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بررسی شیوه های نوین نظارت
ل بر رسانه  و کنتر

چکیده
کارآمدی و  از  که بعنوان یکی از وظایف مدیریت در فرآیند انجام اقدام اصالحی و حصول اطمینان  کنترل 
که قدرت باال و  اثربخشی اقدامات انجام شده می باشد، از آن جهت در مدیریت رسانه اهمیتی دوچندان می یابد 
گسترده تولیدات رسانه ای امری غیرقابل انکار است و این تأثیرگذاری، همزمان با ارسال پیام رسانه  دامنه نفوذ 
گیرد. در دیدگاه های پلورالیستی، ژورنالیستی، امپریالیستی و نئولیبرالیستی، مدیریت  ای در »لحظه« شکل می 
کنترل توزیع و مالکیت رسانه ای است. در  کنترل بازخور،  کتورهای زیادی از جمله  کنترل رسانه ای متشکل از فا

که همانا درست نمایی رسانه ای )Verisimilitude( است، می پردازیم.  این مقاله به مدیریت صحیح 
که فراخور  گسترده تر می شود، لذا ضروری می نماید  عوامل تأثیرگذار در تولید محتوای رسانه ای روزبه روز 
نیز در مورد  بانی  کنترل و دروازه  کارگیری شیوه های  به  کتیک های صحیح  تا گیری رسانه های نوین،  شکل 
انطباق  عمومی  افکار  با  توأمَا   ،)Manipulation( مخاطب  ذهن  دستکاری  مسیر  در  بتوان  تا  شود  ِاعمال  آنها 
بانی  دروازه  جمله  از  ای  رسانه  دروازه بانی  های  کتیک  فراتا مناقشه  این  دیگر  سوی  یافت.  نیز   )Adaptation(
کنترل اجتماعی دست می زند. شیوه های  که در سطحی عالی تر به ترغیب یا  دیپلماتیک رسانه ای قرار دارد 
گرفته تا قانونگذاری های دولتی، سانسور و خودسانسوری،  گذاری  کنترل مدرن بر رسانه ها از خط مشی  ِاعمال 

انتصاب مدیران دولتی رسانه ها، نفوذ در تشکیالت سازمان های رسانه ای و ... را شامل می شود. 
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مقدمه
کننده نظام رسانه  که یکی از مولفه های تعیین  در اهمیت شیوه های نظارت بر سازمان های رسانه ای همین بس 
کنترل بر رسانه های آن کشور است. در هر موقعیتی -خواه نظام رسانه ای آمرانه و  کم بر یک سرزمین، شیوه ِاعمال  ای حا
گیرد و آنچه در این  کنترل بر خروجی و محصوالت رسانه ها انجام می  خواه آزادانه باشد- شیوه های مختلفی برای ِاعمال 
گاه مستتر و  گاه عیان و آشکار و  که  ع و مکانیسم پیاده سازی آن در سطح سازمان رسانه ای است  بین متفاوت است، نو
ناپیداست. اینجاست که نقش سواد رسانه ای مخاطبان در افشای شیوه های کنترل رسانه ها اهمیت می یابد. به عبارت 
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که  کنترل رسانه ها رابطه مستقیمی وجود دارد. از این روست  دیگر همواره میان سواد رسانه ای مخاطب و مکانیسم های 
کار بسته می شوند.  کنترل به  روز به روز شیوه های نوین 

کنترل حین اجرا و  کنترل قبل از اجرا،  کنترل )از لحاظ زمان اجرا( اشاره می کنند.  ع  در بحث مبانی نظرى به سه نو
کنترل بعد از اجرا.

کنترل را تحقق می بخشد  که با استفاده از داده ها  کنترلی است  کننده :  1(کنترل آینده نگر یا پیش نگر یا هدایت 
کنترل  ع  که عملی واقع و نتیجه ای حاصل شده باشد طریق اصالح را ارائه می دهد. به عبارت دیگر این نو و قبل از آن 
کنترل هواپیما قبل از هر پرواز. کرده وانجام اصالحات را ممکن می سازد مثل  ع پیش بینی  موانع و مشکالت را قبل زا وقو
کنترل مستمرا عملیات را  ع  کار(: این نو کنترل غربالی یا »بله « ، »خیر« )کنترل حین انجام  ع یا  2(کنترل زمان وقو
ع انحرافی را مشخص و قبل از فوت وقت اعالم می نماید. بنابراین  با اهداف از پیش تعیین شده مطابقت داده و هر نو
آزمایش در هر مرحله ضروریست و از طریق پرسش هایی که جواب آنها »بله «  یا »خیر« است صورت می گیرد مثل آزمایشگاه 

دستگاه فضا پیما.
کنترل نتیجه اجرای عملیات با استفاده از مکانیزم بازخور با پیش  ع  گذشته نگر: در این نو 3(کنترل پس از عمل یا 
کنترل با استفاده  بینی ها و هدف مقایسه شده و در صورت وجود انحراف اقدام اصالحی به عمل می آید . به عبارت دیگر 

گذشته استوار است . گردد و صرفا بر فعالیتهای انجام شده در  از ستاده ها عملی می 
گزیر به زیان حقیقت تمام می شود. افراد تنها زمانی می توانند، حق وباطل را از  کنترل افکار نا به تعبیر » میلتون »، 
که ازسوی دولت بربیان آزاد وافکار عقاید اعمال  که به هردودسترسی داشته باشند. هرگونه محدودیتی  یکدیگر تمیز دهند 
بنابراین  هاست.  رسانه  در  مداخله  عدم  مردم،  به  دولت  خدمت  وبهترین  است  شهروندان  حقوق  تضییع  درواقع  شود، 
کند، باید تمام عقاید استماع شوند و  که رسانه ها، آزاد ازنفوذ وکنترل دولتی باشند. برای آنکه حقیقت تجلی  ضروری است 
که آیا اساسًا عدم مداخله دولت و یا  بازار آزادی از افکار واطالعات وجود داشته باشد. اما مساله اصلی این تحقیق آن است 
گونه ها و مکانیسم های نظارت و  که ضمن مطالعه انواع،  گریزپذیر است. بنابراین ضروری است  ع شیوه دروازه بانی  هرنو

گروه های درونی و بیرونی ناظر بر سازمان های رسانه ای نیز بپردازیم.  کنترل در مدیریت رسانه، به بررسی 
کنترل  کرده و نظام مطلوب  از دو بعد درون رسانه ای و برون رسانه ای بررسی  را  در این مقاله مفهوم دروازه بانی 
مالحظات  و  نوین  های  همچنین شیوه  و  دانسته  فرآیند  بر  کنترل  نه  و  بر خروجی  کنترل  ع  نو از  را  ها  رسانه  عملکرد  بر 
دقیق رسانه های حرفه ای )مطابق با هنجارهای رسانه ای( را در چارچوب شیوه های نوین دروازه بانی اطالعات بررسی 

کرد.  خواهیم 
که فراخور  گسترده تر می شود، لذا ضروری می نماید  که عوامل تأثیرگذار در تولید محتوای رسانه ای روزبه روز  ازآنجا 
کنترل و دروازه بانی نیز در مورد آنها ِاعمال  کارگیری شیوه های  کتیک های صحیح به  گیری رسانه های نوین، تا شکل 
شود تا بتوان در مسیر دستکاری ذهن مخاطب )Manipulation(، تواما با افکار عمومی انطباق )Adaptation( نیز یافت. 
که در  کتیک های دروازه بانی رسانه ای از جمله دروازه بانی دیپلماتیک رسانه ای قرار دارد  در سوی دیگر این مناقشه فراتا

کنترل اجتماعی دست می زند.   سطحی عالی تر به ترغیب یا 

ح مقاله شر
از  از فرآیند انجام اقدام اصالحی برای حصول اطمینان  از وظیفه های مدیریت عبارت است  کنترل به عنوان یکی 
کسب شود. هدف ها، وسیله سنجش به شمار  کارآمد  اینکه هدف ها و رسالت سازمان تا حد امکان به طور اثر بخش و 
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گر عملکرد واقعی با هدف سازگاری داشته باشد، درآن  می آیند و عملکرد واقعی را می توان با آنها مورد سنجش قرار داد. ا
گر نه، آنگاه باید اقدام اصالحی صورت بپذیرد. مدیران موفق انحراف  کارها می تواند مطابق برنامه پیش برود. ا صورت 

کنند. کرده و به طور مناسب تنظیم می  کشف  گیرد را  که از استانداردهای مطلوب صورت می  هایی 
گرچه معنی تحت اللفظی آن داللت بر نظرافکندن دارد ولی در مقام  کار می رود.  کنترل به  معمواًل نظارت به معنای 
کنترل است چون با نظرافکندن ِصرف نمی توان دخل و تصرفی در فرآیندها )با هدف اصالح و  اجرا، نظارت، مترادف با 

هدایت آنها( ایجاد نمود.
اثر بخشی،  بر  کند  کمك می  کنترل به مدیران  )رابینز، 2000 (.  از فعالیتهای سازمانی است  گرد مراقبت  کنترل، فرا
که در هر جا الزم  کنترل این است  کردن فعالیت ها نظارت نمایند. بخش اصلی فرآیند  برنامه ریزی، سازماندهی، و هدایت 

باشد اقدامات اصالحی به عمل آید )وردی نژاد و دیگران، 1389(. 

کنترل  خودکنترلی : انتخابی دیگر در 
کار مدیریت تا چه  کردند  کنترل می  گر افراد خودشان خود را  که ا کنون درباره این مساله نیندیشیده باشید  شاید تا
کوششهایی  کرد؟ شاید همه  اندازه سهل و ساده می شد. آیا می توان افراد را در سازمان ودر انجام وظایفشان خودکنترل 
که  کنون در زمینه تلفیق هدفهای فرد و سازمان شده است به طریقی در پی تحقق همین هدف بوده است . هدفی  که تا
که او را به انجام وظایفش متمایل سازد بدون آنکه عاملی  کنترلی دنبال می شود ایجاد حالتی است در درون فرد  در خود 
را در  کنترلی  گون خود  گونا از طرق  تا  کوشند  کنترل داشته باشد . در عصر حاضر جوامع مختلف می  او را تحت  خارجی 
کوشند  کردن وجدان فردی اهتمام می ورزند و برخی دیگر می  سازمانهای خود تحقق بخشند برخی از این جوامع بر بیدار 
کنترل سازند اما تمامی این روش ها به علت نارسایی ها  تا از طریق تقویت حس ملیت خواهی و میهن دوستی افراد را خود 

کنون موفقیت تامی نداشته اند . که داشته اند تا و محدودیت هایی 
کنترل پس از  کنترل پیش بینی شده است ولی عمال آنچه انجام می گیرد،  ع   هر چند در ساختارهاى نظارتی، هر سه نو
کنترلهاى الزم در مرحله هدف گذارى و تعیین سیاست ها لحاظ نشده و هزینه هاى ادارى  اجراست. این امر باعث می شود 
گامهاى اصالحی محسوب می شوند، معموال در نظام  که به عنوان  کنترل در حین برنامه ها  و مالی باال رود. ضمن اینکه 
کار و نتیجه اجراى تصمیمات و مصوبات بسنده می شود. به عبارت دیگر  کمتر دیده می شود و عمدتا به حاصل  ادارى 

گراست.  کنترل در نظام ادارى روندگرا نیست بلکه نتیجه 
از  ع و از طرفی عدم استفاده  از وقو کنترل هاى بعد  ع و صرفًا تکیه بر  کنترل هاى قبل و ضمن وقو کارگیرى  عدم به 
کنترل باعث  ابزارهاى علمی  و منطقی  از  کنترل هاى برون سیستمی و عدم استفاده  بر  کنترل هاى داخلی و صرفًا تکیه 
و  گردیده  منفی  نظارتی  نظام هاى  به  نسبت  شونده  نظارت  رفتارى  عکس العمل  نتیجه  در  و  ادراك  نگرش،  تا  گردیده 

سازگارى و هماهنگی بین نظام اجرایی و نظام نظارتی را مخدوش سازد )شریفی، 1383(.

کنترل رسانه ای )به لحاظ زمان اجرا( انواع 
کرد: گونه تعریف  کنترل را این  کنترل در صنعت، می توان انواع  در صنعت رسانه نیز متناظر با موارد 

* صدورپروانه یا امتیاز، وجودممیزی وسانسورقبل ازانتشار
گیرد.  که براساس دیدگاه "اصل بر تخلف است نه بر برائت" شکل می  کنترل قبل از اجراست  کنترل هم پایه  ع  این نو

*دروازه بانی- مالیات بر رسانه ها
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کنترل ِاعمال شود. کنترل فرآیندگراست. یعنی در طول تولید محصول رسانه ای،  کنترل،  این شکل از 
*توقیف مطبوعات و لغو امتیاز

کنترل در رسانه است.  ع  گرا متناظر با این نو کنترل نتیجه 
*خودسانسوری

کاری  ع جوامع، ِارعاب و ترس از لغو مجوز  پدیده خودسانسوری زائیده تفکرات جامعه دیوان ساالرانه است. دراین نو
یا تعلیق و ...  موجب خودسانسوری می شود.

قانونی،  کنترل های سیاسی،  اجرایی شامل  بر سیستم  وارد  کنترل های  از دسته بندی  ع دیگری  نو رمزک )2000( 
کنترل از دو بعد منبع  کنترل را نشان می دهد. در این شکل،  گونه های  چهارگانه  سازمانی و حرفه ای است. شکل شماره1  

نظارت )درونی و بیرونی( و درجه استقالل)کم و زیاد( نشان داده شده است )فقیهی، 1380(. 
که براساس روابط فرادست و فرودست  کنترل  ع  گفته می شود. در این نو کنترل سازمانی به نظارتهای درونی سازمان 
مبتنی است، مدیران بر عملکرد کارکنانی که اغلب اختیارات اندکی دارند، نظارت می کنند. نظارتهای مستقیم و بازبینیهای 

ادواری عمکلرد، مصادیق روشنی از پاسخگویی سازمانی است.

 
قانونی سازمانی      

سیاسی حرفه ای      

بیرونی درونی      

درجه ی استقالل

 
کم 

 
 

زیاد

شکل شماره 1 : منبع نظارت

محدود  را  کارکنان  اختیارات  که  نظارتی  کارهای  و  ساز  دیگر  و  سازمانی  بخشنامه های  مقررات،  تدوین  همچنین 
که هدف آن  گیرنده نظارتهای بیرونی بر عملکرد است  کنترل قانونی در بر  کنترل قرار می گیرند.  ع  می کند، در زمره این نو
الزامات قانونی و قوانین اساسی است، اساس پاسخگویی قانونی بر روابط اصیل و وکیل نهاده شده  با  انطباق عملکرد 
بازرسیهای  برنامه ای و  راه رسیدگیهای ویژه مانند نظارتهای تقنینی، ممیزهای مالی و  از  است. این پاسخگویی اغلب 

بیرونی برای رسیدگی به شکایات صورت می گیرد.
که اولی جنبه درونی و دومی جنبه بیرونی دارد. تفاوت میان  کنترل حرفه ای و سیاسی است،  کنترل،  گونه دیگر  دو 
که  عملکرد  استاندارد  دید  باید  دیگر  عبارت  به  یافت.  می توان  عملکرد  استاندارد  منبع  در  را  سیاسی  و  حرفه ای  کنترل 
کرد. در پاسخگویی حرفه ای منبع استاندارد عملکرد  کسی تعیین خواهد  را چه  مبنای قضاوت برای پاسخگویی است 
در  شخص.  خود  نه  و  هستند  دیگران  منبع  این  سیاسی  پاسخگویی  در  آنکه  حال  است،  کارمند  فرد  شخصی  قضاوت 
هنجارهای  با  آنان  عملکرد  و  می شود  حفظ  کم  و  بیش  تصمیم گیریها  برای  افراد  استقالل  حرفه ای  کنترل  نظامهای 
کنترل سیاسی مدیران به  حرفه ای، اعتقادات شخصی و تجارب به دست آمده از سوی آنان مورد قضاوت قرار می گیرد. در 
گروههای ذینفع و دیگر نهادهای سیاسی پاسخ می دهند؛  خواسته های مقامات سیاسی؛ یعنی منتخبان مردم، همچنین 

به عبارت دیگر پاسخگویی سیاسی نظارت صاحبان و مالکان اصلی سازمانها بر عملکرد مدیران است )فقیهی، 1380(



97

کنترل اطالعات در رسانه های جهان دروازه بانی  و 
کنترل اطالعات را دربرمی گیرد و  مفهوم دروازه بانی بخصوص در وسایل ارتباط جمعی، همه شکل های مدیریت و 

ج شود یا نه. که به نحوی از انحا به تصمیم گیری بازمی گردد، به اینکه آیا یك خبر در شامل همه مواردی می شود 
کرد بالفاصله به مدیریت آن همت  که نخستین شکل های ارتباطی ناقص را در قرنها پیش ایجاد  انسان از هنگامی 
گسترش  گذاشت و این امر از شناخت نسبی یك اصل بنیادین اجتماعی ناشی می شد. دانش، پایه قدرت اجتماعی و ابزار 
که مفهوم دروازه بانی )Gatekeeping(  یك مفهوم  و تعمیم و اعمال این قدرت بر دیگران است. بنابراین به نظر می رسد 
کانون توجهات ارتباطی قراردارد، عمدتًا از جنبه تئوریزه شدن این مفهوم  گر امروز در  کاماًل تاریخی و کهن باشد و ا مدیریتی 
کسانی نظیر پادشاهان، بازرگانان، ناشران و معلمان می توانسته اند در این تعمیم  است. در چنین فرآیندی علی القاعده 
آنها به خوبی  که  باشند، چرا  بانی اطالعات نقش داشته  و دروازه  کنترل و مدیریت  از طریق  بر دیگران  اعمال قدرت  و 
اعمال  بر دروازه های جریان اطالعات  را  کنترل خود  باید  و  آنهاست  اجتماعی  پایه قدرت  می دانسته اند »دانش سنگ 

.)1940,park ;1969,Mcdermott;1967 ,Galbraith;1971,Bagdikian(»کنند
که رسانه ها در جهان معاصر ما بخشی از صنعت دانش )Knowledge industry( به حساب می آیند و این  از آنجایی 
صنعت نقش عظیمی در تولید ناخالص ملی ایفا می کند و همچنین به یك عامل تأمین امنیت و تکثیر قدرت هم تبدیل 
کنترل شدن در معرض توجهات بسیار  شده اند لذا این ساختارهای تولید و انباشت اطالعات و دانش، خبر و نظر، از نظر 
تحت   )David manning white( وایت«   منینگ  »دیوید  معروف  مقاله  به  آن  ریشه  که  توجهی  قرارگرفته اند،  شدیدی 
 Paul( بازمی گردد و یا به تحقیق پاول بی. اسنایدر  )1950 ,White( »عنوان »دروازه بان: مطالعه موردی انتخاب اخبار
ع 1966 از مطالعه موردی 1949« صورت  که حدود دو دهه بعد تحت عنوان »دیدار دوباره با آقای دروازه: نو  )B. snider

کید ورزیده اند. گرفت )snider,1967( این دو پژوهشگر هر دو بر تأثیرات دروازه بانی براخبار تأ
کنترل اطالعات و دانش است. وقتی دیوید  گون  گونا پس به این ترتیب دروازه بانی پدیده ای مشتمل بر شکلهای 
کرد، مورد او  کید  کنترل تأ کرد بر یکی از همین شکل های  ح  منینگ وایت )1950( برای نخستین بار این مفهوم را مطر
او می خواست  یا رد خبرها می زد.  انتخاب  به  استنباط های خودش دست  با  که  به دبیر یك خبرگزاری مربوط می شد 
کورت لوین  کند.کار او تا حد زیادی به پژوهش  تأثیر دروازه بانی پیامهای خبرگزاریها را بر روی رسانه های دیگر بررسی 
کار »وایت«  که  کاالها بررسی می کرد. البته باید یادآور شویم  که مسأله انتخاب را برای خریداران  )Lawin,1951( شبیه بود 
بررسی جنبه کنترل اطالعات بود، حال آنکه لوین این پدیده را در یك بستر اجتماعی می دید. مفهوم سانسور در چهارچوب 
به  قادر  خود  هم  و  قرارمی گیرند  سانسور  معرض  در  هم  آنها  است  روزنامه نگاران  برای  ملموس  مفهوم  یك  دروازه بانی 

اعمال سانسور هستند )سلطانی فر، 1382(.
دروزاه بان شخصی است که چه درمجراهای رسمی و چه در مجراهای غیررسمی ارتباط، می تواند ارسال یا عدم ارسال 
که  کند. با این تعریف همه اعضای جامعه، الاقل تا اندازه ای، دروازه بانند. همان طور  و نیز چگونگی ارسال پیام را معین 
آیا پیام باید دریافت و  که  کس حق دارد بگوید  ارتباطی، هر  از طول زنجیره  که درهر نقطه ای  کید می کند  ویلبر شرام تا
بازفرست شود و آیا پیام را باید به همان شکل باز فرستاد یا تغییراتی در آن داد. به عبارت دیگر، در تمامی طول زنجیره، 

کنند. که بخواهد داخل شود، ببندند و یا باز  که حق دارند دروازه را به روی هر پیامی  ردیفی از دروازه بانان هستند 
کورت لوین در این مورد می گوید: چگونگی عبور یک خبر از مجراهای ارتباط، به دروازه های این مجراها بستگی دارد 

کنترل می شود. و این دروازه ها، یا به وسیله اصول و قواعد بی طرفانه، یا به وسیله دروازه بانان، 
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و  به شمار می آیند  کنی  پرا نظامهای شایعه  در  ارتباط گران مرکزی  این دروازه بانان،  نظامهای غیررسمی خبری،  در 
سردبیران  گزارشگران،  همان  دروازه بانان  این  رسمی،  مجراهای  در  دارند.  قدرت  و  نفوذ  فردی،  میان  ارتباط  شبکه  در 
گروهی، روسای دوایر، بخشها، رئیس هیئت مدیره  خبر، سردبیران سرویسهای مخابره خبر و نظایر آنها در رسانه های 
که  سازمان خبری و... در سازمانهای رسمی خبری هستند. به طور خالصه این افراد، دروازه بانانی در تمامی مجراهایند 

کنند)همان(. گیرند و هم تصمیمات مهمتری در ارتباط با جریان انتقال خبر، اتخاذ می  هم تصمیمات بیشتری می 

مدل های جدید دروازه بانی اخبار
کنترل  رسانه ها در فرایند تولید و پخش اخبار و در ایستگاه های متعدد، افرادی را برای پاالیش اطالعات و اخبار و 
که وظیفه آن ها فیلترکردن پیام های ارتباطی است. دروازه بانی اخبار رسانه ای معموال« در 3  گمارده اند  جریان اطالعات 

که یک مرحله آن برون رسانه ای است و 2 مرحله آن درون رسانه ای است. مرحله انجام می شود 

الف: دروازه بانی برون سانه ای
گروه های خبری به بخش  کردن اطالعات و ایجاد محدودیت برای  در مرحله برون رسانه ای منابع خبری با فیلتر 
گزینش اطالعات مورد نظر خود، امکان دسترسی رسانه  ح شدن در رسانه ها را نمی دهند و با  هایی از واقعیت ها اجازه مطر
ع یک رویداد چالش  کنند. مصاحبه با یک مقام دولتی درباره عملکرد حوزه تحت امرش و یا وقو ها به آنان را فراهم می 

گونه است. کاری نمونه هایی از این  برانگیز در یک حوزه 
که ناشی از مسئولیت و اختیارات اوست، عامدانه در  گاه نقاط منفی عملکردش را  به طور یقین یک مقام دولتی هیچ 
ح نقاط مثبت حوزه کارش و ایجاد سهولت برای دسترسی خبرنگاران  دسترس رسانه ها قرار نمی دهد و تالش می کند با طر

کند. کارش برای افکار عمومی ایجاد  به آن جلوه و منظره  زیبایی از 
ع رویدادهای چالش برانگیز، مقامات محلی با ایجاد محدودیت،خبرنگاران وگزارشگران را از  همچنین به هنگام وقو
کنترل درآوردن جریان اطالعات،گزارش های ساخته و پرداخته خود را  کنند و با به  دسترسی به صحنه رویداد محروم می 
کردن اطالعات در فرایند تولید و پخش اخبار است  در اختیار رسانه ها قرار می دهند. این مرحله یکی از مراحل عمده فیلتر 

.)2009,Phillips(

ب: دروازه بانی درون رسانه ای
گروه خبری )تولید اخبار( و مرحله دروازه  دروازه بانی درون رسانه ای در 2 مرحله انجام می شود، مرحله دروازه بانی 

بانی اتاق خبر )پخش اخبار(.
گروه متشکل از خبرنگار،گزارشگر، تصویربردار و صدابردار هر یک با فیلتر  گروه خبری، عوامل  در مرحله دروازه بانی 
گذاری آن تنها به بخش هایی از اطالعات اجازه عبور از دروازه را می دهند زیرا فشرده  کردن اطالعات رویداد و اولویت 
کردن زمان یعنی بیان یک رویداد چندساعته در یک خبر چند دقیقه ای، فقط با حذف قابل توجهی از اطالعات رویداد 
از  بخشهایی  حذف  به  گزیر  نا که  است  خبری  گروه  عهده  به  برگزیده  اطالعات  انتخاب  تشخیص  و  است  پذیر  امکان 

اطالعات رویداد است.
گرافیست ها و دیگر عوامل خبری تولیدات  در مرحله دروازه بانی اتاق خبر نیز سردبیران و دبیران خبر، تدوینگران، 
گزارش خبری را برای مخاطبان  گون، یک  گونا گروه خبری را دریافت و با پردازش های مختلف خبر و اعمال فیلترهای 
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کنند. ساخته و پرداخته می 
کسب اعتماد مخاطب و اعتبار رسانه ای  کنونی شبکه های خبری جهان برای تأثیرگذاری بر مخاطبان و  در عصر 
گونی را در چهارچوب رقابت های  گونا به شیوه پخش زنده اخبار رویدادها و وقایع روی آورده اند و این شیوه مزیت های 
کرده است. در پخش زنده امکان دروازه بانی اخبار توسط اتاق خبر به شکل بارزی حذف می  رسانه ای برای آنان ایجاد 
گزارش  گروه خبری در صحنه رویداد و استودیو پخش خبر در رسانه موجب می شود  ارتباط زنده بین  شود زیرا پخش 
که  گردد  که این به حذف فعالیت دروازه بانی در اتاق خبر منجر می  رویداد  به صورت مستقیم به مخاطبان ارائه شود 
گذاری وظایف دروازه بانان اتاق  کننده به نظر می رسد ولی این الیه ظاهری قضیه است زیرا رسانه ها برای وا خوشحال 
گروه  کرده اند و  گروه خبری محول  که این وظایف را به عوامل  خبر به شیوه های مدرن دیگر روی آورده اند و آن این 

کند. گسترده ای را قبل از ایجاد ارتباط مستقیم اعمال می  خبری فیلترهای 
این فیلترها شامل انتخاب دقیق مصاحبه شوندگان بر اساس هنجارهای مورد نظر رسانه، انجام تصویر برداری و 
صدابرداری در صحنه رویداد بر اساس برنامه ریزی از پیش تعیین شده توسط تصویربرداران حرفه ای واقعیت های یک 

رویداد را به شدت تحت تأثیر قرار می دهند )همان(.
را به عمل  با مصاحبه شوندگان درباره چگونگی محتوای خبر، هماهنگی الزم  از قبل  گروه خبری  در پخش زنده، 
که نه تنها  گروه خبری را ارائه می دهد  کردن اطالعات فقط موارد درخواستی موردنظر  می آورد و مصاحبه شونده با فیلتر 
ضرورتی برای اعمال دروازه بانی اخبار نیست بلکه مطالب مصاحبه شوندگان طوری بسته بندی و قالب بندی شده است 

که مخاطبان به هنگام پخش آن ها هیچ شک و تردیدی در اعتبار اطالعات ارائه شده نیز به خود راه نمی دهند.
کارشناسان در دسترس را پرورش داده  در حال حاضر رسانه های خبری نسلی از مصاحبه شوندگان حرفه ای با عنوان 
که ممکن است چند  ع یک رویداد و حواشی بعد ازآن را  که به طور مثال وقو کردن زمان هستند  که چنان قادر به فشرده  اند 
ماه جریان داشته باشد، در 2 یا 3 دقیقه خالصه و به مخاطبان ارائه می دهند و این یکی از سبک های مدرن دروازه بانی 
گرایی نیاز دارد  اخبار است. حال اینکه بین خبر ارائه شده با واقعیت چه تناسبی وجود دارد بحث مفصلی را در باب واقع 

که به جامعه شناسی رسانه ها مرتبط می شود.
کارشناسان مورد نظر خود  کنند و از سوی دیگر لیستی از  کنون رسانه ها از یک سو به انتشار دقیق واقعیت تظاهر می  ا
کارشناسان نیز با هنجارهای رسانه مورد نظر به خوبی  کنند. این  را تهیه و در مواقع ضروری بالفاصله به آن ها مراجعه می 

کنند. آشنا هستند و متناسب با این هنجارها آرا و رفتار خود را تنظیم می 
ع تقریبا یک قاعده همگانی رسانه ای در سطح جهانی است و البته ازشدت و ضعف برخوردار است. مقایسه  این موضو
که با اتخاذ پخش زنده  این شیوه دروازه بانی در پخش زنده با شیوه دروازه بانی به صورت پخش ضبطی بیانگر آن است 

گروه خبری محول شده است. اخبار، وظایف دروازه بانان اخبار اتاق خبر به دروازه بانان 
کنون می توانند عالوه بر وظایف خود، بخشی از وظایف سردبیر اخبار  کسب اختیارات بیشتر، ا گروه های خبری با 
گزارشگر بطور  که  ودبیران خبر را در سر صحنه رویدادها و به هنگام پخش زنده اخبار انجام دهند. البته در مواردی نیز 
گذاری و اعمال سلیقه، اطالعات مطابق با هنجارهای  مستقیم به بیان وقایع سرصحنه رویداد می پردازد او با اولویت 
کامال آشنا هستند و صرفا آن دسته  گزارشگران با هنجارهای رسانه ای  رسانه را انتخاب و به مخاطبان ارائه می دهد. زیرا 

که با آنها سازگاری و تطابق داشته باشد. کنند  گزینش می  از اطالعات یک رویداد را 
گونه ای تنظیم  تصویربرداران نیز با اعمال دروازه بانی سر صحنه، حرکات و چرخش دوربین را در صحنه رویداد به 
کار  کنند و این  که مطابق با هنجارهای رسانه است، امکان عبور از دروازه را پیدا  که فقط آن دسته از اطالعاتی  کنند  می 
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گون،کادربندی و نورپردازی و چگونگی در معرض  گونا از طریق چرخش های افقی و عمودی دوربین و استفاده از لنزهای 
کردن فضای رویداد انجام  کردن زمان و باز یا بسته  گرفتن میکروفون صدا، انتخاب زاویه به منظور فشرده  رویداد قرار 
گذارند و این نیز جلوه دیگری از دروازه بانی اخبار به شیوه  که از این طریق به شکل بارزی بر واقعیت ها تأثیر می  می شود 

.)2009 ,Phillips( کنونی است مدرن آن در جهان 

 دو نوع مدیریت در دروازه بانی
کنترل پس فرست )feedback control( است. رسانه ها  کنترل فیدبك یا  کنترل ها در فرآیند دروازه بانی  یکی از انواع 
که  کنترل می کنند. پژوهشگران متعددی هستند  را  چه درون خود و چه در چهارچوب نقش اجتماعی خود فیدبك ها 
 )fourth estate(  یا رکن چهارم و   )Watchdog( کنترل فیدبك رسانه ها در قالب مفاهیمی مثل نظارت کارکرد  معتقدند 

)1968 ,Rucker ;1963 ,Hachten ;1947 ,Hocking( .تجلی می یابد
کنترل فیدبك در جوامع پلورالیستی نقش مهمی ایفا می کند. در هر صورت این نقش نظارتی  ع  از دیدگاه آنها این نو
که در دروازه بانی طرف توجه قرار می گیرد. کنترل است  کنترل فیدبك است، یکی از انواع  که برخاسته از   )surveillance(

ع از کنترل دانش و اطالعات می تواند  فرآیند دوم در دروازه بانی، کنترل توزیع )distribution control( است. در این نو
در یك جا جمع شود و یا بطور انتخابی توزیع شود. عدم توزیع و یا بازسازی اطالعات در مرحله توزیع هر دو می تواند به 
ایفا می کند.  نیز نقش مهمی  اطالعات  توزیع  زمان  مرحله،  این  در  واقع شود.  مؤثر  در حفظ یك سیستم  انحا  از  نحوی 
دسترسی زودتر به اطالعات و یا دسترسی دیرتر به آن هر دو پیامدهای ویژه خود را دارد.از جنبه مدیریتی هر دو فرآیند 
کنترل توزیع در امر دروازه بانی در عرصه تبادل دانش ـ و نه فقط اطالعات ـ نیز مصداق دارند )شکرخواه،  کنترل فیدبك و 

)1380
کلی متغیری به نام مالکیت رسانه ای )Media ownership( نیز در این دو  عالوه بر این ها، مالکان رسانه ها و بطور 

فرایند نقش آفرینی می کند.
متمرکز  رسانه ها  درون  دروازه بانان  نقش  بر  بیشتر  توجهات  این  ژورنالیستی  و  ارتباطی  ادبیات  در  هرصورت  به  اما 
این  با  او  می سازند.  را  آن  روزنامه نگاران  که  است  چیزی  خبر  می گوید:    )1946,Gieber( گیبر     که  بطوری  است. 
ع و یك ساخته دست و ذهن  کید می ورزد و معتقد است خبر یك مصنو تعریف در حقیقت بر نقش عمیق دروازه بانان تأ

روزنامه نگاران است.
دروازه بانی  در   )Media firms( رسانه ای  کمپانیهای  نقش  بر  نیز   )Owen1969( اوئن  نظیر  افرادی  سوی،  دیگر  از 
کید می کند. از دیدگاه این دسته از پژوهشگران سازمانهای رسانه ای اهداف مالی، اقتصادی و سیاسی خاص خود را با  تأ
که به تعامل رسانه و مخاطب باور  دروازه بانی تعقیب می کنند. در هر صورت، دیدگاه معتقد به دروازه بانی دیدگاهی است 
که با دروازه بانی به مدیریت  چندانی ندارد و معتقد است این رسانه است )هم روزنامه نگاران، هم مالکان و هم دولتها( 
تضادها پرداخته و اهداف خود را متحقق می سازد. این نگاهها عمدتًا از جنبه ژئوپلیتیك )Geo-Political(  مثل دیدگاههای 
  )Modernization(و یا از جنبه مدرنیزاسیون )1956.Siebertet.al( کتاب چهار تئوری مطبوعات دهه پنجاه موجود در 
امپریالیسم  اوج خود به جنبه  که در  این پدیده نگاه می کنند  لرنر )Daniel Lerner( به  دهه شصت مثل نظرات دانیل 

رسانه ای )Media Imperialism( از دهه شصت به بعد می انجامد )دیدگاههای هربرت شیلر( 
اما در دهه های هشتاد و نود شاهد دیدگاه نئولیبرال هستیم که با این سه جنبه پیش گفته )ژئوپلیتیك، مدرنیزاسیون 
که معتقد  گیدنز )Giddens,1999( است  و امپریالیسم رسانه ای( منتقدانه برخورد می کند. شاخص این تلقی تازه آنتونی 
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کشوری بر دیگران  گسترش است و هیچ  گلوبالیسم )جهانی سازی( مبانی ارتباطات و تعامل فرهنگی روبه  است در عصر 
کنترل ویژه ندارد. از این منظر نئولیبرال، رسانه های فرامرزی و فراملی امکان دسترسی به اطالعات را آسان ساخته اند و 
کنون شاهد دونگرش متضاد هستیم. تئوریسین های متکی  مدیریت اطالعات را با دشواری مواجه ساخته اند. درواقع، ا
گلوبالیستی  اقلیت ها در شرایط  آرا و فرهنگهای  گفت وگوی بین المللی و تقویت  از یك شرایط تازه مبتنی بر  بر فرهنگ 
خلع سالح  و  همگن سازی  پیروزی  و  سرمایه داری  احیای  به  هم  سیاسی  اقتصاددانان  سو،  دیگر  از  اما  می دهند.  خبر 

.)Curran et.al2000( دموکراسی ها اشاره می کنند
در نگره اول دروازه بانی پدیده ای روبه مرگ و در نگره دوم دروازه بانی در حال تحکیم مواضع و رفتارهای خود است 
از این دو نگره قادر نیستند به راحتی یکدیگر را حذف  و به اقتدار مدیریت دست می یابد. اما به نظر می رسد هیچیك 
کند. اینترنت فضای تازه ای را به وجود آورده است. اینترنت یکی از مدارك نگره اول در زمینه مرگ دروازه بانی است، 
که در اینترنت همه می توانند به تولید اطالعات بپردازند و هیچ مانعی در این زمینه وجود ندارد. اما نباید فراموش  چرا 
که وقتی همه اطالعات قابل عرضه  که هنوز قدرت و سرمایه در تولید اطالعات حرف اول را می زند. این درست است  کرد 
که آنکه قدرت  کم رنگ می شود، اما در عین حال این نکته را هم نباید به دست فراموشی سپرد  است، نقش دروازه بانان 
تولید بیشتری در زمینه اطالعات دارد، در ضمن تولید انبوه خود، دروازه بانی هم می کند. به نظر می رسد، دروازه سازها، 
رقابت در  زبان،  به دیگر  و  توزیع اطالعات  و  تولید  رقابت در  که  کمرنگ تر خواهند شد  و دروازه ها هنگامی  دروازه بانها 
از رسیدن به چنین شرایطی، پدیده موسوم به  اما تا پیش  کنترل توزیع بسیار شانه به شانه باشد.  کنترل پس فرست و 
که  کان تحقق می یابد. »درست نمایی« به این مفهوم است  کما درست نمایی )Verisimilitude(  از طریق دروازه بانی 
بین متن )Text( و مرجع آن در دنیای واقعی یك رابطه درست و یك به یك وجود داشته باشد )Pearson et.al2001( حال 
که این چنین نیست و او با مدیریت پس فرست  آنکه هر دروازه بانی در هر جای جهان رسانه ای بهتر از دیگران می داند 

و توزیع پیام ها چنین تصویری را القا می کند.
کنترل و نظارت مستقیم و غیر مستقیم بر انتشار خبر و اطالعات، جلوگیری از انتشار خبر و یا مواخذه، تهدید  منظور از 
روزنامه  اجباری  انتشار خبر به منظور اصالح مطالب منتشر شده، عذرخواهی  از  روزنامه نگاران پس  و  روزنامه  و تطمیع 
و  آینده  برای  روزنامه  به  خط دهی  یا  و  شده  منتشر  مطالب  پاسخ  اجباری  چاپ  شده،  منتشر  آنچه  از  نگاران  روزنامه  و 
کنترل و نظارت ممکن است از ناحیه دولت و سازمان های وابسته، شرکت های اقتصادی  قبول خودسانسوری است. این 

.)W. McChesney( گیرد گروه های فشار صورت  قدرتمند و یا احزاب و 

رسانه های نوین؛ چالش و فرصتهای پیش روی رسانه های  جمعی
صنعت  رسانه های  جمعی  نیز مانند اینترنت ، شبکه  جهانی  وسایل  ارتباطی  است  و دستیابی  به  اطالعات  بی پایان  را 
کسی  می تواند پیامی انتشار  امکان پذیر می سازد. اما در ورای  این  تشابهات ، دو تفاوت عمده نهفته است: در اینترنت  هر 
کنترل  مالکین  آنهاست . طیف  وسیعی  از تفکرات  عموم  در اینترنت   که  نشر از طریق  رسانه های  جمعی  در  دهد در حالی  
مالکین   انعکاس جهان بینی   به طور حساب  شده ای   و  رسانه های  جمعی  محدود  در  گفت وگو  و  اما بحث   یافت  می شود، 

آنهاست .
ع  در اینترنت  به  معنی  این  است  که  محتوا  محتوای  اطالعات ، نشان دهنده  منافع  و عالیق  مالکین  آنهاست . این  موضو
مالکیت   که   است   حقیقت   این   نشان دهنده   محتوا  از  باریکی   دیدگاه   جمعی ،  رسانه های   در  اما  است ،  جامعه   وسعت   به  
رسانه های  جمعی  در بعد جهانی  به  صورت  روزافزون  به  سوی  متمرکز شدن  دریک  باند بزرگ  ازشرکت های  درهم  ادغام  
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گونه ای   گفتمان ، آموزش  و دموکراسی  مشارکتی  نیستند و در عوض  به   شده ، پیش  می رود. رسانه های  جمعی  در خدمت  
که  تولیدات  مورد نظر شرکت ها را به مصرف کنندگان  برسانند و از پس  افکارعمومی  برآیند. طراحی  می شوند 

که  رویه  اینترنت  بر امکان  بالقوه  فضای  سایبر برای  اتصال  شهروندان  به  یکدیگر به  صورت  مشارکتی  استوار  در حالی  
است ، صنعت  رسانه های  جمعی  زیرسلطه  شرکت ها، فضای  سایبر را به  مثابه  یک  نظام  توزیع  تولیدات  و وسیله ای  برای  

کنترل  افکار و مملو از دروازه بانان مسلط و متعهد به ایدئولوژی می انگارد )سلطانی فر، 1382(.
گزارش دهی، گستردگی حضور رسانه ای شهروندان با دوربینهای  در حالی که پدیده هایی چون انتشار خبر از روی میز، 
سنتی  دروازه بانان  و  خبری  انحصارگران  توسط  شده  تحمیل  قیود  از  سرپیچی  حال  در  دیجیتالی،  فیلم  و  صدا  ضبط 
دروازه بانی  نتیجه  عنوان  به  ذهنیت سازی  و  خبری  دستکاری  دیجیتال،  رسانه های  در  هستند،  همگانی  رسانه های 

کارهای متعامل رسانه ای صورت می گیرد. عمدی و اختیاری، از طریق ساز و 
ارائه شده در رسانه های  که متون  الکترونیکی نوین این است  ارتباط با دروازه بانی رسانه های  نکته قابل توجه در 
گیرند و به طرق مختلف دستکاری  قرار  نوین، به دلیل خاصیت دیجیتالی خود می توانند در اختیار نویسندگان متعدد 
دریافت  شخص  هر  و  شود  بدل  و  رد  اشخاص  بین  مختلف  طرق  است  ممکن  رسانه ای  محتوای  هر  نتیجه  در  شوند. 
که اثری از تولیدکننده اثر باقی بماند. به این ترتیب  کند، بدون آن  کننده ای بتواند روی آن تغییرات مدنظر خود را اعمال 
در ارتباط با دروزاه بانی در محتوای رسانه های دیجیتالی، افراد بسیاری می توانند وارد چرخه دروزاه بانی شوند و اثر خود 

گذارند. را بر جای 
گرایشها و ایدئولوژیهای مختلف، دروازه بانی سنتی خبری رسانه های معتبر و بزرگ را با پیچیدگی  تعدد دروازه بانان با 
کرده است. نیاز مخاطب نوین به اخبار و اطالعات با زاویه خاص خود، موجب شده است تا اخبار ارائه  رو به تزاید مواجه 
ع نیز زوایای مختلفی به خود بگیرند. و واقعیت نیز تحت تاثیر اخبار شکل خود را  شده از سوی رسانه های فراوان و متنو

ع درآید. تغییر داده و به شکلی جدید و متنو
کنون رسانه ها به ساخت واقعیت بیش از انتقال عینی آن اهمیت می دهند. و در واقع رسانه ها در طول حیات  هم ا
از آنان  کم بر هر یک  خود همواره دارای » News Media Terminology  « خاص خود می باشند. همین ترمینولوژی حا
گیری از  که در جریان ساخت و انتقال واقعیت، تعیین کننده مسیر اخبار آنان می شود. به این ترتیب اخبار با بهره  است 

کتیکها و روشهای خبری مورد دروازه بانی قرار می گیرند )همان(. انواع تا

کتیک ها، ابزار محتوایی دروازه بانان خبری کتیک ها و فرا تا تا
رسانه های  و  نوشتاری  رسانه های  سیاسی  عینیت  باهوش،  شهروندان  و  مخاطبان  که  می کنیم  زندگی  عصری  در 
گرفته  الکترونیکی، هر دو را به زیر سؤال می برند . اما سطحی عمیق تری از دروازه بانی وجود دارد که کمتر مورد مطالعه قرار 

ک شده است. و تحلیل یا ادرا
که دموکراسی های دارای تکنولوژی پیشرفته با آن مواجه می شوند، همه طرفهای  در بحرانهای سیاسی حال و آینده 
که برای تاثیرگذاری بر نمایندگان در راهروهای  گرفته تا ارتش و مامورانی از شرکتها  درگیر -از سیاستمداران و دیوانساالران 
کتیکهای اطالعاتی استفاده می کنند. اینها  گروههای شهروندی -همه از تا مجلس حضور پیدا می کنند و موج رو به رشد 
بازیها و تدابیر و مانورهای قدرتی است مبتنی بر دروازه بانی محتوای رسانه ها و دستکاری در اطالعات؛ و بخش عمده این 

کار حتی پیش از آنکه اطالعات به رسانه ها برسد، انجام می شود.
کنون به ابزار و بازوی اجرایی دروازه بانی رسانه ها تبدیل شده اند و نقش اساسی  کتیکهای خبری و اطالعاتی، هم ا تا
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کتیکها همچنین می توانند در راستای  را در قابلیت های فنی، هنری و تاثیرگذاری رسانه های جمعی ایفا می کنند. این تا
حقیقی  ماهیت  که  می کند  اظهار  تافلر  الوین  کند.  ایفا  را  مهمی  و  اساسی  نقش  کمان  حا از  قدرت  سلب  و  قدرت  دادن 
کثر  ا در  که  است  اطالعات  و  اخبار  در  دستکاری  همانا  می شود،  اعمال  خبری  رسانه های  توسط  امروزه  که  کتیکهایی  تا
گستره  موارد بخش عمده آن پیش از آن که این اطالعات به رسانه ها برسد، انجام می شود. از دیدگاه او عرصه نبرد فردا را 

فرستنده ها، رسانه ها، پیام گیران و پیام سازان شکل می دهد )سلطانی فر، 1382( .
صاحب نظران رسانه ای، رسانه ها را بر اساس میزان دستکاری ذهن مخاطبین )manipulation( و یا میزان انطباق با 
افکار عمومی )adaptation(، دسته بندی می کنند. دسته اول )محور c( رسانه هایی هستند که به دنبال خط دهی،جهت 
کمیتی و سیاسی در این رسانه ها پررنگ تراست . چنین رسانه هایی با دستکاری  دهی و موعظه هستند. وظیفه تبلیغی، حا
در ذهن مخاطب، سعی در تولید رضایت دارند حال آنکه رسانه های دسته دوم )محور a( از خواست و اولویت افکار عمومی 
کنند. این رسانه ها به دنبال تولید انتظار هستند و وظیفه اطالع رسانی در آنها برجسته است. دسته سوم رسانه  تبعیت می 

کنند )وردی نژاد ، 1388(. کنند و بیشتر تولید اعتماد می  که روی محورb  حرکت می  ها آن دسته ای هستند 

شکل شماره 2

کتیکها  کنون در آستانه ورود به عصر فراتا که معموال دولتها هستند باید بدانند ا کار فکری  کارخانه های  تصمیم سازان 
گاهی از آن هستند . که تمامی بازی قدرت را در سطحی عالی تر ارتقا داده اند و سیاستگذاران ملزم به آ هستیم 

گسترش اقتصاد  که با  کمتر نمایان از منازعه قدرتی هستیم  کتیکها ما شاهد جابجایی به سطحی عالی تر و  در فراتا
فوق نمادین، سطح روبه افزایش انتزاع و پیچیدگی را در جامعه به طور کلی منعکس می دارد. این تعالی رو به رشد، کسانی 

کنترل اجتماعی ابزاری جدید و در سطحی عالی تر بیابند . که در قدرت هستند مجبور می سازد برای ترغیب و یا  را 
خاص،  سلیقه های  تشخیص  محدود،  پخش  نظیر  روشهایی  ازطریق  جدید،  عصر  در  همگانی  و  نوین  رسانه های 
گروههای خوشه ای پیامگیر، شبکه های فوق هوشمند، رای گیری فوری، مدل سازی ریاضی و دیگر  مخاطب قرار دادن 
کشورهای مرفه، بخش مسلم محیط سیاسی را شکل می دهند. این تکنولوژیها شیوه های  تکنولوژیهایی از این قبیل در 
کتیکهای اطالعاتی مرسوم سیاسی یا  که همه تا کامپیوتری را به همراه می آورند  نوینی از دروزاه بانی خبری در اطالعات 

اداری را خام و ابلهانه جلوه خواهند داد .
کتیکها انجام می شوند به همه روشهای مرسوم بازیهای  وقتی دروازه بانی ها و تحریف های ناشی از آن را که توسط فراتا
کنیم، می توان به یک نتیجه دست یافت: دانایی سیاسی تنها پس  که مورد استفاده سیاستمداران است اضافه  اطالعاتی 



104

گیران و سیاستگذاران می رسد  کننده به دست تصمیم  از عبور از داالن مارپیچ، متشکل از دروزاه بانان و آیینه هایی تحریف 
کرد )سلطانی فر، 1382(. که فردا خود آیینه های دیگری را منعکس خواهند 

                  

شکل شماره 3

کنترل و مدیریت رسانه های سنتی )Traditional Media( بر عهده سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی می باشد 
که به بررسی و جمع آوری اطالعات و اخبار جهان می پردازند.نحوه انتشار اخبار، اطالعات و عقاید توسط تلویزیون، فیلم، 
گرام مشاهده می شود، انتشار اطالعات توسط رسانه های  رادیو، روزنامه ها و مجالت صورت می پذیرد. همانطور که در دیا
که یکی از مهمترین تفاوتهای  که به معنای “جای دادن” و “با زور جلو بردن” است همراه شده است   Push کلمه سنتی با 
کاربران  اجتماعی”،  “رسانه  باشد.در  می   )Traditional Media( سنتی  رسانه  و   )Social Media( اجتماعی  رسانه  میان 
که توسط مدیرانی با عقاید  کننده ابزارها و پلتفرمها محسوب می شوند و خبری از بنگاه های رسمی و سازمانهایی  کنترل 

.)napteam.com خاص و با عملکردهای جبرگرا می باشند، نخواهد بود )برگرفته از وب سایت

دروازه بانی دیپلماتیک در اتاق خبر رسانه های جهانی 
که تولید شود، قدرت می آفریند. از این زاویه دید ،کاوشگران  در عصر رسانه های جهانی، خبر هرجا و به دست هرکس 

گزیر سر از اتاق های خبری در می آورند تا مستقیمًا در فرآیند دروازه بانی خبری حضور داشته باشند. قدرت نا
انقالب ارتباطات جهانی درعین حال روزنامه نگاران و رسانه های برجسته را برآن داشته است تا مستقیم و غیرمستقیم 
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گستره دیپلماسی و سیاست خارجی را به تحریریه روزنامه ها،  در فرآیندهای دیپلماتیک حضور یابند. رسانه های نوین 
کشانده اند. شبکه های اینترنتی، تلویزیون ها و رادیوهای جهانی 

قدرت 

دروازه بانی

قدرت 

دیپلامتیک

تعامل

دیپلامتها و

رسانه ها

شکل شماره 4

که در عصر ارتباطات جهانی، فضای روابط متعامل دیپلمات ها و رسانه ها را الزامی ساخته  این عوامل همانهایی اند 
اند. فضایی که در آن پیشبرد سیاست خارجی و دیپلماسی بیش از پیش به عملکرد دروازه بانی خبری رسانه ها و به میزان 
که هر قدر این دروازه بانی درارتباط با دیپلماسی تعریف  کتیک های خبری آنها وابسته شده است. چنان  تاثیرگذاری تا
خ های  با توجه به آن طراحی و منتشر شود، چر تاثیرگذارتری  تر و  کتیک ها و پوشش خبری پرقدرت  تر باشد و تا شده 
دیپلماسی و سیاست خارجی روان تر می چرخد. در یک جمله دروازه بانی دیپلماتیک سر از اتاق خبر رسانه های جهانی 

درآورده است )خرازی آذر،1385(.

کنترل دولتی گزارش زوریخ از انواع 
کنترل های دولتی را  گزارش زوریخ »، انواع  گزارشی تحت عنوان »  درسال 1952” مؤسسه بین المللی مطبوعات » با 
گزارش درسال 1952 انتشاریافته است ودرصحت  کرد. هرچند این  ح زیر منتشر  کشورهای مربوطه به شر با دسته بندی 
که می تواند مورد  کنترلی است  گزارش ازانواع واقسام  مصداق یابی آن جای تردید است، اما نکته مهم، دسته بندی این 

استفاده واقع شود: 
گیرد که انتقاد رسانه ای به طورکامل صورت می  کشورهایی  الف- 

که انتقاد سیاسی توسط رسانه ها قانوناً  امکان پذیر است اما سانسور اعمال می شود.  کشورهایی  ب- 
که قوانین مطبوعاتی وسایرقوانین تبعیض آمیز دستگیری واعدام نویسندگان را مجاز میداند.  کشورهایی  ج- 

کنند.  که شیوه های غیررسمی فشار بر رسانه ها را تشویق می  کشورهایی  د- 
کمابیش  که  کند  اما دکترکاظم معتمدنژاد درکل، به چهار محدودیت در راه آزادی رسانه ها توسط دولت اشاره می 
ازانتشار، توقیف خودسرانه مطبوعات واعمال  امتیاز، وجودممیزی وسانسورقبل  یا  اعمال شده و می شود: صدورپروانه 

خشونت دررسیدگی های قضایی وعدم رسیدگی به مسائل مطبوعات دریک دادگاه صالحه )وردی نژاد،1380( 

گیری نتیجه 
که در نظام رسانه ای آمرانه،  با نگاهی به سیر تاریخی طی شده در نظام های رسانه ای به این نتیجه می رسیم 
نخستین شیوه نظارتی بر رسانه ها که موجبات اطمینان خاطر دولتمردان را فراهم می آورد، »صدور مجوز«  )patent( برای 
افراد خاص و برگزیده بوده است. شاید بتوان اولین نمونه های چنین شیوه نظارتی را در انگلستان یافت. اما باسواد شدن 
نوآوری های  گسترش  و  تولید  زمینه های  درهمه  خصوصی  حرفه های  رشد  همچنین  تقاضا،  افزایش  نتیجه  در  و  مردم 
که در ناتوانی حکومتها برای نگهداری این  مذهبی و سیاسی درقالب پروتستانیسم و دموکراسی از جمله رویداهایی بودند 
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انحصار دخالت داشتند. 
کار می بستند، »تعقیب« )Prosecution( و بازداشت قبل از  کنترل رسانه ها که حکومت های آمرانه آن را به  شیوه دیگر 
که دو  کاربرده می شد  کاربرد این روش، هنگامی به  حکم دادگاه، به علت تخلف از هنجارهای پذیرفته شده قانونی بود. 
روش »انحصار دولت« )State Monopoly( و صدور »اجازه« )Licensing( با شکست روبرو شده باشد. این روش نسبت به 
که از همه حمایت های قانونی ممکن  که به متهم اجازه داده می شد  روش های قبل، دارای مزیت هم بود، به این ترتیب 

کند.  و قابل دسترس استفاده 
قرارداشت.  حمله  موضع  در  آزادی گرایی،  اصول  و  دفاعی  موضع  در  آمرانه  حکومت  اصول  هجدهم،  قرن  درطول 
دراین حالت، سالح های سنتی دخالت دولت مثل انحصار، اجازه و تعقیب، موثر واقع نمی شدند. بنابراین، دولت مجبور 
این  از  یکی  کند.  راجستجو  رسانه ها«  کنترل  غیرمستقیم  »روش های  رسانه ها، باعنوان  کنترل  برای  تازه ای  سالح  بود 
و  فعالیت  باعث محدودیت  کار  این  بود.   )tax on knowledge( مالیات گرفتن  رسانه ها،  کنترل  روش های غیرمستقیم 
که از سوبسید  که رسانه ای  که سعی در رسیدن به توده ها داشتند. طبیعی است  کاهش سود صاحبان رسانه هایی می شد 
دولت استفاده نکند، دربرخوردهایش با دولت، تندتر و بی مالحظه تر باشد. همچنین دادن خط مشی به رسانه ها درباره 

کنترل بر خروجی رسانه هاست.  که باید و نباید انعکاس یابد، از دیگر شیوه های سنتی ِاعمال  چیزهایی 
کنترل و نظارت پیش از انتشار و پخش رسانهها نادرست است؛ این در حالی است  گرا، هرگونه  در نظام رسانه ای آزادی 
گذار می شود. طرفداران نظریه  که در این نظام، وظیفه نظارتی با ظرافت خاصی به برنامه سازان، تهیه کنندگان و سردبیران وا
گرچه اصول آزادی گرایی ممکن است اساسًا منطقی باشد ولی اجرای آنها در جوامع پیچیده  مسئولیت اجتماعی می گویند که ا
معاصر، نیازمند نوعی کنترل است. این کنترل، بهتر است از طرف خود رسانه ها باشد؛ و دولت، حالت نظارت بر اجرای قوانین 
را داشته باشد. کنترل از سوی خود رسانه ها، به این معنی است که باید یک تشکل رسانه ای از سوی دست اندرکاران رسانه ها 
ایجاد شود که درآن نهاد، عملکرد رسانه ها بررسی شود. در نظام رسانه ای مسئولیت اجتماعی، عقاید مردم،  رفتار مخاطبان و 
اصول حرفهای،  ابزارهای کنترل رسانهها هستند و اصواًل چهارچوب قوانین رسانهای، باید حافظ کثرت گرایی باشد و هر کس 

گون و انتخاب آزادانه از میان آنها کند. را قادر به کسب اطالعات از منابع گونا
کمونمیستی، آزادی رسانه ها به معنای بیان خواسته های مردم نیست؛ بلکه این آزادی درکنترل  در نظام رسانه ای 
طور  به  و  هستند  دولت  مالکیت  تحت  تنها  کمونیستی،  درنظام  رسانه ها  درنتیجه،  است.  رسانه ها  اقتصادی  ساختار 
را در دست دارد. در این  کمونیستی، دولت انحصار همه راه های دستیابی به توده  اداره نمی شوند. در نظام  خصوصی 
کامل ارتباطات را به وسیله تحمیل  کنترل دارد، بلکه در حدتوان، انحصار  نظام، دولت نه تنها رسانه های داخلی را تحت 
کار، به وسیله توقیف رسانه های چاپی  محدودیت های سخت بر جریان انتقال مواد خبری خارجی در دست دارد. این 
گیرنده رسانه های الکترونیک انجام می شود. در نظام فوق،  کنترل سخت در مورد دستگاه های  کشور و اعمال  ج از  خار

کند. کار آنها مداخله  دولت حق دارد به نفع اهداف مورد نظر خود، رسانه ها را سانسور و در 

و درنهایت برخی از مکانیسم های نوین ِاعمال نظارت بر رسانه ها عبارتند از :
-خط مشی گذاری : که غالبًا از بیرون سازمان و یا توسط مالکان )چه دولتی و چه خصوصی( اعمال می شود؛ مالکیت 
رسانه ها عامل تعیین کننده ای در ِاعمال کنترل رسانه هاست.آنها از طریق سیاستگذاری بر رسانه ها کنترل دارند. شواهد 
کاهش اثربخشی رسانه ها در برقراری  کنترل انحصاری بر اطالعات یا سطوح باالی مالکیت موجب  که  نشان می دهد 

کنترل ها و موازنه ها بر رفتار بخش عمومی می شود.
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که غالباً در حوزه قوانین حرفه ای ژورنالیستی تعریف می شود.؛ این قوانین، شامل قوانین دولتی و  گذاری:  -قانون 
گاهًا عمومی هستند. 

گرچه توسل به زور در دنیای کنونی  -ِاعمال قدرت و زور )لغو مجوز، تعلیق، اخذ مالیات از رسانه ها بویژه مطبوعات(؛ ا
کنترل رسانه ها موجب تداعی مجدد مفهوم قدرت می شود. غیرموجه است اما شیوه های نوین قدرت نمایی در 

-سانسور و خودسانسوری
که با  کنترل بر رسانه هاست چرا گردانندگان رسانه ها؛ انتصاب مدیران رسانه ها یکی دیگر از شیوه های  -انتصاب 

کنترل بر محتوای رسانه ای آسانتر خواهد چرخید.  کننده خواست مالکان هستند، چرخه  که تامین  تعیین مدیرانی 
در  بویژه  مسئله  این  ای(؛  رسانه  سازمان  )تشکیالت  آفرین  پیام  شوراهای  در  خودی  اصطالح  به  عوامل  -نفوذ 

که از بودجه های دولتی بهره مندند، به چشم می خورد.  سازمانهای رسانه ای 
کشور؛ این  کشور و یا خروج نشریات داخلی از  کشور: منع ورود نشریات خارجی به  -کنترل ورود و خروج رسانه ها به/از 

کارکرد ناسیونالیستی و ضدامپریالیستی نیز دارد.  کنترلی،  کارکرد  شیوه عالوه بر 
-کنترل و نظارت بر عملکرد تشکل های صنفی رسانه ها

ح است. رسانه  -افکار عمومی ؛ نظرات مردم به عنوان عامل فشار برای تامین خواسته های آنان در رسانه ها مطر
که به دنبال تولید رضایت هستند، در این زمینه آسیب پذیرند.   هایی 
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