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پوشش انتخابات خارجی در ایاالت متحده؛ 
الگویی از جریان اخبار بین المللی

ترجمه مقاله پنجم کتاب 

رامین�شمسایی�نیا��
دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه عالمه طباطبایی

مقدمه 
تا سر جهان  در سر  روزه  هر  مهمی  اتفاقات 
رخ می دهد، به خاطر محدودیت های زمانی و 
مکانی، رسانه های خبری بایستی در میان این 
جریان بی پایان رویدادهای بین المللی جستجو 
کرده و تصمیمات ارزشی در رابطه با این که 
کدامیک از اهمیت کافی برای دریافت پوشش 
خبری برخوردار هستند، را انجام دهد. بنابراین 
یک بخش کوچکی از اتفاقات بین المللی امکان 
ورود از دروازه های رسانه ها را پیدا می نماید. علی 
رغم این واقعیت که جریان اخبار بین المللی 
مقدار قابل توجهی از محققین را به خود جلب 
کرده است. برای مثال: هور بر این باور است که 
تحقیقات در این زمینه به »بخش های تقریبا 
مهم« رسیده است. )هور، 1982: 531( برخی 
زیادی  در بخش  موجود  معایب  به  منتقدین 
از تحقیق اشاره کرده اند، برای مثال بسیاری 
از مطالعات؛ اشاره به ظاهر جذاب مدارک در 
این زمینه ها داشته اما هیچ نوع توضیحی را 
)استیونسون، 1992: 552(  نمی نمایند.  ارائه 

بایستی  پژوهشگران،  که  می کند  ادعا  چانگ 
ترکیبی  ایجاد  برای  مابینی  از یک روش فی 
بین تئوری و تحقیق استفاده نمایند. )چانگ، 

)530 :1998
تالش های مطالعاتی جاری، برای افزایش یک 
پیشنهاد  وسیله  به  در حال گسترش  تئوری 
و آزمون یک الگو از جریان خبری متشکل از 
انتخابات غیر آمریکایی در رسانه های آمریکایی 
محتوی  تحلیل  طریق  از  است.  شده  ایجاد 
بخش های خبری سی ان ان و سه شبکه ملی 
مطالعات ما به بررسی این که عوامل متعددی 
یک  زمانی  چه  کنند  پیشگویی  می توانند، 
انتخاباتی که در خارج از کشور برگزار می شود، 
پوشش  امتیاز  دریافت  برای  کافی  اهمیت  از 
رسانه ای برخوردار باشد یا نه، بررسی جاری به 
ارائه و آزمون الگویی که می تواند پوشش های 
انتخابات بین المللی را بر اساس یک مرکزیت 
ملی در نظام جهانی پیش بینی نماید را ارائه 
می کند، این بررسی بر اساس تحقیق در مورد 
که  پوشش  و  بین المللی  خبر  جریان  موانع 
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یک  عنوان  به  جهانی  نظام  نگرش  با  مرکب 
ساختار تئوریک در پیش بینی پوشش خبری 

است. )تی.چانگ، 1998، گونارانتن، 2001(
ما پیش بینی می کنیم که عمده ملل، احتماال 
تلویزیون  خبری  شبکه  از  را  خبری  پوشش 
جز  به  کــرد،  خواهند  دریافت  آمریکایی 
کشورهای  احتماال  و  حاشیه ای  کشورهای 
نیمه حاشیه ای، از امتیاز پخش پوشش خبری 
برخوردار خواهند شد، که به طور عمده ارتباط 
آن ها با کشورهای عمده بستگی دارد. به طور 
الگو پیش بینی می کند که میزان  این  خاص 

پوشش بستگی به عوامل ذیل دارد:
موقعیت کشور مورد نظر در نظام جهانی و در . 1

ارتباط با کشورهای عمده که پوشش خبری 
بیشتری را در مقایسه با ملل حاشیه ای یا 

نیمه حاشیه ای دریافت می کنند. 
نیمه . 2 کشورهای  با  بین المللی  ارتباطات 

با  تنگاتنگی  ارتباطات  که  حاشیه ای 
ارتباطات  از طریق  دارند  عمده  کشورهای 
یا  فرهنگی  پیوندهای  مستحکم،  تجاری 
از  خارجی  کمک های  دریافت  خاطر  به 
پوشش  مقابل،  در  که  عمده  کشورهای 
خبری بیشتری را از رسانه های آمریکایی در 
مقایسه با کشورهایی که ارتباط نزدیک با 
کشورهای برتر ندارند، برخوردار خواهند بود. 

با کشورهای . 3 ارتباط  در  مثبت،  مشخصات 
داخلی خالص  تولید  از یک  که  حاشیه ای 
هستند،  برخوردار  بزرگی  جمعیت  یک  از 
یا از تولید نفت باالیی که منجر به دریافت 

پوشش خبری سطح باال می گردد.  
دارای . 4 می توانند  هم  منفی  مشخصات 

ارزش خبری باشند، برای مثال کشورهای 
برای  را  تهدیدی  می توانند  که  حاشیه ای 
تولید  نظامی،  هزینه های  سبب  به  آمریکا 
مواد مخدر یا داشتن تسلیحات اتمی ایجاد 

نمایند.
مرور ادبیات تحقیق

اخبار بین المللی بخش عمده ای از گزارش های 
خبری شبانگاهی را تشکیل می دهد، الرسن 

)1982( دریافت که 40% از زمان پخش اخبار 
ABC، CBS و NBC در اواخر دهه هفتاد محدود 

به مسائل بین المللی بوده است، جای چندان 
شگفتی وجود ندارد که جریان اخبار بین المللی 
در  تحقیقاتی  حوزه های  مهم ترین  از  یکی 
ارتباطات بوده است، برای مثال، در حالی که 
کمیت پوشش اخبار بین المللی باال بوده است، 
که  هستند  باور  این  بر  پژوهشگران  برخی 
کیفیت پوشش خبری اغلب در حال نزول بوده 
است. )گالتونگ و روگ، 1965؛ استیونسون و 
شوا، 1985( الرسن منتقد گزارشگرانی است 
که فاقد دانش سیاسی، فرهنگی و زبان شناسی 
گزارش  آن ها  از  که  کشورهایی  با  رابطه  در 
پیترسون   )1982 )الرسن،  است.  می کنند، 
)1979( اشاره می کند که انتخاب داستان با 
توجه به پیش زمینه فرهنگی گزارشگران متغیر 
است تا این که بر اساس ارزش خبری مسائل 

باشد.
بین المللی  خبری  پوشش   )1999( »پایک« 
را در ژورنال »وال استریت« مورد بررسی قرار 
داد، نتایج بررسی او نشان می دهد، که اخبار 
اروپا و آسیا از پوشش اکثریتی برخوردار است، 
این در حالی است که منطقه آمریکای جنوبی، 
کمتری  خبری  پوشش  از  آفریقا  و  مدیترانه 
اخبار  پوشش  در  توازن  نبود  است.  برخوردار 
بین المللی همچنین توسط بررسی، »گوالن« 
بین المللی  اخبار  پوشش  مورد  در   )2006(
منطقه  در  آمریکایی  تلوزیونی  شبکه  در سه 
نیویورک تأییدکننده این موضوع است. بررسی 
او نشانگر الگویی است که ثابت می کند کمتر 
از بیست درصد کشورها تشکیل دهنده %85 
بین المللی  خبری  )محتوای(  داستان های  از 

هستند. 
اخبار بین المللی و تئوری نظام های جهانی

 در تالش خود برای فراتر رفتن از تشخیص 
اخبار  جریان  کلیدی  تعیین کننده های 
پژوهشگران  خبری،  پوشش  و  بین المللی 
الگوهای متعددی را برای پیش بینی پوشش 
چانگ  کــرده انــد.  ــه  ارائ بین المللی  خبری 
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از  الگویی  کتاب(  این  از  سوم  )مقاله  ولی 
چانگ،  توسط  اساسا  که  را  تعیین کننده ها 
شومیکر و برندلیگر )1987( ارائه شده بود را 

بازسازی کرده اند.
در بررسی اصلی متغییرهایی همچون امتناع 
ایاالت  با  ارتباط  رویدادها،  از  محور  اصول 
فاصله  و  اجتماعی  تغییرات  امکان  متحده، 
جغرافیایی به عنوان عوامل اساسی پیش بینی 
حال  این  با  شده اند،  ارائه  بین المللی  اخبار 
به  تهدید  پیشنهاد می کند که  الگوی چانگ 
درگیری ایاالت متحده، دو عامل تعیین کننده 
تلوزیون  و  اساسی در پوشش خبری روزنامه 
از  شش  )گفتار  »گــوالن«  می آید؛  شمار  به 
این نسخه( پیشنهاد می کند و الگویی را مورد 
آزمون قرار داده که چهارده متغییر اساسی را 
به عنوان عوامل تعیین کننده ارائه می نماید، او 
اعتقاد دارد که این موارد می توانند به عنوان 
بین المللی  اخبار  پوشش  پیشگویی کنندگان 

استفاده شوند.
نتایج آزمون های چندگانه پس گرا از حمایت 
پوشش  تثبیت  و  الگو  ایــن  اعتماد  قابل 
بین المللی پیش بینی شده توسط متغییرهای 
کشور محور حاکی است به طور خاص بی ثباتی 
،فاصله از ایاالت متحده ،سرمایه گذاری ایاالت 
متحده،کمک های ایاالت متحده، تنوع مذهبی 
از  همه  جمعیت  ،و  نظامی  کردهای  ،هزینه 
عوامل پیش بینی پوشش خبری در سی ان ان 

و اخبار شبکه آمریکایی هستند.
اخبار  از جریان  را  الگویی   )1998( »چانگ« 
بین المللی بر اساس تئوری نظام های جهانی 
ارائه کرده است، »والراستین« )1974 ،1979 
،1996( تئوری نظام های جهانی، ادعا می کند 
که سیستم جهانی دارای دو بخش است؛ یکی 
کشورهای توسعه یافته غربی که هسته آن را 
تشکیل داده، و بقیه جهان حاشیه آن را شامل 
می شوند. نظام جهانی از یک فرایند تحولی که 
در آن کشورها به وسیله اقتصاد سرمایه داری 
از  و  متحده  ــاالت  ای کنترل  تحت  جهانی 
طریق وابستگی های شبکه ای پیچیده کنترل 

می شوند، سرچشمه می گیرد.
بر اساس ارتباطات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی، کشورها در سه منطقه قرار می گیرند: 
منطقه هسته، منطقه نیمه حاشیه ای و منطقه 
حاشیه ای در نتیجه موقعیت طبقاتی کشورها 
نامتناسب  کمیت  و  کیفیت  بیانگر  می تواند 
اخبار باشد، جایی که کشورها نزدیک تر و یا 
پوشش  از  می توانند  از هسته هستند،  دورتر 
خبری بیشتر یا بهتر در مقایسه با کشورهای 

حاشیه ای مواجه باشند.
»چانگ« )1998( ادعا می کند که تئوری نظام 
جهانی متناسب است با ارتباطات بین المللی، 
تئوری نظام بین المللی، اهداف یک کشور را با 
مبادالت تجاری جهانی آن و جریان ارتباطات 
در  می نماید،  ترکیب  اطالعات  و  بین المللی 
مرکز این هرم خبری کشورهای مرکزی قرار 
و  جهانی  بازارهای  که  برتر  کشورهای  دارند؛ 
خروجی های رسانه ای جهانی را مالک هستند، 
اساسا  مرکزی  بخش  در  واقــع  کشورهای 
ارزش  پر  اخبار  دارای  کشورهای  عنوان  به 
بین المللی هستند با ارتباطات قوی با اقتصاد 
جهانی و زیرساخت های فرهنگی سیاسی این 
کشورهای مرکزی توجهات رسانه های خبری 

اطراف جهان را به خود، معطوف می دارند.
در واقع مطالعات متعددی )برای مثال گوالن 
و وانز، 2003؛ کیم و بارنت، 1996( دریافتند 
که کشورهای صنعتی غربی پوشش خبری را 
در سلطه خود دارند، اخبار کشورهای آفریقایی 
و آسیایی و آمریکای التین در عین حال کمتر 
اجازه ورود به این دنیای خبری را پیدا می کنند. 
)گوالن، 2008( کشورهای غیر مرکزی از تأثیر 
و  بوده  برخوردار  در جهان  اقتصادی کمتری 
بنابراین توجه کمتری را از رسانه های خبری 

جهانی به خود معطوف می دارند.
طور  به  مرکزی  غیر  کشورهای  اتفاقات 
که  می شوند  خبری  پوشش  دارای  اتفاقی 
فرایند  در  دیگر  عوامل  تأثیر  احتمال  نشانگر 
انتخاب خبر است و متغیرهایی از این دست 
پایه الگویی پیشنهادی را در این جا تشکیل 
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مشخصات  و  بین المللی  ارتباطات  می دهند، 
بین المللی در این رابطه مؤثر هستند.

چانگ ارتباطات بین المللی را به طور گسترده 
محیطی  ارتباطات  می کند،  تبیین  طور  این 
ژئوپولوتیک،  ارتباطات،  تاریخ  نقش  طریق  از 
یا  و  فناوری  انتشار  مردم،  و  سرمایه  جریان 
کشمکش و رویارویی. )چانگ، 1998: 533( 
بنابراین ارتباطات نزدیک با کشورهای مرکزی 
میان جهان  در  موقعیت کشور  ارتقای  باعث 
خبری بین المللی خواهد شد، این کشورها در 
این صورت وارد گروه نیمه حاشیه ای می شوند، 
با ارزش خبری کمتری در مقایسه با کشورهای 
مرکزی، اما در عین حال دارای ارزش خبری 

بیشتری از کشورهای حاشیه ای هستند.
اعتقاد  به  بین المللی  ارتباطات  خبری  فیلتر 
چانگ )1998( این امکان را برای کشورها در 
جهت دریافت پوشش خبری میسر می سازد، 
داخلی  مرکزی  بخش  با  ارتباطات  چه  هر 
نزدیک تر باشد، احتمال دریافت پوشش خبری 
ارتباطات  فاقد  کشورهای  بود،  خواهد  بیشتر 
بین المللی نزدیک، نیازمند فاکتورهای ارزش 
خبری مضاعف، جهت دریافت پوشش خبری 

خواهند بود.
یک  از  خاص  بین المللی  مشخصات  بنابراین 
انتخابات در یک کشور حاشیه ای، امکان ورود 
به دروازه های خبری را میسر می سازد، انتخابات 
در این کشورها ارزش خبری نخواهند داشت، 
مگر آن که همراه با شرایط غیر معمول باشند 
سرکشی و میل انسانی برای مثال می تواند یک 
ارزش خبری انتخاباتی بشمار بیاید. )شو میکر، 
چه  هر  بنابراین   )1986 برندلیگر،  و  چانگ 
مشخصات بین المللی در کشورهای حاشیه ای 
بیشتر باشد، احتمال پوشش خبری در آن ها 

بیشتر خواهد بود. 
یک الگوی جدید برای جریان خبری برای 

انتخابات بین المللی
مجموعه  یک  از  بایستی  بین المللی  اخبار 
آزمون های ارزش خبری قبل از ورود به اخبار 
شامگاهی عبور کنند، بر اساس الگوی فوق الذکر 

چانگ، سه عامل خبری در این جا مورد بررسی 
قرار می گیرد.

1. موقعیت در نظام جهانی 
جهانی  نظام  تئوری  از  مطالعات  از  بسیاری 
برای محاسبه موقعیت کشورها درون یک نظام 
جهانی، از طریق اندازه گیری جی ان پی کشور 
و حجم صادرات استفاده می کنند. )گونارانته، 
2001( همه اخبار یک کشور مرکزی در خور 
اهمیت الزم برای داشتن پوشش خبری نبوده، 
بلکه انتخابات مهم، شامل رهبران ملی در این 
کشورهای مرکزی می توانند پوشش خبری را 

در رسانه های آمریکایی به دست بیاورند.
و  حاشیه ای  نیمه  کشورهای  در  انتخابات 
به گاه  از یک پوشش گاه  بایستی  حاشیه ای 
برخوردار باشند، عوامل دیگر نیز بایستی قبل از 
پوشش انتخابات در این کشورها مدنظر باشند، 
تا امکان پوشش خبری میسر گردد؛ بنابراین 
کشورهای مرکزی به خاطر اهمیت اقتصادی و 
زیرساختی جهانی آن ها، احتمال عبور از مرحله 
اول از آزمون ارزش خبری و دریافت پوشش 
خبری در رسانه های آمریکایی را در مقایسه با 
دیگر کشورهای غیر مرکزی به دست می آورند.

بارنت،  و  کیم  )1965(؛  روگ  و  »گالتونگ 
از  پس   »)1965( گاما،  اسکارت  )1996(؛ 
مطالعات متعدد،  دریافته اند که کشورهای برتر 
خود  تسلط  در  را  بین المللی  خبری  پوشش 
دارند کشورهای برتر ،کشورهای متحد نزدیک 
یا تهدید به امنیت آمریکا هستند و بنابراین 

مهم تر از کشورهای غیر برتر هستند.
عالوه بر آن، اسگارت )1965( بر این باور است 
که کشورهای برتر از زیرساخت های ارتباطات 
بنابراین  و  هستند،  برخوردار  توسعه یافته ای 
این کشورها  از  اطالعات  انتقال  و  جمع آوری 
تا  است  داشته  تالش  »وو«  است،  آسان تر 
یک الگویی از جریان خبری بین المللی را بین 
کشورها با بررسی متغییرهای مؤثر در وضعیت 
برتر یک کشور به کار ببرد، در بررسی های سی 
و هشت کشور، دریافته است که این متغیرها 
به طور یکسان، پوشش خبری همه کشورها را 
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تحت تاثیر قرار نمی دهد. )وو، 2000 (
2. تعامالت بین المللی 

کشورهای نیمه حاشیه ای که ارتباطات نزدیکی 
با کشورهای مرکزی دارند، در صورت ارتباطات 
دریافت  یا  فرهنگی  ارتباطات  قوی،  تجاری 
از توجه  بایستی  از کشورهای مرکزی  کمک 
کشورهایی  با  مقایسه  در  بیشتری  رسانه ای 
ندارند،  برتر  با کشورهای  نزدیکی  ارتباط  که 

برخوردار باشند.
با  نزدیک  پیوندهای  حاشیه ای  کشورهای 
کشورهای مرکزی ندارند، بنابراین از پوشش 
حاشیه ای  نیمه  کشورهای  میزان  به  خبری 
برخوردار نیستند، کشورهای مرکزی نیازمند 
پیوند های نزدیک با دیگر کشورهای مرکزی، 
بنابراین  نیستند،  برای کسب پوشش خبری 
قوی  ارتباطات  دارای  که  کشورهایی  تنها 
همان  یعنی  هستند،  مرکزی  کشورهای  با 
از  مرحله  این  از  حاشیه ای  نیمه  کشورهای 
آزمون ارزش خبری دوم عبور کرده و پوشش 
خبری رسانه های آمریکایی را دریافت می کنند، 
احتمال  باشد،  قوی تر  ارتباطات  این  چه  هر 

دریافت پوشش خبری را میسر می سازد.
 تحقیقات قبلی معموال این ایده را که پیوندهای 
برای  عواملی  آمریکا  با  فرهنگی  اقتصادی 
انتخاب اخبار در رسانه های آمریکایی هستند 
را تأیید می نماید. نزدیکی فرهنگی همیشه به 
عنوان عامل تأثیرگذار در میزان پوشش خبری 
ایاالت متحده بوده است. )شومیکر، دنیل، برند 

لینگر، 1991(
»هستر« )1971( پیشنهاد می کند که نزدیکی 
فرهنگی بین کشورها تعیین کننده های قوی در 
پوشش خبری خارجی است، نزدیکی فرهنگی 
یک کشور را با مصرف کننده رسانه ها نزدیک تر 
و مربوط تر می سازد، بنابراین ارزش خبری آن 

کشور را هم افزایش می دهد.
مفهوم بودن یک داستان خاص برای خواننده، 
منجر  را  آن  افزایش شانس پخش  مقابل  در 
با  فرهنگی  پیوندهای  از  عامل  یک  می شود، 
ایاالت متحده تعداد افرادی است که از آن کشور 

به ایاالت متحده مهاجرت کرده اند داستان هایی 
در مورد کشورهایی با جمعیت مهاجر باال در 
ایاالت متحده، بایستی از یک شانس باالتری 
آمریکایی  رسانه های  در  پوشش خبری  برای 

برخوردار باشد. )بروز، 1974(
با  ارتباط  در  فرهنگی،  پیوندهای  در مجموع 
میزان پوشش خبری کشورهای دریافت کننده 
متحده  ایاالت  با  اقتصادی  پیوندهای  است، 
نمایانگر متغییر طبقه بندی دیگری است که به 
عنوان یک تعیین کننده پوشش خبری شناخته 
را  اقتصادی  پیوندهای  محققین  است؛  شده 
با ایاالت متحده از طریق تجارت، کمک های 
را  آمریکا  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  نظامی، 
در کشور معرفی می نمایند. )تی چانگ و لی، 
1992؛ وو، 2007؛ شومیکر و دیگران، 1991(

و  اقتصادی  پیوندهای  فرهنگی،  نزدیکی 
کمک های خارجی متغیرهای بالقوه ای هستند، 
کشورهای  بین  را  تغییراتی  می توانند  که 
کنند،  ایجاد  حاشیه ای  نیمه  و  حاشیه ای 
ایاالت  با  قوی  پیوندهای  دارای  کشورهای 
متحده چه از نظر فرهنگی و اقتصادی بایستی 
در  خبر  ارزش  دارای  کشورهای  عنوان  به 
مقایسه با مواردی با پیوندهای ضعیف تر تلقی 

شوند.
بنابراین این کشورها با ارتباط نزدیک با آمریکا، 
یک الیه نیمه حاشیه ای را از الگوی ما ایجاد 
می کنند، که به احتمال زیاد از ورودی پوشش 
از دیگر  راحت تر  آمریکایی  خبری رسانه های 

کشورها عبور می نمایند.
3. مشخصات بین المللی

 کشورهای مرکزی دارای ارزش خبری هستند، 
زیرساخت های  در  آن ها  اهمیت  خاطر  به 
نیمه  کشورهای  جهان،  سیاسی  و  اقتصادی 
حاشیه ای دارای ارزش خبری هستند، به خاطر 
ارتباطات آن ها با کشورهای مرکزی، کشورهای 
حاشیه ای با این حال نیازمند عناصر مضاعفی 
برای رسیدن به آستانه ارزش خبری هستند 
که به آن ها اجازه بیان داستان هایی در رابطه 
خبری  پوشش  ورودی  در  آن ها  انتخابات  با 
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آمریکایی بدهد.
دارای  که  حاشیه ای  کشورهای  تنها  بنابراین 
یعنی  هستند،  خاص  بین المللی  مشخصات 
از مشخصات مهم ارتباطی به کشورها از این 
آزمون سوم ارزش خبری عبور کرده و پوشش 
دست  به  آمریکایی  رسانه های  در  را  خبری 

می آورند.
کشورهای حاشیه ای بنابراین نیازمند یک تولید 
داخلی خالص باال، یک جمعیت بزرگ، تولید 
آن ها  در  خبری  ارزش  ایجاد  برای  باال  نفت 
هستند؛ عالوه بر آن عوامل منفی که می توانند 
یک کشور را به عنوان تهدیدی برای آمریکا 
ارزش  عامل  باعث  می توانند  نیز  دهند  نشان 
خبری آن ها باشند، بنابراین هزینه کرد نظامی، 
تولید مواد مخدر در کشور یا وجود تسلیحات 
ارزش  افزایش  به  منجر  می تواند،  که  اتمی 
یک کشور  مهم تر  آن شود، مشخصه  خبری 
می تواند ارزش آن در دریافت پوشش رسانه ای 

باشد.
به طور کلی عوامل مربوط به تأثیر یک کشور 
در جهان و شهرت نسبی آن برای عدم تبعیت 
از قوانین می تواند یکی از مشخصه های مهمی 
حاشیه ای،  کشورهای  به  می تواند  که  باشد 
را  شامگاهی  خبری  پوشش  به  ورود  مجوز 

بدهد، به شمار می آیند.
به طور منطقی اگر یک کشوری با جمعیت زیاد 
با ارزش خبری مساوی با یک کشور کوچک 
می تواند داشته باشد، اگر یک کشوری دارای 
شهرتی به عنوان یک سیستم مخالف داشته 
باشد، انتخاب آن می تواند از اهمیت باالیی در 
میان مصرف کنندگان خبر آمریکایی برخوردار 
باشد. تحقیقات قبلی نشان داده است که عامل 
ناسازگاری از مهم ترین عوامل پوشش خبری 
بین المللی است. )چانگ، شومیکر و برندلیگر، 
1986؛  برندلیگر،  و  چانگ  شومیکر،  1987؛ 
شومیکر، دانلییان و برندلیگر، 1991( بنابراین 
اندازه کشور و شرایط سیاسی آن می تواند در 
میزان پوشش خبری دریافتی از آن تأثیرگذار 

باشد. 

مطالعات قبلی به طور مکرر، این نکته را تأیید 
می کند که جمعیت یک کشور به عنوان یک 
خبری  پوشش  میزان  تعیین  در  قوی  عامل 
ایشی، 1996(  بارنت، 1995؛  و  )کین  است. 
در  مهم  عامل  یک  جمعیت  که  دریافت 
کمیت اخبار بین المللی یک روزنامه ژاپنی به 
شمار می رود. جمعیت در واقع دومین عامل 
تعیین کننده مهم بعد از برتر بودن یک کشور 
به شمار می آید. این مشخص شده است، که 
جمعیت به عنوان یک عامل عمده در پوشش 
خبری در گامبیا و سنگال بوده، اما یک عامل 
متوسط در آلمان، کنیا، نیجریه، ترکیه، اکراین 

و بریتانیا به شمار می آید.
بنابراین جمعیت می تواند در برخی از کشورها 
»مشخصات  باشد،  خاصی  شرایط  تحت 
را  ما  الگوی  از  مرحله  سومین  بین المللی« 
تشکیل می دهد. اخبار کشورهای حاشیه ای از 
این آزمون سوم ارزش خبری عبور نمی کند، 
مگر این که آن کشور دارای مشخصات مهمی 
معرفی  خبری  ارزش  دارای  را  آن  که  باشد، 

نماید.
فرضیه ها

فرضیه یک
»کشورهای مرکزی، احتماال بیش از کشورهای 
غیر مرکزی پوشش رسانه ای دریافت می کنند.«

اگر یک کشور صنعتی غربی باشد یا عضوی 
برای  باشد،  متحد  ملل  امنیت  شــورای  از 
خبری  ارزش  متحده  ایاالت  خبری  پوشش 
نیازی به  برتر،  این کشورهای  خواهد داشت، 
فاکتورهای دیگری برای افزایش ارزش خبری 
خود ندارند و بیش از کشورهای دیگر پوشش 

خبری دریافت می نمایند.
فرضیه دو

»پیوند های قوی تر با کشورهای مرکزی که یک 
کشور غیر مرکزی دارا است، به احتمال زیاد 
باعث افزایش دریافت پوشش رسانه ای خواهد 

شد.«
فاکتورهای  نیازمند  مرکزی  غیر  کشورهای 
مضاعف برای افزایش ارزش خبریشان هستند، 
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ارتباطات  دارای  مرکزی  غیر  کشور  یک  اگر 
بین المللی قوی با یک کشور مرکزی باشد )به 
ویژه با ایاالت متحده ارتباط قوی داشته باشد( 
رسانه های آمریکایی آن را دارای ارزش خبری 
تلقی  خبری  پوشش  در  حضور  برای  کافی 

می نمایند.
و  فرهنگی  اقتصادی،  ارتباطات  بنابراین 
کشورهای  از  برخی  می تواند  بین المللی 
با  نیمه حاشیه ای  به کشورهای  را  حاشیه ای 
حاشیه ای  از کشورهای  بیش  پوشش خبری 

تبدیل سازد.
فرضیه سه

دارای  حاشیه ای  کشور  یــک  چــه  ــر  »ه
افزایش  امکان  باشد،  مهم تری  مشخصه های 

پوشش خبری آن زیادتر می گردد.«
دورتر  و  مرکزی  بخش  از  خارج  کشورهای 
فاکتورهای  نیازمند  مرکزی  نیمه  بخش  از 
مضاعف، قبل از این که به عنوان موارد دارای 
یک  اگر  هستند،  شوند،  تلقی  خبری  ارزش 
کشور حاشیه ای دارای مشخصات مهمی باشد 
این می تواند ارزش خبری آن را افزایش داده و 
فرصت آن را در حضور پوشش خبری آمریکا 

افزایش دهد.
شکل  به  می توانند  ویژگی هایی  چنین 
مشخصه های منفی یک کشور، همچون تهدید 
آن بر علیه ایاالت متحده یا تولید مواد مخدر 
به صورت  یا  باشد،  آن  نظامی  کرد  هزینه  یا 
مشخصه های مثبت همچون تصویر یک کشور 
از نظر اندازه جمعیت یا تولید خالص داخلی 

آن است.
روش شناسی پژوهش

برای بررسی وضعیت پوشش خبری انتخابات 
بین المللی توسط رسانه های آمریکایی، ما یک 
بررسی محتوایی از چهار خبرگزاری آمریکایی 
انجام دادیم، بررسی محتوایی شامل سی ان ان و 
برنامه های خبر شامگاهی سه شبکه تلویزیونی 
و  سی بی اس،  یعنی  ای بی سی،  آمریکایی 

ان بی سی بود.
بررسی محتوایی متمرکز بر برنامه های خبری 

شبانگاهی اصلی بوده است، برنامه ها از طریق 
آرشیو انتزاعی اخبار واندربیلت تجزیه و تحلیل 

شده اند.
این  بوده است،  انتخابات فردی  واحد تحلیل 
مطالعه به تحلیل همه انتخابات انجام شده در 
اول ژانویه )1998( و اول می )2000( پرداخته 

است. 
مورد  تنها هشت  انتخابات ،  و هشت  در سی 
مرکز  چهار  این  در  خبری  پوشش  دارای 
خبرگزاری بوده؛ و ده مورد هم تنها یک پخش 
خبر داشته؛ و هیجده مورد دارای یک یا بیشتر 
پخش خبر بوده؛ و 102 مورد هیچ نوع پوشش 

خبری نداشته است.
بنابراین متغییر وابسته عبارت است، از این که 
»آیا انتخابات به وسیله هر نوع پوشش خبری 
یا  است  گزارش شده  آمریکا(  رسانه های  )در 

خیر؟«
 در صورتی که انتخابات دارای پوشش خبری 
در هر چهار خبرگزاری باشد، متغیر می تواند 
امتداد پیدا کند. »هر انتخابات به عنوان یک 
حفظ  برای  شد.«  کدگذاری  مستقل  متغیر 
تداوم موارد در سر تا سر گزینه ها، دامنه محدود 
به همه متغیرها به استثنای مرحله اول، یعنی 
بود.  جهانی  سیستم  در  آن  محلی  موقعیت 
مشخصات  و  بین المللی  ارتباطات  بنابراین 
بین المللی متغییرهایی بودند که بین یک تا 
و  ارتباط  ضرایب  تمامی  داشتند؛  تفاوت  سه 
مشخصات به وسیله تجمیع متغییرهای منفرد 
و تقسیم آن با تعداد موارد ضرایب )3( محاسبه 
شد، بنابراین ضرایب از دامنه )1 تا 3( داشتند.

مؤلفه اول
موقعیت در سیستم جهانی

انتخابات  که  این  تعیین کننده،  فاکتور  اولین 
یک کشور ارزش خبری کافی برای حضور در 
پوشش خبری را دارا است، موقعیت آن کشور 
در نظام جهانی است، کشورهای مرکزی از این 
حالی  در  می کنند،  عبور  اولیه  خبری  دروازه 
نیستند،  این طور  مرکزی  غیر  کشورهای  که 
توضیح   )2001( »گوناراتن«  که  همچنان 
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می دهد، بررسی های نظام جهانی سنتی اغلب 
بر اساس طبقه بندی های کشورها، با استفاده 
از فرمولی که در آن »تولید خالص ملی در برابر 

سهم صادرات« است، طبقه بندی می گردد. 
پاسخ به منتقدینی که باور دارند فاکتورهای 
اقتصادی، در تعیین موقعیت ملی کشوری در 
نظام جهانی مؤثر نیستند، »برگنسن« )1990( 
معرفی  را  غربی  صنعتی  کشورهای  مطالعه 
می کند و اعضای ثابت سازمان امنیت ملل را به 
عنوان متغیرهایی که موقعیت یک کشور را در 
نظام جهانی تحت تأثیر قرار می دهند، معرفی 

می کند. 
چانگ )1998( معتقد است کشورهای صنعتی 
غربی زیرساخت های سیاسی اقتصادی جهان 
را تحت تسلط داشته و بنابراین سطح باالیی 
از نظام جهانی را در مقایسه با سایر کشورها 
دارا هستند. عالوه بر آن عضویت دائم شورای 
امنیت سازمان ملل به طور آشکار، کشورها را 
شکل دهی  در  اصلی،  نقش آفرینان  عنوان  به 
دیپلماسی بین المللی مؤثر می دانند، این همان 
کشورهای   )1998( چانگ  که  است  روشی 

مرکزی را اندازه گیری می نماید.
مؤلفه دوم

ارتباطات بین المللی
ارتباطات بین المللی به ارتباطات بین کشورهای 
حاشیه ای و کشورهای مرکزی می پردازد. سه 
تا یک  آوری شده  این بخش جمع  در  مورد 
عبارت  متغیرها  این  دهد،  تشکیل  را  ضریب 
هستند از »میزان تجارت یک کشور با ایاالت 
در  کشور  رده بندی  وسیله  به  این  متحده« 
فهرست شرکای تجاری آمریکا به دست آمده 

است، این طبقه بندی عبارت است از:
- 20 شریک تجاری آمریکا
- 50 شریک تجاری آمریکا

که در واقع در رده بندی پنجاه شریک تجاری 
بررسی  اساس  بر  آن  تاریخ  و  ندارد  قرار  برتر 
در  آمریکا  بین المللی  تجارت  دفتر  اقتصادی 

سال )2000( است.
تعداد مهاجرین ایاالت متحده از هر کشور، در 

طبقه بندی ها اینگونه نمایش داده می شود:
- بیش از 10 میلیون نفر

- بین 1 میلیون تا 10 میلیون نفر
- کمتر از یک میلیون نفر

اداره  اساس  بر  اطالعات  دارد.  وجود  مهاجر 
است.   )1990( سال  در  متحده  ایاالت  آمار 
میزان کمک های خارجی به یک کشور خاص، 

طبقه بندی ها عبارت هستند از:
- دریافت کمتر از یک میلیارد دالر
- دریافت بیشتر از یک میلیارد دالر

- کمک به کشور دریافت کننده بالعوض.
دست  به   CIA جهانی  اطالعات  از  اطالعات 

می آید.
اقتصادی،  ارتباطات  با  بنابراین  متغیر  سه 
فرهنگی در رابطه با کشورهای مرکزی است، 
تعداد  به  تقسیم  و  آن ها  گیری  اندازه  از  بعد 
ضرایب، سه متغییر ارتباطات بین المللی بین 
یک تا سه امتداد داشته است، هر چه امتیاز 
بزرگ تر و نزدیک تر به یک کشور باشد، ارتباط 
آن با یک کشور مرکزی بیشتر بوده است و 
رقم کرونباخ برای ضریب عبارت است از )82.( 

است. 
مؤلفه سوم

مشخصات بین المللی
مشخصات متعددی که می تواند ارزش خبری 
دهد،  قرار  تأثیر  تحت  را  ملی  انتخابات  یک 
در بررسی ما گرد آمده است، متغیرها با هم 
ترکیب شدند تا دو ضریب را تشکیل دهند، 
که یکی از آن ها به مشخصات مثبت و دیگری 
متغیر های  می پردازد.  منفی  مشخصات  به 
مشخصات مثبت فاکتورهایی بودند که می تواند 
تأثیر یک کشور را در جهان افزایش دهد و در 
نتیجه امکان بررسی اهمیت آن را میسر سازد. 

متغییر های مثبت عبارت هستند از: 
1. جمعیت

 در یک کشور این متغییر بر اساس تعداد افراد 
عبارت  گروه ها  و  است،  بوده  کشور  آن  زنده 

بودند از:
- کمتر از 20 میلیون نفر
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- بین 20 میلیون و 100 میلیون نفر
-بیش از 100 میلیون نفر. از آن جا که اندازه 
ما  است  کشور  یک  اهمیت  عامل  جمعیت 
می توانیم ارتباط مثبت آن را، بین جمعیت ها 
و پوشش رسانه ای مشاهده کنیم، کدگذاری 
بر اساس منابع اطالعاتی بین المللی دفتر آمار 

سال )2000( آمریکا بوده است.
2. تولید خالص داخلی

 این مورد با میزان:
- کمتر از پنجاه میلیارد دالر در مجموع

- بین پنجاه میلیارد دالر و یک تریلیون دالر
- بیش از یک تریلیون دالر

کتاب  از  اطالعات  و  است  شده  بندی  طبقه 
اطالعات جهانی CIA )1999( به دست می آید.

3. نقش کشور در تولید نفت 
این مورد به عنوان فاکتوری برای کشورهایی 
که نفت صادر نمی کنند، به کار گرفته شده 
عضو  اما  می کند  صــادر  نفت  نیز  و  اســت، 
 CIA اوپک نیستند، اطالعات از کتاب جهانی

)1999( به دست می آید.
مثبت  مشخصات  بررسی  به  مورد  سه  این 
تصویر یک کشور می پردازند، اگر یک کشور به 
عنوان تصویر قوی و اقتصادی قدرتمند تلقی 
پوشش  بایستی  آمریکایی،  رسانه های  شود، 
خبری بیشتری را در برابر کشورهای ضعیف تر 
بدان تعلق دهند و هر چه مشخصات مثبت یک 
کشور بیشتر باشد، احتمال این سهم بیشتر 
خواهد بود و عدد آلفای آن عبارت بود از )80.(.

 ضریب مشخصات منفی شامل سه فاکتور بود، 
که یک کشور را به خاطر خود سری و سرکشی 
در خور پوشش خبری می سازد، این متغیر ها 

عبارت هستند از :
1. درگیری با موضوع مواد مخدر

 این موضوع مورد بررسی قرار گرفت که آیا 
اصلی  قاچاق کننده  یا  تولیدکننده  این کشور 
عبارت  نه؛ طبقه بندی ها  یا  است  مخدر  مواد 
بود از تولید و، حمل  و  نقل کشوری یا حمل  
و  نقل کننده و بدون مواد مخدر، اطالعات به 
 CIA جهانی  اطالعات  کتاب  از  آمده  دست 

 .)1999(
2. توانایی های تسلیحات اتمی

 این موضوع به وسیله توانایی فعلی کشور در 
تسلیحات اتمی انجام شده است، طبقه بندی ها 
عبارت هستند از: توانایی های تسلیحات اتمی، 
تسلیحات اتمی در حال توسعه، عدم توانایی 
به  اطالعات  اساس  بر  متغیر  کدهای  اتمی، 
تسلیحات  منع گسترش  اداره  از  آمده  دست 
سال  در  آمریکا  کشور  وزارت  جمعی  کشتار 

)2000( است. 
برای  تهدیدی  اتمی  تسلیحات  که  جا  آن  از 
آمریکا است کشورهایی که توانایی های اتمی 
از  توانایی هایی  گسترش  حال  در  یا  دارند، 
این دست هستند، احتماال از پوشش خبری 
رسانه های آمریکایی، بیشتر برخوردار خواهند 

بود.
3. هزینه کردهای نظامی

 این با کد زیر یک میلیارد دالر در سال، بین 
از  بیش  سال،  در  میلیارد  ده  تا  میلیارد  یک 
اطالعات  است؛  شده  طبقه بندی  میلیارد  ده 
به دست آمده از کتاب جهانی CIA در سال 

)1999( است. 
این سه بررسی، به مشخصات منفی کشورهایی 
کشورها  دیگر  برای  تهدیدی  می توانند  که 
باشند، می پردازد. کشورهایی که تهدیدی برای 
آمریکا بوده به نظر می رسد، از ارزش خبری 
بیشتری برخوردار هستند. هر چه مشخصات 
منفی یک کشور بیشتر باشد امتیاز بیشتری 
برای  را  بیشتری  خبری  ارزش  نتیجه  در  و 

رسانه های خبری آمریکا دارا است.
بررسی و تحلیل اطالعات

این  بازگشتی،  تحلیل های  از  مجموعه  یک 
الگو را مورد آزمون قرار داده است، تحلیل های 
بازگشتی، این نکته را بررسی می کنند که آیا 
سه فاکتور می توانند پیش بینی کنند، که آیا 
انتخابات یک کشور پوشش رسانه ای آمریکایی 

را دریافت خواهد کرد یا خیر؟
فاکتور اول: شامل موقعیت کشور در سیستم 
به  مرکزی  کشور  مورد  این  در  بود،  جهانی 
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پوشش  میزان  با  کاذب  متغییر  یک  عنوان 
خبری دریافتی همسان با متغییر وابسته مورد 

آزمایش قرار گرفت.
فاکتور دوم: شامل ارتباطات بین المللی بود، 
از آن جا که کشورهای مرکزی در مرحله اول 
حضور داشتند، این الگو برای ایجاد تفکیک تنها 
بین کشورهای حاشیه ای و نیمه حاشیه ای در 
بخش دوم، تنها کشورهای غیر مرکزی به کار 
گرفته شد، این بررسی اساسا کشورهای نیمه 
حاشیه ای را با پیوندهای عمیق با کشورهای 
مرکزی مورد تحلیل قرار داد، که آیا احتمال 
دریافت پوشش خبری آن ها بیش از کشورهای 

حاشیه ای است یا خیر؟
فاکتور سوم: شامل مشخصات بین المللی بود، 
از آن جا که کشورهای مرکزی در بخش اول 
حضور داشتند و کشورهای نیمه حاشیه ای در 
بخش دوم، تنها کشورهای غیر مرکزی امتیازی 
ارتباطات  را در متغییر  از حد متوسط  کمتر 
بین المللی به دست آوردند، که در این تحقیق 
به کار گرفته شده است که اساسا کشورهای 
از  این بخش  از  را  نیمه حاشیه ای  و  مرکزی 

تحقیق کنار گذاشته است. 
آیا  اینکه  بررسی  برای  بنابراین  سوم:  مرحله 
کشورهای حاشیه ای)پیرامونی( و دارای امتیاز 
باال در مشخصات بین المللی )به شکل مثبت 
انتخاباتی  الگوی پوشش خبری  یا منفی( در 
در رسانه های آمریکایی امتیاز الزم را بدست 
می آورند یا نه، فرضیه یک کشورهای مرکزی را 

با کشورهای غیرمرکزی مقایسه می کند.
با  فرضیه دو: کشورهای نیمه حاشیه ای را 
کشورهای نیمه حاشیه ای مقایسه می کند 
)آنهایی که از حضور باالی بین المللی برخوردار 

می باشند(
با  را  حاشیه ای  کشورهای  سه:  فرضیه 
مشخصات بین المللی متعدد )مثبت / منفی( 
بررسی می کند. ارتباط بین المللی و مشخصات 
بین المللی در هر دو بخش ضرایب و متغیرهای 
منفرد بررسی شدند، که تشکیل دهنده ضرایب 

نهایی بودند.

نتیجه گیری 
کشورهای  که  کرد  پیش بینی  یک  فرضیه 
خبری  پوشش  از  زیاد  احتمال  به  مرکزی 
برخوردار  آمریکایی  رسانه های  در  باالتری 
خواهند بود، در مقایسه با کشورهای حاشیه ای 
از )239.(،  است  عبارت  آمده  به دست  بتای 
به  مرکزی  کشورهای  بنابراین  پی(   =  .05(
احتمال زیاد از آزمون ارزش خبری عبور کرده 
و از پوشش خبری بیشتری برخوردار خواهند 

بود.
ارتباطات  بود که  فرضیه دو پیش بینی کرده 
خبری  پوشش  دریافت  امکان  بین المللی 
حاشیه ای  نیمه  کشورهای  برای  را  بیشتری 
قوی  پیوند های  با  کشورهایی  می کند،  ایجاد 
با کشورهای مرکزی. در این آزمون بتا عبارت 
است از )491.(، )000. = پی( بنابراین هر چه 
ارتباطات کشورهای حاشیه ای با ایاالت متحده 
احتمال دریافت پوشش خبری  باشد،  بیشتر 

بیشتری را این فرضیه تأیید می کند.
فرضیه سه پیش بینی کرده است که مشخصات 
را  حاشیه ای  کشورهای  از  برخی  بین المللی 
کشورها،  دیگر  با  مقایسه  در  خبری،  نظر  از 
ضریب  برای  بتا  اینجا  می سازد؛  ارزش تر  با 
برای  تهدید  همچون  مواردی  شامل  منفی 
آمریکا عبارت است از )450.(، )000. = پی( 
و ضریب مشخصات مثبت که می تواند باعث 
افزایش موقعیت کشور در جهان شود، عبارت 
است از بتای )521.( )000. = پی( دوباره نتایج 
این فرضیه را به طور قوی تأیید می کند که 
دریافت  امکان  بیشتر،  بین المللی  مشخصات 
از آمریکا تضمین  را  پوشش خبری بیشتری 

می کند.
بررسی بیشتر الگوی خبری بین المللی نشانگر 
مورد  داده،  شکل  تغییر  و  فردی  متغیرهای 
تحلیل بود، همه آن ها به جز متغیرهای فردی 
بتای آماری قابل توجهی را تولید کرده بودند. 
در مرحله دوم هم تجارت بین المللی در آمریکا 
)000. = پی( ،)492.( و پیوندهای پیشینیان 
پیش بینی   ).277( پی(،   =  .001( آمریکا  با 
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برای کمک های  بتا  پوشش خبری می کنند، 
خارجی چندان قابل توجه نبود ).پی(، )103.-( 
بنابراین تنها دو مقیاس از ارتباطات بین المللی 
به عنوان تعیین کننده های پوشش خبری در 

کشورهای غیر مرکزی به شمار می آید.
را  توجهی  قابل  آماری  بتای  سوم  مرحله  در 
برای همه متغییر ها مشاهده می کنیم، جمعیت 
تولید   ،).519( داخلی  خالص  تولید   ،).456(
نفت )449.(، گنجایش تسلیحات اتمی )494.( 
و هزینه کرد نظامی )422.( همه از آمار باالیی 
با  درگیری  پی(   =  .000( هستند،  برخوردار 
موادمخدر )239.( از عوامل مهم در سطح )05. 

= پی( به شمار می آیند.
می توانند  متغیرها  ایــن  همه  بنابراین 
تعیین کننده های مؤثری در پیش بینی پوشش 

خبری کشورهای حاشیه ای باشند.
این مطالعه، الگویی را برای پیشنهاد و آزمون 
فاکتور  سه  از  که  بین المللی  خبری  پوشش 

استفاده می کرد، متمرکز است.
 این سه فاکتور عبارت هستند از: 1. موقعیت 
کشور در نظام جهانی؛ 2. ارتباطات بین المللی؛ 
دست  به  اطالعات  بین المللی؛  مشخصات   .3
تا   1979( سال  از  انتخابات   )138( از  آمده 

2000( به خوبی در این الگو قرار می گیرد.
نشان  پیشین  ــررســی  ب کــه  همچنان   
دریافت کننده  تنها  برتر،  می دهد،کشورهای 
پوشش رسانه ای نیستند، این کشورهای برتر 
یک هسته مرکزی را از جریان خبری الگوی 
مورد آزمون را تشکیل می دهند، این کشورهای 
صنعتی غربی و فضای دائم شورای امنیت به 

عنوان کشورهای دارای ارزش خبری بودند.
 اما عوامل مضاعف دیگری هم، در امکان ارائه 
این پوشش خبری مؤثر بودند، کشورهای غیر 
دریافت  برای  را  اضافه ای  فاکتورهای  مرکزی 
این امتیاز ارزش خبری نیازمند بودند. اولین 
فاکتور از این مجموعه عوامل ضریب ارتباطات 
بین المللی بود، اگر کشورها دارای پیوندهای 
طور  به  بودند،  مرکزی  کشورهای  با  قوی 
خبری  پوشش  از  متحده  ایاالت  مشخصی 

بیشتری برخوردار می شد.
 بنابراین اگر کشوری دارای ارتباطات تجاری 
با  فرهنگی  پیوند  یا  متحده  ایاالت  با  قوی 
پیشینیان مهاجر به آمریکا داشته باشد، این 
کشور نیز دارای پوشش خبری بیشتری خواهد 
بود، به طور مشخص، نبود تأثیر متغیر کمک 
باعث  کمک  دریافت  میزان  بود،  توجه  قابل 
افزایش ارزش خبری آن کشور نمی گردد. در 
واقع کشورهایی که نسبتا کمک های زیادی را 
دریافت کرده اند همچون »گواتماال« از پوشش 
خبری چندانی هم برخوردار نبوده اند در حالی 
که کشورهایی که از کمک های کمی برخوردار 
بودند، همچون »ایران« از پوشش خبری بسیار 

باالیی برخوردار هستند.
از  که  کشورهایی  که  واقعیت  این  واقع  در   
نکرده اند،  دریافت  کمک  مرکزی  کشورهای 
آمریکا  برای  آن ها  تهدید  نشانگر  می توانند 
باشند و این کمک کم نیز به عنوان یک عامل، 
می شود.  مرکزی  کشورهای  حمایت  از  مانع 
از  عمدتا  ناهماهنگ  کشورهای  این  بنابراین 
پوشش خبری بیشتری برخوردار می شوند. به 
خاطر همین است که بتای این متغیر منفی 
تناسب  این  که  حالی  در  )103.منفی(  است 
هیچ  نشانگر  است  توجه  قابل  آماری  نظر  از 
ارتباطی بین دو متغیر دریافت کمک های کمتر 
و دریافت پوشش خبری بیشتر نیست، بنابراین 
متغیر »کمک« نمی تواند نشانگر ارتباط و یا 
میزان اختالف ایاالت متحده با آن کشور ها 
دیگر  متغیرهای  نقش  به  توجه  بدون  باشد، 
میزان  خبری،  فرآیند  گیریهای  تصمیم  در 
مبادالت تجارتی یک تاثیر مستقیم در اقتصاد 

آمریکا دارد.
 بنابراین در حالی که هم تجارت و هم کمک ها، 
نقش اقتصادی در کشورها دارند، متغیر تجاری 
از اهمیت بیشتری در پوشش خبری آمریکا 
برخوردار است، عالوه بر آن متغیر کمک تنها 
نقش  که  بود  آمده  به دست  ارتباطات  عامل 

مستقیم در ایاالت متحده ندارد.
تعداد  و  آمریکا  تجارت  در  دیگر  عامل  دو   
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پیشینیان مهاجر به آمریکا است، متغیر کمک 
متأثر از میزان کمک دریافتی کشور است در 
واقع متغیر های ارتباطات نیازمند ارتباط با یک 
کشور مرکزی قبل از کسب ارزش خبری است.

 در مرحله آخر از الگویمان کشورهای خارج 
نیازمند  مرکزی،  نیمه  و  مرکزی  حوزه  از 
فاکتورهای اساسی برای کسب ارزش خبری 
مشخصات  شامل  مرحله  سومین  هستند. 
منفی،  و  مثبت  مشخصات  است،  بین المللی 
هر دو نقش مؤثری در انتخاب اخبار در فرایند 

پوشش خبری کشورهای حاشیه ای دارند.
 اگر کشورها به عنوان تهدید برای آمریکا تلقی 
نیز  و  باشند  اتمی  تسلیحات  دارای  یا  شوند 
درگیر قاچاق مواد مخدر، یا هزینه کرد نظامی 
باال باشند؛ شانس حضور آن ها در پوشش های 
خبری آمریکا بیشتر خواهد بود، عالوه بر آن 
کشورهایی که از نظر جمعیتی و تولید نفت 
و تولید خالص داخلی دارای اهمیت هستند، 
نیز از این پوشش خبری برخوردار خواهند بود.

 همه این متغیرها بتای قوی را تولید کردند، 
تنها درگیری با مواد مخدر بتایی را که چندان 
قابل توجه نیست، را تولید کرده است. )001.

کمتراز پی( این مقیاس همچون متغیر دریافت 
در  و  بوده  برخوردار  قوی تری  بتای  از  کمک 
دامنه گسترده تری به کار گرفته شده است. از 
دامنه یک تا سه، که تفاوت مقیاس را محدود 
می سازد، که تأثیر نهایی آن را به عنوان متغیر 
دامنه  در  حتی  می دهد،  کاهش  ما  الگوی 
محدود حضور در مسائل مربوط به مواد مخدر 

بتای قوی را تولید کرد. )018. = پی(
 اگر چه بررسی فعلی مؤید گرایش های آشکار 
انتخابات  در پوشش های خبری بین المللی و 
به  بایستی  بین المللی است، بررسی های آتی 
موضوعات  بر  ناظر  خبری  پوشش  الگوهای 
اخبار بین المللی باشد. عالوه بر آن بررسی های 
در  استفاده  مورد  پوشش  نوع  بایستی  آتی 
انتخابات بین المللی معطوف باشد، اگر بررسی 
فعلی تناوب پوشش انتخاباتی را مورد بررسی 
ساختار  حال  عین  در  اما  است،  داده  قرار 

پوشش مورد بررسی قرار نگرفته است. شاید 
پوشش های خبری متمرکز بر تعدیل انتخابات 
پوشش های  منفی  ویژگی های  بر  متمرکز  و 
خبری مناسب باشد، تحقیقات منفی همچنین 
می تواند متغیرهایی را با دامنه گسترده تری به 
کار بگیرد، در حالی که ما از یک ثبات مقیاس 
هستیم،  شاهد  بررسی  این  در  توجهی  قابل 
بیشتر متغیر های ما در این جا قوی و از نظر 

نتایج آماری قابل توجه هستند.
 به طور کلی الگوی ما به طور موفق، سیستم های 
تئوری را با جریان اخبار بین المللی ارتباط داده 
از  نگاه مساوی  نه یک  است و همه کشورها 
پوشش خبری رسانه های آمریکایی برخوردار 
می شوند. پیشنهاد »چانگ« )1998( در رابطه 
با تئوری نظام جهانی با عنوان ساختار تئوری 
مناسبی برای این بررسی به کار گرفته شده 
است، که همچون با بررسی های دیگر، »چانگ 
گوناراتن،  2008؛  گوالن  2000؛  دیگران،  و 
را مورد حمایت  الگوی نظام جهانی   »2001
انتزاعی  فرایند  اخبار  انتخاب  می دهند.  قرار 
پیچیده ای است و همچون بررسی کالسیک 
»وایت« )1950( این الگو تالشی است برای 
ترکیبی  در  بین المللی  اخبار  جریان  بررسی 
همچون  شکوفایی،  حال  در  ساختارهای  از 
مواردی که »چانگ« )1998( و »وو« )2000( 

آن ها را شروع کرده اند.
منبع

در نسخه التین آمده و ترجمه نشده است.


