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چکیده:
گیري خود را مرهون یک اقدام، ي مسئولیت اجتماعی شکلنظریه

این نظریه، مفهومی فراتر از قانون داند. کمیسیون آزادي مطبوعات آمریکا می
ها در بهتر شدن جامعه انجام شود که سازماناست و به نقشی مربوط می

ده و تعامالت ها امروز تا حدي به تار و پود جامعه مبدل شدهند. رسانهمی
پذیر و تا حدي کنند و بعنوان یک نهاد مسئولیتدیگر نهادها را هماهنگ می

ها با باشند. عالوه بر این رسانهساز در رشد اجتماعی مؤثر میمسئولیت
ها، نهادینه نموده و هاي غیر مستقیم، مدل پاسخگویی را در سازماننظارت

هاي مختلف . در این مقاله نظریهسازدي مطالبه را فراهم میاین مدل زمینه
مسئولیت اجتماعی مورد کنکاش قرار گرفته است و نگاه منتقدین و موافقین 
آن مورد در بستر نقد و بررسی قرار داده است. این نظریه؛ معتقد است 

ها در قبال جامعه بایستی بعنوان منبري براي تبادل تفسیر و نقد را رسانه
هاي مختلف جامعه ارائه دهند.روهترسیم نماید و تصویري از گ
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مسألهیانبمقدمه و 
قتصادي و هاي خدماتی، اجدیدي در ادبیات سازمانمسئولیت اجتماعی، مفهوم تقریباً

دولتی هايتوان در سازمانبه بعد آثار آن را می80يو از دههاي شکل گرفته است؛رسانه
مسئولیت يثیر را در حوزه؛ اما تنها سازمانی که بیشترین تأو خصوصی مشاهده کرد

ها ها حلقه رابط بین جامعه و سازماناند. زیرا رسانهها بودهاجتماعی ایفاء نموده است، رسانه
خدمات بهتر به مشتریان و يها براي ارائهباشند. امروزه سازمانو یا مردم با مردم می

ریزي مسئولیت اجتماعی برنامهياي براي جذب بیشتر مخاطب در حوزههاي رسانهزمانسا
ها هم در برابر کارکنان خود و هم در برابر جامعه، مسئولیت سازمانينمایند. همهمی

شود که دارند. مسئولیت اجتماعی، مفهومی فراتر از قانون است و به نقشی مربوط می
هاي غیر مستقیم، مدل ها با نظارتدهند. رسانهامعه انجام میها در بهتر شدن جسازمان

سازد. این مطالبه را فراهم میيها نهادینه نموده و این مدل زمینهپاسخگویی را در سازمان
هایی که نوگرا آورد. حال سازمانها را فراهم میروش، یعنی تسریع فرآیندها در فعالیت

کنند پاسخگو ته سیر میهایی که در گذشو سازمانیند؛نماند از این طرح استقبال میباش
خبر يهاي آن را گهگاهی در شبکهبینند. نمونهها را در مقابل خود میو رسانهنیستند

کنند و خدمات آن، به کنید. براي اینکه رسانه، چشم و گوش جامعه عمل میمشاهده می
در چارچوب قانون اساسی و والیت دار نکند و حرکتجز، آنچه را که امنیت ملی را خدشه

ها رسانه تنها ابزاري است. در کنار سازمان؛ ها، نظارت نمایدسازمانيفقیه؛ بایستی از همه
خود عمل ننمایند، يهایی به وظیفهها و نهادو نهادهاي جامعه، که چنانچه سازمان

موضوعات با خبر نمایند. بر زد نمایند و آنها را در بعضیتوانند موضوعات آنها را گوشمی
هاي ارتباط جمعی، تا حدي مسئولیت ساخت و رشد اجتماعی، بر اساس این اساس رسانه

پذیرد؛ بنابراین، آزادي شامل حجم زیادي از مسئولیت پایبندي به حقوق دیگران را می
شود و بر این اساس آزادي حق طبیعی و بالعوض نیست، بلکه حقی مشروط اجتماعی می

گمارد.هاست که انسان در قبال خود و جامعه بدان همت میمسئولیتبه

تعریف رسانه
ها چیزي بیش از یک سازوکار ساده براي انتشار اطالعات هستند. آنها در رسانه

هاي هایی پیچیده و نهادهاي مهم اجتماعی هستند که با مخاطب سازمانحقیقت سازمان
هاي جامعه بطور وسیع و گسترده در ادث و اتفاقمختلف اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، حو

شود که به هاي جمعی به تمام ابزارهاي غیر شخصی ارتباط گفته میتعامل هستند. رسانه
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یابند. مانند هاي دیداري و شنیداري بطور مستقیم به مخاطبان انتقال میآن پیاميوسیله
هاي جمعی رسانهيکتب و ... در زمرهها ، سینما، اینترنت ماهواره و مجلهتلویزیون، رادیو

طور که نیل پستمن و دیگران عقیده دارند، همان).4: 2004(جیکس، شوندمحسوب می
هاي رسانه. به عبارت اصطالح رسانه بیشتر با کاربردهاي رسانه ارتباط دارد، نه با فناوري

باطی با واسطه به کار هایی که افراد مخاطب منابع ارتدیگر، اصطالح رسانه بیشتر به شیوه
(استوت،ها و تمهیدات دریافتی بکار برده شدهبرند، اشاره دارد نه به انواع فرستندهمی

ها بر افتادگی شدند رسانهها دچار پسکه امروزه عمده سازماناز آنجایی).311: 1388
ائل ها را پیدا کردند و در درك مسمیانجی نقش جایگزین سایر سازمانياساس نظریه

همراهان غیر قابل گریز ها تقریباًرسانهشوند.رسان وارد میدان میجاري بعنوان یاري
دارند تا عادات اجتماعی خود را با توجه به واقعیت زندگی روزمره هستند که ما را وامی

اند که ما را در ها، از دیگر سوي، منابعی ارزشمند و متنوعحضور آنها تنظیم کنیم. رسانه
: 1382کوایل، (مکدهندهاي اجتماعی و مشکالت فردي یاري میبا موقعیتمواجهه

151 .(

هااثرات رسانه
ه براي این سازد کگذار، آشکار میثیرأهاي اثربخش و تمرور ادبیات پژوهشی رسانه

"هاي متقاعدسازينظریه"اند. گروه اول را بندي شدهقلمرو حداقل سه گروه نظریه فرمول

سازي مخاطبان را مدنظر غییر نگرش و مجابها، فرایند تاند. این گروه از نظریهنام نهاده
ثیر نهادن بر ها، بر این باور هستند که تأاند. بانیان و حامیان این دسته از نظریهقرار داده

مخاطبان و مجاب ساختن آنان، مستلزم رعایت برخی اصول و قواعدي است که اساساً
شناسی شناسی، بویژه روانهاي صورت گرفته در قلمرو روانپژوهشبرگرفته از مطالعات و

اجتماعی، است.
اند. به همین هاي عمومی پرداختهاثرات رسانهيهاي گروه دوم به تبیین دامنهنظریه

اشتهارد "هاي مربوط به اثرات وسایل ارتباط جمعینظریه"ها به سبب، این گروه از نظریه
توان بر روي یک پیوستار جاي داد. در مندرج در ذیل این گروه را میهاي اند. نظریهیافته

"دستکاري اذهان"ها را در ثیر رسانهأاي قرار دارد که تیک سوي این پیوستار نظریه

ثیر أگیرند که تهایی جاي میداند. اما، در سوي دیگر پیوستار، نظریهبدلیل میمخاطبان، بی
مخاطبان و تعیین یا تغییر سبک زندگی آنان ناچیز ها را در دستکاري اذهان رسانه

ها را بر افکار و ثیر رسانهگیرند که تأهاي جاي میپیوستار نیز نظریهيشمارند. در میانهمی
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دانند که مخاطب را موجودي منفعل و نه آنچنان محدود رفتار مخاطبان نه آنچنان زیاد می
که مخاطب را نفوذناپذیر قلمداد کنند.

هاي مورد استفاده هایی هستند که شگردها و تکنیکها و فرضیهگروه سوم نیز نظریه
را مورد بحث و امعان نظر قرار "ي تعمدي اذهان و رفتار مخاطباندستکار"ها براي رسانه

). 122-123: 1390(مستقیمی،دهندمی
اشند. وي از اصطالح توانند از جامعه و فرهنگ جدا بها نمیهایاوات، رسانهيبه نوشته

ها در حدي ها در جامعه و قدرت رسانهرسانهياي شدن براي توصیف نقش فزایندهرسانه
پود جامعه مبدل شده و وها به تارکند. به اعتقاد او، رسانهباالتر از دیگر نهادها استفاده می

شدن جامعه، به ايکنند. او با کاربرد عبارت رسانهعامالت دیگر نهادها را هماهنگ میت
ها و منطق آنها آن به نحوي فزاینده به رسانهيکند که جامعه به وسیلهفرایندي اشاره می

ها در دیگر نهادها گنجانده شده و شرایط نهادهاي اجتماعی را بر شود. رسانهوابسته می
انه یکپارچه نیستند و هر رسيها یک پدیدهاند. اما، رسانهاساس حق خود به دست آورده

). 27: 1393(اکسمن و تیوونن،هاي خاص خودش را داردویژگی

هاي مسئولیت اجتماعی ترین نظریهمهم
کند چه هاي مختلف بیانگر مسئولیت اجتماعی نهادها را بررسی میاین محور نظریه

اقتصاد سیاسی مشروعیت و اصحاب منافع است این رابطه به يها نظریهبسا بارزترین آن
گردد. ر مطرح میشکل زی
اقتصاد سیاسی به یاري پژوهشگران در تغییر ي: نظریه1اقتصاد سیاسیينظریه.1

توان نگرش عملیات اجتماعی از ساختار اقتصادي سیاسی و اجتماعی شتافته است. می
اقتصاد سیاسی را فعالیت نهادها در مسئولیت اجتماعی تغییر کرد. به ينوگرایانه نظریه
ها با یک نگرش چندگانه و جدید متمرکز است وع نگرش بر تعامل مجموعهطوري که این ن

کنندگان یا مجموعه فشار. در بسیاري از مطالعات بعنوان مثال نهادها و کاربران با مصرف
هاي نهادها در خصوص مسئولیت اقتصاد سیاسی براي شرح فعالیتيالگوي نوگرایی نظریه

به کار گرفته شده 1999و ویلیامز در سال 1990ال اجتماعی مانند جوثري و بارکر در س
).5: 2012است (محمد و مصطفی، 

1 political economy theory
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مشروعیت به نهادهایی اشاره دارد که چه بسا در ينظریه:1مشروعیتينظریه.2
هاي خود از طریق انتشار مندي فعالیتبخشی به روند قانونتالش براي مشروعیت

ا به منظور کسب موافقت و کمک جامعه در هاي مسئولیت اجتماعی براي نهادهگزارش
به شمار » جواز کار«مسئولیت اجتماعی يحضور خود هستند در ادامهيحمایت از ادامه

هاي مسئولیت اجتماعی براي نهادها گزارشيآید. این نظریه بر این باور است که تهیهمی
پردازد و به الیت میاي است که در آن به فعیک قرار داد اجتماعی میان نهاد و جامعه

گیري از کاربران بدان مشروعیت منظور مالکیت و به کارگیري منابع طبیعی و امکان بهره
بخشد.قانونی می

قراردادي صریح يمفاد قرارداد اجتماعی عبارت است از این که هر نهاد از یک رابطه
سسه باید به ؤین دو مقراردادي میان ايیا ضمنی با جامعه برخوردار است، در نتیجه رابطه

اصلی بپردازد که عبارتند از:يدو وظیفه
کاالها یا خدمات مفید و در خور براي جامعه يتولید که ضامن عرضهيوظیفه-
است.

توزیع در اینجا توزیع کاال نیست بلکه توزیع سود و درآمدهاي يوظیفه-
اي را ست و مبناي قاعدههاي حاضر در جامعه با عدالت ااقتصادي و اجتماعی میان گروه

کنند.دهد که نهاد منابع خود را از آن کسب میتشکیل می
و از آن جمله نهادها باید به صورت هماهنگ و عقالنی در بکارگیري منابع جامعه با 
صالحیت کامل و توزیع عادالنه آن در جامعه عمل کنند؛ و این مستلزم آن است که تصویر 

لف به یک نهاد ارائه شود، تا در نهایت شاهد توانمندي خود هاي مختقابل قبولی از طرف
مین سود است، بلکه أبقاء و ادامه کار داشته باشد و این بدان مفهوم نیست که تنها قادر به ت

باشد، از آنجایی که آن، یک واحد اجتماعی پایبند به مسئولیت اجتماعی در برابر جامعه می
ب و محتواي قرارداد اجتماعی پایبند است. از آنجایی که ، به قالبدان مفهوم است که یقیناً

کنند نیاز نهادها به پاسخ به تغییر هاي اجتماعی ثابت نبوده و به مروز زمان تغییر میعرف
توانند سازد تا به آن به صورت قانونی نگریسته شود. نهادها میتوقعات اجتماعی مبرم می

کیه کنند:به منظور کسب مشروعیت بر چهار راهبرد ت
رسانی به مقامات مسئول در خصوص عملکرد عملی.اطالع.1
هاي صاحبان منافع بدون تغییر رفتار عملی در نهاد.تغییر برداشت.2
ها از هر موضوع چالش برانگیز.معطوف داشتن نگاه.3

1 legitimacy theory
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تغییر توقعات خارج از مجموعه در خصوص عملکرد..4
اصطالح صاحبان منفعت را : براي نخستین بار فریمان 1صاحبان منافعينظریه.3

هایی اختصاصی اشاره دارد که ها با تالشرواج بخشید این اصطالح به بسیاري از گروه
گذاران، کاربران، تواند بر نهاد اثرگذارد یا تحت فعالیت یا تصمیمات نهاد مانند سرمایهمی

هاي فشار و جامعه است. ها، دولت، گروهمشتري
صاحبان منافع يمسئولیت اجتماعی نهادها را به نظریهبسیاري از مطالعات جدیدي

کید دارندکه هدف اصلی نهادها در تولید و بزرگداشت أدهند و بر این نکته تارجاع می
ردکنندگان، توزیع آوري صاحبان منافع اعم از دارندگان سهام یا شرکا واها براي جمعارزش

يهاي آنان محیط پیرامون جامعهها و همچنین کارگران و خانوادهکنندگان، مشتري
شود. مسئولیت اجتماعی نهادها گر میداخلی و جامعه با عنوان یک مجموعه کامل جلوه

اجتماعی ،اقتصادي،ابزاري اصلی براي دستیابی به این هدف از طریق تحقق امنیت سیاسی
).5: 2012(محمد و مصطفی، آیدو محیطی جامعه به شمار می

اجتماعی مسئولیت هنظری
گیري خود را مرهون یک اقدام ابتکاري در آمریکا، مسئولیت اجتماعی شکليهنظری

داند. این کمیسیون براي یافتن راه حل پیرامون چند کمیسیون آزادي مطبوعات، می
معضل اساسی شکل گرفته بود: 

عی را عمل بپوشاند و منافيهمطبوعات آزاد را جاميبازار آزاد نتوانسته بود وعده.1
که جامعه انتظار داشت، عاید آن کند.

پیشرفت فناورانه و تجاري مطبوعات منجر به کاهش امکان دسترسی افراد و .2
گویی به نیازهاي پاسخيههاي گوناگون شده و کیفیت عملکرد مطبوعات در زمینگروه

اطالعاتی، اجتماعی و اخالقی جامعه را پایین آورده است.
خاص را افزایش داده است.يقهمطبوعات، قدرت یک طب.3
هاي نو و به ظاهر قدرتمند رادیو و تلویزیون نیاز به نوعی کنترل ظهور رسانه.4

پذیري را براي آن ابزارهایی که مناسب مطبوعات دیرینه و عمومی و ایجاد مسئولیت
).48: 1390فرد و همکاران، (داناییاي چاپی بودند، آشکار کرده بودحرفه

هاي خود یازهاي مخاطبان، در برابر فعالیتباید در عین پاسخگویی به نها رسانه
ه گیرندگان پیام یا مالکان مسئولیت نیز داشته باشند و وظایف اجتماعی خود را محدود ب

1 stakeholder theory
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لیت، دو روي یک سکه ها ندانند. مضمون اصلی این نظریه این است که آزادي و مسئورسانه
ق دارند از دولت و سایر نهادها انتقاد کنند، مسئولیتی ها حگونه که رسانههستند و همان

يمدافعان نظریه. نیز در قبال مصالح و منافع ملی و پاسخ به نیازهاي جامعه دارند
شود که بین سه اصلِ به ظاهر تقدند که تحقق این نظریه باعث میمسئولیت اجتماعی مع

ها در برابر جامعه از سوي تعهد رسانهسو وها از یکزگارِ آزادي فردي و آزاديِ رسانهناسا
يمطبوعات آزاد در عرصهيهاي نظریهدیگر، سازگاري ایجاد گردد و براي مقابله با تعارض

مسئولیت اجتماعی، براي ياز دیدگاه مدافعانِ نظریه. تجربی، راه حل مناسب پیدا شود
از اهمیت خاصی مطبوعات آزاد، دو راه حل زیريهاي نظریهرویارویی با تعارض

.برخوردارند
مؤسسات رادیویی و ينهادهاي عمومی و مستقل براي ادارهيتوجه به توسعه. 1

ها در برابر دولت و مؤسسات تجاري و گرایی و حفظ استقالل آنتلویزیونی، به تأمین عینی
یشتر بيهاي توسعهکند و زمینهها در برابر جامعه کمک میایفاي وظایف خاص این رسانه

.سازدمسئولیت اجتماعی را فراهم میينظریه
هاي دیگر، از طریق ارتقاي گرایی مطبوعات و رسانهايحرفهيحمایت از توسعه. 2

اي هاي حرفهفعالیت» خودساماندهی«نگاري و پیشبرد کیفی استانداردهاي عملی روزنامه
). 1389زاده، مهدي(کندنظر را تقویت مینگاران، مسئولیت اجتماعی موردروزنامه

مسئولیت اجتماعی عبارتند از:يکارکردهاي کلی نظریه
خدمت به نظام سیاسی مورد اتفاق از سوي اکثریت..1
رسانی به افکار عمومی و ارتقاي حاکمیت ملت بر خود.اطالع.2
رسانی به جامعه با حمایت از حقوق افراد در جامعه و حقوق دولت در خدمت.3

لی و احترام به نهضت رسانه.احترام به ساختار ک
هاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و رسانی به نظام از طریق اعالم فعالیتخدمت.4

فرهنگی. 
هاي متناسب با سرگرمی و آسایش فرد، از طریق آن بخش از آزادي برنامهيهئارا.5

سازد.دولت که آسایش همگان را محقق می
تمرکز بر مبناي تحقق خوداتکایی..6

لیبرالیسم (آزادي) مواجه شد که موارد ذیل يبا برخی از ابعاد نقد نظریهاین نظریه
نشان از این نقد دارد:
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هاي مطرح در هاي مختلف اندیشهمطبوعات نقش خود را در بررسی دیدگاه.1
مسئولیت اجتماعی، به ضرورت يجامعه ایفا نکرده است؛ این در حالی است که نظریه

هاي متفاوت فرد، به دوران دستکاري در آن یا گمراه کردن گاهحقیقت و تمامی دیديارایه
هاي ارتباط جمعی به فرد، وي و همچنین اعطاي حق ایده مطرح شده از طریق رسانه

ایمان دارد.
آزادي لیبرال در صدد تحریک احساسات و عواطف در جامعه يیقیناً نظریه.2

لکه آن را تقسیم و گاهی تحریف است، و بر این اساس تمام حقیقت را ارایه نکرده، ب
انجامد و چه بسا فرد بدون اطالع از کند، به نحوي که در نهایت به فریب جامعه میمی

پردازد. ولی پس از مدتی هاي آن دولت یا دیگري میرویکرد صحیح به همراهی با تالش
اعی مسئولیت اجتميشود که فریب خورده است؛ این در حالی است که نظریهمتوجه می

مخالف این نظر بوده و بر ضرورت آزادي اعالم اخبار و حوادث به هم وطن و اعطاي حق 
رقابت به دولت و دیگران به نحوي که به تالش، همکاري و پیشرفت بیانجامد تأکید دارد

). 101-102: 1997(البخاري، 

سطوح مسئولیت اجتماعی
چارچوب قانونی که -1از: مسئولیت اجتماعی، سطوح متعددي دارد؛ که عبارتند 

چارچوب شغلی که مطبوعات به - 2کند، هاي مطبوعات مشخص میدولت براي مسئولیت
نگار سطح چارچوبی ذاتی که افراد روزنامه-3کنند. هاي خود تعیین میمسئولیتيواسطه

).6: 2011(شاهین،کنندفعالیت شغلی عالی را تعیین می
براي 1راي نخستین بار از سوي دیفلیر و بول روکیتشها باصطالح اعتماد به رسانه

جانبه میان مردم، ابزار و جامعه به کار گرفته شد. اعتماد به مردم به سهيتوصیف رابطه
آید به طوري که مردم هاي اصلی جامعه نوین، به شمار میها یکی از ویژگیاطالعات رسانه

هاي زندگی اجتماعی و رهایی از بحراندر صدد دستیابی به اطالعات و همزیستی با جهان
).3- 4: 2011(شاهین،است

1 Defleur and Ball. Rokeesh
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ثیر آن در تعیین مالکیتأبعد اجتماعی و ت
ثیر ماهیت بعد اجتماعی نهادها قرار گرفته أها در ساختار عینی تحت تمالکیت رسانه

ها را به عهده داشته و بدان همچنین هر کسی که مسئولیت اجتماعی رسانه؛است
افراد است و دولت يلیبرالیسم بر این باور است که این کارکرد، وظیفهيپردازد. نظریهمی

ت شخصی، به تنهایی هایی با مالکیافزاید رسانهباید از آن به دور باشد و در توجیه آن می
بخشی به مردم، خدمت به نظام سیاسی، حفظ حقوق شهروندي را دارد و توانایی روشنی

دار دولت یا هیچ گروهی در جامعه د در این خصوص کافی است، چرا که واممطبوعات آزا
له و در نهایت حقوق افراد و مصالح عمومی منشاء خدمت باشد.تواند در این مسأنبوده و می

يواقعی جامعهيسوسیالیسم و قرار دادن آن بعنوان نمایندهياما بر اساس نظریه
ی سیاست حزب، راهبرد و تاکتیک آن عمل کنند این ها باید در چارچوب خطوط کلرسانه

له بر اساس نوع نگرش رسانه بر این مبنا است که رسانه یک نیروي اجتماعی بنیادین أمس
است که باید تحقق اهداف وضع شده براي جامعه، هماهنگ گردد، به طوري که حزب 

به حزب رسانه شدیداًکند. ضمن سیطره بر رسانه، انتظار دارد اهداف جامعه را تعیین می
مرتبط باشد و بر این اساس این حزب است که ماهیت کارکردهاي اجتماعی کیفیت 

ها را تنها به دولت بنابراین مالکیت رسانه؛کندبررسی و پرداختن به آنها را تعیین می
کند که فعالیتی که دولت را دهد. و این مضمون را بر این اساس ارائه میاختصاص می

يهاي تولید به نام جامعه با بهانهدست گذاشتن بر سبکيداند به منزلهواقعی مینماینده
طبقاتی و سرمایه است، این در حالی است که این مفهوم دستخوش يحذف فاصله

یا نظریه براي ماهیت کارکرد اجتماعی أتغییرات مهمی شده است. اگر بخواهیم یک مبد
دار پرداختن به این کارکرد و سرپرستی و عهدهتصور کنیم و همچنین این که چه کسی
ها به صورتی ثر در تعیین ماهیت مالکیت رسانهؤاهتمام به آن است، این موضوع عاملی م

ياست که به شرح آن پرداختم. همچنین ابعاد متنوع کارکرد اجتماعی خواه بسته به جنبه
رشاد یا بخش مرتبط با بعد اقتصادي ابالغ یا ايرسانی یا وظیفهآموزشی یا تربیتی یا اطالع

فردي و اجتماعی جریان يپیشین و با دو جنبهيیا سیاسی و غیره، همگی بر اساس قاعده
).56: 2011(مکتبی،دارد
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1الگوي مسئولیت اجتماعی

هاي آمریکایی دارد. بر اساس تصمیم مسئولیت اخالقی ریشه در اندیشهينظریه
ها در جامعه باید با مسئولیت اجتماعی همراه فعالیت رسانهکمیسیون آزادي مطبوعات

اي همگانی در حالی که امور       هکید دارد که رسانهأباشد. این نظریه بر این نکته ت
دخل و تصرف رسانی تفریحی و آموزشی را به عهده دارند مسئولیت انعکاس بیاطالع
آنها را نیز يامعه و گفت و گو دربارهها و نظریات طرح شده در جرخدادها کشمکشيهمه

ها به تعهدات خود عمل نکنند یا شود که اگر رسانهبه عهده دارند. در این الگو گفته می
ها کرد. در الگوي ها را باید وادار به رعایت این مسئولیتطرفی را رعایت نکنند آناصل بی

و » هاآزادي رسانه«، »آزادي فردي«شود بین سه اصل مسئولیت اجتماعی سعی می
هاي نسبت به جامعه نوعی هماهنگی به وجود آید این نظریه بحث» هاتعهدات رسانه«

ها را که چه کسی باید میزان عمل به مسئولیت اجتماعی رسانهي اینفراوانی را درباره
). 106: 1381پور،(شهامیتشخیص دهد برانگیخته است

آزادي مطبوعات و رسانه
-طبوعاتی در سراسر جهان وجود دارد که عبارتند از: اقتدارگرا، تمامیتچهار نظام م

خواه و مسئولیت اجتماعی؛ باید به یاد آورید که ساختارهاي اقتدارگرا، تمامیت خواه، آزادي
هاي امریکا بر روي ترکیبی از ورزند. رسانهکید میأها تخواه بر روي کنترل دولتی رسانه

که بر جویندگی واقعیت و بازرسی و تفحص دولت و نیز کنندکید میأآزادگرایی ت
کنند) (که بر اساس آن، مطبوعات به بهتر شدن جامعه کمک میمسئولیت اجتماعی

).  279: 1387(هارپر، باشدمتمرکز می
هاي زیر را ایفا کنند:توانند هر یک از نقشها میرسانه

برند و به ما این ا باال میاي باشند به روي تجارب جدید که بینش ما رپنجره.1
گیري باخبر شویم.افتد بدون دست کاري یا جهتبخشند که از آنچه اتفاق میتوانایی را می

کننده را تفسیر و براي ما پراکنده و گیجمفسرانی باشند که حوادث ظاهراً.2
کنند.دار میمعنی

تریبون یا حاملی باشند براي اطالعات و عقاید..3

1 social responsibility model
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ها از طریق کنندهها و دریافتاي باشند میان فرستندهط دوجانبهارتبايحلقه.4
.بازخوردهاي گوناگون موجود

کنند.دهد و ارشاد و هدایت میعالمتی باشند که فعاالنه راه را نشان می.5
گزینند و ویژه برمیياي از تجارب را براي توجهاي باشند که پارهصافی.6

دارند.مندانه و یا غیر آن مکتوم نگه میا آگاهانه و نظامها رهاي دیگري از تجربهجنبه
تا تابند. تصویري که معموالًاي باشند که تصویري از جامعه را باز میآیینه.7

خواهند از جامعه خود ببینند آنچه مردم میيگیرندهحدودي تحریف شده است. زیرا دربر
باشد.نیز میخواهند در خود سرکوب کنند و کیفر دهند و آنچه می

پرده یا حجابی باشند کشیده شده بر حقیقت و در خدمت مقاصد تبلیغاتی یا .8
).83-84: 1388کوایل، (مکگریزيواقع

مسئولیت اجتماعی رسانه (روزنامه)
آزادي را ممنوع يمتحده بطور کامل، دخالت دولت در حوزهقانون اساسی ایاالت

ور هر گونه قانون که آزادي بیان و مطبوعات را کید کرد صدأاعالم کرده و بطوري که ت
محدود سازد، توسط کنگره ممنوع است. این موضوع انعکاس نظر فیلسوفان آزادي: 

در انگلیس و "جان الك"و "استوارت میل"، "ولتر در فرانسه"و "منتسکیو"، "روسو"
لوقی است که آمریکا در این خصوص بود که انسان مخيدر ایاالت متحده"جان میلتون"

و انسان با بکارگیري عقل ؛آورد، نه عاطفه یا منفعتی محدودعقل، او را به حرکت در می
تواند نهادهاي خود را تواند قوانین طبیعت حاکم بر دنیا را کشف کند. همچنین میخود می

اي عادالنه بسازد و چندین مجبور به حرکت بر اساس این قوانین کند و بدون واسطه جامعه
عامل اقتصادي،  سیاسی، اجتماعی، فکري و شغلی دست به دست هم داده تا این مفاهیم 

دوم قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم از میان برود. و نقش آن بر يهاي نیمهدر طول سال
گر شود تا در روند مطبوعات لیبرال که بر مبناي موارد ذیل است خلل مطبوعات جلوه

گرایی در اخبار مردم در شناخت، توجه به خدمات عمومی، کثرتایجاد کند: اهتمام به حق 
و نظرات مقاومت در برابر فشارهاي خارجی، حفظ استقالل اقتصادي، استقرار آن و 

مطبوعات يهاي نقادانه بر روي نظریهگرایانه. بازنگريمعیارهاي دقت و واقعيسیطره
ولی پس از پایان جنگ جهانی دوم به دوم قرن بیستم آغاز شده يلیبرال از ابتداي دهه

اوج خود رسید هنگامی که انجمن آزادي مطبوعات، با حضور دوازده استاد دانشگاه و به 
ترین ناقد میان اعضاي خود برجستهشکل گرفت و در"رابرت هوتشر"ریاست پرفسور 
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ین بودجه از مأرا در خود جا داد. با ت"تیودور بترسون"و "ویلیام ریورز"مطبوعات آمریکا 
المعارف انگلیس بر روي مطبوعات آمریکا مطالعه کرد و گزارش تایم و دائرهيسوي مجله

"مطبوعات آزاد و مسئول"به طور کامل و تحت عنوان 1947خود را در کتابی که در سال 

عضو این انجمن، در اثري با عنوان "ویلیام هوکینگ"آماده کرد و در پژوهش دیگري که 
يهایی است که نظریهچارچوب مبانی نوشت و آن مجموعه نوشته"طبوعاتآزادي م"

).  55: 2003(محمد،مسئولیت اجتماعی را طرح کرده است

گیري نظریه مسئولیت اجتماعی در غرباول: شرایط شکل
مسئولیت اجتماعی مطبوعات هنگامی شروع شد که يعوامل فکري: نظریه.1

لیبرال در خصوص ماهیت حقیقت، يهایی کردند. نظریهناقدان شروع به بازنگري فرضیه
هاي انسان، جامعه و آزادي برآن متمرکز است. علوم سیاسی معاصر هجوم خود را بر تقلید

کید بر این مورد اعالم کرد که مکتب حقوق طبیعی، شعارهایی ادعایی أقانون طبیعی با ت
جان "هاي نوین، تعالی را که فهبراي یک ایدئولوژي است که زمان آن گذشته است و فلس

مروج آن بوده از انسان گرفته و او را گاهی موجودي ضعیف قرار داده و گاهی جامعه "الك
هاي مختلف تر است. تفکر انسان عقالنی را که در جستجوي اطالعات و دیدگاهاز او قوي

طالعات و ايمحدودهياست، با چالشی مواجه کرده و دیدگاه صحیح در برابر توسعه
18آورد موضوعی که تصور فیلسوفان قرن نظرات و تداوم انقالب تکنولوژیک را پدید می

سازد.براي انسان دشوار می
عوامل اقتصادي: دگرگونی در شرایط اقتصادي، در صدد اندیشیدن در تعامل .2

گونه آنآن، به بازار يگرا که اقتصاددانان به واسطهجدید با رسانه بر آمد، نگرشی آرمان
نگریستند که ورود به آن، با شعار اقتصادي حاکم بر دو قرن هجده و نوزده یعنی در می

، آزاد است. common good، به امید منافع عمومی یا 1بگذار کار کند ... بگذار گذر کند
اي که با همان نگرشی که با افزایش تمرکز صنایع در دستان شماري اندك تغییر یافت، عده

ها در چنین شرایطی، از توان زیاد ع از حضور اعضاي جدید در بازار شدند. رسانهشعار مان
ها آراء سیاسی و اقتصادي خود را به حساب برخوردار شدند، بطوري که صاحبان روزنامه

ها در چهرهيگرایی و سیطرهمخالفان بیان کردند و به دنبال آن مشکالت تعادل و عینیت
دید آمد و گرایش به احتکار و تمرکز بر مالکیت مطبوعات، سیاست نوشتاري و محتوا پ
اي که احتکار به آمارهاي خطرناکی لیبرال ایفا کرد. به گونهينقشی اساسی در نقد نظریه

1 laissez faire … laissez passe



147...کارکرد نظریه مسئولیت اجتماعیبررسی 

رسید که (کوران و سیتون) آن را این گونه توصیف کردند که از رویکردي جهانی که در آن 
کند. از جمله دهند، عبور میخود قرار میيهها را مستعمرهاي چند تابعیتی، رسانهشرکت

مالک آن بود و امپراطوري مطبوعات "رابرت مرداك"که "نیوز کوربوریشن"شرکت 
رسید عالوه میلیون نفر می5/20هاي آن به الملل را در اختیار داشت و توزیع روزنامهبین

ها.نتشاراتهاي سینما و اهاي تلویزیونی و شرکتاي از ایستگاهمجموعه
هاي شغلی، سرآغاز ساماندهی درونی مطبوعات و عوامل نهادي: ظهور اتحادیه.3

آمریکا است. انجمن ناشران مطبوعات آمریکا يشروع مسئولیت اجتماعی در ایاالت متحده
آمریکا و انجمن صنفی اصحاب مطبوعات که در يو انجمن آمریکایی مسئوالن تحریریه

مبانی مطبوعات 1923غلی نقش داشت شکل گرفت در سال صدور منشورهاي افتخار ش
و به دنبال آن منشور تولید صنعت ASNEتوسط انجمن آمریکایی تحریرگران مطبوعات 

منتشر شد و این امر، تالشی 1937و منشور اهالی رادیو در سال 1930سینما در سال 
لیت بود با وجود معیارهاي عملکرد و گرایش به مسئويخود خواست به منظور توسعه

له انجمن أصدور چنین منشورهایی از شدت آهنگ نقد مطبوعات کاسته نشد و این مس
کرد، منشورها به 1974خود در سال هايآزادي مطبوعات وادار به انتشار توصیه

کرد. شماري از نگار بعنوان یک شخص ناپخته و در معرض فساد اخالقی نگاه میروزنامه
يسیطره و هیمنهيمریکایی صدور این منشورها را ابزار ترس از سایهپردازان آنظریه

دولتی و مانعی در مقابله با دخالت دولت در شکستن نهادهاي ارتباط مردمی گسترده به 
ریسک در کشتن آزادي منفی تلقی يهاي آزادي و البته واسطهمنظور درمان بیماري

وضوع را با عبارتی قاطع بیان کرد: اگر قانون و انجمن آزادي مطبوعات، این مکردند؛می
گرایی ادامه یابد، هرگز مطبوعات هاي بخش خصوصی و عدم اتخاذ صداقت و عینیتشکنی

از دخالت دولت در امان نخواهد بود و بنابراین منشورهاي افتخار مطبوعات نوعی اخالق 
اند که نقد درونی به فتهتبلیغاتی رایج در آغاز این قرن است، به طوري که مطبوعات دریا

دولت است چرا که این طرح، به کلی در معرض خطر دخالت يمراتب بهتر از هیمنه
ها و نیروهاي اجتماعی حاکم بر آن قرار گرفته است. طرف

ينگاران اخالق محور: نقش فرد در پیدایش نظریهظهور شماري از روزنامه.4
نگاران، نیاز مطبوعات به که برخی روزنامهمسئولیت اجتماعی مطبوعات، هنگامی رخ نمود 

هاي واال را بر آن وضع ي را احساس کردند که شجاع و اخالق محور بوده و ارزشاشخصیت
از ایاالت "جوزف پولترز"و "هوراس جریلی"ها در این زمینه، کنند، بارزترین شخصیت

مطبوعات سالحی برنده در جنگ سیاسی 19اول قرن يآمریکا بودند. در نیمهيمتحده
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افزودند تا جایی که هاي سیاسی در ایاالت متحده بر شدت آن میبود که احزاب و گروه
نامید. با وجود اینکه "هاي سیاه مطبوعات حزبیدوره"این دوره را "لوتر موت"اندیشمند 

بوعات مسامحه کرده و مانع تا حد زیادي با مط"توماس جیفرسون"رئیس جمهور آمریکا 
هاي کثیفی توصیف صحفه"شد، آن مطبوعات را آور براي آن میاز صدور قانونی محدودیت

در این همهمه اثري شگرف "هورجریلی". "دهندکرده که با دروغ فساد فکري را ترویج می
يکه از سبک یک روزنامه"تریبون"ياز خود برجا گذاشت، پس از آن که روزنامه

هایی را هاي ادبی، علمی و گزیدههایی را به سخنرانیارزش و ناچیز فاصله گرفت، صحفهبی
هاي شعر اختصاص داد تا جایی که یکی از هاي انگلیسی و قصیدهاز جدیدترین کتاب

. به طوري که "گرا است که قابل اصالح نیستاو یک آرمان"گوید: ناقدان هم عصر وي می
باور بود که مطبوعات نباید در خدمت هیچ حزب یا گروه سیاسی و در بر این "جریلی"

طرف باشد بلکه باید یک رهبري سیاسی را ترتیب دهد که منافع عین حال نباید بی
حزبی ترجیح دهد. در قرن بیستم منابع به رسمیت شناختن يعمومی را بر رابطه

و سخن ناشران در خصوص مسئولیت عمومی افزایش یافت و بیشتر واضح و مبرهن گشت 
الزاماتی که بر مطبوعات حاکم است، همان روحیه به رشد شغلی است. مهاجر مجارستانی 

(نیویورك ورلد) را روزنامه (سانت لویس پست دیسباچ) و سپس روزنامه"جوزف پولتیزر"
صفحه از 40همچنین خبر از فساد و رشوه داد؛منتشر کرد در تبلیغات خود، دقیقاً

مطبوعات يسیس دانشکدهرا به دفاع از پیشنهاد خود در تأ(نورث آمریکن ریویو)يلهمج
نظارت ترجیح يخود در برابر مردم را به ادارهياختصاص داد و از ناشران خواست وظیفه

هاي واالي اخالقی تنها از امکانات ارزشمند کید کرد روزنامه بدون ارزشأدهند. وي ت
گردد. نیست، بلکه به خطري عملی براي جامعه مبدل میبهره خدمت عمومی بی

عوامل شغلی: -5
هاي تحریري جدید و ابتکاري، عامل هاي تحریري جدید: ظهور قالبظهور قالب-1

"کولیرز"يدر مجله1911در سال "ویل اروین"آگاهی از اهمیت موارد منتشره بود،

ي از مقاالت به ستون خبرها تغییر یافته و اثیر روزنامه، به صورت قابل مالحظهنوشت: تأ
ده و مانع از قضاوت جانبداري در پرداختن به حوادث جامعه، درك مردم را از آن تیره کر

گردد. صحیح آنان می
خواست آزادي مطبوعات خاطر نشان کرد؛ درعوامل تبلیغات: انجمن يتوسعه-2

يها و سوء استفادهتبلیغات در رسانهاجتماعی مسئولیت بیشتر، به وجود موارد بسیاري از 
گردد. که شک و تردید در آن رسانه در سیطره و تسلط بر مردم و مطیع کردن آنان باز می



149...کارکرد نظریه مسئولیت اجتماعیبررسی 

اي شده است که افراد به تبلیغات رسانهياي متوجهافزایش یافته و انتقادهاي گزنده
يها را دربارهو نگرانیدار کراسی را خدشهوها رسانده است. که این خود، دمباالترین پست

داشته است.نقش اجتماعی مطبوعات در پی
روزنامه با عنوان يهمچنین اهمیت روزنامه براي مردم، در سطح گسترده با توسعه

ابزار ارتباط با مردم و درك مردم از نقش رسانه در مشارکت در تحول اجتماعی، افزایش 
، به خاطر یورش به زندگی خصوصی هایافته است. همچنین نگرانی عمومی از رسانه

کننده بیش از پوشش مدرك و تمرکز بر پوشش سطحی تحریکشخصی، بدون سند و 
).56- 58: 2003(محمد،اي مسئول انجامیدوجود روزنامهيعمیق، به مطالعه

دوم: مفاهیم مسئولیت اجتماعی روزنامه در مکتب غربی
نوین و يز وظایف مطبوعات در جامعهدر آن به نتایج انجمن آزادي مطبوعات اعم ا

يهابنديهاي مطبوعات و سپس به طبقهمطالبات آن از دولت ناشران و تشکل
آمریکا و کشور متحد خواهیم پرداخت: يهاي اجتماعی در ایاالت متحدهمسئولیت

هاي مسئولیت اجتماعی مطبوعات: دعوت انجمن آزادي مطبوعات به لفهؤم.1
آمریکا و خارج از آن در يهایی در داخل ایاالت متحدهمسئول با پاسخمطبوعاتی آزاد و 

س آنها کشور متحد مواجه شد و نخستین انجمن پادشاهی أکشورهاي اروپایی و در ر
شکل گرفت و خواستار احساس مسئولیت اجتماعی از سوي 1949مطبوعات در سال 

ـدرونیيسامانهيیه بر پایهمحور تفکرات این نظريکارکنان شد، به طوري که اندیشه
به ساماندهی خود بر اساس نگاري شد، بنابراین مطبوعات، شخصاًاختیاري شغل روزنامه

متحده بر پردازد و تالشگران در ایاالتسیس شوراي مطبوعات میأمعیارهاي این نظریه و ت
مد است و آزادي نوین ناکارآيلیبرالیسم در جامعهياین موضوع که آزادي منفی در نظریه

یافته بنابراین انسان موجود عاقل و تکامل؛باید با مسئولیت مرتبط باشد موافقت کردند
نیست بلکه در معرض عملیاتی وسیع از سوي کارشناسان روابط عمومی است. گزارش 

کید دارد که صنعت رسانه در أبر این موضوع ت1947انجمن آزادي مطبوعات در سال 
ضمن مدنظر قرار دادن منفعت عمومی، در دست بخش خصوصی بماند. ایالت متحده باید

نوین دانست که يهایی را در خصوص وظایف مطبوعات در جامعهاین انجمن، برداشت
عبارتند از:
معاصر، این انجمن بر این باور بود که يها در جامعهاز منظر وظایف رسانه)الف

مطبوعات باید به وظایف ذیل بپردازد.
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گزارش صحیح، کامل و هوشمندانه از حوادث روزانه در چارچوب مفهوم و يئهارا-
دار بعنوان یک منبر در تبادل تغییر و نقد عمل کند.معنی
هاي متنوع جامعه ارائه کند.ها تصویري به نمایندگی از گروهرسانه-
هاي آن را معرفی و به توضیح آن بپردازند.ها اهداف جامعه و ارزشرسانه-
ها اطالعات کاملی از حوادث روزانه ارائه دهند.نهرسا-
هاي قانونی آزادي مطبوعات و انجمن آزادي رسانه، دولت را به اجراي تضمین)ب

هاي جدید و تداوم رقابت میان ابزارهاي گسترده موجود توصیه ایجاد سهولت ظهور رسانه
قالبی در نهادهاي موجود کرد و خواستار لغو قانون ممنوعیت پشتیبانی اجراي تغییرات ان

کند.توسط افراد شد چرا که این قانون مناقشات سیاسی و اقتصادي را تهدید می
خدمت متنوع، کیفی در يها را به ارائهانجمن آزادي مطبوعات، نهادهاي رسانه)پ

هاي مردم، عالوه بر افزایش مراکز پژوهش دانشگاهی گویی به نیازسطحی متناسب با پاسخ
سیس هیئت جدید و مستقل ارزیابی عملکرد مطبوعات أرسانه و تيو و نشر حوزهو جستج

گزارش ساالنه در این خصوص توصیه کرد.يو ارائه
رسانه به انتقاد متقابل و تند یکدیگر و پذیرش ياین انجمن، کارکنان حوزه)ت

(محمد،کرداطالعات و بحث و بررسی توصیه 1عمومیيها بعنوان منتقل کنندهمسئولیت
2003 :62 .(

مسئولیت اجتماعی را در چارچوب الزامات يهمچنین یک پژوهشگر انگلیسی نظریه
ذیل مشخص کرد.

ها باید ضمن پذیرش الزامات مشخص جامعه به اجراي آن بپردازند.رسانه)الف
اي انتقال اطالعات اجرائی این الزامات ممکن است تنها با وضع معیارهاي حرفه)ب

گرایی، تعادل.د مانند واقعیت، دقت، عینیتشون
ها به سازماندهی درونی خود بپردازند. به منظور اجراي این الزامات باید رسانه)پ
ها باید از هر آنچه که به جرم، خشونت، آشوب اجتماعی یا توجیه اهانت به رسانه)ت

انجامد، پرهیز کنند.ها میاقلیت
و در نظرات تنوع را انعکاس داده و به حق پاسخ پایبند ها باید متعدد بوده رسانه)ث
باشند.

ها انتظار معیارهایی ارزشمند به منظور انجام این جامعه و مردم است که از رسانه)ج
وظایف در چارچوب منابع عمومی داشته باشند.

1 common carrier
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گوید: اگر همچنین یک استاد آمریکایی نگاهی جدید به مسئولیت داشته و می
هاي آنان اقدام کند، این رسانی مردم و حفظ حریم خصوصی و ارزشاطالعمطبوعات به

نیمی از مسئولیت است و نیم دیگر آن، بیان مسئولیت مردم در قبال موضوعی است که 
انتشار یافته است. چرا که نباید مردم با آنچه از طریق مطبوعات و تلویزیون به آنان ارائه 

خرند بلکه باید با برخورد کنند که از سوپرمارکت میغذایی يشود بعنوان یک وعدهمی
شنود به ارزیابی افکاري که با بیند یا میبررسی رخدادها آن را نپذیرند همانند آنچه می

هاي اصلی خود را رد معرض و فرضیه؛ پردازدخواست او هماهنگ یا در تضاد با آن است می
مسئولیت اجتماعی را با اخبار گذارد. همچنین پژوهشگري دیگر، بحث و بررسی می

داند چرا که مبناي حق خوانش معرفت و سپس بررسی طرف برابر میصادقانه و بی
دموکراسی واقعی در جامعه است و در توسعه آن نقش دارد.

پردازان مسئولیت اجتماعی از بندي مسئولیت اجتماعی مطبوعات: نظریهطبقه.2
هاي آنان از ناشران و مردم و ی و در خواستهاي مسئولیت اجتماعلفهؤبررسی توصیفی م

اند البته به ارتباط روي آوردهيهاي پرداختن به آن به تالشی دیگر در اعماق پدیدهانگیزه
هاي ت گرفته و چگونه با نظریهأهاي مطبوعات از کجا نشمنظور شناخت که مسئولیت
کارایی دارد.هاي خاصگردد و چطور در چارچوبقانونی و اخالقی هماهنگ می

هاي مطبوعات را به سه بخش الزامی، مشارکتی و درونی مسئولیت"لویز هودجیز"
کند:تقسیم می
هاي ها مسئولیتمسئولیت الزامی: در مطبوعات هنگامی است که دولت)الف

دهد. گونه که براي یک ناظر خارجی ساختار رسانه رخ میکنند آنمطبوعات را مشخص می
چرا که دولت، ؛متحده اندك هستنداز این دست در مطبوعات ایاالتهایی مسئولیت

شخصیت را ارهایی مشخص مانند افترا و ترور الزامات منفی مانند پرهیز از انجام رفت
کند مانند انتشار را تعیین نمی"رفتاريهر"کند اما الزامات مثبت مانند مشخص می

وار فهرستنگاران به صورت کامالًروزنامهسخنرانی رئیس جمهور یا حاکم ایاالت بنابراین
گردد تحریرگر کنند نماینده براي پوشش اخبار و حوادث معین انتخاب میعمل می
هاي منفی و مثبت دارد.مسئولیت

هاي مشارکتی: مطبوعات در ایاالت متحده از طریق یک منشور و نه بر مسئولیت)ب
پردازد ولی این د در قبال جامعه میاساس یک قرارداد رسمی مکتوب به مسئولیت خو

بخشد کاهد بلکه جامعه به مطبوعات، آزادي عمل میگرایی و نفوذ وي نمیموضوع از واقع
کند. این موضوع از منظر قالب با این فرض که نیاز وي به اطالعات و نظرات را بر آورده می
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مشخص نیست و به یک عقد ازدواج شبیه است بنابراین الزامات اختصاصی به دقت 
ورزد و در انتخاب محصوالت این نهاد آزاد است. نهادهاي رسانه به نیاز مردم اهتمام می

مسئولیت درونی (خود مسئولیتی): بطوري که اهالی مطبوعات در ذهن خود )پ
احساس به تالشی ارزشمند را تقویت کرده و به محض اراده، خود را ملزم به جستجوي 

نگرند که بعنوان اهالی گونه میدانند اینان به تصمیم خود اینان میمبانی و خدمت به دیگر
مطبوعات فعالیت کنند چرا که رسالتی شریف است. بیش از اینکه فعالیت در یک روزنامه 

قوي در وجود آنهاست تا متمایز یک نداي درونی و"لوثر کینگ"يباشد یا بنا به گفته
بوده و الزامات ویژه داشته باشند. 

معتقد است سه نظریه براي مسئولیت مطبوعات وجود دارد:"میرل"تر به بیان دقیق
کند.ه قانونی را تعیین و به توسط دولت اجرا مینخست: اینک

شود.شود و توسط رسانه اجرا میدوم: اینکه بعنوان یک حرفه مشخص می
کالن) مشخص هاي اجتماعینگاران و گروهسوم: این که بعنوان گروهی (از روزنامه

کنند.آن را اجرا مینگاران شخصاًشود و روزنامهمی
کند:هاي مطبوعات را به تبع هیئت و مقام مسئول معرفی می(الیوت) انواع مسئولیت

ها الزاماتی را امدادرسانی به مردم به مسئولیت رسانه در برابر جامعه، رسانه)الف
ر با افراد بر عهده دارند. اطالعات و تالش براي عدم سوء رفتايواسطه

ت حاکم بر رفتار، به داخل، با تعین سیاسيها در برابر جامعهمسئولیت رسانه)ب
رسانی به طرف مسئول و مردم نسبت به آنچه انتظار دارند.منظور اطالع

ها، مسئولیت نگاران بیش از بازیگران رسانهمسئولیت در برابر خود، چرا که روزنامه)پ
هایی فتارهاي خود را هر چند خطاب به دیگران باشد، بر عهده دارند عبارتاخالقی ر

گونه عمل این"نگارانتمامی روزنامه"به من این دستور را داد. یا "مسئول تحریریه"مانند
کنند بعنوان توجیه پسندیده نیست اما نقد ذاتی براي سالمت اخالقی هر حرفه الزم می

ها داراي سه سطح از مسئولیت است، هم عقیده است:انهاست. نویسنده در مفهوم رس
کند.هایی که ایفا میپردازد و نقشسطح وظایفی که بدان می.1
بخشد.سطح معیارهایی که مطبوعات را در انجام وظایف خود تعالی می.2
هاي که باید یا نباید توسط اهالی مطبوعات انتخاب شوند. اگر سطح فعالیت.3

).63- 68: 2003محمد،(ها پایبند باشیدبخواهید به این معیار
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هاي رسانهمسئولیت
بسیاري از اوقات در کاریکاتورهاي مصر به روزنامه، بعنوان زنی جوان و زیبارو اشاره 

و چه بسا در توصیف ؛شودبا وي بد رفتاري میشود که بر سر وي یک تاج است و غالباًمی
شود. پس اگر یر عروس بال و پر شکسته یاد مینگاري در مصر، با تصووضعیت فعلی روزنامه

نگاري آزاد و مسؤل باشد، در واقع در طول تاریخ دچار ضربات عروس، الگوي روزنامهيواژه
نگار در تالش است تا ارزش و بهاي خود و لطمات بسیاري شده است. از سوي دیگر روزنامه

و چه بسا بارزترین ؛را تا حدي حفظ کرده و براي خود احترام چندانی حفظ کند
اي از یک شیء و ضد آن است. بهنگاري مصر، این است که آمیزههاي میراث روزنامهویژگی

هاي با وجود همکاري عمیق با حاکمان خود، تکنیکهاي نخستیناي که رسانهگونه
). 165: 2005(النعیم، اي جدید را بطور کلی، رونق بخشیدندروزنامه، زبانی نوین، و واسطه

ابعاد يها در همهامروز نقش انکارناپذیري پیدا کرده است. رسانهيها در جامعهرسانه
اي که زندگی در دنیاي مدرن بدون رسانه قابل ثیرگذار دارند، به گونهأزندگی ما حضوري ت

شود؛ ولی آنچه هر ابزار انتقال معنا و پیام میرسانه در یک معناي کلی، شاملتصور نیست.
جمعی مانند یم عبارت است از ابزارهاي ارتباطشناسدر دنیاي مدرن بعنوان رسانه میما

يهمهها، موسیقی و اینترنت. امروزه تقریباًها و مجالت، کتاب، روزنامهرادیو و تلوزیون
هاي خاصی از ها قرار دارند و مخاطب شبکه یا شبکهزمین در معرض این رسانهيمردم کره

ها دریافت بار و اطالعات مختلف را از رسانهالمللی هستند. ما اخخلی یا بینهاي دارسانه
هاي مختلف رادیو و تلویزیونی استفادههاي آموزشی و عملی شبکهکنیم؛ از برنامهمی
موسیقی، براي سرگرمی و تفنن بهره    اي مانند فیلم و کنیم؛ و از محصوالت رسانهمی
).11- 12: 1390(سعیدي،بریممی

به پوشی از مسائل دیگر، خودها با تمرکز بر مسائل خاصی و چشمهمچنین، رسانه
: همان(کنندعمومی ایجاد میيدهند و مطالبهسو جهت میخود، افکار عمومی را به یک

کنند؛ مردم هاي جمعی، نقش مهمی در جوامع ما ایفا میرسانهها، خصوصاً). رسانه19
کنند و در موارد بسیاري زندگی ها می(تفریح) خود را صرف آناي از زمان بخش عمده
هاي جمعی بطور سنتی شامل تلویزیون، ممکن است. رسانهها دشوار و غیربدون رسانه

اینترنت هم 1990يشود؛ از دههها و مجالت میهاي چاپی، مانند رونامهرادیو و رسانه
کند: یا استفاده میها مرتباًاز این رسانههر کسی حداقل از یکیاضافه شده است. تقریباً

دهد، یا کنند، یا در طول روز به رادیو گوش میر شبانگاهی تلویزیون را تماشا میاخبا
توانند دانش را ها، همچنین میخواند یا با اینترنت سر و کار دارد. رسانهها روزنامه میصبح
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تواند از صفر آغاز شود و تا صد سانه میر). 21: همان(اشاعه و افکار عمومی را شکل دهند
که این توان را دارد که در یک لحظه هم زیر صفر و هم باالي صد را نیز پیش برود، چنان

هاي مسئول بیشتر در ها، به ویژه رسانه). نقش رسانه16: 1393(خرازي آذر،دربربگیرد
سازي براي رایند تصمیمها در فگیري. نقش رسانهثر هستند تا در تصمیمؤسازي متصمیم
هاي پیچیده است. گیريشود. نقش آنان در فرایند تصمیمها به همین جا ختم نمیسازمان

اي تنها به مثابه کانال ارتباطی هاي چندرسانهامروزه تلویزیون، مطبوعات، رادیو و فناوري
کنندازي میتري را در فرایندها و جریانات کاهش جرم بمطرح نیستند بلکه آنها نقش مهم

).89: همان(
کس که ساخته شود، جا که تولید و توسط هراعتقاد بر این است که امروزه خبر هر

ها آفریند. این سخن فقط به معناي پخش اخبار و اطالعات سیاسی توسط رسانهقدرت می
پذیري خود ها و مسئولیتها ظرفیت تولید گفتمانچه رسانه). بلکه هر100همان:(نیست

حاکمیتی و در هر ـتر عمل کنند، حاکمیت در هر سیستم سیاسیايا باالتر برده و حرفهر
کند. ها پیدا میهاي بیشتر به رسانهاي، تمایل بیشتري براي واگذاري مسئولیتنظام رسانه

تري به ها بیشتر باشد، جایگاه مهماي در رسانهچه تخصص و مهارت رسانهدر واقع، هر
پذیري و بازیگري در این عرصه به آنها در طرح ارتباطات راهبردي کشور لحاظ مسئولیت

استاد دانشگاه نایف عربستان در ،)1998(). ابراهیم العواجی135: همان(شودداده می
به ناچار باید از چهار منظر به وسایل هاي اجتماعی رسانه معتقد است: خصوص مسئولیت

ارتباط جمعی نگریست:
ها نیست، بلکه اجتماعی: این مسئولیت، برگرفته از متنمسئولیت میهنی .1

ها) به صورت واضح مشخص شده است: بعنوان مثال مسئولیتی سیاست تبلیغاتی (رسانه
کند. هاي دینی و اجتماعی آن نمود پیدا میمشخص که در حفظ جامعه و ارزش

ی انجام نقش و رسانی، از توانایهاي اطالعقدرت اثرگذاري: تا چه اندازه، دستگاه.2
هاي خود ها به مسئولیتهاي محوله را دارد؟ با این فرض که این دستگاهایفاي مسئولیت

مند باشند؟ آیا از قدرت اثرگذاري بهرهواقف هستند، آیا از ابزارهاي اثربخش برخوردار می
باشند؟ در حقیقت، قدرت را نه با معیارهاي مادي بلکه میزان احترام جامعه به آن می
مند باشند از سنجند؛  هنگامی که وسایل مختلف ارتباط جمعی از احترام جامعه بهرهمی

گردد. اینجا، حرکت آن به سوي اثرگذاري و توانمندي در این خصوص آغاز می
ها و توانایی جلب احترام، آگاهی: در حقیقت، حتی با وجود مسئولیت و توانمندي.3

یل ارتباطی و اهالی رسانه نسبت به وظیفه و نقش ناچار باید دانست تا چه میزان، وسا
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نگار، امنیتی، آگاهی کسب نموده است؟ و آیا ممکن است هزار نفر از اهل رسانه، روزنامه
مجري، نویسنده و کارگردان را گرد هم آورده و از آنان بپرسیم: آیا شما مسئولین امنیتی 

ندیشید، پاسخ بله بگویند؟ گمان هستید. آیا ممکن است پیش از اینکه به صورت دقیق بی
کنم، همین که بگویند: خیر، چه بسا ما غافلگیر شویم. بنابراین به ناچار باید ابتدا یک می

گیرد؟ وضعیت آگاهی بخشی نزد آنان ایجاد کنیم، ولی چگونه آگاهی بخشی صورت می
).  20: 1998(العواجی، 

مسئولیت، توانمندي و آخرین رکن این موضوع است، بنابراین:تالش علمی.4
آگاهی، در صورتی که تالش علمی، نقش خود را ایفا نکند، به تنهایی کافی نیست، این 

).22: همان(ساز سه عنصر پیشین استتالش، زمینه

هامدل تأثیرات رسانه
اي به خود هاي، توجه محققان را به طور قابل مالحظهثیرات رسانهأظهور سه مدل ت

ساز).(شکلسازي و ساختارجایگاه موضوع، اصلجلب کرده است: 
هاي گروهی به رسانهيجایگاه موضوع، بر محل اختصاص داده شده به وسیله.1

کید دارد. براي مثال بزرگ کردن محل پوشش خبر، بر اهمیت و أموضوعی خاص ت
توجه به آن يکید دارد. این امر زمینهأهاي مخاطب، تثیرگذاري آن موضوع بر تودهأت

کند. هاي بعدي را فراهم میها و حتی یادآوري آنها در حافظه در زمانها در رسانهموضوع
افزایند که پایه و جایگاه به عالوه بسیاري از محققان مانند میکونز و راجرز و دیرینگ می

ها بطور مستقیم عقاید یا افکار مردم را تحت این امر است که رسانهيدهندهموضوع نشان
گیرند به کید قرار میأرسانه مورد تيدهد، بلکه زمانی که موضوعی به وسیلهرار نمیثیر قأت

دهند.سایر محتویات را مورد غفلت قرار میکنند و هم زمان،آن فکر می
یابی سیاسی به ایجاد تغییرات در استانداردهایی که افراد براي ارزشسازي،اصل.2

دهد که محتواي گزارش شود. این امر زمانی روي میدهند گفته میمورد استفاده قرار می
خبري به خواننده، آنچه را که آنها باید بعنوان استانداردهایی براي ارزشیابی برخی امور 

دهد. به این ترتیب، پیشنهاد میها، مورد امعان نظر قرار دهند،خاص مانند عملکرد دولت
شود. دو دلیل براي این موضوع تلقی میبعنوان توسعه و تفهیم جایگاه این مدل معموالً

ي هایی بر پایهسازي مبتنی بر مدل: اول این که جایگاه موضوع و اصلله وجود داردمسأ
گیري شود که شکلفرض میها،که در هر دوي این مدلي پردازش اطالعات است،حافظه

زي برخی موضوعات سارتباطی متصور مربوط است. دوم اینکه با مهمقضاوت به پیوندهاي ا
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تجزیه و تحلیلی را که افراد در توانند،ها می(جایگاه موضوع) رسانهدر ذهن خوانندگان
سازي).(اصلارائه دهندآورند،به حساب میود در خصوص موضوعات،طرح رویکرد خ

سازي از دو مدل دیگر از جهت متفاوت است که در این از سوي دیگر، ساختار.3
ها د توجه این است که چطور یک موضوع تصویر شده در اخبار رسانهمدل، مفهوم مور

ثیر بگذارد؟ در سطح کالن، آن به أتواند بر چگونگی فهم آنها از سوي خوانندگان تمی
اي که با اطالعات به شیوهينگاران و رابط به منظور ارائهروزنامهيهاي مورد استفادهروش

شود. در سطح خرد، افراد، داشته باشد عمل میخوانیذهنیت موجود میان مردم هم
(چان و دهندثیرگذار باشد مورد استفاده قرار میأاي که تاطالعات و اظهارات را به گونه

).120-121: 1392چان،

گیرينتیجه
هاي متعددي براي نظران ارتباطی نقشها، کارکردهاي مختلفی دارند و صاحبرسانه

هارولد «ترین مطالعات انجام شده در این حوزه که متعلق به کالسیکاند ازها قایل شدهآن
ها رسانه» نقش نظارتی«هاي معاصر همواره بر است. تا پژوهش» السول و چارلز رایت
کید شده است. السول با اشاره به وظایف أها تترین کارکردهاي آنبعنوان یکی از اصلی

از نسلی به نسل دیگر بر نقش نظارتی همبستگی اجتماعی و انتقال میراث اجتماعی
هاي اشاره ا اضافه نمودن نقش سرگرمی بر نقشنیز ب» رایت«کید نموده است. ها تأرسانه

با » شرام«ها اهمیت داده است. همچنان به نقش نظارتی رسانه» السول«يشده به وسیله
کلوس نیز از نقش هاي معلم و راهنما به نقش نگهبانی رسانه اشاره کرد و اشاره نقش

). 1389:186(ساداتی، کندها یاد میها بعنوان یکی از وظایف اجتماعی آننظارتی رسانه
بخش دیگري از نظارت، نظارت قانونی است با توجه به اینکه حاکمان از ویژگی عصمت 
برخوردار نیستند به علت امکان سوء استفاده مدیریت مشمول نظارت گشته و مردم حق

واسط بین يها بعنوان حلقه). رسانه189-190: همان(از آنان را خواهند داشتپرسشگري 
ها آیند. رسانهها به حساب میمردم و نهادهاي دولتی بهترین دستگاه کنترل سازمان

هاي حاکم و هاي نهادهاي دولتی بر اساس چارچوبتوانند با حضور در تمام فعالیتمی
رسانی ها را بعنوان دستگاهی دلسوز و امین اطالعف سازمانایدئولوژي موجود میزان انحرا

کنند. بر ها با انعکاس و نقد ناهنجاري و آموزش هنجارها بر جامعه نظارت مینمایند. رسانه
ضعف نظریات پیشین و چه بسا به يهاي اجتماعی در نتیجهمسئولیتياین اساس نظریه

شکل گرفت. اندیشمندان، در مبانی کارکردها اثرپذیري از نتایج جنگ جهانی دوميواسطه
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اجراي يلیبرالیسم بودند. قرن بیستم، عرصهيو ساختارهاي جدید، شاهد انعکاس نظریه
ترین نمونه اجراي آید و برجستههاي این نظریه در جامعه و دولت به شمار میاندیشه
را، در دیگر نواحی دنیا نیز آمریکا است که پس از اجيهاي این نظریه ایاالت متحدهاندیشه

آزادي) يهاي لیبرالیسم (نظریهها و مبانی این نظریه به نقد اندیشهانتشار یافت. اندیشه
ترین مبانی این نظریه:روي آورد. از جمله مهم

توان بر آن سرپوش دادن حق به شخص (محق دانستن شخص) است و نمی.1
اقص داد.توان به فرد اطالعات کذب یا نگذاشت؛ و نمی

انجام نقد سازنده و پذیرش هر ایده یا طرح جدید از سوي فرد و همچنین .2
آن فرد براي اصالح خطاي احتمالی با روشی دموکراتیک، يپذیرش بحث و مناقشه

مند و توأم با آرامش.سازنده، هدف
انتشار اهداف جامعه و راهبردهاي تربیتی، آموزشی و اقتصادي. بنابراین رسانه در .3

خدمت به جامعه است و وي را به رفاه و آسایش و احترام حقوق سیاسی، اقتصادي، صدد
دهد. تأمین فرصت براي فرد، به منظور دستیابی به فرهنگی و اجتماعی، فرد مژده می

اطالعاتی که وي از آنها بهره گرفته یا در صدد فراگیري آن یا افزودن به سطح فرهنگی و 
- 101: 1997(البخاري، دولت یا تفکر شخصی خود را دارديسیاسی خود، از طریق ایده

100 .(
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