
شماره 15
آذر 94

65

شکاف خبری؛ 
وقتی ترجیحات اطالعاتی مردم و رسانه ها متفاوت است

هادی�البرزی��
 دانشجوي دکتري مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسالمی
alborzhadi62@yahoo.com

فاطمه�حسیني��
 دانشجوي ارشد روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسالمی
fhosseini78@gmail.com

چکیده
کتاب »شکاف خبري«، به قلم پابلو جي بوچوسکي و اکوینا میچلستین، با هدف 
و  اطالعات  فناوري  عصر  در  رسانه ها  و  مخاطبان  میان  مشارکت  ایجاد حس 
 320 در  تولیدي،  اخبار  و  دریافتي  اطالعات  بین  مؤثر  ارتباط  ایجاد  همچنین 

صفحه توسط انتشارات میت پرس  در ژانویه 2013 منتشر شده است.
بوچوسکي، متولد 1965 در آرژانتین است و تحصیالت خود را در رشته دانش 
و تکنولوژي در دانشگاه کرنل به پایان رسانده است. وي هم اکنون استاد گروه 
مطالعات ارتباطات دانشگاه نورث وسترن ایاالت متحده در شمال شیکاگو است 
و عالوه بر این کتاب )شکاف خبري-2013(، تاکنون دو کتاب دیگر به نام هاي 
»دیجیتال سازي خبر )نوآوري در اخبار روزنامه هاي آنالین-2001(« و »اخبار در 
عمل: تقلید در عصر انفجار اطالعات )2004(« در این حوزه به نگارش در آورده 
است. میچلستین نیز دکتري خود را در رشته رسانه و فناوري از دانشگاه نورث 
وسترن دریافته کرده است و هم اکنون استادیار گروه علوم اجتماعي دانشگاه سان 

آندرس بوینس آیرس در آرژانتین است. 
نویسندگان در این کتاب سخن خود را پیرامون چالش هاي پیش روي سازمان هاي 
رسانه اي از جمله شکاف خبري به شیوه اي هنرمندانه و بیان مثالي ملموس از 
زندگي روزمره آغاز کرده و تالش کرده اند با الهام گرفتن از این مثال، عالوه بر 
ارائه تعریفي دقیق تر و موشکافانه تر از شکاف خبري و پیشرفت رسانه اي در عصر 
حاضر، تنوع شیوه اي ارتباطي، عوامل به وجود آورنده شکاف، عوامل تأثیرگذار 
بر آن و همچنین عواقب و پیامدهاي شکاف را براي صنعت رسانه مورد بررسي 

قرار دهند. 
این کتاب مشتمل بر شش بخش است و نویسندگان در هر فصل به طور مجزا 
بخشي از پدیده شکاف خبري را با توجه به نتایج تحقیقات و گزارش هاي عیني 
که از طریق مصاحبه با افراد جامعه و همچنین خبرنگاران، روزنامه نگاران، دبیران 
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Media and Public Diverge)
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مقدمه
سال ها است که نانوایي یکي از نیازهاي ضروري 
محله ما است. داستان از آنجا آغاز مي شود که 
وقتي صاحبان نانوایي محله آن را افتتاح کردند، 
مشتریان  سالمت  فکر  به  درآمدزایي  کنار  در 
نان  تولید  بر  عالوه  که  بدین صورت  بودند.  هم 
از  انواع مختلفی  تصفیه شده،  آرد  از  و شیریني 
شیریني هاي سالم تر با آرد سبوس دار نیز تهیه 
محصوالت  درصد   60 که  به طوري  مي کردند؛ 
آن ها از آرد تصفیه شده و 40 درصد آن از آرد 
سبوس دار تهیه مي شد. نان هاي پخته شده با آرد 
کاري  روز  پایان هر  از  قبل  معموالً  تصفیه شده 
فروخته مي شد، در حالي که نان هاي پخته شده 

به طور  نداشت.  خوبي  فروش  سبوس دار  نان  با 
میانگین، در طول سال 10 تا 20 درصد تولیدات 
روزانه این نانوایي به فروش نمي رفت و تبعاتي 
نان،  تهیه  اصلي  مواد  به  اساسي  ضرر  همچون 
از بین رفتن زحمت و هزینه هاي دیگر داشت؛ 
کار  شیوه  بر  همچنان  نانوایي  این  اما صاحبان 
انجام دادن کار به بهترین شکل و  خود، یعني 
متعهد بودن به مسئولیت اجتماعي شان پافشاري 

مي کردند.
با این حال، همه چیز در چند دهه گذشته تغییر 
کرده و محله به رشد طبیعي خود ادامه داده است؛ 
اما اکنون این نانوایي با دیگر نانوایي هاي رقیب 
سوپرمارکت ها  آن،  بر  عالوه  است.  شده  مواجه 

مي کنند.  بررسي  آورده اند،  به دست  منتخب  غیردولتي  و  دولتي  رسانه هاي  سردبیران  و 
محتواي هر بخش بدین صورت است که بخش اول، بر منطبق نبودن عرضه و تقاضا 
از سوي رسانه ها و مخاطبان؛ بخش دوم، بر واگرایي در انتخاب محتواي روزنامه نگاران 
مي دهد؛  تغییر  را  رسانه اي  سیاست هاي  که  تفاوت هایي  بر  سوم،  بخش  مخاطبان؛  و 
بخش چهارم، بر چگونگي پرداختن به رویدادهاي خبري؛ بخش پنجم، بر ترجیحات و 
اولویت هاي خبري از دید مخاطبان و وی ژگي هاي آن و بخش ششم، بر مفهوم شکاف 

خبري در رسانه ها و دموکراسي تمرکز یافته است.
بوچوسکي و میچلستین در این کتاب، پس از بررسي یافته و نتایج تحقیقات خود، نتیجه 
مي گیرند در عصر فناوري اطالعات و گسترش رو به رشد رسانه هاي جمعي و به دنبال آن، 
افزایش آگاهي مخاطبان و همچنین مشارکت مؤثر آن ها در فرایند تولید خبر، اگر رسانه ها 
تغییرات  مخاطبان خود  نیاز  با  متناسب  فني  دانش  و  منابع  سازماني،  زیرساخت هاي  در 
اساسي صورت ندهند، نمي توانند پاسخگوي نیاز مخاطبان باشند. آن ها همچنین دریافتند، 
ایدئولوژیکي، تنوع  از جمله عوامل  ایجاد شکاف خبري در رسانه ها  بر  تأثیرگذار  عوامل 
فرهنگي، اجتماعي و جغرافیایي و... مخاطبان را بیش از روزنامه نگاران تحت تأثیر قرار 
مي دهند. همچنین با توجه به رویکرد و تمایل مخاطبان به گزارش هاي خبري مستقیم، 
ضروري است رسانه ها براي جلوگیري از ایجاد شکاف و عواقب و پیامدهاي آن از جمله 
کاهش مخاطبان، از اخبار غیرمستقیم و صرفًا مرتبط با امور دولتي اجتناب و شیوه تولید 
اخبار به روش مستقیم و توجه به سایر موضوعات خبري مورد عالقه مردم را در دستور 

کار خود قرار دهند.
آن،  از  حاصل  نتایج  همچنین  و  کتاب  این  در  شده  گرفته  کار  به  کیفي  و  کّمي  شیوه 
عالوه بر اینکه مي تواند راهنما و راهگشاي سازمان هاي خبري، خبرگزاري ها و سایت هاي 
خبري در جلوگیري از ایجاد پدیده شکاف خبري یا حل این معضل باشد؛ مي تواند زمینه 
تحقیقات بیشتر و جدیدتر با رویکردهاي بوم شناختي را نیز پیش روي محققان، دانشجویان، 

صاحب نظران و دست اندرکاران عرصه خبر قرار دهد.
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نان هاي ارزان تری که فروش باالیی نیز دارد، در 
اختیار مشتریان قرار مي دهند. این موضوع باعث 
شده که درآمد نانوایي محله کاهش پیدا کند و 
ادامه فعالیت آن با تهدید مواجه شود. از طرفی، 
صاحبان فعلي نانوایي همچنان تمایل دارند به 
آیا آن ها  ادامه دهند.  اجتماعي خود  مسئولیت 
باید به تولید حدود 40 درصدي محصوالتشان 
با آرد سبوس دار ادامه دهند یا با فروش نان هایي 
تهدید مي کند، جلوي  را  که سالمت مشتریان 

ضررشان را بگیرند؟
موضوع بحث این کتاب درباره فروش محصوالت 
تولیدی  اخبار  درباره  بلکه  نیست؛  نانوایی  یک 
سازمان های رسانه ای برجسته در شبکه جهانی 
به موازات  نانوایی  مثال  این حال،  با  است.  وب 
گرفته  نظر  در  رسانه ای  سازمان های  چالش 
براي  را  اخباري  معموالً  رسانه ها  است.  شده 
که  مي کنند  منتشر  و  تولید  خبري  مخاطبان 
براي عملکرد سالم بدنه سیاست ضروری است؛ 
اما مخاطبان آنالین انتظارات دیگري از ترجیحات 
سازمان هاي رسانه اي دارند. اگرچه سازمان هاي 
مسائل  خصوص  در  اخباري  بیشتر  رسانه اي 
سیاسی، بین المللی و اقتصادی منتشر مي کنند، 
اما اخبار مربوط به ورزش، جرم و جنایت، آب 
و هوا و سرگرمی از جمله رویدادهایی است که 
توجه بیشتري از مردم را به خود جلب مي کند. 
در این صورت، همچون مثال نانوایی، بین اخبار 
مردم  تقاضای  مورد  اخبار  و  رسانه ها  تولیدي 
شکاف به وجود مي آید که ایده چنین شکافي 
از مدت ها پیش وجود داشته است. بیش از 70 
سال پیش، رابرت پارک، روزنامه نگار سابق و یکی 
جامعه شناسی  مدرسه  در  پیشرو  چهره های  از 
ما  از  بسیاری  نوشت: »موضوعاتي که  شیکاگو، 
نیستند  موضوعاتي  داریم،  آن  انتشار  به  تمایل 
که می خواهیم درباره آن اطالعاتي داشته باشیم. 
ممکن است ما تمایل به مطالعه موضوعي داشته 
باشیم که به نظر مي رسد آموزنده است؛ اما ما 
می خواهیم موضوعی را بخوانیم که جالب باشد«.

افراد صاحب نظر در حوزه رسانه  و  دانشگاهیان 
معتقدند تحقیقات تجربی محدودي وجود دارد 

که به سؤاالت زیر پاسخ می دهد:
آیا شکاف مورد بحث به طور واقعی در رسانه ای 

خاص وجود دارد؟
اگر این طور هست، میزان آن چقدر است؟

به نظر می رسد چه عواملی این شکاف را افزایش 
یا کاهش مي دهند؟

روش تحقیق
براي بررسي آنچه که ما شکاف خبري مي نامیم، 
این  برده ایم.  بهره  جدید  تحقیق  روش  یک  از 
روش، اولویت خبري روزنامه نگاران و مخاطبان را 
مي سنجد و آن را در مقیاس بزرگ تر با مطالعه 
برجسته  خبري  سایت  بیست  بین  تطبیقی 
به کار  جهان  منطقه  سه  از  کشور  هفت  در 
فاصله  می دهد،  نشان  تحقیق  نتایج  مي گیرد. 
موضوع  تقاضا  و  عرضه  بین  اندازه گیري  قابل 
کشورهایي  در  ایدئولوژیک  سایت هاي  مشترک 
با سیستم های رسانه ای و فرهنگي متفاوت است. 
محققان، همچنین بیان مي کنند، شکاف خبری 
در دوره اوج فعالیت هاي سیاسي از قبیل انتخابات 
ملي یا بحران هاي سیاسي شکل می گیرد و عالقه 
افزایش  سیاسي  اخبار  به  را  مخاطبان  توجه  و 

مي دهد.
آن ها مطالعاتی را بین بهار سال 2007 و پاییز 
اولویت های  تا  قرار دادند  2009 در دستور کار 

اگرچه سازمان های  �
رسانه ای بیشتر 

اخباری در خصوص 
مسائل سیاسی، 

بین المللی و اقتصادی 
منتشر می کنند، 
اما اخبار مربوط 

به ورزش، جرم و 
جنایت، آب و هوا 

و سرگرمی از جمله 
رویدادهایی است 

که توجه بیشتری از 
مردم را به خود جلب 

می کند.
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خبري روزنامه نگاران و مخاطبان بیست وب سایت 
از  سایت   9 کنند.  بررسي  را  کشور  هفت  از 
مجموع سایت های انتخاب شده در ایاالت متحده 
اي بي سي  از:  عبارت اند  که  داشت  قرار  آمریکا 
نیوز، سي بي اس نیوز، شیکاگو تریبون، سي ان ان، 
فاکس نیوز، یاهو، سیاتل پي آي، یواس اي تودي 
)آلمان(،  ولت  دی  سایت   6 واشنگتن پست.  و 
تاگسپیگل )آلمان(، ال موندو )اسپانیا(، ال پایس 
)اسپانیا(، گاردین )انگلستان( و تایمز )انگلستان( 
متعلق به اروپای غربی بود و 5 سایت باقي مانده 
فولها  در  )مکزیک(،  یونیورسال  ال  ریفورمو 
سائوپائولو )برزیل(، الناسیون وکالرین )آرژانتین( 

را شامل می شد.
رسانه اي  سازمان هاي  به  متعلق  سایت ها  این 
جریان اصلی و از سایت های برجسته در کشور 
سنجش  براي  معیار  یک  به عنوان  بودند.  خود 
گفت  باید  بررسي،  مورد  سایت هاي  محبوبیت 
این سایت ها به طور میانگین در ماه 256  همه 
میلیون بیننده داشته اند. آن ها مي خواستند فاصله 
بین سازمان های رسانه ای جریان اصلی که نقش 
برجسته سازي خبر را در کشورهاي خود و دیگر 

کشورها بر عهده داشته اند، بررسی کنند.
آن  سایت ها،  این  انتخاب  در  ما  دالیل  دیگر  از 
است که آن ها به جهات مختلف متفاوت هستند. 
از جمله، به عنوان منبعي در کشورها و مناطق 
از جهان، دارای سیستم هاي رسانه اي  مختلفی 
و فرهنگي متنوع هستند. همچنین از نقطه نظر 
دامنه جغرافیایی متفاوت هستند. هدف نخست 
برخی از این رسانه ها، دسترسی در حوزه شهری 
و برخي دیگر، دسترسی در سطح ملی است و 
رسانه هایی مانند سی ان ان و یاهو نیز اهداف ملی 
منظر  از  این سایت ها  دارند. همچنین  و جهانی 
برخی  دارند.  متفاوتي  دیدگاه های  ایدئولوژي 
از آن ها دیدگاه محافظه کارانه یا جناح راست و 
برخي دیدگاه های لیبرال، میانه و یا متمایل به 
چپ دارند؛ برخي از آن ها هم ایدئولوژي روشني 
ندارند. عالوه بر این، اگر چه همه آن ها سایت های 
عمومی هستند که انواع خبرها را منتشر مي کنند 
اما تفاوت هایي در میزان توجه آن ها به نوع خاصی 

از اخبار وجود دارد.
 به عنوان مثال، واشنگتن پست به طور گسترده بر 

موضوعات امور دولتي متمرکز است و در مقابل، 
مخالف  جهت  در  تودي  یواس اس  مثل  برخي 
حرکت مي کنند، مابقی نیز بین این دو محدوده 
قرار می گیرند. همچنین برخي از این سایت ها به 
پخش  رسانه هاي  به  برخي  چاپي،  روزنامه هاي 
کابلي  پخش  سازمان های  به  برخي  و  همگاني 
است.  آنالین  شرکتی  یاهو  تنها  و  دارند  تعلق 
انتخاب سایت هایي با ویژگي هاي متفاوت ما را 
هر  که  کنیم  انتخاب  را  مي سازد حدودي  قادر 
متغیري پیامدي براي وجود، مقدار و تفاوت میان 

شکاف عرضه و تقاضا باشد.
عالوه بر انتخاب سایت هاي مختلف، نویسندگان 
تا  گرفتند  نظر  در  نیز  را  متفاوتی  ــاي  دوره ه
خبري  اولویت های  تغییر  راجع به  اطالعاتي 
تغییرات  به  توجه  با  یا مخاطبان  روزنامه نگاران 
در  کنند.  جمع آوری  سیاسي  زمینه هاي  در 
در  که  بود  مدنظرمان  دوره هایي  موارد،  اغلب 
اما  است؛  عادی  نسبتاً  فعالیت هاي سیاسی  آن 
و  روزنامه نگاران  منتخب  اخبار  نویسندگان، 
مخاطبان در دوره هایي با اوج فعالیت سیاسي را 
نیز سنجیدند؛ مانند انتخابات ریاست جمهوری 
سال 2008 ایاالت متحده آمریکا و بحران سیاسي 
سراسري کمتر دیده  شده، مثل تظاهرات سیاسی 
بزرگ علیه دولت ملی آرژانتین که مالیات هاي 
صادرات کشاورزي را در سال 2008 افزایش داده 

بود.
برای  مشابهي  روش  از  محققان  این حال،  با 
سنجش سایت هاي مورد مطالعه استفاده کردند. 
براي هر یک از سایت ها و براي هر یک از روزهاي 
مورد نظر، ده خبر انتخاب شد. سپس ده خبر 
منتخب  خبر  ده  و  روزنامه نگاران  منتخب  اول 
را مشخص کردند. خبرهای منتخب  مخاطبان 
صفحه  ابتدایي  خبر  ده  شامل  روزنامه نگاران 
اصلي، شمارش شده از چپ به راست و از باال به 
پایین، به شیوه ای مانند شبکه بود. این ها معموالً 
اول  نیم صفحه  اخبار  مانند  که  بودند  اخباري 
روزنامه ها، در صفحه اول سایت قرار داشتند و 
ویژگي ارزش های خبري روز را نشان مي دادند. 
پنج  چهار،  شامل  نیز  مخاطبان  انتخاب هاي 
یا ده خبر بخش پربازدیدترین بود که در همه 
محققان  به عالوه،  است.  دسترس  در  سایت ها 
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یا  ایمیل شده ها  بیشتر  قسمت  از  مقاله هایي 
بیشتر اظهارنظرشده ها از سه سایت )سی ان ان، 
یواس اس تودي و واشنگتن پست( انتخاب کردند 
تا اثر بالقوه تنوع در کارایی فناوری را در انتخاب 
کلي،  به طور  کنند.  ارزیابي  مصرف کنندگان 
محققان 39 هزار و 132 مقاله خبري، 18 هزار 
و 138 خبر منتخب روزنامه نگاران، 15 هزار و 
و  بیشترین کلیک شده ها، 2 هزار  از  461 خبر 
763 خبر از لیست »بیشتر ایمیل شده ها« و 2 
هزار و 770 خبر داراي بیشترین نظر )کامنت( 

را انتخاب کردند.
مختلف  بخش هاي  تحلیل  و  تجزیه  نفر  پانزده 
این اطالعات را بر عهده داشتند که یا هم ملیت 
سایت هاي مورد مطالعه، یا در یکي از آن کشورها 
اطالعات  همچنین  آن ها  بودند.  کرده  زندگي 
و  اجتماعی  سیاسی،  دست اول  ویژگی های  و 
اختیار  در  را  مختلف  کشورهای  این  فرهنگی 
داشتند و تفسیر اخبار را به عنوان مردم محلي نیز 

تجربه کرده بودند.
هر خبر با توجه به دو متغیر مورد بررسی قرار 
مي گرفت. نخست، تحلیلگران با توجه به محتواي 
خبر آن را به خبر دولتي یا غیردولتي طبقه بندي 
مي کردند. دوم، آن ها فرمت هر خبر یا مقاله را 
قالب هاي مستقیم،  از  یکي  را در  آن  و  بررسي 
محتوای  یا  و  وبالگ ها  نظرها،  فیچر،  سبک 
مي کردند.  دسته بندي  کاربر  توسط  ایجادشده 
حال، با بررسی محتوای مقاالت و قالب هاي اصلي 
خبرنویسی، قادر به تعیین وجود و میزان شکاف 
موجود میان عرضه و تقاضا در هر دو جنبه مهم 
محتواي اخبار و قالب های خبری خواهیم بود. 
بنابراین ما از شیوه تحلیل محتواي کّمي و کیفي 

استفاده کردیم.
همچنین محققان مطالعه مردم شناسي در ابعاد 
یافته های  بین  ارتباط  ایجاد  براي  کوچک تر 
روزنامه نگاران  چگونه  اینکه  و  جمع آوري شده 
را  آنالین  اخبار  مصرف  و  تولید  مخاطبان،  و 
براي مثال، آن ها  انجام دادند.  تفسیر مي کنند، 
منتخب  اخبار  محتوای  تحلیل  و  تجزیه  برای 
قبل و حین بروز بحران سیاسی سراسري کشور 
آرژانتین که در باال ذکر شد، 37 مصاحبه عمیق 
با سردبیران سایت های خبری و افراد بومي آن 

کشور، شامل 12 دبیر خبر از دو سایت خبری 
مورد بررسي و چهار رسانه رقیب و 25 مخاطب 
ترکیب  با  دادند.  انجام  خبری،  سایت های  این 
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل محتوا و تحقیق 

قوم نگاری، اعتبار تحقیق ها افزایش یافت.
این کتاب وجود  نظر در  اشتراک   همچنین دو 
دارد. اوالً، محققان باید تأثیر چرایی و چگونگی 
برخی عوامل جغرافیایي، ایدئولوژیکي، زمینه اي، 
فناوری، تفسیری و تجربي را بر شکاف خبري 
و ثانیاً، مفاهیم شکاف ها برای بحث هاي مفهومی 
و  نظارتي  شهروند  برجسته سازي،  گسترده تر 
یافته هایشان  در  را  داستان سرایی  ترجیحات 

منعکس کنند.
وضعیت خبري رسانه ها

ما در عصر رسانه های دیجیتال و در یک جامعه 
فراصنعتی تکه تکه شده در مقایسه با رسانه هایی 
همچون روزنامه، رادیو و جامعه صنعتی زندگي 
می کنیم. در طول قرن بیستم، موقعیت قدرتمند 
بازار سازمان هاي چاپي و پخش خبري، آن ها را 
قادر می کرد تا مطلبی را به جامعه بگویند که 
علي رغم  اما  داشت،  آن  دانستن  به  نیاز  جامعه 
این تفکر، مردم به چیز دیگري فکر مي کردند. 
بازرگانان مجبور بودند برای فروش محصوالت و 
خدمات خود به تبلیغ آن ها در روزنامه ها، رادیو و 
تلویزیون بپردازند. برای کسب اطالع از یک رویداد 
ورزشی، خواننده باید یک روزنامه کامل می خرید. 
براي اطالع از گزارش آب و هوا، بیننده یک بخش 
خبري مجبور بود بخش هاي ابتدایي خبر را نیز 
محدودي  توانایی  مخاطبان  مجموع،  در  ببیند. 
از  چشم پوشی  و  خبر  از  بخشی  انتخاب  برای 
مابقی آن داشتند. این موضوع برای سازمان های 
رسانه های سنتی، منجر به ایجاد شکاف قابل تأمل 

بین عرضه و تقاضای خبر شده بود.
اما تکامل رسانه های خبری به طور چشمگیري 
این تصور را تغییر داده است. از یک سو، تلویزیون 
توانایی  و  رقابت  قدرت  آنالین  اخبار  و  کابلی 
دریافت بخشی از اخبار و چشم پوشی از مابقی 
آن را برای مخاطبان ایجاد کرده است و از سوی 
دیگر، این تغییرات معضل شکاف را به عنوان یک 
موضوع کلی برای سازمان های رسانه اي و جامعه 

در عصر دیجیتال به وجود آورده است.
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تأمین کنندگان  شدید،  رقابتی  محیط  یک  در 
پیشرو خبر تا چه زمانی می توانند فاصله بین آنچه 
که آن ها به عنوان خبر داراي ارزش هاي خبري و 
آنچه که مخاطبانشان تقاضا دارند را حفظ کنند؟ 
به عبارتي، معني این معضل ایجادشده براي بدنه 
به ماده مغذي  مانند بدن  سیاست چیست که 

پخته شده از آرد غني شده نیاز دارد؟

وقتي عرصه و تقاضا با هم منطبق نیستند
شکاف میان عرضه و تقاضای اخبار، زمینه بررسی 
و  فناوری  رسانه ها،  با  مرتبط  گسترده  مفاهیم 
این موارد که  از  فراهم می کند. یکی  را  جامعه 
سال ها قبل از سوي والتر لیپمن و جان دیویی 
ذکر شده، این است که آیا کسب اطالعات مورد 
نیاز به منظور مشارکت مؤثر در مسائل مربوط به 
جامعه براي عموم افراد امکان پذیر است؟ نوشتن 
خبر در زمان سلطه رسانه ها )وقتي که روزنامه و 
رادیو فناوري ارتباطاتي مسلط هستند(، موجب 
متفاوتي  چشم اندازهاي  دیویی  و  لیپمن  شده 
و  تقاضا  و همچنین  درباره سازمان هاي خبري 
نیاز خبری مخاطبان خود ارائه کنند؛ به عبارتی 
معناي متفاوت لیبرال دموکراسی در این رابطه 
چیست؟ لیپمن معتقد است اکثریت شهروندان 
نه مایل و نه قادر به درک و پرداختن به مسائل 
با  پیچیده ای هستند که دموکراسی های مدرن 
آن مواجه اند و انتشار گسترده اطالعات از طریق 

رسانه ها هم به حل مشکل کمکی نخواهد کرد.

همچنین دیویي اشاره می کند هر چند شهروندان 
قادر به درک امور دولتي هستند و بر اساس آن 
در  کافي  اندازه  به  رسانه ها  اما  مي کنند،  عمل 
خدمت آن ها نیستند. او همچنین معتقد است 

که مردم به اطالعات کامل نیاز دارند.
مفهوم شکاف خبري در رسانه ها و جامعه 

دموکراتیک
نخست، مشکل آن نانوایی خاص منحصر به فرد 
نیست، بلکه همه نانوایی ها در محله ها و شهرهاي 
صنعتي،  مختلف  ساختارهای  با  جهان  سراسر 
سنتی و فرهنگی باید میان شکاف ایجادشده بین 
عرضه و تقاضا برای نان و شیرینی پخته شده با 

آرد کامل و آرد تصفیه شده، ارتباط برقرار کنند.
به دلیل  پویا و عمدتاً  امری کاماًل  دوم، شکاف 
اگرچه  است.  تقاضا  ماهیت  در  نوسانات  بروز 
تقاضاي محصوالت پخته شده متناسب با الگوی 
معمولی زندگی روزمره و همچنین در پاسخ به 
شرایط پیش بینی نشده مانند کمبود برخی مواد 
تغییرات  این  اما  مي کند؛  تغییر  تشکیل دهنده 
در  که  است  تغییراتي  از  کوچک تر  بسیار 
وی ژگي های خرید مشتریان وجود دارد. به عنوان 
مثال، تغییرات ناشی از ترس در معرض خطر قرار 
گرفتن سالمت، توجه مشتریان را جلب مي کند 
و باعث تغییر موقت در شیوه غذا خوردن آن  ها 
زمانی  این موضوع  البته چشم انداز  مي شود که 
که کارش تطبیق فرایند تولید نسبتاً ثابت نانوایي 
سنتي به محیطي در حال تغییر و نامطمئن است، 

نشانه اي مثبت نیست.
سوم، ما مي دانیم که همه مواد به اجزاي خود 
تجزیه مي شوند. برای چند دهه، صاحبان نانوایی 
محله و مجموعه ای از منتقدان و مشاوران استدالل 
کردند که تغییر در شیوه پخت محصوالت با آرد 
کامل تقاضا را افزایش می دهد. آن ها طرح های 
پیشنهاد  شیرینی ها  پخت  برای  مبتکرانه ای 
مخصوص  شیرینی هایی  پخت  جمله،  از  دادند 
بزرگ ساالن و همچنین شیریني هایي به شکل 
محصوالت  این حال،  با  کودکان؛  براي  حیوانات 
در  می ماندند،  باقی  قفسه ها  در  همچنان  آن ها 
به  سفید  آرد  از  تهیه شده  محصوالت  حالی که 
باالتر به راحتي به  با نرخي بسیار  روش سنتی، 
شرکت  برای  مشتریان  اخیراً  می رسید.  فروش 

در یک محیط  �
رقابتی شدید، 

تأمین کنندگان پیشرو 
خبر تا چه زمانی 
می توانند فاصله 

بین آنچه که آن ها 
به عنوان خبر دارای 
ارزش هاي خبری و 

آنچه که مخاطبانشان 
تقاضا دارند را حفظ 

کنند؟
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لیپمن معتقد  �
است اکثریت 

شهروندان نه مایل 
و نه قادر به درک و 

پرداختن به مسائل 
پیچیده ای هستند 
که دموکراسی های 

مدرن با آن مواجه اند 
و انتشار گسترده 

اطالعات از طریق 
رسانه ها هم به 

حل مشکل کمکی 
نخواهد کرد.

در فرایند پخت دعوت شده اند به این امید که 
از  دستورالعمل ها و شیوه پخت آن ها مشتاقانه 
سوي دیگر مشتریان پذیرفته شود. با این وجود، 
این  پذیرش  به  تمایلی  مصرف کنندگان  اکثر 
دعوت نداشتند و حداقل تقاضا برای محصوالت 
تهیه شده توسط مشتریان وجود داشت. با وجود 
نوآوری های صورت گرفته در پخت شیرینی برای 
جذب بیشتر مشتریان، اما آن ها همچنان بر تهیه 
نان و شیرینی از آرد سفید به شیوه صحیح توسط 

نانواهای آموزش دیده تأکید داشتند.

که  است  رقابتی  محیط  یک  پرتو  در  چهارم، 
مشتریان می توانند از گزینه های سالم صرف نظر 
به طور گسترده  این شکاف  است  ممکن  کنند. 
مأموریت  پایداری  برای  عمده ای  پیامدهای 
غذایی  رژیم  یک  و  سنتی  نانوایی  اجتماعی 
متعادل در جامعه داشته باشد. شاید بتوان شکاف 
دیروز و شکاف امروز را از همان نقطه نظر مورد 
به طور حتم، معانی آن ها  اما  داد؛  قرار  محاسبه 
متفاوت است. اگر نانوایی سنتی همچنان بخواهد 
به مأموریت اجتماعی خود جامه عمل بپوشاند، 
تغییر در شیوه های پخت به طور چشمگیری باعث 
افزایش هزینه های نانوایی می شود. در این صورت، 
ممکن است آن ها گروه نسبتاً کوچکی از مشتریان 

آگاه به مسائل بهداشتی را حفظ کنند، اما امکان 
از دست دادن بخش گسترده اي از مشتریان آن ها 

نیز وجود دارد. 
قابل توجهی  کاهش  خود،  به نوبه  موضوع  این 
در ارائه گزینه های سالم تر و عواقب منفی برای 
سالمت عمومی به دنبال دارد. مشکالت نانوایی 
از  بسیاری  اسفناک  وضعیت  نه تنها  محله، 
نانوایي ها، بلکه جامعه را به عنوان یک کل نیز در 

برمي گیرد.
در این نوشتار، نه نانوایی هاي محله ها سازمان های 
رسانه ای نخبه و نه آرد گندم کامل )سبوس دار( 
اطالعات امور دولتي است و نه نان و شیریني آن ها 
خبر را شامل می شود؛ بلکه این نکات، به صورت 
یافته ها و داللت هاي  از مهم ترین  برخی  فشرده 
اصلی به دست آمده از آزمون تجربي شکاف بین 
عرضه و تقاضا در مورد اخبار آنالین را ارائه مي کند. 
شکاف یکی از ویژگی های عادي سایت های پیشرو 
خبری است که بسیار بزرگ و ماهیت وجودي 
آن گستره تفاوت جغرافیایی و ایدئولوژیکی را در 
بر مي گیرد. تغییر در شکاف هاي متأثر از انتخاب 
از  متأثر  شکاف هاي  از  بیشتر  بسیار  مخاطبان 
گفت،  باید  حال  است.  روزنامه نگاران  انتخاب 
سازمان های رسانه ای چگونه در حال حرکت به 
سوي نوآوري هستند در حالی که نمی توانند در 
وهله نخست مخاطبان خود را با ارائه یک سؤال 
هشداردهنده حفظ کنند. عالوه بر این، مي توان 
گفت دست کم در مورد اخبار آنالین، محتوا مهم 
اصلی  جریان  سایت های  مخاطبان  یعني  است؛ 
صرف نظر از چگونگی ارائه محتوای آن ها به سمت 

مباحث غیردولتی جذب مي شوند.
یافته هاي تحقیق

)داراي  دولتي  خبری  رسانه های  نمودار   .1
بیشترین بازدیدکننده و ارزش خبري(

2. نمودار اخبار رسانه های دولتی )داراي بیشترین 
بازدیدکننده و ارزش خبري(

بیشترین  )داراي  دولتی  رسانه های  اخبار   .3
مناطق  اساس  بر  خبري  ارزش  و  بازدیدکننده 

مورد مطالعه(
4. نمودار اخبار رسانه های دولتی )داراي بیشترین 
جریان  اساس  بر  خبري  ارزش  و  بازدیدکننده 

سیاسي(
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1. نمودار رسانه های خبری دولتي )داراي بیشترین بازدیدکننده و ارزش خبري(

محققان در این تحقیق از تحلیل محتواي حدود 
40 هزار خبر استفاده کردند که داراي دو ویژگي 
ارزش خبري از جانب روزنامه نگاران یا مورد پسند 
مخاطبان است. همچنین محققان براي تکمیل 
و  تفسیری  ویژگی های  سنجش  و  مطالعه  این 
تجربی در حوزه تولید و مصرف اخبار آنالین یک 
تحقیق محدودتر مردم شناسي نیز انجام دادند. 
شکاف  این  اندازه  که  داد  نشان  مطالعات  این 
خبري کاماًل زیاد و بین 9 تا 30 درصد و به طور 

متوسط 18 درصد است.
شکاف  داد  نشان  تحقیقات  نتایج  همچنین 
خبري نسبت به تنوعات فرهنگي و جغرافیایي 
در  شکاف  این  مثال  به طور  است.  مقاوم  کاماًل 
شرایط نسبتاً عادي فعالیت هاي سیاسي، در همه 
سایت هاي مورد مطالعه وجود دارد. عالوه بر آن، 
یافته ها نشان می دهد تنوع جغرافیایي در سطح 
مناطق در کاهش یا افزایش شکاف نقش ندارد. 
زیرا با مقایسه یافته هاي اروپاي غربي و آمریکاي 
التین تنها یک درصد تفاوت در شکاف این منطقه 
مشاهده می شود. هر چند درصد شکاف نسبت به 
ایدئولوژي در رسانه های لیبرال و محافظه کار هم 

زیاد نیست.
دو  سیاسي  بحران هاي  و  فعالیت  اوج  دوره  در 
منطقه ذکرشده در تحقیق نیز، مردم به دنبال 
تحقیق  نتایج  مثال،  براي  بودند.  دولتي  اخبار 
نشان می دهد اندازه شکاف به طور میانگین 11 
درصد کوچک تر از دوره پیش از آن زمان است 
که این به علت تغییر در ماهیت تقاضا است؛ زیرا 
تغییر در اولویت های خبري روزنامه نگاران کمتر از 

اولویت های خبري مردم است.
بین  موجود  شکاف  کلی  به طور  بنابراین 
جغرافیا  تأثیر  تحت  سایت ها  تولیدی  محتوای 
تنش  نوعی  بلکه  نیست؛  سایت ها  ایدئولوژي  و 
بین روزنامه نگاران )منطق حرفه اي( و مخاطبان 
در  و  دارد  وجود  غیردولتي(  خبر  )عالقمندان 
رسانه هاي برجسته سازمانی منطق حرفه اي بر 

منطق بازار غلبه مي کند. 
به  دولتي  خبرهاي  به  بدبین  مردم  مقابل،  در 
دنبال آن بودند اخبار غیردولتي بخوانند تا آرامش 
مخاطبان  عادي،  شرایط  در  کنند.  احساس  را 
زمان  در  اما  مي شوند؛  غیردولتي  اخبار  جذب 
اوج فعالیت هاي سیاسي آن ها ترجیح می دهند 
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4. نمودار اخبار رسانه های دولتی )داراي بیشترین بازدیدکننده و ارزش خبري بر اساس جریان سیاسي(
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خودشان تصویري از قواعد اجتماعي مورد عالقه 
و فضاي سیاسي جامعه کسب کنند. 72 درصد 
از 10 مقاله انتخاب شده داراي بیشترین ارزش 
خبري و 61 درصد داراي بیشترین بازیدکننده 
در بین سایت هاي خبري قالب مستقیم بودند. 
انتخاب اخبار با وی  ژگي سبک فیچر )روایي گونه( 
به ترتیب از جانب سردبیران 15 درصد و از جانب 
مردم 24 درصد است و تفاوت در قالب نیز کمتر 

از تفاوت در محتوا است.
مورد  وب،  پایه  بر  بدیع  گزینه هاي  همچنین 
پسند روزنامه نگاران و مخاطبان نیست. در بین 
گزارش هاي سایت ها و وبالگ ها، تنها 4 درصد 
انتخاب روزنامه نگاران و 3 درصد انتخاب مخاطبان 
این موارد را شامل می شود و محتواي تولیدشده 
توسط مخاطب، یک درصد براي روزنامه نگاران و 

0/26 درصد براي مخاطبان جذابیت دارد.

روزنامه نگاران  خبري  روایت گونه  توجیهات 
بین  شکاف  و  است  متفاوت  نیز  مخاطبان  و 
تفاوت محتوایي  به  مربوط  اوالً  تقاضا،  و  عرضه 
در ترجیحات و دوماً، به نحوه بیان آن ها مربوط 
می شود. تمایل مخاطبان در اخبار مستقیم بیشتر 
کلیک بر روی اخبار غیردولتی است. آن ها اغلب 

محتواي  داراي  که  مي کنند  ایمیل  را  اخباري 
خبري غیردولتي مفید و بازاري است که به شیوه 
ارائه مي شود. آن ها همچنین بر  و سبک فیچر 
اخبار مباحثه اي داستاني-عقیده اي یا اخبار قالب 
مستقیم درباره موضوعات امور دولتي با سوددهي 

باال کامنت مي گذاشتند.
را  مخاطبان  و  روزنامه نگاران  اولویت  وقتی 
کنار هم قرار می دهیم و تفاوت میان بیشترین 
ارزش خبري و بیشترین بازدیدکننده را مقایسه 
محتواي  انتخاب  بین  شکاف  افزایش  می کنیم، 
است.  مشاهده  قابل  مخاطبان  و  روزنامه نگاران 
در  روزنامه نگاران  اصلی  اولویت های  همچنین 
مقایسه با بیشترین اظهارنظر شده ها، سه ویژگی 
برجسته سازي، شهروند نظارتي و نقش قالب هاي 

خبري را شامل می شود. 
به محدودیت هاي  مربوط  اینکه شکاف  نخست 
فعالیت هاي  دوره  در  دولتی  رسانه هاي  بالقوه 
سیاسي عادي در مقابل درخواست هاي محدود 
کاربران  توسط  تولیدشده  محتواي  و  وبالگ ها 
قرار مي گیرد و در واقع، این شکاف با تالش هاي 

مخاطب محور جبران مي شود.
اخیراً  که  است  نظارتي  شهروند  نظریه  دوم، 
چگونگی  بررسی  با  سیاسي  ارتباطات  محققان 
و  تولید  به منظور  رسانه ها  از  شهروندان  انتظار 
انتشار مرتب اخبار مرتبط با امور دولتی، تفاوت 
شکاف میان دوره هاي عادي و اوج فعالیت هاي 
شهروند  نظریه  نهایت،  در  و  اثبات  را  سیاسي 

نظارتي را تأیید مي کنند.
سمت  به  اخبار  که  عبارت  این  برخالف  سوم، 
نرم شدن پیش مي روند و وبالگ ها و محتواي 
آینده  راه  مخاطب،  توسط  آن ها  تولیدشده 
هستند، نتایج تحقیقات ما نشان مي دهد مردم 
مي کنند.  عمل  کرده اند،  انتخاب  آنچه  برخالف 
روزنامه نگاران تمایل به گزارش اخبار مستقیم با 
موضوعات دولتي دارند در حالی که مخاطبان به 
اخبار مستقیم با موضوعات غیردولتي عالقه مندند.

نتیجه گیري
عوامل  تنوع  می دهد  نشان  تحلیل ها  و  تجزیه 
شکاف  میزان  در  ایدئولوژیکی  و  جغرافیایی 
تأثیرگذار است. به طور کلی، واگرایي در اولویت 
همچنین  و  مخاطبان  و  روزنامه نگاران  خبري 

وقتی اولویت  �
روزنامه نگاران و 
مخاطبان را کنار 

هم قرار می دهیم 
و تفاوت میان 

بیشترین ارزش 
خبري و بیشترین 

بازدیدکننده را 
مقایسه می کنیم، 

افزایش شکاف بین 
انتخاب محتواي 
روزنامه نگاران و 

مخاطبان قابل 
مشاهده است. 
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یا  محافظه کارانه  رویکرد  به  سایت ها  گرایش 
به فرهنگ رسانه اي، پیشینه و  با توجه  لیبرال 

ساختار مناطق مختلف متفاوت است. 
میزان  و  وجود  دریافتند  محققان  مقابل،  در 
فناوری،  زمینه،  عوامل  تأثیر  تحت  شکاف 
از یک  تغییر  این  دارد.  قرار  و تجربی  تفسیری 
دوره فعالیت های سیاسی عادی به یک دوره با 
اوج فعالیت های سیاسی متفاوت است و معموالً 
تحت  را  مخاطبان  و  روزنامه نگاران  اولویت هاي 
تأثیر قرار مي دهد. همان طور که در باال اشاره شد، 
تغییرات برای مخاطبان نسبت به روزنامه نگاران 

بیشتر خواهد بود.

همچنین یافته ها از یک سو نشان مي دهد، تمایل 
مخاطبان به کلیک بر روی موضوعات غیردولتي 
نقل قول  و  داستان گویي  به  فیچر  به سبک  که 
مستقیم اخبار مي پردازد، بیشتر است. از طرفي، 
در  نیز  دولتي  امور  موضوعات  درباره  اظهارنظر 
قالب تفسیر و بیان مستقیم خبر انتقال مي یابد. 

قابلیت های  تنوع  بیانگر  متفاوت  یافته هاي  این 
تعاملي سایت های خبری در شیوه های ارتباطی 

است.
از سوي دیگر، نتایج یافته ها نشان دهنده اجتناب 
است.  دولتي  امور  حوادث  از  مخاطبان  فعاالنه 
این اجتناب به دلیل فاصله میان مخاطبان در 
ارتباط با موضوعات امور دولتي است که تقاضاي 
شناختي بیشتري را نسبت به مسائل مرتبط با 
معموالً،  مي کند.  ایجاد  غیردولتي  موضوعات 
خواندن خبرهاي دولتی با تأثیرات منفی همراه 
دولتي  امور  اخبار  به  توجه  آن،  بر  عالوه  است. 
در شرایط فوق العاده منجر به مشارکت شهروند 
نظارتي در مباحث ویژه اي از جمله ارتباطات و 

سیاست در عصر دیجیتال مي شود.
در دوره فعالیت های سیاسی عادي، شکاف خبري 
در مناطق مختلف با تنوع رسانه اي، فرهنگي و 
مجموع  درصد   20 به  تقریباً  متفاوت  تاریخي 
سایت هاي مورد بررسي ما در شرایط مي رسد. از 
دهه 1970 تاکنون فشار مضاعفي برای تولید و 
انتشار اخبار نرم و همچنین از اوایل سال 2000 
از  بهره مندي  افزایش  بر  مبني  درخواست هایي 
کاربران  توسط  ایجادشده  محتوای  و  مطالب 
قالب هاي  خصوص  در  خبری  سایت های  در 
روایــت،  ویژگي  سبک  جمله  از  خبرنویسي 
وبالگ ها و تجسم هاي مختلف وجود داشته است.

به طور متوسط، از هر پنج حادثه، چهار حادثه در 
قالب گزارش هاي خبری مستقیم تولید مي شود. 
مهم تر آنکه تقاضا براي اخبار آنالین، تحت سلطه 
اخبار  مخاطبان،  اگرچه  است.  مستقیم  اخبار 
تولیدشده به سبک فیچر را بیشتر از روزنامه نگاران 
مي پسندند، اما همچنان تقاضا براي دریافت این 
به نظر  و  اخبار مستقیم است  از  مطالب کمتر 
مي رسد عده اندکي از مخاطبان تمایل به خواندن 

این نوع خبر دارند.
مشتري،  و  حرفه  رقابت،  روندهاي  وجهي  سه 
قابلیت مأموریت کارکرد عمومی رسانه هاي نخبه 
را تهدید مي کند که چگونه آن ها مي توانند با این 
وضعیت روبه رو شوند؟ آن ها فکر می کنند چهار 

گزینه محتمل به شرح زیر وجود دارد:
y  مدیریت این مأموریت از طریق نوآوری

استدالل  محققان  خبرگویي:  قالب  در 

به طور متوسط،  �
از هر پنج حادثه، 

چهار حادثه در قالب 
گزارش هاي خبری 

مستقیم تولید 
مي شود. مهم تر آنکه 

تقاضا براي اخبار 
آنالین، تحت سلطه 

اخبار مستقیم است. 
اگرچه مخاطبان، 

اخبار تولیدشده به 
سبک فیچر را بیشتر 

از روزنامه نگاران 
مي پسندند، اما 
همچنان تقاضا 

براي دریافت این 
مطالب کمتر از اخبار 

مستقیم است.
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کرده اند که تنها راه ممکن رو به جلو برای 
جلب توجه  خبری  اصلی  جریان  رسانه های 
نوآوری  طریق  از  توده  مخاطبان  به  بیشتر 
قالب )در درجه اول استفاده از سبک فیچر، 
وبالگ ها و محتوای ایجادشده توسط کاربر( و 
یا خبری کردن امور دولتی از طریق انتخاب 

این قالب ها است. 
با این حال، بر اساس یافته هاي ارائه شده در فصول 
4 و 5 کتاب، این استراتژی یک مشکل ساده را 
به منظور ایجاد انعطاف در ارائه خبر، به روز شدن 
با  خبري  تولیدات  از  بخشی  نمایندگی  یا  آن 
می گذارد.  اشتراک  به  ارتباط جمعی  رسانه های 
این یافته ها نشان می دهد، ارائه قالب هاي نوآورانه 
مدرن  رسانه هاي  در  شکاف  معضل  حل  برای 
مخاطبان  )عالقه  بي اهمیت  حالت  بهترین  در 
مضر  حالت  بدترین  در  و  نمي دهد(  افزایش  را 
)مخاطبان براي کسب اخبار به هر رسانه اي رجوع 

مي کنند( جلوه خواهد کرد.

y  کمتر به  دولتي  از  محتوا  توسعه  تغییر 
دولتي: استراتژی تولیدات دولتي محور باید 
به استراتژی تولیدات نیمه دولتي محور تغییر 
یابد. تجزیه و تحلیل وب سایت واشنگتن پست 
مي دهد  نشان  انتخابات  برگزاري  دوره  در 
افزایش اهمیت و جذابیت سایت های نسبتاً 

جدید در این دوره به دلیل تمرکز آن ها بر 
شرایطي  در  مثال  براي  است.  دولتي  اخبار 
که منابع قابل دسترسی محدود است اخبار 
سیاستمداران  و  سیاسی  مسائل  با  مرتبط 
نشان دهنده توجه بیشتر به پوشش گسترده 
دیگر  موضوعات  و  است  اخبار  نوع  این 
گذشت  با  البته  مي یابند.  کمتري  اهمیت 
دولتي  پوشش  از  جهت گیری  این  زمــان، 
متفاوت  موضوعات  از  گسترده اي  طیف  به 
تغییر مي کند. به عالوه، تصور مي شود افزایش 
تقاضای اخبار امور دولتي واشنگتن پست در 
زمان انتخابات، بستگي به کاهش توجه به این 
موضوعات از سوی سایت های کوچک تر دارد.

y  رقابت در بخش تلخیص بازاریابي اخبار
نظر  مورد  مهم  موضوعات  قالب  در 
مردم: این امر مستلزم ارائه محتوا بیش از 
تقاضاي مخاطبان از رسانه و متفاوت از باور 
رسانه ها در مورد مردم عادي به عنوان عضو 
آگاه در امور سیاسي است. با نگاهي گذرا به 
رسانه هاي نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال 
از سال 1360 تاکنون و مقایسه آن ها مي توان 
این موضوع را مشاهده کرد؛ اما تعمیق این 
برای  پربار  راه  یک  دلیل  دو  به  استراتژی 
نخست  نمی رسد.  نظر  به  جلو  به  حرکت 
اینکه بسیاري از سازمان های خبری این کار 
را به شیوه ای موفقیت آمیز انجام می دهند و 
به نظر مي رسد از نظر رقابتی ورود به بازار 
برای  سخت  مبارزه  نوعي  به  پایین دست، 
سایت های مورد مطالعه در این کتاب باشد. 
دوم اینکه یافته هاي محققان نشان می دهد 
استقبال مخاطبان از سایت هاي مورد مطالعه 
سازمان ها  این  برند  هویت  جاذبه  دلیل  به 
با  نزدیکی  بسیار  رابطه  هویت  این  است. 
با  مرتبط  و  مندرج  عمومی  مأموریت های 
پوشش خبری بسیاری از آن ها دارد. همچنین 
رفتن پایین دست ممکن است در هویت نام 
تجاری و سبب بیگانه کردن مخاطبان ویژه 

باشد. 
y  تکرار متناوب توسعه یک قالب از اخبار

فعالیت  دوره های  بین  در  انعطاف پذیر 
فعالیت هاي  اوج  و  معمول  سیاسي 

ارائه قالب های  �
نوآورانه برای حل 
معضل شکاف در 
رسانه های مدرن 
در بهترین حالت 
بی اهمیت )عالقه 

مخاطبان را افزایش 
نمی دهد( و در 

بدترین حالت مضر 
)مخاطبان برای کسب 

اخبار به هر رسانه ای 
رجوع می کنند( جلوه 

خواهد کرد.
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سیاسي: افزایش انعطاف پذیری قابل توجه در 
سازمان های تخصصي تولید خبر تا حدودی 
مشکل است. تحقیقات نشان می دهد، جهل 
در  مخاطبان  ترجیحات  به  نسبت  منطقی 
نظارتي  شهروند  شکل گیري  و  حال  زمان 
وجود  سیاسي  فعالیت هاي  اوج  دوره  در 
تولید  سیستم  در  چاالکي  همچنین  دارد. 
خبر منعطف که تا حدودي در سازمان هاي 
تغییر  زمینه  است،  شده  نهادینه  خبري 
عرضه اطالعات را برای مطابقت با تغییرات 
مي کند.  فراهم  تقاضا  ماهیت  در  درک شده 
به عنوان مثال، در زمان شکل گیري بحران، 
دارد.  وجود  رسانه اي  پوشش  افزایش  امکان 
با این حال، تجزیه و تحلیل یافته هاي مورد 
بررسي در دوره فعالیت های سیاسی روزمره 
و دوره اوج فعالیت های سیاسی نشان می دهد 
در  زیــادی  انعطاف پذیری  حاضر  حال  در 
روند تولید سازمان های خبری وجود ندارد؛ 
تولید  فرایند  شکل گیري  به منظور  بنابراین 
به  مناسب  پاسخگویي  و  انعطاف پذیر  خبر 
تقاضاي مخاطبان باید اقدامات اساسي در این 

زمینه انجام داد.

زیرساخت های  در  تغییر  شامل  تغییرات  این 
سازمانی )مانند بازبینی محلي و تمرکز بر دفاتر 
خارجی(، شبکه های منابع )به طور مثال، چگونگي 
تولید کارهاي متنوع از منابع در دوره های مختلف 
فعالیت سیاسی و چگونگي نگهداري از ارتباطات 
نو در زمان گزارش بیهوده است( و دانش فنی 

)بدین معني که آموزش و برنامه های اجتماعی 
برای دستیابی به سطوح کافی از مهارت در سایر 

موضوعات در حین کار متفاوت است( است.
دو  در  نفوذ  پیشرو  رسانه اي  سازمان های  هدف 
از  )متشکل  جامعه  نخبگان  است:  جامعه  نوع 
تصمیم گیرندگان در دولت، کسب وکار و بخش 
جامعه  دو  این  که  مردم؛  عموم  و  غیرانتفاعی( 
از یک سو، توانایی رسانه  با هم مرتبط هستند. 
از  برای نفوذ در نخبگان جامعه اهمیت دارد و 
توسط  استفاده  مورد  رسانه هاي  دیگر،  سوی 
توده مردم به آن ها ارزش و اعتباري اختصاص 
مي بخشد. در واقع، زماني که رسانه ها با افزایش 
از  آن ها  اولویت هاي  تغییر  و  مخاطبان  آگاهي 
امور غیردولتي روبه رو مي شوند،  به  امور دولتي 
نوعي وابستگي متقابل و اتصال دو طرفه میان 
عامه نخبگان و اغلب سازمان هاي خبري برقرار 
منافع  گرفتن  نادیده  یک سو  از  زیرا  مي کنند؛ 
اکثریت مخاطبان منجر به کاهش میزان مخاطب 
و وفاداري آن ها مي شود و از سوي دیگر، توانایي 
سازمان هاي خبري را براي اثر گذاردن بر عامه 
نخبگان تضعیف مي کند. به عبارت دیگر، فراهم 
کردن ترجیحات عامه مخاطبان )یعني اخبار امور 
غیردولتي( مي تواند توانایي اثرگذاري سازمان هاي 

خبري را کاهش دهد.
)هم  برتر  رسانه های  برای  شکاف  پیامدهای 
به عنوان بازیگر سیاسی قدرتمند و هم به عنوان 
واسطه میان دیگر بازیگران سیاسی و عمومی در 
گسترش  می دهد  نشان  برجسته سازي(  فرایند 
بین خواست مخاطبان عام و منافع بازیگران اصلي 
کاهش هم زمان اولویت طرفین را به عنوان یک کل 
به همراه دارد. سازمان های رسانه ای جریان اصلی 
فرایند  به دو صورت در  را  این دو گروه  پیشرو 
دموکراتیک اضافه مي کنند: 1. کمک به استقرار 
و نگهداری حوزه عمومی پرجنب وجوش به وسیله 
کنترل دیگر بازیگران قدرتمند در نقش دیده بان 
رسانه ها که منابع اطالعاتی را برای حوزه دولتي و 
ایجاد شور و نشاط سیاسي آماده مي کنند. 2. به 
رسانه های جریان اصلی اجازه مي دهد، به عنوان 
فضای برتر به شهروندان دموکراسی های مدرن 
براي نزدیک شدن در بحث با رهبران سیاسی و 

دیگر تصمیم گیران مشاوره دهند.

هدف سازمان های  �
رسانه ای پیشرو نفوذ 

در دو نوع جامعه 
است: نخبگان 

جامعه )متشکل از 
تصمیم گیرندگان در 
دولت، کسب وکار و 

بخش غیرانتفاعی( و 
تعموم مردم.
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مباحث مرتبط با امور دولتي، به نوبه خود، منجر 
به شکل گیري سطوح باالتری از دانش سیاسی و 
افزایش مشارکت مدنی در جامعه مي شود. خأل 
رسانه هاي خبري دولتي به عنوان منابع اطالعاتی 
و  شور  روند  بهبود  به  تبادل نظر،  و  بحث  برای 
شدن  تکه تکه   و  عام  مخاطبان  میان  مشورت 
رسانه هاي  )به عنوان  مشترک  عمومی  فضای 
جریان اصلي( از طریق جایگزین کردن رسانه هاي 

کوچک تر، کمک مي کند. 
به گفته یورگن هابرماس، »ظهور میلیون ها نفر در 
اتاق های چت جدا از هم در سراسر جهان منجر به 
تکه تکه شدن گسترده مخاطبان سیاسی متمرکز 
نسبت به تعداد زیادی از مخاطبان جامعه جدا 
از طریق شکاف  ایجادشده  شده است«. چالش 
در مورد نقش رسانه ها در حوزه عمومی دو نوع 
است: اول، فقدان عالقه به محتوای امور عمومی 
که ممکن است در طول زمان افراد کمتر بهره مند 
تحت  را  اجتماعی  زندگی  مهم  شاخص هاي  از 
کارکرد  راندن  حاشیه  به  دوم،  دهد.  قرار  تأثیر 
اصلي رسانه هاي جریان اصلي از طریق گسترش 
اطالعات  و  عمومی  امور  اطالعاتي  پایگاه های 
تکه تکه شده مربوط به مخاطبان. در واقع، این دو 
چالش با هم، ظرفیت کاهش دانش و از دست 
دادن زمینه های مشترک بین شهروندان ایجاد 

مي کنند. 
یکی دیگر از کمک های عمده رسانه ها به روند 
دموکراتیزه شدن جوامع نقش دیده باني آن ها و 
نظارت بر عملکرد مقامات دولتي و دیگر بازیگران 
ترویج  طریق  از  پاسخگویي  به  ملزم  قدرتمند 
نظارت عمومی در عرصه قدرت است. در این راستا، 
رسانه های جریان اصلی خبری به طور مستقیم )با 
افشای فساد در بخش های عمومی و شرکت های 
بزرگ( و غیرمستقیم )از طریق افزایش هزینه های 
اجتماعی ارتکاب عمل غیرقانونی( به کنترل افراد 
و سازمان ها کمک می کنند. همچنین،  نفوذ  با 
ممکن است شکاف بین اولویت هاي روزنامه نگاران 
و مخاطبان زمان و منابع اختصاص داده شده به 
در  که  دهد  افزایش  را  غیرعمومی  موضوعات 
نهایت این امر، کاهش پوشش اخبار امور عمومی 
و ارائه گزارش های تحقیقی ویژه را به دنبال دارد.


