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جایگاه مصرف خبر در زندگی روزمره مخاطبان
سيدمحمد مهديزاده ،1عبدالرحمان عليزاده

تاریخ پذیرش1326/66/6 :

چکیده
در این مقاله به بررسی نحوهي تعامل مخاطبان با رسانههاي خبري پرداخته شده و این سؤال
مطرح شده است که خبر و رسانههاي خبري در زندگی روزمره مخاطبان چه جایگاهی دارند؛
بدین منظور با استفاده از روش مصاحبۀ کيفی نيمهساختیافته 22 ،مصاحبۀ فردي و گروهی با 45
نفر از شهروندان تهرانی از گروههاي سنی و جنسی مختلف به عمل آمده است .نتایج نشان داد که
خبر در زندگی مخاطبان در هر دو گروه مردان و زنان و در گروههاي اجتماعی ،حضوري مناسکی
دارد و تجربهي غياب خبر ،این مناسکیبودن را آشکارتر میکند؛ همچنين مواجهه هم زمان
مصاحبهشوندگان با اخبار رسانههاي داخلی و خارجی (رسانههاي حاوي گفتمان رسمی کشور و
گفتمانهاي رقيب) پنج دليل و کاربرد مشخص براي آنان دارد :دستيابی به واقعيت رویداد ،اطّالع
از گفتمان رقيب ،اجبار و انحصار ،اعتماد به خبر تلویزیون داخلی و خارجی ،جذابيت و
حرفهايگري؛ عالوهبراین الگوي مصرف خبر در ميان مخاطبان تهرانی را میتوان به پنج
سطح دستهبندي کرد؛ ضعيف ،متوسط ،قوي (گسسته ـ هدفمند ،پيوسته ـ غيرهدفمند و
پيوسته ـ هدفمند) .در ميان افرادي که ارتباط قوي با رسانهها دارند ،ميزان اعتماد به رسانهها به
دليل تنوّع گفتمانهاي در دسترس ،پایين است.
کلیدواژه:زندگی روزمره ،رسانههاي خبري ،مخاطب ،مصرف خبر ،مصاحبه فردي و گروهی.

 .1دانشيار علوم ارتباطات دانشگاه عالمه .طباطبایی
 .2استادیار علوم ارتباطات دانشگاه گلستان (نویسندهي مسؤول).
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 .5طرح مسأله؛
آگاهیبخشی را میتوان از مهمترین دالیل پيدایش وسایل ارتباطی دانست؛ به گونهاي که
اصلیترین کارکردي که از رسانهها از نخستين روزهاي پيدایش آنها انتظار میرفت ،پاسخدهی به
نياز اطالعاتی در جوامع انسانی بوده است .بنابراین رسانهها با «خبر» ،یا گزارش و تحليل و تفسير
رسانههاي جمعی هميشه خبر عنصري تعيينکننده بوده است؛ به نحوي که رویکرد به اخبار در
طول تاریخ مطبوعات در غرب ،تعيينکنندة هر یك از دورههاي تاریخی آن محسوب میشود.
تحوالت اجتماعی – سياسی ،ظهور و افول صنایع عظيم رسانهاي و حتی تحوالت وسایل ارتباطی
تحت تاثير خبر و شيوه انتقال آن بودهاند و بر آن تاثير گذاشتهاند (مكکوایل .)216 ،1به این معنا،
خبر در دل شرایط اجتماعی -سياسی -فرهنگی و اقتصادي شکل گرفته و هرگز به صورت
پدیدهاي عينی ،خالص و مورد وفاق وجود نداشته است .گروههاي مختلف ذینفعان و توليدکنندگان
خبر براساس زاویه دید و منافع خود دست به توليد اخبار میزنند تا گفتمان مورد قبول خود را با
پشتوانهاي از اخبار و اطالعات همسو تقویت

کنند .

در ایران نيز بررسی تاریخ یكصد سال اخير حاکی از آن است که رسانههاي خبري یکی از
مهمترین بازیگران تحوالت تاریخی کشور بودهاند ،در عين حال که خود از این تحوالت تأثير
گرفته و گشودگی و انسداد در عرصۀ خبررسانی را از رهگذر این تحوالت تجربه کردهاند  .در
حقيقت به دليل اهميت یافتن افکار عمومی در دوران مدرن ،در ایران نيز دولتها هميشه سعی
داشتهاند که براي در اختيار گرفتن حمایت افکار عمومی براي پيشبرد اهداف خود ،روایت خود را
از رویدادها به عنوان روایت اصلی ،در مقابل روایتهاي رقيب رسانههاي دیگر ،به مخاطب عرضه
کننند .در حقيقت اهميت یافتن افکارعمومی ،مخاطب را به عنصري کليدي در چشمانداز
رسانههاي خبري تبدیل کرده است و تمام تالش رسانهها براي تصاحب مخاطبان به کار بسته شده
است.
امروزه در سپهر رسانهاي کشور شاهد حضور رسانههاي جهانی و رسانههاي رقيب هستيم که
روایتهاي متفاوتی با گفتمانهاي خبري متفاوت از رویدادها مطرح میکنند و مخاطب ایرانی نيز
در کنار دسترسی به گفتمان خبري رسانههاي رسمی و داخلی ،به آن گفتمانها هم دسترسی دارد.
یافتههاي تحقيقات متعدد ،بيانگر آن است که در اغلب مواقع و در محيط رسانهاي داخل کشور،
McQuail
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غلبه با رسانههاي خبري جریان اصلی داخلی بوده است؛ مثالً نتایج (نظرسنجی مرکز پژوهش و
سنجش افکار صداوسيما )1326 ،نشان میدهد که  92/8درصد از پاسخگویان ،اخبار تلویزیون
داخلی را پيگيري میکنند و این در حالی است که  15/2درصد پاسخگویان ،اخبار را از طریق
شبکههاي ماهوارهاي دریافت میکنند .تحقيقات خارجی هم نشاندهندهي همين وضعيت است؛
داخلی در بين  86درصد پاسخگویان رواج دارد ،در حالی که این نسبت براي ماهواره  12درصد
است .به لحاظ مؤلفههاي تأثيرگذار خبري هم غلبه با رسانههاي جریان اصلی داخلی است؛ چرا که
طبق نتایج تحقيقات (مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسيما 62 )1326 ،درصد از مخاطبان در
حد «زیاد» یا «خيلی زیاد» به اخبار صدا و سيما اعتماد دارند و مطابق تحقيقات خارجی (گالوپ و
بیجیجی )2612 ،هم  52درصد مخاطبان در حدّ خيلیزیاد و  56درصد تاحدي به اخبار
تلویزیون داخلی اعتماد داشتهاند .اعتماد به اخبار تلویزیونهاي ماهوارهاي در  32درصد در حد
خيلی زیاد بوده است.
البته بهرغم نتایج تحقيقاتی که ذکر شد (که بيانگر غلبي رسانههاي رسمی است) مواجهه
محققان و سياستگذاران با این دادهها ،نشاندهنده رویکرد نسبتاً بدبينانه با وضعيت فعلی در رقابت
بين رسانههاي خبري رسمی و رقيب است؛ چراکه محققان معموالً با باور به محافظهکاري مخاطبان
در پاسخ به پرسشهاي تحقيقات کمی ،این نتایج را دقيق و واقعی نمیدانند .مسؤوالن هم با بيان
مواضعی چون نگرانی از گسترش تلویزیونهاي ماهوارهاي و سایتهاي خبري یا اقداماتی چون
فيلترکردن و یا تصویب قانون و آیيننامه جهت محدودسازي دسترسی به رسانههاي جایگزین،
نشان دادهاند که به نتایج این تحقيقات ،زیاد خوشبين نيستند؛ بنابراین بهنظرمیرسد بين دادههاي
تحقيقات کمی و فهم این تحقيقات ناهمخوانی زیادي وجود دارد.
در حقيقت دادههاي پژوهشهاي کمی نشاندهندهي اعتماد و اقبال باالي مخاطبان به رسانههاي
رسمی داخلی (تلویزیون داخلی) است و درعينحال ،همين دادهها اقبال روبهرشد مخاطبان به
گزینههاي جایگزین (رسانههاي خبري جایگزین دیگر به خصوص تلویزیونهاي ماهوارهاي) را نيز
نشان میدهد؛ اما وضعيّت مصرف خبري در مخاطبان را چگونه میتوان توضيح داد؟
محققان در چشماندازهاي جدید نظري ،به این اعتقاد رسيدهاند که براي درک رابطهي مخاطب
با رسانهها باید این نکته را دریافت که «رسانههاي جمعی چگونه در بافت زندگی روزمره جاي
میگيرند» (انگ 1229 ،به نقل از مهديزاده .)224 :1382 ،در حقيقت نحوهي جايگيري رسانهها
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در زندگی روزمره مخاطبان میتواند تعيينکنندهي نوع مواجهه آنها با رسانهها باشد؛ بنابراین براي
توضيح ناهمخوانی که دربارهي رابطه رسانههاي خبري و مخاطبان در سطور پيشين اشاره شد،
باید به بررسی نحوهي تعامل مخاطبان با رسانههاي خبري در متن زندگی روزمره آنان پرداخت؛
درحقيقت مسأله پژوهش این است که خبر و رسانههاي خبري در در زندگی روزمره مخاطبان چه

 .2مرور ادبیات نظری؛
 .2-2رسانههای خبری در زندگی روزمره مخاطبان.
پژوهش دربارهي جایگاه رسانهها در زندگی روزمره ،بيشتر از همه درباره تلویزیون انجام شده
است؛ این تمرکز روي تلویزیون را میتوان ناشی از دو عامل عمده دانست .نخست ،تلویزیون،
رسانهاي بسيار در دسترس است که در اکثریت خانههاي کشورهاي مختلف جهان پيدا میشود.
دوّم ،تلویزیون منبع اصلی اطّالعات درباره رویدادها و تحوالت محلّی و جهان است (بنت:1386 ،
 .)122یکی از پيشتازان این حوزه نيز «دیوید مورلی» است که پس از انجام مطالعه «نيشنواید»،
پژوهش «تلویزیون خانوادگی» را انجام داد؛ درحقيقت مورلی معقتد بود که پژوهشهاي قبلی؛
بهخصوص «نيشنواید» در محيط نسبتاً مصنوعی انجام شده است؛ بنابراین تصميم گرفت
مصاحبهها را در منازل سوژهها انجام دهد( .استيونسون)81 :2662 ،1
پژوهش مورلی دربارهي تلویزیون خانوادگی و چرخشهاي روششناختی ،شبيه آنچه که در
کار مورلی اتفاق افتاد ،باعث شد که الگوهاي قرارگيري رسانهها در زندگی روزمره مخاطبان بهتر
شناخته شود .یکی از این الگوها مربوط به جيمز الل 2است« .الل» یکی از اولين جامعهشناسان
آمریکایی بود که از قومنگاري براي مطالعه روشهاي تماشاي تلویزیون در خانواده بهره برد .در
دهه  1296در یك دوره سه ساله ،او یك طرح تحقيقاتی بر روي  266خانوادة ساکن کاليفرنيا و
ویسکانسين انجام داد؛ در این طرح ،پژوهشگران  2تا  9روز همراه با خانوادهها زندگی میکردند
تا اطمينان حاصل کنند که در جریان کارهاي روزمرهي خانه قرار دارند؛ این مشاهدهها نشان از
اطّالعات جامع و مبسوط الل در زمينۀ تلویزیون در زندگی روزمره دارد (گانتليت و هيل:2661 ،3
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 .)6-9وي گونهشناسیاي از کاربردهاي اجتماعی تلویزیون در زندگی روزمره را با استفاده از
روش مشاهده مشارکتی در خانوادهها ارائه کرده است؛ برخی از گونههاي ارائه شده ،در مورد سایر
رسانهها نيز صدق میکند :چارچوبدادن به روز ،1ارتباط و تعامل ،2یادگيري اجتماعی ،توانایی/
تسلط (مكکوایل)152-158 :1382 ،
تلویزیون» ( )1388او حاوي مباحث نظري در خصوص تلویزیون و نيز ارائه و تحليل یافتههاي
پژوهشی وي درباره استفادة مخاطبان از این رسانه در زندگی روزمره است .لمبو پس از تحليل
یافتههاي پژوهش خود از جایگاه تلویزیون در زندگی روزمره مصاحبهشوندگان ،یك الگو از
کاربرد تلویزیون در زندگی روزمره ارائه میدهد ،این الگو شامل سه گونه کاربرد گسسته ،کاربرد
کنترلنشده و کاربرد پيوسته تلویزیون در زندگی مخاطبان است( .لمبو)261-295 :1388 ،
هر چند در سالهاي اخير دربارهي نحوه حضور دیگر رسانهها (غير از تلویزیون) در زندگی
روزمره مخاطبان ،پژوهش کيفی انجام نشده است؛ اما مطالعه کالسيك برلسون )1252( 5درباره
خوانندگان روزنامهها ،که به استخراج الگوهایی انجاميده است ،نشان میدهد که نتایج آن براي
درک الگوهاي استفاده رسانههاي خبري در زندگی روزمره اکنون نيز میتواند قابل استفاده باشد .از
نظر برلسون ،روزنامه مدرن چندین نقش نزد خوانندگان خود بازي میکند که یك گونهشناسی از
چنان نقشهایی به این قرار است :براي اطّالعات درباره امور عمومی و تفسير آن ،به مثابه یك ابزار
براي زندگی روزانه ،براي استراحت ،براي وجههي اجتماعی (برلسون)118-121 :1252 ،
در ایران هر چند دادههاي کيفی از نحوهي قرارگيري رسانههاي جمعی در زندگی روزمره
مخاطبان ایرانی وجود ندارد؛ اما دادههاي کمی نشان از حضور فراگير رسانهها در عرصه زندگی
روزمره مخاطب ایرانی دارد؛ مثالً پژوهش «عليزاده و فتحینيا» در ميان 3261نفر از مخاطبان تهرانی
نشان میدهد که  86درصد مخاطبان همهروزه از تلویزیون داخلی استفاده میکنند؛ این ميزان براي
مطبوعات  22درصد ،براي ماهواره  16درصد ،براي رادیو  14درصد و براي اینترنت 16درصد بوده
است ()82 :1384؛ بنابراین به نظر میرسد ،تلویزیون رسانهاي است که در زندگی مخاطبان ایرانی
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حضور دائمی دارد و مطالعات کيفی میتوانند الگوهاي مصرف این رسانه را در زندگی روزمره
مخاطبان کشف نمایند.
اما رایجترین نوع پژوهش در زمينه مصرف خبر ،پژوهش در مورد ميزان مخاطبان است که
توسط برنامهسازان انجام میشود .ميزان مخاطبان نشان میدهد که تلویزیون منبع اطّالعات خبري
سرشماري مخاطبان سال  ،1229مصاحبهشوندگان ،تلویزیون ،رادیو و روزنامه را سه منبع اطّالعاتی
مهم اخبار جهان مطرح کردند و تقریباً همۀ افراد ( 25درصد) تلویزیون ،پس از آن روزنامه (62
درصد) و رادیو ( 29درصد) را منابع اطّالعاتی مهم میدانستند(گانتليت و هيل)42 :2661 ،
مطالعات نشان میدهد در ایران نيز تلویزیون ،اوّلين منبع خبري مخاطبان است .در این راستا،
دادههاي آخرین پژوهش منتشر شده مرکز تحقيقات صداوسيما ،1حاکی از آن است که صداوسيما
(رادیو و تلویزیون داخلی) ،روزنامهها ،اینترنت ،شبکههاي تلویزیونی خارجی و شبکههاي رادیویی
خارجی بهترتيب منابع خبري مخاطبان تهرانی بودهاند؛ هرچند بين استفاده از صداوسيما بهعنوان
منبع خبري و سایر منابع خبري شکاف قابل توجهی وجود دارد؛ اما به لحاظ اعتماد به این منابع،
بهنظرمی رسد که این شکاف تقریباً از بين رفته است و سایر منابع خبري نيز از اعتماد قابل توجهی
برخوردارند(.فالحنژاد)39 :1322 ،
مكکوایل در کتاب «مخاطبشناسی» ( )1382جنسيّت ،معاشرتپذیري و خردهفرهنگ
مخاطبان را مؤلفههاي تجربيات و تعامالت روزمره آنها با رسانهها در نظر میگيرد؛ اما جنسيّت را
باید مهمترین مؤلفه در درک تجربيات ارتباط روزمره مخاطبان با رسانهها دانست .تجربه مخاطبان
براساس جنسيت آنها برآیند پيچيدهاي است از یك نوع خاص محتواي رسانهاي ،امور عادي و
روزمره زندگی ،و ساختار گستردهتري که هنوز میتوان آن را «جامعه مردساالر» ناميد( .مكکوایل،
 )151-152 :1382البته درباره محتواهاي خبري رسانهها نيز نقش جنسيت برجسته است؛ مثالً
هوبسون )1286( 2در مطالعهي خود به این نتيجه رسيد که از نظر زنان ،مجموعههاي خبري و
برنامههاي واقعی مربوط به حوزه مردان هستند و برخی از زنان به صورت فعّال از اینگونه
برنامهها دوري میکنند؛ چراکه این برنامهها را کسلکننده و ناراحتکننده میدانند (گانتليت و هيل،
 .)45 :2661البته نتایج تحقيقات کمی در ایران نشان میدهد که بين مردان و زنان به لحاظ مدّت
 .1این پژوهش در ميان  861نفر از مخاطبان تهرانی  14سال به باال و در تاریخ  21/2/29انجام شده است.
Hobson
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زمانی که براي تماشاي اخبار صرف کردهاند ،تفاوتی وجود ندارد و زمان صرف شده یکسان است
(فالحنژاد)9 :1322 ،
بهطورکلی سؤالی که تحقيق حاضر براي پاسخ به آن سامان یافته ،این است که خبر و
رسانههاي خبري در زندگی روزمره مخاطبان چه جایگاهی دارند؟
رسانهها مطرح گردیده است؛ چراکه مواجهه مخاطبان با رسانهها در بطن زندگی روزمره اتفاق
میافتد؛ اما در چنين بستري مواجهه مخاطبان با رویدادها از طریق رسانهها ،مواجههاي انتقالی
نيست؛ بلکه مواجههاي آیينی و روزمره است؛ نهتنها محتواي رسانه؛ بلکه خود رسانه نيز براي
مخاطب حاوي معناست ،به قول فيسك ،در چنين مواجههاي ،متون رسانهاي داراي تعدّد معانی
هستند و مقاومت در برابر متون و توليد معناي مخالف ،به توليد لذّت براي مخاطب میانجامد .در
چنين زمينهاي ،مفهوم دوسرتویی «تاکتيك» براي مخاطب اهميت مییابد؛ چراکه مخاطبان با استفاده
از تاکتيكهاي متعدّد در برابر متون (استراتژيها) موضع میگيرند و ضمن سياحت در آنها ،معناي
مدنظر خود را برمیسازند.
امّا نکتهي دیگري که باید آن را مدّنظر داشت ،مخاطب امروزي ،مخاطب متداخلی است ،به
این معنی که خود را به یك نوع رسانه و یا یك محتوا محدود نمیکند .بهطورکلّی براي کشف نوع
مواجهه مخاطبان با رسانههاي خبري در زندگی روزمره آنان باید دریافت که مخاطبان چه معاملهاي
با رسانههاي خبري دارند و چه الگوهایی در ميان آنها حاکم است .بدیهی است که الگوهاي
مصرف خبر توسط مخاطبان با تحصيالت آنان ،جنسيّت ،موقعيّت آنان در چرخه زندگی (سن)،
دسترسی آنها به گفتمانهاي مختلف و نيز دسترسی آنها به رسانههاي جایگزین مرتبط است.
 .1روش تحقیق؛
در این تحقيق براي بررسی جایگاه خبر در زندگی روزمره مخاطبان از روش مصاحبه کيفی
استفاده شده است .مصاحبه کيفی در بهترین شکل آن عبارتست از رویدادي که در آن یك شخص
(مصاحبهگر) دیگري را تشویق میکند تا آزادانه عالیق و تجربيات خود را واگو کند( .ليندلف و
تيلور)223 :1388 ،؛ اما مصاحبه کيفی انواع متفاوتی دارد .در این تحقيق ،مصاحبه کيفی از نوع
مصاحبه نيمهساختیافته فردي و گروهی به کار گرفته میشود.
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جامعهي آماري مصاحبههاي این تحقيق ،همه مخاطبان باالي  18سال تهرانی است .واحد
نمونهگيري در این پژوهش «فرد» است؛ شيوه نمونهگيري این پژوهش نيز ،مانند بسياري از
پژوهشهاي کيفی ،از نوع نمونهگيري هدفمند 1استفاده میکند.
انجام مصاحبههاي فردي و گروهی این تحقيق از اوایل آبان ماه  1322شروع شد و تا رسيدن
متن  22مصاحبه فردي و گروهی است که دربردارندة مصاحبه با  45نفر است( .جدول شماره )1
جدول شماره  .5تعداد مصاحبههای فردی و گروهی انجام شده تحقیق به تفکیک جنسیت
نوع مصاحبه

زن

مرد

زن و مرد

مجموع

مصاحبه فردی

9

11

-

18

مصاحبه گروهی

3

3

4

11

مجموع

16

15

4

22

همچنين در این تحقيق از روش تحليل مضمونی ،براي تحليل متن مصاحبههاي فردي و
گروهی تحقيق و براي کدگذاري متن مصاحبهها از نرمافزار کيفی «مکسکيودا  »216استفاده شده
است.
 .1یافتههای تحقیق؛
5-1؛ منبع خبر مصاحبهشوندگان درزندگی روزمره
مصاحبهشوندگان براي دستيابی به خبر از تلویزیون (داخلی و خارجی) ،اینترنت ،رادیو،
مطبوعات و رابطه بين فردي استفاده میکنند:
از ميان  45نفر مصاحبهشونده ،تنها  3نفر تقریباً از تلویزیون به عنوان منبع خبري در حال
فاصلهگيرياند و بيش از هميشه بر فضاي مجازي متّکی میشوند؛ همچنين تنها  16نفر آنان فقط
خبر تلویزیون داخلی (سيماي ج.ا.ا ).را پيگيري میکنند و هيچ مواجههاي با اخبار رسانههاي
خارجی؛ مانند مواجهه از طریق سایتهاي آنان ندارند .بيشتر مصاحبهشوندگان ( 53نفر از  45نفر)

Purposeful Sampling
MAXQDA 10

1
2
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به خبر تلویزیون داخلی و شبکههاي خارجی (بهویژه بیبیسی فارسی) به طور هم زمان دسترسی
دارند ،که دسترسی ده نفر از آنها به خبر شبکههاي خارجی از طریق سایت اینترنتی آن رسانهها
انجام میشود.
اینترنت ،پرطرفدارترین راه ارتباط مصاحبهشوندگان با خبر است؛ اینترنت تنها بين کسانی
ندارند و به همان رسانههاي خبري سنّتی اکتفا میکنند« :سایت نه  ...چون سایتها یه اخباري به
خورد ما میدن که من اصال دوست ندارم ،یه سري اخبارایی که حاال جعليه یا انحرافيه نمیخوام».
(محمد 45 ،ساله ،مدیر یك مرکز فرهنگی) .این گروه ،معموالً شامل غيرجوانان میشود؛ اما برخی
از مخاطبان نيز که ارتباط کمی با خبر دارند و یا منبع خبري آنها بيشتر رسانههاي خبري سنتی
است در مواقعی که این منابع نياز خبري آنها را برطرف نکنند به اینترنت مراجعه میکنند« :اگر
احساس کنم که ضرورت داره که بيشتر بدونم ،بيشتر توي سایتهاي خبري میرم آخر شب و یه
سرچی میکنم» (زهرا 59 ،ساله ،کارشناس پژوهشگاه).
کسانی که در زندگی روزمره خود با خبر ارتباط قوي دارند ،اینترنت اولویت اوّل آنان براي
مواجهه با خبر محسوب میشود؛ این ارتباط معموالً از طریق رایانههاي شخصی ،لپتاپ و یا
گوشیهاي تلفن همراه صورت میگيرد .مصاحبهشوندگان از طریق اینترنت به چندین شيوه با خبر
مواجه میشوند :از طریق سایتهاي خبري و سایتهاي رسانههاي سنتی ،از طریق شبکههاي
اجتماعی ،از طریق ایميل و از طریق امکانات تلفن همراه؛ البته همگرایی به وجود آمده بين
رسانه هاي مختلف از طریق اینترنت ،این امکان را به مخاطبان داده است که مانند یك جهانگرد در
بين سایتهاي خبري گوناگون و نيز سایتهاي رسانههاي سنتی و شبکههاي اجتماعی در
رفتوآمد و مهاجرت باشند .در مواقع لزوم اما ،مخاطبان براي اطمينان از صحت خبر ،به سایت
منابع رسمی و مورداطمنيان خود مراجعه میکنند« :اگر بيرون از خونه باشم و خبري رو بشنوم و
بخوام صحت و سقمش رو بررسی کنم اولين جایی که میرم بعد از اومدن تو خونه ،سایتهاي ...
یه سایت خارج از ایران و دو تا سایت داخلی .این دو تا رو نگاه میکنم» (ميعاد 28 ،ساله ،بازاري).
اما روزمرهشدن ارتباط با منابع خبري از طریق اینترنت و تلفنهمراه ،هم مفهوم خبر را نزد
مخاطبان تغيير داده و هم چشمانداز دیگري در مواجهه با جهان در برابر مخاطب قرار داده است:
دسترسی مخاطب به پشت صحنه توليد خبر ،یکی از نتایج تغييریافتگی مفهوم خبر نزد مخاطب
به دليل حضور اینترنت در این عرصه است؛ چراکه سایتهاي خبري به دليل عدم الزام به رعایت
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اصول حرفهاي و سنتی روزنامهنگاري ،نوع دیگري از خبررسانی را در پيش گرفتهاند که رسانههاي
سنتی از بهکارگيري آن به دليل مهمبودن مسأله ،صحت و درستی اخبار و مسئول بودن در برابر آن
و نيز حفظ حقوق نویسندگان ،احتراز میکنند؛ اما عدم رعایت این اصول باعث شده که سایتهاي
خبري براي جلب نظر مخاطبان و نيز در رقابت با سایتهاي دیگر ،متاعی را در منظر مخاطب قرار
شایعات ،پشت صحنه رویدادها و نيز اخبار گروههاي در حاشيهمانده؛ عالوهبراین مخاطب با
استفاده از امکانات فضاي مجازي ،دست به حذف دروازهبانی رسانهها ،چه رسانههاي سنّتی و چه
سایتهاي خبري ،زدهاند و اخبار را به طور مستقيم از منبع توليد به دست میآورند« :اون شب
مذاکرات ژنو دور دوم ،اون شب کامالً تویيتر رو چك میکردم .تویيتر عراقچی و کسري ناجی و
اون کسایی که اونجا بودن .به جاي اینکه مثالً بیبیسی بزنه فالنی تو تویيتر .من خودم مستقيم از
تویيتر چك میکردم اینا...عراقچی خودش تویيتر داشت .کسري ناجی خودش تویيتر داشت .اینا
هر لحظه داشتن تویيت میکردن... .مثالً اون خبرنگار گاردین ،سعيد کمالی ،اون داشت تویيت
میکرد ،لحظه به لحظه  .فعالترین ایرانی بود که تو ژنو بود و لحظه به لحظه خبر میداد .یعنی از
خود کسري ناجیام فعالتر بود سعيد کمالی و اون شب هی تویيت میکرد .اینا رو من مستقيم از
تویيتر میخوندم» (اميرحسين 24 ،ساله ،فوقليسانس مکانيك).
علی ( 35ساله ،دانشجوي ليسانس) ،خبر خود را از این هم مستقيمتر بدست میآورد« :همين
که آقاي ظریف خودش مياد میگه مذاکرات تموم شد ،خب این باالترین منبعه ،لزومی نداره من
منتظر بمونم فالن سایت خبري ،فالن روزنامهنگار یا فالن آدمی که مطلعه ،حاال خبرنگاري خونده،
اون بگه که من متوجه بشم».
تغيير چشمانداز مواجهه با جهان از دیگر نتایج حضور اینترنت در حوزه خبر است؛ چراکه
مطابق با استدالل «رابرت استم» که معتقد است دوربين تلویزیون مانند ادامهي چشم آدمی عمل
کرده و پخش زنده رویدادها حس نظارهگري بالواسطه بر عالم و توان سيطره بر آن را به انسان
میدهد ،اما بهنظر میرسد با محوریتیابی استفاده از اینترنت براي آگاهی از رویدادها ،براي برخی
از مخاطبان ،توان سيطره بر عالم از تلویزیون به اینترنت در حال جابجایی است:
«من تلویزیون را ترجيح نمیدم .من اینترنت رو ،سایتها رو بيشتر ترجيح میدم .سهولت داره
شما میتونيد مدیریت بکنيد اخبار رو» (احمد 29 ،ساله ،کارمند سازمان دولتی).
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مدیریت اخبار ،بهمثابه مدیریّت عالم براي مخاطب جلوه میکند ،مخاطب با احاطه بر اخبار
رویدادها ،گویی بر جهانزیست خود مسلط شده است .اهمّيّت اینترنت در این است که زمان را
براي مخاطب فشردهتر کرده است« :اگر شما بخواید یك خبري رو که تو سوریه پيش اومده،
بخواید تو تلویزیون ببينين ،یه ربع وقتت رو میگيره ،ولی اگر بخواید تو سایت ببنين ظرف سه الی
مدیریت زمانات راحتتره» (احمدرضا 26 ،ساله ،دانشجوي ليسانس) .با توانیابی مخاطب با
فشردگی زمان ،گویی جهان را در چشمانداز خود بیپرده میگستراند و بر آن احاطه مییابد.
از دیگر منابع خبري مطبوعات است و مخاطبان به نوعی با مطبوعات بهعنوان منبع خبري در
زندگی روزمره خود مواجهند؛ یکی از رایجترین شيوههاي مواجهه با خبر از طریق مطبوعات،
نظارهگري بر کيوسكهاي مطبوعاتی است .سرزدن به سایت اینترنتی مطبوعات ،دستيابی به مطالب
برجسته آنها از طریق سایتهاي خبري ،مواجهه زمينهاي و غيرهدفمند در مکانهاي انتظار و حين
کار و نيز خریدن نسخه کاغذي مطبوعات از جمله روشهاي دیگر استفاده از مطبوعات است.
رادیو ،این روزها به یك رسانه زمينهاي تبدیل شده است؛ بيشتر مصاحبهشوندگان ،یکی از
رفتار مصرف خبر خود را شنيدن خبر از رادیو هنگام سوارشدن در خودرو ،چه هنگام رانندگی و
چه در تاکسی ،میدانند .استفاده از رادیو در سرکار و نيز در آشپزخانه ،از جمله دیگر روشهاي
مواجهه با رادیو است.
همچنين براي برخی از افراد ،ارتباط ميانفردي بهمثابه منبع خبر عمل میکند؛ کسانی که به
طور روزمره مواجهه هدفمند و منظمی با خبر رسانهها ندارند؛ کسانی که بيشتر وقت خود را در
بازار به کسبوکار میپردازند و کسانی که سعی میکنند دروازهبانی خبر رسانهها را نادیده بگيرند
و خود به منبع خبر وصل باشند.
 .2-1دالیل و کاربردهای مواجهه هم زمان مخاطبان با رسانههای خبری؛
مواجهه هم زمان مصاحبهشوندگان با اخبار رسانههاي داخلی و خارجی (رسانههاي حاوي
گفتمان رسمی کشور و گفتمانهاي رقيب) پنج دليل و کاربرد مشخص براي آنان دارد:
 .5دستیابی به واقعیت رویداد :یکی از دالیل اصلی در مواجهه هم زمان افراد به رسانههاي
مختلف؛ بهویژه تلویزیون داخلی و خارجی ،مقایسه روایتها و دستيابی به جزئيات بيشتري از
رویدادها و حصول اطمينان از واقعیبودن گزارش رویدادهاست« :من نظرم اینه که براي گرفتن
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خبر ،روایتهاي مختلف خبر را از جاهاي مختلف و دیدهاي مختلف میخونم و اون روایتی که
فکر میکنم درسته رو از مجموع و ماحصل آنها خودم میرسم( ».احمدرضا 26 ،ساله ،دانشجوي
کارشناسی)
مواجهه هم زمان براي رسيدن به واقعيت رویداد ،معموال به صورت روزمره اتفاق میافتد و
دليل بیاعتمادي به یك منبع نيست؛ مخاطب ،مواجهه درست را مواجهه همزمان میداند؛ البته در
مواقع حساس و یا رویدادهاي پرمناقشه ،رجوع به منابع مختلف خبري و مقایسه آنها براي آگاهی
از جنبههاي مختلف رویداد بيشتر میشود.
 .2اطّالع از گفتمان رقیب :یکی از دالیل مواجهه افراد با رسانههاي مختلف داخلی و خارجی،
تالش براي آگاهی از مواضع طرف مقابل است .در این تحقيق ،برخی از مصاحبهشوندگان،
رسانههاي خارجی را صرفاً براي اطّالعداشتن از موضع آنها به عنوان رقيب نگاه میکردند .این
مواجهه هم روزمره اتفاق میافتد و هم در مواقع خاص .مثالً حسن ( 34ساله ،دیپلم ،بازاري) دليل
خود از دیدن حداقل یك برنامه خبري بیبیسی فارسی در روز را اینگونه ذکر میکند« :بیبیسی
رو من میخوام ببينم چه مخالفتی دارن میکنن ».براي برخی دیگر از افراد دیدن شبکههاي خارجی
براي اطّالع از مواضع رقيب ،فعاليتی روزمره نيست ،در مواقعی خاصی این اتفاق میافتد .براي
برخی از مصاحبهشوندگان هم دیدن اخبار شبکههاي داخلی ،مواجهه با اخبار به منظور اطّالع از
مواضع رقيب محسوب میشود « :تلویزیون بیبیسی فارسی رو میبينم .ولی بقيه شبکهها
هيچکدوم رو نمیبينم .از داخلیها هم گاهی اوقات  26و  36رو میبينم اینجور نيست که
نبينم...به عنوان رصد کردن .. .ببينم موضع طرف مقابل چيه( ».اميرحسين 24 ،ساله ،فوقليسانس
مکانيك)
 .1اجبار و انحصار :یکی از دالیلی که مخاطبان معموالً از برخی رسانهها ،که رسانه ترجيحی
مخاطب محسوب نمیشود ،استفاده میکنند ،آگاهی از مواضعی است که در انحصار آن رسانه
خاص قرار دارد .براي برخی از مخاطبان ،تلویزیون داخلی داراي چنين وضعيّتی است؛ مخاطب
مجبور است براي آگاهی از یك رویداد خاص با آن مواجه شود« :یعنی یه سري اخبار هست که
شبکه یك پخش میکنه که هيچ جاي دیگهاي من دسترسی بهش ندارم  ...یعنی این اخباري که
شبکه یك پخش میکنه ولو اینکه جهتدار باشه ،ولو اینکه با عقاید من سازگار باشه یا نباشه،
باالخره برآیند یه سري از اتفاقاتيه که تو حاکميت و یه قسمتی از جامعه داره میافته .اینو در
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جریان قرار نگرفتنش ضررش بيشتره» (علی 31 ،ساله ،مدیر روابط عمومی شرکت ساختمانی)
اما براي برخی دیگر از مصاحبهشوندگان ،تماشاي اخبار سيماي ج.ا.ا ،.مواجههاي از روي اجبار
است ،این مواجهه به دليل اینکه بخشی از نياز خبري روزانه مخاطب در انحصار این رسانه قرار
گرفته است ،تبدیل به مواجههاي روزمره شده است«من به عنوان یه کسی که تو ایران کار میکنم
تماس باشم بتونم روند خبررسانی رو پيشبينی کنم در مقابلش در واقع موضع بگيرم .اساساً جنس
خبراي ایران رو باید ببينم .یعنی یه سري اخبار هست که شبکه یك پخش میکنه که هيچ جاي
دیگهاي من دسترسی بهش ندارم( »...علی 31 ،ساله ،مدیر روابط عمومی شرکت ساختمانی)
 .1اعتماد به خبر تلویزیون داخلی و خارجی:اعتماد دليل مهمی براي مصرف رسانههاي خبري
محسوب می شود .مخاطبان در این تحقيق به منابعی خبري داخلی و خارجی 1به طور نسبی اعتماد
دارند؛ اعتماد مطلق حتی در بين کسانی که منبع اصلی آنها یکی از رسانههاي داخلی و یا خارجی
است ،وجود ندارد؛ مثالً سعيده ( 59ساله ،خانهدار) که منبع اصلیاش تلویزیون داخلیاست ،باز هم
به برخی سياستهاي آن نقد دارد ،ولی معتقد است که حتماً مصلحت کشور در این بوده است؛
این در حالی است که سعيده به رسانههاي خارجی به هيچوجه اعتماد ندارد« :من فکر میکنم اصالً
حقيقت نداره ...قریب به اتفاق اخبار دروغه .یعنی اصالً واقعيت خاصی نداره یا زینتش دادن به
مسائلی یا میخوان یه چيزي رو گنده کنن»...
در واقع کسی هم که به رسانههاي خارجی به طور مطلق بیاعتماد است باز اعتمادش به
تلویزیون داخلی نسبی است و مطلق نيست و این بیاعتمادي نسبی را هم با تعبير مصلحتسنجی
براي خود حل میکند .حسين ( 22سال ،دانشجوي ليسانس) به صداوسيما اعتماد بسيار باالیی
دارد ،ولی در برخی موارد هم اعتماد او توسط تلویزیون داخلی خدشهدار میشود و او با عنوان
«اشتباه» صداوسيما ،از آن عبور میکند:
«به طور کلی دارم میگم 24 ،درصد به باال من خودم اعتماد دارم .ولی خب بعضی چيزا ممکنه
یه اشتباهی پيش اومده باشه»
البته تنها در برخی زمينهها مخاطبان به یك رسانه اعتماد مطلق دارند؛ آنهم اخبار رسمی از
رسانههاي رسمی است« :یه سري خبرا هست ،جنسش ،جنس اعتماد به صدا و سيماست ،مثالً

 .1بيشتر تلویزیون داخلی و بیبیسی فارسی مدنظر است.
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اینکه آقا یارانهها رو اگه صداوسيما بگه امروز مثالً بگه ساعت  12تو کارتته ،من میرم ،اما اگه یه
خبرگزاري بگه من اطمينان نمیکنم .بیبیسی بياد بگه که فردا تعطيله ،من به حرف بیبیسی اعتنا
نمیکنم( ».حسام 22 ،ساله ،دانشجوي ليسانس)
گرایش عموم مصاحبهشوندگان نسبت به رسانههاي خبري داخلی و خارجی ،مبتنی بر اعتماد
اما براي اعتماد /بیاعتمادي به اخبار رسانهها سه دليل مشخص میتوان ذکر کرد :یکی از دالیل
مخاطبان در اعتماد /بیاعتمادي به اخبار رسانهها ،مقایسه رویدادها با تجربه زیسته خود است؛
حافظه تاریخی دليل دیگري براي بیاعتمادي به رسانههاي خبري است؛ در حقيقت بعضی از
مخاطبان به دليل ذهنيتی که از برخی از رسانهها در گذشته دارند ،به اخبار آنها به دیده تردید
مینگرند؛ بیاعتمادي تعميمیافته ،دليل دیگري براي بیاعتمادي به رسانههاي خبري است؛ چراکه
اعتماد و بیاعتمادي به نهادها و اشخاص ،در صورتی که در محتواي رسانهها ظاهر شود ،در
مواردي که نزد مخاطب ترجيح آن رسانه قلمداد شود ،این اعتماد و بیاعتمادي به رسانه نيز
سرایت میکند.
 .1جذابیت و حرفهایگری :جذابيت و رعایت اصول حرفهاي باعث جذب مخاطب به هر
رسانهاي میشود؛ معموالً یکی از دالیلی که مخاطب به رسانههاي دیگر گرایش پيدا میکند،
میتواند همين امر باشد .براي تلویزیون داخلی از این نظر ،تلویزیونهاي خارجی رقيب محسوب
میشوند.
 .1-1الگوهای ارتباط افراد با رسانههای خبری در زندگی روزمره
با بررسی تجربههاي روزمره مصرف خبر مصاحبهشوندگان و براساس ميزان حضور خبر در
برنامه روزانه آنان میتوان به سه الگو دست یافت:
الگوي اول مربوط به کسانی است که با خبر ارتباط ضعيف دارند .این افراد کسانی هستند که
جزو کممصرفهاي خبر محسوب میشوند؛ اما ارتباط آنها هيچگاه قطع نمیشود و هميشه از اخبار
اطّالع دارند .نوع مواجهه آنها با خبر را میتوان به دو نوع مواجهه زمينهاي و مواجهه هدفمند
تقسيم کرد.
الگوي دوم به کسانی تعلق دارد که ارتباط آنان با خبر متوسط است؛ این افراد معموالً بيش از
یك منبع خبري دارند و بيش از دو بار در روز با رسانههاي خبري ارتباط میگيرند .آنان را میتوان
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به دو گروه تقسيم کرد :در گروه اول اینترنت منبع اصلی ارتباط با خبر است و در گروه دوم
رسانههاي سنتی منبع اصلی خبر محسوب میشوند.
اما الگوي سوم ویژه کسانی است که با رسانههاي خبري ارتباط قوي دارند .در زندگی روزمره
آنها خبر حضور بيشتري دارد و تنوّع منابع خبري ،تنوّع رسانهها و تنوّع زمان استفاده در این افراد
میتوان اعضاي این دسته را به سه گروه تفکيك کرد:
گروه گسسته ـ هدفمند :ویژگیهاي اصلی گروه گسسته ـ هدفمند شامل مراجعه چندین باره به
منابع خبري در طول روز ،گسستگی در این مراجعه در زمان کار ،حضور غيرزمينهاي و هدفمند
رسانههاي خبري در زندگی روزمره و نيز چندسویهگی در استفاده از منابع خبري براي دستیابی
به واقعيت رویداد میشود.
گروه پیوسته ـ غیرهدفمند :افراد این گروه معموالً به طور پيوسته در معرض اخبار قرار دارند،
این مواجهه معموالً هدفمند نيست و بستر زندگی روزمره این افراد باعث شده است که این
مواجهه اتفاق بيفتد.
گروه پیوسته ـ هدفمند :ویژگیهاي کلی این افراد شبيه اعضاي گروهی هستند که الگوي ارتباط
آنها با خبر گسسته ـ هدفمند است؛ یعنی اخبار را از منابع گوناگون ،هدفمند و با دید انتقادي و
مقایسهاي دنبال میکنند و در پی رسيدن به حقيقت رویداد هستند؛ اما تنها تفاوت این گروه،
پيوستگی ارتباط آنها با رسانهها و مواجهههاي متعدد با خبر در طول زندگی روزمره است.
 .1-1تجربه غیاب خبر
همچنين بررسی تجربههاي مصاحبهشوندگان نشان میدهد که آنان معموالً در غياب خبر است
که با روزمرهبودن و غيرتأمّلیبودن مصرف خبر مواجه میشوند و تنها زمانی این اتفاق میافتد که
از روال زندگی روزمره خود دور میشوند؛ مسافرت بيشترین زمانی است که روال زندگی افراد
دچار تغيير میشود .احساس مصاحبهشوندگان در غياب خبر را میتوان در سه گروه دستهبندي
کرد؛ برخی احساس اضطراب و بیقراري شدیدي پيدا میکنند« :خيلی تأثير منفیاي روم میذاره ،
عجيبه شاید مهمترین چيز زندگيم خبره ».علی ( 32ساله ،کارمند شرکت ساختمانی) برخی
احساس آرامش موقت و سپس احساس اضطراب شدید دارند« :دوره کوتاهی که این اتفاق براي
من افتاد ولی یه مقدار احساس کردم که راحت شدم از موج اخبار ،نگاهم یه مقدار متفاوت شد.
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بعد از یك هفته آدم دیوونه ميشه ،چون میفهمه که هيچ خبري نداره ،عقب مونده( ».احمد29 ،
ساله ،کارمند) و برخی نيز به آرامش دست مییابند و احساس خلل جدّي در زندگی روزمره خود
ندارند« :احساس آرامش بيشتري میکنم من خودم شخصاً ،چون وقتی مسافرت میرم ،کالً همه
اینها رو سعی میکنم قطع کنم ،یعنی نه میرم سراغ اینترنت ،نه شاید خيلی وقتها تلویزیون هم».
است که افرادي که ارتباط قوي با خبر دارند ،به ابراز احساس ناراحتی شدید در غيبت خبر
میپردازند و حتی اقدام به اعمالی براي ارتباط با خبر ،نظير برهمزدن مسافرت میکنند؛ اما کسانی
که ارتباط آنان با خبر متوسط و یا ضعيف است ،یا احساس آرامش میکنند و یا اندکی احساس
ناراحتی میکنند؛ اما این احساس ناخرسندي از غياب خبر ،آنها را به اقدامی وادار نمیکند.
براي مصاحبهشوندگان غياب خبر معانی مختلفی دارد؛ قدیمیبودن ،جداافتادگی از جامعه و
جهان ،پيادهشدن از قطار پيشرفت ،عدم امنيت ،گمکردن چيزي و از دستدادن حافظه از جمله
معانیاي است که مخاطبان به غياب خبر میدهند.
 .1-1جنسیت و مصرف خبر
مواجهه جدي محقّق با بحث جنسيّت و مصرف خبر در این تحقيق ،به قبل از برگزاري
مصاحبهها بر میگردد ،به تالش زیادي که براي پيداکردن زنان خانهدار مصرفکننده خبر صرف
شد ،1در حالی که دستيابی به گروههاي دیگر بسيار سهلتر بود.
البته تحقيقاتی که در گذشته براي بررسی الگوي مصرف رسانهها در داخل خانوادهها صورت
گرفته است ،گویاي این مطلب است که مرد قدرت تعيينکننده الگوي مصرف رسانه در خانواده را
در اختيار دارد« .مورلی» در پژوهش «تلویزیون خانوادگی» دریافت که نماد قدرت در خانواده،
تسلّط مرد بر دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون و ویدئو است .دختري به مورلی میگوید« :پدر
هر دو دستگاه کنترل را پيش خودش نگه میدارد ،هرکدام را در یك طرف صندلیاش».
(مهديزاده )231 :1382 ،همچنين زنان ،بيشتر مصرفکننده محتواي نمایشی رسانهها هستند و
مردان به مصرف محتواي جدي نظير خبر میپردازند (گانتليت و هيل:2661 ،

.)45

 .1در یکی از این تالشها ،از خانمهاي خانهداري که براي تحویل گرفتن فرزندانشان از مهدکودک آمده بودند ،براي مشارکت در
تحقيق دعوت شدند که این دعوت اغلب با عنوان اینکه ،اخبار را دنبال نمیکنند ،رد شد؛ حتی یکی از این خانمهاي خانهدار عنوان
کرد که« :من خبر دیدن شوهرم رو هم به زور دارم تحمل میکنم».
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اما بررسی الگوهاي ارتباط مصاحبهشوندگان با خبر در این تحقيق نشان میدهد زنان در
صورت ارتباط با خبر ،مانند مردان به مصرف خبر میپردازند و هر دو جنس در الگوها و سطوح
مختلف مصرف خبر حضور دارند؛ همچنين تجربه این تحقيق بيانگر آن است که گونه توانایی/
تسلط ،مبنی بر تسلط مردان بر کنترل مصرف رسانهها در خانه ،در گونهشناسی الل (مكکوایل،
ميان مخاطبان تهرانی در حال تزلزل و فروپاشی است« :االن تو خونه ،خانومم بيشتر خاطرخواه
سریالها و این حرفاست .من خاطرخواه اخبارم؛ مثالً فوتبال بدش مییاد مثالً من فوتبال رو باید
ببينم .حتماً مشکل اینطوري با خانومم دارم ».غالم ( 98ساله ،نانوا) کرمعلی ( 46ساله ،صاحب
نمایشگاه اتومبيل) هم قدرتش را براي تعيين الگوي مصرف رسانه خانواده ،دیگر از دست رفته
میبيند« :منوتو رو شاید سه بار در هفته اخبارش رو نگاه میکنم .. .اونم اگه بچهها اجازه بدن،
اگه  ...چيزي داشته باشه که بتونم سرشون کاله بذارم (با خنده) میشينم این دو تا رو مرور
میکنم ».هر چند در برخی از خانوادهها ،هنوز هم پدر خانواده ،تعيينکننده برنامه تماشاي
تلویزیون است« :خبرها را چون پدرم هميشه دنبال میکرده ،توفيق اجباریه دیگه مام نشستيم،
اجبارا ً دنبال میکنيم( ».حيفا 26 ،ساله ،ليسانس گرافيك)
البته در این تحقيق ،بيشتر مردان و نيز زنان مصاحبهشونده ،در این نکته متفقالقول بودند که در
جامعه ،مردان بيشتر از زنان با خبر ارتباط دارند؛ بهنظر میرسد یکی از دالیل اصلی ارتباط کمتر
زنان با خبر به نقشهاي سنتی خانوادگی در جامعه برمیگردد :نقشهاي خانوادگی زنان هنوز تغيير
چندانی نکرده است؛ زنان در خانه مرتب مشغول کارند ولی حضور مردان در خانه ،یعنی حضور
در وقت استراحت و تفریح ،همين میتواند یکی از دالیل اصلی مصرف کمتر خبر توسط زنان
باشد؛ هر چند خود زنان مصاحبهکننده جنس خبر را جنس مردانه میدانند« :من فکر میکنم خبر
محتواي مردونهاس ،خبر خشنه؛ مثالً جنسش جدیه .به خاطر همين میگين مردونهس (»...فریده،
 28ساله،دانشجویدکتري علوم اعصاب) وي سپس خود را هم داراي خصلتهاي مردانه و طبيعتاً
دليل ارتباط قوي خود با خبر را همين امر میداند« :ماها همهمون مهندسی خوندیم؛ پس طبيعتاً
خصلت مردانمون بيشتر از یه خانم خونهدار ظریف دنبال مد و نمیدونم چيزاي خيلی خوشگل و
ایناس .بستگی داره که آدم ماهيت زن رو چه جوري به حساب بياره ....من این رو قبول دارم؛
چون من تيپم تيپ پسرونهاس .معموالً اگه حرفاي جدي نداشته باشم ،حرف اینجوري کم دارم با
Morley & Brunsdon
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آدما بزنم».
 .6-1معاشرتپذیری خبر
البته خبر ،چه خبر تلویزیونی باشد و چه از دیگر رسانهها به دست فرد رسيده باشد؛ مانند
دوستانه و چه در افتتاح گفتگوي افراد آشنا و ناآشنا با جمله «چه خبر؟» .گفتگوي خانوادگی درباره
اخبار ،عملی رایج در ميان مصاحبهشوندگان است .همچنين خبر در گروههاي همگن بيشتر سکهي
دادوستد میشود ،هرچند ترس از در حاشيه قرار گرفتن در گروه و طرد از آن ،برخی از افراد را
وادار به باخبر نگهداشتن خود میکند .قابليت معاشرتپذیري خبر حتی باعث میشود ،فرد براي
«پرستيژ اجتماعی» یا باال رفتن وجه اجتماعی خود به مصرف خبر بپردازد« :من دوست دارم هر جا
می رم ،بتونم به عنوان یه آدم مطلع که همه اخبار ایران رو رصد کرده صحبت کنم .این یه ویژگيه
دیگه .میتونه به من قدرت خطابه بده( ».منصور 26 ،ساله ،فوقليسانس عمران).
عالوه بر معاشرتپذیري ،خبر دستکم شش کارکرد دیگر هم براي مصاحبهشوندگان دارد:
خبر بهمثابه راهنماي زندگی روزمره؛ خبر براي تنظيم برنامه روزانه؛ وجه اقتصادي و شغلی خبر
براي افراد؛ خبر براي نظارت بر جهان و گریز از بیثباتی؛ خبر براي سودمندي اجتماعی و خبر
براي سرگرمی.
 .1بحث و نتیجهگیری؛
یافتههاي تحقيق حاکی از این است که خبر در زندگی مخاطبان در هر دو گروه مردان و زنان
و در گروههاي اجتماعی ،حضوري مناسکی دارد و تجربهي غياب خبر ،این مناسکی بودن را
آشکارتر میکند .در واقع مواجههي مخاطبان با رسانههاي خبري در بستر زندگی روزمره آنها،
مواجههاي پيچيده و چندوجهی و پویاست که تاکنون پژوهشگران ،کمتر توانستهاند به وجوه و
زوایاي این مواجهه دسترسی یابند؛ چراکه تاکنون اغلب پژوهشگران از شيوههاي کمی تحقيق براي
بررسی این مواجهه پيچيده بهره گرفتهاند؛ امّا بهنظر میرسد که انحصار بررسی رابطه مخاطبان و
رسانههاي خبري به روشهاي کمّی نتوانسته است بر پيچيدگی این مواجهه نوري بتاباند؛
همچنانکه در کشور ما نيز نارسایی این تحقيقات منجر به عدم اطمينان سياستگذاران و محققان به
نتایج آنها شده است .دغدغهاي که پيشتر ذکر آن رفت و منجر به طراحی این تحقيق شد.
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بهطور کلّی تجربهي این تحقيق نشان داد که ميزان بهدست آمده از تحقيقات کمی براي استفاده
از رسانههاي رسمی کشور (مثالً تلویزیون داخلی) توسط مخاطبان و اعالم آن به صورت یك داده
عددي (مثالً  86درصد) ،جزئيات مواجهه مخاطبان با رسانههاي خبري و حتی اخبار تلویزیون
داخلی را نشان نمیدهد؛ نتيجه این تحقيق حاکی از این واقعيت است که مخاطبان به طيف متنوّعی
براي اطّالع از مواضع رقيب ،یا به خاطر اجبار و انحصاري که در اختيار تلویزیون داخلی وجود
دارد ،1مراجعه میکنند و یا مراجعهي عدهاي به تلویزیون داخلی از جنس مراجعهاي است که به
دیگر رسانههاي خبري دارند و اینان طيف متنوّعی از رسانهها را دنبال میکنند.
همچنين این تحقيق نشان داد که مخاطبان پرمصرف به دنبال دستيابی به واقعيت رویدادند،
اینها به هيچ رسانهاي اعتماد ندارند؛ بنابراین ميزان استفادهاي که در تحقيقات کمی اعالم میشود،
دادهاي تقليلیافته از وضعيّت مصرف خبر رسانههاي رسمی را نشان میدهد؛ البته تحقيقات کمّی،
براي تکميل ميزان استفاده ،ميزان اعتماد مخاطب به منابع خبري را هم میسنجند و نتيجه آن هم
به صورت درصد اعالم میشود؛ ولی نتيجه این تحقيق نشان میدهد که اینگونه سنجش اعتماد
هم ،سنجشی تقليلگرایانه است؛ چرا که مخاطب اعتماد خود را به صورت ذهنی و تقریبی و در
مواجهه با یك کل اعالم میکند؛ اما نتيجهي این تحقيق نشان میدهد که کسانی که رابطهي قوي
با رسانهها دارند ،سعی میکنند از رسانههاي مختلف و با رویکردهاي گفتمانی متفاوت استفاده
کنند تا خود به واقعيت رویداد پی ببرند .اعتماد اینها به رسانهها به صورت اعتماد به یك کلّ
پایين است و خود را به صورت یك متخصص و تحليلگر تلقی میکنند که در پی دریافت
دادههاي خام براي تحليل خود هستند ،بنابراین به رسانههاي مختلف اعتماد نسبی دارند و بهنظر
میرسد که نتایج تحقيقات کمی درباره ميزان مصرف خبر مردم و نيز استفاده آنان از رسانههاي
رسمی و اعتماد به آنان ،نارساست و نگرانی سياستگذاران و عدم اعتماد آنان به دادههاي
تحقيقات کمی ،که انگيزه طراحی تحقيق بود ،چندان به دور از واقعيت نيست.
براین اساس ،نتایج حاصل از این تحقيق میتواند مختصّاتی از مصرف خبر توسط مخاطبان
ایرانی به دست دهد و با توجه به نتایج آن به این سؤال پاسخ داد که چه چشماندازي براي مصرف
رسانههاي خبري توسط مخاطبان در ایران میتوان متصور شد؟

1

نظير مصاحبه مقامات با تلویزیون داخلی و یا تنها دسترسی انحصاري و مستقيم تلویزیونی به رویدادهاي داخلی کشور.
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بررسی وضعيّت منابع خبري مصرفی مخاطبان در این تحقيق آشکار ساخت که اینترنت و
امکانات فضاي مجازي ،بر دیگر منابع سنّتی خبري غلبه یافته و ضمن همگرا ساختن آنها با خود،
به الویّت اول خبري مخاطبان پرمصرف تبدیل شده است؛ البته رسانههاي دیگر هم ضمن
همگرا شدن با فضاي مجازي و استقرار در آن ،در جهان واقعی هم هنوز جایگاه خود را به نحوي
از مطبوعات در مکانهاي انتظار از این جملهاند؛ اما داستان تلویزیون متفاوتتر از دیگر رسانههاي
سنتی است؛ تلویزیون به خاطر جذابيت بصري ،هنوز قدرت خود را از دست نداده است و حضور
بالواسطه در زندگی مخاطبان دارد ،اما کارکرد خبري آن توسط فضاي مجازي به چالش کشيده
شده است؛ بههمينخاطر این رسانه هم به استقرار در فضاي مجازي تندادهاست.
چشمانداز وضعيّت حضور منابع خبري در زندگی روزمره مخاطبان نشان میدهد که فضاي
مجازي در حال گسترش بيش از پيش است؛ چراکه شيوه همراهشدگی اینترنت با مخاطب به وسيله
امکاناتی که فناوريهاي اطّالعاتی نظير تلفن همراه ،تبلت و .. .آن را بيش از گذشته دسترسپذیر
نموده و با سبك زندگی مخاطبان بيشتر از دیگر رسانهها هماهنگ شده است .اکنون ،دیگر نياز
مخاطبان به اتصال دایم به خبر را تنها فضاي مجازي میتواند برآورده سازد.
از سوي دیگر با گسترش روزافزون شبکههاي اجتماعی مجازي در ميان مخاطبان و استقرار
آنان در این شبکههاي مجازي ،چشمانداز مصرف خبر مخاطبان را هم دستخوش تغيير کرده است.
در برخی از حوزههاي خبري رسانههاي سنتی در حال حذفشدن هستند ،مخاطب بیواسطه با
منابع خبري مستقر در این شبکهها مواجه میشود و تعامل بين مخاطبان با منابع خبري از طریق
این شبکهها روندي رو به گسترش دارد؛ ازسويدیگر ،معاشرتپذیري خبر از دنياي واقعی در حال
جابجایی به این شبکههاست ،مخاطبان پراکنده از هم در دنياي واقعی ،در شبکههاي مجازي
گردهم میآیند و درباره رویدادها بحث میکنند ،جنس پدیده شکلگيري افکار عمومی در حال
تغيير است؛ تغييري که از چند سال گذشته در کشور و نقاط مختلف جهان ،نظير تحوالت
کشورهاي عربی ،طليعه آن دیده شده است.
همچنين شناورشدن خبر در شبکههاي اجتماعی ،طيف عظيمی از کسانی را که تاکنون جزء
مصرفکنندگان خبر نبودند و برخی از آنان تنها مصرفکننده اخبار تکنولوژي و ابزار مربوط به
سبك زندگی خود هستند ،در مواجهه با اخبار جدي قرار میدهد و آنها را به مصرفکننده خبر
تبدیل میکند .این مسأله بهویژه در ميان جوانان تحصيلکرده مصداق دارد که زنان در ميان آنان
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سهم زیادي دارند ،چرا که به طور سنتی ،زنان مصرف خبر را مردانه میدانند؛ اما زنان تحصيلکرده
و جوانی که وارد شبکههاي اجتماعی مجازي میشوند با وضعيّت جدیدي روبر میشوند؛ بنابراین
باید منتظر کمشدن فاصله زنان و مردان به لحاظ مصرف خبر بود.
همچنين بررسی روند موجود در مصرف خبر در ميان کسانی که ارتباط قوي با خبر دارند،
صورت روزمره و هم زمان به طيف متنوّعی از رسانههاي خبري مراجعه کنند؛ به همين خاطر هم
زمان ،ضمن استقرار در فضاي مجازي و سرزدن به منابع متنوّع ،به تلویزیونهاي داخلی و خارجی
نيز مراجعه میکنند و در صورت وجود موانعی مانند عدم دسترسی به تلویزیونهاي خارجی
فارسیزبان به خاطر وجود پارازیت و یا عدم نصب امکانات سختافزاري آن به خاطر مسائل
عقيدنی و عرفی ،استفاده از فيلترشکن و سرزدن به سایتهاي این تلویزیونها ،امري عادي و بدون
دغدغه است .بنابراین با افزوده شدن به کسانی که ارتباط قوي با رسانهها دارند (گروه
پرمصرفهاي خبري) میتوان انتظار داشت که روزبهروز بر تعداد کسانی که به گفتمآنهاي مختلف
و به روایت هاي مختلف از رویدادهاي جهان دسترسی دارند ،افزوده شود.در حقيقت ما با شروع
تغييرات پرشتاب در مصرف خبر مخاطبان ایرانی مواجهایم که البته براي درک بيشتر تحوالت این
حوزه نياز به تحقيقات بيشتري داریم.
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