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: چكيده

و سياست از نگاه نظريه هاي مطرح ميينگاهدر. اين مقاله استموضوع تعامل رسانه توان كلي

و رويكرد؛ رويكرد رسانه محور:سه رويكرد را در اين خصوص تشخيص داد  رويكرد جامعه محور

ارائه هايي از هريك از اين رويكردهاي كالن نمونه،هابراي تسهيل در فهم بهتر اين نظريه. تلفيقي

 توليد" رويكردي مزبور؛ هر يك از رويكردهاربوارده در پايان با توجه به نقدهاي. شده است

به"خبر و نيز در برگرفتن عيني تر متغيرهاي دخيل در اين تعامل با توجه به مبناي جامعه شناختي

ميمعرفي شده است عنوان رويكردي  ترين مهم. تواند تحليلي جامع از اين رابطه ارائه كندكه

و مقررات رسانه: متغيرهاي دخيل در اين رويكرد عبارتند از  ، مالكيت محيط سياسي، قوانين اي

و ميزان توسعه صنعت روابط عمومياي روزنامهها، هنجارهاي حرفهرسانه .نگاران

: واژگان كليدي

ان، جامعه محور، رسانه محور، سياست،رسانه  خبري فيلتر، فاكس نيوز، سي ان
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.اند به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيدبراي اطالع از ديگر مقاالت اين نويسنده كه در اين مجله، منتشر شده
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 بيان مساله
مي رسانه چه ارتباطي با سياست دارند؟ آيا  توانند بر سياسـت اثـر بگذارنـد يـا از آن اثـر ها

و اثر پذيرند؟مي و نحوه اثرگذاري ؟ ايـن سـازوكار ايـن تعامـل چگونـه اسـتو پـذيري ميزان

و پرسش پرسش و سياست معطوف هستند ها به رابطه رسانه كه ي مقاله دغدعه اصل؛هايي ديگر

مييشكتحاضر را در.دندهل ايـن. هاي مختلف ارائه شده است اين باره ديدگاهبه لحاظ نظري

و بـه همـين منظـور بـه اسـت هـا بـا سياسـت مقاله تالش براي درك بهتر نحوه تعامل رسـانه 

مي شود نظريي رويكردهادسته بندي . موجود مبادرت

 رسانه-اول
:انداز رسانه چهار عنصر اصلي نقش داشتهشده ارائه در اغلب تعاريف

؛ فناوري-

و اجتماعي جامعه- ؛ اوضاع سياسي، اقتصادي

و نيازهااي از فعاليت مجموعه- ؛ها، وظايف

به ويژه در قالب گروه- و منافع معينو مردم . ها، طبقات

و با الويـت اين عناصر از راه هـاي انهرسـ خـصوص هـاي مختلـف در بنـدي هاي گوناگون

و در هر دوره هستن گوناگون با هم در تعامل  و يـا در نقش يكي از آنها،د  نيروي پـيش برنـده

از رسانه ارائه شده تعاريف مختلف تا همين مسئله سبب شده است. بازدارنده عمل كرده است

يك خاطرب به و مان اين عناصرازياولويت دادن و جهانشمول نباشـد، تعريفي جامع ف تعريـ.ع

و براسـاس).1383:29مـك كوايـل،( دائم دستخوش تحول اسـت،ها با اين نگاه رسانه از يـك نظـر

 مثـل ها به وسايل انتقال پيام از فرستندگان بـه مخاطـب يـا مخاطبـان ماهيتي كاركردي؛ رسانه 

و اطالعـات روزنامه، كتاب، راديوـ تلويزيـون، مـاهواره، فنـاوري  گفتـه هـاي نـوين ارتباطـات

ص 1378دادگـران،( شـونديم را رسـانه"كرايـگ").6،  بـراي برقـراري"ايكـارگزاري واسـطه"هـا

و تقويـت آنها مي.)Craig، 2004:3(كندارتباطات توصيف مي توانند برقراري ارتباط را نيز تسريع

بـراي گيرنـده تر شامل هر چيزي است كه حامل پيـام يـا معنـايي رسانه در معنايي وسيع. كنند

عالئـمو نمايش لباس، بازيگري، بيان چهره اي، اشاره،و گفتار، نوشتار،ايماء؛از اين نظر.دباش

و همكاران،( شوندنيز نوعي رسانه محسوب مي بـراي اصـطالح رسـانه گاهي از)1385:240سوليوان

مي  به ابزار ارتباطات استفاده آن از مقـصود برخي مواقع نيز؛)هاي چاپيمانند رسانه( شوداشاره

ابي فنييهاشكل  ماننـد راديـو، تلويزيـون،؛نـد يابزارها به كمك آنها فعليت مـي است كه اين

از"رسانه پيام اسـت" مك لوهان در گفته معروف خود.روزنامه، كتاب، عكس، فيلم، موسيقي

او.ا استفاده كرده است در اين معن اصطالح رسانه  اثـر فناوري رسانه بر محتواي آن نوع،از نظر
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ايـن همـان).1377:5مـك لوهـان،("سـتاي ديگـريمحتواي هر رسـانه، خـود محتـوا"گذارد؛ مي

را.بينيم��"ژان بودريار"كه اوج آن را در نگاه است رويكردي  هـاي رسـانه كـه بودريار آنچه

مي دهندعجم ه اغلـب ارتبـاطي بـا واقعيـت بينـد كـ هـاي واقعيـت مـي فقط وانمود،ي نمايش

بـه ضمن تاكيد بر ماهيت فناورانـه رسـانه، David olsson/ديويد اولسون.)1377:33هري،طا(ندارند

مينييمحتوالحاظ  كه با نمادها يز آن را فناوري وي. سروكار داردهم داند نوعي رسانه،از نظر

و توزيع آنهاست ناوري براي اطالع دادن، ضبط كردنف ).21: 1377اولسون،(، اشتراك در نمادها

در اين معنـا. معناي كاربردي آن است، آنچه از رسانه در اينجا مورد نظر است،در هر حال

به صورت جمع  مي) Media(رسانه عموما و معناي آن وسايل ارتباطات جمعـي نظيـر بكار رود

و تلويزيون، روزنامه  و راديو و مجالت و الكترونيك است كه شمار رسانهها هاي مختلف چاپي

م ميزيادي از . دهندخاطبان را تحت تاثير قرار

 انـد دانسته"خبريژانر"و"خبر"اي را هاي رسانه ترين نوع برنامه برخي نويسندگان، جدي

مي"هاي خبري رسانه"از اين نظر).1384:57استريت،( هايي دانـست ترين نوع رسانه توان جدي را

طبـق برخـي News media/هاي خبـري رسانه. رود بر سياست اثرگذار باشندكه از آنها انتظار مي

و بخشي از رسانه، تعاريف هاي جمعي هستند كه نقطه تمايز آنها تمركز بر ارائه خبرهاي جديد

به جامعه است آن،به عبارتي؛رويدادهاي جاري /"گـردآوري" هـر گونـه سـازماني كـه كـار
Gathering انتشار"و"/Publishing خبـر اسـت)answerbag.com.( هـاي خبـري انـواعي سـانهر

و رسانه: دارند كه هر يك ضمن داشتن مختصاتي ويژه، تلويزيون، مطبوعات، راديو هاي آنالين

به ويژه بر حـوزه سياسـت دارنـد  و  تلويزيـون،از ايـن ميـان. تاثيرات خاص خود را بر جامعه

و پيمـايش.كم در جهان صنعتي اسـت قدرتمندترين رسانه فراگير دست متعـدد هـاي بررسـي

 ترين منبع خبري بيشتر مـردم در سراسـر جهـان اسـت نشان داده است تلويزيون امروزه اصلي 

)Craig , 2004:7.(

ـ سياست  دوم
و از ديـدگاه هـاي متعـدد تعريـف شـده سياست از زواياي مختلف مورد توجه قرار گرفته

مي. است تاز نگاهي كلي ميتوان گفت به دو دسته تقسيم :شوندعاريف سياست

را،در اين نگاه: تعريف موضوع محور و رسـمي  سياست علمي است كه ساختارهاي كالن

ميبه مثابه اصلي  مطالعه قدرت، حكومت،؛از اين منظر. دهدترين موضوعات مورد مطالعه قرار

و اشكال رفتاري سياستمداران تعريف"سياست"نهادهاي حكومتي، تشكيالت مديريتي دولت

.شودمي
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به مثابه كنشي اسـت كـه رونـدها، در اين نگاه:ف فرايند محور تعري وو فراينـد سياست ها

، چگونگي تحول آن موضوع اصلي مطالعه علم سياسـت اسـت؛ ايـن كـه مـثال فراينـد قـدرت 

و پيگيـري نتـايج آن چـه مـسيري را طـي مـي چگونگي شروع و نحوه اعمال آن .كنـد، توزيع

كه برا هاييسياست مجموعه كنش و اعمـال قـدرت است انجـامي كسب قدرت، حفظ قدرت

و يـا اي از روابط سياسي را در هر جامعه اين مجموعه كنش، مجموعه. گيردمي چه كوچـك اي

و از مجموع اين روابط،بزرگ شكل مي مي دهد .گيرندساختارهاي قدرت شكل

و احـساسات بـر كـنش رسانه از طريق تاثيرگذاري بـر حـوزه و هـاي انديـشه، آگـاهي هـا

و روابط قدرت را تحتفرايندهاي سياسي اثر مي ميگذارد .دهدتاثير قرار

و سياست ـ ارتباط رسانه  سوم
و رسانه و. هاي ارتبـاطي خواهـد بـود سياست با هر تعريفي در تعامل با اطالعات چيـستي

و ساخت  و هاي سياسي تحت چگونگي فرآيندها و اطالعات بـوط هـاي مر فناورتاثير ارتباطات

و نيز  ميبه آن بوده ن ايجاد حكومت. گذارندبر آنها تاثير  ملـت را تـا-و ظهور دولت وينهاي

و خلق جماعت حالي كه نظامدر. دانندهاي كتابخوان مي حدودي نتيجه گسترش صنعت چاپ

مي  و رو در رو بـه ايجـاد نظـام سياسـيو جمعيتـي از نظر جغرافيـايي توانست ارتباط شفاهي

م  سويه يا دوسويگي فرآيند ارتباطات در هـرم قـدرت يك) 233: 1381منتظر قـائم،(دشونجر محدود

و فعاليت حكومت  به ترتيب با ايجاد دم نيز ها نيز با حكومت. كراتيك تناسب تام داردوآمرانه يا

و مـشروعيت حاكمـان بخشند هاي ارتباطي حاكميت خويش را تحكيم مي گيري از فناوري بهره

ميهو سياست و. زدندايشان را در افكار عمومي شهروندان محك بـه طـور خالصـه، سياسـت

وا  و نوع عملكرد خود و تكنولوژي حكومت از نظر محدوده وجودي و بسته به نظام ارتباطي ها

.)همان(اي موجود استهاي رسانهسازمان

پ به امـا بـسيار اسخ به پرسشي بـسيط شايد پاسخ به مسئله اولويت رسانه يا سياست، منوط

و پيچيده باشد مهم ايـن همـان پرسـشي"؟رسانه يا جامعه؛ كدام محـرك اول اسـت".، مبنايي

كه  و بنيـاني بـراي تـشريح هاي رسانه پيش از بررسي نظريه"مك كوايل"است ، به مثابه بـستر

ميديدگاه ـ محـور"او اين دو نگرش را در قالب دو رويكرد. كندهاي گوناگون مطرح "رسانه
ـ محور"و مي كند مفهوم"جامعه . برخي نيز البته از مفهوم رسانه بي طرف نام برده انـد.سازي

و جامعه رابطة متقابل رسانه" تعبيرالبته بايد در نظر داشت كه ي نـوعه هر چند در برگيرنـد"ها

 نهادهاي گونـاگون اسـت كـههجامعه در برگيرند چون. از آن نيستي اما گريز؛مسامحه است

مي ها را نيزهرسان به نقش مهـم رسـانه. شود شامل در اما با توجه و گيـري گـروهكلشـ هـا هـا

ـ آن آن را از جامعه منتزع كـرد تـا بتـوان تـأثيرات متقابـلمي توان،جوامع نرب هادهـاي ديگـر
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هـا جز رسـانههبي اجتماعيدر اين مفهوم، جامعه شامل تمامي نهادها. را بررسي كرد اجتماعي

، نـسبت هـاي زيـر را مـي تـوان) 1383:271ا، آشن(شوديم و جامعـه در دسته بندي تعامل رسـانه

:ص داديتشخ

بي1 : طرفـ رسانه
،در ايـن رويكـرد.انـد نيز خوانده Objective journalism/"ژورناليسم عيني"اين رويكرد را

به مثابه آيينه در نظر گرفته رسانه ط انعكـاس واقعيـات بـدون اي كه كار آن فق آيينه.شوندميها

درآيينههمانند رسانه در ژورناليسم عيني.هر گونه دستكاري است است كـه بـا برابر جامعه اي

مي نگاه در آن، از.شودواقعيات جامعه هويدا : اصول كلي اين نگرش عبارتند

ـ خبرها در ـ خبرهـا؛ هستند بيرون در جهان واقعي الف وهـاي رسـانه از سـازمانب  اي

ـ حرفـه؛ند هـست مـستقل نگاران روزنامه ؛ ايـن خبرهـا اسـت"كـردن پيـدا"نگـاري روزنامـهج

ـ به شكل عيني ثبت پس از يافتن خبر نگار روزنامهد ـ يعني اين كار.كندميآن را ميان انطباق

و آنچـه در جهـان آنچه توصيف مي ثير تـا بايـد نگـار وزنامـهرـه؛ وجـود دارد"بيـرون"شود

را Subjective/"ذهنيت" Louw(0،2005:22(به حداقل برساندخود

گرايي در مقابـل عيني. دارد Objectivism/"گراييعيني" ريشه در نگرش"ژورناليسم عيني"

هـايبه تعيبير ديگـر بـه كـارگيري شـيوه.يي درست آنچه واقعي است گرايي يعني بازنما هنيذ

كه كارآيي آنها برا  به شنا روش شناختي .خت قابل قبول بـه اثبـات رسـيده اسـتي نائل شدن

ا Gay Tachmann/"گاي تاچمن").1380:42نمكدوست،( هايي كـاربردي را بـراي عينيـتهيشدننيز

به هنگام پردازش خبـر پيـشنهاد مـي بيشتر در رسانه  طـرح احتمـاالت متنـاقض، ارائـه: كنـد ها

ط سندهاي تكميلي، استفاده از نقل قول  د ترين موضوع در ابتداي مطلب، رح مهم ها، قيـق تمايز

و تحليل  و ها،ميان حقايق از نظرها مند اطالعات، بيـان عناصـر شـشگانه ساخت توالي مناسب

و ذكر منبع   كمتـرين،از زاويه تعامل رسانه با سياست، رسـانه در ايـن رويكـرد.)44:همان(خبر

و موضوعات آن دار و عمـدتا آنهـا را بـه مثابـه مداخله را در فرايند سياسي  اي بازتـاب آيينـهد

.دهدمي

ـ محور2 :ـ رويكرد رسانه
 بسيار فعال در تأثيرگذاري بر تصميماتيها نقش رسانه؛ان اين رويكرد عقيده دارندطرفدار

را رسانه،اين گروه. اتخاذ شده در حوزه سياست دارند ب" ها  ناظراني مستقل، ان جامعه،ديده

و نهادهايي سازمانكننمشاركت ها از اين نظر مؤيد مزيت رسانه.مي دانند"دهندهدگاني فعال

مي"اين است كه كه در دولت روي به هر آنچه فهومماين.پي ببرند"دهد آنها سعي دارند تا
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و مقتدر از رسانه و حاميان رسانهها، روزنامهبسيار قدرتمند را-نگاران  جذوبمهاي خبري

بر.),Malek :1997 (5 خود كرده است كه اين رويكرد در درون خود چندين ديدگاه را در دارد

:اهم آنها موارد زير است

آور وسايل ارتباط جمعي را نيرويي دگرگونياين ديدگاه: نظريه جبرگرايي فناورانه.1-2

ف؛مي داند چه چه از طريق و مياز راه ناوري د. كندمحتوايي كه منتشر ر اوج اين نگرش

 Harold Adams/"هارولد اينيس"هايي همچونو چهره Torento Schoole/"مكتب تورنتو"

InnisH كه نقش"هربرت مك لوهان"و ميي بود مك(گرفتند مستقل براي فناوري غالب در نظر

كه منتقدان آن را اين استقالل تا جايي مطرح مي).95: 1383كوايل، جبرگرايي"شد

،ايرسانه/ جبرگرايان فناورانهاز نظر. خواندند Technological Determinism"فناورانه

و ساختار اجتماعي هاي انساني در هاي ارتباطي تمدنفناوري جامعه قرار مركز فرهنگ

شتاريخ تحليلي علم ارتباطات" در كتاب"اورت ميچل راجرز".دارند "نگارانهرح، رويكردي
و مك لوها ميبا مطالعه كارهاي اينس كه سرگذشت رسانهن آنها را تنها افرادي معرفي هاي كند

و جستجو كردند او. جمعي را در تايخ تمدن انساني مركزيت دادند نظر اين دو صاحب،از نظر

به رسانه جنه تنها ميهاي ها را به عنوان بلكه رسانه؛نگريستندمعي به عنوان عوامل فني جامعه

ا عامل مسلط و مسائل ميجتماعبر جامعه و لوهان، سرگذشت رسانه. كردندي تلقي هاي اينيس

به حوزه تاريخ پژوهي معطوف نمي و آگاهي جامع دانستند چه، تاريخ رسانهجمعي را فقط ها

ص 1387(.ِآن، مسيري براي نگارش تاريخ تمدن غرب خواهد بود ص ،786-787(

گيري در نحوه شكل؛ني هستندهاي ارتباطي ابزار اصلي تمدن انسا رسانهبه نظر اينيس

سو.هاي اجتماعي موثرندسازمان و انحصار دانش مبتني بر تاريخ غرب را تاريخ گيري ارتباط

از. شكل داده استكتابت و ارتباط و ماندگاري قدرت هستندانتقال راجرز،( عوامل اصلي تثبيت

1387 :790-787(

؛ند هستداوم حواس پنجگانه انسانت،هاي ارتباطيفناوري نيز معتقد استمك لوهان

؛ عامل اصلي تغييرات اجتماعي به خصوص در سبك زندگي است،هاي ارتباطيفناوري

و توسعه استهاي ارتباطي تكميلفناوري و موجبات رشد  ابزار فني،؛كننده افكار انساني

و كاركردهسازه ميهاي جسمي كهودهنداي مغز يا بدن را تغيير در طول تاريخ تعداد ابزاري

فناوري همان پيام/رسانه. روي آنها كلمات حك شده، از تعداد لغات نگاشته شده بيشتر است

.)همان(است

كه تبليغات در جنگ جهانياس تاثير قدرتياين نظريه تحت: نظريه گلوله جادويي.2-2 ت

و بهرهدر به ويژه اول و همزمان با ها در جنگ پيدگيري او از رسانهقدرت يافتن هيتلر ا كرد

 در واقع رسانه،از اين نگاه.)33-1386:35ويليامز،(در غرب نضج يافتاي رشد جوامع توده
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و بر همان اساس هاي خود را به مثابه محركتواند پياممي به درون فرد رسوخ دهد هاي بيروني

تبتجربه بهره. نيز انتظار واكنشي متناسب را داشته باشد هاي ليغات در سالگيري از قدرت

ي قدرت قرارهاجنگ جهاني اول نيز سبب شد تا اين نگرش بيش از پيش مورد توجه نهاد

كچ. گيرد دررا و بره اين نظريه بر وابستگي متقابل نهادهاي اعمال قدرت يگانگي نتيجه

و اقتدار اجتماعي تاكيد داردرسانه /"ه جادويينظريه گلول")1385:97مك كوايل،(ها با منابع قدرت
Magic Bullet Theoryطي سال و متاثر از همين عملكرد رسانه در كه بعدها هاي نامي بود

شد جهاني اول به اين نوع اثر رسانهجنگ تزريقي"اين ديدگاه كه نظريه. هاي جمعي داده

مي؛ نيز خوانده شده است"زيرجلدي بركند كه پيام پيش بيني ن همه مخاطبا هاي ارتباط جمعي

كمميكه در معرض آنها قرار و و تانكارد،(وبيش يكسان دارد گيرند اثرهاي قوي ). 1381:387سورين

و نظريات ارائه شده در اين كه هستبرآن رويكردتحقيقات انجام شده هاي گروهي رسانهند

و اقناعي هستند .داراي تأثير قوي

 Spiral Of Silec/مارپيچ سكوتالگوي.3-2
د كه بيش از بسياري از نظريه يدگاهيكي از  هـاي جمعـي قـدرت هاي ديگر بـه رسـانه هايي

كه نظريه؛دهدمي شناس آلماني جامعه Elizabet Noelle Neuman/"اليزابت نوئل نئومان"اي است

سـش كـه چگونـه در پاسخ به اين پر الگو اين. مطرح كرد"مارپيچ سكوت" با عنوان1974رد

مي  و درك افكارعمومي تشكيل به بررسـي تـاثير متقابـل ارتبـاط جمعـي، ارتبـاط فـردي شود

اسـتدالل نئومـان.)1382:459راد، محسنيان(پردازدميشخصي از فكر خود در رابطه با افكار ديگران 

كه  به خـاطر؛عمومي اثرهاي قوي دارند هاي جمعي حتما برافكار رسانهاين است  اما اين اثرها

. ذشته كم اهميت شمرده شده يا كشف نـشده بـاقي مانـده اسـت هاي پژوهش، درگ محدوديت

در:گويدنئومان مي و همصدايي ايجـادسه ويژگي ارتباط جمعي، يعني تراكم، همه جايي بودن

با  مي اثرهاي قوي بر افكارعمومي و تانكارد،(شوندهم تركيب عامل ديگر كـه.)396-1381:397سورين

مي  و پايـه ايـن. است"مارپيچ سكوت"؛شوداز نظر نئومان وارد عمل آن الگـو حـرف اصـلي

مي  كه اكثر افراد كوشش و تنها اجتناب كنند است و باور منزوي بنابراين. كنند از داشتن نگرش

به محيط اطرافش آن چنان نگاه مي  و غالـب كند كه بياموزد كدام نظريات حكمفرما، فرد شـايع

و  به زوال اسـت كدام نظريا است يا قدرت را در دست دارد اگـر فـردي.ت كمتر مسلط يا رو

رغبتـي بـراي بيـان آنهـا كمتر؛تر قرار دارد عقباي كه نظريات شخصي او در رده معتقد باشد 

كه از انزوا مـي. خواهد داشت  به اين دليل ،( ترسـد فقط ، ايـن ميـاندر.)1382:459محـسنيان راد

: مشخص مي شودسه طريق هاي جمعي از نقش رسانه

را،هارسانه)1 مي تصورات افراد ؛اينكه چه عقايدي مسلط است راجع به دهندشكل
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مي،هارسانه)2 به افزايش را شكل به عقايد رو ؛دهند تصورات مربوط

را تصورا،هارسانه)3 ميتي چه عقيده دهندشكل به اينكه شخص توانـد اي را مـي راجع

.كه منزوي شود بدون اين؛در افكارعمومي ابراز كند

كند كه تمايل به سخن گفتن راجـع بـه موضـوعات بـه طـور نئومان در نهايت استدالل مي

؛اگر فضاي عقيده بـرخالف عقيـده شـخص باشـد.عمده تحت تاثير تصور فضاي عقيده است 

و( نيـروي انگيزشـي بـراي ايـن سـكوت تـرس از انزواسـت. مانـد مـي شخص سـاكت سـورين

.)397-1381:398تانكارد،

سي.4-2 : CNN Effect/ان ان اثر
كه رسانه هستبرآنباور طرفداران اين بعند تر از كارگزاران عرصه ضا سريعها امروزه

و سياست به موضوعات سياسي مي ميپردازند  اثر. كننداهميت آن را براي جامعه بازگو

 استيون". هاي متاخرتر رويكرد اولويت رسانه استان در واقع يكي از نمونهانسي

سي ان ان را Steven Livingston/"ليوينگستون هاي جهاني جديد بر تاثير پخش زنده رسانه"اثر

و سياست خارجي تعريف مي پاسخ Piers Robinson/"پيرس رابينسون"".كندديپلماسي

كه از طريق فناوري به رويدادهاي جهاني را و نخبگان سياسي داخلي هاي ارتباطي مخاطبان

ميپخش زنده منتق ميل سي ان ان اما با Joseph S. Nye Jr/"جوزف ناي". داندشوند اثر

سي ان ان را اين مي جزئياتي بيشتر، اثر آزاد اطالعات تاثير فزاينده جريان": كندگونه تعريف

و اخبار كوتاهمنتشر شده در رسانه تفاوت در نگاه".، بر افكارعمومي در جوامع آزادهاي پخشي

به موضوع استانديشمندان ياد يا. شده متاثر از زاويه نگاه آنها برخي آن را از زاويه عامل

مياند تاكيد كرده برخي بر آنچه؛اندكارگزار ديده و برخي نيز توجه كه از اين عامل متاثر شود

ـ معلولي  و پويايي اين فرايند علت به فرايند  bahador,2007:4-5)( اندمعطوف داشتهخود را

ك ؛ شده استهاي ارتباطي همان اثر سي ان ان تعريف لي اگر بپذيريم تأثير فناوريبه طور

ميكه رسانه هستندطرفداران آن برآن و فجايع انساني توانند بر ها به ويژه در مواقع بحراني

و آنها را وادار به واكنش براي رفع بحران كننددولت "لوينگستون"به گفته. ها تاثير بگذارند
و مستقل مورد بحث قرار اين تأثي به لحاظ تحليل در سه مقوله متمايز  تأثير":گيردمير

: به مثابه"سي ان ان

؛زاعامل شتاب-

؛عامل بازدارنده-

.)34: 1385سمتي،(سازو عامل برجسته-
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ان"وقتي مي عامل شتاب"تأثير سي ان هاي فرض بر اين است كه فناوري؛شودزا تعريف

و مشاوره نمياخير ارتباطي كه مچنانه. دهد، در جهان به سياستمداران مجالي براي تأمل

آن": سخنگوي وقت وزارت خارجه آمريكا زماني گفته بود"نيكالس برن" هرچند حوادث در

كه خبرنگار سي ان ان فورا از من بخواهد؛افتدسر دنيا اتفاق مي  امروز ديگر عجيب نيست

و كامل پيش از آنكه حتي فرصت داشته باشيم گزارشي دقيق؛يمنظرم را درباره آن حادثه بگو

ان"وقتي.)34:همان("از سفارتمان دريافت كنيم سي ان گير يا بازدارنده سياست را سرعت"تأثير

و نمايشي تصاوير است؛كنيمتعريف مي1خارجي اينجا دغدغه اصلي،. منظور تأثير عاطفي

كه تصميم دولت كلينتون. استواكنش عاطفي عمومي به تصاويري خاص برخي اعتقاد دارند

به چنين 1993در سال   براي پايان دادن به مداخله در سومالي تحت تأثير واكنش عمومي

از اين نظر شايد بتوان حوادث زندان ابو غريب در عراق را نيز.ه استتصاويري تلويزيوني بود

ان"ترين شيوه تعريف رايج. با اين ديدگاه بررسي كرد سي ان سي"تأثير انان نيز در نظر گرفتن

 سفير"محمد ساچيربيگ". است Agenda Setting/"برجسته سازي"در مقام كارگزار يا عامل

و توزيع كمك": گفتزمانيبوسني در سازمان ملل متحد به چگونگي تحويل -هاي انساناگر
ميهاي تلويزيوبينيد دوربينمي؛دوستانه در بوسني توجه كنيد كه مردمني در جايي قرار گيرند

و پزشكي دريافت كرده و خدمات دارويي و بيشتر غذا دربهتر كهكه در مكانحالي اند؛ هايي

و بمباران مرده ".اند، از دوربين تلويزيون خبري نيستمردم از شدت گرسنگي، بيماري
گزچنينمه تصهاي مطبوعاتي ارشدرباره تاثير بهمبر مارلين"سومالي خله در مدايم آمريكا

ها براي تحت، رسانهكه بعد از انتخابات كندمياعتراف مشاور مطبوعاتي بوش"واتر فيتز

كپوشش قرار دادن بحران سوما و آن وقت بود  فشار بر ما افزايش پيدا كرده لي فراغت داشتند

مي از هر گوشهو كه بايد كاري كرداي شنيده آن. شد ز سرانجام فشار ياد شد كه رئيس قدر

و مير. توانم اين فشار را تا دو ماه ديگر تحمل كنمنمي": جمهور گفت ناشي(وقتي نرخ مرگ

از) از گرسنگي ".ي نهايي را به ما وارد كرد تلويزيون ضربه؛ نفر در روز رسيد100به بيش
به نمايش گذ و فالكت انساني بر صفحه تلويزيون و مرج اشته وقتي تصاوير گرسنگي، هرج

2كردگزاران تعيين را براي سياست) بايد كاري كرد( تلويزيون عمالً چارچوب؛شد
).34-35:همان(

ان عمده از بحثي بخش�1 ان مربوط به تاثيرگذاري در حوزه سياست خارجي است كه البته نقدهايي هم هاي نظريه اثر سي
بهبارهبراي مطالعه بحثي مبسوط در اين. به آن وارد شده است و سياست خارجي": نك  نوشته ايتان گيلبوآ،"ارتباطات جهاني

و محمدصادق اسماعيلي، انتشارات دانشگاه امام صادق، ترجمه حسام .119-1388:155الدين آشنا
ثابت كرده است اكثر اقدامات بشر)1995(لوينگستون جملهاز. به اين نظريه البته نقدهاي جدي وارد شده است�2

بر پيشتاز خواندن سي ان ان در جهان خبر،دليل.ها انجام شده استدوستانه، بدون توجه خاص رسانه سلطه اين بنگاه خبري
ان. بازار اخبار جهاني است و منطقه جهان وارد شده است212 ميليون تلويزيون خانگي در بيش از 150ان به سي . كشور

ان.ر جهان به سي ان ان دسترسي دارند ميليون نفر در سراس800يعني بيش از وي با اشاره به گستردكي شبكه خانوادگي سي
هاي خانواده سي ان ان اصلي ساده است؛ قيت شبكهرمز موف": كندان رمز موفقيت اين نوع عملكرد سي ان ان را چنين باگو مي
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Fox/اثر فاكس نيوزي.5-2 News Effect 
دو2006در سال  Stefano Della Vigna/"استفانو دال ويگنا"هايبه نام اقتصاددان ميالدي

و ك"از دانشگاه كاليفرنيا در بركلي از دانشگاه استكهلم نتايج Ethan Kaplan/"اپالنايتان

شد پژوهشي چگونه گسترش پوشش يك شبكه تلويزيوني؛را منتشر كردند كه در آن نشان داده

به ويژه در انتخابات رياست جمهوري تواند بر جهتخاص مي گيري سياسي افراد آن منطقه

را بر نوع Media bias/"ايگيري رسانهجهت"نويسندگان اين مقاله در واقع تاثير. تاثير بگذارد

د. :Vigna & Kaplan,2007) 1188(راي دهي بررسي كردند  مهم بيناي رابطهادندآنها نشان

 بين1اي آمريكا يعني گسترش جغرافيايي پوشش شبكه كابلي فاكس نيوزغيير در فضاي رسانهت

ن2000 تا سال1996هاي سال دهي افرادي وع رفتار رايو افزايش ميزان دسترسي آن، با

هاي اين پژوهش براساس يافته.نداوجود داشته است كه در معرض اين تلويزيون قرار گرفته 

از شبكه خبري فاكس نيوز در برنامه2000 تا نوامبر 1996بين اكتبر  20سازي كابلي بيش

و دسترسي به بررسي آنها. افزايش يافت2000در سال آن درصد شهرهاي آمريكا وارد شد

و9 در 2000نشان داد اين شبكه تا سال   شهر كه در آن شبكه فاكس نيوز به بازار 256هزار

ر خواهان سهم داشته است؛ يعني در ايني جمهوريأكابلي آن وارد شده بود در ميزان كسب

 دهم درصد7تا4خواهان در شهرهايي كه فاكس نيوز پخش شده بود بين مدت جمهوري

و ايتان همچنين دريافتند فاكس نيوز توانسته بود. به دست آوردندامتياز صد8تا3ويگنا  در

ر به جمهوريأمخاطبان خود را براي و ايتان . Ibid:1199)(كندخواهان متقاعدي دادن ويگنا

ر،براي اين پژوهش تاي جمهوريأ تغييرات در ميزان خواهان را در شهرهايي كه فاكس نيوز

سقبل از انتخ مي2000ال ابات رأ براي آنها برنامه پخش ي آنها در شهرهايي كرد با ميزان

 آنها براي اين كار سه مولفه اساسي. كردكه تا اين سال در آنها برنامه پخش نميمقايسه كردند

و گرايش محافظه كارانه در پوشش اين شبكه مرتبط يعني گسترش سريع، تنوع جغرافيايي

كه. گرفتندتلويزيوني را در نظر فاكس در نهايت آنها يافته مهم خود را اينگونه خالصه كردند

رأ زياد داشتهي تاثير2000نيوز در انتخابات سال  يو ورود آن سبب افزايش سهم

و اشكال مختلف در ديگر شبكه" و آن را در انواع "هاي اين سازمان عظيم پخش كنيدموضوع خبري مشخص را بگيريد
)1384:38،سمتي(

و به منظور رقابت با سـي ان ان يلهوسب 1996در اكتبر ساعته فاكس نيوز24 شبكه خبري.1 ايـن. ايجـاد شـد رابرت مرداك

و تا حد  مييشبكه مانند سي ان ان در ابتدا فقط از طريق كابل شد؛ اما متاثر از رقابـت هـاي كمتر از طريق ماهواره دريافت

شد4ها در مدت بازاريابي، شماري از شركت  ان بـود بـا گسترش جغرافيايي اين شبكه نيـز همزمـ. سال به فاكس نيوز اضافه

و ايتان(2000ها تا ژوئن سال براساس گزارش.آنافزايش سهم مخاطبان   در صـد جمعيـت3/17)زمان پاياني پژوهش ويگنا

ميآمريكا برنامه .كردندهاي اين شبكه را مشاهده
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به/.4خواهان در انتخابات رياست جمهوري از جمهوري اين1.درصد شده است/.7درصد

هايي خاص مانند انتخابات رياست جمهوري، افزايش ديدگاه به طوركلي بر آن است در برهه

نياي از جانب رسانهپوشش رسانه و به پيامهايي خاص هايز افزايش دسترسي مخاطبان

مياي، در نهايت تغيير در رفتار مخاطبان از جمله رفتار رايمتفاوت رسانه پي .آورددهي را در

 محور-ـ رويكرد جامعه3
به ساير نيروهاي جامعه به ويـژه- ارتباط جمعي اين رويكرد بر وابستگي و محتوا فناوري

و  هـاي جمعـي خـود محـصول از ايـن ديـدگاه، شـكل رسـانه. كنـد سياسـت تاكيـد مـي پول

پاسخي به تقاضاهاي سـاير نهادهـاي اجتمـاعي بـراي ارائـه يعني. هاي تاريخي استدگرگوني

عه مـد نظـر اسـت بـه دو شـكل مطـرح آنچه در اين ديدگاه به عنوان جام.خدمت به آنهاست 

كه در نهايت، هر دو يك ماهيت را نشان مي مي  نيروهـاي جامعـه بـه،در شكل اول. دهدشود

و جمعـي آن مطـرح مـي به معناي وسـيع و ساختار اجتماعي در. شـوند صورت طبقه، فرهنگ

به صورت اختالف عاليق، انگيزه جام،شكل دوم معه دريها يا جايگاه اجتماعي مطرح كه شود

و رسانه را مقهور نيازهاي حيـات  به ارتباطات است و پاسخ گزينشي واقع توجيه كننده استفاده

مي  و نتيجه ها وابسته قلمداد مي اين رويكرد رسانهدر،به طور كلي. داندفردي واجتماعي شوند

كه حاصل مي  و جامعه از رسانه؛شودكلي كه مردم مها بهره اين است كنند نـه اينكـهيبرداري

مطالعات فراوان در اين باره همچنين.)95-1385:96مك كوايل،(گيرندرداري رسانه قراربمورد بهره 

اييهاكند آثار پيام ثابت مي  با توجه به نوع گروهي كـه فـرد در جامعـه بـه آن بـستگي رسانه

ا  ، بايد وضع افراد استفاده براي درك بيشتر آثار وسايل ارتباطي،بدين تريب.ستدارد، متفاوت

و گروه حرفه و كننده از اين وسايل را در داخل محيط خانوادگي اي آنان مورد مطالعه قـرار داد

به عنوان توده نامتمايز اكتفا نكرد .)184-1371:185: معتمدنژاد(به بررسي آن

كه در اين طيف قرار دارند حتي رسانه هـاي مهره"ها را چيزي بيشتر از برخي پژوهشگراني

و مؤسسات قدرتمند سياسـي يك بازي سياسي نمي  كه اختيار آنها در دست سياستمداران دانند

ها از نظر ساختاري، عمـالً بـه عنـوان اين ديدگاه عقيده دارند رسانه طرفداران."واشنگتن است 

 
و بررسـي جـدي قـرار نگرفتـه اســت" اثـر فـاكس نيـوز" بـا وجـودي كـه-1 ؛ ماننـد اثـر سـي ان ان هنـوز مـورد نقـد

تاكيـد بـر يافتـه فـوق، از تعمـيم آن رغمبه" ايتان"و"ويگنا". اندبر آن وارد كرده خود نقدهايي را نندگان اين نظريهكابداع

و تا  رأ كيد مي خودداري مييكنند اثر فاكس نيوزي بر و بر راي دهندگاني كه عقالني رفتار دهندگاني كه به صورت كنند موقتي

ر.دشوند اثري ماندگار خواهد بو عقالني اقناع مي غير ا دهنـدگان امـأيآنها اذعان مي كنند با وجود پي بـردن بـه تغييـر رفتـار

و شدت اقناع رأ آن. خواهان را محاسبه كنند دهندگان به جمهوريينتوانستند ميزان  آن است كه تالي منطقي اين پژوهش ضمن

و سياستگذاري دهندگان چه تاثيري بر نحوه تصميميكه اين ميزان تغيير در رأ اسجمهوريگيري ت كـه در ايـن خواهان داشته

  p1234  ،2007،(Vigna & Kaplan(.اند براي آن نيز پاسخي بيابندپژوهش آنها نتوانسته
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به كـار گرفتـه مـي وسيله /"مـك كـومبز"و"نيمـو". شـوند اي براي اجراي سياست خارجي
Nimmo & McCombs  ــوم رســانه ــا مفه ــين نگــاه اساس ــاي مخــالف را از هم ــسانه"ه اي اف

و عالوه بر اين، رسانه. كنندميتوصيف Political Myth/"سياسي به حمايت از طبقه نخبگـان ها

 Altschull/"آلتـشول"افـرادي چـون همينطـور؛ديگر پيشگامان سياسي موجـود تمايـل دارنـد 

)1974(Tuchmam/"تـاچمن"و)1987(Hallin/"هـالين"،)1980( Gitlin/"گيتلين"،)1984(

قاين نكته تاكيد دارند كه رسانه بر به درت تنها بر تـصميمات دولـت هاي خبري با تسليم شدن

.گذارندصحه مي

و ادعا كرده بعضي نويسندگا  الگـوي"بخـشي از هـا بـه مثابـه اند رسـانهن پا را فراتر نهاده

 تــرين شــايد يكــي از جــامعالگــوي تليلغــات.),Malek :1997 6-5(د كننــي عمــل مــ"تبليغــات

مي- هايي باشد كه در قالب رويكرد جامعه نظريه به علـت آنكـه. گيرد محور قرار اين رويكرد

و محدود پرهيز ها در در تحليل عملكرد رسانه  مي دارد غرب از نگاهي تك علتي كندو تالش

هاي مبتني بـراين بيش از ديگر نظريه؛تر ارائه كند جامعيمختلف، تحليل هاي با برشمردن مولفه 

در. رويكرد مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است  و به عنوان نمونـه مطلـوب مناسب است

و هم به لحاظ عملي از نظريـه عين حال آموزنده  به لحاظ نظري ـ محـور در هم  هـاي جامعـه

"نظريـه سـلطه" توجـه اسـتددر ايـن رويكـرد مـور نظريـه دومـي كـه. شـود اينجا بررسي
/Hegemony Theoryمي است به اختصار توضيح داده .شوندكه

: Propaganda model/الگوي تبليغات.1-3
ار بي و تبليغـات رسـانه سياسـت،شـعارو انتشار اخبـار عينـي، همـواره ائه طرفي در اي هـا

بر مبناي اين ادعـا، اصـل بـر گـزارش. داده است هاي اقتصادي مبتني بر بازار را تشكيل قدرت

و عوامل مؤثر در اين امر از جملـه عامـل بي و اطالعات است و آزاد اخبار طرفانه، غيرمغرضانه

و  مي ..) سياسي، اقتصادي  برخـي منتقـدين از جملـه،عين حـالدر.دنشو تقريباً ناديده انگاشته

از Edward S. Herman/"هرمـان.اس. اردوارد"و Noam Chamsky/"چامسكينوام" بـه انتقـاد

و تلقي از آزادي رسانه در اين طرز فكر و "الگوي تبليغات"معروف خود، الگوي اي پرداخته
به كمك آنهـا،كه شمارند عواملي را برمي؛ معروف شده است"هاي خبري صافي"مدلكه به

شكل- بازيگران سياسي  و قدرتمند به اخبار و در حقيقت مـا بـا بـازار دهنديماجتماعي مهم

نه بازار آزاد خبري مواجههدايت شده خبري چامسكي حتـي از ايـن هـم.)1379:160هرمان،( ايم

به دست فراتر مي  و اصوالً معتقد مي كاري نظام رود و روابط عمومي شـود مند از طريق تبليغات

و اطالعات نقشئكه طبيعتاً ارا  ميه اخبار كه نزديـك هرمان درمقاله.كندي عمده در آن بازي اي

درالگو به يك دهه بعد از انتشار اوليه اين  به منتقـدان تـصريح؛دمآبه نگارش درواقع در پاسخ
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و كاركرد رسانه تبليع، الگوي":كرد ر رفتار از".كنـدا براساس عوامل ساختاري توصيف مـي ها

به عنوان نهادهاي نخبگان، معموال اخبار را بر اين نظر است كه رسانه الگونظراو اين هاي اصلي

مي  مي دستكاري و مناظره را تا آن حد مجاز دانند كه فقط در محدوده پارامترهاي نخبگـان كنند

و هر  و يا جايي كه شهروندان باشد و با هم متحد هستند به امري عالقمند جا كه نخبگان واقعا

هـا بـدون رسـانه؛اند تبليع موثر غيرفعال شده يلهوسبد يا در موضوعي به منافع خود آگاه نيستن 

).159-1379:161هرمان،( گيرندمي اي در خدمت عاليق نخبگان قرارهيچ مصالحه

و چامسكي  پـنچ، Manufactuerin Cosent/"توليـد رضـايت" در كتاب خود بـا نـام هرمان

مي صافي مي را معرفي و توضيح كه چرا رسانه كنند به عنـوانهدهند تبليغـات اي اصلي آمريكا

مي در خدمت منافع اقليت درمي  كه همسويي با منافع اقليت دارند و تنها خبرهايي توانند از آيند

و توجه رسانهصا پنجاين  هـا بـه صافي اين. ها را به خود جمع كنندفي بدون مشكل گذر كنند

مي منافع قدرتمندان جام، اين ميدان را در جهتشكلي طبيعي .كنندعه محدود

و سود جويي وسايل ارتباط جمعي-الف  اندازه، مالكيت

ايهابسياري از شركت دري رسانه و ملل دارا هستندساموال بسيار  سودطلبي،. اير صنايع
و محتواي كلي اين رسانه و هرمـان تاكيـد.ها تاثيرگذار است شديدا بر كاركرد خبري چامسكي

كه رسانه مي به كنند هـاي داليل اقتصادي متعدد، داراي منافع مشترك فراوان با ساير شـركت ها

و، بانكبزرگ تجاري ،(دولت هستند ها و چامسكي .)19-1377:34هرمن

 ترين منابع درآمد وسايل ارتباط جمعياصلي هاي تجاري آگهي–ب

و چامسكي بيكه نشانمطرح كردندرا بسياريشواهد هرمان فلدهنده اثر و ج كننده حس

مي روزنامهچون. تجاري شدن محتواي رسانه است و اساسي دراز ها ترجيح دهند منابع حياتي

هر آگهي،از نظر آنها. كنندگان را رعايت كنندمدت تبليغ  هاي تبليغاتي نقشي موثر در تمركز

ا. اندهاي پرقدرت اجتماعي ايفا كرده وسايل ارتباط جمعي در درست گروهچه بيشتر مر اين

از؛كه عموما انتقادي هستندو كارگريتندرووسايل ارتباط جمعي سبب شده است در مقابل 

و چامسكي،(بينندبكنندگان نيز آسيب يض سياسي تبليغعتب .)34-1377:43هرمن

 منابع خبري وسايل ارتباط جمعي-ج

و منافع مشترك با منابع غني اي متقابل را به رابطه هاي جمعي رسانه،ضرورت اقتصادي

و عينيها رسانه.كشاندمياطالعاتي به گرايي با هدف سلب مسئوليت، كاهش هزينه كسب

و شركت شدت متكي به خبرهايي به وسيله دولت كه ميهستند اين.رسدها به آنها

به رسانهبوروك مي وبسيدسها راسي و رسانهخبري خالف ميل تا ها نيز بايد آگاه باشند دهد

منابع مخالف اقليت حاكم با اين وضع در مقابل سبب مي شود. كنندن مهم عمليبعچنين من

و سختيبيشترين  .)1369:15مك چنسي،(شوندفي مواجهصابراي عبور از اين ها ابهامات
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 مواخذه شديد-د

به واكنش به محتو مواخذه مي اشاره اي وسايل ارتباط جمعي هاي منفي نسبت تواند دارد كه

و حتـي لـوايح نامه، تلگراف، تومار پرونده مانند گوناگونيهاشكلبه  هاي قضايي، سـخنراني

به مجلس  و يا محلي صورت گيرد پيشنهادي  مواخذه چنانچه درسـطحي وسـيع،.و نيز متمركز

و يـا گـروه و به وسيله اشخاص توانـد مـي؛امكانـات پرقـدرت سـازمان يابـد هـايي بـا منـافع

و  و. جمعـي فـراهم آوردط حتي پرخـرج بـراي وسـايل ارتبـا دردسرهاي بسيار جدي هرمـان

و مواخذههاگيري سازمان از فرايند شكل چامسكي  برپاكننـده هايجريان"كننده با عنواني ناظر

و چامسكي،(برندمي نام"مواخذه .)55-1377:60هرمن

 ضديت با كمونيسم-ذ

مخالفـت بـا كمـونيزم بـه.اسـتي غرب ايدئولوژي ضدكمونيستي بخشي از فرهنگ سياس

يكي از مهارت  و هاي ژورناليستي در اياالت متحده عنوان حتي در زمان صلح ظـاهري آمريكـا

كه نويسندگان بيان كـرده. دروني شده است روسيه نيز/شوروي ـ آن طور زمـاني كـه تـب":دان

مي  ضدكمونيـستي ادعاهـايهها براي شواهد تاييد كنند تقاضا از رسانه؛گيردضدكمونيستي باال

مي  و شارالتان متوقف بـر عكـس،".كننـد ها بـه عنـوان منبـع ايـن شـواهد سـر بلنـد مـي شود

و يا سردبيرا ژورناليست به چالش كشاندن دكترين ضد ها از؛كمونيستين براي به مانند رد شدن

نـاممكن بـه در عمـل باشند كـه ترين معيارهاسختيلهوسب بايد تاييد شده،في ديگرصاچهار

.)16: 1369مك چنسي،( رسندنظر مي

بهصااين پنچ كه  روز تبديل"خبرهاي بزرگ"في دامنه اخبار را بسيار محدود كرده وآنچه

كه از سوي دولتيها نتيجه فعاليت؛شوندمي و سـازماني سازمان يافته است هـاي پرقـدرت ها

مي  و گـروه،فـان هـايي مخال پيـام در چنين فضايي.شودخصوصي انجام هـاي اجتمـاعي افـراد

 خبري گذشـته، جـايي در هاي هاي سازمانفيصاباني نند از دروازهاتوتر، به آساني نمي ضعيف

1. اخبار اشغال كنند

:نظريه سلطه.2-3
مياين ديدگاه نيز عملكرد رسانه را در راستاي تامين و بيرون از رسانه كه منافعي خاص داند

بامقايس البته در مي محدوديتحليلالگوي تبليغاته ها ريشه در افكار سلطه رسانه.كندتر ارائه

جاافكار طبقه حاكم يعني حاكميت.اقتصاددانان ماركسيست دارد . جمعيهاي رسانهومعه، بر

و توطئه نگر بودن، غفلت از بلوغ حرفه. اين مدل نيز با همه جامعيت البته از انتقاد دور نمانده است-1 وايساده انگاري گرايي

نبودن رسانهعيني و نااميدكننده بودن بخشي از انتقادهايي است كه به اين اتواني در توضيح مقاومتها، و بدبينانه هاي محلي

ص 1379هرمان،(مدل وارد شده است  ص ،160-166.(
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وآنظريه اين استدالل ها در كشورهايي مانند آمريكا با ساير محتواي رسانهن است كه اخبار

س و تانكارد،(داري يا شركتي شكل داده شده استرمايهنياز ايدئولوژي نظر صرف)1381:399سورين

آنتونيو"هايي مانند ستي شاخص درباره سلطه كه در چهرههاي ماركسياز برخي نگرش

كه عموما در قالب هايي است اين نظريه اساسا وجه اشتراك همه نظريهبروز يافت؛"گرامشي

تف"مطالعات انتقادي" و ماركسيسم، مكتب فرانكفورتكراتي مانند شامل ، پست مدرنيسم

مي فمينيسم به دشوار بودن.دهدخود را نشان و آزمبرغم اذعان و بررسي ون سلطه در محتوا

به نام سورين) همان(هاعملكرد رسانه كه كوشيده نام برده"آلتيد"و تانكارد از پژوهشگري اند

مي.م در ارتباط با پوشش خبري ارزيابي كندك ها را دستاست انديشه سلطه رسانه : گويدآلتيد

ميهاي مربوط به سلطه رسانهاگر به نوشته به نظر سه تصور را ها نگاه كنيد رسد آنها حداقل

:گيرند در برمي

درشدن روزنامهـ اجتماعي هـايي اسـت كـه بـا گيـري جهتو ها برگيرنده راهنمايي نگاران

؛اندشدهايدولوژي حاكم انباشته 

كه محافظه موضوعاتي را پوشش ميل دارند نگارانـ روزنامه و پـشتيبان وضـع دهند كارانـه

؛موجود است

هاي جهـان سـوم را بـه نگاران ميل دارند پوشش كشورهاي خارجي به ويژه ملتـ روزنامه

و منفي عرضه كنند .)399-1381:400سورين وتانكارد،(صورت موافق امريكا

 تلفيقيـ رويكرد4
ـ محور برخي نيـز تـالش كـرده در برابر دو و جامعه ـ محور انـد راهـي را رويكرد رسانه

به يك سويه براي كنار گذاشتن اين برداشت هاي  و تركيـب شـده از نگاهيو دستيابي معتـدل

 دربـاره Elihu Katz/"اليوكـاتز"هـا، ديـدگاه يكـي از ايـن تـالش. دو رويكرد قبلي پيـدا كننـد 

.دهاي گزينشگري استفراين

ـ فرايند گزينشگري  الف

و روابط ميان فـردي اسـت از نظر كاتز دو منظـور. عامل مهم درارتباط جمعي، گزينشگري

ايـن. عمـل مـي كننـد"درك"وي از گزينشگري فرايندهايي است كه براي گزينشي سـاختن 

و حفظ گزينشي:فرايندها عبارتند از  نظور او از روابـط ميـانم. مواجهه گزينشي، درك گزينشي

و ديگر  در فردي نيز عضويت گروهي  بـر افـراد اثـر" گـروه هـا"آنهـا فرايندهايي اسـت كـه

دو. گذارندمي در هنگامي كه اين با عمل هـاهكننـد، قـدرت رسـان هم مداخله مـي جريان نفوذ

مي شود محدو كه رسانه.د دو ها بتوانند بدون پا زماني مستقيم عمـل كننـدوعامل درمياني اين
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در. شودبيشتر مي آنها قدرت ازي كـه اثرهـا1"مـارپيچ سـكوت"براي مثال ارتبـاطي قدرتمنـد

مي جمعي پيش  مي؛كندبيني و هنگـامي كـه همصدايي پيام رسانه از گزينشگري جلوگيري كنـد

مي افراد از اظهار .كندعقايد خودداي كنند، ارتباط ميان شخصي كاهش پيدا

ـ نظري  Dependency  Theory/ه وابستگيب

كه از سوي دي ملوين"و Sandra Ball Rokeach/"بال روكيچ" براساس اين نظريه

به رساافراد وابستگي؛ارائه شده Melvin De Fleur"فلو و ايننههاي متفاوت  ها دارند

به فرهوابستگي و از فرهنگي به شخص ديگر، از گروهي به گروه ديگر نگ ديگر ها از شخصي

مي.استتفاوتم به علت نياز به اطالعات براي كنند در جوامع جديد صنعتي آنها استدالل

و تجارتفعاليت هاي بسياري از به اطالعات رسانه، زندگي .هاي جمعي زياد استوابستگي

و جامعه تاكيد دارداين نظريه بر رابطه سه گانه رسانه سه واحهردر.ها، مخاطبان د يك از اين

ميافزايش يا كاهش ميزان وابستگي رسانه عواملي در  ميزانباال بودن مثال.كنندها دخالت

و در نهايت افزايش تغييراتو نظمي، تضاد بي بي اعتمادي مردم وابستگي مردم سبب افزايش

به ويژه در جوامع جديد نيز در صورت ارائه بهتر.مي شودهابه اطالعات رسانه  خود رسانه ها

شد– اطالع رساني-كاركردها به آنها خواهند البته درجه. سبب وابستگي بيشتر مخاطبان

به اطالعات رسانه ميوابستگي بههر. كندها در ميان مخاطبان تفاوت يك از افراد جامعه

و، سياسيورزشي، اقتصادي(ها اطالعاتي متفاوت از ديگري در رسانه .نياز دارند...)، سرگرمي

كه مانع كاربردي كـردن آن شـده اسـت"بال"و"روكيچ"الگويايه به پيچيدگي با توجه

 شـده امـا در سـازي فرايندهاي كالن آن، الگويي سـادهجدكتر دهقان با استخرا؛)1378:15دهقان،(

و كاربردي را از اين ديدگاه ارائه كر در ايـن الگـو تـالش شـده اسـت. ده است عين حال گويا

و فرهنگـي ساختار سياسي-مل رسانه از يك سو با محيط لي تعا روندهاي اص  از-، اقتصادي و

و نيز ويژگي جمعيتبر-سوي ديگر با مخاطب و اساس ميزان وابستگي آن به رسانه شـناختي

و در نهايت نيز اثرات رسانه-شناختيروان و رفتاري- ترسيم شود  بر محيط-شناختي، نگرشي

به طور غيرمست و نيز )شكل زير(.اي نمايش داده شودقيم بر سازمان رسانهاجتماعي

به-1 .هاي قبلي اين مقاله در بخش"مارپيچ سكوتالگوي" نك
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.1378:16دهقان،: منبع

و سازمان،فوق اساس الگوي بر  كـه اي در محيطـي اجتمـاعي هـستند هاي رسـانه مخاطبان

به ويژگي ويژگي مي هاي رسانه سازمان ها وكاركردهاي هاي آن از يك طرف و بـه اي اثر گـذارد

و از طرف ديگرمي گيري خاص آنها جهت  ميي مخاطبان،دهد تـاثيري. آورد جديد را به وجود

مي  و هم غيرمستقيم از طريق رسانهكه محيط اجتماعي بر مخاطبان . ها اسـت گذارد هم مستقيم

مي اي بازخور هاي رسانه هاي مخاطبان به سازمان واكنش درد و تغييـرات بـه دسـت آمـده شود

و  و رفتار شناخت رامي محيط اجتماعي بازبه مخاطبان نيز نگرش به تدريج كليـت آن و گردد

.)15-1387:17دهقان،( سازدمتحول مي

 نتيجه
و سياست امري ناگزير است- برانگيـز اما چگونگي حركت ايـن تعامـل تامـل. تعامل رسانه

سه نوع جهت. است  محوري،- محوري، جامعه- رسانه. گيري اصلي ممكن است در اين ميان

.گيري تركيبيتو جه

ها تـا حـد زيـادي بـه، اين است كه قدرت رسانه خود را نشان داده آنچه در واقعيت امر-

و قدرت جامعه مدني بـستگي ساختارهاي اجتماعي، نوع رژيم سياسي، توسعه يافتگي رسانه  ها

و خاص هستند"نهادي اجتماعي"هاي جمعي رسانه.دارد ر پـس در بـست؛ با كاركردهايي ويژه

كه در اساساً.ند هست تر در تعامل نظام اجتماعي كلي مي هر سازماني آيـد بايـد متن جامعه پديد

د  و جامعه باشد به صورتي هماهنگ داراي كاركردهايي اي هـاي رسـانه سازمان.ر خدمت جمع

.)1375:83ساروخاني،( ها ريشه در جامعه دارنداز اين نظر رسانه. نيز از اين امر مستثني نيستند 

اي در كشورهاي مختلف را منوط هاي رسانه ران ارتباطات تعيين نوع نظام برخي پژوهشگ-

بـا1956سـالدركـهو همكارانش Sibert/"سيبرت".اندبه شناخت رژيم سياسي آن دانسته 

و نيز اي فعال در آنها را دسته هاي رسانه ارائه چهار نوع رژيم سياسي، نظام  دنـيس"بندي كردند
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اي هاي رسانه نظام.پردازان هستند از جمله اين نظريه"هاي هنجاري نظريه" با ارائه"مك كوايل

.و ريـشه در جامعـه دارنـد متمـادي اسـت يان هاي يـك جامعـه در سـال نمايانگر كليت ويژگي 

و شرام در كتاب ، چهـار Four Theories of the press/"چهار نظريه مطبوعـات"سيبرت، پترسون

ا و كمونيسم روسي را بـه عنـوان معيارهـاي نظريه صلي استبدادي، ليبرالي، مسئوليت اجتماعي

و عملكرد رسانه  در.ها بازشناسي كردند ساخت و همكارانش ال از ليبـر الگـوي از نگاه سيبرت

هـا خواسـته اقتـدارگرا از رسـانه الگويدر شود؛عمومي حمايت مي انتشار آزادانه افكار نديشها

ميسوسياليستي از رسانهالگوي در خدمت دولت باشند؛ در شود كامالً مي شود نگـاه ها خواسته

در-ماركسيست و و پشتيباني كنند  مسئوليت اجتماعي نيـز گويلا لنينيست را در اخبار حمايت

و همه بخش تأكيد مي در شكل زيـر. هاي جامعه را پوشش دهدشود رسانه بايد فعال عمل كند

و همكارانش ارائه شده است محورهاي اصلي رويكرد  و شرام( سيبرت  به نقـل،1956، سيبرت، پترسون

.)15-2008:17،از سارا اوتس

و هر چند نويسندگان را ارائه مي Ideal/"آرماني"هايي وضعيت،هاالگوهر يك از اين كنند

اي خاص را مد نظر داشتيهاي خود، كشورهاالگوكتاب در تدوين  ييهاگولا اما كار آنها؛نده

ميهاي رسانههاي كلي نظاممناسب را براي درك مولفه  ليبرالايرسانه الگوي. كنداي ارائه

و گويلامبتني بر بازار به اي پخش در مسئوليت اجتماعي به نظام رسانهالگوي اياالت متحده

.),Oates 6-2008:5(است انگلستان نزديك

دو دنيس مك كوايل مشاركت"و"بخشانه هاي توسعهرس"الگوي با افزودن

و همكارانشالگويهب"دموكراتيك هاي نظريه" را تحت عنوانگولا، شش هارگانه سيبرت

 2005بعدها در انتشار بازنگري شده كتابش در ). 161-180: 1383مك كوايل،( ارائه كرد"هنجاري

و رسانهگويلا( خودالگوي از شش الگوي نيز دو را) اقتدار گرايگولاهاي توسعه بخش

به شرايط جديد جهاني، برخي و با توجه و چهار هاي قبلي خود را در هم ادغاالگوحذف م

، پلورال-بازار يا ليبرالالگوي. اي امروز ترسيم كردهاي رسانهنهايي را براي نظامالگوي

مس منافع عموميگويلا از.گزينهاي جاي رسانه گويلاواي حرفهگويلا، ليت اجتماعيئويا

ه و در برخي ها اجتناب مپوشاني اين نظريهنظر او  نيز با هم اختالف دارند، مواردناپذير است

.,McQuail's) ,2005 148-147( منطق دروني خود را دارند يك اما هر

و مجموع ديدگاه- و شدت رابطه رسانه كه مطالعه ماهيت هاي يادشده در واقع بيانگر آن است

به جامعه ديگر متفاوت استسياست از جامعه به معناي نبود امكانِ. اي  يافتن معيارهايي اما اين

به عنوان مبنايي ثابت براي بررسي اين رابطه در جوامع مختلف نيست ما اين امكان. مشخص

 News/" توليد خبرگويلا" با نام"سارا اوتس" كه بينيمميالگويي را به طور مشخص در 

Production Modelو توليد سياسي رسانهالگوايندر.ئه كرده استراا به بررسي عملكرد ها
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ها را احاطه عوامل مختلف محيطي است كه رسانه منوط به در نظر گرفتن"خبر"قالب ويژه در

و ميزان اثرگذاري آنها از جامعه. اندكرده به جامعهاز نظر او اين محتوا اي متفاوت است؛ اما اي

ن :از اين عوامل عبارتند. ظر باشندهمواره بايد مد

؛ محيط سياسي-

و مقررات رسانه- ؛اي قوانين

؛ها مالكيت رسانه-

؛نگاراناي روزنامه هنجارهاي حرفه-

.),Oates 2008:23(و ميزان توسعه صنعت روابط عمومي-

به ترتيب اهميت از باال به پايين تنظيم شدهگولادر اين و تشكي، عوامل فوق يسل هـرم اند

به مـا امكـان مـيگولامزيت اين. دهندوارونه را مي دهـد تـأثيربه لحاظ كاربردي آن است كه

مي ها را بر آنچه مردم هر نسبي عناصر مختلف در فرايند توليدات رسانه  مي روز شنوند يا بينند،

ا همچنين در مطالعه تطبيقي نيز مـي.نيمكسازي خوانند مفهوم مي ز مـوارد تـوانيم صـرف نظـر

.از ميان عوامل مختلف در توليد خبر اهميت بيشترداردكه نيمكشناساييتجويزي، آنچه را
 Politica Enviroment/ محيط سياسي

كال،منظور از محيط سياسي ميينفضاي سياسي كه رسانه در آن عمل هـا رسانه. كند است

مثالً گفته شده اسـت آنچـه. كنندند در درون چارچوب هاي مشخص سياسي عمل هست ناگزير

و انگليس را شكل مي ماهيت رژيم  هايي از اين دست دهد ويژگي هاي سياسي در اياالت متحده

هـاي مـنظم برگـزاري دوره؛كننـد اساس قـانون عمـل مـيبر؛هر دو دموكراتيك هستند: است

و داراي نظام   گفتـه شـده اسـت در مورد روسـيه نيـز. گستر هستند هاي عدالت انتخابات دارند

به يك دولت پاسخگو منتقل نمـي؛انتخابات منظم دارد . كنـد اما اين انتخابات مطالبات مردم را

و قابل پيش كه قانون در آن غالب بيني نيست؛ قدرت از بـاال بـه پـايين همچنين كشوري است

را  و اقتـصادي و گروهي معدود از رهبران نيز ابزارهاي قانوني، حقـوقي، اجرايـي  كنتـرل است

.),Ibid 26-2008,25(ها تأثير دارندهمه اين موارد بر عملكرد رسانه. كنندمي

 Media Norms/ايهنجارهاي رسانه

به كشور ديگر تفاوت مي كند؛ اما در نهايت براساس چند تعريف اين مفهوم نيز از كشوري

اي ليبـرال ام رسـانه مثالً در اياالت متحـده آمريكـا، نظـ. شناخته شده قابل بررسي است گويلا

مي  به مثابه ابزاري براي تجارت اداره كه در آن رسانه و پوشش خبري آنها نيز حاكم است شود

ــشتري محــور" ــي از دو . اســت  Consumer-driven"م ــيس تركيب ــولادر انگل ــان داردگ . جري

رهاسـاس اصـول مـسئوليت اجتمـاعي ادا عمومـا بـر Broad cast media/"مـوجي" هـاي رسانه

كه رسانه مي و انتظار آن است و هـدايت كنـد تـا اينكـه افكار ها شوند عمومي را شكل بدهنـد
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عامـه"هـاي هاي چاپي انگليس بـه ويـژه روزنامـه اكثر رسانه،در عين حال. دنباله رو آن باشد

و نهايتاً گويلارو دنبالهTabloid Newspaper/"پسند رو رسانهگويلا ليبرال هستند سـيه كـه هاي

كه در آن رسـانه neo-soviet/"اشتراكي جديد" گويلاپيرو نوعي  جايگـاهي هـا بـا هـر هستند

.),Ibid   27-26 :2008( هاي حكومت حمايت كنندتحت فشار هستند تا از سياست

 Media regulation/اي قوانين رسانه

ثال ايـن قـوانينمـ. در درون نظام كلي سياسي هر كشوري، قوانين خاص رسانه وجود دارد

و انگليس ريشه در آزادي بيان به عنوان حقوق شهروندي دارنـد  در روسـيه نيـز بـا. در آمريكا

 ايـن كـشور بـر حـق آزادي بيـان، ايـن حـق عمومـاً در 1993وجود تأكيد قانون اساسي سال 

و مطبوعات اين كشور ديده نمي  هـا ارائـه حمايت قانوني هم از آنچـه ايـن رسـانه چندان شود

وبه عبارتي، قوانين رسانه. گيردكنند صورت نمي مي به مانند سالحي براي كنتـرل اي در روسيه

به كار مي .)Ibid,2008:28(رود تا ابزاري براي تضمين حق آزادي بياننظارت مطبوعات

 Media ownership/مالكيت رسانه

و مؤسـسات هـس ها در مالكيـت شـركت در اياالت متحده اغلب رسانه و بـه شـكل هـا تند

مي هويت هـاي محلـي گرفتـه تـا اين وضع همه نوع رسانه از روزنامـه.كنندهاي تجاري عمل

مي شبكه از. شودهاي تلويزيوني ملي را شامل هـاي انگلـيس هاي رسانه خروجيبخش زيادي

آن اما بـزرگ.نيز حالت تجاري دارند  و تأثيرگـذارترين رسـانه  شـكل-بـي بـي سـي-تـرين

و اين رسانه ساالنه از سوي مالكان تلويزيون تـأمين مـالي مـي. عمومي را دارد سازماني شـود

و اينترنـت برنامـه"عمومي"براي پخش  اغلـب. ريـزي شـده اسـت از طريق تلويزيون، راديـو

به پيروي از پخش نيـز روسـيه.پخش عمومي دارند الگوي كنندگان عمومي در انگلستان تمايل

م گستردهيتشكيالت  درصد51 تلويزيون روسيه،1شبكه. اي را شكل داده است الكيت رسانه از

و به ميزانـي. ها قرار دارد درصد در مالكيت ساير شركت49در مالكيت دولت بر همين اساس

به دولت نزديك هستندكه اين شركت   به همان ميزان نيز عدم تـوازن در منـافع آنهـا وجـود؛ها

ها در سراسـر روسـيه رسانه. روسيه كامالً در مالكيت دولت است تلويزيون دولتي-راديو. دارد

به حمايت  و نيـز درآمـدهاي تبليغـاتي درگيـر هـستند كـه در با دو فشار اتكاء هاي مالي دولت

و تجار آسيب .)Ibid,2008:28(پذير ساخته استنهايت آنها را در برابر فشارهاي سياستمداران

و صنعت روابط  عموميروزنامه نگاران

كه توجه زياد انديشمندان رسانه به خود جلب كـرده روزنامـه عامل پنجم نگـاران بـه اي را

مي؛ استgate keepers/"دروازه بان"مثابه  كه تصميم ترديدي. گيرند اخبار را توليد كنند افرادي

به عنوان مرحله نهايي نيست كه روزنامه  و ارائـه محـصول نهـايي، عنـص نگاران ري توليد اخبار

آنها نيز خـود تحـتتر در نگاهي كلي اين با وجود. گيري محتواي خبر هستند كليدي در شكل 
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كه از سازمان خبري آنها ناشي مي و شيوهروابط عمومي. شودفشارهايي قرار دارند هاي نوين ها

و پيام   امـروزه.ند هـست هـا مـوثر اي بـر توليـد محتـواي رسـانه هاي رسـانه آنها در انتشار اخبار

و حتي افراد ها، گروه ها، حكومت شركت هاي پيچيـده روابـط عمـومي بـر با بكارگيري شيوه ها

.),Ibid  2008:28(گذارندميحرفه خبرسازي تأثير 

 برگرفته از تجارب كشورهاي توسعه يافته است؛ اما با توجه بـه گـسترشگولاچند اين هر

و به ژورناليسم ي هاي آموزش عـالي كـشورها در نظام نيز توسعه علوم ارتباطات نگرش علمي

به ويژه در سال و و گيري از ايـن الگـوي نـسبتاً هاي اخير در ايران، بهره در حال توسعه  جـامع

و تحليل رابطه رسانهيتواند گامكاربردي مي .ها با سياست در ايران باشد سودمند در بررسي
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