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فرایندها وتأثیرات رسانهها
راهنمای پوشش خبری در رسانهها
کمپین دیپلماسی رسانهای؛ عطف به ارتباطات استراتژیک
رسانههای جدید و آیندهنگری نظارت الکترونیکي در ایران
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فرایندهاوتأثیراترسانهها
ال .نابی ،رابین و ماری بت اولیور ،ترجمه :سید محمد مهدی زاده ،ناشر:
مرکز پژوهش و سنجش افکار477 ،1393 ،صفحه 250000 ،ریال.
مطالعه تأثيرات رسانهها يکي از مهمترين موضوعات در رشته ارتباطات است و مجموعه
وس��يعي از رويکردهاي نظري ،ابزارهاي روشش��ناختي و کارب��رد در بافتهاي اجتماعي
را دربرميگي��رد .البته ،پژوهش در زمينه تأثير رس��انهها ،در پرتو تغييرات بس��یار س��ريعي
که در محيط رس��انهاي در طول بيس��ت سال گذش��ته اتفاق افتاده است ،در وضعيتي قرار
دارد که نوآوري در محتوا و فناوري ،از نظريههاي متعارف اين حوزه پيش��ي گرفته اس��ت.
بنابراين ،بهنظر ميرس��د اکنون زمان مناس��بي براي تع ّمق و ارزيابي انتقادي درباره حوزه
تأثيرات رسانهها در طول چند دهه گذشته است و مهمتر اينکه دريابيم در سالهاي آينده،
بهکارگیری چه رويکردهايي در اين حوزه مفيد و مؤثر خواهد بود .اينها اهداف و انگيزههاي
اصلي نگارش اين کتاب است.
کتاب حاضر به چهار بخش تقسيم شده است .بخش اول ،به بررسي اجمالي حوزه رسانه،
ش��امل مفهومس��ازي درباره مخاطبان و تأثيرات رس��انهها ،و مسائل کليدي روششناختي
ِمرتبط با مطالعه تأثيرات رس��انهها اختصاص دارد .از آنجا که وسعت و اعتبار دانشي که به
دس��ت ميآوريم ،به روشهاي کسب دانش بس��تگي دارد ،تصور نویسندگان اين است که
اين بخش ،عنصر اصلي در تعيين ارزش اين کتاب است.
در بخش دوم ،بر رهيافتهاي نظري مسلط در قلمرو تأثيرات رسانهها ،از نظر فرهنگي،
سياس��ي و اجتماعي تمرکز میش��ود .در اين بخش ،بعضي از پارادايمهاي نظري اصلي در
حيطه تأثيرات رسانهها (براي مثال کاشت ،چارچوبسازي ،نفوذ ادراک شده) گنجانده شده
است که به تأثيرات پهن دامنه رسانهها با داللتهاي ضمنی کالن مرتبط هستند.
در بخ��ش س��وم ،تمرکز ب��ر روي مضامين گزينش و پردازش پيام اس��ت که در ادبيات
رس��انهاي ،مهم تلقي ميشوند .اين بخش ،به لحاظ گس��تره تحوالت نظري متنوع است؛
ب��ه گونهاي که بعضي از فصله��ا ،حول الگوها و رويکردهاي نظ��ري خاص (برای مثال
اس��تفاده و رضامندي ،الگوي ظرفيت محدود) تمرکز يافته اس��ت؛ درحالیکه ساير فصلها
به بررس��ي متغيرهاي گزينش ،پردازش و پاسخ ميپردازند که از ديدگاه نظري (براي مثال
هيج��ان ،همذات پنداري ،تفاوتهاي ف��ردي) قابل مطالعه و بررس��ياند .به هرحال ،اين
فرايندها باهم تالقي دارند و به مجموعه کامل قلمروهاي محتواي رسانهای مرتبطاند.
در بخ��ش چهارم ِکتاب ،به گرايش حاکم بر ادبيات مربوط به تأثيرات رس��انههاـ رابطه
آنها با اقناع و يادگيري [مخاطبان]  -رجوع دوباره ش��ده و رويکردهاي نظري آن ش��امل
نظريهه��اي اصلي اقناع و بويژه نظريه ش��ناختي اجتماعي در زمينه بهداش��ت و س�لامت
عمومي ،تبليغات تجاري و سواد رسانهاي و تأثير رسانهها در اين زمينهها مطالعه و بررسي
ميشود.
ب��ه باور نویس��ندگان ،کت��اب حاضر به چند دلي��ل ،ميتواند مکمل آث��ار قبلي در زمينه
تأثيرات رسانهها باش��د .از جمله اینکه ،بررسي دقيق حوزه تأثيرات رسانهها ،شامل مسائل
و موضوعات روشش��ناختي و تاريخي ،و ارائه چکيدهاي تلفيقي از وضعيت پژوهش در اين
حوزه ،به خوانندگان کمک خواهد کرد تا با زمينهها و رويکردهاي منحصربهفرد قلمروهاي
پژوهشي آشنا شوند.
راهنمای پوشش خبری در رسانهها
نصراللهی ،اکبر ،انتشارات فارس475 ،1393 ،صفحه340000 ،ریال.
پوشش خبری رایجترین ،جذابترین ،متنوعترین ،مهمترین ،پیچیدهترین و جنجالیترین
کار رسانهها ،بویژه رسانههای خبری است .اهمیت این ویژگیها با تع ّدد و کثرت رسانهها،
گستره کارها و تکنولوژیها و آرایش جدید ارتباطی ،نه تنها کم نشده ،بلکه بیشتر نیز شده
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سواد
است .عالوهبراين ،افزایش دسترسیهای مخاطبان به رسانههای مختلف و باالرفتن 
آنها نیز بر حساسیت و اهمیت کار افزوده است.
عوامل آش��کار و پنهان بسیاری ،اعم از درونسازمانی و برونسازمانی ،بر پوشش خبری
اثر میگذارند که شناسایی این عوامل یا میزان تأثیر آنها به راحتی ممکن نیست ،در عین
حال میتوان با تبادل تجربیات ،همآموزی ،اس��تفاده از تحقیقات رسانهای ،تسلط بر ابزارها
و تاکتیکهای خبری و آشنایی با علوم دیگر ،هم ب ه خوبی خبر را مدیریت کرد و هم اینکه
تولیدات خبری رسانههای دیگر را مورد تحلیل قرار داد.
این کتاب هفت فصل دارد؛ در فصل اول اهمیت ،تعاریف ،ابزارها ،رویکردها و راهبردهای
پوش��ش خبری و ش��یوههای اعمال هر کدام از آنها با ذکر مصادیق از رس��انههای مختلف
تشریح شده است.
در فصل دوم ،وظایف مدیریت خبر شامل اهمیت ،تعاریف ،چگونگی و الگوهای مدیریت
خبر شامل برنامهریزی ،سازماندهی ،تصمیمگیری و نظارت در خبرهای مطبوعاتی و رادیو
تلویزیونی تبیین شده است.
فصل سوم ،به توضيح مدیریت موضوعهای خبری ،مدیریت واژهها و جمالت ،مدیریت
تصاویر (تصاویر خش��ن ،تصاویر مجرمان و ،)...مدیریت تک��رار و مدیریت چینش اخبار به
شکل کاربردی و به همراه مصادیق مطبوعاتی و رادیو و تلویزیونی ،پرداخته است.
فص��ل چه��ارم ،به تناق��ض و تعارض در خبر اختص��اص دارد .در ای��ن فصل ،ضرورت
هماهنگی بین اجزا و بخشهای مختلف رسانه و اهمیت تکمیلکنندگی پیام ،انواع تعارض،
علل تعارض و راهکارهای رفع آن آمده است.
فص��ل پنجم به تاکتیکهای متنوع و متعدد پوش��ش خب��ری و چگونگی اعمال آن در
پوشش خبری پرداخته است .تاکتیکهای پخش مستقیم خبر ،اختصاصیسازی ،میکروفون
فعال ،بمباران اطالعات ،ش��روع قبل از دیگران ،موازیسازی ،صدای مردم و کارشناسان،
تقدم و تأخر ،حساس��یتزدایی ،قرینه و مقایسه ،پوش��ش دوگانه ،عادینمایی ،دربانی ،رفع
تکلیف ،نقل قول ،کانتکس و زمینه ،هزینه از سرمایه ،هزینه برای سرمایه ،باال بردن توقع،
و زمان ایمن برخی از تاکتیکهای مهم این فصل هستند.
فصل ششم ،سه بخش دارد؛ در بخش اول ضمن تشریح چیستی و اهمیت اخبار فوری،
ویژگیها ،عناصر و فرایند اس��تفاده از آن در تلویزیون ،دو خبر فوری مهم تجزیه و تحلیل
ش��ده اس��ت .در بخش دوم ،مدیریت بیطرفی در اخبار ،ش��اخصهای بیطرفی و مدل و
راهکارهای اعمال آن در خبر آمده اس��ت و بخش س��وم نيز به تشريح مدیریت سابقه خبر
اختصاص دارد .در آخرین فصل کتاب ،مدیریت اخبار با توجه به ماهیت متفاوت رس��انهها،
مدیریت تبلیغ در خبر و بازی در خبر تبیین شده است.
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کمپین دیپلماسی رسانهای؛ عطف به ارتباطات استراتژیک
خرازی ،رها ،ناشر :دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها 177 ،1393 ،صفحه.
این کتاب ،به کمپین دیپلماسی رسانهای در حال ساخت در البراتور دیپلماسی رسانهای
کش��ورها و رسانههای جریانساز جهانی میپردازد .نویسنده ،کمپین دیپلماسی رسانهای را
تک��رار بیپایان بازبینی ،بازاَرزیابی ،بازطراحی و اجرای آن بخش از دیپلماس��ی میداند که
امکان راهیابی به فضای رسانهها را مییابد.
سپهر رسانهای ـ دیپلماتیک ،پیچیده ،برآمده از محیطی با ارتباطات و تأثیرات شبکهای،
میانرشتهای و چند رشتهای است که بر ارتباطات استراتژیک استوار است.
تصمیم به حل مناقش��ات و آغ��از مذاکرات ،همواره یکی از پیچیدهترین و دش��وارترین
بخشهای کاری دیپلماس��ی و سیاس��ت خارجی کشورها بوده اس��ت .اما پیچیدهتر از آن،
طراحی کمپین دیپلماس��ی رس��انهای الزم ب��رای مرحله دعوت به ح��ل تعارضها و آغاز

مذاکرات ،همراهی با روند مذاکرات و بعد از مذاکرات است؛ آن هم در اقیانوسی از پیامهای
رس��انهای ش��بکههای ماهوارهای جریانس��از اصلی جهانی ،خبرگزاریه��ای مهم جهانی
ماهوارهای و بر خط و ش��بکههای اجتماعی متصل به میلیاردها تلفن همراه هوش��مند در
سراسر جهان.
در این میان ،آنچه هوش��مندانه ،حرفهای و ماهرانه باید انجام ش��ود ،ساخت گفتمانها
و تصاویر رس��انهای و چینش دادههای دیپلماتی��ک در این گفتمانها و تصاویر دیپلماتیک
رس��انهای است .این کمپین ،از یک س��و بر نوعي سیستم قوی کسب اطالعات و از سوی
دیگر ،بر طرح هوشمند چینش گفتمانها و تصاویر دیپلماتیک رسانهای استوار است.
اثر یادشده در شش بخش و به این شرح تدوین شده است:
بخش اول ،کمپین دیپلماسی رسانهای هوشمند عطف به ارتباطات استراتژیک نام دارد و
به موضوعاتی چون :کمپین هوشمند دیپلماسی رسانهای ،کمپین دیپلماسی رسانهای مبتنی
بر طرح ارتباطات استراتژیک کشوری ،چتر ارتباطات استراتژیک ،رئالیسم تا آرمانگرایی در
کمپین دیپلماسی رسانهای ... ،و قلمروهای نوین دیپلماتیک پرداخته است.
در بخش دوم باعنوان کمپین دیپلماس��ی رس��انهای مذاکرات ،طیف دیپلماسی رسانهای
درهای بسته تا دیپلماسی رسانهای مدیریت تعارض را مدنظر قرار میدهد.
بخش سوم یعنی رسانهها؛ بازیگران نوین دیپلماتیک ،کمپین دیپلماسی رسانهای هوشمند
را بررسی کرده است.
بخش چهارم به گفتمانسازی دیپلماتیک رسانهای اختصاص دارد و نویسنده طی آن ،به
تحلیل گفتمان دیپلماسی رسانهای ،گفتمانسازی دیپلماتیک رسانهای ،و کمپین دیپلماسی
رسانهای میپردازد.
در بخش پنجم با عنوان کمپین دیپلماس��ی رس��انهای عطف به وب هوشمند ،از زوایای
مختلف کمپین دیپلماسی رسانهای عطف به وب هوشمند مورد بررسی قرار میگیرد.
برندینگ کشوری؛ آرمان ـ طرح ارتباطات استراتژیک کشور ،موضوع بخش ششم است
که در آن مباحثی چون :ظرفیتهای نخبگان سیاسی ،تعامل رسانهها ،انعکاس منافع ملی
و برندینگ منفی کشوری مورد واکاوی قرار گرفته است.
رسانههای جدید و آیندهنگری نظارت الکترونیکي در ایران
مسعودی ،امیدعلی ،ناشر :دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها،
 304 ،1393صفحه.
بهراس��تی در س��الهای پیش رو اعمالی چون خودنظارتی و دگرنظارتی باتوجه به نقش
دولتها در س��الهای گذش��ته چگونه رقم خواهد خورد؟ به س��وی ابهام خواهیم رفت یا
شفافیت بر گردش اطالعات حاکم خواهد شد؟ کتاب رسانههای جدید و آیندهنگری نظارت
الکترونیکي در ایران ،تالشی است برای یافتن پاسخ این پرسشها و پرسشهایی دیگر تا
نقش سیاس��ت ،فرهنگ و ارتباطات بیش از گذشته برای برنامهریزان نظارت الکترونیکي و
صاحبان رسانهها مشخص شود.
این کتاب ش��امل هفت فصل با این عنوانهاس��ت :فصل اول ،ب��ه آینده خوش آمدید؛
فصل دوم ،نظام بزرگتر در خدمت نظام کوچکتر؛ فصل سوم ،دو روی یک سکه (مبانی
نظری)؛ فصل چهارم ،روششناسی تحقیق (روش دلفی)؛ فصل پنجم ،آینه آینده (یافتههای
تحقیق)؛ فصل ششم ،بحر در کوزه (خالصه ،نتیجهگیری ،و پیشنهادها)؛ فصل هفتم ،فردا
دنیای دیگری است.
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