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 چکیده 

های گذارند، سازمانمی هایی که بر زندگی فردی و اجتماعی مردم تأثیردر میان طیف وسیعی از سازمان

رین تاهمیتهای خبری، یکی از پر کنند. رسانهنقش پررنگی را در زندگی روزانه هر فردی ایفا می ایرسانه

باشد که شاید بیشتر از انواع دیگر، زندگی ما را در ابعاد مختلف احاطه کرده ای میهای رسانهنوع سازمان

های خبری است. این پژوهش، دستیابی به فهمی عمیق و چند بُعدی نسبت به سازماناصلی هدف  باشد.

شناسی در زمره تحقیقات توصیفی روشاین تحقیق از انواع تحقیقات کاربردی محسوب شده و از از لحاظ 

آوری ای و اسنادی جمعهای پژوهشی این تحقیق، از طریق مطالعات کتابخانهگیرد. دادهتحلیلی قرار می

ی از جمله ایجاد های خبری در جوامع، دارای کارکردهای متنوعدهد که سازماننتایج نشان میشده است. 

-سالمت روانی هستند. همچنین این مطالعه نشان داد که سازمانجنگ و صلح، مشارکت شهروندی و اثرات 

. جذب اعتماد مخاطبان است هاترین آنمهمیکی از که  های مخصوص خود را دارندچالشهای خبری 

در سه گروه متخصصان خبر، عموم مردم و سیاستگذاران معرفی ن همچنین بازیگران اصلی این سازما

 اند. شده

 

 های خبریهای خبری، رسانه، رسانهای، سازمانهای رسانهزمانساواژگان کلیدی: 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

2 

 

 

 

  مقدمه

 ارائه مختلف منابع در متفاوتی تعاریف هاسازمان نیازی به اثبات این موضوع نیست که جامعه ما یک جامعه سازمانی است. برای

ها به صورت مدارند، ساختار آن هدف هستند، اجتماعی ماهیت دارای: هاسازمان که گفت توانمی مجموع در اما است شده

مند هماهنگ شده است و در نهایت، با محیط بیرونی پیوند خورده و ها در قالبی نظامهای آنخردمند طراحی گردیده و فعالیت

اگونی لمس ها و انواع گونشود، زندگی سازمانی شده را به شکل(. از صبحی که روزمان آغاز می3131در تعامل هستند )مقیمی، 

گاه کنیم، بینانه نشویم که اگر واقعرو میهای گوناگونی روبهشویم با سازمانخوریم تا ماشینی که سوار میکه می آبیکنیم. از می

را بینیم زیها، به گردش علمی نیازی نمیها غیر قابل تصور است. عمالً برای مشاهده این پدیده یعنی سازمانزندگی بدون آن

های ظاهری فراوانی که دارند به رغم تفاوت ها بهاست: سازمان عتقدریچارد ال دف م(. 3131را احاطه کردند )اسکات، ها ما آن

ساختار  . سه.دارای هدف استدو.  نهاد اجتماعی است . یک.ها و وجوه مشترك هستنددلیل خصلت و ذات سازمان دارای ویژگی

(. بطور کلی 3131مقیمی، با محیط خارجی ارتباط دارد ) . چهار.ل و هماهنگ استآن آگاهانه طراحی شده و دارای سیستم فعا

مینیاتوری ”ها درك مسائل گوناگون کمک خواهد کرد چون سازمان ها به عنوان یک هنر در تجزیه وتحلیل ومطالعه ی سازمان

جستجو  را معین هدفهای به یافتن دست افراد برای متقابل از روابط یافتهنظام ها فرآیندیسازماندر حقیقت در .هستند“ از جامعه

 کنیم.می

نقش پررنگی  3ایهای رسانهگذارند، سازمانهایی که بر زندگی فردی و اجتماعی مردم تأثیرمیدر میان طیف وسیعی از سازمان

. اندصنعتی عظیم، ثروتمند و پرقدرت بدل شدههای متمادی به ها طی سالکنند. رسانهرا در زندگی روزانه هر فردی ایفا می

وجوی اطالعات و سرگرمی باشیم، ها گریزی نیست. چه خبر بخواهیم و چه در جستاکنون، از قرارگیری تحت نفوذ فراگیر رسانه

ای، سانههای ر(. سازمان3131شود )پری، ها سپری مینیمی از ساعات بیداری ما به مصرف محتوای تولید شده از سوی رسانه

ها ازمانپردازند. این سای و از این قبیل( میهای رایانهای )خبر، فیلم، بازیهایی هستند که به تولید و انتشار محصول رسانهسازمان

. گستره باالی 3ای عبارتند از: های رسانههای سازمانمعموالً با هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی جامعه فعال هستند. ویژگی

ها . اداره رسانه 1ها . وابستگی زیاد به محیطی با تنوع مشتری1. تنوع محصوالت 1ها و، به تبع آن، پیچیدگی بیشتر تفعالی

. تنوع و دگرگونی 7. پویا و متحول بودن محیط پیرامون رسانه 6. نظارت بر محیط و بسیج افکار عمومی 5توسط نخبگان اطالعاتی 

. اهمیت مدیریت 3. در معرض ارزیابی دائمی از سوی مشتریان 8ها مقایسه با سایر سازمان ای درمحیط عملیاتی سازمان رسانه

های صنعتی سازمان –. ماهیت هنری 33ای به تبع تنوع مشتریان . جامعیت محصوالت رسانه31ها زمان در این نوع سازمان

ای تجربی هستند؛ ها(. محصوالت رسانهی بودن آنای )خصیصه غیرمادهای رسانهن. تجربی بودن محصوالت سازما31ای رسانه

هایی که در خود دارند و نمادهایی که به ها و داستانشان، پیامها از خصیصه غیر مادی بودن و خاصیت مالکیت معنویارزش آن

های ن سازمان(. همچنی3131شود )روشندل و شریفی، کند ناشی میها در ادراك، تجربه و احساس تغییر ایجاد میوسیله آن

 & Beckerنامند )کند که متخصصان بازار، آن را برند میهای بازرگانی، هویتی را برای محصولش خلق میای در سیستمرسانه

                                                           
1 Media organizations 
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Vlad, 2009ها از آنجا که جذب بافت اجتماعی و اقتصادی می(. این سازمان( شوندCristina, 2010 نوع نگاه ویژه، مدیریت ،)

 طلبند. ی را  نسبت به خود میو برخوردهای متفاوت

 

 های خبریسازمان

باشد که شاید بیشتر از انواع دیگر، زندگی ما را در ابعاد ای میهای رسانهترین نوع سازمانهای خبری، یکی از پر اهمیترسانه

ها و مناطق را در زمینهای هایی هستند که محصوالت رسانههای خبری سازمانمختلف احاطه کرده باشد. از نظر بازار، رسانه

ک نگاری به مثابه یکند. خبر و روزنامهای که روزنامه چاپی منتشر میکنند. به عنوان مثال؛ موسسهمشخص، تولید و توزیع می

ها ها و به تبع آن سازمان خبری از دیگر نوع سازمانهای خبری از دیگر نوع رسانهنهاد اجتماعی هستند و از این طریق، رسانه

های خبری از لحاظ اندازه، محل جغرافیایی، نگرش نسبت به مخاطبان، تکنولوژی و امور مالی با دیگر شود. سازمانمایز میمت

های خبری وجود نداشته باشند، خبر از شخصی به شخص دیگر (. حتی اگر سازمانAllern, 2002ها تفاوت دارند )نوع سازمان

تواند خرید و فروش و تجارت شود. جود خواهد داشت. خبر یک کاال است و میمنتقل خواهد شد و خبر همیشه به شکلی و

کنند. ها را نیز مصرف میکنند و در آخر، مخاطبان، آنکنند، ادارات روابط عمومی، اخبار را اداره میخبرنگاران، خبر را تولید می

 دانند. ازهای سیاسی دموکراتیک مهم میری سیستمپردازان خوشبین، اخبار را برای نگهدااخبار همه جا حاضر هستند. نظریه

پندارند که سیستم سیاسی موجود را حمایت می کنند و از نظر سویی دیگر نظریه پردازان بدبین، اخبار را همچون مجرایی می

کند. در می چون و چرای مردم از صنعت خبری، گواهی است بر این که خبر، نقشی کارکردی را در جامعه بازیها پذیرش بیآن

ها، آیینه جهان به همان گونه که هست، باشند و همه مسائل و های خبری این نیست که آنیک جامعه دموکراتیک، نقش رسانه

 حل و بهبود دارند، جلبها را نمایش دهند اما به نسبت، کانون توجه عمومی را به سمت مشکالت و شرایطی که نیاز به راهپدیده

 (.Shoemaker, 2006کنند )می

خود را صرفاً با ماهیتی تجاری تعریف نکرده باشد و به عنوان مثال به حکومت وابسته  حتی زمانی که رسانه خبری، دلیل وجودی

باشد، باز هم دالیل ایدئولوژیکی و فرهنگی زیادی برای آن سازمان وجود خواهد داشت که همواره تولید خبری خود را ادامه دهد 

(Tsfati & Cappella, 2003    .و این نیز به خاطر کارکردهای مختلفی است که تولیدات خبری برای جوامع گوناگون دارند ) 

 

 های خبری: جنگ و صلحرسانه

انگیز های بحثهای خبری در ایجاد یک زندگی دموکراتیک، طیفی از دیدگاهرسانه هایی به ظرفیتهای اخیر، شکدر سال

توانند صلح را برای های خبری تا آنجا قدرت دارندکه می(. رسانهColeman et al., 2012ه است )قدرتمندی را خلق کرد

های سوگیرانه، صلح و آرامش را از جوامع سلب کنند. به عبارتی همانطور جوامع دنیا به ارمغان آورند و یا برعکس، با تصویرسازی

های حامی صلح را باال ببرند، این قابلیت سخن بگویند و مشروعیت گروههای داشتن صلح توانند از مزیتهای خبری میکه رسانه
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ها و خطرات مربوط به مصالحه تأکید کنند توانند روی ریسکرا نیز دارند که عوامل مخرب را در فرآیند صلح مهیا کنند. لذا می

 .1ی منفی دشمن را تقویت کنندهاهایی که مخالف این گونه امتیازات هستند را باال ببرند و کلیشهو مشروعیت آن

ها )آشتی دهنده یا ها این نقش( در پژوهش خود به دنبال آن بود تا شرح دهد چگونه و چه موقع، رسانه1113) 1ولفسفلد

ها تنشی ذاتی وجود دارد. از نگاه او، صلح کند که میان صلح و روال اخبار در رسانهکنند. او استدالل میطلب( را بازی میجنگ

ای ههای خبری به طور ذاتی خواستار سرعت بخشیدن به واکنشآمیز، به شکیبایی و صبوری نیاز دارد در صورتی که رسانهفقیتمو

ها دائماً به خشونت و تهدید عالقه آید در حالی که رسانهدهد که صلح، در محیطی آرام به وجود میخود هستند. وی ادامه می

 دارند.

 کند که عبارت بودند از:های تحلیلی خود با تمرکز بر دو مطالعه موردی بحث مییولسفلد در مورد استراتژ 

 بین اسرائیل و فلسطین؛  1یک. فرآیند برنامه صلح اسلو 

 .5های ایرلند شمالی جهت آوردن صلح با مرکزیت توافقنامه جمعه نیکدو. تالش

ای هقشی منفی در روند صلح اسلو داشتند درحالی که رسانههای خبری اسرائیلی نگیرد که در درجه اول، رسانهاو نتیجه می

ن دو ای آهای رسانههای سیاسی شدید و محیطتری را ایفا کردند. این مسئله ناشی از تفاوتخبری ایرلند شمالی نقش مثبت

جماع تاً پایین از اکردند. خصوصیات روند صلح اسلو، عبارت بودند از: سطحی نسبکشور است که خبرنگاران در آن فعالیت می

های خبری مشترك بین اسرائیل و فلسطین های خشونتی و جدی، کمبود رسانهنخبگان در حمایت دولت، تعدادی وسیع از بحران

 کردند.          های خبری احساسی، که اغلب جو جامعه را ملتهب میو همچنین وجود رسانه

 

 های خبری: مشارکت شهروندیرسانه

های های گوناگون مردم به شکلهای زندگی بشری رسوخ کرده و در قشرهای خبری در همه عرصهر شد، رسانههمانطور که ذک

ل باشد که به همین دلیهای هر دولتی، افزایش مشارکت سیاسی شهروندان میمتفاوتی اثرگذار بوده است. شاید یکی از دغدغه

ت در بین مردم، موضوع جذابی را برای محققان علوم ارتباطات و رسانه، های خبری و میزان تمایل مشارکبررسی رابطه بین رسانه

 به ارمغان آورده باشد. 

                                                           
کرات بیابند یا مذارتبه، پتانسیلی برای های ویژه با سیاستگذاران عالیوگوها یا مصاحبهزمینه گفتتوانند در پسشده میخبرنگاران  باتجربه و شناخته 1 

 (.3188به نیابت از یک طرف خاص، برای انجام مذاکره کوشش نمایند )گیلبوآ، 

 1 Gadi Wolfsfeldالمللی در مؤسسه صلح ایاالت متحده و همچنین استاد تمام علوم سیاسی و : عضو ارشد برنامه جنینگز راندولف برای صلح بین

( و جایگاهی قابل توجه 1136است )تا سال  11باشد. با استناد به گوگل اسکوالر، وی دارای شاخص اچ )اسرائیل( میارتباطات دانشگاه هبرو در اورشلیم 

  را در مطالعات ارتباطات سیاسی در دنیا دارد.
 آزادیبخش سازمان و رائیلاس حکومت رودروی موافقتنامه نخستین خودگردان، دولت موقت هایاولویت اصول اعالم بیانیه رسمی نام با اسلو پیمان 1 

 همنازع کامل وفصلحل به که بود مشخص چارچوب یک تعیین برای تالشی اسلو پیمان. رسید طرف دو امضای به 3331 سال در که بود( ساف) فلسطین

 بینجامد. فلسطین و اسرائیل

 و بریتانیا دار طرف هایپروتستان یعنی شمالی، ایرلند در درگیر هایطرف بین که است پیمانی (،Good Friday Agreementنیک) جمعه پیمان 5 

 نامندمی «نیک جمعه توافق» هاکاتولیک را پیمان شد. این بسته 3338 آوریل 31 جمعه روز در بریتانیا گری میانجی با ایرلند خواه جمهوری هایکاتولیک

 ریتانیاب با اتحاد برای سندی را آن دوم گروه و دانندمی استقالل سوی به راهی را پیمان این اول گروه. گویندمی  "بلفاست توافق" آن به هاپروتستان و

 بود. گرفته سال 11 ظرف را تن 1611 از بیش جان "مصائب" به موسوم گروه دو بین ایفرقه درگیری نیک، جمعه پیمان از پیش شمارند. تامی
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های خبری و تعهد سیاسی میان نوجوانان سوئدی را از ( در مقاله خود، رابطه دوطرفه استفاده از رسانه1136کرویکمیر و شهاتا )

سیاسی را در دو بخش تمایالت سیاسی و هچنین قصد مشارکت نوجوانان ها تعهد طریق مطالعه پانل، مورد بررسی قرار دادند. آن

ر هستند های خبری مؤثدر نظر گرفتند و به این نتیجه رسیدند که در تمایالت سیاسی نوجوانان، عوامل بسیار زیادی غیر از رسانه

د. نتایج این پژوهش گویای آن است که ها، اخبار تلوزیونی یک رابطه دوطرفه و قوی با آن داردر حالی که در قصد مشارکت آن

 توان حتی در کسانی که تمایالت سیاسی پایینی دارند، قصد مشارکت سیاسی ایجاد نمود. های خبری میاز طریق رسانه

های های رسانه( الگوهای مصرف خبری را در پلتفرم1131همچنین در راستای موضوع مشارکت شهروندی، کاسیازك و همکاران )

نفری در آمریکا بیان  15111ها با یک پیمایش در نمونه ررسی کردند و آن را با مشارکت شهروندی مرتبط ساختند. آنمختلف ب

گذرانند( و نصف دیگر ها می)کسانی که کمتر وقت خود را با رسانه "6اجتناب کنندگان"ها کنند که تقریباً نصف آنمی

هد دها نشان میهای خبری قرار دارند( هستند. نتیجه پایانی مطالعات آنرسانه )کسانی به میزان باالیی در معرض "7خبرخواهان"

مصرف خبری رابطه مثبتی با مشارکت شهروندی دارد و در این میان، تأثیر مصرف خبری کل، روی مشارکت شهروندی، در گروه 

توان اینگونه استنباط نمود که افرادی که در تر از گروه دیگر است و بر آن اثرگذاری بیشتری دارد. میاجتناب کنندگان، بزرگ

 کنند.   های خبری مقاوت میگروه خبرخواهان هستند، به میزان بیشتری از گروه دیگر، در برابر پیام

ها خبری و عموم را مورد تحیل قرار داده است و ( در پژوهش خود، روابط چند طرفه بین ریاست جمهوری، رسانه1113لی )

ه کند کگذارد؟ نویسنده بر اساس نتایج آماری مطالعه خود، ادعا میاین بوده که کدام بر کدام یکی تأثیر میسوال اصلی او 

ها تعامل دارد در حالی که ارتباط مستقیم بین گذارد و با آنهای خبری به طور قابل توجهی بر دو مورد دیگر تأثیر میرسانه

 باشد. ریاست جمهوری و عموم ضعیف می

های خبری )سنتی، قصد دارد بین نوع رسانه "های خبری جدید و قدیمرسانه"( در اثر پژوهشی خود با عنوان 1135)شرودر 

آنالین یا دیجیتال(، الگوهای مصرف خبری مخاطبان و محل مصرف خبر )سرکار، خانه، در مسیر( ارتباطی منطقی برقرار سازد. 

ه موردی خود در دانمارك، از هر دو روش تحقیق کمی و کیفی بهره جسته است. ها در مطالعدر این راستا او برای تحلیل داده

ای ها، الگوهنتایج تحقیق وی از این بابت اهمیت دارد که برای طراحی خبر و تأثیرگذاری موفق، باید این سه عامل )نوع رسانه

 د.مصرف خبری مخاطبان و توجه به محل مصرف خبر( را در نظر گرفت و به آن توجه کر

های خبری در کارکردهای مربوط به شهروندی به نقش رسانه "منابع در اخبار"( در مطالعه خود با عنوان 1131تیفن و همکاران )

ها یک بررسی تطبیقی در بین یازده بینند. مطالعه آنکنند و نقش منابع خبری را در آن نهادها، محوری میدموکراتیک اشاره می

 های خبری درها در منابع خبری، دستیابی به فهمی بهتر از نقش رسانهها از این بررسی تفاوتآن باشد و هدفکشور دنیا می

ها بین کشورها اند )الف( شناسایی تفاوتتر را دنبال کردهها سه هدف جزییجامعه بوده است. لذا در راستای هدف اصلی خود، آن

های پایداری در این کشورها در رابطه با استفاده از منابع خبری فاوتدر استفاده از منابع خبری )ب( اثبات این موضوع که ت

 ایهای رسانههای موجود در استفاده از منابع خبری بین انواع مختلف سازمانوجود دارد و )ج( ردیابی الگوهای پایداری از تفاوت

 و کشورهای مختلف.

 

                                                           
6 Avoiders 
7 News-seekers 
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 های خبری: سالمت روانیرسانه

های خبری با آن، پیوند عمیق و معناداری دارد. در حوزه مطالعات روانشناسی، شود که رسانهفت میموضوعات زیاد و گوناگونی یا

به دنبال بررسی رابطه این دو مورد  "های خبری و پریشانی روانیرسانه"( در مقاله خود تحت عنوان 1113کاسیل )نافتونمک

های خبری را با مواردی همچون اضطراب، پریشانی، قرار گرفتن رسانهبوده است. لذا با یک مطالعه رگرسیونی ارتباط در معرض 

ی توانند استرس منفهای خبری میدهد که رسانهدهد. با این حال نویسنده نشان میخوشبینی و افسردگی مورد بررسی قرار می

های خبری مستقیماً باعث رسانهتواند باعث افسردگی افراد شود ولی خود مخاطبان را افزایش دهند و این افزایش استرس می

های خبری چگونه روی سازد این است که: رسانهشوند. سوالی که این نویسنده برای پژوهشگران مطرح میافسردگی افراد نمی

 گذارند و عوامل شناختی در این بین چه تأثیری دارد؟استرس افراد تأثیر می

 

 های خبریبازیگران رسانه

شان بر یکدیگر، ها و نحوه تأثیرگذاریهای خبری، بازیگران و عوامل زیادی نقش دارند که آگاهی از آندر تولید محتوای رسانه

های خبری دارد. دیگر وقت آن رسیده است که سازمان خبری به مثابه محلی صرفاً اهمیت زیادی را در مطالعه خبر و سازمان

ر تو در این راستا، با بررسی عوامل مؤثر و بازیگران اصلی، نگاه ارگانیگ برای تولید خبر برای تعداد وسیعی از مردم پنداشته نشود

 و پویاتری نسبت به این پدیده پیچیده اتخاذ شود. 

ای هکند که مردم عادی، نه تأثیری روی محتوای خبری دارند نه معموالً از بازیگران اصلی گزارش( استدالل می3335) 8ون دایک 

ی وجودهند. خبرنگاران به جستهای خبری جهت میهای نخبگان هستند که به مسیر رسانهو گروه خبری هستند؛ بلکه نهادها

ها را به عنوان بازیگران یا گویندگان اصلی در شوند و بنابراین آنها را جویا میمصاحبه با نخبگان خواهند رفت و عقاید آن

های خبری عمده، ممکن است خودشان به مثابه نهادهایی که کنند. از طرفی دیگر، بعضی رسانههای خبری معرفی میگزارش

گذارند بلکه روی نهادهای نخبگان جوامع دارای قدرت نخبگان هستند، باشند که نه تنها روی عموم، در سطح وسیعی تأثیر می

 دیگر هم تأثیرگذارند. 

های اجتماعی گاهی همین مردم معمولی، رسانهاکنون نظر متفاوتی پیدا کرده باشد چرا که به مدد البته شاید ون دایک، هم

کنند و بحث خبر بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است چرا که اگر در بزرگترین تحوالت خبری دنیا را تعیین می

 ند وبرای خاص قرار داشته است امروزه حتی نوجوانان هم از آن به شکلی بهره میگذشته، ابزار تولید خبر فقط در دست عده

 توانند در تحوالت اجتماعی جامعه نقش پررنگی داشته باشند.می

سه دسته از بازیگران هستند که تعاملی قوی با یکدیگر  (3، )مطابق با شکل های خبریبه طور کل در حوزه مطالعات رسانه 

باشد. این عوامل عبارتند ای مینههای مطالعات رساها و شدت تأثیرشان، موضوع بسیاری از پژوهشدارند و نحوه ارتباط بین آن

های خبری، خبرنگاران وغیره )ب( سیاستگذاران و نخبگان: شامل دولتمردان، از: )الف( متخصصان خبر: شامل مدیران سازمان

                                                           
 8 Teun A. van Dijk : بسیار زیاد و معتبری را در حوزه مطالعات گفتمان  مقاالت ها وکتاب که به طور تخصصی باشدمی (3311هلندی )متولد محقق

ایشان دارای  راسکالباشد. طبق استناد به گوگل انتقادی انجام داده است. این پژوهشگر هم اکنون در دانشگاه پومپئو فابرا در اسپانیا مشغول به تدریس می

 باشد و در حوزه مطالعات گفتمان انتقادی در صدر پژوهشگران دنیا قرار دارد. می 311شاخص اچ 
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های گوناگون )ج( عموم مردم: مردم کامال معمولی در هر سن و افراد مشهور علمی فرهنگی سیاسی، رهبران فکری در حوزه

 های اجتماعی وزن این عامل را بسیار بیشتر از قبل کرده است. ی، که در اینجا اخیراً رسانهموقعیت

ر نظر ها دای و سیاستمداران در ایران، فقط خود را به عنوان بازیگر اصلی این رسانهشاید وقت آن رسیده باشد که مدیران رسانه

ر از تای، نقش عموم را در خلق یک جامعه مدنی، بسیار پررنگه و تودهنگیرند و بتوانند با فاصله گرفتن از دیدگاه جامعه انبو

 چیزی که تصور شده است در نظر بگیرند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های خبریبازیگران اصلی رسانه .1شکل 

 های خبریهای سازمانچالش

افراد )عمومی و خصوصی، محلی و جهانی، های زندگی روزانه شوند، اثرات آن در مقولهها گسترده و فراگیر میهمانطور که رسانه

دهد، نابینا شان را شکل می( افراد نسبت به چیزهایی که زندگی1131) 3شوند و به اعتقاد دئوزفردی و جمعی( نامشهودتر می

ی ، همین نامشهود13های کلیدی در مطالعات رسانه و ارتباطات در قرن کند که چالشهستند. همچنین این نویسنده ادعا می

کند که برای مطالعات رسانه، این نیز اهمیت دارد که مخاطبان، ها )عدم درك صحیح از تأثیر رسانه( است. دئوز مطرح میرسانه

گی و زند ها هستند( در شکل دادن به هویتهمچون قربانیانی ناتوان دیده نشوند و قدرت بالقوه مردم را )که خود جزئی از رسانه

 خود، در نظر بگیرند.

ها، خبر نام دارد. محصول اصلی این سازمان 31های خبری وجود دارد که قابلیت اعتمادنگرانی عمده دیگر در هدایت سازمان یک

( 3131است )روشندل و شریفی،  ها به خبر رسانهباشد لذا اعتماد مخاطبان به یک رسانه متأثر از اعتماد آنهای آن میو فرآورده

                                                           
 3 Mark Deuzeه است. با ای دانشگاه آمستردام هلند است و آثار متعددی را در حوزه رسانه منتشر کرد: محقق هلندی که استاد تمام مطالعات رسانه

در صدر )طبق گزارش گوگل اسکالر( باشد و در حوزه تحقیقات مدیریت رسانه می 11شاخص اچ  (دارای1136وی  تاکنون ) استناد به گوگل اسکالر

 پژوهشگران دنیا قرار دارد.  

تواند یک متغیر اساسی برای پژوهی، اعتماد میرو شد. از منظر ارتباطای در علوم اجتماعی روبه، مفهوم اعتماد به استقبال فزاینده3331از دهه  31 

به طور کل اعتماد کنند. های خبری را چگونه درك و ارزیابی میدهد که افراد رسانهها مطرح شود، زیرا مقوله اعتماد، به ما آگاهی میرسانهاثرسنجی 
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های متعددی باشند تا روی ها و تکنیکهای خبری( باید حاوی کیفیت)خبر و همچنین گزارشهای خبری و محصوالت سازمان

ند ارا به جای اعتماد به کار برده "اعتبار"جذب اعتماد مخاطبان بتوانند بهتر تأثیرگذار باشند. از آنجا که برخی از محققان واژه 

ای )مطالعه طراحی مدل سنجش اعتبار رسانه"( با عنوان 3133الزم است به پژوهش داخلی میرزایی اهرنجانی و همکاران )

اشاره نمود. نتایج این تحقیق گویای آن بود که مخاطب شناسی را  "های خبری سیمای جمهوری اسالمی ایرانموردی: برنامه

وانند تصدا و سیما می اندرکاران بخش خبری سازمانهای خبری دانست و دستتوان یکی از عناصر اصلی در حفظ اعتبار برنامهمی

   های خبری خود بیفزایند. با توجه ویژه به این بخش، بر اعتبار برنامه

 

 
 

 گیریبحث و نتیجه

وانند تهای روانی و اثرات بیشمار دیگر، میتوان گفت که جنگ، صلح، مشارکت سیاسی در اقشار مختلف، اختاللبه طور کلی می

ها در جامعه، تولیدات خبری خود است. از سویی دیگر که ابزار اصلی نفوذ این سازمانهای خبری باشند محصول همین سازمان

ته ای و خبرنگار با تعاملی قوی با یکدیگر، پیوستوان انتظاری برای جذب بیشتر اعتماد مخاطب داشت تا وقتی که مدیر رسانهنمی

 به فکر بهبود و ایجاد خالقیت در تولید محصوالت خبری نباشند.   

شکل دهند و قطعاً برای هر حکومت و دولتی اهمیت توانند دنیای زندگی روزانه افراد را های خبری میتاکنون ذکر شد که سازمان

هایی در این راه پیچیده موفق هستند که به خوبی های خود شکل دهد و آنزیادی دارد که دنیای ذهنی مردم را طبق خواسته

وری در میدان( و هم نگاهی بیرونی های خبری، هم نگاهی درونی )غوطهتوانند در مقوله، ب33اتیک-با طی کردن چرخه امیک

 )آنالیز علمی از بیرون(، داشته باشند و محصوالت خبری ارزشمندی را پدید آورند.   

ثر خبر و های خبری، عدم آشنایی اصولی و علمی خبرنگاران و حتی مدیران با ساخت مؤترین مسائل در سازمانیکی از مهم

های خبری هستند که ترین انواع تولیدات خبری، گزارشایباشد. به عنوان مثال در تلویزیون، یکی از حرفههای خبری گزارش

ود، از های بصری خهای خبری تلویزیونی با توجه به خصوصیات روایتی و جذابیتهای بسیاری دارند. گزارشعناصر و پیچیدگی

توانند اثرات عمیقی را در جامعه بگذارند که این مسئله تا حد شوند و میای متمایز میهای رسانهنمحصوالت خبری دیگر سازما

ار، توان از خبرنگهای او وابسته است. نمیهای سازمان خبری از خالقیتزیادی به توانمندی خبرنگار در تولید اصولی آن و حمایت

ها از پالتوی میانی که به عنوان مثال نداند چرا باید در برخی از گزارش های ارزشمندی را داشت تا وقتیانتظار خلق گزارش

تواند به گزارش خود ریتم بهتری بدهد و یا به طور کل استفاده کند یا در کجا و چگونه آن را به کار ببرد، همچنین چگونه می

 نداند که اصول مناسب و علمی تولید یک گزارش خبری خوب تلویزیونی چیست؟ 

                                                           
سیاسی  . عوامل سیاسی: عدم امنیت1ای: صداقت، سانسور، بی طرفی، جاذبه . عوامل رسانه3ای به عوامل متفاوتی بستگی دارد که عبارتند از: رسانه

  (.3131. عوامل محیطی: امکانات ارتباطی )روشندل و شریفی، 1ها، باورها و... . عوامل فردی: میزان اعتقادات، گرایش1اقتصادی فرهنگی
33 Emic & Etic Cycleابیریزی پژوهش خود برای دستیباشد و به محققان در برنامهشناختی در مطالعات مردم شناسی می: این چرخه رویکردی روش 

کنند، جهان پیرامون را چگونه دریافت و کند که مردم بومی چگونه فکر میکند. رویکرد امیک نگاهی درونی است که بررسی میبه حقیقت کمک می

ارتی محقق به عب دهند. رویکرد اتیک نگاهی از بیرون است.سازی و شرح میکنند، چه قوانینی برای رفتارشان دارند و چیزها را چگونه تصویربندی میدسته

 ها نزد بومیان، بلکه براساس آنالیز بیرون از میدان و تجربیات پژوهشی دیگر مورد بررسی قرار دهد.باید شیوه بازتولید را بدون توجه به معنی آن
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