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چیستی سازمان های رسانه ای
از منظر استعاره های مورگان

چکیده
برای شناخت مدیریت رسانه بیش از هر چیز دیگر نیازمند شناخت دقیق چیستی سازمان رسانه ای و مدیریت 
آن هستیم. در این مقاله با استفاده از استعاره های مورگان به چیستی سازمان رسانه ای پرداخته ایم. انگاره ها 
که هم به مسائل درون سازمان می پردازد و هم  کلی از مناسبات اجتماعی در یک سازمان است  به منزله برداشت 
که سازمان و اعضای آن منشأ بازآفرینی واقعیت اجتماعی  نگاه جامعی به محیط دارد و بر پایه این باور بنا شده 
و محیط هستند. به نظر می رسد استعاره های سازمان تطبیق عمیقی با رسانه  دارد؛ زیرا سازمان های رسانه ای با 
کنش متقابل میان اعضای درون سازمان و محیط هستند.  ماهیت ارتباطی خود بیش از هر سازمان دیگری در 
تأثیرات  گستره  و  قدرت  بر  تکیه  با  استعاره ها  منظر  از  رسانه ای  سازمان  چیستی  تبیین  بر  عالوه  مقاله  این  در 
»خبر« به عنوان محصول مشترک تمامی سازمان های رسانه ای اعم از مکتوب، دیداری و شنیداری و رسانه های 
دیجیتال نه تنها پرده از روی چگونگی و ماهیت چندوجهی رسانه برداشته ایم بلکه چندوجهی بودن محصوالت 
کارکرد و محصوالت سازمان رسانه ای نسبت به سایر سازمان ها است-  رسانه ای -که نقطه تمایز قطعی میان 

تبیین شده است.
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مقدمه
گر نگوییم مهم ترین  گرفته است ا که عصر اطالعات و ارتباطات نام  شناخت سازمان های رسانه های در هزاره سوم 
پژوهشی  و  علمی  جامعه  نیاز  مورد  اقدام  ضروری ترین  و  مهم ترین  از  یکی  قطعًا  است  انسانی  علوم  عرصه  در  ضرورت 
که هر یک از ابعاد آن بیانگر  دانشگاهی به شمار می رود. انگاره های مورگان مفهومی چندوجهی از سازمان ارائه می دهد 
وجهی از سازمان است و سازمان های رسانه ای نه تنها بر پایه این استعاره ها قابل تعریف و قابل شناسایی هستند بلکه به 
دلیل ویژگی رسانه ها این استعاره ها هم در نحوه فعالیت رسانه، تولید محصول رسانه و رسالت و مأموریت آنان قابلیت 
تبیین چیستی مدیریت رسانه  به  استعاره های سازمان مورگان  از  استفاده  با  این مقاله  تبیین دارد. به همین منظور در 

پرداخته ایم.
رسانه به مثابه ماشین: سازمان به مثابه ماشین بر مبنای تفکر مکانیکی و مبتنی بر تئوری های محرك و پاسخ طراحی 
کالسیك و بر  شده است1 و به توصیف وجه بوروکراتیك سازمان ها می پردازد. سازمان بوروکراتیک اغلب با شیوه مدیریت 
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کار،  اختیار و مسئولیت  اساس ساختار مکانیکی، روابط رسمی،  وحدت فرماندهی،  وجود سلسه مراتب سازمانی،  تقسیم  
کارایی سازمان به منظور سودآوری بیشتر از طریق سرعت بخشیدن به روند تولید است.  سروکار دارد که هدف آن بازدهی و 

)مورگان، 1997(
شکل گیری سازمان های دیوان ساالر و پررنگ شدن ارتباطات سازمانی یکی از زمینه ها و بسترهایی محسوب می شود 
که رسانه ها را در موقعیت عملکرد ماشینی در تعامالت درون سازمانی و برون سازمانی جوامع قرار داده است. در این نگاه، 
زمینه های  تمامی  در  اطالعات(  تولید  )به عنوان سیستم ماشینی  و محیط  ارتباطی میان سازمان ها  مثابه پل  به  رسانه 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و خدماتی قرار می گیرد، زیرا رسانه خود سازمانی متشکل در محیط فعالیتی بزرگ تر 

به نام جامعه است.
اخبار، اطالعات و انواع محصوالت رسانه ای نیز در سازمان هایی تهیه می شوند که دارای سلسله مراتب شغلی هستند و 
از نظر تکنیکی، پیچیده و بسیار پیشرفته )هم چون ماشین عظیمی( به تولید انبوه محصوالتی می پردازند که برای مصرف 
انبوه در اختیار جامعه قرار می گیرد. تولید انبوه که مشخصه سازمان های ماشینی است با ایجاد ساختارهای رسمی، تقسیم  
کار،  سلسه مراتب سازمانی و حیطه اختیارات و مسئولیت های مشخص برای تولید بیشتر امکان پذیر است. در این میان، 
تولید خبر و اطالعات به عنوان یکی از رایج ترین فعالیت های سازمان های رسانه ای به صورت شبانه روزی انجام می پذیرد. 
گرفتن بازار رقابت در دنیای رسانه و در  کاال و محصول رسانه ای به منظور جلب و جذب مخاطبان بیشتر و نیز به دست 

گهی های پرشمارتر برای سودآوری سرشار و بدون وقفه تولید و عرضه می شود. نتیجه جلب و جذب آ
ح می کند. در این  کار در رسانه را مطر عنصر زمان و شاخص سرعت در تولید و پردازش خبر وجه دیگر ماشینی بودن 
که هم چون ماشینی  عرصه نیز سازمان های خبری روند فعالیت های خود را آن چنان دقیق و منظم ساماندهی می کنند 
گونی را ارائه نمایند. بارزترین وجه ماشینی بودن رسانه  گونا خودکار می توانند هر چند ثانیه یا دقیقه یک بار اخبار جدید و 
که رسانه ای در فرایند تولید و توزیع خود تأخیر چند ثانیه ای پیرامون یك خبر مهم داشته باشد.  زمانی مشخص می شود 
گوی سبقت را می ربایند و با تکرار این عمل می توانند توجه افکار عمومی را به خود جلب  در این صورت رسانه های رقیب 

کنند. و آن رسانه را از عرصه رقابت بیرون 
که از دست دادن یك لحظه  گره می خورد. به ویژه در حوزه سخت خبر1  تفکر ماشینی در رسانه با لحظه ها و ثانیه ها 
اخبار مهم  که رسانه های خبری در مورد  مبنا است  بر همین  رقیب است.  به  گذاری میدان  وا به منزله  توزیع  در سرعت 
سه  یا  دو  حد  در  که  فلش2  به عنوان  را  کوتاهی  جمله  خبر،  تیتر  یا  لید  حتی  و  خبر  کامل  ارسال  به جای  خبر«  یا»سخت 
کلیدی پیرامون رویداد است، ارسال می کنند و مخاطبان را برای دریافت خبر اصلی و اخبار تکمیلی به دنبال خود  کلمه 
که رسانه برای  می کشانند. نمونه دیگر مبنای تفکر ماشینی سازمان رسانه ای را تولیدات صنایع فرهنگی تشکیل می دهد 
سودآوری بیشتر با تولید انواع بازی ها، سرگرمی ها،  فیلم ها و انواع و اقسام مسابقات و برنامه های تفریحی و سرگرم کننده 
به مثابه ماشینی عمل می کند که با تولید انبوه شبانه روزی برای به دست آوردن مخاطبان انبوه و مشتریان در وسعت افراد 

کره زمین تالش می کند.

رسانه به مثابه موجود زنده: بازخوردگیری اجتماعی و تولید اطالعات متنوع
گزیر  که برای ادامه حیات خود نا به طور طبیعی، دیدگاه زیستی به هر سازمان در دادوستد آن با محیط تبلور می یابد 
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به سازگاری با محیط پیرامون است. در دیدگاه زیستی، سازمان به مثابه موجود زنده در سیستمی باز با دوره های زندگی 
شامل تولد، رشد، افول  و مرگ روبه رو است. هر سازمان در طول حیات خود با بده بستان با محیط مبتنی بر تأثیرگذاری 
را  »تکامل سیستم« خود سعی می کند دوره حیاتش  و  ع«  »تنو از »هم تعادلی«،»خودتعادلی«،  استفاده  با  تأثیرپذیری،  و 

افزایش دهد. )همان(
ع متناسب با شرایط  در این دیدگاه، استفاده از همه امکانات پیرامونی از جمله الزامات فناورانه و ساختارهای متنو
اقتضایی و نیز با انعطاف پذیری و تکیه بر خالقیت و نوآوری، سازمان می تواند دوره استمرار حیات خود را تداوم بیشتری 
کند. سازمان های رسانه ای  گریز از افول با »مدیریت تغییر« در دوره های مختلف،  حیات خود را بازآفرینی  ببخشد و برای 
برای ادامه حیات خود بیش از سازمان های دیگر به منابع مالی و توان سازگاری با محیط متغیر و پیچیده احتیاج دارند 
اما  می کنند،  فعالیت  سیاست  یا  فرهنگ  صنعت،  تجارت،  مانند  خاص  رشته  یك  در  اغلب  تخصصی  سازمان های  زیرا 
سازمان های رسانه ای به دلیل این که فعالیتشان مورد توجه تمامی عرصه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و 
خدماتی است نسبت به سایر سازمان ها با پیچیدگی محیطی بیشتری روبه رو هستند. از طرف دیگر مشتریان و سهامداران 
گروه های مشخص و تقریبًا همگن و ثابتی هستند، اما مشتریان سازمان های رسانه ای از هیچ مشخصه  سایر سازمان ها، 
کودك چندساله تا سالخوردگان و زنان و  همگن یا شاخص های معینی پیروی نمی کنند. مخاطبان سازمان رسانه ای از 
که جزو مخاطبان یا مشتریان رسانه  گون با تحصیالت و فرهنگ های مختلف را در برمی گیرد  گونا مردان در رده های سنی 

محسوب می شوند.
تا  چه  گر  ا خبری  سازمان های  در  امر  این  می شود.  تلقی  بدیهی  و  اولیه  امر  یك  رسانه  برای  هم  محیط  پیچیدگی 
که تمایل دارند اغلب نیازها و خواسته های  اندازه ای محدودتر می شود اما انتظارات و توقعات مخاطبان این سازمان ها 

کنند، وضعیت آنان را هم چنان در موقعیت پیچیده قرار می دهد. خود را در رسانه جست وجو 
غربی،  روسی،  آزادی گرای  »توتالیتر  چهارگانه  نظام های  عنوان  با  جوامع  در  رسانه ای  نظام های  به عنوان  آن چه 
ح و توضیح داده شده است، به خوبی »وجه زیستی سازمان های رسانه ای« را   استبدادی و نظام مسئولیت  اجتماعی« شر

که به سر می برند، تبیین می کند. در محیطی 
با  سازگاری  برای  خود  انبوه  مخاطبان  دلیل  به  ببرند،  سر  به  که  اجتماعی  محیط  هر  در  رسانه ای  سازمان های 
ع، اصل بر نیازشناسی  ع در تولیدات را یك اصل اساسی و بنیان فعالیت های خود قرار می دهند. در این تنو محیط، تنو
ع  گرو مخاطبان انبوه و پرشمار قرار دارد. تنو مخاطبان و انگیزه های آنان برای توجه به رسانه است، زیرا حیات رسانه در 
کارکردی سازمان های رسانه ای است، در این میان  محصوالت خبری هم به منظور جلب مشتریان بیشتر یکی از اهداف 
و  جلب  برای  اساسی  راهبرد  یك  رسانه ای«  سازمان های  در  خبری  »ژانر  یك  به عنوان  آن  انواع  و  خبر«1  شکل گیری»نرم 

ع و بیشتر محسوب می شود. جذب مشتریان متنو
از طرفی، سازمان های خبری مانند دیگر سازمان ها، تسهیالت و توانایی های مالی محدودی برای تولید محصوالت 
ع خبرها نیز هست.  خود دارند. این امر نه فقط تعداد خبرنگاران یك سازمان خبری را تعیین می کند بلکه تعیین کننده نو
برای  عنصر  مهم ترین  خبر،  تولید  و  تهیه  هنگام  در  تلویزیون  خبر  بینندگان  توجه  و  عالقه  مورد  مسائل  این،  از  گذشته 
خبرنگار، سردبیر، مدیر چاپ، مدیر تبلیغات و صاحب رسانه به شمار می آید زیرا در صورتی که روزنامه ها به فروش نرسند، 
اخبار خبرگزاری ها خریداری نشود و شبکه های تلویزیونی هم بیننده نداشته باشند، رسانه قادر به ادامه  حیات نخواهد 
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بود. )رالف نگرین، 1371(
این امر رسانه ها را نیازمند به منابع مالی قوی می کند. این منابع مالی ممکن است دولت ها باشند یا سرمایه داران 
که به عنوان مالکان یا شرکای رسانه ای هزینه های سازمان رسانه ای را تأمین می کنند. این واقعیت سبب می شود  بزرگی 
سازمان رسانه ای برای انطباق با محیط به طور مداوم به شناسایی محیط و مخاطبان خود بپردازد و بر اساس الزامات و 
که ناظر بر انتظارات افکار عمومی و مخاطبان  توانمندی های حرفه ای فعالیت های خود را در دو سیستم »تولید انتظار« 
کند.  سامان دهی  است  کمیتی  حا و  قدرت  منابع  خواسته های  و  توقعات  بر  ناظر  که  رضایت«  سیستم»تولید  و  است 

)چامسکی، 1988(
به نظر می رسد با توجه به مطالب پیش گفته، سازمان های رسانه ای بیش از هر سازمان دیگر برای ادامه حیات خود 
گروه ها،  رهبران فکری غیررسمی  کمیت ها، احزاب،  ع و مخاطبان انبوه، حا به محیط وابسته هستند، آن هم محیط متنو

که قادرند حیات این موجود زنده را تحت تأثیر قرار دهند. کسانی  گهی ها و  و تأثیرگذار بر افکار عمومی،  صاحبان آ

کنترل اجتماعی رسانه به مثابه مغز: ارتباطات و سیستم های هشدار و 
در برخی موارد سازمان، اطالعات را دریافت و آن ها را تجزیه و تحلیل نموده و مورد استفاده قرار می دهد. در چنین 
که بر مبنای تصمیم گیری عقالیی اداره  حالتی سازمان ها سیستم های اطالعاتی و نظام های ارتباطی توصیف می شوند 

می شوند. خودتنظیمی و سایبرنتیك1 یکی دیگر از ویژگی های این گونه سازمان ها است.
کنترل ارتباطات در حیوان و ماشین  کتاب خود سایبرنتیك را  نوربرت واینر2 به عنوان پدر سایبرنتیك در سال 1947 در 

تعریف می کند. )ساروخانی، 1380(
اساس نظریه سایبرنتیك را نظریه عالئم، پیام ها و اطالعات تشکیل می دهد. تنظیم عملکرد و راهبری انطباق پذیری 
کردار  امکان تصحیح  و  با آن مرتبط می شود  که عملکرد  از پیام هایی است  استفاده  و  رفتار،  مستلزم اطالع، دریافت  هر 
تجهیزات  مجموعه  از  است  عبارت  که  است  استوار  کنترل«  »واحد  بر  سایبرنتیك  بر  مبتنی  آرایش  می سازند.  فراهم  را 
جمع آوری و تنظیم اطالعات است سپس داده ها و اطالعات را تأویل و شاخص های حاصل از آن را به صورت دستوراتی در 
گون اجرایی منتقل می کند. این فرایند با برخورداری از  گونا می آورد، آن گاه دستگاه  مرکزی و مغز فرمان را به اعضا و عناصر 
که اثرات بار دیگر به صورت اطالعات وارد  که دارای اثرات بازخوردی3 است. به این معنا  سازوکارهای مغز به کار می پردازد 

سیستم می شود و برای تصحیح یا اصالح روندها استفاده می شود.
کنترل در  که با چهار اصل تئوریک ارتباطات و  کنترل« بنا شده است  این دیدگاه بر رابطه تنگاتنگ میان»ارتباطات و 

یك سیستم همخوانی دارد:
1. سیستم توانایی احساس و درك محیط و جذب اطالعات
2. سیستم توانایی برقراری ارتباط بین اطالعات و عملیات

گاهی از انحرافات 3. سیستم آ
4. سیستم توانایی عملیات اصالحی برای رفع مشکالت. 

رسانه ای  سازمان های  و  باشد  داشته  را  چهارگانه  توانایی های  تمامی  باید  سیستم  هستیم  شاهد  که  همان گونه 

1.	Cybernetics		

2.	N	Wiener	

3.	Feed	back	
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گر در یك سازمان صنعتی محیط وظیفه ای را صنعت، تجارت و مشتریان  بیشترین ارتباطات را با انواع محیط ها دارند. ا
سازمان های  وظیفه ای  محیط  می دهند،  تشکیل  دولت ها  مالیاتی  رویه های  و  مقررات  و  قوانین  شرکت،  سهامداران  و 
سیاسی،  اقتصادی،  مختلف  بخش های  با  سردبیران  و  دبیران  گزارشگران،  خبرنگاران،   میان  ارتباطات  در  رسانه ای 
کارکنان رسانه به مثابه  که  اجتماعی و فرهنگی و نیز با مخاطبان عام و خاص در همه سنین و سطوح تعریف می شود 
سیستم عصبی پیام ها را از تمامی بخش های جامعه به درون رسانه منتقل می کند و با قدرت تحلیل اطالعات، وضعیت 
گون بررسی می کنند. این سازمان ها سیستم خبری و رسانه ای همانند سیستم های هشدار دهنده  گونا از ابعاد  جامعه را 
ع بحران های اجتماعی و اقتصادی را زودتر از نهادهای دیگر حس و  می توانند آسیب های اجتماعی،  بروز آشوب ها، وقو

کنند. پیش بینی 
عمومی،  افکار  به  جهت دهی  برای  محیطی  اطالعات  تحلیل  با  می توانند  هم چنین  مغز  مثابه  به  رسانه ها 
گرفتن بازخورد از طریق سنجش  کنند و پس از اجرای برنامه ها، با  برنامه سازی های خود را با راهبردهای مشخص طراحی 

کنند. کامل و مسیر برنامه ها را در جهت های مورد نظر تصحیح و اصالح  افکار مخاطبان، چرخه اطالعات را 
که اخبار و اطالعات مورد نیاز  کارکردهای رسانه به مثابه مغز، جریان اطالع رسانی و خبررسانی است  یکی از مهم ترین 
جامعه را از منابع مختلف جمع آوری سپس با اصول حرفه ای و ضوابط و قوانینی که به عنوان »ارزش های خبری« و صفات 
گون در  گونا خبر شناخته شده است، تنظیم می کند و در مرحله بعدی، سازمان محصول خود را برای توزیع میان مشتریان 

سطوح متفاوت و با زبان های مختلف می فرستد.
اساس  بر  را  توجه  قابل  و  مهم  موضوعات  که  است  این  جمعی  رسانه های  نقش  مغز،  مثابه  به  رسانه  استعاره  در 
توانایی های  این صورت  در  جلب  کنند.  آن ها  به  را  مخاطبان  اذهان  و  منتشر  جامعه  در  آن ها  گردانندگان  دیدگاه های 
بود.  خواهد  تصور  مافوق  حرکتی  مخاطبان  اندیشه های  و  ایده ها  بر  تأثیرگذاری  برای  جمعی  رسانه های  حرفه ای 
که رسانه ها ممکن است به ما نگویند »چگونه بیندیشیم« اما به یقین  »برناردکوهن«1 این نکته را این چنین بیان می کند 
به نحو شگفت آوری در القای این مطلب موفق اند که بگویند »به چه چیزی بیندیشید«. وی هم چنین اعتقاد دارد »جهان 
که روزنامه نگاران به خوانندگان ارائه می کنند، در نظر افراد مختلف جلوه های متفاوت دارد. بسیاری  بر اساس نقشه ای 
از پژوهشگران اعتقاد دارند رسانه های جمعی نه فقط در این که به مردم بگویند به چه چیزی بیندیشید، بلکه در چگونه 
که رسانه های جمعی با  گام اول، در صورتی محقق خواهد شد  اندیشیدن آنان نیز تأثیر می گذارند. البته چنین هدفی در 

اعمال شیوه های حرفه ای در جلب اعتماد مخاطب توفیق داشته باشند. )وردی نژاد، 1380(
که سازمان های رسانه ای و به ویژه سازمان های خبری نه فقط خود هم چون مغز عمل می کنند،  این بدان معنا است 

بلکه می توانند جایگزین مغزهای بی دفاع افکار عمومی نیز شوند.

رسانه به مثابه فرهنگ: الگوسازی فرهنگی
را  رفتارهای سازمانی  اصلی  پایه  اجتماعی،  باورهای  و  ریشه های فرهنگی  به اصول عقیدتی،  توجه  رویکرد  این  در 
که  است  فرهنگی  ایده  یك  سازمان  هر  می کند.  ترسیم  روشن  به صورت  را  ارزش ها  و  جامعه  سازمان،  رابطه  و  مشخص 
ویژگی ها و خواص فرهنگ در آن جست وجو می شود. فرهنگ در تعریفی ساده، الگویی از ارزش ها، باورها، سنت ها، دانش 
که در  که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. با این تعریف ساده، هر سازمان خود یك خرده فرهنگ است  و زبان است 

1.	Bernard	Kohen
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روند فعالیت های خویش بر محور آن فرهنگ عمل می کند.
گذشته، حال و آینده است.  رسانه به مثابه فرهنگ، به عنوان پل ارتباطی میان افراد جامعه و واسطه پیوند میان 
کارکردهای آن  که اساس شکل گیری رسانه و یکی از مهم ترین  گونه ای پررنگ و جدی است  این وجه از هویت رسانه به 

را انتقال فرهنگ در جامعه تشکیل می دهد.
سازمان های رسانه ای به عنوان بنگاه های تولید نمادها در خلق ارزش ها و تغییر یا ساخت ارزش های جدید در جامعه 
و در روابط میان افراد و تعامالت آنان نقش تعیین کننده دارند. وسایل ارتباط جمعی با تلفیق خالقیت ذهن انسان، هنر و 

ظرفیت های رسانه ای در مسیر افزایش تولیدات فرهنگی به خلق مفاهیم و معانی جدید در جامعه می پردازند . 
انواع  خلق  در  زیادی  توانمندی های  می تواند  خود  سرگرم سازی  و  اطالع رسانی  آموزشی،   ظرفیت های  با  رسانه 
رویدادها،  کلیشه سازی  ارزش ها،  قهرمان پروری ها،  باورها،  هنجارها،  ح واره ها،  طر خلق  انگاره سازی ها،   واقعیت ها، 

گفتمان های جدید بپردازد.  الگوبرداری از سوژه ها، خلق افق های جدید، ادغام افق ها و ایجاد 
واقعیت  شکل گیری  به منظور  عینی،  واقعیت  گون  گونا جنبه های  با  هنر  میان  تلفیق  طریق  از  ذهنی  تصویرسازی 
رسانه ها  در  است عرصه هنر  امر سبب شده  این  نویسنده صورت می پذیرد.  و  اندیشه خبرنگار  و  به وسیله ذهن  ذهنی، 
و  هنرمندان  یابد.  کارکرد  جامعه  افراد  میان  در  نظر  مورد  رفتارهای  خلق  و  الگوسازی  برای  بی بدیل  ابزاری  به عنوان 
متخصصان رسانه ای با استفاده از رسانه به خلق فرا واقعیت ها می پردازند. و بازتولید ارزش ها و هنجارهای جدید هدایت 

رفتارهای فرهنگی- اجتماعی را به راحتی سامان دهی می کنند.
کمتری برای  که به نظر می رسد در مقایسه با جریان فیلم، سریال و برنامه های سرگرمی از ظرفیت  جریان اطالع رسانی 
برخورداری از پدیده انتزاع و هنر برخوردار است با چهره ای به ظاهر بی طرفانه می تواند در این عرصه تأثیرگذار باشد. وجود 
گون در عرصه نگارش خبر و اطالع رسانی به عنوان بخشی از بازی های زبانی در خدمت تولیدات  گونا سبک ها و شاخه های 
که اطالعات به عنوان خبر، تبلیغ و جنگ روانی با  گونی  گونا فرهنگی و خلق معنا در جامعه قرار دارد. هم چنین چهره های 
گونی نگارش در گزارش، مصاحبه، تحلیل، تفسیر و گزارش خبری به خود می گیرد بخشی از همین بازی های زبانی است.  گونا
که به پررنگ  تلفیق هنر و فناوری، نقطه اوج افزایش تولیدات فرهنگی و خلق معنا از سوی رسانه ها به شمار می رود 

کنون اینترنت منجر شده است. کارکرد مهم رسانه پس از شکل گیری تلویزیون و سینما و ا شدن نقش سرگرمی به عنوان 
فرهنگی  وجه  بر  ارتباطی  پژوهشگران  سوی  از  فرهنگی،  میراث  انتقال دهنده  به عنوان  رسانه  کارکرد  کلی  به طور 
گرچه در این زمینه دیدگاه های بدبینانه بیشتر مورد توجه اندیشمندان عرصه ارتباطات  کید می کند؛ ا سازمان رسانه ای تأ

گرفته است.  قرار 
و  فرهنگی  صنایع  ایده  ح  طر با  و  می خواند  جدید  استعمار  آغاز  و  کهنه  استعمار  پایان  را  نوزدهم  قرن  مورن1،  ادگار 
ابتکارات فرهنگی به سرمایه داران  که  فرهنگ توده می گوید: »کاالهای فرهنگی، صنایع سطحی و مبتذل هستند، چرا 

فروخته شده است«. وی معتقد است آفرینندگی اصالت خود را از دست داده و تحت سلطه بازار عرضه و تقاضا قرار دارد.
کنون پیام گیران ساده اندیش، به  کرد و ا مورن معتقد است تا انسان هست، می توان ذهن او را دست کاری و استثمار 
که وسایل و صنایع فرهنگی ساخته اند، توسل می جویند. وی »همانندسازی« و »برون فکنی«  خدایان اسطوره های جدید 
کمیت ها با آثار تخدیری و ایجاد  را عوامل موفقیت صنایع فرهنگی در جلب و جذب مخاطبان برمی شمارد و معتقد است حا

کردن توده ها دوام می یابند. فرهنگ توده از طریق همین صنایع و نیز با غیرسیاسی 

1.	Edgar	Morin
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است  فرانکفورت«  »مکتب  دارد  گفتن  برای  بسیاری  حرف های  فرهنگ،  مثابه  به  رسانه  باب  در  که  دیگری  تفکر 
آدورنو و هورکهایمر  را شامل می شود.  و میشل فوکو4  کس هورکهایمر2، یورگن هابرماس3  آدورنو1، ما تئودور  که مطالعات 
کاالها و صنایع فرهنگی در مردم،  پدیده ایجاد  در 1941 با انتشار مقاله ای با عنوان سنت فرهنگی و نقش تخدیرکننده 
کردند. آنان »صنایع فرهنگی« را به عنوان صنعت جدید شامل مؤسسات سینمایی  ح  فرهنگ توده توسط رسانه ها را مطر
تولید فیلم، سازمان های رادیویی و مؤسسات مطبوعاتی می دانند که همه این مؤسسات را عامل ایجاد وضعیت نامطلوب 
در جوامع به شمار می آورند. آنان معتقدند با توجه به سودمندی تجارت در این صنایع و تالش صاحبان آن برای فروش 
بیشتر کاال و به دست آوردن بازارهای وسیع و مشتریان هرچه فراوان تر، موجب نقش تخدیرکننده محصوالت فرهنگی شده 
کارکرد رسانه های  که بخش عظیمی از  که به عنوان فرهنگ توده معرفی می شوند. آدورنو و هورکهایمر، تفنن و سرگرمی 

کمیت ها می دانند. )دادگران، 1376( امروزی را تشکیل می دهند در جهت منافع حکومت ها و ایجاد سازگاری با حا

رسانه به مثابه یك سیستم سیاسی: قدرت و عملکرد سیاسی رسانه
منابع  کردن،  اداره  مختلف  سبک های  است.  سازمان  هر  طبیعی  وضعیت  تعارض،  وجود  و  گروهی  فردی،  منافع 
متفاوت قدرت و به کارگیری آن ها برای ایجاد مزیت نسبی در سازمان به عنوان شالوده استعاره سازمان به مثابه »سیستم 
که با مدیریت عجین شده و  سیاسی« توصیف می شود. در این رویکرد، سیاست به عنوان ویژگی اجتناب ناپذیری است 
کی و  کجا،  که چه اصولی،  مدیریت همان بازیگر سیاسی، با مهارت و قدرت تجزیه و تحلیل در سازمان برای این امر است 

گرفته شود تا سازمان به اهداف خود برسد. مفاهیم موجود در این رویکرد: چرا و چگونه باید به کار 
گرایش ها را شامل می شود. عالیق از طریق مبادله  که اهداف، ارزش ها و انتظارات و دیگر  - منافع: عالیق و تمایالتی 

کار راهه6 و زندگی فردی7 تعریف می شود. متقابل میان وظیفه5 
گروه های رسمی و  گون شکل گیری ائتالف مسلط در رابطه میان نفوذ و قدرت میان  گونا - ائتالف ها: در سازمان های 

گروه های ذی نفع شکل می گیرد. غیررسمی،  داخلی و خارجی و 
گروهی در اشکالی نظیر تضاد در ساختارها،  که منافع متضاد فردی یا  - تعارض: در تضاد منافع متضاد شکل می گیرد 

نقش ها و نگرش ها و تضاد آشکار یا ضمنی قابل شناسایی است.
کردن دیگری  که تضاد منافع در نهایت از طریق آن حل می شود. ) قدرت و توانایی وادار  - قدرت: حد متوسطی است 
کار را انجام نمی دهد(. منابع قدرت در سازمان ها عبارتند از اقتدار  که در صورت فقدان آن قدرت، آن  کاری است  به انجام 
کنترل دانش و  کمیاب،  استفاده از ساختارها و قوانین و مقررات سازمانی، فرایندهای تصمیم گیری،  کنترل منابع  رسمی، 
اطالعات،  کنترل مرزهای سازمان،  کنترل غیررسمی،  کنترل تکنولوژی،  کنترل سازمان های مخالف، نمادسازی و مدیریت 
که فرد از قبل آن را دارد و در  که مرحله عمل را تعیین می کنند؛ و قدرتی  معنا،  مدیریت روابط جنسیتی و عوامل ساختاری 

نهایت قدرت ها و ضعف ها و محدودیت ها و فرصت ها را می تواند در بر بگیرد.
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رسانه ها همواره رابطه بسیار تنگاتنگی با سیستم سیاسی دارند که به آن وابسته هستند. رسانه ها معمواًل انعکاس دهنده 
و تقویت کننده ویژگی های سیستم سیاسی بوده و بیانگر ایدئولوژی مسلط جامعه هستند. )ولتمر، 2014، ص 78(

گرامشی1، لوئیس التوسر2  کارکرد سیاسی رسانه را در تفکرات بسیاری از اندیشمندان انتقادی مانند نظریه های آنتونیو 
و  کمیت  رابطه قدرت، حا به  ناظر  بیشتر  که  این نظریات  رسانه ها در جوامع می توان دید.  پیرامون نقش  وادگار مورن3 
کنترل باورهای مردم از طریق وسایل ارتباط جمعی است، حکایت از چهره رسانه به مثابه سیستم سیاسی دارد. فرهنگ و 

گرامشی ایتالیایی، با انتقاد از جبرگرایی مارکسیسم اعتقاد دارد رسانه ها با ساختن افکار عمومی می توانند زمینه تفوق 
که چهره دیگر قدرت  که این تفوق فرهنگی در خدمت ایدئولوژی قرار می گیرد  فرهنگی را فراهم آورند اما مهم این است 
ارتباطات سیاسی پیوندهای  ارتباطات سیاسی است،در  است. رسانه به مثابه نظام سیاسی مبتنی بر عملکرد رسانه در 

که عبارت اند از: گونی وجود دارد  گونا
نمایندگان،  با  مکاتبات  تا  تلویزیونی  نطق های  از  مردم،  عامه  و  تصمیم گیرنده  نخبگان  میان  پیام  مبادله   -

سخنرانی های انتخاباتی و آرای انتخابات عمومی.
- اعتراضات عمومی نسبت به وضع قوانین، مالیات ها و پاسخ های حکومت به این گونه اعتراض ها.

کارگزاران رسمی دولتی در مجلس.  - یادداشت های سازمان های دولتی به یکدیگر و شهادت 
که جنبه سیاسی دارند. - بخشی از مبادالت اطالعاتی اعضای سازمان های دولتی و غیردولتی و خانواده 

- مبادله اطالعات میان اعضای سازمان های سیاسی با دولت 
که رسانه ها  به عبارت ساده تر، ارتباط سیاسی یعنی »ارتباط هدفدار درباره سیاست« )دادگران، 1374(. طبیعی است 
انتظار« ساماندهی  و »تولید  را در فعالیت میان دو عرصه »تولید رضایت«  کارکردهای خود  از عمده ترین  در جوامع یکی 
کمیت دارند و در مهندسی انتظار نیز به  که در تولید رضایت سعی در ربایش قدرت مردم در جهت و به سود حا می کنند 

دنبال هم سویی و هم جهتی با افکار عمومی به منظور ایجاد فضای چندصدایی در جامعه هستند. )چامسکی، 1988(
برای ایفای چنین نقشی، رسانه به مثابه سیستم سیاسی ملزم است از طریق فرایندهای بسیار پیچیده میان درون دادها 
که هم برون دادها در جهت خواست و اراده  کند  گونه ای پردازش اطالعات نماید و جهت گیری های خود را سازمان دهی  به 
کمیت باشد و هم افکار عمومی رسانه را صدای خود بداند. این فرایند به صورت مستمر از طریق چرخه بازخوری که رسانه  حا
به عنوان سنجش افکار اجرا می کند به چرخه سیستم بازمی گردد. در چنین حالتی رسانه حضور خود را به عنوان تنظیم کننده 

روابط قدرت در جامعه در دو بخش اصلی »مهندسی رضایت« و »مهندسی انتظار« تحکیم می بخشد.
ح زیر است: که برخی از آن ها به شر برای ایفای این نقش رسانه ها ظرفیت های بسیار زیادی را در اختیار دارند 

گفتمان، ارائه یك واقعیت عینی یا واقعیت رسانه ای را )بر  که طی آن خبر به عنوان یك  جریان سازی خبری، فرایندی 
اساس دیدگاه سیاست گذار( به منظور القای پیام بر مخاطب دنبال می کند.

خبر«  »نرم  و  خبر«  تولید»سخت  فرایند  ع  نو دو  با  سیاست گذاران  نظر  مورد  سوژه های  پیرامون  خبری  جریان سازی 
گرچه اغلب وجهه اطالع رسانی  آید. خبر ا گون می تواند به نگارش در  گونا از آن ها در عرصه های  که هر یك  همراه است 
گستره سوژه های مختلف به راحتی می تواند به عنوان جریان سازی،  صرف به خود می گیرد، اما در طول زمان و در ترکیب 

کارکرد تبلیغ سیاسی به خود بگیرد.

1.	Antonio	Gramsci

2.	Louis	Althouser

3.	Edgaqr	Morin
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که رسانه ها در تبلیغات سیاسی یا عملیات روانی علیه رقیب به کار می گیرند، در بعد روابط خارجی  شیوه های دیگری 
کارکردها در بعد داخلی نیز می تواند اعمال شود  گرچه این  به منزله بخشی از عملیات رسانه به مثابه سیستم سیاسی است. ا
که در آن صورت رسانه رویکرد سلطه را دنبال می کند. در هر حال، روند استفاده از رسانه برای اجرای استراتژی های مورد نظر 
که طی دهه 90 با حضور رسانه های الکترونیك رویکرد جدیدی  رهبران، بارزترین نماد رسانه به مثابه سیستم سیاسی است 
یافت. در این دوره، رسانه ها در کنار نقش ابزاری خود به عنوان بازیگر جدید وارد عرصه سیاست و اجتماع شدند. آن چه کاستلز 
آن را »سیاست اطالعاتی« می نامد در حقیقت حضور رسانه به عنوان یك کنشگر فعال در کنار سایر کنشگران عرصه سیاست و 
اجتماع است. همان گونه که کاستلز می گوید: »تصویرسازان به کنشگران سیاسی تعیین کننده ای تبدیل شده اند که می توانند 
رئیس جمهور، سناتورها، نمایندگان کنگره و دولتمردان را از طریق در هم آمیختن تکنولوژی اطالعاتی، رسانه ها، شم سیاسی 
قوی و افسونگری های جسورانه خلق یا نابود کنند. رسانه ها حتی هنگامی که اشتباه می کنند -مثاًل در نظرسنجی ها- باز هم 

مؤثرند، زیرا اشتباهات آنان باعث تغییر جریان های سیاسی می شود«. )کاستلز، 1999(
ع و عدم تمرکز در دهه 90، سیطره آن ها را بر رفتارها و نگرش های سیاسی  حوزه فعالیت های رسانه ها همراه با تنو
کردن سیاست در فضای الکترونیك، صرف نظر از هدف واقعی  کاستلز معتقد است رسانه ها با وارد  کرده است.  تمام عیارتر 
امروزه  را قالب ریزی می کنند. آن چه  نتایج سیاسی  اثربخشی پیام های معین، به طور تعیین کننده ای فرایند پیام ها و  یا 
به عنوان دیپلماسی رسانه ای نامیده می شود نتیجه بازیگری رسانه ها در عرصه سیاست و اجتماع است. بدین ترتیب، از 
که مهر تأییدی بر انگاره سازمان رسانه ای  گرفت  دهه 90 به بعد، دیپلماسی جدیدی به نام »دیپلماسی رسانه ای« شکل 

به مثابه سیستم سیاسی زد.
گرچه  دیپلماسی رسانه ای، در جامعه جهانی یکی از عوامل قدرت کشورها جایگاه آنان در سلسله مراتب جهانی است. ا
کشورها به همراه منابع و ذخایر زیرزمینی آن ها و قدرت تکنولوژیکی، علمی و نظامی به همراه  منابع مالی و اقتصادی 
ویژگی های ژئوپولیتکی به عنوان مهم ترین عوامل تعیین کننده این جایگاه به شمار می روند، اما از دهه 90 به بعد، قابلیت 
نقش  منطقه ای  و  بین المللی  تعامالت  در  کشور  آن  جایگاه  در  برشمرده  عوامل  همراه  به  کشور  هر  رسانه ای  دیپلماسی 

تعیین کننده داشته است.
از  مجموعه ای  به عنوان  دانش  مدیریت  نرم،  قدرت  پیوستار  در  اطالعات  پردازش  و  اطالعات  تکنولوژی  ورود  با 
که ایجاد، انتشار و بهره برداری از دانش را اداره می کند به تمامی عرصه های حیات سازمانی تسری می یابد.  فرایندهایی 

)برایان، 1991(
با اتصال میان تکنولوژی پردازش اطالعات و فرایندی که از طریق آن، جویندگان دانش به منابع دانش متصل می شوند 

و دانش از طریق آن منتقل می شود، زمینه برای بسترهای به کارگیری قدرت نرم در دیپلماسی رسانه ای فراهم می گردد.
از یك سو به مدیریت دانش  که  تعریف می شود  گفت دیپلماسی رسانه ای پدیده ای چندبعدی  در حقیقت می توان 
و از سوی دیگر به تکنولوژی های پردازش اطالعات و از بعد سوم به قدرت نرم وابسته است. به همین دلیل به کارگیری 
کاماًل تخصصی و پیچیده قلمداد و با آن چه به عنوان دیپلماسی های رایج شناخته  ع دیپلماسی به عنوان فعالیتی  این نو

می شود، متمایز است.
گالتونگ1 معتقد است امروزه دیپلماسی رسانه ای یك جزو پیوسته از ساختار قدرت جهانی در سیاست خارجی  یوهان 

معاصر است، زیرا وجود سلسله مراتب در روابط بین الملل از وجود برتری رسانه ای حکایت دارد.

1.	Youhan	Galtong
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در  برتری  و  تفوق  اندازه  همان  به  اما  می کند،  ایفا  جهان  قدرت  ساختار  در  را  مهمی  نقش  هنوز  نیز  نظامی  برتری 
کشور برای در  کشور تأثیر می گذارد. پس توانایی یك  تکنولوژی ارتباطات نیز بر روی هویت ملی و تصویر بین المللی یك 
یافتن جایگاهی  و  به منظور نشان دادن موقعیت، منزلت و قدرت خود  بین المللی  به کارگیری رسانه ای  و  اختیار داشتن 

مناسب در سلسه مراتب سیاسی جهان،  اهمیت بسیاری دارد.
تأثیر  رسانه ای  دیپلماسی  ویژگی های  و  دولت  رسانه ها،  میان  روابط  بر  جامعه  یك  در  مسلط  سیاسی  جهت گیری 
که  که دکترینی را  می گذارد. »نوام چامسکی« معتقد است، یك اصل آشنا برای دست اندرکاران امور رسانه ای این است 
که بیان مطلب آن ها را به تأمل، تحقیق و به  کنند، به صورت مفصل بیان نکنند، چرا  می خواهند به مخاطبان خود القا 
که  گونه ای  که مطلب به طور مستمر به آن ها القا شود، به  احتمال قوی استهزا سوق خواهد داد، روش صحیح این است 

)1988 ,Chomsky( .گیرند گفتمان قرار  در شرایط مساعدی برای 
انواع استراتژی های  گفت آن چه نقش ها و رویکردهای رسانه ای مصادیق بارز برای شیوه ها و  کلی می توان  به طور 

کنترل کننده، محدودکننده، مداخله گر و ابزاری تبلور می یابد. عملیاتی در دپیلماسی رسانه ای است، در برنامه های 

ح: خودبزرگ بینی و انحصارطلبی رسانه ای رسانه به مثابه زندان رو
گاه هم باشد و برخی جنبه های روانی می توانند در ابعاد پنهانی  می دانیم که سازمان می تواند دارای جنبه های ناخودآ
عمل کند. به گونه ای که نوآوری در سازمان را مورد تشویق قرار دهد یا مانع آن شوند. هم چنین برخی انگاره ها به گونه ای 
گاه افراد را به مقاومت  کید می کند تا موجب مقاومت در برابر تغییر شوند. نیروهای ناخودآ بر ذهن های بسته سازمانی تأ
که چگونه در سازمان، زندانی تفکراتمان می شویم و  در برابر تغییر وا می دارد،  استعاره زندان روح بر این نکته اشاره دارد 
در صورت لزوم چگونه می توانیم این الگو را تغییر دهیم؟ چگونه افراد به وسیله روش های فکری مطلوب به دام می افتند 
و  گاه  خودآ فرایند  دو  در  هم زمان  سازمان  و  می شود  محسوب  ندیدن«  »راه های  به منزله  دیدن«  »راه های  نهایت  در  و 

که به منزله ارتباط بین ظاهر و  واقعیت و دانش است، فعالیت می نماید. گاه  ناخودآ
گاه  که سازمان ها در فرایندهای ناخودآ که مهم ترین آن ها این است  در این تفکر، دام هایی برای سازمان تصویر شده 
گروه اندیشی و باندبازی از دیگر دام های زندان روح  به دام می افتند؛ عالوه بر آن موفقیت،  مکانیزم های اطمینان بخشی، 

که سازمان را از ادراك واقعیت بازمی دارد. هستند 
در این زمینه فروید معتقد است:

گاه و فرهنگ دو روی یك  کند و ناخودآ که انسان تمایالت شخصی خود را سرکوب  گاه وقتی شکل می گیرد  1. ناخودآ
سکه اند. بر این اساس انسان محصول زندان فردی و جمعی است.

کنترل درست آن، در سازمان یك اصل محسوب می شود وگرنه  2. تعارض بین تمایالت جنسیتی و سازمان و ضرورت 
این تمایالت مخرب خواهد بود.

کشمکش  کنترل  در  برای همین، تالش  گرفت؛  را خواهد  در سازمان، ذهن همه  گاهی  نابودی  و  از مرگ  ترس   .3
ترس  این  بر  غلبه  بر  با مکانیسم های دفاعی سعی  افراد  و  دارد  افراد جریان  میان  در  زندگی همواره  و  بین غریزه، مرگ 
خ  دارند. مکانیسم های دفاعی در میان افراد در درون سازمان به سه صورت »وابستگی«، »ناجی بودن« و »جنگ وگریز« ر

گونه های زیر در سازمان ظاهر می شوند: می نماید. این سه رویکرد دفاعی به 
که فکر می کنند آن فرد می تواند مسائل آنان را  الف( وابستگی: اعضای سازمان به فرد به خصوصی وابسته می شوند 

کند. حل 
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که آن ها را از ترس و اضطراب نجات خواهد داد. گروه ها به یك فرد ناجی و امداد غیبی پناه می برند  ب( فرد ناجی: 
گردن دشمن می اندازند. ج( جنگ وگریز: در این رویکرد افراد سازمان نگرانی خود را به 

اما مکانیزم های دفاعی از سوی سازمان شامل:
- نپذیرفتن واقعیت و پیشنهاد

کارکنان کنترل بر  - افزایش 
- ایجاد مانع بر سر راه فعالیت. )مورگان، 1997(

این مجموعه حرکت، سازمان را به مثابه »زندان روح« می سازد و افراد و سازمان دل بسته باورهای خویش شده و 
کنند. این جنبه از سازمان در تشکیالت رسانه ای بدین صورت بروز و  که واقعیت های بیرون را درک و فهم  نمی خواهند 
که رسانه بدون توجه به واقعیت های اجتماعی دچار ذهنیت خودبزرگ بینی و خودشیفتگی شده و رسانه  ظهور می یابد 
که همه مخاطبان و اعضای جامعه به رسانه وابسته  را به زندان روح جمعی تبدیل می کند و این تصور شکل می گیرد 
هستند. البته برخی صاحب نظران معتقدند افراد جامعه تمامی اطالعات و اخبار خود را از طریق رسانه ها به دست می آورند 
که رسانه نشان می دهد؛ یعنی رسانه به مثابه زندانی عظیم، روح بشریت را به اسارت خود در  و تنها آن چیزی را می بینند 
گر چه تعدد رسانه ها به عنوان عاملی برای رهایی از این واقعیت سازی و انحصار به شمار می آید؛ اما تفکرات  آورده است. ا
کره زمین هستند، تنها فضای انحصار  کنان  کثریت سا که منشأ تغذیه ا غالب، همسو و همگن بزرگ ترین رسانه های جهان 
و ساخت واقعیت مجازی را بزرگ تر می کند. این بزرگ تر کردن خودفریبی برای عدم رهایی از هویت اصلی انحصار و زندان 
که در وسعت زندان، اصل محدودیت و زندانی بودن آن در سایه قرار می گیرد و انسان ها دیگر به دلیل تنگنای  است. چرا 

ذهنیتی راهی برای درك و شناخت مفهوم زندان نخواهند داشت.
که در هر جامعه ای رسانه ها را نخبگان اطالعاتی اداره می کنند. این نخبگان از  مفهوم روشن تر این مقوله آن است 
گون اطالعات نسبت  گونا از سوی دیگر به دلیل دسترسی های فراوان به منابع  و  کز قدرت نزدیك هستند  سویی به مرا
به سایر اعضای جامعه از قدرت تحلیل و شناخت بیشتر و بهتری درباره موضوعات برخوردارند. همین ویژگی آنان را در 
گروه اقلیت هوشیار قرار می دهد و موجب می شود احساس تفوق و برتری را نسبت به سایر بخش های جامعه داشته  زمره 

که رسانه به مثابه زندان روح برای خود می تند. باشند. احساس تفوق و برتری نخستین بندی است 
گزینشگری و دروازه بانی خبر بر سازمان رسانه ای  که تحت عناوین ارزش های خبری،   از سوی دیگر، چارچوب هایی 
بسیار  بند  این  که  است  رسانه ای  از سوی سازمان  ندیدن«  و »نحوه های دیگر  به منزله»یك نحوه دیدن«  کم است،  حا
محکم تر و قوی تر از سایر بندها، رسانه ها را به مثابه زندان خود تبدیل می کند. هم چنین فرهنگ رسانه به عنوان فرهنگ 
که  گون  گونا که تفاوت ها و تمایزات آن را می توان در میان افراد  کمیت دارد  گونه ای حا سازمانی خاص، بر اعضای آن به 
کرد. قدرت پردازش اطالعات و توان تأثیرگذاری بر دیگران به عنوان یك نماد  کار می کنند مشاهده  در رسانه های مختلف 
گاه، » احساس قدرت و توان کنترل دیگران« را در میان اعضای رسانه  فرهنگ سازمانی در رسانه است که به صورت ناخودآ

به وجود می آورد.
که خود را بر اعضای سازمان  کل، فرهنگ رسانه ای به منزله زندانی از ارزش ها، قوانین، مقررات و هنجارها است  در 
ارزش  به عنوان  می آید،  به دست  اطالعات  و  اخبار  انتشار  رهاورد  از  که  رسانه  اعتبار  و  قدرت  می کند.  تحمیل  رسانه ای 

کسب آن زندان رسانه تحکیم بیشتری می یابد. که با  دیگری است 
انحصارطلبی رسانه ها یکی دیگر از ابعاد رسانه به مثابه زندان روح است. این انحصارطلبی هم در اصل وجود رسانه 
و هم در دسترسی رسانه به منابع اطالعاتی منحصربه فرد شکل می گیرد. در هر صورت، رسانه در این شکل خود این گونه 
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که آن چه را به عنوان فعالیت های رسانه ای تولید و توزیع می کند، همگی ثواب و با درستی و صحت در تفکر،  می اندیشد 
اندیشه و عمل طراحی شده است. پس رسانه حق دارد ارزش های درون سازمانی خود را به عنوان باور و هنجار از طریق 

کند و به »ساخت رسانه ای واقعیت« بپردازد. آمیزه های خالق فناوری و هنر به اعضای جامعه تحمیل 
»بازخور  کردن  فراموش  و  به محیط  واقعی  زندان روح« در رسانه عدم توجه  بازر »استعاره  و ویژگی  مشخصه اصلی 
کوشش برای خلق نیازهای ساختگی برای مخاطبان  حقیقی« و نادیده انگاشتن نیازها و تقاضاهای مخاطبان، تالش و 
است، به گونه ای که انطباق پذیری مناسبی با اهداف رسانه داشته باشد. نظرسنجی های جهت دار که پیرامون موضوعات 

مختلف در میان طیف های به خصوصی از افراد جامعه صورت می پذیرد، نمونه بارز زندان روح در رسانه است.
که موجب برون داد های  کلیشه ای در سازمان رسانه ای است  از دیگر نمادهای رسانه به مثابه زندان روح، تفکرات 
گذر عمر تنها به  که از خالقیت و نوآوری محروم اند، در  کلیشه ای در فعالیت های رسانه می شود. سازمان های رسانه ای 
که بدون خالقیت و نوآوری، عمر رسانه دیری نخواهد پایید. رسانه  زنده بودن قناعت و بسنده می کنند. بدیهی است 
کز قدرت در این گونه رسانه ها  گو این که وابستگی به مرا برای حفظ دامنه نفوذ خود به شیوه های دفاعی روی می آورد. 

گریز از مرگ و افول به آن پناه می برد. که رسانه برای  به منزله مکانیسم دفاعی است 
وابستگی درصد قابل توجهی از ایستگاه های تلویزیونی آمریکا به شبکه های بزرگ تلویزیونی،  در اختیار داشتن چند 
گروه بزرگ زنجیره ای می تواند  گروه رسانه ای دونری1 و مالکیت یك سوم روزنامه های آمریکا توسط چند  ده روزنامه توسط 

گریز از مرگ در پیوستن به یك نیروی بزرگ تر دنبال می کنند.  کوچک برای  که رسانه های  کی از سازوکار دفاعی باشد  حا

رسانه به مثابه ابزار سلطه: رویکرد انباشت قدرت و سلطه گری
اهداف،  این  تحقق  برای  شده اند.  تشکیل  معین  اهداف  به  رسیدن  برای  مشخص،  مأموریتی  با  سازمان ها  همه 
قدرت  به  سازمان ها  اداره  برای  مدیران  می کنند.  فعالیت  سازمان  کمان  حا و  مالکان  منافع  راستای  در  عظیمی  کثریت  ا
ابزاری  به عنوان  به خودی خود  قانونی  و قدرت  فرهی2، قدرت سنتی  یعنی قدرت  انواع خود،  در  این قدرت  و  دارند  نیاز 
برای سلطه جویی در سازمان و طبقات مختلف آن محسوب می شود، چگونگی و نحوه اعمال قدرت در سطوح مختلف 

کارکنان متفاوت است. کارگران و  مدیریتی یعنی رأس استراتژیک، مدیران میانی و طبقه 
که  کمیت و مدیریت محدود نمی سازد، بلکه فقط منطق آن را  عقالیی بودن قدرت، ویژگی ابزاری بودن آن را برای حا

کسی و چه چیزی است، تبیین می کند. برای چه 
کارکردهای سازمان ها بر جنبه های ایدئولوژیکی و اخالقی سازمان ها در نظر دارد و مقوله ای به  برخی از فعالیت ها و 
گستردگی  نام اشراف داشتن و سلطه اساسًا در ماهیت سازمان و ساختار آن ریشه دارد. زیرا وجود یك ساختار با هر میزان از 
که با تقسیم وظایف، مسئولیت ها و  کنترل محدود به خودی خود ناظر بر نوعی روابط قدرت است  کنترل جامع یا حیطه  و 

اختیارات شناسایی می شود. )مورگان، 1997(
ع نگرش به سازمان، روش استفاده از ساختارهای قدرت موجود برای اداره سازمان را ارائه می کند و از همین رو  این نو

که درمی یابیم سازمان ها همواره مستعد تعارض اند. است 
گسترده از آغاز شکل گیری به عنوان بستری برای تبدیل رسانه به مثابه  فناوری های ارتباطی، اختراعات و ابداعات 
کرده اند. اختراع تلگراف در جنگ های داخلی آمریکا نقش اساسی داشته است. اختراع رادیو به منظور  منبع قدرت عمل 

1.	Donrey		Media

2. کاریزماتیک
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کسی مایل  تبلیغات سیاسی و هجوم تبلیغاتی در میان صفوف سپاهیان در جنگ جهانی دوم محور بوده است. اختراع فا
کاماًل با اهداف نظامی و به منظور حمل ونقل تصاویر جاسوسی و ابالغ دستورات نظامی تولید شدند. اختراع  که  و ویدئو 
ج از شمار انسانی جهت بهره برداری آنی و تلفیق  که به منظور جمع آوری، حفظ آمار و اطالعات خار کامپیوتر در سال 1969 
گرفته شده از پرنده های جاسوسی و جمع آوری اطالعات فضایی بود. چه آن که ماهواره ها نه تنها وضعیت  آن با تصاویر 
کشور و ذخایر آن را بررسی  کشورها را رصد می کنند، بلکه تا اعماق آب های موجود در هر  کانی و معدنی  جغرافیایی، مواد 
کشورها  و با سایر اطالعات به دست آمده به وسیله ابزارهای اطالعاتی دیگر، قدرت عظیمی را برای اعمال سلطه در روابط 
گسترش  که در سراسر جهان  کانال های تلویزیونی متعدد و پخش ماهواره ای برنامه ها  به وجود آورده اند. هم چنین وجود 
کنون از دسترسی قدرت های اطالعاتی دور مانده بود تحت تأثیر  که تا یافته است، می رود تا عناصر غیرمادی قدرت را نیز 

جدی قرار دهد. )ضیایی پرور، حمید، 1386(
که در اندیشه  که تأثیر فناوری ها بر انواع رسانه ها داشته، زمینه شکل گیری رویکردی شده است  مجموعه نتایجی 

کید می کند. بسیاری از اندیشمندان ارتباطی تبلور یافته و بر خلق انگاره »رسانه به مثابه ابزار سلطه« تأ
دستگاه  را  ارتباط جمعی  وسایل  رسمی  به صورت  غربی،  کشورهای  در  رسانه ها  نقش  از  انتقاد  با  فرانسوی  التوسر1 
کمیت به شمار می آورد. وی معتقد است وسایل  سرکوبگر می خواند و آن ها را دستگاه های ایدئولوژیك دولت برای حفظ حا

کمیت ندارد. کارکردی جز حمایت از وضعیت موجود و دفاع از حا ارتباط جمعی هیچ 
که مشهورترین نئومارکسیست حوزه مکتب انتقادی است، برخالف  هربرت مارکوزه2 فیلسوف آلمانی االصل آمریکایی 
سرکوب کننده  نقش  به خودی خود  تلویزیون  و  رادیو  مانند  ارتباط جمعی  وسایل  است  معتقد  مکتب  این  متفکران  سایر 
که رسانه ها در شرایط سودجویانه مکمل هستی افرادند و جزو نیازهای زندگی روزانه آنان محسوب می شوند.  ندارند، چرا 
که »اقتصاد مصرفی« در انسان به وجود آورده است،  وی معتقد است، این شرایط سودجویانه ناشی از طبیعت ثانویه است 
کردن، به کار انداختن،  که همانا احتیاج به تملك، مصرف  کم بر جامعه  که انسان را بیش از پیش به شرایط حا گونه ای  به 
که می تواند به خطر از دست دادن خود  تعویض و تغییر پیاپی است وابسته می کند. این وابستگی تا آن جا ادامه می یابد 

زندگی منجر شود.
گرچه تضادهای فکری و روانی و نه اقتصادی را عامل شکل گیری انقالب های اجتماعی در آینده می داند،  مارکوزه ا
که چگونه تکنولوژی با روش های فنی، به صورت ابزار  اما بدون بدبینی یا خوش بینی نسبت به تکنولوژی، نشان می دهد 
که در خدمت طبقه سرمایه دار است. وی می گوید در حقیقت تکنولوژی به حجابی برای ماهیت  جدیدی از قدرت در آمده 
که درباره مقدار، دوام، قدرت و  کم تبدیل شده و در نهایت این سرمایه داران هستند  استیالجویانه خود و منافع طبقاتی حا

که رسانه ها بخشی از آن هستند، در زندگی انسان تصمیم می گیرند. نقش تکنولوژی 
نخبگان  »گسترش  حکومت«،  مشروعیت  از  »حمایت  عنوان  تحت  کارکردی  ارتباطات،  برای  نیز  پای  لوسین 
در  ایجاد هم رأیی  قائل است. جیمز موزل،  از نخبگان«  این دسته  و  مردم  میان  ارتباط دو سویه  »برقراری  نواندیش«، 
مردم نسبت به ساختار حکومت و وظایف دولت و خلق تفاهم مشترك پیرامون آن را در زمره وظایف رسانه ها برمی شمارد 
که هم حکومت کنندگان و هم  )میرعابدینی، 1376(. پژوهش ها و بررسی های عرصه ارتباطات و رسانه نشان می دهد 

کارکردهای مهم وسایل ارتباط جمعی را تبلیغات سیاسی3 می دانند. اصحاب رسانه یکی از 

1.	Louis	Althouser

2.	Herbert	Marcuse

3.	propaganda
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که در فصل پیشین در بخش راهبردهای رسانه به آن پرداخته شد  هم چنین جنگ روانی، شایعه و انحصار رسانه ای 
گرفته شود. که در آن رسانه به مثابه ابزار سلطه می تواند به کار  کارکردهایی است  از جمله مهم ترین 

کمال اجتماعی رسانه به مثابه سیستم خودزا1 و سیال: رسانه موجب تغییر، یادگیری و 
گرفته شود  در عصر پیچیده امروزی سازمان می تواند پدیده ای دگرگون شونده و متغیر هم چون سایر پدیده ها در نظر 
که عناصر خود را به وسیله »اعضای خودساخته« به وجود می آورد. فرایند خودزایی از یك »برنامه سازمانی« پیروی می کند 
تغییر شکل  از دید مورگان سازمان ها سیال و در حال  و پویایی است.  که دائم در حال حرکت  و ویژگی بعدی آن است 
کلیدی حرکت »دوار« یا »چرخنده« استفاده  هستند. وی برای توصیف فرایند خودزایی و نظام های پرتحرك و ناآرام از واژه 

می کند.
اما  بپذیرند؛  را  تغییرات  و  آورند  به وجود  را  روابط جدیدی  باید  برای تضمین هویت خود  انگاره، سازمان ها  این  در 
این روابط بر اساس تقابل با محیط نیست، بلکه برای تلفیق شدن با تغییرات محیطی است، زیرا در این دیدگاه، محیط 
که سازمان آن را محیط خود قرار داده  که محیط آن چیزی است  بخشی از روابط درون سیستمی محسوب می شود؛ چرا 
کل محسوب می شوند و روابط میان  است. سازمان در این محیط به ایفای نقش می پردازد، پس سازمان و محیط یك 

آنان دوسویه نیست، بلکه زنجیره ای و چندجانبه است.
که شامل: بر اساس این دیدگاه، مناسبات سازمان با محیط خود بر چهار منطق استوار است 

1. تئوری روابط نزدیك سازمان و محیط:

که رابطه بین سیستم و محیط را از منظری نوین بررسی می کند و اساس آن بر   این دیدگاه یک دیدگاه جدید است 
منطق خود مرجعی2 استوار است. در این نظریه، سیستم های ارگانیك و سازمان را سیستم های بسته ای در نظر می گیرند 
که فقط با خود در تعامل اند. سیستم ها دارای محیط هستند، اما محیط جدای از سیستم نیست، بلکه محیط جزیی از 
که خودساز  را می دهد  سیستم است. سه ویژگی استقالل،  چرخشی بودن و خود مرجعی به این سیستم ها این توانایی 
باشد،  برخوردار  کافی  از درجه پیچیدگی داخلی  گر سیستمی  ا که  کید دارد  تأ این نکته  بر  ایده  این  باشند.  و خوداصالح 
تصادفات و بی ثباتی، منابعی برای تغییر شکل یافتن سازمان خودجوش به شمار می روند و نظم جدید، پیامد تغییرات 

جدید است.
2. تئوری آشوب3: 

که به دو دسته جاذبه های مسلط و  این نظریه رفتار سیستم در هر لحظه را تحت تأثیر جاذبه های مختلف می داند 
ج می شود، سیستم  جاذبه های غیرمسلط تقسیم می شود. وقتی سیستم از نقطه تعادل خود به سوی مرزهای آشوب خار
که به آینده ای نوین تحت تأثیر جاذبه  با مسیرهای دو شاخگی -که همانند انشعابات جاده تغییر است- مواجه می شود 

مسلط منتهی می شود و مسیر تکامل سازمان ها را غیرقابل پیش بینی می کند.
3. اثر پروانه ای:

کوچك در  کوچك و غیرمهم به اثرات بسیار بزرگی منجر می شوند. در این ایده، در نقطه دو شاخگی یك اثر   تغییرات 
سیستم می تواند منجر به اثرات و یا تغییرات بسیار بزرگی شود. ایده هایی برای هدایت مدیریت تغییر وجود دارد که شامل: 

1.	Autopoetic	system

2.	The	logic	of	self			refrence

3.	chaios
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کردن زمینه ها در اثر پروانه ای و تغییر به عنوان یک حالت طبیعی است. تفکر مجدد درباره ماهیت سازمان،  هنر اداره 
4. تئوری پیچیدگی: 

نظم، ویژگی تمامی سامانه ها و نظام های پیچیده است، بر همین اساس سلسله مراتب سازمانی نمی تواند شکل ثابت 
داشته باشد. این تئوری از منطق »علیت متقابل« پیروی می کند و بر تغییر دیالکتیك با اصول زیر استوار است:

اصل اول: کشمکش متقابل یا وحدت متضادها )پدیده ها، نتیجه تنش با متضادهای خود را در خود ایجاد می کنند(. 
کمال شود؟( اصل دوم: انکار حالت منفی )چگونه تغییر می تواند توسعه یابد و موجب 

می کند(؛  باز  یادگیری  برای  را  راه  اجتماعی  سازمان  از  که  یک باره ای  )فرایند  کیفیت  به  کمیت  تبدیل  سوم:  اصل 
کرده و  از طریق دیالکتیك بتواند تناقض های محیط سازمانی را شناسایی  که  هنر مدیر، شکل دهی به این تغییر است 
کند و سازمان را به سوی نوآوری  فرصت ها را در اختیار مدیریت قرار دهد و با یافتن اثر پروانه ای، تناقض ها را مدیریت 

رهنمون شود.
گذشته باور به تغییر، خودکنترلی، نوآوری و تکامل در رسانه ها، به  تاریخچه ارتباطات و تحول رسانه ای در دهه های 
کارکردهای آن و  مثابه سازمان های سیال و خودزا را به خوبی تبیین می نماید. رابطه میان سخت افزار ارتباطی در رسانه و 
کلیدی پدیده چرخشی بودن و دوار  کیدی بر واژه  که هر دو بخشی از ساختار رسانه اند، تأ تأثیر و تأثر دو سویه میان این دو 

بودن فرایند رسانه در انگاره سازمان های خودزا و سیال است.
چرخشی بودن1 در »انگاره سازمان های سیال و خودزا« را می توان از تأثیرات متقابل این عرصه ها دانست:

که به توسعه صنایع مخابرات منجر شد. الف( توسعه ارتباطات راه دور 
که منجر به توسعه صنایع فیلم سازی و هنر شد. گسترده ارتباطات صوتی و تصویری  ب( تحول 

کامپیوتر و تحوالت  که منجر به توسعه صنایع  ج( شکل گیری شیوه های محاسبه جدید برای تجزیه و تحلیل داده ها 
گردید. نرم افزاری و سخت افزاری 

که به تغییر روند  ترکیب این سه ویژگی موجب شکل گیری »ارتباطات نوین« در سایه »تکنولوژی های روزآمد« شد 
ارتباطات در سازمان ها و جوامع انجامید. این تحوالت شگرف موجب شد از سویی تأثیرات شگرفی را در زمینه سرعت، 
کیفیت، ارزانی و افزایش حجم فعالیت های اطالعاتی به همراه خاصیت هم افزایی و نیز عواقب مختلف  انعطاف پذیری، 
سیاسی اجتماعی شاهد باشیم. ادغام قابلیت های برشمرده موجب همگرایی شد و همگرایی و ادغام فنی به طور معمول،  
توسط  اطالعات  کنترل  سیستم  کاهش  زمینه ساز  ارتباطات  روند  در  قانونی  موانع  حذف  و  سازمانی  همگرایی  به  منجر 
حکومت ها و صاحبان قدرت شد. این روندها به صورت چرخشی و دوار از عرصه اقتصادی وارد عرصه سیاست و اجتماع 
کرده و روند چرخشی خود را به صورت مارپیچ تا نفوذ در درونی ترین  گردید و از عرصه اجتماع نیز به عرصه فرهنگ نفوذ 

الیه های حیات انسان ادامه می دهد.
که در یك پیام با  کرد  گونه ای برنامه ریزی  گذشته، حال و آینده را می توان به  که در سیستم ارتباطی نوین،  تا جایی  
یکدیگر مرتبط شوند. دیگر، زمان معنایی ندارد. »فضای جریان ها« و »زمان بی زمان« بنیان های مادی فرهنگ جدید 
ع سیستم های اطالع رسان و دانش محور را به شکلی تکاملی در برمی گیرد، روابط مردمان  که عالوه بر این که تنو هستند 

به طور مرتب باز تعریف می شود و این همان»نظم در عین بی نظمی« و آشوب است. )کاستلز، 1382(
که »شبکه ها«  گیر رهنمون می سازد  بررسی ساختارهای نوظهور تحت تأثیر تکنولوژی اطالعات، ما را به این نتیجه فرا

1.	loop
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گسترش منطق شبکه ای، تغییرات چشمگیری در عملیات و نتایج  ریخت اجتماعی جدید جوامع ما را تشکیل می دهند و 
گیر  گسترش فرا فرایندهای تولید، تجربه، قدرت و فرهنگ ایجاد می کنند. پارادایم نوین تکنولوژی اطالعات، بنیان مادی 
آن را در سرتاسر ساختار اجتماعی فراهم می آورد. »قدرت جریان ها «از »جریان های قدرت« پیشی می گیرد و غیبت یا حضور 
در شبکه و پویایی هر شبکه در برابر دیگر شبکه ها، منابع حیاتی سلطه و تغییر در جامعه جهانی هستند. بر این اساس، روابط 
شبکه ای و مجازی در اصل شبکه ای اجتماعی است که در آن مرزهای افقی و عمودی برداشته شده و افراد، گروه ها، بخش ها 

کنده از لحاظ جغرافیایی، ولی متصل و مرتبط به یکدیگر را شامل می شود. )کاستلز، 1999( و سازمان های پرا
کولوژی رسانه، به عنوان عامل اصلی در تأیید و تبیین انگاره رسانه به مثابه سیستم خودزا و سیال محسوب می شود  ا
که تعامل دوار و چرخشی میان سه شاخص  به خوبی بیانگر جنبه های برشمرده در این استعاره از سوی مورگان است؛ چرا 
محیطی  به عنوان  که  اجتماعی«  »موقعیت  و  رسانه«  مندرجات  و  »محتوا  دسترس«،  در  »فناوری  یعنی  رسانه  کولوژی  ا
کاملی از رسانه به مثابه سیستم سیال  بزرگ بخش اعظمی از فعالیت های جامعه در چارچوب آن شکل می گیرد، مصداق 

و خودزا به شمار می رود.

 

 

مندرجات و محتواموقعیت اجتماعی

شکل شماره 1 : تکنولوژی در دسترس چرخه رسانه خودزا

کولوژی و چرخه خودزا در رسانه  ا
کل رسانه جریان دارد، بلکه در هر یک از رونده ها و فعالیت های حرفه ای آن نیز قابل رؤیت است. این امر، نه تنها در 
همان گونه که گفته شد استعاره های مورگان نه تنها در حیطه سازمان هایی رسانه ای به خوبی باز تعریف می شود بلکه 
که در این  گون و چندوجهی بودن محصوالت پرسانه ای تطبیق دراد  گونا در حیطه تولیدات محصول رسانه ای هم ابعاد 
زمینه به خیر به عنوان محصول مشترک تمام رسانه ها اعم از دیداری، شنیداری، مکتوب و دیجیتالی از منظر استعاره های 

موگارن نظر می افکنیم.

استعاره های مورگان و محصوالت خبری 
گونی در ارتباط با ساخت و شکل گیری اطالع رسانی، خبر را به عنوان گسترده ترین ابزار انتقال اطالعات  تئوری های گونا
که  که خبر با واقعیت عینی سروکار داشت تا دوره های بعد  گون از زمانی  گونا کرده است. این تئوری ها در دوره های  ح  مطر
گرفت و به دنبال آن واقعیت رسانه ای به عنوان تفسیر واقعیت از نگاه رسانه ها مورد  واقعیت، ساخت اجتماعی به خود 
گفتمان های عمومی و  گفت وگوها و  از  از طریق تنظیم فهرستی  امروزه روزنامه نگاران و خبرنگاران  گرفت.  پذیرش قرار 
که به رویدادها و شرایط اجتماعی معنا می بخشند، نقشی فعال در ساختاردهی به واقعیت  آماده سازی روایت هایی  نیز 

اجتماعی ایفا می کنند. )ولتمر 2014، ص 52(
در  ارزش آفرینی  و  خبر  مدرن  انگاره های  مبنای  که  است  جوامع  در  خبر  کارکردهای  تئوری ها،  این  از  مهم تر  اما 
که ظرفیت و  کارکردهای خود از قدرت زیادی برخوردار است  سازمان های رسانه ای است. بر این مبنا خبر برای تحقق 

توانایی آن را از زاویه انگاره ها و استعاره ها بازمی شناسیم.
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گروه های  گسترش روابط در میان اعضای جامعه و  خبر به مثابه ابزار پیوند اجتماعی: وسایل ارتباط جمعی در بسط و 
انسان است، نقش بسزا  که دو پدیده توسعه اجتماعی  ایجاد جامعه پذیری و نقش پذیری  مختلف، عمل می کنند و در 
گون و الگوسازی و ایجاد فرایند همانندسازی و فرافکنی به خلق پایگاه های اجتماعی  گونا دارند. رسانه ها با ارائه اطالعات 
و نقش های اجتماعی جدید برای افراد جامعه مبادرت می کنند، این نقش ها در عین ارتباط با هویت فردی آنان متکی بر 

که رسانه آن را به وجود آورده است. عناصر جامعه پذیری جدیدی است 
ح، بیان و تفسیر اطالعات و تجویز شرایط و ارزش های اجتماعی  از سوی دیگر، همبستگی بین اجزای جامعه به شر
کند.  کمك  افزایش این همبستگی  نیاز دارد. خبر می تواند در بیان شرایط و تفسیر اطالعات موجود به ایجاد و  مشترك 
هم چنین ارائه خبر و اطالعات می تواند با هدف آموزش های مورد نیاز برای یادگیری رفتارهای جدید و فرایند جامعه پذیری 

که با وظایف و حقوق شهروندی در تمامی ابعاد سیاسی،  اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی درگیر است. همراه باشد 
پایگاه، نقش  ارائه اطالعات جدید و جریان سازی خبری به دلیل ظاهر بی طرف آن می تواند به خلق  این مسیر  در 
گروه و جماعتی از طریق ارتباط ایجاد می شود، در  و حتی هویت جدید برای مخاطبان خود منجر شود. زیرا هر تشکل، 
نتیجه وقتی اذهان مردم متوجه یك اتفاق یا حادثه می شود، همین واقعه باعث متمرکز شدن همه اذهان به یك نقطه 

ع »جماعت و وجه مشترك بودن«  را ایجاد می کند. )غفاری، 1375( می شود و این یك نو
که از آن »چارچوب های  گزارش های خبری به عنوان موضوعی  کشورهای غربی  خبر به مثابه منبع قدرت: امروزه در 
آن  به  راهبردی  چارچوب   )2000 الورنس   ،1997 جامیسون  و  )اپال  گرفته اند  قرار  پذیرش  مورد  می شود،  یاد  راهبردی« 
برگزیده  استراتژیک  و  راهبردی  محاسبات  طریق  از  سیاسیون  چگونه  می دهد  توضیح  که  می شود  اطالق  خبری  گزارش 
می شوند نه این که یک دیدگاه خاص یا یک ایدئولوژی خاص موفق شده است بر دیدگاه و ایدئولوژی مخالفان برتری پیدا 

کند. )ولتمر، 2014، ص 67(
برای درك چگونگی نقش و موقعیت اطالعات و خبر به عنوان منبع قدرت در رسانه فراتر از آن چه در عرصه سیاسی 
گونی برای مقابله  گونا کرد. در طول تاریخ شیوه های  گردش اطالعات می توان اشاره  ح است به مقابله های تاریخی با  مطر
با خواست »صاحبان قدرت« صورت پذیرفته است. این  یا جهت دهی خاص به اطالعات، همسو  گردش اطالعات و  با 
گون  گونا گذشته یعنی »سانسور« صورت می گرفته است، اما امروزه در جوامع  اقدامات به رایج ترین شیوه در دوران های 

گرفته می شود. شیوه های پیچیده تری نیز به کار 
در دنیای جدید ارتباطات و زیرشاخه های آن به عنوان »روان شناسی مخاطب«، »اقناع« و »ترغیب« با داشتن مبانی 
علمی، به عنوان ابزار نوین جهت دهی و هدایت کننده اطالعات پا به عرصه وجود نهاده است. این ابزار و شیوه های مدرن 
کارکرد سانسور را در »گردش  گر چه از عنوان و تابلوی سانسور بهره مند نیست، اما به شکل غیرمستقیم و پیچیده همان  ا

اطالعات« بر عهده دارد.
ع ایدئولوژی«  این روند در برخی نظرگاه ها تا جایی پیشرفته است که »خبر« را نه یك پدیده طبیعی بلکه »محصول مصنو
که نه تنها واقعیت های اجتماعی و  گفتمان است  که خبر یك  گالسکو بر این باور است  می دانند، به عنوان نمونه مکتب 
حقایق را بی طرفانه منعکس نمی سازد، بلکه در »ساخت اجتماعی واقعیت« هم مداخله می کند. ساخت اجتماعی واقعیت 
کارکرد سانسور را به نحوه  گرچه در ظاهر با سانسور ضدیت دارد، ولی در باطن  که ا با شیوه ها و تکنیک هایی همراه است 
گونی اعمال می شود.  گونا پیچیده تری بر ذهن انسان ها اعمال می کند. این حرکت نوین در قالب ها و شیوه ها و روش های 
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ع »برجسته سازی1« و »قاب بندی«2 را به عنوان برجسته ترین و مهم ترین شیوه هایی معرفی  محققان ارتباطات دو موضو
که رسانه ها با اتخاذ این دو شیوه می توانند واقعیت رسانه ای را محقق  بسازد و در نهایت بر فرایندهای اجتماعی  کرده اند 
ک  گزینش خورا که رسانه ها به هنگام  تأثیر شگرف و قابل توجهی بر جای بگذارند. منظور از »برجسته سازی« این است 
که بر  کند. تحقیقاتی  تبلیغاتی برای اخبار روزانه خود به انتخاب مطلب از میان مقدار نامحدودی اطالعات بالقوه اقدام 
گرفته است، نشان می دهد نتیجه هرگونه تصمیمی )اعم از تصمیم  روی مفاهیم و پیچیدگی های »برجسته سازی« انجام 
کنگره در تصویب قوانین، تصمیم بازرگانان  رأی دهندگان مبنی بر انتخاب نماینده یا رئیس جمهور، تصمیم نمایندگان 
که در زمان تصمیم گیری در اختیار بوده است.  از اطالعاتی تعیین می شود  زیادی به موجب آن دسته  تا میزان  و غیره( 
که در دست دارند اقدام به  تصمیم گیری می کنند  به عبارت دیگر، افراد در لحظه تصمیم گیری تنها بر اساس اطالعاتی 
کنترل افکار عمومی به عنوان یک ابزار  که  کومبس و همکاران 1997(. به همین دلیل است  کیندر 1987؛ مک  )اینگار و 
کشورهای دموکراتیک و غیردموکراتیک، رهبران سیاسی به طور  کلیدی، همواره در دست صاحبان قدرت بوده است. در 
گاندا یا تبلیغات، دستکاری، تهدید، رشوه و غیره  این اطمینان را به وجود  مشابه تالش می کنند تا به هر وسیله ممکن  پروپا
آورند که موضوعاتی که به نفعشان است را برجسته نموده و مهم تر از آن موضوعاتی که به صورت بالقوه خطرآفرین هستند 
امروزه  تیتر و سرفصل محدود نیست.  انتخاب  با این حال قدرت رسانه ها تنها به تهیه لیست اخبار و  کنند.  را خاموش 
که پوشش می دهند، تفسیر و ارزیابی هم انجام می دهند. به  گزارش هایی  کنار اخبار و  کارشناسان در  رسانه ها با دعوت از 
هر حال در اخبار و گزارش های خبری می توان شاهد شکل های زیرکانه تر  و حتی نافذتر  از تفاسیری بود که پیرامون واقعیت 
گرفته است موجب روشن شدن شیوه ها و روش هایی شده  که پیرامون »قاب بندی« صورت  ح می شود. تحقیقاتی  مطر
که با آن ها متون خبری به طور تلویحی علل یک وضعیت واقعی را بیان می کنند و ارزش های مرتبط با آن و اثر پذیرفته 
از آن را مشخص نموده و روش های احتمالی حل مسئله را نیز پیشنهاد می کند )اینتمن 1993؛ جانسون-کارتی 2005(. 
ع خاص به عقاید و باورهای عام جامعه مخاطبان، به عنوان یک ابزار شناخت  »چارچوب بندی« با پیوند دادن یک موضو
گر این ابزار در اختیار مخاطبان و  که ا گونه ای  حتمی نمایانگر می شود و به واقعیات و رویدادها معنا و مفهوم می بخشد، به 

ع دچار شک و تردید می شوند. مصرف کنندگان اخبار نباشد، بخش اعظمی از آن ها در رابطه با فهم موضو
گامسون و مودیلیانی3 )1989( قاب بندی را به عنوان یک بسته تفسیری معرفی می کنند که شبیه به »برجسته سازی« 
ج دبلیو بوش پیرامون  بر مخاطبان اعم از مردم عادی و خواص )تصمیم گیران( تأثیر می گذارد. سخنرانی و لفاظی جور
حمالت  پیرامون  تعبیرها  و  تفسیر  همه  که  است  قاب بندی  تأثیرگذاری  میزان  از  جالب  نمونه ای  خود  ترور  علیه  جنگ 
تروریستی 11 سپتامبر را به سمت توجیه اقدامات تالفی جویانه نظامی سوق داد. چارچوب »جنگ علیه ترور« بخشی از 
که در همین راستا از سایر تجهیزات و  یک استراتژی متمرکز برای مشروعیت بخشیدن به حمله نظامی علیه عراق بود 

کالمی نظیر قیاس صدام حسین با هیتلر نیز استفاده شد. )اینتمن 2004( تسلیحات 
را  انگاره  از آن استفاده می کنند.  کسب و بسط قدرت  که رسانه ها برای خلق،  انگاره سازی خبری شیوه دیگر است 
از جنبه های  که  از تصویرهایی است  که مضمون آن به خودی خود مجموعه ای  کرد  می توان به مثابه یك سازه تعریف 
که شخص  گون واقعیت در ذهن فرد به وجود می آورد، در حقیقت انگاره به مجموعه ای از ویژگی ها اطالق می شود  گونا

تشخیص می دهد یا در ذهن خود مجسم می کند. انگاره ها از مؤلفه های ذهنی، عملی و شناختی تشکیل می شوند. 

1.	Agenda-Setting	

2.	Framing	

3.	Gamson	and	Modigliani
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که تحت  کتیک ها  از این فرایند است. این تا القای پیام خاص بخش دیگری  از تکنیك های خبری برای  استفاده 
تکنیك  کلی بافی،  تکنیك  حذف،  تکنیك  شامل:  است،  شده  نام گذاری  تافلر  سوی  از  اطالعاتی  کتیک های  تا عنوان 
زمان بندی، تکنیك قطره چکانی، تکنیك تبخیر، تکنیك بازگشتی و تکنیك دروغ بزرگ و تکنیک تکرار است )تافلر، الوین، 
این  از  از هر یك  پیامی خاص  القای  برای  اطالع رسانی  نیازمندی های دستگاه های  و  موارد خبری  بر حسب  که   )1370

تکنیك ها استفاده می شود. )جامعه شناسی خبر، وردی نژاد بهرامی، 1388(
خبر به مثابه خلق معنا در جامعه: خبر و اطالع رسانی به دلیل ظرفیت های ویژه در تولید قناعت ذهنی و اقناع سازی 
جریان  که  ویژه ای  ظرفیت های  شود.  محسوب  جوامع  در  فرهنگی  توسعه  عامل  می تواند  گسترده  به صورت  جمعی 
اطالع رسانی برای الگوسازی و همانندسازی در میان قشرهای مختلف جامعه دارد عامل مهمی در جهت دهی به رفتارهای 
که با تمامی ابعاد  مخاطبان انبوه است. این ظرفیت در تالقی با پردامنه بودن موضوعات مرتبط با جریان اطالع رسانی 
کند. تلفیق میان هنر  گاهی،  دانش و بینش جوامع ایفا  حیات انسان درگیر و مواجه است، می تواند نقش اصلی را در خلق آ
گزارشگر  که در ذهن و اندیشه خبرنگار،  گون یك واقعیت عینی، برای شکل گیری واقعیت ذهنی  گونا نگارش با جنبه های 
گون در عرصه خبر و اطالع رسانی به عنوان بخشی از بازی های  و نویسنده خلق می شود،  سبب شده است تا سبک های گونا

گیرد. زبانی در خدمت تولیدات فرهنگی و خلق معنا در جامعه قرار 
فرایندی  به عنوان  دارد  تبلیغ  و  روانی  خبر،  عملیات  که  ظرفیت هایی  بر  تکیه  با  اطالع رسانی  جریان  میان،  این  در 
کلیشه سازی،  ارزش ها،  قهرمان پروری ها،  باورها،  هنجارها،  ح واره ها،  طر خلق  انگاره سازی،   واقعیت،  خلق  در  پرقدرت 
که  در حالی است  این  گفتمان جدید عمل می کند.  ایجاد  و  افق ها  ادغام  افق های جدید،  از سوژه ها، خلق  الگوبرداری 
گون یك واقعیت، سبب شده تا در عرصه  گونا تصویرسازی ذهنی برای مخاطبان از طریق تلفیق میان هنر با جنبه های 

گیرد. گون شکل  گونا خبر نیز سبک ها و شیوه های ادبی و حرفه ای 
گون در بستر فرهنگ آن جامعه تولید، پردازش و توزیع می شود، آن چه  گونا که خبر در جوامع  کلی از آن جایی  به طور 
کارکرد خبر در نقش  گرفته است در حقیقت به دنبال  به عنوان تقسیم بندی خبر به عنوان »نرم خبر« و »سخت خبر« شکل  
که ضمن تأمین  که »سخت خبر« را به عنوان خبرهای جدی و مهم و »نرم خبر« را به عنوان خبرهایی  سرگرمی بوده است 

کارکرد یافته اند. )همان( نیاز اطالعاتی مخاطبان جنبه های عادی تر زندگی را پوشش می دهد،  
که بر نقش و اهمیت خبر در سازمان های رسانه ای تأثیر  خبر به مثابه دروازه بانی: دروازه بانی یکی از عواملی است 
سروکار  خبرها«  »گزینش  با  گونه ای  به  هستند  مشغول  اخبار  تهیه  به  خبری  رسانه های  در  که  کسانی  همه  می گذارد. 
کارشناسان علوم  دارند. این افراد »گزینشگر« یا دروازه بان1 نامیده می شوند. این اصطالح در سال 1947 به وسیله یکی از 

کورت لوین2 به کار برده شد.  اجتماعی آمریکا به نام 
گرچه تحقیقات لوین به حرفه روزنامه نگاری مربوط نیست و توجه او بیشتر به فرایند انتقال مواد غذایی از تولید به  ا
که بر فرایند انتقال خبر از شروع رویداد تا خواندن  ع  مصرف بوده است، با این حال وی در یکی از تحقیقاتش به این موضو
کم بر فرایند خبر از رویداد تا خواندن، نظیر  گون نظارت دارند، اشاره داشته است. وضعیت حا گونا برگه های خبر، عوامل 
گزینشگران  گون توسط  گونا که در فرایند خبر نیز اعمال  نظرهای  فرایند مواد غذایی از تولید تا مصرف است. بدین گونه 
مختلف صورت می گیرد و آن چه به نام خبر در رسانه ها ارائه می شود، حاصل انتخاب ها، تصمیم گیری و اعمال  نظرهای 

1.	Gate	Keeper

2.	Luwin
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گون است؛ یعنی این که اطالعات همیشه در مجراهایی قرار می گیرد که در منطقه دروازه ها است و در آن منطقه بر  افراد گونا
اساس مقررات »بی طرفانه« یا »شخصی« تصمیم هایی از سوی دروازه بانان اتخاذ می شود. دروازه بانان تصمیم می گیرند 

کانال ارتباطی را خواهند داشت یا خیر؟  که آیا اطالعات اجازه ورود در مجرا و 
دروازه بانی یك سری ضوابط ثابت و معیارهای »عینی« و حرفه ای دارد که به عنوان ارزش های خبری، »مالك انتخاب 
ج از رویداد مربوط  که به تأثیر عوامل مختلف موجود در خار اخبار« است و برخی ضوابط دیگر پنهانی و »غیرعینی« هستند 
عالقه های  و  سیاسی  وابستگی های  تمایالت،  احساسات،  )افکار،  روزنامه نگاران  ذهنی  قالب های  از  برخی  می شوند. 

شخصی( می تواند در این دروازه بانی تأثیر بگذارد. 
ل های  استدال کرده است.  بررسی  را  گزینشگران خبر  ارتباطی  رفتار  که  کسانی است  از جمله نخستین  وایت1  دیوید 
تمایالت،  اساس  بر  کامل  به طور  خبر  انتخاب  که  رساند  نتیجه  این  به  را  وایت  ارتباطی،  رفتارهای  بررسی  و  گزینشگر 
که معیارهای  ع، بررسی های انجام شده نشان می دهد  گزینشگر و سردبیر است. در مجمو نگرش ها و دیدگاه های شخصی 

گزینش خبر در ارزش های خبری و عوامل جانبی نهفته است. )بدیعی، 1369(
ج محیط خود اغلب مورد بحث و  گردش میان اعضای جوامع در داخل و خار کره: خبرها در  ابزار مذا خبر به مثابه 
که پیرامون یك خبر در جامعه انجام می پذیرد بر ماهیت  کره قرار می گیرند. وجود اظهارنظرها،  تفسیرها و تحلیل هایی  مذا
کاربرد دارد. خبر  کارکرد به ویژه در »دیپلماسی رسانه ای« در روابط بین الملل  کید می کند. این  کره تأ خبر به عنوان ابزار مذا
که بسیاری از دولت ها مواضع خود را پیش از اعالن رسمی، به صورت اخبار و  کره تا جایی پیشرفته است  به مثابه ابزار مذا
کنند، تا با دریافت بازخورهای جهانی بتوانند راهبرد  گزارش به عنوان دیدگاه و نظر مطبوعات یا سایر رسانه ها منتشرمی 
کره برای چانه زنی،  مصالحه، سازش و یا  کند. در این نقش، خبر به مثابه ابزار مذا مواضع رسمی خود را طراحی و اعالن 

گرفته می شود. احیانًا ایجاد تعارض عمدی، با هدف خلق فضای غیرصلح آمیز برای اغراض و اهداف سیاسی به کار 
که در اثر وجوه متعدد و صفات زمانی و مکانی  کاالیی پرکشش و سیال: ماهیت اطالعات و ارتباطات  خبر به مثابه 
کرده است.  گونی به خود می گیرد، به صورت طبیعی، خبر را به عنوان محصولی انعطاف پذیر و سیال تبدیل  گونا اشکال 
اهداف  از جنبه  و هم  پردازش  و شیوه های  از جهت محتوا  توزیع هم  و  تولید  از نظر شیوه های  انعطاف پذیری هم  این 
کرده است. با نگاهی به  کارکردی خبر متفاوت است. اما تکنولوژی های نوین ارتباطی زمینه سیالیت خبر را دو چندان 
کارکردهای آن ابعاد این سیالت به خوبی روشن می شود. عالوه  گردش خبر جهانی و  مقوله خبر در وب و شبکه مجازی 
گسترش ایده های مخالف از طریق رسانه ها  اعم از رسانه های سنتی و دیجیتال  شبکه های اجتماعی هم برای انتشار  بر 
که پیرامون رابطه بین ارتباطات اجتماعی و ارتباطات رسانه ای انجام  ایده ها به درون جامعه مهم هستند. تحقیقاتی 
که برای اثرگذاری هرچه بیشتر پیام های رسانه ای، الزم است این پیام ها در ارتباطات بین افراد  شده است نشان می دهد 
ارتباط  بین فردی  ارتباطات  و  ارتباطات رسانه ای  گیرد.  قرار  و مورد پذیرش  گردش درآمده  به  روزمره خویش  زندگی  در 
بسیار تنگاتنگی با هم داشته و مکمل همدیگرند. هر چند مردم بخش بزرگی از اطالعات خود پیرامون موضوعات سیاسی 
را از رسانه ها دریافت می کنند، لیکن به نظر می رسد آن ها در محیط های اجتماعی هم به یکدیگر اعتماد می کنند و فهمی 
که از رسانه ها دریافت می شود در حکم مواد  مشترک از مفهوم این اطالعات دارند )کافی و میوتز 1988(؛ بنابراین اطالعاتی 
گروه های اجتماعی، اقدامات جمعی  کرد؛ و در  گفتمان سازی را ایجاد  که با آن می توان حس جهان بینی و  اولیه ای است 

شکل می گیرد و هدایت می شود. )ولتمر، 2014، ص 70(

1.	David	White
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کاالی حساس و چندبعدی: نقطه پایانی و شایان توجه در اهمیت اطالع رسانی و جریان های خبری،  خبر به مثابه 
که به عنوان مواد خام برای پیام رسانی و تأثیرگذاری استفاده می شود.  مقوله »ماهیت داده ها« و محصوالت خبری است 
گون« متن، صوت، تصویر سبب شده است خبر  گونا به اشکال  برای »تولید  که ظرفیت ماهوی »اطالعات«  بدین معنا 
که هم زمان توانایی اطالع رسانی صرف، هدایت و جهت دهی،  آموزش،  به عنوان یك محصول چندبعدی و چندظرفیتی 
 تبلیغ و دست کاری ذهنی مخاطبان تسهیل شود. در این دگرگونی ماهیتی، شکل گیری »نرم خبر« در برابر»سخت خبر« 
که خبر و جریان خبررسانی را به عنوان یك بازیگر جدید  با ویژگی سرگرم سازی نیز به عرصه خبر وارد و سبب شده است 
در صحنه روابط قدرت محوری نماید. در این مسیر خبر به عنوان یك عنصر رقابتی در عرصه رقابت رسانه ای به صورت 
کاالیی ارزشمند در معرض قضاوت افکار عمومی قرار می گیرد. این برجستگی حرفه ای  ح است و خبر به عنوان  جدی مطر
موجب شکل گیری سبك های جدید در شیوه خبررسانی و نوآوری در سبک های روزنامه نگاری شده است. بروز و ظهور 
گ شخصی و  سایبر ژورنالیسم و روزنامه نگاری آنالین، نشر روزنامه، مجالت الکترونیکی و میلیون ها سایت خبری و وبال
که از حیث زمان و قدرت  که در اختیار ارتباطات انسانی قرار داده اند  گوشه ای از بستری است  شبکه های اجتماعی تنها 

انعطاف پذیری نسبت به سایر عرصه ها بی رقیب هستند.
تولید و توزیع اطالعات بر اساس نیاز مخاطبان و از طریق پست الکترونیك شیوه دیگری از جریان اطالع رسانی است 

گردیده است.  که به مدد فناوری های نوین میسر 
از  دیگر  یکی  آنالین،  و هزینه خرید  پرداخت هزینه عضویت  با  که  از طریق سایت های تخصصی  اطالعات  تجارت 
ح  مطر خبر  عرصه  در  رسانه های  سازمان  محصوالت  بودن  چندبعدی  پیرامون  آن چه  است.  ارتباطی  نوین  ویژگی های 
که  گونه ای عمیق تطبیق دارد  شد بر دیگر محصوالت رسانه ای از جمله تولید و فیلم و سریال و برنامه های سرگرمی به 

گون برای هر یک از ابعاد آن می توان نوشت. گونا کتاب های  پرداختن به آن در مجال یک مقاله نیست و 

نتیجه گیری
ظرفیت سازمان های رسانه ای و وجوه چندگانه آن سبب شده تا دنیای امروز هم در عرصه بین الملل و هم در عرصه 
که شاید  کشورها در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط رسانه ساماندهی شود. تا جایی  داخلی 
تکنولوژی های  مقهور  رسانه  خود  که  آن جا  از  و  کرد؛  ترسیم  رسانه  بدون  بشریت  آینده  برای  چشم اندازی  نتوان  دیگر 
گفت هر  که رسانه همان پیام است بلکه باید  گفت  که در ذات خود مفهوم رسانه را دارد، شاید دیگر نتوان  ارتباطی است 
گستره جوامع انسانی فراتر از  که ارتباط دوسویه و چند سویه ای را در میان فضای ارتباطی  »پیام خود یک رسانه« است 
محدودیت های زبانی و فرهنگ ها می گستراند. چشم انداز فعلی توسعه روزافزون تکنولوژی نشان می دهد خلق »پیام های 
که دیگر نه محدوده قوانین و نه محدودیت های فیزیکی و نه انواع پارازیت ها نتواند مانع انتشار آن  نانو« و ریزپیام هایی 
که ماهیت تکنولوژی های ارتباطی نوین و سلطه آن را به همراه  کشورهایی  شود چندان دور از ذهن و انتظار نخواهد بود و 
شناخت ماهیت چندوجهی رسانه و محصوالت تولیدی آن نداشته باشند، یقینًا در آینده نه چندان دور تنها مصرف کنندگان 
گسترش در دنیای تحت سلطه تکنولوژی »ریزپردازنده ها« و »ریزپیام ها« خواهند بود. انبوه پیام ها و رسانه های در حال 



354

منابع
گزینش خبر، مجله رسانه، سال  اول شماره یك، 1369. 1. بدیعی، نعیم؛ معیارهاى 

کتاب مهربان نشر. 2. برایان برگرون، 1387؛ اصول مدیریت دانش، ترجمه منوچهر انصاری، مؤسسه 
3. تافلر، الوین؛ جابه جایی در قدرت، ترجمه شهین دخت خوارزمی، 1370. 

4. دادگران، مطالعات انتقادی، 1376 دانشگاه آزاد.
5. دادگران، سید محمد؛ مبانی ارتباطات جمعی، چاپ نهم، تهران: انتشارات فیروزه، 1385.

6. شعار غفاری، پیروز، )1374(. »معرفت شناسی خبر«، فصلنامه رسانه، سال ششم، شماره 3. 
7. چامسکی. نوام، 1382 نئو لیبرالیسم و نظم جهانی ترجمه حسن مرتضوی نشر دیگر.

8. ضیایی پرور، حمید؛ 1386، جنگ نرم، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.
ح نو. کباز، انتشارات طر کاستلز،  مانوئل 1382، عصر اطالعات، ترجمه احد علیقلیان،  افشین خا  .9

کوییل، دنیس؛ 1382، درآمدی بر نظریه ارتباط جمعی. ترجمه پرویز اجاللی، چاپ اول، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها. 10. مک 
گرت مورگان درباره سازمان و استعاره های آن(. انتشارات دانشگاه تهران. 11. مشبکی، اصغر؛ سیمای سازمان، 1383 )مروری بر اثر ارزشمند 

12. وردی نژاد، فریدون؛ بهرامی، شهال؛ جامعه شناسی خبر 1388، انتشارات ثانیه. 
13. میرعابدینی، احمد؛ ارتباط و سیاست 1376، رسانه سال 8 شماره 3.

14. نگرین، رالف، خبر و تهیه خبر. ترجمه پیروزفر؛ فرانک، فصلنامه رسانه زمستان 1370 شماره 4.
15.	Albarran,	A.	B.	(2002).	Management	of	electronic	media	(2nd	ed).	Belmont,	CA:Wadsworth.
16.	Albarran,	A.	B.	&	Gormly,	R.	K.	(2004).	Strategic	response	or	strategic	blunder?	An	examination	of	AOL.
17.	Chan-Olmsted,	S.	M.	Kang,	J.	W.	(2003).	Theorizing	the	strategic	architecture	of	a	broadband	television	industry.	
Journal	of	Media	Economics,	16(1),	3	21.
18.	 Olmsted,	 S.	 M.	 &	 Chang,	 B.	 H.	 (2003).	 Diversification	 strategy	 of	 global	 media	 conglomerates:Examining	 its	
patterns	and	determinants.	Journal	ofMedia	Economics,	16(4),	213	233.
19.	 Castells,	 M.	 (1989).	 The	 informational	 city:	 Information	 technology,	 economic	 restructuring	 and	 the	 urban-
regional	process.	Oxford,	UK:	Blackwell.
20.	Castells,	M.	(1996-1998).	The	information	age	-	Economy,	society	and	culture.	3	Vol.	Oxford,	UK:	Blackwell.	Fourth	
Quarter,	2000.
21.	Dimmick,	J.	W.	(2003).	Media	competition	and	coexistence:	The	theory	of	the	niche.	Mahwah,	NJ:	LawrenceErlbaum	
Associates.
22.	Chomsky.	Noam	&	Herman	Edward.S.1988,	Manufacturing	Consent	the	Political	Economy	of	Mass	Media
23.	Maturana,	H.R.	Varela,	F.J.	(1980).	Autopoiesis	and	cognition.	Dordrecht,	The	Netherlands:	Reidel.	
24.	Morgan,Gareth.1997,Images	of	organization:	Sage	publication
25.	Picard,	R.	G.	(2004).	Environmental	and	market	changes	driving	strategic	planning	in	media	firms.	In	R.	G.
26.	Picard	(Ed.),	Strategic	responses	to	media	market	changes	(JIBS	Research	Report	Series	No.	2004-2)	(pp.	1	17).
27.	Ramstad,	G.	O.	(1997).	A	model	of	structural	analysis	of	the	media	market.	Journal	of	Media	Economics,	10(3),45	50.
28.	 Sylvie,	 George.JL.	 Wicks,CA	 Hollifield.lacy&	 AbAB.	 Sohn	 (2008)	 media	 management	 A	 casebook	 Approach,	
NewYork	Routledge.
29.	VOltmer,	Katrin,	2014,The	media	in	Transitional	Democracies,Polity	press
30.	Wirtz.w	Bernd,media	and	internet	management.	(2011)	Gabler,	http://www.gabler.de/Suche/wirtz/book.html.


