي اهداف، دروني،
 توانـد  مـي هـا   سازمان در گذاري سياست و اهداف مالكيت، كه دارد تأكيد
 سـازماني  يهـا  تحليـل . كنـد  ايجاد مختلف يها سازمان را در تمايز وجه
 تـأثير  تحت كه محتوايي يها تفاوت براي بتواند كه است امر اين دنبال به

 بخـش  در. دهـد  ارائـه  ضيحيتو نيست سازماني يها دستورالعمل و افراد
 شخصي، يها تفاوت وجود با خبر بخش كارمند دو اگر كه گفتيم گذشته
 بـه  مشـابه  دهـي  پاسـخ  امـر بهعلـت   ايـن  باشـند،  داشـته  مشـابه  رفتاري

 رفتـار  شـاهد  شما اگر همچنين. است سازمان در مشابه يها دستورالعمل
 نتيجه اين به پس هستيد، تلويزيون خبر كاركنان با روزنامه كاركنان مشابه
 روزنامـه  آن شايد. اند زده دامن مهم اين به سازماني يها شباهت رسيم مي
 خبـري  يهـا  سياسـت  كـه  باشـند  شـركت  يـك  به متعلق دو هر شبكه و

 .گـذارد  مي تأثير ها آن كاري هاي روش بر مشتركات اين كه دارد مشتركي
 افـراد  بـراي  متفاوت يها جايگاه تواند مي سازمان تماميت گرفتن نظر در
ــارچوب در ــله چ ــب سلس ــان مرات ــد نش ــاهي. ده ــات گ  و اصــول اوق

 يكـديگر  با را كاركنان كاري متفاوت نيازهاي و متفاوت يها دستورالعمل
 اخبـار  پوشـش  بـراي  سردبير يك است ممكن مثال، براي. كند مي درگير
 ممكـن  ديگـر  طـرف  از و باشـد  نيازمنـد  گوناگون خبري دفاتر به جامعه
. زنـد  سـرباز هـا   دفتر اين اندازي راه هزينه پرداخت از روزنامه ناشر است
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 كه گزارشگران و سردبيران كاري اصول ميان موجود اختالفات طور همين
. رسـاند  ممكـن  حـد  كمتـرين  بـه  بايد را دارند متفاوتي هاي روش اغلب
 راسـتاي  در سـردبيران  كـار  گويـد،  مـي  1979 سال در گانز كه طور همان
 ارتبـاط  در خبـر  منـابع  بـا  نشـريه  خبرنگارانِ اما است بانمخاط با ارتباط
 سـير  خط يك به كه كاري وضعيت دليل به سردبير گفت توان مي. هستند
 انتخـاب  در تـا  كنـد  كمك گزارشگر به تواند مي شود مين محدود خاص
 گزارشـگران  از تواننـد  مـي  سـردبيران . كند انتخاب را بهتري گزينه منابع،

 را آن حتـي  و كننـد  خـودداري  منـابع  از محـض  ويپيـر  از تـا  بخواهند
 اعضـا  بـين ها  درگيري اين حل براي. دهند ارائه متفاوت كامالً اي گونه به

 كـاري  اصـول  و كاركنان اضطراري، شرايط در. شود پيدا ييها روش بايد
 ايـن  .گيرنـد  قـرار  آن تـر  بـزرگ  اهـداف  و سازمان خدمت در بايد ها آن

 قبـل  بخش در شده معرفي كاري اصول دگاهدي با زيادي شباهت رويكرد
 سـازماني  چارچوب يك در رسانه محتواي دارند تأكيد ها آن دو هر. دارد
 عنـوان  بـا  هـا  آن دو هـر  از) 1977( هـرش . شود مي توليد بوروكراتيك و

 دهد مي نشان موضوع اين به كالن نگرش اما. كند مي ياد سازماني نگرش
 و سـازمان  اصـلي  اهـداف  با تضاد در سازماني كاري اصول اوقات گاهي
 كنـد  مي ايجاد را ييها درگيري اصول اين همچنين. هستند سازماني منطق
  . هستند كاري اصول همان درگيري اين اصلي علت كه

  سازماني سطوح كالن ماهيت
 در سـازمان  كـالن  سطوح بر بيشتر سازماني اتتأثير گر نشان 1. 7تصوير 
 بـا  مـا  اينجـا  در اسـت؟  گونـه  ايـن  راچـ . اسـت  فـردي  سطوح با مقايسه

 اصـول . هستيم رو هروب تر كالن و تر پيچيده و تر بزرگ مراتب به ساختاري
 در ايـن  .كنـد  مـي  مشخص را رسانه كاركنان روزانه وظايف رسانه، كاري
 اين از هر كدام كه است تخصصي كارهاي از مملو رسانه كه است حالي
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 طور به تواند مين كس هيچ و دارد را خود خاص اصول تخصصي، كارهاي
 از كـه  دسـتورهايي  اوقات برخي. باشد داشته ارتباط ها آن تمام با مستقيم
 قرار تأثير تحت را پايين سطوح كاري اصول ،شود مي صادر سازمان راس
 كـاري  اصول و هستند فرد نيز خود اينكه با سازمان رهبران اين. (دهد مي

 اهـداف  و سياست راستاي در و سازمان از نمايندگي به اما دارند را خود
 كـه  كنـيم  بررسـي  را سؤال اين خواهيم مي ما). كنند يمصادر  دستور آن
 را سـازمان  يك يكديگر كنار در گرفتن قرار با چگونه داخلي اجزاي اين

  كند؟  فعاليت دهند مي اجازه آن به و داده تشكيل

  ذهني مدل يك عنوان به سازمان
 شـما  همـه  بـراي  كـه  را خبـر  بـاني  دروازه مثـال  يبرا اگر باشد مفيد شايد

 سازمان يك با ارتباط در را مفهوم اين اما. بگيريد نظر در آشناست مفهومي
 هـدف  به رسيدن براي بايد آن دهنده تشكيل ياجزا كه كرد خواهيم بررسي
 خبـر  انتخـاب  به خبر باني دروازه تيسنّ فرايند. كنند كار يكديگر با مشترك

 تصميمي خبر انتخاب كه صورتي در كرد مي نگاه خطي فرايند يك عنوان به
  .  شود مي اتخاذ سازماني مختلف سطوح در كه است
   ايدئولوژيكي سطح
   اي فرارسانه سطح
   سازماني سطح
   فردي سطح دستورالعمل سطح

  مراتب سلسله مدل در رسانه محتواي بر سازماني اتتأثير .7. 1 شكل
 اصـول  بـه  محـدود  كه( هايي بان دروازه كار محصول را خبر آنكه جاي به

 سازمان كل داريم قصد بدانيم،) هستند سازماني يها دستورالعمل و كاري
 امـر  اين تواند مي مثال يك. بگيريم نظر در خبر بان دروازه يك عنوان به را
گرفتنـد   تصـميم  1972 سال در ليچتي لَري و بِيلي جرج. كند تر واضح را

 توسط شـبكه  ويتنام جنگ مورد را در دهنده انتك فيلمي چگونگي پخش
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 اين خبر، باني دروازه به سيبرنتيك رويكرد. كنند بررسي سي بي ان خبري
 يكديگر به وابسته ياجزا با عصبي كنترل سيستم يك به را خبري سازمان
 گروه ، يك1968 سال در ويتنام جنگ در تت حمله هنگام .كند مي تشبيه
 سـايگون  درها  درگيري خبري پوشش مشغول سي بي ان شبكه از خبري

 اعزامي خبرنگار تاكنر هوارد فوريه 2 شنبه پنج روز. بود جنوبي ويتنام در
 بودند اي صحنه از برداري فيلم مشغول وي ويتنامي همراهان و سي بي ان
 انگـوك  انگـوين  سـرتيپ  بـه  را زنداني يك جنوبي ويتنام داران تفنگ كه

 و بـود  آنجـا  هـم  آسوشـيتدپرس  عكـاس  آدامز ادي .دادند تحويل لوئان
 آن در. شد پوليتزر جايزه برنده گرفت، بعد لحظه چند كه عكسي خاطر به

 يـك  شـليك  بـا  و آورد بيـرون  را خود اسلحه خونسردي با لوئان هنگام
 ان گروه اعضاي روز آن بعدازظهر. كرد متالشي را زنداني اين مغز گلوله،

 گزارش بستن شيوه بهترين و كردند ديدار گونساي دفتر رئيس با سي بي
 بـه  نيز تلكسي. كردند بررسي را روز آن اتفاقات ساير و زنداني آن اعدام

 اختيـار  در خبـري  هـاي  جريان به مربوط اطالعات و شد ارسال نيويورك
 اجرايـي  كننده تهيه نورتشيلد رابرت وقتي. گرفت قرار شبكه مركزي دفتر
 رسـيد،  خـود  كـار  محـل  به جريان اين از بعد وزر ،ها لحظه شكار برنامه
 اعـدام  فيلم كه بود اين خبر و ديد خود كار ميز روي بر سايگون از  پيامي
 بـراي  فـيلم  كـه  جـايي  توكيـو  مركز به او. است آماده شمالي ويتنام اسير
 در احتيـاط  خواسـتار  و گرفـت  تماس بود، شده ارسال اي ماهواره پخش
 خوشـايند  افـراد  از بسـياري  براي بود ممكن فيلم كه چرا شد فيلم پخش
. اسـت  العاده فوق فيلم، كه داد اطمينان او به توكيو دفتر سردبير اما نباشد،

 در را تصــاوير آن توانســت اي مــاهواره ارســال از پــس تنهــا نورتشــيلد
 زمين روي زنداني جسد كه بخشي گرفت تصميم او. كند تماشا نيويورك

 اي صـحنه  ندهد، نشان بيننده به را زند  يرون ميب سرش از خون و افتد  مي
 نيويـورك  بـه  خبر اين وقتي .است بار خشونت بسيار كرد  مي تصور او كه
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 نه يا شود پخش تصوير اين اينكه مورد در گيري تصميم براي زمان رسيد
 معمـولي  مـورد  يـك  را موضـوع  ايـن  كنندگان تهيه اما. بود محدود بسيار
 افـراد  شـود  پخـش  خبـري  آنكه براي نيويورك در زيرا كردند  نمي فرض
 آن دربـارة  ديگران و كنندگان تهيه سردبيران، جمله: گزارشگران، از زيادي
 قابليـت  خبري چه كه دانستند  افراد مي اين ةهم و كردند  مي گيري تصميم
 يهـا  خواسـته  كـه  باشد داشته بايد توانائي خبر بان دروازه هر. دارد پخش
 يعني نمونه اين در كند. ارزيابي را رسانه ارشد مسئوالن يحت و كننده تهيه

 نشـان  خود از را مداخله بيشترين اجرايي كننده تهيه ،  ويتنامي اسير جريان
 تاكنون آنچه از و شكند  مي را بيننده قرمز خطوط تصاوير، كه چرا دهد  مي

 ريبسـيا  خبـري  ارزش تصاوير اين حال اين با. رود  مي فراتر كرده تجربه
 شـبكه  و بودنـد  كرده استفاده را آن عكس مكتوب، يها رسانه كه داشتند

. داشت اختيار در را خبر اين فيلم كه بود تلويزيوني شبكه تنها سي بي ان
 گيري تصميم فرايند كه است واقعيت اين گر نشان استثنايي موضوع چنين
. نـد ك مـي  درگير را مختلف هاي بخش چگونه سازمان در خبر يك ةدربار
 نداشته سابقه تاكنون كه خبري چنين وقتي كه است اين بارز حقيقت يك
 شود، برخورد بايد چگونه آن با كه دانسته  نمي كسي و پيوندد  مي وقوع به

   .است خبر بر روي شبكه كنترل وجود گر نشان

  سازماني چارت: سازماني االتؤس
 ايـن  در مـا  تسـؤاال  چارچوب براي شيوه آشناترين و ترين اساسي شايد
 يـك  دهنـد   مـي  نشـان هـا   چـارت  گونـه  اين. باشد سازماني چارت سطح،
 و خطـوط  وظيفه و نقش ها چارت اين. است گرفته شكل چگونه سازمان
 روش هـر  ماننـد  سـازماني  چـارت . دهـد  مـي  نشان سازمان در را جايگاه
 ظـاهر  گرچه. است سازماني منافع در اشيا رابطه گر نشان ديگري مطلوب
 زيادي اطالعات توانيد  مي 2. 7 شكل در شما اما است ساده بسيار راين ام
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صـاحب   يا مالك. كنيد كسب روزنامه يك سازماني چارت با رابطه در را
 اداره سـه  از يكي اخبار اداره. است كرده اشغال را جايگاه باالترين امتياز،
 بيرسرد. شود  مي اداره ارشد سردبير يك توسط كه است سازمان در اصلي
 سـردبيرها  ايـن  از هـر كـدام   كه است ديگر سردبير چندين مسئول ارشد

 بـه  چـارت  اين .دارند عهده بر را گر گزارش چندين مديريت خود نوبه به
  .دهيد پاسخ سازمان با رابطه در را مهم سؤالچهار  تا كند  مي كمك شما

 جـداول  از هـر كـدام   سـازماني  چـارت  در چيست؟ سازماني وظايف .1
 فـردي  وقتـي . دهـد   مـي  انجـام  را كـاري  چـه  كسـي  چه دهد  يم نشان

 جـداول چـارت   كنـد،   مـي  پيـدا  ارتقـا  شـغلي  در يا شود  مي استخدام
 و تعداد. داشت خواهد اي وظيفه چه آن فرد كه دهد  مي نشان سازماني

 و تفـاوت  گـر  نشـان  است شده مشخص چارت در كه هايي شغل نوع
   .است اي رسانه سازمان تخصص

 كه سازماني چارت جداول در چيدمان است؟ چگونه سازماني ختارسا .2
 سازماني ساختار پيچيدگي گر نشان است، شده داده نشان هايي فلش با

 ارتباط عبارتي به يا چيست مختلف ادارات ميان وظايف خطوط. است
 صـورت  بـه  قـدرت  آيـا  است؟ چگونه رسانه در مختلف ادارات ميان

 مختلـف  ادارات ميـان  در يـا  اسـت  هشـد  متمركـز  جا يك در عمودي
 مثـال،  براي است؟ چگونه مختلف ادارات تركيب است؟ شده تقسيم

 داشـته  نگاه جدا ديگر يها بخش از عمداً اخبار اداره سنّتي صورت به
. شـود   مي انجام ژورناليستي استقالل حفظ منظور به اقدام اين. شود  مي
 روز طـول  در هروزنامـ  صـاحب  /رسـانه  صاحبها  سازمان برخي در

 سـازماني  در است ممكن يا و گذارد  مي خبري مسائل بر مستقيم تأثير
 قـرارداده  چارت چارچوب در را رابطي فرد موضوع، اين براي ديگر،
 مـوقتي  مسـئوليتي  سـازمان  در است ممكن مشاغل برخي البته .باشند
 كـار  بـه  نسـبت  ربـط  بي كاري حتي و  رسمي نيز مشاغل برخي باشد،
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 ممكن مهم، روزنامه يك درها  ستاره ستون نويسنده يك. باشد سازماني

ا  باشـد،  تـر  پـايين  سـردبير  يـك  از سـازماني  چارت نظر از است در امـ 
  .  شود مي داده فرد اين به كمي مسئوليت سازمان، عملي اهداف راستاي

 در كـه  هـايي  فلـش  شـود؟   مي اجرا چگونه و چيست سازمان سياست .3
ا  باشـد  گـو  پاسـخ  كسي چه به بايد كسي چه هدد  نشان مي است چارت امـ 

 يك شناخت براي ما. شود داده انتقال بايد سياستي چه كه گويند  نمي ها آن
 چـه  اينكـه . باشـيم  داشـته  اطالعـاتي  هـا  فلـش  از محتـواي  بايـد  سازمان
 كلـي  طور به دارد؟ وجود اهدافي چه شود، گرفته نظر در بايد ييها اولويت

 ،شـود  مـي  ترسيم باال مقامات طريق از سياست كه نيمك مي تصور چنين ما
 كاركنـان  سهام مالكيت طريق از پايين سطوح كاركنان اوقات بعضي گرچه

  دهند.   مي قرار فشار تحت را مديرانها  اتحاديه در فعاليت يا
 به سازماني چارت پايان، در شود؟  مي عملياتي سازمان سياست چگونه .4

 چگونـه  وظـايف  خطـوط . دهـد   مـي  اسـخ پ نيز ديگر مهم سؤال يك
 عملياتي براي كاركنان بر كنترلي چه ارشد مديران شوند؟  مي عملياتي
 نهفته مشترك وجه يك باال هاي سؤال تمام در .دارند ها سياست كردن
 تـأثير  رسـانه  محتـواي  بـر  سـازماني  عوامـل  چگونه اينكه آن و است
 را تحقيقاتي مقاله ندينچ سؤال اين به گفتن پاسخ براي ما. گذارند  مي

 بـراي  مـدلي  عنوان به سازمان از مقاالت اين از برخي. ايم كرده مطالعه
 ديگـر  برخـي . انـد  جسـته  بهره شود، توليد محتوا چگونه اينكه تداعي
 ييها روزنامه جمله از مختلف يها رسانه در محتوا واقعي هاي تفاوت

. انـد  كـرده  بررسـي  دارد، اختيـار  در را هـا  آن مالكيت خانواده يك كه
ا  نگوينـد،  گونـه  ايـن  دقيقـاً  شايد تحقيقات اين است ممكن هـا  آن امـ 
 اي رسـانه  هـاي  سـازمان  ميـان  هـاي  تفاوت در را محتوايي هاي تفاوت

 در را  مهمـي  يها ايده نيز غيرآكادميك نويسندگان از بسياري. دانند  مي
 داخلي كارهاي خود يها نوشته در ها آن. اند كرده مطرح خصوص اين
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 هـاي  كتاب. اند كرده تشريح بزرگ اي هرسان يها شركت در را سازمان
 طـول  در مـا  كـه  اسـت  شده نگاشته اس بي سي شبكه دربارة زيادي
 كاركنان تجربيات از همچنين. داد خواهيم ارائه آن از هايي مثال بحث
 سـطح  دربـارة  را خـود  ارزنده تجربيات كه رسانه در سابق رتبه عالي

 ايـن  تمـام  از مـا  كـرد.  خـواهيم  اسـتفاده  كننـد،  مـي  طـرح م سازماني
   .كرد خواهيم استفاده سازماني ثيراتأت بهتر درك براي ها ظرفيت

   ها آن اهداف وها  سازمان
 اقتصادي معموالً و  رسمي اجتماعي، مجموعه از است عبارت سازمان يك
. گيـرد   مي خدمت به اي رسانه محتواي توليد براي را اي رسانه كاركنان كه
 آن بـر اسـاس   تـوانيم   مـي  كـه  دارد مشخصـي  چـارچوب  مجموعـه  اين

. نيسـتند  كساني چه و هستند سازمان عضو كساني چه بگوييم چارچوب،
 يـك سـازمان،   در. دارد مسـتقل  هـاي  بخش با مشخصي اهداف سازمان،
 يهـا  نقش و تخصصي وظايف موجود اداري ساختار چارچوب در اعضا

از  بسياري .ندا رقابت يكديگر در با منابع سر بر ها سازمان. دارند مشخص
 موشـكافانه  را سـازمان  در خبـر  توليـد  عمليـات  خـاص  طور به مطالعات
 اي رسـانه  سـازمان  مجموعه زير اينكه با خبر متخصصان. اند كرده بررسي
 سـازمان  ايـن  از خـارج  را عملي اهداف اقتصادي جنبه اغلب اما هستند،

 اداري هاي بخش ديگر مشابه را خبر بخش ازمانيس تحليل البته. دانند مي
 قدرت و اند شده تقسيم ها مسئوليت بخش اين در كند. مي معرفي سازمان

 سـازمان  در. دارد برتري ديگران به نسبت ارشد و عضو است ساختارمند
   .دارند وجود نيز طلب جاه افراد و بر سر قدرت مبارزه ،)باند( بندي دسته

 كامـل  سـاختار  بايـد  كنيم درك خوبي به را ازمانس ماهيت اينكه براي
 اعضا تمام نهايت در سازمان در. بگيريم نظر در را آن از فراتر و نيوزروم

 مسئوليت نيز ارشد مدير. باشند گو پاسخ ارشد مدير و باال مقامات به بايد



  انتقال پيام  284
 مالكيـت  سـاختار  يهـا  پيچيـدگي . دارد برعهده را سازمان تمام هماهنگي
 زيادي تسؤاال و كند  مي پيچيده آن در را هماهنگي ايجاد دفراين سازمان،

 در اسـت  ممكـن  اي رسانه هاي سازمان. كند  مي ايجاد خصوص اين در را
لُـوِز   شركت مثال براي. شوند اداره اي رسانهغير مالك توسط موارد برخي

 هتـل  و دخانيـات  بيمه، ةزمين در چندجانبه شركت اين. بگيريد نظر در را
 جنـرال  شـركت . هسـت  نيـز  اس بـي  سـي  شبكه مالك و كند يم فعاليت

 در قـدرت  يها رده بنابراين،. است سي بي ان شبكه صاحب نيز الكتريك
 جنـرال  مـديره  تئهي رئيس به و آغاز خبر كارمند ترين پايين از سي بي ان

 بررسـي  ادامـه  در جزئيـات  بـا  را موضـوع  اين ما. شود  مي ختم الكتريك
   .كرد خواهيم
 بـاز  نشـود،  اداره ديگـر  يها شركت توسط اي رسانه شركت اگر حتي

ـ  خاصـي  درونـي  هـاي  درگيـري  بـا  هم  طريـق  از جملـه  از روسـت  هروب
 مراجعـه  8 بخش به موضوع اين بررسي براي( مديره تئهي و سهامداران

 و دارد اختيار در را ESPN كنترل )Capital Cities/ABC( شركت). كنيد
 ESPN اصـلي  سـهامداران  از نابيسـكو  RJR تبليغـاتي  شـركت  طرفي از

 يـك  آن كنـار  در و اسـت  سـي  بـي  ان صـاحب  الكتريـك  جنرال .است
اَشـت   مـاترا  شركت. است اي هسته هاي نيروگاه و دفاعي بزرگ پيمانكار
 بنـابراين  و اسـت  فعال دفاعي يها سامانه ساخت و نشر زمينه در فرانسه

 ايـن  بـا . است دشواري بسيار كار شركت اين سازماني مرزهاي تشخيص
 محتـواي  بـر  زيـادي  تـأثير  يكـديگر  بـا  ها شركت گسترده ارتباطات حال
  .كنيم دور نظر از نبايد را مهم اين كه دارند اي رسانه

    اقتصادي اهداف اولويت
 اهـداف  باشـند،  داشـته  سـوددهي  خواهنـد   مي آنكه براي ها سازمان بيشتر

 هـدف  ايـن  بر اساس ديگر فاهدا. دهند  مي قرار اولويت در را اقتصادي
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 خـدمت  كيفيت، با محصول توليد مانند اهدافي. شوند  مي ريزي پايه اصلي
 نامتعـارف،  يها نمونه برخي در. اي حرفه اعتبار آوردن دست به و مردم به

 بـراي . دهـد  قـرار  ثانويه هدف را سوددهي سازمان، صاحب است ممكن
 است “يو ورلد پابليكيشنزن”شركت  به متعلق واشنگتن تايمز روزنامه مثال
 جنجـالي  شخصـيت  مون، ميونگ سون كشيش بازوهاي از شركت اين و

 متحمـل  اقتصـادي  لحـاظ  از روزنامـه  ايـن  اينكـه  وجود با. است اي كره
 در آن نفـوذ  به روز روزبه سياسي لحاظ از اما است شده زيادي خسارات
 بخواهد تايمز واشنگتن اگر اما). 1995 اسپري،( شود مي افزوده واشنگتن

 بـراي  را اقتصـادي  هدف تواند مين مطمئناً برسد خود اي حرفه اهداف به
  .  بگيرد ناديده هميشه
 را اقتصـادي  اهداف مالكان، باشد، داشته خصوصي مالك شركتي اگر

 تعداد داراي بزرگ يها رسانه بيشتر اما كنند  مي پيگيري مناسب شكلي به
 اقتصـادي  اهـداف  رسـانه  بـر  الكيـت م گونه اين. هستند سهامدار زيادي
 بـورس  سـهام  هـا  آن در كـه  ييها شركت مديران. كند  مي تشديد را رسانه
 سـرعت  بـه  سـود،  ميـزان  كـاهش  صـورت  در گيرند  مي قرار معامله مورد

 است رساني خدمت ندارد اهميت آنچه بورس بازار در. شوند  مي تعويض
  .است مناسب سوددهي دارد اهميت آنچه و

 پيگيري اقتصادي سود افزايش هدف با نيز سازماني يها ايشگر ديگر
 شـوند   مـي  تر بزرگ روز روزبه دليل اين به اي رسانه يها شركت. شوند  مي
 كمتـر  كوچـك  يها شركت به نسبت بزرگ يها شركت پذيري ريسك كه

 خـود  قـدرت  سياسي، امتيازات و درآمد كسب براي ها شركت اين. است
 بگـديكيان  كـه  گونـه  همـان . اندازنـد  مي كار به شدبا الزم كه جا هر در را
 نفـوذ  سـازمان  هـاي  قسـمت  تمـام  در سازماني اهداف: گويد مي) 1992(

 از انتشـاراتي سـيمون و شوسـتر كـه     شـركت  سردبيران از يكي. كنند مي
 چـاپ  پيشـنهاد  1979 سـال  در وسترن بـود،  + شركت گالف يها شاخه
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 آن در اينكه با. بود شده انتقاد گبزر هاي شركت از آن در كه داد را كتابي
شـركت   رئـيس  شـد،  نمـي  برده وسترن بود شركت گالف+ از نامي كتاب

 شـد  مـي  باعث كتاب اين زيرا كرد مخالفت آن چاپ سيمون و شوستر با
 بـا  اي رسانه يها شركت واقع در. برسند نظر به بد بزرگ هاي شركت تمام

 دارند اشتراك به ختلفم هاي بخش در را مهم هدف يك شدن، تر پيچيده
 تـأثير  تـا  مندنـد  هعالقـ  اي رسـانه  كارشناسان. است اقتصادي هدف آن و

  . كنند بررسي اي رسانه توليدات بر را اقتصادي اهداف

    محدوديت عنوان به اقتصاد
 موضـوعات  سـيگال  لئـون  و گـانز  هربـرت  مانند اي رسانه شناسان جامعه

. بينند  مي خبر كار در حدودكنندهم عاملي و اجبار يك عنوان به را اقتصادي
 تصـميمات  بـر  غيرمستقيم تأثير عنوان به توانيم  مي موضوع اين به بنابراين
 مخاطب يها خواسته كردن مرتبط خبر، كاركنان براي. كنيم نگاه تحريريه

 دشـوار  كـاري  خبـري،  پوشـش  كيفيت و ماهيت با تبليغاتي درآمدهاي و
 فـروش  خبري آيتم يك دارد امكان اآي مثال براي). 1973 سيگال،( است

 است چنين اگر ببرد؟ باال را تلويزيوني رتبه يا دهد افزايش را اي روزنامه
خواسـتار   اي رسـانه  هـاي  سـازمان  بيشـتر  بـود؟  خواهـد  چقـدر  آن تأثير

 بـين  اسـت  فيلتـري  يـا  و مـانع  سـازماني،  سـاختار  اماهستند  درآمدزايي
 خبــر كــار در موجــود هــاي لدســتورالعم و ســازمان اقتصــادي نيازهــاي

 مثـال،  بـراي ). اسـت  درآمـدزايي  بـراي  مانعي موجود هاي دستورالعمل(
 كـردن  پخـش  بـا  واشـنگتن پسـت   و تايمز نيويورك يها روزنامه بودجه
 هـر  در تـا  دهنـد   مـي  اجـازه  خبري مختلف يها سرويس به خود بودجه
 بـر  تصـميم  آن تـأثير  گـرفتن  نظـر  در بـدون  را خود كنترل خبري بخش

 كـه  كنـد  مـي  گيري نتيجه) 1973( سيگال بنابراين. كنند اعمال درآمدزايي،
 عملكـرد  بـه  كمكـي  حد، باالترين به سازمان درآمد رساندن براي تالش
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 ايـن  به كند؛ مي محدوديت ايجاد آن براي تنها و كند نمي سازمان اي حرفه
ـ  مـي  وجود به را پارامترهايي اقتصادي يها محدوديت اين كه شكل  دآورن
 كميـاب،  منـابع  آوردن دسـت  به براي كند مي مجبور را خبر بان دروازه كه

 هزينـه  حاصـله،  درآمد غالباً خبري، شبكه سوددهي زمان در. كنند رقابت
 و فضايي تصاوير گيري، گروگان هاي بحران غيرمنتظره، هاي جنگ پوشش
 بايجا خبر مديران اي حرفه غريزه. كند مي تأمين را فوري خبرهاي ديگر
 مهـم  خبرهـاي  پوشـش  به كنند، فكر بيشتر درآمد آنكه به از پيش كند  مي

 اس بي سي خبري شبكه سابق مدير منينگ گوردن مثال، براي. بيانديشند
 دسـت  از را خبـري  ،ها خاطر هزينه به هرگز: گفت كاركنانش به روز يك

 موضـوع  به نگرش در خبري هاي سازمان سيگال گفته به واقع در. ندهيد
  :ندا متفاوت ها سازمان ديگر با درآمدزايي انگيزه و

 اهـداف  كنـد،   مي كفايت سازمان ماندن زنده براي درآمدها آنجا كه تا
 بـراي  ويـژه  بـه . دارند اولويت درآمدزدايي به نسبت اي حرفه و اجتماعي
 خـانواده  يـك  كـه  تـايمز  نيويـورك  و واشنگتن پسـت  مانند يها شركت
  ). 8 ص ،1973( هستند آن مالي تأمين مسئول

  العملردستو يك عنوان به اقتصاد
 دستورالعمل، يك عنوان به اقتصاد ديدگاه رسد مي نظر به اخير هاي سال در

ــحت ــري ص ــات در. دارد كمت ــيگال مطالع ــانز و س ــخص گ ــد مش  ش
 اوايـل  و 1960 دهة درها  شبكه و خبري يها مجله و داخلي يها روزنامه

 صـورت  مطالعـات  ايـن  كـه  زمـاني  از. داشـتند  زيادي درآمد 1970 دهة
 بخـش  اسـتقالل  و انـد  كرده پيدا بيشتري اهميت مالي يها انگيزه گرفت،

 ايـن  كـه  كنـيم  مطـرح  را سـؤال  ايـن  بايـد  مـا . اسـت  شده تضعيف خبر
 درهـا   سازمان. گذارند  تأثير مي محتوا بر ميزان چه به اقتصادي يها انگيزه
 را سـازمان  اينكـه  اول ؛دارنـد  روي پـيش  راه دو وضعيت اين به واكنش
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 توليـد  هزينه اينكه دوم دهند، قرار اي حرفه كار در شايسته افراد دراختيار

  .دهند كاهش را
بـر   تـوان  نمي را خبرها بيشتر ژورناليستي، رقابت روزانه دار  و گير در
 اسـاس  بـر  خبرهـا  از بسـياري . كرد ارزيابي ها آن اقتصادي ارزش اساس
 آن طريـق  از بازرگـاني  هاي پيام دريافت براي يبند رتبه كه مخاطب ذائقه

 توجه جلب براي رقابت كه آنجا از. شوند  مي بندي دسته گيرد،  مي صورت
 يهـا  خواسـته  و نيازها درك برايها  روزنامه است، يافته افزايش مخاطب

 تيتـراژ  بـا هـا   روزنامه بيشتر. دهند  مي انجام بيشتري تحقيقات خوانندگان،
 در محلـي  هـاي  تلويزيون در. دارند داخلي تحقيق بليتقا نسخه صدهزار
 نگـاهي  بـا  اسـت،  اولويـت  در هـا  آن بـراي  درآمدزايي كه آمريكا سراسر
 سـردبيران از  كـه  يابيم  مي در ربينندهپ زمان در ها آن يها برنامه به سطحي
 مطلـع  كننده سرگرم يها برنامه و خبر در خشونت و سكس بودن سودآور
 ، امـروزه شـوند  مـي روز پخـش   ربيننـده پ ي كه در زمانمستندهاي. هستند

 پردازنـد.   مـي  مشهور افراد با مصاحبه به جدي مسائل به پرداختن جاي به
 تسـنّ  داشـتن  وجـود  بـا  تلويزيـون  كـه  رسد  مي نظر به گونه اين واقع در

 از بـيش  اقتصـادي  يهـا  انگيـزه  بـه  عمـوم،  بـه  خـدمت  بر مبتني   قديمي
 اقتصـاد  چگونه دهد  مي نشان زير هاي مثال. دهد يم اهميت خبر يها برگه
  .گذارد  تأثير مي تلويزيون خبري توليدات بر

 كـاهش  بـارز  يهـا  نمونـه  محلي هاي ايستگاه و تلويزيوني يها شبكه
 بـي  سي، سي بي اي يها شبكه اخير هاي سال در. هستند توليد يها هزينه
 و خبرنگـاران  راجاخـ  دفـاتر،  بسـتن  بودجـه،  كاهش با سي بي ان و اس

 شـد،   مـي  هزينه محصول جذابيت افزايش براي پيشتر كه خبرهايي حذف
 خبرنگاران و گويندگان آور سرسام دستمزد پرداخت. اند كاستهها  هزينه از

 رسانه دسترسي كاهش باعث) مخاطب جذب منظور به( ستاره و محبوب
 ايـن  دارنـد  اصـرار  خبـر  مديران البته. است شده خبر آوري جمع منابع به
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 كـه  شـود   ديـده مـي   وضـوح  به اما ندارد اخبار كيفيت بر ثيريأت ها كاهش
 داخلـي  مسائل از گزارش تهيه سنّتي روال كاهش باعث اقتصادي، مسائل

ها  هزينه كاهش از شركت كَپيتال سيتيز قبل. است داده كاهش را محلي و
 يها شبكه جوترين صرفه از يكي سي، بي اي شبكه، خود شريك همراه به

 شـبكه خبـري   بودجـه  شركت اين. آمد  مي حساب به آمريكا محلي خبري
 اتفاق اين از پس. داد كاهش درصد20 را فرانسيسكو سان كي جي اُو در

 كـاهش  گويند  مي مديران وقتي: گفت كي جي اُو شبكه سردبيران از يكي
 ماننـد  سـردبير . گيـرد   مـي  ام خنـده  نداشته كيفيت بر ثيريأت هيچها  هزينه
 زمان و ريزي برنامه. ندارد اختيار در زمان خبر، دقيق بررسي براي گذشته
 فوق خبر يك گويد  مي كسي وقتي. ندارد وجود مطالب تنظيم براي كافي
 هـم  روز دو و شـود  تهيه آن گزارش تا كشد  طول مي روز دو دارد، العاده
 در زماني چنين افتد مي اتفاق كمتر شود، تصويربرداري تا دارد نياز زمان
  ).  46 :1989 رابينز،( بگيرد قرار او اختيار

 مــا شــبكه اگــر: گفــت شــبكه كــي جــي اُو كاركنــان از ديگــر يكــي
باشـد،   داشـته  اختيـار  در بيشـتري  كننـده  تهيـه  و گـر  گزارش توانست  مي
 بـه  بيشـتر  توانسـتيم   مي. كنيم توليد بيشتري مستند يها برنامه توانستيم  مي

 ايـم  مانـده  جـا  كـه  اي نقطه از همچنين و بپردازيم خبري مطالب پيگيري
   .بگيريم اوج مجدداً و برگرديم
  بودجه رفت، فروش به آنكه از پس اوكالهما، در )KTVY-TV( شبكه

 خـرج  و دخـل  بتواند شبكه آنكه براي. داد كاهش را خود كاركنان تعداد و
 ريزي برنامه شروع .1: داد قرار كار دستور در را تغييراتي كند تنظيم را خود
 يـا  شـده  هـتهي پيش از يها بسته مانند شده تهيه پيش از مطالب پخش براي
 ادهـاستفـ  .2. دـاميـ ـن ازيـمجـ  دادهايـرويـ  را ها آن توان مي كه يـتبليغات
 خريـد  .3 .نداشـت  گـر  گـزارش  بـه  نيازي كه تصويري خبرهاي از رـبيشت

 مطالـب  حـاوي  يهـا  بسـته  از، ستا عبارت كه تكميلي يها برنامه سرويس
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 درهـا   برنامـه  تكـرار  .4. بـود  گر گزارش استخدام از تر ارزان بسيار مختلف
 .5. است بوده اخير زمان در ما يها برنامه بهترينها  برنامه اين اينكه پوشش
 جديـد  برنامـه  اين در كه خبرنگار گزارش جاي به جديد برنامه يك معرفي
 ايـن  خبـر  مـدير . داد  مـي  توضـيح  هوا وضعيت مورد در هواشناسي مجري
 در احتمـاالً  شبكه بازده يابد، مي افزايش درآمد كه زماني حتي گفت، شبكه
 ياـهـ  شـبكه  بيشتر ).23 :1989 استنديش،( ماند مي باقي گذشته حد انـهم

 جويانه صرفه هاي روش با توانند مي كه شوند متوجه وقتي محلي تلويزيوني
 بخـش  در بيشتر پول كردن هزينه به تمايلي د،كنن پخش و توليد را اي برنامه
  .  كند پيدا افزايش درآمدهايشان اگر حتي ندارند، خبر

  دخانيات موضوع: محتوا و اقتصادي هاي دستورالعمل
ــازمان ــاي س ــانه ه ــوع در را اي رس ــونگي موض ــنش چگ ــر در واك  براب

 مثـال  بـراي  .كـرد  مقايسـه  يكـديگر  بـا  توان  اقتصادي مي يها محدوديت
 كـه  اسـت  دليـل  همين به اند و وابسته محلي اقتصاد به شدت بهها  امهروزن

 حمايـت  اقتصادي رشد از بايدها  روزنامه: گويد  مي 1976 سال در مولوچ
 توانيم  مي ما. شود مي اعمال مختلف يها شيوه به اقتصادي نفوذ اين. كنند
ــن ــه اي ــال را خــاص نمون ــزنيم؛ مث ــس و سوئيشــر ب ــال ري  1992 درس

 تنبـاكو  از عـاري  مناطق و تنباكو كشت مناطق در شده چاپ يها روزنامه
 صـنعت  كـه  خبرهـايي  كـه  بـود  ايـن  هـا  آن اسـتدالل  و كردند مقايسه را

 محتـوا  بـر  تـأثير  بررسـي  براي مناسبي زمينه كنند، مي تهديد را دخانيات
 اسـاس  بر آمريكا زيست محيط از حفاظت آژانس 1990 سال در. هستند
 در گرفتن قرار دليل به تنها نفر 3800 ساالنه كه افتدري مطالعات آخرين
 سازمان اين .دهند جان مي و شده مبتال ريه سرطان به سيگار دود معرض

 آماده خصوص اين در را گزارشي نويس پيش گر، پژوهش 16 استخدام با
 افــراد بــراي ســيگار دود مضــرات متخصــص برنــز ديويــد دكتــر. كــرد
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ا . شـد  گرفتـه  خـدمت  بـه  روهگـ  ايـن  در ابتدا از غيرسيگاري مؤسسـه  امـ 
 ارسـال  بـا  دخانيـات  صـنعت  كننـده  البي بازوي عنوان به آمريكا دخانيات

 ايـن  در برنـز  دكتـر  عضـويت  زيست، محيط از حمايت آژانس به اي نامه
 بـا  برنز دكتر بود معتقد دخانيات مؤسسه. داد قرار اعتراض مورد را گروه

 طرفانـه  بـي  و منطقـي  وي يدسـتاوردها  و خواهـد كـرد   برخورد تعصب
 اعتراض انتصاب اين به نيز آمريكا كنگره نمايندگان از يكي. بود نخواهد

 از را برنز دكتر ناچار به زيست محيط از حفاظت آژانس آن پي در و كرد
 از نقـل  بـه  را خبـر  اين آمريكا سراسر يها روزنامه. كرد بركنار گروه اين

 شـده  انتخـاب  عناوين بررسي اام. كردند چاپ آسوشيتدپرس خبرگزاري
 منـاطق  يهـا  روزنامـه  كـه  دهـد   مـي  نشان مختلف مناطق يها روزنامه در

 تيتـر  هـر يـك   و داشـتند  ماجرا اين با متفاوتي برخورد و ديدگاه مختلف
 از منطقـه  دو تنها يها روزنامه. كردند تنظيم خود ديدگاه اساس بر را خبر
 تـالش  نتيجـه  را برنـز  دكتـر  اريبركنـ  مستقيماً تنباكو كشت زير منطقه پنج

 منـاطقي  در خبر عنوان 8 از كه است حالي در اين. دانستند دخانيات صنعت
 مسـتقيم  نتيجـه  بـه  را برنـز  دكتر اخراج عنوان، 6 شود،  نمي كشت تنباكو كه

 عنـوان  در رفته كار به ادبيات اين، بر عالوه. دانستند دخانيات صنعت دخالت
 عنـاوين  از تـر  زننـده  دخانيـات،  صـنعت  بـراي  تنباكو بدون مناطق خبرهاي
  . بود تنباكو كشت تحت مناطق يها روزنامه در شده استفاده
  تنباكو كشت مناطق درها  روزنامه عناوين

 محـيط  از حفاظـت  آژانـس  سـيگار  تحقيـق  گروه عضو اخراج ارتباط •
  .دخانيات البي با زيست

   سيگار. تحقيق گروه از برنز اخراج و كنگره نماينده مخالفت •
  كردند. اخراج را برنز دكتر كنگره نماينده و تنباكو البي •
  كردند. اخراج سيگار ضرر تحقيق گروه از را برنز دكتر سيگار، حاميان •
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 تحقيق گروه از سيگار مخالف دانشمند: سيگار از حمايت البي پيروزي •
   شد. اخراج
  تنباكو: كشت مناطق از خارج درها  روزنامه عناوين

   شد. اخراج تحقيق گروه از سيگار دود مضرات اسكارشن •
   داد تغيير را زيست محيط از حفاظت آژانس تحقيق گروه تنباكو صنعت •
 محـيط  از حفاظـت  آژانـس  كشيد، آتش به را دانشمند دخانيان صنعت •

  گذاشت. كنار را سيگار دود مضررات گر تحليل زيست
  كرد. اخراج زيست يطمح آژانس گروه از را دانشمند تنباكو صنعت البي •
   كرد. اخراج را سيگار مضرات دانشمند تنباكو البي •
   كرد. اخراج را سيگار مضرات كارشناس زيست محيط از حفاظت آژانس •
    كرد. بيرون را دانشمند تنباكو البي •
بـود   تنبـاكو  اي كه داخل كشت منطقه داد نشان   كمي تحليل يك عالوه به

 بود، آمريكا سرطان انجمن حمايت مورد كه سيگار ترك موضوع به كمتر
 كـردن  خنثـي  براي دخانيات مؤسسه برنامه عوض داد، در خبري پوشش
 منـاطق  يهـا  روزنامـه . داد مـي  پوشش بيشتر را سرطان انجمن هاي تالش
 انجمـن  از بيشـتر  بسـيار  دخانيات مؤسسه از خبرهايشان در تنباكو كشت
 كار در ها دستورالعمل گرچه. دكردن مي استفاده خبر منبع عنوان به سرطان

 با كنند  مي جلوگيري شخصي، شديد و متعصبانه يها ايده ثيراتأت از خبر
 محتـواي  بـر  منطقه اقتصادي يها دهد پايه  مي نشان مطالعه اين حال، اين

  .افكند  مي سايه شرايطي هر تحت خبري سازمان

  ها رسانه اقتصادي منطق
 اختيـار  در خـود  مخاطبـان  دادن رارقـ  طريـق  از عمدتاً جمعي يها رسانه
 چـاپي  و تصـويري  يها رسانه ارزش. كنند مي درآمد كسب كنندگان، تبليغ
 نسـبت  هـدف،  مخاطـب  جذب براي ها آن توانايي با كنندگان، تبليغ براي
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 تهيـه هـا   آگهـي  با متناسب هايي پيام بتوانند بايد همچنين ها آن. دارد مستقيم
 اما كند پيدا دست بااليي فروش به توانست .Ms ميز مجله مثال براي. كنند
 كـه  كننـدگان  تبليـغ  بـراي  اجتماعي موضوعات برخي در آن تهاجمي لحن

. نبـود  خوشايند بودند، زنان مخصوص مجله اين در تر نرم محتواي خواهان
 آن در شـده  جذب بازرگاني هاي پيام از تابعي مكتوب، يها رسانه صفحات

 مقـدار  يابد،  كاهش مي روزنامه يك در تبليغات ميزان وقتي. هستندها  رسانه
 بـر  را خـود  تأثير اقتصاد. يابد مي كاهش آن با متناسب نيز رسانه آن در خبر

 بـراي . است متفاوت تأثير اين گرچه دارد نيز تصويري و صوتي يها رسانه
 خـود  صفحات تعداد بر بيشتر تبليغات براي توانند مي مجله و روزنامه مثال

 و دارد برنامه ساعت 24 حداكثر روز طول در تلويزيون و راديو اما بيفزايند
 بـراي  كمتـر  وقـت  يعنـي  تلويزيـوني  خبـر  بـراي  اضـافي  وقـت . بيشتر نه

 عـادي  برنامه چارچوب در راديو يا تلويزيون حركت و تفريحي يها برنامه
 وجـود . است درآمد كاهش نهايت در و بازرگاني هاي پيام كاهش معناي به

 سرنوشـت  بـه  نگـاهي  بـا  تـوان  مـي  را تلويزيـوني  خبر در تصادياق منطق
 را هـا  آن ،ها برنامه اين مخاطبان بودن ناچيز. يافت مستندها مانند ييها برنامه

 در زمـان  كـه  است حالي در اين و كند  مي تبديل غيرسودآور ييها برنامه به
 از يياهـ  برنامـه  به را خود جاي مستندها. است اهميت حائز بسيارها  شبكه
 ايـن  زيـرا  دهند مي جنايي و سكسي مطالب و ها شخصيت با مصاحبه قبيل
 چنـد دليـل،   به. كنند مي مينأت راها  شبكه اقتصادي اهداف آساني بهها  برنامه

 نشـان  شـكل  تـرين  روشـن  بـه  را محتوا بر اقتصادي اهداف نفوذ تلويزيون
 طريـق  از را خـود  درآمد تمام تصويري و صوتي يها رسانه بيشتر. دهد مي

 بـا  ،هـا  روزنامـه  بيشـتر  بـرعكس  تلويزيـون . آورند مي دست به آگهي پخش
 رقابـت  كنـد،  مـي  توليـد  را مشـابه  محصـولي  كـه  خـود  به شبيه يها شبكه
 پخـش  ريـزي  برنامـه  بـراي  انعطاف بدون و ثابت زمان يك وجود. كنند مي
هـا   آگهـي  پخش مورد در تصميم هر كه معناست اين به بازرگاني، هاي پيام
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 در مشـهور  بسيار مناظره يك. آيد مي حساب به تجاري حركت يك واقع در

 صـحه  اي رسانه تصميمات بر اقتصادي منطق ثيراتأت بر اس بي سي شبكه
 خـارجي  روابـط  كميته از برايت فول ويليام جي سناتور كه زماني. گذارد  مي
 فرنـدلي  فـرد  كـرد،  شـركت  1966 سـال  در ويتنام جنگ استماع جلسه در

 بيننـده  بيشترين اين شبكه، صبحگاهي برنامه. بود اس بي سي شبكه رئيس
 اقتصـادي  نظـر  از استماع جلسه زنده پخش و داد  مي اختصاص خود به را

 اجـازه  ارشـد،  مسئوالن مقاومت وجود با فرندلي البته. نبود درستي حركت
 وي تيوق اما. آورد دست به پياپي روز دو براي را استماع جلسه زنده پخش
 ايـن  كـرد  درخواسـت  ديگـر  روز سـه  اسـتماع  جلسـه  پخـش  ادامـه  براي

 ايـن : گفت خود درخواست رد به واكنش در فرندلي. شد رد او درخواست
 اقتصـادي  يهـا  پايـه  مبناي بر را خبري كار ما. است دفاع غيرقابل وضعيت
. دهـم  انجام را كار اين توانم  نمي شرايطي چنين تحت من و دهيم  انجام مي
 سيسـتم  توسـط  دسـتوري  به را استماع جلسه پخش توقف تصميم فرندلي
بـر   سـازمان  بود، اجرايي مدير كسي چه اينكه از نظر صرف. داند  مي مرتبط
 در اپشـتاين  ادوارد. كـرد  اتخـاذ  را تصميم اين خود اقتصادي منطق اساس
 حتـي  كه گيرد  مي نتيجه فرندلي ماجراي از تلويزيوني خبر كالسيك مطالعه
 عامـل  كـه  شـبكه  در را اقتصـادي  منطـق  تواند نمي نيز خبري شبكه رئيس
 اهـداف  كـه  داشـت  مـدنظر  بايد ضمن در. بگيرد ناديده است شبكه حيات
 رسـانه  كه تري بزرگ سازمان اهداف با بايد اي رسانه سازمان يك در ثانويه
 تلويزيـوني  خبـر  روزي اينكـه . باشد داشته مطابقت است، آن مجموعه زير

 عجيـب  امروز استانداردهاي و معيارها بر اساس بوده اقتصاد از جدا چيزي
 دهـة  در اي بي سي نيـوز  تلويزيوني شبكه كه زماني. است قبول غيرقابل و

 يك حقوق والترز باربارا براي جديد، ركوردي عنوان به و بار نخستين 1970
 و شـد  قلمداد ژورناليستي ضد كاري اقدام اين كرد، تعيين دالري ميليون
 شـبكه  همان وقتي كنوني زمان در اما. گرفت صورت آن از بسياري انتقاد
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پيشـنهاد   دالر ميليـون  4 سـوير  دايان قرارداد تمديد براي اي بي سي نيوز
 حقـوق  تحقـق  براي سوير دايان خانم. آورد  نمي ابرو به خم كسي كند  مي

 اخـت پرد رونـد  تـا  كنـد  جـذب  را نياز مورد مخاطب تا است ملزم خود
 كـن . كنـد  پيـدا  ادامه خبري العاده خارق استعداد به حقوق ميزان باالترين

  : گويد  مي زمينه اين در اي رسانه منتقد اولتا
هـا   زمينـه  ايـن  در دارد وجـود  نيز فيلم و آهنگ كتاب، نشر در الگو اين
 كـه  اسـت  اين بر تصور امروزه زيرا هستند بزرگ هاي اسم دنبال به همه
 در. دهنـد   مـي  اختصـاص  خـود  بـه  را بـازار  اعظم قسمت برجسته افراد

 استفاده از به تمايل آن و دارد وجود مشترك وجه يك مختلف بازارهاي
 مسـابقات،  هـا،  فـيلم  مختلـف،  يها شبكه ميان در. است مشهور يها نام

 كـامپيوتري  تبليغاتي بوردهاي و ورزشي يها برنامه تبليغاتي، يها شبكه
 وضـوح  به سوير دايان مانند مشهور يها نام ارند،د وجود انتخاب براي كه

  ).63 :1994 اولتا،( شوند  مي ديده
 واقعيـت  اين 1986 سال در الكتريك جنرال توسط سي بي ان شبكه خريد

 اقتصـادي  اهداف به دنبال امروزي رسانه يك چگونه كه دهد  مي نشان را
 خبـر  بخـش  از الكتريك جنرال مدير وِلش جك خريد، اين از بعد. است
 ارائـه  خبـري  يهـا  برنامـه  هزينه و سود از تحليلي تا خواست سي بي ان

  :بود چنين ولش جك دستور. كنند
 چـه  دارد؟ همـراه  بـه  سي بي ان براي هزينه چقدر مطلب هر پوشش

 از يـك  هـر  شـود؟   مـي  پخـش  شـده  داده پوشـش  يهـا  برنامـه  از تعداد
 واگـذار  بـا  توانيم نمي ما چرا كنند؟ مي تهيه گزارش تعداد چه خبرنگاران

 ان بـه  وابسـته  ايستگاه دويست از تعدادي به خبرها پوشش وظيفه كردن
   كنيم؟ جويي صرفه سي، بي

 در دالر ميليـون  200 بـه  دالر ميليون 600 از سي بي ان درآمد كاهش
 را شبكه فروش احتمال اقتصادي گران تحليل تا است كافي سال دو مدت
 كـارتر، ( بيايـد  پـايين  خبـري  واحد اين در اي هحرف روحيه و كنند مطرح
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 بـي  ان شـبكه  فروختن يا داشتن نگه تصميم اينكه به كسي كمتر). 1993
 ترديـد  اسـت  اقتصـادي  منطقـي  تصميم يك الكتريك جنرال توسط سي

  . كرد خواهد

  ساختار و وظايف: سازمان
 را وظـايف  بايـد  كنـد  دنبال را خود اهداف بتواند آنكه سازمان براي يك

 بتواننـد  سازمان اعضاي طريق آن از كه كند طراحي را ساختاري و تعيين
  . كنند كار يكديگر با هماهنگي بيشترين با

    اي رسانه سازمان وظايف
 كاركنـان . دارد وجـود    عمـومي  سـطح  سه اي رسانه هاي سازمان بيشتر در

 خـام  مـواد  كه خالق كاركنان و گران گزارش نويسندگان، مانند مقدم خط
 سـردبيران،  مـديران،  شـامل  مياني سطح. كنند  مي تبديل خبري بسته به را

 راس و كـف  بين ارتباط و گري ميانجي با كه افرادي ديگر وها  كننده تهيه
 و مؤسسه كه عالي سطح. كنند  مي هماهنگ را برنامه توليد فرايند سازمان،
 اتخاذ ،بودجه تعيين سازمان، گذاري سياست نقش كه خبر اجرايي مديران
 اقتصـادي  و سياسـي  منـافع  از حفاظـت  پرسـنل،  بـراي  مهم يها تصميم
 بيروني فشارهاي سازمان از كاركنان از دفاع ضرورت، زمان در و شركت

 حـد  تـا  دارند عهده بر ها سازمان در افراد كه ييها نقش. دارند بر عهده را
 يـدگاه د ها، نقش و وظايف اين. دهد مي شكل را ها آن هاي ديدگاه زيادي
 اسـتخدامي  الگوهـاي . دهـد  مـي  شـكل  سـازماني  مسائل قبال در را افراد

. باشـند  وظـايف  با متناسب ها ديدگاه تا كند مي كمك سازمان، در موجود  
 از تيسـنّ  طور به شبكه مديريت پست به دستيابي تلويزيون در مثال، براي
 ايـن  .اخبـار  اداره نـه  گذرد مي) بازرگاني واحد( فروش هاي قسمت مسير
 فكـر  خبرنگاران مانند آنكه از بيش شبكه مديران كه كند مي تضمين مسير
  .كنند فكر تجار مانند و باشند داشته اقتصادي تفكر كنند،
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 هـر  بـه  شـده  واگذار قدرت ميزان اي گسترده ميزان به سازماني جايگاه
 يـك  جايگـاه  از كامل طور به قدرت اين كه چند هر كند،  مي تعيين را نقش
 اسـت  ممكن پايين سطح كاركنان. گيرد  نمي تئنش سازماني چارت در فرد
 بتواننـد  آن وسـيله  بـه  كـه  باشند برخوردار ديگري ابزار يا ويژه تخصص از

  .كنند مجبور سازش يا مذاكره به را ها آن و كنند خنثي را مديران دستورات

  اي ساختار سازمان رسانه
 قيها از طر دارد كه اين نقشوجود  ييها شيوه ،با توضيحاتي كه داده شد

ـ  بيـ ها با سـازمان ترك  آن از سـاختار آن شـوند. قـدرتي كـه بـا       يو جزئ
ها در رسانه متفاوت است.  ي سازماني همراه است و رابطه بين آنها نقش

  ي رسانه دارد. اساختار سازماني نقش فراگير در محتو
مـام  صاحب انتشارات مسـئوليت ت  ،معمولي يا در يك سازمان روزنامه

و بخـش   عيـ توز ،تبليغـات  ،سرمقاله ،سازمان را برعهده دارد كه شامل خبر
را  هـا مـديريت آن   شود. نگاه اجمالي به سـربرگ بيشـتر روزنامـه     توليد مي
 كـس آرتـور او  نيوريـورك تـايمز  در روزنامـه   ،بـراي مثـال   .كند  معرفي مي

نظر  ريرا زروزنامه  سيارشد و رئ ريسردب ،ازيعنوان صاحب امت به رگرلزباس
 ،توليـد  ،كه مسئول عمليات سانيرئ بيبر عملكرد نا زيروزنامه ن سيدارد. رئ
نظارت دارد.  ،ها و فروش هستند سيستم ،منابع انساني ،اعتبارات مالي، تبليغ

را نشـان   ژورنـال وال استريت چارت سازماني روزنامه  7. 3 جدول شماره
 نيـ يران را بر عهده دارد و ادهد. سردبير ارشد مديريت چند تن از سردب  مي

  عهده دارند.  ر هاي مختلف روزنامه را ب نيز مسئوليت بخش رانيسردب
را مـديريت   يخصصـ خبرهـاي ت  انكه گزارشـگر دو  سردبيران سطح

انـد. ايـن چيـدمان     كنند در زير سردبيران سطح يـك نشـان داده شـده     مي
 ،روش نيبا ا هاست كه اخبار و گزارش يساز تر شدن آماده منظور ساده به

سـردبير ارشـد اسـت عبـور     سه ها از ميز خبر كه تحت نظارت  هر دو آن
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خبرهايي كه از دفاتر خارج  ،خارجي سيسرو ريكنند. براي مثال سردب  مي

 شيويـرا  ،شود را پيش از آنكـه بـه ميـز خبـر برسـد       از كشور ارسال مي
گـزارش   كند. سردبير ارشد مسئول است تا مسائل را به ناشر و رئيس  مي

شـركت داو جـونز    اتيزمان مسئول عمل هم تيوال استردر  سيدهد (رئ
كه همزمان قائم مقام  ريدارد). سردب اريروزنامه را در اخت تياست كه مالك

و همچنـين مسـئوليت   اسـت  مـدير بخـش سـرمقاله     نيز اسـت،  روزنامه
فـروش   ،بازاريابي يها در بخش امهگزارش به ناشر را دارد. معاونان روزن

به ناشـر گـزارش بدهنـد. بنـابراين صـفحه       ديبا زيو توليد و تكنولوژي ن
 ريهاي روزنامه متفاوت است و سـردب  مخصوص سرمقاله از ديگر صفحه

  دهد.  يبه ناشر گزارش م ميمستق صورت بهآن 
ها  اي هستند كه در آن هاي پيچيده سازمان ،هاي تلويزيوني بزرگ شبكه

هـاي سـازمان جـدا نگـه      گر قسـمت بخش خبر از لحاظ ساختاري از دي
دبيـران   ،گـران  گـزارش  ،ي بي سـي شوند. براي مثال در شبكه ا  داشته مي

كنند و او  يكار مسردبير اجرايي نظر  ريبرداران زريو تصوسردبيران  خبر،
گوست.  ي بي سي پاسخخود در برابر رئيس بخش خبر شبكه ا ةنوب هم به

دهـد.    شبكه گزارش مي سيه رئاز پنج رئيسي است كه ب يرئيس خبر يك
تـر در   ساي پخش و گروه انتشار داراي عنـاوين بـزرگ  ؤو ر شبكه سيرئ

است كه توسـط   يمديريتتيم شركت مادر هستند. شركت مادر نيز داراي 
نيز  اي بي سي نيوزشود. شبكه   ت مديره و مدير عامل اداره ميئرئيس هي
هر  .كند  ود مديريت ميرا در زير مجموعه خ وتهاي خبري متفا عمليات

دارد كـه ماننـد ناشـر روزنامـه        ها مدير عمـومي  كدام از اين زير مجموعه
كنـد.    مـي  يعني هم تحريريه و هم بعد اقتصادي را نظـارت  ؛كند  عمل مي

 .كنند  ها مانند سردبيران روزنامه عمل مي مديران خبر در اين زير مجموعه
را بـه يكـديگر ارتبـاط     سـازمان  هـاي  تيعني بخش خبر و ديگـر قسـم  

كننـدگان كـه مسـئوليت توليـد      ها همچنين بر عملكـرد تهيـه   دهند. آن  مي
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بدون در نظر گرفتن نوع  كنند.  عهده دارند نظارت مي هاي ويژه را به برنامه
 ،هـا  شـركت قدرت نهايي در دست مالك رسانه اسـت. در بيشـتر    ،رسانه

ور اداره سـازمان دارنـد.   منظـ  هي براي انتخاب مديران بأسهامداران حق ر
ي ممكن است در اختيار يك خانواده و يا يـك  هاي سهام در چنين سازمان

مثال خوبي براي اينكـه چگونـه    نيويورك تايمزگذار بزرگ باشد.  سرمايه
را  اي رسـانه سازمان  استقالل و كنترلِ ،تواند با ساختار مناسب  مالكيت مي
است. اين  نيويورك تايمزت بخشي از شرك تايمزاست. مجله  ،حفظ كند

مجالت و  ،ها روزنامه ،شركت با يك ميليارد و هفتصدميليون دالر سرمايه
كماكـان در   نيويورك تايمزچندين راديو و تلويزيون را داراست. مالكيت 

روزنامـه را   1891كـه در سـال   كـس اسـت   او .دست نوادگان آدلف اس
ت زيـادي در  خريده است. وي بـا خريـد ايـن روزنامـه توانسـت شـهر      

عنوان صداي مستقل و پيش رو كسب كند. بـا توجـه    هاي خبري به رسانه
سهام شـركت را طـوري پخـش    كس به اهميت مالكيت در رسانه آقاي او

 ،بنابراين .اش باشد ي و كنترل اين رسانه در دست خانوادهأكرد كه حق ر
رد. گيـ   نمـي  گاه از طرف سهامداران و شركا مورد فشار قرار مديريت هيچ

ادغـام و يـا    ،ها قـادر بـه فـروش    آن ،اساس توافق سهامداران عالوه بر هب
پذير اسـت كـه    واگذاري شركت نيستند. چنين حركتي تنها موقعي امكان

نحو احسن به يكـديگر اطمينـان داشـته     نفع توافق كنند به افراد ذي   تمامي
يـورك  نيواستقالل تحريريه حفظ شود و تماميـت   ،باشند تا از اين طريق

  كار خود ادامه دهد.   عنوان يك روزنامه مستقل و شجاع به به زتايم

  عنوان فرايند سازماني   خبرسازي به
ايـن   ،هاي مختلـف سـاختار يـك سـازمان تشـكل شـد       پس از آنكه بخش

ها مطرح است كـه چگونـه ايـن سـاختار بـر محتـواي رسـانه تـأثير          الؤس
ـ   يرا منتقل م اميگذارد؟ سازمان چگونه پ  مي سـاختار   ،تكند؟ در يـك حال
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همـاهنگي سـازمان    يمنابع سازمان و چگونگ صيتخص يچگونگ گر نشان

سيس يك دفتر خبري در واشنگتن دي سـي  أخود است. ت تيبا محيط فعال
حـائز اهميـت    ،به اين مفهوم است كه خبر پايتخت آمريكـا بـراي سـازمان   

 تـر  توانيم سـئوالي دقيـق    عالوه ما مي گذارد. به  بر محتوا تأثير مي نياست و ا
  مطرح كنيم و آن اينكه تأثير توليد خبر در يك چارچوب سازماني چيست؟  

عنوان قسمت غيرقابـل اجتنـاب    سازمان به درگيري به ،در يك حالت
سـاختار   نيب نيبخشد. در ا  رسميت مي يا و بزرگ رسانه دهيچيپ اتيعمل

نان رسـانه در آن بـر   است كه كارك يباز نيدهنده زم نشان ،ها سازمان نيا
رسـانه   دربـارة . سـيگال  شـوند  مـي وارد جنگ  يا سر منابع محدود رسانه

مـوارد   گـر  نشـان خطوط مرزي كـه   ،گويد: جدا بودن كار افراد  خبري مي
گويـد: غيـرمطمئن     او مـي  دهـد.   مورد اختالف سازمان است را نشان مـي 

را فـراهم   هاي سـازماني  ثيرگذاري سياستأبودن خبر فضاي كافي براي ت
در داخـل يـك    ،و اختالفات چه افقي و چه عمـودي  ها يكند. درگير  مي

هـا   خود كه آنخبري گران به سمت منابع  گزارش. شوند ميايجاد سازمان 
له بيشـترين  ئشوند. ايـن مسـ    سوق داده مي ،بيشترين تماس را با آن دارند

ـ        درگيري را براي آن ا عاليـق  هـا بـا سـردبيران كـه بيشـترين ارتبـاط را ب
بعـدي در ميـان ادارات رخ    هـاي  درگيـري كنـد.    مخاطبان دارند ايجاد مي

هـاي مختلـف بـه     در يك روزنامـه سـردبيران بخـش    ،براي مثال .دهد  مي
عنـوان   هـا بـه   . آنشـوند  مـي  ريـ خود بـا هـم درگ   يها نمايندگي از بخش

 كاركنان بخش خود و كـل سـازمان   ــكه بايد بين دو حوزه  ييها ميانجي
هـا در موضـوعات مـورد بحـث      كننـد. آن   عمل مـي  ،تعادل ايجاد كنند ــ

خبـري  سر منابع  سردبيران بر با ديگربايد در نهايت  اماكنند   زني مي چانه
هـا نيـز    سازمان به توافق برسـند. درگيـري   يينها ديدر تول ييفضا ژهيو به

 كيز ا شيهايي كه ممكن است به ب ويژه آن بر سر مطالب است به معموالً
بـاب   ،وقتي حادثه واترگيت اتفـاق افتـاد   ،حوزه مربوط شوند. براي مثال
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راي پوشـش خبـري آن   بمترو تحريريه وودوارد و كارل برنشتاين از طرف 
له ئبعد وقتي موضع حادثه واترگيت بـه يـك مسـ    يالبته كم .گمارده شدند

افراد برجسته و نخبـه ديگـري بـراي پوشـش آن موظـف       ملي تبديل شد،
 شركتاگر يك شركت ژاپني مبادرت به خريد يك  ،بيترت نيهم . بهشدند
و بخش   بخش سرگرمي ،سردبيران بخش خارجي ،سازي آمريكايي كند فيلم

پوشش خبري اين موضوع با يكـديگر رقابـت    يروزنامه برا كياقتصادي 
 تـأثير  گـر  نشـان خواهند كرد. چيدمان خبري صفحه نخست يـك روزنامـه   

بر محتواي خبر است. سردبيران بـراي اينكـه تعيـين     هاي سازماني سياست
كننـد    گيرد با يكديگر مذاكره مـي   در صفحه نخست قرار مي خبركنند كدام 

كنـد.    مـي  را توليد كرده حمايـت  هر سردبير از خبري كه گروه خودش آن
 واشـنگتن پسـت  و  نيويـورك تـايمز  سيگال در تحليل صـفحات نخسـت   

هاي اداري است كه پس از درگيري  گيرينتيجه در دريافت صفحه نخست،
اسـت.   شـده تهيه (اخبار داخلي، خارجي و پايتخت) متفاوت تحريريه سه 
نظر گرفتن اين واقعيت ما انتظار خواهيم داشت وقايع در تعادل كامل  با در

بسـتگي بـه سـاختار سـازماني دارد كـه نيازمنـد        ،كامـل  تعـادل  روي دهد.
  .  هاست تحريريههمكاري تنگاتنگ 

هـاي متفـاوت شـغلي     منجر بـه ايجـاد فرهنـگ    ،هر ساختار سازماني
در  نيويـورك تـايمز  ميان دفتر  يكروكراتووجود اليه ب شود. با توجه به  مي

ايـن روزنامـه را   ، گروه مطبوعاتي پايتخـت  ،واشنگتن و شعبه مركزي آن
را  تختيدر پا واشنگتن پستنامد در صورتي كه دفتر   روزنامه سردبير مي

سـاختار سـازماني    هـا،  در بيشتر روزنامه كنند.  امه خبرنگار اطالق ميروزن
نيازهاي ژورناليستي با شكست مواجه شده است. براي  تأمينبراي  سنّتي
و  متـرو  سـنّتي  ةروزنامـ  ،تياسـت  ةروزنامـ  ،در كارولينـاي جنـوبي   ،مثال

 يهاي تخصصـ  خود را به بخش يها جا كاركنان روزنامه ،فيچرز ةروزنام
دولت و زندگي  ،هاي اجتماعي ريشه ،يادگيري ،جنايي ،د زندگي بهترمانن
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در روزنامـه جـذابيت    كه يتخصص ستميدر س نيب نياند. در ا شهري داده

ريـزش   ياديـ خـوب ز  يهـا  بخش ،در واقعيت كارآيي نداشت اماداشت 
نيز براي تخصـيص فضـا و منـابع     اورنج كانتي رجستر ةپيدا كرد. روزنام
گران در  مشابه را ايجاد كرده است. در روش جديد گزارشخود تغييراتي 

ـ ها  شوند بلكه آن  تقسيم نمي يهايي مانند اقتصاد يا شهر بخش  صـورت  هب
محيط زيست يا سالمت به ايـن   :شاملكه شوند   بندي مي موضوعي گروه

سـالمت از   يها معني كه يك گروه از خبرنگاران مسئول پوشش گزارش
  هستند.رساني در زمينه سالمت و يا تجارت آن  تحقيق گرفته تا خدمات

  تر بر محتوا   شيوه تأثيرگذاري سازمان بزرگ
برايمان مطرح شود كه چگونه  سؤالممكن است اين  ،از ديدگاه سازماني

 اي رسـانه هـاي مختلـف سـازمان     توليدكنندگان محتوا تحت تأثير قسمت
مثـال بـه    گيرند؟ چگونـه بخـش اقتصـادي يـك روزنامـه بـراي        قرار مي

به بخـش  يك سازمان هاي  گذارد؟ چگونه زير مجموعه  تحريريه تأثير مي
هـا و يـا خريـد     گذارد؟ مـوج ادغـام رسـانه     سازمان تأثير ميآن  اي رسانه
توجـه صـاحبان    1980ها از سـال   ها و ايجاد تغييرات بنيادي در آن رسانه

ويژه در  د. بهبر محصوالت آن جلب كر اي رسانهرسانه را به تأثير سازمان 
ثيرات سـازماني بـر   أكارشناسـان رسـانه نگـران ايـن بودنـد كـه تـ        ،خبر

 شــان گونــه كــه دل ن هــا را بــر آن دارد كــه جهــان را آ هــا آن ژورناليسـت 
طـور كـه هسـت. بـراي مثـال ممكـن اسـت         نه آن خواهد تشريح كند  مي

طـرح آن در رسـانه سـود سرشـار تبليغـات آن را بـه        خطرات سـيگار و 
وقتي يك مقاله انتقادي  1980مادر جونز در سال  هيبياندازد. نشر مخاطره

ثيرات أها گرديد بـه تـ   ي دخانيات كه موجب لغو تبليغات آنها شركتاز 
هايي كه به كـاهش   توانيم جنبه  رسانه پي برد. پس ما مي وير سازماني بر

كند و يا شكنندگي در برابر فشـارهاي    استقالل ساختار سازماني كمك مي
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يـك   ،يخبـر  يكارها يتاقتصادي در رسانه را بررسي كنيم. مطالعات سنّ
شــدت مســتقل ژورناليســتي را كــه اداره اخبــار را از ديگــر  بــه فرهنــگ
كشد. در واقع   به تصوير مي ،دارد  مستقل نگه مي وهاي سازمان جدا  بخش

منظور حفظ استقالل ژورناليستي طراحي شـده انـد    هاي خبري به سازمان
كند. در واقـع ديـوار     كيد نميأن حال هيج قانوني چنين استقاللي را تبا اي

در حال فرسايش بوده  اي رسانهبين تحريريه و بخش درآمدزايي سازمان 
هـا را   كنند كـه اسـتقالل ژورناليسـت    يها را متهم م نهاست. منتقدان، رسا

ممكـن   دهيـ پد نيـ ا ،يدگاه سازمانيدكنند. از  يطمع و تكبر خود م يفدا
هـا و   كـه درآمـد روزنامـه   حقيقـت باشـد    نيـ كامالً طبيعـي ا  جهينت است
تلويزيوني در حال كاهش است. در بيست سـال گذشـته و بـا     يها شبكه

ديـوار بـين    ،در صنعت روزنامه يافزايش فشارها براي ايجاد سود اشتراك
اقتصاد و تحريريه از بين رفته اسـت. جـيم اسـكوارز معـاون اجرايـي و      

امـروزه بـه جـز     گويـد:   دراين رابطه مي يبيوناشيكاگو تر ةمسردبير روزنا
 رانيمـد  اريـ هـا در اخت  مسئوليت نهـايي محتـوا در روزنامـه    ،چند استتثنا

ماننـد خـود مـن كـه      رانياقتصادي است و نه سردبيران. امـروزه سـردبي  
عنـوان   ببرند به نيو سرمقاله را از ب ياقتصاد تيند اختالف بين فعالا مايل

و كساني كه تمايلي به اين كار ندارنـد   شوند ميستاندارد شناخته سردبير ا
  .)20: 1993(اسكوايرز،  دوام نخواهند آورد اديز

براي كار كردن در محيطي به اصطالح بـدون   يا امروزه ادارات رسانه
كـه بازاريـابي و تحريريـه آن بـا يكـديگر       يمحل ،شوند  ديوار تشويق مي

ــه باشــد. در همــ ــهراســتا  نيآميخت ــا روزنام ــد  ييه ــمانن  يســاكرامنتو ب
 غاتيو تبل يابيبازار رانياند كه بر اساس آن مد كرده نيتدو يدستورالعمل

  .)1993(كروين، كنند  يدر جلسات اتاق خبر شركت م
له مهـم  ئمسـ  واز مديران خبر كه به د يدينسل جد رياخ يها در سال

ـ  يبـرا  ،كاهش بودجه و بازار محوري توجه دارنـد  خبـر   هـاي  اقاداره ات
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عنـوان   س (بـه شبكه سي بـي ا  1980اند. براي مثال در دهة  منصوب شده

) كه با كـاهش ميـزان سـوددهي    يريتصو ينگار در روزنامه يتسنّ شرويپ
بخـش خبـر خـود بـه      ريعنـوان مـد   مواجه شده بود ادوارد جويس را به

تصـادفي نبـود. جـويس تنهـا مـدير يـك        ،و ايـن تغييـر   گرفـت خدمت 
وي مشهور به انجام عمليات سـودآور در سـوابق    اماحلي بود تلويزيون م

ا اي و قـوي نبـود    ژورناليستي خود بود. جويس يك ژورناليست حرفه امـ 
توانسـت    ها و بودجه بود. مـردي كـه مـي    مردي كامل براي كاهش هزينه

س سي بي اانجام دهد. بسياري در شبكه  احسننحو  اهداف سازمان را به
دانستند كه  يدانستند بلكه او را مردي م  نمي رفدار شبكهجويس را ط ،نيوز

     س را در خدمت سازمان بود. منتقدان عامـل تضـعيف شـبكه سـي بـي ا
 س بـه آن  ارتباط نزديك بين مديران شبكه و رهبران شركتي كه سي بـي ا

  .)1989(استون،  دانستند  متعلق بود مي
مـوقعي آسـيب    ،تيمحصـول ژورناليسـ   ديوار استقاللِ ويندگ  ها مي آن

رشـد كنـوني    شود. در رونـد روبـه    پذير است كه حمايت تبليغاتي كم مي
دنبـال ايجـاد ارتبـاط نزديـك ميـان       فعـال بـه   صورت بهبرخي از مجالت 

لـث  همجلـه   ،اند. براي مثـال  ها بوده دهندگان تبليغات و تحريريه سفارش
پيشـنهاد  ترازوهاي وزن كشـي    ) به شركت توليدكنندهخط سالمت( نيال

داد در قبال انتشار مقاالتي در راسـتاي وزن افـراد و نيـاز بـه تهيـه يـك       
هزار دالر دريافت كند. البته الزم به ذكر است كه  25 ،دستگاه كنترل وزن

ا مبلـغ فـوق را پرداخـت نكـرد      ،اين شركت توليدكننده ترازوي وزن امـ 
مقالـه   شايد عجيب نباشـد كـه بدانيـد    .شركت رقيب به استقبال آن رفت

تـرازوي   ،بعدي كه در آن يك نظرسنجي در مورد رژيم غذايي انجام شد
هاي غذايي و ابزار مورد نياز قـرار   هترين رژيمفهرست بشركت رقيب در 

بـا شكسـتن    آمنـي  يعالوه مجله علم و فنـاور  به .)1991(ليپمن، گرفت 
 اپرا روي جلـد مجلـه چـ    هـا  شركتعكس يكي از محصوالت  ،مرزها
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دوم همين مجله به چـاپ   ةموتوروال در صفح ديموبايل جد يكرد. گوش
سـردبير وقـت در اعتـراض بـه نقـض       ،رسيد. در واكنش به اين اقدامات

د (دارتـس،  هاي ژورناليستي به دليل توجيهات اقتصادي استعفا كـر  ارزش
نقض استقالل تحريريه تنها به چند مجله منتهي نشد و اين روند  ).1991

بـازار   هـارپرز   و مجله رياسكوا ،ويك نسيبيز ،ويكيوزنبه ناشراني مانند 
    .)1991(ليپمن،  ادامه يافت ،تبليغات بودند كه همه متهم به ادغام خبر و

هاي فوق تحت تأثير تبليغات قـرار   ها نيز مانند مجله محتواي روزنامه
از درآمــد   صــنعت تبليغــات قســمت اعظمــي ،گرفــت. در بيشــتر جوامــع

هـا در   برخي از روزنامـه  جهدهد. در نتي  خود اختصاص مي ها را به روزنامه
اند. در ايالت  اندازي كرده روزنامه خود بخشي با عنوان بخش تبليغات راه

كند كه روزنامـه    فلوريدا يكي از سردبيران بخش امالك و مسكن ادعا مي
 اريعامل موفقيت مادي است زيرا امروزه ارتباط بين خبر و تبليغـات بسـ  

    .)22: 1991(لسلي،  گذشته است از شتريب
نگرانـي در   تر شده اسـت،  پيچيده اي رسانهسازمان  راز آنجا كه ساختا

مورد از بين رفتن استقالل ژورناليسم افزايش يافتـه اسـت. در روزگـاران    
 يطلبـ  ناشران جـاه  ،رسانه يطرف يب هيتهديد سازماني عل نيتر مهم گذشته،

ا كردند.  يوذ بر اخبار تالش ماعمال نف يبودند كه مشتاقانه برا امـروزه   امـ
 ،هـا  رشـد سـازمان   پيچيـدگي روبـه   .تر شده است پيچيده رتهديدات بسيا

افزايش بوروكراسي ميان كاركنان خط مقدم رسانه و مديران ارشد را رقم 
مديران  ،يابد  زده است. هر چقدر فاصله بين مديران و كاركنان افزايش مي

  دارند.  ينياي كاركنان رده پا ائل حرفهكمتري نسبت به مس ينگران
سسات ؤباعث ارتباطات بين سطوح عالي و م يچيدگيافزايش پ ،عالوه به

شـود    گـران توصـيه مـي    بـه گـزارش   بـراي مثـال،   .شـود   مـي  بيرون سازمان
هـا تـأثير    آن يطرفـ  يهاي سياسي نداشته باشند زيرا ممكن است بر ب فعاليت

ر افراد مديريتي در سطوح باالي رسانه اعمـال  چنين محدوديتي ب امابگذارد. 
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زمـان   هم ،ستيتس منآستن آمريكن اكينتزل ناشر  راجر ،شود. براي مثال  نمي

ت مديره ئهاي زيادي در هي رئيس اتاق بازرگاني محلي نيز بود. مديران رسانه
هـا   ي بـزرگ كـه تبليغـات آن   ها شركت ،ها دانشگاه ،ها سساتي مانند بانكؤم

تـر و   سازمان بزرگقدر هر چ حضور دارند. بنابراين، ،ه رسانه استوابسته ب
تـر بـر اشـخاص و     سـازماني بـزرگ  عوامل احتمال اينكه  ،شود  ميتر  پيچيده

  بيشتر است. دستورالعملهاي سازماني تأثيرگذار باشد،

  استقالل شبكه: واقعي يا قانوني؟  
 ،بخـش خبـر  اسـتقالل   ميسه شبكه اصلي به اين نتيجه رسـيد  يدر بررس

بـر   ريثيرگـذا أقـادر بـه ت   يكند و سازمان اصل يم نيآن را تضم يطرف يب
مـداخالت   ،اسـتقالل رسـانه   ساختار قانونيِ نيروند اخبار نخواهد بود. ا

  كند.  غيرقانوني را از نظرها دور مي
هـاي ديگـر    چند كه از لحاظ سازماني جدا از بخـش  ادارات اخبار هر

تحت فشار است. اين فشارها  ،ها بخش ف ديگراز طر اماشوند   ساخته مي
ـ   دانهثيرات اغلب گاهي نامحسوس و هوشمنأو ت  يبـه اجـرا   ياسـت ول

يـك تـيم    1984كنـد. در سـال     هاي مورد نظر سازمان كمك مـي  سياست
اسـف   طيي بي سي تحقيقي در مورد شراتحقيقاتي از بخش خبر شبكه ا

آژانس اطالعات و دوست  سيمتعلق به چارلز ويك رئ يها شگاهيبار آسا
 ،ر خبريمد اماجمهور وقت آمريكا انجام داد  رونالد ريگان رئيس   صميمي

متن پيشنهادي گروه تحقيق را رد كرد و گزارش را معدوم ساخت. گرچه 
رئيس وقت خبر اتخاذ كرد  دربارةي بي سي اين تصميم را بخش اخبار ا

ارشـد شـبكه تمـاس گرفتـه     با مديران  ماًيدر واقع وكيل آقاي ويك مستق
اي بـي  كه دو روز قبل به معـاون شـبكه    زيآم اي اعتراض در نامه يبود. و

متذكر شده بود كه اين گـزارش ارزش خبـري    ه بود،ارسال كرد سي نيوز
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ـ  ).1985(دووي،  ندارد و نبايد پخش شود  ايـن وقـايع نشـان     نيارتباط ب
  ن نيستند. از فشارها ايم ،ها و كاركنان آن دهد سازمان  مي

س توجه كنيد. شبكه سـي  هاي زير در رابطه با شبكه سي بي ا به مثال
ـ  ،رو شيپ يعنوان شبكه خبر س بهبي ا  خـود  يسـتگ ياز سـهم و شا  شيب

هـا   كار داخلي خود قرار گرفته است. ايـن تحليـل   ليو تحل يمورد بررس
 از جانب محققان و كاركنان سابق اين شـبكه انجـام شـده اسـت.     معموالً

سطح باال (كالس باال) اسـت كـه    يرسانه خبر كيدر واقع  يشبكه خبر
س در سـي بـي ا   هو مشكالت شبك رديگ يمورد توجه عموم قرار م اريبس

عنـوان   س بها يب يعالوه س هاست. به رسانه ريمشابه مشكالت سا ،ماهيت
 ،در سـطح مـديريتي   ،بالد يو استقالل خود م يگر اي كه به حرفه يا شبكه
  كند.   ند خبر مداخله ميدر رو

كنند در خبرهاي خـاص    اغلب سعي مي اي رسانههاي  رهبران سازمان
 ،سسات قدرتمنـد ؤفشار رهبران م حتممكن است ت اماتأثيرگذار نباشند 

جمهـور سـابق آمريكـا     تن به اين كار دهند. پرونـده منتشـر شـده رئـيس    
حـوه پوشـش   اين واقعيت است كـه او نگـران ن   گر نشانريچارد نيكسون 

ها فشار وارد  همين اساس او نيز بر رسانه ها از وي بود و بر خبري رسانه
كاخ سفيد در زمان  اي رسانهكرد. وقتي كه چارلز كولسن رئيس بخش   مي

جـوالي   15س آقاي فرانك استنتون در نيكسون با رئيس شبكه سي بي ا
دانـد    ينيكسـون مـ   ديدار كرد، كولسن به طعنه به اسـتنتون گفـت:   1971

كند با اين جملـه    اي نمي س در روند خبرها مداخلهرئيس شبكه سي بي ا
: حق بـا شماسـت مـن كـار     تشبكه خبري تحريك شد و گفاين رئيس 

توانم انجام دهم ولي در حـد تـوانم كمـك خـواهم كـرد. او        زيادي نمي
افزود: حتماً با رئيس بخش خبر تماس خواهم گرفت و سفارش شـما را  

  ).296 :1989(اُدووس،  دخواهم كر
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هاي مديريت شبكه سي بـي   ترين مداخله يكي از اصلي، سال بعديك 

كـه در   زمـاني  1972 راكتبـ  27س در موضوعات خبري اتفاق افتـاد. در  ا
س اي از شبكه سـي بـي ا   دقيقه 14جريان رسوايي واترگيت يك گزارش 

 ،د آوردوجـو  نيوز پخش شد و موجبات نارضايتي ريچارد نيكسون را بـه 
س تمـاس گرفـت.   سرعت بـا ويليـام پيلـي مالـك سـي بـي ا       نيكسون به

هاي زيادي براي پوشش ايـن جريـان    گويد: هماهنگي  هالبرستام مي ديويد
بـا ايـن حـال     ؛هاي زيادي اعمال شـده بـود   انجام شده بود و محدوديت

اي بود كه انگار هيچ محدوديتي وجود ندارد و خبر  گونه پوشش خبري به
پيلـي، آقـاي فرانـك     ).657 :1979(هالبرستام،  ور كامل مستقل استط به

شبكه  نيس و ريچارد سيلنت رئيس بخش خبر ااستنتون رئيس سي بي ا
را فراخواند تا از گزارش واترگيت انتقاد كند و مانع از پخش قسمت دوم 

هاي زياد در نهايت بخش دوم گزارش پخـش شـد    آن شود. پس از بحث
 د و مابقي سانسور شـد شدقيقه آن پخش  8قه گزارش فقط دقي 14 از اما

  ).1979(هالبرستام، 
و پوشـش خبـري    1960هاي دانشجويي در دهة  تاد گيتلين نارضايتي

بركرلـي   ورشـيان س را كه مسـتندي تحـت عنـوان ش   آن توسط سي بي ا
كند سه هفته پيش از آنكه اين برنامه مسـتند    چنين بررسي مي ،ساخته بود

آقاي پيلي مالك و فرانك استنتون رئيس تلويزيـون سـي بـي    پخش شود 
ايـن گـزارش شـدند.     خواهان تغييرات اساسي در ،س با مداخله مستقيما

به  يفرنيااين تغييرات شامل افزودن اظهارات كالرك كر رئيس دانشگاه كال
گيري تحقيرآميز به اقدامات دانشجويان  اين گزارش و ارائه مقدمه و نتيجه

گيـري توسـط هـري لينـونر خبرنگـار ايـن شـبكه         قدمه و نتيجهكه اين م
خوانده شود بود. سازنده اين مستند نيز گفت كه آقاي كر رئيس دانشگاه 

اسـتنتون   قـاي كاليفرنيا از تهيه چنين گزارشي بسيار ناراحت شـده و بـه آ  
 شكايت كرده است و استنتون نيز در نتيجه دستور اعمال تغييـرات را بـر  
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انـدركاران   رش صادر كرده است. گيتلين معتقد است دسـت روي اين گزا
كننـد حتـي اگـر ايـن معيارهـا در        رسانه معيارهاي خـود را تحميـل مـي   
  .  )63ـ  5 :1980(گيتلين،  چارچوب اصول ژورناليستي نگنجد

  موضوع شركت تايم  
شـنز در سـال   يادغام شركت تايم و وارنـر كاميونيك  وبهاي مكت در رسانه

ي اسـت بـراي اينكـه بـدانيم چگونـه تغييـر در سـاختار        مثال خوب 1989
گذارد. شركت تايم كه پنج مجله   آن تأثير مي يشركتي در رسانه بر محتوا

كند با شـركت وارنـر     را منتشر مي مردمو  ورزشي ،فورچون ،فيال ،تايم
را تشـكيل   كـا يآمر   سـرگرمي  ترين شـركت ارتباطـات   ادغام شد تا بزرگ
رين موضوعي كه در زمان ادغام اين دو شركت مطرح ت دهد. در واقع مهم

استقالل تحريريه بود به ايـن معنـا    تأثير آن بر وحدت ژورناليستي و شد،
كه چگونه استقالل سازماني مجالت شركت تايم حفظ خواهـد شـد. در   

در مخالفت با تالش خصـمانه شـبكه    ريدر دالو يدادگاه يآن دوره قاض
هـدف   نيتـر  مهـم «: كـرد  يآور ادي ميتا ديخر يپارامونت برا يونيزيتلو
و حفظ فرهنگ تايم با فسـلفه مـديريتي    ميتا ستهيشا مؤسسهحفظ  ،ميتا

حفـظ اسـتقالل    يخاص و ساختار متفـاوت آن اسـت كـه همـواره بـرا     
ــ  ــر فشــارهاي بخــش اقتصــادي تــالش م  كنــد يژورناليســتي آن در براب

  ).  a1989: 27(سياباتاري، 
سس تـايم شخصـي بنـام هنـري     ؤواقع مارشد و در  ريسردب نينخست

هاي ژورناليستي  لوس بود كه با اراده قوي خود توانسته بود تايم را با پايه
و منـافع سـهامداران را در نظـر       اداره كند. او در كار خود منافع عمـومي 

ـ  ). a1989: 28(سياباتاري،  گرفت  مي اسـاس  ر لوس تصميمات خـود را ب
ارزه با كمونيسم و طرفداري از نظـام  ايدئولوژي شخصي و تعهدش بر مب

كـرد و بـه     اتخـاذ مـي   ايـ داري و همچنين تبليغ تسلط آمريكا بر دن سرمايه
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توجه  توجه بود و در واقع او به بخش اقتصادي كم معيارهاي اقتصادي بي

كـرد و    بود و حتي در بسياري از مواقع در جلسات اقتصادي شركت نمي
(هالبرسـتام،   عنوان سـردبير سـپري كنـد    هداد تا وقت خود را ب  ترجيح مي

وجود آمد كه بر اساس آن سردبير  به ميدر تا يپس از لوس قانون). 1979
 د و مقـامي شـ ت مـديره تعيـين   ئـ عنوان يكي از اعضاي اصلي هي ارشد به

ا مشابه با مدير اجرايي داشـت.     ادغـام تـايم بـا شـركت وارنـر نقـش        امـ
بودجه تضعيف كرد. وسيله كاهش راهميت سردبير را بهپ  

خبـر ادغـام    ميبود كـه تـا   نيجامعه ژورناليستي در آن زمان ا رانينگ
طرفانـه   دهد. پوشش خبري تايم تا چه حد بي يخود را چگونه پوشش م

تصـميم   تايمخواهد بود؟ در ابتدا جيسن مك مونس سردبير ارشد مجله 
 يهد؛ اتفاقمارس روز ادغام تايم و وارنر را پوشش ند 4گرفته بود حادثه 

ي را به آن اختصاص دادند. مـك  يها بخش نيوزويكو  تايمز يوركنيوكه 
 كيـ  يبـه معرفـ   هيشـب  يخواست كار  مونس بعدها اعالم كرد كه او نمي

  . )b1989: 34(سياباتاري،  انجام دهد ديمحصول جد
گفت انتشار گزارش از شركت مادر، براي او برگ برنده نيست.   او مي

 وجلـوي ادغـام تـايم     ميتـا  ديارامونت تالش كرد با خركه شبكه پ زماني
ايـن موضـوع را    ،ميتـا عنـوان مجلـه رقيـب     به نيوزويك ،وارنر را بگيرد

داد. اين اقدام خبرنگاران تايم  عنوان گزارش اصلي روي جلد خود قرار به
عقـب   كيـ وزويناز  ،را نگران كرد كه در مورد خبر مربوط بـه خودشـان  

  .)b1989ري، (سياباتا اند افتاده

    عنوان مدير يا خبرنگار ها: سردبير به روزنامه
كنــد. يكــي از   اســتقالل در روزنامــه نيــز صــدق مــي دربــارةهــا  نگرانــي

هـا در   تغييـر نقـش سـردبيران و جايگـاه آن     ،موضوعات در خور توجـه 
ها  بر محتوا دارد. روزنامه   ساختار سازماني است. اين تغييرات تأثير مهمي
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تلويزيون با كاهش مخاطب و افزايش رقابت مواجه هستند. اين نيز مانند 
محوريت بازاريـابي در ميـان مـديران رسـانه      مدنوجود آ هجريان باعث ب

  ده است. شبيشتر  ديبراي افزايش تول
دهنـده آن   ها با سازمان نشـان  نحوه ارتباط ژورناليست ،در حال حاضر

ن اسـت. آنـدروود در   است كه استقالل ژورناليستي در حال از بـين رفـت  
هــا  در تحليلــي در مــورد رونــد مــديريت خبــر در روزنامــه 1988ســال 

هـاي آمريكـا    سيطره خـود را بـر روزنامـه    ها شركتكه  گويد: از زماني  مي
ها نيـز رفتارهـاي خـود را بـه مـديران       سردبيران روزنامه ،اند افزايش داده

آنكـه بـه سـردبير     اند. براي مثال مايكل فنچر براي نزديك كرده ها شركت
 اشركه متعلق به شركت گانت بود ارتقا پيدا كند به ن سياتل تايمزاجرايي 

نحـوه هزينـه بودجـه و     درصد از وقت خـود را بـه   چهل، خود اعالم كرد
حـوزه خبـر    اي بـه  هماهنگي بازار اختصاص خواهد داد (وي هيچ اشـاره 

د و خـودش بـه   دا ريياتاق خبر را تغ تيريمد ستميس تينكرد). او در نها
    ).1988 ،آندروود( شد ليبا بخش فروش تبد يرابط

م بـي  و نگرش شركت ا تصاديفشار منافع اق ،گيرد  آندروود نتيجه مي
خالقيـت و رك   ،پناهگـاه (اسـتقالل   يروزنامـه را كـه زمـان    تيفعال ،يا

هاي فـردي   دهد. در اينجا ما شاهد تضاد ميان ارزش يتغيير م ،گويي) بود
نتيجـه   سـازمان بـه افـزايش مخاطبـان و در     كـه  ييهستيم جـا  و سازماني

دنبال فضـايي   بهطرف ديگر نويسندگان  كند و در  افزايش درآمد توجه مي
 ديترويـت نيـوز   ةبيشتر بـراي خالقيـت هسـتند. سـردبير ارشـد روزنامـ      

گـران   هاي مديريتي جديد اهميت سـردبيران و گـزارش   گويد: تكنيك  مي
كنـد كـه     ختم مي سؤالست. اين روند ما را به اين خالق را از بين برده ا

رود كه  يشحدي پ تواند به  در سازمان مي ينيساختار مديريتي از باال به پا
كاركنان سطوح پايين ديگر هيج آزادي عملـي نسـبت بـه زمـان گذشـته      

كاركنان رسـانه نسـبت بـه سيسـتم      دگاهيطور وضوح د هنداشته باشند؟ ب
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ها در سـازمان بـا يكـديگر متفـاوت      موقعيت آن بسته به ،مديريتي جديد

در مـورد حركـت فرهنـگ     يشناس آلماني مقاالت است. ماكس وبر جامعه
ـ  تيـ قابل ،ندهيكنترل فزا ،گرايي عقل تسم غرب به و ثبـات در   ينـ يب شيپ

اين ساختار سـازماني از   .)125 :1987(كينگ،  نوشته است يروابط انسان
مخاطـب را بـه    يابيذ شده بر اساس بازاركه تصميمات اتخا ينيباال به پا

گرايي سـازمان خبـري را    از عقل ينمونه روشن ،كند يم كتهيسطح پايين د
 قيدق ياجرا يبرا ينيتضم زيموجود ن اتيكدهد. ساختار بوروكر  نشان مي

بـه   كه قـبالً  يستيخود را از ل يسوژه كارها ،گران هاست و گزارش برنامه
  كنند.  ينتخاب ما ،است دهيسردبير رس دييأت

كه بـر اسـاس خواسـته     ستي اا نمونه بارز روزنامه يو اس اي تودي
 زنامـه بـا رو  كند. سـاختار سـازماني ايـن روزنامـه     يو بازار كار م ريسردب

گران رابطه تنگاتنگ  آن با گزارش يياجرا ريمينر كه مدگزَسانفرانسيسكو ا
متفـاوت اسـت.    ،روكراتيك مـديران را نـدارد  ودارد و تحمل دستورات ب

ها  سردبير ارشد اين روزنامه به حمايت از مردم و دادن فضاي كافي به آن
در مقايسه بـا   مينرگزَا ةساختار روزنام). 26 :1988 ،آندروود(كيد دارد. أت

ا دهد.   مي ها با افراد در مقايسه با سازمان قدرت بيشتري هديگر روزنام امـ 
  : ستيموافق ن دگاهيد نير با انچِفَ

در جهان امروزي ارزش پول از گذشته بيشتر بدانند كه ردبيران بايد س
 ييدر چارچوب بودجه سازمان به تنهـا اتاق خبر  هاي است. كاهش هزينه

ـ  بدانند كافي نيست. سردبيران بايد  هـا بـا بودجـه     بودجـه آن  هكـه چگون
اسـاس   خبـري بـر   يهـا  تيـ سازمان متناسب خواهد بود و چگونـه اولو 

  ريزي شود. مان برنامههاي ساز اولويت
سازمان  يمسئول نگهدار روزنامه، كي ريباور است سردب نيا ر برنچِفَ
و  يسـت يژورنال يهـا  تيـ واحـد متشـكل از فعال   يا عنوان بدنه به يا رسانه
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است تا شـغل   يتيريشغل مد ،شتريب ريامروزه شغل سردب«: است يابيبازار
   »كند. تيريرا مد ستميتمام منابع و س دياو با ي،راستاريو

 يكند تـا اسـتقالل و قـدرت نسـب     يبه ما كمك م راتييتغ نيا ليتحل
بخـش   ،ريسـردب  كي. اگر ميكن يروزنامه بررس كيرا در  هيريبخش تحر

زمــان اداره كنــد قــدرت بخــش  و اقتصــاد را در روزنامــه هــم هيــريتحر
كــه در ابتــدا  يصــورت فــرد نيــاو كــم خواهــد بــود. در ا يســتيژورنال
 ريكند كه از سردب يم شغالرا ا يكرد سمت ياتخاذ م يستيالژورن ماتيتصم
 فهيدو وظ ايالدلفيفروزنامه  سيمثال رئ يتر است. برا نييپا طيشرا نيدر ا

اقـدام   نيـ بود كـه ا  غاتيتبل يگريفروش و د يكيداشت كه  گريعمده د
كار  نيبرد. ناشر با انجام ا يم نيو اقتصاد را از ب هيريتحر نيحائل ب واريد
كـار   نيـ كند. با انجـام ا  جاديمنابع ا انيم يبهتر يصد داشت تا هماهنگق

 و تـالش كنـد تـا بـر     ديبازار پاسخ بگو يازهايناچار است تا به ن ريسردب
اصـول   يارهـا ياساس مع كند و نه بر هياساس عالئق مخاطبان گزارش ته

 يخبر يها سازمان ي،اقتصاد يتوان گفت فشارها ي. مسميژورنال يا حرفه
  دهند.  رييعالئق مخاطبان تغ ساسا خود را بر وادار كردند تا ساختار را

ـ  شيب يستيژورنالريغ يها آنكه دستورالعمل ليبه دل بـه اتـاق    شياز ب
با تضاد  يتجار يها و ارزش سميژورنال يا حرفه يها رسند ارزش يخبر م

 ياديز تأثير ندارند، يستيكه دانش ژورنال يانتصاب افراد .شود ميمواجه 
رفتـه اسـت كـه     شپـي  يقـدر  اقدام به نيخبر گذاشته است. ا يبر محتوا
  برده است.  نيها را در كار رسانه از ب از ارزش يا مجموعه

  ها هرسان ييگرا هم اتتأثير
مشـابه   يها ينگران اما ميا صحبت كرده سميژورنال دربارة شتريتاكنون ما ب

كنند  يم يسرگرم ديتولكه  ييها آن يرسانه و حت گريد يها در مورد گونه
عالقـه نشـان    ،يـي گرا هـم  ينوع ها به رسانه رياخ يها وجود دارد. در سال
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ـ  كننـد.  ليـ را تكم گريكـد يهـا   محصوالت آن قيطر نياند تا از ا داده  نبِ

دهد: يرسانه ارائه م ييگرا هم يبرا يمدل تك يويسنار انيكيگدب  
از  يكـ ي. فعـال اسـت   يا رسـانه  يهـا  نـه يدر تمـام زم  نتيشركت جا

 تيـ كنـد كـه قابل   يمـ  يداريخر ار يا سازمان مقاله نيمجالت متعلق به ا
 نيـ مقالـه در مجـالت ا   نيـ ا ةسـند يكتـاب را دارد. نو  كيشدن به  ليتبد

كه  يكند. كتاب يآن مصاحبه م يونيزيو تلو ييويراد يها ستگاهيشركت و ا
شـركت   نيـ ا لميفـ  يوياستود يبرا يشيبه نما شود ميمقاله منتج  نياز ا
خود به خود  شود مي اختهآن كتاب س يكه از رو يلميو ف شود مي ليتبد

 يلميپس فس. شود مياجرا رزرو  يشركت برا نيا يا رهيزنج يدر تئاترها
دارد كه تحت نام شركت  يمتن يقيموس ،لمي. فشود ميآن ساخته  ياز رو

 شود ميبرجسته مطرح  يتيعنوان شخص به يقي. نوازنده موسشود ميمنتشر 
 يها . شبكهشود ميها ظاهر  جلد آن يشركت و بر رو نيكه در مجالت ا

 سـتگاه يا 40آهنـگ در   نيـ كننـد. ا  يشخص مصاحبه مـ  نيبا ا يونيزيتلو
 ييدئويـ در شـاخه و  لميفـ  تيـ . در نهاشـود  مـي شركت پخـش   ييويراد

 لميمبـادرت بـه پخـش فـ     يونيزيتلو يها ستگاهي. اشود ميسازمان منتشر 
در  فمختلـ  يهـا  ونيزيو پخش آن به تلو رياز آن حق تكثكنند و پس  يم

  .شود ميسراسر جهان فروخته 
بيني كرده بودنـد   تايم وارنر منتقدان پيششركت براي مثال در معامله 

شـد    مـي  غها تبلي هاي تفريحي كه در مجله شركت تركيبي جديد از برنامه
توسـط  هـايي كـه    له در رابطـه بـا فـيلم   ئمسـ  نيبهره خواهد جست. همـ 

 نكـه يمطرح شد. در حال حاضـر ا  زيشود ن  ي چندگانه توليد ميها شركت
امر  ها تبليغ شود، هاي ساخته شده توسط آن در فيلم ها شركتمحصوالت 

كلمبيـا   يريكه كوكا كـوال شـركت تصـو    زماني ،بعيدي نيست. براي مثال
ايـن   يهـا  لميهاي كوكاكوال در فـ  فقط نوشيدني ،كرد يداريرا خر پيكچر

  شد.  يركت نشان داده مش
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چرا ما بايـد نگـران چنـين فراينـدي باشـيم؟ منتقـداني ماننـد مـارك         
كه نيازهاي مديران  ويژه زماني هاي نمايشي را به كريسپين ميلر بخش داستان

مـورد انتقـاد    ،سازان ارجحيت دارد عامل و صاحبان صنايع بر نيازهاي فيلم
باشـد و   نانـه يب ها مثبت و خـوش  مهدهد. انتظار ما اين است كه برنا  قرار مي

ها زماني شـدت پيـدا    تأثير منفي بر محصوالت شركت نگذارد. نگراني چيه
ارزش خبـري و يـا    ،ها بر اساس اهميت آن براي مخاطب كند كه برنامه  مي

بـا   تناسـب هـا   اهميت هنري انتخـاب نشـود بلكـه تنهـا دليـل انتخـاب آن      
  وابسته است. هاي سازماني است كه شبكه به آن برنامه

  گذاري   مالكيت و سياست
قرار دارند. به دليـل   اي رسانههاي  مالكان در سمت فرماندهي كل سازمان

هـا مـورد توجـه محافـل مختلـف قـرار        آن ،ثيرات اين مالكان بر رسانهأت
ها حـرف   آن بگيرند زيرا در نهايت صاحبان رسانه و يا مديران منتص  مي

ها خوششان  . اگر كاركنان از اظهار نظر آنزنند  آخر را در يك سازمان مي
د كار خود را ترك كنند و يا محل خـدمت خـود را تغييـر    نتوان  مي نيايد،

 ها خواهند شد. دستورالعمل دايها پ آن ير كردن جاپ يبرا يدهند و كسان
كـار   محافظه يها گروه 1985كند. در سال   توسط صاحبان رسانه تغيير مي

از  ،تيـ مالك تيـ با صحه گذاشـتن بـه نفـوذ و اهم   لمز س هجِ يبه رهبر
ن د” رئـيسِ سـي بـي اس،    سهام شـبكه  ديحاميان خود خواستند تا با خر

  شبكه شوند.  نيمشهور ا يمجر “رادر
هـا   ثيرات رسـانه و اتحاديـه  أثيرات متقابل مانند تـ أدر صنعت روزنامه ت

يف شـده  (اتوماسيون) تضـع  مورخودكار ا يگرايش به اجرا شيدليل افزا به
 مريقدرت بيشتري داده است. وقتـي مـارت   است. اين روند به ناشران مالك،

اس نيـوز انـد ورد    و صـاحب شـبكه يـو    يكارشناس معامالت ملكـ  زوكر
و  يسوم كارمنـدان تجـار   يك ،شد نيويورك ديلي ةرئيس روزنام ،ريپورت
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ان عليه نادر كاركن مواردها را كاهش داد. البته در  خبرهاي مربوط به اتحاديه

تـالش   1993لد در سـال  رشفبي هكه اَ يمالك دست به شورش زدند. زمان
كاركنان به مبارزه عليه او پرداختنـد.   ،را خريداري كند نيويورك پستكرد 
ـ   يها با چاپ مطلب آن  تأكيـد پرداختـه و   نـده يآ ياحتمـال  سيبه انتقـاد از رئ

هـا   آن تيـ در نها. ستيها مناسب ن روزنامه آن استير يكردند هرشفلد برا
روزنامـه را بـه روپـرت     اسـت ير يدادگاه ورشكستگ يشدند و قاض روزيپ
گويد:    گران در اين رابطه مي از گزارش رداك واگذار كرد. يكيم  

ترتيـب   هـا بـه   روزنامـه  ي،غاتيتبل يها در عصر كاهش فروش و درآمد
و با  شكوه باها توسط زنجيرهاي  شوند آن  ميرند و از عرصه خارج مي  مي

  ). 28 :1993(هافمن،  شوند ميشان كشته  وقار صاحبان
تواند تأثير مثبت و يا منفي بـر محصـول رسـانه داشـته       مالك رسانه مي

ها در مورد مالكيت رسانه در صنعت روزنامه شده  بحث نيتر يباشد. طوالن
 ،بـه ايـن نتيجـه رسـيدند     1956جـونز در سـال    نيكسون و كه يياست. جا
يت روزنامه بستگي به مسئوليت اجتماعي و توانايي مالكان و كيف رتفاوت د

زمـان بـا    هاي كارشناسان رسـانه هـم   عملكرد كاركنان روزنامه دارد. نگراني
كماكان وجود  سؤالاين  اماتغيير در ماهيت مالكان رسانه تغيير يافته است. 

 بتـه ال ؟كننـد   هـاي خـود عمـل مـي     چگونه مالكان رسانه به مسئوليت: دارد
هاي سابق به ميزان زيادي از بين رفته است. تعداد مالكان مستقلي  مسئوليت

هـا   و بسياري از رسانه ستين ادياي خود را دارند چندان ز كه سازمان رسانه
  اند. تبديل به بخشي از يك سازمان بزرگ شده

مانند رابرت مـك كورنيـك ناشـر     يهاي تبليغاتي افراد نگراني از پيام
اكنون كاهش پيـدا كـرده اسـت.     ،يبيوناشيكاگو تر ةزنامور ستيدئولوژيا

 يعموم يها اغلب بر خالف خواسته ،مخالفت وي با اعمال هرگونه تغيير
هـاي اخيـر    سردبيران خود او بود. محققان رسانه در سـال  يجامعه و حت

كيد بر جامعـه محلـي را   أت خبر و تكمي ،موضوعاتي از قبيل كيفيت خبر
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از لحاظ محتوايي  مشابه با مالكان مختلف يها سانهر راند. اگ بررسي كرده
 دانـيم كـه تمـامي     ثيرات سـازماني مـي  أمـا علـت را در تـ    ،متفاوت باشند

  كند.   مشترك را نقض مي اي رسانهي ها دستورالعمل  

  اي   تغييرات در مالكيت شركت رسانه
 طور واضح تـأثير خـود را بـر رسـانه نشـان      هب هرگونه تغيير در مالكيت،

 ،اهداف ،ها دليل است كه مالك جديد ارزش نيتغييرات به ا ندهد. اي  مي
آورد. در واقـع در    همـراه مـي   فرهنگ و محتواي متفـاوت را بـا خـود بـه    

ي راديـو و  ها شركتهاي بزرگ و  هاي اخير خريد و فروش روزنامه سال
  خبري بزرگ در نوع خود تبديل شده است.  به يتلويزيون

 تيـ تغييـر مالك  كـا يآمر بزرگه شبكه تلويزيوني در س 1980در دهة 
هاي مختلف به پوشش خبري آن پرداختنـد. در اواسـط    روي داد و رسانه

هاي بازرگاني و افـزايش   كاهش درآمد حاصل از پيام يدر پو  1980دهة 
منتقد رسـانه   ــها با شكست مواجه شدند. جف گرينفيلد  شبكه ،ها هزينه

  بيند:  ميگونه  اين حوادث را اين ــ
ها و مالكـاني بـود    افزايش ميزان بدهي آن بكهوجه مشترك اين سه ش

محافظت از بخش خبري در برابر مـديران   سنّتيكه هيچ ارتباطي با روند 
رهزينـه و كـم درآمـد    بخـش پ  ،و حسابرسان نداشتند. اين مالكان جديـد 

 سـؤال  ريـ ز ،شـبكه بـود   ميشبكه (بخش خبر) را كه تحت كنتـرل مسـتق  
 الجنـر و كپيتـال سـيتيز   تـيش/ لـوئز،   ها مانند  د. مالكان جديد شبكهبردن

هـاي خبـري    طـور آشـكار سياسـت    الكتريك پس از روي كار آمـدن بـه  
ثيرپذيري گذشته را بر مخاطبان نداشت. بـا  أجديدي را اعمال كردند كه ت

شد به ايـن معنـا كـه      ها برخورد مي بايست مانند مشاغل ديگر آن  خبر مي
و اين شكافي بـين نگـاه    ستاديا يخود م يپا ياز لحاظ مالي رو خبر بايد

به شبكه خبري بود كه در آن شبكه خبري حتي با ضـرر اقتصـادي    سنّتي
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كننده  سرگرم يها تيفعال قيآن از طر يها نهيكرد و هز  به مردم خدمت مي

  شد. يم نيمأشركت ت
منتقد  ـــ بويررات تأثير مستقيم بر محتواي رسانه دارد. پيتر ـاين تغيي

گرايي  جذابيت ،يگراي سمت احساس علت اصلي حركت خبر به ــرسانه 
ها  داند كه شبكه  تغييرات فاجعه بار اقتصادي مي هيو مستند درام را در سا

سال گذشته وادار به جذب مديران جديد با فسلفه متفاوت  5را در طول 
  داند.   موريت بخش خبري ميأم دربارة

مانند ديگر صنايع شاهد تغييرات زيـادي در مالكيـت   صنعت روزنامه 
ـ    مي مثال يبوده است. برا رداك يكـي از ناشـران مشـهور    توان روپـرت م

 1984ر سـال  د شيكاگو سان تايمزرا نام برد كه با خريد روزنامه  يهودي
تر همين كار  گرايي سوق داد. او پيش سمت احساس آن را هر چه بيشتر به

كرده بود. در واكنش به اين  بوستن هرالدو  ورك پستنيوي ةرا در روزنام
كـردن بـراي    از كار شيكاگو سان تايمزتحوالت تعداد زيادي از كاركنان 

توان به مدير ارشد اين   ها مي اين روزنامه صرف نظر كردند كه در ميان آن
هاي آلن گودمن و گري ويلـز   نويس آزادانديش به نام روزنامه و دو مقاله

 آو النـدن  مزيتـا و  خود سانهاي بريتانيايي  رداك از روزنامه. ماشاره كرد
رد. ـاده كـ ـاستفـ  ـــ ت ـوق ريوز نخست ــكمك به مارگارت تاچر  يبرا

 نيـ از ا ،1989در سـال   پسـت  وركيـ وين ةاز فروش روزنام شيمرداك پ
جمهور آمريكا استفاده كرده  از رونالد ريگان رئيس تيحما يروزنامه برا

 نيويورك پسـت  ةمبادرت به خريد دوباره روزنام 1993سال بود. وي در 
منـد اسـت صـدايش در     هگفتند مرداك عالق  كرد. بسياري در آن زمان مي

  سياست شنيده شود.
تأثير مالكي مانند مرداك كه فردي مشهور است به آساني قابل درك و 

شـماري در رسـانه    در حال حاضـر خريـداران انگشـت    اماارزيابي است. 
هـا   گذارنـد. آن   جـاي مـي   پرونده سنگيني از خود بـه وي د كه مانند هستن
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بلكـه قصـد    .شـان بجنگنـد   صليبي نيستند كه براي اهـداف  گمبارزان جن
دارند در شرايط اقتصادي مقتضي مايملك خود را مورد خريد و فـروش  

قرار دهند. امروزه شايد مالكي مانند نورمن چ آنجلـس   لـوس ر ناشـر  نـدل
كمتـر يافـت    ،كـرد  يم يخاص طرفدار ياسيخط س كياز  اًكه علن تايمز

بـود كـه توانسـت ريچـارد      درتمنـد شود. چندلر يك جمهـوري خـواه ق  
تـوان بـه     نيكسون را در شغل خود نگه دارد. از ديگر مالكـان رسـانه مـي   

اندويليام راز سناتور جوزف  ژورنال وركيوين هرست (كه با روزناملف ه
رسانه  نيكه در ا تايم ةنري لوس ناشر مجلكرد) و ه تيمك كارتي حما

تـوان    نام برد. حتي در موضـوع مـرداك مـي    ،كرد  از نيكسون حمايت مي
گرايي او طوري طراحي شده بـود كـه افـزايش فـروش و      گفت احساس

  اهداف سياسي سازمان را دنبال كند.
را  يمنـافع كـالن شـركت    شـه يرسانه كه هم يتعصب در خبر و محتوا

است. تنهـا   دهيمخاطبان پوش دياز د يا صورت گسترده هند بك يم تيحما
 انيـ ب ميمسـتق  صـورت  بـه خود را  ياسيكه مالكان رسانه نظرات س يزمان
بـا   يسـت يمثـال جامعـه ژورنال   يكنـد. بـرا   يتعصب جلوه مـ  نيا ،كنند يم
كـرد   يكه تالش م يحيغ مسبلِّن مت رابرتساقدام پ هب يخاص ياعتماد يب

ـ  نيـ نگاه كردند. در ا ،را از آن خود كند پرس تديناوي 1992در سال   نيب
ديـ خر يبود بـا رابرتسـن بـرا    لياسرائ نهيريكه از متحدان د يئون چارنل 
 وركيـ وين ةكه مورت زاكرمن روزنامـ  يكرد. وقت يرقابت م پرس تديوناي
 يسـندگ يبـالقوه نو  ييداشـتن توانـا   ليـ بـه دل  يو كرد يداريرا خر يليد
 ي،ستيژورنال گران ليتحل شتريبخالف  د بود. زاكرمن برشدت مورد انتقا به

 يهـا  تيفـارس اعمـال محـدود    جيبود كه در جنگ خل ياز معدود كسان
اعمال نظـر بـر    در ييطوال دي عنوان مالك رسانه، را ستود. او به يا رسانه
اعمـال نظـر بـر خـالف      نيـ مواقـع ا  يخبر داشته است. در برخ يمحتوا

در  ،نياو بوده است. بنابرا ياساس منافع شخص و بر يخبر ياستانداردها
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و  ياسـ يس ي،تعصـبات مـذهب   ،رسانه ياعمال نظر مالكان بر محتوا نهيزم
تـر از تعصـبات    مالكـان نگـران كننـده    يشخصـ  بيـ و غر بيعج ديعقا

صـرف نظـر از    ،كـان مال بيـ ترت نيخواهـد بـود. بـد    يو شركت ياقتصاد
بـدون   يا سـازمان رسـانه   يهـا  استيس نيتدو قياز طر ،خود يها زهيانگ
  گذار خواهند بود.تأثيرآن رسانه  يبر محتوا ديترد
سـازمان   يبزرگـ  ،امـروز  يتيمـالك  يالگوها يها يژگياز و گريد يكي
 وسـك يك كيـ هـا در   است. بـا وجـود تعـداد فـراوان روزنامـه      يا رسانه

نظر  طور به نيا ي،ونيزيو تلو ييويرادهاي  شبكهتعداد  ايو  يفروش روزنامه
ا شـده اسـت.    عيـ طـور گسـترده توز   در رسانه بـه  تيرسد كه مالك يم امـ 

شـركت   يتعـداد محـدود   ارياخت ها در رسانه شتريكه ب ستا نيا قتيحق
  بزرگ قرار دارند.  يا رسانه

 فشـا را ا تيـ واقع نيها ا رسانه انيدر م يدنبال كردن ارتباطات سازمان
در  تيـ وا و مالكجـور شـدن محتـ    كيـ نگران  ديبا شيپ از شيكند كه ب يم
ــ يســازمان اتتــأثير جــهينت در جلــد چهــارم كتــاب  انيكيگــدن ببــود. بِ
متحـده   االتيـ ا يهـا  رسـانه بيشـتر  : سدينو يم )1992( رسانه يكتاتوريد

رقم در سال  نياهستند. كشور  نيشركت بزرگ ا ستيب اريدر اخت كايآمر
ركت پنجاه شركت بود. پنج ش ،بار چاپ شد نخستينكتاب  نيا هك 1982

جهـان را در انحصـار خـود     يهـا  است رسانه يمدع انيكيگدبزرگ كه ب
(متعلق  شنيروكورپ وزين ،(آلمان) آ گ برتلزمان ،وارنر ميتا :شامل ،دارند
اَايرداك واقع در استرالبه م (ي ت شس ازيتيسـ  تـال ي(فرانسـه) و كپ ا / يا 

  هستند. يس يب

  در روزنامه يو نقطه نظر درون تيالكم
خـود را وارد   يكننـد نظـرات شخصـ    يكه مالكان رسانه تالش مـ  يامهنگ

. با توجه شود مي دهيوضوح د خبر به يبر محتوا تيمالك تأثير ،محتوا كنند
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 يعمـال نفـوذ بـرا   ا نيـ ا ي،خبر يها در رسانه يطرف يب يتسنّ كرديبه رو
 يهـا  هـا بـر خـالف رسـانه     روزنامـه كننده است.  نگران يخبر يها رسانه
 تيـ حما ياسيس يداهاياز كاند يتسنّطور  هب ،)ونيزيتلو و وياد(ر يپخش

 تـأثير  تيـ نـوع حما  نيـ نظر برسد كـه ا  طور به نيكنند و ممكن است ايم
نقطه نظرات تا چه  نياست. ا هيريتحر تئيه اينقطه نظر مالك و  ميمستق

هـا   رخنه كنند. البتـه روزنامـه   فطر يب يتوانند به صفحات خبر ياندازه م
خـود بـوده را از    يهـا  استيس تأثيركه تحت  ييها بخش يتسنّ صورت به

تحـت   ييهـا  طرفانه مجزا كرده و در صـفحه  يو مطالب ب يعاد يخبرها
بـار موضـوع نقطـه     نيدهنـد. تـاكنون چنـد    يم قرار ريعنوان سخن سردب

مطالعـات نشـان    نيـ انـد. ا  نظرات مالكان روزنامه مورد مطالعه واقع شده
روزانـه   هـاي  سازمان بر دستورالعمل يطوح باالدر س ماتيتصم ،دهد يم

ـ  يصفحات خبـر  نيب زيدارد (تما يبرتر طـرف و صـفحه جانبدارانـه     يب
مثـال در لنـدن    يرسـد. بـرا   ينظر مـ  به بيمردم اروپا عج يبرا يريسردب
ا يـ اول و  ةصـفح  ،خاص دارنـد  ياسيروزنامه كه نقطه نظرات س نيچند
. از )كننـد  يم ميخود تنظ ياسيس يها دگاهياساس د را بر يريسردب ةصفح
 يانتخابـات  ياز نامزدهـا  تيـ بـه حما  ياديز ليها تما روزنامه 1940سال 

 استيانتخابات ر 2نشان دادند. از آن زمان تاكنون تنها در  خواه يجمهور
جذب كننـد. در سـال    يشتريب تياند حما ها توانسته دموكرات يجمهور
در  1992دواتر و در سـال  گلـ  يجانسـون و بـر   ندنيل نيمسابقه ب 1964

 تيـ واقع نيـ و جورج بـوش شـاهد ا   نتونيكل ليب نيب يمبارزات انتخابات
 ينـامزد  چيكننـد از هـ   يمـ  يها سـع  روزنامه شتري. در حال حاضر بميبود
 1940درصد در سـال  4/13طرف از  يب يها روزنامه زانينكنند. م تيحما
در  ييزدا استيروش از س نياست. ا دهيرس 1992سال  ردرصد د8/62به 

 يا در شــركت رســانه يهــا بــا تعصــبات شخصــ روزنامــه تيــنــوع حما
 يندرت در بخش مطالب عاد ها به روزنامه يصورت كل هدارد. ب يخوان هم



  انتقال پيام  322
 ،شـده  تيـ هـا حما  كه در سرمقاله از آن ييطور آشكار از نامزدها به ،خود
هـا نسـبت بـه انتشـار      كه روزنامـه  ردوجود دا يكنند. شواهد يم تيحما
هـا در روزنامـه غالبـاً از     يهـا تعصـب دارنـد. نظرسـنج     ينظرسنج جهينت

دارد. اگـر روزنامـه    تيـ كنـد حما  يمـ  تيـ كه آن روزنامه حما ييدايكاند
 يصـورت پوشـش خبـر    نيـ كنـد در ا  تيحما يگرياز شخص د بيرق

 يحتـ  ديـ اندشوارتر خواهد بود. جالب اسـت بد  تيمورد حما يدايكاند
انجـام   يگـروه خاصـ   چياز هـ  يتيد حمـا هسـتن  يكه مـدع  ييها روزنامه

بـه خـرج    يهـا تعصـب خاصـ    ينظرسـنج  نيدهند در نوع گزارش ا ينم
 ،از نـامزد خـاص در سـرمقاله    تيدهد عدم حما ينشان م نيدهند و ا يم
  .  ستيروزنامه ن يطرف يب يمعنا به

وجـود دارد و نقطـه    ريسـتون سـردب   يهـا وقتـ   روزنامه شتريالبته در ب
انتقـاد كـردن بـه روزنامـه      ،گذارد يم تأثيرخبر  انيردر ج رينظرات سردب

 فاصـله  يپوشـش خبـر   يتاز نظـام سـنّ   يا روزنامه ي. وقتشود ميتر  آسان
 ويـ خاص وجود دارد. دانوه يسمت و سو آن به شياحتمال گرا ،رديگ يم

ـ   نيب ميتوانست رابطه مستق 1967در سال  روزنامـه در مـورد    كنظـر مال
اش را كشف  همان موضوع در روزنامه يموضوع و نوع پوشش خبر كي

 هيـ ها عل در گزارش تظاهرات 1974، مان در سال تر يجزئ صورت بهكند. 
طرفدار جنگ در  يها روزنامه 60كه در اواسط دهة  افتيدر تناميجنگ و

را كمتـر   انكنندگ تعداد تظاهرات تناميضد جنگ و يها با روزنامه سهيمقا
شـارلوت   ةمثال در روزنام يت براتظاهرا كي ينشان دادند. پوشش خبر

 ةو در روزنام ديقابل احترام نام يها ييكايكه تظاهركنندگان را آمر رورآبزِ
ــريد ــد  يگ ــا كانستمانن ــنيآتالنت ــاهرات  توش ــه مخــالف تظ ــود ك ــا ب  ،ه

 تنـام يو لـت دو تيـ مورد حما ييكايضدآمر انيگرا تظاهركنندگان را افراط
دشـوار   ليـ به دل ينيچن نيا يها نمونه ديمتفاوت است. شا ،خواند يشمال

  . رنديگ يقرار م يدر حال حاضر كمتر مورد بررس ييبودن شناسا
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  چندگانه رسانه تيمالك
 اريـ را در اخت يكه چنـد رسـانه سـازمان    ييها كارشناسان رسانه به شركت

در رسـانه   يكـ يزيف حضـور كه  ياند. مالكان نشان داده يدارند توجه خاص
و  يقـو  يريسـتون سـردب   كيـ به داشتن  ليندارند ممكن است كمتر تما

خصمانه داشته باشند. هر اندازه فاصـله مالكـان رسـانه از     يپوشش خبر
جامعـه مخاطـب    يمنـافع اقتصـاد   ،باشد شتريجامعه مخاطبان آن رسانه ب

  . رنديگ يقرار م يو شركت يعوامل اقتصاد تأثيرتحت  شتريب

  يا رهيزنج تيمستقل در برابر مالك تيمالك
هـا   آنكه تعداد روزنامـه  ليدل به يا رهيزنج تيمالك رامونيها پ بحث امروزه
كـرده اسـت، داغ اسـت. (پـس از جنـگ       دايـ مسقتل كاهش پ تيبا مالك
شـد   يمستقل اداره م صورت به كايآمر يها درصد روزنامه 80دوم  يجهان

كرد.) البته در  دايدرصد كاهش پ28رقم به  نيا 1986كه در سال  يدر حال
 نيـ وجـود دارد. ا  يكمتر يها ينگران ،ونيزيو تلو ويبر راد تيكمال مورد

 كيـ توسـط   توانـد  ميكه  يونيزيتلو هاي شبكهاست كه تعداد  ليبدان دل
در  يعمـوم  يرسـان  شركت اداره شود محدود است و در ضـمن خـدمت  

مطالعـه نشـان    كيـ  جياسـت. (نتـا   فيضع يتطور سنّ به يمحل ونيزيتلو
بـا   سـه يمقا در شـوند  ميگروه اداره  كيتوسط كه  ييها ونيزيتلو دده يم

 يا رهيـ زنج تيـ كننـد.) مالك  يپخش م يشتريمستقل، خبر ب يها ونيزيتلو
 جـاد يرا ا سـؤال  نيـ له ائمس نياست و هم يابيغ تيمالك يبه معن معموالً

الزامـات و   ليـ مالك بزرگ ممكن است بـه دل  يها سازمان ايكند كه آ يم
گـروه از   كيـ عـه را پوشـش ندهنـد؟    جام يهـا  ينگران دخو يها دغدغه

 ايـ  يگروهـ  تيـ انـد كـه مالك   دهيرسـ  جهينت نيكارشناسان مطبوعات به ا
 ياز مسائل اجتمـاع  ديرسانه با نيكه ا ستيمعنا ن نيبه ا لزوماً يا رهيزنج
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ا آن غافـل شـود    يها و دغدغه تيـ در مالك يطيشـرا  نيچنـ  ليپتانسـ  امـ 

  وجود دارد. يا رهيزنج
 ةمســتقل و روزنامــ ةروزنامــ نيبــ يدار امعنــ يِتفــاوت ســازمان ايــآ
توسط  1988موضوع كه در سال  نيوجه از ا كيوجود دارد؟  يا رهيزنج

است  ييها شامل نقش ،قرار گرفت يم مورد بررسانهو بِ گانينيف ،پارسونز
 يهـا  حالـت كاركنـان روزنامـه    ني. در اننديب يخود را در آن م كه كاركنان،
كـه كاركنـان    يدر حـال  شـوند  مـي  نـه ينهاد ،سـازمان واحـد   كيمستقل در 

در  ،كننـد  يكه در آن كار م يبر قسمت عالوه يا رهيزنج تيبا مالك يا روزنامه
 ني. بنـابرا شوند مي نهينهاد زياست ن يكه فراتر از آن سازمان محل يا رهيزنج
 اننسبت به نقـش كاركنـ   ينقش سازمان ،روزنامه يا رهياداره زنج ستميدر س

 ازين ليدل كاركنان به ني. ارديگ يقرار م تياز جامعه در اولو يوعنوان عض به
بـا   يتـر  فيبه ناچار ارتبـاط ضـع   ،منظور كسب ارتقا به يشغل ييجا هبه جاب

 يهـا  دهد در روزنامـه  ينشان م ينظرسنج كي جيكنند. نتا يجامعه برقرار م
كنـد   يم دايكاهش پ يا قابل توجه زانيم به ينقش اجتماع تياهم ،يا رهيزنج

  .  شود ميكاهش برطرف  نيا جهيدر نت يسازمان يها يريو درگ
كيـ  ازيامت يا رهيبزرگ زنج يها شركت كه يزمان سدينو يم انيكيدگب 

و اشـتراك   غاتيمتعارف نرخ تبل صورت به ،كنند يمي داريروزنامه را خر
ر است را ب نهيروزنامه هز يكه برا ييخبرها زانيم ،دهند يم شيآن را افزا

كننـد. البتـه در    يمـ  تجربه را استخدام نگاران كم دهند و روزنامه يهش مكا
 يا رهيـ زنج يها شركت تيو مثبت مالك ينكات منف ،انجام شده قاتيتحق

 كيـ نقـش   بيـ باعـث تخر  لزومـاً  يا رهيـ زنج تياند. مالك مشخص شده
هـا را هـر چـه     تيتوانند مالك يها م شركت ني. در واقع اشود ميروزنامه ن

بـه   يشـتر يب يو انـرژ  هيكرده و سـرما  كينزد يصنعت يارهايبه مع شتريب
  كنند. درسانه وار
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 ،هـا  تعـداد سـتون   ،محصول روزنامه مانند اندازه خبر يظاهر يطراح
 راتييـ كنـد. بلكـه تغ   ينمـ  رييـ تغ تيـ مالك ييجـا  هبا جاب رهيسرمقاله و غ

ـ رديـ گ يشـكل مـ   يخبر يها شيدر لحن و گرا فيظر يشكل به طـور   ه. ب
مطالعه  كيمالكان با هم تفاوت دارند.  شيعد گراها از ب روزنامه مشخص

روزنامه قبل و بعد از آنكه آن روزنامه توسط  كي يدر مورد پوشش خبر
نشـان   ،شـد  يداريخر كايآمر يا رهيشركت زنج نيتر شركت گانت بزرگ

توسط شركت گانت  تيپس از مالك ژورنال ليفاكس وروزنامه ، دهد يم
دهـد. نگـرش    ينشان م يخاص ليدر جهان تما يشگاهينما يها به پروژه

نظـرات   غيـ را در تبل ديـ مالكـان جد  مهروزنا نيا يكاركنان خبر يا حرفه
 يدهـد محتـوا   ينشـان مـ   يفيو ك قينگاه دق كي اماكند  يخود محدود م

  شده است. اي  عمده راتييدچار تغ ،تيمالك رييروزنامه پس از تغ
ـ  ،ويدانـاه  1975سوتا در سـال   نهيروزنامه در م 21 ليتحل در ، نياوول

سـه برابـر    كـا يآمر يسراسـر  ايـ  يمحلـ  يها كه روزنامه افتنديدر نورچِيت
فضـا   ،كاسـت يها خارج از آمر آن يكه دفتر مركز يا رهيزنج يها روزنامه

عـالوه در طـول چهـارده     دهند. به ياختصاص م يمشكالت اجتماع يبرا
 يداخلـ  تيكه تحت مالك ييها امهروزن 1979تا  1965سال  از يعنيسال 
سـوم   كيپوشش خود از مشكالت دولت و مردم را  زانيشدند م يم اداره
 كايها خارج از آمر كه مالكان آن ييها روزنامه كه يدادند در صورت شيافزا

را كـاهش داده و بـه    كـا يآمر يپوشش مسائل و مشـكالت داخلـ   ،بودند
  نصف رساندند.  

 مثـال،  يگـذارد. بـرا   يمـ  تـأثير  زيـ زنامه نرو يها مقاله بر سر تيمالك
 يا رهيـ زنج تيـ مالك يدارا يهـا  روزنامـه  افـت يدر 1977در سال  فتيتر

مـرتبط بـا    ،زيـ مستقل به نشر سرمقاالت بحث برانگ يها كمتر از روزنامه
  پردازند.  يم يو موضوعات جنجال يمسائل داخل



  انتقال پيام  326
 شيعمـده از لحـاظ گـرا    يهـا  مطالعه بر وجـود تفـاوت   كيكم  دست

 ييها روزنامه رانياز سردب ينظرسنج كيگذارد.  يحه مها ص مالكان روزنامه
ــ آن راژيــكــه ت  رانيدرصــد ســردب55هــزار بــود نشــان داد  50از  شيهــا ب

خـواه هسـتند. در    يهـا جمهـور   مستقل گفته بودند ناشـران آن  يها روزنامه
درصــد 65درصــد بــود. در واقــع 93رقــم  نيــا يا رهيــزنج يهــا هروزنامــ
كردند كه  كيحما 1984در انتخابات سال  گانياز ر يا رهيزنج يها هروزنام

درصـد از  25 ،درصـد بـود. در مقابـل   44مستقل  يها روزنامه يرقم برا نيا
مسـتقل از   يهـا  درصـد از روزنامـه  44با  سهيدر مقا يا رهيزنج يها روزنامه

  كردند.   تيحما گانير يانتخابات بيرق ليماند روالت
ــه ،كــل در ــا روزنام ــزنج يه ــتما يا رهي ــه حما يشــتريب لي ــب از  تي
 يا رهيـ زنج يهـا  دارند. روزنامه يو انتخابات يجمهور استير يداهايكاند

كننـد و تمـام    يمـ  تيحما داهايو مشابه از افراد و كاند كسانيصورت  هب
 نيـ كند. بـا ا  يم تيحما داياز همان كاند زيآن سازمان ن يها مجموعه ريز

 يو استرسـ  يريـ درگ چيه يا رهيزنج يها امهدر روزنان ريدبسر نيب ،حال
. در رديــگ يصــورت نمــ ياســيحــزب س چياز هــ تيــدر رابطــه بــا حما

ـ  هـا  اسـت يممكـن اسـت س   يا رهيزنج تيبا مالك يها روزنامه صـورت   هب
در  هـا  دگاهيـ د انيـ م يررسـم يغ يـي گرا هم كي ينشود ول ليآشكار تحم

  وجود دارد.  يرابطه با نوع پوشش خبر

    يضربدر تيمالك
 يقبال نـوع پوشـش خبـر    كه كارشناسان رسانه را در تيمالك گريد انواع

كه هم مالـك روزنامـه و هـم سـازمان      ندهست ييها كند شركت ينگران م
گفتـه   يضـربدر  تيـ هستند كه در اصطالح بـه آن مالك  يونيزيتلو ويراد
نحـوه   ،تيـ نوع از مالك ني. از مسائل مورد عالقه كارشناسان در اشود مي
است كـه بـر    يو ساختار متفاوت سازمان ها يازمنديرسانه با ن ود بيترك
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با استناد به اصل  يضربدر تيگذارد. مالك يم تأثيرمحصول هر دو رسانه 
شركت ممكـن اسـت    كيمعنا كه  نيمورد انتقاد است. بد يا تنوع رسانه

 اريـ جامعـه در اخت  كيـ طور همزمان در  هو هم روزنامه را ب ونيزيهم تلو
  د. داشته باش
 زانيبه م يضربدر تيمالك يدارا يها و روزنامه يونيزيتلو هاي شبكه

 اريـ اطالعـات و خبـر در اخت   مسـتقل،  يها از رسانه شيب يحت اي يمساو
كـه   يا شـركت رسـانه   كيـ دهند. در واقع روزنامه  يقرار م يافكار عموم

 يخبـر  يهـا  با قـرار دادن ارزش  تواند مي ،نخست آن خبر است تياولو
دارد)  يسـرگرم  تيـ اولو آن شركت (كه معموالً ونيزيار تلوياختخود در 

  به آن خدمت كند. 
شـركت   كيكه توسط  يخبر يها كه رسانه ييحال در شهرها نيا با
هـا   آن يهـا  كـه رسـانه   يخبر نسـبت بـه منـاطق    تيجامع ،شوند مياداره 
  كمتر است.  ،چندگانه دارند تيمالك

  قدرت   يريكارگ ه: نحوه بكنترل
سـازمان كاركنـانش را نسـبت بـه      كيـ چگونـه   نجاسـت يئوال اسـ  حال
دارد؟ و چگونـه كارشناســان   يآن سـازمان متعهــد نگـه مـ    يهـا  اسـت يس

 ديـ باان ريكننـد؟ سـردب   يمحتـوا كنتـرل مـ    ديـ كاركنان را در تول ،سازمان
مالكـان   را كنترل كنند،ان ريسردب ديناشران با ،گران را كنترل كنند گزارش

رل كننـد. كنتـرل كـردن كاركنـان بـا در نظـر گـرفتن        ناشران را كنتـ  ديبا
اسـت. در واقـع پـل     ريناپذ اجتناب يسازمان امر كيداخل  هاي يريدرگ
كنـد كـه    يمـ  يآوراديبه ما  يسازمان ليتحل ديگو يرابطه م نيرش در اه

اسـت كـه    نيـ اوضـوع  بلكه م ستيمطرح ن يله وجود كنترل اجتماعئمس
ـ  ةنحواست و  يقدرت واقع يدارا يكس چه قـدرت چگونـه    يريكـارگ  هب

 ديو با ها كاركنان را با دستورالعمل ديسازمان با ست؟يآن چ لياست و دل



  انتقال پيام  328
 ميكنتـرل مسـتق   ،كنتـرل در سـازمان   شـتر يسازمان آشنا كند. ب يدهايو نبا

و  يشـغل  يمثال ارتقا يرسد برا يارائه پاداش به انجام م قياست و از طر
 دهنـد؛ و بـر   يد را خوب انجام مـ خو اركه ك يكسان يحقوق برا شيافزا

دهند از مقـام خـود تنـزل     يكار خود را خوب انجام نم كهي عكس كسان
انـدازه   نيهمـ  بـه  زيـ انواع كنترل ن ري. ساشوند مياخراج  ايكنند و  يم دايپ

  . شوند مي قابل بحث اعمالريو غ قيدق صورت به رايقدرتمند است ز

  در كار خبر   كنترل
 هـا  ستيژورنال رايساز است ز لهئمس موضوعيبر كنترل در كار خ موضوع

 ،خواننـد  يخـود مـ   يا حرفه تيدر فعال تيريدر برابر آنچه كه مداخله مد
رهبـران   ،ميـ ا دهيـ طور كه مـا د  نيحال هم نيخواهان استقالل هستند. با ا

بر محتوا اعمـال   ميطور مستق خود را به يها استيس يا رسانه يها سازمان
 يها كه به پوشـش خبـر   از روزنامه يكيمسئوالن  ،ثالعنوان م . بهنندك يم

ــود  تظــاهرات همجــنس ــرده ب ــدام ك ــازان اق ــور شــدند صــراحتاً ،ب  مجب
كه خطاب به  يادداشتيكنند.  يادآوريروزنامه را به كاركنان  يها استيس

هرگـز فرامـوش   « كرد يم تأكيدها  به آن ،كاركنان روزنامه نوشته شده بود
كـار منتشـر    را در جوامـع محافظـه   يخـانوادگ  يهـا  كه ما روزنامـه  دينكن
ما در  تياولو نيتر ياساسموضوع  نيكه ا ميفراموش كن دي. ما نباكنيم مي

نـوع   نيـ است. البتـه ا  تريو انتخاب ت شيراينوع و ،ريانتخاب خبر و تصو
كـه   ييها . روششود ميكار گرفته  به گريد يها كمتر از روش ،اعمال نفوذ

  گذار هستند.  تأثيرهمان اندازه قدرتمند و  به يول تر از آن، ميستقمريغ
 يريـ ندرت در مورد خبرهـا درگ  هب دهد، ينشان مهاي خبر  اتاق مطالعه
 زيـ ناتـاق خبـر   معتقدند كه فراتر از  گالي. گانس و سديآ يوجود م آشكار به
 يگسـتردگ  كننـد. مشخصـاً   ياعمـال قـدرت نمـ    ميمستق صورت بهناشران 
بــر آن را  كيــنظــارت نزد ،رد انتخــاب اخبــارروزانــه در مــو ماتيتصــم



 329  ات سازماني بر محتواتأثير

ــغ ــري ــ يممكن م ــا ا ،. در عــوضازدس ــا تيمحــدود جــاديســازمان ب و  ه
 1971تال در سـال  سـ كنـد. تان  يم تيرا هدا ها يريگ ميها تصم دستورالعمل

 ها ستيو نسبتاً ثابت است. ژورنال يتسنّ، ها سازمان شتريب استي: سديگو يم
 ييكه چه خبرها نيتجربه و مشاهده ا قيطرنانوشته را از  يها استيس نيا

از  ييهـا  طـور كـه نمونـه    . همـان رنـد يگ يم ادي ،است انمورد استفاده سازم
س نشان داده ا يب يو س يس يب يا يها مداخالت صورت گرفته در شبكه

 هـا  يريگ ميدر تصم ماًيمستق ،كنند ياحساس خطر م يارشد وقت رانيمد ،شد
 يكه به كاركنان م ستا نيمداخالت ا نيا اتأثيرتاز  يكيكنند.  يمداخله م

  تعرض شده است.   قرمزفهماند به خطوط 
نبود كنترل و اعمال نفـوذ   يمعنا قابل مشاهده به ياقدامات كنترل نبود

هـا چـه    ارشد آن يها كه كاركنان رسانه متوجه شوند مقام ي. هنگامستين
قابل  ياصول كارانجام شده است.  يرسمريدر واقع كنترل غ ،خواهند يم
 هكنـد. البتـ   يم يرياز اختالفات جلوگ ياريخبر از بروز بس هيته ينيب شيپ
هـا   است و به تحقق آن يكالن سازمان يازهاياز ن يبخش ياصول كار نيا

ـ  يم ميقابل قبول را ترس يمحتوا يكند و مرزها يكمك م  نيكند. روابط ب
گـران   رشسـخت نخواهـد بـود. گـزا     اريبسـ  رانيگـران و سـردب   گزارش

تـر   گران و داشتن اطالعات تازه گزارش ريسا تيبر حما هيتوانند با تك يم
 ريخـود و سـردب   انيم يو توازن يرا خنث ريقدرت سردب ،ريردبنسبت به س

خود را  يا بتوانند اهداف رسانه نكهيا يبرا نيكنند. هر كدام از طرف جاديا
  كنند. هياعتماد و تك يگريبه د ديدنبال كنند با

فشـار   قيـ از طر ارشـد و مقامـات،   رانيقـدرت سـردب   ديـ گو يم زگان
ماننـد دور   ي. عـوامل شـود  ميحفظ  ياز اصول كار يرويپ يبرا يسازمان

ها و  آن انيم يبوروكراس يها هيوجود ال ،كار طيارشد از مح رانيبودن مد
كـه   يماتيتصم يبرا ستنديها مجبور ن كه آن تيواقع نيتر و ا نييسطوح پا

. شـود  ميارشد  رانيمد نيقدرت ا شيباعث افزا ،بدهند حيوضت رنديگ يم
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 زيـ چ كند همواره حدس بزنند چه يدست را مجبور م ريعوامل افراد ز نيا

. جالـب  شوند ميناراحت  زيچ كند و از چه يرا خوشحال مارشد مقامات 
كننـد كـه چـرا مـتن      ياعتـراض مـ   رانيگران به سردب گزارش دياست بدان
از چـاپ   يطـور كلـ   به رياگر سردب امادهند  يم رييا تغها ر آن يها گزارش

 ،تفكـر  نيـ . بـر اسـاس ا  شـوند  مـي خـور ن  كند دل يها خوددار مطلب آن
 يكننـد چـه مطلبـ    يمـ  نيـي تع رانيكار گزارشگران است و سـردب  نوشتن،

گر در  گزارش شود مي مطلب باعث كيبا رد  ريچاپ شود. سردب تواند مي
كنند بـا   يبزند. خبرنگاران تالش م يرسودست به خودسان يمطالب بعد

ــد ــزارش آن تيج ــا گ ــود  ب ــورد ش ــا برخ ــابرا. ه ــار  نيبن ــر فش در براب
 يبزننـد كـه از خـرد عمـوم     يگـران حرفـ   گزارش ني. اگر ارنديپذ بيآس

ممكـن اسـت    رانيقابل مشـاهده اسـت و سـردب    يسادگ به منحرف باشد،
 يو خبرهـا  نـد كنبودن خبرنگاران شـك   نانينسبت به اعتبار و قابل اطم

 يهـا  كـردن كاركنـان بـا خواسـته     همراه ينكنند. فشارها برا دييأها را ت آن
 ريسـردب  انيـ لف راانـد مثـال ر  يباشـد. بـرا   فيـ سازمان ممكن است ظر

رونالـد   يهـا  اسـت يگفته بود پـس از انتقـاد از س   بوستون گلوب ةروزنام
ن نيكاراگوئه (رهبر مخالفا نويساند”به او لقب  ،كاراگوئهيدر قبال ن گانير

  داده شد.  “هاي آمريكا) عليه سياست

  اتاق خبردر  يكنترل اجتماع دربارة ديبر نظر
 ديـ وارن بر رسـانه،  يشناسـ  جامعه يرو بر كياز مطالعات كالس يكي در
خـود   يها استيچگونه س يخبر يها را مطرح كرد كه سازمان سؤال نيا

اپ شـده توسـط   چـ  نيقـوان  ،اسـت يمنظـور او از س  ؟كننـد  يم ييرا اجرا
مداوم روزنامه در رابطه با مسـائل و   كرديو رو شيسازمان نبود بلكه گرا

  مختلف بود.  يها و نژادها دسته ي،اتفاقات مربوط به طبقات اجتماع
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بـا   معمـوالً  اسـت يكـه س  قيحقـا  نيـ : با در نظر گـرفتن ا ديپرس ديبر
لف كاركنـان روزنامـه بـا آن مخـا     ،در تضاد است يستيژورنال يهنجارها

از آن را  يرويـ دسـتور پ  يقـانون  صـورت  بـه تواننـد   ينم رانيهستند و مد
 سـؤال  نيـ در پاسـخ بـه ا   ديـ ؟ برشـود  مـي چگونه حفظ  استيس ،بدهند

 يطرف يحد ممكن با ب بود كه خبرها را تا نيا ماناگر هدف ساز :ديگو يم
ـ  يخود را از دسـت مـ   تيموضوع كنترل اهم ،پوشش دهد  نيـ ا يداد؛ ول

 هيـ عنوان هدف اول كسب خبر به رديگ يم جهينت ي. وستينهدف سازمان 
 يطرف يب نهيمانند اختالف در زم ياختالفات فرد تواند مي ،يسازمان خبر

مقـدم   يگـر يد زيـ خبر بر هـر چ  ،ديگفته بر بهالشعاع قرار دهد.  را تحت
  دست آوردن وجود دارند.  به يبرا ييخبرها شهياست و هم

از  ييهـا  است كـه قسـمت   ريقلم سردب ،كنترل ياز ابزارها گريد يكي
كـدام   شـوند  مـي متوجـه  سـرعت   گران بـه  كند. گزارش يخبر را حذف م

عـالوه   خـود قـرار دهنـد. بـه     يهـا  در گزارش ديمطالب را نبا ايعبارات 
سازمان را  يها استيس صراحتاً ايكنند  يم خيرا توب يندرت كس به رانيمد

زان كـه در بـاال گفتـه شـد) و     بـا  تظاهرات همجـنس  مانندكنند ( ياعالم م
 ييها دهند به حفظ حدود و مرزها بپردازند. روزنامه يم حيآن ترج يجا به

 اموزنـد يكننـد بـه خبرنگـاران ب    يم يسع سازمان هستند، يكه ارگان رسم
خالف  بر يخبر نكهي: به محض اديافزا يم دي. برستيموارد قابل قبول چ

 تيمختلف مانند محـدود  يها نهرسد به بها يم هيريتحر زيمبه  ها استيس
 اسـت يس ني. بنـابرا ابـد ي يمـ  رييـ چـاپ تغ  يبرا يكاف ينبود فضا ايزمان 
بـدون   جـه يو در نت شـوند  مين زيمطرح ن ،ماندن يعالوه بر مخف يسازمان

  مانند.   يم يباق رييتغ
و  افتـه يكننـد گسـترش    يرا استخدام م ها ستيكه ژورنال ييها سازمان
 نيمأتـ  ياند و متناسب بـا آن فشـار بـرا    كرده دايپ يتر دهيچيپ ينظام ادار

لبوت ا كياند. ار ها را در دستور كار قرار داده آن يريگيو پ يمنافع سازمان
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را احسـاس   ينـامرئ  يهـا  گران دسـت  ، گزارشديگو يم دينظر بر دييأبا ت
كنند مورد مواخذه واقـع خواهنـد    ديرا تهد يكنند و اگر منافع سازمان يم

كـار   كـه كاركنـان رسـانه بـه     يو خودسانسـور  يخود قانونمندشد. البته 
  كار گرفته شوند.  كمتر به ينامرئ يها دست نيا شود ميبرند باعث  يم

را در خبرهــا و  يمنــافع ســازمان شــتريكــه ب يگرانــ گــزارش نيبنــابرا
مـورد اقبـال مسـئوالن قـرار      شـتر يب رنـد يگ يدر نظـر مـ   شـان يها مصاحبه

كننـد   يمـ  ديـ را تهد يمنافع سازمان شتريكه ب يرانگ . البته گزارشرنديگ يم
 يافـراد  ها ني. اشود مي يشتريها توجه ب آن يهستند كه به خبرها يكسان

و  هـا  اسـت يفراتـر از س  ييهستند و به خبرها گر قيو تحق نترس ،كنجكاو
  پردازند.  يم يمنافع سازمان

 تيوضـع  ،ديـ مورد نظـر بر  ميمفاه يدر راستا سرِتي يِو گو لسونيو
 ،پوسـتان  اهيكردنـد. سـ   يرا در اتـاق خبـر بررسـ    تيـ جامعـه اقل  ياعضا
ـ  يبـرا  ياديز ليدال تيجوامع اقل ريسا يها و اعضا يياياسپان  يتـوجه  يب

ها اغلب از پوشش مسـائل   دارند. آن يا به اصول مورد نظر سازمان رسانه
 يتياحساس انـزوا و نارضـا   ها در رسانه، آن دنيكش ريو به تصو ها تياقل
باورنــد كــه  نيــبــر ا ديــهماننــد بر سرِتي يِــو گــو لســونيكننــد. و يمــ
تـر هسـتند.    يشده قـو  نوشته يها استينانوشته سازمان از س يها استيس
 يهـا  ممكـن اسـت بـه بهانـه     ،تيـ گران جامعه اقل شرگزا نديگو يها م آن

و مكـان فرصـت    زمـان  تيو محدود يمختلف مانند نداشتن ارزش خبر
پخش  يگران برا نكنند. با توجه به تالش گزارش دايانتشار خبر خود را پ

 نيـ بـه ا  دنيدر رسـ  يناكـام  ،چاپ آن در روزنامه ايآنتن و  يخبر بر رو
  گذار خواهد بود. تأثيرها  آن يا حرفه تياهداف بر موقع

 ييتوانـا  كار متنـوع،  يرويوجود ن ي،سطوح فرد يها لياساس تحل بر
 شيافـزا  يمعه چنـد فرهنگـ  جا كيپوشش مسائل در  يرسانه را برا كي
 يا حرفـه  ييبـه اوج توانـا   تيـ اقل يها ستيژورنال كه يزمان يدهد. حت يم
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 نهيدر زم ديها با تجربه آن ،را دارند يگذارتأثير نيشترياند و ب دهيخود رس
گر  نلسن گزارش لي. جرديقرار گ يابيمورد ارز يانطباق با فرهنگ سازمان

 كيــعنــوان  بــه اتشيــتجربرا از  ينكــات خــوب واشــنگتن پســتســابق 
  كند.  يم انيب ييكايآمرـ  ييقايآفر ستيژورنال
نـه جهـنم و نـه بهشـت      واشنگتن پست پوستان، اهياز س ياريبس يبرا

آن  يبـرا  يانيـ كـه پا  يستيو برزخ ژورنال بيعج تيموقع كياست بلكه 
 يقانون باز ديهست يباز ةبرند ديكن ياحساس م كه يو درست زمان ستين
 ـ ييقـا يفرآ يها ستيژورنال يبرا يديجد زـيچ نيه اـد. البتـكن يم رـييتغ
كه ما  يا نهيزم كننده است. در هر وانهيد اريبس اما ستينسازمان  ييكايآمر
كـه چشـم    يكسان يخودمان را برا ديصورت روزانه با هب كنيم مي تيفعال
پوسـت اوضـاع    اهيسـ  يهـا  سـت ي. ژورنالميما را ندارنـد ثابـت كنـ    دنيد

كـه   شـود  مـي انجـام   ييدر فضا طيشرا نيكنند و ا يرا تجربه م يكخطرنا
  است.  يطرف يو ب ييگو قتيشعار آن حق
كننـد   يمـ  يسع معموالً ،تيموفق اقل يها ستيژورنال ديگو يم نلسون

 يروش تـا جـا   نيـ با ا رايدرآورند ز دپوستيخود را به شكل مردان سف
 كي ديگو يرسند. او م ينظر م خطر به يفرهنگ حاكم آنگلو ب يممكن برا

در رابطه بـا   قيدق اتيبا جزئ يا نوشتن سرمقاله نهيزم نيآشنا در ا كيتكن
 يسـازمان  استيس ديدر د نيپوستان است. بنابرا اهيجامعه س يناسش بيآس
 رييـ را تغ هـا  تيـ توانند نوع نگرش سازمان به اقل ينم تيكاركنان اقل يحت

كنـد و   يرا جاودانه مـ  تيثرسازمان نقطه نظرات جامعه اك استيدهند. س
ما  يشده است. در واقع در سطوح سازمان نهيموضوع در سازمان نهاد نيا
تا چه اندازه بر  يسازمان يها كه ارزش ميريموضوع را مد نظر بگ نيا ديبا

 يلـ يتحم طيدارد و افراد چگونه خود را با شرا تيافراد ارجح يها ارزش
  دهند.  يمطابقت م



  انتقال پيام  334

  خالصه
ها كمتر مورد  نيروت اتتأثيربا  سهيدر مقا يسطوح سازمان اتتأثير گرچه

رسانه دارند.  يبر محتوا يفراوان و مهم اتتأثير امااند،  مطالعه قرار گرفته
 يچگـونگ  ،هـا  نقش ياجرا كنيم مينگاه  يا سازمان رسانه كيما به  يوقت

و  ااجــرا شــده در آن ســاختاره يهــا اســتيس ،هــا نقــش يســاختاربند
 يا هيـ . هدف اولميده يقرار م يرا مورد بررس ها استيمال ساع يها روش
اسـت.   يكننـد سـود اقتصـاد    يدنبـال مـ   يا رسـانه  يها سازمان شتريكه ب

را تحمـل   ياديـ ز يفشـار اقتصـاد   ژهيـ و بـه  يخبر يا رسانه يها سازمان
 يا رسانه يها استيكردن س كتهيدر د يررنگفشارها نقش پ نيكنند و ا يم

گـذارد   يمـ  تأثيربر محتوا  ،يا رسانه يها سازمان اختارِس يِگونگدارند. چ
دارد و درجه اسـتقالل سـازمان    تأثير يا ساختار بر فرهنگ حرفه نيا رايز

 ميعظـ  يها شركت يدگيچيپ شيكند. افزا يم نييرا از سازمان مالك آن تع
مراقـب   ديـ ها با دهنده آن ليتشك يها معناست كه سازمان نيبه ا يا رسانه
 يخبـر  يهـا  سـازمان  انيم نيباشند و در ا گريكديخود بر  يرهاكا تأثير

  . شوند مي ريله تضاد منافع درگئبا مس گرانياز د شيب
است كه قـانون   يدر دست مالكان يدر سطوح سازمان ييقدرت نها البته

از  يكـ يبر محتوا همـواره   تيمالك تأثيركنند.  يها را اعمال م گذارند و آن يم
است. گرچـه بخـش خبـر ممكـن      يخبر يها در رسانه ها ينگران نيتر مهم

 خداماست ستميس قيمحتوا كماكان از طر اما ،است از شركت مادر مجزا باشد
  .رديگ يقرار م تأثيرتحت  يو خود سانسور يشغل يو ارتقا
دهـد كـه اصـول     يرا بـه مـا نشـان مـ     ييفضا ي،نوع نگاه سازمان نيا

 نيـ در نظـر داشـت كـه ا    ديـ ه با. البتـ ديـ آ يمـ  در آن به اجرا در يسازمان
خـارج قـرار دارنـد.     طيمح يها تيمحدود تأثيرخود تحت  زيها ن سازمان
  كرد. ميخواه يرا بررس يا فرا رسانه اتتأثير نيا يبعد هاي در فصل
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8  
  اي رسانه هاي سازماناز بيرون  محتوا ات وارد برتأثير

واننـد  تهـا آنقـدر قدرتمنـد هسـتند كـه ب      رسانه يكاركنان و سازمانده ايآ
در  نگار روزنامه) 1988( يكل كيكنند؟ ما نييرسانه را تع يمحتوا تيماه

ــه ــا عنــوان  اي مقال ــه  هــد د مــي حيتوضــ “هــا حرفــه ادراك”ب كــه چگون
شـوند   يحرفه مـ اين وارد  ييگرا و آرمان ينيه با خوشبك ييها ستيژورنال
هـا   ستيهستند. ژورنال گرانيكه مزدور و مهره د شوند ميمتهم  تيادر نه

 يكمتـر كسـ   يول كنند ميرا شكل داده و منتقل  اميهستند كه پ يآوران اميپ
از افراد آن را مورد انتقـاد   ياريو در عوض بس كند ميها را درك  شغل آن

و  ديـ راسـت جد «: هـد  د ميطور شرح  ني. بارنز موضوع را ادهند ميقرار 
اقـدام   تـه يكم ،و مخالفـان آن  يا هسته يها تيطرفداران فعال ،ديجد پچ
 كيـ  يهمگـ  نياز سقط جن تيو سازمان حما يكاران مل محافظه ياسيس

. ميمطبوعـات هسـت   يعنـ يمـا   ،دشـمن  نيـ . ااند كرده دايدشمن مشترك پ
نشــان دادن  يهـا  هــا روش از آن ياريكــه بسـ  ). منتقـدان 48، ص 1983(

خود را بـا   يها شنهاديها و پ انتقاد ،اند كرده نهينهاد راها  از رسانه يتينارضا
نشان دادن نظرات  ي. مخاطبان براكنند ميمطرح  اديز اريبس يسر و صدا
 ،كنند ميخود را متوقف  يمال تيكنندگان حما غيتبل ،سندينو يخود نامه م
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 يو منـابع خبـر   كننـد  مـي  تيـ هـا فعال  آن ميتحـر  يار بـرا فشـ  هاي گروه

هـا بـر اسـاس سـابقه      واكـنش  نيـ . البتـه تمـام ا  كنند مياطالعات منتشر 
  . شود ميانجام ها  ها با آن رسانه يهمكار
شـرح   ،ريـ دارنـد؟ در سـه فصـل اخ    تيها تا چه حد اهم نيتمام ا اما

كاركنان رسـانه و   يها يژگيو تأثيررسانه چگونه تحت  يكه محتوا ميداد
كه خـارج از   يفصل به عوامل ني. در اگيرد ميقرار  اي رسانه هاي سازمان
عوامـل همـان منـابع     نيـ . اكنـيم  مـي هستند توجـه   اي رسانه هاي سازمان

 ليرسـانه تبـد   يبـه محتـوا   تيـ كـه در نها  ي. اطالعـات تنداطالعات هسـ 
خـود   يو حتـ  يروابـط عمـوم   ينهادهـا  ،فشار ژهيو هاي گروه. شوند مي

 ريسـا  ؛و مخاطبـان  كننـدگان  تبليـغ منابع در آمد مانند  ؛يخبر هاي سازمان
و  ياقتصـاد  يفضـا  ؛يو دولت يتجار مؤسساتمانند  ياجتماع مؤسسات

  .)1. 8(نمودار  تندعوامل هس نياز جمله ا يفناور

  ها ادراك حرفه
 ينگار روزنامهكار  يكل طور به” كنند مي سؤالها قبل مردم همواره  سال از
 هيـ ته دانسـتم  مـي كه  ييرا تا جا سؤال نيچند سال قبل پاسخ ا “ست؟يچ

  . كنم ميآن را ارائه  گريكردم و اكنون بار د
به روزنامـه   ديبا«نگار شدن بود. او گفت:  روزنامهدر فكر  يجوان مرد

    »بروم.
چـه نـوع    نميبگو بب ي. وليكار را نكن نيا كنم مي شنهاديپاسخ دادم: پ

   ؟يرا در سر دار ينگار روزنامه
با كشف  ،با نفوذ به تفكرات و رفتار رهبران منتخبمانخواهم  مي: گفت

 منظور بهها  ها نسبت به مسائل مهم مختلف و گزارش كردن آن آن التيتما
  كنم.   فاينقش خود را در جامعه دموكرات خود ا ،آگاه كردن جامعه
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در  يار. قصـد د يكـار كنـ   ياسـ يس يها با نخبه خواهي ميگفتم: پس 
   ؟يها را منتشر كن و اطالعات مورد نظر آن يها باش خدمت آن
 كنم ميانتشار نظرات مخالف و متناقض تالش  يسفم نه. من براأ: متگفت

  . گيرند ميكه صاحبان آن نظرات چقدر مورد انتقاد قرار  ستيمهم ن ميو برا
اه هر گروه تندرو كـه از ر  اي كاليبه هر فرد راد خواهي مي: پس گفتم

كـه بـه اعتقـادات خـود      اي آمـاده . تو يفرصت سخن گفتن بده رسد مي
كه آشـكارا از   يكن ليتبد يغاتيكارخانه تبل كيكرده و خود را به  انتيخ

كند مي تيجلب توجه حما يبرا يست فطرتهر پ       .  
را  فيقشر ضع هاي يگرفتارخواهم  مي. يستيمتوجه ن : تو اصالًگفت
  . شوند مين دهيباشم كه شن يكسان يصداخواهم  مي .ميبگو ايبه تمام دن
ـ   تياز اقل تي: حماگفتم و  ي؟ نالـه دائمـ  ههـا. درسـت   خانمـان  يهـا و ب

 تواننـد  مـي هـا داده شـود    به آن يكه اگر شغل يكسان تياعتراض به وضع
نفـر قبـل از    هـا  ونيليطور كه م همان ؛كنند و خود را باال بكشند شرفتيپ

كـوش و   شـهروندان سـخت   خواهي مياند. تو  دادهكار را انجام  نيها ا آن
 ،خـور  تنبـل و مفـت   اي عـده از  تيـ را در حما شـان خود ،دهنـده  اتيمال

و  رانيبا فق يعملريغ يكه به روش يهست يورشكسته كنند. تو مانند افراد
  .كنند مي يدرد كاران ابراز هم خالف
اند  داشته يالم تيرا كه موفق يگفت: البته كه نه. من كسانلحني غضبناك  با

چـون  دهـم   يها گـوش مـ   به نظرات آن اقي. من با اشتكنم مي نيشدت تحس به
  اند.  و دقت خود را به اثبات رسانده يكوش تسخ ي،ها خوش فكر آن

. باشـي  نظـام تجـارت   يبـرا  هيپا دون يسخنگو كي خواهي مي: گفتم
 وغيـ صاحبان ثروت كه گـردن طبقـه كـارگر را بـا      يبرا يا دست نشانده

  بندند.  يوت خود مثر
انسـان   كيـ . مـن  سـتم ين يگفت: من نوكر كسـ  زيآم اعتراض يلحن با
 يهـا  يژگيو نيگر هستم كه آرزو دارد ا ليباهوش و تحل ،حساس ،متفكر
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 دادهايـ رو يوطنان خود و نشان دادن معنا خود را در خدمت آموزش هم

  ها قرار دهد.   به آن
 يسـع  ي،طرفـ  يپشت آن نقاب باز آن. تو  شيمبلغ كوچك و نه ب كي: گفتم

 سـنده ينو ي. ايكن ليتحم دفاع بيخود را به خوانندگان  دهيچيتعصبات پ كني مي
  ؟كني مي فيسو با تعصبات زننده خودت تحر اخبار را هم !قابل ترحم

كار مـن   ياصل يها يژگيو ،طرفي بيپاسخ داد: انصاف و  تيعصبان با
و از هر نظر درست و  قيدق من كامالً يها گزارش خورم ميهستند. قسم 

  خواهند بود.  نانيقابل اطم
كه  يي. بلندگويبلندگو نباش كياز  شيب يزيچ ي: پس آرزو دارگفتم

بـه   دنيرسـ  يرا كه بـرا  يطلبانه كسان و منفعت يبا دقت اظهارات تكرار
گاه مكنده ت. مانند دسكند مي تكرار ،كنند مياستفاده  خود از تو يها هوس

 رونيـ ها را به ب مكد و سپس آن يكه تمام كلمات را م يكرف ياراده و ب يب
  . ييموضوع و معنا ،شكل چي. بدون هكند ميپرتاب 

  آور فروتن باشم.  اميپ كيخواهم  مي: من فقط گفت
 يآور خبرهـا  اميـ ها. پ جنگ عاتيها و شا آور جنگ اميآور. پ امي: پگفتم

 ،كننـده ديناام ،اكوحشـتن  اريبس ،ارزش يپست و ب اريبس ييروزانه. خبرها
كه همكاران خـودت بـه    يحد كننده به ر سر و صدا و نگرانپ ،زيآمديتهد

  است؟  دهمان يباق ايندها و كل  آن يبرا يديام ايافتند آ يم ديترد نيا
شـغل   نيا يلومترياز چند ك ي. من حتي. تو برنده شديهزد: كاف اديفر

 نيـ شـغل بـه ا   يانتو يبگو بدانم تو چطور م يشوم. ول يپست هم رد نم
  . چرا؟ يرا انجام ده يبد

حركـت   نيدر عـ  تـواني  مـي اسـت كـه در آن    يتنها شـغل  ني: اگفتم
 ،يكلـ  كيـ ما. يداشـته باشـ   يمختلفـ  يهـا  افـت يادراك و در ،كنواختي

  .  1988سپتامبر  30(تگزاس)،  ني، آستنگار روزنامه
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    منابع
. ننـد يب ينمـ  كيـ را از نزد مـا يهواپ كيهرگز سقوط  باًيها تقر ستيژورنال

هـا)،   رسـانه  ايـ  يخبر يها سي(سرو گريد يها ستيژورنال لهيوس ها به آن
خط  ندگانينما ،سيو پل يمقامات دولت ،اند كه در محل سقوط بوده يكسان
آگـاه   مـا ياز سقوط هواپ ،كننده مصرف تيامن انيفرودگاه و حام اي ييهوا
از  يفـرد  صـربه منح دگاهيـ از افـراد فـوق د   كيهر  نيب ني. در اشوند مي

 اريـ در اخت يدارد. هر منبـع اطالعـات متفـاوت    ،كه رخ داده است ياتفاقات
 افـت يتمام اطالعـات در  يبا بررس دي. خبرنگار باهد د ميخبرنگاران قرار 

كند.  ميتنظ يو كامل قياخبار دق ــ هستند ضكه اغلب ضد و نقي ــشده 
ها  كه خبرنگاران آن ينگرايباز”با عنوان  ياز منابع خبر .)80 :1979( زگان
كـه صـدا و    ي. مصـاحبه شـوندگان  كننـد  ميها مصاحبه  با آن اي ننديب يرا م
هـا در مقـاالت چـاپ     به نقـل از آن  يمطلب اي شود ميها پخش  آن ريتصو
در  ديـ اطالعـات مف  ايـ  يا نـه يزم كـه اطالعـات پـس    ييهـا  و آن شـود  مي
  .كند مي ادي ،“دهند ميگزارش را  يريگ جهينت

  خبرنگار و منبع نيب رابطه
 يدر گزارش خبـر  دانند نميآنچه را كه  توانند ميآنجا كه خبرنگاران ن از

 تـأثير  ،منابع از ارائـه اطالعـات   يخوددار ايدروغ گفتن  ،خود قرار دهند
منـابع ممكـن اسـت بـه      امابر كار خبر خواهد داشت.  يريگ چشم اريبس

هـا آمـاده    روش نيمله ابگذارند. از ج تأثيربر خبر  يتر فيظر يها روش
 هيـ ته ،شوند مي يابيدر آن ارز گرياست كه تمام اطالعات د ييفضا دنكر

 ريتـر از اطالعـات سـا    تر و آسان ها ارزان كه استفاده از آن دياطالعات مف
دسـت آوردن   نامـد) و بـه   يم ياطالعات ديسوبس يمنابع است (آنچه گاند

منابع  افتني يبرا يفرصت كه خبرنگاران ينحو انحصار وقت خبرنگاران به
  نكنند. دايپ نيگزيجا



  انتقال پيام  340
كه مـا خبـر    ستي اا از اندازه شيب گفتن به خبرنگاران احتماالً دروغ

از اسـتثناها   يكي. كند ميخود اذعان  ييگو به دروغ يكمتر كس رايز ميدار
در سال  شرياست. محاكمه ف شريف يميا ليوك برگينا كيار نهيزم نيدر ا

بـه راه   اي رسانهتوفان  كيبه معشوق همسرش  يدازرانيخاطر ت به 1993
با گمراه كـردن خبرنگـاران نـدارد     يمشكل چيه ديگويم برگي. نااختاند
اگـر مـن از طـرف مـوكلم     «به موكلش كمك كنـد.   كار نيشرط آنكه ا به

 »مشـكل شماسـت   نيا د،ياطالعات اشتباه به شما بدهم و آن را چاپ كن
آوردن پوشـش   دسـت  بـه گفـت   برگيا). ن9 :1993آگوست  28 ن،ي(اشتا
هـا تشـنه    رسانه راي) آسان است زتياهم ي(مسائل ب “چيه” يبرا اي رسانه

  اطالعات هستند.     
 ييجنـا  ي) در مطالعه خـود در مـورد خبرهـا   1978( زنيشرا سنفورد

 ،ميدر مـورد جـرا   يمنبع اطالعات نيتر يعنوان اصل به سياشاره كرد كه پل
خبرنگاران قرار  اريدر اخت تيمربوط به جرم و جنااز اخبار  يثابت انيجر«

خبرنگاران  يكار يها اطالعات پس از قرار گرفتن در قالب نيو ا هد د مي
 سيپلـ «). 222(ص  »شـوند  مي ليتبد ييجنا يبه ماده خام نوشتن خبرها

هـا   رسـانه  ريها و سا در روزنامه ييبه قرار گرفتن اخبار جنا ياديعالقه ز
 ،در جامعـه منتشـر شـود    مياز جـرا  يشتريدازه كه اخبار بهر ان رايدارد ز

هـا جـذب    مقابله بـا آن  يبرا يشتريو بودجه ب يكمك مال تواند مي سيپل
و راه  ليرا در مورد دال سيپل ديد ،ميانتشار اخبار جرا ني. عالوه بر ادكن

ا ). 212(ص  »كنـد  مـي  تيـ تقو ميمقابله با جرا هاي حل برابـر نبـودن    امـ
به سود منابع نخواهد بود. جانـت   شهيو منابع خبر هم دگانسنيقدرت نو

خود در مورد رابطه جو مك  يقادنتا شدت بهملكوم در مجموعه مقاالت 
را  ينگـار  روزنامه، مهلك انداز چشمرفروش خود با سوژه كتاب پ سينيگ
مـورد   اسـت،  “قابـل دفـاع  ريغ ياز لحاظ اخالق” كه ذاتاً يا عنوان حرفه به

   داد. انتقاد قرار
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بـا اعتمـاد بـه نفـس اسـت كـه بـا         يفـرد «خبرنگار  ،گويد مي ملكوم
 دسـت  بـه هـا را   اعتمـاد آن  ،افـراد  ييتنهـا  اي ينادان ،سوءاستفاده از غرور

احسـاس   چيبـدون آنكـه هـ    كنـد  مـي  انـت يهـا خ  و سپس به آن آورد مي
 هينشـر  ،پس از آن يها ). در ماه1989(ملكوم،  »به او دست دهد يمانيپش

درخواست كرد در مورد  سندهينو نياز جند ايكلمب دانشگاه ينگار مهروزنا
اسـت   ريـ ز شـرح  بـه نظـرات   نياز ا يا دهياتهامات ملكوم نظر بدهند. گز

   ):1989 ب،ي(گوتل
كـه خبـر چـاپ     ي: زمـان نيويورك ديلـي روزنامه  سينو تا ستونولا كن •

كـه  است  يعيطب ،ستين يآن راض يها و سوژه از تمام قسمت شود مي
به آن معنا  نيا يشده است. ول انتيسوژه احساس كند به آن خ ايمنبع 

 يوفـادار  ينگار روزنامهاست. در  حيصح حتماً انتيكه اتهام خ ستين
وفـادار   كنـيم  مـي كه لمس  يقتيبه حق ديو با ستيبه سوژه خبر ن وماًلز
  ).22(ص  ميباش

است كـه   ييها انسانر از پ اي: دنسينو و رمان سينو لمنامهيفرون فا نورا •
 دانند نمي ها واقعاً . آنستنديها ن ها دوست آن ستيژورنال دانند نمي واقعاً

اسـتفاده از نقـل قـول     اينقل قول خارج از چارچوب  ،نقل قول اشتباه
وحشـتناك   چقـدر كه هرگز منظور شما نبـوده   يا نشان دادن نكته يبرا

 ياتيـ ز روش عملا يبخشـ  هـا  نيتمام ا يول ميگو يسفم كه مأاست. مت
  ). 22ها هستند (ص  ستيژورنال بيشتراستاندارد 

كه  كنم مين : انكارتزريپول زهيجا 2و برنده  سندهيلوكاس نو يآنتون يج •
. البتـه  دهنـد  مياطالعات انجام  يسهم خود را از دستكار گران گزارش
ا . كنند ميكار را  نيها ا كه آن دوجانبـه بـا    صـورت  بـه ارتبـاط   نيـ ا امـ
 يانسـان كـه روابـط    سـت ا نيـ آن هـم ا  ليـ همراه اسـت. دل  يردستكا

  ).23همراه است (ص  يدو جانبه با دستكار صورت به
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 سيعنوان پل كه به ياز افراد ياريبس كنم مي: فكر سينو وامبو رمان جوزف •
دهنـد.   بيـ مـرا فر  كردند مي يام سع ها مصاحبه كرده با آن نگار روزنامه اي
  ).24داده ام (ص  بيرا فر يم كه كسا من هرگز احساس نكرده يول
• يـس  ةينشر سندهيكوپر نو كليما يربنگـار  روزنامـه  كيـ : در ويليج و 

 دسـت  به يرا مشاهده كرد. برا بكاريانسان فر كياز  ييها نشانه توان مي
 يو حتـ  ديـ كن يدرد با او هم ،ديده يسوژه را تسل ديبا قتيآوردن حق
ممكـن   ديـ پرده رفتـار كن  ياگر ب ،دينكارها را نك ني. اگر اديالتماس كن
از دست شـما خـارج كنـد و او     كه سوژه را كامالً دييبگو يزياست چ

 يمن افتاده است. ول ياتفاق برا نيبا شما صحبت نخواهد كرد. ا گريد
ـ  دانـم بلكـه آن را هـم    ينم يبدخواه ياز رو ييگو من آن را دروغ  يدل

 كيـ بـه   يابيز دسـت يـ نهدفمند. هدف  يدل هم ،نامم يهمراه با تعصب م
  ). 30تر است (ص  بزرگ قتيحق
 درســت : ملكــوم كــامالًنيويــورك تــايمزدر  ســندهيام روزنتــال نو يا •

رنـگ   منجـر بـه كـم    يسوژه و خبرنگار به آسـان  نيكه رابطه ب گويد مي
ـ شـود  ميآن به دروغ  نشد ليتبد يو حت قتيشدن حق  نيـ مـن ا  ي. ول

رد  ،دانـد  يقابل اجتنـاب مـ  رياتفاق را غ نيبخش از نظرات ملكوم كه ا
  ).  32بخش از سخنان او درست باشد (ص  نيا كنم مي. فكر نكنم مي

  منابع انتخاب
منبع وجود  ياديامكان استفاده از تعداد ز ،داديرو ايمورد هر موضوع  در

كـه   يتنها با افـراد  نه ،مايدر سانحه سقوط هواپ خبرنگاران مثالً رايز ،دارد
) ييمـا يماجرا هستند (ماننـد مقامـات شـركت هواپ    ريدرگ ميمستق طور به

م بـا  يمسـتق ريكـه ارتبـاط غ   يبلكه ممكن است از منابع ،كنند ميصحبت 
 اي رندياطالعات بگ زيكننده) ن مصرف تيحادثه دارند (مانند طرفداران امن

  حادثه بپردازند.  دربارةبه واكنش و نظرات مردم 
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كسـب اطالعـات بـا     ين براآنكه خبرنگارا يشانس همه منابع برا اما
 ايـ  ياسـ يكـه از قـدرت س   ي. منـابع سـت ين كسـان ي ،رنديها تماس بگ آن
نفـوذ   ،كـه قـدرت ندارنـد    ييهـا  نسبت بـه آن  ،برخوردار باشند يصادتاق
). منـابع قدرتمنـد در   1979دارنـد (گـانز،    يخبر يها بر گزارش يشتريب

 ديـ ترد ،خبـر  يگذاشـتن بـر محتـوا    تـأثير  ياستفاده از قدرت خود بـرا 
 يهـا  . شركتميگرد يم بر مايدر مورد سقوط هواپ ي. به مثال قبلكنند مين

كه كـار   گيرند ميرا به خدمت  يبزرگ) افراد يها (و تمام شركت ييهوا
 نيهاسـت. بنـابرا   اطالعات و رساندن آن به رسـانه  يآور ها فقط جمع آن

هـا روال   . آنرونـد  يها به سراغ رسانه مـ  آن ،نديايها ن ها به سراغ آن رسانه
كننـد كـه    ميتنظـ  يزمـان را طـور   توانند ميو  كنند مي كار رسانه را درك

بسـته شـدن صـفحه     اي يخبر يها از پخش بخش شيپ يكم شانيخبرها
در  يبه آسان زين ييروزنامه به رسانه مورد نظر برسد. كاركنان خطوط هوا

 تواننـد  يمـ دارند كـه   يا دهيورز يها يمنش وها قرار دارند  دسترس رسانه
  خبرنگاران را به نفرات مناسب ارجاع دهند. 

 يگروه از شهروندان با امكانات مال كيرا با  ييشركت هوا نيا اكنون
بـه   يابيدسـت  يكـه بـرا   ديكن سهيمقا يكاف ياسيو بدون تجربه س فيضع

از  يكيدر منزل  گروه احتماالً ني. اكند ميهوا مبارزه  يپاك ياستانداردها
تمـام   صـورت  بـه كارمنـد   كيـ آنكه  يجا و به كند مي تيآن فعال ياعضا

كـه   يبه خبرنگاران يتلفن يدستگاه منش كي ،ها را بدهد تلفن پاسخوقت 
 يبـرا  يپول كاف گروه احتماالً نكهيضمن ا ؛هد د ميپاسخ  گيرند ميتماس 

 طيشـرا  نيـ نـدارد. در ا  اريها در اخت روابط با رسانه يبرا ياستخدام فرد
ها كـه   اطالع هستند و آن يب يگروه نينگاران از وجود چناز خبر ياريبس
 نيـ ا جهي. نتشوند ميگروه دچار مشكل  ندهيتماس با نما يبرا ،دارند رخب

كـه بخـش اعظـم     كننـد  مـي  هيـ ته ييهـا  گزارش تيكه خبرنگاران در نها
  ارائه كرده است.   يياطالعات آن را شركت هوا
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كـه   شـود  مـي باعـث   ي،تبه منـابع اطالعـا   ينوع مشكالت دسترس نيا

تـر   آسان اري) را بسيي(مانند خطوط هوا يخبرنگاران اطالعات منابع سازمان
آورنـد. سـاعات    دسـت  بـه ) كيمكان ايمسافر  كياز اطالعات افراد (مانند 

 يدسترسـ  ،وقـت  هـا و حضـور كارمنـدان تمـام     دفتر سـازمان  تيمنظم فعال
كـه افـراد و    سـت يالدر ح نيـ . اكنـد  مـي به اطالعـات را سـاده    نخبرنگارا

در دسـترس هسـتند.    يهـر روز تنهـا زمـان كوتـاه     يخصوصـ  هـاي  گروه
  ماند.   يم يباق گريد فيكار و وظا ،كردن وقت خواب كه با كم يزمان

 يكه خبرنگاران منابع سـازمان  ميبرس جهينت نيبه ا ديمسائل شا نيا از
و منبـع  معنـا كـه اگـر از هـر د     نيـ . به ادهند مي حيترج يرا به منابع فرد

 ياز اطالعات سـازمان  نكهياحتمال ا ،رديها قرار بگ آن اريدر اخت ياطالعات
. اشـد ب نيكـه موضـوع همـ    رسد مينظر ن به امااست.  شتريب ،استفاده كنند

كه درخصوص منابع مورد استفاده  يا هدر مطالع 1988و در سال ئخانم س
را كـه  ي ابعهمـه منـ   ،روزنامه قطع متوسـط انجـام داد   كيخبرنگاران در 

 ييهـا  و آن يابيـ ها در ارتباط بودند رد هفته با آن كيخبرنگاران در طول 
ئو . سردمورد استفاده قرار گرفتند مشخص ك يخبر يها را كه در گزارش

چهـارم   كيو تنها  يچهارم منابع استفاده شده سازمان متوجه شد گرچه سه
وزنامـه از منـابع   ر يباعـث جانبـدار   موضوع لزومـاً  نيا اما ،بودند يفرد

درصـد  96 ،خود با منـابع  يها شد. خبرنگاران در كل تماس ينم يسازمان
درصـد  71 تنهاكه  يدر حال ،دادند يرا مورد پوشش قرار م يكل منابع فرد

 جـه يطور نت نيئو اس گرفت. يمورد پوشش رسانه قرار م ياز منابع سازمان
ها را مورد  ران آنخبرنگا ،در دسترس باشند يگرفت كه هرگاه منابع فرد

در  معمـوالً  ياسـت كـه منـابع سـازمان     ني. مشكل ادهند ميپوشش قرار 
 يبـرا  ينـدرت زمـان و امكانـات كـاف     بـه  يمنابع فرد امادسترس هستند 

  دارند.  اريجلب توجه خبرنگاران در اخت منظور بهثر ؤرقابت م
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 يفرد اي يمنبع سازمان نكهيممكن است بر ا زين يخبر داديرو تيماه
 1998در سـال   نيواتر و گـر تـ باشد. آ تأثيرگذار رديده قرار بگامورد استف

در پوشـش  ان بـي سـي    وسي بـي اس   اي بي سي، شبكه 3كه  افتيدر
 ياز منابع سـازمان  شيب ياز منابع فرد 1985ژوئن  ييربا مايهواپ يماجرا

 نيشده در ا استفادهي با صدا يها از گزارش يمياز ن شيكردند. ب تفادهاس
هـا   آن شـاوندان يدوسـتان و خو  ايها  ها مربوط به اظهارات گروگان شبكه

جاذبـه   ــ اييـرب د آدمـمانن ــمردم  يج و سختـوط به رنـبود. اخبار مرب
نـوع   نيـ را در ا يدارد و خبرنگاران استفاده از منـابع فـرد   ياديز يانسان
 نيچنـد  عمـوالً اتفاقات م نيا نكهي. با توجه به ادانند ميتر ديمف ها شگزار

كـردن افـراد و    دايپ يبرا يخبرنگاران فرصت كاف انجامند يطول م روز به
  دارند.  اريها در اخت مصاحبه با آن
 حيرا تـرج  سيپلـ  ايـ ماننـد دولـت    ياغلـب منـابع رسـم    خبرنگاران

منـابع   نيـ بـه ا  يتنها آسان بودن دسترسـ  شيگرا نيا لي. البته دلدهند مي
 نيـ ها معتقدند كـه ا  آن رانيرنگاران و سردببلكه خب ؛ستيمصاحبه ن يبرا

 و) 1981 ،پلـتس و انـتمن  ( گفـتن دارنـد   يبرا يمهم يها مقامات حرف
 ي(گنـد  رنـد يپذ يمـ  قـت يعنـوان حق  را بـه  ياظهارات منابع رسم معموالً
خبرنگـاران   تيـ از دو جهت فعال يمصاحبه با منابع رسم ني). بنابرا1982
 يكه اطالعات مهم يها با افراد آن نكهي. نخست اكند ميمد آثر و كارؤرا م

 هبـار  ك كردن دوبـاره و سـه  به چِ ازين نكهيو دوم ا اند كردهدارند صحبت 
ـ  از يافتياطالعات در والتـرز و   ،گيـ ). هورن1985رود (هكـت،   يمـ  نيب

در  يطـ يمح سـت يز عيكـه در مـورد پوشـش فجـا     يا در مطالعـه  نيمپلت
 يشتريب ليكه خبرنگاران تما دنديرس جهينت نيبه ا ،ها انجام دادند روزنامه

. حال آنكه كارشناسـان  يفن ساندارند تا كارشنا يبه استفاده از منابع دولت
سـت بـه   توان ميمورد نظر داشتند كه  دهيدر مورد پد ياطالعات علم يفن

 نـه يدر زم كمـك كنـد (مـثالً    بيآسـ  نبه حداقل رساند يخوانندگان برا
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نشان داد كه  زين 1987سهام در سال  سقوط بازار يماجرا يزلزله). بررس

) ژورنـال  تيوال اسـتر  ،نيويورك تايمز ،كيوزوين( يمطبوعات يها رسانه
سي بـي اس  شبكه  كه يدر حال ؛كردند مياتكا  تيوال استربه منابع  شتريب

  ).60 :1990 س،يالروسا و ر( كرد مياستفاده  ياز منابع دولت
خبـار مربـوط بـه پارلمـان     كـه ا  ينشان داد خبرنگـاران  كويف كيفردر

آوردن اطالعـات تنهـا    دست به يبرا ،دهند ميرا پوشش  اناينديوقت ا پاره
. خبرنگـاران  كننـد  مـي اسـتفاده   ياز منـابع رسـم   يشمار از تعداد انگشت

ـ  يزمـان  يهـا  تيمحدود نيتر كه با سخت ها يخبرگزار  ،درو هسـتن  هروب
مـورد پوشـش قـرار    و اظهـارات فرمانـدار را   ي رسم يها تيفعال معموالً

 يدسـت كـم تـا حـد     دياز منابع شا يدادند. استفاده از تعداد محدود يم
. كـرد  مـي  تيـ وقت فعال پاره صورت به اناينديباشد كه پارلمان ا نيا جهينت

 يرا مـورد بررسـ   گانيشـ ي) پارلمان تمام وقـت م 1984b( كويكه ف يزمان
ه كــرده و اســتفاد يشــتريمتوجــه شــد خبرنگــاران از منــابع ب ،داد رقــرا

  ا مورد پوشش قرار دادند. ر يشتريب يها موضوع
 تأثيرگـذار  يعـامل  توانـد  مـي  زيـ ن اي رسانهو محل دفتر سازمان  مكان
فاصـله از   نيشـتر يبا ب يخبر هاي سازمان) نشان داد 1988( نيباشد. مارت

 داديـ كسب اطالعات در مـورد آن رو  يبرا ،داديرو كيشهر محل وقوع 
حـدس وجـود دارد كـه     نيا ي. حتكنند مياستفاده  ياز منابع رسم عمدتاً

 ايـ  يمنـابع رسـم   نكـه يو ا شـود  مـي كـه پوشـش داده    يداديرو وعن نيب
وجـود دارد.   يتعامل ،رنديپوشش مورد استفاده قرار بگ نيدر ا يرسمريغ

منابع  ،)هد د ميدر اخبار مربوط به مسائل (آنچه كه اغلب در پارلمان رخ 
 جـه يهـا بـه نت   منـافع آن  رايـ ز گيرنـد  مـي ه قرار مورد استفاد شتريب يرسم
 يايـ كه كنگـره در مـورد مزا   يهنگام ،عنوان مثال دارد. به يستگها ب بحث

كـه مقامـات بـه     ديمطمئن باشـ  دتواني مي ،كند ميبحث  يشنهاديبودجه پ
از كم شدن بودجه سازمان متبـوع   ايپردازند  يم بودجه شياز افزا ديتمج
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 ويژه به ،است داديرو كيكه خبر در مورد  يهنگام اام. كنند ميخود انتقاد 
كه به منـابع   مينيب يم ،در آن وجود داشته باشد يكه منافع انسان يداديرو
 مـا يهواپ يدر ماجرا ،عنوان مثال . بهشود ميداده  يشتريمجال ب يرسمريغ
با صدا به منابع  يها درصد از گزارش30تنها  1985در سال  TWA ييربا

  ).1988 ن،يآتواتر و گر(داشت  اختصاص يرسم
 سـتند ين ليـ ما اما دهند ميبه خبرنگاران اطالعات  يمنابع رسم يبرخ

افـراد ممكـن اسـت     نيـ ). ايدولتـ  هيمقام بلند پا كيشان اعالم شود ( نام
را در  ياطالعات ليدل نيهم را به اطالع عموم برسانند و به يبخواهند خبر

افراد  نيد هم اي. شا)72: 1988 ،يوِسگا( دهند ميخبرنگاران قرار  ارياخت
كـه   يكننـد و خبـر   شيموضوع آزمـا  كيرا به  يبخواهند واكنش عموم

از منـابع   ياريجـو جامعـه باشـد. بسـ     يبررسـ  يبرا صرفاً شود مياعالم 
خـود را از   نكـار يبـا ا «كه  كنند مياطالعات را فاش  ليدل نيمحرمانه به ا
 »رسند يم ياطالعات به منافع نيبا دادن ا اي كنند ميارضا  يلحاظ شخص

هـا پوشـش    نفوذ بر آنچه كه رسـانه  در كايجمهور آمر انسيرئ ).76(ص 
خـود از كنتـرل    يدارند. برنارد كـوهن در بررسـ   ييمهارت باال ،دهند مي
  :   گويد مي يجمع يها جمهور بر رسانه انسيرئ

ازه بـه او اجـ   يبرتر نيها دارد و ا بر رسانه يعيطب يجمهور برتر سيرئ
 دسـت  بـه جامعه  ياسيو س يگفتمان عموم نييابتكار عمل را در تع هد د مي
ـ رديبگ ـ     يخـود  مهـور همـواره بـه    ج سي. رئ كـه   ژهيـ و هخـود خبـر اسـت ب
اخبـار   توانـد  مي ديكاخ سف نيجمهور تازه انتخاب شده باشد.... بنابرا سيرئ
در بـازار  دادن به آن  يبرتر يجمهور و حت سيرئ يها برنامه غيتبل يبرا زمال
بـر   يبـه شـكل   تواننـد  مـي  كـا يآمر يها كنند.... همه دولت ديرا تول ياسيس
بـا توجـه بـه بـاز و قابـل       اي رسانه ستميكنند و نفوذ به س داينفوذ پ ستميس
: 1989 انـت، گ اي رسانهمطالعات  مؤسسهتر است ( آسان ،بودن آن ينيب شيپ
توانست همانند  يتر كسكم ،ايكآمر ريجمهور اخ انسيرئ نيدر ب اما). 2ـ   3
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كـارتر كـه قبـل از     يمـ ي. جرديـ ها را تحت نفـوذ بگ  رسانه ،گانيرونالد ر

  : گويد مي گانير يجمهور استير يابيجمهور بود، در ارز سيرئ گانير
كامل در دست داشت.  طور بهو  يعال اريكنترل مطبوعات را بس گانير

ائل مـورد  و مشـاورانش در مـورد مسـ    خـود  يها ليبر اساس تحل گانير
مسائل مورد عالقـه را   ،در برخورد با رسانه ،در جامعه تياهم يعالقه و ب

 شـامل هـا   داد... رفتـار او بـا رسـانه    يقـرار مـ   تأكيـد مورد  يثرؤنحو م به
 ديخروج از كاخ سف ،خود با خبرنگاران يها نشست قيهماهنگ كردن دق
ـ  كوپتريو سوار شدن به هل بـه   يا كـه عالقـه   ييهـا  لعكس (در زمـان او ب

بـود...   ،ت مـورد عالقـه خـود   سـؤاال مصاحبه نداشت) و پاسخ دادن بـه  
العـاده   ها فوق هماهنگ كردن اخبار روزانه رسانه اي تأكيد ياو برا ييتوانا
  ). 7 :1989گانت،  اي رسانهبود (مركز مطالعات  فقمو

در سـال   ماتريتهستند؟ استرا مؤثربر انتخاب منابع  يگريعوامل د چه
گـذار اسـت. بـر    تأثيرهـا   بر پوشش آن ،منابع تيشد شخص يمدع 1985

برابـر   3تا  2حدود  كايآمر يگرا رونبجمهور  انسيرئ ،مطالعه نياساس ا
قـرار   ششها مورد پو خود در صفحه نخست روزنامه يگرا درون انيهمتا

 ،ادعا كردند جسارت منبع 1984در سال  ونتمپل و كولبرستگرفتند. اس يم
 ينقل قول او عـوامل  تيدر دسترس بودن و قابل ،خبرنگار)اعتبار (از نظر 

به استفاده از نقـل   لي(تعداد پوشش) و نفوذ (تما يهستند كه در برجستگ
خواهند  تأثيرگذار ي) منبع در پوشش خبرميتقمسريغ يجا به ميقول مستق

 در 1980كـه در سـال    يا در مطالعـه  تيـ لهويو و وريبود. هر چند كه و
 چينشـان دادنـد هـ    ،انجام دادند ييكايآمر يسناتورهامورد نحوه پوشش 

 الـت يا تيـ جمع ،هـا  تهيها در كم آن تيعضو ،رده سناتورها نيب يا رابطه
بـا   يهـا در انتخابـات قبلـ    آن تيـ موفق ايبه جناح حاكم  يوابستگ ،ها آن

  ها وجود ندارد.  سانهها در ر پوشش آن
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  ها   جمهور و رسانه انسيرئ
رابطـه عشـق و    كيـ همواره  يگروه يها و رسانه كايآمر جمهور انسيرئ

هـا را كنتـرل    رسـانه  كنند ميجمهور تالش  سانياند. رئ نفرت با هم داشته
 ليجمهور ما سياز آنچه كه رئ شيب يمطالب كنند مي يها سع كنند و رسانه

  بكشند.   رونياز او ب ،دياست بگو
 1945تــا  1933از ســال  كــايجمهـور آمر  سيروزولــت رئــ نيفـرانكل 

 جمهور رئيس يبود كه اكنون با عنوان كنفرانس مطبوعات يگذار مراسم هيپا
بـا   ـــ  اهـار در مـ ـب 7دود ـح ــ اديز ارـيه او بسـ. گرچودـش ميشناخته 

 يجلسات عكس نيداد از ا ياجازه نم معموالً اما ،كرد مي دارخبرنگاران دي
  گرفته شود. 

بود كـه   كايآمر رجمهو رئيس ني) نخست1961-1963( ياف كند جان
 نيـ از ا يپخش شد. كنـد  ونيزيزنده از تلو صورت بهاو  يكنفرانس خبر

نـوزده   1961اسـتفاده كـرد و تنهـا در سـال      يالعـاده ا  نحو فوق رسانه به
 حيرا تـرج  ياصطالح كنفـرانس خبـر   يبرگزار كرد. كند يكنفرانس خبر

 ؛داد يقرار مـ  يدتأكرا مورد  داديرو نينام برداشت او از ا نيا رايز ،داد يم
سـال   نيرفت. در نخست يسمت رسانه م او به يمعنا كه خبر از سو نيبه ا
را پوشش  ديكه اخبار كاخ سف يتعداد خبرنگاران يكند يجمهور استير
 ،هـا  . بر اساس گزارشافتي شيدادند از چند ده نفر به صدها نفر افزا يم

ست توان مي رايز خواند يرا م نيويورك تايمزصبح روزنامه  زهر رو يكند
امور خارجـه   تتر از وزار عيسر اريبس مزيتا ركيويويناخبار جهان را از 

  آورد.  دست به
 ي،) هر ماه عالوه بر دو كنفرانس مطبوعات1969- 1963جانسون ( ندنيل
 . جانسـون در كـرد  مـي با خبرنگاران برگـزار   زين يرسمرينشست غ نيچند
  .  كنند مي فيولت او را تضعها د كه رسانه دياحساس رس نيبه ا تينها
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جمهـور مـدرن    انسيرئ ريسا ني) در ب1974-1969( كسونين چاردير
او  يمطبوعـات  يهـا  ها داشت و كنفرانس رابطه را با رسانه نيبدتر ،كايآمر
توجه فراوان  زين تيشد. در نها يم برگزار انيماه در م كي نيانگيم طور به

  منجر شد.  كسونين يبه استعفا تيواترگ ييرسوا ها به رسانه
 كيـ بـود كـه    يجمهـور  رئيس ني) نخست1981-1977( كارتر يميج

دهد  يبيبود كه ترت نيمشاور ا نيا فهياستخدام كرد و وظ اي رسانهمشاور 
 يداشته باشد. كـارتر اغلـب در شـهرها    يها وجهه مطلوب كارتر در رسانه

اطبـان  هـا و مخ  تا توجه رسانه كرد ميبرگزار  يكوچك كنفرانس مطبوعات
  را جلب كند.   يمحل

و اسـتاد   “ارتباط برقرار كننـده بـزرگ  ” ،)1989-1981( گانير رونالد
بـار   كيهر دو ماه  نيانگيم طور بهها بود. هر چند كه او  اداره كردن رسانه
او در بعـدازظهر   ييويـ برنامـه راد  اما ،كرد ميبرگزار  يكنفرانس مطبوعات

  . كرد مي نييرا تع هكشنبي يها دستور كار روزنامه ،شنبه
 اســتيمــاه نخســت دوران ر ازدهيــ) در 1993-1989بــوش( جــورج

 ها معموالً كنفرانس نيبرگزار كرد. لحن ا يكنفرانس خبر 28 ،اش يجمهور
خـود   يجمهـور  استيسال ر نيبود. بوش در نخست يو شخص يرسمريغ

  ها قرار گرفت.     كارتر تحت پوشش رسانه اي گانيكمتر از ر
را بـه   گانيارتباطات رونالد ر ريگرگن مد ديوي) د1993( نتونيكل ليب

ها را به نفع او كنترل كند (گـرگن بعـدها اخـراج     خدمت گرفت تا رسانه
همســر  نينخســت نتــونيكل ليــهمســر ب نتــونيرادهــام كل يالريشــد). هــ

 تيشخصـ  كيو  كرد مي فايمهم در دولت ا يبود كه نقش يجمهور رئيس
نامزدها  ،و بوش ونتنيكل يمبارزات انتخابات . در طولبود اي رسانه يديكل

از روش حضـور   يا سابقه يب زانيم (از جمله راس پروت نامزد مستقل) به
و  يونيـ زيتلو يگوهـا و هـا در گفـت   در رسانه استفاده كردند. آن ميمستق
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 اميپ ،اي رسانه يها بان تا ضمن دور زدن دروازه كردند ميشركت  ييويراد
  ند. برسان مخود را به عمو

  فشار هاي گروه
موضـع خـود را    كنند ميكه تالش  شود مي ليفشار از چند نفر تشك گروه

فشار اغلـب   هاي گروهعموم اطالع دهند.  چند موضوع به اي كيدر مورد 
مـردم بـه    يو نظـرات و رفتارهـا   نيبا اعمال نفوذ بر قـوان  كنند ميتالش 

 يهـا  برنامـه  هيـ عل ،هاسلح يمل هياتحاد ،عنوان مثال اهداف خود برسند. به
 هياصالح بيتصو ،زنان يو سازمان مل كند مي يسالح با كنگره الب نترلك

قـرار   تيـ را مـورد حما  يحقوق برابر زن و مرد در قـانون اساسـ   يقانون
مردم  يآگاه شيافزا يبرا “رانندگان مست هيمادران عل تيجمع”. هد د مي

 هيـ و اتحاد نـد ك مـي  تيـ فعال تيدر حالت مس ينسبت به خطرات رانندگ
هـا وادار   مردم را به چكاپ منظم دنـدان  كند مي يسع كايآمر زانسا دندان

از  يكـ ي يونيـ زيمبارزه بـا خشـونت تلو   يائتالف مل 1993كند. در سال 
 ونيزيخشونت در تلو زانيكنترل بر م ينوع جاديا يبود كه برا يهاي گروه

موافقـت كردنـد    يونيـ زيتلو يهـا  شـبكه  ،آن يكردند. در پ يبا كنگره الب
 1993 زييطـرح در پـا   نيـ كنند. ا تيكنترل خشونت رعا يرا برا يموارد

ـ  نياز آن موارد ا يكيآغاز شد و   يحـاو  يهـا  آغـاز برنامـه   شيبود كه پ
  ).  64 :1993شد (واترز،  يپخش م نيوالد يبرا يهشدار اميپ ،خشونت
 يدسـتورالعمل بـرا   نيـي بـا تع  كننـد  مـي فشار تالش  هاي گروه يبرخ

ها را تحت كنترل قرار دهند.  رسانه ،مورد عالقه خود هاي وشش موضوعپ
محاكمه ”ورالعمل تدس كايآمر يوكال هياتحاد 1968عنوان مثال در سال  به

 التيو سه ا ستيب ،1976كرد. تا سال  ميرا تنظ “آزاد يها رسانه ـعادالنه  
فاده قـرار  را مورد است لوكي ــرسانه  يداوطلبانه راهنما صورت به كايآمر
تخلفـات و   ديـ كـه رسـانه چگونـه با    كـرد  مي نييراهنما تع نيدادند. ا يم
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در سـال   مـر يو ر دلتونيـ ها را مورد پوشش قرار دهد. تانكارد، م محاكمه

 دنديرسـ  جـه ينت نيبه ا ،وكال ونكان يراهنما رشيپذ زانيم يبررس 1979
 ،بودنـد  رفتـه يپذها و كانون را داوطلبانـه   كه توافقنامه رسانهيي ها روزنامه

  .كنند ميبه آن عمل ن ،نداشتند يا توافقنامه نيكه چن ييها از آن شيب
تـا بـه    كنـد  مـي  يالب گريگروه د كيگروه فشار با  كي ،اوقاتگاهي 

عنـوان   ها را تحت فشار قرار دهد. بـه  رسانه از طرف گروه اول، يندگينما
علـوم كـاذب    انيكه با جر نيجامعه آست ندهينما ،1989مثال در آگوست 

در  التيتحصــ هيــاتحاد يمخـالف بــود (و موفـق نشــده بــود) از اعضـا   
از  يا هيـ انيب بيدرخواست كرد تا با تصـو  يجمع باطاتو ارت يخبرنگار
و  ينـ يب ها و مجالت درخواست كند انتشار مطالب مربوط به طالع روزنامه
 ممكن است رسانه نيفشار همچن هاي گروهرا متوقف كنند.  يشناس ستاره

هـدف   ،مـوارد  يخبرنگاران را مورد انتقاد قـرار دهنـد. در برخـ    يبرخ اي
رسـانه   قيـ رسانه است و انتقاد از رسـانه از طر  يتوامح رييگروه فشار تغ

تنهـا وارد دسـتور    انتقادها نه نيآن دارد. ا يبر محتوا يمضاعف تأثير گريد
سـت پخـش شـود)    توان مـي كه  يگريمطلب د يجا (به شوند ميكار خبر 

رسـانه   يهـا  اسـت يس ايـ  تيـ نظر در فعال ديلكه ممكن است باعث تجدب
  مورد انتقاد شوند.   

 هيـ اتحاد ،كنـد  مـي هـا انتقـاد    كه همواره از رسانه يهاي سازماناز  يكي
سـازمان  ” كيـ عنـوان   خـود را بـه   هيـ اتحاد نياست. ا ييكايخانواده آمر

بـر   يجـد  تأكيدبا  كاينجابت در جامعه آمر يارزش مذهب يحام يحيمس
 ،ييكـا يخـانواده آمر  هيـ (اتحاد كنـد  مي يمعرف “ها رسانه ريو سا ونيزيتلو

 صـورت  بـه  هيـ اتحاد نيا يياجرا ريمد لدموني). دونالد د2: 1989 ،مارس
خواهـد   يها مـ  و از آن كند ميارسال  هياتحاد يرا به اعضا ييها منظم فرم
و ارسال كمـك   يونيزينامطلوب تلو يها برنامه كنندگان تبليغ ميكه با تحر

كـه در   ينـ يچن نيـ قرار دهند. در دو نامـه ا  تيرا مورد حما هياتحاد ي،مال
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 هيـ اتحاد تيـ فعال يهـا  وهياهـداف و شـ   ،ارسال شـدند  1989سال  لياوا
 كيـ شـده   ادهيشده است. نامه اول شامل متن پ حيتشر ييكايخانواده آمر
زنـده  ” هدر برنامـ  1988دسـامبر   31 خيطنز بود كه در تـار  كيقطعه موز
مرد در  4پخش شده بود و در آن ي ان بي سي ونيزيشبكه تلو “شنبه شب
  خود صحبت كرده و آواز خوانده بودند.  يتناسل تمورد آال
 يهـا  گـروه فشـار بـه برنامـه     يها اعتراض لدمونيو يا صفحه 4 نامه

 يگـروه بـرا   نيـ ا يهـا  برنامـه  ،مفصل شـرح داد  صورت بهرا  يونيزيتلو
 يها را مشخص كرد و خواستار اقـدام فـور   آن برنامه يالم انيحام ميتحر

زنـده  ” شـدن برنامـه   ادهيـ اعالم كرد متن پ لدمونيخوانندگان نامه شد. و
خـود را   انيـ منظور چاپ كرده است كه خشـم حام  نيرا به ا “شنبه شب

نامه از  نيبه نشان دادن واكنش كند. او در ا كيها را به تحر و آن زديبرانگ
  خواست:  نينخود چ انيحام
ـ   يا امضا شده يها كارت پستال • شـركت   سيرا به نشانه اعتراض بـه رئ

  ارسال كنند.  ان بي سي شبكه  مالك ،كيجنرال الكتر
ـ   يا امضا شده يها كارت پستال • شـركت   سيرا به نشانه اعتراض بـه رئ

زنـده شـنبه   ” برنامـه  يمـال  انيحام ي،اس ا وي سانيو ن نايرالستون پلور
  ند.ارسال كن “شب

 تيحيضدمس يونيزيتلو يها برنامه ميتحر منظور به ياديبن تأسيس يبرا •
  نام كنند. ثبت ،و ضدخانواده

 يهـا  برنامـه  يشـده در محتـوا   جـاد يا راتيينشان دادن تغ يبرا لدمونيو
بـه   ،“زنـده شـنبه شـب   ” شده برنامه ادهيعالوه بر چاپ متن پ ي،ونيزيتلو

پخش شده در  ي: برنامه كارتونكند مياشاره  ريز شرح به گريچند نمونه د
 تيقسـمت آن شخصـ   3در سـال قبـل از آن كـه در    سي بـي اس   شبكه

پخـش شـده    اليسر 3؛ كند ميمصرف  نيكوكائ “موش قدرتمند”معروف 
روز اول  نكـه يو ا ؛گـرا دارنـد   همجـنس  تيكه شخص نندهيربدر ساعات پ
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برنامـه   كيـ بـار در   نينخست “آنجلس قانون لس” اليدر سر 1988دسامبر 

 تيشخصـ  كيـ  يونيـ زيتلو ننـده يربمستند در سـاعات پ ريغ اي يخبرريغ
 هيـ نامـه بـه هـواداران اتحاد    لدمون،يبه زبان آورد (و را “يلعنت”اصطالح 

  ). 1989سال  لياوا ،ييكايخانواده آمر
خانواده  هيبه هواداران اتحاد يگرينامه د لدمونيو ،ماه بعد كي حدود

 ،ييكـا يخانواده آمر هينامه به هواداران اتحاد لدمون،ينوشت (و ييكايآمر
  آن نامه نوشت:  مهيدر ضم ي). و1989مارس  ينيتخم

بـه   ميآور دست به متواني ميكه  يتيدر مورد موفق يا م مثال تازهتوان مي
زنده شنبه ” برنامه يمال انياز حام يكي لزيشما ارائه كنم. شركت جنرال م

پخـش   حيمبتذل و قب طنز واقعاً كي ،هبرنام نيدسامبر ا 31بود. در  “شب
 يمـال  يچرا حـام  دميها پرس تماس گرفتم و از آن لزيكرد. من با جنرال م

بـه   كينامه من قرارداد نزد افتيپس از در لزياند. جنرال م برنامه شده نيا
پخـش   “زنده شنبه شـب ” را كه قرار بود در برنامه يدالر آگه ونيليم كي

  . شود ميما حاصل  ميكه از تحر ستي اا جهينت نيلغو كرد. ا ،شود
 يتـا چـه حـد بـر محتـوا      ييكايخانواده آمر هيمانند اتحاد يهاي گروه

درون سـاعات  در كتـاب خـود بـا عنـوان      نيلـ يترسانه نفوذ دارند؟ تاد گ
يهـا بـر محتـوا    آن قيفشار از طر هاي گروهكه  يروش نيبه چند نندهيربپ 

به  ووديهال  سندهينو لبارتگ ير. لَكند يماشاره  ،اند گذاشته تأثير ونيزيتلو
 وارههمـ  كننـد  مـي  يو درسـت  يكه تظاهر به پـاك  يافراد ،گفته بود نيتليگ
 كيعنوان موضوع  . خواه بهكنند ميخود جلب  توجه رسانه را به نيشتريب

بـا اعمـال فشـار بـه      توانـد  مـي كـه   يـي رويعنـوان ن  بـه  ايگزارش  ايخبر 
 بيـ نا ي). جرالد جـاف 250بگذارد (ص  تأثيره برنام كيبر  ،كنندگان تبليغ
دو  ديبا ونيزيكه تلو كند مياشاره ان بي سي  بخش پژوهش شبكه سيرئ

ها را تماشـا   برنامه شانيها كه در خانه يمردم .1نگاه دارد؛  يرا راض طيف
فقـط   يينمايسـ  يهـا  لميكه ف ستيدر حال ني. اكنندگان تبليغ .2و  كنند مي
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 ياري). بسـ 253-252كننـد (ص  ير در سالن را راضتماشاگران حاض ديبا
 تأثير حتت ،گفتند نيليتبه گ يونيزيتلو يها شبكه يساز از مسئوالن برنامه

 اريبسـ  كننـدگان  تبليغتعداد  رايز گيرند ميقرار ن كنندگان تبليغ يها شيگرا
ا هاسـت.   در شـبكه  غيتبل يموجود برا ياز فضا شتريب امـ ه از  لـد رمـان ك

در  شـه يهـا هم  كه آن ميگو يمن م«داد:  يپاسخ متفاوتاس  سي بي شبكه
  ).  254(ص  »شوند ميدر نظر گرفته  شهي. همشوند مينظر گرفته 
ها وجود دارند كـه   رسانه يكنترل محتوا يبرا يگريد اريبس هاي گروه

  :  ديتوجه كن ريز يها خاص خود را دارند. به مثال تيمورأم كيهر
•Accuracy in Media  يهـا  در رسـانه  بـرال يآن مبارزه با تعصب ل: كار 

  . كاستيآمر يخبر
•Between the Lines به  ليمتما يخبر يها گزارش يي: هدف آن شناسا

  است.  ييكايضد آمر يها لميچپ و ف
•Canadians Concerned About Violence in Entertainment  :

  د. بر يها باال م خشونت در رسانه زانيمردم را در مورد م يآگاه
•Center for Media and Values يهــا اميــدرك پ ،رســانه اتيــ: ادب 

  . هد د ميو آثار آن بر مردم را آموزش  اي رسانه
• Environmental Media Associationكننـدگان و   هيـ ته ،سـندگان ي: نو

در  سـت يز طيمربـوط بـه محـ    يها كارگردانان را به استفاده از موضوع
  . كند مي قيتشو يقيو موس لميف ،ونيزيتلو

•Fairness and Accuracy in Reporting و  يچنـدگانگ  شيافـزا  ي: برا
  .   كند مي تيتنوع در اخبار فعال

•Focus on the Familyدر  زيـ آم نيتـوه  يها متن ي،: مبارزه با پورنوگراف
  كار. محافظه يها خانواده يها دغدغه ريو سا يقيموس

•National Coalition Against Pornography  :حيوق يمبارزه با محتوا 
  كودكان.  يو پورنوگراف
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•National Coalition on Television Violence يهـا  ي: نظارت بر باز 
و  بـا يمبـارزه بـا ز   يبـرا  ونيزيو تلو يجنگ يها يباز اسباب يي،دئويو

  دادن خشونت.    شيجذاب نما
•National Council for Families and Television ان رفاه كودك غي: تبل

  رسانه.  يها در محتوا و خانواده
•Parents Music  Resource Center  :گـور بـا    پريشده توسط ت تأسيس

 يهـا  در آلبـوم  يجنسـ  يها و شـعرها  هدف هشدار دادن نسبت به متن
  . يوئيديو يها پيو كل يقيموس

    يروابط عموم يها تيفعال
اندازنـد تـا    يبه راه مـ  يروابط عموم يها تيفعال نيفشار همچن هاي گروه

 ،هـا موفـق باشـند    تيـ فعال نيـ توجه عموم را جلب كنند. هر اندازه كـه ا 
 هيـ انيانتشـار ب  قيـ (از طر ميمسـتق  طـور  بـه  زانيـ همان م رسانه به يمحتوا

قـرار   تأثير(جلب توجه رسانه به مشكل) تحت  ميمستقري) و غيمطبوعات
وابـط  ر يهـا  تيـ هـا هـدف فعال  نگار روزنامـه اوقات خود  ي. گاهگيرد مي

ـ  سـتمن يعنوان مثال شـركت ا  هستند. به يعموم تمـام   يآگهـ  كيـ  داككُ
) به خبرنگـاران  1چاپ كرد تا ( كلمبيا جرناليزم ريويوو ةيصفحه در نشر

) 2و ( كاسـت ياز اقتصـاد آمر  يهمچنان بخـش مهمـ   ،ديقبوالند كه تول هب
و  ياقتصـاد  اسـت يس يريگ در مورد جهت يبحث مل« كيخواستار آغاز 

، “سـت ين اتيـ قـادر بـه ح   ديـ بـدون تول  كايآمر”شود ( »ديبر تول آن تأثير
1989: 13.(  

برخـوردار   يچاپ آگهـ  يالزم برا يمال طيها از شرا همه سازمان البته
 توانـد  مـي  يگروهـ  يهـا  تحت پوشش قرار گـرفتن در رسـانه   اما ستندين

فشـار كـم    هـاي  گـروه  يبه عموم برا يدسترس يبرا انهيجو صرفه يروش
 كامونر يرب يرخ داد. زمان 1980حالت در سال  نياشد. نمونه اامكانات ب
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از  يبازرگـان  يآگهـ  كيهزار دالر  3با پرداخت تنها  زنيتينامزد حزب س
شد. هـدف پخـش    يآغاز م “چرت و پرت”پخش كرد كه با كلمه  ويراد
كـامونر   يبود. هـدف اصـل   ويفراتر از ارتباط با مخاطب در راد يآگه نيا
) يارزش خبـر  يدارا جهيكار به ظاهر منحرف (و در نت نيا بود كه با نيا

 يبـرا  يخود جلـب كنـد. كـامونر پـول كـاف      توجه رسانه و مخاطب را به
ا  ،نداشت يونيزيتلو يها از شبكه يتجار يها يپخش آگه بـا آن كـار    امـ
) و 1980اكتبر  15حاضر شود (ا بي سي  در شبكه گانيرا طور بهتوانست 

 “چـرت و پـرت  ” ةخـود از كلمـ   ييويراد يدر آگهدهد كه چرا  حيتوض
  ). 123 ـ 4: 1992 سون،يكرده است (جم دهاستفا

قالب  كيقرار دادن اخبار در  يبرا غاتيامروزه تبل گويد مي سونيجم
آورند كه  يوجود م به يچارچوب غاتي. تبلگيرند ميمورد استفاده قرار  يكل

 ايـ شـامل پخـش تمـام     كـار  ني. اگيرند مياخبار در آن مورد بحث قرار 
 يآن اگهـ  گـان يقع پخش رااو در و يدر بخش خبر يآگه كياز  يبخش

ي اي بي سي، سي بي اس، سـي ان ان و ان  ها شبكه 1991 سالاست. در 
 تـه يكم”پخـش شـده توسـط     يها ياز آگه يكيدر مورد  ياخباربي سي 
كالرنـس تومـاس در    تياز عضو يآگه نيپخش كردند. ا “كاران محافظه

 كـرد  مـي و بـه مخالفـان آن حملـه     كـرد  مـي  تيحما كايآمر يدادگاه عال
ارزش  يدارا يدادهايــو). در مــورد مســائل و ر124 :1992 ســون،ي(جم
جلـب توجـه محافـل     يدهنده بـرا  تكان يها يپخش آگه وهياز ش ي،خبر
 ايـ مهـم مسـائل    يهـا  ها با نشان دادن جنبه ي. آگهشود مي استفاده يخبر
 يهـا در برخـ   ي. آگهـ كننـد  مـي دستور كار خبر كمك  نييبه تع دادهايرو

 دايـ پ يابـات انتخ يمعادل رفتارها و اظهارات نامزدهـا  يموارد ارزش خبر
  .       شود مي ليها به خبر تبد ياوقات آگه ي. گاهكنند مي
و  يطراحـ  ،فشـار  هـاي  گـروه انتشار اخبار مورد نظر  يها از راه يكي

ها را پوشش  آن يخبر يها كه رسانهاست  ييدادهايمراسم و رو يبرگزار
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). 1984. مانند به راه انداختن تظـاهرات و اعتـراض (ولفسـفلد،    دهند مي

  نامد:  يكاذب م دادياتفاقات را رو نيا نيبورست
 ي،زيـ ر آن را برنامه يكس رايز ،هد د ميخود رخ ن يخود به داديرو نيا .1

  كرده است... . كيو تحر يگذار هيپا
شـدن  ديتول بـاز  اياول با هدف گزارش  ةدر درج دادهايور يگذار هيپا .2

 شـود  مـي  يزير برنامه يوقوع آن طور ني. بنابراگيرد ميها صورت  آن
مشـكل   نيكـردن آن بـا كمتـر    ديـ باز تول ايگزارش  يها برا كه رسانه

  .    مواجه شوند...
پخـش   ليجامعه مبهم و ناشناخته است. دل ياساس تيرابطه آن با واقع .3

پخش خبـر تصـادف    لي. دلشود مي يابهام ناش نياز هم عمدتاً زيآن ن
ا  ؛همان حادثه و عواقـب آن اسـت   قاًيدق ،قطار كيـ پخـش   ليـ دل امـ 

انجام شـده و   كه نشان داده شود آن مصاحبه واقعاً ستا نيمصاحبه ا
  آن چه بوده است... .  يها زهيانگ نكهيا

 نيامـ  ي. در جشن سـ ندك مي هيوجود خود را توج معموالً داديرو نيا .4
برجسـته   مؤسسـه  كيهتل  نيا نكهيهتل، با اعالم ا كي تأسيسسال 
  ).   120 :1971( گيرد ميصورت  كار نيا ،است

و  اي رسـانه آوردن پوشش  دست به يگروه فشار را برا ازيكاذب ن داديرو
 زيـ رسانه بـه خبـر را ن   ازين داديرو ني. اكند ميبه عموم برآورده  يدسترس
(اخبـار،   يمكتـوب حجـم مطالـب خبـر     يهـا  . در رسانهكند مي برآورده
 نيـي هـا تع  يآگهـ  زانيـ با توجـه بـه م   ياديها) تا حد ز ها و گزارش ستون
بـه   ،چاپ كند يشتريب يروزنامه هر چه آگه كيمعنا كه  ني. به اشود مي

دارد. در  ازيها ن قرار دادن در اطراف آن يبرا يشتريب يها اخبار و گزارش
كـه در   يبـا توجـه بـه زمـان     يخبر يمحتوا زانيم كيالكترون يها رسانه
) يبه آگه افتهي(به جز زمان اختصاص  شود مي نييآن قرار دارد تع ارياخت
خبـر تـازه در    افتيدر يبا توجه به انتظار مخاطب برا اما. شود مي نييعت
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همـواره وجـود دارد.    ديـ جد يخبرها يدرخواست برا ي،هر بخش خبر
در  ،سـاخته دسـت خودشـان    يدادهايـ با فراهم كردن روفشار  هاي گروه

 نيـ ا دارنـد و معمـوالً   يگام بر مـ  ديجد يرسانه به محتوا ازيجهت رفع ن
  .گيرند مي مورد پوشش قرار يواقع يدادهايرو زا شيب دادهايرو

را در بــر  هــا تيــاز فعال يعيمحــدوده وســ يروابــط عمــوم اصــطالح
 هـاي  گـروه و وصـل كـردن    يطبوعاتم يها هيانيفرستادن ب«. مانند گيرد مي
 ايچاپ  يبرا يفرصت تواند ميبزرگ كه  يها تيو فعاالن به فعال يقيموس

 يهـا  گـاه يو جا داتيـ مشـهور، تول  يهـا  تيپخش مطلب در مورد شخص
  ). 72 :1994 فوس،ي(بل »كند جاديا ياسيس

نفوذ دارند؟ پاسخ بـه   اي رسانهها تا چه حد بر پوشش  يعموم روابط
در مطالعه مسئوالن اطالعات  در هر مورد متفاوت است. تورك سؤال نيا

 نيـ از ا يمـ يتنهـا ن  كـه نـه   ديرس جهينت نيبه ا ،انايزيدولت در لوئ يعموم
بلكـه   ،كردند مي افتيها را در اطالعات استفاده شده در روزنامه ،مسئوالن

شـدند درسـت بـه انـدازه      يقائل مـ  يهر مطلب يها برا كه روزنامه يتياهم
از كل اخبـار ارائـه شـده در     افتيدر نيمسئوالن بود. تورك همچن نيهم

اطالعات ارائه شـده   يها حاو از آن يميكمتر از ن ي،دولت مؤسساتمورد 
كـه   افتنـد ي) در1993( ميو مانهـا  تـون يمسـئوالن بودنـد. آلبر   نيـ توسط ا

كه در سـال   قايدر آفر يا (منطقه ايوجهه رودس يروابط عموم يها تيفعال
شناخته نشد) را  تيهرگز به رسم امااعالم استقالل كرد  سيانگلاز  1965

 يها تيفعال گويد مي) 1985( نگياستاك اما ؛ارتقا داد كايآمر يها در رسانه
رسـانه   كي يجز باال بردن ارزش خبر رسان ممكن است به يروابط عموم

  بر آن نداشته باشد.  يگريمثبت د تأثير چيه
تخاب خبر خبرنگاران و كاركنان روابـط  توجه است كه نحوه ان جالب

و  نسـون يشباهت دارند (كوپنهـاور، مارت  گريكديبه  ياديتا حد ز يعموم
ـ  كنند مي ). خبرنگاران به اشتباه فكر1984 ان،يرا  يخبـر  يهـا  ارزش نيب
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ا وجـود دارد.   ياديفاصله ز يها و كارمندان روابط عموم مورد نظر آن امـ 

از  يبرخـ  رايفاصله ندارند ز نيوجود ابه  اعتقاد يروابط عموم نكارمندا
كـه خـارج از صـنعت روابـط      يكسان نياند. در ب خبرنگار بوده ها قبالً آن

 اريبسـ  يروابـط عمـوم   تيوجود دارد كه فعال ليتما نيا ،هستند يعموم
اظهـار كـرد    1988در سـال   عنوان مثال تـارو  قدرتمند نشان داده شود. به

و  ونيـ زياست كه در تلو يزيآن چ نييعمهم در ت ييروين يروابط عموم«
ـ  يهـا  او به نمونـه  ».شود ميمكتوب منتشر  يها رسانه از خبرهـا   يفراوان
 نيمطرح شدند و به ا يمطبوعات يها هيانيبار در ب نيكه نخست كند مياشاره 

 يهـا  رسـانه  يهـا بـرا   يمطالب روابط عموم ينكردن باور تياهم” لهيوس
كـه   كنـد  مـي اشـاره   ني). تارو همچن206(ص  هد د ميرا نشان  “يامروز
 يضداجتماع يها زهيانگ يدارا يذات صورت به يروابط عموم يها تيفعال

تـا   كنند مينظرات خود را به اخبار وارد ” يهستند: كارمندان روابط عموم
 كننـد  مـي  ي) و سـع 208(ص  “گذاران را به خود جلب كنند توجه قانون

  پنهان كنند.    يعموم يها و عرصهخود را در رسانه  ياسيس يها مهبرنا
نسـبت بـه    يمنفـ  يهـا  بخش عمده نگرش گويد مي) 1989( كريشوم

 صـرفاً  يروابط عموم يها تياساس است كه فعال نيها بر ا يروابط عموم
كه  رديبپذ ستيحاضر ن چكسيارتباط واداركننده استوار است و ه هيبر پا

عنوان  باشد. به زيبت نممكن است شامل اهداف مث يروابط عموم ياه اميپ
 يبخـش روابـط عمـوم    قيـ ممكن اسـت از طر  يدولت مؤسسه كي ،مثال
به مردم هشدار  يطيمح ستيخطر ز كي دربارةكند تا  ديتول ياميپ ،خود
به راه اندازد كـه ضـمن آمـوزش بـه      يبرنامه اطالعات عموم كي ايدهد 

صرف باعث كاهش م تيدر نها ،نيمردم در مورد خطرات استعمال كوكائ
  ). يشناخت دهنده و رفتار فاز اهدا يبيشود (ترك نيكوكائ
. ميكنـ  ييشناسا يرا در روابط عموم دـيجد شيسه گرا مـتواني مي ما

باعـث   ،هـا  شـركت  نيتر بزرگ نيدر ب تيمالك ندهيوجود استحكام فزا .1
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و  WPPماننـد گـروه    ميعظـ  اريبسـ  يهـا  يوجود آمدن روابـط عمـوم   هب
Omnicom  .يروابــط عمــوم يهــا شــركت نيتــر بــزرگ .2شــده اســت 

كـار   ايـ و در سـطح دن  كننـد  مـي  دايپ يللالم نيب تيماه ندهيفزا صورت به
كننـده   نيـي مهـم و تع  يروز به ابـزار  در مورد بازار روزبه قيتحق .3. كنند مي
ماننـد تمـاس    سـنّتي  يابزارهـا  يو گاه شود مي ليها تبد شركت نيا يبرا

  ).     35: 1990 ،دريلنشناي(د هد د مياع قرار الشع و ارتباطات را تحت يشخص

  اي رسانه هاي سازمان ريسا
هـا   سازمان هيبق يبرا يعنوان منبع به يتا حد مشخص اي رسانهسازمان  هر

 بيـ رق يخبـر  هاي سازمان. خبرنگاران اخبار سازمان خود و كند ميعمل 
خبـر   كيـ كـه   يو هنگـام  دهنـد  مـي و گـوش   ننـد يب يمـ  ،خواننـد  يرا م
سـرعت در   ممكـن اسـت بـه    شـود  مـي پخـش   اي رسـانه بـار در   تيننخس
 نيتـر  يجـد  ،هـا  روزنامه يياجرا رانيپخش شود. مد زين گريد يها رسانه

درصد از 96نشان داد  ينظرسنج كي جهيها هستند. نت خوانندگان روزنامه
روز قبـل   ،شد سؤالها  ) كه از آنيياجرا رانيكاركنان رسانه (از جمله مد

). روزنامـه  9 :1991 نـگ، يروزنامـه خوانـده بودنـد (اپ    كي ياز نظرسنج
حسـاس بـود كـه     نيويورك تايمزخود  بيبه رق يقدر به پست وركيوين
 يسـخنگو  لسـن ين يكرد. نانسـ  يانداز راه “مزواچيتا”ثابت به نام  يونتس

كه من اطـالع دارم   ييتا جا«مورد گفت:  نيدر ا مزيتا ركيويوين ةروزنام
در مـورد روزنامـه    يستون هفتگـ  كيروزنامه  كي بار است نينخست نيا
  ).  9 :1993(گارنو، دوم اكتبر  »تچاپ كرده اس يگريد

هـا   رسـانه  ريسا يدستور كار برا نييدر تع ييرسانه مهارت باال يبرخ
 ،نيسـ يانگلنـد ژورنـال آو مد   ويـ ن يپزشـك  ةنام عنوان مثال هفته دارند. به

 ليـ (كود شود مياز آن منتشر  به نقل ياست كه اغلب اخبار پزشك يمنبع
 چيشنبه ه پنج يروزها دراز انتشار  شينامه پ هفته ني. ا)1989 ،و آشداون
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ـ  كنـد  مـي ن در مورد مطالـب موجـود در آن شـماره منتشـر     يا هيانيب  يول

ارسـال   يخبـر  يهـا  رسانه يچاپ شده را برا يها دوشنبه مجله يروزها
 ايـ روز پـنج شـنبه    يها نامهدر روز عموماً يشمال يكايآمر ي. اهالكند مي

 يها پژوهش نيتر زهچهارشنبه شب از تا ييويو راد يونيزيتلو يها برنامه
 يژورنـال منبـع مناسـب    ،ريسـردب  كياز نظر «. شوند مينامه آگاه  هفته نيا

موجـود   يها و جنجال يريدرگ هينشر نيا راياست ز ياخبار پزشك يبرا
  ). 458 :1989و آشداون،  لي(كالد »كند ميسرا منعك يدر حرفه پزشك

 ةروزنامـ  بـودن  يا و حرفه تيفيك ييداور نها ،يمورد اخبار عموم در
 »شـد  ياختـراع مـ   ديـ با ،وجود نداشـت  مزيتااگر «است.  نيويورك تايمز

در مطالعه خود در مـورد پوشـش    انيليه و دان سي). ر181 :1979(گانز، 
 نيويورك تـايمز دند اعالم كر ،1986در سال  نياز كوكائ اي رسانهگسترده 
و  “بـود  شـتاز يپ نيموضوع كوكائخبري در پوشش ” 1986سال  ليدر اوا

 يونيـ زيتلو يها موضوع پرداختند. شبكه نيبعد به ا يها كم روزنامه ريسا
و  انيـ ليه كردند (دان يريگيرا پ نيها موضوع كوكائ پس از روزنامه ياندك
  ).1989 س،ير

 كـا يآمر يسراسـر  وياخبار راد ،ذارتأثيرگ اي رسانهاز منابع  گريد يكي
)NPR( درصـد از   88 ،انجام شـد  1989كه در سال  ياست. در نظرسنج

 “مثبـت  تأثير”ي را دارا يسراسر ويراد ،شد سؤالها  كه از آن يخبرنگاران
صفت را در مورد دان رادر  نيدرصد ا60دانستند. (تنها  ينگار روزنامهبر 
در  نيبهتـر ” يند.) بر اساس نظرسنجكار برد بهسي بي اس اخبار  ندهيوگ

واشـنگتن جرنـاليزم    ةيخواننـدگان نشـر   انيـ در م 1991كه در سال  “كار
 گر گزارش نيعنوان بهتر بهسي بي اس از  چارلز آزگود ،انجام شد ريويوو

ا انتخاب شد  ويراد امـ NPR يسـوم و چهـارم را بـا كـوك     ،دوم يهـا  رده 
به خـود اختصـاص داد (فـاكس،     مريورتها ندايتوتنبرگ و ل ناين ،رابرتس

1992: 32.(  
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 گـر يرسـانه بـه رسـانه د    كيـ در انتقـال اخبـار از    زيـ ن ها يخبرگزار
شـهر بـه شـهر     كيـ از  يخبرگـزار  لهيوس خبر به كيهستند و  تأثيرگذار

معتقدنــد  ي. برخــگيــرد مــيمنتقــل شــده و مــورد اســتفاده قــرار  گــريد
 يهـا بـاز   روزنامـه  يبـرا قدرتمند را  “يها دهنده خط”نقش  ها يخبرگزار

هـا مطالـب    روزنامـه  راني) نشان دادند سردب1982و بكر ( يتني. وكنند مي
چاپ  ،و با همان حجم ارسال شده قاًيرا دق ها يفرستاده شده از خبرگزار

 تواند ميشباهت محتوا  نيا رايز ،باشد يكاف ليدل تواند مين نيا اماكردند. 
 يهـا  در مـورد ارزش  يمه و خبرگزارروزنا رانيسردب كسانينظر  ليبه دل
 تيـ نظـر را مـورد حما   نيـ خود ا 1993. تاد در مطالعه سال شدبا يخبر

 يخبرگـزار  كيكه با  ييها مطالعه متوجه شد روزنامه نيقرار داد. او در ا
كـه مشـترك آن    ييهـا  خبرهـا را ماننـد روزنامـه    ،قرارداد اشتراك ندارند

  . دهند ميپوشش  ،هستند يخبرگزار

  كنندگان و مخاطبان غيتبل
هاسـت. هـر    مدرن توجه انسان يايها در دن هيسرما نيسازتر از پول يكي«

همـان نسـبت پـول     بـه  ،برداشـت كنـد   عيكس بتواند آن را در حجم وسـ 
رمخاطـب معـادل   درصد مخاطب در ساعات پ كي... هر آورد مي دست به

  ).819 :1989، انيكي(بگد »دالر سود ساالنه است ونيليم 30
 ايـ  يخصوصـ  صـورت  بـه  عمومـاً  اي رسانه يها كه شركت كايآمر در
. شـود  مـي فروختـه   هيمخاطب رسانه هر روز و ثان ،شوند مياداره  يشركت
 يها نهياز هز يا ها بخش عمده هستند و آن كنندگان تبليغهمان  دارانيخر

 كند مي يادآوري) به ما 254 :1984پردازند. آلتشول ( ياداره هر رسانه را م
آن را  يهـا  نـه يكه هز يبا منافع كسان ميمستق طور بهها  رسانه يمحتوا«كه 
كه  يو آهنگ نوازنده فلوت است كيپردازند ارتباط دارد. رسانه مانند  يم

 »سـاخته شـده اسـت.    دهند ميكه به او پول  يكسان لهيوس به ،نوازد ياو م
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 ايـ  ميمسـتق  صـورت  بـه رسـانه   يوجود دارند كه محتـوا  يشواهد فراوان

  .     رديپذ يم تأثيرو مخاطبان  كنندگان تبليغاز  ميمستقريغ
شـكل نبـوده اسـت. تـا قبـل از اواخـر قـرن         نيـ هم به ا شهيهم البته
ها و مجـالت   روزنامه نهيهز نيمأدر ت يجزئ نقش كامالً غاتيتبل ،نوزدهم

در  كـا يشـدن آمر  يسمت صنعت به شي). گرا1981 ترسون،ي(پ كرد مي فايا
شده را با خود به همراه  ديبه فروش محصوالت تازه تول ازيقرن نوزدهم ن

ها  ها و مجله والت خود به روزنامهصمح غيتبل يكنندگان براديتولداشت. 
 يابيـ بـا بازار  يچنـدان  ييناشران قرن نوزدهم آشنا يول كردند مي مراجعه
منـد   همانند امروز به آن عالقـ  اما رفتنديپذ يرا م غاتيناشران تبل. نداشتند
از  اندر قرن نوزدهم با اصـرار فـراو   غاتيتبل يها از واسطه يكي«نبودند. 
 نيبه ا يا . ناشر كه عالقهديآن را بگو راژيمجله خواست رقم ت كيمالك 

نوشت و به او  يكاغذ تكه يرا رو يعدد يليم يكار نداشت سرانجام با ب
  ).19 :1981 ترسون،ي(پ »داد

 نيبودند. البته ا كايكننده در آمر غيلتب يداخل يها رسانه نتيها نخس مجله
و  يفرانـك مونسـ   ،مجله توسط مك كلور “اختراع مجدد”پس از  تيوضع
جامعـه   يانيـ عنوان رسانه طبقـه م  به 1890دهة  ليدر اوا سيكورت روسيسا
مـورد نظـر    يمصـرف  يكاالهـا  غيـ تبل يبـرا  يوجود آمد و مجله به محلـ  به
گـذاران   هيسـرما  نيـ ). ا20و 19 :1981 ترسـون، يشد (پ ليها تبد كننده غيلتب

مجله و گنجاندن مطالب مـورد   كي ينظر در محتوا ديمتوجه شدند با تجد
 ديـ تر از تول نييپا ييفروش اشتراك مجله با بها ،جامعه يانيعالقه طبقات م

 شيافـزا  ينحـو قابـل تـوجه    حجم مجله به ،نيمشترك يمجله برا عيو توز
  .   شود مي ليتبد غاتيتبل يمطلوب برا اي رسانهو به  ابدي يم

و  يصوت يها رسانه يها تكرار شد. وقت سرعت در روزنامه الگو به نيا
كـار گرفتنـد و    شكل به نيدتريالگو را به شد نياختراع شدند، ا يريتصو
 ،كننـد  افـت يستند امـواج را در توان ميكه  يخود را به تمام كسان يمحتوا
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تنها ”و  “يابيبازار متسيسس از يبخش”به  ياخنصاص دادند. رسانه گروه
مصـرف   اريـ تمام شده در اخت متيتر از ق نييخود را پا يكه كاال ينعتص

  ). 20شد (ص  ليتبد “هد د ميكنندگان (مخاطبان) قرار 
 يكابل يونيزيتلو يها شبكه افتيدر نهياشتراك و پس از آن هز ةنيهز

 انيمـع مشـتر  قرار گرفتن در ج يبرا بود كه صرفاً يزيدر واقع مبلغ ناچ«
 :1981 ترسـون، ي(پ »شد يم افتيدر نندگانيب ايها از خوانندگان  كننده غيتبل
 رسـانه  يبـرا  يقـدر  اشتراك به ديادامه و تمد ،فروش ةني). امروزه هز20
تر تمـام   مجله از آن ارزان گانيرا عيتوز ،موارد ياست كه در برخ نيسنگ
 ييهـا  تعداد نسخه ،تمجال راژيت يبازرس نيحال قوان نيدر هم«. شود مي

 ،ارسـال كـرد   گـان يرا صـورت  بـه اشـتراك   يپس از انقضا توان ميرا كه 
  محدود كرده است.

سـتند مطمـئن باشـند    توان مـي ن كننـدگان  تبليـغ  صـورت،  نيـ ا ريغ در
(راس،  »مخاطـب دارد  ،ناشـران  يمورد ادعا راژيها به اندازه ت آن داتيتول

1981: 41  .(  
بر اساس تعداد مخاطب هر رسـانه   غاتيتبل يبند رده نكهيتوجه به ا با

خوانـده  “ در هـر هـزار نفـر    نـه هزي”آنچه كه معموالً  ــ گيرد ميصورت 
 ايـ مجلـه   يدرآمـد بـاالتر بـرا    يمعنـا  به شتريداشتن مشترك ب ــ شود مي

از  ي. بعضـ كنـد  مـي صـدق   يرابطه تا حد خاصـ  نيروزنامه است. البته ا
 يراژهـا يبـه ت  1960و  1950 يهـا  كـه در دهـه   فيـ الها ماننـد   نامه هفته

 كننـدگان  تبليـغ كـه   يمبـالغ  يمتوجـه شـدند بـرا    ،بودنـد  دهيرس يونيليم
وجـود   يتيمحـدود  ،هر هزار نفر مشترك اضـافه بپردازنـد   يحاضرند برا
 يرفت (و در كنار آن رقابت بـرا  يمجالت باالتر م نيا راژيدارد. هرچه ت
سـرعت   ها به آن، شد) يم ديشد ونيزيتلو ياز سو يغيتبل يكسب دالرها

 نـه يكفـاف هز  ،دياز هزار مشترك جد يكه درآمد ناش دنديرس يا به نقطه
 راژيـ ت يهـا  مجلـه  بيترت نيداد. به ا يها را نم آن نيمجله ب يهفتگ عيتوز
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با تعداد مشترك كمتـر و   يباال از گردونه رقابت كنار رفتند و پس از مدت

  ).   1979وگل، ع ماهانه به صحنه بازگشتند (ميجدول توز

   مخاطب هدف
 كيـ ها متوجه شدند همه مخاطبان بـه   كننده غيتبل ،اتيتجرب نيا جهيدر نت

ندارنــد. آن بخــش از مخاطبــان كــه بــه احتمــال فــراوان  تيــانــدازه اهم
بـازار   ايـ مخاطب هـدف   ،كنند مي يداريرا خر كنندگان تبليغمحصوالت 

(مانند  يشناس تيجمع يارهاي. مخاطبان هدف با معشوند مي دهيهدف نام
و  شيماننـد گـرا   ييارهـا يمع ايـ ) التيسطح درآمد و تحصـ  جنس،سن، 

محصـوالت خـود را در    كننـدگان  تبليغ. شوند مي يبند طبقه يزندگ وهيش
 نيـ ا يمخاطـب هـدف را بـرا    نيكـه بهتـر   كننـد  مـي  يآگهـ  ييها رسانه

  محصوالت دارند.
شكار  ندگانكن تبليغ يرسانه چگونه مخاطب هدف مناسب را برا كي
 يزيـ چ مخاطـب هـدف چـه    ياعضـا  شود مي؟ رسانه ابتدا متوجه كند مي
 راژيـ عنوان مثال با كـاهش ت  . بههد د ميها  خواهند و سپس آن را به آن يم

ـ  يدرصـد 21سال گذشـته (كـاهش    20در  كايآمر يها روزنامه دهـة   نيب
 بيـ به گفتـه لئـو بوگـارت، نا    كا،يشهر بزرگ آمر 20در  1980و  1970

)، ناشران توجـه خـود   يا روزنامه غاتيكل اداره تبل ريو مد يياجرا سيرئ
جامعـه معطـوف كردنـد     يرا به مخاطبان ثروتمند و متعلق به طبقات باال

 نـك، يرا فراهم كننـد (ف  يغاتيدرآمد ثابت تبل كيآوردن  دست به نهيتا زم
سـوم   كيـ بـه كمتـر از    بزرگ معمـوالً  يشهرها يها مه). روزنا40 :1989
 كاگويشـ  يدرصـد بـرا  24عنوان مثال،  رسند (به يمناطق خود م يها خانه
هـا پوشـش    ). روزنامـه وزيـ ن نـگ يداالس مورن يدرصد برا 32و  ونيبايتر

آن نفوذ به مخاطـب   يجا اند و به تمام مردم را كنار گذاشته يگسترده برا
ردرآمـد را انتخـاب   پ يهـا  يا و حرفـه  كننـدگان  تبليـغ هدف مورد عالقه 
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خواننـدگان را داشـته    نيثروتمنـدتر  ديشـا  ژورنال تيوال استر. اند كرده
هـزار دالر   107روزنامه حدود  نيدرآمد ساالنه مشتركان ا نيانگيباشد. م
درصـد  53است در هر شماره به  يمدع بوستون گلوب ةروزنام امااست. 

ي حـال  در نيو ا كند مي دايپ يهزار دالر دسترس 100 يباال تياز آن جمع
 ليدرصـد از مـردم منطقـه را تشـك    9تنهـا   ،ثروتمند تين جمعكه آ ستا

  ). 40 :1989 نك،ي(ف دهند مي
 انـد  كردهردرآمد را جذب خود ها خوانندگان پ روزنامه گويد مي نكيف
هـا انجـام    آن قيـ روزنامه در جهـت عال  يكار با شكل دادن محتوا نيو ا

روزنامه را  و پخش كنيم ميخود را انتخاب  يها يمشتر زيشده است. ما ن
). 40 :1989( كنـيم  مي مركزتشده م ييشناسا شيدر مناطق مناسب و از پ

مثـال،   يآمـد. بـرا   دسـت  بـه  يمشـابه  جينتا زين گريد يها مورد رسانه رد
مجلـه كـه طبقـه كـارگر را      كيـ  افتنـد يدر 1983كانتور و جونز در سال 

بـا   يا متفـاوت از مجلـه   يكرده بود، مطـالب  نييعنوان مخاطب هدف تع به
 يچاپ مطلب زين كايجنوب آمر يها . روزنامهكرد ميمخاطب كارگر چاپ 

آمـده   يشـمال  يهـا  التيكه از ا يمهاجران يرا برا “اخبار وطن” انبا عنو
  ).  14 :1993، (نواك اند كردهبودن آغاز 
 مخاطـب هـدف را   يهـا  است كه كاركنان رسانه خواسته نيبر ا فرض

 جيوجـه در نتـا   چيه فرض به نيانند). البته اخواهند بد يمي حت اي( دانند مي
آن با هنجارها  قيخبرنگار از طر كيكه  يندي. فراشود مين دييأها ت پژوهش
 ،شـود  مـي آشـنا   كنندگان تبليغ بر پولِ يمتك ةرسان كيكار در  يها و روش

 اي مقالـه در  ديآلت ديويمخاطب جلب كند. د يها توجه او را به خواسته ديبا
 ديـ . آلتكند مينكته اشاره  نيبه ا يونيزيخبر تلو شيدايپ يگدر مورد چگون

كاركنان بخش خبر  ،رسانه كيبودن طرفداران اخبار  نييمقصر پا ،گويد مي
برسند كه مخاطـب   جهينت نيكاركنان ممكن است به ا نيآن رسانه هستند. ا
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 ديمورد عالقه مخاطب را تول ينتوانند محتوا و اگر رديپذ يها را نم كار آن
  ممكن است شغل خود را از دست بدهند. ،كنند

اگر بخواهند بدانند كه مخاطـب   يكه خبرنگاران حت نجاستيا مشكل
 قيـ مـورد عال  نادرست در ايممكن است به اطالعات كم  ،خواهد يچه م

بـه عملكـرد    معمـوالً  تيـ اقل هاي گروه يكنند. اعضا دايمخاطب دست پ
 تيـ عداد خبرنگاران متعلق بـه اقل ها اعتراض دارند و معتقدند اگر ت رسانه

. را پوشـش دهنـد   تياخبار جامعه اقل توانند ميها بهتر  رسانه ،شود شتريب
ـ  لورياورالندو ت اما هـاروارد    سـابق دانشـكده ارتباطـات دانشـگاه     سيرئ
انـدازه در   كيـ به  ،زبان يياياسپان اي پوست سياههمه خبرنگاران  :گويد مي

مـوارد   ي). در برخـ 1989 لور،يد (تنندار العاتخود اط يمورد گروه قوم
خود را با فرهنـگ و   ،تياقل هاي گروهخبرنگاران عضو  ايخبرنگاران زن 

 كيـ عنـوان   تا بتوانند بـه  دهند ميوفق  تياكثر يها روزنامه يكار طيشرا
متعلـق   بدانند مخاطـبِ  نكهيا يها برا آن ديكارمند خوب مطرح شوند. شا

اطالعـات   ديـ با ،از رسـانه دارد  ييهـا  سـته اها چه خو آن تيبه جامعه اقل
  دهند.    شيخود را افزا يفرهنگ
روزنامـه   يو آگهـ  عيـ توز يهـا  بخش گويد مي) 179 :1977( تياسم
 اريـ را در اخت “سـند ينو يآن مـ  يكـه بـرا   ياز مخـاطب  يريتصـو ” معموالً

مخاطـب   ،خبرنگـاران  هد د مي مطالعات نشان اما ؛هد د ميخبرنگاران قرار 
). 1983، دونبـاخ،  1984 ريـ شناسـند (مثـال: وولفم   ينمـ  يخوب به خود را

هـا   برنامـه  كنند مي يسع ييويراد يها ستگاهي) نشان داد ا1982گرچه بل (
ا كننـد   هيـ را بر اساس مخاطـب ته  افتنـد ي) در1971( يفلگـل و شـاف   امـ 

 يهــا از خواســته شيخــود را بــ ينظــرات شخصــ ،خبرنگــاران روزنامــه
  . دهند ميروزنامه قرار  يدر محتوا رانيمخاطبان و سردب
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  يبر مخاطب قوم تمركز
خـود   را بـه  كننـدگان  تبليغتوجه  يا ندهيفزا طور بهزبان  يياياسپان مخاطبان

دالر در سال  ارديليم 93از  يجامعه قوم ني. درآمد خالص ااند كردهجلب 
تـا   شـود  مـي  ينيب شپيو  ديرس 1993دالر در سال  ارديليم 220به  1985
  ).11 :1994 ن،يدالر برسد (اشتا ارديليم 477درآمد به  نيا 2000 سال

مطالب مورد عالقه  هيته يبرا كايبزرگ آمر يها روزنامه رياخ اقدامات
زبان را به تكاپو انداخته است تا بـا   يياياسپان يها رسانه ،ها زبان يياياسپان

 اي رسـانه منبع  نيعنوان نخست را به شان يتموقع ،خود يبهتر كردن محتوا
 ،زاسزبان حفـظ كننـد. در شـهر فـورت وورث در تگـ      ييايجامعه اسپان
استار تلگـرام بـا    يمحل ةمتعلق به روزنام ال استرالزبان  ييايروزنامه اسپان

ها به  زبان يياياسپان يمل هياتحاد اتيسابق نشر سيرئ دوران نويت ةروزنام
ـ  نوع رقابت ني. اكند ميرقابت  “ونينفورماسيال ا”نام   يهـا  روزنامـه  نيب

 : اگـر گويـد  مي. دوران شود ميزبان  يياياسپان اتيباعث افول نشر ،بزرگ
. ميريـ م يو م ميشو يپژمرده م ،مينداشته باش يغاتيتبل ياز درآمدها يسهم

 15ساقط كند.  تيخواهد ما را خفه كند و از هس يم استار تلگرامروزنامه 
هـا در فـورت    زبـان  ييايكه ما تنها روزنامـه مخصـوص اسـپان    شيسال پ

هـا كجـا بودنـد.     آن ميگـو  يها كجا بودند؟ من به شما م آن ،ميوورث بود
ـ   ياعضا يبزهكاربه ها اخبار مربوط  آن را در صـفحه اول   نيجامعـه الت

را بـه بخـش    ميـ داد يكه ما پوشش م تيو اخبار مثب كردند ميخود چاپ 
شـدند.   ياپ مـ نـدرت چـ   اخبار بـه  نيبردند و ا يشده م يبند اخبار طبقه

خواهـد سـطح    يم نيالت يها از روزنامه دوران ).12و 11 :1994 ن،ي(اشتا
در مورد بازار مخاطب باال ببرند. ساندرا  قيمحتوا و تحق نهيخود را در زم

ـ  ،گويـد  مـي  كايآمر غاتيآژانس تبل اي رسانه ريمد ارسيم  ياصـل  ينگران
 اارتق نيالت اتيدر نشر غيها با تبل وجهه آن ايكه آ ستا نيا كنندگان تبليغ
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 يهـا  در روزنامـه  يكه چاپ آگهـ  ستا نيتصور بر ا .ريخ اي كند مي دايپ

  ).12 :1994 ن،ي(اشتا ستين يكاف ييبه تنها نيالت
وارد شـراكت   كـا يبزرگ آمر يها با روزنامه نيالت يها روزنامه يبرخ

 كيـ  كشـنبه ي يروزهـا  كاگويالرانا در شـ  ةعنوان مثال روزنام به ؛اند شده
 زيـ ن وسـتون يدر ه .كنـد  مـي  منتشـر  مزيسان تـا  كاگويشمجله مشترك با 

در  كـل يكران وستونيه ةهمراه روزنام به مهيعنوان ضم به ال ووس ةروزنام
  ).11 :1994 ن،ي(اشتا شود مي عيها توز يياياسپان يها محله

  بر مخاطبان زن تمركز
زن را از دسـت  خوانندگان  يا كننده به شكل نگران يا ها در دوره روزنامه

ا  ،خواندنـد  ياز مـردان روزنامـه مـ    شيدادند. در ابتدا زنان ب يم وضـع   امـ
در مـورد   شـتر يكاهش ب نيعكس شد و ا نسبت بر نيشد كه ا يا گونه به

 نـه ي(متخصـص در زم  اي رسـانه . مطالعه شركت كرد ميزنان جوان صدق 
در  كننـد  مـي فكـر ن : زنـان  گويـد  مـي  1991در سال  درير تي) نامهروزنا

 ييهـا  ها وجود داشته باشد. نمونـه  آن يبرا ياديز زيامروز چ يها روزنامه
   است: ريز شرح بهنظر زنان  از اظهار

 ييزنـان توانـا   شـتر يب ايكه  شود مينشان داده  ييها لباس ،در بخش مد •
الغـر   يهـا  كه فقط بر تن مـانكن  ييها لباس ايها را ندارند و  آن ديخر

  سند.  ر ينظر م به باياندام ز
كه آماده كـردن   شود ميچاپ  ييها دستور پخت يي،در بخش مواد غذا •

رود كـه كمتـر    يكـار مـ   ها به در آن ياست و مواد ريگ وقت اريها بس آن
  است.  دهيها را شن نام آن يكس
 اريانـد كـه ارتبـاط بسـ     نوشته شده يبه شكل زياخبار دولت و آموزش ن •

  ها دارند.   آن يبا زندگ يكم
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ـ  يرا بـرا  خودروزنامه  شما احتماالً«دهندگان گفت:  سخاز پا يكي  يمردان
دارد و خوانـدن آن   ازيـ ن يضرورت شغل كه اطالعات آن را به ديسينو يم

روزنامـه را   نيـ مطالـب ا  شان است. مطمئناً منزله انجام شغل ها به آن يبرا
ر كـه د نيا). 39 :1993 نز،يو كال تي(اشم ».اند كردهن هيمانند من ته يافراد
اسـت. زنـان    قـت يحق كي ،ندارند ينقش چيها زنان ه از روزنامه ياريبس
دارنـد. در   يزيمنبع خبـر و موضـوع خبـر نقـش نـاچ      ،عنوان خبرنگار به

آمـد كـه تنهـا     دسـت  بـه  جـه ينت نيـ ا 1993روزنامه در سـال   20مطالعه 
زن  ،هـا نـام بـرده شـده     كه در صفحات نخست از آن يدرصد از منابع15
اند. حدود  سوم از مطالب صفحه نخست را زنان نوشته كيها و تن اند بوده
 يبـاال  رانيدرصـد از مـد  20تنهـا   اما ،درصد از خبرنگاران زن هستند34

  خواهند؟ يچه م زنان ).42روزنامه زن هستند (ص 
مانند  ييها كه زنان به موضوع رسد مي جهينت نيبه ا درير تينا مطالعه

توجه دارند و بـه   گيرند مي اديچگونه  ها آن نكهيشان و ا فرزندان ليتحص
ندارند. زنـان بـه    يا مدرسه عالقه رهيمد تئيه يها استيمانند س يمسائل

 تيوضع ،و بهداشت يمنيا ،ها در آن ييجو صرفه يزمان و پول و چگونگ
ـ  ياجتماع يها دغدغه ،در محل كار نانز و خـانواده و   يخانمـان  يمانند ب

 كـرد يرو ةنحـو  . البتـه زنـان بـه   هنـد د مـي هم عالقه نشان  يروابط شخص
اطالعـات موجـود در    نـد ا ليـ ها ما توجه دارند. آن زيها به اخبار ن روزنامه

ها خواهـان وجـود    حال آن نيآن آسان باشد. در ع افتنيروزنامه ساده و 
افـراد   يخصوصـ  ميدر اخبار هستند. زنان تعرض خبرنگاران به حر عمق

را دوسـت   اتيـ جنا ايـ  عيفجـا  انيبانخبرنگاران نسبت به قر يتفاوت يب اي
  ). 39 :1993 نز،يو كال تيندارند (اشم

ند بـه  تخود هس يواتدر مح يراتييتغ جادياز روزنامه سرگرم ا ياريبس
 ي). برخـ 42تا  39كه خوانندگان زن را به خود جلب كنند (ص  ديام نيا

 ليخصص در مسائل مربوط به زنان تشكتم يخبرنگار هاي گروهها  از آن
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 شـتر يدارنـد و ب  يها به مقامات و دولـت توجـه كمتـر    گروه نياند. ا دهدا
قـرار   تـأثير روزمره زنان را تحـت   يهستند كه زندگ ييدادهايدنبال رو به
 ياسـ يبـر اقـدامات س   ياديـ ز تأكيـد  ،. در اخبار مربوط به دولـت هد د مي
 .شود ميمردم پرداخته  يدولت بر زندگ تيبه آثار فعال و معموالً شود مين

 ياجتمـاع  تيـ اداره امن ياز خبرهـا  رتشيب اريبس يريمربوط به پ يخبرها
ـ  اخبار اتفاقات داخل كالس ي،ليمسائل تحص پوششاست. در  از  شيها ب
 يها خبرهـا  . روزنامهگيرد ميدانشگاه مورد توجه قرار  يعلم تئياخبار ه

از  يكه موانـع ناشـ   يبخش در مورد زنان الهام يدر مورد ماجراها يرتشيب
ر زن)   “سـوپرزن ”بـر   تأكيـد  اما كنند مياند چاپ  زن بودن را شكسته اَبـ)

از زنان را كه ممكن اسـت خـود را    ياريبس تيدادن حما دستخطر از 
  .آورد ميوجود  به ،حساب آورند به 2با آنان شهروند درجه  سهيدر مقا

  كردن مخاطبان نيگلچ
 ،عرضـه محصـوالت   ثرترؤمـ  يهـا  راه افتنيـ  يدر تالش برا كنندگان تبليغ
 كيعنوان مثال  به ،ديجد يتا با استفاده از فناور اند كرده قيها را تشو رسانه

ه از تآن دسـ  يهـا فقـط بـرا    يكنند كه آگه يطراح ينسخه روزنامه را طور
  .  ندكن يداريرود محصوالت را خر يخوانندگان ارسال شود كه احتمال م

ن آن روزنامه هسـتند  مشتركا قتيدر حق يا روزنامه نيدر چن طراحان
بخواننـد   نـد ا ليـ را كـه ما  ييهـا  روزانه فقط بخش صورت به توانند ميكه 

و  كـا يآمر يهـا  روزنامـه  هيـ اتحاد سيرئ بيسفارش دهند. جورج كاپو نا
 يافـزار  برنامـه نـرم   كيبا « گويد مي هياتحاد نيدر ا يمسئول امور فناور

ا  ،كـرد  يبند دسته يآسان ها را به سفارش توان ميخوب  فـراهم كـردن    امـ
دشـوارتر   اريها بسـ  و زدن برچسب يكيمكان يشامل كارها گريد يازهاين

  »خواهد بود.
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  كنندگان غيتبل اهرم
 يكلــ يهــا يژگــيممكــن اســت خبرنگــاران را از و يابيــبازار مطالعــات

 طـور  بـه از مخاطبـان   يكمـ  اريدر عمل درصد بسـ  اما ،مخاطبان آگاه كند
موضـوع در مـورد    نيا اما. كنند ميباط برقرار خبرنگار ارت كيبا  ميمستق
محـض آنكـه احسـاس كننـد در      ها بـه  و آن كند ميصدق ن كنندگان تبليغ
هـا شـده    بـا آن  يبرخـورد نامناسـب   ي،گروه يها رسانه يخبر يها بخش
رفتار استفاده  نياعتراض به ا يخود برا يمال يها درنگ از اهرم يب ،است
كاركنان بخش اخبـار   ي). در بررس97 :1983 و كمپل، سوني(جم كنند مي

ـ  ،روزنامـه  41مربوط به امالك در  گفتنـد   رانيچهـارم سـردب   از سـه  شيب
در پاسـخ بـه هرگونـه پوشـش نـامطلوب       انـد  كـرده  ديتهد كنندگان تبليغ
ـ    روزنامه آن بهي سفارش آگه ،دادهايرو از  شيها را قطع خواهنـد كـرد. ب
 انـد  بـوده  يقطع سـفارش آگهـ   گفتند در روزنامه خود شاهد زيسوم ن كي

از گذشـته نگـران    شيها ب كه روزنامه يطي). در شرا167 :1992 امز،يلي(و
مسـتقل بـه اعتمـاد بـه      ياز خبرنگار يحركت ،هستند غاتيتبل يدرآمدها

  ).  19 :1992 ،كنيآغاز شده است (ر يمطبوعات يها هيانيب
 ياتيـ ح يرسـانه تجـار   يبقـا  يبـرا  غاتيدرآمد تبل نكهيتوجه به ا با
 زيـ ن يشـتر يفشار ب يها اهرم ،تر باشد كننده بزرگ غيتبل كيچه  هر ،است
و  ديـ تول يتيمدرن و چند مل يها آژانس نيخواهد داشت. بنابرا اريدر اخت

ـ  يبـرا  ياز قدرت قابـل تـوجه   غيتبل نـامطلوب   يهـا  اميـ بـردن پ  نياز ب
 “يانــد ســاچ يســاچ” كنــد مــيش گــزار انيكي. بگــدســتندبرخــوردار ه

 يكـوچك  يغاتيشركت تبل 1988در سال  ايدن يغاتيشركت تبل نيرت بزرگ
 كرد ميسوتا پخش  نهياداره بهداشت م يرا برا گاريضدس يها يرا كه آگه
بـراون  ” ياتيقرار بود كه شركت دخان نيكرد. ماجرا از ا يداريبه كل خر

بـا   كـول  گاريس غيتبل يبرا يدالر ونيليم 35قرارداد  كي “امسونيلياند و
بالفاصـله پـس از    زيـ شـركت ن  نيه بود و اتبس ياند ساچ يساچشركت 
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سوتا را قطع  نهياداره بهداشت م يبرا يپخش آگه ي،غاتيشركت تبل ديخر
 امسـون يليممكن بود براون انـد و  تيدر صورت ادامه آن وضع رايز ،كرد

ـ      ياند ساچ يقرارداد خود را با ساچ  نيـ ا شيفسخ كنـد. تنهـا سـه مـاه پ
 نيـ ا ليـ لغو كرده بود. دل يقرارداد خود را با ساچ ولدزنير يآر ج ،اتفاق
 ييمـا يشـركت هواپ  يبـرا  يونيـ زيتلو يآگهـ  كي يبود كه ساچ نيا كار

شـركت   نيـ ا ميتصم يكرد كه در آن مسافران برا هيته نزيراليست انورثوِ
از  يكـ ي نولـدز ير يجـ  زدنـد. آر  يكـف مـ   دنيكشـ  گاريس تيبه ممنوع

ـ كَ يگارهايدر آن زمـان فـروش سـ    ايـ دن كننـدگان  تبليـغ  نيتر بزرگ لم، 
  ).  819ـ 20: 1989 ان،يكيعهده داشت (بگد را بر ملو س نستونيو

 يواتـ كنتـرل مح  يتالش را بـرا  نيشتريب باًيتقر اتيدخان يها شركت
كنتـرل از   نيـ از ا يچنـد كـه بخشـ    هر ،اند انجام داده يگروه يها رسانه

د از تنخواسـ  يوجـه نمـ   چيهـ  ها به آن رايها بوده است ز جانب خود رسانه
سلر شش عنوان مثال ك ها محروم شوند. به شركت نيا يغاتيتبل يدرآمدها
 غاتيوجود تبل نيبزرگ زنان را مورد مطالعه قرار داد تا به ارتباط ب مجله

ببرد. در  يپ دنيكش گاريمربوط به خطرات س يها و حجم سرمقاله گاريس
بـود (ص   يسـرطان  يهـا  يماريا بقاتل زنان ب نيتر بزرگ گاريآن زمان س

 ياصـل  يها تياز اولو يكيمسائل مربوط به سالمت زنان  نكهي). با ا319
 يوجود نداشت كه در محتـوا  اي مقالهسر چيه باًيتقر اما ،مجالت بود آن

 هاوس گود ةدر مجل ياشاره شود. حت يسالمت يبرا گاريآن به خطرات س
 دهيـ د گاريسرمقاله ضدس زين دكر ميرا چاپ ن گاريس غاتيكه تبل نگيپيك
 نيا يها سلر گفت برنامهمجله به ك نيسالمت ا سيسرو ريشد. سردب ينم

 ،دنيكشـ  گاريمطلب مفصل در مـورد خطـرات سـ    كيچاپ  يمجله برا
 ةگفتـ  هم خورده است. بـه  مجله به يمقامات رده باال يبار از سو نيچند

ـ ارتباط  نكهيمقامات مذكور به بهانه ا ،ريسردب نيا و سـرطان   گاريسـ  نيب
از چاپ  عمان “است ياز حد جنجال شيب”و  “ندارد يچندان تيجذاب” هير
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 ةكه مجلـ نيبا ا گويد ميسلر طور كه ك ). آن239شدند (ص  يمطلب م نيا
 ،ندارد كه بخواهد آن را از دست بدهد گاريس غاتيتبل نگيپيك هاوس گود
وابسته  يها از شركت اتيدخانريغ غاتيخطر از دست دادن درآمد تبل اما

ـ  النوِ زابـت ي. الكنـد  مي ديآن را تهد اتيدخان ميعظ يها به شركت  سيرئ
 يهـا  مجلـه  ياوقات برا يمن گاه«: گويد مي كايعلم و سالمت آمر يشورا

بـه   شـه يهم رانيم و سردبتنوش يدر مورد بهداشت و سالمت م يزنان مطالب
  ).61: 1986و برك،  سي(و »نشوم گاريوارد مقوله س كردند مي تأكيدمن 

 رييـ تغ يهـا بـرا   در فشار به رسانه يسابقه طوالن اتيدخان يها شركت
اعمـال   نيـ از ا ييهـا  به نمونه و برك سيوها دارند. در كتاب  آن يمحتوا

در  يمطلبـ  جسـت يدا درزيـ ر ةمجل 1957نفوذ اشاره شده است: در سال 
كت آن شـد كـه شـر    جـه يچـاپ كـرد. نت   گاريسـ  دنيكش يمورد آثار منف

 1959مجلـه گرفـت. در سـال     نيخود را از ا يها يآگه كايآمر اتيدخان
كه محصول  ياتيخود را از نشر يها يكرد آگه ديتهد “اتيدخان مؤسسه”
پس خواهد گرفـت.   ،كنند غيرا تبل “بدون تنباكو گاريس”موسوم به  بيرق
 يرا راضـ  وركيـ ويمسئوالن شركت حمل و نقـل ن  نيهمچن مؤسسه نيا

 درزيـ ر ةدر مجلـ  هيـ مربوط به مقالـه مربـوط بـه سـرطان ر     يكرد تا آگه
 زيـ هـا ن  رسانه ريسانصب نكنند.  يقطار شهر يها ستگاهيرا در ا جستيدا

 غـات يهستند. صـنعت تبل  ريپذ بيآس ،اتيدخان يها در برابر فشار شركت
صـنعت   نيوابسته است. ا اتيدخان غاتيها به تبل از روزنامه شيب لبورديب

و  اتيــدخان يهــا شــركت غــاتير آمــد خــود را از تبلاز د يمــيحــدود ن
 عيـ توز يهـا  مانند شـركت  اتيدخان يها وابسته به شركت يها كننده غيتبل
 بـه  زيـ ن يسـاز  لميآورنـد. صـنعت فـ    يمـ  دسـت  بـه  يالكلـ  يها يدنينوش

آمده  و برك سيواز كتاب  يوابسته است. در بخش اتيدخان يها شركت
تـا در   دهنـد  مـي پـول   لمينندگان فـ ك هيبه ته اتيدخان يها شركت«است: 

ـ  يعنوان رفتار را به دنيكش گاريس شان يها لميف  نيمناسب و مطلوب در ب
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حاضـر   يگـاه  اتيدخان يها نشان دهند. شركت اجتماع درجوانان فعال 

كننده موافقـت   هيكه ته يشرط را بپردازند به لميف ديتول يها نهيهز شوند مي
 گاريس غيتبل نكهيبا ا »باشند. يگاريافراد س لميف ياصل يها تيكند شخص

 يبـرا  گاريكننـده سـ  ديتول يهـا  شركت ،ممنوع است كايآمر ونيزيدر تلو
محصـوالت خـود    ريسا غيدالر صرف تبل ها ونيليخود م اممطرح كردن ن

  .كنند مي ونيزي) در تلوگاريجز س (به
 ،“اتيـ دخان هيـ زنـان و دختـران عل  ”به نـام   ايفرنيدر كال يگروه راًياخ

و نبـودن   اتيـ دخان يهـا  يبرخورد با آگهـ  ةخاطر نحو الت زنان را بهمج
گروه  ني. اندها مورد انتقاد قرار داد آن يها در سرمقاله گاريضدس يمحتوا

 نانز نيدر ب ياديكه خوانندگان ز نسسا ةدر مجل يآگه كيقصد داشت 
 گاريسـ ”با عنـوان   يآگه نيپخش كند. ا ،دارد ييكايآمرـ  ييقايجوان آفر

 ييكـا يآمرـ  ييقـا يسه خواننده آفر يبه ماجرا “داد ونديپ خيها را به تار آن
مـرده بودنـد.    ،گارياز س يناش يها يماريخاطر ابتال به ب پرداخت كه به يم
ارزرو  1993شـماره مـاه مـه     در يآگهـ  نيچاپ ا يرا برا ييفضا ،نسس

ها پاسـخ   آن ،دينامه رس ماه نيبه دفتر ا يآگه نيا يكه كپ يهنگام اما ،كرد
ندارنـد. تـالش گـروه     اريدر اخت يآگه نيچاپ ا يبرا يكاف يفضا دادند

 ة. كاركنـان مجلـ  دينرسـ  جهيبه نت زين نئدر ماه ژو يچاپ آگه يفوق برا
ارنسداده و آن را به دفتر كال صيتشخ يجنجال اريرا بس يآگه نيا نسس 

 يد. آن آگهـ آن فرسـتادن  يـي اجرا سيرئ سيد لوئمجله و ا سيرئ تياسم
  ).17 :1994 س،يچاپ نشد (فر نسساهرگز در 
 اديـ اعت”در ماساچوسـت بـه نـام     يگروه ي،همان دوره زمان در باًيتقر

بـا عنـوان    يا روزنامـه  يآگهـ  كيـ  “ديـ را متوقف كن اتيجوانان به دخان
 هيـ ته “كـا يفروشندگان مواد مخدر در آمر نيتن از ثروتمندتر 5مالقات ”

سـاموئل   يهـا  م از دو ناشر برجسته به نـا  هايي عكس ي،آگه نيكرد. در ا
ـ  شينس تالرِ ،رداكو روپرت م وهاوسين نگيارو و  سـي بـي اس   سيرئ
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 يهنـر  ـــ  الردي لور اتـيك دخانـمالن ـهمچني ــ زوِوشركت ل سيرئ
و  نولـدز ير ي.جـ . آر اتيـ كارخانـه مالـك دخان   ياز شركا يكي سيكراو
 :1994 س،يچاپ شده بود (فر سيمور پيليشركت ف سيرئ لزيما كليما

 نيويـورك تـايمز   اماموافقت كرد  يآگه نيبا چاپ ا واشنگتن پست). 17
 يجـا  به يآگه نيمورد گفت اگر ا نيدر ا مزيتا يگو آن را رد كرد. سخن

  . كرد ميآن را چاپ  نيويورك تايمزداد،  يها را هدف قرار م شركت ،افراد
هـا تنهـا    رسـانه  يبر محتوا نفوذ يتالش برا در اتيدخان يها شركت

خود  تيفعال يها سال نيدست كم در نخست يونيزيتلو يها . شبكهستندين
در اعـالم   زيـ ن كننـدگان  تبليغوابسته بودند و  يغاتيتبل يبه درآمدها كامالً

ـ كردند مين دينوپا ترد يها شبكه نيخود به ا يها خواسته كـه   ي. در دوران
و  كننـدگان  تبليـغ  ،)1950(دهـة   ودشـ  مـي  ادي يياز آن به نوان عصر طال

از پخش  شيدو روز پ اي كيمرتب متن اخبار را  طور بهآنان  يها تشرك
برنامـه را   كيـ تمـام   ايـ  ياصـل  يهـا  كه بخش يمال انيخواندند. حام يم

. شبكه كردند ميها را سانسور  آن ميمستق صورت بهبودند، همواره  دهيخر
 انيـ از حام يكـ ي يكه برا يتغايشركت تبل كيبه درخواست  سي بي اس

كـار بـردن كلمـه     نمونه از بـه  6 اي 5 ،كرد ميكار  يشركت گاز كي يمال
 يها مربوط به محاكمه يونيزيمجموعه تلو كياتاق گاز در  يجا به “گاز”

در  يونيـ زيتلو يها مسابقه ييپس از رسوا امانورمبرگ را استخراج كرد. 
 حيقـانون صـر   كبي اس ي سيشبكه  سياستانتون رئ انكفر ،1958سال 

ها را قبل از پخش  اجازه ندارند متن برنامه گريد كنندگان تبليغوضع كرد: 
شدن چهـره شـركت    از مخدوش يريجلوگ يبخوانند و اجازه ندارند برا

 يهـا  سـتند قسـمت  توان مـي هـا   مداخله كننـد. در عـوض آن   ،بوع خودتم
خواسـتند   يگـر مـ  تماشا كنند و ا رابرنامه ضبط شده  يسر كيمختلف از 

 ن،يتليداد (گ يرا انجام م كار نيشبكه ا ،قسمت خاص را حذف كنند كي
شركت جنرال موتورز اعـالم   ،دتريجد ييرسوا كي). در 255ـ   6 :1985
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قطـع   ي ان بـي سـي  خبر يها خود را از تمام برنامه يها يكرد پخش آگه

 ليـ دل شـد).  يپخش م يرگرمو س يورزش يها ها در برنامه ي(آگه كند مي
در ي ديت اليـن  ها برنامه يها از قسمت يكيبود كه در  نيها ا يقطع آگه

كردنـد.   يا دستكاررجنرال موتورز  يها ونياز كام يكي ان بي سي،شبكه 
 يجـ  يها ونياز كام يبود كه نشان داده شود بعض نيهدف از آن برنامه ا

ـ    ،نندتصادف ك گريخودرو د كيكه با  يام در صورت ش ممكـن اسـت آت
 كنـد  ميتصادف  ونيكه كام يسكانس يبردار لميف يراان بي سي ب .رنديبگ

بـا   كار مانيپ نياستفاده كرد و ا يخارج كار مانيپ كياز  ،گيرد ميو آتش 
تـر   كرد تا آن خـودرو آسـان   يكار ونيماده منفجره در كام ينصب مقدار

 بـل در مقا تيـ كـرد و در نها  تيشـكا  ان بي سـي  ام از ي. جرديآتش بگ
و  ديت اليـن  در همان برنامه يا قهيدق ميون سه يخواه معذرت كيپخش 

 نيتليصرف نظر كرد. تاد گ تيشكا نيدالر غرامت از ا ونيليم 2 افتيدر
از مقـدار   شـتر يب اريبسـ  كننـدگان  تبليـغ تعـداد   نكهيبا توجه به ا ،گويد مي
ا هـ  دهكننـ  غيـ از تبل كيـ  چيه ،است يآگه يها برا موجود در رسانه يفضا

  بنشانند.  يكامل به كرس طور بهحرف خود را در برابر شبكه  توانند مين
 يقدرت اعمال نفوذ بر محتوا ،بزرگ كنندگان تبليغبيشتر  ،حال نيا با
كـه   كننـد  ميفكر  نيهمواره به ا ونيزيتلو رانيمد رايرا دارند ز ونيزيتلو
خـود   يكـاال  غيـ تبل يبـرا  يها را محل مناسـب  برنامه آن كنندگان تبليغ ايآ

حكـم   يونيزيتلو يها برنامه ،كنندگان تبليغ. از نظر ريخ ايخواهند دانست 
ــيهــا را دارد (گ آن يتجــار يكــاال يبنــد بســته ). 253ـ    4 :1985 ن،يتل
 نكــهيو برداشــت خــود از ا افــتيبــر اســاس در يونيــزيتلو يهــا شــبكه
  .  كنند ميرفتار  ،كنند ميرا تحمل  يزيچ چه كنندگان تبليغ

بـا هـدف جـذب     ژهيو طور بهخود را  ياوقات محتوا يها گاه رسانه
پـس   رف يتينو ةسابق مجل ريبراون سردب ناي. تكنند مي ميتنظ كنندگان تبليغ

 تيـ مجلـه را بـه موفق   نيا ديجد يبا روش ،1984سال  ياز ركود اقتصاد
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 كننـدگان  تبليـغ در مورد  يرساند. براون در آن دوران به چاپ مطالب يمال
 ،رالـف لـورن   ،يآرمان ويجورج ،بالس ليب ةمجله از جمل نيدر ا روفمع
مجله  نيا 1989 ليپرداخت. در نسخه آور سن لورن وياو  نيكال نيكلو
در  يمطالب دوسـت داشـتن   چاپ شد كه قبالً ياز افراد يصفحه آگه 37

 ري). براون اكنـون سـردب  1989ها در مجله منتشر شده بود (الزار  مورد آن
  .  ستا وركريوين

محـدود   كنندگان تبليغتنها به  ،ها بر رسانه يكنندگان مال نيمأنفوذ ت اما
آن وجـود   يواقعـ  يمعنا به يآگه ،برنامه كيكه در  يزمان ي. حتشود مين

آن اعمال نفـوذ كننـد.    يبر محتوا توانند ميآن برنامه  يمال انيحام ،ندارد
رخ  كـا يرآم يسراسـر  ويـ اتفـاق در راد  نيـ كارشناسان معتقدنـد ا  يبرخ
 سـنّتي  غـات يخود بـه تبل  يها برنامه نهيهز نيمأت يبرا ويراد ني. اهد د مي

دو دسته  ويراد نيا يمال انياتكا دارد. حام يمال انيو به حام ستيوابسته ن
ندارند.  يتجار تيمختلف كه فعال يادهايو بن يتجار يها شركت ؛هستند

 ييهـا  تـالش  ،1970 در سـال  تأسـيس از زمان  كايآمر يسراسر ويراد اما
 طرفي بيامر به  نيانجام داده و ا يتجار يمال انيآوردن حام دست به يبرا

 ويـ راد زيآمديـ معتقدنـد نگـاه ترد   زيـ ن يآن لطمه وارد كرده اسـت. برخـ  
فـرد   منحصربه يها يژگياز و يبه مسائل مختلف كه زمان كايآمر يسراسر

 يطرفدار يدان رد پامنتق نياست. ا شياكنون رو به فرسا ،بود ويراد نيا
 نيـ را در ا يبه منابع دولتـ  ديشد يحاكم و در مقابل وابستگ هاي گروهاز 
  ). 32 :1992(فاكس،  اند كرده ييشناسا ويراد

  كنندگان غيساخت تبل يونيزيتلو يها برنامه
كودكـان   يونيـ زيتلو يهـا  مهم در برنامه راتييتغ جاديشاهد ا 1980 دهة

بـود.   كننـدگان  تبليـغ شـده توسـط    ديـ تول يهـا  سرآغاز برنامـه  نيبود و ا
ها قبل بـه   كودكان از مدت يونيزيتلو يها رطرفدار برنامهپ يها تيشخص
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 صـورت  بـه لوازم مـرتبط   ياديهمراه مقدار ز شده و به ليتبد يباز اسباب
با لغو كنتـرل دولـت بـر     1980شدند. در اواخر دهة  يفروخته م نهجداگا
ـ  يابيـ بازار ،نـار آن و در ك يتجار يها تيفعال يبرخ صـنعت   يمحابـا  يب

فراهم شد و  “برنامه نما غاتيتبل”پخش  يبرا يمناسب يفضا ي،باز اسباب
كودكـان و   يهـا  برنامه يها ها مطرح كردن قهرمان برنامه نيا يهدف اصل

ـ  نيـ ). در ا90 :1988ها بود (كونكـل،   يباز اسباب فروشآن  يدر پ  ،نيب
برنامه نما را بـر اسـاس    يها يآگه نياآنكه  يجا به يونيزيتلو يها شبكه

 يبـرا  يا لهيعنـوان وسـ   ها را بـه  آن ،كنند يداريخر يكنندگ ارزش سرگرم
 دوارنـد يها ام شبكه نيشناسند. ا يبه كودكان م ديجد داتينشان دادن تول

 زيها ن آن برنامه ي،كارتون يها تيشخص يها يباز فروش اسباب شيزابا اف
 زيـ برنامـه ن  يكنتـرل محتـوا   ،نيعالوه بر اخود را حفظ كنند.  تيمحبوب
 ،شـود  مـي كه برنامه بـر اسـاس آن سـاخته     يكننده محصولديبه تول عمالً

 يهـا  تيشخصـ  كننـد  مـي  نيـي تع ،كننـدگان ديتول نيواگذار شده است. ا
 زيـ چ و چـه  نـد يبگو تواننـد  مي زيچ چه ،داشته باشند يچه ظاهر يكارتون

  ).91و  90(ص  نندك مي يزندگ ييو در چه فضا توانند مين
با عنـوان   يونيزيتلو يها كودكان در شبكه يها از برنامه انيكيبگد بن

 يهـا  بي: با وجـود آسـ  ديافزا يم يبرد. و ينام م “يمل داريپا ييآن رسوا”
كـه اداره   ييهـا  بآسـي  ـــ  يخشن و تجار يها كارتون نيوارد شده از ا

 ـــ  اند كرده دييأا تها ر آن گريو چند مرجع د اـكيان آمرـت و درمـبهداش
گرفته شـده اسـت    دهيو معلمان ناد نيوالد تيسال اعتراض و شكا اه ده

  ).   819(ص 
گـر آغـاز بـرگ     نشـان  ،كننـدگان  تبليـغ ساخته شده توسط  يها برنامه

بـه   دهيـ پد نيـ اسـت و ا  يجمع يها و رسانه غاتيدر روابط تبل يديجد
و هـا   دي سـي  ي،وئيديـ و ي. نوارهـا شـود  ميكودكان محدود ن يها برنامه
 طـور  بـه كـه   شـوند  مير پ ييبا محتوا يا ندهيبه شكل فزا يكابل يها شبكه
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 يشـركت جـ   ،عنوان مثال ها ساخته شده است. به كننده غيكامل توسط تبل
كنـد كـه در آن    هيـ منـزل ته  ونيدكوراسـ  دربـارة  يلميف تواند مي يپن يس
مختلـف   يهـا  وهياز شـ  ييها نمونه ،ليوسا دمانيدر مورد چ ييشنهادهايپ
ها  شركت در آن نمونه نيمحصوالت استفاده شده ا يها متيو ق دمانيچ

ـ  اياز پاك كردن  يريلوگج منظور به«ارائه شود.  بـه   ننـدگان يب يتـوجه  يب
با  يها با چنان مهارت و برنامه ها اميپ ،ها نوع برنامه نيدر ا يغاتيتبل يها اميپ

ممكن خواهـد  ريـ هـا غ  تن آنگرف دهيناد ايكه حذف  شوند مي بيهم ترك
در فروشگاه بزرگ ميِسـي   ني). عالوه بر ا67و  66 :1984 انوس،ي( »بود

 تيـ مورأخواهد كرد كه م تأسيس يشبكه كابل كياعالم كرد  1992سال 
  خواهد بود. فروشگاه آن لوازم فروش  آن كمك به
 يهـا  پخـش برنامـه   كـا يآمر يونيـ زيتلو يهـا  از شـبكه  1988از سال 

 1994را آغاز كردند. در سال  “نفومرشاليا”با عنوان  يا قهيدق 30 يغاتيتبل
. ديدالر رسـ  ونيـ ليم 750ها به  نفومرشالياز اي ونيزيتلو يها درآمد شبكه
 يغـات يتبل يهـا  برنامـه  نيـ بـه ا  يمحـدود  اريزمان بسـ  1988قبل از سال 
ـ  يا قـه يدق 30 يها برنامه ني. اافتي يم اختصاص  يعـاد  يهـا  برنامـه  نيب

 يهـا  يمشهور و مشتر يها تيها شخص و در آن شود مي پخش ونيزيتلو
 ،مـو  ي،شـ يمحصـوالت آرا  كننـد  مـي و اصـرار   هيتوص نندگانيمشتاق به ب

كننـد. سـفارش    يداريـ را خر گـر يد يكاالها ياريآشپزخانه و بس ليوسا
و بـا اسـتفاده از    گـان يرا يها شماره تلفن قيطر از تمحصوال نيا ديخر

هـا   برنامـه  نيـ در ا ي. شـغل فروشـندگ  شـود  مينجام ا ياعتبار يها كارت
 ايـ كتورياسـت. و  مؤثر اريحال بس نيسر و صدا و در ع يساده و ب معموالً

دالر كـاال   ونيليم 150از  شيها ب برنامه نيدر ا ييكايآمر نيجكسون كمد
جكسون دو  تيمك گرا و مرد يفروخته است. ال يسفارش پست قياز طر
 لـز يه يدر بـورل  بايز يكه در عمارت يا ر برنامهد ييكايمشهور آمر گريباز

  گو پرداختند:   و به گفت يمحصوالت جكسون با و دربارةضبط شد 
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خوانـدم شـما    مزيآنجلـس تـا   لـس كـه در   ميخواستم بگـو  ي: متيمرد •
  .ديداشت يونيزيتلو يتجار يها تيدر فعال يزيانگ شگفت تيموفق

ـ  ة. از همـان هفتـ  دهنده بـود  بود. تكان ي: باورنكردنايكتوريو • كـه   ياول
. ميفـروخت  يهـزار قطعـه جـنس مـ     10 يا هفته ،ما آغاز شد يها برنامه

  بود.   يباورنكردن
ــ ــن يال زن در  نيكــه چنــد كنــد مــي فيــوارد بحــث شــده و تعر زي

كه محصـوالت   دكرده و گفته بودن تها با او صحب ها و فرودگاه فروشگاه
 ،گفتــه بــود ونيــزيطــور كــه خــودش در تلو جكســون همــان ايــكتوريو

  ). 1992 ا،يالعاده هستند! (مار فوق
 غاتياز مرز تبلر جالب هستند كه با عبو يها به حد ياوقات آكه يگاه

جـورج بـوش    اي رسـانه  ميتـ  سيرئ لزي. راجر اشوند مي خبر يوارد محتوا
ـ  اريبس امروز يخبر يها رسانه گويد مي 1988پدر در سال  از گذشـته   شيب

شـبكه   هاسـت كـ   بيـ من عج يبرا«مند هستند.  هعالق ياسيس يها يبه آگه
 ميتـا  دي. در گذشته باكند ميپخش  ديجد يها يآگه ،در اخبار شب يخبر

بـه راه   يا مسـابقه  دتوانيـ  مـي امروز  اما. كردند مي يداريرا خر يپخش آگه
 ديـ آن را اجرا كن ؛ديكن هيخود را با هدف پخش در خبر ته يو آگه ديانداز
  ).70 :1988 ،ي(مك كارت »ديريبگ ياديز ازاتيو امت

  يدولت يها كنترل
 يهـا  رسانه ،مختلف يها در كشورها وجود ندارد كه دولت يديترد چيه

 هـا عمـدتاً   كه رسانه يي. در كشورهادهند ميرا تحت كنترل قرار  يگروه
ها و  مجوز ،ها نامه نيآئ ،نيها با استفاده از قوان كنترل آن ،هستند يخصوص

 تيـ هـا تحـت مالك   كـه رسـانه   يي. در كشورهاگيرد ميرت ها صو اتيمال
 شـود  مـي هـا انجـام    بودجـه آن  لهيوسـ  هـا بـه   كنترل رسانه ،هستند تدول

 هـد  د مين نشان تدر واشنگ يخانه آزاد مؤسسه). گزارش 1984 انوس،ي(
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در كشورشـان   كيـ كراتواصالحات دم 1993دولت در سال  107 نكهيبا ا
نفـر در سراسـر جهـان     ارديـ ليم كيـ ود حد يفرد يآزاد« ،اعمال كردند

  است:       يحرفه خطرناك ي). خبرنگار1994(ساسمن،  »افتيكاهش 
 101هـا در   رسـانه  يمـورد نقـض آزاد   1060سال گذشته حـدود   در

خبرنگـار در   46جهان گزارش شـد.   يكشورها نيكشور از جمله آزادتر
شـدند. در  كشور بازداشت  48نفر در  330كشور ربوده شدند. حدود  16
نفر مورد ضرب و  41خبرنگار را مجروح كردند.  49كشور مهاجمان  13

كشـور بـه    28خبرنگـار در   86نفر حمله شد.  64جرح قرار گرفتند و به 
 يهـا  تيـ كشور مـورد آزار و اذ  37خبرنگار در  112شدند.  ديمرگ تهد

خبرنگـار   66 نيانگيـ م طـور  بـه سـاالنه   1988قرار گرفتند. از سال  گريد
هـا گـزارش    رسانه يمورد نقض آزاد 960 نيانگيم طور بهاند و  شته شدهك

  ). 28شده است (ص 
 يهـا  دولـت بـا رسـانه    58در مـورد روابـط    يا در مطالعه ليمر جان
را بـه كنتـرل    ليـ تما نيكمتـر  ونـان يكانادا و  ،كايكه آمر افتيدر يگروه
 نيشـتر يب كـه  يكشـورها  ،قيـ تحق نيـ اند. در زمان انجام ا ها داشته رسانه

 ،عـراق  ،نيخلـق چـ   يجمهور ي،آلمان شرق ،ها داشتند كنترل را بر رسانه
 يهـا  كشـورها را در منطقـه   ليـ كوبـا و پـرو بودنـد. مر    ،ونستـ  ،هيسور
 شـرح  بهها  كنترل رسانه زانيو بر اساس باال بودن م يبند گروه ييايجغراف

  كرد:   يبند رده ريز
ـ  ياروپا ،ايآس ،قايآفر ،يشرق ياروپا ،نيالت يكايآمر ،انهيمخاور  يغرب

بـه   يشـرق  ياروپـا  يدر كشـورها  يخبـر  يها رسانه .يشمال يكايو آمر
 يبودجه برا نيمأت ،مشكل نيتر بزرگ امادر حركت هستند  يسمت آزاد

بـه از دسـت    يا ها عالقـه  دولت نكهيهاست. ضمن ا رسانه نياز ا تيحما
). در سـال  1991ش، ندارند (گـر  يونيزيتلو يها دادن نفوذ خود بر شبكه

كشـور   15ها شد.  رسانه ياز آزاد يفيرصرف ارائه تع ياديزمان ز 1992
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بردن سلطه دولـت بـر    نياز ب يرا برا ينيسابق قوان يكشور شورو 27از 

بـر   يآزادتـر و مبتنـ   يفضـا  كيـ ها و حركـت رسـانه بـه سـمت      رسانه
  ).  1993ارائه كردند (ساسمن،  يدار هيسرما
 يدر كشـورها « گويد ميها  رسانه يالملل نيب مؤسسه ريمد ريتگال ريتپ
هـا   هـا در رسـانه   نسبت به دخالت دولت يروز افزون شيگرا كيكراتودم

 يدهايـ ام رايـ ز ،موضوع امروز اسـت  نيتر نندهك نگران نيوجود دارد... . ا
توسـط   ديـ نبا ،هسـتند  يسـمت آزاد  كـه در حـال حركـت بـه     ييها ملت
 ينگهبـان آزاد  ديـ هـا با  دولـت  نيد. اسركوب شو آزاد، نجها يها دولت
هـا   انسان يمحدود كردن حقوق اساس يبرا ينيقوان ديها باشند و نبا رسانه
  ).    1989( »كنند نيتدو

در مـورد   ياطالعات ريالجزا يها و روزنامه ونيزيتلو ،1989ماه مه  در
 نيـ كشور منتشر كردنـد و ا  نيها توسط دولت ا رسانه يمحتوا يدستكار

دولـت قـرار    تيـ تحـت مالك  ريـ الجزا يها كه تمام رسانه ستاي حال در
روش سركوب وجـود دارد.   كياز خبرنگاران گفت: هزار و  يكيدارند. 

 يبرخـ  ،مطلب نيياز نوشتن نام در پا يبرخ ،نوشتن ازخبرنگاران  يبرخ
 ،1993در سـال   »شـدند.  ياز داشتن پاسپورت محروم مـ  ياز سفر و برخ

كشـته شـدند    يمـذهب  يها ستيترور دست به ريهشت خبرنگار در الجزا
  ).   1994(ساسمن، 

 يداخلـ  يخبر يها رسانه ديسانسور شد 1984از سال  يجنوب يقايآفر
 يهـا  ). كنترل رسـانه 1989و كوهن،  فارديرا آغاز كرده است (گ يو خارج

 يهـا  و كنترل رسانه شود مينشان دادن اوضاع انجام  يعاد منظور به يداخل
هـا بـه صـفحه نخسـت      يريـ اخبار درگ يابياز راه يريلوگج يبرا يخارج

الزم است. البتـه هـدف دوم محقـق     ايدن يونيزيتلو يها ها و شبكه روزنامه
اثـر معكـوس داشـت. پوشـش      يخـارج  يها نشد. در واقع سانسور رسانه
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 نيـ ا و خبـر تـالش   افـت ي شيافـزا  يجنوب يقاياز آفر يخارج يها رسانه
  گسترده تحت پوشش قرار گرفت.  طور بهها  سانسور رسانه يكشور برا

دولـت   لهيوسـ  به ،نام دوردارشان به يمل يونيزيبكه تلوشتنها  ،هند در
 نيـ ا ياسـ يها و خطـوط س  ها در مورد برنامه ميو تمام تصم شود مياداره 

). در 1989 نـك، ي(پ گيرنـد  مـي  و كارمندان دولت مداران استيشبكه را س
خـود را   يهنـد نـامزد   ريوز نخست يگاند ويكه راج يهنگام 1989سال 
 ينـدرت نامزدهـا   بـه  يونيـ زيشـبكه تلو  نيـ ا ،اعالم كـرد  تخاباتان يبرا

خبرنگار زن بـه نـام    كيداد. در آن زمان  يمخالف را مورد پوشش قرار م
 يجـا  بـه  ديـ جد يا نـه يعنوان گز را به كرَوزتين يخبر ةمجل هانيماندو تر

بـر صـنعت    يديهند كنترل شدپخش كرد. البته دولت  ،هند يشبكه دولت
كرده بـود   هيته كرَوزتينكه  يپياز پخش كل شيپ يو چند ددار ونيزيتلو

 ،هنـدو بـود   انيـ شـبه نظام  دسـت  بـه مسـجد   كيـ كـردن   رانيو شامل و
آمـدن   انيـ بـه م  ويـژه  بهو  يتكنولوژ عيسر شرفتيكرد. البته پ يريجلوگ

بـر   يفراوان تأثير تيدر نها يوئيديو يو نوارها يكابل يها شبكه ،ماهواره
  كرد.   دايپ يدولت يروند سانسورها

 ييويديـ و يها لميهزار مغازه اجاره ف 150 باًيتقر ،1995آغاز سال  در
متوقـف   ي. دولت هند تمام تالش خـود را بـرا  كردند مي تيدر هند فعال
داده  شـنهاد يپ زيـ ن يدولتـ  تهيكم كي. گيرد ميكار  به ديجد يكردند فناور
 يهـا  شيـ كـار بـردن د   از به يكابل ونيزيتلو يخصوص يها است شركت

محـروم شـوند. مـاهش     يخـارج  يها ضبط برنامه شبكه يبرا يا ماهواره
بـا   تهيكم هند گفت: يرسان از مقامات وزارت پخش و اطالع يكيپراساد 

  مخالف است. سي ان ان  و شبكه استيماهواره آس يها ضبط برنامه
دولـت   ،آزاد هسـتند  ياديـ حـد ز مطبوعـات تـا    نكـه يفرانسه بـا ا  در

را ممنـوع   يخـارج  زهيـ انگ يدارا اي ينامه خارج گاه ايهر كتاب  تواند مي
دوم بـه قـانون مطبوعـات     ياز جنگ جهان شيتبصره كه پ نياعالم كند. ا
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مورد اسـتفاده   ليزبان البد ينامه عرب آزار دادن ماه يفرانسه اضافه شد برا

شد بـا   يچاپ م يريمهاجران الجزا لهيوس كه به ليقرار گرفت. البد دولت
مخالف بود. دولت فرانسه در فاصـله   رهيدر الجز يحزب تك ستميوجود س

  نامه شد.  ماه نيبار مانع چاپ ا هفت 1989تا  1986 يها سال
مسـائل   هيـ خبرنگار بلند پا كيبه  اياسترال يدادگاه عال 1988سال  در
د منـابع خـود را اعـالم    دستور دا هرالد نگيمورن يدنيس ةروزنام يخارج

منابع بـه   نيشده بود بتواند از ا هيدر مورد او ته يكه گزارش يكند تا فرد
  ).  1989 نر،يكند (گال تياتهام افترا شكا

موارد سانسور در زمان صلح در سـال   نيدترياز شد يكي ،سيانگل در
 ييويمانع پخش راد سيرقم خورد. در آن زمان وزارت كشور انگل 1988
از جملـه ارتـش    يرلنـد يسـازمان ا  11 نـدگان ياظهارات نما يونيزيو تلو

 يدفـاع  يروهـا يآلستر و ن يمبارزان آزاد ،نيف نيش ،رلنديا خواه يجمهور
 ،دسـتور  نيـ بـر اسـاس ا  «شـد.   گـر يد يهـا  و رسانه يس يب يآلستر از ب

 ايـ كنـد   تيـ مـذكور حما  هاي سازمانكه از  ياظهارات هر فرد نيهمچن
 نر،ي(گـال  »ممنوع خواهـد بـود   ،ها كند از آن تيمارا دعوت به ح گرانيد

 يهـا  مطبوعـات كـه بـر عملكـرد رسـانه      اتيشكا ونيسي). كم53 :1989
ملكـه   هـاي  پس از چـاپ عكـس   1993 لدر سا ،كند مينظارت  سيانگل
ــايد ــا  ان ــا وس ــار ب ــام ك ــ ليهنگ ــ يورزش ــيد ةدر روزنام ــم يل از  ،روري

  ). 1993كنند (اوكانر،  ميروزنامه را تحر نيخواست ا كنندگان تبليغ
هـا   رسـانه  يدهـد محتـوا   صيتشخ كهي صورت دولت در ،لياسرائ در

هـا را سانسـور كنـد. در سـال      آن تواند مي ،شوند ميباعث بروز خشونت 
ممنـوع و بسـته شـدند.    از فعاليت بار  نيچند ينيفلسط يها رسانه 1988

نـوان  ع بـه  نيفلسط سيپرس سرو يبستن خبرگزار ،مهيجر نيتر گسترده«
 ي،گـر يدر مـورد د  »بـود.  يخـارج  يها رسانه يبرا تاطالعا يمنبع اصل

و ان بـي سـي   از  ييكـا يدو خبرنگـار آمر  اي رسـانه مجوز دولت اسرائيل 
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خش سانسـور ارتـش   را باطل كرد چون قبل از اينكه به ب واشنگتن پست
از رهبـران جبهـه    يكيدر مورد كشته شدن  ياطالعاتخبر دهند،  لياسرائ
 نر،ي(گال درا منتشر كردن يلياسرائ يكماندوها دست به نيفلسط خشبيآزاد

1989: 54  .(  
و كانـادا امضـا    كايآمر نيب 198موافقتنامه تجارت آزاد كه در سال  در
 نـد ا ليـ كه ما ييوجود دارد كه بر اساس آن خبرنگاران كانادا يا ماده ،شد

ار داشـته  سـال سـابقه كـ    3و  يمدرك دانشـگاه  ديكار كنند با كايدر آمر
ـ  مؤسسهاز  نريگال تريباشند. پ  نيـ مطبوعـات در واكـنش بـه ا    يالمللـ  نيب

 ــاران ـخبرنگ تيحدود صالح نييتع يگفت: هرگونه تالش برا كتحر
هـا متوسـل    جهان سـوم بـه آن   يمقامات كشورها كه معموالً هايي تالش
 ،خـود  يكه با افتخار بـا اصـالح قـانون اساسـ     يكشور يبرا ــ شوند مي
 بـه حسـاب   يجـد  يخطـر  ،كرده است نيشهروندان را تضم انيب يآزاد
  ).  52 :1989( »تسردكننده اس دل و كامالً ديآ يم

حـزب   لهيوسـ  حكومت و بـه  ياز سو ونيزيها و تلو روزنامه نيچ در
 1951. در سال شود مي) كنترل نيخلق چ ي(حزب مل تانگ نيحاكم كوم
 نيـ اعـالم كـرد و بـه ا    را ممنـوع  ديجد يها روزنامه تأسيس نيدولت چ

 يبـاق  31 در عدد 1987از آن زمان تا  نيچ يها تعداد كل روزنامه بيترت
و قـانون   افـت يكـاهش   نيدر چ يسانسور دولت 1987 سالماند. البته در 

 نيـ فعـال در ا  يونيـ زيشـبكه تلو  3هـر   نيلغو شد. حزب خلق چ ،فوق
انجـام   ياسـ يس يهـا  كنترل مجلـه  يبرا ياقدام اما كند ميكشور را كنترل 
ـ    مجلـه  نيا راژيبودن ت نييپا ديآن شا لينداده است كه دل  ،يهـا باشـد (ل

1993: 7  .(  
ــه يتمــام نيچــ در ــا روزنام ــا شــبكه ،مجــالت ،ه ــزيتلو يه و  يوني

 تيـ تحـت مالك  ميمسـتق ريغ ايـ  ميمسـتق  صـورت  به ييويراد يها ستگاهيا
از  يكـ ي. داننـد  مـي دولت قرار دارند و خبرنگاران خود را كارمند دولـت  
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 ييهـا  ما مانند سگ«: گويد مي يليد نايزبان چا يسيانگل ةروزنام رانيسردب
 نيدر چـ  »كوتـاه.  اريبسـ  يهـا  . قـالده شـوند  ميكنترل  الدهكه با ق ميهست
خبرنگـار   كيـ وجـود دارنـد.    يا شناخته شـده  كامالً ينانوشته ول نيقوان
در  ».ميدهـ  را به شـكل مثبـت نشـان    يمسائل منف يحت ديما با«: گويد مي
 يرو يها از لحاظ مال دولت اكنون خواستار آن است كه رسانه ،حال نيع
جالـب   ياستفاده از خبرها شيافزا ميتصم نيا جهيو نت ستنديخود با يپا

 گريرطرفدار هستند و از طرف دپ ،مردم نيب ياست كه از طرف يجانيو ه
    ).32 :1994حكومت ندارند (جرنو،  يبرا ياسيخطر س چيه

داد و از مســتعمره  تيوضــع رييــتغ 1997كنــگ كــه در ســال  گهنــ
 ستميس ،ها قبل سال ،شد ليتبد نيخلق چ ياز جمهور يبه بخش سيانگل

 يفراوان يها تالش ،1997سال  دنيقبل از فرارس اماداشت.  اي رسانهآزاد 
ـ    يمحلـ  يهـا  ارعـاب رسـانه   يدولت برا ياز سو  يانجـام گرفـت. در پ

اكنـون   ي،نـ يمقامـات چ  دسـت  بـه  يكنگ نگه خبرنگار نيبازداشت چند
خـود   دسـت بـه   يا نـده يزبان هنگ كنـگ بـه شـكل فزا    ينيچ يها رسانه

  ).  1994 ،يزنند (پولسك يم يسانسور
قـانون   نكـه يبـا ا  ،1993در سـال   هيروس يقانون اساس يهنگام كودتا

 نيسـ تلي سيبـور  ،سانسـور را ممنـوع كـرده بـود     هيروسـ  ديجد ياساس
سانسـور   زيـ متحـد خـود را ن   يهـا  روزنامه يكشور حت نيا جمهور رئيس
 نيكرد و چند فيموقت توق طور بهرا  گريد ةها روزنام ده نيستلي. كرد مي
در  زيكرد. هفت خبرنگار ن ليتعط يكل را به ستيو نئوفاش هوديضد هينشر
  ). 1994مسكو كشته شدند (ساسمن،  يها يريدرگ انيجر

  مطبوعات   يآزاد ةدربار يقانون اساس هياصالح نينخست
 كـا يآمر كنگـره : كنـد  مـي اعـالم   كـا يآمر يقانون اساس هياصالح نينخست
قـرار   تيرا مورد حما يكه استقرار مذهب خاص كند مين بيتصو يقانون
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 يآزاد ،انيـ ب يآزاد ايآزاد آداب آن مذهب را ممنوع كند؛  ياجرا ايدهد 
جبـران   يتجمع و درخواست از دولـت بـرا   يحق مردم برا ايمطبوعات 

  ها را محدود كند. يتينارضا
كـل   .1«بـود:   سيبـه دو مـورد در قـانون انگلـ     يپاسخ هياصالح نيا
ـ يگ سـخت  نيقوان .2و  اتيصدور مجوز و سانسور تمام نشر ستميس  هران

كـه هـر نـوع     ستا نيدو قانون ا نيا هيفتنه. فرض جاديمربوط به افترا و ا
 هيـ شـورش اول  قـت ير حقومـرج و د  هرج يبذرها يحاو ،انتقاد از دولت

  ).     1981 ت،يم(اش »شود مي يتلق
 ويو راد ونيزيبه تلو يچاپ يها از رسانه يقانون اساس يها تيحما اما

را بـه خواننـده بـدون اعتـراض      كايدولت آمر ،هياصالح نيمنتقل نشد. ا
: گويـد  مـي  ييكـا يبرجسـته آمر  يقاض ندد هرن. لكند مي ليمطبوعات تبد

وجـود آورد كـه    قابـل انكـار را بـه   ريتصور غ نيا ياساسقانون  هياصالح
نـه از   ديآ يم دست بهزبان  يادياز تعداد ز درست معموالً يها يريگ جهينت

 يبرا طيشرا اما). 1981 ت،يو قابل اعتماد (اشم حيصح يها يريگ ميتصم
دنبال پخش  متفاوت است. هر كس به اريبس يريو تصو يصوت يها رسانه

كـه   هـد  د مـي مجـوز   يدولت تنها به كسان«و  رديجوز بگم ديخبر است با
گارتنر  يج كلي). ما60(ص  »كنند مي به منافع عموم خدمت كند ميفكر 
نخست  هيبا توجه به متن اصالح«: گويد ميان بي سي  سابق شبكه سيرئ

 ،نـد يآ يبه حسـاب نمـ   2شهروند درجه  ونيزيو تلو ويراد ي،قانون اساس
  ). 4 :1988( »هستند 9ه ها شهروند درج بلكه آن

بلكـه   رنـد يمجـوز بگ  ديـ تنهـا با  نه ونيزيو تلو ويراد ،گويد مي گارتنر
 مداران استيس از جانب ــاز مطبوعات  شتريب اريو بس ــمرتب  صورت به

تحـت   ،خبر اعمال نفوذ كننـد  يخواهند بر محتوا يكه م يو مقامات دولت
پاولوف  يها مانند سگ يبرخ يها شبكه«: ديافزا يم يفشار قرار دارند. و

كنگـره واكـنش نشـان     ياز اعضـا  يكيمحض تماس  اند و به شده يشرط
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عضو  ارانياز دست يكيصحبت  ــ به تلفن كردن دي. در واقع تهددهند مي

 كي اي ــبه شبكه تلفن خواهد كرد  يزود به سشيرئ نكهيبر ا يكنگره مبن
 تواننـد  مـي اوقـات   ينكرده جلسه استماع در كنگـره گـاه   يخدا اي هيانيب

در برابر خواست مقامـات وادار كنـد. امـروزه     ميتسل بهصنعت پخش را 
شده است كه كنگره  ليتبد يعموم استيس شگاهيآزما كيپخش خبر به 

 نيـ كامـل در آن جـوالن دهـد. ا    تيبـا مصـون   توانـد  مي كند مياحساس 
  ). 8و  7(ص  »كابوس است كي ،نخست هيعاشقان اصالح يبرا تيوضع

    كايها در آمر نامه نيو آئ نيانقو
گـردد. در آن   يمـ  بر 1927به سال  كاينامه صنعت پخش خبر در آمر نيآئ

كـرد كـه بعـدها در     تأسيسفدرال را  ويراد ونيسيكم كايزمان كنگره آمر
در  هيـ اول ميشد. سه تصم ليارتباطات فدرال تبد ونيسيبه كم 1934سال 

را  يريو تصـو  يصـوت  يهـا  نهرسـا  تيمالك ميمستق طور به ونيسيكم نيا
و نـه   يخصوصـ  تيـ هـا تحـت مالك   رسانه نكهيا .1قرار داد.  تأثيرتحت 
هـا داده   به رسـانه  يموقت و نه دائم يمجوزها نكهيا .2قرار دارند  يدولت

 يتجار اي يعموم توانند مي ويو راد ونيزيتلو يها شبكه .3خواهد شد و 
  ).  1989 نز،يلكي. وكيباشند (د
در برابـر   ياز منـافع عمـوم   تيـ حما يتباطات فـدرال بـرا  ار ونيسيكم
عـدالت   نيدكتر 1949در سال  ،به كسب سود اي رسانه يها شركت قيعال
داران  عنـوان امانـت   بـه  ونيـ زيو تلو ويـ وجود آورد تا مطمئن شود راد را به

  ).  1988 ،يو بوتزل يلوريصادق در برابر اعتماد عموم عمل خواهند كرد (ك
 ژهيـ و اريو دست يمعاون حقوق كه قبالً يبوتزل چارديو ر يلوريك انيدا

 نيـ ا نـد يگو يمـ  ،ارتباطـات فـدرال بودنـد    ونيسـ يكم اي رسـانه در امور 
بـه   ،ندهيحق گو يجا نخست را به هيدر اصالح انيب يحق آزاد ونيسيكم

 ونيـ زيو تلو ويـ ). راد68و  67كـرده اسـت (ص    ليهـا تبـد   حق شنونده
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اختصـاص   ينظـرات مخـالف دارنـد زمـان    كه  يكسان يموظف بودند برا
كنگره قـانون سـال   ، 1959در سال  اما ،دهند تا نظرات خود را ابراز كنند

در  ياسـ يس يشكل اصالح كرد كه هنگام حضور نامزدها نيرا به ا 1934
  . ستين “يزمان مساو” قانونِ يبه اجرا يازين يخبر يها برنامه
خــود  تيــت فعالارتباطــات فــدرال در پنجــاه ســال نخســ ونيســيكم
 جـاد يا نكاريا جهينت اماكرد  دتريرا شد ونيزيو تلو ويروز كنترل راد روزبه

عكـس جنجـال و    بلكـه بـر   ،خبـر نبـود   يجنجال و اختالف در محتـوا 
 نيدكتـر  يينهـا  تـأثير نشـان داد   ونيسيكم نياختالف كمتر شد. مطالعه ا

در  ييهـا  اسـت يهـا س  از شبكه يآزاد بود. بعض انيب ردنمنجمد ك ،عدالت
تـرس را   نيا رايز ،كنند يدور يجنجال يها گرفتند تا از موضوع يم شيپ

 بيـ ترت نيـ كننـد و بـه ا   تيشـكا  ونيسيفشار به كم هاي گروهداشتند كه 
  ها با مشكل مواجه شود.  آن تيمجوز فعال ديتمد
وارد روند  1980ارتباطات فدرال در دهة  ونيسيشد كه كم نيا جهينت

ـ  ريعدالت و سا نيها شد و دكتر نهكاهش كنترل بر رسا هـا لغـو    نامـه  نيآئ
) معتقدنـد كـاهش دخالـت دولـت در     1988( يو بـوتزل  يلـور يشدند. ك

 يهـا  از رسـانه  يينها ةكشور كه استفاده كنند نيها به مردم ا پخش رسانه
وعده داده شده  يها يكه آزاد هد د مي يشتريب اريبس نانياطم ،هستند دآزا

ها قرار خواهد گرفـت.   كننده پخش ينسل بعد ارياختدر  يدر قانون اساس
  رسانه داشت:  يبر محتوا يجد ميمستقريغ تأثير نيقوان “بتيغ” نيا
 يبعضـ  ي،دولت يها رفتن نظارت نياز ب ي. در پيمحل يخبر يها برنامه •

خـود را حـذف    يخبـر  يهـا  گرفتند برنامه ميتصم يمحل يها از شبكه
از «خود قرار ندادنـد.   يها را در برنامه از ابتدا خبر گريد يكنند و بعض

 جـاد يباعـث ا  ،بودند دواريام يطور كه برخ آن يرفتن نظارت دولت نيب
  ).  713 :1992و استون،  ني(مك ك »تنوع در اخبار نشد
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 ديـ تول ييهـا  مسـتقل برنامـه   صـورت  به ديموسوم به تبلو يها شركت

افـراد   يشخصـ  يزنـدگ  ،ماننـد قتـل   ييها ماجراها كه محور آن كردند مي
 يبـان  دروازه لتـر يهـا از ف  برنامه نيو ا ؛بود ياخالق يها ييمشهور و رسوا

عبـور   ـــ  كرد مي نظارت ونيزيتلو يخبر يها بر برنامه كه قبالً ــ يخبر
 كلمبيا جرنـاليزِم ريويـو   ةينشر رانياز سردب يكي سيوا پيلي. فكردند مين

و بدون  ديجد اي رسانهبازار  ني: اگر اگويد مي ديتبلو يها در مورد برنامه
). 38 :1989ند (آورد مين دست به يها هرگز شهرت برنامه نينظارت نبود، ا

 يشـده كـه مخاطـب خسـته را حتـ      يطراح يها به شكل برنامه نيقالب ا
باعـث   ،كـرد يرو نيـ خود جـذب كنـد. ا   به ،برنامه همانيم ريتحق متيق به

اعـالم نشـده در برنامـه     شيهمان از پيعنوان م شد كه به يمرگ مرد جوان
مهمـان مـرد بـه     كيبود كه  نيحاضر شده بود. ماجرا ا “جونز شو يجن”
از طرفداران خـود را مالقـات كنـد و     يكيبرنامه دعوت شده بود تا  نيا
 كيـ  نكـه يهمـان از ا يم نيـ بـاز از آب در آمـد. ا   همجـنس  ،طرفـدار  نيا

 نيخشـمگ  شـدت  بهعنوان طرفدار او دعوت كرده بودند  باز را به همجنس
 يهـا  ضرب گلوله به قتل رساند. برنامـه  شد و در همان هفته آن مرد را به

و  زنـد ير يكنندگان خـود مـ   هيته بيج  دالر به ونيليم 50ساالنه  ينينچنيا
  .  كند مي شتريسود را ب نيا ،ها به آن يو واكنش انسان جانيه ههرگون

كه بـر اسـاس    ــق قاچا تي. لغو قانون ممنوعقاچاق تيـممنوع ونـقان •
سال از صـدور مجـوز    دست كم سه ،شبكه ازيهنگام فروش امت دآن باي

را  يونيـ زيو تلو ييويـ راد يها مربوط به شبكه يها دارايي ــآن بگذرد 
). در 6 :1988(راتنـر،   كردنـد  ليتبد يا هياز گذشته به اموال سرما شيب
در  يونيـ زيشـبكه تلو  115تعـداد   1986تـا   1984 يها الس نيب ،جهينت

 نيـ فروخته شدند. ا ،ها نگذشته بود آن ديهنوز سه سال از خر كه يحال
شـركت   10تنهـا   1983تا  1981 يها كه در فاصله سال ستي ادر حال

فروختـه   ـــ  تـگذش يم ها آن ديكمتر از سه سال از خر كه يدر حال ــ
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شـبكه باعـث كـاهش     كي تيمالك ياپيپ رييكه تغ ديد ديشدند. البته با
 1993. در سـال  ريخ اي شود مي يخدمات عموم يها آن به برنامه تعهد
سـال از   3فكر افتاد كه قانون گذشت  نيارتباطات فدرال به ا ونيسيكم

ان اي بـي   ديطـرح بـا مخالفـت شـد     نيـ مجوز را دوباره برقرار كند. ا
ا قـانون برقـرار نشـد     نيـ پخش) روبرو شـد. ا  يمل هي(اتحاد نقـانو  امـ 
 ازيـ امت ياپيـ دارد كـه مـانع فـروش پ    يا تبصـره  1992 يكابل يها شبكه
  . شود مي يكابل يها شبكه

 يعمـوم  يهـا  بـه شـبكه   1984سال  در. يعموم يها شبكه يها سرمقاله •
بـر   يجنـدان  تأثيرموضوع  نيا يسرمقاله پخش كنند ول، اجازه داده شد

تـرس  ” جـه ينت توانـد  مـي ها نداشت. پخش نشدن سـرمقاله   آن يمحتوا
  ).713 :1987 من،يباشد (كال “يستيژورنال

را  يمناسـب  يفضـا  ي،دولتـ  يهـا  . كنار رفتن نظارتكودكان يها برنامه •
فـراهم كـرده    كننـدگان  تبليـغ شده توسـط   ديتول يها پخش برنامه يبرا

 قيــاز طر يبــاز هــا فــروش اســباب برنامــه نيــا ياســت. هــدف اصــل
. كنـار  )90 :1988كودك اسـت (كرانكـل،    يها در برنامه يساز قهرمان

 ييگو پاسخ يها را برا مالكان شبكه يقانون فيتكل ي،ترفتن نظارت دول
 تيبرد. تنهـا محـدود   نيها و خدمات خود به جامعه از ب در قبال برنامه

 يونيـ زيتلو يهـا  قـانون برنامـه   ،كودكـان  يهـا  موجود در مورد برنامـه 
كـانگورو   تـان ينقـش كاپ  گريبـاز  شانياست. باب ك 1990كودكان سال 

دنبـال كمـك بـه كودكـان هسـتند و       بـه  يعمـوم  يهـا  شـبكه  گويد مي
  ).  1995 ،يها هستند (هفل استثمار آن يها راه يدر پ يتجار يها شبكه

 نيدكتـر  ياياح يبرا يطرح يكنگره سرگرم بررس ،1993اواخر سال  در
 يبرقـرار  يبـرا  يا قابـل مالحظـه   شرفتيپ 1995تا سال  اما ،عدالت بود

  . دوباره آن حاصل نشد
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كـار   ،وضـع شـدند   گـان ير يجمهـور  اسـت يكه در دوران ر ينيقوان

سـخت كردنـد. در    اريبس يبه اطالعات دولت يدسترس يخبرنگاران را برا
اعالم شـده و از دسـترس خـارج     يسر ي،از اسناد عاد ياريآن زمان بس

 ،از اسـناد  ياريبسـ  نكـه يبـا اعـالم ا   نتـون يكل ليب 1993 ليشدند. در آور
 ،اسـناد  يبنـد  طبقـه  سـتم يدسـتور داد س  ،شـوند  مـي  يدبنـ  جهت طبقه يب

 ،كـا يآمر يا ). جامعه خبرنگاران حرفه28 ـ  9: 1993 تر،يشود (ر يبازنگر
 ياطالعات مطرح كـرد. برخـ   يقانون آزاد يبازنگر يرا برا ييشنهادهايپ

  ر هستند: يز شرح به شنهادهايپ نياز ا
م آزاد اسـت و  عمو يبه اطالعات برا يدسترس ميريرا بر آن بگ فرض

هـا   محرمانه اعـالم شـوند كـه فـاش شـدن آن      ياطالعات تنها در صورت
ـ  يها بيآس  ني). قـوان 28وارد كننـد (ص   ييقابـل شناسـا   خصـوص و  هب
را  1981قـانون فـدرال سـال     عمالً ،1993در اكتبر  نتونيدولت كل ديجد
در صـورت وجـود    يمقامـات دولتـ   1981قانون  ساعتبار كرد. بر اسا يب
از منتشــر شــدن اطالعــات  ســتندتوان مــي “قابــل توجــه يقــانون هيــتوج”

  ).  18 :1993كنند (گرش،  يريجلوگ
حاصـل   يقابل توجه شرفتياز آن زمان پ نديگو يخبرنگاران م يبرخ

 دولـت بـوشِ   يهـا  تالش نتوني). دولت كل29 :1993نشده است (كالور، 
مشاور  تياشم ردچايادامه داد. ر ها ليميمحرمانه نگه داشتن ا يپدر را برا

 خيتـار  كنم مي: فكر گويد مي كايآمر يها روزنامه رانيجامعه سردب يعموم
 يعنـوان قهرمـان آزاد   بـه ايـاالت متحـده    جمهـور  انسـ يرئ هد د مي نشان

 ،تيوضع نيبا هم يكم اريتعداد بس اما شوند مي دياطالعات وارد كاخ سف
 كيـ اگـر   يتـ ). ح16 :1993 تزجرالـد، ي(ف كننـد  مـي را تـرك   ديكاخ سـف 
كاركنـان   لهيوسـ  بـه  ديـ با استيآن س ،دهد رييرا تغ ياستيس جمهور رئيس

تصورات  يكاركنان دارا نيكه خود ا ستا نيفدرال اجرا شود و مشكل ا
 يآسـان  را بـه  اسـت يس رييتغ نيو جاافتاده هستند و ا يميقد يها و عادت
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 يمركـز انجمـن آزاد   يـي اجرا ريقبول نخواهند كرد. پل مك مسـترز مـد  
تصـورات   نيـ از ا يكي: گويد مي لتينخست در دانشگاه واندرب هياصالح

ها (كاركنان فدرال) تعلق دارد و نه به  به آن يدولت عاتاست كه اطال نيا
  ).18 :1993عموم مردم (گرش، 

  و اقدامات دولت  ها استيس
و  نيخـارج از چـارچوب قـوان    يگروهـ  يها نفوذ دولت بر رسانه يگاه

كـه  هستند  كاير آمرد يهزار كارمند دولت 3از  شيب .ندك ميمقررات عمل 
است كه كـاركرد آن فعـال و توانـا نشـان دادن      ياطالعات ديها تول كار آن

 يكارشناسان اطالعـات  ،مؤسسهو در هر  يدر هر سطح دولت«دولت است. 
اطالعـات   يعمـوم  يهـا  دهند رسانه يبيدارند ترت فهيدارند كه وظ ودوج

 ي). دولـت ابزارهـا  74 :1982 ،ي(گانـد  »نتشر كننـد مطلوب آن نهاد را م
دارد كـه   اريـ هـا در اخت  رسـانه  يبر محتـوا  يگريد تأثير يبرا زين يگريد

 يخصوصـ  يهـا  و مصـاحبه  يهيجلسات توج ،شامل فاش ساختن اخبار
 يثرؤمـ  اريبه شـكل بسـ   توانند ميابزارها  ني) هستند. اوشخام ني(دورب
 نيـ و ا رنـد يمورد استفاده قرار گ يخبر يها دستور كار رسانه نييتع يبرا

. كننـد  مـي هرگز فراموش ناياالت متحده جمهور  انسياست كه رئ يروش
 يكشـور (دولـت) بـرا    يـي بودجـه شـاخه اجرا   گويد مي) 1982( يگاند
 ييو قضـا  يگـذار  شـاخه قـانون   يغـات يتبل يها نهياز مجموع هز ،غاتيتبل
  است.  شتريب

خبـر را   يمحتـوا  گيرنـد  يمـ  ميجمهـور تصـم   انسـ ياوقات رئ يگاه
 كـا يكه آمر يهنگام 1961. در سال رنديتحت كنترل بگ ميمستق صورت به

اياالت متحـده  وقت  جمهور رئيس يكنداف جان  ،شد تناميوارد جنگ و
 نكهيكرد با توجه به ا تأكيد كايآمر يها ناشران روزنامه هيدر نشست اتحاد

داوطلبانـه اخبـار را    رتصـو  بـه هـا   روزنامه ،جنگد يم سميبا كمون كايآمر
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 يهـا  رسـانه  ،ناشـر روزنامـه   1700 يبـرا  يكنـد  يسانسور كنند. سخنران

  كرد:  سهيمقا ريز شرح بهسابق  يشورو يها را با رسانه كايآمر
ـ  يو ب كپارچهيتوطئه  كيدر سراسر جهان با  ما  ميرو هسـت  هرحم روب
دشمن  دارد. هيتك يپنهان يها گسترش حوزه نفوذ خود به روش يكه برا
انتخاب  يجا به ي،كار انتخابات از خراب يجا به ،حمله از نفوذ يجا ما به

. كنـد  مـي ها در شب استفاده  كيارتش در روز از چر يجا از ارعاب و به
. اشـتباهات  شود مينگاه داشته  يمخف ،منتشر شدن يجا ها به تداركات آن

هـا   فـان آن . مخالشـود  مـي ن ليهـا تبـد   روزنامـه  تريو به ت شود ميآن دفن 
 چيهـ  ،هـا  آن ني. در سرزمگيرند ميقرار ن ديو مورد تمج شوند ميامت ص

و  شـود  مـي چاپ ن يا عهيشا چيه ،گيرد ميمورد اعتراض قرار ن يا بودجه
  .شود مين فاش يراز چيه

 يبا هم متحد شوند و با حركت ديدولت و مطبوعات با ،زمان جنگ در
كننـد.   يريدشمن جلـوگ  يااطالعات بر يقانونرياز فاش شدن غ ،منضبط

 ياند كه حتـ  متوجه شده زيها ن دادگاه ،“خطر مشخص و موجود”در زمان 
...  شـود  يمل تيمردم به امن ازين يفدا ديبا “نخست هياصالح”قانون مهم 
 كـا يآمر يخبـر  يهـا  و كاركنـان رسـانه   رانيسردب ،ناشران تك من از تك

 تيـ قـرار داده و ماه  ينيخود را مـورد بـازب   يارهايمع كنم ميدرخواست 
  درك كنند.، كند مي ديكه كشور را تهد يخطر

 نيا ايآ«پرسد  ياز خود م ،داديروزنامه در برخورد با هر رو هراكنون، 
پرسـش را بـه آن    نيكه ا ستا نيتمام خواسته من ا »خبر است؟ داديرو

  ).108 ـ 9: 1993 وز،ي(ر »است؟ يدر جهت منافع مل نيا ايآ«: دياضافه كن
قرار گرفت. ناشران روزنامه بـا   قيمودبانه مورد تشو يصورت به يكند

ا نداشـتند   يمخـالفت  سـم يدر مـورد كمون  يكند دگاهيد هـا دوسـت    آن امـ
را چگونـه   شان يها روزنامه كه ديها بگو به آن جمهور رئيس كينداشتند 

 يورجمهـ  اسـت يدر كتـاب خـود در مـورد ر   س وِير چاردياداره كنند. ر
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در آن  يكند كردند ميها فكر  از مالكان روزنامه يبعض«: سدينو يم يكند
  ). 109 :1993( »قابل كنترل بودريغ يجانيه يشب دارا

 1965در سـال   ،مطبوعـات  ديو منتقد فق نگار روزنامه ،ستونا ياي. آ
) فكر كايوقت آمر جمهور رئيسجانسون ( ندنيگفته بود ل يدر اظهار نظر

 ،كـا يمسـلح آمر  يروهـا ين كـل  يرماندهعالوه بر ف ي،قانون اساس كند مي
بـه او اعطـا كـرده اسـت      زيـ كشور را ن يها تمام روزنامه يازيصاحب امت

در  يرسـم ريغ يهيستون در مـورد جلسـات تـوج   ). ا47 :1989 ،الني(بو
مـردم بـا جلسـات     يمغـز  يشـو و شست نديفرا«: سدينو يم تناميجنگ و

 يها يانواع تئور جلسات تمام نيو در ا شود ميآغاز  يرسمريغ يهيتوج
ناوگان هفتم  يشمال تناميو فيضع ييايدر يروين نكهياثبات ا يبرا ياليخ
مطـرح   ،) مـورد حملـه قـرار خواهـد داد    نيج تـرونك يرا (در خلـ  كايآمر
جـز   بـه  گيـرد  مـي مورد بحث قـرار   زيچ جلسات همه نير اد. ... شوند مي
   ).47شده باشند (ص  كيحمله تحر نيها به ا يتناميو نكهيا

تزپال صدها خبرنگـار بـا سـازمان اطالعـات      كنند ميگزارش  نتمنو ا
 يهـا  روابـط از بـده بسـتان    نيداشتند و ا ي) روابط سراي(س كايآمر يمركز
 ايسـ  يعنـوان افسـران اطالعـات    حقوق به افتيتا در ايموران سأگاه با م به گاه

اعمال  ايود موران خأبه م اشاره قيست از طرتوان مي ايس بيترت نيبود. به ا
ــان يســيانگل اتينفــوذ بــر نشــر هــا را  آن ييكــايكــه خبرنگــاران آمر يزب

 نيـ هـا كنـد. عـالوه بـر ا     مطالب مورد نظر خود را وارد رسانه ،خواندند يم
 كردنـد  ميعمل  ايموران سأم يبرا يعنوان پوشش به يگاه كايآمر يها رسانه

پخـش   يخبـر  ريزدند) و تصـاو  يعنوان خبرنگار جا م خود را به نموراأ(م
  ).   218 :1981 تمن،يدادند (پالتز و پ يقرار م ايس ارينشده را در اخت

 نيـ ا يهـا  رسـانه  يبر محتوا زين كايآمر يكل يها استيس يحت ظاهراً
و  كـا يآمر يهـا  اسـت يس ي) در بررس1989گذارد. چانگ ( يم تأثيركشور 

در  واشـنگتن پسـت  و  نيويورك تايمز ةدر دو روزنام نيپوشش اخبار چ
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هـر چـه دولـت    «كـه   ديرس جهينت نيبه ا 1984تا  1950 يها فاصله سال

خواهان  شتريب زيها ن داشت، روزنامه نيچ كايآمر بطبه روا يشتريعالقه ب
نحـوه   ،چانـگ  لي). بر اساس تحل504(ص  »روابط بهتر دو كشور بودند

  . كرد مي رييتغ كايدولت آمر استيس راتييبر اساس تغ ها پوشش رسانه
 يمنـابع خبـر   ياز ورود برخـ  يريجلـوگ  يدولـت بـرا   يها ستايس
در  ،عنـوان مثـال   مورد استفاده قرار گرفته است. بـه  زين كايبه آمر يخارج
 دليـ قصـد داشـت ف   كـا يآمر يهـا  روزنامـه  رانيجامعه سـردب  1989سال 

را  كاراگوئـه ين جمهـور  رئـيس اورتگـا   ليكوبا و دان جمهور رئيسكاسترو 
دعـوت كنـد. وزارت امـور     واشـنگتن در  يانسـ فردر كن يسـخنران  يبرا

كـرد.   يخوددار جمهور رئيسدو  نيا يبرا زاياز صدور و كايخارجه آمر
اقـدام بـا توجـه بـه      نيگفت ا كايآمروقت امور خارجه  ريوز كريب مزيج

بـه   يگرفتـه شـد و ارتبـاط    كاراگوئهيبا كوبا و ن كايآمر كيپلماتيروابط د
آوردن  يمـا بـرا   كيپلماتيد يها تالش به نكاريا«نداشت:  يسانسور خبر

). 12 :1989(كرانبـرگ،   »كـرد  ميدو كشور به جامعه ملل لطمه وارد  نيا
كـه او   دنديرسـ  جـه ينت نيبه ا دنديرا شن كريكه سخنان ب ياز كسان يبعض

كـه   كنـد  مـي  نيـي دولـت تع  ،كه بر اساس آن كرد مي يرا طراح يروابط«
پوشش  يچه موضوع كند مي هادشنيپ ،است ديمطبوعات مف يبرا زيچ چه

دولـت   اهيس ستيكه در ل ياز منابع كند ميداده شود و مطبوعات را وادار 
  ). 12(ص  »هستند استفاده نكنند

دولـت بـه حفـظ     ازيدانستن در برابر ن يدر مورد حق مردم برا بحث
فـارس و پـس از آن شـدت گرفـت. در      جيدر طول جنگ خل يمنافع مل

تحـت كنتـرل در    يثرؤنحو م العات جنگ را بهاط كايارتش آمر ،قتيحق
 يريموارد از تصـاو  شتريدر ب ايدن يخبر يها كرد كه رسانه يآورد و كار

استفاده كنند. عموم مـردم   ،منتشر كرده بودند خبمنت يخبر هاي گروهكه 
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و  يخواست (ل يكه پنتاگون م كردند مي افتيرا در يهمان اطالعات قاًيدق
  ):  1990 ت،يدو

 كردند ميرا امضا  يا برگه ،عربستان يزايو افتياز در شيپ رانخبرنگا
 ،هـا  . تمام عكـس رفتنديپذ يرا م اي رسانه يها تيكه بر اساس آن محدود

ارتـش   لتـر ياز ف ديجنگ با دانياز م يو اطالعات ارسال يوئيديو ريتصاو
از  هـاي  گـروه گذشتند. خبرنگاران تنها اجازه داشتند در قالب  يم كايآمر
هـا را اسـكورت    همواره آن كايارتش آمر كه يشده و در حال ليتشك شيپ

وضـع   نيـ شـوند. خبرنگـاران فعـال كـه از ا     يوارد مناطق جنگ ،كرد مي
كـه   ييها شدند. آن يها حذف م گروه بياز ترك معموالً كردند مي تيشكا
 يمستقل مورد پوشش قرار دهند گـاه  صورت بهجنگ را  كردند مي يسع

  ). 15(ص  شدند مي ديتهد يي،كايسربازان آمر ياز سواوقات بازداشت و 
ا الزم است.  تيحفظ امن يبرا رانهيگ سخت نيقوان نيشد ا يم گفته امـ 

اطالعـات در جامعـه خبرنگـاران     يآزاد يمل تهيكم سيپل مك مسترز رئ
 يهـا  اعمال شده بر رسـانه  يها تيهمه محدود ،گويد مي كايآمر يا حرفه
  ارتش نبود:  تيمورد امندر  ينگران جهينت ي،خبر
 ييهـوا  يرويـ ل ندوِر د گـاه يمطبوعـات از ورود بـه پا   ،عنوان مثـال  به«
منـع شـدند.    ،جنگ بود دانيكه محل انتقال سربازان كشته شده در م كايآمر
 يهـا  آن شـبكه  يافتاده بود و طـ  1989بود كه در سال  يامر اتفاق نيا ليدل
از را  يريتصـاو  ،ج بوش پدرجور يهنگام پخش كنفرانس خبر يونيزيتلو

 يتـ يامن يها ينياز بازب يكيدر  »انتقال اجساد سربازان از پاناما پخش كردند.
 حيناظران تصح لهيوس متن نوشته شده خبرنگاران به ،فارس جيدر جنگ خل

بـه كـار    دانيخلبانان بازگشته از م يكه برا “مبهوت”متن كلمه  نيشد. در ا
 يسربازان خبر يكه برا “اسارت” مهكرد و كل رييتغ “سرافراز”رفته بود، به 

  ).  7 :1991(مك مسترز،  افتي رييتغ “آزاد شده”استفاده شده بود به 
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 زيـ حد آشـكار نبـود. خبرنگـاران ن    نيبه ا شهيسانسور خبرها هم البته
خـود را نشـان دهنـد.     يپرست هنيتا م كردند مي خود را سانسور يخبرها
مـا  ”كار بـرد:   عبارت را به نسي بي اس ايي ونيزيدر شبكه تلو فريباب ش

سي ان  آرنت از شبكه تريپ “.ميا عراق را نابود كرده ييهوا يروياز ن يمين
 ايـ : آدي، پرسـ كردنـد  ميكه به عقب پرواز  ييكوپترها يدر مورد هل زان ني
ـ 16هـا؟ (ص   آن يكوپترهـا  يهل ايما هستند  يكوپترها يها هل آن و  ي). ل
 نـد يگو يمـ  كنند ميمطبوعات كار عدالت ه نظارت بر گرو يكه برا تيدو

از  يكـ ي”در جنگ  كايآمر فيدر توص “مال ما”و  “ما”استفاده از كلمات 
 كايآمر يخبر يها بود. در واقع رسانه “كايآمر ينگار روزنامه فنقاط ضع

قـرار دارنـد.    ينظـام  يهـا  شركت يمال تيحما اي تيتحت مالك يتا حد
از  يكيكه  كيجنرال الكتر تيتحت مالكبي اس  سيشبكه عنوان مثال  به

 كيـ قـرار دارد. جنـرال الكتر   ،كاسـت يآمر ينظام يها شركت نيتر بزرگ
هست  زين ي ان بي سي و سي ان انها كهشب يخبر يها برنامه يمال يحام

  .  ديآ يحساب م هم بهي پي بي اس ها و ضامن برنامه
) ي(نگهدار سيسرو اي يدكيقطعات  ،ديتول ي،طراح كيالكتر جنرال

از جملـه   ـــ ارس ـف جيدر جنگ خل كايآمر ياصل يها تمام سالح باًيتقر
و رادار گريـز   يهـا  بمب افكـن  ،و توماهاوك وتيكروز پاتر هاي موشك

ناوسـتار   يا ماهواره يجاسوس يها ستمياكس و سوآ يماهايهواپ ،52-يب
و مشـاوران   ان بـي سـي   كـه خبرنگـاران   يو هنگام ؛داشت هرا بر عهد ــ

در واقـع   ،كردنـد  مي فيتعر كايآمر يها از عملكرد سالح، استخدام شده
هـا را   كـه حقـوق آن   يشـركت  يعنـ ي كيـ ساخت جنـرال الكتر  زاتيتجه

  ).18 :1991 ت،يو دو يدادند (ل يقرار م ديمورد تمج ،كرد ميپرداخت 
خود مورد اسـتفاده   يها ها در گزارش كه رسانه يزبان جاديدر ا ارتش

 “كلمات نـرم ”فارس  جيموفق عمل كرد و در جنگ خل اريبس ،ار دهندقر
  مورد استفاده قرار گرفتند.   “جنگ سخت” فيتوص يشده و برا جاديا
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در گـروه   تيعضـو  طيشـرا  كـا يوزارت دفـاع آمر ، 1992سپتامبر  در
مستقر در واشنگتن را اعالم  ي،نظام يها يريو درگ جنگ ژهيو يخبرنگار
  بودند: ريز شرح به طيشرا نيكرد. ا

را مـورد پوشـش قـرار     يمـداوم امـور نظـام    صورت بهكه  يخبرنگاران •
 يهـا  ، در كنفرانسكنند مي دنيد ينظام ياتيعمل ي، از واحدهادهند مي

و  ينظـام  هيـ و با مقامات بلندپا كنند ميوزارت دفاع شركت  يمطبوعات
  . كنند ميوزارت دفاع مصاحبه  ينظامريغ
  اشنگتن داشتن دفتر كار در و •
داشته باشند  يآمادگ ديباباش هستند،  آمادهگروه كه  يآن دسته از اعضا •

آمـاده   يكـاف  زاتيـ بـا تجه  ،ساعت 4تا در صورت لزوم ظرف حداكثر 
  .شونداعزام 

نوشته شـده و   تيكه در فرم عضو ينياز قوان ديبا اي رسانه هاي سازمان •
  كنند. تيتبع ،شوند مي نييتع تيمورأكه در هر م ينيقوان نيهمچن

 يهـا  شركت تيتحت مالك ديبا ،ژهيعضو گروه و اي رسانه هاي سازمان •
اداره شـوند. (گـرش،    ييكـا يآمر يها باشند و توسط شركت ييكايآمر

1992: 11  .(  

    بازار
 ،كه در آن كنند ميرقابت  يبازار تجار كيدر  يجمع يها رسانه كايآمر در

بـت  ابـه رق  گـران يكننده با د غيآوردن مخاطب و تبل دست به يهر رسانه برا
رسـانه   ككه ي يبازار يها يژگيو ميده يم قسمت نشان نيدر ا پردازد. يم

  .  اردگذ يم تأثيرآن رسانه  يچگونه بر محتوا ،كند مي تيدر آن فعال

    رقابت
در  ايـ است كه آ نيبازار ا كي يژگيو نيتر ياصل ،ناشر روزنامه دگاهيد از

به  بيروزنامه رق كي. وجود ريخ ايارد هم وجود د يگريشهر روزنامه د
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ـ كننـدگان  تبليـغ خوانندگان و  يآن معناست كه بازار (دالرها  ايـ دو  ني) ب

 ،اشدروزنامه وجود داشته ب كياگر فقط  اما ؛شود مي ميچند روزنامه تقس
متفـاوت از   يا روزنامـه  ،بيناشر رق ايخواهد بود. آ نآمتعلق به  زيچ همه
 ،هـا  كـرد؟ امـروزه بـا كـاهش تعـداد روزنامـه       خواهد ديخود تول يهمتا
و  شـود  مـي روزنامه دارند افزوده  كيكه تنها  يروز بر تعداد مناطق روزبه

  است كه توجه محققان را به خود جلب كرده است. يموضوع نيا
اخبار را بـه   ،است كه دو روزنامه نيها ا قيتحق نيمشترك در ا فرض

 دييـ أمـورد ت  شـه يفرض هم نيا يول ،دهند ميمتفاوت پوشش  يها روش
نشـان داد در نـوع    1975در سـال   نزيو مـول  وريـ . مطالعه وگيرد ميقرار ن

 چيهـ  بـاً يتقر ،كردنـد  مـي منطقه رقابـت   كيكه در  ييها سرمقاله روزنامه
مـك   دييـ أمـورد ت  1987در سـال   يريگ جهينت نيوجود نداشت. ا يتفاوت

ــترناك    ــت. اوت و پاس ــرار گرف ــومز ق ــال  ك ــه از  ده 1985در س نمون
 يتفاوت ايقرار دادند تا مشخص كنند آ يرا مورد بررس بيرق يها روزنامه

 يكي صفحاتاندازه . اگر ريخ ايها وجود داشت  آن يكيگراف يدر محتوا
آن روزنامـه   ،تـر بـود   خود كوچك بيمشخص از رق طور بهها  از روزنامه
ود خـ  بيـ تـر از رق  مدرن ي،بند و صفحه يدر طراح كرد مي يكوچك سع

ماننـد   ــ يشهر نيرقابت ب شياظهار كرد افزا 1988در سال ي سيباشد. ل
 توانـد  مـي  ـــ به بازار روزنامه حومه آن شهر  يشهر ةروزنام كتعرض ي
  در روزنامه حومه شود.  يپوشش اخبار محل شيباعث افزا

ارائه شده بـه مخاطـب    در محتواي ــاز مطالعات به تنوع  ياريبس در
هـا   دهياز ا يبازار ،است كه رقابت نيتصور بر ا رايز توجه شده است ــ
. كنـد  مـي كه بحث آزاد در مورد مسـائل مهـم را آسـان     آورد ميوجود  به

شهر از گردونه رقابـت خـارج    كيچند روزنامه  اياز دو  يكيكه  يهنگام
ـ   يتـر  فيمخاطب پوشش ضـع  ايآ ،شوند مي  يهـا  ياز مشـكالت و نگران

 ني. چنـد سـت يطـور ن  نيـ ا د كرد؟ ظـاهراً خواه افتيگوناگون جامعه در
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 دييأرا ت هينظر نيها ا از آن كي چيه باًيانجام شده و تقر نهيزم نيمطالعه در ا
بـا دو   يروزنامـه را در جـوامع   91 يمحتوا 1985نتمن در سال . ااند كردهن

 سـه يروزنامه مـورد مقا  كيتنها  ايمالك  كيدو روزنامه با  ،بيروزنامه رق
تنـوع   جاديرقابت باعث ا نكهينشان دادن ا يبرا يشواهد چندانقرار داد. او 

روزنامـه   4در مطالعه  1988نكرد. مكسول مك كومز در سال  داي، پشود مي
 يتـا حـد   ديشـا  ،بيكه روزنامه بازمانده پس از مرگ رق افتيدر ييكانادا
در  يگـر يخود را بهتر كرده باشد. مك كـومز در مطالعـه مشـابه د    يتوامح
قبـل و بعـد از    لـرز يد نيروزنامـه بازمانـده پلـ    يمتوجه شد محتوا ولنديكل

  نداشت.   يروزنامه پرس تفاوت چندان يورشكستگ
 كيـ در  ييتنهـا  ندرت به به يونيزيتلو يها شبكه ،ها خالف روزنامه بر

 كيـ در  يونيـ زيچهـار شـبكه تلو   ايـ و وجود سه  كنند مي تيمنطقه فعال
 دسـت  بـه  يبرا يونيزيشبكه تلو كي. ديآ يحساب م به يعاد يجامعه امر

كنـد و   دايـ سـهم خـود را از مخاطبـان پ    ديـ با ياقتصـاد  تيآوردن موفق
 1984در سال  را جذب كند. آتواتر نندهيكند كه بتواند ب مادهرا آ ييمحتوا

متفـاوت كـردن اخبـار شـبكه      يپخش در تالش برا رانيعنوان كرد سردب
 يها از شبكه كيهر  نيبنابرازنند  يتنوع م جاديدست به ا ،بانيخود با رق

كـه در دسـترس مخاطـب اسـت كمـك       يتنوع اطالعات به ،فعال در بازار
كـه   يونيـ زيشـبكه تلو  9از  كيـ هر  ياز اخبار محل يمين باًي. تقركنند مي

  شبكه بود.   كي ياختصاص ،قرار داد يآتواتر مورد بررس
هـا   رسـانه  يخبـر ريغ يدر مورد محتوا يحالت نيممكن است چن البته

و  يكابل يها شبكه شيدايپ ،اعالم كرد 1985در سال  نيتليصدق نكند. گ
منطقـه بـه    كيـ چهـار شـبكه در    اياز سه  يونيزيتلو يها گسترش شبكه

 يتنـوع محتـوا   شياز مناطق باعـث افـزا   ياريدر بس ،از آن شيب ايپنجاه 
 ،ديجد يها شبكه يها از برنامه ياريمخاطب نشده است. بس هارائه شده ب

كـه   هـايي  آن ـــ  دـشون مي نـيمأدود تـركت محـد شـها چنـتن لهـيوس به
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 يهـا  شـبكه  ياند. بخـش عمـده محتـوا    رفتهيرا پذ ووديهال يها ونيكنوانس

 يونيـ زيتلو يهـا  اليسـر  ايـ  يينمايس يها لميشامل پخش مجدد ف ي،كابل
كـه دو   ديرسـ  ينظـر مـ   به 1993اواخر سال  رد ،حال نياست. با ا يميقد

اي بـي سـي، سـي    ( كايموجود در آمر يونيزيشبكه تلو 4به  ديشبكه جد
) اضافه خواهند شد. شركت پارامونت اعـالم  بي اس، فاكس و ان بي سي

شـد   يمـ  ينـ يب شيشبكه پارامونت دارد و پ يانداز راه يبرا ييها كرد طرح
موسـوم   رامونـت برنامه محبوب شركت پا داتياز تول ،آن شبكه يمحتوا

و  يباگز بـان  يها كارتون زيوارنر ن ميشود. شركت تا نيمأت كرَاستار تبه 
خود در نظـر گرفتـه بـود     ديشبكه جدزمان ر كردن پ يرا برا ونزيت يلون
    ).50 :1993 لر،ي(م
 تأسـيس  توسط تد ترنـر  1980ر سال سي ان ان د . شبكهيجهان رقابت •

در  منانـان يت دانيمهم از جمله قتل عام م داديرو نيشبكه چند نيشد. ا
و  يشـورو  رياتحـاد جمـاه   يفروپاشـ  ،نيبرل واريسقوط د ،1989سال 

عنـوان   پوشـش داد و خـود را بـه    ينحـو عـال   فارس را بـه  جيجنگ خل
بـازار   كيـ  تيوضـع  نيـ مطـرح كـرد. ا   يالملل نيب خبارمنبع ا نينخست
   وجود آورد. خبر به يبرا يجهان
ا ا ،داشـت  يمحـدود  بـان يرق شيپ يتا چند ان ان سي ةشبك يبـه تـازگ   مـ 
 اند كردهطرح اين شبكه م بانيعنوان رق خود را به يونيزيشبكه تلو نيچند

 سيسـرو بـي بـي سـي،     شـركت  1992). در سال 25ـ   30 :1993(اولتا، 
دابليو  شركت 1993كرد و در مارس  يانداز ا راهي اين شبكه راخبار جهان

 يخـارج  تردفـا و  ريه تصـاو شبكه اي بي سي، ب با يقرارداد يطاس تي 
اي بـي   يشـركت ائتالفـ   گـر يد يكـرد. از سـو   دايـ پ يشبكه دسترس نيا

 بانيرا كه از رق ورلدوايد تلويزن نيوز درصد از سهام 80 س/كَپيتال سيتيز
شبكه سي ان  بانياز رق گريد يكيدارد.  ارياست در اخت شبكه اي بي سي

 تـرز ي. روهـد  د مـي  ريتصو ايكشور دن 80است كه به  ترزيرو ونيزيتلوان، 
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در سـال   اما كند ميها عمل  شبكه ريكننده خبر به سا عنوان عرضه به عمدتاً
 يخبر سيسرو كيو شبكه تله موندو  يس يب يهمراه ب به ترزيرو 1993

از  ييهـا  و قسمت اياسپان ي،جنوب يكايآمر يزبان برا ييايساعته اسپان 24
متعلـق بـه روپـرت     وزيـ ن يشبكه اسـكا  كرد. يانداز راه يشمال يكايآمر
نيرا كه به چنـد  وزيورونيشد تا شبكه  كيشر يشبكه دولت 12رداك با م 

اكنـون در تـدارك    هـم  وزين يكند. اسكا تأسيس ،كند ميزبان خبر پخش 
 منظـور  بـه  1985. ترنـر در سـال   استيخود به آس تيگسترش حوزه فعال

 نيـ كرد و ا يازاند را راه يالملل نيبسي ان ان  ،كايرقابت در خارج از آمر
 CNNIامضا كـرد تـا اخبـار خـود را از      ييها قراردادكشور  143شبكه با 

هـا وارد   قـاره  ايـ كشـورها   يدر برخـ  سـي ان ان  نكـه يپخش كننـد. بـا ا  
 يحت يالملل نيشبكه در عرصه خبر ب نيا اما ،شود ميتنگاتنگ  يها رقابت

بـه زبـان    شـبكه تـاكنون تنهـا    نيپخش خبر ندارد. ا يهم برا بيرق كي
دارد اخبار را بـه   ميپس تصم نياز ا اما ،برنامه پخش كرده است يسيانگل

  خاص را شكست دهد.  بيپخش كند تا چند رق زين گريچند زبان د

  بازار   يها يژگيو
 تـأثير رسـانه   يبـر محتـوا   زيـ ن شـود  مـي كه رسانه از آن پخش  يا جامعه

 نيكنـد بنـابرا   تيفعالدر آن  دياست كه رسانه با ييگذارد. جامعه فضا يم
آن بر  يو اجتماع يكيزيف يها يژگيو نيفرهنگ و اقتصاد جامعه و همچن

 تأثيرگذارها  آن تيموفق زانيو م شوند مي تأسيسكه آنجا  ييها نوع رسانه
شـبكه   57). كارول در مطالعـه  1982 و،يو  النيبو پس،يليخواهند بود (ف

در  زيـ انـدازه جامعـه ن   يكه حتـ  ديرس جهينت نيبه ا 1989در سال  يخبر
 يهـا  شبكه ،تر باشد است. هر چه جامعه بزرگ تأثيرگذارها  رسانه تيفعال
 هـر  اما. دهند مي پوشش را يشتريب ينيب شيقابل پريغ يخبرها يونيزيتلو

از  يهـا و خبرهـا   از گـزارش  ها عمـدتاً  شبكه ،تر باشد چه جامعه كوچك



  انتقال پيام  406
 نيجوامع كوچك همچن يها . شبكهكنند ميشده استفاده  يزير برنامه شيپ

دادنـد.   يرا پوشـش مـ   يمحلـ  يخبرها ،جوامع بزرگ يها كمتر از شبكه
تـر و تعـداد    نييبر اثر بودجه پا تواند ميها  تفاوت نيكارول معتقد است ا

تــر باشــد. در  فعــال در جوامــع كوچــك يهــا كمتــر در شــبكه يروهــاين
روزنامـه   114در مـورد   1988در سـال   نيو برنشـتا  يسـ يكه ل يا مطالعه

ـ   بـزرگ  يهـا  آمد: روزنامه دست به يمشابه جينتا ،انجام دادند از  شيتـر ب
 يهـا  كه روزنامه يزدند، در حال يخبر و گزارش م ديدست به تول گرانيد

 كـو يو ف يسيگرفتند. ل يكمك م ها يخبرگزار ياز خبرها معموالً ،كوچك
 راژيـ ت ،دارند يباالتر تيفيكه ك ييها متوجه شدند روزنامه 1991در سال 

كوچـك   يها هدف شبكه نديگو يم سونيدارند. استون و مور زين يباالتر
هـا بـه مـردم     كه آن هد د مينشان  نيجامعه باشند و ا ياست كه صدا نيا

  دارند.   هيتك غاتيتبلجامعه و  يعاد
ـ  ،كـر ي. بسـتند يكننده ن نييو تع يحال شواهد موجود قطع نيا با و  ميب
بـا   يجامعه ارتباط يكه بزرگ دنديرس جهينت نيا به 1978در سال  اليروس

فـروش   زانيـ م ،افـت يدر 1980در سـال   نـدز يعملكرد روزنامه نـدارد. ه 
 ياقتصـاد  يحجم خبرهـا  ايها  تعداد عكس پوشش مثالً ةنحو به يارتباط

تـر   روزنامه بزرگ كيچه  كه هر ديرس زين جهينت نيبه ا ندزيه البتهندارد. 
و سون  يسي. لشود مي شتريافشاگرانه در آن ب احتمال چاپ مطالب ،باشد

ـ   يكه نشان م افتنديدست  يفيبه شواهد ضع 1990در سال   نيداد رابطـه ب
حومـه   يهـا  نامـه  مركز شهر و گـاه  يها فروش در روزنامه زانيمحتوا و م

ممكـن   هيدو نـوع نشـر   نيها معتقدند ا بازار برابر است. آن كي رد ،شهر
مركـز   يهـا  صورت كه روزنامه نيباشند به ا داشته ياست كاركرد متفاوت

  ).   792و  791حومه هستند (ص  يها نامه تر از گاه يشهر انتقاد
رسـانه را فراتـر از جامعـه مخاطـب      يكومز نفوذ بازار بر محتوا مك

 1972در سـال   يدانـد. و  يمرتبط مـ  ياقتصاد ستميداند و آن را به س يم
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بـر   ،در دسترس قـرار دارد  كايركه در آم يكمك اقتصاد زانياظهار كرد م
ثبـات   هيبا استفاده از نظر يدارد. و يا عمده تأثير يجمع يها رشد رسانه

 نسـبتاً  شـود  مـي  نهيهز يجمع يها رسانه يكه برا يپول زاني(م پسياسكر
 يثـابت  : حجم نسبتاًگويد ميوجود آورده كه  به يديجد هيثابت است) نظر

اختصـاص   يجمعـ  يها ) به رسانهيناخالص مل ديتول ثروت (مثالً كياز 
كننـدگان و خواننـدگان بـر اسـاس مقـدار       معنا كه مصرف نيبه ا ؛ابدي يم

. كننـد  مـي پـول خـرج    يجمعـ  يها رسانه يبرا ،دارند اريكه در اخت يپول
جامعه مشخص  ياقتصاد تيكه وضع يها با سرعت رسانه” گريعبارت د به
 ،به مرور زمان گويد مي. مك كومز ابندي يرشد كرده و گسترش م كند مي

كاهش  متيبه ق نيو ا كنند مي دايپ يشتريب يها يمشتر ديجد يها رسانه
كـه حجـم بودجـه     يبـه شـكل   ،گيرد ميانجام  يميقد يها رسانه يمشتر

  ماند.  يها ثابت م به كل رسانه افتهياختصاص 
قلمـداد   يعنوان محركـ  كشور به ياقتصاد راتييتغ ،گريمطالعات د در

 يهـا  خـود را در مـورد ارزش   يابيها ارز رسانه شود مي باعث كه شود مي
نشـان   النيارفـل و مـك مـ    ،عنوان مثـال  دهند. به رييتغ داديهر رو يخبر

صـنعت   طيبـا شـرا   اخبار صنعت نفت كامالً يونيزيدادند كه پوشش تلو
 زانيـ م ،نفـت  مـت يشكل كه با بـاال رفـتن ق   نيبه ا ؛است طنفت در ارتبا

اخبار تنها مربوط بـه   نيو ا ابدي يم شيافزا زيفت نپوشش اخبار صنعت ن
 شود ميعرضه نفت كم  يوقت رسد مينظر  نخواهند بود. به متيق راتييتغ
ارزش  يخبرنگاران مسائل مربوط به نفت را دارا ،رود يآن باال م متيو ق
پوشش اخبـار   زانيكه م افتيدر 1978. اسپاركس در سال ننديب يم يخبر
دو كشـور   يمبادالت تجار زانيبه م گريكديدر مطبوعات و كانادا  كايآمر

  دارد.  ياز دو كشور بستگ كيهر يناخالص مل ديتول نيو همچن
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  جامعه   روابط
مهـم اسـت كـه     ،نديگو يكوچك م يها در شهرها ناشران روزنامه يبعض
شـهر كمـك    ياقتصـاد  شـرفت يباشند و بـه پ  “كننده جامعه تيتقو”ها  آن

تاون در  سيدر شهر مور ونيبيتر زنيتيس ةروزنام ناشر شمنيكنند. جك ف
اگـر  «: كنـد  مـي  هيتوج طور نيرا ا ياقتصاد شرفتيكمك به پ يتنس التيا

وجـود   ياقتصـاد  تيفعال چيكه ه ديمنتشر كن ييرا جا خودشما روزنامه 
از  ياريكـه بسـ   پـس از آن  »سـخت خواهـد بـود.    اريكارتـان بسـ   ،ندارد
 ،متوقـف شـد   نيسكانسـ يو الـت يدر اجرتـون  در ا يتجـار  يهـا  تيفعال

در مورد  يورسون به چاپ مطالبا انيمتعلق به دا پورترياجرتون ر ةروزنام
كننده  ديتول كيكه  يشهر پرداخت. زمان نيدر ا كار يب اماكار ماهر  يروين

روزنامـه   ،منطقـه پرداخـت   نيكارخانه در ا كي تأسيسامكان  يبه بررس
 تيبود كه صاحب كارخانه را به فعال يا از جامعه يبخش پورترياجرتون ر

  كرد.   بيدر آن منطقه ترغ
دهـة   ليـ در اوا كـا يآمر ينظـام  گـاه يچند پا يليكه بحث تعط يهنگام

 يآن نوشتند و برخـ  هيعل ياز خبرنگاران مطالب ياريبس ،مطرح شد 1990
خود حفظ  يرا در شهرها ها گاهيفعاالن كمك كردند تا پا هاي گروهبه  زين

خواهـد   ليتعط 1992در مارس  گاهيپا 31پنتاگون اعالم كرد  يوقتكنند. 
 نيـ و مصاحبه با خبرنگاران نشان داد كـه ا  اي رسانهپوشش  يررسب ،شد

از خبرنگـاران   ياريبسـ «در اخبار مشهود اسـت.   كننده كامالً تينقش تقو
 گـاه يپا يلـ يتعط هيـ ها اگر شامل پوشش تظـاهرات عل  گفتند كه مطلب آن

 يلـ ياگر در آن مطلب به احتمال تعط اماشد  ياول چاپ م ةدر صفح ،بود
خبرنگاران  يرفت. برخ يروزنامه م يانيبه صفحات م ،شد يماشاره  گاهيپا
هرگـز   ،نوشـتند  يم گاهيپا يليتعط يايدر مورد مزا يگفتند اگر مطلب گريد

 يهـا  ناشران به همـراه اتـاق   ي). برخ28 :1993(شولت،  »شد يچاپ نم
و در  كردنـد  مـي تالش  گاهيپا يلياز تعط يريجلوگ يبرا يلمح يبازرگان
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را فعـال نگـاه دارد.    گاهيكه پا كردند ميها از پنتاگون درخواست  سرمقاله
ة كمپـل خبرنگـار روزنامـ    ويتـالش موافـق نبودنـد. اسـت     نيالبته همه با ا

است كه اخبار  نيما ا فهيوظ«: گويد مي نيم التيدر ا پورتلند پرس هرالد
 اهرا فعـال نگـ   يضـرور ريغ ينظـام  يهـا  گـاه يپا نكهينه ا ميارش كنرا گز
گفت: مطبوعات مستقل  زين وست كوست ةدر روزنام يخبرنگار ».ميدار
 نيـ به مسائل داشته باشند. روزنامه من ا يا طرفانه ينگاه منصفانه و ب ديبا

موضـوع   كيـ با تعصب از  يجهت به طرفدار ينكرد و ب تياصل را رعا
ــرتس ســردب ني). جــ31پرداخــت (ص  ــ ريراب ــالدلفيف ةســابق روزنام  اي

 هـاي  سـازمان  رايـ شده ز جيرا اريكننده بس تينقش تقو گويد مي ررينكوايا
 يتا به سازمان بـرا  دهند ميخود را تحت فشار قرار  يها هيريتحر يخبر

و نگـاه بـدون    طرفي بيكه  ستا نيا جهيكمك كنند. نت يكسب منافع مال
 جامعـه بـود، اكنـون جـاي     ـ روابط رسانه ياصل يژگيو يتعصب كه زمان
 يقـدرت اقتصـاد   شيكمـك بـه افـزا    يبـرا  يميت يها تيخود را به فعال

  ). 43جامعه داده است (ص 
. سـت ين يا روزنامه موضوع تازه يخواننده و محتوا قيعال نيب ارتباط

در  رانيسـردب  يارسال شده بـرا  يها نامه يدر بررس تزيو بركوو چاردتريپ
 يهـا  سـرمقاله  دنديرسـ  جـه ينت نيـ بـه ا  1978و  1948 يهـا  الفاصله س
قـرار   تيـ عالقـه مـردم بـه جنا    تأثيرها تحت  از اخبار آن شيها ب روزنامه
 ئلپوشش مسا يبه چگونگ يا ندهيها عالقه فزا روزنامه رانيمد اماداشت. 

 دايـ پ تيـ اقل يهـا  تيجمع ويژه بهروزنامه خود و  يمربوط به جامعه محل
 اي مقالـه در  1993در سـال   كـا يروزنامـه آمر  رانيسردب تيجمع. اند كرده

 جاديا ي،بهبود پوشش محل يبرا يروش”روزنامه  يمحتوا يابينوشت: ارز
 ر. د“اسـت  راتييـ كردن كاركنان اتاق خبر بـا تغ  ريروابط با جامعه و درگ

نسـخه از آن بـه    كي ي،ابيارز انيشده است پس از پا هيگزارش توص نيا
بـه   ديـ و خبرنگـاران با  رانيكنان اتاق خبر داده شود. سـردب از كار كي هر
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تنـوع در منـابع خبـر.     ويـژه  بـه شوند  قيبه تنوع تشو دنيرس يتالش برا

پوشـش كـل    كنـد  مـي  هيتوص نيهمچن كايروزنامه آمر رانيسردب تيجمع
  عملكرد كاركنان باشد.  يبررس يارهاياز مع يكيمخاطب  امعهج

 ييكـا يآمر هيروزنامـه و نشـر   نيچنـد ت مالك گان يانتشارات مؤسسه
خود خواسته است نسبت به مسـائل جامعـه    رانياكنون از ناشران و سردب

دهند  رييتغ يها را طور روزنامه يتر باشند و محتوااريهوش ،مخاطب خود
 “2000برنامه خبـر  ”كار را  نيت ادر خدمت خواننده باشد. گان شتريكه ب
ا . دينام ـ    82 امـ مخاطـب خـود را    يهـا  ه خواسـته روزنامـه گانـت چگون

العاده موفق در برنامـه خبـر    فوق يها از روزنامه يكي؟ دهند مي صيتشخ
در  ايـ هزار نسـخه در المپ  35روزنامه با  نيبود. ا نيمپياول ةروزنام 2000

 يبـرا  يسـنج نظر يهـا  روزنامـه فـرم   نيشد. در ا يواشنگتن منتشر م التيا
 ،كردنـد  مـي برگزار  يعموم يها نانجم ،رانيشد، سردب يخوانندگان چاپ م

دادنـد   يتوجه به خوانندگان مطالب روزنامه را مورد بحث قرار م هاي گروه
شـدند كـه    يمتوجـه مـ   ديـ مراكـز خر  انياز مشـتر  سـؤال و خبرنگاران بـا  

 يهـا  هـا بـرخالف روش   روش نيـ عالقه دارند. ا يخوانندگان به چه مطالب
روزنامه بدون ارتباط با  يتجار ها كاركنان بخش بود كه در آن قيتحق سنّتي

  عالقه دارند. زيها به چه چ كه آن كردند مي نييتع ،خوانندگان
كوتـاه شـدن    ،)ي(طفره رفتن از موضوع اصـل  يمطالب انحراف كاهش
 “به درد بخـور  يخبرها”و چاپ  شتريب يها استفاده از عكس ،متن خبرها
كـه طـول خبـر     تيوضع نيبا ا نديگو يم ). منتقدان43 :1993 ،(آندروود

 يمناسب به خبرهـا  طور به تواند ميروزنامه ن ،باشد نچيا 10تا  6 نيب ديبا
 نـد يگو ياست كه خبرنگاران مـ  نياز نكته جالب ا يبپردازد. بعض دهيچيپ

 يهـا  در مورد خواسته قيرفتن به درون جامعه و تحق يبرا يوقت چندان
ت متعـدد بـا   مجبورنـد وقـت خـود را در جلسـا     رايخوانندگان ندارند ز

دنبـال شـوند.    ديـ با يچـه اخبـار   كننـد  مي نييبگذرانند كه تع يرانيسردب
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ا اند.  جامعه شده نيتازه وارد ا رانيسردب نياز ا ياريبسكه  تر آن جالب امـ 
ـ  واريد شود ميباعث  ايالمپ ةروزنام يها استفاده از روش  يهـا  بخـش  نيب

است كه ناشران  نيم اآن ه ليتر شود. دل روزنامه كوتاه هيريو تحر يتجار
ارتبـاط   ،هسـتند  شـتر يآوردن سود ب دست بهو مالكان روزنامه كه به فكر 

 ،كنـد  مـي  ديـ كه تول يروزنامه خواننده محور و مقدار سود نيب يميمستق
  . كنند ميبرقرار 

 مـؤثر  يروشـ  زيـ ن يونيـ زيتلو يها در مورد جامعه در شبكه تيحساس
 يونيـ زيدو شـبكه تلو  1993 هيـ فور. در ديآ يحساب م به اتيادامه ح يبرا

را متوقـف كردنـد    “هاي چـوبي  فنس” اليپخش سرسي بي اس  وابسته به
مـتهم در دادگـاه    كيـ  ،اليسـر  نيماه گذشته ا يها از قسمت يكيدر  رايز

 يخود را تبرئه كند. آنتـون  ،همسر دارد كياز  شيب نكهيكرد با اعالم ا يسع
مـورد   نيدر ا سي بي اسابسته در و يها بخش روابط با شبكه سيماالرا رئ
هـا   برنامه ينسبت به محتوا ينكردن طرز باور ها همواره به شبكه نيا«گفت: 

 تيريوجود داشت كـه مـد   ياستيس مورد مشخصاً نياند. در ا حساس بوده
  ).1993(كارتر،  »كرد تيهدا ميمشبكه را به اتخاذ آن تص

  يرسم يها يوابستگ
 هـاي  سـازمان خبرنگـاران منفـرد كمتـر در     هد د مينشان  قاتيتحق گرچه
 يهـا  شـركت  رانيمطلب در مـورد مـد   نيا اما ،كنند مي تيفعال ياجتماع
شركت بزرگ مالـك روزنامـه    24 راني. مدكند ميصدق ن اي رسانهبزرگ 
 كايكه در ساختار قدرت آمر يبا افراد يا گسترده اريروابط بس ،كايدر آمر
در  تيعضـو  قيـ از طر يروابـط رسـم   ني). ا1983 ر،ي(درا دارند ،هستند
و  يانتفـاع ريغ هـاي  گـروه در  تيـ فعال ي،و بازرگـان  يتجـار  يها هياتحاد
معتقـد   ريـ . درانديآ يوجود م ها به شركت تيريو مد ياجتماع يها كلوپ

وال  ،واشـنگتن پسـت   ،نيويـورك تـايمز  بـزرگ ماننـد    يها است روزنامه
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 ريبـا سـا   يشـترك م يدئولوژيـ ا ،مزيآنجلـس تـا   لـس و  رنـال جِ تياستر

مورد اسـتفاده   ي،شركت سميبراليل يدئولوژيا نيا بزرگ دارند. يها شركت
هـا   و آن گيـرد  مـي هستند قـرار   يدار هيكه در ساختار قدرت سرما يكسان
 يهـا  هيـ بلندمدت پا تيو تثب نييدر سطوح پا راتيياز تغ يريجلوگ يبرا

مخالفـان را   يحت تا كنند ميرا اعمال  يكيژاصالحات استرات ي،دار هيسرما
 اريبس يها شركت رانيمد دگاهي). د447خود جذب كنند (ص  ستميبه س

 رانيكوچـك و متوسـط تفـاوت دارد. مـد     يهـا  شـركت  رانيبزرگ با مد
 دارند و عمـدتاً  يا محدود و منطقه ينگاه ،متوسط و كوچك يها شركت

ا شركت هسـتند.   كيمدت  به دنبال منافع كوتاه كيدئولوژيـ ا دگاهيـ د امـ 
 ي،رفـاه اجتمـاع   ،هـا  هيـ از اتحاد تيـ هـا را بـه حما   بزرگ آن يها شركت
معتقـد اسـت    ريـ و درا ؛دارد يوا مـ  يو مقررات دولتـ  يخارج يها كمك

را در  يتـر  بـرال يل يدئولوژيـ ا ،هـا  شركت نيا تيتحت مالك يها روزنامه
كاگو يشـ هـا ماننـد    روزنامه نياز ا يبعض«. كنند ميخود منعكس  يمحتوا

 سـم يبراليبـه ل  يافراطـ  يكـار  از محافظـه  مزيآنجلـس تـا   لـس  و ايبيونتر
تعـداد   شيافـزا  تـأثيرات از  گـر يد يكـ ي). 447 :1983 ر،ي(درا »اند دهيرس

 ييها تعداد روزنامه شيافزا ،ها سازمان ريها و سا رسانه نيب يروابط شركت
 تيــحما ياز نــامزد خاصــ يجمهــور اســتياســت كــه در انتخابــات ر

درصد در سـال  6/25 به 1940درصد در سال 4/134 رقم از ني. اكنند مين
  .  ديرس 1976

 يعموم اي رسانهشركت  50در مورد  1980كه سال  يا در مطالعه هان
 اي رسـانه بزرگ  يها شركت رهيمد تئيكه ه ديرس جهينت نيانجام داد به ا

ـ  كيارتباط نزد اي رسانهريبزرگ غ يها شركت رهيمد تئيبا ه  شيدارند. ب
عنـوان   بـه  زيـ ن كـا يروزنامه بزرگ آمر 25شاغل در  ريمد 300از  يمياز ن
فعال هسـتند   يحقوق يها ها و شركت بانك ي،تجار يها در شركت ريمد
در مـورد   ديـ مج ـ  اخـوان  1991). مطالعه سـال  1979 نبرگ،يو وا ري(درا
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ـ   زيـ در ژاپن ن شرويپ يونيزيتلو يها شبكه ها و روزنامه از  يمـوارد فراوان
 هــاي ســازمانمشــغول در  اي رســانه رانيو مــد ســتهويهــم پ بــه رانيمــد
 در ژاپن معمـوالً  يو صنعت اي رسانه راني. مدهد د ميرا نشان  اي رسانهريغ

  دارند.  تيمشترك عضو يها دارند و در كلوپ يمشابه التيتحص
دارند و  يمال مؤسساتبا  يكيروابط نزد معموالً اي رسانه يها شركت

فروختـه   يمـال  مؤسسـات آن  يهمكـار  هـا بـا   شركت نيسهام ا كه يزمان
 تيمالك ريي. با تغشوند ميرو  هروب يها با عواقب سخت شركت نيا ،شود مي

 يها يريگ ميدر تصم توانند مي يمال مؤسسات ،اي رسانه يها سهام شركت
هـا   رسـانه  يتيريمد كيروابط نزد«اعمال نفوذ كنند.  اه آن شركت ياساس

و  يرقـابت  يهـا  شركت ي،حقوق يها ركتشي، مراكز مال ،كنندگان تبليغبا 
 سـؤال  ريـ هـا را ز  اسـتقالل رسـانه   عمـالً  ي،نخبه اجتماع مؤسسات ريسا
ممكـن   زين اي رسانهبزرگ  يها شركت ي). حت182 :1988(هان،  »برد يم

 ينخبـه اجتمـاع   مؤسسات نيكه تحت كنترل ا اشندوابسته ب ياست به منابع
بـزرگ قـرار    يهـا  شـركت  نيـ ل اتحـت كنتـر   رسانه عمالً نيبنابرا، هستند

 ،تـر باشـند   نخبـه وابسـته   مؤسساتبه  اي رسانه يها هرچه شركت«. گيرد مي
  ). 183(ص  »شود مي ترديشد يجمع يها بر رسانه مؤسسات نينفوذ ا

  يفناور
 تـأثير رسـانه   يممكـن اسـت بـر محتـوا     يفناور يها شرفتياز پ استفاده

و  1880 يهـا  در دهـه  ياورانقالب فنـ  گويد مي ترسونيبگذارد. تئودور پ
هـا و   دگرگون كرد. در آن زمـان روزنامـه   زيرا ن يجمع يها رسانه ،1890
سـتند  توان مي، باشند يمحل آنكه عمدتاً يجا به ،راژيرتو پ ديجد يها مجله

ا تـر را تحـت پوشـش قـرار دهنـد.       عيوسـ  ييايك منطقه جغرافي نيـ ا امـ 
ناچـار بـه    ،تـر  عيوسـ  منطقـه  كيـ جلب خواننـدگان در   يها برا روزنامه

تا  كايها در سراسر آمر خود بودند. امروزه روزنامه ياستانداردكردن محتوا
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از  يبـه آسـان   تواننـد  مـي شباهت دارند و خبرنگـاران   گريكديبه  ياديحد ز
 ،روزنامه چـاپ شـده   كيكه در  يمطلب«بروند.  گريد ةبه روزنام يا امهروزن

بـه   ريسـردب  ؛دارد گريد يها نامهبه متن چاپ شده آن در روز ياديشباهت ز
 راتييتغ جاديكرد تنها به ا دايمورد پسند خوانندگان را پ ةمحض آنكه سرمقال

و  ؛دارد ير نگـاه مـ  ييبدون تغ آن را كامالً نكهيا اي كند ميدر آن بسنده  يجزئ
پـر مخاطـب    يبر اساس نمونـه كارهـا   يونيزيتلو يها اليسر ديخره تولباأل
  ).28(ص  »است ونيزيدر تلو داتيبودن تول كسانياز  يياينمونه گو ي،قبل

 وهيدر شـ  يرييـ تغ ،پخـش  يوجود آمده در فنـاور  به يها شرفتيپ ايآ
 يانـدك  قاتيتحق سؤال نيپاسخ به ا يكرده است؟ برا جاديپخش اخبار ا

اظهار كردنـد كـه    1989اوستروف و ساندل در سال  اماانجام شده است 
 نكـه يا دنيـ د يهـا بـرا   صل نشده اسـت. آن حا نهيزم نيدر ا يمهم رييتغ
 يونيـ زيبر پوشش انتخابات در سه شبكه تلو يريثأت هچ يفناور راتييتغ

را در  وياوهـا  الـت يا يپسـت فرمانـدار   يبـرا  يمبارزات انتخابات ،داشت
 نيـ از ا يكـ يقـرار دادنـد.    يمورد بررس 1986و  1982 ،1978 يها سال
 افـت ي(در ENGآوردن به  يو رو لميكنار گذاشتن استفاده از ف ،راتييتغ

 راتييـ . تغكـرد  مـي را فراهم  دادهايزنده رو شخبر) بود كه پوش كيالكترون
بـود كـه    شـرفته يپ كيخبر و گراف افتيدر ياستفاده از ماهواره برا زين گريد

 يرا بـه شـكل   دهيـ چيپ اريستند اطالعات بستوان ميكاركنان خبر به كمك آن 
تعـداد   1986تـا   1982 يهـا  سـال  نيد. گرچه بمنتقل كنن نندگانيثرتر به بؤم

پراكنـده انجـام    يبـه شـكل   ،پوشش نيا اما ،افتي شيافزازنده  يها گزارش
  داد. يمخاطب قرار م اريدر مورد انتخابات در اخت يزيشد و اطالعات ناچ يم

ها  روزنامه يبر محتوا وتريكامپ يفناور تأثيردر مورد  يفراوان مطالعات
كـه از   ييهـا  متوجه شـد روزنامـه   1979اندال در سال انجام شده است. ر

در  ياشتباهات كمتـر  ،كردند مياستفاده  كيتمام الكترون يشيرايو ستميس
شكست كلمات و فن  ،ساختار جمالت ي،گذار نشانه ،لغات حيصح پيتا
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 دنديرسـ  جـه ينت نيـ بـه ا  1981در سـال   يو سـنتر  يپليچاپ داشتند. ش
 اتينسبت به انجام عمل يشتريب اريسدقت ب VDT ريتصاو نيتدو ستميس

و  واشـنگتن پسـت   ،نيويورك تايمز يها نوار دارد. روزنامه يرو نيتدو
خـود بـه مراكـز     يداخلـ  يهـا  انتقال نسـخه  منظور به نالجِر تيوال استر

 كننـد  مياستفاده  يا ماهواره يها ياز فناور ،عيچاپ و توز يبرا يا منطقه
را  ينسخه استاندارد داخلـ  كي هيته طرح يفناور ني). ا1988 ،(كرانبرگ

  كرد. يعمل
 4اســتفاده خبرنگــاران  يچگــونگ مــرير يد اينتيســ 1992ســال  در

قـرار داد. گرچـه    يمورد بررس VU/TEXT يروزنامه را از بانك اطالعات
ا  ،كردند مياستفاده  يبانك اطالعات نيهمه خبرنگاران از ا باًيتقر هـا   آن امـ

 ديـ ترد ودمطالـب خـ   تيـ فيو ك ديـ قـدرت تول كار بر  نيا تأثيرنسبت به 
و  كردنـد  مي VU/TEXTاستفاده را از  نيشتريداشتند. خبرنگاران جوان ب

در  تأثيرگـذار و تجربـه دو عامـل    وتريداد توان كار بـا كـامپ   ينشان م نيا
  بودند. يبانك اطالعات نياستفاده از ا

سـتفاده از  با ا يكه فناور يروش 4 ،تشركت گان يها از خبرنامه يكي در
مشخص شده است:  ريز شرح بهگذاشته است  تأثيرها  روزنامه يآن بر محتوا
تـا   كنـد  مـي روزنامـه كمـك    يهنـر  هاي گروهو  رانيبه سردب وترياول، كامپ

كنند. دوم،  دهآما ،كند ميرا كه به انتقال بهتر مطلب كمك  يكياطالعات گراف
 اريرا كه در اخت هايي عكس تيفيك تدپرسيآسوش يعكس خبرگزار سيسرو

بـاال بـرده اسـت. سـوم، خبرنگـاران بـا اسـتفاده از         ،هد د ميها قرار  روزنامه
اطالعـات   نيـ و از ا كننـد  مـي  دايپ يدسترس ياطالعات يها به بانك وتريكامپ
شـدن   يوتري. چهـارم، بـا كـامپ   كنند ميبهتر كردن مطالب خود استفاده  يبرا

صفحات خواهند  يبر طراح يشتريكنترل ب رانيسردب ،ها روزنامه يبند صفحه
  ).1 :1993ها،  روزنامه شرفتيبه پ يداشت (كمك فناور
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 هيـ خـود را ته  يهـا  گـزارش  وتريكه با كمك كامپ ييها روزنامه تعداد

 يانفجـار  شيافـزا  1990دهـة   ليـ و اوا 1980در اواخـر دهـة    كردند مي
از  يها هماننـد دانشـمندان علـوم اجتمـاع     روزنامه نيداشت. خبرنگاران ا

 ،سؤال كي دنيپرس ،مشكل كي ييشناسا يبرا ميعظ ياطالعات يها بانك
 كـار  نيـ . اكردنـد  مـي استفاده  جهيبه نت دنيموجود و رس يها داده ليتحل
انجـام  نكسـيس   موجـود ماننـد   ياطالعات يها با استفاده از بانك تواند مي
حمل و  يمنيا تئيمانند ه ياز منابع يا ندهيفزا طور بهها  روزنامه اما ،شود

كه اگر قـرار بـود    كنند مي هيته يو مطالب كنند مياستفاده  كايآمر ينقل مل
آن  هيته ،كند ياطالعات را بررس مي) آن حجم عظوتريكامپ يجا (به انسان

با اسـتفاده   لريد نيپل ولنديكل ةعنوان مثال روزنام ممكن بود. بهريمطالب غ
 هيـ انيكه با ب كايآمر يل ملحمل و نق يمنيا تئيشده ه وياز اطالعات آرش

كـه   DC-9 يمـا يفرونـد هواپ  كيـ نشـان داد   ،تناقض بـود  در تئيه نيا
 يعـاد ريغ ياشـكاالت  يدارا يو نگهـدار  ريسقوط كرده بود از لحاظ تعم

مشابه و اثبـات   يقيددمن به خاطر تحق ليب زين 1989بوده است. در سال 
 يار از ســوتبــ ييقــايآفر يهــا ييكــايآمر هيــگســترده عل ضيوجــود تبعــ

در سـال   انوسيـ شـد.   تزريپـول  زهيبرنده جـا  ي،كنندگان وام رهن پرداخت
بـه گسـترش    يفراملـ  يارتباطـات  رسـاخت يز كي جاديكرد ا تأكيد 1984
شكل كـه   نيبه ا ؛در سطح جهان كمك خواهد كرد يغاتيتبل يها تيفعال
كـه   ييشـده و بـه تمـام كشـورها     ديـ واحد در مقر كارخانه تول اميپ كي

ات غـ يتبل«. شـود  مـي ، فرستاده شود مي عيها توز مورد نظر در آن محصول
شـوند   هيته ي،الملل نيب يريتصو يها اميبا استفاده از پ تواند مي يونيزيتلو

  ).59(ص  »ها شود نتواند مانع انتقال آن يسواد يتا مشكل زبان و ب
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    ياطالعات بزرگراه
ارتباطـات بـود. در    ديجد ياز فناور يليشاهد به راه افتادن س 1990 دهة

را كـه بـر اسـاس آن     يحكمـ  ايـ نيرجيدادگاه فدرال در و كي 1993سال 
 قيـ را از طر يونيـ زيتلو يهـا  تلفـن اجـازه نداشـتند برنامـه     يهـا  شركت

حكم توجـه و عالقـه    نيباطل اعالم كرد. ا ،خود منتقل كنند يها ستميس
 ،هـا  هاز جملـه روزنامـ   يارتبـاط  يهـا  يفنـاور  بيـ ترك يبـرا را  ياريبس
ــزيتلو ــموبا ،تلفــن ،وني كــه در واقــع  وتريفكــس و كــامپ ، تلگــراف،لي
  وجود آورد.  به ،هستند يبزرگراه اطالعات رساختيز

گـردد كـه    يبـاز مـ   1968به سال  يآغاز ساخت بزرگراه اطالعات البته
گـر   پـردازش  يهـا  وتريشـبكه ارتبـاط كـامپ    نينخست كايوزارت دفاع آمر
كتـاب   سـنده ينو تيرالف اسـم  1971در سال وجود آورد.  قدرتمند را به

ــرا كيــواژه بزرگــراه الكترون يكشــور ارتباطــات  انيــجر فيتوصــ يرا ب
 يبـه شـكل   1988در سـال   كـا ي. دولـت فـدرال آمر  ردوجود آو هاطالعات ب

 يل گور كه از اعضاشد. در آن زمان اَ يوتريكامپ يها شبكه ريگسترده درگ
 رسـاخت يرا داد كه امـروزه بـه ز   يوتريشبكه كامپ ليتشك شنهاديسنا بود پ

و  يو خصوصـ  يدولتـ  يها شده است. شركت ليتبد كايآمر ياطالعات مل
 نيـ ا جـه يخود را به حالت شبكه درآوردند و نت يوترهايكامپ زيها ن دانشگاه

عنـوان   بـه  نترنـت ياز ا 1994بود. در سـال   نترنتيوجود آمدن ا تحوالت به
اسـت كـه    نيـ هـا بـر ا   ينـ يب شيشد. پ بزرگراه اطالعات نام برده هيمدل اول
 يهـا  در هـم ادغـام شـده و بـه ابـر رسـانه       يمـا روز  ياطالعات يها رسانه

كـه   تـال يجيد يها شبكه ليدوران تشك بيترت ني. به اندشو ليتبد كپارچهي
 “ياطالعـات  يجامعه مجـاز ” كيدر  ييايدر آن جوامع دور به لحاظ جغراف

  ).  1994 ل،ي(د رسد مينظر  الوقوع به بيقر ،شوند ميبا هم مرتبط 
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 يهـا  از هم اكنون سرگرم سـاخت ارتبـاط   يارتباط جمع يها شركت

الزم  يهـا  و اتحـاد  كپارچـه ي يها شركت ،اي رسانهچند  جاديا يالزم برا
  هستند:   يرشد بزرگراه اطالعات يبرا
 روريـ م مزيشركت تـا  يها با روزنامه كيشركت خدمات شبكه الكترون •

)، شـركت كـاكس (شـامل    يوزديـ ن وركيوينو  زنيويورك تايم(شامل 
ـ   ،توشـن يكانستو  آتالنتا ژورنال ) و كنيامـر  نيآسـت و  پسـت  چيپـالم ب

 ديـ ويامضـا كـرد. د   يهمكـار  يشركت ساوتهام در تورنتو قراردادهـا 
تنها به ما اجـازه   معاهده نه نيگفت: ا يكاك يها نامهروز سيرئ يسترليا

امكـان   نيبلكه به ما ا ،ميدرآور كيروزنامه را به شكل الكترون هد د مي
چـاپ   نـه يعلـت هز  از اطالعات را كـه بـه   يكه حجم فراوان هد د ميرا 
  .ميعرضه كن ،ميدر رزونامه قرار ده متواني مين
هـا   بـا روزنامـه   ،كيشركت رو به رشد خدمات الكترون ،نيآنال كايمرآ •

 نيـ كـرده اسـت. ا   يهـا همكـار   آن كيـ عرضه نسـخه الكترون  منظور به
 كيـ (بـا نـام الكترون   وزيـ ن يسن خوزه مركور يها بت روزنامه شركت
) نيـ آنال كاگويشـ  كي(با نام الكترون ايبيونتر كاگويشسنتر) و  يمركور

در نظـر دارد نسـخه    نيهمچنـ  نيـ آنال كـا يمرآداشته اسـت.   يكارهم
  را عرضه كند.   زنسياسمال بو  زنسيب كاگويش يها مجله كيالكترون

 نـك يبـا نـام پـرس ل    يا شـبكه  كيـ گرافيـون،  ايبتر درير تيشركت نا •
 يهـا  هـا عكـس و بـه شـبكه     آن بـه روزنامـه   قيوجود آورد تا از طر به
  بفروشد. شنيميان ريتصاو كايسراسر آمر يونيزيتلو

 اي رسـانه چند  يها ياخبار و آگه ديتول يبرا اوراكل يافزار شركت نرم •
 يس يب ي/ ازيتيتال سيپو شركت ك واشنگتن پست ةبا روزنام هيدو سو
پـروژه   يبـرا  يافـزار  نرم ديتول يبرا ني. اوراكل همچنكند مي يهمكار
دارد.  يرهمكا كيبا بل آتالنت ايالدلفيدر ف زرياستارگ يملاتع يها رسانه
است.  كيو شركت بل آتالنت درير تيمحصول مشترك نا زرياستارگ  
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 سيلـوئ و  تزريپـول  يبا شركت انتشـارات  يلفد ينترنتيشركت خدمات ا •
 يرا را بـرا  نـك يپسـت ل  نيـ آنال سيمتحد شده تا سـرو  چسپيد پست
  كند.  جاديا سيسنت لوئ ياهال

 ،رنـال جِ تيوال اسـتر كامل  ةنسخ ،نترنتيبا استفاده از ا زيو جونز نئدا •
ـ بـا عنـوان دا   يا و جونز را در بسـته ئو اخبار دا تايمز نيويورك  ژنيووئ

  عرضه كرد.  
 يهـا  شركت بـزرگ پخـش برنامـه    كي پس،ياسكر .ويدابل ي.شركت ا •

ــزيتلو ــابل وني ــام   يك ــا ن  Bagwell Communications/Cinetelب

Productions كرد. يداريرا خر  
است.  وستهيپ ييشركت كانادا 5متشكل از  يبه گروه هارست  شركت •

و معامله متقابل اسـت.   اي رسانهشبكه چند  كي جاديگروه ا نيهدف ا
  گروه است.  نيدر ا زين وترونيديلوگروپ و ييشركت كانادا

را  شـنز يكيونيگرفـت شـركت تلـه كام    ميتصـم  كيـ شـركت بـل آتالنت   •
. ونـدد يتـورك بپ ن ويـ نتراكتيت به اهمراه شركت گان كرده و به يداريخر
برنامـه   كيـ دارد  مياست كه تصم ايفرنيدر كال يتورك شركتن وينتراكتيا

  خش كند.   شهر پ نيچند يبرا يونيزي) تلوي(تعامل هيدوسو
• يتورك كامپشركت نپـرس  تيـ ترويچند روزنامه از جملـه د  زين رووس، 

  . كند ميعرضه  ينترنتيا صورت بهن را ربت سابِو گان يتود دايفلور
آپ  ليـ خـدمات دا  لهيوسـ  اشتراك و به قياز طر زين گريد يها روزنامه •

 نيـ . از جملـه ا كننـد  مـي خـود را ارائـه    ينترنتـ يا يهـا  ) نسـخه ي(تلفن
 ،يدانبـر  ،شـارلوت آبـزرور   ،ونيـ بايآلبـوكرك تر به  توان ميها  روزنامه

  استار اشاره كرد.  يتيكانزاس سو  مزيوزتاين
 يونيزيشبكه تلو يبرا ريارائه تصو سيدر نظر دارد سرو تدپرسيآسوش •

  كند. يراه انداز



  انتقال پيام  420

 پخـش  شيسرگرم آزمااي تي اَند تي  و نترنشناليا اكوميو يها شركت •
  هستند.   سكويسان فرانس يكيدر نزد اكوميو ياز شبكه كابل هيخبر دوسو

 كيـ  يشـ يپخـش آزما  ژنيـ و بـل يِبه همراه آپولو كجي تي اي  شركت •
  آنجلس انجام دادند.  لس يكيرا در نزد هيدوسو ونيزيتلو

عنـوان   بـه  يريخدمات تصو شيست سرگرم آزماس وِس اا ويشركت  •
  .كاستيآمر التيا 14در  ينور بريشبكه ف كياز پروژه نصب  يبخش

 وارنـر  ميتاتورك متعلق به شركت ن سيشركت فول سرو يكابل ستميس •
 ديخدمات خر نترنشناليا يس وي يقرار دارد. شركت س شيتحت آزما

پاكـارد بـه    ولـت يه زاتي. تجههد د مي) را ارائه ينترنتيا دياز خانه (خر
اد كـه  امكـان را خواهـد د   نيـ تـورك ا ن سيشركت فول سرو انيمشتر
  خود چاپ كنند.   ونيزياز تلو اها ر عكس
 نيـ كـرد: ا  ينـ يب شيست پبرادكَسي بي اس  گروه سيرئ نگرياستر هوارد
جـذاب   يرا به محتوا يزمان قابل توجه ،شده ينيب شيپ يشبكه كابل 500

ـ   اريـ مع بيـ ترت نيبه ا ؛دهند مياختصاص   زانيـ رونـد و م  يمـ  نيهـا از ب
  .ابدي يم شيافزا يونيزيتلو يها خشونت در برنامه

  خالصه
  رسانه  يبر محتوا يا رسانهريغ يروهاين تأثير
 يموجود بر محتـوا  تأثيراتاز  يا گسترده فيط ميفصل نشان داد نيا در

بـر اسـاس    تواننـد  مي. منابع كنند ميرسانه عمل  رونيدر واقع از ب ،رسانه
ن در مانع پخش اطالعات شوند و انتخاب خبرنگـارا  ايمنافع خود باعث 

 يهـا رنـگ و بـو    به مطالـب آن  ،مصاحبه كنند يمورد كه با چه منبع نيا
 يا افتـه يسازمان  يها تالش ،فشار هاي گروهخواهد داد. اگر چه  يمتفاوت

 قيـ از طر (مـثالً  دهنـد  مـي رسـانه انجـام    ياعمال نفـوذ بـر محتـوا    يبرا
رسـانه   يها در نفوذ بر محتـوا  آن تيموفق اما ،)اي رسانه يها دستورالعمل
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 وهيبـه شـ   توانند ميفشار كه  هاي گروه. آن دسته از ستين كساني شهيهم
ــانه يصــاداقت ــام بگ از رس ــا انتق ــديه ــثالً رن ــا تحــر (م محصــوالت  ميب

. كننـد  مـي رسانه اعمال نفـوذ   يبر محتوا يراحت به معموالً ،)كنندگان تبليغ
ام از خطـر انتقـ   زيـ گر يهـا بـرا   رسـانه  يوجود دارد كه برخـ  ييها نمونه
 ديـ زننـد. تول  يخـود مـ   يخودشان دست بـه سانسـور محتـوا    ي،اقتصاد

بـه   ياست كه كاركنـان روابـط عمـوم    ييها از راه يكيكاذب  يدادهايرو
  .كنند ميرسانه را كنترل  يكمك آن محتوا

بـه او عرضـه    ،خواهـد  يآنچه را كه مخاطب مـ  يجمع يها رسانه ايآ
 يهـا  تيـ و اولو هـا  يژگـ ياز خبرنگـاران از و  ياري؟ گرچـه بسـ  كننـد  مي

 ،هـا  از روزنامـه  يبعضـ  يابيبخش بازار ،اطالع هستند يخوانندگان خود ب
 دهنـد  ميناشران قرار  اريروزنامه در اخت تيدر مورد موقع ياطالعات كاف

  مطلوب را جذب كنند.  “مخاطب هدف” ندها بتوان تا آن
مهـم   ليـ دل نيـ مخاطبان تنها بـه ا  ي،تجار يها رسانه شترياز نظر ب اما

 كننـدگان  تبليـغ مخاطب را بـه   تيتوجه و رضا توانند ميها  هستند كه آن
وجـود   كـه بخـش عمـده درآمـد رسـانه را بـه       يكننـدگان  تبليغ ؛بفروشند

رسانه  يمحتواكه  نديگو ياغلب به رسانه م كنندگان تبليغ نيآورند. هم يم
  كند.  رييتغ ديبا يشكل و به ونهچگ

ابتكار عمل را در جنگ  ،ديجد يها يفناور با استفاده از كنندگان تبليغ
كودكـان را كـه خودشـان     يهـا  ها برنامـه  اند. آن گرفته دست بهها  با رسانه

 هيـ ته كپارچـه ي يهـا  يهـا و آگهـ   برنامه ييويديو ينوارها ،اند كرده ديتول
  ها نداشته باشد. شكست آن يبرا يراه چيرسانه ه تا عمالً كنند مي
ها از طرف دولـت اسـت.    رسانه ير محتواب يشگيهم تأثيراتاز  يكي
ها را كمتـر تحـت كنتـرل     رسانه گرانيكشورها نسبت به د يبرخ نكهيبا ا

 نيـ ا كـا يها همـه جـا وجـود دارد. در آمر    كنترل رسانه اما ،دهند ميقرار 
كـه   ييهـا  افتـرا) و مقـررات (آن   هيتنب ني(مانند قوان نيشكل قوان كنترل به



  انتقال پيام  422
 تأسيس ييويراد اي يونيزيرسانه تلو كي تواند مي يچه كس كنند مي نييتع

  مجاز است).   ييكند و پخش چه محتوا
آن بازار  تيماه يو گاه كند مي تيبازار فعال كيدر  يرسانه تجار هر

عنـوان مثـال انـدازه بـازار و      بگـذارد. بـه   تأثيررسانه  يبر محتوا تواند مي
بـازار بـر    اقتصـاد آن  يسالمت كلـ  نيآن و همچن موجود در يها فرصت
ـ  قـات يتحق گريد يگذارند. از سو يم تأثيررسانه  يمحتوا كـه در   يفراوان
 هـد  د مـي نشان  ،ها انجام شده است روزنامه يرقابت بر محتوا تأثيرمورد 

  . ستيتنوع ن شيكننده افزا نيرقابت تضم
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9  
  ايدئولوژي تأثير

. ميپرداز يم رسانه  يبر محتوا يدئولوژياتأثيرات  يفصل به بررس نيا در
 يرويـ ن كيـ عنـوان   است كه بـه  يكيسمبول زميمكاني دئولوژيمنظور از ا

 يهـا  نقـش رسـانه   ميخـواه  يكند. ما مـ  يدهنده در جامعه عمل م انسجام
ــ ــدر نشــر و گســترش ا يجمع ــ يرا بررســ يدئولوژي  يوهــاريو ن ميكن
كـه   ميبـدان  ميخـواه  ي. مـا مـ  ميرا بشناسـ  يدئولوژيـ ت ايدهنده ماه شكل

 كيدئولوژيـ از لحـاظ ا ات و ارتباط يا رسانه يها تيفعال ،اصحاب رسانه
 يا رسـانه  يتئور ) معتقد است1989هال ( وارتيدارند. است يچه كاركرد

 ليـ دلگرفت اكنون به دو  يم دهيرا ناد يدئولوژيا كه قبالً كايغالب در آمر
  دهد.  يم تيهماعامل  نيبه ا

و زدن  هـا  تيـ موقع فيـ تعر يهمگان به قدرت رسانه برا شترياذعان ب .1
  . ها گروه ايبرچسب منحرف به افراد 

ـ  يرفتن توافـق و اجمـاع عمـوم    نيز با .2  ياسـ يس يهـا  ينـاآرام  يدر پ
شـدن   يباعـث چنـد قطبـ    دهيـ پد ني. ايالديم 1970و 1960 يها دهه

جلب توجهات به نقش رسـانه در   جهيموجود و در نت يها يدئولوژيا
   .)309جامعه شد. (ص  كيدئولوژيكنترل ا
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 كيتوجه ما را به نفـوذ سـمبول   يدئولوژيكند كه ا ياضافه م لها  آقاي

 كيو اعمال قـدرت سـمبول   تيبرتر و مشروع فيتعر ،رسانه بر مخاطب
  .)309كند (ص  يجلب م

  يدئولوژيا
رشـد موجـود در مـورد     روبـه  يهـا  دگاهيد يفصل به دنبال بررس نيا در
انـد و   افتـه يگسـترش   رياخ يها در سال ها دگاهيد ني. اميستين يدئولوژيا

پسـت   يهـا  انيجر ريو سا ينمادشناس ،سمينيفم يهمچون تئور يموارد
 يديـ چند مفهـوم كل  ميكن يكار تالش م نيا يجا اند. به مدرن مطرح شده

كه ذهن محققان عرصـه رسـانه را    يتاالؤاز س يكل يريو تصو ردهارائه ك
 كيـ كه نيا يجا . پس بهميكن ميترس ،كند يخود مشغول م سطح به نيدر ا
فصل دو نمونـه مشـروح را    نيا انيدر پا ،ميگسترده را خالصه كن قيتحق
 يمطالعـه محتـوا   قيـ تـوان از طر  يدهند چگونه مـ  يكه نشان م ميآور يم

  پاسخ داد. كيدئولوژيا التاؤبه س ،رسانه

  يدئولوژيا فيتعر
جـز   و جزبـه  يرسم نظام نسبتاً كيعنوان  به يدئولوژياز ا امزيليو موندير

نگـاه  ”عنـوان   توان از آن بـه  يكند كه م يم اديو باورها  ها ارزش ي،از معان
). به گفتـه  109: 1977 ،امزيلينام برد (و “طبقه كيانداز  چشم” اي “يجهان

و از  ايـ دن ازمـا   افـت يدر يگبـر چگـون   يدئولوژي) ا1984ساموئل بكر (
، مينيب يو واضح م يعيعنوان مسائل طب خودمان احاطه دارد و آنچه را ما به

و جامع  كپارچهي يا مجموعه يدئولوژي). ا69 :1984كند (بكر،  يكنترل م
 مينيب يرا م ايآن دن قيها از طر از ما انسان كياز قواعد مرجع است كه هر 

   ).69(ص  ميكن يم ميتنظو اعمال خود را بر اساس آن 
محـور اسـت كـه چگونـه      نيـ حـول ا  يدئولوژيمربوط به ا سؤاالت

 يجامعـه در كنـار هـم زنـدگ     كيـ مختلف با منافع متضـاد در   يها گروه
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 دايـ پ ژهيـ و تيـ از آن جهـت اهم  يدئولوژيـ : اديـ گو يكنند. گولدنر م يم
 آن منـافع  قيـ تـوان از طر  يمـ  نينمـاد  سـم يمكان كيـ عنوان  كند كه به يم

 ي،دئولوژيـ ا قيـ مختلـف را كنـار هـم قـرار داد. از طر     يطبقات اجتماع
واكـنش   ي،اجتمـاع  رييـ در حال تغ طيتوانند به شرا ياز طبقات م ياريبس

  ).  230 ـ 1: 1976مناسب نشان دهند (گولدنر 

  در رسانه   كيدئولوژيا يها ارزش
اساس آن بـر بـاور بـه ارزش نظـام      ست؟يچ كايدر آمر يدئولوژيا يمبنا

سـود از   بـه  دنيرسـ  يتالش برا ي،خصوص تيمالك ي،دار هياقتصاد سرما
نظام بـا نظـام    نيو بازار آزاد استوار است. ا يخصوص يها شركت قيطر

اسـت. در   ختـه يدر هم آم يفرد يپروتستان و ارزش دستاوردها ياخالق
گردد. بـر   يم براليل يحول محور دموكراس ياسيس يها جامعه ارزش نيا

ارزش تمام افراد برابـر اسـت و همـه حـق دارنـد در       ،تمسيس نياساس ا
 ميتصـم  يمنطقـ  يحكومت سهم داشته باشند و بر اساس منـافع شخصـ  

  . رنديگ يقرار م تأكيدشده و مورد  انيها در رسانه ب ارزش ني. ارنديبگ
آن را  ديـ كند و نبا يموجود عمل م يها با استفاده از ارزش يدئولوژيا
 ،شده اسـت  ليزور بر فرهنگ تحم كه به گانهيب يدتيعق نظام كيعنوان  به

ـ    نيـ . در اميبنگر  سـت؟ يو فرهنـگ چ  يدئولوژيـ ا نيصـورت تفـاوت ب
ماننـد   هـايي  شناس انسان ي،حيتشر كرديرو في) در توص1990تامپسون (

از معنـا كـه در    يا كنـد: انگـاره   يمـ  فيـ تعر طـور  نيفرهنگ را ا رتسيگ
سـخنان و   ،ها شامل رفتارهاالگو نيمجسم شده است. ا نينماد يها شكل

 گريكديها با  معنادار هستند كه افراد با استفاده از آن يايو اش ليانواع وسا
 اريـ را در اخت شـان يتصورات و باورها ،اتيكنند و تجرب يارتباط برقرار م

  ).   132دهند (ص  يم رقرا گرانيد
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ته شناخ يروش استفاده از مطالب فرهنگ در رسانه به يدئولوژيا انتقال

شوند و  يم نيمطالب با دقت انتخاب و گلچ نيالبته ا .رديگ يشده انجام م
بحث معنا در هـر   نيند. بنابراشو يساختار منسجم عرضه م كيدر قالب 

ا مطرح اسـت.   يدئولوژيدو مقوله فرهنگ و ا شـتر يب كـه  طـور  همـان  امـ 
است كه با منافع و طبقات  ييشامل معنا يدئولوژيا ،كرد ميخواه يبررس

  شده است. دهيدر هم تن ياجتماع

  سطوح  ريدر برابر سا كيدئولوژيا سطوح
از آن اسـتفاده   ييكـا يطور كه محققـان آمر  آن يدئولوژينظر ما مفهوم ا از

 يدئولوژيـ . بلكـه ا ستين ،دانند يم يفرد يِدتينظام عق كيكرده و آن را 
مطالعـات   ييت اروپـا متناسـب بـا سـنّ    يسـطح اجتمـاع   كيدهنده  نشان
سـاختار كامـل    كيـ عنـوان   به يدئولوژيا ،ستميس ني. در استي اا نهرسا

 يمبتنـ  يدئولوژياست كه ا ييكايآمر ستميو بر خالف س شود يشناخته م
تمـام   يدئولوژيـ سـطح ا  نيـ اسـت. ا  يفـرد  يهـا  شيها و گـرا  بر ارزش

در بـر   ميصـحبت كـرد   آن دربـارة را كـه   يدئولوژيـ ا گـر يد هاي فيتعر
 يگـذار تأثير ها در سلسـله مراتـب مـدل    آن نيتر نكال ،نيبنابرا. رديگ يم
با سطوح  يكيدئولوژيسطح ا نيا تفاوت). 9. 1. (شكل دينآ يحساب م به
تـر صـورت    نييكـه در سـطوح پـا    يينـدها يكه تمام فرا ستا نيا نيشيپ
از مراكـز قـدرت در    يندگيبه نما كيدئولوژيمدل ا كي جاديبه ا رديگ يم

  كند.  يجامعه كمك م
ـ ييطح تغس نيا در نسـبت بـه    قيـ تحق وهيو شـ  دگاهيـ در نـوع د  يرات
راستا دانش پژوهـان مـرتبط بـا     ني. در اديآ يم وجود به نيشيپ يها فصل

بـا   كـرد يرو نيـ انـد. از ا  اتخاذ كـرده  يستيماركس كرديرو كي يدئولوژيا
 يجـا  هـا بـه   آن ،وهيشـ  نيشود. در ا يم ادي زين كاليو راد يانتقاد نيعناو
ـ    هيـ مشخص بـا تك  يها هيرضف شيآزما  جـاد يبـر ا  ي،بـر اطالعـات تجرب
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 يپژوهان انتقاد دانش ،د. در واقعندار تأكيدتر  دهيتر و چك يكل يها هيفرض
برگرفتـه از   سنّتي يرفتار يعلم كرديرو كيتصور را كه  نيا يطور كل به

دهند  يم حيمطالعه جامعه مناسب است، رد كرده و ترج يبرا يعيعلوم طب
را مـورد اسـتفاده قـرار دهنـد. بكـر       يو فلسـف  يلـ يحلت ي،فيك يكرديرو
 يسـت يكند اگر چه دانشمندان فعال در مطالعـات ماركس  يم تأكيد )1986(

بـا اسـتفاده از    ،ندارند انهيگرا به استفاده از روش اثبات يا عالقه ،سيانگل
  . ستنديموافق ن زيشان ن نظرات يابيارز يبرا يآمار يها داده

دهنـده   ليتشـك  يعملكرد اجـزا  يبررس يجا هب ،روش نيدر ا مطالعه
آن در حفـظ انسـجام خـود     ييفرهنـگ كـالن و توانـا    يفرهنگ به بررس

 قيـ تلف ينظـام اجتمـاع   يهـا  هيـ ارتباطـات بـا نظر   يهـا  هيپردازد. نظر يم
از ابعـاد جامعـه بـدون شـناخت      كي چيهي ستيروش ماركس درشوند.  يم

مـا   سؤالمرحله  نيدر ا .ستيآن قابل فهم ن يو اجتماع يخيتار تيموقع
كار  يبه سود چه كس تيدر نها يا ها و اصول رسانه سازمان كه ستا نيا
تواننـد   يكننـد نمـ   يمرحله كـار مـ   نيكه در ا يمحققان ،نيكنند؟ بنابرا يم

. رنـد يبگ دهيـ قـدرت را ناد  تيـ منـافع و در نها  ،شهمچـون ارز  يمسائل
 تيـ بسـتر و موقع  ،ميتـ ها سخن گف آن دربارةكه  يمطالعات بيترت نيهم به

كنـد. در فصـل    يفراهم م يتر قبل نييمطالعات سطح پا يرا برا يا گسترده
از روابـط   هيـ طـرح اول  كيـ رسانه چگونه  يمحتوا ميكرد يچهارم بررس

مـا نگـاه    ي،كيدئولوژيـ آورد. در سـطح ا  يوجـود مـ   قدرت در جامعه بـه 
قـدرت از  در آمدن  شيبه نما يبه قدرتمندان جامعه و چگونگ يتر قيدق
ها به منـافع و قـدرت    دهيكه ا ميكن يداشت. فرض م ميرسانه خواه قيطر

 يرويـ ن ،رود يكـار مـ   نمادهـا بـه   ديـ تول يكه بـرا  يمرتبط هستند و قدرت
 يبلكـه خبـر طـور    ،اسـت  قدرتمندان دربارةتنها خبر  . نهستين يطرف يب

ند. شـو  ريمنافع صاحبان قدرت تفس دگاهياز د دادهايشود كه رو يم ميتنظ
قابـل   زانيـ م خبـر بـد  ) در كتاب 1976دانشگاه گالسكو ( يا گروه رسانه
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كـرده   يآور خبـر جمـع   ياز مستندات و شواهد مربوط به محتوا يتوجه

 يجـا  بـه  يكـارگر  يهـا  هيحاددهند چگونه ات يشواهد نشان م نياست. ا
مورد  نيشدند. ا يمعرف رلنديا يها مقصر اختالفات صنعت شركت تيريمد

عنـوان   بـه  تيريكـه از مواضـع مـد    ييكنـد. جـا   يصدق مـ  زين اكيدر آمر
شـود. در سـطح    يم ادي شنهاديعنوان پ به تيريدرخواست و از مواضع مد

عنـوان   بـه  نهكه چگونـه رسـا   ميكن يم يطور خاص بررس به يكيدئولوژيا
كنـد و چگونـه اصـول     يمنافع قدرتمندان جامعه عمل مـ  مهيدنباله و ضم

بـه حفـظ    يبـ يترك نديفرا كيدر  يسازمان يارهاها و ساخت ارزش ،رسانه
  كنند.  يحاكم كمك م يدئولوژينظام كنترل و توسعه ا

در خدمت  يا كه چگونه اصول رسانه ميديد 6در فصل  ،مثال عنوان به
كه چگونه  ميكن يم يبررس يكيدئولوژيصاحبان قدرت هستند. در سطح ا

دارنـد؛ نـه    يمـ  منافع خـود گـام بـر    تأمينصاحبان قدرت در جهت  نيا
 ،و فراتـر از فـرد   يطبقه اجتمـاع  كيبلكه در قالب  يقيعنوان افراد حق به

  .   ييايمكان جغراف اي عتصن ،سازمان
تنهـا بـه    ،خبـر  يها بر محتـوا  كننده غينفوذ تبل ،كيدئولوژيا دگاهيد از

و  يسـاختار  جهيشود بلكه نت يشركت محدود نم كيطلبانه  اقدام منفعت
 يمـال  تيـ دار اسـت كـه مـورد حما    هيسـرما  يا رسـانه نظـام   كي ياصول
مطلـب را   نيـ ا قـاً يرسـانه دق  يمال انياز حام يكيها قرار دارد.  كننده غيتبل

 يدولتـ  ونيـ زيوابسـته بـه تلو   WNETشبكه  1985كرد. در سال  نروش
چنـد   ميعظـ  يهـا  مستند پخش كرد كه در آن از شركت يا برنامه كايآمر
را  يا بودجـه  )Gulf+Western( شد كه شركت آن جهيانتقاد شد. نت يتيمل

شـركت   نيا يياجرا سيشبكه اختصاص داده بود قطع كرد. رئ نيكه به ا
شدت ضـدتجارت و تـا    اعالم كرد آن برنامه مستند به ركا نيا حيدر توض

  ).17: 1988 ،يبود. (هرمان و چامسك ييكايضدآمر يحد
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ـ  ميكنـ  يمـ  يسع كژيدئولويسطح ا در ه رسـانه و  كـ  ميكنـ  ينـ يب شيپ
ـ  يهـا  و برنامـه  يگـر  يا چه زمان در برابـر حرفـه   ياسينخبگان س  نيروت

 ،كيدئولوژيـ ا دگاهيـ كننـد. از د  يوارد عمل شده و مداخله م يستيژورنال
از  7را كـه در فصـل    يخبر يها ها در برنامه از مداخله ياريبس ميتوان يم

 Berkeleyامـه  كه برن يعنوان مثال زمان . بهميكن ريتفس  رفت،ها سخن  آن

Rebels يب يدر شبكه س دانشـگاه   سيشد با مداخله رئ يم هيته وزيس نا
داد برنامـه مـذكور    ينشان مـ  نيشد. ا جاديبرنامه ا نيدر ا يراتييتغ يبركل
  گذاشت.  يپا م كيدئولوژيخطوط قرمز ا يرو

    يو كنترل اجتماع رسانه
رسـانه   ييانـا رسـانه از تو  كيدئولوژيـ هال معتقد است قدرت ا استوارت

قـدرت   ياز آنكه به بررس شي. پرديگ يسرچشمه م تيموقع فيتعر يبرا
 سـم يمكان كيـ عنـوان   را بـه  يدئولوژيـ ا تيماه ديبا ،ميبپرداز يدئولوژيا
و از نحــوه عملكــرد رســانه در كنتــرل  ميبشناســ يدهنــده اجتمــاعونديپ

 ،اجـرا شـده رسـانه    يعملكردهـا  نيتر از مهم يكي. ميشو گاهآ ياجتماع
را با هم  يآنكه منافع اجتماع ياست. برا يفرهنگ يحفظ حدود و مرزها

 رفتـه يپذ يرا داخـل مرزهـا   ها دگاهيها و د ارزش يبرخ ديبا ميكن بيترك
خـود   تيمشروع ها دگاهيها و د ارزش ريسا جهيو در نت ميكن فيشده تعر

  دهند.  يرا از دست م

  و انحراف رسانه
د عالقـه فـراوان دانشـمندان علـوم     انحرافات همـواره مـور   يشناس جامعه
را  يا هيـ اطالعـات اول  ،نهيزم نيآنان در ا يها بوده است. تالش ياجتماع

فراهم كـرده اسـت. اگـر از     نديفرا نيفهم نحوه عملكرد رسانه در ا يبرا
عنـوان   انحرافات را نه به ،ميبه موضوع نگاه كن نينماد يتعامل دگاهيد كي
كـه مرتـب بـا ارتبـاط و      مينيب يم يا دهيپدعنوان  ثابت بلكه به دهيپد كي
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هـا   شـدن اسـت. رسـانه    فيجامعه در حال باز تعر ياعضا نيتعامل نماد
و  ياجتمـاع  يهنجارها تأييدرو بوده و سرگرم  هنو روب يها دهيمرتب با ا
از  يكـ ي ،ارتبـاط  يبرقرار نيتازه از مرزها هستند. بنابرا يها فيارائه تعر
را  هـايي  امياست كه رسانه پ يهياست. بد ياعانحراف اجتم فياركان تعر

 تأكيـد  ،كند بلكه در مورد آهنگ يمنتقل نم ناًياند ع كرده جاديا گرانيكه د
بـر اسـاس    اميـ آن پ دنيكشـ  ريبه تصو يمحل استفاده و چگونگ ،)هي(تك

) ميـ داد حيقبـل توضـ   يهـا  خـود (كـه در فصـل    ياصول و منطق سازمان
  كند.  يم يريگ ميتصم

  خبر در انحراف
كه رسانه  يدر مورد راه يا و همكارانش مطالعات گسترده كريشوم خانم

عنـوان مثـال    انـد. بـه   كنـد انجـام داده   يبه كمك آن با انحراف برخورد مـ 
يرفتـار  متوجه كـج  رانيكه سردب ياسيس يها متوجه شد با گروه كريشوم 

ز نظـر  ا نكـه يهـا بـا ا   شود. آن ينم ينديرفتار چندان خوشا ،شوند يآنان م
 شـان  تيمشروع نكهياحتمال ا اما رنديگ يقرار نم يتوجه مورد كم يرظاه
اسـت. در واقـع خبرنگـاران بـر وجـود       گـران ياز د شيبرود ب سؤال ريز

بـا   يتفاوت ذات تيمشروع نهيدارند كه در زم تأكيد ييها گروه نيتفاوت ب
  ).1984 ،كريهم ندارند (شوم

بـر اسـاس ابعـاد     زيـ اب خبـر ن انتخ اريتوان گفت مع يم انيم نيا در
 نيـي بـودن تع  يعـاد ريمشـهور و غ  ي،احساسـ  ي،مانند جنجال يرفتار كج
 يهـا  كـه رسـانه   افتنـد ي) در1987( نگريچانگ و برندل ،كريگردد. شوم يم

 يرفتـار  را كـه درجـه كـج    ييهـا  آن ،جهان يدادهايرو انياز م ييكايآمر
) سـم يترور (مـثالً  دادهايـ آن رو رايـ دادنـد. ز  يمـ  پوششداشتند  يشتريب

 بيترت نيهم كردند. به يم ديمحل وقوع را تهد يكشورها يجار تيوضع
 يعنـ ي دند؛دا ياغلب انحراف از هنجارها را پوشش م ييكايآمر يها رسانه
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كشـور را   نيـ ا يهنجارهـا  ،داد يرخ مـ  كـا يكـه اگـر در آمر   ييدادهايرو
  ).  1987 ،نگريبرندلچانگ و  كر،يشكست (شوم يم

برجسـته   كايآمر يها جهان كه در اخبار رسانه يدادهايرودسته از  آن
 ايـ  يبودند كه از لحـاظ اقتصـاد   يناهنجار اجتماع يدادهايرو ،شدند يم
 يناهنجـار  يدادهايـ رو ،داشتند. در رده بعـد  تياهم كايآمر يبرا ياسيس

چانگ  كر،يها كمتر بود (شوم آن ياقتصاد اي ياسيس تيقرار دارند كه اهم
  ).  1987 نگريرندلو ب

   ياجتماع يرفتار برخورد با كج يا رسانه هاي كيتكن
در وهلـه نخسـت    ديـ با ي،مور كنتـرل اجتمـاع  أعنوان عامل و مـ  به رسانه
كنـد.   ييكنـد شناسـا   يمـ  ديموجود جامعه را تهد تيرا كه وضع يخطرات
 يها و رفتارها دهيا ،رسانه ،مشخص شد كريشوم قيطور كه در تحق همان

و انحـراف   يرفتـار  كند بلكه كج يمنعكس نم را صرفًاناهنجار و منحرف 
موجــود  تيوضــع تأييــدو  ميكنــد. تحكــ يموجــود در آن را برجســته مــ

. رديگ يناهنجار صورت م يها دهيگرفتن اسخره به  قيطر از كيدئولوژيا
ـ ” يزيـ گر ها را قـانون  دهيا نيا بنديليطور كه م همان كـه   ديـ نام “يربطـ  يب
بداننـد   تيـ اهم كـم  اريممكن اسـت آن را بسـ   يو منطق يجد يها انسان

  ). 238: 1969 ،بنديلي(م
 ميمشــاهده كــرد ،رســانه يمحتــوا يالگوهــا يِقبلــ يهــا يبررســ در

 ييها آن يول رنديگچيقرار م يطور مرتب تحت پوشش خبر قدرتمندان به
 ،ناهنجار مانند اعتراض يبا توسل به رفتارها ديدارند با يكه قدرت كمتر

كاب جرم نام خـود را در خبـر مطـرح كننـد. بـا در نظـر       ارت اياعتصاب 
 كيعنوان  رسانه به ،“ياجتماع رييانحراف و تغ” يو فضا تيگرفتن موقع

هنجارهـا بـا قـرار     بيترت نيكند. به ا يدر جامعه عمل م يديكل سميمكان
 ،و در مقابـل  رنـد يگ يقـرار مـ   تأييـد گرفتن مرتب در مـتن اخبـار مـورد    
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 ياجتمـاع  يهنجارهـا  يهمواره در خطوط مـرز  يرفتار و كج يناهنجار

 يهـا  از گـروه  ياريكه بس يزمان نيكند. بنابرا يجلب توجه رقابت م يبرا
تـر و   يرها ج ممكن است آن ،شوند يحذف م يا از پوشش رسانه ياسيس

هـا زده   بـه آن  تندروتر شوند و با رفتارشان برچسب منحرف را كـه قـبالً  
  كنند.     تأييد ،شده بود

 يا پوشـش رسـانه   ي) در مطالعه خود در مورد چگونگ1980( نيلتيگ
را  يا ژهيــو هــاي كيــتكن ،1960در دهــة  انيدانشــجو كــاليجنــبش راد

 انياقـدامات دانشـجو   انـدن يتـر نما  هرچه منحرف يكرد كه برا ييشناسا
دو  جـاد يا ي،شـمار  زينـد از نـاچ  ا عبـارت  ها كيتكن نيكار گرفته شد. ا به

بـر   تأكيـد  ،مخـالف  يهـا  دادن تظـاهرات  انشـ ) بـا ن بيـ قطب (قطب رق
 انياعالم كردن تعداد دانشجو نييا پاياعتبار خواندن  يب ي،اختالفات داخل

بــر حضــور  تأكيــد ،بــه مقامــات هيــتك ،هــا آن تــأثير و كوچــك شــمردن
بـر   تأكيـد  يي،هـا در تظـاهرات دانشـجو    تكونگيها و پرچم و ستيكمون

  گرا.    استن ربه مخالفا ريگ وجود خشونت و توجه چشم

  طلبان ومرج و هرج رسانه
 يكـال يراد اتلئود و هرتـوك در مطالعـات خـود در مـورد اعتراضـ      مك

از  سياپوليـ نيم يمحلـ  يهـا  پوشـش رسـانه   يچگونگي ) به بررس1992(
 ،نينمـاد  يها تظاهرات نيگران در آن شهر پرداختند. ا تظاهرات اغتشاش

هـا   رسانه يبرخ برگزار شد. 1988تا  1986 يها بار در فاصله سال نيچند
كه  يا از جمله روزنامه دها وارد عمل شدن دادن گروه لوهنامشروع ج يبرا

 يگـران بـرا   اغتشـاش  افتـه يتالش سازمان «ود نوشت: نخست خ تريدر ت
 هـاي  تيـ فعال ريبـه سـا   يا اشاره چيه تريت ني. در ا»آشوب در شهر جاديا

 معمـوالً  ،حـوادث  نيـ ا يگروه نشـد. در پوشـش خبـر    نيا زيآم مسالمت
بر اتفاقـات خـاص و بـه     تأكيد ،راتتمركز بر حضور معترضان در تظاه
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حـرف اول را   ،عنوان جرم و تخلـف  اقدامات معترضان به دنيكش ريتصو
 نيزدن چند آتش ،ومرج طلبان از اقدامات هرج يكي ،عنوان مثال زد. به يم

 چيهـ  شـد  ميمـورد تنظـ   نيـ كـه در ا  يبود. در خبر يدالر كياسكناس 
شد  يآور اديخوانندگان  بهدر عوض  يكار نشد ول نيا يمعنا به يا اشاره

از  يكـ ي. “شـود  يجرم محسوب نمـ  ،زمان كمتر از دو دالر زدن هم آتش”
كه اگر  يچاپ كرد در حال كايزدن پرچم آمر از آتش يعكس زيها ن روزنامه

كـرد. در   يرا منتقل م يمتفاوت كامالً اميپ ،شد يعكس كامل ماجرا چاپ م
 زيـ و پرچم مك دونالد ن يوپرچم شور ،كايآن ماجرا عالوه بر پرچم آمر

طلبـان بـا تمـام انـواع      ومـرج  آن مخالفت هـرج  اميشد و پ دهيبه آتش كش
  بود.  يو شركت يستيكمون ي،دار هيشامل سرما ،قدرت

معترضان از زبان خـود   ياز نظرات و باورها يها مطالب چندان رسانه
و نظـرات   سيمقامـات و پلـ   يها هيانيب ،در عوض امادند ها منتشر نكر آن

 يرسـم  يهـا  هيانيپوشش داده شد. در ب يبه شكل قابل توجه يمردم عاد
ها جامعه اطراف خـود را   شد كه آن يو گفته م تأكيدبر انحراف معترضان 

از  ريهـم تصـاو   يونيـ زيتلو يها دانند. در گزارش يتفاوت و خموده م يب
 زيـ ) ني(بصر يداريشد تا از نظر د يگرفته م سيپل يها يپشت سنگربند

بـا اسـتفاده    يمحل يها رسانه، بيترت نيمعترضان باشد. به ا هيعل زيچ همه
 فـا يخـود را ا  كيدئولوژيـ عملكـرد ا  ،گـر يد هاي كيها و تكن حربه نياز ا

 تأييـد را  يرا مهـار و نظـم اجتمـاع    يرفتـار  ها توانستند كج كردند. رسانه
شـمردن فلسـفه معترضـان     زيزمـه آن كوچـك و نـاچ   كـه ال  يكنند. نظم

در هرتـوگ و مـك لئـود،     نيها بـود (همچنـ   منظور كاستن از خطر آن به
 يدو حزب ياسيس ستمياز س معترض كامالً يها گروه نيا نكهي). با ا1988

فـوق   ياسيس يها حد و مرزها گروه نيها با ا نهرفتار رسا اما ،جدا هستند
  كرد.  خواهد تيو تقو جاديرا ا
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 يا رسـانه  انيـ جر كيـ است كه  يژگيطلبان و ومرج هرج يگر يافراط

 ي،گـر  يهمان افراط اماكند  يخود مشغول م  هرا ب يقدرتمند كنترل اجتماع
له تا چه حد صـحت  ئمس نيكه انيساخته دست رسانه است. ا قتيدر حق
  است.  كيدئولوژيچالش بزرگ ا كيدارد 

  و مرزها رسانه
ارائـه كـرده كـه بـه     جـالبي  مـدل   ،) دانش پژوه رسانه1986( نيهال ليدان
 نيرا معـ  كيدئولوژيـ ا يها مرزهـا  آن قيكه رسانه از طر ييها راه دنيفهم
را بـه سـه    يسـت يژورنالي ايـ دن نيهال ).9. 2كند. (شكل  يكمك م ،كند يم

و انحـراف.   “تياجمـاع و رضـا  ” ي،كند. جنجـال قـانون   يم ميحوزه تقس
و تعــادل  يــيگرا اســت كــه در آن واقــع ييجــا يقــانون لحــوزه جنجــا

 يقانونات و مناظر يانتخابات يها منطقه رقابت نجايا”شود.  يجو مو جست
ها را  آن ،كايآمر استيبزرگ صحنه س گرانياست كه باز يدر مورد مسائل

حـوزه اجمـاع و    ي،). در هسـته جنجـال قـانون   116(ص  “اند. كرده تأييد
خبرنگاران مجبور به انعكـاس نظـرات   منطقه  نيدر ا”قرار دارد.  تيرضا

عنوان طرفدار و  به ديها با آن ،. بر عكسستندين يطرف يب تيرعا ايمخالف 
). 117و 116(ص  “اجمـاع و وفـاق عمـل كننـد.     يهـا  كننده ارزش غيتبل

قـرار دارد. آنجـا    يخارج از محدوده حوزه جنجال قـانون  ،حوزه انحراف
 نيهـال   جامعـه اسـت.   ياصـل  انيـ قلمرو افـراد و تفكـرات خـارج از جر   

گــذارد.  يرا كنــار مــ يطرفــ يبــ ســميمحــدوده ژورنال نيــدر ا ديــگو يمــ
 انيـ كننـده از جر  حـذف  ايـ كننـده   محكـوم  ،نقش رسواكننده سميژورنال”

 بـه چـالش   ايـ را نقـض كـرده    ياسـ يكه وفـاق س  يكسان هياجتماع را عل
ا مشخص ر ينقانو يها يريدرگ يها كند. رسانه محدوده يم فايكشند ا يم

  ).  117(ص  .كند. يها تالش م كرده و در حفظ آن
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وجود حـد و   ست؟يچ يكند انحراف و ناهنجار يم نييتع يچه كس اما
 ديـ كنـد و چگونـه با   يمرزها را مشخص م نيا يكس چه امامرز الزم است 

تر موجود  بزرگ يروهايكه ما به ن نجاستيجلوه داد؟ ا يعيمرزها را طب نيا
مرزهـا را دارد و سـاز و    نييقدرت تع ي. چه كسميكن يه مدر رسانه مراجع

  شود؟   ينشان داده م يا لهيچه وس قدرت به نيآن چگونه است؟ ا ارك

    يستي: نمونه ماركسيدئولوژيو ا قدرت
قدرت در جامعـه توجـه داشـته     تيبه ماه ديما با يكيدئولوژيسطح ا در
 تأمينبه  يتا چه حد رسانه نينماد يكه محتوا ميرا بپرس نيا دي. باميباش

نژاد خـاص   كي ايجنس  كي ،طبقه كي ،ها قدرت گروه شيمنافع و افزا
 يبنـد  جمـع  طـور  نيـ ) موضـوع را ا 1990كند. جان تامپسـون (  يكمك م

باشـد كـه معنـا     ييها سبك يمعنا تواند به يم يدئولوژيا هومكند كه مف يم
روابـط  ”را  نيـ اكند. من  يها روابط قدرت را برقرار و حفظ م آن لهيوس به

 “معنا در خدمت قدرت”به مفهوم  يطور كل به يدئولوژينامم. ا يم “سلطه
هـا   كـه معنـا در آن   ييها وهيش ديبا يدئولوژيمطالعه ا يبرا نياست. بنابرا

قـرار   يشود مورد بررس يو مختلف منتقل م نينماد يها و با شكل هساخت
هـا   در آن نيادنمـ  يهـا  كه شـكل  ياجتماع يها تيموقع ني. همچنرنديگ
  ). 7(ص  رنديقرار گ يمورد بررس ديشوند با يكار گرفته م به

    يستيو نمونه ماركس قدرت
جامعـه   نيـ در ا يو گوناگون يبه فراوان ،كايحاكم در آمر يچند قطب مدل
 بيـ از صاحبان منافع رق ياديتعداد ز نيمدل قدرت ب نيدهد. در ا يبها م
رقابـت   گريكـد يكـه بـا   ي نگـام صـاحبان منـافع ه   نيشده است. ا عيتوز
 جاديها ا كنند و هدف آنچيوتو كننده عمل م يها كنند در نقش قدرت يم
نخبگـان هـم    يمدل حتـ  نيآرام و با ثبات است. در ا ياسيس يفضا كي
 شيجلو هرگونه تمركز ب ،جهيبا هم متفاوت هستند و در نت ياندازه كاف به
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در مورد قـدرت   ني. بنابرا)1967شود. (مثال: رز،  ياز حد قدرت گرفته م

 دهيـ پد كيـ  ،قـدرت  رايـ اسـت ز  امـده يوجود ن به ياختالف ي،دئولوژيو ا
 سـؤال  ،ديـ گو ي) م143 :1986شود. مك كوئل ( ينمساز محسوب  مشكل

رسـانه   ايـ آ”كـه   سـت ا نيا يچند قطب يالگو ِيا رسانه قيمناسب در تحق
آورده شـدن  بـر  ايمختلف و  ياسيس يها دگاهيبا د نامخاطب يبرا يفرصت

  “كند؟ يعرضه م نامنافع مخاطب
 ي،دئولوژيـ سـطح ا  در قيـ در تحق ،كه در بـاال اشـاره شـد    طور همان

 نيـ شود. بر اساس ا ينسبت به رسانه اتخاذ م يتر و تندتر يانتقاد دگاهيد
 ينخبگان و ثروتمندان متمركـز شـده و محتـوا    نيب شتريقدرت ب ،دگاهيد

كند. منتقـدان   يها كمك م گروه نيا قدرت شيو افزا شيبه نما زيرسانه ن
باعـث   ،دارند كه محـدود كـردن صـداها    تأكيدنكته  نيبر ا تيوضع نيا

منبـع   كيقدرت به  بيترت نيشود و به ا يسلطه طبقات خاص م تيتقو
ثر بـا  ؤرقابـت مـ   ييافـراد توانـا   ،انيـ م نيـ ا شـود. در  يمـ  ليتبد ينگران

هـا افـراد را تحـت     قـدرت  نيـ دهند و ا يبزرگ را از دست م يها قدرت
تواننـد مسـتقل    يسسات نمـ ؤم ييفضا نيچن درآورند.  يكنترل خود در م
(مثـال،   موجـود قـدرت مـرتبط باشـند     يبا ساختارها ديبا باشند و حتماً

    .)1986، 1978 ،يپارنت
كنـد كـه    يجلب م يتوجه ما را به مسائل دگاهيد نيا ،خبر يمحتوا در

شـوند. منتقـدان    يكه مطـرح نمـ   ييها هنيكند؛ گز ينم دايبه متن خبر راه پ
 ،به دستور كـار رسـانه   افتهيباورند كه با تمركز به موارد راه  نيتندرو بر ا

. دشـون  يتجمـع قـدرت غافـل مـ     نديدر واقع از فرا يطرفداران چند قطب
 عمـلِ  يِآزاد ،شـود  ياند كه بررسـ  كرده شنهادي) پ1962باچراچ و باراتز (

خطر هستند  يقدرتمندان ب يكه برا يبه مسائلچگونه تنها  ي،اسيس نديفرا
اشاره دارنـد:   يبه نكته مشابه زي) ن1974شود. مولوچ و لستر ( يمحدود م

كـه نخبگـان موافقـت     يدر واقع بر مـوارد  ،دادهايرو ينشيبا پوشش گز
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ماننـد.   يمـ ي كماكـان بـاق   ياجتمـاع  يهـا  شود و تفـاوت  يدارند تمركز م
قـدرت در درجـه نخسـت از بـروز      نيثرترؤ) مـ 1974لوكـاس (  دهيعق به

مـدل   كيـ  نيـ ) ا1982هـال (   دهيـ كنـد. بـه عق   يمـ  يريجلـوگ  يريدرگ
 يعـد چند ب دگاهيد نياز ا ي،انتقاد كردياز قدرت است. رو يكيدئولوژيا

شـكل دادن بـه    ييكنـد. توانـا   ياسـتقبال مـ   رسـانه تر از قـدرت   عيو وس
بتـوان   يسـخت  سد و بهنظر بر به يعيطب ،نظم موجود كه يطور هب ها افتيدر
  آن را تصور كرد.  يبرا ياحتمال هاي نيگزيآن و جا رييتغ

 نكـه يا ايـ  “ب”بـه   “ آ” از  اميانتقال پ گريموضوع د ،رسانه دگاهيد از
نبـود. بلكـه اكنـون بحـث      ،كـار انجـام نشـود    انجام شود و چـه  يكار چه

ئه ارا يبرا يمطرح شده است: روش يكيدئولوژيا يدادن به كل فضا شكل
و  يعـ يطب تيـ محـدود خـود از آن قطع   دگاهيـ كه بـه د  ينظم امور. روش

 تيـ و هم مـرز واق  يعيطب ،كامل دگاهيد نيا جهيبخشد و در نت يمقدس م
  ).      65رسد (ص  ينظر م به

تواند بـا عنـوان    يم يانداز خطرناك چشم نيدر چن قيتحق ياصل بخش
ـ  يريمحل درگت جامعه را سنّ نيشود. ا فيتعر “يستيت ماركسسنّ”  نيب

 ييفضـا  نيداند. در چن يدر طبقات مختلف م ردستيحاكم و ز يها گروه
شود. نقطه حركـت   يآن محسوب م يكيدئولوژيا تأثير ،رسانه ياصل تأثير
  اظهار نظر معروف ماركس است:  نيا ي،قطب دچن دگاهيد نياز ا

 نيـ نظرات حاكم هستند. بـه ا  ي،طبقه حاكم در هر دوره زمان نظرات
 يفكـر  يرويـ زمان ن حاكم در اقتصاد است هم يرويكه ن يا نا كه طبقهمع

 ،دارد اريـ را در اخت ديـ ابـزار تول  كـه ي ا . طبقـه ديآ يحساب م به زيحاكم ن
 نيـ در دسـت دارد و بـه ا   زيرا ن يفكر داتيتول يزمان كنترل ابزارها هم
 ميتسل ،ندارند اريرا در اخت يفكر داتيكه ابزار تول يكسان ظراتن بيترت
  ).64 :1970شود (ماركس و انگلز،  يها م آن
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بـه طبقـه حـاكم ارتبـاط      ميطور مستق را به يدئولوژيماركس ا نجايا در

آورد. البتـه در   يدسـت مـ   بـه  هيدهد كه قدرت خود را از كنترل بر سرما يم
 نيـي را تع يدئولوژيـ اقتصاد تا چه حـد ا  نكهيدر مورد ا يستيماركس دگاهيد
ـ   ياسـ يجود دارد. اقتصـاددانان س كند اختالف نظر و يم ط يشـرا  نيرابطـه ب

رسـانه در   يدانند و معتقدند كه محتوا يم ميرا مستق يدئولوژيو ا ياقتصاد
 نيهم د. بهشو يم نييموجود در جامعه تع يبا توجه به روابط اقتصاد تينها
از  يرا كـه روابـط اقتصـاد    ييها سميكارها و مكان ننديب يها الزم نم آن ليدل
  كنند.   يرسبر دهند، يرسانه نشان م يها خود را در محتوا نآ قيطر

ـ  “يمطالعـات فرهنگـ  ” كرديكه رو يمحققان گريد يسو از  شيرا در پ
ندارند.  يطبقه حاكم اعتقاد يدئولوژيا كيشدن اتومات نييبه تع رنديگ يم

آن قائل هستند. از  يها اميرسانه و پ يبرا يشتريب يها خودمختار بلكه آن
اسـت كـه    يمهار عوامـل مخـالف   يبرا يعامل مهم ها اميپ نيا ،اه آننگاه 
  ها دچار مشكل شده است.  حاكم در شكست آن ديعقا

  ياسياقتصاد س دگاهيد
كنند. بر  ياستفاده م يستيماركس سنّتي كردياز رو ياسياقتصاد س كارشناسان

اسـت كـه بـر     ياز روسـاخت  يبخش يدئولوژيا ي،ستياساس ساختار ماركس
 ،)1982و ووالكوت ( چيگورو ،گفته كارن بنا شده است. به يصاداصول اقت

كـاذب و   ياريهوش ديتول قياز طر يساز تيمشروع ،نقش رسانه نجايدر ا”
رسانه  ،منظور ني). به ا26(ص  “در جهت منافع طبقه حاكم بر رسانه است

وجـود دارنـد    يستيرا كه در قلب جامعه ماركس يطبقات يها خصومت ديبا
  دهد. شيدگرگون شده نما يبا ظاهر ايه پنهان كرد
سسـات  مؤكنتـرل طبقـه حـاكم بـر      يابـزار بـرا   نيتر ياصل ،تيمالك
انتظـار   نيا ي،اسياقتصاد س كرديرو تيد. در نهاشو يمحسوب م يا رسانه

دار بـه سـود    هيسرما ةرسان يها و محتوا ميكند كه تصم يم جاديرا در ما ا
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در  رييـ تغ ي،اسـ ياقتصـاد س  هدگايـ باشـد. از د  يصاحبان قـدرت اقتصـاد  
هـر   رايـ كنـد ز  ينم جاديدر روابط قدرت ا يبزرگ راتييتغ هرسان تيمالك
كنــد كــه منــافع  يرفتــار مــ يرســانه انتخــاب شــود طــور يبــرا يمــالك
ـ  ،عنـوان مثـال   حفظ شود. به يدار هيسرما از  )1977( نگيرداك و گولـد م

 ديـ با ،خبر ديلدرست تو ليتحل يمعتقدند برا ي،اسيكارشناسان اقتصاد س
گروه حاكم بر رسانه را بـه دقـت مـورد     ياداقتص طيطبقه مربوطه و شرا

 دنيسـنج  يبرا يكل ليم كي يهمواره دارا يدار هيقرار داد. سرما يبررس
 ي). محتـوا 1979است (گارنهـام،   يپول و سود اقتصاد اريبا مع زيچ همه

 ،ريـ اخ ياهـ  اسـت. در سـال   يدار هينظـام سـرما   يفرهنگـ  يكاال زيرسانه ن
 ليـ تما نيبـا همـ   نيبـرل  واريـ د تـا  ياز مجسـمه آزاد  يفرهنگـ  يها حوزه
 نيسودتر رپ هيسرما ي،صنعت فرهنگ نيشده است. در ا دهيپوش يا هيسرما

 ،سـودآور  تيـ منابع بـه فعال  نيشتريكند و ب يم دايجو و پو بازارها را جست
) 1986( لري. دان شـ ابـد ي ياختصـاص مـ   يخبـر رياطالعـات غ  يآور جمع
بـر   شيگـرا  ي،خبـر  والتمحصـ  رِييدر حال تغ يكه در ساختارها افتيدر

بـزرگ   يها شركت ياطالعات برا يآور جمع دهيچيپ يها استفاده از روش
) 1979گرانهـام (  كـوالس يثر به توده مردم است. نؤمريو عرضه اطالعات غ

 يتـالش جـد   ،فرهنگ يساز يصنعت يمرحله فعل ياصل يژگيمتوجه شد و
  است.  يور و بهره ديقدرت تول شيافزا يبرا

 يا رسانهريغ يها شركت لهيوس به يا سسات رسانهؤبزرگ م يها ديخر
 ،در مـورد آن بحـث شـد)    شـتر يكـه پ سي بي اس و ان بـي سـي    (مانند
 نيب يخطوط ارتباط شير سر و صدا در سطح شبكه و فرساپ يها اخراج
 يهـا  شـبكه هـا و   از روزنامـه  ياريدر بسـ  يو خبـر  يتجـار  يهـا  بخش
  شود.   يابيقالب ارز نيتواند در ا يمي ونيزيتلو

كـه رسـانه مرتـب در     ستيمعنا ن نيبه ا لزوماً ياسياقتصاد س كرديرو
 نياز درون ا ياريبس يحال گسترش نظرات صاحبان خود است. به تازگ
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 يكانـال اختصاصـ   ،رسـانه  نكـه يبر ا يمبن يستيماركس سنّتينظر  ،دگاهيد
باورند كـه رسـانه اكنـون بـه      نيت را رد كرده و بر احاكم اس يدئولوژيا

  شده است.  ليتبد بيرق يها يدئولوژيمحل كشمكش ا
دانـش   نـه يدر زم ديـ جد راتييـ خـود از تغ  ي) در بررسـ 1990( كارن

نشـانه   ،مطالعـه رسـانه   ديـ جد كـرد يرو نيا كند ياعالم م يانتقاد يپژوه
  است.  ياز مواضع قبل ينينش عقب
از  سـنّتي  ياسـ يمحققان متعلق به مكتب اقتصاد س يحت 1980دهة  در

 ياسـ ياقتصـاد س  يشروهاياز پ يكي جهيمواضع خود عقب نشستند. در نت
خبرنگـاران   يفـرد  يهـا  بـر ارزش  تأكيـد و  كيدئولوژياداره ا تيبر اهم

 دگاهيـ د نيـ ا ).143كـرد (ص   تأكيـد بر رسانه  ياقتصاد تيمالك يجا به
رسـانه كـه    يشناس واند در مورد جامعهت يكند كه م يرا مطرح م ياشكاالت
بـه   ژهيـ البتـه بـا توجـه و    ،مطرح شـود  ميكرد يبررس يقبل هاي در فصل

  رسانه.  تيمالك

  ياز لحاظ منبع مال يدئولوژيا تنوع
تنـوع موجـود در نظـارت مالكـان بـر       يبررس يرا برا يچارچوب آلتشول
 ياسـ يد سكرده است. آلتشول هم مانند كارشناسـان اقتصـا   شنهاديرسانه پ

اسـت   يكسـان  يدئولوژيكننده ا كه رسانه منعكس رديپذ يرا م هيفرض نيا
به شرح  رااز رسانه  تيمنبع حما 4كنند. او  يم تأمينآن را  يها نهيكه هز

  كند: يم فيتعر ريز
شـوند   يها از طـرف حكومـت اداره مـ    رسانه ي،رسم يبر اساس الگو .1

  .)يستيكمون يكشورها شتري(مانند ب
هـا و   كننـده  غيـ تبل يدئولوژيـ كننـده ا  رسـانه مـنعكس   ي،دل تجاردر م .2

  ها است. آن “صاحب رسانه”متحدان 
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كننده  تأمين ،تأمينگروه  يدئولوژيرسانه بر اساس ا يمحتوا ،در مدل منافع .3
  ي.گروه مذهب اي ياسيحزب س كيمانند  ،شود يم ميآن تنظ يمال

اسـت   يه اهداف افرادكنند رسانه منعكس يمحتوا ي،رسمريدر مدل غ .4
  شود.  غيدارند نظراتشان تبل ليكنند و تما يم كه به آن كمك

مختلـف   يهـا  و در زمـان  گـر يبه كشور د يها از كشور مدل نيا بيترك
  ).  254 :1984متفاوت است (آلتشول، 

 ي،دولتـ  ايـ هـا خـواه آزاد    كند رسانه يم يادآوريچارچوب به ما  نيا
 كايخود است. البته در آمر يكننده منابع مال تأمين يدئولوژيكننده ا منعكس

 تـأمين را  يتجـار  يهـا  رسـانه  نـه يهز ي،كنندگان مـال  تأمين نيثروتمندتر
چشم  به يلوژودئيانواع مختلف ا ي،رسمريمنافع و غ يها كنند. در مدل يم
 نيـ حـاكم ندارنـد. ا   ديـ در برابـر عقا  يها قدرت چنـدان  آن اماخورند  يم

دهنـد و   يمـ  ليرسـانه را تشـك   ياز كـل محتـوا   يزيها درصد ناچ رسانه
كـرده و   فيحاكم تعر يدئولوژيكه ا ينيبر اساس قوان ديها با آن يها اميپ
 تيـ الكرقابت كنند. م گرانيشود با د يمنتقل م يتجار يها رسانه لهيوس به

صـنعت امكـان    نيشده كه به ا ليتبد يبه عامل شياز پ شيرسانه اكنون ب
داشته باشد. عالوه بر آن  يشتريمقاومت ب تيموفق دهد در برابر موانع يم

 يها كالن و دولت به رسانه يها تجارت ،ها رسانه ندهيو ادغام فزا بيترك
 يهـا  نـاظر بـر رسـانه    يبر نهادها يافزون دهند كنترل روز ينخبه اجازه م

  ارتباطات فدرال داشته باشند.   ونيسيمانند كم

  ياسياقتصاد س يابزار تنوع
 ماسكو و هرمـان  ياز سو ياسياقتصاد س دگاهيد ياصل يها ونهاز نم يكي
  شده است.  يگذار نام يابزار كرديبه رو) 1981(

قـدرت اسـتقالل    ،رسـانه  يبرا مانند دومهوف يا گران نخبه ليتحل اما
ها بخـش جـدا    رسانه ،سنّتي يستيماركس دگاهيقائل هستند. در د يزيناچ
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وجـه خـود مختـار     چيهـ  بـه  نيابنـابر  ،شوند ينخبگان محسوب م ينشدن

 شيها بـه نمـا   انهنخبگان در رس نيب يها يرياست كه درگ يهي. بدستندين
هاسـت.   از مخالفـان آن  شـتر يها ب نخبه يبرا ماقدا نيا دهيفا اما ديآ يم در

توجه دارند كه طبقه حاكم بـا   ييبه ابزارها شتريمانند دومهوف ب يمحققان
 ،مورد نيكنند. البته در ا يبر رسانه اعمال مها كنترل خود را  استفاده از آن
قدرت طبقه  يتنها مبنا ،كه اقنصاد ار سنّتي يستينظر ماركس نيدومهوف ا
را ادامـه   لزيم تيرا هيها حركت اول نيسيتئور نيكند. ا يرد م ،حاكم است

 ايـ طبقـه حـاكم    ريـ را در مـورد كنتـرل فراگ   ييهـا  يبررس لزيدهند. م يم
نخبگان در كتاب  لزيانجام داده بود. م يتار اجتماعنخبگان قدرت بر ساخ

 ،اقتصـاد  ،نخبگـان تجـارت   يگـرا  منافع همدارد  براز مي) ا1956( قدرت
آورد.  يوجـود مـ   به يساختار اجتماع يرا در باال يا قله ي،و نظام ياسيس

ـ  روهايطبقات و رد و بدل شدن نفرات و ن نيا نيب يهمبستگ  ،هـا  آن نيب
ـ   يم تيدرت را حفظ و تقوگروه نخبگان ق نيا  نيكند. ارتباط و اتصـال ب
آن بـا   قيـ طبقه حـاكم از طر  يكه اعضا ييها روش با دقت به ها گروه نيا

 تئـ يهـا، ه  باشـگاه  ،يها و مراكز آموزشـ  كنند (دبستان يم دايهم ارتباط پ
 ليتشـك  ،ها گرفتن سهام شركت ارينفوذ (در اخت استيها و ...) و س رهيمد

اقـدام   يهـا  تـه يكم ،سسـات و مراكـز فكـر   مؤ سيسأت ي،اسيس يگروهها
 اريبسـ  يِا انسـجام طبقـه   ،است. طبقه حـاكم  ييو ...) قابل شناسا ياسيس
تواند قدرت خـود   يم ليدل نيهم دارد و به نييسبت به طبقه پاتري ن ويق

ندرت در مورد  به لينوع تحل نيا نكهيكار اندازد. با ا به يثرترؤرا به نحو م
ــ اتارتباطــ ،انجــام شــده اســت يا رســانهگــان نخب  ريرســانه و ســا نيب
سـازد.   يمنافع را روشن مـ  ييگرا و هم ياز هماهنگ ييها نشانه ،سساتؤم

 گريد يها ها از گروه نخبه ريبا سا معموالً ،و منتخب كيدرجه  يها رسانه
 يوقـت خـود را در مراكـز فكـر     معمـوالً  ،رابطه دارند. خبرنگاران نخبـه 

 مزيتـا  وركيـ وينخبرنگـار   تياسـم  كي(مثال: هدر كنند يم يبزرگ سپر
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را  قـدرت  يبـاز كتـاب   ،بـود  زيـ نترپرايا كنيسسـه امـر  ؤكـه در م  يزمان
 يكنـد كـه پـا    يرا فـراهم مـ   تيـ موقع نيـ ا يشـغل  هاي ينوشت). دوست

 ،بزرگ باز شود و ضمن معاشرت بـا نخبگـان   يها خبرنگاران به دانشگاه
 ،مـداران  اسـت يس ،نگـاران  نامـه خود جذب كنند. روز آنان را به يها ارزش

اغلب در كنـار هـم    ،تراز اول يگاهدانش يها تيو شخص يرهبران تجار
ـ  يا بحث خصمانه چيه شوند و معموالً يحاضر م زگردهايدر م هـا   آن نيب
 ريكه با سا ستي اا سانهگان رنخب يبرا ييرهايمس ها ني. اديآ يوجود نم به

كننـد؛   جـاد يهـا ا  واسطه بـا آن  يها نشست و برخاست كنند؛ ارتباط ب نخبه
  ارزش مشترك شوند.  يها دارا وجود آورند و با آن به يشخص يها ونديپ

نخبـه   يهـا  در واقع گروه يا رسانه يها شركت هامروز معتقدند يبرخ
ـ  نيهم هستند و به ياجتماع  كـا يدشـمن جامعـه و دولـت آمر   ان جهت آن

شـده   انيـ ب و راشـر ي كارانه كور محافظه يدر نقدها دگاهيد نيهستند. (ا
نـدارد. عنـوان    لزيم تيرا هيبا نظر ياشتراك چندان ،نگاه نخبه نياست). ا

 ييكـا يآمر يهـا  از آنكه خبرنگاران را دشـمن ارزش  شيب ينخبه اجتماع
 انيـ م نيـ كنـد. در ا  يتـر مـ   ها را با نخبگان قـدرت محكـم   رابطه آن ،كند
 ياعضـا  ريه و سـا خبرنگاران نخب نيب يمهم يها رابطه ،مشترك ماتيتعل

بـه   ريـ درا ،گـر يد يابـزار  كـرد يرو كيكند. در  يساختار قدرت برقرار م
ها پرداخـت و   سازمان ريها با سا رسانه رهيمد تئيه نيبات ارتباط يبررس
 وركيـ ويننخبـه (ناشـران    يا رسـانه  يها شركت نيتر كه برجسته افتيدر
باطـات را بـا   ارت نيتـر  ي) قوواشنگتن پستو  نالجِر تيوال استر ،مزيتا
. رنـد ثروتمند و ...) دا يها نخبه، شركت يها مراكز قدرت (دانشگاه ريسا
ســاختار  يداخلــ يهــا مســلط در حلقــه دگاهيــد ن، ايــريــدرا دهيــعق بــه

سـوق   بـرال يل يسـمت اتخـاذ فلسـفه شـركت     ها را بـه  رسانه ي،دار هيسرما
ـ يلحن خصمانه به خـود بگ  يها گاه ممكن است آن نيدهد. بنابرا يم  درن
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اقـدام   كيـ تنهـا   كـار  نيا اما). تيوابسته به پنتاگون، واتر گ يها (روزنامه
  حاكم است.  يدار هيكننده منافع دراز مدت نظام سرما تأمينو  ياصالح
 ينســب يهــا از خودمختــار رســانه ي،ابــزار كــرديرو نيــاســاس ا بــر

 اقدامات خـاص  ايدهد كه افراد  يها اجازه م به آن نيبرخوردار هستند و ا
ممكـن اسـت باعـث     يانتقـاد ات نـوع گزارشـ   نيـ را به چالش بكشند. ا

 شـود.  ،قـدرت خـود هسـتند    ميمند به تحك هنخبگان كه عالق يناخرسند
 ايـ طبقـه   كيـ عنوان تقابـل   ها به واكنش نياز ا يرابزا كرديطرفداران رو

عنـوان مثـال    كننـد. بـه   يم اديخاص  يها شركت اينخبگان در برابر افراد 
 هـاي  بـزرگ بـر اثـر جنـبش     يها انتقاد از تجارت ديگو ي) م1982( ريدرا

گسـترش   ينگـار  شـدن روزنامـه   يا و حرفه يدولت يها واكنش ي،اجتماع
خاص از تجارت در رسـانه   يانتقادها شياعوامل در افز نيو تمام ا افتهي

كند كه طبقه تاجر با اتكا بـه   يروش اشاره م نياند. او به چند نقش داشته
 ديـ جد نيقـوان  يو عواقب احتمال يهار و كنترل افكار عمومم يها برا آن
بودجـه   تـأمين هسـتند:   ريها به شرح ز روش نيآماده شده است. ا يدولت

 يبـرا  زهيدادن پـاداش و جـا   ي،اقتصـاد گـزارش   يهـا  برنامه ،مراكز فكر
ـ  يآموزشـ  هـاي  كنفرانس و كارگاه يبرگزار ،خبرنگاران يها گزارش  نيب

كـه   ييهـا  مانند آن يتيحما يها يو پخش آگه يارو تج يا رسانه رانيمد
ها از  ياستراتژ نيا ،موارد نياز ا كيكرد. در هر  هيته لياو ليشركت موب

بهـره   يشـركت  يدئولوژيا تيتقو يخبرنگاران برا يكار يعاد يها برنامه
ها  آن راياست ز كيدئولوژيا يساز دهنده آماده اقدامات نشان نيبرند. ا يم

آن بـه   يجا روند و به يفراتر م يصنعت اي يشركت تجار كياز حد منافع 
  .  نديگو يم پاسخ يطبقه تجار كي يازهاين
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  نخبه   يمنبع خبر ساختار
بـه   ونيـ زيمنابع خبر در تلو يرا در بررس دگاهيد نيو همكارانش ا سير

اعتمـاد بـه منبـع را مـورد      يقبلـ  يها در فصل نكهيبا وجود ا كار گرفتند.
را در  يتـر  قيـ نگـاه دق  ي،كيدئولوژيـ ا كرديرو ،اكنون ،ميدقرار دا يبررس
ـ  يما مـ  نجايدهد. تا ا يخبر به ما م وششپ يانواع الگوها ليتحل كـه   ميدان

 يخبـر  يهـا  بـه كانـال   يا ژهيو يدسترس ي،شركت و ينخبگان اعم از دولت
كـه   ميابيـ در ميتوان يحال م نيدر ع اما) 1988 ي،دارند (هرمان و چامسك

سـاختار   كيـ تواننـد   يم زانيتا چه م يمورد اعتماد رسانه مل يمنابع خبر
گـروه   كيـ وجـود آوردنـد. وجـود     ها به برنامه رد وستهيهم پ متصل و به

موضـوع   ياديـ كه تعـداد ز  ياز منابع خبر وستهيهم پ منسجم و به ،بزرگ
شـباهت منـابع    هينظر قتيدر حق ،دهند يمختلف را تحت پوشش قرار م

 تأييـد  ،اند نخبه مطرح كرده يها نيسيرا كه تئور “الترمحافل با”به  يخبر
 يچند دسته از منابع خبـر ، گرا كثرت دگاهيد كي ،گريعبارت د كند. به يم

 تيـ تـداخل در فعال  نيو با كمتـر  گريكديكند كه در كنار  يم ينيب شيرا پ
 نيـ ا يدهند. بررس يمسائل و موضوعات مورد نظر را پوشش م ،گريكدي

هـا در   كنـد بهتـر متوجـه قـدرت آن     يكمك مـ  به ما يبرساختار منابع خ
مشـخص   زيـ پوشـش اخبـار ن   درگونه كه  همان ،ميشو كايآمر يها رسانه

مباحثـات   يمرزهـا  ،خبر رانيسردب ياز سو يشود. انتخاب منابع خبر يم
كـه   يكيدئولوژيـ ا يهـا  هياز فرضـ  يرا محو كـرده و نگـاه بهتـر    ياسيس

دهـد.   يما قـرار مـ   اريدر اخت رديگ يمها انجام  خبر بر اساس آن صيتشخ
ـ   يمنابع خبـر  نكهينشان دادن ا يبرا گرانيو د سير اخبـار   نيداخـل و ب

شـبكه   ليـ از تحل ،شـوند  يمـ  دهيو در كنار هم چ بيبا هم ترك ونيزيتلو
 كيـ كه در كنـار هـم در مـورد     يدر صورت يكنند. منابع خبر ياستفاده م

و  CBS News) ،(Nightlineماننــد  ييهــا خبــر در برنامــه ايــموضــوع 
)Newshour MacNeil-Lehrer( بـا   ،آخر هفته ظاهر شـوند  يها برنامه اي
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و بـا  ات هـا و موضـوع   بـا دقـت بـه برنامـه     نيشوند. بنابرا يهم مرتبط م
  . ندياز منابع مرتبط با هم را بب يا تواند شبكه يهر كس م ،گذشت زمان

كـه   كـا يرجه اسبق آمرامور خا ريوز نجريسيك يمثال اگر هنر عنوان به
همـراه   بـه  ،ديـ آ يحساب م به يا منبع رسانه كيعنوان كارشناس،  اكنون به
و شـب بعـد در كنـار     شركت كند )Nightline(در برنامه  يگريمهمان د

 ،حاضر شـود  )MacNeil/Lehrer("عنوان مهمان در برنامه  به گريد يفرد
داگانـه شـركت   در دو برنامـه ج  نجريسـ يكـه بـه همـراه ك    ينفر دوآنگاه 
با  ،نجريسيواسطه قرار گرفتن در كنار ك و به ميمستقريصورت غ اند به كرده

نقشـه سـاختار    دنينمونه و كشـ  ني. توسعه انديآ يحساب م هم مرتبط به
 ي،نشان داد منابع خبر ،برنامه ياديدوره دو ماهه در تعداد ز كيمنابع در 

 هـا دعـوت   رنامـه از محارم هسـتند كـه بـه ب    يگروه منسجم و مركز كي
 ليو مقامـات سـابق تشـك    ياز مقامـات دولتـ   گروه عمدتاً نيشوند. ا يم
 يو كارشناس عضو مراكز فكر يدينگار كل روزنامه يشد و البته تعداد يم
انتخـاب   يالگوهـا  نيـ ا ي،كيدئولوژيـ ا دگاهيها بودند. از د در كنار آن زين

 يهــا اليمعتقــد اســت ســر نيتلــيدارنــد. گ زيــن يگــريد يمعــان ،منــابع
احساس ثبات  ،قابل تكرار يها با اعتماد به فرمول يونيزيكننده تلو سرگرم
 تيــرا در جامعــه تقو ياساســ راتييــو مقاومــت در برابــر تغ ياجتمــاع

بـه   دهيـ جيبا حل مشـكالت پ  ها معموالً اليسر نينند. هر قسمت از اك يم
دادن  انيپا” دهد كه با يامكان را م نيا ونيزيتلو يايرسد و به دن يم انيپا

ــه مشــكالت ــوه دهــد (ص   ،“ب ــه262خــود را موجــه جل ــا ). برنام  يه
كنند. نظرات مخـالف در   يعمل م يمشابه وهيش به زين ياسيس يگوو گفت

چـارچوب   كيـ نظـرات در ادامـه    نيا اماشوند  يها گنجانده م برنامه نيا
 نيـ شـوند. ا  يو در آن حـل مـ   مهيكنترل شده ضـم  حثب كيتر از  بزرگ

 This(و  )MacNeil/Lehrer Newshour(ماننـد   ييهـا  در برنامـه مـاجرا  

Week with David Brinkley( موجود  يها قابل مشاهده است. در بحث
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و در عـوض   ديـ را د كـال يتـوان نظـرات راد   يندرت م ها به برنامه نيدر ا
ـ  ايـ در مفسـران   “موازنه جاديا” يدهند از قالب تكرار يم حيترج ان مهمان

 ميـ مال كـامالً  يصـورت  هرگونه مخالفت به ،اساس نيكه بر ااستفاده كنند 
هـا   كـه: رسـانه   رنـد يگ يم جهينت طور نيو همكارانش ا سيشود. ر يم انيب

هـا بـر اسـاس     بحـث  ميكننـد و روش تنظـ   يبحث و مناظره را محـدود مـ  
شده در نظـام   نييتع كيبار ياسيس ودهدر محد ژهيو هب ،دولت يها خواست
ــ ــتفا  يدو حزب ــت. اس ــان ماس ــهيده از كارشناس ــرو  ان ــه اي ــار و  محافظ ك
كـه بـه    يخرد متعارف در قالب تيبه تقو ،“معترض”يِ نگاران خود روزنامه

  ).  104 كند (ص ياست، كمك م يريكارگ مسائل قابل به ياريدر بس يآسان

  (پروپاگاندا) غاتيتبل مدل
اد محققـان اقتصـ   نيتـر  دو تن از برجسـته  يرمان و نوام چامسكه ادوارد

كـار   ،رسـانه  يها نيسيتئور ريمانند سا زيها ن در رسانه هستند. آن ياسيس
فرض آغاز كردند كه رسانه در خدمت نخبگان حـاكم بـر    نيخود را با ا

در  (اگر چه بـا وضـوح كمتـر)    هينظر نيها معتقدند كه ا جامعه است. آن
 يشوند و سانسور رسم ياداره م يصورت خصوص كه به ييها مورد رسانه

كـه دولـت    ييهـا  كند و تنها به رسـانه  يصدق م زيها وجود ندارد ن ر آند
نـوع   نيـ ا يشـود. البتـه اجـرا    يكند محدود نمـ  يها را اداره م آن ماًيمستق

  دارد.   ازيشده ن يزير برنامه غاتيتبل كيعملكرد به 
 تـأثير  بـا  ياسـ يكه در آن اقتصـاد س  يهرمان و چامسك يغاتيتبل مدل

  است.  يخبر لتريف 5شامل  ،دشو يم بيترك يابزار
 يهـا  ثـروت مالـك و منبـع سـود شـركت      ،متمركـز  تيـ مالك ي،بزرگ .1

   .حاكم يا رسانه
   ي.جمع يها منبع در آمد رسانه نيتر يعنوان اصل به غاتيپخش تبل .2
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بـازار و   ،دولـت  يهـا بـه اطالعـات ارائـه شـده از سـو       اعتماد رسانه .3

    .منابع قدرت نيكارشناسان وابسته به ا
   .رسانه هيتنب يبرا يا لهيوس “انتقاد” .4
 سـم يو مكان يعنـوان مـذهب ملـ    بـه  سـم يبا كمون تيمطرح شدن ضد .5

  .)2 :1988 ،ي(هرمان و چامسكي كنترل
متصل كـرده   يها را به قدرت اقتصاد رسانه ،غيو تبل تيمالك يلترهايف

 ثيرتـأ  كنـد.  يمشكل م بيرق يها رسانه يشدن صدا دهيشن يو كار را برا
شوند. اصـول   يها محسوب م رسانه يبرا يديدو رابط كل زيمنبع و انتقاد ن

وابسـته   يها به دولت و منـابع شـركت   شود رسانه يها باعث م رسانه يكار
ــد ــبمانن ــه امت ي. دو گروه ــك ــز ازاتي ــرا يادي ــدن  يب پوشــش داده ش

منـابع   قيـ اخبار موثـق را از طر  ديتول ييدارند. دولت توانا شانيها دگاهيد
 يهـا  برنامـه  يبـرا  يها بودجه كالن خود دارد و شركت يگسترده اطالعات

 نـه يهز ريـ گ باعـث كـاهش چشـم    نيـ دارنـد و ا  اريدر اخت يروابط عموم
  ). 1982 ي،شود (كند يدر رسانه م تاطالعا يآور جمع

 ،شود يها مشمول برچسب پروپاگاندا نم تيفعال نياز ا يا عمده بخش
ــه  ــد ك ــه يكــيهــر چن ــا از برنام ــا ه ــرا داشــت. عمل تيوضــع ني  اتي

شـد و   يطراحـ  كـا يتوسط وزارت امور خارجه آمر “ديسف يپروپاگاندا”
در  كاراگوئـه يمخالفـان دولـت وقـت ن    ليـ هدف آن پخش اخبار بـاب م 

 يبـرا  يمركـز  يكـا يدر آمر گانير رونالد يها استيس شبرديها و پ رسانه
در سال  كايمربود. وزارت امور خارجه آ ستاينيسرنگون كردن دولت ساند

 ريبرنامـه بـه پـت بوكانـان مـد      نيـ در مورد ا يا محرمانه ادداشتي 1985
برنامـه اشـاره    نياز ا ييها فرستاد كه در آن به نمونه ديارتباطات كاخ سف

  شده است: 
از وزارت امور خارجه  يبا بخش انهيصورت مخف استاد دانشگاه به كي

 يا كـرد و مقالـه   يم يررا بر عهده داشت همكا اتيعمل نيا تيكه مسئول
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بـه چـاپ رسـاند. عوامـل وزارت امـور خارجـه        نالجِر تيوال استردر 
مخالفان دولت انجام  ينظام گاهيو پا كاراگوئهيبه ن انهيمخف يسفر كايآمر

 گـر  گـزارش  سياز جمله فرد فرانس يا رسانه يها زمان با رابط هم ودادند 
از  يمناسـب  ريوتمـاس گرفتنـد تـا مطمـئن شـوند تصـ       ان بي سـي نيـوز  

وزارت  يا . عوامـل رسـانه  شـود  مـي ها ارائه  در رسانه “يرزمندگان آزاد”
به  كاراگوئهيسه تن از رهبران مخالفان ن يبا امضا ييها امور خارجه مقاله

 يهـا  و آرتـورو كـروز در روزنامـه    رويآدولفو كـا  ،ويروب فونسوآل يها نام
اورتگـا   ليـ لـه دان چـاپ كردنـد تـا مقا    واشنگتن پستو  مزيتا وركيوين
  كنند.  يچاپ شده بود خنث مزيتارا كه در  كاراگوئهيجمهور ن سيرئ

 يمخفـ  يها برا كه رابط يوزارت امور خارجه با استفاده از روش دفتر
را  ويـ روب ديـ بازد طيشرا ،كردند ياستفاده م اتيكردن نقش دولت در عمل

 يونيـ زيتلو يخبـر  يها مهم واشنگتن فراهم كرد و به شبكه يها از رسانه
 وياطالع داد كه امكان مصاحبه با روب )MacNeil/Lehrer(بزرگ از جمله 

  است.  راهمف
بـا   اتيـ عمل تيـ موفق”شده است كه  تأكيد نيهمچن ادداشتي نيا در

 يشـتر يشانس ب ،سر و صدا كار كردن دفتر مربوطه يو ب انهيتوجه به مخف
  .)1985(ميلر،  “كند يم دايپ

 سـم يمكان كيـ عنـوان   ) به8فشار (فصل  يها وهگر مدل پروپاگاندا در
ي كننـد. هرمـان و چامسـك    يمـ  دايـ پ زيـ ن كيدئولوژيـ عملكرد ا يي،اجرا

كردنـد كـه در قالـب     فيبـه رسـانه توصـ    ي) انتقاد را پاسخ منفـ 1988(
 نيـ ها معتقدند ا شود. آن ينامه و مقاله ارائه م ي،دادخواه ،ديتهد ،تيشكا

هـا   آن رايشوند ز يم ميتنظ يدست راست ياه گروه ياز سو انتقادها عمدتاً
 ،سسـات ؤم قيـ كار را از طر نيا يها نهيهز تأمين يمنابع الزم برا معموالً

. سـازمان نظـارت بـر    رنـد يگ يمـ  اريدر اخت يا مراكز فكر و ناظران رسانه
نـاظران اسـت.    نيـ از ا يكـ ي )Accuracy In Media( كـا يآمر يها رسانه
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 شياز دور شدن ب يريجلوگ يطور كل و به هيتنب ،ديتهد ،آزار زيهدف آن ن

  قابل قبول نخبگان است.     يها دگاهياز حد رسانه از د
بـه   يا ژهيـ قـدرت و  ،رسانه التيكاران از تعصب و تما محافظه انتقاد
موضـوع   نيـ دهـد و ا  يمـ  رنديگ يم يخبر ماتيكه تصم ينگاران روزنامه
خـود بـه    قـات يحقدارد كـه در ت  يرا بـر آن مـ   يدسـت راسـت   يها رسانه
بانـان خبـر    دروازه يشخصـ  ياسيس التيمدارك در مورد تما يآور جمع

خود را  ندا لينگاران ما كه روزنامه تيواقع نيانتقاد با ا وهيش نيبپردازند. ا
  تطابق دارد.  ننديخبر بب نشيگسترده گز اراتيبا اخت يا افراد حرفه

چـپ و   يهـا  وهگـر  يبرخورد محترمانه با انتقادهـا  يي،فضا نيچن در
طـور   رسانه و اخبـار آن را بـه   يشركت يها دولت و قدرت نكهيا رفتنيپذ
منزلـه از دسـت دادن    نگـاران بـه   روزنامـه  يبـرا  ،ثر تحت كنترل دارندؤم

انتقـادات وارده از   يبـرا  يخبـر  يها رسانه نياست. بنابرا شان يها يآزاد
قـدرت   كـار  نيـ ابا  راياند ز قائل بوده ياديو توجه ز اعتبارجناح راست 

ـ    يخود را حفظ م  نكـه يا ،)1992( يكنند. بر اساس مشـاهدات مـك چزن
 ديـ قدرتمنـدان مـورد تمج  هب يخاطر خوش خدمت به يا رسانه يها شركت

 يگـر  يا حرفـه  يارهايمع نيتر نييبا پا يحت ،رنديكار قرار گ جناح محافظه
ـ  يمـ  سـؤال  ريرا ز يا كل ساختار رسانه تيندارد و مشروع يسازگار رد ب

  ).12(ص 
 ،جنــاح راســت وجــود نداشــت ياگــر انتقادهــا، كنــد ياضــافه مــ او

 يعنـ ي لتـر يف نيوجـود آورنـد. آخـر    نگاران مجبور بودند آن را به روزنامه
شـود.   يمحسـوب مـ   ياسـ يكنتـرل س  سـم يمكان كي ،سميبا كمون تيضد
بـا   ،كنـد  يمـ  ديـ دار را تهد هياساس طبقه سرما قاًياز آنجا كه دق سميكمون
 يشده اسـت. هرمـان و چامسـك    يبند در محدوده انحراف طبقه تيقاطع

هـا   نخبگان دارد و آن يبرا يارزش ابزار سميبا كمون تيمعتقدند كه ضد
و  سـم يسـركوب كمون  يبـرا  يحملـه نظـام   هي) توج1( يبرا لتريف نياز ا
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) بر هم زدن 2و ( سميمقابله با كمون يبرا ستيفاش يها از دولت تيحما
 يكـارگر  يهـا  از منسجم شدن جناح چپ و حركـت  يريتعادل و جلوگ

  كنند.  ياستفاده م ي،داخل
امكان را فراهم  نيا ،لترهايف نيمعتقدند كه وجود ا يو چامسك هرمان

 يملـ  تيدشمنان امن هيدوگانه عل ياستيبا س يغاتيتبل يها كند كه برنامه يم
 هيـ عنـوان مثـال عل   . بـه رنـد يسود دوستان آن مـورد اسـتفاده قـرار گ    و به

  نقض حقوق بشر در گواتماال و السالوادور. هيو نه عل كاراگوئهين
 كـامالً  يا وهيشـ  مطالـب رسـانه بـه    ،پروپاگاندا كرديدر رو يطور كل به

 ييبـر اسـاس توانـا    يبند ميتقس نيشوند. ا يم ميبه دو بخش تقس ياسيس
در  ديـ حركـت با  نيـ قـدرت اسـت. ا   يمطالب در خدمت به منابع داخل

پوشش اخبار قابـل مشـاهده    تيفيشده و در حجم و ك ميستق يها نهيگز
  ). 33 :1983 ،يامسكباشد (هرمان و چ

 ي،اسـ ياقتصـاد س  يكردهـا يرو ريهمانند سـا  ،مدل پروپاگاندا نيا در
 يسـت يماركس كرديشود. رو يتوسط نخبگان كنترل م ميطور مستق رسانه به
 يا لهئمسـ  كنتـرل را  نيـ ا ،كـرد  ميخـواه  يكه ما آن را بررس يگريمهم د

كنتـرل   نيـ اعمال ا يرا برا يترايتر و پو فيظر يها داند و راه يم دهيچيپ
 ياديـ ز اريبسـ  يها يدئولوژياست كه در جامعه ا يهيدهد. بد يم شنهاديپ

 ي. برانديموجود برآ يها از عهده چالش ديوجود دارند و نظرات حاكم با
 سـنّتي  سـت ياركسدر م يگـر يد دگاهيـ به د ديبا ايپو نديفرا نيفهم بهتر ا
  .      ميمراجعه كن

  : سلطه  يمطالعات فرهنگ دگاهيد
ــرديرو ــ  ك ــات فرهنگ ــيترك ي،مطالع ــاد س يب ــياز اقتص ــو د ياس  دگاهي

كـه بـه مـتن اخبـار      يتري ادب كرديرو ــ است يستيماركس يساختارگرا
را رد  يو ظـاهر  يسـطح ات ارتباطـ  كرديرو نيدارد. ا ژهيرسانه توجه و
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جامعـه و رسـانه دارد    نيب اتبه ارتباط يتر قيگاه دقكند و در عوض ن يم

  كند.    يم يتر بررس عيوس يفرهنگ يها را در فضا و آن
 كـرد يرو ي،در مطالعـات فرهنگـ   يديـ كل ينظـر  يكردهاياز رو يكي

)، 1981-1927) (يسلطه (ارائه شـده توسـط گرامسـ    هيسلطه است. نظر
 يقدرتمنـد  انيـ ركرده و همـواره ج  يقدرت و عمل را بررس نيارتباط ب

بـه نقـش    يكند. گرامس يرسانه حركت م يانتقاد ليتحل قيبوده كه از طر
ــا ــد يدئولوژي ــو تأكي ــار يا ژهي ــتريب يدارد و خودمخت ــه  يش ــبت ب نس

آن قائل است هر چنـد كـه او معتقـد اسـت      يبرا سنّتي يها ستيماركس
 نكـه يبه طبقه حـاكم مـرتبط اسـت. بـا توجـه بـه ا       تيدر نها يدئولوژيا

طـور   تواننـد بـه   يحاكم نم يها قدرت ،دارند ينسب يها خود مختار هرسان
 نيباشـند. بنـابرا   داشـته نظـارت   يدسـتگاه مهـم فرهنگـ    نيـ به ا ميمستق

 يمعنـا  كند. سلطه بـه  يعمل م ،متحدكننده يروين كيعنوان  به يدئولوژيا
كند.  يها حفظ م آن لهيوس خود را به ياست كه نظام حاكم برتر ييابزارها

 كيـ مـداوم   ديـ تول قيـ خـود را از طر  يا نقش سلطه يا ات رسانهسسؤم
از  يا مجموعـه  ملشـا  يدئولوژيـ ا نيـ كنـد. ا  يمـ  فايمنسجم ا يدئولوژيا

 تيو مشـروع  ديـ است كه به باز تول يو عرف يعقل يها هنجارها و ارزش
 يطبقات اجتماع قيطر نيكند و از ا يكمك م يبه ساختار اجتماع يبخش
اندازنـد.   يمـ  هخود به را ياز نظام سلطه برا يتر وچكمدل ك زيتر ن نييپا

  ).   1980 ن،يتلي(ر ك گ
 تي) رضـا يعمـد  نه لزومـاً  يمند (ول قاعده يطراح”سلطه را  نيتليگ

بـدون   ديـ ). كنترل جامعـه با 253داند. (ص  يم “توده مردم از نظام حاكم
اسـت كـه    يعـامل  تيو مشـروع  رديـ صورت بگ تيكردن مشروع يقربان

 ،سلطه دگاهيدارد. در د ازيخود به آن ن تيتداوم حاكم يكم براقدرت حا
 وسـته يطـور پ  بـه  ديـ اسـت كـه با   ريـ و درگ ايـ پو نـد يافر كي يدئولوژيا

). 51 :1980 ن،يتلـ يكنـد (گ  بيـ متفاوت را جذب و با هم ترك يها ارزش
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 يوجـود انفعـال   ي،برتر ياز نمادها يكيعنوان  سلطه به” ،امزيليو دهيعق به
از آن دفـاع   ،شـود  ديـ و بـاز تول  ينوساز وستهيطور پ به ديه باندارد. سلط

 ،موجـود  يفرهنگـ  يهـا  ). ارزش112ـ   3: 1977( “كند دايشود و ارتقا پ
حاكم  يها شكل منافع گروه نياند كه به بهتر شده ريو تفس يطراح يطور
  كنند.   تأمينرا 

ف و در نفوذ به عـر  ژهيو به ،در خبر يا سلطه يها شود ارزش يم گفته
هـا بـه    آن يابي رسند و راه ينظر م به يعيطب رايثر هستند، زؤم يعقل عموم

روزمره  يها برنامه يمعمول تيفعال قيبلكه از طر يرونيرسانه نه با فشار ب
واقـع   در. شود ميانجام مراكز قدرت  ريرسانه و سا نيبات رسانه و ارتبط

نسبت به  يشتريب تيها مشروع آن يها اميها به پ رسانه ينسب يخودمختار
  دهد.          يباشند م تيتحت كنترل حاكم كه كامالً يزمان

تر گـذار تأثير اريبسـ  ،دنينرسـ  نظـر  به يكنترل با اجبار نيا بيترت نيا به
 فيكـه در آن تمـام تعـار    كنـد  مـي  تأييدرا  ييحد و مرزها«. رسانه شود مي

 نكـار يها ا ). آن254 :1980 ن،يتلي(گ »كنند ميبا هم رقابت  تيموجود از واقع
بـردن و   هيكرده و به حاشـ  فيحاكم تعر ستميكه س ييها قالب رفتنيرا با پذ

  دهند.  يانجام م ،نخبگان حاكم رهيمخالف دا ينامشروع جلوه دادن صداها

  قدرتمندان يبرا يا رسانه اصول
 اي رسـانه  يها تيفعال يكيدئولوژيا ميما به مفاه ،در درون سلطه نيبنابرا
 يبـرا  اي رسـانه  يهـا  . اصـول و دسـتورالعمل  مينگر يم ينهاد باتيو ترت

 يسـازمان  يازهـا يسلطه طلبانه و نه بر آورده كردن ن يها عمل به خواسته
  . شوند مي هيته

 اديبه  ،نيهال  يو جنجال قانون تيرضا ،انحراف يها حوزه يادآوري با
عنـوان   د. بهدارن يدئولوژيبا ا يارتباط روشن اي رسانهكه اصول  ميآور يم

تـوازن در منـابع تـالش     جـاد يا يطرف كـه بـرا   يب اي رسانهاصول  ،مثال
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حوزه ر د ،نيلها كاربرد دارد. به گفته يتنها در حوزه جنجال قانون ،كند مي
كـه   يدر حال ؛كنند ميعمل  يعنوان مبلغ و حام نگاران به روزنامه ،تيرضا

 ايـ حـذف افـراد    و يسـاز  محكـوم  ي،ها به افشاگر آن ،در حوزه انحراف
نسـبت   بنـد يليپردازنـد. م  يمـ  ياسـ يس تيخارج از حوزه رضا يها گروه
برخـورد   ،تر باشـند  كاليرادهر اندازه مخالفان «: كند ميرا برقرار  يمشابه
  ).  224 :1969 بند،يلي(م »شود ميخارج  يطرف ياز حالت ب شتريها ب رسانه

 يهـا  نمونـه  ياعبزرگ اجتمـ  يها يعنوان دوره آشفتگ به تناميو دوران
در  نيتلـ يدارد. گ ياسـ يها بـا انحرافـات س   از برخورد رسانه يخوب اريبس

 كـاتور يكار يكه وقتـ  كند مي مطالعات خود از رسانه و چپ مدرن اشاره
نشـان   يها واكـنش مناسـب   آن ،شد دهيكش ييدانشجو يها رهبران حركت

م رفتـار  رهبران هـ  نيا ،شد يها م با آن ياگر برخورد جد يدادند ول ينم
كـه   يا خبـر محترمانـه   ،اسـاس  نيگرفتند. بر هم يم شيدر پ يتر منصفانه
شيكاگو سوِن  عضو گروه سيويد يدر مورد رنسي بي اس نيوز  قرار بود

ـ  امـور   تـه يكم يگـو  بـا سـخن   يبرخـورد نامناسـب و   يپخش كند در پ
  ).174 :1980 ن،يتليلغو شد (گ ،سنا ييكايآمرريغ

ر دغدغه ماننـد  پ يدادهايرو ،روزمره رسانهو  يعاد تياساس فعال بر
حفـظ   يرسـانه بـرا   ني. بنـابرا رنديتحت پوشش قرار بگ ديها با تظاهرات

هـا آگـاه هسـتند فاصـله      كـه مـردم از آن   ييدادهاياز رو دياعتبار خود نبا
و بـر   يياسـتثنا  ،ميدار اديبه  عيوقا نيكه ما از ا يري. در واقع تصاورديبگ

گـزارش   ايـ  ،كاگويش 1968سال  يها : آشوبسلطه است استياساس س
 كيـ كـه   ييكـا يدر مورد سـرباز آمر  )Cam Ne( يدر كام ن فريس يمورل

 يكه پا ي. زمانديبه آتش كش پويز را با فندك مارك يتناميو يريكلبه حص
 ،ديـ آ يمـ  انيـ بـه م  كيدئولوژيـ كننـده از لحـاظ ا  ديتهد يرخدادها نيچن

ـ  ديـ با ينظام حكومت يسطوح باال  يهـا  ت كننـد و در برابـر برنامـه   دخال
جانسـون   نيرسانه وارد عمل شوند. بنابرا يسازمان يها استيو س نيروت
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فعـال   نـه يزم نيـ در ا ،در آن دوران كـا يجمهـور آمر  سيدو رئ كسونيو ن
 انيجنبش ضـدجنگ دانشـجو   يكردند بر پوشش خبر يبودند و تالش م

  بگذارند (فصل هفتم).  تأثير
ـ   نييتع يها و دولت در مورد چگونگ رسانه ،موارد يبرخ در  نيمـرز ب
خود متوجـه شـد    قاتيدر تحق نيتليموافق نبودند. گ گريكديبا  ،ها حوزه

ـ  ليما كسونين يجمهور استيدر زمان ر ديكاخ سف جنـبش   نيبود مرز ب
آرام مخـالف بـا    يهـا  و گـروه  تنـام يجنگ در و هيعل ياعتراض شبه نظام

در نظـر   ياز حـوزه جنجـال قـانون    نرويها ب ن برود و همه آنيجنگ از ب
 يسع ي،آرام و منطق نهيگز كي جاديا يبزرگ برا يها گرفته شوند. رسانه

ـ  جهيمشخص كنند و در نت كردند مرزها را كامالً هـا   قالـب  نيكشمكش ب
  ).1980 ن،يتليوجود آمد (گ به

حـاكم كـار    يدئولوژايـ به نفـع   معموالً اي رسانه، اصول نيوجود ا با
مشـاهده   ،تنـام يدر مطالعات خود از پوشش اخبار جنگ و نياله  .كنند مي

 نيـ كرد تمام خبرنگاران از تفكر غالب در جنگ سرد برخوردار بودند و ا
تنام ينگاران در و شد. روزنامه يم تيساختند تقو يكه م ييها تفكر با برنامه

در آن كشـور بـه مقامـات     ييجـا  هجاب نياطالعات و همچن افتيدر يبرا
هـا و   يبـا تجربـه كـردن سـخت     جيتدر ها به بودند. آن يمتك كايرآم ينظام
ان بي سي  شدند. خبرنگار يم كيرو شدن با خطرات به سربازان نزد هروب

ارتـش   ياز واحـدها  يكـ ي بيـ جـو و تخر و جست تيمورأدر دفاع از م
ـ  يياستثنا چيه«گزارش داد:  نينچ تناميدر و كايآمر هـا وجـود    خانـه  نيب

 نيهم به آن نبود. كل ا يازيتوانست باشد و ن ينم يينااستث نينداشت. چن
روسـتا در حـال    نيـ پس تمـام ا  ند،كرده بود اميها ق ييكايآمر هيروستا عل

پوشـش جنـگ    ي). خبرنگـاران بـرا  140 :1986 ن،ي(هال »نابود شدن بود
 دنـد يد يدشمن را نم مستقر بودند و عمالً ماهابريپهوا يدر ناوها يي،هوا
وزارت دفـاع و مصـاحبه بـا خلبانـان      يها لميخبر به ف هيته يبرا نيبنابرا
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و  دنـد يد يكردند كه البته خلبانان هم جبهه جنگ را از آسمان مـ  يم هيتك

 نيـ در ا ليـ دل نيهمـ  جنگ دور بودند. بـه  قيمانند خبرنگاران از محل دق
توجـه   ماهايخلبانان و خدمه هواپ ييو توانا شرفتهيپ ياه اخبار به دستگاه

برخاسـتن دود از  «بـود:   نيچنـ  يونيـ زيتلو يهـا  از گزارش يكيشد.  يم
 ريحملـه و سـا   نيـ ا يگـذار تأثير دقـت و  زانيـ از م ينشانه مـوثق  ،هدف

 ياقـدام  نيـ ا«: شـد  دهيشـن  يگريدر گزارش د »حمالت مشابه آن است.
(ص  »شـود  مـي انجـام   تناميبه و يستيوناست كه در واكنش به تهاجم كم

در  ييكـا يپسـران آمر ”راد حماسـه سـاز و   جنگ بر اف يها ). گزارش137
ــرد ــتمركــز داشــت. ا “عرصــه نب ــد ني  كــايآمر اســتياز درون س دگاهي

پوشـش   ،اي رسـانه معتقد اسـت اصـول    نيهال ليدل نيهم خاست. به يبرم
آن  كيلوژودئيـ ا هـاي  سـوق داد. قالـب   تيسمت حوزه رضا جنگ را به
عنـوان سـنت    بهجنگ ” ،“يعنوان كوشش مل جنگ به”مانند  يزمان عبارات

 “مانـد  ياست كه م يروزيپ”و  “مردانه يعنوان حركت جنگ به” ،“ييكايآمر
 ميجنـگ را از هرگونـه مفـاه    بيـ ترت نيـ ) بودند و به ا144تا  142(ص 

  جدا كردند.  يو اخالق ياسيس
 كيدئولوژياز لحاظ ا يخبر يها دهد رسانه ينشان م نيهال  مطالعات

كـه تصـور    يقـدرت  ايـ  ونيـ زيدرت تلو. او معتقد است قستندين كپارچهي
مانـدن در   يبـه بـاق   يشتريب ليتما ونيزيتلو شود ميباعث  ،دارد شود مي

را  كيدئولوژيا نانيو اطم ييراهنما ونيزيتلو رايكند ز دايپ تيحوزه رضا
  .   كند ميبه عامه مردم عرضه 

واحـد در   انيـ جر كيـ اخبـار بـه    ليباور است كه تبـد  نيبر ا نيهال
واحـد در جامعـه    كيدئولوژيـ ا يجهـان  ديـ د كي جاديباعث ا ،ونيزيتلو
 اريبس تناميدر پوشش جنگ و ونيزينقش خبرنگاران تلو ني. بنابراشود مي

مطلـب   نيـ نشان دادن ا يبرا نيهال از خبرنگاران مطبوعات بود. تر فعاالنه
  را آورده است:   ريدو نمونه ز
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1966 هيژانو 21 ـي،س ـيب نا .  
  : ينكليبر ديويد

انـد. اگـر    خوانـده  ياكاريصلح را دروغ و ر يبارها تالش برا ها ستيكمون
مـورد   نيـ و در ا نديايمذاكره ب زيم يتوانستند پا يها م طور است آن نيا

  كار را نكردند.  نيا اماكنند  يافشاگر
  : يهانتل چت
 ،دارنـد  بس آتش يكه برا يتيامروز نشان دادند جد تناميدر و ها ستيكمون

  . يستدهند، ن يخود به خرج م ياسيامور س يكه برا يتيه جدبه انداز

  فارس جيدر جنگ خل يدئولوژيا
چگونه در طول جنـگ   كايكه دولت آمر ميداد حيتوض يقبل يها فصل در
گرفت و مـانع حضـور خبرنگـاران در     اريها را در اخت فارس رسانه جيخل

 نيـ ا ،كيلوژدئويـ ا دگاهيتر از آن از د مهم يشد. حت يديكل يمناطق جنگ
نظر داشـت و بـه    ريگزارش را ز هيته يبود كه دولت كل ساختار و الگو

خبرنگـاران   ياز دسترسـ  يريجلوگ ايخاص  يها گزارش يرخسانسور ب
  خاص اكتفا نكرد.  يبه مناطق جنگ

ـ  نيبه ا يازين ي،دئولوژيبه ا كرديرو نيا در كـه   سـت يفـرض ن  شيپ
 ليـ دل بـه  كـار  نيو ا كنند مي يآگاهانه اطالعات را دستكار يخبر رانيمد

 يشخصـ  ياسـ يس التيبـا توجـه بـه تمـا     ايطبقه نخبه  كيبه  يوابستگ
 يعيطب تيكه چگونه فعال ستا نيمورد عالقه ما ا سؤال. رديگ يصورت م

 نيـ . اكنـد  مي ديرا تول ينيب شيقابل پ ييمحتوا يها دلم ،اي رسانه ستميس
رتبـاط آن بـا سانسـور    اسـت كـه ا   يما در مورد اخبار داخل ژهيدغدغه و

 دنيرسـ  يدولت بـرا  ،كايمختلف آمر ي. در شهرهاستين ميچندان مستق
بـه سانسـور    يازيـ ن ،خود يخارج هاي استيكننده از س تيبه اخبار حما
 يهـا  در دادن خـط  ينقش مهم يمحل هاي ونيزيلومناطق ت نيندارد. در ا

فكـر   يابـر  يمناسـب  يهـا  ها روش شبكه ني. اكنند مي يباز يكيدئولوژيا
هـا بـا    روش نيـ آورنـد و ا  يوجود م دولت به يها استيكردن در مورد س
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 يخوب به شوند مي اعالم يمحل يها افراد و سازمان ياز سو نكهيتوجه به ا

 اتيضرور ي،محل يخبر يها خواهند شد. در شبكه رفتهيمردم پذ نيدر ب
و در  شــوند مــي تيــدرخواســت از مخاطــب تقو يو فرهنگــ ياقتصــاد
 نيرسـند. اگـر چنـ    يحد خـود مـ   نيبه باالتر يونيزيتلو ديجد يها شكل
طلبـد بـه    يرا مـ  يكه پاسخ احساسـ  يها در موارد شبكه ،رخ دهد ياتفاق
اسـت كـه    يبر خالف اتفاق نيو ا شوند مي كينزد يمحل يخبر يتهاسنّ

  دهد.  يرخ م يخبر يها شبكه سنّتي يها مدل قدرت “يامور عموم”در 
كه پوشش اخبار بـر   ديتوان د يم يراحت به يلمح يها سطح رسانه در

ـ  يها برنامه ،خبر يآور جمع ستمياساس س هـا و روابـط    آن رسـانه  نيروت
انجـام   يسسـات اجتمـاع  ؤها بـا مخاطـب و م   شده رسانه يبند چارچوب

 يازهايو ن يخبر يها رسانه ،كننده دولت تي. مثلث متصل و حماشود مي
 يهـا  يياز مـاجراجو  تيـ حماكـه فرهنـگ    كند مي تيفعال يطور يجمع
و  سيـ كنـد. ر  تيـ داد را تقو يفارس رو جيمانند آنچه كه در خل ينظام

پرداختند كه  يونيزيتلو يشبكه خبر كياخبار  ي) به بررس1995بوكالو (
 جيجورج بوش در خلـ  هاي استيبه س يدر مورد واكنش عموم يگزارش

كـرد.   هيته 1991 هيژانو 15در  يياهو اتيپس از آغاز عمل ژهيو فارس به
گـزارش بـا    هيـ نهـاد ته  كي يمحل يها دهند چگونه رسانه يها نشان م آن

وجود آوردند كه از اقدامات دولت جـورج بـوش    به كيدئولوژيانسجام ا
   “در خدمت قدرت قرار داشت.” ايكرد  يم تيحما

ــه ــژانو 17كــه در  يگزارشــهمــين منظــور،  ب  ،پخــش شــد 1991 هي
ضـدجنگ   يهـا  كنترل اعتراض يبرا يداخل دهنده تالش خبرنگاران نشان

 انيـ بـر وجـود حام   هيـ ضدجنگ با تك يها اعتراض ،گزارش نيبود. در ا
هـا بـا احساسـات     شـد كـه اعتـراض    تأكيـد  يشـده و حتـ   يجنگ خنثـ 

هسـتند. بـا اسـتفاده از زبـان      ددر تضـا  كـا يپرستانه موجـود در آمر  هنيم
 هيـ توان زاو يم مناسب يدر جاها ريو قرار دادن تصاو شيرايو ،نگارش
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و  سيوجود آورد. در مطالعه ر توازن كاذب به كيداد و  رييرا تغ يريدرگ
از دو تظـاهرات در كمـپ    هيـ ژانو 17كـه روز   يخام ريكل تصاو ،بوكالو

 يريگرفت و با تصـاو  قرار يدانشگاه تگزاس گرفته شده بود مورد بررس
جنـگ   انيشد. در تظاهرات حام سهيمقا پخش شد، ييكه در گزارش نها

دهــم  كيــهــا حــدود  شــركت كــرده بودنــد و شــمار آن يتعــداد انــدك
 يكي ريروز تصو نيكنندگان در تظاهرات مخالفان جنگ بود. در ا شركت

جنـگ   ،شود مي تأكيدطرفدار جنگ گرفته شد كه در آن  يها ياز سخنران
 يو فراموش شدن آن سرشكستگ تناميو يفارس باعث جبران ناكام جيخل

گرفتـه شـد كـه در آن     زيـ ضـدجنگ ن  يسـخنران  4 رياوخواهد شد. تصـ 
سربازان خط مقـدم و   انيها در م تيتعداد اقل ي،طيمح ستيز يها بيآس

مخالفت با جنگ نشان داده شد. بـا   زهيعنوان انگ به گريد يجزئ ليچند دل
پخش شده تالش شد كـه دو تجمـع بـا هـم برابـر       گزارشدر  ،حال نيا

  نشان داده شوند:
صـدها نفـر از مخالفـان     ،سمت كمپ دانشگاه تگـزاس  كي: در خبرنگار

  جنگ از شب گذشته اعتراض خود را آغاز كردند.
 ييكـا يهزار جـوان آمر  58 ،تناميمخالف جنگ): در جنگ و يگو (سخن

  جان خود را از دست دادند. 
 جيبـا جنـگ خلـ    ،تناميجنگ و نيننگ راثيجنگ): م يحام يگو (سخن

  خواهد رفت.... نيفارس از ب
 يگـر يجمهور تظاهرات د سيطرفداران رئ ،: چند قدم آن طرفتررنگارخب

  برگزار كردند.  
 تنـام يعـراق و  نكـه يا ي): بـرا يهمان فرد قبل ـ جنگ يحام يگو (سخن

  . ستين
ـ  تظاهرات كوچك ني: اخبرنگار بـود.   ياحساسـات در آن قـو   يتر بود ول

  . ]ما تأكيد[
   كايآمر ،كاي(مردان در حال شعار): آمر

  با ما چند سرباز دارند؟  سهيها در مقا جو): آن(دانش
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 يريـ بـروز درگ  ،بـودن محـل تظـاهرات دو گـروه     كيـ (خبرنگار): با نزد

  قابل اجتناب بود. ريغ
  ].بحث مبهم و نامشخص[(دانشجو) 

 يخـوار  اهيـ گ يايـ در مـورد مزا  امـت يتوانـد تـا ق   ي(دانشجو): گوسفند م
تنها  نيحس هد و صدامد يها گوش نم حرف نيگرگ به ا اماصحبت كند 

  فهمد.  يزبان خشونت را م
از جنـگ اسـت و    تيـ در حما ييصـدا  ي،هياستعاره به ظاهر بـد  نيا
. ديـ آ يحساب م گزارش به نينظر از هر دو طرف در ا اظهار نيتر يطوالن

تـا   كنـد  ميخارج  يخبرنگار لحن گزارش را از حالت دو قطب ،پس از آن
برسـد. هـر چنـد كـه لحـن       انيـ نظام كننده از تيحما يريگ جهينت كيبه 

  طرفدار جنگ است: الًانتخاب شده كام
دارنـد.   يتر قياند احساس عم آمده نجايكه ا ياز كسان ي(خبرنگار): برخ

بـرادر   ]پخش شد كايسرود و پرچم آمر ريجمله با نشان دادن تصاو نيا[
  فارس است. جياكنون در خل “جونز يكل”خانم 

 ديـ كن يكـه مـ   يتنها كار ،ده شما آنجاستاز خانوا يعضو ي): وقتي(كل
  از آنان است.  تيحما

انـد اكنـون جنـگ     كه در زمان صلح بزرگ شده ياني(خبرنگار): دانشجو 
 يپالكاردهـا  ريپخـش تصـاو  [. كشند يخود را به چالش م هاي هم نسل

كـه در   ياحساسات امانه.  ياند و بعض كرده ريياز شعارها تغ ي. بعض]صلح
(صدام؟) بروز كرد هنـوز بـه قـوت خـود      و خشونت يتپرس هنيم جهينت
  است.  يباق

رسد كه  يم نظر بهو متعادل  يگزارش معمول كيگزارش در نگاه اول  نيا
 يبررس امادهد.  يمخالف و طرفدار جنگ را در برابر هم قرار م يها گروه

 كـا يدولـت آمر  يهـا  استيوضوح از س گزارش به ناي دهد ينشان م قيدق
شـد تظـاهرات گسـترده     يتنهـا سـع   گزارش نه ني. در اكند مي يطرفدار

 لهيوسـ  (بـه  ديآ نظر بهبا تظاهرات كوچك طرفداران جنگ  برابرضدجنگ 
كننـدگان) بلكـه    نظر اظهار ريتصاو نيكلوزآپ و بسته و همچن يها شات

 يكلـ ”همـان   ايـ گذار عضو خـانواده  تأثير تفكر ضدجنگ در برابر عنصر
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دارد (هنگام گفـتن   “تر قيعم يتعهد/كه  ين كسهما ؛رديگ يقرار م “جونز
كشـور   نيدر برابر پرچم ا كايآمر يخواندن سرود مل ريتصو ،عبارت نيا

در  يساده و خنث اميپ كيبا هدف انتقال  “يكل”استفاده از  ايپخش شد). آ
نشـان   يبـا كلـ   يبه مصاحبه واقعـ  ياز سربازان بود؟ نگاه تيمورد حما

اظهار نظر (با صدا) موافـق سـربازان در    كيبال دن دهد كه خبرنگار به يم
 ييكايتنها از سربازان آمر نه يموافق جنگ بود. كل كامالً يافض كيدرون 

كرد و گفت كـه بـوش كـار     تياز كل جنگ حما دفاع كرد بلكه صراحتاً
نبود از  يجمله راض نيدهد. البته خبرنگار كه از ا يانجام م يا العاده خارق

خـود را در مـورد تظـاهرات ضـدجنگ      يشخصـ  احساسات او خواست
  :ديبگو

   د؟يهست نجاي(خبرنگار): شما چرا امروز ا
ـ    تيهستم تا حما نجاي): من اي(كل جمهـور   سيخـود را از سـربازان و رئ

كـنم   يانـد. فكـر مـ    انجـام داده  يا العـاده  ها كار خـارق  آن راياعالم كنم ز
نكـردن از   يطرفدارم رنظ بهاند.  از حد بوده شيمورد ب نيها در ا اعتراض

  مان به صالح ما نباشد.  ز زابرهه  نيها در ا آن
كـه   سـت ا نيمنظورم ا د؟يشو يناراحت م ياز نظر شخص اي(خبرنگار): آ

 نيـ ا دنيـ از د ايـ خانواده شما در جبهـه جنـگ اسـت. آ    ياز اعضا يكي
صـحبت   قـدر  نيـ ا نجـا يكـه در ا  يضدجنگ در مردمـ  يقو يها دگاهيد

   د؟يشو ينمناراحت  ،كنند مي
ناراحـت   كننـد  ميصحبت  يناآگاه نيها با ا آن نميب يم نكهي): از اي(كل
 ارياست و فرد بس تلريمانند ه نيحس دانند صدام ينم ها آن رايشوم. ز يم
 ارياست. هر كس با چاقو شكم زنـان بـاردار را پـاره كنـد بسـ      يرحم يب
و خوشـحالم   رديبگ جلو او را دينفر با كيرحم و مستحق مرگ است.   يب

  . ميكن يرا م كار نيكه ما ا
بـا   يبرخورد شخصـ  ،ديشنو يها را م آن هاي صحبت يوقت اي(خبرنگار): آ

   د؟يكن يآن م
 يبـرا  يگريروش د ايماجراست. آ نيا ريخانواده من درگ راي): بله زي(كل

 ديـ كن يكـه مـ   يخانواده شما آنجاست تنهـا كـار   يمن وجود دارد؟ وقت
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انجـام داده   يا العـاده  جمهور بوش كار خارق سيرئ هاست و از آن تيحما

  ]ما تأكيد[است. 
مخالفت بـا   ي،كل يها خبرنگار و پاسخ سؤاالتاست كه با توجه به  واضح

 نـه يگز زيها ن از آن تيو خانواده اوست. حما يمنزله مخالفت با كل جنگ به
 ليـ گـزارش بـر اسـاس تما    مينوع تنظ ني. اشود ميپرستانه محسوب  هنيم

در پاسـخ بـه نـوع     گـر يخبرنگـار د  كيـ . شود ميخبرنگار انجام ن يشخص
ممكن بود مـن بـا   «در مورد جنبش مخالفت با جنگ گفت:  يگزارش ميتنظ

خواسـتم   يمن مـ  يول ،كردند موافق نباشم يها به آن اعتراض م آنچه كه آن
 شيكه در گزارش باال به نمـا  ي). قالب1992(دسامبر  »منصفانه برخورد كنم

بـه داشـتن    ازيـ و بـدون ن  ياستاندارد است كه به آسـان  يروش ،شته شدگذا
نوع  نيه مهم در اتقابل اجراست. نك ،ريمورد مواضع درگ در اديز اتاطالع

قابـل   نـه يزم كيـ كردن  دايها تظاهر به داشتن تعادل و در كنار آن پ گزارش
  است.   يينها يريگ جهينت ياجتماع برا تأييدقبول و مورد 

كـه   ميكنـ  يبررسـ  ديبا ،كيدئولوژيا يمحتوا در الگوها ليتحل هنگام
 نيـ ا يسازد. بـرا  يو م كند مي بيرا با هم ترك يديخبر چگونه عناصر كل

طور كه در باال انجام شـد   همان ،دقت خوانده شود متن خبرها به ديكار با
بهتـر نسـبت بـه     يموضـع  جنگ چگونه در يطرف حام ميو متوجه شد
شـد   هيته يفراوان يها گزارش ،نيه شد. عالوه بر اقرار داد گمخالفان جن
از  يا جنگ بـه مجموعـه   يگروه حام نيها وصل كردن نماد كه هدف آن

هـا در   ارتبـاط دادن  نيـ بود. ا يپرست هنيو م “سربازان”نكات مثبت مانند 
  از پوشش اخبار قابل مشاهده است:  ريمنتخب ز يها نمونه

ز طرفــداران جنــگ در دانشــگاه نفــر ا 150خبــر:  نــدهي) گوهيــژانو 23(
 يپرسـت  هنيكـه در مـورد مـ    يتگزاس تجمع كردند و به سخنان افـراد 

معتـرض در   5 نيـ ا ،گوش فرا دادند. در نقطه مقابـل  ،كردند يصحبت م
تمام مخالفان جنگ هسـتند كـه    ،تگزاس التيا تختيبرابر ساختمان پا

  در دسترس بودند. 
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و تكـان دادن   ييمـا يراهپ ريتصـاو  يصـحبت رو [) خبرنگـار:  هيژانو 19(
 ريتصـاو  ....اسـت  كايمرحقايق آ ريتصاو نهاي: ا]شنيلوك يكيپرچم در نزد

. جنـگ در  انـه يبه سربازان مسـتقر در خاورم  مانهيو افتخار صم تيحما
  زنده كرده است.  نجايرا در ا يپرست هنيم ،انهيخاورم

ه شركت ب يليتما نديگو يهم هستند كه م ي) خبرنگار: كسانهيژانو 23(
منافع كشورشان دست بـه هـر    تأمين يحاضرند برا امادر جنگ ندارند 

  ]ما تأكيد[بزنند.  يكار
منتقـدان   يست از سـو كايآمر يادعا كه جنگ بر اساس منافع مل نيا البته

منتقـدان از اصـول    نيـ ا يبعـد  يهـا  در گزارش اما شد. دهيبه چالش كش
  ور نشان داده شدند: د “انيخانواده نظام”و از جمله  يپرست هنيم

هـا   آن زانيكه عز ييها خانواده يبراات خبر: اعتراض ندهي) گوهيژانو 17(
 انيـ نظام نيـ از ا يكـ ي. همسـر  استفارس هستند، آزاردهنده  جيدر خل

ـ   يم ديگو يم از حضـور شـوهرش در آن    يو اسـترس ناشـ   يتوانـد نگران
ـ   طيشرا  حضـور افـراد   يهـا  صـحنه  دنيـ د يخطرناك را تحمل كنـد ول

  قابل تحمل است. ريغ شيضدجنگ برا راتدر تظاه نيخشمگ
كلمـه بـه كلمـه اخبـار را گـوش       انينظام يها از خانواده ياري(زن): بس

  ها دارد.  بر آن يرانگريتظاهرات اثر و نيا كنم يدهند و فكر م يم
 يكـه اعضـا   يكسـان  يخبر: احساسات ضدجنگ برا ندهي) گوهيژانو 17(

كـه از   يشـركت دارنـد و كسـان    “وفان صـحرا ت” اتيشان در عمل خانواده
  كننده است. ديناام ،كردند تيجنگ (با عراق) حما يجورج بوش برا ميتصم

: مـردم  ]تظاهرات ضـدجنگ  ريتصو يصدا رو[خبر  ندهي) گوهيژانو 19(
خـود را   يهـا  درخواسـت  اديـ جمع شده و با فر يالتيدر برابر ساختمان ا

 هنيگـروه مـ   كيـ كـه   سـت ي الدر حـا  نيكردند. ا يصلح اعالم م يبرا
 ييكـا ياز سـربازان آمر  تيـ در حما ييسـرودها  ييپرست از سكنه روستا

  ]ما تأكيد[خوانند.  يحاضر در جنگ م
  :]تظاهرات كهنه سربازان ريتصو يصدا رو[خبر  ندهي) گوهيژانو 23(

كامل خود قرار  تيرا مورد حما انهيحاضر در خاورم انينظام ديبا كايآمر
از تعـداد تظـاهرات    نـد يگو يكهنه سربازان اسـت كـه مـ    اميپ نيدهد. ا

بـد را   اميپ نيها ا اعتراض نديگو يها م ضدجنگ آزرده خاطر هستند. آن
  . ميكنينم تيها را حما فرستند كه ما آن يبه سربازان م
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 بنـد  يواكنش به تذكر اچ راس پروت كه گفته بود ابتدا بـه كشـور پـا    در
به  يبند يتواند با پا يوش نشان داد كه مجورج ب ،انيو بعد به نظام ديباش
از  يكـ ي “انيـ از نظام تيـ حما”كنـد.   يتعهد به كشـور را عملـ   ،انينظام
دولـت در   يهـا  استيموجود با س يها ثر در كنترل مخالفتؤم يها حربه
در  يهمبسـتگ  جاديا يرا برا يمشخص انيحربه بن نيبود و ا فارس جيخل

 فيـ ط ،افـت ي) در1991( سيه كـان طور كـ  آورد. همان يوجود م جامعه به
را بـر آن   يمحلـ  يونيزيتلو يها گسترده و ناهمگون مخاطبان خبر، شبكه

هـا و   نشـانه  قيـ از طر يكـ ينزد جاديا يبرا ييها دنبال روش دارد كه به يم
 “انيـ از نظام تيحما”پرست  جنبش وطن نيب ني. در اباشدمنافع مشترك 

را كه از جانب نظرات  يكيزدحس ن نيداد ا يامكان م يمحل ونيزيبه تلو
از دانـش   يبـ يكنـد. ترك  ايـ اح ،شـد  يمـ  ديـ تهد استيمخالف در مورد س

دهــد در پوشــش  يمــتن اخبــار نشــان مــ قيــو خوانــدن دق يســيخبرنو
 كيـ چگونه به تأثيرات  سطح ،ارسف جياز جنگ خل يمحل هاي ونيزيتلو

  . افتيارتقا  يكيدئولوژيرده ا

  خبر و سلطه   نمونه
ا  ،حاصل شده است يكم شرفتيگرچه پ ،شود ميمتذكر بكر  ساموئل امـ 

 سيانگلـ  يسـت يماركس اي رسانهمهم در مدرسه مطالعات  سؤاالتاز  يكي
 ايــحــاكم چگونــه بــا هنجارهــا و اقــدامات  يدئولوژيــكــه ا ســتا نيــا
). مرداك 73 :1984( شود ميبر كاركنان رسانه مرتبط  “حاكم يدئولوژيا”

ـ  « ديـ ند محققان با) معتقد35 :1977( نگيو گلد  يهـا  ارزش نيارتبـاط ب
» يشـغل  يهـا  يدئولوژيـ حاكم و ا يدئولوژيدر آن فرهنگ را با ا يعموم
 يدئولوژيـ ا” يبررسـ  ات،ارتباطـ  نيـ ا يبررس يراه برا كيكنند.  يبررس
برد اهـداف  شـ يپمنظـور   بهكاركرد آن  زانيم نييو تع يخبرنگار “يا حرفه
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و  ميكنـ  يمـ  يها را واكاو ارتباط نياابتدا  ،فصل نيا مهسلطه است. در ادا
  .   ميكن يم ينمونه خاص را بررس كيسپس 

  همدل نمون مفهوم
مفهـوم  ” ينگار روزنامه يا حرفه يدئولوژيا يمفهوم معمول در بررس كي

شـده كـه    رفتهيپذ ييالگو اي) است؛ مدل 23 :1963توماس كون ( “نمونه
با ارزش است كـه   يماننمونه تا ز كي. كند ميبه داشتن درك بهتر كمك 

آن را  يهـا  هيفرضـ  ،كنندگان به آن عرضه كند و عمل يعمل يها ييراهنما
 صـحبت  ينمونه علمـ  يها مورد مدل در “توماس كون” نكهي. با ارنديذبپ

كار گرفته شـود.   به زين ينگار تواند در روزنامه يم فيتعر نيا يول كند مي
هـر   ؛اطالعات هستند يورآ جمع يتجرب تيدو فعال ينگار علم و روزنامه

انـد.   پژوهان خود فـراهم كـرده   دانش يقابل آموختن را برا يها دو روش
باشند و تنهـا بـر    ايطرف به دن يناظران ب دينگاران با و روزنامه شمنداندان

ماننـد   زين ينگار اساس مشاهدات خود قضاوت كنند. مدل نمونه روزنامه
  . كند مي داياعتبار پ يهمگانبر اجماع و توافق  هيها با تك عرصه ريسا

 نيـ ا اما ،شود ميمشكالت توجه  يمدل نمونه به برخ كيدر  نكهيا با
آن بـه   اريـ در اخت يكه با استفاده از ابزارها ينمونه در مواجهه با مشكالت

مـدل   كيـ . كنـد  مـي ها صرف نظر  آن ياز بررس ،ستنديقابل حل ن يآسان
 نيگذارد و ا يم ايما به دن دگاهيبر د يقابل توجه تأثير ،نمونه با ارائه الگو

 مطالعـه انجـام   يمناسب براات محدود كردن حوزه موضوع قيكار از طر
 ميكنـ  ياست كه ما فكـر مـ   يمدل نمونه مشابه روش كي ي. سادگشود مي

  .كند ميسلطه عمل 
بـه   ،حيصـر  نيعرضـه قـوان   يجا مدل نمونه به ،)1992گفته كون ( به

و نه  ستميمدل نمونه را با قرار گرفتن در س ،نيابراپردازد. بن يارائه مثال م
بـدان معناسـت كـه     نيـ تـوان آموخـت. ا   يمـ  نيآموختن قـوان  قياز طر
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مطالعـه موجـود    يصورت مكتـوب و بـرا   مهم مدل نمونه به يها يژگيو
 نيآن ارائـه كننـد. بنـابرا    يبرا يتوانند منطق كامل يآن نم روانيو پ ستين

بردن  يپ يسرنخ برا نيتواند بهتر يل نمونه ممد روانياقدامات و اعمال پ
زمـره،  اعمـال رو  نيـ از ا يچيبه ساختار مدل نمونه راهنما باشـد و سـرپ  

تواند  يهر مدل نمونه م ني. اعمال روتاستمدل نمونه خبر  هيعل يديتهد
از آن  يبرابر تخط در يعنوان دفاع از طرف افراد داخل مجموعه به ژهيو به

 انيـ نما يمـدل نمونـه هنگـام وقـوع تخطـ      يزهـا شـود. مر  يابيمدل ارز
 نيـ مدل نمونه تناسب ندارند. ا يها يژگيكه با و يموارد يعني ،شوند مي

 يديـ مدل نمونه، در واقـع تهد  التيبردن مرزها و تما سؤال ريموارد با ز
شوند. البتـه اگـر تعـداد     ميترم ديبا جهيو در نت نديآ يحساب م آن به يبرا
و سـازگار   رييمدل نمونه مجبور به تغ ديبرسد، شا يموارد به حد كاف نيا

  ها شود.   شدن با آن

  نمونه و سلطه مدل
 نيتـر  از مهم يكيمتناسب باشد.  يا با الزامات سلطه دينمونه خبر با مدل
بحـث   ،قبل گفتـه شـد   يها طور كه در فصل مدل نمونه همان يها يژگيو
 ته اند ادعا كنند كامالًخبرنگاران نتوانس ،رياخ يها است. در سال يطرف يب
 توسلتعادل و انصاف م ،مانند دقت يهاتيبه توج نيطرف هستند بنابرا يب

تعصـب اسـت و    ي،طرفـ  يمخالف ب ،ديگو يطور كه هكت م اند. آن شده
كـه   رنـد يگ يمـ  نيـ فرض را بـر ا  يمتعارف از تعصبات خبر يها يابيارز

  .است يبوده و شخص راستاريو ايخبرنگار  ياشتباه از سو
گـزارش   يمـانع اصـل   ،) متعصـب اميـ دهنـده (پ  انتقـال  نكهيفرض ا با

 تيـ كـه در مـدل نمونـه خبـر فعال     يخبرنگـاران  ،اسـت  قيطرفانه حقا يب
 ديــچنــدان مف يا را از لحــاظ حرفــه تأكيــدمــورد  يهــا ارزش ،كننــد مــي
اعتقاد دارند كه بـه چشـم    ياديز يها . البته خبرنگاران به ارزشابندي ينم
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عنـوان   قرار دارند. بـه  ياجتماع يها در پوشش هسته ارزش اريز نديآ ينم
 يحاكم را كـار  يدر چارچوب فكر تيفعال يخبرنگاران دست چپ ،مثال

تا بـه حـال    ديگو ي) م1988 ،(مك دوگال يدانند و چامسك يآزاردهنده م
 وابسته بـه دولـت كـار    يها شناسد كه در رسانه يرا نم يستياليسوس چيه

در  1977در سـال   مزيآنجلـس تـا   لـس  ةزنامـ اشر روچندلر ن سيكند. اوت
سـابق   ريـ روزنامـه و دب  نيـ كارمند ا ريدر مورد رابرت ش يسؤالپاسخ به 
كـار   مزيتـا اكنـون در   ،بود كاليرامپارتس گفت: اگر او راد يچپ ةروزنام

  ).  12 :1988 ،كرد. (مك دوگال ينم
گـاران  خبرن نيتناسـب دارنـد. بنـابرا    يا سـلطه  طيها با شرا فرض نيا
افـراد   ،كننـد  كتـه ياخبـار را د  ،دهنـد منبـع برجسـته    يكه اجازه مـ  يزمان

ـ  نديآ يحساب م به يطرف يب  ياگـر بخواهنـد از تخصـص خـود بـرا      يول
ها در  . رسانهشوند مياستفاده كنند به داشتن تعصب متهم  جيبه نتا دنيرس

بـدون انتقـاد را    يرفتـار  ،گـان يرونالد ر يجمهور استير ورهد نينخست
نتوانستند  ياز مخالفان نخبه و كي چيه رايگرفتند ز شيدر پ يسبت به ون

 اي رسـانه  يعنـوان صـدا   ثر به چالش بكشند و خود را بـه ؤطور م او را به
) در 1986( نيهــال  ).1988 ،مطــرح كننــد (هارتســگارد گــانيمخــالف ر

از جنـگ   يبه انتقاد جد كايآمر يها دهد رسانه يم نخود نشا يها يبررس
نخبه مشاوران دولـت جانسـون    يكه شورا ينپرداختند مگر زمان تناميدر و

توجـه   كـرد يرو نيـ داد. در ا رييـ نظر خـود را تغ  “مردان با خرد”همان  اي
. شـود  مـي منـع   يعنوان نداشـتن ارزش خبـر   به يرسمريبه منابع غ يجد
در واقع  ،عنوان هنجار ارزش به يب يها گزارش رشيپذ باها  رسانه نيبنابرا
طور كـه توسـط منـابع     را آن يباز يكيدئولوژيا نيها و قوان ارزش ،مرزها

  .رنديپذ يم ،شود مي ريو تفس نيينخبه تع
و  راسـتاران يدارد. و يسـلطه سـازگار   طيبـا شـرا   زين شيرايو نديفرا
مـدل نمونـه    يهـا  كامل هنجـار  رشيپس از درك و پذ معموالً رانيسردب
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 نكـه ي). بـا ا 1955 ،ديـ بر ،ثـال رسـند (م  يها م ستپ نيبه ا ينگار روزنامه

هـا   كمتـر از آن  رانيسردب ،دارند اتيبا واقع يتر كيخبرنگاران تماس نزد
چــرا كــه  ؛در برابــر تعصــبات قــرار دارنــد ميو تســل غــزشدر معــرض ل

خـود را در   ديد”خبرنگاران ممكن است غرق داستان شده و به اصطالح 
 رتبـه  يعال رانيسردب دست بدهند. آن از “بزرگ و قابل توجه ريبرابر تصو

 يهـا  بـا ارزش  ميصورت مسـتق  به نيبزرگ همچن يها در روزنامه ژهيو به
بـه   يليدر تمـاس هسـتند و تمـا    يمنابع رسـم  ريمورد نظر مقامات و سا

خبرنگـاران در جنـگ    اتيـ دهنـد. تجرب  يمرزها نشان نم نيخارج شدن از ا
 1960دهــة  ليــدهــد. در اوا يارائــه مــ نــديفرا نيــاز ا ينمونــه عــال تنــاميو
او اغلب  اماكرد  يم تيفعال تناميبود كه در و يخبرنگار مطلع ،هالبرستام ديويد
 رانيسـردب  يخـود از جنـگ از سـو    نانهيبدب يها زارششدن گ رفتهيپذ يبرا
از  يتر نانهيب خوش يها گزارش ،رانيدولت با مشكل مواجه بود. سردب يحام

 يزينداشتند چ ليه بودند و تماكرد افتيدر كايمقامات پنتاگون و دولت آمر
  ).1988 هان،يكنند (ش تأييدها را  بر خالف آن گزارش

  كنت مك دوگال مورد
 ميبـر  يم انياز نقض مدل نمونه به پا يمثال واقع كيفصل را با ذكر  نيا

 كـال يراد كي: كند ميفصل را روشن  نيموارد مطرح شده در ا يكه برخ
مثـال   نيـ رفـدار دولـت بـود. در ا   ط يها حال خبرنگار رسانه نيكه در ع

 قيـ سـلطه از طر  كـرد يرو ياجـرا  يدر مورد چگونگ يتوان به شناخت يم
مـدل   ايـ  ينگـار  روزنامه يا حرفه يدئولوژياتاق خبر شامل ا يها تيفعال

 مياز مدل نمونه، درخواست تـرم  ي. در واكنش به تخطافتينمونه دست 
نسبت بـه   يتخط نيكه ا يزمان ژهيو ؛ بهشود ميصادر  يهنجارساز ايكار 

  حساس از نظر سلطه انجام شود. يمرزها
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    نهيشيپ
 يدر بركلـ  ايـ فرنيدانشـگاه كال  يعلم ئتيمك دوگال كه اكنون در ه كنت
طرفـدار دولـت را در    يهـا  ر افتخار خود در رسـانه پ تي، فعالكند ميكار 

آغـاز كـرد. در    سـي وجريدر ن وزيـ هرالـد ن  ةبا كار در روزنام 1956سال 
بـود و سـپس از    ژورنال تيوال استردر  1972تا  1961 يها له سالفاص

آغـاز كـرد.    مزيلـس آنجلـس تـا   ساله خود را در  10 تيفعال 1977سال 
 يهـا  كننـده از درون رسـانه   كسـل ”او با عنـوان   يدو قسمت يها ادداشتي

 وويوي ر يستيالينامه سوس در ماه 1988در نوامبر و دسامبر  “يدار هيسرما
مقالـه او   نيـ بـه راه انـداخت. در ا   اي رسانهجنجال در محافل  از يتوفان

 يبا نام مستعار برا ،رنالجِ تيوال استركه هنگام كار كردن در  ردفاش ك
 ينوشته و موضوع مطالب را بر اساس باورها يمطلب م كاليراد اتينشر
وال كـه در   ياو هنگـام  ،عنـوان مثـال   كـرد. بـه   يمـ  خود انتخاب كاليراد
كـرد و   يآور اسـتون جمـع   ي.ايدر مورد آ يبود اطالعاتنال رجِ تياستر
لـس  نوشـت. در   كـال ينگـاران راد  خيمورد اقتصاددانان و تـار  در يمقاالت

به چـپ   ليمتما هيو نشر كالياقتصاددانان راد ياو به بررس مزيآنجلس تا
ـ  يديموضوع واكـنش شـد   نيپرداخت. ا مادر جونز داشـت از   يرا در پ

 اتيطرفدار دولت و نشـر  يها كه در روزنامه ييها جمله مقاالت و ستون
  .  دچاپ شدن يصنعت

ـ  يها ها و برنامه ارزش نير تنش بدوگال كه از رابطه پ مك بـه   نيروت
نوبه خود به ابهام موجود در مدل نمونه  به زيسود خود استفاده كرده بود ن

 اتياز خبرنگـاران در برابـر شـكا    رانياذعان كرد. او آموخته بود كه سردب
 رشگـزا  كننـد  مـي كه ادعا  يخوانندگان اي ياجتماع يها گروه ،منابع خبر

 كننـد  مـي  تيـ داشـته حما  گريد ياشكاالت اساس ايها جانبدارانه بوده  آن
كـرده باشـد    تيـ را رعا تيـ اهم مشروط به آنكه خبرنگار تمام مسائل كم

  ).19 :1988(مك دوگال، 



  قال پيامانت  470
 يمنـابع خبـر   قيـ از طر ديـ دانسـت خبرنگـاران با   يدوگال كـه مـ   مك
 ديكردم كه از قبل با عقا يم دايرا پ يشان را بزنند گفت: من كارشناسان حرف

  . كنند ميمن كمك  هينظر تأييدبه  ديعقا نيدانستم كه ا يها آشنا بودم و م آن
كردم تـا   يمن مقامات وابسته به نظام حاكم را دعوت م گريد يسو از
 يكه سـع  كاليراد يها دگاهير دو اعتبا ييها به شناسا حضور آن قياز طر

او  يهـا  ). نوشـته 23 :1988داشتم رواج دهـم كمـك كـنم (مـك دوگـال،      
كـرد، هـر چنـد     يمي رويو قابل قبول از مدل نمونه پ يبه اندازه كاف معموالً

 ايـ آ”از مخاطبان در انتظـار او بـود:    يا نانهيخشمگ يها واكنش زين يگاهكه 
از خوانندگان به مقالـه او در   يكي جمله واكنش نيا “؟يهست ستيتو كمون

مـرتبط   يگروه صنعت كي). 14 :1988بود (مك دوگال،  “مادر جونز”مورد 
رو  هـاي  جنگل”با عنوان  يدر انتقاد به مجموعه مقاالت و زين يبان با جنگل
 التيتشـك  دگاهيـ د”ادعا كرد مك دوگال  مزيلس آنجلس تادر  “يبه نابود
  ).1989بنت، ( كند مي تيرا تقو “يضدخصوص ياقتصاد
رنگ و  ،جنجال ،تياهم يعناصر خبر«دوگال گفت در مقاالتش  مك
 ينگـار  روزنامـه  يوجود داشـت كـه اسـتانداردها    يبه اندازه كاف يشگفت
 نياو همچن »كند تيبودن رعا يمرتبط بودن و خواندن نهيرا در زم يتجار

جنجـال  بـه دور از   يو داشتن لحن اتيبر واقع هيتك ،وجود آرامش«گفت 
لـس  ). او گفـت:  24 :1988(مـك دوگـال،    »كند ميصدق  مولفر نيدر ا

تنـوع   يداد و بـرا  يم يا عمل گسترده يبه خبرنگاران آزاد مزيآنجلس تا
بـه قـانون   « زيـ خبرنگـاران ن  نكـه يشد مشروط بر ا يدر كار ارزش قائل م

 از رفتار تنـد و  يمربوط به خوددار نيقوان ،باشند بند يپا يطرف يب يشغل
(مـك   »كننـد  يخـوددار  يكنند و از اظهار نظر شخص تيعارا ر يغاتيتبل

  ).13 :1988دوگال، 
تعـادل   جاديا يمك دوگال او را مجبور كرد برا ريسردب ،مثال عنوان به

كـار را در   محافظـه  يگو سخن كينظرات  ي،نابرابر نهيدر زم يا در مقاله
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 لـدر ياظهار نظر گ ،كند ميدانستم او اشتباه  يم نكهيبا ا«گزارش بگنجاند: 
 ير و غنيفق نيب يفزون فاصله رو به ،گفت يرا به گزارش اضافه كردم كه م

). در 18 :1988(مك دوگال،  »است يتيجمع يا لهئطور كامل مس به باًيتقر
مـك دوگـال بـه او     ريسردب ،مدل نمونه يها تياز محدود گريد يا نمونه

 يبه روش كار نيشرط كه ا نيه ااجازه داد نام ماركس را مطرح كند البته ب
 نيـ آن مقاله چـاپ شـود بـا ا    نكهيا يانجام شود. مك دوگال برا زيطنزآم

  ).17 :1988درخواست موافقت كرد (مك دوگال، 

  از مدل نمونه يتخط
خبرنگـاران بـه احتمـال     ،ساز باشـد  مدل نمونه مشكل يبرا يتخط نيا اگر

ـ  ياديكنار آمدن با آن با مشكالت ز يفراوان برا  نيـ انـد. در ا  رو شـده  هروب
 تأييـد مشـهود و قابـل لمـس باشـد و دفـاع و       ديبا يميترم يكارها ،موارد
 يغـات يخـاطر تبل  نقض مدل نمونه به نياز مدل نمونه انجام شود. ا يا جانانه

 ،عنـوان مثـال   كرد. بـه  دايپ تيشد اهم انيكه ب يكه در مورد آن بود و روش
مـك   يهـا  ادداشـت ي ،نوشـت  مزيلس تاآنج لسدر  يا شاو در مقاله ديويد

 »آورد وجـود  طرفدار دولت به يِنگار را در جامعه روزنامه يدوگال اختالفات
 زين Editor & Publisher ياقتصاد ةدر روزنام يا ). مقاله1 :1989(شاو، 

 اي رسـانه خشـم   جاديآن مطالب باعث ا يبا افشا«اعالم كرد مك دوگال 
  ).10 :1989 ن،ي(اشتا »شد
سـاز بـودن    در خصوص مشـكل  زين يگريماجرا شواهد روشن د نيا
ـ   به ـ   ديـ رتنش عقاهمراه داشت و در مورد رابطـه پ  يطرفـ  يخبرنگـار و ب

 انيـ خـود را ب  يكه نظرات شخصـ  ينگاران مطرح شد. روزنامه ييها بحث
خبرنامـه   كيـ دهنـد.   يقرار م ديدر واقع مدل نمونه را مورد تهد ،كنند مي

ا كرد  فيتوص يمك دوگال را عال يدوران كار يرتجا ينگار روزنامه امـ 
منابع  يجوو اقدام او در جست ژهيو به .برد سؤال رياو را ز يا رفتار حرفه
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مخالفـت بـا    ايـ  يدرد هماهنگ كردن هم شيموافق با نظرات خود و از پ

  ). b1989شده تحت عنوان  يسي، بازنوa1989ها (روتبارت،  موضوع
 نيتر ضربه به حساس قتيدوگال در حق قدام مكاگفت  يمقاله م نيا

روزنامه تا چـه حـد در برابـر     كي. ينگار اعتبار روزنامه يعنيعصب بود 
 يدسـتكار  يشـدن منـافع شخصـ    تـأمين  يكه اخبـار را بـرا   يخبرنگاران

اقـدام در واقـع    نيـ ). اb1989اسـت؟ (روتبـارت،    ريپـذ  بي، آسـ كنند مي
يي جا ،بود ينگار وزنامهدرست و غلط در ر نيمبهم ب طوطبه خ يا اشاره

وجـود نـدارد (روتبـارت،     يينهـا  يقاضـ  ايقانون مكتوب  چيكه اغلب ه
b1989: 1نگـاران عالقـه دارنـد در     روزنامـه  كنـد  ميمقاله عنوان  ني). هم
در درون فاقـد   كـه  يداشته باشند در حال يجبهه متحد رونيب يايبرابر دن

). شـركت  1ص . ندخـود هسـت   يدر باورهـا و رفتارهـا   توافق زانيم نيا
)Dow Jones & Company, Inc(.  رنـال جِ تيوال اسـتر  ةمالك روزنامـ 

  موضوع منتشر كرد:  نيبه ا ياللحن ديواكنش شد
از خبرنگاران سابق  يكيكه  ميهست نيخاطر و خشمگ دهيرنج اريبس ما

 نيـ كرد از درون صفحات ا يكه تالش م كند ميادعا  رنالجِ تيوال استر
خبرنگـار   نيپنهان را ادامه دهد. هر چند ا يكيدئولوژيا برنامه كي هينشر

او در  تيـ را ترك كـرد و اهم  رنالجِ تيوال استر ،شيسال پ 15از  شيب
 يتر از اندازه واقعـ  در ذهن خودش بزرگ ينگار و در روزنامه هينشر نيا

نوشـته بـود    هيرا كه مك دوگال هنگام كـار در نشـر   يمقاالت آن است. ما
روزنامه موفق عمل كرد  يريسردب نديكه فرا ميباور نير او ب ميمرور كرد
وال  يخبرنگار چاپ شد بـر اسـاس اسـتانداردها    نيكه با نام ا يو مطالب
مـا   انيـ و انصاف بـود. در پا  يارزش خبر ،از لحاظ دقت رنالجِ تياستر

كه با افتخار اعالم  يكه شخص ميدان يكننده م و نگران بيعج اريرا بس نيا
و  رانيخـود را بـه سـردب    يشخصـ  ياسـ يداشـته نظـرات س   يسع كند مي
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 كيـ اكنـون در   ،كنـد  ليـ اند تحم به او نداشته يشك چيكه ه يخوانندگان
  ).      1989 ن،ي(آست كند مي سيتدر عتبردانشگاه م
مشخص  زيمك دوگال ن رانيموضوع از نگاه به واكنش سردب نيا ابهام

مـك   يش چنـد قسـمت  گـزار  ،ريسردب كي ،مزيآنجلس تا لس. در شود مي
 شـنهاد يكـه پ  يتا حد ديپسند اريبس ياقتصاد يدوگال را در مورد نابرابر

نقطـه قـوت    ريسـردب  نيـ نـامزد شـود. ا   تزريپول زهيجا افتيدر يكرد برا
 ان،مورخـ  ان،از اقتصـاددان  ياريگزارش مك دوگـال را مصـاحبه بـا بسـ    

ارشـد   ريحـال سـردب   نيـ شناسان اعـالم كـرد. بـا ا    شناسان و انسان جامعه
پشـت   يها نشان نـداد و از چـاپ آن در روزهـا    گزارش نيبه ا يا عالقه

اول  ةقسمت در صـفح  4از  يكيطور كه معمول بود) و چاپ  سرهم (آن
  ).1988b: 19كرد (مك دوگال،  يخوددار

شده توسـط مـدل نمونـه     نييتع يتصور كه مك دوگال از مرزها نيا
 نيـ ت اسـت. در سراسـر ا  او قابل اثبا فيكرده در لحن توص يخبر تخط

 جـاد ياسـت كـه ا   يمتـون منتشـر شـده مملـو از كلمـات      يمحتـوا  ،ماجرا
آنچــه كــه مــن بــودم و « ديــگو ي. مــك دوگــال مــكننــد مــي تيمحــدود

ي ا دهنده محدوده نشان ،كنم انيتوانستم در دو روزنامه بزرگ كشور ب ينم
آن توانسـتند در چـارچوب    يآگاه م ستيالينگاران سوس كه روزنامه ستا

). او 1988a: 14(مـك دوگـال،    »طرفدار دولت كار كنند يها رسانه يبرا
كه در فرمـول خبـر اسـتاندارد     ييها كرد از محدوده يم يسع«اذعان كرد 
). 1988a: 24(مك دوگـال،   »عبور كند بودشده  نييتع رنالجِ تيوال استر

 كيـ دهنـده   رفتار مـك دوگـال را نشـان    رنالجِ تيوال استر سندگانينو
  ). 1989 س،يدانستند (مور “يمخف ستياركسم”

آنچه كه هرمان  ــمحافظه كاران  ينيب شيحمله قابل پ نيا كانيپ نوك
در ادامـه   ـــ برند  ينام م نياز آن با عنوان انتقاد همراه با توه يو چامسك

اداره نظـارت بـر   ”عنوان مثال،  بر موضوع تجاوز به مرزها متمركز شد. به
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 نيآن ا سؤاالتاز  يكيارسال كرد و  اي رسانه رانيمد به ييها نامه “رسانه
مشـابه   يها الزم در برابر مزاحمت يمنيا«از شبكه ان بي سي  ايآ ،بود كه

). در بخـش  7: 1989 ،دينسـ ي(ك »برخوردار است گريد يها يتوسط نفوذ
نفوذ بـه   يبرا يستيعامالن ماركس ييتوانا”ها در مورد  نامه نياز ا يگريد

 كارِ ،مك دوگال ياماجر نكهيشده و ا ياظهار نگران “يحكومت يها رسانه
 بـرال يبـه ل  ليـ دفاع از خود در برابر اتهام تما يرا برا رنالجِ تيوال استر
  ). 4 :1989 د،ينسي(ك كند ميتر  مشكل
پس كـار   ،مياز مدل نمونه فرض كن يمك دوگال را تخط يماجرا اگر

كـه   يمقـاالت  ميتـرم  نكهيتوجه به ا. با رديآشكار انجام گ كامالً ديبا ميترم
شـرح   به يجبران ياستراتژ نيچند ،ممكن استريمك دوگال نوشته بود غ

 يهـا  و دور كـردن ارزش  يجداسـاز  .1مورد استفاده قـرار گرفـت:    ريز
 يبرا ينگار اصول روزنامه ييبر توانا تأكيد .2از كار خبرنگار  ندهكنديتهد

بـه   .3كننده و ديتهد يها رزشا لهيوس از مخدوش شدن خبر به يريجلوگ
  ثر نشان دادن هر دو.ؤمرياو و غ يها اميبردن شخص و پ هيحاش

  ها ارزش يجداساز
ر د يتـأثير  ،كـال يراد يهـا  كـه ارزش  شـود  مـي اعـالم   طور نيا ،نجايا در

 ،كه از او شـد  ييبرداشت از خبر ندارد. مك دوگال در واكنش به انتقادها
را خودش بر عهده گرفـت و   ميكار ترم از يدفاع قدرتمندانه بخش كيبا 

 يكـرد. و  تأييـد خـود را   يا حرفـه  تيـ ها و فعال ارزش نيوجود فاصله ب
 ينگـار اسـت و پـس از آن فـرد     روزنامـه  كيـ اول  ةدر وهل« دعنوان كر

 ،يارزش خبـر  يخود... من به استانداردها يدر طول دوران كار كاليراد
  ).  1989a: 15(شاو،  »بودم بند يانصاف پا تيدقت و رعا

 تأييـد ها و گزارش را  جدا كردن ارزش ي،ليم يهرچند با ب زين گرانيد
 التيهـا و تمـا   بـردن برنامـه   شيپ يبرا ديكردند كه خبرنگار نبا تأكيدو 
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 كـه قـبالً   يدانشـگاه بركلـ   سيرئ نيخود تالش كند. تام گلدستا يشخص
: مـا در  مك دوگال گفت سيتدر ةاز نحو ديبا تمج ،خبرنگار روزنامه بود

افـراد تجسـس    يشخصـ  التيو تمـا  يخصوصـ  يدر زندگ نشگاهدا نيا
مك دوگال متعلق به خود اوست  يشخص ديكرد عقا تأكيد ي. وميكن ينم
را خـارج از كـالس درس    يدئولوژيـ و او با دقت فراوان ا گرينه كس د«

  ).a1989: 16 (شاو، »دارد ينگه م
در  يزم ري ويـوو لرنـا كلمبيـا جِ  هيسرمقاله بـدون امضـا در نشـر    كي
را مطرح  سؤال نيا ،ميترم ندياز فرا يعنوان بخش به يجداساز يبند جمع
ــي ــد م ــ: آكن ــا در رســانه اي ــرا ييجــا ي،دار هيســرما يه خبرنگــاران  يب
مقاله عنوان شده است كـه قضـاوت در    نيوجود دارد؟ در ا ستياليسوس

بـر   ديـ باشد بلكـه با  ياسيس يبر اساس باورها دينبا« برنگارخ كيمورد 
   »و صداقت او در كار انجام شود. ياساس درست

. در ريپذ بود و نه امكان زيآم طور كامل موفق نه به يجداساز ميترم كار
مخـالف مـدل نمونـه تحـت عنـوان       نيمفهوم جـذاب و در عـ   ،انيم نيا
 يمـ يبرنامـه ترم  نيـ ا يهمواره مزاحم اجرا “نظرات مختلف انيب يآزاد”

تنوع و  يگفتند برا مزيآنجلس تا لسو  رنالجِ تيوال استر رانيبود. سردب
وال  يـي اجرا ريمـد  لـور يت كيـ گوناگون ارزش قائل هستند. فردر راتنظ

كـه مـك    رفتيپـذ  ،در دو سال آخر حضور مك دوگـال  رنالجِ تياستر
 گـر يد يها را بـه برخـ   گزارش يخود برخ يها دگاهيدوگال با توجه به د

ــرج ــ حيت ــ يم ــاريا يداد ول ــو نك ــا ياز س ــه د ينكس ــك ــا دگاهي  يه
 ة). روزنامa1989: 16گرفت (شاو،  يم امانج زيداشتند ن يتر كارانه محافظه

مختلـف در   يهـا  دگاهيـ عنـوان كـرد وجـود د    يا در مقالـه  مزيتـا  اتليس
 كند ميكمك  ياسيس يها ربار شدن بحثو پ ينگاران به گستردگ روزنامه

 بند يانصاف پا يارهايبه مع ،كه مك دوگال داشت يالبته اگر با همان دقت
  ).       1989بمانند (وتزل، 
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  ينگار اصول روزنامه ميتحك
 بـر  تأكيـد و  تأييـد  ي،نگـار  در درون جامعه روزنامه ياقدام دفاع نينخست
بـه تكامـل    يريسردب نديشد كه فرا يخبر است. گفته م يعاد انيجر تأثير
ارشـد   ريدب. سـر ديو توانسته است هرگونه تعصب را از اخبار بزدا دهيرس
  خبرنگار گفت:  كيبه  يزم ري ويوورنالكلمبيا جِ ةينشر
كـار   يخـوب  بـه  يريسـردب  سـتم يثر عمـل كـرد و س  ؤم يمنيا ستميس«
نكتـه اشـاره داشـت:     نيهمـ  ). نامه داو جونز هم به1989 ك،ي(و »كند مي

 طـور  نيـ ). اگـر ا 1989 ن،ي(آست »موفق بود يريسردب نديكه فرا ميمعتقد«
 سـت ا نيا قتيبود؟ حق شانيو جونز آنقدر ناراحت و پرپس چرا دا ،بود

وقت  ريكامل نبود. جان الرنس سردب ينگار و اجماع روزنامه تيكه رضا
از تعصـب را از   يگفـت هرگونـه نشـانه حـاك     صراحتاً مزيآنجلس تا لس

 ي). الرنس در جاa1989: 16كرد (شاو،  يمك دوگال حذف م يها نوشته
مـك دوگـال عنـوان     يسـ ينو مورد گـزارش در  ياظهارات متفاوت يگريد

توانــد از ارزش  ينمــ بــودن لزومــاً ســتيماركس« ،ديــگو يو مــ كنــد مــي
 يهر حال هر خبرنگـار بـا مقـدار    و صداقت او كم كند. به ينگار روزنامه

هـا   آن ايـ : آستا نيا سؤال. كند مي هيگزارش ته ي،تعصب و تفكر شخص
الرنس به  »كنند؟ هيته يا نهگزارش منصفا ،توانند با غلبه بر آن تعصب يم
بـود و اظهـار كـرد كـه      انـا رسـد كـه مـك دوگـال تو     يم يبند جمع نيا

باشند  يتوانند خبرنگاران بهتر يم ،تر بودن طرف يها با توجه به ب كاليراد
دانسـت مـك    يگفت اگـر مـ   زين يي). البته الرنس در جاa1989: 8(شاو، 
 »بـود  سـم يماركس يو حام طرفدار كند ميكه امروز ادعا  يبه حد«دوگال 
. (شـاو،  سديبنو ستيدان ماركستصاداق كيدر مورد  يداد مطلب ياجازه نم
a1989: 16خـود   نيشـ يپ رانيگسترده سـردب  تي). مك دوگال مورد حما

 يگريخودشان چاره د يريسردب نديفرا تأييد يها برا قرار گرفت. البته آن
كـرده   تأييـد دوگـال را  مك  يها ها بودند كه گزارش خره آننداشتند. باأل
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 رنالجِ تيوال استردر  ان بي سي نيوز، سابق سيرئ ،گارتنر كليبودند. ما
ا است  براليكرد مك دوگال ل يمك دوگال بود. او گفت فكر م ريسردب امـ 

 كيـ  يمـن خبرنگـاران را از رو  «در كار او نداشت:  يتأثير موضوع نيا
 ايـ هسـتند   قيـ ف و دقها منصـ  آن نكهيدهم، ا يمورد قضاوت قرار م زيچ
  ).     a1989: 15(شاو،  »ريخ

 رنـال جِ تيوال استر يريسردب ريگ سخت ستميموافق بود كه س گارتنر
كـرد (شـاو،    يچاپ حذف م ةبه مرحل دنياز رس شيهرگونه تعصب را پ

a1989: 8بـر   مزيآنجلـس تـا   لـس سابق  رانياف توماس از سردب اميلي). و
 يا حرفـه  فياز وظا يشخص يها ارزشجدا كردن  يخبرنگار برا ييتوانا
ا اسـت   انـه يدانست مك دوگال چپ م يكرد. او گفت كه م تأكيد او را  امـ
برخـوردار   ينگـار  روزنامـه  ياز تمام استانداردها«كرد و گفت او  ديتمج

  ).     a1989: 15(شاو،  »بود يا حرفه كيبود. او 

    اميكردن شخص و پ كوچك
 نياو بود. ا اميكردن مك دوگال و پشامل كوچك  ،ميترم كيتكن نيسوم

بـردن   سـؤال  ريـ ز ،در نامه داو جونز اشاره شد شتريطور كه پ روش همان
اسـت. در   ينگار روزنامه سيتدر قيمدل نمونه از طر شبردينقش او در پ

 ،به آن يموضوع در رسانه و واكنش رسم نيمورد مطرح شدن ا نينخست
از چـارلز   يقـول كوتـاه   نقلِ به ،دسامبر 15روز  پست وركيوين ةروزنام

او گفتـه  «اكتفا كرد:  رنالجِ تيوال استر يروابط تجار يگو استابلر سخن
 نيو قـوان سـي آي اي   فيكث يكارها دربارةآخر هفته  التياست در تعط

مـا   يكـار را بـرا   نينوشت. اگـر او همـ   يمهاجرت مطلب م رانهيگ سخت
كـس   چيه« :استابلر افزود »داشت. يم يتر موفق يردوران كا ،داد يانجام م
نشـر   يبـرا  يبـرا  رنـال جِ تيوال اسـتر مـك دوگـال از    »كرد يتوجه نم

او «كه  ديرس يبند جمع نيبه ا انيكرد و در پا يم خود استفاده يدئولوژيا
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 هيـ توسـط بق  وهيشـ  نيـ ). ا1988 كال،ي(راد »شد يگرفته نم يچندان جد

) بـه نقـل از   1989( سيبه نام دونالـد مـور   سينو ستون كيشد.  يريگيپ
اگر مك دوگـال  « :گفت مزيآنجلس تا لس ةناشناس از روزنام ريسردب كي

 يقـدر  بـه  اميـ آن پ ،رد كنـد  يريسـردب  لتـر يرا از ف ياميـ توانسته باشـد پ 
 »كـرد  ينم افتيآن را در يا خواننده چيشفاف بوده كه هريو غ ميمستقريغ

از  يتـر  آسـان  ياهـ  راه ،اميـ انتشـار پ  يكرد كه برا يريگ جهينت طور نيو ا
تالش كردنـد مـك    گريد يوجود داشت. برخ “بودن يمخف ستيماركس”

از نقـش و   ،زيآم نيتوه يها كار بردن واژه ببرند و با به هيدوگال را به حاش
كه به  يگفت تنها نام مزيتا ةمجل ريتوماس سردب اميليبكاهند. و او تياهم

 يسـر  يزندگكتاب  ياصل تيبود. (نام شخص “يتيم روالت” ديذهن او رس
 يمعمـول  اريبسـ  يزنـدگ  كيـ است كه به ظاهر  ي. اشاره به كسانيتيوالتر م
  ).  1989 دارند) (گومز، يسرّ اريبس يزندگ واقعاً اي كنند ميتصور  امادارند 
مـك  ، هم گفـت  رنالجِ تيوال استر يياجرا ريمعاون مد گرياستا پل

). a1989او، (شـ  »بـود  يمور مخفأم كيدر ذهن خودش  شتريب«دوگال 
 نيـ در ا ،ديدان يم«داد:  حيتوض طور نيا مزيآنجلس تا لس ريراتن سردب ميت

دسـت   بـه  يوجود دارد. برداشت من تالش برا يمورد ساختگ كيماجرا 
ــآوردن توج ــرا هي ــا يب ــدگ يتينارض ــ ياز زن ــن در  يشخص اســت... م

). 1989(كـاكبرن،   »نميـ ب ينمـ  ياسـ يس ةنشـان  چيمرد هـ  نيا يها گزارش
روش را ادامه داد (بـا   نيهم ا رنالجِ تيوال استر ريسردب ،لوريت كيفردر

گفـت مـك    لوريكرده بود). ت تياز ارزش نظرات مختلف حما قبالً نكهيا
تـرس و   يكـنم او اكنـون از رو   ياسـت. فكـر مـ    يعصبان اريبس«دوگال 

هاسـت كـه    بـرال ياز ل ياري. او ماننـد بسـ  اسـت  اعتراف كرده يزگيانگ يب
دست آورند. اگـر   به جا كيرا  ازهايتمام امت نهيدون صرف هزخواهند ب يم

 »آن را اعالم نكـرد؟  ماًيموضوع اعتقاد داشت، چرا مستق نيبه ا قدر نياو ا
بـودن   ستياليخاطر سوس مك دوگال را به گفت لوري). تa1989: 8(شاو، 
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 يخـارج از چـارچوب كـار    يدانست مطـالب  ياگر م يكرد ول ياخراج نم
 سـت ا نيـ سف او از اأت نيشتريكرد. او گفت ب يم را اخراج او ،سدينو يم

از آن كـاران دفـاع كـرد و پـس      كه از مك دوگال در برابر انتقاد محافظـه 
  ).    a1989: 9 او،بوده است. (ش يكه او چپفهميد 
نـام بـرده شـد     “سـت يماركس”سه مقاله از مك دوگـال بـا عنـوان     در
كـه مـك    يا )، كلمـه 1989 س،ي؛ مور1989 ،ي؛ مك كارت1989 ر،ي(چشا

 ييكه بار معنا يا كرد و كلمه يخود از آن استفاده نم فيتوص يدوگال برا
عنوان كرد مـك   سندگانينو نياز ا يكيدارد.  ستيالينسبت به سوس يتر يمنف

). 1989 ر،ي(چشـا  “شكننده خود را وارد اخبار كرده بود يها استيس”دوگال 
وجـود   تصـور را بـه   نيا ييه چند معناكلم كيبا استفاده از  گريمقاله د كي

تالش كـرده   “ستيدگم ماركس” جيترو يآورد كه مك دوگال ادعا كرده برا
مك دوگال را  يدوران كاري، ا در مقاله زين ميتا ة). مجل1989 ك،ياست (و

 حيدر توضـ  يا از كارل ماركس چاپ كرد با نوشته يخواند و عكس “مبهم”
). (مـك  1989 (زوكـرمن،  “د عالقـه او مور يمرد خبر”مضمون:  نيآن با ا

ماركس را  Monthly Review ةيخود در نشر يدوگال در مطلب دو قسمت
  كرده بود).  ينگار مورد عالقه خود معرف روزنامه

  همدل نمون ميو ترم سلطه
مدل نمونه خبر چگونه بـه   ميكه متوجه شو كند ميماجرا به ما كمك  نيا

 يعلت عبور از مرزها مك دوگال به پردازد. مورد يسلطه م يحفظ مرزها
 يهـا  افـراد مختلـف در قسـمت    داشـت.  ازيـ ن ميبه ترم ،قابل قبول سلطه

مك  ميمستق رانيشدند. البته مشكل سردب ميكار ترم ريمختلف رسانه درگ
و دفتـر   رنـال جِ تيوال استرارشد  ريسردب لوريكار او كمتر از ت بادوگال 

 نيـ را چـاپ كردنـد. ا   يانتقـاد آن نامـه   تيـ شركت بـود و در نها  ياصل
محافظـت از مـدل    يبـرا  يشـتر يدغدغه ب اي رسانه ستميس ييسطوح باال
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 يشـتر يجنـاح راسـت حمـالت ب    ،مـك دوگـال   ينمونه دارند. در ماجرا

مورد انجام داد كه البته بـا توجـه بـه نظـام      نيا هينسبت به جناح چپ عل
 نيـ ا ،راسـت جنـاح   ياز انتقادها يكينبود.  بيموضوع عج نيا ي،ارزش

بـه   ،عالوه بر مك دوگال رنالجِ تيوال استراتهام را به همراه داشت كه 
كه  يا سندهينو ــ يتنياز جمله جاناتان كو يگريد يخبرنگاران جناح چپ

 د،ينسـ يپناه داده بـود (ك  ــكرد  يانتقاد م لتدو يخارج استياغلب از س
افسـانه  «مك دوگال كرد مورد  تأكيد زيها ن ). اداره نظارت بر رسانه1988

كشـور و نظـام مـا را     هيخصمانه عل غاتيرسانه در برابر تبل يرينفوذناپذ
  ».كند ميمنهدم 
مورد  واشنگتن پست يها از ستون يكيمك دوگال در  گريد يسو از
و خبرنگاران  سندگاني) نو1989(ي قرار گرفت: كولمن مك كارت تيحما
 پردازنـد،  يب مورد نظر خود ممطال نياغلب اقدام به تلق نكهيخاطر ا را به

عنـوان كـه    نيـ مـك دوگـال را بـا ا    يجانب تيمورد انتقاد قرار داد و فعال
 ،دهند يخود را ارتقا م يها دگاهياز نظام حاكم د يريگ خبرنگاران با كناره

 كـال يكه خبرنگاران راد كند ميقرار داد. مك دوگال عنوان  تيمورد حما
باشـند كـه اغلـب آگـاه      يدار هين سـرما تر از خبرنگارا طرف يتوانند ب يم
سسـات  ؤخود در م يها را وارد گزارش يپنهان يها فرض شيچه پ ستندين

  .)b1988: 22(مك دوگال،  كنند مي ردا هيسرما
 ديشـا  ،داننـد  يساز مـ  را مشكل يكه نظام حكومت كاليراد خبرنگاران

 يمشـكالت اجتمـاع   يسـاختار  ليـ برطرف كردن دال يبرا يشتريتوان ب
ادعا را  نيا يزم ري ويوورنالكلمبيا جِ ةياز مقاالت نشر يكيته باشند. داش
سـالم و   ينگـار  روزنامـه  جـاد يتوانند به ا يم يستياليسوس يها دگاهيكه د

خبرنگـاران   تـأثير  كـار تحـت   نيـ قـرار داد. ا  تأييدمورد  ،انجامنديب اطعق
ـ     يستياليسوس ه بود كه در اواخر قرن نوزدهم توجـه مـردم و دولـت را ب
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 ،و فروش گوشـت)  هيتراست (انحصار ته فياز جمله ب يمهم يها پرونده
  ).1990 س،يدر ر شتريب حيجلب كردند (تشر يكودكان كار و فقر مدن

  خالصه
طـور مـداوم در    بلكه به ،ستين يثابت دهيپد يدئولوژينمونه همانند ا مدل

 يحـاو  يدئولوژيـ اسـت. مـدل نمونـه خبـر ماننـد ا      رييو تغ ييايحال پو
در اتـاق   ياز جملـه تنـوع و گونـاگون    ،مخالف و متضاد است يها زشار

شـده و بـا    تيريمـد  ديـ هـا با  ارزش نيارزش. ا يخبر در برابر گزارش ب
 نيـ رخ داد ا راًيـ كه اخ يجامعه سازگار شوند. مورد يكيدئولوژيا طيشرا
عكـاس   دوزيـ م كيـ ما 1993سـال   زييكشد. در پا يم ريرا به تصو نديفرا

آتـش نشـان گرفـت كـه آب      كيـ از  يعكسـ  ،مزينجلس تاآ لس ةروزنام
خانـه   كيآتش  يها عكس شعله نيا نهي. در زمديپاش يخود م استخر را به

عكس از  نيمتوجه شد كه ا دوزيم رِيسردب البتهبزرگ را در بر گرفته بود. 
از آتش نشان خواسـته بـود در كنـار اسـتخر      دوزيشده بود. م ميتنظ شيپ

تخلف بـدون   نيخاطر ا به دوزي. مزديسر خود بر يوزانو بزند و آب را ر
او را در سطح  مزيآنجلس تا لسحقوق از شغل خود معلق شد و  افتيدر

را  تيـ موقع يكسـ  يوقت«او  ريسردب ةمورد انتقاد قرار داد. به گفت يعموم
). 11 :1994س،ي(لوئ »كرده است يدر واقع خبر را دستكار ،كند مي يدستكار
ـ  يدسـتكار  نيـ نسبت بـه ا  ينگار زنامهسازمان رو نيچرا ا ضـرر كـه    يب

نشـان   يواكـنش سـخت   نيچنـ  ،داد يرا نشان م داديرو ياساس يها يژگيو
در  غيـ مـورد تبل  ياتيـ اصل مهـم و ح  كسع نيمعتقد است ا سيداد؟ لوئ

ــر يآور جمــع” ــ  “خب ــه چــالش م ــر اســاس ا  يرا ب ــكشــد. ب  ،اصــل ني
ـ  م يتيقابل احتـرام، در واقـع فعـال    ينگار روزنامه طـرف در   ينفعالنـه و ب
... كند ميخالص را به خواننده منتقل  تياست كه واقع قيحقا يآور جمع
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تـر از نكـات    يبـه مراتـب جـد    يديـ تهد قتيحق يبرا بندهيفر غيتبل نيا

  ).    12موجود در آن عكس است. (ص 
 رييتغ ،ريكلمات و تصاو يعنيگزارش شدن آن  وهيبا ش تيواقع مسلماً

متخلـف را   كيـ در واقـع   ديواكنش شد نيبا ا مزيتاآنجلس  لس. كند مي
صادقانه در  ينگار مربوط به روزنامه ميكرد تا افسانه عظ هيو تنب ييشناسا

 كنند ميو مك دوگال به ما كمك  دوزيجامعه را حفظ كند. هر دو مورد م
 ميطـور مسـتق   بـه  كيـ  چيها هـ  يدئولوژينمونه و ا يها مدل ميدرك كن هك

كه  يو فرهنگ يشغل ي،سازمان يلكه به كمك رفتارهاب ،شوند مين ليتحم
از دو  كيـ  چي. در هشوند ميساخته  ،دهند يم ليرا تشك يجمع يها رسانه

عنوان  به كيدئولوژياتأثيرات  ي،و مطالعات فرهنگ ياسياقتصاد س دگاهيد
كـه   سـت ين يزيـ چ يدئولوژيـ . انديآ يحساب نم به زيآم توطئه دهيپد كي

شود. بلكـه   تيهدا رهيمد تئيه ايناشر  ،خبر ندهيوگ لهيوس پشت پرده به
 نيـ افتـد و ا  ياتفـاق مـ   ستميعملكرد س يعيطب جهيعنوان نت به يدئولوژيا
 كنـد  مي ليتبد ميوابسته به اجتماع و عظ ي،واقع يا دهيآن را به پد يژگيو

  .ميكن يرا مشخص متأثيرات  كمك آن سلسله مراتب بهكه 
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و اكنـون   ميرسـانه آغـاز كـرد    يبه محتوا قيدق يكتاب را با نگاه نيا ما
مهـم   نـه ي. محتوا عنصر مشترك در دو زمميگرد يم بحث بر نيدوباره به ا

رسانه بر  يرسانه و آثار محتوا يموجود بر محتوا اتتأثيراست:  يقيتحق
  مردم و جامعه. 

در  يپــرداز هيــو نظر قيــتحق ،اشــاره شــد 2كــه در فصــل  رطــو همــان
استفاده از رسـانه   آن بر آثار فراتر از يبر آثار رسانه و حت ي،ارتباطات جمع

موجـود بـر    اتتأثيركه ارتباط دادن  ميده ينشان م ،فصل نيدارد. در ا هيتك
 يريـ گ توانـد بـه شـكل    يرسـانه چگونـه مـ    ياز محتوا يرسانه با آثار ناش

  كمك كند.   يارتباط جمع نديدانش ما در مورد فرا يها و ارتقا هينظر

  يارتباطات جمع قيتحق يها حوزه
در  قيـ دهد كه در تحق يرا نشان م رهايمتغ يگروه عموم پنج 10. 1 شكل

ها  حوزه نياز ا كياند. هر مورد استفاده قرار گرفته يارتباطات جمع نهيزم
مـورد   گـر يد قيـ تحق يها ا حوزهب بيدر ترك ايطور جداگانه  هتوانند ب يم

قـرار   يحوزه را در سه گروه مـورد بررسـ   12 ني. ما ارنديقرار گ يبررس
هـا كـه بـا محتـوا مـرتبط       آن ،كه با محتوا مرتبط هستند ييها . آنميده يم
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مطالعات محتوا با مطالعات  بيترك يبرا يا تازه يها ها كه راه و آن ستندين

  كنند.   يم شنهاديآثار پ

    مرتبط با محتوا يجار قيتحق
كتـاب را   نيـ اطالعات مطرح شـده در ا  ،A حوزه: رسانه شناسي جامعه •

 ليتشـك  يرسـانه كـه چگـونگ    شناسي جامعهمطالعه  ــدهد  يپوشش م
ي طـ يكاركنان رسانه و مح ،رسانه يها يژگيو لهيوس رسانه را به يمحتوا

بـر   اتأثيرتـ  نيدهد. ا يقرار م يمورد بررس ،كه رسانه در آن قرار دارد
  كتاب وجود دارند. نيا 9و  5 يها طور مشروح در فصل رسانه به
 تـأثير وا ـتواننـد بـر محتـ    يكه مـ  يا هـرسان يود در فضاـموج عوامل

  .بگذارند
  يا رسانه يفضا قيتحق يها حوزه .10. 1 نمودار

 نيـ در مـورد ا  يشامل مطالعـات  B حوزه: رسانه يمحتوا يبرا يابيبازار •
توانـد بـر اسـتفاده و     يخبر چگونـه مـ   يمحتوا تياهم رييكه تغ ستا

له ئبه مسـ  حوزه عمدتاً نيبگذارد. ا تأثيرمخاطب از آن محتوا  يابيارز
شامل مطالعه  Bتوجه دارد. حوزه  يابيبازار يعبارت به ايجلب مخاطب 

و  اتيهـا و نشـر   روزنامـه  راژيخبر بر ت يدر مورد آثار محتوا كيتئور
 يهـا  اسـتقبال از برنامـه   زانيـ م ياارتقـ  يبحث درخصـوص چگـونگ  

  است.  يونيزيتلو
اسـتفاده از رنـگ و    تأثير زاني) در مورد م1989( تياسم ،مثال عنوان به

 يا روزنامـه مطالعـه   كيـ خواننـدگان از   يابيبر ارز يكيگراف يها طرح
  انجام داد. 

 صـورت  بـه اثـر محتـوا بـر مخاطـب      C ةحـوز  در: واـمحت ميآثار مستق •
نـوع اسـتفاده مخاطـب از     نكهيبدون ا رديگ يوجه قرار ممورد ت ميمستق

 يانيـ مرحلـه م  ،نامحقق يبرخ ياستفاده از سو نيشود. ا يمحتوا بررس
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) 1972 (مك كـومز و شـاو،   “دستور كار نييتع” ي. تئورشود مي دهينام
 ديـ كأهر قدر رسانه ت” ين تئوريمورد است. بر اساس ا نياز ا يا نمونه

   “پندارند. يتر م د، مردم آن موضوع را مهمموضوع كن كيبر  يشتريب
انجــام  ميدر مــورد آثــار مســتق يشــيآزما قيــتحق نيهمچنــ Cحــوزه  در
باعـث   ،ونيزيتلو زيآم خشونت يمحتوا ايمورد كه آ نيدر ا مثالً رد؛يگ يم

فـرض   عموماً ها، شيآزما ني. در اريخ اي شود ميپرخاشگر شدن كودكان 
باور وجـود دارد   نيبلكه ا ،دهد يانه رخ مكه استفاده از رس ستين نيبر ا

 يو اغلب بخش شود ميگر انجام  شياز رسانه تحت كنترل آزما تفادهكه اس
  از مطالعه است.  يجدا نشدن

ـ   اتتأثيربا توجه به  ،واـمحت ميآثار مستق • از  يقـ يتلف نيـ ا: واـوارد بـر محت
مخاطب  محتوا بر ميكند، آثار مستق يم ياست كه بررس Cو  A يها حوزه

كاركنـان   ،رسـانه  هـاي  يژگـ ي) ممكن است به و“دستور كار نييتع”(مانند 
 دايـ پ يدهنـد بسـتگ   يكه محتوا را شكل م يطيمح يروهاين ريرسانه و سا

 نييتع”كه اثر  ند) نشان داده ا1977و كالرك ( نيعنوان مثال پالمگر كند. به
اثـر   اريبسـ هـا   روزنامـه  يدر محتـوا  ي،مسائل محلـ  نهيدر زم “دستور كار

 ياست و در مقابل در مسـائل ملـ   يمحل يونيزيتلو يها تر از شبكه بخش
  ها هستند.   ثرتر از روزنامهؤم ،كار راه نييتع يبرا يونيزيتلو يها شبكه

و  B يها از حوزه يقيتلف نيا: بـبا توجه به استفاده مخاط ،واـآثار محت •
E  مخاطب از محتوااست و شامل مطالعه در مورد قرار گرفتن استفاده، 
جورج گربنـر   يتيترب يمحتوا و آثار آن است. در بررس يها يژگيو نيب

) مطالعـات  1986 ،يليورينيو همكارانش (گربنر، گروس، مورگان و سـ 
انجام شده  ونيزيتلوخشونت در  زانيم نييمنظور تع به زيمحتوا ن ليتحل

 صـورت  به ونيزيتلو يشامل تماشا عموماً يتيترب يها يتئور امااست؛ 
) ؟كنيـد  مـي تماشا  ونيزيچند ساعت در روز تلو نكه،يا است (مثالً يكل

  خشن رسانه ندارد.     يبه محتوا يو كار



  انتقال پيام  486

  شود ميكه شامل محتوا ن يجار قيتحق
 ييهـا  ) منطقهE-Dو  D, E يها (حوزه 10.1 ريسمت راست تصو قسمت
هـا نقـش    آن ـــ به محتوا ندارنـد   يدهند كه ارتباط يرا نشان م قياز تحق
  كنند.  ينم فايا يجمع يها رسانه يدر محتوا يتجرب اي كيتئور
 ياست كه بررس يكيتئور يكردهايشامل رو D حوزه: الـب فعـمخاط •

 نيـ كننـد. ا  ياستفاده م يجمع يها كنند مردم چگونه و چرا از رسانه يم
استفاده و  يكردهاياست كه رو قياز تحق يحجم فراوان گر انيحوزه نما

) و 1985 ن،يكند (روزنگرن، ونر و پـالمگر  يم بيرا با هم ترك تيرضا
دهـد (راجـرز و    يرا مـورد مطالعـه قـرار مـ     ها اميها و پ يانتشار نوآور

 كي يدهد كه مدل ارتباط ينشان م دتريجد قاتي). تحق1971 كر،يشوم
 تـأثير و فرزنـدان از رسـانه    نيخانواده چگونه بر نحـوه اسـتفاده والـد   

  ).1986 دوكرافت،ي؛ م1973مك لئود و واكمن،  ،يگذارد (چاف يم
 يتشامل مطالعه در مورد آثـار سـنّ   E حوزه: استفاده از رسانه ميآثار مستق •

 ـ ياسـيـ س تينقش رسانه در شـكل دادن شخصـ   ياست، از جمله بررس
آثار اعتمـاد بـه رسـانه بـر دانـش و       اي) 1981 ن،يكودكان (اتك ياجتماع

 نيـ ). در ا1982 ،سيـ و ر لري؛ م1981 لر،يو م سي(ر ياسيس يها شيگرا
و  رديـ گ يقرار نمـ  يبررسرسانه مورد  يمحتوا يطور كل به ،نوع مطالعات

طـور   . همانرديگ يتنها قرار گرفتن در معرض رسانه مورد محاسبه قرار م
  دارد.   يتالق Dبا حوزه  حوزه معموالً نيا ،شود مينشان داده  ريكه در ز

-D حوزه: مخاطب يها يژگيز رسانه، با توجه به واستفاده ا ميآثار مستق •

E       طـور مشـترك    شامل مطالعه آن دسـته از آثـار رسـانه اسـت كـه بـه
را  يزندگ طيو مح يزندگ وهيش ي،شناس تيمربوط به جمع يها يژگيو

كننـد   يشـده ارائـه مـ    نيـي روابـط تع  يبرا ينيگزيعنوان جا كنترل و به
كـه   رنـد يگ يم نيرض را بر امطالعات ف ني). ا1978 ن،ي(كالرك و فرد

  كاهد.  يرسانه م تأثيراز  بمخاط يها يژگيو
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  مطالعه محتوا و آثار رسانه بيترك
رسانه و آثـار رسـانه ارائـه     يمحتوا بيترك يبرا ييها ها راه حوزه نيا در
  ند. ك يدر جامعه كمك م يجمع يها كه به درك ما از نقش رسانه شود مي
: رسـانه  يها يژگيبا در نظر گرفتن و ،هرسان يمحتوا يجذب مخاطب برا •

جـذب   تيـ تواند به درك بهتـر مـا از قابل   يم Bو  A يها حوزه بيترك
عنوان مثال مطالعه  كمك كند. به يا خاص رسانه يها اميپ يمخاطب برا

 يسـ يپل يونيـ زيتلو يها ممكن است به ما نشان دهد كه برنامه Bحوزه 
اگـر   يشوند ول يرو م هترن روبوس يها لمينسبت به ف يشتريبا استقبال ب
 يتـر  قيدق ينيب شيپ ميتوان يم ميريرا در نظر بگ ساز لميف يها ما شركت

ها ممكن اسـت   شركت يمعنا كه برخ ني. به اميمورد داشته باش نيدر ا
 ديـ در تول ايـ ( عمـل كننـد   گـران يوسـترن بهتـر از د   يها لميف ديدر تول
  . باشند) هيتر از بق فيضع يسيپل يها برنامه

ـ يبا در نظر گرفتن اسـتفاده مخاطـب و و   ،آثار محتوا • : رسـانه  يهـا  يژگ
عملكـرد   يچگـونگ  .1است كه بـه   يشامل مطالعات A-B-E يها حوزه
محتوا و آثار  يها يژگيو نيثر بر روابط بمؤعنوان عامل  رسانه به يفضا

عملكـرد اسـتفاده مخاطـب از محتـوا در همـان       يچگـونگ  .2محتوا و 
  كند.   ينگاه م ،رابطه

خشـن   يونيزيتلو يها كه برنامه ييها شركت يبررس ميتوان يم ،مثال عنوان به
 مياضـافه كنـ   يتـ يترب ليتحل قيدر باال) را به تحق A-Bكنند (حوزه  يم ديتول

كـه از   ميبرس جهينت نيبه ا يبررس نيدر باال). ممكن است در ا B-E(حوزه 
 وس،(گربنـر، گـر  دو برنامه كـه بـر اسـاس شـاخص خشـونت گربنـر        نيب
 ،دارنـد  يخشونت مساو زاني) م1979 ك،يمورگان و جكسون بر ،يورلينيس

 هيته Bكه شركت  يا شده نسبت به برنامه هيته Aكه توسط شركت ي ا برنامه
  دارد.  ياجتماع اتيبر تصورات مخاطب از واقع يشتريكرده اثر ب
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دو  نيـ داده شـده در ا  شينـوع خشـونت نمـا    يفيتفاوت ك جهينت در
را نگـران كنـد    نندگانيب يگرياز د شيها ب از آن يكيممكن است  ،برنامه

توانـد   يهـا چـه مـ    برنامـه  نيـ تفاوت ا ليشوند. دل تيجنا كي يكه قربان
  كنندگان باشد.   هيها و اهداف ته تفاوت ارزش ،آن ليدل ديباشد؟ شا

مـا در   ييتوانـا  ،كننـده ديتول يهـا  شـركت  نيب يها شناختن تفاوت با
  .شود مي تيآثار محتوا تقو ينيب شيپ و حيتوض
رسـانه و   يهـا  يژگيبا توجه به و ،رسانه يآثار استفاده از رسانه و محتوا •

 A-B-Eرا بـه حـوزه    يگـر يتـازه د  طيشـرا  A-B-D-E حوزه: مخاطب
 A-B-D-Eآن. حـوزه   يمخاطـب و فضـا   يها يژگيو ــكند  ياضافه م

آن  يانه و فضـا عملكـرد رسـ   يچگونگ .1است كه به  يشامل مطالعات
ـ  ؤعنوان عامل م به  .2 ،محتـوا و آثـار آن   يهـا  يژگـ يو نيثر بر روابـط ب

ثر بـر روابـط   ؤعنوان عامل م آن به يعملكرد مخاطب و فضا يچگونگ
استفاده مخاطـب از   تأثير يچگونگ .3استفاده از رسانه و آثار آن و  نيب

  توجه دارد.  ،محتوا بر رابطه محتوا و آثار آن
 ،كـه در بـاال مطـرح شـد     A-B-Eتوان به مثـال حـوزه    يل ممثا عنوان به

مخاطب را اضافه كرد. ممكن  ياقتصاد ـ ياجتماع تيدرباره وضع قيتحق
كه با وجود آنكه دو برنامه بـر اسـاس    ميبرس جهينت نيبه ا انياست در پا

كه  يا برنامه ،خشونت برابر دارند زانيم ،)1979شاخص خشونت گربنر (
بترسـاند و   Bاز برنامه شـركت   شتريشده مردم را ب هيته A ركتتوسط ش

 يتـر  نييپا طيدر شرا ياقتصاد ـ يكه از لحاظ اجتماع يبر مردم تأثير نيا
  تر خواهد بود. ديشد ،هستند

بـر محتـوا و    اتتـأثير بـا توجـه بـه     ،محتـوا  ميمستقريو غ ميآثار مستق •
دربـاره   قيـ مـدل كامـل تحق   A-B-C-D-E حـوزه : مخاطب يها يژگيو
از محتـوا   يبخشـ  نكـه ياحتمـال ا  ،مدل نياست. در ا يرتباطات جمعا
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 تـأثير بـر مـردم    ميطـور مسـتق   بـه  ،بدون كمك عامل استفاده از رسـانه 
  . شود مياضافه  A-B-D-Eبگذارد، به حوزه 

كـه در   ييزهـا يرخ دهد كه مردم درباره چ يممكن است زمان تأثيرنوع  نيا
صـورت اثـر    نيكنند. در ا يصحبت م اديز زانيبه م ،اند دهيشن اي دهيرسانه د

  .  ديآ يوجود م از رسانه استفاده كرده باشند، به گريافراد د نكهيمحتوا بدون ا

  م؟يكن يم بيمطالعات محتوا و آثار را ترك چرا
كمـك   يارتبـاط  يهـا  هيـ مطالعات محتوا و آثار آن بـه رشـد نظر   بيترك
 رياز سا يات ارتباط جمعمطالع يها هينظر شتريب نكهيكند. با توجه به ا يم

اغلـب   ،شود مي) گرفته ياسيو علوم س شناسي جامعه ي،شناس علوم (روان
 ياسـت و توجـه چنـدان    يشناس و جامعه يشناس روان يندهايبر فرا ديكأت

ها شكل گرفته و سپس  بار در آن نيرسانه نخست يكه محتوا ييندهايفرابه 
 نيـ اعتمـاد مـا بـه ا    جـه ي. در نتشود مين ،گذارد يم تأثيربر مردم و جامعه 

 يعنـ يارتباطـات   نـد ياز موارد دو عامـل مهـم در فرا   ياريما در بس ،علوم
  . ميريگ يم دهيدهنده آن را ناد رسانه و عوامل شكل يمحتوا
 يهـا  هيدر نظر قاًيرا كه دق يمطالعات ما بر آثار رسانه تنها عوامل يوقت

رسـانه و   يمحتـوا  ني(و بنـابرا  رنـد يگ يكننـد در بـر مـ    يعلوم صـدق مـ  
ارتباطـات   نـد يفرا قـت يمـا در حق  ،)رنديگ يم دهيرسانه را ناد يها يژگيو

 يهـا  هيـ وجـود آمـدن نظر   و مانع به ميريگ ياز حد ساده م شيرا ب يجمع
را  گيـري  نتيجـه  نيـ امـر ممكـن اسـت ا    نيـ . اميشو يم يجمع اطاتارتب
گـاه مطـرح    هطور كه گـ  دارد (همان يوجود آورد كه رسانه آثار محدود به
بـه درك نـاقص از    ايـ )، ممكن است قدرت آثار را كاهش دهـد  شود مي
  رسانه منجر شود.  ياجتماع تياهم

 چيبـدون هـ   يارتباطـات جمعـ   يها هيكه توسعه نظر ميباور نيبر ا ما
قرض  گريد يها ها را از علم هينظر شتريمتوقف مانده است. ما ب يشرفتيپ
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(ماننـد   ميـ ا وجـود آورده  بـه  يانـدك  اريسو خودمان تنها تعداد ب ميا گرفته

ما  نيب ني). در ايتبيتر يبررس ،ها يها و خشنود استفاده ،دستور كار نييتع
باشـد   يطور خاص مربوط به ارتبـاط جمعـ   كه به ميكن ينم دايپ يا هينظر

دهنـده آن را در چـارچوب    رسانه و عوامل شـكل  يكه محتوا يمگر زمان
  . ميكن يم بيكمطالعات آثار رسانه با هم تر

 يهـا  آن رسـانه  يكـه طـ   ينـد يرا از فرا يا ابعاد تازه ،بينوع ترك نيا
بـه   يازيـ سـازد. ن  يمـ  انينما ،دهند يرا شكل م ياجتماع اتيواقع يجمع

و  سـت ين تيـ كننـده واقع  منعكس شهيرسانه هم يكه محتوا ستياثبات ن
 ،ر محتواتفاوت د نيكنند. ا يم ديتول يمتفاوت يمحتوا ،متفاوت يها رسانه

عوامـل   نيگذار است. از جمله اتأثيراز عوامل  يا عملكرد مجموعه جهينت
هـا از نقـش    آن فيـ كاركنان رسانه و تعر يشخص يها شيتوان به گرا يم

حـاكم بـر    يفرهنگ و سـاختار سـازمان   ،روزمره رسانه يها تيفعال ،خود
بـزرگ   يروهـا يو ن يسسـات اجتمـاع  ؤم ريرسانه و سا نيرابطه ب ،رسانه
  اشاره كرد. يكيدئولوژيو ا يفرهنگ

هـا   كه از رسانه ي. اطالعاتستنديكانال انتقال اطالعات ن ها صرفاً رسانه
سـرانجام   نكـه يتا ا شود مي رييمختلف دچار تغ يها كند به شكل يعبور م

كنـد. تـا    يبه مخاطـب عرضـه مـ    ياجتماع اتيرا از واقع يخاص دگاهيد
آثار  ميتوان ينم، ميرا نشناس دگاهين ددهنده آ ليتشك يروهايما ن كه يزمان

وجـود   ايآ ،عنوان مثال . بهميكن ييرا شناسا ياجتماع تيآن نسخه از واقع
 يطلبـ  سـلطه  يروهـا يحضـور ن  جهينت ونيزيخشونت در تلو يباال زانيم

ـ    يكنند بـا القـا   ياست كه تالش م دفـاع بـودن بـه     ياحسـاس تـرس و ب
 يروهـا يتـالش ن  جـه يخشـونت نت  نيـ ا ايها را كنترل كنند؟  آن ،نامخاطب

كننـد؟   يمـ  ديخواهد تول ياست كه آنچه را كه مخاطب م زارموجود در با
پاسخ ما به  اماباشد (ترس)  كسانيدو مورد ممكن است  نياز ا ياثر ناش
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آن  يكه چه عـامل  مينخواهد بود اگر بدان كسانيآن ترس در هر دو مورد 
  وجود آورده است.  خشن را به يمحتوا
ما بـه   ازين ،رسانه يگذار بر محتواتأثيرعوامل  ييشناسا يبرا گريد ليدل

دهنـده   اسـت. عوامـل شـكل    يريـ گ و درست انـدازه  قيدق يارهايمع جاديا
وجـود آورنـد كـه بـا اسـتفاده از       بـه  اميـ رسانه ممكن اسـت دو پ  يمحتوا

 يهـا  در واقـع تفـاوت   امانظر برسند  به كساني يريگ اندازه يفعل يارهايمع
 يونيزيتلو يها استفاده از شاخص خشونت برنامه داشته باشند. مثالً يسساا

 لزومـاً  نيـ ا ايـ آ امابرابر بدهد.  ازيامت اميممكن است به دو پ ،)1979گربنر (
 ايــخشــونت در آن دو برنامــه برابــر اســت؟ آ زانيــبــدان معناســت كــه م

 نبـود ؟ خشونت ارتباط دارند زانيدو برنامه با م نيدر ا يگريد يها شيگرا
 ،رسـانه  يمحتوا و فضا صيتشخ يتر برا شرفتهيهشداردهنده پ ستميس كي
 صيتشـخ  يبـرا  يريگ اندازه قيحساس و دق يارهايمع جاديتواند مانع ا يم

 نيـ است كـه ا  ليدل نيهم مختلف شود. به يدو محتوا نيمهم ب يها تفاوت
  ند.  دار يفراوان تياهم يجمع يها رسانه يكل نديها در شناخت فرا حوزه

  ميكن بيمطالعه محتوا و آثار آن را ترك ميتوان يچگونه م :خالصه
در  يشـتر يما در مطالعات خود در مورد آثار محتـوا بـه اطالعـات ب    ابتدا

 نكـه ي. بـا وجـود ا  ميـ دار ازيقرار گرفته ن ها اميكه در برابر پ يمورد مخاطب
 يرهايغمت يو كنترل آمار يابيارز يي،در شناسا يجمع يها محققان رسانه

ـ   ماهر شـده  اريمخاطبان بس يفرد يها دهنده تفاوت نشان  درمـا   يانـد ول
كه قرار  ميريبپذ دي. ما باميا دهينرس يمهارت نيرسانه به چن يعرصه محتوا

 يمحتـوا  كيـ منزله قـرار گـرفتن در برابـر     رسانه به كيگرفتن در برابر 
) از 1979كه گربنر و همكارانش ( ي. هنگامستيخاص درون آن رسانه ن

 نـد، كن يتماشا م ونيزيكه هر روز چند ساعت تلو دنديدهندگان پرس پاسخ
خشونت  زانيو م ونيزيتلو يكل يتماشا نيكه ب رنديگ يم نيفرض را بر ا

هـا از   آن يمحتـوا  ليـ وجـود دارد. گرچـه تحل   ميرابطه مستق ،شده دهيد
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شـونت  ثابت و قابل توجه خ زانيدهنده م نشان ونيزيتلو نندهيربساعات پ
ا  ،كوتـاه اسـت   يها ها و برنامه اليسر يدر محتوا خشـونت در   زانيـ م امـ

امروزه با  ،قتيداشته باشد. در حق ياديتواند نوسان ز يم نندهيربپ اعاتس
 يكـابل  يهـا  ونيـ زيتلو انيكه در دسـترس مشـتر   ييها تعداد فراوان كانال

ا از طـور كامـل خـود ر    توانـد بـه   ياگر بخواهد م يجد نندهيب كي ،است
محققـان   ،بيـ ترت نيهم بهموجود در محتوا دور نگاه دارد.  يها خشونت

را بـا   يامـور عمـوم   يقرار گرفتن مردم در برابـر محتـوا   زانيارتباطات م
ي ريـ گ انـدازه  د،يخوان يال كه چند روز در هفته روزنامه مؤس نيا دنيپرس
نهـا  ت ديخوانـد شـا   يهر روز روزنامـه مـ   ديگو يكه م يفرد يكنند. ول يم

 يبـه امـور عمـوم    يتـوجه  را بخواند و اصـالً  يورزش ايطنز  يها بخش
 ،خـاص  يقرار گرفتن در برابر محتوا يجا كه ما به ينداشته باشد. هنگام

 يكل محتوا عمالً ،ميكن يم يريگ رسانه را اندازه كيقرار گرفتن در برابر 
ا بـر  (فـرض ر  ميا كرده يكيكه مورد نظرمان است  يآن رسانه را با قسمت

كـل   اياست  يعموم ائلمس يكه تمام مطالب روزنامه حاو ميا گرفته نيا
  عنصر خشونت هستند).  يدارا يطور مساو به ونيزيتلو يها برنامه
است كه مـا فـرض    يتواند رخ دهد و آن زمان ياشتباه باز هم م نيهم

اسـت.   كسـان ي گـر يروز د يروز بـا محتـوا   كيرسانه در  يمحتوا ميكن
 يدهند كه بـه آسـان   يرخ م يدوره ا صورت به يجمع يها هرسان يمحتوا

روزنامه هـر روز   كيتعداد صفحات  و كنترل هستند. مثالً ييقابل شناسا
از اواخـر   شـتر يها در اواسط هفته ب تعداد آن و معموالً نندك يبا هم فرق م

كننـد.   يهر روز با هم فرق م زين ونيزيتلو يخبر يها هفته هستند. برنامه
كه  يحجم اخبار اماكند  ينم رييتغ شود ميكه ارائه  يحجم اخباراگرچه 

طـور كـه اسـتمپل     متفـاوت اسـت. آن   شـه يشوند هم يهر روز منعكس م
 ديـ مقـدار اخبـار را تول   نيشتريب يو دولت يتجار منابع ،ديگو ي) م1989(
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منابع از ظهر جمعه تا ظهر دوشنبه دور از دسترس هسـتند   نيكنند و ا يم
  . ابدي ياخبار در آن زمان كاهش م زانيم ليدل نيهم و به

 يكـه بـرا   ميابداع كن ييها وهيمحتوا، ش ليتحل يبرا ديما با نكهيا دوم
 يو معتبر باشـد. استانداردسـاز   نانيانواع مختلف محتوا قابل اطم يابيارز

بـا   ياديـ رشد نكرده و فاصله ز يمحتوا هنوز به حد كاف ليتحل يابزارها
محتوا  ليحلت جينتا ،نيدارد. بنابرا يتجرب قيلعه و تحقمطا ياستانداردساز

 محتـوا معمـوالً   يابيارز يها و طرح ستندين گريكديبا  سهياغلب قابل مقا
  .    ستنديانواع مطالعات قابل استفاده ن ريدر سا

همــراه در نظــر گــرفتن حضــور مخاطــب در برابــر  بــه ،نكــهيا ســوم
ما  ،محتوا و آثار رسانه يها يگژيو نيب يريعنوان متغ به يجمع يها رسانه

ثر بـر  ؤنادرسـت) از عوامـل مـ    ايـ مخاطـب (درسـت    يآگـاه  زانيم ديبا
بـا   يناشر روزنامـه روابـط جـد    كي. اگر ميكن يابيرسانه را ارز يمحتوا

خوانندگان ممكن است تمام مطالـب موجـود    ،باشد هداشت يجامعه تجار
كنند. اگر آن روزنامـه در   يابيارز يسو با منافع تجار در آن روزنامه را هم

ممكن است مخاطبـان بـر خـالف     ،كند تيحما يانتخابات از نامزد كي
كننـد روزنامـه    يكه فكـر مـ   ليدل نيبه ا قاًيدهند دق يأروزنامه ر شنهاديپ

  قرار دارد. يرجامعه تجا تأثيرتحت 
رسـانه را   يبـر محتـوا   گذارتأثيرعوامل  ينسب تياهم ديما با ،چهارم

 ،كننـده در آثـار مـورد مطالعـه دارنـد      نييرا كه نقش تع ييها و آن يابيارز
رسـانه در مطالعـه آثـار     يبر محتـوا  گذارتأثير. تمام عوامل ميكن ييشناسا

 انتظـار قابـل  ريغ يرفتارهـا  ايـ  نيروتـ  يها رسانه ارزش برابر ندارند. برنامه
 رسـانه در تمـام   يبـر محتـوا   گـذار تأثيرعنوان عامل  توان به يها را نم يمجر

در  ،رسانه يبر محتوا گذارتأثيرعوامل  ،موارد ياريكرد. در بس يابيموارد ارز
قابـل لمـس هسـتند.     يخـوب  بـه  يو سازمان يبزرگ اجتماع يروهاين يفضا
 يآثـار محتـوا   يمـاع اجت تيدر درك ما از اهم ،بزرگ يروهاين نيا نيبنابرا
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بر اسـاس   يخبر يها كاركنان رسانه يطور كل دارند. به ياديز تيرسانه اهم
 اماكنند.  يمحتوا م ديروزمره تول صورت به ،خود رانيمد يا حرفه يهنجارها

مالكـان و   ،رديـ گ يدر خطر قرار مـ  يطور جد به كيدئولوژيمنافع ا كه يزمان
 يشوند تا محتوا را در محـدوده مرزهـا   يوارد عمل م ماًيرسانه مستق رانيمد

و  يا اصـول حرفـه   يبرخـ موارد ممكـن اسـت    نيمناسب نگاه دارند و در ا
بـه   يمرتبط كردن عوامل سـازمان  ،هر صورت روزمره را فدا كنند. به يكارها

رسـانه   يو سرچشـمه محتـوا   شهيبه درك ر ،قدرت در جامعه يمراكز اصل
 يهـا  دگاهيد .گذارتأثيرعوامل  تبسلسله مرا” نيا بيكند. ما با ترك يكمك م

بـه   ميـ ا ها را نشـان داده  آن نيو روابط ب يجمع يها رسانه نديمختلف در فرا
  .رديرسانه و جامعه صورت پذ يمحتوا ،از رسانه يكه درك بهتر ديام نيا

  ها   نكته
جداگانـه انجـام داد.    يا تـوان مطالعـه   يم رهايدر درون هر گروه از متغ .1

 يفرهنگـ  اي يكيدئولوژيعوامل ا تأثير يتوان چگونگ يعنوان مثال م به
  كرد.  يبررس ياعسسات اجتممؤ تيرا بر ماه

در سـطح نظـام    “دسـتور كـار   نيـي عت”نكتـه در مـورد مطالعـات     نيا .2
ممكـن اسـت قـرار     يكند؛ مطالعات در سطح فرد يصدق م ياجتماع

 دهيـ آن را ناد ايـ قـرار بدهنـد    يگرفتن در برابر رسانه را مورد بررسـ 
 يمـورد بررسـ   يراه اساسـ  4توانـد از   يم “دستور كار نييتع”. رنديبگ

 ي). مطالعات سطح نظام اجتماع1986 لبرت،يج(مك كومز و  رديگقرار 
 C)، در حـوزه  1972مورد آن (مك كومز و شاو،  نيو از جمله نخست

  .رنديگ يقرار م Eدر حوزه  ي. مطالعات سطح انفرادرنديگ يقرار م
 يفكـر  يهـا  خاطر كمك ما به دكتر باربارا براون از دانشگاه تگزاس به .3

  .ميهست ونيمد شانيا
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11  
  ي خبرمحتواساختن نظريه 

 تأثيرخبر  يكه بر محتوا يا دهيچيدرك عوامل فراوان و پ يگام برا نينخست
اسـت كـه    يمطالعات ينيبازب آن عوامل است. گام دوم، ييشناسا ،گذارند يم
مـرتبط را مـورد    يهـا  هينظر قرار داده و احتماالً يعوامل را مورد بررس نيا

ا انـد.   قرار داده شيآزما برداشـته شـود. قـرار دادن     ديـ با زيـ گـام سـوم ن   امـ
مجموعـه   كيـ در  ،رسـانه  يبـر محتـوا   اتتأثيرموجود درباره  يها دانسته
ـ   ةتر از اظهارات مرتبط دربار منظم  اتتـأثير رسـانه و   يمحتـوا  نيروابـط ب

ـ  ،كتاب يانيموجود بر آن. در فصل پا انجـام   را كـه قـبالً   يمطالعات فراوان
را ارائـه   ييهـا  رضها و ف هيانجام داده و نظر يررسمورد ب قيطور دق شده به

 ،قيـ طر نيـ باشند. از ا نهيزم نيدر ا يبعد قاتيتحق يبرا يا هيتا پا ميكن يم
چـرا   نكهيا حيتوض ،رسانه يمحتوا فيتوص يخود را برا ييتوانا ميدواريام
رسـانه   يمحتـوا  نـده يآ ريمسـ  ينـ يب شيخاص خود را دارد و پ يها يژگيو

 ،هي. فرضـ ميپنـدار  يماست كه ما آن را درست  يزيچ ،فرض .ميده شيافزا
 نياسـت. مـا همچنـ    شهياند ايچند مفهوم  ايدو  نيروابط ب ةدربار يا جمله
رسـانه را   يمحتـوا  يفعل تيكه وضع ي(جمالت ميكن يم شنهاديپ ييها گزاره
 ،انـد  گرفته شده يتجرب قاتيها از تحق هيفرض شتريكنند). گرچه ب يم حيتشر

خودمـان در مـورد موضـوع     نشكه از دا ميكن يم يهم معرف هيفرض ما چند
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 ريـ ها كامل و فراگ هيها و فرض گزاره ،ها از فرض رياند. فهرست ز گرفته شده

  رسانه است.           يحركت ما در جهت درك محتوا يبرا يبلكه آغاز ست؛ين
  ها   فرض

 ليتشـك  ياجتمـاع  نـد يفرا كيـ در  معمـوالً  يجمع يها رسانه يمحتوا •
  .   ستين ينيع تيواقع كي جهيو نت شود مي

 يايـ از دن يمشـكل  ايـ  داديـ خبر ممكن اسـت رو  كي ميتنظ زهيانگ
قابــل  يمنــابع اطالعــات اجتمــاع ريســا قيــباشــد كــه از طر يقــيحق

ـ   ،نيـ با وجـود ا  .است يريگ اندازه  نيـي هسـتند كـه تع   يعوامـل فراوان
  .  شود مي و چگونه با آن برخورد شود ميمنتقل  يزيكنند چه چ يم
هسـتند و   يعمد صورت بهرسانه  يموجود بر محتوا اتتأثيراز  يبعض •

 ،عنـوان مثـال   دهنـد. بـه   يرخ مـ  گـر ياقـدامات د  جهيدر نت گريد يبرخ
منـابع   نيـ دهد كه ا يرخ م ليدل نيمنابع خاص به ا ياز برخ يجانبدار

  در دسترس خبرنگاران قرار دارند.  شتريها) ب (مانند شركت
و  تيـ و درك ماه ييشناسـا  يركن اصـل  ،رسانه يمحتوا تيدرك ماه •

رسانه  يمحتوا نكهيآثار محتوا بر مردم و جامعه است. دانستن ا تياهم
كنـد.   يآثار آن بـر مخاطـب كمـك مـ     ينيب شيبه ما در پ ،چگونه است

در  ،ميمحتـوا غفلـت كنـ    يكه ما در مطالعه آثار محتوا از بررسـ  يهنگام
قرار گـرفتن در برابـر    نيمهم بات ارتباط گرفته شدن دهيواقع خطر ناد

  .  ميا وجود آورده رسانه و آثار آن را به يمحتوا
ـ  توان به عوامل شكل يهر رسانه م يمحتوا قياز طر • بـرد.   يدهنده آن پ

 يهـا  شيدر مـورد گـرا   يتوانـد اطالعـات   يعنوان مثال لحـن خبـر مـ    به
مـورد   يهـا  تيـ وما را از اول ،به ما بدهد و نحوه انتخاب خبر سندهينو

  آگاه كند.  رينظر سردب
 ،كننـد  يمـ  تيـ خبـر فعال  يدادن محتـوا  شـكل  يكه برا ياصل يروهاين •

دهنـد. هـر دو    يشكل مـ  زيرا ن يو سرگرم يحيتفر يها برنامه يمحتوا
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 يهـا  سازمان ،رسانه ياصول كار ،كاركنان رسانه تأثيرنوع محتوا تحت 
  قرار دارند.  يدئولوژيو ا يا رسانهريعوامل غ ي،ا رسانه

كـرد.   يبنـد  دسته تياهم بيتوان به ترت يموجود بر رسانه را م اتتأثير •
عوامل كالن آغاز  ريو سا كيدئولوژيتواند از عوامل ا يم يبند دسته نيا

از  كيرسد. هر بتر از جمله كاركنان رسانه  يجزئ يها يژگيشده و به و
ا سـطوح حـوزه نفــوذ خـود را دارنـد      نيـ ا نفــوذ  يهـا  حـوزه  نيــا امـ

  . شود مي نييباالتر تع يها دارند كه توسط رده ييها تيمحدود
 سـؤال  نيـ برد؟ پاسخ ا ينگاران از نقش خود پ توان به تصور روزنامه يم چگونه
  هاست.   محل كار آن يها استيو س يها به اصول كار آن يبنديپا زانيدر م

ردها بر آورده كردن استاندا ست؟يها چ يگذار استيس نيوجود ا ليدل
 يفشارها ست؟يها چ استانداردها و هدف نيا منبع .يسازمان يها و هدف

و  يبـازار اقتصـاد   ي،منابع خبـر  ،كنندگان و مخاطبان غيتبل يوارده از سو
صورت با رسانه ارتباط دارنـد؟   نيبه ا يا رسانهريعوامل غ ني. چرا ارهيغ

كـه   يدر مـورد نقشـ   يو فرهنگـ  يكيدئولوژيا اتيوجود ضرور ليبه دل
  كنند.   فايجامعه ا در ديبا يجمع يها رسانه

به  ،رسانه ندارند يقرار گرفتن در محتوا يستگيكه شا ييزهايچ يبعض •
   كنند.  يم دايرسانه راه پ

هاسـت.   از موضوع ييايشامل انتخاب مطالب از در يدروازه بان نديفرا
هر  بيترت نيهم شوند؛ به ينم ليتبد لميبه ف تيدر نها لميف يها دهيتمام ا

  در اخبار پوشش داده نخواهد شد.   يداديرو
كاركنـان   تيتر شدن فعالمؤثرها با هدف  رسانه استيو س ياصول كار •

كه مخاطـب   يشوند. رسانه با توجه به انتظارات خاص يم نيرسانه تدو
 ييها تيكند و بر اساس محدود يم تيآن دارد فعال يمحتوا تياز ماه

  كند.   يار مكنند ك يكه منابع اعمال م
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مربـوط بـه مالـك آن اسـت. اگرچـه       يا رسانه مؤسسههر  ييقدرت نها •
ا  ،رسانه اعمال نظر كنند يتوانند در مورد محتوا يم نييكاركنان رده پا امـ 

  دهد.      يرا انجام م يكل يگذار استيو س يده مالك است كه جهت نيا
كنترل از  نيهر صورت تحت كنترل هستند. ا به يجمع يها تمام رسانه •

كه دولـت مالـك    يي. جاشود ميها اعمال  رسانه يها نهيهز تأمين قيطر
هـا   هـم كـه رسـانه    ياسـت. در مـوارد   ميكنترل مستق نيهاست ا رسانه

 ،نيقـوان  قيـ هـا از طر  كنترل بر آن ،شوند ياداره م يخصوص صورت به
 يده جهت ميمستقريغ يها شكل ريها و سا اتيمال ،ها مجوز ،ها نامه نييآ
  .   شود ميانجام  يكيدئولوژيا

  خبر يمحتوا تيدر مورد ماه ييها گزاره
از خشـونت   ييبـاال  زاني) مي(اعم از خبر و سرگرم ونيزيتلو يمحتوا •

برنامـه بـه    كيـ است كه همواره وجود دارد. اگر چه سال به سال و از 
 ريـ گ خشـونت چشـم   يكلـ  زانيـ م اماوجود دارد  ينوسانات گريبرنامه د

بـا   كار معمـوالً  نيا ،شود مي دهيكش ريبه تصو يكه جرم ياست. هنگام
  است.   همراهخشونت 

زنان و افراد سـالخورده كمتـر از مـردان و جوانـان      ،رسانه يدر محتوا •
. حـدود دو سـوم   نـد يآ يدر م شيبه نما يحضور دارند و به شكل متفاوت

كه زنـان بـه همـراه     يمرد هستند و هنگام يونيزيتلو ياصل يها تيشخص
دارنـد.   يتـر  فيتر هسـتند و نقـش ضـع    جوان زنان معموالً ،مردان هستند

ها عامل  كه آن ستا نياز ا شيخشونت باشند ب يزنان قربان نكهيا مالاحت
ـ  يروان يها يماريب يزنان دارا نكهيخشونت باشند و احتمال ا  شيباشند ب
 يا شـه يكل يرسانه بـا سـالخوردگان برخـورد    ياز مردان است. در محتوا

  ها است.  ها سن آن آن يژگيو نيهمواره بارزتر كه يطور به شود مي
كـه   ياسـت كـه مشـهور هسـتند. افـراد      يخبرها در مورد افراد شتريب •

دسـت بـه اقـدامات     ديـ به مـتن خبرهـا با   يابيراه يشهرت ندارند برا
  ).يقانون شكن ايبزنند (مانند شركت در تظاهرات  يانحراف



 499  تواي خبرساختن نظريه مح

خبرنگاران از  اما ،نديآ ي) ميدولت حاًيترج( يخبرها از منابع رسم شتريب •
كننـد. منـابع    يدر صورت در دسترس بـودن اسـتفاده مـ    زين گريمنابع د

ـ  معموالً يو تجار يدولت منـابع در دسـترس خبرنگـاران     رياز سـا  شيب
 اريـ در اخت ژهيـ و صـورت  بـه و اطالعـات را   دادهايـ هستند و اغلب رو

كوچـك   يهـا  گـروه  ندگانينما اي يدهند. منابع فرد يقرار م رنگارانخب
خـود بـه    اميدر انتقال پ ديكمتر در دسترس خبرنگاران قرار دارند و شا

  مهارت نداشته باشند. يو تجار ياندازه منابع دولت
 الـت يآن ا تيـ بـا جمع  يارتبـاط  ،الـت يا كيپوشش اخبار  ،كايدر آمر •

آرام و اطلـس نسـبت بـه     انوسيـ واقع در سـواحل اق  يها التيندارد. ا
 كـه  يدر حـال  رنـد يگ ياز اندازه تحت پوشش قرار مـ  شيب شان تيعجم
  قرار دارند.  ينيينظر در سطح پا نياز ا ،انهيغرب م يها التيا
مشـاغل رده   يكه دارا يتعداد افراد ي،ونيزيتلو يها تيشخص انيدر م •

  است.  نييمشاغل پا ياز افراد دارا شيب ،باال هستند
 اندهيتر از حد معمول نما نييپا والًمعم تياقل يها تيها و شخص يمجر •

 كـا ي. در آمرديآ يدر م شيها به نما از آن يا شهيكل يريشوند و تصو يم
شوند. هر اندازه كه  يپوست قدرتمندتر نشان داده مديسف يها تيشخص

نسـبت بـه جامعـه     يشـتر يب يريپـذ  فرهنـگ  ،تيـ اهـل اقل  يمجر كي
 ،او باالتر باشـد  ياداقتص ـ يداشته باشد و سطح اجتماع ها وستپديسف

هـا   چهـره  ي،طور كل . بهرديگ ياز او انجام م يتر پوشش بهتر و برجسته
  ابط قدرت در كل جامعه است.گر رو ها نشان در رسانه

  رسانه يگذار بر محتواتأثيرموجود در مورد عوامل  يها هيفرض
  شاغل در رسانه   افراد
 يمحتوا ،هستند “ارتباطات” يمدرك دانشگاه يكاركنان رسانه كه دارا •

 ديـ اند تول كرده ليتحص گريد يها كه در رشته ينسبت به كسان يمتفاوت
 النيالتحص باورند كه فارغ نيو مالكان رسانه بر ا رانيمد يكنند. برخ يم

ــد؛ برخــ يبرتــر گــرانينســبت بــه د يرشــته خبرنگــار  گــريد يدارن
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دهنـد.   يمـ  حي) را ترجكايدر آمر ژهيو (به يعلوم مقدمات النيالتحص فارغ

 يهـا  تجربـه  تـأثير است كه نسبت بـه   ييباورها ها بر اساس قهيسل نيا
   وجود دارد. يدر خبرنگار تيبر موفق يآموزش

كـه او در   يخبرنگار بـه همـراه قـدرت    كي يفرد يها يژگيو و نهيشيپ •
 يگـذارد. اسـتثنا   يمـ  تأثيرآن رسانه  يبر محتوا ،دارد يا سازمان رسانه

بـر اسـاس نـژاد و     فيوظـا  است كـه مـثالً   يگامهن ،نهيزم نيمهم در ا
  .   شود مي نييتع تيقوم

طـور   بـه  ،وجه مشترك دارنـد  يبا و ايخبرنگار هستند  كي هيكه شب يافراد •
مـورد پوشـش    ،بـه خبرنگـار ندارنـد    يكه شـباهت  ينسبت به افراد يمتفاوت
بـر   ،كننـده خبـر   هيـ ته يشناسـ  تيـ جمع يها يژگي. ورنديگ يقرار م يا رسانه

 يكه در مورد افراد يزمان ژهيو به ،گذارد يم تأثيركند  يم هيكه او ته ييحتوام
 يهـا  گـزارش  ،كنـد. زنـان در مـورد زنـان     يكار مـ  يتياز همان گروه جمع

جامعـه   يكننـد. اعضـا   يم هيته ،سندينو ينسبت به آنچه كه مردان م يمتفاوت
متفاوت از  يشكل جامعه را به نيزبان مطالب مربوط به ا يو پرتغال يياياسپان

 يجنسـ  يهـا  شيكنند. گرا يم مي) تنظييكايآمرـ  يسيخبرنگاران انگلو (انگل
  گذار باشد. تأثيرگزارش  ميتنظ يتواند بر چگونگ يم زين
 تـأثير كنند  يم ديكه تول ييكاركنان رسانه بر محتوا يشخص يها شيگرا •

 ديـ نفـوذ در تول  يبـرا  يالبته مشروط بر داشتن قـدرت كـاف   ،گذارد يم
كنتـرل محتـوا در آن رسـانه.     يبرا يدستورالعمل قو كيمحتوا و نبود 

در  ريهـا و تصـاو   انتخـاب واژه  يبـرا  ياديعمل ز يخبرنگاران از آزاد
هـا   آن يشخصـ  يهـا  شيگـرا  نيبرخوردار هستند بنابرا شانيها زارشگ
 ياسـ يس تيها وارد عمل شـده و مشـروع   تواند در قالب آن انتخاب يم

ببرد.  سؤال ريز شود مي ميرا كه گزارش در مورد آن تنظ يانيجر ايفرد 
توانند كلمات و عبارات را بر اسـاس تعصـبات    يم يورزش يها يمجر
سـازان   لميفـ  يشخص يها شيها و گرا . ارزشندخود انتخاب كن ينژاد

بگـذارد.   تـأثير هـا   آن يها و روش اجـرا  ممكن است بر انتخاب پروژه
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 ي،قـو  يشخصـ  يهـا  دگاهيت داشتن دناشران و مالكان رسانه در صور
  كنند.   يريگ ميطبقه خود تصم ايمنافع سازمان عليه ممكن است 

رسانه اثر بگـذارد.   يتواند بر محتوا يم ،تصور خبرنگاران از نقش خود •
 ،دهند يانجام م گرانيكه د ييكارها ريخود را تفس اگر خبرنگاران نقش

 نيـ ا ،ه قدرتمنـد بداننـد  عنوان دشمن طبق خدمت به ايانتشار اطالعات 
كـه فكـر    يمطالب ،ها از شغل خود آن فيتعر يتواند چگونگ يها م نقش

  كند.  نييها را تع پوشش داده شود و روش پوشش دادن آن دينند باك يم
بـه همـان    ،بداننـد  ياخالقـ ريرا غ يهر اندازه كه كاركنان رسانه اقـدام  •

. البته با توجـه بـه   شود ميها در آن اقدام كمتر  آن اندازه احتمال شركت
كاركنـان   ،وجـود نـدارد   ياخالق يها محدوده يبرا يقانون خاص نكهيا

  . دارنداست توافق ن ياخالق يچه اقدام نكهيدر مورد ا شهيرسانه هم
و  يوارد از اصــول كــارات تــأثيروارد از افــراد و ات تــأثير نيبــ ارتبـاط 
  رسانه   هاي استيس

ها  آن ،تر شود يطوالن يا سازمان رسانه كيهر اندازه زمان كار افراد در  •
آن رسـانه (اعـالم شـده و اعـالم نشـده) آشـنا        يهـا  اسـت يبا س شتريب
و  رانيواكـنش مـد   افـت يدر ،گـران يد دنيشوند. كاركنان رسانه با د يم
ـ    يينها ديكه در تول يمطالب دنيد بـه   ،دو منتشر شده رسـانه قـرار دارن

  برند.  يم يرسانه خود پ يها خواسته
خود را در  يشخص يها كاركنان رسانه نظرات و برداشت نكهيتمال ااح •

اشـكال محتـوا    ريآن نظرات را بـه سـا   نكهيخبرها بگنجانند نسبت به ا
كمتـر اسـت. اصـل     ،كننده) وارد كننـد  سرگرم يها برنامه ايها  (گزارش

  . شود ميافراد  يمانع ابراز نظرات شخص ،در رسانه يطرف يب
رسانه بر اساس اصـول و دسـتورات سـازمان خـود     هر اندازه كاركنان  •

ها مـورد اسـتفاده قـرار     شده آن ديتول يمحتوا نكهياحتمال ا ،عمل كنند
بـر اسـاس    يجمع يها كه رسانه ييها است. اصول و برنامه شتريب رديگ
 تـأثير رسانه  يبر محتوا ،كنند يها اطالعات را شكل داده و منتشر م آن
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شـكل دادن و   ،شـامل انتخـاب   يبـان  دروازه ،عنوان مثـال  گذارند. به يم

ممكن اسـت مـانع اعـالم     يزمان يها تيتكرار اطالعات است. محدود
خبـر را بـر اسـاس     كيـ اطالعـات   ،شوند. سبك هرم وارونـه  قتيحق
 ي،طرفـ  يدهد. اصل ب يم شيآرا ،كند دارند يكه خبرنگار فكر م يتياهم

و افـراد در   ادادهيـ پوشـش رو  يرا برا يندارداستا يها مجموعه روش
دو رسـانه متفـاوت    يدهد. اگـر اصـول كـار    يم خبرنگاران قرار ارياخت

  ها متفاوت خواهد بود.  آن رسانه يمحتوا ،باشند
 ،اموزنديب شتريهر اندازه كاركنان رسانه اصول مربوط به شغل خود را ب •

كه كار انتقال خبر  يدانند. شغل كس يتر م يا ها را حرفه شان آن همكاران
سر و كار داشـته   يكند كه با اطالعات فراوان ياقتضا م ،دهد ينجام مرا ا
مـورد   يهـا  روش اساسكه با اطالعات بر  يها را اداره كند. كسان و آن

 نيـ كننـد. كاركنـان رسـانه ا    يكـار رشـد مـ    طيدر مح ،عمل كنند دييأت
  .  رنديگ يبا كار فرا م ييآشنا نديها را در فرا روش

در  ،كننـد  ينمـ  يرويه از اصول شناخته شده پكاتي در اخبار و موضوع •
عمـل   يتر از اصـول كـار  مـؤثر  نسـبتاً  يعوامـل فـرد   ،مراحل نخست

عرضـه  ات موضـوع  ميتنظـ  يرا بـرا  يروشـ  ي،ا كنند. اصول رسـانه  يم
روش فـوق   نيكند و بنـابرا  يكنند كه فراتر از كاركنان رسانه عمل م يم

  .شود مي ينفوذ فرد نيگزيجا
    يا رسانه هاي تاسيس و يكار اصول

 ،متفـاوت بـا آن   يدادهايـ از رو شيموافق با اصول رسانه ب يدادهايرو •
 ريكه خـارج از مسـ   ييرا دارند. خبرها يشانس قرار گرفتن در خروج

هـا و   شناخته شده قرار دارند ممكن است هرگز پخش نشوند. موضوع
 يونيـ زيندارند ممكن است در پخش تلو يخوب ريكه تصو ييدادهايرو
ـ  يكنفرانس مطبوعات كي. رندير نگقرا از زمـان بسـتن    شيكه درست پ

 ،شـود  مـي چاپ) روزنامـه برگـزار    يمطالب برا ليمهلت تحو ني(آخر
كـه پـس از زمـان     يچاپ شدن نسبت به كنفرانس يبرا يشتريشانس ب
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 كيـ  فيكه با تعر ييدادهايرو يطور كل دارد. به ،شود ميبستن برگزار 
  انتشار دارند.  يبرا ياديشانس ز ،ارندطابق دت ،از خبر يا سازمان رسانه

اسـت. خبرنگـاران    اتاز موضـوع  شيب دادهاياحتمال پوشش دادن رو •
كـرده و   هيـ ها توج تر از پوشش موضوع آسان اريرا بس دادهايپوشش رو

مـبهم هسـتند.    يا مقولـه  عمـالً ات كنند؛ چرا كه موضوع ياز آن دفاع م
معمـول   اريبسـ  ياقدام ينگار مهها در روزنا داديپوشش رو نكهيضمن ا

  شده است.  لياز اصول روزمره تبد يكيبه  است و عمالً
 يخبر يها از ارزش يا سازمان رسانه كي فيبه تعر داديرو كيهر چه •

 هاي خواهد بود. سازمان شترياحتمال پوشش دادن آن ب ،تر باشد كينزد
 ييبـاال ارزش  ،با اصول خود دادهايرو يسازگار يبرا تيدر نها يخبر

  شوند.  يقائل م
 ،را مـورد پوشـش قـرار دهنـد     داديـ رو كيـ هر اندازه كه خبرنگـاران   •

 يخبرنگـار ” جـه يتر خواهـد بـود. نت   هيشب گريكديها به  آن هاي گزارش
در مـورد خبرهـا و    يهـا و داور  شـه يبه اشتراك گذاشـتن اند  “يگروه

ــا  ــاهدات س ــردب  ريمش ــت. س ــاران اس ــوالً رانيخبرنگ ــورد  معم در م
 ديـ دچـار ترد  ،ها متفاوت اسـت  رسانه ريسا رشكه با گزا ييها شگزار

كننـد. خبرنگـاران هـر انـدازه كـه       يمـ  سـؤال شـوند و از خبرنگـار    يم
بـه همـان    ،كننـد  يمـ  تماشا ايخوانند  يهمكاران خود را م يها گزارش

 هيهـا شـب   موضـوع بـه آن   ايـ  داديـ نسبت گزارش خودشان از همان رو
 ننـد يب يمـ  ،خوانند يرا م گريكدي هاي ارش. خبرنگاران اغلب گزشود مي
 هاي كنند تا مطمئن شوند برداشت يبه آن م ياجمال يكم نگاه دست اي

  خودشان درست بوده است. 
ها  در مورد آن يشتريب ياخبار منف ،تر باشد گروه موفق ايفرد  كيچه  هر
 يروزيـ كـه شـانس پ   يدر مورد افـراد  ،. در پوشش انتخاباتشود ميپخش 
نسـبت بـه    يشـتر يب يكنند اخبـار منفـ   يم دوره مبارزه ديتمد يبرا ايدارند 
نقـاط ضـعف    يجـو و . جسـت شـود  ميدارند منتشر  يكه شانس كم يكسان
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از اصـول   يكـ يبـه   ،دارنـد  يروزيـ كه شانس پ يو كسان رتمندقد يها گروه
كـار   نيـ خبرنگاران با ا ديشده است. شا ليتبد يقيتحق ينگار روزنامه يكار

  . رنديگ يم شيدر پ يا ند نسبت به بازندگان رفتار سخاوتمندانهكن ياحساس م
    يسازمان يو نفوذها ياصول كار نيب ارتباط

اصـول   ،تـر باشـد   دهيـ چيتـر و پ  بـزرگ  يا سازمان رسانه كيهر اندازه  •
شـده آن خواهنـد داشـت و در     ديتول يدر محتوا يكمتر تأثير يا حرفه

 دايـ آن پ يدر محتـوا  يشـتر يتر نفـوذ ب  بزرگ يسازمان يروهايعوض ن
 رده رانيخبرنگـاران و مـد   نيب يبوروكراس يها هيكنند. هر اندازه ال يم

 يكمتـر  تيرده باال حساسـ  رانيمد ،باشد شتريب يا سازمان رسانه يباال
خواهنـد داشـت.    نييكاركنان رده پا نيا يا حرفهي ها ينسبت به نگران

 يمشكالت خبرنگار بـرا  ،كند دايپ شيافزا يبه هر نسبت كه بوروكراس
 رانيمد ي،طيشرا نيكند. در چن يمعنا جلوه م يارشد او خشك و ب ريمد
ـ ريبگ ميتصـم  يا آنكـه بـر اسـاس مالحظـات حرفـه      يجا به دارش  د،ن
 نيد. انكن ياتخاذ م ياقتصاد يها يخود را با توجه به نگران يها ميتصم
شـوند   ينمـ  وارد عمل يا در برابر اصول حرفه يعاد طيدر شرا رانيمد

خطر اندازند. بـا   تر را به بزرگ يها اهداف سازمان ،اصول نيمگر آنكه ا
مورد توجـه قـرار    ياصول كار ي،ا سازمان رسانه بعتر شدن منا محدود

شكل از  نيدهد محتوا را به بهتر يكار به سازمان اجازه م ني. ارنديگ يم
  برساند.شكل به مخاطب  نيترمؤثردست آورده و به  منابع موجود به

    يسازمان ينفوذها
 يبه مـردم عـاد   يكاركنان آن شباهت كمتر ،تر باشد رسانه هر چه نخبه كي •

 يهـا  خبرنگـاران در سـازمان   ،عنـوان مثـال   دهد به ينشان م قاتيدارند. تحق
هســتند.  يمعمــول يهــا تــر از خبرنگــاران رســانه بــراليل ،منتخــب يخبــر

  .  رنديبگ دمتتر به خ نخبه نهيشيا پرا ب يافراد ،دارند لينخبه تما يها سازمان
 ،آن رسـانه  يبـر محتـوا   يا سازمان رسانه كي يمال يازهاين تأثير زانيم •

كـه   يا رسـانه  يها دارد. سازمان يجامعه بستگ يسالمت اقتصاد زانيبه م
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 يهـا  ييرا بـه توانـا   يا حرفـه  يهـا  ييتوانـا  معمـوالً  ،دارنـد  يدرآمد كاف
در خطر  ياقتصادسازمان از لحاظ  نياگر ا امادهند.  يم حيترج ياقتصاد
  غلبه خواهد كرد.   يا به كسب درآمد بر مالحظات حرفه ازين ،باشد

از  رتريپـذ  بيآسـ  ،كسـب درآمـد   يبرا ازينسبت به ن ويو راد ونيزيتلو •
 ويـ و راد ونيـ زيروزنامه و مجالت هسـتند. در واقـع منبـع درآمـد تلو    

بـازار در برابـر    كيـ ا در هـ  رسـانه  نيـ هسـتند و ا  يغـات يتبل يها يآگه
در مـورد   ميهـر تصـم   قـت يكننـد. در حق  يمحصوالت مشابه رقابت م

  خاص خود را خواهد داشت.    ياقتصاد جينتاها  برنامه
سـازمان   يدر بخش تجـار  نهيشيپ يها كه دارا رسانه يرده باال رانيمد •

 رنديگ يم يخود را بر اساس مسائل اقتصاد يها ميتصم معموالً ،هستند
هـا را نسـبت بـه مسـائل      آن رانيمـد  نيا نهيشي. پيا مالحظات حرفه تا

  حساس كرده است.  ياقتصاد
نسبت بـه كاركنـان رده    معموالً يا رسانه يها سازمان يانيرده م رانيمد •

 نييبا اهداف سازمان دارند. كاركنان رده پـا  يتر كينزد يهماهنگ نييپا
 معمـوالً  رانيسردب گريد ياز سو با منابع خود هماهنگ هستند. معموالً

مطلـب   نيـ تـر هسـتند و ا   سـازمان حسـاس   ينسبت به جنبـه اقتصـاد  
كـه   يدر مـورد جهتـ   يدائم يريدرگ كيرا در  رانيو سردب خبرنگاران

  دهد.  يقرار م ،داشته باشد ديرسانه با يمحتوا
 ،شـوند  يم ريكسب درآمد درگ يرسانه برا يازهايبا ن يكه اصول كار يهنگام •

 يرو ،روزنامـه را كنتـرل كنـد    يا و حرفـه  يتجـار  يهـر دو رو  رياگر سردب
 دايـ پ ياقتصـاد  ينسـبت بـه رو   يتـر  نييپا تياولو ينگار و روزنامه يا حرفه

و  نـد يآ يتر مـ  يفور وتر  يجد رانيدر نظر سردب ياقتصاد يها كند. دغدغه يم
  .  رنديگ يقرار م تيدر اولو يا و حرفه ينسبت به مسائل كار نيبنابرا

احتمـال ارتبـاط    ،باالتر باشـد  يا فرد در سازمان رسانه كيچه رده هر  •
اسـت. اگرچـه همـواره بـه      شـتر يب يا رسـانه ريبا سـازمان غ  يداشتن و

 ياجتمـاع  يهـا  سازمان تيكه به عضو شود ميخبرنگاران هشدار داده 
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 يهـا  گـروه  رهيمـد  تئـ يه يعنوان اعضـا  ناشران اغلب به اما ،نديايدر ن
  كنند.   يم تيفعال يمحل يمدن يها گروه در رانيو م يتجار

تنهـا در   مـورد نظـر مالكـان رسـانه نـه      يها و ارزش يفرد يها شيگرا •
شـوند.   يها مـنعكس مـ   ها بلكه در خبرها و گزارش ها و ستون سرمقاله

و خبرنگـاران را بـر    سـان ينو سـتون  ،رانيتوانند سـردب  يتنها م مالكان نه
قـدرت   نيبلكه ا ،اخراج كنند ايها استخدام  آن ياسيس ياساس باورها

كننـد چـرا    جاديا دادهايدر پوشش رو يفيظر يها فيدارند كه تحر ار
و بـر   ينـ يب شيمالك رسانه را پ يها كنند خواسته يكه كاركنان تالش م

  اساس آن عمل كنند. 
اخبار  زانيم ،هر اندازه مالك رسانه كمتر در محل آن رسانه حاضر شود •

 يابيغ تي. مالكشود ميآن رسانه كمتر  يها ارشسر مقاله و گز ي،داخل
 ،هسـتند  يا سازمان رسانه كياز  شيكه مالك ب ييها در شركت معموالً

 معهدر جا يتهاجم يها از گزارش معموالً يابيمرسوم است و مالكان غ
او كمـك   سـتم يرا كـه بـه كـل س    ييهـا  اسـت يكرده و س يدور يداخل

  .رنديگ يم شيكند، در پ يم
 يهـا  گـروه  ايـ هـا   ها شركت كه مالك آن يا رسانه يها ازمانكاركنان س •

 يمسـتقل وابسـتگ   يهـا  نسبت بـه كاركنـان سـازمان    ،هستند يا رهيزنج
از تعهـد   شتريكاركنان به سازمان ب نيا يبه جامعه دارند. وفادار يكمتر
 زمانسازمان به سا كياز  افراد معموالً نيها به اجتماع خواهد بود. ا آن
  كنند.   يبا جامعه برقرار نم يارتباط مستحكم گاه چيد و هرون يم گريد
را  يجمهـور  اسـت ير ينامزدهـا  يا رهيـ زنج يها سازمان نكهياحتمال ا •

 دييـ أت نيـ مسـتقل اسـت و ا   يها از سازمان شيقرار دهند ب دييأمورد ت
 دياتفـاق شـا   نياست. ا كساني رهيزنج نيا يها در تمام قسمت عموماً

 رهيـ در سراسـر زنج  سـندگان يمشابه نو يها دگاهيد نيب ييگرا هم جهينت
حـزب   ايـ موضـوع   كيبر  ديكأت يها برا آن يو تبان يتا هماهنگ ،باشد

كـه   شـود  مـي  يكاركنان بيدر آمد نص شيو افزا يشغل ي. ارتقاياسيس
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 شـتر يكار خود را درست انجام دهند؛ و هر چه تعداد كاركنان سازمان ب
 يهـا از سـو   حقـوق آن  شيافـزا  و يشـغل  يارتقـا  نكهيباشد احتمال ا

  .ابدي يم شيافزا رديبگ ارقر تأثيرمجموعه تحت  رانيمد
  يا رسانهريو غ يسازمان ينفوذها نيب رابطه

را بهتر بشناسـند و بـا آن سـازگار     يسازمان رسانه ا ،يمنابع خبرقدر چ هر •
 ،عنوان مثـال  . بهرنديگ يتحت پوشش آن قرار م يشكل مطلوب تر به ،شوند
كه اخبار خود را در قالب معمول آن رسانه و در زمان مورد عالقه آن  يمنابع

  منعكس شدن اخبار خود دارند.  يبرا يشانس بهتر ،كنند يمنتشر م
 يتعداد صفحات ،داشته باشد يشتريب يمجله آگه ايروزنامه  كيچه  هر •

 معموالً يچاپ يها است. رسانه شتريدهد ب يكه به سرمقاله اختصاص م
 ياز صـفحات بـه آگهـ    يكننـد كـه درصـد مشخصـ     يبنا كار مم نيبر ا

در مـورد   ييهـا  سـرمقاله و گـزارش   زيـ آن ن هيـ و بق ابدي ياختصاص م
 ،اضـافه شـوند   يبود. اگر صـفحات آگهـ   واهدخ هيآن نشر يها دگاهيد

  اضافه خواهد شد.  زيها ن چاپ گزارش يفضا
 ،شـود  شـتر يب يا و رسـانه  يها رسانهريغ يها سازمان نيهر چه رابطه ب •

ـ  نيـ . در اشـود  مـي  شتريب يا رسانهريغ يها نفوذ سازمان تـوان   يمـ  نيب
 يوجود آمده در سطوح بـاال  روابط به قيرا از طر يا رسانه يها سازمان

  تحت فشار قرار داد.   ي،ا رسانهريو غ يا رسانه يها شركت نيب يتيريمد
    يا رسانهريغ ينفوذها

احتمال نفوذ و  ،باشد شتريع بمنب كي ياسيس اي يهر چه قدرت اقتصاد •
منـابع   نيـ خواهـد بـود. ا   شـتر يب يخبر يها آن بر گزارش يگذارتأثير

بـه   را صـرفاً  يثـابت  يهـا  دارند كه زمان يكارمندان قابل دسترس عموماً
 يكـار بـا روشـ    نيـ دهند و ا يها اختصاص م ارسال اطالعات به رسانه

  . شود مي انجام قيو دق عيسر
خبـر را در   يتمـام محتـوا   باًي) تقرسيپل اي يدولت( ياگرچه منابع رسم •

از  شـتر يب يموضـوع  يهـا  در گزارش يدرصد منابع رسم ،دارند ارياخت
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كه خبرنگـاران را   ياست. در واقع منافع منابع رسم يخبر يها گزارش

 يهـا  در قالـب گـزارش   ،انـد  به اهداف خود انتخاب كرده دنيرس يبرا
  وند.  ش يگنجانده م خبرهااز  شيب يموضوع

آن رسـانه   ،باشـد  شـتر يرسـانه ب  يهر اندازه انتقاد گروه فشار از محتوا •
 مسلماً ،فشار يها گروه يزند. انتقادها يم يخود سانسور دست به شتريب

اقـدامات همـان    قيـ از طر تـأثير  نيـ گذارد. ا يم تأثيررسانه  يبر محتوا
 يارا بر كنندگان غيفشار اغلب تبل يها گروه رايز رديگ يرسانه صورت م

 رييـ دهنـد. رسـانه ممكـن اسـت تغ     يرسانه تحت فشار قرار مـ  ميتحر
ا  ،وجـود آورد  را كه از جانب گروه فشار درخواست شده به يخاص امـ 
 ،گـروه فشـار   يو انتقادهـا  اتيشكا ينيب شياحتمال دارد با پ زين يگاه

  دهد. رييمحتوا را بر اساس آن تغ
از  يشتريبخش ب ،داشته باشد شيپروز كم خبر را در  كيهر اندازه رسانه  •

در  ي. حتـ شـود  مـي فراهم  يكاركنان روابط عموم لهيوس رسانه به يمحتوا
 ،پوشـش دادن وجـود نـدارد    يبـرا  يخبـر مهمـ   ايكه موضوع  هايي زمان

محتوا كنند. در  ديتول يشگيهم زانيند به همان ما خبرنگاران باز هم موظف
 ،اخبـار  ،فشـار  يهـا  و گـروه  يهنگام است كه كاركنان روابط عمـوم  نيا

  دهند.  يرسانه قرار م اريرا در اخت ازياطالعات و مطالب مورد ن
تحـت   شـتر يرا ب داديـ رو ايـ موضوع  كي رو شيپ يها هر اندازه رسانه •

ها را مورد پوشش  آن زيها ن رسانه ريسا نكهياحتمال ا ،پوشش قرار دهند
خواننـد و   يرا مـ  گريكـد ي. خبرنگاران مطالب شود مي شتريقرار دهند ب

 يا رسـانه  يها كنند. سازمان يرا تماشا م گريكديپخش شده  يها برنامه
 ريسـا  يكننده دستور كار بـرا  نييعنوان تع به مزيتا وركيوينمانند  ،خبهن

  كنند.  يم ها عمل رسانه
 ،بـاال بكشـد   “مخاطـب هـدف  ” انيـ خـود را در م  شتريهر چه رسانه ب •

ننده منافع آن گروه مخاطـب خواهـد   ك منعكس شتريآن رسانه ب يمحتوا
گـروه   كيـ اند تا در  را رها كرده يها مخاطب عموم روزنامه يبود. برخ
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نفوذ كننـد. در   ،دارند تيكنندگان جذاب غيتبل يخاص از مخاطب كه برا
آن گروه خاص مخاطب جذاب  يها برا آن روزنامه يمحتوا طيشرا نيا

 يهـا بسـتگ   برنامـه  يبنـد  اغلب به درجـه  يونيزيتلو يساز است. برنامه
كند كه هر برنامه چند نفـر مخاطـب    يمشخص م يبند درجه نيدارد. ا

كه مخاطب خـوب   ييها . برنامهستيآن مخاطبان چ يها يژگيدارد و و
هـا   آن يجا ممكن است حذف شوند و به دكنندگان) ندارن غيتبل دي(از د
  اضافه شوند. ها آن يجا پسندند به يكه مخاطبان مورد نظر م ييها برنامه

 كيـ كنندگان از  غيرسانه نفوذ دارند. هر اندازه تبل يكنندگان بر محتوا غيتبل •
و  ديـ از آن نـوع محتـوا تول   شـتر يها ب رسانه ،كنند تيخاص حما يمحتوا

اقدام به حـذف   ماًيكنندگان مستق غيتبل يبرخ ،نيكنند. عالوه بر ا يعرضه م
قطـع   قيـ طر از كـار  نيـ ند. اكن يرسانه م يمحتوا تيشكل دادن به ماه اي

هـا   آن نكهياعالم ا يحت اي نديناخوشا يحامل محتوا يها از رسانه تيحما
كننـد   يپخـش مـ   يخاصـ  يهـا  كه گزارش ييها از رسانه تيبه حما ليما
 يطـور خـاص محتـوا    بـه  نيكننـدگان همچنـ   غي. تبلشود ميانجام  ،ستندين

  گذارند.  يم شيماها را به ن كنند كه محصوالت آن يم ديتول يا رسانه
كشـور را مـورد    كيـ دولـت   هاي استيس يجمع يها هر اندازه رسانه •

كنـد.   يها تـالش مـ   كنترل رسانه يبرا شتريآن دولت ب ،انتقاد قرار دهند
 ،هـا  نامـه  نيـي آ ،نيقـوان  ،بودجـه  تـأمين ماننـد   هـايي  كنترل رسانه از راه

اسـتفاده از  كنتـرل انتشـار و    ،هـا  اتيـ مال ،مجوزهـا  يي،قضا يها پرونده
) هيـ بلندپا (معمـوالً  ريمـد  كيـ بـا   يمقام دولتـ  كيو ارتباط  عاتاطال

  .  رديگ يصورت م ي،ا سازمان رسانه
 ،انتقاد كننـد  يگروه يها از رسانه شتريفشار ب يها هر چه منابع و گروه •

  . شود مي شتريها ب كنترل رسانه يتالش دولت برا
تواند بـر   يم ،كند يم تيعالرسانه در آن ف كيكه  يا جامعه يها يژگيو •

 ،تـر باشـد   عيبگذارد. هر چه بازار مخاطب وسـ  تأثيرآن رسانه  يمحتوا
را  يداخلـ  يو خبرهـا  دادهايـ خـود جـوش رو   صورت به شتريرسانه ب
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در تنـوع   يشـ يافزا ،بيـ روزنامـه رق  كيـ دهد. البته حضور  يپوشش م

  كند. ينم جاديرسانه ا يمحتوا
آن  يمحتـوا  ،تـر باشـد   عيرسانه وس كي تيفعال ييايهر چه حوزه جغراف •

تـر شـوند تـا     يعمـوم  ديبا ها اميپ طيشرا نياستانداردتر خواهد بود. در ا
محتـوا   نيمتفاوت را به خود جذب كنند. ا يها قهيو سل التيمردم با تما

  .   شود مين دهيدر آن د يچندان يكند و نوآور يم هيكمتر به شانس تك
   يدئولوژيا
هـا   احتمال وارد شدن آن ،تر باشند منحرف دادهايرو ايهرچه اشخاص  •

هـا بـا    خواهد شد. رسانه شتريها ب خبر و خوردن انگ به آن يبه محتوا
بـه حفـظ    ،سـت ين زيچ است و چه دييأقابل ت زيچه چ نكهينشان دادن ا

 منحـرف  يدادهايـ كننـد. افـراد و رو   يكمك مـ  ينظم اجتماع يمرزها
در مـورد   هـا  فيـ تعر نيـ شـوند. ا  يجلوه داده م اكخطرن اي تياهم يب

 دادهايـ رو ايـ افراد  نكهيكند صرف نظر از ا يصدق م كايآمر يها رسانه
  باشند.   يگريدر كشور د اي كايدر آمر

 گـر يكشـور د  يبرا يكشور يفرهنگ اي ياقتصاد ي،اسيس تيهر چه اهم •
. شـود  ميكشور دوم تكرار  يها در رسانه شترينام كشور اول ب ،باشد اديز
ـ    يوع ارتباط و وابستگن نيا  هـاي  تيـ كشـورها بـر اولو   نيسـطح بـاال ب

ممكـن اسـت در    يخبـر  يهـا  گـذارد. اگرچـه ارزش   يمـ  تأثير يا رسانه
ا  ،كننـده باشـند   نييتع يو خارج يپوشش اخبار داخل تيـ اهم نيـي تع امـ 

خواهـد   تأثيربر مشخص كردن مطالب مهم  يو فرهنگ ياقتصاد ي،اسيس
  .  شود مي ليتبد يارزش خبر نييم تعمه يارهاياز مع يكيداشت و 

و در حـوزه   يخـارج از محـدوده جنجـال قـانون     يكـه مطلبـ   يهنگام •
ـ  ،انحراف قرار داشته باشد ماننـد حفـظ    يطرفـ  يخبرنگاران از اصول ب

  كنند. ينم يرويتعادل پ
شوند كـه   يها وارد عمل م رسانه هيطبقه عل كيعنوان  به ينخبگان زمان •

 يعنوان مثال هنگـام  . بهرديقرار بگ ديورد تهدم يدئولوژيهسته اصول ا
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 ياقدامات تجـار  ،رنديگ يمورد حمله قرار م يدار هيسرما يها كه ارزش
صـنعت   ايـ شـركت   كيـ متحد و هماهنگ و فراتـر از اقـدامات    اريبس

  شوند.  يخاص، وارد عمل م
رسـانه   يتر باشد، محتوا كينخبگان نزد ريها با سا هر چه ارتباط رسانه •

تـر خواهـد بـود.     آن گروه نخبـه هماهنـگ   يكيدئولوژيا يها دگاهيبا د
 نيـ از ا يا هـا نمونـه   در كلوپ تيو عضو رهيمد تئيه نيب يها ارتباط
  هاست.   يوابستگ

 ميتـرم  ديـ (رفتار خـالف قاعـده) با   يتجاوز به حدود مدل نمونه شغل •
 نيـ كـه ا  يخـود حفـظ شـود. هنگـام     يجـا  شود تا آن مدل نمونه در

 ميتـرم  ،رديـ گ يمـ  صـورت  كيدئولوژيـ ا يبـه مرزهـا   تخلفات نسبت
  تر خواهد بود.  انينما
 يشـتر يب كيدئولوژيـ بـار ا  يونيزيپوشش تلو ،در هر موضوع مشخص •

  نسبت به مطبوعات خواهد داشت. 
  ندهيآ قيتحق
هـا   مثـال  نيهم امااست  يابيقابل باز زين يگريد اريبس يها هيفرض گرچه

ـ  خوانندگان در مورد تواند به يم  نيـ توانـد از ا  يكـه مـ   يمطالعات فراوان
فـراوان  ات ارتباطـ  ،طـور خـاص   كمك كند. بـه  ،استخراج شود ها يتئور

ـ وابط ر جاديد و اشوسطوح برقرار  نيا نيتواند ب يم يگريد  ،حسـطو  نيب
مـدل سلسـله مراتـب    اسـت.   يبعـد  يهـا  قيـ تحق يبرا يموضوع مناسب

بـا وارد   نكهينخست ا مناسب است. قيتحق ياز دو جنبه مهم برا اتتأثير
 يمختلف يها دگاهيد ميتوان يشدن به مطالعات رسانه از سطوح مختلف، م

 ييتنها بهخاص  دگاهيد كي. ميابيرا كه ممكن است وجود داشته باشند در
زمان تمام  تواند هم ينم زيمطالعه ن كيكامل ارائه كند و  يريتصو واندت ينم

 ،مختلـف  يهـا  دگاهيـ د نياز ا ياهآگ اماقرار دهد.  يسطوح را مورد بررس
از  ياري. در بسـ ميباز داشته باشـ  يخصوص تفكر نيكند كه در ا يكمك م
هـا در   افتـه ي نيو ا شود ميانجام  يليسطح تحل كياز  يمشاهدات ،مطالعات
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از محققـان   ياريبسـ  ،عنوان مثال . بهرنديگ يقرار م ريمورد تفس يباالتر هيال

 يهـا  اند و سپس در مـورد سـازمان   قرار داده يافراد خبرنگار را مورد بررس
 صـورت  بـه  ياند. البتـه تعصـبات شخصـ    زده گيري نتيجهدست به  يا رسانه

 ليـ لتح ،روش نيهمـ  شـوند. بـه   ينمـ  ليتبد يا خودكار به تعصبات رسانه
وجـود   در مورد رسـانه و جامعـه بـه    يجالب يها يتئور تواند يم يدئولوژيا

خـود   يدر رفتارهـا  ياديـ عمـل ز  يان آزادافراد كماك ،نيبا وجود ا. آورد
 يطـور خودكـار از سـو    به اماها اگرچه كنترل شده است  دارند. اقدامات آن

 وحسـط  نيـ ا بيـ ترك ،نكـه ي. دوم اشود مين نييباالتر تع ياجتماع يروهاين
 نيـ ا قـت يكنـد. حق  يهـا جلـب مـ    آن نيبات مختلف توجه ما را به ارتباط

باشـد: اصـول    نـده يآ يهـا  قيتحق يها برا عرصه نيتردياز مف يكيتواند  يم
اسـت.   كيدئولوژيـ تـر ا  بزرگ اتيو مقتض طيمربوط به شرا يو شغل يكار

ها جـدا كـرد.    آن يها تيتوان از فعال يخبرنگاران را نم يشخص يها ارزش
  .ها ارتباط دارد و ...  رسانه يبه اصول كار يسازمان اختارس

 نكهيارها نفوذ كنند و كشف ابه مردم و رفت ديبا كيدئولوژيا يروهاين
در  قيـ در تحق اواخـر  نيمهم است. تا همـ  ،شود ميكار چگونه انجام  نيا

و  كيــدقــت تئور نيشــتريب ،كــايگــروه حــاكم درآمر يهــا مــورد رســانه
 دهيـ د يجمع يها و آثار رسانه نديدر مطالعات مربوط به فرا يشناس روش

دربـاره   قيـ در تحق يدقت و مطالعه اصول نيكه هم ميدواريامشده است. 
و  يتئـور  جـاد ي. اديوجود آ به زيموجود بر آن ن اتتأثيررسانه و  يمحتوا
 ميدواريـ ام ،نيـ باشد. عالوه بر ا كار نيا يبرا يتواند آغاز مهم يم قيتحق

قدرت و جامعه كه در سطوح  يها ياز تئور نييكه مطالعات در سطوح پا
بـا توجـه بـه     كيدئولوژيـ ا و مطالعات رنديبگ تأثير ،اند گرفته لباالتر شك

 بيترت نيانجام شوند. بد ،ها وجود دارد آن يكه از افراد و رفتارها يدرك
درك  كيـ دسـت آمـدن    امكان به ،شناخت و مشاهدات خود بيما با ترك

  داشت. ميدر جامعه را خواه يجمع يها تر از نقش رسانه كامل
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