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مقدمه
جــذب و حفــظ مخاطــب یکــی از معضــات اساســی رســانههای جمعــی اســت (بیچرانلــو
 )69 ،1395چرا کــه تعــدد رســانههای جمعــی ،افزایــش تولیدکننــدگان محتــوا و شــبکههای اجتماعــی
بیشازپیــش معضــل جلــب توجــه و حفــظ مخاطبــان بــرای رســانههای خبــری را بــه دنبــال داشــته اســت
(خجســته 1394؛ میرعابدینــی  .)56 ،1387در ایــران نیــز اســتقبال مخاطبــان داخلــی از رســانههای
جمعــی خــارج از کشــور بهو یــژه در بخــش اخبــار نشــاندهندۀ ایــن مســئلۀ اساســی اســت .بــرای نمونــه،
نعمتــی انارکــی ( )1390در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه رســید که ســازمان صداوســیما بــا بودجه هنگفت
و امکانــات و نیــروی انســانی نتوانســته اســت در جــذب و حفــظ مخاطــب ،چنــدان موفــق عمــل کنــد.
مخاطــب مهمتر یــن ســرمایۀ هــر رســانه اســت و دغدغــه بــرای جــذب و حفــظ او در رســانه ماننــد
دغدغــه بــرای ســودآوری در تجــارت اســت (صلواتیــان ،تعمتــی ،و ارژنــگ  .)1395حتــی مهمتریــن
هــدف در سیاس ـتگذاری هــر رســانه رفــع نیازهــای مخاطــب بهمنظــور جلــب اعتمــاد بیشــتر اســت
نطــور کــه هــر شــرکتی تمایــل دارد بــه ســودآوری بیشــتری برســد،
(مجیــدی و قنبــری  .)90 ،1391هما 
هــر رســانۀ خبــری هــم مایــل اســت تــا در جلــب مخاطــب موفــق باشــد .در کل ،ایــن دغدغــه مســئلهای
جهانــی اســت و بهطــور مســلم ،امپراتور یهــای رســانههای خبــری ارو پــا و آمر یــکا نیــز ایــن دغدغــه را
دارنــد؛ چــه رســد بــه رســانههای خبــری داخــل کشــور کــه در مــواردی از اصــول و شــیوههای روزنامهنــگاری
کشــورهای غر بــی هــم بهــره میبرنــد.
یکی از مهمترین عوامل مؤثر در جذب و حفظ مخاطب ،فرهنگ مخاطب است .منظور از فرهنگ
نیازها ،عالقهها ،خواستهها و نگرشهای مشترکی است که میان افراد هر گروه یا جامعه وجود دارد.
این اشترا کها باعث میشوند که افراد یک فرهنگ از رسانههای جمعی خواستههای مشترکی
داشته باشند و باعث میشود با گذشت زمان ،از طیف خاصی از رسانهها استفاده کنند؛ بنابراین،
رسانههایی که خواستهها و عالیق آنها را بیشتر نمود دهند مخاطبان بیشتری جذب خواهند کرد.
هــال در نظر یــۀ دریافــت بیــان میکنــد کــه مخاطــب متــون رســانهای را براســاس شــرایط اجتماعــی و
ی و تجربــۀ ذهنــی خــوود تفســیر میکنــد؛ براســاس نظر یــۀ اســتحکام ،مخاطبــان بهطــور معمــول،
فرهنگ ـ 
از دریافــت و ادراک پیامهایــی کــه بــا گرایشهــا ،هنجارهــا و عقایــد آنــان در تناقــض اســت ،خــودداری
میکننــد .فیســک ( ،)1991مدافــع قــدرت مخاطــب ،ماننــد ایــن دیــدگاه را بــه نقــل از الفــی ( )2007در
«رویکــرد مقــاوت مخاطــب در برابــر رســانهها» مطــرح کــرده اســت .همچنیــن ،براســاس نظریــۀ س ـهگانه،
کــه خاســتگاه فرهنــگ را فصــل مشــترک ذائقههــا میدانــد ،و نظر یــۀ اقتصــاد سیاســی ،کــه وســایل ارتبــاط
جمعــی را زادۀ جامعــه میدانــد ،فرهنــگ روی رســانهها اثرگــذار اســت .در واقــع ،رســانهها مأمــور انتقــال
محتــوای فرهنگــی هســتند کــه مســتقل از آنهاســت؛ بنابرایــن ،فرهنــگ و در ســطحی جزئیتــر ،شــیوۀ
زندگــی در مصــرف رســانهای مخاطبــان اثرگــذار هســتند.
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براســاس دیــدگاه بوردیــو ،یکــی از مهمتر یــن مؤلفــه هــای فرهنگــی مؤثــر در جــذب و حفــظ مخاطــب،
تهــای نظاممنــدی اســت کــه از
ســبک زندگــی مخاطــب اســت .منظــور از ســبک زندگــی فعالی 
نحــال ب هصــورت نمادیــن بــه
ذائقــۀ فــرد ناشــی میشــوند و بیشــتر جنبــۀ عینــی و خارجــی دارد و درعی 
فــرد هو یــت میبخشــد و میــان اقشــار گونا گــون اجتماعــی تمایــز ایجــاد میکنــد (بوردیــو  .)1993وی
در جــای دیگــری میگو یــد« :ســبک زندگــی داراییهایــی اســت کــه بهوســیلۀ آن ،اشــغالکنندگان
تهــای مختلــف خودشــان را بــا قصــد تمایــز یــا بــدون قصــد ،آن را از دیگــران تمایــز میبخشــند».
موقعی 
شهــای شــیوۀ زندگــی و مصــرف رســانهای بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه ســبک زندگــی نقــش مهمــی
پژوه 
در مصــرف رســانهای مخاطبــان ایفــا میکنــد؛ بــرای نمونــه ،پژوهشهــای جانســون و میــگل،)1992( 1
روزنگر یــن ( )1994و ریمــر )1994( 2در بــارۀ ســبک زندگــی رســانهای نشــان میدهنــد کــه ســبک زندگــی بــر
مصــرف رســانهای تأثیرگــذار اســت .همچنیــن ،آنهــا بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه ذائقههــای رســانهای در
شــیوۀ زندگــی و الگوهــای تفریحــی روزمــره (کــه شــیوههای متعــدد زندگــی نامیــده میشــوند) نقــش دارنــد.
اشــارههای مککوئیــل ( )1990نیــز نشــان میدهــد کــه ذائقــۀ رســانهای برآمــده از ســطح تحصیــات یــا
طبقــۀ اجتماعــی نیســت ،بلکــه الگوهــای رفتــاری خودخواســتهاند کــه میتــوان از آنهــا بــه ســبک زندگــی
تعبیــر کــرد.
پژوهشهــای بســیاری در بــارۀ تأثیــر رســانهها بــر ســبک زندگــی مخاطبــان انجــام شــده اســت و شــاهد
ادبیــات غنــی دراینبــاره هســتیم .رســانهها ســبکهای زندگــی متفاوتــی را بــرای مخاطبــان عرضــه
میکننــد و در شــکلدهی ســبک زندگــی آنهــا ســهم دارنــد (بحرانــی ،ســروش ،و حســینی  .)169 ،1390در
پژوهشــی بــا موضــوع الگــوی مصــرف در شــهر تهران ،نویســندگان مقاله پیشــنهاد کردند که فرهنگســازی
و آموزش مردم از طریق صداوسیما در الگوی مصرف آنها تأثیر میگذارد (معدندار و محمدی .)1389
شهــای خارجــی نیــز
یعقو بــی و همکارانــش ( )1394نیــز بــه نتایــج مشــابهی رســیدند .همچنیــن ،پژوه 
اهمیــت ایــن مســئله را تأییــد میکننــد؛ پژوهشهــای چینــگ و همــکاران ،)2005( 3اســمیت ،)2010( 4و
کالیــن )2005( 5نشــان دادنــد کــه اســتفاده از رســانههای دیــداری بــه شــکلگیری ســبک زندگــی جدیــدی
میانجامــد و در هر یــک از جنبههــای گونا گــون ســبک زندگــی ،نظــام ارزشــی و جهانبینــی متفاوتــی را
یشــود و افــراد در حوز ههــای مختلــف
ایجــاد میکنــد کــه بــه کنشهــای گوناگونــی ازســوی افــراد منجــر م 
شهــای مشــابه ایــن پ ــژوهشها در ادبیــات
زندگــی خــود ،از الگوهــای متفاوتــی پیــروی میکننــد .پژوه 
رســانه کــم نیســتند ،ولــی تاکنــون پژوهشــی در بــارۀ نقــش و اهمیــت ســبک زندگــی بــرای جــذب و حفــظ
ـشرو پرکــردن ایــن خــأ پژوهشــی اســت ،اینکــه
مخاطبــان انجــام نشــده اســت .هــدف از پژوهــش پیـ ِ
1. Johansson & Miegel.
2. Reimer.
3. Ching Chan et al.
4. Smit.
5. Kline.
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ســبک زندگــی چگونــه میتوانــد در جلــب و حفــظ مخاطــب مؤثــر واقــع شــود .به عبــارت دیگر ،هــدف این
پژوهــش بررســی نحــوۀ جــذب مخاطــب بــرای رســانۀ خبــری را بــا اســتفاده از نظر یــۀ ســبک زندگــی اســت.
بازنگری ادبیات
ماهیت سبک زندگی

و بــر مفهــوم ســبک زندگــی را در ذیــل مقولــۀ منزلــت بــه عنــوان یکــی از اضــاع سـهضلعی مشــهور خــود
(ثــروت ،قــدرت و منزلــت) تعر یــف میکــرد (گیدنــز  .)۳۷ ،1378در تعر یــف دیگــری مرتبــط بــا رویکــرد
ایــن پژوهــش ،مهــدوی کنــی ( )1386بیــان میکنــد کــه ســبک زندگــی مقولـهای از اســاس ســیال ،لغزنــده
و غیرقطعــی اســت کــه در ذائقــه ریشــه دارد.
آدلــر معتقــد اســت همــۀ رفتارهــای فــرد از ســبک زندگــی او نشــئت میگیرنــد و او آنچــه را درخــور شــیوۀ
زندگــی اســت ،درک میکنــد ،میآمــوزد و حفــظ میکنــد .فــرد بــه کمــک نقشــۀ شــناختی خــود ،حرکــت
خو یــش را در طــول زندگــی تســهیل و تجهیــز میکنــد؛ تجربههایــش را ارزیابــی ،درک و ســپس پیشبینــی
و کنتــرل میکنــد (حســینی .)63 ،1388
در واقــع ،ســبک زندگــی هــر فــرد انعکاســی از تجربههــای زندگــی ،موقعیتهــا ،ارزشهــا ،نگرشهــا
و انتظــارات اوســت .در جوامــع ســنتی ،بهو یــژه در کشــورهایی کــه فرهنــگ جمعگرایــی در آنهــا چیرگــی
دارد ،گزینههــای مصــرف افــراد بهشــدت تحــت تأثیــر طبقــۀ اجتماعــی ،خانــواده و اطرافیــان اســت .در
جوامــع نویــن ،مصرفکننــدگان در انتخــاب کاالهــا ،خدمــات و فعالیتهایــی کــه بهواســطۀ آن ،خــود
را تعر یــف میکننــد آزادنــد .هــر فــرد بــا انتخــاب مجموعــه کاال و خدمــات در واقــع ،ابــراز مـیدارد کــه چــه
کســی اســت ،چــه ماهیتــی دارد ،چــه دوســت دارد و عضــو چــه گــروه افــرادی شــناخته و دســتهبندی
یشــود (صمــدی .)145 ،1382
م 
همانطـور کـه گفتـه شـد ،اندیشـمندان علـوم اجتماعـی بـه مفهـوم سـبک زندگـی از زاویههـای
مختلـف پرداختهانـد .کلمنـس ( )2000نیـز بیـان میکنـد کـه بـه اعتقـاد زیمـل ( ،)1908سـبک زندگـی
تجسـم کوشـش انسـان بـرای یافتـن ارزشهـای بنیـادی یـا بـه تعبیـری ،فردیـت برتـر خـود در فرهنـگ
عینـیاش و شناسـاندن آن بـه دیگـران اسـت؛ بهعبارتدیگـر ،انسـان بـرای معنای موردنظر خـود (فردیت
برتـر) ،شـکلهای رفتـار ی را برمیگزینـد .زیمـل تـوان چنیـن گزینشـی را «ذائقـه» و اشـکال بـه هـم مرتبـط
آن را «سـبک زندگـی» مینامـد .لسـلی و همکارانـش ( )1994نیـز در بـارۀ سـبک زندگی میگویند« :سـبک
زندگـی فقـط آنچـه یـک فـرد از آن مـوارد دارد نیسـت؛ بلکـه چگونگـی نمایـش آنهـا بهوسـیلۀ فـرد اسـت».
سـبک زندگـی هـم الگوهـای مصـرف را شـامل میشـود و هـم قدرتـی که از ایـن ناحیه بهدسـت میآید .در
ایـن پژوهـش ،بیشـتر از دیدگا ههـا و عقایـد پیـر بوردیـو در بـارۀ سـبک زندگـی اسـتفاده میکنیـم.
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نکتــۀ کلیــدی در ســبک زندگــی مخاطــب و زندگــی روزمــره ایــن اســت کــه اســتفادۀ فــرد از رســانهها
مرتبــط و همراســتا بــا ســبک زندگــی اوســت .مــک کوئیــل ( )1990بــر ایــن بــاور اســت کــه مفهــوم ســبک
زندگــی اغلــب بــرای توصیــف و طبقهبنــدی الگوهــای مختلــف اســتفاده از رســانهها و بهعنــوان بخشــی
یشــود .در دورۀ کنونــی ،تعــدد رســانهها و
شهــای متفــاوت ب ـهکار بــرده م 
از منظومــۀ رفتارهــا و گرای 
تنــوع خروجــی آنهــا بســیار افزایــش یافتــه اســت .ایــن بــدان معناســت کــه امــکان اســتفاده از رســانهها
شهــای خــاص و فــردی بیشــتر از پیــش شــده اســت .هــر کــس براســاس ســلیقۀ خــود چیــزی را از
بــه رو 
رســانهها انتخــاب میکنــد .ایــن انتخــاب بهصــورت بخشــی از فراینــد «فــردی شــدن» تفســیر میشــود کــه
مــردم در آن بهطــور روزافزونــی نــوع زندگــی خــود را انتخــاب میکننــد (مهــدیزاده .)250 ،1392
براســاس نظر یــۀ اســتحکام ،کــه بهوســیلۀ برلســون و الزارســفیلد مطــرح شــده اســت ،رســانهها بــه
بازســازی فرهنــگ ،افــکار و عقایــد موجــود در جامعــه میپردازنــد و بــه آنهــا اســتحکام میبخشــند.
مخاطبــان ،ب هطــور معمــول ،از دریافــت ،ادراک و بهخاطرســپردن پیامهایــی کــه بــا گرایشهــا ،هنجارهــا
و عقایــد آنــان در تناقــض اســت خــودداری میکننــد .همچنیــن ،باتوج هبــه نظر یــات فرهنــگ و رســانه
بهو یــژه نظر یــۀ س ـهگانه ،کــه خاســتگاه فرهنــگ را فصــل مشــترک ذائقههــا میدانــد ،و نظریــۀ اقتصــاد
سیاســی ،کــه بیــان میکنــد ...« :وســایل ارتبــاط تــودهای ،والدیــن فرهنــگ تودهانــد ،فرهنــگ تــودهوار
فرزنــد ارتباطــات تــودهای اســت و وســایل ارتبــاط تــودهای از متــن جامعــۀ تــودهوار زاده شــدهاند،»...
فرهنــگ روی رســانهها اثرگــذار اســت و در واقــع ،رســانهها مأمــور انتقــال محتــوای فرهنگــی هســتند کــه
مســتقل از آنهاســت.
ازســویدیگر ،براســاس نظر یــۀ دریافــت ،تأثیــر تــاش فکــری هــال ایــن بــود کــه نشــان داد از محتــوای
رســانهها میتــوان برداش ـتهای گونا گــون و حتــی متضــاد داشــت .او برخــاف نظر یــۀ «اســتفاده و
رضایتمنــدی» ،تنهــا بــر اســتفادۀ مخاطــب از رســانه تمرکــز نکــرد ،بلکــه نشــان داد کــه چگونــه زمینههای
ـردی متفاوتــی منجــر شــود.
متفــاوت اجتماعــی و پسزمینــه و ســابقۀ هــر فــرد ممکــن اســت بــه برداشــت فـ ِ
شفــرض بنیادیــن ایــن اســت کــه متــون رســانهای
ب ـ ه بــاور انــگ ( ،)1995در تحلیــل نظر یــۀ دریافــت ،پی 
ـت متــون ازســوی مخاطــب اســت کــه ایــن
دارای معنایــی ثابــت یــا ذاتــی نیســتند ،بلکــه در لحظــۀ دریافـ ِ
متــون معنــا مییابــد ،یعنــی همــان هنگامــی کــه مخاطــب متــن را میخوانــد ،تماشــا میکنــد و گــوش
میدهــد .بهبیاندیگــر ،مخاطــب را مولــد معنــا میشــمرند و نــه تنهــا مصرفکننــدۀ محــض محتویــات
رســانهای .مخاطــب در واقــع ،متــون رســانهای را بــه شــیوههایی کــه بــا شــرایط اجتماعــی و فرهنگـیاش و
ـون تجربــۀ ذهنـ ِـی او از آن شــرایط مر بــوط اســت ،رمزگشــایی یــا تفســیر میکنــد.
چندوچـ ِ
مصــرف فــردی رســانهها بخــش بــزرگ و فزاینــدهای از زندگــی روزمــرۀ مــردم را پوشــش میدهــد و
تهــای ایــن زمینــه نیــز بــه گونــۀ نظاممنــدی بــا ویژگیهــای فــردی ،موقعیتــی و ســاختاری برگرفتــه
تفاو 
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از نــوع جامعــه یــا موقعیــت اجتماعــی برحســب ســن ،جنــس و طبقــه تــا نگرشهــا و عقایــد و ارزشهــای
فــردی مرتبــط هســتند .اثــرات مصــرف فــردی رســانهها شــاید نیرومنــد نباشــد ،ولــی ازآنجاکــه متعــدد،
پایــدار ،گســترده و متنــوع هســتند ،بایــد آنهــا را بااهمیــت تصــور کــرد .بنــت معتقــد اســت کــه رواج و
اهمیــت یافتــن مصرفگرایــی در زندگــی اجتماعــی معاصــر موجــب شــده اســت کــه مصرفگرایــی
ب ـ ه شــکل تــازهای از «اقتــدار» تبدیــل شــود کــه شــکلهای ســنتیتر اقتــدار ،بهویــژه پیشــینۀ طبقاتــی
و خانوادگــی را تضعیــف میکنــد و فضایــی بــرای شــکلهای نو یــن هو یــت فــردی میگشــاید .مفهــوم
«ســبک زندگــی» بــرای ایــن تفســیر از مصرفگرایــی بســیار مهــم اســت (بنــت .)97 ،1386
در مبحــث ســبک زندگــی و ارتبــاط آن بــا مصــرف رســانهای ،روش بوردیــو توجــه کــردن بــه زندگــی
روزمــره اســت ،ولــی نــه بــه شــیوهای کــه پدیدارشناســان انجــام میدهنــد .بلکــه بــه شــرایط مــادی و
یشــود .از نــگاه وی ،پدیــدۀ اجتماعــی را
اجتماعـ ِـی ســاخت ه شــدن ادراکات و تجرب ههــای فــرد توجــه م 
نــه در آ گاهــی و هشــیاری فــرد ،بلکــه در نظــام روابــط عینــی ،کــه در آن قــرار گرفتهانــد ،بایــد جس ـتوجو
کــرد (ســتونز .)۱۱۹ ،1379 ،همیــن رویکــرد را مــک کوئیــل ( )1990در کتــاب «مخاطبشناســی» مطــرح
میکنــد ...« :نکتــۀ کلیــدی در ســبک زندگــی مخاطــب و زندگــی روزمــره ایــن اســت کــه اســتفادۀ هــر
فــرد از رســانهها ،مرتبــط بــا و در راســتای ســبک زندگــی اوســت .مــک کوئیــل بــاور دارد کــه مفهــوم ســبک
زندگــی اغلــب بــرای توصیــف و طبقهبنــدی الگوهــای مختلــف اســتفاده از رســانهها و بهعنــوان بخشــی
یشــود».
شهــای متفــاوت ب ـهکار بــرده م 
از منظومــۀ رفتارهــا و گرای 
وی در جــای دیگــری از کتابــش بیــان میکنــد کــه مفهــوم شــیوۀ زندگــی مــورد نظــر در تئــوری
شفــرض کــه ســلیقۀ رســانهای (برخــاف ســلیقۀ هنــری و
بوردیــو راهــی اســت بــرای فــرار از ایــن پی 
یشــود ،چراکــه شــیوههای زندگــی
زیباییشناســانۀ ســنتی) بــا تحصیــات و طبقــۀ اجتماعــی تعییــن م 
نطــور کــه پژوهــش جانســون
تــا انــدازهای الگوهــای رفتــاری و اســتفادۀ رســانهای خودخواســتهاند .هما 
و میــگل ( )1992و دیگــران نیــز در بــارۀ شــیوۀ زندگــی رســانهای نشــان میدهــد کــه آنچــه مــا شــیوۀ زندگــی
یگــذارد.
مینامیــم بــر مصــرف رســانه تأثیــر م 
نطــور کــه مالحظــه شــد ،اصلیتر یــن نظریههایــی کــه قــادر بــه تبییــن تئوریــک مســئلۀ ایــن
هما 
پژوهــش بودنــد نظر یــۀ اســتحکام برلســون و الزارســفیلد ،نظر یــه دریافــت از هــال ،رویکــرد مککوئیــل و
نظر یــۀ ســبک زندگــی از بوردیــو بودنــد .از ترکیــب ایــن نظری ههــا بــه رابطــۀ بیــن ســبک زندگــی و مصــرف
رســانهای توجه شــده اســت .در کل ،باید گفت که مصرف رس ــانهای مجموع ـهای از نیازهـــا و الگوهـــای
مخاطب ــان ب ــرای اس ــتفاده از رسانههای ارتباط جمعی است و منظ ــور از س ــبک زنـــدگی شـــیوۀ ســـازمان
دادن زن ــدگی شــخصی ،الگوهــای تفر یــح و مصــرف اســت کــه نحــوۀ مصــرف رســانهای بخشــی از ایــن
یشــود.
الگوهــا را شــامل م 
مفهــوم ســبک زندگــی بــه فهــم راههــای بســیار متفاوتــی کمــک میکنــد کــه از طریــق آنهــا رســانهها
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بــه گون ـهای معنــادار بــا تجربههــای اجتماعــی و فرهنگــی ارتبــاط مییابنــد .بــه رابطــۀ ســبک زندگــی و
مصــرف فرهنگــی و رســانهای را بایــد از دو بعــد توجــه کــرد؛ نخســت اینکــه ،مصــرف فرهنگــی و رســانهای
یشــود کــه ایــن پژوهــش نیــز ،رابطــۀ بیــن آنهــا را از ایــن زاو یــه بررســی کــرده
پیامــد ســبک زندگــی تلقــی م 
اســت و دوم اینکــه ،ســبک زندگــی پیامــد مصــرف فرهنگــی و رســانهای اســت .بنابرایــن ،همانگونــه کــه
ســبکهای و یــژۀ زندگــی ،ســبک خاصــی از مصــرف فرهنگــی و رســانهای را شــامل میشــوند ،رســانهها
نیــز بهمنزلــۀ حامــان و انتقالدهنــدگان اطالعــات ،مصرفکننــدگان خــود را بــا انبــوه فرصتهــای
انتخــاب در ابعــاد گونا گــون ســبک زندگــی آشــنا میکننــد.
ذائقۀ مخاطب

بــا گذشــت زمــان و در آغــاز قــرن بیســتم ،تمرکــز از رفتارهــای مصرفــی و تکیــهبــر جنبههــای عینــی
زندگــی بهســوی جنب ههــای ذهنــی و نیازهــای ثانو یــۀ انســان (ماننــد روابــط انســانی ،نگرشهــا و گرایشها)
گســترش یافــت ،اگرچــه محور یــت و تکیــهبــر رفتــار مصرفــی در همــۀ ســالهای قــرن بیســتم ادامــه یافــت.
ایــن تحــول ب هطــور کامــل ،بــا تحــول در نظری ههــای ســبک زندگــی منطبــق اســت (گیدنــز .)76 ،1995
ـترش محــوری
مؤلف ههــای ســبک زندگــی نشــان میدهنــد کــه رونــد توســعه و مســیر ســبک زندگــی گسـ ِ
داشــته اســت و محــور آن مفهــوم «ذائقــه» اســت؛ بهعبارتدیگــر ،ایــن مؤلفــه تــا حــدودی ،بــه جنبههایــی
از زندگــی انســان مر بــوط اســت کــه دس ـتکم در جامعــۀ اروپایــی و آمریکایــی و چهبســا در همهجــا فــرد
برحســب ذوق و ســلیقۀ خــود یــا گروهــی ،کــه در آن عضــو اســت ،در مــورد آن دســت بــه انتخــاب میزنــد.
پــس مفهــوم «ذائقــه» مفهــوم کلیــدی اســت کــه در رســیدن بــه درک درســت و بهنســبت دقیــق از ســبک
زندگــی ،بایــد آن را دریافــت (مهدو یکنــی .)64 ،1386
از نظــر بوردیــو« ،ذائقــه اصولــی اســت کــه مــردم را قــادر میســازد در میــان کاالهــای طبقهبندیشــده،
آنچــه مناســب ایشــان اســت ،بشناســند« »...ذائقــه محصــول رویارو یــی میــان ذائقههــای عینیتیافتــۀ
تولیدکننــده و ذائقــۀ مصرفکننــده اســت ».بنابرایــن ،بــه بــاور بوردیــو ،ذائقــه در واقــع ،رغبــت ،ظرفیــت،
ی مطابــق بــا ذائقــۀ فــرد
خالقیــت ،انتخــاب و ترجیــح اســت .پــس ذائقــه جنبــۀ درونــی دارد و امــور بیرون ـ 
خوانــده میشــود .از نظــر بوردیــو ،وجــود تفاوتهــا و البتــه سیاسـتها ناشــی از مبنایــی اســت کــه ذائقــه
را تشــکیل میدهــد .او ایــن مبنــا را فضاهــای اجتماعــی و موقعیــت افــراد در آنهــا میدانــد کــه ذائقــه را بــه
امــری بهطــور کامــل ،اکتســابی تبدیــل میکنــد (مهــدوی کنــی .)71 ،1386
بــه بــاور بوردیــو ،همــۀ آنچــه ذائقــۀ فرهنگــی ،انتخــاب هنــری ،و ...نامیــده میشــود کــه بهطــور کامــل،
یشــود ،رابطــۀ مســتقیم و قابلاثباتــی بــا وضعیــت
طبیعــی و ناشــی از ذائقههــای ذاتــی افــراد شــمرده م 
و موقعیــت اجتماعــی افــراد دارد .بدینســان از دیــدگاه بوردیــو ،ذائقههــا و ترجیحــات زیباشــناختی
متفــاوت ســبکهای زندگــی متفاوتــی را ایجــاد میکننــد (بهنو یــی .)1385
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در دیــدگاه بوردیــو ،تمایزاتــی کــه ســبک زندگــی فراهــم کــرده اســت در ذوق و ســلیقۀ افــراد نهفتــه
هســت .وی ایــن ذائقــۀ انســان را امــری ذاتــی و طبیعــی نمیدانــد ،بلکــه معتقــد اســت کــه ایــن ذائقــه در
نظــام مبتنیبــر تمایــز سلســلهمراتب فرهنگــی و اجتماعــی قــرار میگیــرد .نــوع ذائقــه نشــاندهندۀ طبقــۀ
افــراد اســت؛ بــرای نمونــه ،میــان خوردوخــوراک ،پوشــاک ،خان ـ ۀ مســکونی و اتومبیــل مــا نوعــی تناســب
برقــرار اســت و همگــی اینهــا نشــانههای زندگــی مــا و معــرف تصاو یــر ذهنــی و یــژۀ گــروه یــا طبقـهای اســت
کــه بــه آن تعلــق دار یــم (شــویره .)19 ،1385
نظری ههــای مر بــوط بــه ســبک زندگــی در ایــن پژوهــش ش ــامل نظر یــۀ تورشــتاین وبلــن و نظریــۀ وبــر
در بــارۀ ســبک زندگــی و نظر یــۀ تحلی ــل مص ـ رف و س ــبک زندگــی پیــر بوردیــو اســت .تأ کیــد مــا در اینجــا
نظر یــۀ پیــر بوردیــو خواهــد بــود؛ چ ــون ق ــادر ب ــه تبی ــین مســئلۀ مــا در ایــن پژوهــش اســت .همچنیــن ،بــا در
نظــر گرفتــن ایــن نکتــه ،کــه ذائقــه مضمونــی محــوری در نظر یــۀ ســبک زندگـ ِـی بوردیــو اســت و بــه اعتقــاد
وی ،تمایزاتــی کــه ســبک زندگــی فراهــم کــرده اســت در ذائقــۀ افــراد نهفتــه اســت.
در ادبیــات جامعهشناســی و مطالعــات فرهنگــی ،بــا انــواع ســبکهای زندگــی روبــهرو هســتیم؛
ســبک زندگــی پزشــکی 1،ســبک زندگــی ورزشــی 2،ســبک زندگــی رســانهای 3و . ...هریــک از ایــن
ســبکهای زندگــی متشــکل از انــواع ذائقههــا هســتند .در ایــن پژوهــش ،منظــور از ســبک زندگــی ،ســبک
زندگــی رســانهای و ویژ هتــر از آن ســبک زندگــی خبــری مخاطــب اســت .بــرای نمونــه ،ممکــن اســت ذائقــۀ
فــردی در حــوزۀ اخبــار ،اخبــار هنرمنــدان باشــد کــه ســبک زندگــی خبــری او را شــکل میدهــد .باتوجهبــه
حشــده ،ســبک زندگــی خبــری در واقــع ،نمــود عینــی ذائقــۀ مخاطــب در حــوزۀ خبــر اســت؛
مــوارد مطر 
بــه عبــارت دیگــر ،ذائقــۀ خبــری مخاطــب ســبک زندگــی خبــری او را شــکل میدهــد و باتوجهبــه اینکــه
ســبک زندگــی در مصــرف رســانهای مخاطــب تأثیــر میگــذارد ،بنابرایــن ،شناســایی و فهــم ذائقــۀ خبــری
مخاطبــان ایرانــی بــرای جــذب و حفــظ مخاطــب مؤثــر واقــع میشــود.
ذائقه

سبک

مصرف

جذب و حفظ

شکل :1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
شهــای پژوهــش بیــان شــده اســت (ســرمد،
تحلیــل محتــوا در برخــی از منابــع پژوهشــی ،یکــی از رو 
بــازرگان ،و حجــازی  )136-132 ،1387و در برخــی دیگــر ،ابــزار گــردآوری و تحلیــل دادههــا در نظــر
گرفتــه شــده اســت (ســاروخانی .)295-289 ،1386
1. Lifestyle medicine.
2. Lifestyle sports.
3. Lifestyle media.
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ایــن روش در ســادهترین شــکل بــه بیــرون کشــیدن مفاهیــم مــورد نیــاز پژوهــش از متــن مــورد مطالعــه
یپــردازد .مفاهیمــی کــه در قالــب مقوال تــی منظــم ســامان مییابنــد .روش تحلیــل محتــوا بــر ایــن فــرض
م 
تهــا ،نگرشهــا،
یتــوان بــه کشــف معانــی ،اولوی 
بنــا شــده اســت کــه بــا تحلیــل پیا مهــای زبانــی ،م 
شــیوههای درک و ســازمانیافتگی جهــان دســت یافــت (ویلکینســون 1و بیرمنــگام .)68 ،2003 2ایــن
روش کــه بیشــتر بــرای فهــم پیا مهــای رســانهای ب ـهکار میرفــت ،تحلیــل نظاممنــد دادههــای متنــی
رســانههای جمعــی ،ماننــد رادیــو و تلویزیــون را در نظــر داشــت (مایرینــگ .)266 ،2003 3بــا گذشــت
زمــان ،ایــن روش بهتدر یــج از انحصــار ارتباطــات خــارج شــد و در دیگــر حوز ههــای علــوم اجتماعــی و
حتــی حــوزۀ پزشــکی و ســامت ب ـهکار گرفتــه شــد (هســیو-فنگ 4و شــانون.)127 ،2005 5
تحلیــل محتــوای کیفــی نیــز یکــی از روشهــای کالســیک بــرای تحلیــل مــواد متنــی اســت،
بــدون توجــه بــه اینکــه ایــن متــن از کجــا آمــده اســت .دادههــای ایــن پژوهــش از متــون ،ســخنرانی،
مصاحبــه و ...بهدســت آمــده اســت .طبــق دیــدگاه و بــر ( ،)1985بــاور اصلــی در تحلیــل آن اســت
کــه تعــداد بســیاری از واژههــای متــن در طبقههــای محتوایــی محدودتــری دســتهبندی شــوند .در
روش تحلیــل محتــوای کیفــی ،اعــداد بههیچوجــه نقــش مهمــی ندارنــد .اســتفاده از واژههــا بســیار
متــداول اســت و پژوهشــگر امیــدوار اســت تــا طیــف معان ـیای ،کــه یــک واژه میتوانــد در کاربــرد
طبیعــی آن داشــته باشــد ،را کشــف کنــد (مهــرداد ،اســکویی ،و ســیدفاطمی  .)23 ،1395تمرکــز
تحلیــل محتــوای کیفــی روی ارتباطهــای انســانی اســت کــه ایــن امــر بهو یــژه بــرای پژوهشهــای
مخاطبشناســی بســیار مهــم اســت.
در ایــن پژوهــش ،از تحلیــل محتــوای کیفــی بــا رویکــرد اســتقرایی اســتفاده شــد .ایــن رویکــرد مشــابه
بــا شــیوۀ تحلیــل محتــوای کیفــی متعــارف اســت کــه ســیه 6و شــانون 7مطــرح کردهانــد .از مصاحبــۀ
ابــزاری بــرای گــردآوری دادههــا اســتفاده شــد .مصاحبــه بهمنزلــۀ یکــی از ابزارهــای جم ـعآوری دادههــا،
امــکان برقــراری تمــاس مســتقیم بــا مصاحبهشــونده را فراهــم مـیآورد و بــا کمــک آن ،میتــوان بــه ارزیابــی
شهــا ،عالیــق و آرزوهــای مشــارکتکنندگان پرداخــت .همچنیــن ،ایــن ابــزار
کهــا ،نگر 
قتــر ادرا 
عمی 
امکانــی بهدســت میدهــد کــه از طریــق آن ،میتــوان بــه بررســی موضوعهــای پیچیــده ،پیگیــری
پاس ـخها یــا پیــدا کــردن علــت آن و اطمینــان یافتــن از درک پرســش ازســوی مصاحب هشــونده پرداخــت
ـشرو نیــز از مصاحبــۀ عمیــق اســتفاده شــد،
(ســرمد ،بــازرگان ،و حجــازی  .)149 ،1387در پژوهــش پیـ ِ
بدیــن منظــور پروتــکل مصاحب ـهای را نیــز تنظیــم کردیــم.
1. Wilkinson.
2. Birmingham.
3. Mayring.
4. Hsiu-fang.
5. Shanon.
6. Hsieh.
7. Shanon.
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مصاحبــه بــا متخصصــان و خبــرگان رســانه بــا اســتفاده از نمونهگیــری هدفمنــد انجــام گرفــت.
ازآنجا کــه زمــان کافــی ازســوی پژوهشــگر بــرای آ گاه شــدن از فرهنــگ و بررســی مســائل مرتبــط بــه پرسـش
پژوهــش در نظــر گرفتــه شــده بــود ،در طــول مصاحبههــا بــرای همــۀ شــرکتکنندگان از پرســشهای
مشــخص بــاز پاســخ اســتفاده شــد .همچنیــن ،بهمنظــور دوری از تأثیــر ســابقه و ذهنیــت پژوهشــگر بــا
پدیــدۀ مــورد نظــر و پذیــرش مســلم بــودن گفت ههــا ،در طــول جم ـعآوری و تحلیــل دادههــا ســعی بــر ایــن
بــوده اســت کــه تــا حــد ممکــن ،دیدگاههــای متنــوع شــرکتکنندگان بــا ذهــن بــاز کاوش شــود .بهمنظــور
اطمینانیابــی از دقیــق بــودن یافت ههــا از دیــدگاه پژوهشــگران ،مشــارکتکنندگان و خواننــدگان گــزارش
پژوهــش اســتفاده شــد و یافتههــا بهوســیلۀ آنهــا بررســی و تصحیــح شــد تــا بدیــن صــورت ،باورپذیــری
یافت ههــا مــورد تأییــد قــرار گیرنــد.
در فراینــد مصاحبــه بــا خبــرگان ،برخــی عبــارات بهدس ـتآمده ،کــه رابطــۀ بیــن ســبک زندگــی و
ن میدهــد ،تأییــدی اســت بــر اینکــه ذائقــه روی ســبک زندگــی رســانهای
ذائقــۀ خبــری مخاطــب را نشــا 
تأثیرگــذار اســت و ســبک زندگــی هــم بــر نــوع و میــزان مصــرف رســانهای اثرگــذار اســت .ایــن عبــارات در
پیوســت قابــل مشــاهده اســت.
جدول :1مشخصات جمعیتشناختی پژوهش
کد

سن

جنسیت

شغل -تخصص

P1

49

مرد

هیئتعلمی دانشگاه و سردبیر نشریه

P2

46

مرد

هیئتعلمی دانشگاه

P3

52

مرد

هیئتعلمی دانشگاه

P4

46

مرد

هیئتعلمی دانشگاه

P5

45

مرد

هیئتعلمی پژوهشگاه

P6

37

زن

دانشآموخته دکتری رسانه و مدرس دانشگاه

P7

35

مرد

دانشآموختۀ دکتری رسانه و روزنامهنگار

P8

46

مرد

مدیر رسانه و روزنامهنگار پیشکسوت

P9

42

مرد

از مدیران صداوسیما

P10

45

مرد

از مدیران صداوسیما

P11

32

زن

روزنامهنگار

P12

29

زن

روزنامهنگار

P13

32

مرد

روزنامهنگار

P14

39

مرد

روزنامهنگار

P15

53

مرد

روزنامهنگار پیشکسوت
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در ایــن پژوهــش ،پــس از اینکــه بــا پانــزده نفــر از اســتادان جامعهشناســی ،ارتباطــات و خبــر ،و
کارشناســان رســانه (چهــار نفــر عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه ،یــک نفــر عضــو هیئتعلمــی پژوهشــگاه،
دو نفــر از مدیــران صداوســیما ،دو نفــر دانشآموختــۀ دکتــری رســانه ،دو نفــر پیشکســوت روزنامهنــگاری،
چهــار نفــر روزنامهنــگار باتجربــه) مصاحبــه شــد .بهدلیــل رســیدن بــه کفایــت نظــری و اشــباع ،بــا پانــزده
مصاحبــه ،کدبنــدی داد ههــای بهدسـتآمده انجــام گرفــت .دوازده نفــر از خبــرگان مــرد و بقیــه زن بودنــد
و میانگیــن ســنی مصاحبهشــوندگان  42ســال بــود.
جدول  :2پرسشهای مصاحبه
عالمت اختصاری

پرسش

Q1

دربارۀ انواع خبر توضیح دهید.

Q2

ذائقۀ خبری مخاطب ایرانی کدام اخبار است.

نخســت ،از مصاحب هشــوندگان در بــارۀ انــواع خبــر پرســیده شــد و ســپس ،در مــورد ذائقــۀ خبــری
یکــرد ب هصــورت پرســش و
مخاطبــان بحــث شــد .در بیــن مصاحبــه ،درصــورت نیــاز ،مصاحب هگــر ســعی م 
پاســخ و شــرکت در فراینــد مصاحبــه ،اطالعــات کافــی و مــورد نیــاز پژوهــش را از مصاحب هگــر دریافــت کنــد.
 -4تجزیهوتحلیل دادهها
جدول  :3کدبندی مصاحبهها دربارۀ ذائقۀ خبری مخاطب ایرانی
ردیف

کد

1

اخبار زندگی هنرمندان

2

اخبار زندگی ورزشکاران

3

اخبار زندگی افراد مشهور

4

اخبار رخدادهای محل زندگی افراد

5

اخبار عامه پسند محلی

6

بازنمایی واقعیت اجتماعی محلی

7

اخبار با زبان و فرهنگ بومی

8

اخبار بحرانهای زیستمحیطی منطقه

9

اخبار رسوایی سران دولتی و حکومتی

10

اخبار رسوایی افراد مشهور

11

اخبار مربوط به اختالس مالی

12

اخبار رسوایی اخالقی

مقوله

اخبار سلبریتی

اخبار محلی

اخبار رسوایی
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ردیف

کد

13

اخبار اتفاقات مهم غیرمترقبه

14

اخبار رخدادهای شگفتانگیز طبیعی

15

اخبار حوادث انسانی نادر

16

اخبار زندگی خصوصی مردم عادی

17

اخبار زندگی خصوصی افراد مشهور

18

اخبار مربوط به تصمیمهای سیاسی

19

اخبار واکنس سیاسیون غربی

20

اخبار منفی سیاسی

21

اخبار انتخابات

22

اخبار واکنش سران حکومتی

23

اخبار وضعیت کاالها در بازار

24

اخبار انرژ یهای مصرفی مردم

25

اخبار قیمت ارز

26

اخبار کاهش و افزایش قیمت کاالهای ضروری

27

اخبار کاهش و افزایش قیمت بنزین ،مسکن و اتومبیل

28

اخبار دستاوردهای علم ژنتیک

29

اخبار فناور یهای جدید

30

اخبار کشفیات باستانشناسی

31

اخبار فضا و کرات دیگر

32

اخبار شبکههای اجتماعی

33

اخبار کشفیات جدید علمی

34

اخبار ورزش ملی

35

اخبار حواشی فوتبال

36

اخبار فوتبال لیگ برتر

37

اخبار فوتبال حرفهای

مقوله

اخبار حوادث

اخبار زندگی خصوصی

اخبار سیاسی

اخبار معیشتی

اخبار علم و فناوری

اخبار ورزشی
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ردیف

کد

38

اخبار جراحی پالستیک و زیبایی

39

اخبار سالمت و زیبایی پوست و مو

40

اخبار تناسب اندام و رژیم الغری

41

اخبار قرصهای انرژ یزا

42

اخبار قاچاق دارو

43

اخبار مواد مخدر

مقوله

اخبار سالمت

همانطــور کــه در جــدول مشــخص اســت ،از طر یــق کدگــذاری و مقولهبنــدی دادههــای بهدس ـتآمده
از مصاحبههــا ،ذائقــۀ خبــری مخاطــب ایرانــی از دیــد اســاتید و کارشناســان رســانه بهطورکلــی ،در ده
گــروه قــرار میگیرنــد کــه آنهــا را بهترتیــب اهمیــت براســاس رتبهبنــدی کارشناســان فهرســت میکنیــم.
1.1اخبار سلبریتی ،شامل اخبار زندگی هنرمندان ،ورزشکاران و افراد مشهور؛
2.2اخبار حریم خصوصی ،شامل اخبار زندگی خصوصی مردم عادی و افراد مشهور؛
3 .3اخبــار ورزشــی ،شــامل اخبــار ورزش ملــی ،حواشــی فوتبــال ،فوتبــال لیــگ برتــر و فوتبــال
حرف��های.
4 .4اخب�اـر محلــی ،ش��امل اخب��ار محــل زندگــی اف��راد ،اخب��ار عامهپســند محلــی ،بازنمایــی واقعیــت
نه��ایزیس��تمحیطیمنطقــه؛
اجتماع��یمحل��ی،پخشــاخباــرب��ازب��انوفرهنـ�گبومــیواخب��اربحرا 
5 .5اخب��ار سیاس��ی ،شـ�امل تصمیمهــای سیاســی ،واکنــش سیاســیون غر بــی ،اخبــار منفــی
سیاســی ،اخبــار انتخابــات و واکنــش ســران حکومتــی؛
6 .6اخبــار رســوایی ،شــامل اخبــار رســوایی ســران دولتــی و حکومتــی ،رســوایی افــراد مشــهور،
اختــاس مالــی و رســوایی اخالقــی؛
7 .7اخبــار ســامت ،شــامل اخبــار جراحــی پالســتیک و زیبایــی ،ســامت و زیبایــی پوســت و مــو،
تناس��ب انــدام و رژی�مـ الغ��ری ،قرصهـ�ای انــرژ یزا ،قاچــاق دارو و مــواد مخــدر؛
8 .8اخب��ار معیش��تی ،ش��امل اخب��ار وضعیتــ کااله�اـ در بـ�ازار ،انرژ یهــای مصرفــی مــردم ،قیمــت
ارز ،کاهــش و افزایــش قیمــت کاالهــا و قیمــت مســکن و اتومبیــل؛
9 .9اخب��ار ح��وادث ،شاــمل اتفاق�اـت مه��م غیرمترقبــه ،رخداده��ای شـ�گفتانگیز طبیعــی و
حــوادث انســانی نــادر؛
1010اخبــار علــم و فنــاوری ،شــامل اخبــار فناور یهــای جدیــد در حــوزۀ علــم ارتباطــات و
اطالع��ات ازجمل��ه شــبکههای اجتماع��ی ،اخب��ار فناور یهــای جدیــد پزشــکی و ژنتیــک،
باستانشناســی ،فضــا و کــرات دیگــر (شــکل.)2
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اخبا
محلی
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تی

ذائقه خبری
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ا

خبا
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الم

ر
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م
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اخبار
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فن
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یشتی
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خ

خبا

اخبار حریم
خصوصی

ا

رس

حوا

خبار

س
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اخبار ورزشی

ا

سوایی

ا

خبار

دث

شکل :2مدل ذائقههای خبری مخاطبان ایرانی

مدل ذائقۀ خبری مخاطب ایرانی

در کل ،دو نوع جهتگیری در استفاده از رسانهها وجود دارد:
1.1جهتگیــری ابــزاری :ایــن نــوع جهتگیــری بــه رفتــار رســانهای فعــال و هدفمنــد اشــاره میکنــد کــه
بــه انتخــاب و اســتفاده از محتــوای رســانه بــا هــدف خشــنودی و رفــع نیازهایــی ماننــد کســب
اخبــار و اطالعــات سیاســی ،اجتماعــی ،فرهنگــی اشــاره دارد.
2.2جهتگیــری عادتــی :ایــن نــوع جهتگیــری بــه رفتــار رســانهای اشــاره میکنــد کــه کمتــر هدفمنــد
و فعــال اســت و بــرای تفر یــح و وقتگذرانــی و همچنیــن ،فــرار از مشــکالت زندگــی روزمــره
صرفنظــر از محتــوای آن ب ـهکار م ـیرود (رســولزاده و دیگــران .)1394
بنابرایــن ،بــا اســتناد بــه دســتهبندی بــاال و باتوج هبــه ماهیــت ذائق ههــای خبــری بهدس ـتآمده در
پژوهــش« ،اخبــار ســلبریتی»« ،اخبــار رســوایی»« ،اخبــار حــوادث»« ،اخبــار حر یــم خصوصــی» و «اخبــار
ورزشــی» جهتگیــری ابــزاری مخاطــب بــه رســانه و «اخبــار محلــی»« ،اخبــار حکومتــی»« ،اخبــار
معیشــتی»« ،اخبــار علــم و فنــاوری» و «اخبــار ســامت» جهتگیــری عادتــی مخاطــب بــه رســانه را نشــان
میدهنــد (شــکل.)3
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ابزاری

ذائقه
خبری

عادتی

اخبار ورزشی

اخبار معیشت

اخبار رسوایی

علم و فناوری

اخبار حوادث

شکل :3مدل ذائقۀ خبری مخاطب ایرانی

نتیجهگیری و بحث
پژوهــش در بــارۀ ذائقــۀ خبــری مخاطــب ایرانــی ایــن نتیجــه را در بــر داشــت کــه در ذائقــۀ خبــری
مخاطبــان ایرانــی ،اخبــار مر بــوط بــه ســلبریتیها برتریــن جایــگاه را دارد .براســاس ایــن یافتههــا ،زندگــی
هنرمنــدان و ورزشــکاران جــزو اخبــار جــذاب و ذائقــۀ خبــری مخاطبــان رســانههای خبــری اســت .ایــن
یهــا و هــم در شــبکههای اجتماعــی مشــاهده میشــود.
امــر هــم در فهرســت اخبــار پربازدیــد خبرگزار 
3
نطــور کــه آدلــر ،)1985( 1مکدونالــد )1988( 2و روزن ( )1981در منابــع جداگانــه بیــان کردهانــد،
هما 
ســتارگان صنعــت رســانه بــر مدیر یــت محصــوالت رســانهای تأثیــر گذاشــته و آن را دســتخوش تغییــرات
یتــوان در صنعــت فیلــم ،موســیقی و رســانههای خبــری آشــکارا دیــد.
میکننــد و ایــن پدیــده را م 
دومیــن خبــر همســو بــا ذائقــۀ مخاطــب ایرانــی ،اخبــار حر یــم خصوصــی اســت .ســرک کشــیدن بــه
زندگــی دیگــران ،ازجملــه افــراد مشــهور ،جــزو اخبــار حر یــم خصوصــی بهشــمار میآیــد و از لحــاظ قانونــی
یشــود .بااینحــال ،ایــن اخبــار دارای جذابیــت خبــری اســت و حــس کنجــکاوی
هــم جــرم تلقــی م 
مخاطــب را ارضــا میکنــد و ذائقــۀ خبــری تعــداد قابلتوجهــی از مخاطبــان را شــکل میدهــد .هنــوز هــم
چالــش قانونــی ایــن نــوع خبرهــا حلنشــده باقــی مانــده اســت کــه کدامیــک از خبرهــا حر یــم خصوصــی
بهشــمار میآینــد و کــدام حر یــم خصوصــی نیســتند و قابلیــت پخــش دارنــد .حتــی عــدهای بــر ایــن باورنــد
کــه بــرای ســلبریتیها و افــراد مشــهور حر یــم خصوصــی تعر یــف نشــده اســت؛ چرا کــه آنــان بــه مــردم تعلــق
دارنــد و افشــای زندگــی خصوصــی آنهــا نبایــد منــع قانونــی داشــته باشــد.
سومین خبر همسو با ذائقۀ مخاطب ایرانی ،اخبار ورزشی است .جامعۀ ایرانی جامعهای است
که تعداد بسیاری از طبقۀ متوسط جامعه رویدادهای فوتبال را با حساسیت دنبال میکنند .اخبار
1. Adler.
2. McDonald.
3. Rosen.
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لیگ برتر فوتبال ،تیم ملی فوتبال ،حاشیههای فوتبال و فوتبال بینالمللی جزو خبرهای پرمخاطب در
ایران هستند؛ برای نمونه ،به استناد وبسایت الکسا( 1سیستم رتبهبندی وبسایت براساس تعداد
بازدیدکننده) ،سایت اینترنتی «ورزش 2»3که اخبار ورزشی بهویژه فوتبال را پوشش میدهد ،جزو یکی
از پرمخاطبترین سایتهای ایرانی است و از نظر تعداد بازدیدکننده در رتبههای باال قرار دارد.
چهارمین خبر همسو با ذائقۀ مخاطب ایرانی ،اخبار محلی است .انسان ناخودآ گاه تمایل دارد که
از اخبارمحل زندگی خود آ گاه شود و این مجاورت جغرافیایی و فرهنگی هرچه نزدیکتر و ملموستر
باشد ،بیشتر جلبتوجه میکند .پژوهشهای دانشگاهی (ازجمله حقپناه  1388و نوری )1390
نشان دادهاند که برنامههای خبری در شبکههای استانی صداوسیما به نشانههای فرهنگ محلی و
واقعیات اجتماعی محلی به شکل مطلوب و در حد انتظار نپرداختهاند و بهطورکلی ،در زمینۀ حفظ
و تقویت فرهنگ محلی ،که یکی از کارکردهای مهم رسانه محلی شمرده میشود ،عملکرد ضعیفی
داشتهاند .این یکی از دالیلی است که شبکههای استانی صداوسیما در جذب و حفظ مخاطب
جایگاه مطلوبی ندارند .به استناد گزارش خبری رویترز در سال  ،2018تمایل مردم انگلستان ،فنالند،
ایرلند ،استرالیا و ایاالت متحده به اخبار محلی بیش از دیگر اخبار است .تونستال )2008( 3بیان
میکند که بیشتر مردم در دنیا ترجیح میدهند که با مردمی مشغول باشند که شبیه آنها هستند،
مانند آنها سخن میگویند و جک میسازند و عقایدی مشابه آنها دارند .همچنین ،آنها بهشدت اخبار
سیاست ،آب و هوا ،فوتبال و ورزشهای محلی را ترجیح میدهند .مقایسۀ ذائقۀ خبری مخاطبان
ایرانی با مخاطبان کشورهای اسکاندیناوی (دانمارک ،فنالند ،ایسلند ،نروژ و سوئد) به استناد گزارش
«گرایشهای رسانهای در کشورهای اسکاندیناوی ،نسخه  4»2018نتیجه میدهد که اخبار محلی برای
مخاطبان نروژی جزو پرطرفدارترین ذائقههای خبری است .در این کشور 60 ،درصد مخاطبان تمایل
باال و فقط  10درصد آنها تمایل ضعیفی برای اخبار محلی نشاندادهاند .در کشوری مانند نروژ ،تمایل
به اخبار محلی بیش از دیگر اخبار است (نوردیکام.)2018 5
پنجمیــن خبــر همســو بــا ذائقــۀ مخاطــب ایرانــی ،اخبــار سیاســی اســت .بهطورکلــی ،کشــمکشهای
سیاســی ،عــزل و نصبهــا ،ســخنرانیهای ســران دولتــی و حکومتــی و دیگــر سیاســیون و انتخابــات
سیاســی در ایــن گــروه قــرار میگیــرد .بیشــتر مــردم مایلانــد از سیاس ـتهای کالن حکومتــی و دولتــی،
از عــزل و نصبهــا گرفتــه تــا انتخابــات و تصمی مهــای سیاســی ،آ گاه شــوند .بــه اســتناد گــزارش خبــری
رویتــرز در ســال  ،2018تمایــل مــردم آلمــان ،ایتالیــا ،اســپانیا ،فرانســه ،دانمــارک ،ژاپــن بــه اخبــار سیاســی
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
پرمخاطــب هســتند و رســوایی جــزو اخبــار منفــی بهشــمار میآیــد .شــنیدن یــا دیــدن اخبــار رســوایی
مالــی یــا اخالقــی ســران دولتــی و حکومتــی یــا افــراد مشــهور باعــث تعجــب مخاطبــان میشــود و آنهــا را
بــه پیگیــری اخبــار مرتبــط بــا آن جــذب میکنــد .در چنــد ســال گذشــته ،شــرایط اقتصــادی و سیاســی
در کشــور بهگون ـهای شــده اســت کــه فراوانــی ایــن ذائقــۀ خبــری نســبتبه دهههــای پیــش ،فزونــی
یهــا و ســایتهای خبــری
یکــه خبرگزار 
گرفتــه اســت و بــه ویتر یــن اخبــار تبدیــل شــده اســت؛ بهگونها 
میتواننــد ســرفصلی بــا عنــوان رســوایی در فهرســت اصلــی ایجــاد کننــد.
هفتمیــن خبــر همســو بــا ذائقــۀ مخاطــب ایرانــی ،اخبــار ســامت اســت .بــا گســترش رســانهها و
دسترســی بــه اطالعــات بهروزتــر و همچنیــن پیشــرفتهای علــم پزشــکی در حــوزۀ ســامت و زیبایــی،
افــراد بســیاری هســتند کــه پیگیــر اخبــاری ماننــد جراحــی پالســتیک و زیبایــی ،ســامت و زیبایــی
پوســت و مــو ،تناســب انــدام و رژ یــم الغــری و قرصهــای انــرژ یزا هســتند ،کــه بخــش مهــم تبلیغــات در
رســانههای جمعــی و شــبکههای اجتماعــی را بــه خــود اختصــاص میدهنــد .بــه اســتناد گــزارش خبــری
رویتــرز در ســال  ،2018تمایــل مــردم برز یــل بــه اخبــار ســامت بیــش از اخبــار دیگــر اســت.
یشــک ،مــردم بــه
هشــتمین خبــر همســو بــا ذائقــۀ مخاطــب ایرانــی ،اخبــار معیشــتی اســت .ب 
تغییــرات قیمــت کاالهــا حســاساند و محتــوای ایــن نــوع تیترهــا را میخواننــد .قیمــت ارز ،بهویــژه دالر،
و قیمــت مســکن باتوج هبــه اینکــه تأثیــر چشــمگیری در وضعیــت معیشــتی مــردم و کاهــش و افزایــش
قیمــت کاالهــا دارد ،جــزو ســلیقههای خبــری مــردم شــمرده میشــوند .نیومــن )2018( 1در پژوهــش خــود
بــه ایــن نتیجــه رســید کــه اخبــار معیشــتی بــرای مخاطبــان فنال نــدی ،جــزو برتر یــن ذائقههــای خبــری
اســت .در ایــن کشــور ،تعــداد قابلتوجهــی از مخاطبــان بــرای دریافــت اخبــار معیشــتی و بــازار در
رســانههای ایــن کشــور اشــتراک گرفتهانــد و حــق اشــتراک پرداخــت میکننــد.
نهمیــن خبــر همســو بــا ذائقــۀ مخاطــب ایرانــی ،اخبــار حوادث اســت .حــوادث و رویدادهــای طبیعی
ماننــد ســیل ،زلزلــه ،ســقوط بهمــن ،یــا اتفاقــات نا گــواری ،کــه انســان بهوجودآورنــدۀ آنهاســت ،ماننــد
بالیــای زیسـتمحیطی ،تصادفهــای رانندگــی ،فروپاشــی ســاختمان ،هرقــدر فراوانــی بیشــتری داشــته،
بتــر خواهــد بــود .ایــن ذائقــۀ خبــری بهصــورت
یــا حجــم حادثــه بزرگتــر باشــد ،بــرای مخاطــب جذا 
ســنتی ،در همــۀ جوامــع ا گــر بــا جذابیــت همــراه باشــد باعــث میشــود تــا مخاطبــان بــا وجــود مشــغلههای
روزانــه اوقاتــی را بــرای اســتفاده از رســانههای جمعــی ســپری کننــد .بــه اســتناد گــزارش خبــری رویتــرز
در ســال  ،2018ایــن ذائقــه در کشــورهای فنالنــد ،ایرلنــد ،اســترالیا ،ژاپــن ،انگلســتان و آلمــان بیشــترین
مخاطــب را جــذب کــرده اســت.
1. Newman.
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دهمیــن خبــر همســو بــا ذائقــۀ مخاطــب ایرانــی ،اخبــار علــم و فنــاوری اســت .امــروزه باتوجهبــه رشــد
تکنولــوژی کــه باعــث همگرایــی رســانهای شــده اســت ،ذائقــۀ مخاطبــان نیــز توســعه یافتــه اســت و آنهــا
تمایــل دارنــد تــا از کشــفیات مهــم علمــی و فنــاوری ،کــه در دورتریــن نقــاط دنیــا رخ میدهــد ،نهتنهــا
اطــاع کســب کننــد ،بلکــه از آنهــا اســتفاده کننــد.
ا گــر بخواهیــم ذائقــۀ خبــری ایرانیــان را بــا براینــد ذائق ههــای خبــری مخاطبــان در کشــورهای ایــاالت
متحــده ،انگلســتان ،فنال نــد ،دانمــارک ،فرانســه ،اســپانیا ،برز یــل ،ژاپــن ،اســترالیا ،ایتالیــا ،ایرلنــد و
آلمــان بــه اســتناد گــزارش خبــری رویتــرز در ســال  ،2018مقایســه کنیــم .ایــن مــوارد را میتــوان بیــان کــرد:
1.1بیشــترین ذائقــۀ خبــری در کشــورهای یادشــده ،بــه اخبــار سیاســی و محلــی و در ایــران ،بــه اخبــار
ســلبریتی و حر یــم خصوصــی اختصــاص یافته اســت؛
2.2کمتر یــن ذائقــۀ خبــری در کشــورهای یادشــده ،بــه اخبــار ســرگرمی و ســلبریتی و در ایــران ،بــه
اخبــار علــم و فنــاوری اختصــاص دارد؛
3 .3تمایــل بــه اخبــار محلــی در هــر دو یکســان اســت و نزدیــک بــه همــۀ مخاطبــان بــه اخبــار محلــی
تمایـ�ل دارند؛
4 .4اخب��ار س�لامت در ه��ر دو وضعیـ�ت یکســانی دارد و ای��ن ذائقـ�ۀ در میان��ۀ رتبهبنــدی قــرار گرفتــه
است.
بــا اســتناد بــه دو نــوع جهتگیــری مخاطبــان در برابــر رســانه ،جهتگیــری عادتــی ،کــه از آن بــا
یشــود کــه شــامل «اخبــار
عنــوان عــادتواره نــام بــرده میشــود ،برحســب عــادت مخاطــب انتخــاب م 
ســلبریتی»« ،اخبــار رســوایی»« ،اخبــار حــوادث»« ،اخبــار حر یــم خصوصــی» و «اخبــار ورزشــی» اســت؛
ولــی در جهتگیــری ابــزاری ،مخاطــب دارای برنامهر یــزی اســت و از اخبــار بهمنزلــۀ ابــزاری بــرای بــرآوردن
خواســتههایش اســتفاده میکنــد کــه شــامل «اخبــار محلــی»« ،اخبــار سیاســی»« ،اخبــار معیشــتی»،
«اخبــار علــم و فنــاوری» و «اخبــار ســامت» اســت.
پیامدهای پژوهش
باتوجهبــه وجــود خــأ پژوهشــی و نبــودن ادبیــات مر بــوط بــه تأثیــر ســبک زندگــی بــر مصــرف رســانهای
مخاطــب ،یافتههــای ایــن پژوهــش و حتــی چهارچــوب نظــری مــورد اســتفاده میتوانــد زمینهســاز
شهــای آینــده در ایــن حــوزه شــود و ذائقــۀ خبــری و ســبک زندگــی رســانهای از جایــگاه مطلوبــی در
پژوه 
ادبیــات رســانه و مخاطبشناســی برخــوردار شــود و بیشــتر مــورد توجــه پژوهشــگران ایــن حــوزه قــرار گیــرد.
ایــن امــر باعــث غنیترشــدن ادبیــات در ایــن حــوزه میشــود.
یهــا ،بــا اســتفاده از ذائقههــای
براســاس یافت ههــای پژوهــش ،ســازمانهای خبــری ،ازجملــه خبرگزار 
خبــری قــادر خواهنــد بــود مخاطبــان بیشــتری جــذب کننــد کــه بــه رســانۀ خبــری وفــادار باشــند؛ و بــا
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اســتفاده از اولو یــت ذائق ههــای خبــری ،قــادر خواهنــد بــود مخاطبــان هــدف خــود را شناســایی کــرده و
بــه جــذب آنهــا اقــدام کننــد .باتوجهبــه اینکــه ســبک زندگــی رســانهای و همچنیــن ذائقههــای خبــری
مخاطــب ناپایــدار اســت ،بنابرایــن ،ذائقههــای خبــری بهدس ـتآمده در ایــن پژوهــش ،کــه براســاس
داد ههــای جدیــد حاصــل شــده اســت ،از اهمیــت قابلتوجهــی بــرای اتخــاذ سیاس ـتهای خبــری
نهــای دولتــی و خصوصــی در زمینــۀ ســخنپراکنی در آینــدۀ نزدیــک برخــوردار هســتند.
ارگا 
همچنیــن ،رویکــرد ابــزاری و عادتــی بــه خبــر در اتخــاذ راهبردهــای خبــری و تحلیــل مخاطبــان مــورد
اســتفاده ســازمانهای رســانهای قــرار میگیــرد .چرا کــه باتوجهبــه ترتیــب اهمیــت ذائق ههــای خبــری،
بیشــتر مخاطبــان ایرانــی ذائقــۀ خبــری برحســب «عــادت» دارنــد و نــگاه «ابــزاری» بــه خبــر کمتــر مشــاهده
میشــود .ایــن امــر نشــان میدهــد کــه مخاطبــان نمیتواننــد یــا نمیخواهنــد از اخبــاری کــه دریافــت
میکننــد ،در زندگــی روزمــره و بهصــورت کار بــردی بهرهبــرداری کننــد؛ بلکــه بیشــتر نــگاه گــذران وقــت و
ســرگرمی و کســب اطالعــات نســبی و نهچنــدان مطمئــن بــه اخبــار دارنــد.
درنهایــت ،مقایســۀ ذائقــۀ خبــری ایرانیــان بــا کشــورهای پیشــرفته ،بهو یــژه کشــورهای اروپایــی ،بایــد
مــورد توجــه دس ـتاندرکاران حــوزۀ خبــر در ســازمانهای رســانهای قــرار گیــرد و بهمنظــور بهبــود سیســتم
اطالعرســانی و نحــوۀ برخــورد مناســب بــا ذائقههــا و حتــی تغییــر آنهــا بهــرۀ الزم از آنهــا بــرده شــود.
یکــی از محدودیــت هــای ایــن پژوهــش انجــام روش کیفــی ب هجــای روش کمــی یــا آمیختــه بــود.
در واقــع ،بــرای بررســی ارتبــاط میــان ســبک زندگــی افــراد و ذائقــۀ خبــری مخاطبــان بایــد بــه ســراغ خــود
ـشرو دسـتکم
مخاطبــان رفــت و از اطالعــات و دادههــای عینــی اســتفاده کــرد .بااینحــال ،پژوهــش پیـ ِ
بــه دو دلیــل ناچــار بــود از روش کیفــی اســتفاده کنــد .نخســت ،تاجایــی کــه پژوهشــگران میداننــد ،ایــن
پژوهــش نخســتین پژوهشــی اســت کــه در بــارۀ ذائقــۀ خبــری مخاطــب بــا اســتفاده از نظر یــۀ ســبک زندگــی
انجــام شــده اســت .بنابرایــن ،اطالعــات الزم بــرای طراحــی پرسشــنامه در دســترس نبــود .دوم ،باتوجهبــه
تهــای زمانــی و مالــی ،امــکان انجــام پژوهــش آمیختــه وجــود نداشــت ،باتوج هبــه اینکــه ایــن
محدودی 
مقالــه برآمــده از پایاننامــه اســت ،پیشــنهاد میشــود پژوهشــگران آینــده بــا اســتفاده از یافتههــای ایــن
پژوهــش ،پرس ـشنامهای بــرای ســنجش ذائقــۀ خبــری مخاطــب ایرانــی طراحــی کننــد و آن را بــا روش
ّ
کمــی بررســی کننــد.
پیشنهادهای علمی و کاربردی
در ایــن پژوهــش ،بــرای شناســایی ذائقــۀ خبــری مخاطبــان ایرانــی از تحلیــل محتــوای کیفــی و
یتــوان بــا اســتفاده از یافتههــای ایــن
شهــای آینــده ،م 
مصاحبــه بــا خبــرگان اســتفاده شــد .در پژوه 
پژوهــش پرسشــنامهای تهیــه کــرد و بــا روش پیمایشــی ذائقــۀ خبــری مخاطبــان را از طریــق پرســش از
مخاطبــان بهدســت آورد .همچنیــن ،بــرای گســترش دانــش و پژوهــش در موضوعــات مهمــی چــون حــوزۀ
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ژورنالیســم تلویزیونــی و حتــی ژورنالیســم مجــازی ،ادبیــات قابلمالحظـهای را در اختیــار هــر پژوهشــگری
شهــای آینــده در حوز ههــای یادشــده میتواننــد از یافت ههــای ایــن پژوهــش ،بهمنزلــۀ
قــرار میدهــد؛ پژوه 
پلـهای بــرای گام نهــادن در مســیرهای جدیــد ،ماننــد پژوهــش در بــارۀ آسیبشناســی ،اولویــت و تغییــرات
در عالق ههــا و ذائق ههــای مخاطبــان ،بهــره ببرنــد.
ذائقههــای خبــری مخاطبــان ایرانــی و اولو یــت هــر کــدام بایــد مــوردتوجــه ســردبیران و خبرنــگاران
خبرگزار یهــای دولتــی ماننــد ایرنــا و خصوصــی ماننــد خبرگــزاری فارســی و حتــی ســازمان صداوســیما
یهــای خصوصــی میتواننــد از ایــن ذائقههــا بــرای
قــرار گیــرد .دراینمیــان ،بــه نظــر میرســد 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 میتوانــد 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 آسیبشناســی نیــاز دارد.
همچنیــن ،ســازمان صداوســیما باتوجهبــه مســئولیت اجتماعــی کــه در قبــال مخاطبــان دارد ،بایــد
در تغییــر دادن برخــی ذائقههــا بکوشــد .مســلم اســت کــه جذابیــت نداشــتن برنامههــای صداوســیما
بــرای جــذب و حفــظ مخاطــب یکــی از دالیلــی اســت کــه ذائقههــا بــه ســمت اخبــاری چــون اخبــار
ســلبریتی رفتهانــد و البتــه بخشــی از ذائق ههــا ماننــد اخبــار رســوایی و حر یــم خصوصــی هــم زاییــدۀ
شــرایط اقتصــادی و فرهنگــی اســت کــه در کشــور رخ داده اســت و ســازمان صداوســیما ،بهتنهایــی
متولــی ایــن امــر نیســت .البتــه ،ســازمان صداوســیما میتوانــد ب هصــورت نامحســوس بــه ذائقهســازی
بســیار تدریجــی و غیرمســتقیم در مخاطبــان اقــدام کنــد.
پدیــدۀ محلــی شــدن اخبــار (باتوج هبــه گــزارش رویتــرز  )2018در کل دنیــا درحــال رخ دادن اســت
و بــه گفتــۀ کارشناســان خبــر ،یکــی از ذائق ههــای خبــری مخاطبــان ایرانــی اســت .توجــه بــه ایــن ذائقــه
یتــوان چــراغ راهــی در نظــر گرفــت بــرای ســردبیران خبــر،
همــراه بــا مفاهیــم و کدهــای مر بــوط بــه آن را م 
شــامل ســازمانهای خبــری خصوصــی و دولتــی ،تــا بــرای بهبــود نمایندگیهــای خــود در اســتانها و
نشــدهای داشــته باشــند؛ چرا کــه براســاس تجربههــا ،فعالیــت
شهرســتانها برنامــۀ مشــخص و تدوی 
یهــای جر یــان اصلــی خبــر در کشــور در ســطح اســتانها و شهرســتانها تا کنــون ضعیــف
خبرگزار 
گــزارش شــده اســت.
در کل ،ایــن پژوهــش توانســت بــرای جــذب و حفــظ مخاطبــان بیشــتر بــرای عرصۀ رســانهای در کشــور
دانشافزایــی کنــد .ســردبیران و مدیــران خبــر میتواننــد نتایــج بهدس ـتآمده در ایــن پژوهــش را بــرای
ســازمان خبــری متبــوع خــود پیاد هســازی کننــد .مراحــل پیشــنهادی ایــن پژوهــش بــرای پیادهســازی
ب هصــورت ز یــر اســت:
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• نتایــج ایــن پژوهــش (ذائق ههــای خبــری مخاطبــان ایرانــی) بــه چهارچــوب نظــری و معیــار مــورد
اســتفاده بــرای پیاد هســازی بدیــن صــورت قــرار گیــرد؛
• تعاریف علمی بر پایۀ ادبیات روزنامهنگاری برای تکتک ذائقههای خبری صورت گیرد؛
• تعار یــف عملیاتــی بــرای باف ـت زمین ـهای و شــرایط ایــران بــرای تکتــک ذائقههــای خبــری
صــورت گیــرد؛
• باتوج هبــه هنجارهــای روزنامهنــگاری روز دنیــا مطــرح شــود کــه در ســطح بینالمللــی ،کــدام
یشــود و براســاس کــدام نظر یــۀ هنجــاری رویکــرد بــه
اخبــار ،اخبــار حر یــم خصوصــی شــمرده م 
هــر خبــر در نظــر گرفتــه میشــود .بــرای نمونــه ،در کشــور آمر یــکا ،کــه هنجارهــای روزنامهنــگاری
براســاس لیبرالیســم و در برخــی مــوارد مســئولیت اجتماعــی اســت ،اخبــار حر یــم خصوصــی
چگونــه منتشــر میشــوند؛
• باتوج هبــه مــورد بــاال ،بیــان شــود کــه هنجارهــای روزنام هنــگاری در ایــران براســاس کــدام نظریــۀ
هنجــاری بایــد و نبایدهایــی را بــرای انتشــار اخبــار مطــرح کــرده اســت؟ (رویکــرد در ایــران ،بیشــتر
مســئولیت اجتماعــی و توســعهای اســت) و براســاس آنهــا بــرای نمونــه ،اخبــار حر یــم خصوصــی
چگونــه بایــد انتشــار پیــدا کنــد تــا هــم هنجارهــای روزنام هنــگاری در داخــل کشــور حفــظ شــود؛
هــم همراســتا بــا رســالت ســازمان خبــری باشــد ،و هــم برطرفکننــدۀ ذائقــۀ خبــری مخاطــب
باشــد تــا بتوانــد توجــه او را جلــب کنــد.
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