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هاي خبري ، تعیین میزان تأثیر گزارشآنهدف از انجام این مقاله بخشی از یك پژوهش است كه :  چکيده

اي تجربی از نوع آزمایشگاهی  این پژوهش مطالعهضمنا،  . ه استخشونت بار تلویزیونی بر تجربیات هیجانی بود

به صورت داوطلبانه براي  كاربردي فرهنگ و هنر كه-دانشجوي علمی  53در این پژوهش .  استبوده كوتاه مدت 

خواسته شده بود آنها از   .سطح خشونت را به نمایش گذاشته بود شركت كردند 8گزارش خبري كه  33تماشاي 

در طیف لیکرت  «میزان افتراقی ایزارد»اساس پرسشنامه  بررا پس از هر گزارش خبري احساسات ذهنی خود كه 

نشان داد كه خشونت در اخبار  «نوع احساس بینندگان»و  «تنوع خشون»گیري دو عامل  اندازه.  ندنبیان ك

مشاهده به طور كلی، .  كند هاي منفی را فراخوانی میتلویزیونی بسته به نوع خشونت به تصویر كشیده شده، هیجان

مشاهده  در عوض،  .می باشدهاي خبري خشونت بار كمترین حس تجربه شده در گزارش «تحقیر و ترس»شد كه 

هاي مهم دیگري چون خشــم و با هیجاناحساسات خود را بیشتر بار  هاي خبري خشونتخاطبان گزارشم شد كه

ید دیگران به انسجام نظم اجتماعی و عدم تأی بیانگر نوعی نگرانی نسبت این امر  .دهند نفــرت نیز واكنش نشان می

.  گیرد د بسیار به ندرت صورت میشواحساساتی كه در واكنش به رنج دیگران همچون غم و ترس ابراز می .  است

اي، خصوصیات بینندگان و فرآیندهاي  اي پیچیده از روابط بین متغیرهاي رسانه نتایج حاصله عمدتاً بیانگر شبکه

 .  می باشدهیجانی 

 

  .، رنج دیگران، خشونت خبري، تحقیر و ترس، تلویزیون، خبر، خشونتاتاحساس: کليدی گانواژ

  

mailto:shahnaz_hashemi@yahoo.com


  682                                                                                 بار تلویزیونی بر هیجاناتهاي خبري خشونتثیر گزارشتأ

 

 مقدمه

افراد  ترس، خشم، تحقیر، تنفر و غم میزان.  نشان دهدثیر اخبار بر هیجان افراد را أاین مقاله بر آن است كه ت

گزارشهاي خبري خشونت بار عمدي و غیر عمدي كه می تواند یا مقابل گزارشهاي خبري بدون خشونت  در 

.  براي این منظور از نظریه ارزیابی و مدل ارزیابی شرر استفاده كرده ایم.  اشیا باشد را بسنجد برانسانها یا بر

هاي خبري خشونت بار تلویزیونی چه هدف پژوهش، سنجش تجربی این موضوع بود كه مخاطبان گزارش

ظاهر گردد، تصور بر تواند به اشکال مختلف  از آنجا كه خشونت می.  كننداحساسات ذهنی را بیشتر تجربه می

از احساسات مورد تأثیر قرار ( عمدتاً منفی)آن بوده كه نه تنها احساسات ذهنی ناشی از ترس بلکه طیف وسیعی 

بنابراین سوال اصلی این مقاله این است كه احساسات ذهنی تجربه شده توسط بینندگان اخبار .  خواهند گرفت

 ه میزان است؟تلویزیونی كدامند؟ و شدت این احساسات به چ

 

 طرح مسئله 

ها و ایجاد نگرانی زیاد در جامعه، تحقیق در مورد اثرات خشونت  با توجه به فراگیر شدن خشونت در رسانه

به دالیل تاریخی، اغلب این مطالعات اثرات برانگیختگی فیزیولوژیکی را هدف .  اي طوالنی دارد اي، تاریخچه رسانه

بندي ساده انگارانه از اثرات هیجانی محسوب  ها نوعی مفهوم ه، این نوع مطالعهزاند، در حالی كه امرو قرار داده

، 8ریسنزین)و ( 22. ، ص3991، و كرایتز 0و برتسن 2كاسیوپو) اند  شده و مورد انتقاد زیادي قرار گرفته

ضمناً بیشتر مطالعات انجام شده، اثرات رفتاري ناشی از خشونت به خصوص رفتارهاي   .(209. ،ص3950

به رابطه تماشاي خشونت و هایی نیز در ایران پژوهش( 0 3. ، ص2330، 1موري)اند  كرده تفسیرپرخاشگرانه را 

و  ( 3:305 3)عبدالخالقی، دواجی، صحبایی، محمودي  و (53: 3052)حسینی اند رفتار پرخاشگرانه پرداخته

( 3053)توسلی و فاضل  .  (8 . ، ص3051)سیجانی  خانی، دالور، رهبانی، صالحی خانی، زارع، باهنر، رمضان عالی

هاي خشونت آمیز تلویزیونی بر رفتار كودكان با عواملی چون پایگاه اجتماعی و اقتصادي  رابطه تأثیر برنامه

 .سنجیده اند

مند بر روي بزرگساالن در به طور نظام( غیر از تأثیر بر ترس)هاي خبري اما تاكنون تأثیرات هیجانی گزارش 

ورث و )است قرار نگرفته ارزیابیدر سایر كشورها هم به طور جدي مورد . است ایران مورد مطالعه قرار نگرفته

اكشن و هاي همچون فیلم 5هاي داستانی و تخیلی بیشتر تحقیقات موجود، بر روي فیلم.  (2،0:2338اسکرام

كه هدف اولیه این ژانرها سرگرم كردن ( 2331، 9بریانت و وردرر) هاي كامپیوتري معطوف بوده است بازي

 .  مخاطب و هدف مهمترشان تحت تأثیر قرار دادن احساسات و هیجانات مخاطبان است

رسد، به نظر می ها اساساً توسط حوادثی كه واقعی ، هیجان(2332 ) 33فریجا «33قانون واقعیت آشکار»بر طبق 

بنابراین انتظار داریم شخص هنگامی كه ژانرهاي غیر تخیلی همچون اخبار تلویزیونی را .  شوندبرانگیخته می

اگرچه نظر مردم بر این است كه اخبار تلویزیونی انتقال .  كند تأثیرات هیجانی قویتري را تجربه كند تماشا می

دهنده حقایق بوده و باید به طور غیر هیجانی به مخاطبان اطالع رسانی شود، تحقیقات انجام شده در مورد 
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اي است كه مردم اند كه ایجاد هیجانات براي بعضی از مخاطبین انگیزهها نشان دادهاز برنامه 32خشنودي-استفاده

، اخبار بیش از  3مك كویل بر طبق نتایج.  (32. ، ص3958، 30وینر)كنند   هاي خبري جلب می سوي رسانه را به

حداقل براي برخی از افراد، شاید نه بیشتر .  گیرند دمت نیازهاي افراد قرار میآنکه براي كسب اطالع باشند در خ

بیشتر براي سرگرمی و فعالیت اجتماعی است آنان، تماشاي خبر موضوعی براي اطالع كامل از اخبار نیست، بلکه 

هاي خبري است كه خشونت در گزارشعالوه بر این، تحلیل محتوائی نشان داده.  (090 .، ص2333مك كویل، )

اسپارک و -؛ وینترهوف(8 2. ، ص3995)، 38اسپارک-باشد وینترهوف تلویزیونی موضوعی حائز اهمیت می

هاي خبري منطقی است كه توجه بیشتري به اثرات هیجانی گزارشبنابراین .  (228. ، ص2338)همکاران 

پایان جهاد دانشگاهی، پایگاه اطالعات علمی جستجوهایی كه در سایت .  خشونت بار تلویزیونی معطوف گردد

مجله  ،رسانهریزي  و برنامهمطالعات  دفتر ،و واحد علوم و تحقیقات تهران زاد اسالمی تهرانآدانشگاه هاي  نامه

 هایی كه در صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران انجام شد هاي ارتباطی و پژوهش جهانی رسانه، مجله پژوهش

خبري هاي خشن  ها و صحنه این واقعیت است كه در كشور ما تحقیقات كافی درباره آثار تماشاي برنامهبیانگر 

 .ها در این زمینه است ي ماحصل تحقیقات غربیتلویزیونی صورت نگرفته و آنچه مبناي داوري ماست تا حد زیاد

 .است خشن از تلویزیون هاي خبريگزارشكاربردي راجع به آثار تماشاي -بومی  پژوهش این مقاله بازنمایی از

 

  خشونت در رسانه با مدل فرآيندهای اجزاء شرر تبيين نظری: چارچوب نظری

قیقات انجام تح تمركز.  داد قرار تحلیل و تجزیه مورد متفاوت سطوح در توان هیجانی را می تأثیرات

 شده منتقل تأثیرات و بوده كلی برانگیختگی همچون بدنی هاي بر سطح واكنش 23و  13هاي  شده در دهه

امروزه، بیشتر نظریه .  اند ردهك توصیف رسانه تأثیرات یا و رسانه ادراک ناشی برانگیختگی  اسناد سوء را هیجانی

كنند  ت میدیدگاه چند سطحی كه به موجب آن هیجانات از اجزاء متعددي تشکیل شده است، حمایپردازان از 

 (.3993، ؛ الزاروس3951فریجا، )

 برخی.  است غالب در مورد فراخوانی احساسات، نظریه ارزیابی نظريحال حاضر چارچوب  در

 وضعیت سو، یك از كه آیند وجود میصاحبنظران قویاً معتقدند كه احساسات به واسطه پردازش اطالعاتی به 

ظرفیت وي براي  یگرد سوي از و نماید می مرتبط او هاي شخص و حوادث خاص را با اهداف، نیازها و نگرانی

 دارد، قرار  آرنولد بی .مگدا هاي نوشته تأثیر تحت زیادي مقدار به كه فرآیند، این.  گردد سازگاري را موجب می

و به عنوان ( 382. ، ص2333،كاپاس)  شده شناخته «ارزیابی فرآیند» عنوان تحت عموماً حاضر حال در

ها  اند كه ارزیابی هاي ارزیابی مدعی نظریه. گردد می لقیفرآیندي آنی، شهودي، بیشتر ناخودآگاه و مستقیم ت

تغییرات تشکیل اي، رفتاري و دیگر  هسته اصلی فرآیند هیجانی بوده و آغازگر تغییرات خاص روانشناختی، چهره

 (.0 . ، ص2333،براي مثال؛ روزمن و اسمیت)شند با دهنده حالت هیجانی حاصله می

 يبرا يمدل مشهور ارزیابی، مدل فرایندهاي اجزاء هیجان است كه توسط شرر مطرح گردید و یك

به هم رخدادي شامل تغییرات »، هیجان را (90. ، ص2333شرر،)تصویر كشیدن هیجان به عنوان یك فرآیند 
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پیوسته و همزمانی توصیف نمود كه در حاالت همه یا بیشتر از پنج سیستم فرعی ارگانیك، كه در پاسخ به 

.  كرد توصیف «.گیرد ورت میص زنده مـوجود اصلی هاي ارزیابی یك رخداد بیرونی یا درونی مربوط به نگرانی

 برانگیختگی( 2 شناختی ارزیابی( 3: گردد می قائل تمایز هیجان یك فرعی نظام پنج بین اجزاء فرآیندهاي مدل

این مدل  .  انگیزش( 8احساسات ذهنی و (   يا چهره تظاهرات بخصوص حركتی تظاهرات( 0 فیزیولوژیکی

حاكی از آن است كه در درون یك رخداد هیجانی، الگوئی از فرایندهاي سازنده هیجان كه توسط ارزیابی 

هاي ارزیابی  اشخاص به طور مستمر وضعیت جاري را با یك سري مالک.  تداف شناختی فراخوانده شده، اتفاق می

با ما، اشارات ضمنی، توان بالقوه مقابله و معنادار بودن از لحاظ هنجاري مورد  ودنكه شامل مرتبط ب31محرک

اد تعدیل و ها را در سازگاري با روید نتایج حاصل از كنترل، وضعیت هر یك از زیر سیستم.  دهند ارزیابی قرار می

تواند در بعد احساسات ذهنی انعکاس یابد كه به نوبه خود كاركردي  تغییرات در همه اجزاء می.  كند تنظیم می

 هماهنگ هیجان با را ارزیابی از ناشی هاي كند كه احساسات، بازنمایی درونی پاسخ شرر فرض می.  نظارتی دارد

 زبان هاي حوزه در توان می را تجربه هاي شکل این.  شود می ذهنی بفرد منحصر هاي تجربه به منجر و كرده

 (.92. ، ص2331، کتفلی و دن شرر،)  كرد مطرح خاصی معنائی

ارزیابی كنونی ممکن است از نقطه نظر نگاه به هیجانات به عنوان حاالت ابعادي و پیوسته به  هاي مدل

ها را پیوستاري  ستگی به این دارد كه آنها تنوع ارزیابیهم یا ناپیوسته و مجزا از هم متفاوت باشند كه این نگاه ب

هاي هیجانی فطري در  تعداد محدودي برنامه طكند فق مدل فرآیندهاي اجزاء فرض نمی.  اي تصور كنند یا طبقه

 تجربه «فضاي» یك كنندهبلکه بیشتر متغیرهاي ارزیابی را به عنوان ابعادي كه تبیین.  ارگانیزم وجود دارد

 از نامحدودي تعداد بالقوه بطور تواند می شخص بنابراین،.  نماید می تلقی است، بعدي چند و مداوم هیجانی

توان تکذیب نمود كه برخی از الگوهاي عمده تطابق یا سازگاري  بهرحال، نمی.  كند جربهت را گوناگون هیجانات

 .ستادر زندگی موجودات زنده انعکاس نتایج الگوهاي تکراري ارزیابی محیطی 

 غالب پیامدهاي از ناشی هاي از عبارت هیجانات هنجاري براي بیان حالت( 335 . ، ص2333) شرر

ماعی اجت سازمان اجبارهاي زندگی، كلی شرایط معلول كه پیامدهایی كند، می استفاده «محرک ارزیابی كنترل»

كوتاه كالمی كه اغلب  حاصطال یك با هنجاري هیجانات دنیا، هاي در بیشتر زبان.  و تشابه تجهیزات فطري است

بنابراین، اصطالحاتی كه ما هر روز براي توصیف تجربیات .  (330. ، ص2333شرر،)شود  یك كلمه است بیان می

هایی باشد -منظور تاكید و توصیف مهمترین راه به كالمی تالشی بیانگر توانند می كنیم هیجانی خود استفاده می

 (.0. ، ص2333و اسمیت، نروزم)كه تجربیات هیجانی در آن متفاوتند 

هایش را با توجه به  این است كه پیش فرض( 90 .، ص2333)تأثیرگذار شرر  نظریهاز مزایاي  یکی

 یوجود دارد كه در تمام یس اصلهفت احسا.  (320 . ، ص2333،پاركینسون)فرآیند ارزیابی ارائه داده است 

ترس، تعجب،  خشم،غم، : ها عبارتند از احساس نیا. شوند یم انیدر چهره ب یحاالت مشابه لهیها به وس فرهنگ

و  ندیآ یدارند و با آموختن به دست نم يو فطر یذات یتیچهره، ماه یجهان يها حاالت نیا.  و لذت ریتنفر، تحق
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هفت حالت چهره را درست همانند  نیا اند، دهیرا ند گرانیچهره د وقت چیكور مادرزاد هم كه ه يها آدم یحت

 (.3992 ،ی، شرر و سسچ 399،، شرر و والبوت3990، 3992شرر، ) دهند یها نشان م انسان ریسا

ختی و با رجوع به مدل فرآیندهاي اجزاء شرر و با توجه به پیش بینی روابط بین پیامدهاي ارزیابی شنا

اي از خشونت به تصویر كشیده  كردیم كه خصوصیات ویژه ما فرض( 028. ، ص3990شرر،)ذهنی احساسات 

اي را كاركردي نظارتی  تواند پیامدهاي ارزیابی را تحت تأثیر خود قرار دهد و به نوبه خود تظاهرات چهره شده می

تأثیر « كنترل حالت خوشایند»شده باید در  به ویژه، خشونت به تصویر كشیده.  دهد دارد تحت تأثیر قرار می

. اي ناخوشایند بوده است كرده و در نتیجه یك ارزشیابی به دست دهد كه واقعه مشاهده شده در حقیقت واقعه

اساس و براي آزمون  این بر. تري گردد به شدت منفی این موضوع، به نوبه خود، باید منجـر به احساسات ذهنی

 .گیریم در نظر میاستخراج و براي سنجش در بخش روش شناسی زیر را   فرضیهنی آن این نظریه و قدرت تبیی

، احساسات بیشتر شودهاي خبري گزارشهرچه میزان خشونت هاي خبري تلویزیونی مخاطبان گزارش: فرضیه -

 .  كنند منفی شدیدتري را تجربه می

ترل پذیري را تحت تأثیر قرار داده و خشونت عمدي به تصویر كشیده شده باید وارسی اسناد علیت و كن

توان با عوامل  منجر به این ارزیابی شود كه كسی مسئول بروز این اتفاق است و اینکه این اتفاق یا پیامد را می

تواند منجر به احساسات ذهنی یا عاطفه اي توأم با احساسات  این امر می.  طبیعی كنترل یا تحت تأثیر قرار داد

 .جزء اصلی گرددخشم به عنوان یك 

 

 عملياتي کردن فرضيه و شيوه های اندازه گيری روابط علي: مالحظات روش شناسي

 : كنیم تري تقسیم می جزییرابطه را به سه آن  بخش نظري،فرضیه براي آزمون 

نی حاوي خشونت هاي خبري تلویزیوكه به گزارشهاي خبري تلویزیونی هنگامیمخاطبان گزارش: 3 رابطه علی

هاي خبري گزارش( هاي خبري تلویزیونی بدون خشونت و یا بگزارش( در مقایسه با  الف كنند نگاه می عمدي

كشند،  خشم بیشتري را به عنوان یك احساس ذهنی تجربه  تلویزیونی كه سهواً خشونت را به تصویر می

ارزیابی گردد كه این واقعه بطور به عبارت دیگر خشونت سهوي به تصویر درآمده باید منجر به این   .كنند می

اتفاقی صورت گرفته و امکان كنترل آن وجود نداشته است، و در عوض باید بر احساسات ترس، غم و اندوه و یا 

 .  تركیبی از اینها به عنوان جزء اصلی تأثیر گذارد

ي تلویزیونی حاوي هاي خبرهاي خبري تلویزیونی هنگامیکه به تصاویر گزارشمخاطبان گزارش: 2 رابطه علی

-گزارش( هاي خبري تلویزیونی بدون خشونت یا بگزارش( كنند در مقایسه با الف خشونت غیر عمدي نگاه می

هاي خبري تلویزیونی كه بطور عمدي خشونت را نمایش می دهند، غم، اندوه و ترس بیشتري را به عنوان یك 

خشونت این است كه آیا انسانها و اشیاء صدمه می  دومین جنبه مهم و بالقوه .  كنند احساس ذهنی تجربه می

هم ذات )منجر به ارزیابی باالتري از ارتباط ( نسبت به اشیاء)تصور ما این است كه لطمه به انسانها .  بینند یا خیر

 .  گرددشدید می( منفی)گردیده و در نتیجه منجر به تركیباتی از احساسات ( پنداري
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كنند  هنگامیکه به تصاویر  ر تلویزیونی احساسات ذهنی منفی شدیدتري تجربه میمخاطبان اخبا: 0 رابطه علی

كنند در مقایسه با تصاویر  دهند نگاه میهاي خبري تلویزیونی كه خشونت بر علیه انسانها را نمایش میگزارش

این مطالعه به روش شبه آزمایشی  .هاي خبري تلویزیونی كه خشونت بر علیه اشیاء را نمایش می دهندگزارش

 كه به منظور افزایش درک ما از چگونگی تأثیر خشونت در انجام شده 

 .  هاي خبري تلویزیونی بر احساسات ذهنی مخاطبان طراحی شده استگزارش

داراي پنج سطح  «نوع خشونت»عامل اول .  در این مطالعه از یك طرح دو عاملی استفاده شده است

خشونت (  خشونت غیر عمدي بر علیه انسانها  ( 0خشونت عمدي بر علیه انسانها  ( 2ي از خشونت عار (3 : بود

دومین عامل بیانگر پنج نوع احساس متفاوت  .  خشونت غیر عمدي بر علیه اشیاء( 8عمدي بر علیه اشیاء   

 8*8یبی شبه آزمایشی به این ترتیب یك طرح ترك.  از بینندگان بوده است( تنفر، غم، ترس، خشم و تحقیر)

ذهنی شركت  -ما براي متغیر وابسته حالت احساسی.  مورد استفاده قرار گرفت( نوع احساس8 ×نوع خشونت 8)

اي و مجزا از  هاي طبقهبراي توصیف این حاالت احساس ذهنی، تمركز ما بر هیجان.  كنندگان را ثبت نمودیم

اگرچه شرر .  داد را پوشش می «32نخستین»اندكی از هیجانات اي استفاده كردیم كه تعداد  هم بود و از وسیله

به تعداد نامحدودي از هیجانات متفاوت اعتقاد داشته و براي هیجانات هنجاري مورد بحث قرار داده ( 2333)

اي اصلی كه ما براي توصیف تجربیات هیجانی مورد  هاي طبقهتواند تصور كند كه برچسب است، شخص می

هایی است كه این تجارب هیجانی در آن دهیم بیانگر تالشی براي مشخص كردن مهمترین راه میاستفاده قرار 

 «35میزان احساس افتراقی ایزارد»بدین ترتیب براي ارزیابی اولیه احساسات ذهنی، از پرسشنامه .  تفاوت دارند

، شگفتی، غم و اندوه، خشم، لذت: دهدهیجان نخستین را مورد بررسی قرار می 2( 1977 ایزارد، )استفاده شد  

پنج هیجان كه بیانگر احساس منفی است مورد  ،در این پژوهش از هفت هیجان.  تنفر، ترس، تحقیر و شرم

گیرد كه بر اساس یك مقیاس مورد ارزیابی قرار می( گویه)آیتم   8و هر احساس منفی با .  گیرد سنجش قرار می

 .گردد اي ارزیابی می لیکرتی پنج درجه

 

 نوع خشونت: تغيرهای مستقلم

یك رشته از اخبار تلویزیونی : گردند هاي خشونت آمیز اخبار تلویزیونی به شکل زیر تعریف میبخش

گردد، اگر پیامدهاي مستقیم یا غیر مستقیم آن بصورت اعمال عمدي یا  زمانی حاوي خشونت طبقه بندي می

.  ببیند، و از نظر صوتی و یا بینائی قابل مشاهد باشندغیر عمدي باعث شود شخص یا چیزي بطور ملموس آسیب 

طبقه بندي صورت گرفته از طرف ما در مورد انواع مختلف خشونت متمركز بر علل و پیامدهاي خشونت مشاهده 

عمدي در برابر غیر عمدي، مثال حوادث، )ما، انواع خشونت را همراه با سؤاالت مربوط به علت .  باشد شده می

این .  هایی تقسیم كردیمبه زیر گروه( آسیب به انسانها در برابر آسیب به حیوانات یا اشیاء)یامدها و پ( مصائب

از این متغیر مستقل هستند ( متفاوت)كار، یك رده بندي دو بعدي با چهار نوع خشونت كه بیانگر چهار مشخصه 

 . آورد و بدون خشونت  به عنوان سطح پنجم ارائه گردیدبوجود می
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 ها ان و روشکنندگ شرکت

یابی است در  هاي زمینهدر روش شبه آزمایشی كه مشابه روش آزمایشی است حجم نمونه متفاوت از روش 

هاي بزرگ، و یا بیشتر جزو نمونه 03هایی در حدود نمونه.  هاي كوچك استمطالعات آزمایشی تحقیق با نمونه

 .  (23، ص 3053شریفی،)روند هاي كوجه به شمار مینمونه كمتراز ان در

كاربردي فرهنگ و هنر  بودند كه -دانشجوي دانشگاه علمی 53وهش شبه آزمایشی شركت كنندگان ژدر این پ

اي بیانی و  اي براي مقایسه شیوهاهداف پژوهش برایشان مخفی نگه داشته شد و گفته شده كه آنها در مطالعه

تقریباً همگی آنها به .  بود 2/ 2با انحراف معیار  02/29ی آنها میانگین سن.  اندتصویرگري در اخبار شركت كرده

فرهنگی دانشجویی شركت كرده بودند و به یك -صورت داوطلبانه و در پاسخ به یك دعوت از طرف انجمن علمی

بعد از .  نگاه كردند( دو گزارش متفاوت از هرنوع خشونت)گزارش خبري  33دقیقه اي حاوي  22نوار ویدئویی 

كنندگان پرسیده شد میزان احساسات ذهنی خود را بر زارش خبري، نوار ویدئوئی متوقف شده و از شركتهر گ

 .بندي لیکرت بیان كننداساس درجه

خبر و خبر  1اي از گزارشات پخش شده توسط كانال  هاي خبري ارائه شده از میان مجموعهگزارش

نوار ویدئوئی محرک بر اساس سه معیار زیر انتخاب  هاي انتخاب شده برايگزارش. شبکه اول  انتخاب شدند

اخبار مربوط به سایر كشورها مثل سومالی، ).  بود هاي خبري باید به كشور ایران متعلق میگزارش( 3: )شدند

گزارشهائی ( 2( )گذار نباشدفلسطین یا كشورهاي غربی و شرقی نبود تا تفاوت احساسی به كشورها متفاوت تأثیر

همانند قتل روح اله )شدند دادند باید كنار گذاشته می حوادث به یادماندنی گذشته را پوشش می كه وقایع و

باید تا حدودي حتی مورد عالقه گروه آزمایش  هاي خبري میگزارش( 0( )داداشی یا خشك شدن دریاچه ارومیه

ه انسانها مانند ترور، قتل خشونت عمدي بر علی( 3:  )موضوعات انتخاب شده به شرح زیرند.  گرفتندقرار می

ها در سفرهاي تابستانی، ریزش ساختمان خشونت غیر عمد بر علیه انسانها مانند یك تصادف اتومبیل( 2)همسر 

خشونت غیر عمد بر (  )خشونت عمدي بر علیه حیوانات و یا اشیاء مانند از بین رفتن محصوالت یك باغ،  ( 0)

بدون خشونت مانند مصرف مواد مخدر توسط نوجوانان، ( 8).  ..در بازار و  سوزيعلیه حیوانات و اشیاء مانندآتش

هاي مختلف تلویزیونی هاي مختلف خبري و كانالمتشکل از گزارشبرنامه خبري تهیه شده  اگرچه.  احتکار كاال

ا در همراه با گزارش آب و هو)بود، ولی طوري طراحی شده بود كــه شبیه به یك گزارش نمونه خبري باشد 

 .  (پایان و معرفی توسط مجري خبر در ابتدا

 

 آزمون و تحليل يافته ها نتايج

هاي خبري خشونت بار در مقایسه با اخبار بدون بینندگان اخبار تلویزیونی هنگام تماشاي گزارش: كلیفرضیه 

 .  كنند حساسات منفی شدیدتري را تجربه میخشونت، ا
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 ها کنندگان هنگام تماشای اخبار تلويزيوني با انواع خشونت احساسات منفي شرکت.  2جدول شماره 

نوع 

 احساس

خشونت عمدی 

 (انسانها)

خشونت غير 

 (انسانها)عمدی

خشونت عمدی 

 (اشيا)

خشونت غير 

 (اشيا)عمدی

بدون 

 خشونت
(df) 

F 
η

2 

 تنفر
3 /2 

93/3 

0 /3 

13/3 

28/2 

33/3 

18/3 

19/3 

81/3 

11/3 

 ( و22)

**25/12 
08/3 

 غمگيني
30/2 

28/3 

22/3 

15/3 

13/2 

25/3 

21/3 

12/3 

05/3 

83/3 

 ( و23)

**22/83 
 3/3 

 ترس
30/2 

25/3 

21/3 

20/3 

31/2 

21/3 

25/3 

23/3 

 1/3 

 1/3 

 ( و 2)

**82/00 
28/3 

 خشم
53/2 

33/3 

5 /3 

92/3 

 8/0 

32/3 

3 /2 

93/3 

 5/3 

85/3 

 ( و21)

**33/53 
 1/3 

 تحقير
50/3 

22/3 

01/3 

82/3 

92/3 

25/3 

 2/3 

13/3 

80/3 

83/3 

 ( و21)

**35/20 
23/3 

 

درجه اي؛ ردیف اول هر خانه میانگین و ردیف دوم انحراف استاندارد می  8نمره گذاري براساس لیکرت : توجه

دو ستون .  براي همه مقیاس هاي هیجانی رضایت بخش بود( 23/3كرونباخ باالي  يآلفا)باشد؛ همسانی درونی 

 .** p<33/3 .  عاملی و اثر میانگین را براي متغیرهاي مستقل نشان می دهدآخري نتایج تحلیل 

دهد كه دامنه میانگین  با توجه به شدت و نوع احساسات ذهنی تجربه شده، جدول شماره یك نشان می

باشد كه نشانگر آن است كه بطور  در نوسان می 8/0تا  3/3اي از  نقطه 8هاي هیجانی روي یك مقیاس  مقیاس

عالوه بر این در بیشتر موارد حتی یك مورد احساس غالب .  تجربه نشده است اي سط هیچ احساس قويمتو

 .  گردند شود بلکه بیشتر تركیبی از احساس هاي ذهنی متفاوت و نه خیلی شدید تجربه می دیده نمی

ترین  قوي.  افتد یك اثر اصلی روي همه درجات هیجانی اتفاق می آنوا، با مقایسه انواع مختلف خشونت در 

 .  تأثیرات در مورد خشم، تنفر و غم آشکار شد

بینندگان اخبار تلویزیونی هنگام دیدن اخبار داراي خشونت در مقایسه با اخبار بدون خشونت، احساسات 

 .منفی شدیدتري را تجربه كردند

 خشونت : خشمی كه آنها گزارش كردند(85/2=M ،33/3=SD) بدون خشونت ،

( 5/3=M،85/3=SD)  . 3/ 1مقایسه دو به دو درون گروهی برنامه ریزي شده =η
2 ،33/3=p به ،

آمیز و بدون  شود یعنی یعنی بین احساس خشم حاصل از برنامه خشونت این ترتیب فرض صفر رد می

 .داري وجود داردخشونت تفاوت معنی
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 خشونت : تنفري كه آنها گزارش كردند(92/3=M ،50/3=SD) 11/3)، بدون خشونت=SD ،

81/3=M) ،31/3 =η
2 ،33/3=p شود یعنی یعنی بین احساس تنفر  به این ترتیب فرض صفر رد می

 .داري وجود داردآمیز و بدون خشونت تفاوت معنی حاصل از برنامه خشونت

 خشونت : غمی كه آنها گزارش كردند(38/2=M ،22/3=SD) 09/3)، بدون خشونت=M ،

 9/3=SD) ،83/3 =η
2 ،33/3=p . شود یعنی یعنی بین احساس غم  به این ترتیب فرض صفر رد می

 .داري وجود داردآمیز و بدون خشونت تفاوت معنی حاصل از برنامه خشونت

 خشونت : ترسی كه آنها گزارش كردند(91/3=M ،2 /3=SD) 1/3 )، بدون خشونت=M ،

 1/3=SD)  .3/ 3ریزي شده گروهی برنامهمقایسه دو به دو درون =η
2 ،33/3=p به این ترتیب ،

آمیز و بدون خشونت  شود یعنی یعنی بین احساس ترس حاصل از برنامه خشونت فرض صفر رد می

 .داري وجود داردتفاوت معنی

 خشونت : تحقیري كه آنها گزارش كردند(11/3=M ،11/3=SD) 83/3)، بدون خشونت=SD ،

80/3=M) ،23/3 =η
2 ،33/3=p  . شود یعنی یعنی بین احساس  میبه این ترتیب فرض صفر رد

 .داري وجود داردآمیز و بدون خشونت تفاوت معنی تحقیرحاصل از برنامه خشونت

 این یافته ها همسو با فرضیه شماره یك است  . 
 

كنند  در  بینندگان اخبار تلویزیونی هنگامیکه به اخبار تلویزیونی حاوي خشونت عمدي نگاه می: 3رابطه علی

كشند،  خشونت را به تصویر می اخبار تلویزیونی كه سهواً( اخبار تلویزیونی بدون خشونت و یا ب( مقایسه با  الف

 .كنندهاي خشم بیشتري را به عنوان یك احساس ذهنی تجربه میجنبه

  بینندگان اخبار تلویزیونی خشم بیشتري را گزارش كردند هنگامی كه اخبار تلویزیونی حاوي

در مقایسه با اخبار تلویزیونی بدون ( M ،32/0=SD=33/3) خشونت عمدي را تماشا نمودند

1 /3 =η، (M ،85/3=SD=5/3 )خشونت 
2 ،33/3=p  . یا اخبار تلویزیونی كه خشونت غیر عمد را

82/3 =η، (M ،92/3=SD=11/3)كشند به تصویر می
2 ،33/3=p. 

 .  این یافته ها همسو با فرضیه شماره دو است

كنند  بینندگان اخبار تلویزیونی هنگامیکه به اخبار تلویزیونی حاوي خشونت غیر عمدي نگاه می: 2 رابطه علی 

اخبار تلویزیونی كه بطور عمدي خشونت را به تصویر ( اخبار تلویزیونی بدون خشونت یا ب( در مقایسه با الف

 كنند   كشند، غم و ترس بیشتري را به عنوان یك احساس ذهنی تجربه می می

 ندگان اخبار تلویزیونی غم و اندوه بیشتري را گزارش كردند هنگامیکه اخبار تلویزیونی حاوي بین

، در مقایسه با اخبار تلویزیونی بدون (M ،12/3=SD=3/ 2)خشونت غیر عمد را گزارش كردند 

23/3 =η، (M ، 9/3=SD=09/3)خشونت 
2 ،33/3=p. 

   تماشاي اخبار تلویزیونی حاوي خشونت غیر بینندگان اخبار تلویزیونی ترس بیشتري را هنگام

در مقایسه با اخبار تلویزیونی بدون خشونت ( M ،23/3=SD=22/3)عمد گزارش نمودند 
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( 1/3=M ، 1/3=SD) ،3 /3 =η
2 ،33/3=p  . این موضوع با قسمت الف فرضیه سوم سازگاري

 .  دارد

  شركت كنندگان ترس و غم در عین حال بر خالف انتظار ما، آنگونه كه در قسمت ب ذكر شد

بیشتري را هنگام دیدن اخبار داراي خشونت غیر عمد در مقایسه با خشونت عمدي، گزارش 

 .نکردند، در عوض آنها ترس و غم بیشتري را هنگام دیدن خشوت عمدي گزارش نمودند

  خشونت عمدي : ترس(38/2=M ،22/3=SD) خشونت غیر عمد ،(22/3=M ،23/3=SD) ،

01/3 =η
2 ،33/3=p. 

  خشونت عمدي : غم(01/2=M ،21/3=SD ) و خشونت غیر عمد(3/ 2=M ،12/3=SD) ،80/3 =

η
2 ،33/3=p  . 

كنند  هنگامیکه به اخبار  بینندگان اخبار تلویزیونی احساسات ذهنی منفی شدیدتري تجربه می: 0 رابطه علی

كنند  در مقایسه با اخبار تلویزیونی كه  میكشند نگاه تلویزیونی كه خشونت بر علیه انسانها را به تصویر می

 .كشندخشونت بر علیه اشیاء را به تصویر می

 شركت كنندگان، هنگام تماشاي خشونت علیه انسانها در مقایسه با خشونت علیه اشیاء

 خشونت بر علیه انسانها : خشم كمتر(02/2=M ،33/3=SD) 53/2)، خشونت بر علیه اشیاء=M ،

32/3=SD) ،25/3 =η
2 ،33/3=p   و 

 خشونت بر علیه انسانها : غم كمتري(92/3=M ،22/3=SD) 35/2)، خشونت بر علیه اشیاء=M ،

22/3=SD) ،35/3 =η
2 ،33/3=p ،80/23(=953و)F گزارش نمودند ،. 

 خشونت علیه انسانها : براي ترس تفاوتی بدست نیامد(3/ 9=M ،28/3=SD) خشونت علیه اشیاء ،

(92/3=M ،20/3=SD) ،31/3(=3333و)F ،39
ns. 

 

 گيری و بحث نتيجه

 يهاپاسخ یونیزیموضوع بوده است كه چگونه خشونت در اخبار تلو نیا دربارهدرک ش یافزان پژوهش یهدف ا

در موجود  يهاینیبشیپبا توجه به .  دهدیقرار م تأثیرنندگان را تحت یب یباالخص احساسات ذهن یجانیه

از آن  یج حاصله حاكی، نتا(3990)شرر  اظهار شده توسط یو احساسات ذهن یابیارز يامدهایپن یمورد ارتباط ب

تجربه شده را  یاحساسات ذهن بافتشدت و  يك گزارش خبریده شده در یر كشیاست كه نوع خشونت به تصو

 يهاسه با گزارشینندگان اخبار، در مقایون ارائه گردند بیزیاگر حوادث خشن در تلو.  دهدیقرار م تأثیرتحت 

 ينندگان در معرض اخبار حاویب یوقت.  كنند یرا گزارش م تر یاصطالح منفه بار احساسات بر خشونتیغ يخبر

.  ر عمد گزارش نمودندیسه با خشونت غیدر مقا يتر يقو یقرار گرفتند، احساسات منف ير خشونت عمدیتصاو

ن احساسات یبرخالف انتظارات ما، آنها همچن یرا گزارش كردند ول يشتریخشم ب اًكنندگان عمدتشركتگرچه 

برابر تمام  در بینندگانكه  ل باشدین دلیله به ائن مسید ایشا.  گزارش نمودند زین از ترس و غم را يشتریب
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و احساس عدم كنترل  یماندگق رسانه مدرن، احساس دریشان از طرآورده شده به خانه يعمد يها خشونت

ن بود كه صدمه به یانتظار ما ا. شتوجود داز ینر یر قابل انتظار و چشمگیجه غیك نتین حال یدر ع.  دارند

شركت .  بوددرست ن ن موردیکه ایدر صورت ،دید نمایرا تشد( یمنف)د احساسات یبا یاء میسه با اشیانسانها در مقا

 .  دهند ینشان م يدتریعکس العمل شد.  ..اشیا و محیط زیست وه یبه خشونت عل احتماالً كنندگان

علیپور، آگاه هریس، سیادتی و ) چهار پژوهش در ایران در زمنیه تاثیر فیلمهاي پرخاشگرانه انجام شده است

عریضی، )و ( 3052،بهرامی احسان، بهرامی احسان و شفیعی تبار)، (3052علیپور، آگاه هریس، )، (3053نورباال،

اي، كانتر استرایك، ژنرال و تشکیل .  تی.  یعنی جیاي  در پژوهش اول چهار بازي خشن رایانه.  (3093هاشمی 

فیلم كه همگی در ایران به نمایش  8خانواده سیمز و در مقاله دوم و سوم یك فیلم خشن و در پژوهش چهارم 

شوند ولی  دهند كه فیلمها موجب خشونت در افراد می همه آنها نشان می .در آمده بود مورد بررسی قرارگرفتند

عریضی، هاشمی در پژوهش خود نشان دادند كه  .بین فیلمها در میزان خشونت القا شده است تفاوت اصلی در

و نتایج تحلیل چند متغیره براي درجه  .كنند فیلمها با درجه بندي خشونت باالتر پرخاشگري بیشتري ایجاد می

.  عنادار بوده استبندي خشونت و افکار پرخاشگرانه نشان داده شد كه هم نوع فیلم و هم تحریك پذیري م

اثرهاي تعاملی نوع فیلم و بازداري محرک و نیز اثر تعامل چند گانه نوع  فیلم، جنسیت و بازداري محرک معنی 

 (.3093عریضی، هاشمی،) دار بوده است

دهد كه مشاهده خشونت در تلویزیون، بروز رفتار تهاجمی فوري را افزایش داده و در دراز  اكثر شواهد نشان می

ها بر خشونت وجود ندارد  شواهد كافی در مورد تأیید انواع رسانه.  اي بر خشونت جدي دارد تأثیر ناشناختهمدت 

هاي پرخاشگرانه تلویزیون را كریمی  سه جنبه ترویج خشونت توسط فیلم(  3051سازمان بهداشت جهانی، )

خشونت فزاینده براي به هیجان  زدائی نسبت به پرخاشگري، نیاز به برشمرده است كه شامل حساسیت(  3055)

 .آمدن و سوم تعمیم افراطی پرخاشگري است

با  يك گزارش خبریاز آن است كه نوع خشونت در  یجه گرفت كه پژوهش انجام شده حاكینگونه نتیتوان ایم

نندگان را تحت یتجربه شده توسط ب یاحساسات ذهن یجانیهب یتركتواند  می یابیارز يندهایاستفاده از فرآ

ف یاز آن است كه خشونت ط یج ما حاكیقات موجود، نتایبر خالف نقش برجسته ترس در تحق.  قراردهد تأثیر

ت اخبار یدر نها. دهد یخود قرار م تأثیراز احساسات، باالخص احساسات خشم، غم و تنفر را تحت  یعیوس

 ن دارد كهیبر ا يقو یداللتن موضوع یا .كند مید یشده را تول ده از احساسات تجربهیچیار پیجالب و بس یبیترك

 .دارد يا رسانه ادراک یجانیه يندهایشه در فرآیر قاًیعم یونیزیدن اخبار تلوید

 هاشنهادپي

كه انتشار مکرر اینگونه اخبار  كنند آمیز مطالبی را درج می هاي خبري خشونتگزارشها درباره  همه رسانه-3

تقویت  بین مخاطبانرا در ات خشم، ترس، غم، تحقیر و تنفر احساس م تاثیر نامطلوبی گذاشته ومرد احساساتبر 

 .  كند می

یابد  یانتشار م تلویزیون درعمدي و حتی غیرعمدیی بین انسانها یا اشیا پیرامون خشونت  كه  اخباري اگرچه
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اطالع رسانی به هنگام، جامع و مفید درباره وقوع توانند با  می اما شود میتهدید سالمت روانی و احساسی  موجب

 بنابراین.  خشونت صورت پذیرد با هدف جلوگیري از، یا پیامدهاي منفی خشونت  گیري آنو علل شکلخشونت 

به این ترتیب كه تحلیل كارشناسی انجام گیرد  آمیزهاي خبري خشونتگزارشالزم است در ارتباط با پخش 

 نسبتی بین 

-گزارشبیش از  آمیزبرقرار شود و سهم اخبار غیر خشونت آمیزو غیر خشونت آمیزخبري خشونتهاي گزارش

در هر برنامه خبري باشد به طوري كه در هر برنامه خبري برایند احساسات مخاطب به  آمیزهاي خبري خشونت

 .  سمت هیجانات منفی نباشد

.  سازي اخبار همراه نگرددبا تکنیك برجسته آمیزهاي خبري خشونتگزارشمسئله دیگر این است كه -2

ها این اما رسانه.  گیردها قرار می ستند كه مورد توجه مخاطبان رسانهاز جمله موضوعاتی هخشونت انواع اگرچه 

هدفی معین و ارزشمند در نظر گرفته شود و  آمیزگونه اخبار را برجسته نسازند و در نهایت براي هر خبر خشونت

خشونت بر  اگر خبري،پخش نشود به طور مثال  آمیزهاي خبري خشونتگزارشبه دلیل جذب مخاطب  صرفاً

ورود به  ن صورت پذیرد و آبه منظور مشاركت مردم براي حفظ  دقیقاً گوید را میمحیط زیست یا منابع زمینی 

 .ارائه نگرددن ندارند آهایی كه مردم نقشی در حفظ  حوزه

توان بر مبناي  شود كه می شود طیف وسیعی را شامل می آمیز صحبت می اخبار  خشونتهنگامی كه از  -0

توان از  می.  هاي پژوهش حاضر آنها را از پرخاشگري عمدي و غیرعمدي بر انسان یا اشیا درجه بندي كرد یافته

خشونت اگر هم  سطح خشونت اخبار با همراه ساختن آن با اخبار امیدبخش و روزمره كاست و یا نشان داد كه

هاي نخستین هیجاناي از آن در باالترین سطح نیست زیرا این نوع  اخبار  وجود دارد نیازي به نمایش صحنه

كنندگان برنامه خبري است كه ناگزیر به توجه به ارزش این تلویحی مهم براي تهیه.  دهند را افزایش می منفی

 .خبري درگیري هستند
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 ها نوشت پي

                                                 
2
 -Cacioppo 

3
-Bernston  

4
 -Crites 

5
 -Reisenzein 

6
 -Murray 

7
 -Wirth & Schramm 

8
 -Fictional 

9
 -Bryant & Vorderer 

10
 -law of apparent reality 

11
 -Fridja 

12
 -uses-and-gratifications 

13
 -Wenner 

14
- McQuail  

15
 -Winterhoff-Spurk 

16
 -Stimulus evaluations checks 

17
-basic 

18
-Differentielle Affekt Skala (DAS, Izard) 

19
 Non significant  
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212-282. 

 .شناسی اجتماعی، چاپ بیست و یکم، نشر ارسباران روان(. 3055) .ي  كریمی،

 .، چاپ اولهارسانه دفتر مطالعات و توسعه: تهران، اجاللی. پترجمه، . نظریه ارتباط جمعی. (3058). د ،مك كوایل

 

 

 

 منابع التين
Bryant, j., & Vorderer, p. (2006). Psychology of entertain ment. Mahwah: NJ: Erlbaum. 

Cacioppo, J., Berntson, G., & Crites, S. (1996). Social neuroscience:Principles of psychological 

arousal annd response. In E. Higgins, & A. Krughlanski, Social psychology: Handbook 

of basic principles (pp. 72-101). New York: Guilford. 



  622                                                                                 بار تلویزیونی بر هیجاناتهاي خبري خشونتثیر گزارشتأ

 

 

Frijda, N. (2007). the laws of emotion. Mahwah: NJ: Erlbaum. 

Izard, C. (1977). Human emotion. New York: plenum. 

Kahn, P. (1997). Developmental psychology and the biophilia hypothesis: Children's affiliation 

with 

nature . Developmental Review , 1-61. 

kappas, A. (2001). A metaphor is a metaphor is a metaphor. Exorcising the homunculus form 

appraisal theory. In K. Sherer , A. Schorr, & T. Johnston , Appraisal processes in 

emotion: Theory, methods, research (pp. 157-172). New York : Oxford: Oxford 

University Press. 

Lang , A. (2002). the limited capacity model of mediated message processing. journal of 

communication, 46-70. 

Lazarus, R. (1991). Emotion and adaptation . New York: oxford university Press. 

Mc Quail, D. (2001). Television news research: Retrospect and processing. In D. Mc Quail, & N. 

Jankowski, Television news research: Recent European approach- es and finings (pp. 

393-402). Berlin: Quintessence publish ing . 

Merten , J., & Krause , R. (1993). DAS (Defferantielle Affekt Shaka) [Differential Affect Scale].  

saabrucken, Germany: Saarland University, Department of phycology . 

Murray, J. (2003). The violent face of television: Research and discussion. In E. Palmer , & B.  

Young, The face of televisual media: Teaching, violence, and selling to children (pp. 143 

-160). Mahwah: NJ: Erlbaum. 

Pakinson, B. (2001). Putting appraisal in context. In K. Scherer, A. Schorr, & T. Johnstone, 

Appraisal processes in emotion: Theories, methods,research (pp. 173-186). New York: 

Oxford university Press . 

Reisenzein, R. (1983). the Schachter theory of emotion: two decades later . Psychological 

Bulletin, 

239-264. 

Roseman, I. (1991). Appraisal determinants of discrete emotions. Cognition and Emotion , 161 

-200. 

Roseman, I., & Smith , C. (2001). Appraisal theory: Overview, assumptions, varieties,

 controversies. In K. Scherer , A. Schorr, & T. Johnstone , Appraisal process in emotion: 

theory methods, research (pp. 3-19). New York: Oxford university press. 

Scherer, K. (1993). Stundying the emotion - antecedent appraisal process: An expert – system 

approach. Cognition and Emotion , 325-355. 

Scherer, K. (1997). Profiles of emotion - antecedents appraisal: Testing theoretical predictions 

across culture. Cognition and Emotion, 113-150. 

Scherer, K. (1998). Emotionprozesse im Medienkontext: for schungillustrationen und 

Zukunftsperspektiven [emotion processes in media context: Research illustrations and 

future prospects]. Medienphychologie, 276-293. 

Scherer, K. (2001). Appraisal considered as a process of mul. Tilevel sequential checking. In K.  

Scherer, A. Schorr, & T. Johnstone , Appraisal process in emotion: Theory methods, research 

(pp.  

92-120). New York: Oxford: oxford university Press. 

Scherer, K. (2005). What are emotions? And how can they be measured? . Social science 

Information, 695-729. 



  222                                                                                 بار تلویزیونی بر هیجاناتهاي خبري خشونتثیر گزارشتأ

 

 

Scherer, K., & Ceschi, G. (1997). Lost luggage: A field study of emotion - antecedent appraisal. 

 Motivation and emotion , 211-235. 

Scherer, K., Dan, E., & Flykt, A. (2006). What determines feeling's position in affective space? 

A 

cases for apprasal. Cognision and Emotion , 92-113. 

Wenner, L. (1985). The nature of news grafications. In L. Wenner, & P. Palmgren , Media  

gratifications research. Current perspectives (pp. 171-193). beverly Hills : CA: Sage. 

Wenner, L., & Palmgren, P. (17:1985). the nature of news grafications.  

Winterhoff- Spurk , P., Unz, D., & Schwab, F. (2006). Haufiger, schneller, variabler. Ergebnisse 

einer Langsschnittuntersu- chung uber Gewalt in TV - Nachrichten [more frequent, 

faster, and more vaiable. Results of a longitudinal study on violence in TV news]. 

Publizistik, 225-237. 

Winterhoff- Spurk, P. (1998). TV news and the cultivation of emotion. Communications , 245-

556. 
 


