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چکیده

سـبک زندگـی مخاطـب نقـش مهمـی را در جـذب و حفـظ مخاطبـان رسـانۀ خبـری ایفـا می کنـد. 
کـه از ذائقـۀ فـرد ناشـی می شـوند. هـدف از  منظـور از سـبک زندگـی فعالیت هـای نظام منـدی اسـت 
، بـا پانـزده نفـر از  پژوهـش پیـِش رو شناسـایی ذائقـۀ خبـری مخاطبـان ایرانـی اسـت. بـرای ایـن منظـور
کیفـی داده هـا بـا رویکـرد اسـتقرایی،  کارشناسـان رسـانه مصاحبـه شـد. از تحلیـل محتـوای  اسـتادان و 
و  »ابـزاری«  و  »عادتـی«  مؤلفـۀ  دو  در  ایرانـی  مخاطبـان  خبـری  ذائقـۀ  کـه  آمـد  به دسـت  نتیجـه  ایـن 
به ترتیـب اهمیـت در قالـب »اخبـار سـلبریتی«، »اخبـار حریـم خصوصـی«، »اخبـار ورزشـی«، »اخبـار 
محلـی«، »اخبـار سیاسـی«، »اخبـار رسـوایی«، »اخبـار سـامت«، »اخبـار معیشـتی«، »اخبـار حـوادث« 
و »اخبـار علـم و فنـاوری« قـرار می گیرنـد. باتوجه بـه ترتیـب اهمیـت ذائقه هـای خبـری، بیشـتر مخاطبان 

کمتـر دیـده می شـود.  ایرانـی ذائقـۀ خبـرِی برحسـب »عـادت« دارنـد و نـگاه »ابـزاری« بـه خبـر 

کیفی  کلیدی: رسانۀ جمعی، مخاطب، سبک زندگی، ذائقۀ خبری، تحلیل محتوای  گان  واژ

* استادیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، تهران، ایران. )نویسندٔه مسئول(
 afghahi@ut.ac.ir.

** استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 mirzaman@ut.ac.ir.

*** استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 hamidizadeh@ut.ac.ir.

**** دانشیار گروه علوم اجتماعی، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟ق؟، قم، ایران.
 sharafoddin@gmail.com.
تاریخ پذیرش: 1400/0۸/۳0 تاریخ دریافت: 1۳99/0۳/۳0 

دوفصل نامه علمی ـ پژوهشی پژوهش نامه سبک زندگی
سال هفتم، شماره ۱۲، بهار و تابستان ۱۴۰۰

صفحات 8۲-59

A bi-quarterly journal “Research paper on the lifestyle”
7th year, No.12,  Spring & Summer 2021

Pages 59-82



دوفصل نامه علمیـ  پژوهشی پژوهش نامه سبک زندگی/ سال هفتم، شماره ۱۲، بهار و تابستان 60۱۴۰۰

مقدمه 

)بیچرانلــو  اســت  جمعــی  رســانه های  اساســی  معضــات  از  یکــی  مخاطــب  حفــظ  و  جــذب 
ــی  ــبکه های اجتماع ــوا و ش ــدگان محت ــش تولیدکنن ــی، افزای ــانه های جمع ــدد رس ــه تع ک ۱395، 69( چرا
بیش ازپیــش معضــل جلــب توجــه و حفــظ مخاطبــان بــرای رســانه های خبــری را بــه دنبــال داشــته اســت 
)خجســته ۱39۴؛ میرعابدینــی ۱387، 56(. در ایــران نیــز اســتقبال مخاطبــان داخلــی از رســانه های 
جمعــی خــارج از کشــور به ویــژه در بخــش اخبــار نشــان دهندۀ ایــن مســئلۀ اساســی اســت. بــرای نمونــه، 
نعمتــی انارکــی )۱39۰( در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه رســید کــه ســازمان صداوســیما با بودجــه هنگفت 
ی انســانی نتوانســته اســت در جــذب و حفــظ مخاطــب، چنــدان موفــق عمــل کنــد. و امکانــات و نیــرو

ــرای جــذب و حفــظ او در رســانه ماننــد   مخاطــب مهم تریــن ســرمایۀ هــر رســانه اســت و دغدغــه ب
ی در تجــارت اســت )صلواتیــان، تعمتــی، و ارژنــگ ۱395(. حتــی مهم تریــن  دغدغــه بــرای ســودآور
ی هــر رســانه رفــع نیازهــای مخاطــب به منظــور جلــب اعتمــاد بیشــتر اســت  هــدف در سیاســت گذار
ی بیشــتری برســد،  کــه هــر شــرکتی تمایــل دارد بــه ســودآور )مجیــدی و قنبــری ۱39۱، 9۰(. همان طــور 
هــر رســانۀ خبــری هــم مایــل اســت تــا در جلــب مخاطــب موفــق باشــد. در کل، ایــن دغدغــه مســئله ای 
یــکا نیــز ایــن دغدغــه را  پــا و آمر ی هــای رســانه های خبــری ارو جهانــی اســت و به طــور مســلم، امپراتور
ی  دارنــد؛ چــه رســد بــه رســانه های خبــری داخــل کشــور کــه در مــواردی از اصــول و شــیوه های روزنامه نــگار

کشــورهای غربــی هــم بهــره می برنــد. 

یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در جذب و حفظ مخاطب، فرهنگ مخاطب است. منظور از فرهنگ 
گروه یا جامعه وجود دارد.  که میان افراد هر  نیازها، عاقه ها، خواسته ها و نگرش های مشترکی است 
مشترکی  خواسته های  جمعی  رسانه های  از  فرهنگ  یک  افراد  که  می شوند  باعث  ک ها  اشترا این 
کنند؛ بنابراین،  گذشت زمان، از طیف خاصی از رسانه ها استفاده  داشته باشند و باعث می شود با 

رسانه هایی که خواسته ها و عایق آنها را بیشتر نمود دهند مخاطبان بیشتری جذب خواهند کرد. 

یافــت بیــان می کنــد کــه مخاطــب متــون رســانه ای را براســاس شــرایط اجتماعــی و  یــۀ در هــال در نظر
یــۀ اســتحکام، مخاطبــان به طــور معمــول،  فرهنگــی  و تجربــۀ ذهنــی خــوود تفســیر می کنــد؛ براســاس نظر
ی  ک پیام هایــی کــه بــا گرایش هــا، هنجارهــا و عقایــد آنــان در تناقــض اســت، خــوددار یافــت و ادرا از در
می کننــد. فیســک )۱99۱(، مدافــع قــدرت مخاطــب، ماننــد ایــن دیــدگاه را بــه نقــل از الفــی )۲۰۰7( در 
یــۀ ســه گانه،  یکــرد مقــاوت مخاطــب در برابــر رســانه ها« مطــرح کــرده اســت. همچنیــن، براســاس نظر »رو
یــۀ اقتصــاد سیاســی، کــه وســایل ارتبــاط  کــه خاســتگاه فرهنــگ را فصــل مشــترک ذائقه هــا می دانــد، و نظر
ی رســانه ها اثرگــذار اســت. در واقــع، رســانه ها مأمــور انتقــال  جمعــی را زادۀ جامعــه می دانــد، فرهنــگ رو
، شــیوۀ  محتــوای فرهنگــی هســتند کــه مســتقل از آنهاســت؛ بنابرایــن، فرهنــگ و در ســطحی جزئی تــر

زندگــی در مصــرف رســانه ای مخاطبــان اثرگــذار هســتند.
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، یکــی از مهم تریــن مؤلفــه هــای فرهنگــی مؤثــر در جــذب و حفــظ مخاطــب،  براســاس دیــدگاه بوردیــو
از  کــه  اســت  نظام منــدی  فعالیت هــای  زندگــی  ســبک  از  منظــور  اســت.  مخاطــب  زندگــی  ســبک 
ذائقــۀ فــرد ناشــی می شــوند و بیشــتر جنبــۀ عینــی و خارجــی دارد و درعین حــال به صــورت نمادیــن بــه 
ی  گــون اجتماعــی تمایــز ایجــاد می کنــد )بوردیــو ۱993(. و گونا فــرد هویــت می بخشــد و میــان اقشــار 
اشــغال کنندگان  آن،  به وســیلۀ  کــه  اســت  دارایی هایــی  زندگــی  »ســبک  می گویــد:  دیگــری  جــای  در 
موقعیت هــای مختلــف خودشــان را بــا قصــد تمایــز یــا بــدون قصــد، آن را از دیگــران تمایــز می بخشــند«. 
پژوهش هــای شــیوۀ زندگــی و مصــرف رســانه ای بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه ســبک زندگــی نقــش مهمــی 
در مصــرف رســانه ای مخاطبــان ایفــا می کنــد؛ بــرای نمونــه، پژوهش هــای جانســون و میــگل۱ )۱99۲(، 
یمــر۲ )۱99۴( دربــارۀ ســبک زندگــی رســانه ای نشــان می دهنــد کــه ســبک زندگــی بــر  روزنگریــن )۱99۴( و ر
مصــرف رســانه ای تأثیرگــذار اســت. همچنیــن، آنهــا بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه ذائقه هــای رســانه ای در 
شــیوۀ زندگــی و الگوهــای تفریحــی روزمــره )کــه شــیوه های متعــدد زندگــی نامیــده می شــوند( نقــش دارنــد. 
ــا  ــات ی ــطح تحصی ــده از س ــانه ای برآم ــۀ رس ــه ذائق ــد ک ــان می ده ــز نش ــل )۱99۰( نی ــاره های مک کوئی اش
ی خودخواســته اند کــه می تــوان از آنهــا بــه ســبک زندگــی  طبقــۀ اجتماعــی نیســت، بلکــه الگوهــای رفتــار

تعبیــر کــرد. 

ی دربــارۀ تأثیــر رســانه ها بــر ســبک زندگــی مخاطبــان انجام شــده اســت و شــاهد  پژوهش هــای بســیار
بــرای مخاطبــان عرضــه  را  ادبیــات غنــی دراین بــاره هســتیم. رســانه ها ســبک های زندگــی متفاوتــی 
می کننــد و در شــکل دهی ســبک زندگــی آنهــا ســهم دارنــد )بحرانــی، ســروش، و حســینی ۱39۰، ۱69(. در 
ی  پژوهشــی بــا موضــوع الگــوی مصرف در شــهر تهران، نویســندگان مقاله پیشــنهاد کردند که فرهنگ ســاز
و آموزش مردم از طریق صداوسیما در الگوی مصرف آنها تأثیر می گذارد )معدن دار و محمدی ۱389(. 
ــز  ــابهی رســیدند. همچنیــن، پژوهش هــای خارجــی نی ــج مش ــه نتای ــز ب ــش )۱39۴( نی ــی و همکاران یعقوب
اهمیــت ایــن مســئله را تأییــد می کننــد؛ پژوهش هــای چینــگ و همــکاران3 )۲۰۰5(، اســمیت۴ )۲۰۱۰(، و 
ی بــه شــکل گیری ســبک زندگــی جدیــدی  کایــن5 )۲۰۰5( نشــان دادنــد کــه اســتفاده از رســانه های دیــدار
گــون ســبک زندگــی، نظــام ارزشــی و جهان بینــی متفاوتــی را  می انجامــد و در هریــک از جنبه هــای گونا
گونــی ازســوی افــراد منجــر می شــود و  افــراد در حوزه هــای مختلــف  ایجــاد می کنــد کــه بــه کنش هــای گونا
ــژوهش ها در ادبیــات  ی می کننــد. پژوهش هــای مشــابه ایــن پـ زندگــی خــود، از الگوهــای متفاوتــی پیــرو
کنــون پژوهشــی دربــارۀ نقــش و اهمیــت ســبک زندگــی بــرای جــذب و حفــظ  رســانه کــم نیســتند، ولــی تا
مخاطبــان انجــام نشــده اســت. هــدف از پژوهــش پیــِش رو پرکــردن ایــن خــأ پژوهشــی اســت، اینکــه 

1. Johansson & Miegel.
2. Reimer. 
3. Ching Chan et al.
4. Smit.
5. Kline.
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، هدف این  ســبک زندگــی چگونــه می توانــد در جلــب و حفــظ مخاطــب مؤثــر واقع شــود. به عبارت دیگــر
یــۀ ســبک زندگــی اســت. پژوهــش بررســی نحــوۀ جــذب مخاطــب بــرای رســانۀ خبــری را بــا اســتفاده از نظر

بازنگری ادبیات 

ماهیت سبک زندگی 

وبــر مفهــوم ســبک زندگــی را در ذیــل مقولــۀ منزلــت بــه عنــوان یکــی از اضــاع ســه ضلعی مشــهور خــود 
یکــرد  ــا رو ــز ۱378، 37(. در تعریــف دیگــری مرتبــط ب )ثــروت، قــدرت و منزلــت( تعریــف می کــرد )گیدن
ی کنــی )۱386( بیــان می کنــد کــه ســبک زندگــی مقولــه ای از اســاس ســیال، لغزنــده  ایــن پژوهــش، مهــدو

یشــه دارد. و غیرقطعــی اســت کــه در ذائقــه ر

آدلــر معتقــد اســت همــۀ رفتارهــای فــرد از ســبک زندگــی او نشــئت می گیرند و او آنچه را درخور شــیوۀ 
زندگــی اســت، درک می کنــد، می آمــوزد و حفــظ می کنــد. فــرد بــه کمــک نقشــۀ شــناختی خــود، حرکــت 
یابــی، درک و ســپس پیش بینــی  خویــش را در طــول زندگــی تســهیل و تجهیــز می کنــد؛ تجربه هایــش را ارز

کنتــرل می کنــد )حســینی ۱388، 63(.  و 

   در واقــع، ســبک زندگــی هــر  فــرد انعکاســی از تجربه هــای زندگــی، موقعیت هــا، ارزش هــا، نگرش هــا 
و انتظــارات اوســت. در جوامــع ســنتی، به ویــژه در کشــورهایی کــه فرهنــگ جمع گرایــی در آنهــا چیرگــی 
دارد، گزینه هــای مصــرف افــراد به شــدت تحــت تأثیــر طبقــۀ اجتماعــی، خانــواده و اطرافیــان اســت. در 
جوامــع نویــن، مصرف کننــدگان در انتخــاب کاالهــا، خدمــات و فعالیت هایــی کــه به واســطۀ آن، خــود 
را تعریــف می کننــد آزادنــد. هــر فــرد بــا انتخــاب مجموعــه کاال و خدمــات در واقــع، ابــراز مــی دارد کــه چــه 
کســی اســت، چــه ماهیتــی دارد، چــه دوســت دارد و عضــو چــه گــروه افــرادی شــناخته و دســته بندی 

  .)۱۴5  ،۱38۲ )صمــدی  می شــود 

یه هـای  زاو از  زندگـی  سـبک  مفهـوم  بـه  اجتماعـی  علـوم  اندیشـمندان  شـد،  گفتـه  کـه  همان طـور 
یمـل )۱9۰8(، سـبک زندگـی  بـه اعتقـاد ز کـه  بیـان می کنـد  نیـز  کلمنـس )۲۰۰۰(  مختلـف پرداخته انـد. 
فرهنـگ  در  خـود  برتـر  فردیـت  تعبیـری،  بـه  یـا  بنیـادی  ارزش هـای  یافتـن  بـرای  انسـان  کوشـش  تجسـم 
، انسـان برای معنای موردنظر خود )فردیت  عینی اش و شناسـاندن آن به دیگران اسـت؛ به عبارت دیگر
یمـل تـوان چنیـن گزینشـی را »ذائقـه« و اشـکال بـه هـم مرتبـط  ینـد. ز ی  را برمی گز (، شـکل های رفتـار برتـر
آن را »سـبک زندگـی« می نامـد. لسـلی و همکارانـش )۱99۴( نیـز دربـارۀ سـبک زندگـی می گویند: »سـبک 
زندگـی فقـط آنچـه یـک فـرد از آن مـوارد دارد نیسـت؛ بلکـه چگونگـی نمایـش آنهـا به وسـیلۀ فـرد اسـت«. 
سـبک زندگـی هـم الگوهـای مصـرف را شـامل می شـود و هـم قدرتـی که از ایـن ناحیه به دسـت می آید. در 

ایـن پژوهـش، بیشـتر از دیدگاه هـا و عقایـد پیـر بوردیـو دربـارۀ سـبک زندگـی اسـتفاده می کنیـم. 
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نکتــۀ کلیــدی در ســبک زندگــی مخاطــب و زندگــی روزمــره ایــن اســت کــه اســتفادۀ فــرد از رســانه ها 
مرتبــط و هم راســتا بــا ســبک زندگــی اوســت. مــک کوئیــل )۱99۰( بــر ایــن بــاور اســت کــه مفهــوم ســبک 
زندگــی اغلــب بــرای توصیــف و طبقه بنــدی الگوهــای مختلــف اســتفاده از رســانه ها و به عنــوان بخشــی 
و  رســانه ها  تعــدد  کنونــی،  در دورۀ  بــرده می شــود.  بــه کار  متفــاوت  گرایش هــای  و  رفتارهــا  از منظومــۀ 
ــانه ها  ــتفاده از رس ــکان اس ــه ام ــت ک ــدان معناس ــن ب ــت. ای ــه اس ــش یافت ــیار افزای ــا بس ــی آنه ــوع خروج تن
بــه روش هــای خــاص و فــردی بیشــتر از پیــش شــده اســت. هــر کــس براســاس ســلیقۀ خــود چیــزی را از 
رســانه ها انتخــاب می کنــد. ایــن انتخــاب به صــورت بخشــی از فراینــد »فــردی شــدن« تفســیر می شــود کــه 

مــردم در آن به طــور روزافزونــی نــوع زندگــی خــود را انتخــاب می کننــد )مهــدی زاده ۱39۲، ۲5۰(.

کــه به وســیلۀ برلســون و الزارســفیلد مطــرح شــده اســت، رســانه ها بــه  یــۀ اســتحکام،  براســاس نظر
ی فرهنــگ، افــکار و عقایــد موجــود در جامعــه می پردازنــد و بــه آنهــا اســتحکام می بخشــند.  بازســاز
ک و به خاطرســپردن پیام هایــی کــه بــا گرایش هــا، هنجارهــا  یافــت، ادرا مخاطبــان، به طــور معمــول، از در
ــات فرهنــگ و رســانه  ی ــه نظر ی می کننــد. همچنیــن، باتوجه ب ــان در تناقــض اســت خــوددار ــد آن و عقای
یــۀ اقتصــاد  کــه خاســتگاه فرهنــگ را فصــل مشــترک ذائقه هــا می دانــد، و نظر یــۀ ســه گانه،  به ویــژه نظر
کــه بیــان می کنــد: »... وســایل ارتبــاط تــوده ای، والدیــن فرهنــگ توده انــد، فرهنــگ تــوده وار  سیاســی، 
فرزنــد ارتباطــات تــوده ای اســت و وســایل ارتبــاط تــوده ای از متــن جامعــۀ تــوده وار زاده شــده اند...«، 
ی رســانه ها اثرگــذار اســت و در واقــع، رســانه ها مأمــور انتقــال محتــوای فرهنگــی هســتند کــه  فرهنــگ رو

مســتقل از آنهاســت. 

یافــت، تأثیــر تــاش فکــری هــال ایــن بــود کــه نشــان داد از محتــوای  یــۀ در ، براســاس نظر ازســوی دیگر
و  »اســتفاده  یــۀ  نظر برخــاف  او  داشــت.  متضــاد  حتــی  و  گــون  گونا برداشــت های  می تــوان  رســانه ها 
رضایت منــدی«، تنهــا بــر اســتفادۀ مخاطــب از رســانه تمرکــز نکــرد، بلکــه نشــان داد که چگونــه زمینه های 
متفــاوت اجتماعــی و پس زمینــه و ســابقۀ هــر فــرد ممکــن اســت بــه برداشــت فــردِی متفاوتــی منجــر شــود. 
یافــت، پیش فــرض بنیادیــن ایــن اســت کــه متــون رســانه ای  یــۀ در بــه  بــاور انــگ )۱995(، در تحلیــل نظر
یافــِت متــون ازســوی مخاطــب اســت کــه ایــن  دارای معنایــی ثابــت یــا ذاتــی نیســتند، بلکــه در لحظــۀ در
متــون معنــا می یابــد، یعنــی همــان هنگامــی کــه مخاطــب متــن را می خوانــد، تماشــا می کنــد و گــوش 
، مخاطــب را مولــد معنــا می شــمرند و نــه تنهــا مصرف کننــدۀ محــض محتویــات  می دهــد. به بیان دیگــر
رســانه ای. مخاطــب در واقــع، متــون رســانه ای را بــه شــیوه هایی کــه بــا شــرایط اجتماعــی و فرهنگــی اش و 

چندوچــوِن تجربــۀ ذهنــِی او از آن شــرایط مربــوط اســت، رمزگشــایی یــا تفســیر می کنــد.

مصــرف فــردی رســانه ها بخــش بــزرگ و فزاینــده ای از زندگــی روزمــرۀ مــردم را پوشــش می دهــد و 
ی برگرفتــه  ــا ویژگی هــای فــردی، موقعیتــی و ســاختار تفاوت هــای ایــن زمینــه نیــز بــه گونــۀ نظام منــدی ب
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از نــوع جامعــه یــا موقعیــت اجتماعــی برحســب ســن، جنــس و طبقــه تــا نگرش هــا و عقایــد و ارزش هــای 
ــدد،  ــه متع ک ــی ازآنجا ــد، ول ــد نباش ــاید نیرومن ــانه ها ش ــردی رس ــرف ف ــرات مص ــتند. اث ــط هس ــردی مرتب ف
، گســترده و متنــوع هســتند، بایــد آنهــا را بااهمیــت تصــور کــرد. بنــت معتقــد اســت کــه رواج و  پایــدار
کــه مصرف گرایــی  اهمیــت یافتــن مصرف گرایــی در زندگــی اجتماعــی معاصــر موجــب شــده اســت 
، به ویــژه پیشــینۀ طبقاتــی  « تبدیــل شــود کــه شــکل های ســنتی تر اقتــدار بــه  شــکل تــازه ای از »اقتــدار
و خانوادگــی را تضعیــف می کنــد و فضایــی بــرای شــکل های نویــن هویــت فــردی می گشــاید. مفهــوم 

»ســبک زندگــی« بــرای ایــن تفســیر از مصرف گرایــی بســیار مهــم اســت )بنــت ۱386، 97(. 

ــی  ــه زندگ ــردن ب ــه ک ــو توج ــانه ای، روش بوردی ــرف رس ــا مص ــاط آن ب ــی و ارتب ــبک زندگ ــث س در مبح
کــه پدیدارشناســان انجــام می دهنــد. بلکــه بــه شــرایط مــادی و  روزمــره اســت، ولــی نــه بــه شــیوه ای 
ی، پدیــدۀ اجتماعــی را  کات و تجربه هــای فــرد توجــه می شــود. از نــگاه و اجتماعــِی ســاخته  شــدن ادرا
ی فــرد، بلکــه در نظــام روابــط عینــی، کــه در آن قــرار گرفته انــد، بایــد جســت وجو  گاهــی و هشــیار نــه در آ
یکــرد را مــک کوئیــل )۱99۰( در کتــاب »مخاطب شناســی« مطــرح  ، ۱379، ۱۱9(. همیــن رو کــرد )ســتونز
می کنــد: »... نکتــۀ کلیــدی در ســبک زندگــی مخاطــب و زندگــی روزمــره ایــن اســت کــه اســتفادۀ هــر 
فــرد از رســانه ها، مرتبــط بــا و در راســتای ســبک زندگــی اوســت. مــک کوئیــل بــاور دارد کــه مفهــوم ســبک 
زندگــی اغلــب بــرای توصیــف و طبقه بنــدی الگوهــای مختلــف اســتفاده از رســانه ها و به عنــوان بخشــی 

ــود.« ــرده می ش ــه کار ب ــاوت ب ــای متف ــا و گرایش ه ــۀ رفتاره از منظوم

ی  تئــور در  نظــر  مــورد  زندگــی  شــیوۀ  مفهــوم  کــه  می کنــد  بیــان  کتابــش  از  دیگــری  جــای  در  ی  و
کــه ســلیقۀ رســانه ای )برخــاف ســلیقۀ هنــری و  ایــن پیش فــرض  از  فــرار  بــرای  راهــی اســت  بوردیــو 
کــه شــیوه های زندگــی  زیبایی شناســانۀ ســنتی( بــا تحصیــات و طبقــۀ اجتماعــی تعییــن می شــود، چرا
ی و اســتفادۀ رســانه ای خودخواســته اند. همان طــور کــه پژوهــش جانســون  ــا انــدازه ای الگوهــای رفتــار ت
و میــگل )۱99۲( و دیگــران نیــز دربــارۀ شــیوۀ زندگــی رســانه ای نشــان می دهــد کــه آنچــه مــا شــیوۀ زندگــی 

می نامیــم بــر مصــرف رســانه تأثیــر می گــذارد.

یــک مســئلۀ ایــن  کــه قــادر بــه تبییــن تئور کــه ماحظــه شــد، اصلی تریــن نظریه هایــی  همان طــور 
ــل و  ــرد مک کوئی یک ــال، رو ــت از ه یاف ــه در ی ــفیلد، نظر ــون و الزارس ــتحکام برلس ــۀ اس ی ــد نظر ــش بودن پژوه
یــۀ ســبک زندگــی از بوردیــو بودنــد. از ترکیــب ایــن نظریه هــا بــه رابطــۀ بیــن ســبک زندگــی و مصــرف  نظر
رســانه ای توجه شــده اســت. در کل، باید گفت که مصرف رســـانه ای مجموعـــه ای از نیازهـــا و الگوهـــای 
مخاطبـــان بـــرای اســـتفاده از رسانه های ارتباط جمعی است و منظـــور از ســـبک زنـــدگی شـــیوۀ ســـازمان 
یــح و مصــرف اســت کــه نحــوۀ مصــرف رســانه ای بخشــی از ایــن  ــدگی شــخصی، الگوهــای تفر دادن زنـ

الگوهــا را شــامل می شــود. 

ــه فهــم راه هــای بســیار متفاوتــی کمــک می کنــد کــه از طریــق آنهــا رســانه ها  مفهــوم ســبک زندگــی ب
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ــی و  ــبک زندگ ــۀ س ــه رابط ــد. ب ــاط می یابن ــی ارتب ــی و فرهنگ ــای اجتماع ــا تجربه ه ــادار ب ــه ای معن ــه گون ب
مصــرف فرهنگــی و رســانه ای را بایــد از دو بعــد توجــه کــرد؛ نخســت اینکــه، مصــرف فرهنگــی و رســانه ای 
یــه بررســی کــرده  ، رابطــۀ بیــن آنهــا را از ایــن زاو پیامــد ســبک زندگــی تلقــی می شــود کــه ایــن پژوهــش نیــز
اســت و دوم اینکــه، ســبک زندگــی پیامــد مصــرف فرهنگــی و رســانه ای اســت. بنابرایــن، همان گونــه کــه 
ســبک های ویــژۀ زندگــی، ســبک خاصــی از مصــرف فرهنگــی و رســانه ای را شــامل می شــوند، رســانه ها 
انبــوه فرصت هــای  بــا  را  انتقال دهنــدگان اطاعــات، مصرف کننــدگان خــود  و  به منزلــۀ حامــان  نیــز 

گــون ســبک زندگــی آشــنا می کننــد. انتخــاب در ابعــاد گونا

ذائقۀ مخاطب

بــا گذشــت زمــان و در آغــاز قــرن بیســتم، تمرکــز از رفتارهــای مصرفــی و تکیــه  بــر جنبه هــای عینــی 
زندگــی به ســوی جنبه هــای ذهنــی و نیازهــای ثانویــۀ انســان )ماننــد روابــط انســانی، نگرش هــا و گرایش ها( 
یــت و تکیــه  بــر رفتــار مصرفــی در همــۀ ســال های قــرن بیســتم ادامــه یافــت.  گرچــه محور گســترش یافــت، ا
ایــن تحــول به طــور کامــل، بــا تحــول در نظریه هــای ســبک زندگــی منطبــق اســت )گیدنــز ۱995، 76(. 
ی  ــد توســعه و مســیر ســبک زندگــی گســترِش محــور مؤلفه هــای ســبک زندگــی نشــان می دهنــد کــه رون
، ایــن مؤلفــه تــا حــدودی، بــه جنبه هایــی  داشــته اســت و محــور آن مفهــوم »ذائقــه« اســت؛ به عبارت دیگــر
پایــی و آمریکایــی و چه بســا در همه جــا فــرد  از زندگــی انســان مربــوط اســت کــه دســت کم در جامعــۀ ارو
برحســب ذوق و ســلیقۀ خــود یــا گروهــی، کــه در آن عضــو اســت، در مــورد آن دســت بــه انتخــاب می زنــد. 
پــس مفهــوم »ذائقــه« مفهــوم کلیــدی اســت کــه در رســیدن بــه درک درســت و به نســبت دقیــق از ســبک 

ی کنــی ۱386، 6۴(.  یافــت )مهدو زندگــی، بایــد آن را در

، »ذائقــه اصولــی اســت کــه مــردم را قــادر می ســازد در میــان کاالهــای طبقه بندی شــده،  از نظــر بوردیــو
یارویــی میــان ذائقه هــای عینیت یافتــۀ  آنچــه مناســب ایشــان اســت، بشناســند...« »ذائقــه محصــول رو
، ذائقــه در واقــع، رغبــت، ظرفیــت،  تولیدکننــده و ذائقــۀ مصرف کننــده اســت.« بنابرایــن، بــه بــاور بوردیــو
خاقیــت، انتخــاب و ترجیــح اســت. پــس ذائقــه جنبــۀ درونــی دارد و امــور بیرونــی  مطابــق بــا ذائقــۀ فــرد 
، وجــود تفاوت هــا و البتــه سیاســت ها ناشــی از مبنایــی اســت کــه ذائقــه  خوانــده می شــود. از نظــر بوردیــو
را تشــکیل می دهــد. او ایــن مبنــا را فضاهــای اجتماعــی و موقعیــت افــراد در آنهــا می دانــد کــه ذائقــه را بــه 

ــی ۱386، 7۱(.  ی کن ــدو ــد )مه ــل می کن ــابی تبدی کتس ــل، ا ــور کام ــری به ط ام

... نامیــده می شــود کــه به طــور کامــل،  ، همــۀ آنچــه ذائقــۀ فرهنگــی، انتخــاب هنــری، و بــه بــاور بوردیــو
ــا وضعیــت  ــی ب ــراد شــمرده می شــود، رابطــۀ مســتقیم و قابل اثبات ــی اف طبیعــی و ناشــی از ذائقه هــای ذات
، ذائقه هــا و ترجیحــات زیباشــناختی  و موقعیــت اجتماعــی افــراد دارد. بدین ســان از دیــدگاه بوردیــو

متفــاوت ســبک های زندگــی متفاوتــی را ایجــاد می کننــد )بهنویــی ۱385(. 
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، تمایزاتــی کــه ســبک زندگــی فراهــم کــرده اســت در ذوق و ســلیقۀ افــراد نهفتــه  در دیــدگاه بوردیــو
ی ایــن ذائقــۀ انســان را امــری ذاتــی و طبیعــی نمی دانــد، بلکــه معتقــد اســت کــه ایــن ذائقــه در  هســت. و
نظــام مبتنی بــر تمایــز سلســله مراتب فرهنگــی و اجتماعــی قــرار می گیــرد. نــوع ذائقــه نشــان دهندۀ طبقــۀ 
ک، خانــۀ  مســکونی و اتومبیــل مــا نوعــی تناســب  ک، پوشــا ــرای نمونــه، میــان خوردوخــورا افــراد اســت؛ ب
برقــرار اســت و همگــی اینهــا نشــانه های زندگــی مــا و معــرف تصاویــر ذهنــی ویــژۀ گــروه یــا طبقــه ای اســت 

یــم )شــویره ۱385، ۱9(.  کــه بــه آن تعلــق دار

یــۀ وبــر  یــۀ تورشــتاین وبلــن و نظر نظریه هــای مربــوط بــه ســبک زندگــی در ایــن پژوهــش شـــامل نظر
کیــد مــا در اینجــا  یــۀ تحلیـــل مصـــ رف و ســـبک زندگــی پیــر بوردیــو اســت. تأ دربــارۀ ســبک زندگــی و نظر
یــۀ پیــر بوردیــو خواهــد بــود؛ چـــون قـــادر بـــه تبیـــین مســئلۀ مــا در ایــن پژوهــش اســت. همچنیــن، بــا در  نظر
یــۀ ســبک زندگــِی بوردیــو اســت و بــه اعتقــاد  ی در نظر نظــر گرفتــن ایــن نکتــه، کــه ذائقــه مضمونــی محــور

ی، تمایزاتــی کــه ســبک زندگــی فراهــم کــرده اســت در ذائقــۀ افــراد نهفتــه اســت.  و

در ادبیــات جامعه شناســی و مطالعــات فرهنگــی، بــا انــواع ســبک های زندگــی روبــه رو هســتیم؛ 
ایــن  از  یــک  هر  . ... و رســانه ای3  زندگــی  ســبک  ورزشــی،۲  زندگــی  ســبک  پزشــکی،۱  زندگــی  ســبک 
ســبک های زندگــی متشــکل از انــواع ذائقه هــا هســتند. در ایــن پژوهــش، منظــور از ســبک زندگــی، ســبک 
زندگــی رســانه ای و ویژه تــر از آن ســبک زندگــی خبــری مخاطــب اســت. بــرای نمونــه، ممکــن اســت ذائقــۀ 
، اخبــار هنرمنــدان باشــد کــه ســبک زندگــی خبــری او را شــکل می دهــد. باتوجه بــه  فــردی در حــوزۀ اخبــار
مــوارد مطرح شــده، ســبک زندگــی خبــری در واقــع، نمــود عینــی ذائقــۀ مخاطــب در حــوزۀ خبــر اســت؛ 
، ذائقــۀ خبــری مخاطــب ســبک زندگــی خبــری او را شــکل می دهــد و باتوجه بــه اینکــه  بــه عبــارت دیگــر
ســبک زندگــی در مصــرف رســانه ای مخاطــب تأثیــر می گــذارد، بنابرایــن، شناســایی و فهــم ذائقــۀ خبــری 

مخاطبــان ایرانــی بــرای جــذب و حفــظ مخاطــب مؤثــر واقــع می شــود. 

مصرفذائقه جذب و حفظسبک

شکل1: مدل مفهومی پژوهش

وهش  وش پژ ر

تحلیــل محتــوا در برخــی از منابــع پژوهشــی، یکــی از  روش هــای پژوهــش بیــان شــده اســت )ســرمد، 
ی و تحلیــل داده هــا در نظــر  گــردآور ، ابــزار  ی ۱387، ۱3۲-۱36( و در برخــی دیگــر بــازرگان، و حجــاز

 .)۲95-۲89  ،۱386 )ســاروخانی  اســت  شــده  گرفتــه 

1. Lifestyle medicine. 
2. Lifestyle sports.
3. Lifestyle media. 
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ایــن روش در ســاده ترین شــکل بــه بیــرون کشــیدن مفاهیــم مــورد نیــاز پژوهــش از متــن مــورد مطالعــه 
می پــردازد. مفاهیمــی کــه در قالــب مقوالتــی منظــم ســامان می یابنــد. روش تحلیــل محتــوا بــر ایــن فــرض 
کشــف معانــی، اولویت هــا، نگرش هــا،  کــه بــا تحلیــل پیام هــای زبانــی، می تــوان بــه  بنــا شــده اســت 
یلکینســون۱ و بیرمنــگام۲ ۲۰۰3، 68(. ایــن  شــیوه های درک و ســازمان یافتگی جهــان دســت یافــت )و
کــه بیشــتر بــرای فهــم پیام هــای رســانه ای بــه کار می رفــت، تحلیــل نظام منــد داده هــای متنــی  روش 
ینــگ3 ۲۰۰3، ۲66(. بــا گذشــت  رســانه های جمعــی، ماننــد رادیــو و تلویزیــون را در نظــر داشــت )مایر
ــی و  ــوم اجتماع ــای عل ــر حوزه ه ــد و در دیگ ــارج ش ــات خ ــار ارتباط ــج از انحص ی ــن روش به تدر ــان، ای زم

-فنگ۴ و شــانون5 ۲۰۰5، ۱۲7(.  حتــی حــوزۀ پزشــکی و ســامت بــه کار گرفتــه شــد )هســیو

اســت،  متنــی  مــواد  تحلیــل  بــرای  کاســیک  روش هــای  از  یکــی  نیــز  کیفــی  محتــوای  تحلیــل 
ن توجــه بــه اینکــه ایــن متــن از کجــا آمــده اســت. داده هــای ایــن پژوهــش از متــون، ســخنرانی،  بــدو
ــاور اصلــی در تحلیــل آن اســت  ــر )۱985(، ب ... به دســت آمــده اســت. طبــق دیــدگاه وب مصاحبــه و
ی از واژه هــای متــن در طبقه هــای محتوایــی محدودتــری دســته بندی شــوند. در  کــه تعــداد بســیار
روش تحلیــل محتــوای کیفــی، اعــداد به هیچ وجــه نقــش مهمــی ندارنــد. اســتفاده از واژه هــا بســیار 
بــرد  کار کــه یــک واژه می توانــد در  متــداول اســت و پژوهشــگر امیــدوار اســت تــا طیــف معانــی ای، 
۲3(. تمرکــز   ،۱395 و ســیدفاطمی  کنــد )مهــرداد، اســکویی،  کشــف  را  باشــد،  طبیعــی آن داشــته 
بــرای پژوهش هــای  یــژه  امــر به و ایــن  کــه  ارتباط هــای انســانی اســت  ی  کیفــی رو تحلیــل محتــوای 

اســت.  مهــم  بســیار  مخاطب شناســی 

یکــرد مشــابه  یکــرد اســتقرایی اســتفاده شــد. ایــن رو در ایــن پژوهــش، از تحلیــل محتــوای کیفــی بــا رو
کرده انــد. از مصاحبــۀ  کــه ســیه6 و شــانون7 مطــرح  کیفــی متعــارف اســت  بــا شــیوۀ تحلیــل محتــوای 
ی داده هــا،  ی داده هــا اســتفاده شــد. مصاحبــه به منزلــۀ یکــی از ابزارهــای جمــع آور ی بــرای گــردآور ابــزار
یابــی  ی تمــاس مســتقیم بــا مصاحبه شــونده را فراهــم مــی آورد و بــا کمــک آن، می تــوان بــه ارز امــکان برقــرار
ک هــا، نگرش هــا، عایــق و آرزوهــای مشــارکت کنندگان پرداخــت. همچنیــن، ایــن ابــزار  عمیق تــر ادرا
پیگیــری  پیچیــده،  موضوع هــای  بررســی  بــه  می تــوان  آن،  طریــق  از  کــه  می دهــد  به دســت  امکانــی 
پاســخ ها یــا پیــدا کــردن علــت آن و اطمینــان یافتــن از درک پرســش ازســوی مصاحبه شــونده پرداخــت 
ی ۱387، ۱۴9(. در پژوهــش پیــِش رو نیــز از مصاحبــۀ عمیــق اســتفاده شــد،  ــازرگان، و حجــاز )ســرمد، ب

بدیــن منظــور پروتــکل مصاحبــه ای را نیــز تنظیــم کردیــم. 

1. Wilkinson.
2. Birmingham.
3. Mayring. 
4. Hsiu-fang. 
5. Shanon. 
6. Hsieh.
7. Shanon.
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گرفــت.  مصاحبــه بــا متخصصــان و خبــرگان رســانه بــا اســتفاده از نمونه گیــری هدفمنــد انجــام 
گاه شــدن از فرهنــگ و بررســی مســائل مرتبــط بــه پرســش   کــه زمــان کافــی ازســوی پژوهشــگر بــرای آ ازآنجا
گرفتــه شــده بــود، در طــول مصاحبه هــا بــرای همــۀ شــرکت کنندگان از پرســش های  پژوهــش در نظــر 
ی از تأثیــر ســابقه و ذهنیــت پژوهشــگر بــا  مشــخص بــاز پاســخ اســتفاده شــد. همچنیــن، به منظــور دور
ی و تحلیــل داده هــا ســعی بــر ایــن  پدیــدۀ مــورد نظــر و پذیــرش مســلم بــودن گفته هــا، در طــول جمــع آور
بــوده اســت کــه تــا حــد ممکــن، دیدگاه هــای متنــوع شــرکت کنندگان بــا ذهــن بــاز کاوش شــود. به منظــور 
اطمینان یابــی از دقیــق بــودن یافته هــا از دیــدگاه پژوهشــگران، مشــارکت کنندگان و خواننــدگان گــزارش 
پذیــری  ــا بدیــن صــورت، باور ــا به وســیلۀ آنهــا بررســی و تصحیــح شــد ت ــتفاده شــد و یافته ه ــش اس پژوه

ــد.  ــرار گیرن ــد ق ــورد تأیی ــا م یافته ه

کــه رابطــۀ بیــن ســبک زندگــی و  در فراینــد مصاحبــه بــا خبــرگان، برخــی عبــارات به دســت آمده، 
ی ســبک زندگــی رســانه ای  ذائقــۀ خبــری مخاطــب را نشــان  می دهــد، تأییــدی اســت بــر اینکــه ذائقــه رو
تأثیرگــذار اســت و ســبک زندگــی هــم بــر نــوع و میــزان مصــرف رســانه ای اثرگــذار اســت. ایــن عبــارات در 

پیوســت قابــل مشــاهده اســت. 

جدول1: مشخصات جمعیت شناختی پژوهش

شغل- تخصصجنسیتسنکد

P۱ ۴9 هیئت علمی دانشگاه و سردبیر نشریهمرد

P۲ ۴6هیئت علمی دانشگاه مرد

P35۲هیئت علمی دانشگاهمرد

P۴۴6هیئت علمی دانشگاه مرد

P5 ۴5هیئت علمی پژوهشگاه مرد

P6 37دانش آموخته دکتری رسانه و مدرس دانشگاهزن

P7 35دانش آموختۀ دکتری رسانه و روزنامه نگارمرد

P8 ۴6مدیر رسانه و روزنامه نگار پیشکسوت مرد

P9 ۴۲از مدیران صداوسیما مرد

P۱۰۴5از مدیران صداوسیمامرد

P۱۱ 3۲روزنامه نگارزن

P۱۲ ۲9روزنامه نگارزن

P۱3 3۲روزنامه نگارمرد

P۱۴ 39روزنامه نگارمرد

P۱553روزنامه نگار پیشکسوتمرد
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، و  در ایــن پژوهــش، پــس از اینکــه بــا پانــزده نفــر از اســتادان جامعه شناســی، ارتباطــات و خبــر
کارشناســان رســانه )چهــار نفــر عضــو هیئت علمــی دانشــگاه، یــک نفــر عضــو هیئت علمــی پژوهشــگاه، 
ی،  دو نفــر از مدیــران صداوســیما، دو نفــر دانش آموختــۀ دکتــری رســانه، دو نفــر پیشکســوت روزنامه نــگار
چهــار نفــر روزنامه نــگار باتجربــه( مصاحبــه شــد. به دلیــل رســیدن بــه کفایــت نظــری و اشــباع، بــا پانــزده 
مصاحبــه، کدبنــدی داده هــای به دســت آمده انجــام گرفــت. دوازده نفــر از خبــرگان مــرد و بقیــه زن بودنــد 

ــود.  ــال ب ــوندگان ۴۲ س ــنی مصاحبه ش ــن س و میانگی

جدول 2: پرسش های مصاحبه

ی پرسشعامت اختصار

Q۱.دربارۀ انواع خبر توضیح دهید

Q۲.ذائقۀ خبری مخاطب ایرانی کدام اخبار است

نخســت، از مصاحبه شــوندگان دربــارۀ انــواع خبــر پرســیده شــد و ســپس، در مــورد ذائقــۀ خبــری 
، مصاحبه گــر ســعی می کــرد به صــورت پرســش و  مخاطبــان بحــث شــد. در بیــن مصاحبــه، درصــورت نیــاز
یافــت کنــد.  پاســخ و شــرکت در فراینــد مصاحبــه، اطاعــات کافــی و مــورد نیــاز پژوهــش را از مصاحبه گــر در

یه وتحلیل داده ها 4- تجز

جدول 3: کدبندی مصاحبه ها دربارۀ ذائقۀ خبری مخاطب ایرانی

مقولهکدردیف

اخبار زندگی هنرمندان۱

اخبار سلبریتی اخبار زندگی ورزشکاران۲

اخبار زندگی افراد مشهور 3

اخبار رخدادهای محل زندگی افراد۴

اخبار محلی 
اخبار عامه پسند محلی 5

بازنمایی واقعیت اجتماعی محلی 6

اخبار با زبان و فرهنگ بومی 7

یست محیطی منطقه 8 اخبار بحران های ز

اخبار رسوایی سران دولتی و حکومتی9

اخبار رسوایی اخبار رسوایی افراد مشهور ۱۰

اخبار مربوط به اختاس مالی ۱۱

اخبار رسوایی اخاقی ۱۲
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مقولهکدردیف

اخبار اتفاقات مهم غیرمترقبه ۱3

اخبار حوادث  اخبار رخدادهای شگفت انگیز طبیعی۱۴

اخبار حوادث انسانی نادر ۱5

اخبار زندگی خصوصی مردم عادی۱6
اخبار زندگی خصوصی

اخبار زندگی خصوصی افراد مشهور ۱7

اخبار مربوط به تصمیم های سیاسی۱8

اخبار سیاسی

کنس سیاسیون غربی ۱9 اخبار وا

اخبار منفی سیاسی۲۰

اخبار انتخابات ۲۱

کنش سران حکومتی ۲۲ اخبار وا

اخبار وضعیت کاالها در بازار ۲3

اخبار معیشتی

ی های مصرفی مردم ۲۴ اخبار انرژ

اخبار قیمت ارز ۲5

ی ۲6 اخبار کاهش و افزایش قیمت کاالهای ضرور

اخبار کاهش و افزایش قیمت بنزین، مسکن و اتومبیل۲7

اخبار دستاوردهای علم ژنتیک ۲8

ی  اخبار علم و فناور

ی های جدید ۲9 اخبار فناور

اخبار کشفیات باستان شناسی 3۰

اخبار فضا و کرات دیگر 3۱

اخبار شبکه های اجتماعی 3۲

اخبار کشفیات جدید علمی 33

اخبار ورزش ملی 3۴

اخبار ورزشی
اخبار حواشی فوتبال35

اخبار فوتبال لیگ برتر36

اخبار فوتبال حرفه ای 37
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مقولهکدردیف

اخبار جراحی پاستیک و زیبایی38

اخبار سامت 

اخبار سامت و زیبایی پوست و مو39

یم الغری ۴۰ اخبار تناسب اندام و رژ

ی زا۴۱ اخبار قرص های انرژ

اخبار قاچاق دارو ۴۲

اخبار مواد مخدر ۴3

ی و مقوله بنــدی داده هــای به دســت آمده  همان طــور کــه در جــدول مشــخص اســت، از طریــق کدگــذار
ــی، در ده  ــانه به طورکل ــان رس ــاتید و کارشناس ــد اس ــی از دی ــب ایران ــری مخاط ــۀ خب ــا، ذائق از مصاحبه ه
ــم.  ــت می کنی ــان فهرس ــدی کارشناس ــاس رتبه بن ــت براس ــب اهمی ــا را به ترتی ــه آنه ــد ک ــرار می گیرن ــروه ق گ

؛ . ۱ اخبار سلبریتی ، شامل اخبار زندگی هنرمندان، ورزشکاران و افراد مشهور

؛ . ۲ اخبار حریم خصوصی، شامل اخبار زندگی خصوصی مردم عادی و افراد مشهور

و فوتبــال . 3 برتــر  لیــگ  اخبــار ورزشــی، شــامل اخبــار ورزش ملــی، حواشــی فوتبــال، فوتبــال 
حرفــه ای. 

اخبــار محلــی، شــامل اخبــار محــل زندگــی افــراد، اخبــار عامه پســند محلــی، بازنمایــی واقعیــت . ۴
ــه؛  ــت محیطی منطق ــای زیس ــار بحران ه ــی و اخب ــگ بوم ــان و فرهن ــا زب ــار ب ــش اخب ــی، پخ ــی محل اجتماع

منفــی . 5 اخبــار  غربــی،  سیاســیون  کنــش  وا سیاســی،  تصمیم هــای  شــامل  سیاســی،  اخبــار 
کنــش ســران حکومتــی؛  وا و  انتخابــات  سیاســی، اخبــار 

6 . ، مشــهور افــراد  رســوایی  حکومتــی،  و  دولتــی  ســران  رســوایی  اخبــار  شــامل  رســوایی،  اخبــار 
اختــاس مالــی و رســوایی اخاقــی؛ 

7 . ، اخبــار ســامت، شــامل اخبــار جراحــی پاســتیک و زیبایــی، ســامت و زیبایــی پوســت و مو
؛ ی زا، قاچــاق دارو و مــواد مخــدر یــم الغــری، قرص هــای انــرژ تناســب انــدام و رژ

ی هــای مصرفــی مــردم، قیمــت . 8 ، انرژ اخبــار معیشــتی، شــامل اخبــار وضعیــت کاالهــا در بــازار
، کاهــش و افزایــش قیمــت کاالهــا و قیمــت مســکن و اتومبیــل؛  ارز

و . 9 طبیعــی  شــگفت انگیز  رخدادهــای  غیرمترقبــه،  مهــم  اتفاقــات  شــامل  حــوادث،  اخبــار 
؛  حــوادث انســانی نــادر

و . ۱۰ ارتباطــات  علــم  حــوزۀ  در  جدیــد  ی هــای  فناور اخبــار  شــامل  ی،  فنــاور و  علــم  اخبــار 
ژنتیــک،  و  پزشــکی  جدیــد  ی هــای  فناور اخبــار  اجتماعــی،  شــبکه های  ازجملــه  اطاعــات 

)شــکل۲(.  دیگــر  کــرات  و  فضــا  باستان شناســی، 
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شکل2: مدل ذائقه های خبری مخاطبان ایرانی

مدل ذائقۀ خبری مخاطب ایرانی 

در کل، دو نوع جهت گیری در استفاده از رسانه ها وجود دارد:

جهت گیــری ابــزاری: ایــن نــوع جهت گیــری بــه رفتــار رســانه ای فعــال و هدفمنــد اشــاره می کنــد کــه . 1

بــه انتخــاب و اســتفاده از محتــوای رســانه بــا هــدف خشــنودی و رفــع نیازهایــی ماننــد کســب 
اخبــار و اطاعــات سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی اشــاره دارد. 

جهت گیــری عادتــی: ایــن نــوع جهت گیــری بــه رفتــار رســانه ای اشــاره می کنــد کــه کمتــر هدفمنــد . 2

یــح و وقت گذرانــی و همچنیــن، فــرار از مشــکات زندگــی روزمــره  و فعــال اســت و بــرای تفر
صرف نظــر از محتــوای آن بــه کار مــی رود )رســول زاده و دیگــران ۱39۴(. 

بنابرایــن، بــا اســتناد بــه دســته بندی بــاال و باتوجه بــه ماهیــت ذائقه هــای خبــری به دســت آمده در 
یــم خصوصــی« و »اخبــار  پژوهــش، »اخبــار ســلبریتی«، »اخبــار رســوایی«، »اخبــار حــوادث«، »اخبــار حر
»اخبــار  حکومتــی«،  »اخبــار  محلــی«،  »اخبــار  و  رســانه  بــه  مخاطــب  ی  ابــزار جهت گیــری  ورزشــی« 
ی« و »اخبــار ســامت« جهت گیــری عادتــی مخاطــب بــه رســانه را نشــان  معیشــتی«، »اخبــار علــم و فنــاور

)شــکل3(.  می دهنــد 
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ذائقه 

خبری
عادتی ابزاری

اخبار سلبریتیاخبار محلی

حریم خصوصیاخبار سیاسی

اخبار ورزشیاخبار سالمت

اخبار رسواییاخبار معیشت

اخبار حوادثعلم و فناوری

شکل3: مدل ذائقۀ خبری مخاطب ایرانی

نتیجه گیری و بحث

کــه در ذائقــۀ خبــری  بــر داشــت  پژوهــش دربــارۀ ذائقــۀ خبــری مخاطــب ایرانــی ایــن نتیجــه را در
مخاطبــان ایرانــی، اخبــار مربــوط بــه ســلبریتی ها برتریــن جایــگاه را دارد. براســاس ایــن یافته هــا، زندگــی 
هنرمنــدان و ورزشــکاران جــزو اخبــار جــذاب و ذائقــۀ خبــری مخاطبــان رســانه های خبــری اســت. ایــن 
ی هــا و هــم در شــبکه های اجتماعــی مشــاهده می شــود.  ــد خبرگزار ــار پربازدی امــر هــم در فهرســت اخب
ــد،  ــه بیــان کرده ان گان ــر۱ )۱985(، مک دونالــد۲ )۱988( و روزن3 )۱98۱( در منابــع جدا همان طــور کــه آدل
ســتارگان صنعــت رســانه بــر مدیریــت محصــوالت رســانه ای تأثیــر گذاشــته و آن را دســتخوش تغییــرات 

ــد.  ــوان در صنعــت فیلــم، موســیقی و رســانه های خبــری آشــکارا دی ــده را می ت می کننــد و ایــن پدی

یــم خصوصــی اســت. ســرک کشــیدن بــه  دومیــن خبــر همســو بــا ذائقــۀ مخاطــب ایرانــی، اخبــار حر
یــم خصوصــی به شــمار می آیــد و از لحــاظ قانونــی  ، جــزو اخبــار حر زندگــی دیگــران، ازجملــه افــراد مشــهور
ی  هــم جــرم تلقــی می شــود. بااین حــال، ایــن اخبــار دارای جذابیــت خبــری اســت و حــس کنجــکاو
مخاطــب را ارضــا می کنــد و ذائقــۀ خبــری تعــداد قابل توجهــی از مخاطبــان را شــکل می دهــد. هنــوز هــم 
یــم خصوصــی  چالــش قانونــی ایــن نــوع خبرهــا حل نشــده باقــی مانــده اســت کــه کدام یــک از خبرهــا حر
یــم خصوصــی نیســتند و قابلیــت پخــش دارنــد. حتــی عــده ای بــر ایــن باورند  به شــمار می آینــد و کــدام حر
کــه آنــان بــه مــردم تعلــق  یــم خصوصــی تعریــف نشــده اســت؛ چرا کــه بــرای ســلبریتی ها و افــراد مشــهور حر

دارنــد و افشــای زندگــی خصوصــی آنهــا نبایــد منــع قانونــی داشــته باشــد. 

سومین خبر همسو با ذائقۀ مخاطب ایرانی، اخبار ورزشی است. جامعۀ ایرانی جامعه ای است 
اخبار  با حساسیت دنبال می کنند.  را  فوتبال  یدادهای  رو از طبقۀ متوسط جامعه  ی  تعداد بسیار که 

1. Adler. 
2. McDonald.
3. Rosen. 
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لیگ برتر فوتبال، تیم ملی فوتبال، حاشیه های فوتبال و فوتبال بین المللی جزو خبرهای پرمخاطب در 
ایران هستند؛ برای نمونه، به استناد وب سایت الکسا۱ )سیستم رتبه بندی وب سایت براساس تعداد 
بازدیدکننده(، سایت اینترنتی »ورزش3«۲ که اخبار ورزشی به ویژه فوتبال را پوشش می دهد، جزو یکی 

از پرمخاطب ترین سایت های ایرانی است و از نظر تعداد بازدیدکننده در رتبه های باال قرار دارد.

گاه تمایل دارد که  چهارمین خبر همسو با ذائقۀ مخاطب ایرانی، اخبار محلی است. انسان ناخودآ
گاه شود و این مجاورت جغرافیایی و فرهنگی هرچه نزدیک تر و ملموس تر  از اخبارمحل زندگی خود آ
 )۱39۰ ی  نور و   ۱388 حق پناه  )ازجمله  دانشگاهی  پژوهش های  می کند.  جلب توجه  بیشتر  باشد، 
که برنامه های خبری در شبکه های استانی صداوسیما به نشانه های فرهنگ محلی و  نشان داده اند 
واقعیات اجتماعی محلی به شکل مطلوب و در حد انتظار نپرداخته اند و به طورکلی، در زمینۀ حفظ 
کارکردهای مهم رسانه محلی شمرده می شود، عملکرد ضعیفی  که یکی از  و تقویت فرهنگ محلی، 
مخاطب  حفظ  و  جذب  در  صداوسیما  استانی  شبکه های  که  است  دالیلی  از  یکی  این  داشته اند. 
یترز در سال ۲۰۱8، تمایل مردم انگلستان، فناند،  گزارش خبری رو جایگاه مطلوبی ندارند. به استناد 
بیان   )۲۰۰8( تونستال3  است.  اخبار  دیگر  از  بیش  محلی  اخبار  به  متحده  ایاالت  و  استرالیا  ایرلند، 
هستند،  آنها  شبیه  که  باشند  مشغول  مردمی  با  که  می دهند  ترجیح  دنیا  در  مردم  بیشتر  که  می کند 
مانند آنها سخن می گویند و جک می سازند و عقایدی مشابه آنها دارند. همچنین، آنها به شدت اخبار 
ترجیح می دهند. مقایسۀ ذائقۀ خبری مخاطبان  را  و ورزش های محلی  فوتبال  و هوا،  سیاست، آب 
ی )دانمارک، فناند، ایسلند، نروژ و سوئد( به استناد گزارش  ایرانی با مخاطبان کشورهای اسکاندیناو
ی، نسخه ۲۰۱8«۴ نتیجه می دهد که اخبار محلی برای  »گرایش های رسانه ای در کشورهای اسکاندیناو
، 6۰ درصد مخاطبان تمایل  ی جزو پرطرفدارترین ذائقه های خبری است. در این کشور مخاطبان نروژ
، تمایل  ی مانند نروژ باال و فقط ۱۰ درصد آنها تمایل ضعیفی برای اخبار محلی نشان  داده اند. در کشور

به اخبار محلی بیش از دیگر اخبار است )نوردیکام5 ۲۰۱8(. 

پنجمیــن خبــر همســو بــا ذائقــۀ مخاطــب ایرانــی، اخبــار سیاســی اســت. به طورکلــی، کشــمکش های 
ــات  ــیون و انتخاب ــر سیاس ــی و دیگ ــی و حکومت ــران دولت ــخنرانی های س ــا، س ــزل و نصب ه ــی، ع سیاس
سیاســی در ایــن گــروه قــرار می گیــرد. بیشــتر مــردم مایل انــد از سیاســت های کان حکومتــی و دولتــی، 
گاه شــوند. بــه اســتناد گــزارش خبــری  از عــزل و نصب هــا گرفتــه تــا انتخابــات و تصمیم هــای سیاســی، آ
یتــرز در ســال ۲۰۱8، تمایــل مــردم آلمــان، ایتالیــا، اســپانیا، فرانســه، دانمــارک، ژاپــن بــه اخبــار سیاســی  رو

بیــش از اخبــار دیگــر اســت.

1. Alexa.com 
2. www.varzesh3.ir 
3. Tunstall. 
4. Media trend in the Nordic Contries, 2018. 
5. NORDICOM.
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ششــمین خبــر همســو بــا ذائقــۀ مخاطــب ایرانــی، اخبــار رســوایی اســت. اخبــار منفــی جــزو اخبــار 
ــوایی  ــار رس ــدن اخب ــا دی ــنیدن ی ــد. ش ــمار می آی ــی به ش ــار منف ــزو اخب ــوایی ج ــتند و رس ــب هس پرمخاط
مالــی یــا اخاقــی ســران دولتــی و حکومتــی یــا افــراد مشــهور باعــث تعجــب مخاطبــان می شــود و آنهــا را 
بــه پیگیــری اخبــار مرتبــط بــا آن جــذب می کنــد. در چنــد ســال گذشــته، شــرایط اقتصــادی و سیاســی 
فزونــی  پیــش،  دهه هــای  نســبت به  خبــری  ذائقــۀ  ایــن  فراوانــی  کــه  اســت  شــده  به گونــه ای  کشــور  در 
ی هــا و ســایت های خبــری  یتریــن اخبــار تبدیــل شــده اســت؛ به گونه ای کــه خبرگزار گرفتــه اســت و بــه و

می تواننــد ســرفصلی بــا عنــوان رســوایی در فهرســت اصلــی ایجــاد کننــد. 

هفتمیــن خبــر همســو بــا ذائقــۀ مخاطــب ایرانــی، اخبــار ســامت اســت. بــا گســترش رســانه ها و 
دسترســی بــه اطاعــات به روزتــر و همچنیــن پیشــرفت های علــم پزشــکی در حــوزۀ ســامت و زیبایــی، 
ی ماننــد جراحــی پاســتیک و زیبایــی، ســامت و زیبایــی  ی هســتند کــه پیگیــر اخبــار افــراد بســیار
ی زا هســتند، کــه بخــش مهــم تبلیغــات در  یــم الغــری و قرص هــای انــرژ ، تناســب انــدام و رژ پوســت و مــو
رســانه های جمعــی و شــبکه های اجتماعــی را بــه خــود اختصــاص می دهنــد. بــه اســتناد گــزارش خبــری 

یتــرز در ســال ۲۰۱8، تمایــل مــردم برزیــل بــه اخبــار ســامت بیــش از اخبــار دیگــر اســت. رو

بــه  بــا ذائقــۀ مخاطــب ایرانــی، اخبــار معیشــتی اســت. بی شــک، مــردم  هشــتمین خبــر همســو 
 ، ، به ویــژه دالر تغییــرات قیمــت کاالهــا حســاس اند و محتــوای ایــن نــوع تیترهــا را می خواننــد. قیمــت ارز
ــر چشــمگیری در وضعیــت معیشــتی مــردم و کاهــش و افزایــش  ــه اینکــه تأثی و قیمــت مســکن با توجه ب
قیمــت کاالهــا دارد، جــزو ســلیقه های خبــری مــردم شــمرده می شــوند. نیومــن۱ )۲۰۱8( در پژوهــش خــود 
ــری  ــای خب ــن ذائقه ه ــزو برتری ــدی، ج ــان فنان ــرای مخاطب ــتی ب ــار معیش ــه اخب ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ب
بــازار در  و  یافــت اخبــار معیشــتی  بــرای در از مخاطبــان  تعــداد قابل توجهــی   ، کشــور ایــن  اســت. در 

ک پرداخــت می کننــد.  گرفته انــد و حــق اشــترا ک  کشــور اشــترا رســانه های ایــن 

یدادهای طبیعی  نهمیــن خبــر همســو بــا ذائقــۀ مخاطــب ایرانــی، اخبار حوادث اســت. حــوادث و رو
ی، کــه انســان به وجودآورنــدۀ آنهاســت، ماننــد  گــوار ماننــد ســیل، زلزلــه، ســقوط بهمــن، یــا اتفاقــات نا
پاشــی ســاختمان، هرقــدر فراوانــی بیشــتری داشــته،  یســت محیطی، تصادف هــای رانندگــی، فرو بایــای ز
یــا حجــم حادثــه بزرگ تــر باشــد، بــرای مخاطــب جذاب تــر خواهــد بــود. ایــن ذائقــۀ خبــری به صــورت 
گــر بــا جذابیــت همــراه باشــد باعــث می شــود تــا مخاطبــان بــا وجــود مشــغله های  ســنتی، در همــۀ جوامــع ا
یتــرز  روزانــه اوقاتــی را بــرای اســتفاده از رســانه های جمعــی ســپری کننــد. بــه اســتناد گــزارش خبــری رو
در ســال ۲۰۱8، ایــن ذائقــه در کشــورهای فنانــد، ایرلنــد، اســترالیا، ژاپــن، انگلســتان و آلمــان بیشــترین 

مخاطــب را جــذب کــرده اســت.

1. Newman. 
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ی اســت. امــروزه باتوجه بــه رشــد  دهمیــن خبــر همســو بــا ذائقــۀ مخاطــب ایرانــی، اخبــار علــم و فنــاور
ی کــه باعــث همگرایــی رســانه ای شــده اســت، ذائقــۀ مخاطبــان نیــز توســعه یافتــه اســت و آنهــا  تکنولــوژ
ی، کــه در دورتریــن نقــاط دنیــا رخ می دهــد، نه تنهــا  تمایــل دارنــد تــا از کشــفیات مهــم علمــی و فنــاور

اطــاع کســب کننــد، بلکــه از آنهــا اســتفاده کننــد. 

گــر بخواهیــم ذائقــۀ خبــری ایرانیــان را بــا براینــد ذائقه هــای خبــری مخاطبــان در کشــورهای ایــاالت  ا
و  ایرلنــد  ایتالیــا،  اســترالیا،  ژاپــن،  برزیــل،  اســپانیا،  فرانســه،  دانمــارک،  فنانــد،  انگلســتان،  متحــده، 
یتــرز در ســال ۲۰۱8، مقایســه کنیــم. ایــن مــوارد را می تــوان بیــان کــرد:  آلمــان بــه اســتناد گــزارش خبــری رو

بیشــترین ذائقــۀ خبــری در کشــورهای یادشــده، بــه اخبــار سیاســی و محلــی و در ایــران، بــه اخبــار . ۱
یــم خصوصــی اختصــاص یافته اســت؛ ســلبریتی و حر

کمتریــن ذائقــۀ خبــری در کشــورهای یادشــده، بــه اخبــار ســرگرمی و ســلبریتی و در ایــران، بــه . ۲
ی اختصــاص دارد؛ اخبــار علــم و فنــاور

تمایــل بــه اخبــار محلــی در هــر دو یکســان اســت و نزدیــک بــه همــۀ مخاطبان به اخبــار محلی . 3
تمایــل دارند؛ 

اخبــار ســامت در هــر دو وضعیــت یکســانی دارد و ایــن ذائقــۀ در میانــۀ رتبه بنــدی قــرار گرفتــه . ۴
اســت. 

کــه از آن بــا  بــا اســتناد بــه دو نــوع جهت گیــری مخاطبــان در برابــر رســانه، جهت گیــری عادتــی، 
ــرده می شــود، برحســب عــادت مخاطــب انتخــاب می شــود کــه شــامل »اخبــار  ــام ب عنــوان عــادت واره ن
یــم خصوصــی« و »اخبــار ورزشــی« اســت؛  ســلبریتی«، »اخبــار رســوایی«، »اخبــار حــوادث«، »اخبــار حر
ی بــرای بــرآوردن  ی، مخاطــب دارای برنامه ریــزی اســت و از اخبــار به منزلــۀ ابــزار ولــی در جهت گیــری ابــزار
کــه شــامل »اخبــار محلــی«، »اخبــار سیاســی«، »اخبــار معیشــتی«،  خواســته هایش اســتفاده می کنــد 

ی« و »اخبــار ســامت« اســت.  »اخبــار علــم و فنــاور

وهش پیامدهای پژ

باتوجه بــه وجــود خــأ پژوهشــی و نبــودن ادبیــات مربــوط بــه تأثیــر ســبک زندگــی بــر مصــرف رســانه ای 
زمینه ســاز  می توانــد  اســتفاده  مــورد  نظــری  چهارچــوب  حتــی  و  پژوهــش  ایــن  یافته هــای  مخاطــب، 
پژوهش هــای آینــده در ایــن حــوزه شــود و ذائقــۀ خبــری و ســبک زندگــی رســانه ای از جایــگاه مطلوبــی در 
ادبیــات رســانه و مخاطب شناســی برخــوردار شــود و بیشــتر مــورد توجــه پژوهشــگران ایــن حــوزه قــرار گیــرد. 

ایــن امــر باعــث غنی ترشــدن ادبیــات در ایــن حــوزه می شــود. 

ی هــا، بــا اســتفاده از ذائقه هــای  براســاس یافته هــای پژوهــش، ســازمان های خبــری، ازجملــه خبرگزار
ــا  ــند؛ و ب ــادار باش ــری وف ــانۀ خب ــه رس ــه ب ــد ک ــذب کنن ــتری ج ــان بیش ــود مخاطب ــد ب ــادر خواهن ــری ق خب



77جذب و حفظ مخاطب برای رسانۀ خبری در ایران با استفاده از نظریۀ سبک زندگی

اســتفاده از اولویــت ذائقه هــای خبــری، قــادر خواهنــد بــود مخاطبــان هــدف خــود را شناســایی کــرده و 
ــری  ــای خب ــن ذائقه ه ــانه ای و همچنی ــی رس ــبک زندگ ــه س ــه اینک ــد. باتوجه ب ــدام کنن ــا اق ــذب آنه ــه ج ب
کــه براســاس  مخاطــب ناپایــدار اســت، بنابرایــن، ذائقه هــای خبــری به دســت آمده در ایــن پژوهــش، 
بــرای اتخــاذ سیاســت ها ی خبــری  از اهمیــت قابل توجهــی  داده هــای جدیــد حاصــل شــده اســت، 

کنی در آینــدۀ نزدیــک برخــوردار هســتند.  ارگان هــای دولتــی و خصوصــی در زمینــۀ ســخن پرا

ی و عادتــی بــه خبــر در اتخــاذ راهبرد هــای خبــری و تحلیــل مخاطبــان مــورد  یکــرد ابــزار همچنیــن، رو
کــه باتوجه بــه ترتیــب اهمیــت ذائقه هــای خبــری،  اســتفاده ســازمان های رســانه ای قــرار می گیــرد. چرا
ی« بــه خبــر کمتــر مشــاهده  بیشــتر مخاطبــان ایرانــی ذائقــۀ خبــری برحســب »عــادت« دارنــد و نــگاه »ابــزار
یافــت  ی کــه در می شــود. ایــن امــر نشــان می دهــد کــه مخاطبــان نمی تواننــد یــا نمی خواهنــد از اخبــار
ی کننــد؛ بلکــه بیشــتر نــگاه گــذران وقــت و  بــردی بهره بــردار می کننــد، در زندگــی روزمــره و به صــورت کار

ســرگرمی و کســب اطاعــات نســبی و نه چنــدان مطمئــن بــه اخبــار دارنــد. 

پایــی، بایــد  درنهایــت، مقایســۀ ذائقــۀ خبــری ایرانیــان بــا کشــورهای پیشــرفته، به ویــژه کشــورهای ارو
مــورد توجــه دســت اندرکاران حــوزۀ خبــر در ســازمان های رســانه ای قــرار گیــرد و به منظــور بهبــود سیســتم 

اطاع رســانی و نحــوۀ برخــورد مناســب بــا ذائقه هــا و حتــی تغییــر آنهــا بهــرۀ الزم از آنهــا بــرده شــود. 

کمــی یــا آمیختــه بــود.  کیفــی به جــای روش  یکــی از محدودیــت هــای ایــن پژوهــش انجــام روش 
در واقــع، بــرای بررســی ارتبــاط میــان ســبک زندگــی افــراد و ذائقــۀ خبــری مخاطبــان بایــد بــه ســراغ خــود 
مخاطبــان رفــت و از اطاعــات و داده هــای عینــی اســتفاده کــرد. بااین حــال، پژوهــش پیــِش رو دســت کم 
بــه دو دلیــل ناچــار بــود از روش کیفــی اســتفاده کنــد. نخســت، تاجایــی کــه پژوهشــگران می داننــد، ایــن 
یــۀ ســبک زندگــی  پژوهــش نخســتین پژوهشــی اســت کــه دربــارۀ ذائقــۀ خبــری مخاطــب بــا اســتفاده از نظر
انجــام شــده اســت. بنابرایــن، اطاعــات الزم بــرای طراحــی پرسشــنامه در دســترس نبــود. دوم، باتوجه بــه 
ــه اینکــه ایــن  محدودیت هــای زمانــی و مالــی، امــکان انجــام پژوهــش آمیختــه وجــود نداشــت، باتوجه ب
ــن  ــای ای ــتفاده از یافته ه ــا اس ــده ب ــگران آین ــود پژوهش ــنهاد می ش ــت، پیش ــه اس ــده از پایان نام ــه برآم مقال
پژوهــش، پرســش نامه ای بــرای ســنجش ذائقــۀ خبــری مخاطــب ایرانــی طراحــی کننــد و آن را بــا روش 

کّمــی بررســی کننــد.

بردی پیشنهادهای علمی و کار

و  کیفــی  از تحلیــل محتــوای  بــرای شناســایی ذائقــۀ خبــری مخاطبــان ایرانــی  ایــن پژوهــش،  در 
مصاحبــه بــا خبــرگان اســتفاده شــد. در پژوهش هــای آینــده، می تــوان بــا اســتفاده از یافته هــای ایــن 
کــرد و بــا روش پیمایشــی ذائقــۀ خبــری مخاطبــان را از طریــق پرســش از  پژوهــش پرسشــنامه ای تهیــه 
مخاطبــان به دســت آورد. همچنیــن، بــرای گســترش دانــش و پژوهــش در موضوعــات مهمــی چــون حــوزۀ 
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ی، ادبیــات قابل ماحظــه ای را در اختیــار هر پژوهشــگری  ژورنالیســم تلویزیونــی و حتــی ژورنالیســم مجــاز
قــرار می دهــد؛ پژوهش هــای آینــده در حوزه هــای یادشــده می تواننــد از یافته هــای ایــن پژوهــش، به منزلــۀ 
پلــه ای بــرای گام نهــادن در مســیرهای جدیــد، ماننــد پژوهــش دربــارۀ آسیب شناســی، اولویــت و تغییــرات 

در عاقه هــا و ذائقه هــای مخاطبــان، بهــره ببرنــد.

ــگاران  ــد مــورد  توجــه ســردبیران و خبرن ــی و اولویــت هــر کــدام بای ذائقه هــای خبــری مخاطبــان ایران
ی فارســی و حتــی ســازمان صداوســیما  ی هــای دولتــی ماننــد ایرنــا و خصوصــی ماننــد خبرگــزار خبرگزار
ی هــای خصوصــی می تواننــد از ایــن ذائقه هــا بــرای  قــرار گیــرد. دراین میــان، بــه نظــر می رســد خبرگزار
جــذب مخاطــب اســتفاده کننــد. بــرای نمونــه، توجــه بــه اخبــار محلــی و بــه اصطــاح ژورنالیســتی، اخبــار 
بــا ارزش مجــاورت فرهنگــی و جغرافیایــی، دارای اهمیــت اســت، همچنیــن، اخبــار ســامت بــا حفــظ 
رضایــت مخاطــب از محتــوای خبــر می توانــد ســودمند باشــد. قابــل توجــه اینکــه اخبــار هنرمنــدان و 
ورزشــکاران بیــش از اخبــار رســوایی، سیاســی و حتــی معیشــتی بــرای مخاطبــان ایرانــی جذابیــت دارد 

کــه البتــه ایــن امــر بــه آسیب شناســی نیــاز دارد. 

همچنیــن، ســازمان صداوســیما باتوجه بــه مســئولیت اجتماعــی کــه در قبــال مخاطبــان دارد، بایــد 
در تغییــر دادن برخــی ذائقه هــا بکوشــد. مســلم اســت کــه جذابیــت نداشــتن برنامه هــای صداوســیما 
ی چــون اخبــار  بــرای جــذب و حفــظ مخاطــب یکــی از دالیلــی اســت کــه ذائقه هــا بــه ســمت اخبــار
یــم خصوصــی هــم زاییــدۀ  ســلبریتی رفته انــد و البتــه بخشــی از ذائقه هــا ماننــد اخبــار رســوایی و حر
کــه در کشــور رخ داده اســت و ســازمان صداوســیما، به تنهایــی  شــرایط اقتصــادی و فرهنگــی اســت 
ی  متولــی ایــن امــر نیســت. البتــه، ســازمان صداوســیما می توانــد به صــورت نامحســوس بــه ذائقه ســاز

یجــی و غیرمســتقیم در مخاطبــان اقــدام کنــد.  بســیار تدر

یتــرز ۲۰۱8( در کل دنیــا درحــال رخ دادن اســت  پدیــدۀ محلــی شــدن اخبــار )باتوجه بــه گــزارش رو
، یکــی از ذائقه هــای خبــری مخاطبــان ایرانــی اســت. توجــه بــه ایــن ذائقــه  و بــه گفتــۀ کارشناســان خبــر
 ، همــراه بــا مفاهیــم و کدهــای مربــوط بــه آن را می تــوان چــراغ راهــی در نظــر گرفــت بــرای ســردبیران خبــر
شــامل ســازمان های خبــری خصوصــی و دولتــی، تــا بــرای بهبــود نمایندگی هــای خــود در اســتان ها و 
کــه براســاس تجربه هــا، فعالیــت  شهرســتان ها برنامــۀ مشــخص و تدوین شــده ای داشــته باشــند؛ چرا
کنــون ضعیــف  کشــور در ســطح اســتان ها و شهرســتان ها تا یــان اصلــی خبــر در  ی هــای جر خبرگزار

ــت.  ــده اس ــزارش ش گ

در کل، ایــن پژوهــش توانســت بــرای جــذب و حفــظ مخاطبــان بیشــتر برای عرصۀ رســانه ای در کشــور 
دانش افزایــی کنــد. ســردبیران و مدیــران خبــر می تواننــد نتایــج به دســت آمده در ایــن پژوهــش را بــرای 
ی  ی کننــد. مراحــل پیشــنهادی ایــن پژوهــش بــرای پیاده ســاز ســازمان خبــری متبــوع خــود پیاده ســاز

به صــورت زیــر اســت:
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 نتایــج ایــن پژوهــش )ذائقه هــای خبــری مخاطبــان ایرانــی( بــه چهارچــوب نظــری و معیــار مــورد 	 
ی بدیــن صــورت قــرار گیــرد؛ اســتفاده بــرای پیاده ســاز

ی برای تک تک ذائقه های خبری صورت گیرد؛ 	  یف علمی بر پایۀ ادبیات روزنامه نگار  تعار
بــرای تک تــک ذائقه هــای خبــری 	  بــرای بافــت  زمینــه ای و شــرایط ایــران  یــف عملیاتــی   تعار

گیــرد؛  صــورت 
ی روز دنیــا مطــرح شــود کــه در ســطح بین المللــی، کــدام 	   باتوجه بــه هنجار هــای روزنامه نــگار

یکــرد بــه  ی رو یــۀ هنجــار یــم خصوصــی شــمرده می شــود و براســاس کــدام نظر ، اخبــار حر اخبــار
ی  یــکا، کــه هنجارهــای روزنامه نــگار هــر خبــر در نظــر گرفتــه می شــود. بــرای نمونــه، در کشــور آمر
یــم خصوصــی  براســاس لیبرالیســم و در برخــی مــوارد مســئولیت اجتماعــی اســت، اخبــار حر

چگونــه منتشــر می شــوند؛ 
یــۀ 	  ی در ایــران براســاس کــدام نظر  باتوجه بــه مــورد بــاال، بیــان شــود کــه هنجارهــای روزنامه نــگار

یکــرد در ایــران، بیشــتر  ی بایــد و نبایدهایــی را بــرای انتشــار اخبــار مطــرح کــرده اســت؟ )رو هنجــار
یــم خصوصــی  مســئولیت اجتماعــی و توســعه ای اســت( و براســاس آنهــا بــرای نمونــه، اخبــار حر
ی در داخــل کشــور حفــظ شــود؛  چگونــه بایــد انتشــار پیــدا کنــد تــا هــم هنجارهــای روزنامه نــگار
هــم هم راســتا بــا رســالت ســازمان خبــری باشــد، و هــم برطرف کننــدۀ ذائقــۀ خبــری مخاطــب 

باشــد تــا بتوانــد توجــه او را جلــب کنــد. 
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