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مقدمه
ایران  در  آنالین  رسانه های  اقتصاد  و  مدیریت 
هنوز  که  است  تازه ای  و  جدید  بسیار  مسئله 
تصویر یا درک صحیحی از آن در ایران و حتی 
جهان وجود ندارد. به این دلیل که هم موضوع 
مدیریت و اقتصاد رسانه ها پدیده جدیدی است 
و هم رسانه های آنالین کاماًل جدید بوده و هنوز 
ادبیات مربوط به این حوزه به اندازه کافی تولید 
نشده است. بررسی این پدیده در ایران که عمر 
آن به زحمت از ۱۵ سال فراتر می رود باز هم بر 
باید  وجود  این  با  می افزاید.  آن  پیچیدگی های 
خبرگزاری های  تعداد  رشد  که  داشت  اذعان 
اینترنتی در ایران اعم از آن هایی که مجوز رسمی 
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دارند و آن هایی 
رویکردی  نشان دهنده  هستند  مجوز  فاقد  که 

ایرانی به  نیاز مخاطبان  این عرصه و  جدید در 
است.  اخبار  و  اطالعات  کسب  و  اطالع یابی 
همچنین افزایش تعداد روزنتها یا وب سایت های 
خبری و تحلیلی فارسی را می توان در راستای 
پاسخ دهی به نیازهای مذکور ارزیابی کرد. عالوه 
از  اخیر  نیز در سال های  آنالین  بر آن نشریات 
اینکه  بوده اند.  برخوردار  چشمگیری  گسترش 
نحوه مدیریت در این نوع از رسانه ها چگونه است 
و چه ساز و کارهای اقتصادی در امر اداره این نوع 
رسانه ها حاکم است؟ می تواند ابعاد مغفول مانده 
این پدیده را در ایران روشن سازد. مسئله اساسی 
رسانه های  وضعیت  که  است  این  تحقیق  این 
اینترنتی،  خبرگزاری های  شامل  ایران  آنالین 
وب سایت های خبری و تحلیلی و نشریات آنالین 
از نشر شیوه های مدیریتی و مکانیزم های اقتصادی 
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�مدیریت�و�اقتصاد�رسانه�های�
آنالین�در�ایران

حمید�ضیایی�پرور����
دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی

  hziaee@gmail.com

چکیده
مسئله اساسی این تحقیق این است که وضعیت رسانه های آنالین ایران شامل 
خبرگزاری های اینترنتی، وب سایت های خبری و تحلیلی و نشریات آنالین از نشر 
شیوه های مدیریتی و مکانیزم های اقتصادی چگونه است؟ و اینکه نحوه مدیریت 
در این نوع از رسانه ها چگونه است و چه ساز و کارهای اقتصادی در امر اداره 
این نوع رسانه ها حاکم است؟ در این تحقیق با روش پیمایشی و با استفاده از 
پرسشنامه، با جامعه نمونه 150 موردی، به 11 سؤال اساسی و فرضیه پاسخ داده 
شده است. نتیجه ای که از پژوهش به دست آمده به این قرار است: گردش مالی 
رسانه های آنالین در هر ماه بین یک تا 10 میلیون تومان است، بیشترین درآمد 
رسانه های آنالین از محل جذب آگهی و بعد از آن بودجه های شخصی افراد و 
گردانندگان این نوع رسانه ها است، سرمایه مورد نیاز جهت راه اندازی یک رسانه 
آنالین 20-1 میلیون تومان است، اکثر رسانه های آنالین بدون کمک های مالی 

قادر به ادامه فعالیت نیستند.
واژگان�کلیدی

رسانه های آنالین، اینترنت، مدیریت، اقتصاد، وب سایت، خبرگزاری، وبالگ.
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چگونه است؟ به منظور دستیابی به پاسخ سؤاالت 
فوق، پژوهشی توسط محقق انجام شد که مقاله 

حاضر از تحقیق مذکور استخراج شده است.
اهداف:

هدف اساسی این تحقیق دستیابی به یک ارزیابی 
روشن از وضعیت مدیریت و اقتصاد رسانه های 

آنالین در ایران است.
سؤاالت:

سؤاالت اساسي این تحقیق عبارت است از:
۱. گردش مالی رسانه های آنالین چقدر است؟ 

۲. محل کسب درآمد رسانه های آنالین چیست؟
ایران  آنالین در  راه اندازی یک رسانه  ۳. هزینه 

چقدر است؟
۴. حقوق و درآمد ژورنالیست های آنالین در ایران 

چگونه است؟
بازدیدکنندگان  و  مخاطبان  وضعیت   .۵
)هم ردیف تیراژ در رسانه های مکتوب( و سایر 
موتورهای  )مانند  اطالعات  کسب  شیوه های 
جست وجو،RSS  و سایر شیوه ها( از رسانه های 

آنالین در ایران چگونه است؟ 
نظر  از  آنالین  رسانه های  مدیریت  نحوه   .۶
تحریریه،  سازمان دهی  و  اداری  تشکیالت 
گروه های تخصصی، هیئت تحریریه، سردبیر، 
مدیرمسئولی و شوراهای راهبری چگونه است؟

تعداد،  لحاظ  )به  انسانی  نیروی  وضعیت   .7
نحوه  و  محل  آموزش ها، جنسیت،  تخصص، 

همکاری( در رسانه های آنالین چگونه است؟
در  انتشار  هزینه های  مدیریت  وضعیت   .۸

رسانه های آنالین چگونه است؟
یک  راه اندازی  اقتصادی  و  مدیریتی  الزامات   .۹

رسانه آنالین چیست؟ 
۱۰. مدیریت مسائل حقوقی )کپی رایت، مجوز، 
شکایات و حقوق مؤلف( در رسانه های آنالین 

چگونه است؟
۱۱. نحوه تأمین منابع مالی رسانه های آنالین و 
وابستگی آن ها به تشکل های سیاسی چگونه 

است؟
فرضیه ها 

فرضیه اصلی
بر  متکی  عمدتاً  ایران  در  آنالین  رسانه های 
کمک های اقتصادی تشکل ها و گروه های سیاسی 

و ذی نفوذ اداره شده و استقالل مالی و اقتصادی 
ندارند.

فرضیه فرعی
آنالین  رسانه های  در  شاغل  نیروهای  تعداد   .۱

ایران کمتر از ۵ نفر است.
رسانه های  در  متداول  تحریریه  تشکیالت   .۲

آنالین ایران وجود ندارد.
گردش  میزان  و  بازدیدکنندگان  تعداد  بین   .۳
مالی رسانه های آنالین ارتباط معناداری وجود 

دارد.
۴. رسانه های آنالین پرمخاطب در ایران به سمت 
جذب منابع مالی از طریق آگهی روی آورده اند.

ایران  در  آنالین  رسانه های  راه اندازی  هزینه   .۵
به مراتب کمتر از رسانه های سنتی است.

۶. بین رعایت کپی رایت در رسانه های آنالین و 
شکایت از آن ها ارتباط معناداری وجود دارد.

در  آنالین  رسانه های  بین کپی رایت مطالب   .7
سایر رسانه ها و شکایت آن ها از دیگران ارتباط 

معناداری وجود دارد.
روش پژوهش

سؤال  بخش  در  پژوهش  این  در  تحقیق  روش 
روش  به صورت  سایبر  فضای  صاحب نظران  از 
پیمایشی و در بخش نظریه ها و دیدگاه های مرتبط 
با مدیریت و اقتصاد رسانه ها، روش اسنادی است. 
مطالعه اسناد و اطالعات منتشرشده در این زمینه 
بخشی مهمی از مواد الزم این تحقیق را فراهم 
اطالعات  این  هدفمند  ترکیب  با  کرد.  خواهد 
می توان تصویری نسبتاً کامل از موضوع ارائه داد.

جامعه آماری
وب سایت های  کلیه  تحقیق  این  آماری  جامعه 
خبری، نشریات آنالین و خبرگزاری های اینترنتی 
فارسی زبان است که تعریف عملیاتي این مفاهیم 
در بخش مربوطه آمده است. بر این اساس جامعه 
که  بودند  وب سایت   ۲۵۰ تحقیق  این  آماری 
بخش عمده ای از رسانه ها مورد نظر تحقیق را 

در برمی گیرد.
برآورد حجم نمونه

خطاي  به  توجه  با  مــورگــان«  و  »کرجسي 
نمونه گیری ۰/۰۵ و سطح اطمینان ۹۵ درصد 
همبسته با آماره مجذور کاي )خي دو( براي یک 

درجه آزادي فرمول زیر را پیشنهاد کرده اند:
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جدول مذکور را بر اساس این فرمول و مقادیر 
ثابت  تجربه  به  چون  کرده اند.  ارائه   N مختلف 
شده است که حجم نمونه به دست آمده از فرمول 
جدول  اساس  بر  دیگر  عبارت  به  )یا  یادشده 
مذکور( با حجم نمونه به دست آمده از فرمول های 
نسبت برابر است، لذا می توان با اطمینان خاطر 
این اساس برای  بر  از این جدول استفاده کرد. 
نمونه ای معادل  به حجم ۲۵۰ مورد،  جامعه ای 
۱۵۰ مورد کافی است و از آنجا که حجم آماری 
جامعه در پژوهش حاضر ۲۵۰ مورد وب سایت 
بوده است، نمونه ای به حجم ۱۵۰ مورد مناسب 
تشخیص داده شد. )دالور، ۱۳7۸، صفحه ۲7۵(

روش تجزيه و تحلیل داده ها
براي تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهاي مناسب 
است.  شده  استفاده  استنباطي  و  توصیفي 
 Spss داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
روش گردآوری اطالعات

روش گردآوری اطالعات در این تحقیق استفاده 
از پرسش نامه، اسناد و اطالعات است.

مبانی نظری تحقیق
وارد  دهه ۱۹۹۰  آغاز  از  که  رسانه«  »مدیریت 
حوزه هاي علمي و دانشگاهي شده است، به شدت 
نیازمند توصیف، تفسیر و تبیین نظریه هایي است 
که از آن ها به عنوان موتور تغییر رسانه هاي جمعي 
بهره گیرد؛ اما پیشینه  تحقیق در رشته  مدیریت 
رسانه نشانگر آن است که این حوزه داراي ادبیات 
مباحث  پایه   بر  و  نیست  گسترده اي  و  غني 
و  مدیریت  کاربردي  و  مهم  رشته هاي  تئوریک 

ارتباطات استوار مانده است.
نظريه های اقتصاد و مديريت اينترنت

ابعاد  در  اینترنت  همه جانبه  رشد  با  هم زمان 
و  تأثیرگذاری  فعالیت،  چارچوب  مختلف، 

اجتماعی،  عامل  ده ها  از  اینترنت  تأثیرپذیری 
فنی، سیاسی و فرهنگی و اهمیت انکارناپذیرش 
متر  یک  فقدان  همچنان  جهانی،  اقتصاد  در 
اقتصادی  تحلیل  برای  قابل قبول  اندازه گیری 
است.  شده  تبدیل  فزاینده  معضلی  به  اینترنت 
برای  اقتصادی  مدل  یک  ارائه  دیگر  دشواری 
اینترنت در آنجا است که هر مدل قابل قبولی 
فنی،  جنبه های  تا  است  ناچار  اینترنت،  برای 
فرهنگی  حتی  و  حقوقی  سیاسی،  اقتصادی، 
و اجتماعی را کنار هم بنشاند، امری که تقریباً 
غیرممکن به نظر می رسد. به همین خاطر، در 
و  نحوه دید  به  بسته  ارائه شده،  اغلب مدل های 
دیگر  جنبه  به  جنبه  یک  نویسنده،  خواستگاه 
می شود.  بیشتری  تأکید  آن  بر  و  یافته  برتری 

)کلی، ۱۳۸۳، صفحه ۱۰۵(

به عنوان  اینترنت  عملکرد  نحوه  تعیین  در 
چند  به  را  آن  می توان  اقتصادی،  سیستم  یک 

زیرسیستم اقتصادی دیگری تجزیه کرد: 
- اقتصاد شبکه های دیجیتال

- اقتصاد ISP ها و مدل های قیمت گذاری 
- اقتصاد اطالعات

- اقتصاد سیاسی و مباحث قانونی

    n: حجم نمونه                 

d : اشتباه مجاز يا سطح خطا 
Z : سطح اطمینان برای آزمون يک دامنه

P :   نسبتی از جامعه که دارای ويژگی مورد نظر است 
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دشواری دیگر ارائه  �
یک مدل اقتصادی 

برای اینترنت در آنجا 
است که هر مدل 
قابل قبولی برای 

اینترنت، ناچار است 
تا جنبه های فنی، 

اقتصادی، سیاسی، 
حقوقی و حتی 

فرهنگی و اجتماعی 
را کنار هم بنشاند، 

امری که تقریبًا 
غیرممکن به نظر 

می رسد.
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از  استفاده  گسترش  دلیل  به  جهاني  اقتصاد 
کامپیوتر و افزایش دسترسي به اینترنت به عنوان 
یک شبکه ارتباطات عمومي، شدیداً متحول شده 
است. توماس فریدمن، اقتصاددان مشهور در کتاب 
جهان مسطح است )The World Is Flat( شرح 
 »dell« مانند که چگونه شرکت هایی  می دهد 
توانسته اند خط عرضه خود را اداره و شیوه های 
طراحي و ساخت محصوالت را دگرگون سازند، 
روشي که سایر کمپانی ها نیز آن را دنبال کرده اند. 
در نتیجه حداقل در کشورهاي توسعه یافته غرب 
است،  شده  همگاني  اینترنت  به  دسترسي  که 
زندگي  و  رسانه ای  روندهاي سیاسي، مدل هاي 
هر روزه مردم در حال تغییر است. وبالگ ها تا 
آمریکا  انتخابات  نتایج  شکل گیری  در  حدودی 
بر  نظارت  زمینه  در  به خصوص  داشتند  نقش 
ریاکاري هاي  و  دورویي  دادن  نشان  و  انتخابات 

سیاسي به مردم. )ایتول، ۱۳۸۴، صفحه ۱۵۲(
تأثیر فناوري هاي  ارتباطي  بر جهاني  شدن  اصوالً 
است   جهاني   ارتباطي   فناوری های   دید  گستره  
تأثیر  تحت   را  زمین   سیاره   کل   مي خواهند  و 
مي رسد  نظر  به   دهند.  قرار  خود  ویژگي هاي  
به   فاصله هاي فیزیکي   به ویژه   فاصله ها  عصر  که  
ابزار و فنون   الکتروني   پایان  رسیده  است . عصر 
است .  داده   قرار  بشر  اختیار  در  را  نیرومندي  
تلفني ،  شبکه هاي   ارتباط جمعی،  گسترش  
تمامي   اطالعاتي   بزرگراه هاي   و  ماهواره ها 
به   بیشتر  هرچه   را  انسان  زندگي   جنبه هاي  
خدمات  و صنایع  اطالعاتي  و ارتباطي  متکي  کرده  
است. از دیدگاه ناظران، امروزه فناوري اطالعات 
اقتصاد پیشرفته  داراي حضوري رو به رشد در 

است.  )سایت جامعه اطالعاتی، ۱۳۸۹(
در  مرکزی  مجموعه  یک  توسط  اینترنت 
سرآغاز  این  که  می شود  هدایت  ایاالت متحده 
مناقشه ای  بزرگ در دنیا است که بر سر کنترل بر 
اینترنت به وجود آمده است. »رافائل روهوزینکی« 
یکی از محققان دانشگاه کمبریج انگلستان طی 
سانسور  که  است  معتقد  همکارانش  با  بررسی 
اینترنت تا حدودی بستگی به موقعیت جغرافیایی 
 ONI Open Net initia Tive کشورها دارد. گروه
متشکل از استادان و محققان دانشگاه های تورنتو 
کمبریج  و  آکسفورد  هــاروارد،  حقوق  دانشگاه 

از عوامل اصلی فیلتر کردن وب سایت ها  برخی 
هنجارهای  و  امنیت  قدرت  سیاسی،  مسائل  را 

)۱۳۸۹،medianews ( .اجتماعی عنوان کردند
سرشناس  نظریه پردازان  از  کستلز«  »مانوئل 
کتاب  در  شهري  تغییر  و  اطالعات  باب  در 
معروفش به نام»شهر اطالعاتي« می گوید: توسعه 
شبکه های تکنولوژي اطالعاتي در سراسر جهان، 
اهمیت جریان های اطالعاتي را براي سازمان دهی 
عین حال  در  و  افزایش  اقتصادي  و  اجتماعي 
اهمیت نقاط خاص جغرافیایي را کاهش مي دهد. 
عمده  نگراني  اطالعاتي  اقتصاد  در  نتیجه  در 
به  پاسخگویي  چگونگي  و  مدیریت  سازمان ها 
جریان های اطالعات است. )وبستر،۱۳۸۰، صفحه 

)۱۵۶
و  مفاهیم  ــاره  درب نهایی  جمع بندی  یک  در 
آنالین می توان  با رسانه های  نظریه های مرتبط 
ترسیم  رسانه ها  این  ویژگی های  شامل  جدولی 

کرد.

نظريه های مديريت رسانه
در  رســانــه،  مدیریت  میان رشته ای  رشته 
رسانه ای  رویکردهای  مختلف  دپارتمان های 
مختلفی دارد. »کالج ارتباطات لندن« مدیریت 
به عنوان مدیریت رسانه های چاپی در  را  رسانه 
نظر گرفته است. مدیریت در مدیریت رسانه های 

توسعه شبکه های  �
تکنولوژی اطالعاتی 

در سراسر جهان، 
اهمیت جریان های 

اطالعاتی را برای 
سازمان دهی 

اجتماعی و 
اقتصادی افزایش 

و در عین حال 
اهمیت نقاط خاص 

جغرافیایی را کاهش 
می دهد.
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مقايسه کلی رسانه های جمعی سنتی و رسانه های جديد

رسانه های جديدرسانه های جمعی سنتی

محدودیت جغرافیایی: خود را با بازارهای جغرافیایی یا 
مخاطبان منطقه ای تطبیق می دهند؛ بازار مشخص 

فاصله نمی شناسد: خود را با نیازها، خواست ها و عالیق 
مصرف کنندگان، صرف نظر از محل فیزیکی آن ها تطبیق 

می دهند؛ موضوع مشخص

سلسله مراتب اخبار و اطالعات از طریق سلسله مراتب عمودی 
متشکل از دروازه بان خبری و ویراستان متعدد، به مخاطب 

می رسد. 
افقی: این امکان وجود دارد که اخبار و اطالعات به صورت افقی 

پخش شوند، از غیرحرفه ای های دیگر

جهت یک طرفه: انتشار اخبار و اطالعات عموماً یک طرفه است، 
مکانیزم بازخورد محدود است. 

تعاملی: بازخوردها فوری بوده و در بسیاری از مواقع مورد 
سانسور یا دخل و تصرف واقع نمی شوند؛ بحث و گفت وگو 

به جای مقاله ها و نظرات متعلق به یک نفر

محدودیت مکانی/زمانی: روزنامه ها به لحاظ مکانی محدودند 
)خالء خبری( و رادیو و تلویزیون به لحاظ زمانی

محدودیت مکانی/زمانی کمتر: اطالعات به صورت دیجیتالی 
ذخیره می شوند؛ فوق متن ها )هایپرتکست ها( امکان ذخیره 

حجم بزرگی از اطالعات را به صورت »الیه ها« روی هم فراهم 
می آورد.

گردانندگان حرفه ای: روزنامه نگاران آموزش دیده، گزارشگران 
و »متخصصان«، کارکنان رسانه های جمعی سنتی را تشکیل 

می دهند.

گردانندگان آماتور/غیرحرفه ای: هر کسی که حرفی برای گفتن 
دارد، می تواند آن را روی وب منتشر کند، حتی افراد آماتور و 

غیرحرفه ای

هزینه: هزینه های باالی تأسیس یک نشریه یا ایستگاه رادیو و 
تلویزیون، عامل بازدارنده ای برای اغلب مردم است. 

هزینه های پایین: در مقام مقایسه، هزینه چاپ و انتشار 
به صورت الکترونیکی روی اینترنت بسیار کمتر است.

عالیق عمومی: بسیاری از رسانه های جمعی رایج مخاطبان 
پرشمار را هدف گرفته اند و از این رو برنامه های همه پسند 

عرضه می کنند.

مشتری گرا: رسانه های جدید، به دلیل محدودیت های مکانی/
زمانی کمتر و دغدغه کمتری که به بازار دارد، عالقه های 

شخصی را به طور ریشه ای مدنظر دارد.

خطی بودن محتوا: اخبار و اطالعات در قالب یک نظم منطقی 
خطی سازمان یافته اند، رعایت سلسله مراتب خبری

غیرخطی بودن محتوا: اخبار و اطالعات از طریق 
هایپرتکست ها به هم مرتبط می شوند، از طریق عالقه و شهود 

دنبال می شوند، نه از طریق منطق

بازخورد: بازخوردها به صورت نامه و تلفن به سردبیر می رسد؛ 
در نتیجه کند، پرزحمت، تعدیل شده و ویرایش شده است؛ 

محدودیت زمانی/مکانی

 )E.Mail( »بازخورد: بازخوردها به صورت »پست الکترونیکی
و گفت وگوهای گروهی مستقیم منتقل شده و به طور نسبی 

ساده و کم زحمت هستند و اغلب از ویرایش و دخل و تصرف 
مصون می مانند.

متکی به آگهی های تبلیغاتی: نیاز به جمع کردن مخاطبان 
بیشتر برای صاحبان کاال و خدمات به منظور رسیدن به درآمد 

بیشتر

منابع مالی گوناگون: ضمن اینکه آگهی ها روزبه روز افزایش 
می یابند، دیگر منابع تأمین مالی، امکان تهیه مطالب و 

محتوای متنوع را فراهم می آورد.

وابستگی به نهادهای رسمی: بیشتر رسانه های سنتی را 
تشکیالت بسیار بزرگی با ساختارهای متمرکز اداره می کنند.

تمرکززدایی: تکنولوژی نوین، امکان تولید و انتشار اخبار و 
اطالعات را به صورت وسیع و همه جانبه فراهم می سازد.

چارچوب ثابت: محتوای مطالب بر حسب رسانه ای خاص، 
تولید و توزیع می شوند و به طور نسبی، از نظر مکانی و زمانی 

ثابت هستند. 

چارچوب قابل انعطاف: مطالب و محتوا به طور مقاوم تغییر 
می یابند، به روز و تصحیح می شوند و مورد تجدیدنظر قرار 

می گیرند؛ به عالوه، امکانات چندرسانه ای، امکان ادغام فرم های 
مختلف رسانه ها را در یک برنامه فراهم می آورند.

ارزش خبری استانداردهای ژورنالیستی: محتوا بر اساس 
هنجارها و اخالقیات سنتی تولید و ارزیابی می شوند. 

استانداردهای تکوینی: هنجارها و ارزش ها مبهم اند همیشه 
در حال شکل گیری اند، محتوا بر اساس محاسن و اعتبارشان 

تولید و ارزش گذاری می شوند. 



شماره 16
اسفند 94

14

آنالین، اهمیت و حساسیتی خاص می یابد. اگر 
برای شناختن،  معنی مسئولیت  به  را  مدیریت 
و  دادن  توسعه  کردن،  هدایت  کردن،  طراحی 
ارزیابی کردن سرمایه گذاری و در پی آن سازمان 
 Prof. Dr. Beat( و فعالیت هایش در نظر بگیریم؛
F. Schmid, ۲۰۰۲( و آن را در کنار این تعریف از 
رسانه قرار دهیم که رسانه عبارت است از سیستم 
در  ارتباطات  می دهد  اجازه  که  ارتباطی  کانال 
با زبان  میان زمان و فضا، )یک فضای منطقی 
و زمینه مشترک( جریان داشته باشد. پس رسانه 
کانال + منطق عمل + سازمان.  یعنی سیستم 

)شکرخواه، ۱۳۸۵، صفحه 77(
برجسته  کارشناسان  از  یکي  ــوز  دی ــارک  م
آشکارا  و  به صراحت  آنالین  روزنامه نگاری 
آنالین  روزنامه نگاری  نوعي  را  وبالگ نویسي 
او معتقد است وبالگ ها گونه ای  اعالم می کند. 
که  چرا  هستند؛  نوین  آنالین  روزنامه نگاری  از 
به صورت آنالین از تجربه ها به ما خبر می دهند 
و لینک هاي در مورد محتوا در اختیار خوانندگان 
خود قرار می دهند که توأم با تفسیر است و آن ها 

را هنگام گشت زدن در محیط وب یافته اند.
دن گیلمور که بیش از یک دهه است تحوالت 
مداوم تکنولوژی های ارتباطي را پوشش می دهد 
تأثیرگذار  فردي  به  خود  اینترنتي  ستون  در  و 
تأثیرات  با  مرتبط  پژوهش های  عرصه  در 
تکنولوژي هاي ارتباطي بر رسانه ها تبدیل شده 
است در کتاب معروف »ما رسانه ها: روزنامه نگاری 
را  خود  دیدگاه  مردم«  براي  مردم  از  مردمي، 
چنین تشریح می کند: من با رسانه های عظیمي 
آن ها  به  ربطي  وبالگ ها  می کنند  احساس  که 
ندارند و همچنین با وبالگ هایی که فکر می کنند 
روزنامه نگاری در حال واگذارشدن به آن ها است، 

مخالفم. )جهانشاهی، ۱۳۸۸(
به نوعی حتی می توان گفت جریان انتقال خطی 
اطالعات و مفهوم آشنای »پیام-فرستنده-کانال–

گیرنده« دگرگون شده و جای فرستنده و گیرنده 
عوض شده است.

نظريه های رسانه های آنالين
ژورنالیسم  استاد  آدامز،  مک  مایندي  پروفسور 
دانشگاه  روزنامه نگاری  و  ارتباطات  دانشکده  در 
فلوریداي آمریکا معتقد است: آنالین ژورنالیسم 

آنالین  رسانه های  ویژگی های  با  باید  همیشه 
نوشته، گزارش و تولید شود. روزنامه نگار آنالین 
بیشتر  صداي  بیشتر،  عکس  دنبال  به  پیوسته 
و  است  رویدادها  بصري تر  روایت  شیوه های  و 
همیشه به یک مخاطب بسیار گرفتار و در عجله 
فکر می کند. روزنامه نگار آنالین پیوسته به اصل 
پرهیز  طوالني نویسي  از  و  می اندیشد  مطلب 

می کند.
جیمز گلن استووال، استاد روزنامه نگاری دانشگاه 
آالباما معتقد است: روزنامه نگاری سایبر به زودی 
نقش  داد.  خواهد  تغییر  را  روزنامه نگاری  اصل 
و  بررسی کننده  دبیر،  به عنوان  روزنامه نگاران 
ترکیب گر در حال ضعیف شدن است و در مقابل 
این مخاطبان هستند که در قبال اخبار فعال تر 

می شوند. 
پروفسور »راجر فیلد« عضو مدرسه روزنامه نگاری 
و  آمریکا  کنت  دانشگاه  در  جمعي  ارتباطات  و 
رئیس مرکز پژوهشي رسانه های سایبر دانشگاه 
کنت اوهایو، می گوید: اکثر روزنامه ها در آمریکا 
و سایر نقاط جهان تا سال ۲۰۲۰ از نسخه های 
چاپي پایان هفته دست می کشند و آن ها را بر 
روي کاغذ منتشر نمی کنند. )ضیایی پرور، ۱۳۸7، 

صفحه ۶7(

يافته هاي پژوهش
در این بخش از پژوهش در دو سطح توصیفی 
ــای  داده ه تحلیل  و  تجزیه  به  استنباطی  و 
توصیفی  در سطح  شد.  پرداخته  آمده  به دست 

روزنامه نگار آنالین  �
پیوسته به دنبال 

عکس بیشتر، صداي 
بیشتر و شیوه های 

روایت بصري تر 
رویدادها است 

و همیشه به یك 
مخاطب بسیار گرفتار 

و در عجله فکر 
می کند. 
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درصد  مطلق،  )فراوانی  فراوانی  شاخص های  از 
نمودار  همچنین  و  تجمعی(  فراوانی  و  فراوانی 
گویه ها  از  یک  هر  برای   Pie chart(( دایره ای 
استفاده شد. در سطح استنباطی نیز با استفاده 
از آزمون خی دو )chi-square( تک متغیری و 
دو متغیری به تجزیه و تحلیل و استنباط سؤاالت 
حاضر  تحقیق  فرضیه های  آزمون  و  پژوهشی 
پرداخته شد. به دلیل طوالنی شدن حجم مقاله 
صرفاً  و  شده  خودداری  توصیفی  ذکر سطح  از 
به سطح استنباطی و پاسخ به سؤاالت تحقیق 

پرداخته شده است.
تجزيه و تحلیل استنباطی

بخش اول: بررسی سؤاالت پژوهش
در این بخش جهت بررسی سؤاالت پژوهش از 
آزمون خی دو یک متغیری استفاده شده است. به 
دلیل جامع بودن برخی سؤاالت پژوهش چندین 
نظر  مورد  سؤال  به  پاسخگویی  جهت  را  گویه 
مورد آزمون قرار دادیم. بدیهی است هر آزمون 
پاسخ بخشی از سؤال مذکور را تأمین می نماید 
که برآیند آن ها پاسخ سؤال مربوطه را تشکیل 
فراوانی های  به  مربوط  جداول  ضمناً  می دهد. 
مورد مشاهده و مورد انتظار نیز برای هر آزمون 
ارائه شده است. الزم به توضیح است که میزان 
در  صفر  فرض  رد  )احتمال  اول  نوع  خطای 
حالی که این فرض درست باشد( در این تحقیق 
۰/۰۵ در نظر گرفته شده است؛ بنابراین آن گونه 
معناداري  سطح  که  هستند  قابل قبول  روابطی 
چقدر  هر  بنابراین  باشد؛   ۰/۰۵ حداکثر  آن ها 
میزان سطح معناداری کمتر باشد، بیانگر تأیید 
مطمئن تر فرضیه مورد بررسی است که در جدول 

زیر نشان داده شده است.

نشان دهنده سطح معناداري 
قابل قبول

)احتمال صحت ۹۵ 
درصد(

)احتمال صحت ۹۹ نشان دهنده سطح معناداري زیاد
درصد(

آنالین  رسانه های  مالی  گردش  اول-  سؤال 
چقدر است؟

جدول شماره 4-1: توزيع فراوانی مشاهده شده و 
مورد انتظار مربوط به میزان گردش مالی رسانه

فراوانی مورد گزينه
مشاهده

فراوانی 
باقی ماندهمورد انتظار

بین ۱ تا 
۱۰ میلیون 

تومان
۴۱۳۶/۲۵۴/7۵

بین ۱۰ تا 
۲۰ میلیون 

تومان
۳۶۳۶/۲۵-۰/۲۵

بین ۲۰ تا 
۵۰ میلیون 

تومان
۲۱۳۶/۲۵-۱۵/۲۵

مایل به 
اظهارنظر 

نیستم
۴7۳۶/۲۵۱۰/7۵

۱۴۵کل

�آماره�کای�اسکوئر�

) 2χ (
سطح�درجه آزادی

)sig(معناداری�

۱۰/۲۳۰/۰۱7

همان گونه که در جدول فوق مالحظه می شود 
اسکوئر  کای  آزمون  آماره  مقدار  به  توجه  با 

 )=۰Sig/۰۱7( و سطح معناداری )
2χ =۱۰/۲(

بین  معناداری  تفاوت  درصد   ۹۵ اطمینان  با 
جود  و  آنالین  رسانه های  مالی  گردش  میزان 
می توان  اطمینان  درصد   ۹۵ با  بنابراین  دارد. 
اظهار داشت که توزیع پاسخ ها یکنواخت نبوده و 
گزینه های با فراوانی بیشتر تعیین کننده نوع پاسخ 
هستند؛ لذا نتیجه می گیریم که بعد از فراوانی 
افرادی که مایل به اظهارنظر راجع به گردش مالی 
رسانه خود نبوده اند بیشترین فراوانی مربوط به 
بوده  تا ۱۰ میلیون تومان  گردش مالی بین ۱ 
است که به لحاظ آماری تفاوت معناداری با سایر 

مقادیر دارد.
رسانه های  درآمد  کسب  محل  دوم-  سؤال 

آنالین چیست؟
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جدول شماره 4-2: توزيع فراوانی مشاهده شده و 
مورد انتظار مربوط به محل تأمین درآمدهای رسانه

گزينه
فراوانی 
مورد 

مشاهده
فراوانی 

باقی ماندهمورد انتظار

۶۳۳7/۲۵۲۵/7۵آگهی ها
کمک هاي 

۱۳/۲۵-۲۴۳7/۲۵مردمي

کمک هاي 
۱۴/۲۵-۲۳۳7/۲۵حزبي یا دولتي

۳۹۳7/۲۵۱/7۵بودجه شخصي
۱۴۹کل

آماره�کای�اسکوئر�

) 2χ (
سطح�معناداری�درجه آزادی

)sig(

۲۸/۰۳۰/۰۰۰

همان طور که در جدول فوق مالحظه می شود 
اسکوئر  کای  آزمون  آماره  مقدار  به  توجه  با 

 =۰Sig/۰۰۰( معناداری  سطح  و   )
2χ =۲۸/۰(

بین  معناداری  تفاوت  درصد  اطمینان ۹۹  با   )
محل تأمین درآمدهای رسانه های آنالین و جود 
می توان  اطمینان  درصد   ۹۹ با  بنابراین  دارد. 
اظهار داشت که توزیع پاسخ ها یکنواخت نبوده 
و گزینه های با فراوانی بیشتر تعیین کننده نوع 
پاسخ هستند؛ لذا با توجه به مقادیر مربوط به 
فراوانی های مورد مشاهده نتیجه می گیریم که 
آگهی ها و بودجه شخصی مهم ترین منابع تأمین 

درآمدهای رسانه ها هستند.
سؤال سوم-هزینه راه اندازی یک رسانه آنالین 

در ایران چقدر است؟
جدول شماره 4-3: توزيع فراوانی مشاهده شده و 

مورد انتظار مربوط به میزان سرمايه مورد نیاز جهت 
راه اندازی يک رسانه

گزينه
فراوانی 
مورد 

مشاهده

فراوانی 
مورد 
انتظار

باقی مانده

بین ۱ تا ۱۰ 
۵۸۳7/۵۲۰/۵میلیون تومان

بین ۱۰ تا ۲۰ 
۵۵۳7/۵۱7/۵میلیون تومان

بین ۲۰ تا ۵۰ 
۹/۵-۲۸۳7/۵میلیون تومان

باالتر از ۵۰ 
۲۸/۵-۹۳7/۵میلیون تومان

۱۵۰کل

آماره�کای�اسکوئر�)

) 2χ
سطح�درجه آزادی

)sig(معناداری�

۴۳/۴۴۳۰/۰۰۰

همان گونه که در جدول فوق مالحظه می شود 
اسکوئر  کای  آزمون  آماره  مقدار  به  توجه  با 

 )Sig=۰/۰۰۰( و سطح معناداری )
2χ =۴۳/۴۴(

با اطمینان ۹۹ درصد تفاوت معناداری بین میزان 
رسانه  یک  راه انــدازی  نیاز جهت  مورد  سرمایه 
آنالین جود دارد. بنابراین با ۹۹ درصد اطمینان 
می توان اظهار داشت که توزیع پاسخ ها یکنواخت 
نبوده و گزینه های با فراوانی بیشتر تعیین کننده 
نوع پاسخ هستند؛ لذا با توجه به مقادیر مربوط 
به فراوانی های مورد مشاهده نتیجه می گیریم 
که سرمایه مورد نیاز جهت راه اندازی یک رسانه 

آنالین ۲۰-۱ میلیون تومان است.
سؤال چهارم-حقوق و درآمد ژورنالیست های 

آنالین در ایران چگونه است؟
جدول شماره 4-4: توزيع فراوانی مشاهده شده و 

مورد انتظار مربوط به میزان حقوق ژورنالیست های 
شاغل در رسانه

گزينه
فراوانی 
مورد 

مشاهده
فراوانی 

باقی ماندهمورد انتظار

بین ۵۰۰ تا 
۵/۲۵-7۰۰۳۲۳7/۲۵ هزار تومان

بین 7۰۰ تا 
۹۰۰۵۲۳7/۲۵۱۴/7۵ هزار تومان

بین ۱ تا ۱,۵ 
۴۴۳7/۲۵۶/7۵میلیون تومان

مایل به 
۱۶/۲۵-۲۱۳7/۲۵اظهارنظر نیستم

۱۴۹کل
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آماره�کای�اسکوئر�

) 2χ (
سطح�معناداری�درجه آزادی

)sig(

۱۴/۹۳۰/۰۰۲

همان گونه که در جدول فوق مالحظه می شود 
اسکوئر  کای  آزمون  آماره  مقدار  به  توجه  با 

 )Sig=۰/۰۰۲( و سطح معناداری )
2χ =۱۴/۹(

با اطمینان ۹۹ درصد تفاوت معناداری بین میزان 
وجود  رسانه  در  شاغل  ژورنالیست های  حقوق 
می توان  اطمینان  درصد   ۹۹ با  بنابراین  دارد؛ 
اظهار داشت که توزیع پاسخ ها یکنواخت نبوده 
و گزینه های با فراوانی بیشتر تعیین کننده نوع 
پاسخ هستند؛ لذا با توجه به مقادیر مربوط به 
فراوانی های مورد مشاهده نتیجه می گیریم که 
بیشترین حقوق دریافتی در حدود 7۰۰ تا ۹۰۰ 

هزار تومان و بین ۱ تا ۱/۵ میلیون تومان است.
سؤال پنجم: وضعیت مخاطبان و بازدیدکنندگان 
سایر  و  مکتوب(  رسانه های  در  تیراژ  )هم ردیف 
موتورهای  )مانند  اطالعات  کسب  شیوه های 
جست وجو،RSS  و سایر شیوه ها( از رسانه های 

آنالین در ایران چگونه است؟ 
جدول شماره 4-5: توزيع فراوانی مشاهده شده و 

مورد انتظار مربوط به تعداد بازديدکنندگان از رسانه 
در طول روز

فراوانی مورد گزينه
مشاهده

فراوانی مورد 
باقیماندهانتظار

۳۸۳۶/7۵۱/۲۵کمتر از هزار
بین ۱۰۰۰ تا 

۵۴۸۳۶/7۵۱۱/۲۵ هزار

بین ۵ هزار تا 
۴/7۵-۱۰۳۲۳۶/7۵ هزار

باالتر از ۱۰ 
7/7۵-۲۹۳۶/7۵هزار

۱۴۹کل

آماره�کای�اسکوئر�)

) 2χ
سطح�معناداری�درجه آزادی

)sig(

۵/7۳۰/۱۲۵

همان طور که در جدول فوق مالحظه می شود با 
توجه به مقدار آماره آزمون کای اسکوئر )۵/7=

تفاوت   )=۰Sig/۱۲۵( معناداری ( و سطح 
2χ

رسانه  از  بازدیدکنندگان  تعداد  بین  معناداری 
در طول روز وجود ندارد؛ بنابراین توزیع پاسخ ها 
نفر  از ۱۰ هزار  باالتر  تا  نفر  از هزار  بین کمتر 
یکنواخت بوده و تفاوت معناداری به لحاظ آماری 
بین گزینه ها وجود ندارد و تفاوت مشاهده شده 

ظاهری بوده و واقعی نیست. 
سؤال ششم: نحوه مدیریت رسانه های آنالین 
از نظر تشکیالت اداری و سازمان دهی تحریریه، 
سردبیر،  تحریریه،  هیئت  تخصصی،  گروه های 

مدیرمسئولی و شوراهای راهبری چگونه است؟
جهت  است  جامع  سؤال  این  که  آنجایی  از 
پاسخگویی به آن سه گویه را مورد آزمون قرار 

دادیم که در ذیل ارائه شده است: 
جدول شماره 4-6: توزيع فراوانی مشاهده شده و 
مورد انتظار مربوط به وجود شورای سردبیری در 

رسانه

گزينه
فراوانی 
مورد 

مشاهده
فراوانی مورد 

باقی ماندهانتظار

۱۲-۵۹7۱وجود دارد
۸۳7۱۱۲وجود ندارد

۱۴۲کل

آماره�کای�اسکوئر�)

) 2χ
سطح�معناداری�درجه آزادی

)sig(

۴/۱۱۰/۰۴۴

همان گونه که در جدول فوق مالحظه می شود با 
2χ توجه به مقدار آماره آزمون کای اسکوئر )۴/۱=

( و سطح معناداری )Sig=۰/۰۴۴( با اطمینان ۹۵ 
درصد تفاوت معناداری بین تعداد رسانه های که 
شورای سردبیری دارند و رسانه هایی که فاقد آن 
هستند وجود دارد؛ بنابراین با ۹۵ درصد اطمینان 
می توان اظهار داشت که توزیع پاسخ ها یکنواخت 
نبوده و گزینه های با فراوانی بیشتر تعیین کننده 
نوع پاسخ هستند؛ لذا با توجه به مقادیر مربوط 
به فراوانی های مورد مشاهده نتیجه می گیریم که 
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اکثر رسانه های آنالین شورای سردبیری ندارند.
جدول شماره 4-7: توزيع فراوانی مشاهده شده و 

مورد انتظار مربوط به وجود هیئت تحريريه در رسانه

فراوانی مورد گزينه
مشاهده

فراوانی 
باقی ماندهمورد انتظار

۸77۲۱۵وجود دارد
۱۵-۵77۲وجود ندارد

۱۴۴کل

آماره�کای�اسکوئر�)

) 2χ
سطح�درجه آزادی

)sig(معناداری�

۶/۳۱۰/۰۱۲

همان گونه که در جدول فوق مالحظه می شود با 
توجه به مقدار آماره آزمون کای اسکوئر )۶/۳=

با   )Sig=۰/۰۱۲( معناداری  سطح  و   )
2χ

اطمینان ۹۵ درصد تفاوت معناداری بین تعداد 
رسانه های که هیئت تحریریه دارند و رسانه هایی 
که فاقد آن هستند وجود دارد؛ بنابراین با ۹۵ 
درصد اطمینان می توان اظهار داشت که توزیع 
پاسخ ها یکنواخت نبوده و گزینه های با فراوانی 
بیشتر تعیین کننده نوع پاسخ هستند؛ لذا با توجه 
مورد مشاهده  فراوانی های  به  مربوط  مقادیر  به 
نتیجه می گیریم که اکثر رسانه های آنالین هیئت 

تحریریه دارند.

جدول شماره 4-8: توزيع فراوانی مشاهده شده و 
مورد انتظار مربوط به وجود بخش اداری و آگهی ها 

در رسانه

فراوانی مورد گزينه
مشاهده

فراوانی مورد 
باقی ماندهانتظار

777۲/۵۴/۵وجود دارد
۴/۵-۶۸7۲,۵وجود ندارد

۱۴۵کل

آماره�کای�اسکوئر�)

) 2χ
سطح�معناداری�درجه آزادی

)sig(

۰/۶۱۰/۴۵۵

همان طور که در جدول فوق مالحظه می شود با 
توجه به مقدار آماره آزمون کای اسکوئر )۰/۶=

تفاوت   )=۰Sig/۴۵۵( معناداری ( و سطح 
2χ

بخش  که  رسانه هایی  تعداد  بین  معناداری 
اداری و آگهی ها دارند و رسانه هایی که فاقد آن 
هستند وجود ندارد؛ بنابراین تفاوت معناداری به 
لحاظ آماری بین گزینه ها وجود ندارد و تفاوت 

مشاهده شده ظاهری بوده و واقعی نیست. 
در  انسانی  نیروی  وضعیت  هفتم-  سؤال 

رسانه های آنالین چگونه است؟
جهت  است  جامع  سؤال  این  که  آنجایی  از 
پاسخگویی به آن سه گویه را مورد آزمون قرار 

دادیم که در ذیل ارائه شده است: 
جدول شماره 4-9: توزيع فراوانی مشاهده شده 

و مورد انتظار مربوط به جنسیت نیروی شاغل در 
رسانه

فراوانی مورد گزينه
مشاهده

فراوانی مورد 
باقی ماندهانتظار

۸۳7۰۱۳زن هستند

۱۳-۵77۰مرد هستند

۱۴۰کل

آماره�کای�

) 2χ اسکوئر�)
سطح�معناداری�درجه آزادی

)sig(

۴/۸۱۰/۰۲۸

همان گونه که در جدول فوق مالحظه می شود 
اسکوئر  کای  آزمون  آماره  مقدار  به  توجه  با 

 )Sig=۰/۰۲۸( معناداری  سطح  و   )
2χ =۴/۸(

بین  معناداری  تفاوت  درصد   ۹۵ اطمینان  با 
تعداد پرسنل زن و مرد شاغل در رسانه وجود 
می توان  اطمینان  درصد   ۹۵ با  بنابراین  دارد. 
اظهار داشت که توزیع پاسخ ها یکنواخت نبوده 
و گزینه های با فراوانی بیشتر تعیین کننده نوع 
پاسخ هستند؛ لذا با توجه به مقادیر مربوط به 
فراوانی های مورد مشاهده نتیجه می گیریم که 

اکثریت نیروی شاغل در رسانه زنان هستند.
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جدول شماره 4-10: توزيع فراوانی مشاهده شده و 
مورد انتظار مربوط به نوع مدرک تحصیلی نیروی 

شاغل در رسانه

گزينه
فراوانی 
مورد 

مشاهده
فراوانی مورد 

باقی ماندهانتظار

مرتبط با 
روزنامه نگاری 

هستند
7۳7۲۱

غیر مرتبط با 
روزنامه نگاری 

هستند
7۱7۲-۱

۱۴۴کل

آماره�کای�

) 2χ اسکوئر�)
سطح�معناداری�درجه آزادی

)sig(

۰/۰۳۱۰/۸۶۸

همان طور که در جدول فوق مالحظه می شود با 
توجه به مقدار آماره آزمون کای اسکوئر )۰/۰۳=

تفاوت   )Sig=۰/۸۶۸( معناداری  و سطح   )
2χ

معناداری بین نوع مدارک تحصیلی شاغلین در 
رسانه از نظر ارتباط یا عدم ارتباط با روزنامه نگاری 
وجود ندارد؛ بنابراین تفاوت معناداری به لحاظ 
تفاوت  و  ــدارد  ن وجــود  گزینه ها  بین  ــاری  آم

مشاهده شده ظاهری بوده و واقعی نیست. 
جدول شماره 4-11: توزيع فراوانی مشاهده شده و 
مورد انتظار مربوط به نحوه همکاری نیروی شاغل 

در رسانه

گزينه
فراوانی 
مورد 

مشاهده
فراوانی 

باقی ماندهمورد انتظار

حضوري با 
رسانه همکاري 

می کنند
۴۸۵۰-۲

غیرحضوری با 
رسانه همکاري 

می کنند
۵۲۵۰۲

۱۰۰کل

آماره�کای�

) 2χ اسکوئر�)
سطح�معناداری�)sig(درجه آزادی

۰/۱۶۱۰/۶۸۹

همان طور که در جدول فوق مالحظه می شود با 
توجه به مقدار آماره آزمون کای اسکوئر )۰/۱۶=

تفاوت   )=۰Sig/۶۸۹( معناداری  و سطح   )
2χ

معناداری بین نحوه همکاری شاغلین در رسانه 
از نظر همکاری حضوری یا غیرحضوری وجود 
ندارد؛ بنابراین تفاوت معناداری به لحاظ آماری 
بین گزینه ها وجود ندارد و تفاوت مشاهده شده 

ظاهری بوده و واقعی نیست. 
هزینه های  مدیریت  وضعیت  هشتم:  سؤال 

انتشار در رسانه های آنالین چگونه است؟
جدول شماره 4-12: توزيع فراوانی مشاهده شده 
و مورد انتظار مربوط به وجود يا عدم وجود بودجه 

سالیانه

گزينه
فراوانی 
مورد 

مشاهده
فراوانی مورد 

باقی ماندهانتظار

۴-7۰7۴بله

7۸7۴۴خیر
۱۴۸کل

آماره�کای�

) 2χ اسکوئر�)
سطح�معناداری�درجه آزادی

)sig(

۰/۴۱۰/۵۱۱

همان طور که در جدول فوق مالحظه می شود با 
توجه به مقدار آماره آزمون کای اسکوئر )۰/۴=

تفاوت   )=۰Sig/۵۱۱( معناداری ( و سطح 
2χ

معناداری بین تعداد رسانه هایی که بودجه سالیانه 
دارند و رسانه هایی چنین بودجه ای ندارند وجود 
ندارد؛ بنابراین تفاوت معناداری به لحاظ آماری 
بین گزینه ها وجود ندارد و تفاوت مشاهده شده 

ظاهری بوده و واقعی نیست. 
اقتصادی  و  مدیریتی  الزامات  نهم:  سؤال 

راه اندازی یک رسانه آنالین چیست؟ 
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جدول شماره 4-13: توزيع فراوانی مشاهده شده و 
مورد انتظار مربوط به الزامات مديريتی و اقتصادی 

راه اندازی يک رسانه آنالين

گزينه
فراوانی 
مورد 

مشاهده
فراوانی مورد 

باقی ماندهانتظار

حمایت یک حزب 
سیاسي یا دولت از 

رسانه آنالین
۲۸۳7/۵-۹/۵

پشتوانه قوي بازار و 
۵۹۳7/۵۲۱/۵آگهی ها

تخصص 
روزنامه نگاری و 

حرفه ای
۲۸۳7/۵-۹/۵

محتواي به روز 
۲/۵-۳۵۳7/۵و قوي

۱۵۰کل

آماره�کای�اسکوئر�

) 2χ (
سطح�معناداری�درجه آزادی

)sig(

۱7/۳۳۰/۰۰۱

همان گونه که در جدول فوق مالحظه می شود با 
توجه به مقدار آماره آزمون کای اسکوئر )۱7/۳=

با   )Sig=۰/۰۰۱( معناداری  سطح  و   )
2χ

اطمینان ۹۹ درصد تفاوت معناداری بین الزامات 
مدیریتی و اقتصادی راه اندازی یک رسانه آنالین 
وجود دارد؛ بنابراین با ۹۹ درصد اطمینان می توان 
اظهار داشت که توزیع پاسخ ها یکنواخت نبوده 
و گزینه های با فراوانی بیشتر تعیین کننده نوع 
پاسخ هستند؛ لذا با توجه به مقادیر مربوط به 
فراوانی های مورد مشاهده نتیجه می گیریم که 
پشتوانه قوي بازار و آگهی ها به عنوان مهم ترین 
راه اندازی یک رسانه  اقتصادی  و  الزام مدیریتی 

آنالین هستند.
سؤال دهم: مدیریت مسائل حقوقی )کپی رایت، 
رسانه های  در  مؤلف(  حقوق  و  شکایات  مجوز، 

آنالین چگونه است؟
جهت  است  جامع  سؤال  این  که  آنجایی  از 
پاسخگویی به آن پنج گویه را مورد آزمون قرار 

دادیم که در ذیل ارائه شده است: 

جدول شماره 4-14: توزيع فراوانی مشاهده شده 
و مورد انتظار مربوط به انتشار مطالب رسانه بدون 

اجازه و يا ذکر منبع در ساير رسانه ها

فراوانی مورد گزينه
مشاهده

فراوانی مورد 
باقیماندهانتظار

۱۲۸7۵۵۳بله
۵۳-۲۲7۵خیر
۱۵۰کل

آماره�کای�

) 2χ اسکوئر�)
سطح�معناداری�)sig(درجه آزادی

7۴/۹۱۰/۰۰۰

همان گونه که در جدول فوق مالحظه می شود 
اسکوئر  کای  آزمون  آماره  مقدار  به  توجه  با 

 )Sig=۰/۰۰۰( و سطح معناداری )
2χ =7۴/۹(

با اطمینان ۹۹ درصد تفاوت معناداری بین تعداد 
انتشار مطالب رسانه بدون اجازه و یا ذکر منبع در 
سایر رسانه ها وجود دارد؛ بنابراین با ۹۹ درصد 
اطمینان می توان اظهار داشت که توزیع پاسخ ها 
بیشتر  فراوانی  با  گزینه های  و  نبوده  یکنواخت 
با توجه به  تعیین کننده نوع پاسخ هستند؛ لذا 
مقادیر مربوط به فراوانی های مورد مشاهده نتیجه 
می گیریم که در بیشتر مواقع مطالب رسانه بدون 

ذکر منبع در سایر رسانه ها منتشر می شود.
جدول شماره 4-15: توزيع فراوانی مشاهده شده و 

مورد انتظار مربوط به رعايت حقوق مؤلف و کپی رايت 
در رسانه

فراوانی مورد گزينه
مشاهده

فراوانی مورد 
باقی ماندهانتظار

۱۱۲7۲/۵۳۹/۵بله
۳۹/۵-۳۳7۲/۵خیر

۱۴۵کل

آماره�کای�

) 2χ اسکوئر�)
سطح�معناداری�درجه آزادی

)sig(

۴۳۱۰/۰۰۰



شماره 16
اسفند 94

21

همان گونه که در جدول فوق مالحظه می شود 
اسکوئر  کای  آزمون  آماره  مقدار  به  توجه  با 

 )Sig=۰/۰۰۰( و سطح معناداری )
2χ =7۴/۹(

با اطمینان ۹۹ درصد تفاوت معناداری بین میزان 
رعایت حقوق مؤلف و کپی رایت در رسانه وجود 
می توان  اطمینان  درصد   ۹۹ با  بنابراین  دارد. 
اظهار داشت که توزیع پاسخ ها یکنواخت نبوده و 
گزینه های با فراوانی بیشتر تعیین کننده نوع پاسخ 
هستند؛ لذا با توجه به مقادیر مربوط به فراوانی 
های مورد مشاهده نتیجه می گیریم که در بیشتر 
حقوق  می کنند  سعی  آنالین  رسانه های  مواقع 

مؤلف و کپی رایت را رعایت کنند.
جدول شماره 4-16: توزيع فراوانی مشاهده شده و 

مورد انتظار مربوط به شکايت از رسانه از سوی افراد 
يا سازمان ها

فراوانی مورد گزينه
مشاهده

فراوانی 
باقی ماندهمورد انتظار

۸۹7۲/۵۱۶/۵بله
۱۶/۵-۵۶7۲/۵خیر
۱۴۵کل

آماره�کای�

) 2χ اسکوئر�)
سطح�معناداری�درجه آزادی

)sig(

7/۵۱۰/۰۰۶

همان گونه که در جدول فوق مالحظه می شود با 
توجه به مقدار آماره آزمون کای اسکوئر )7/۵=

با   )Sig=۰/۰۰۶( معناداری  سطح  و   )
2χ

اطمینان ۹۹ درصد تفاوت معناداری بین وجود 
یا عدم وجود سابقه شکایت از رسانه از سوی افراد 
درصد  با ۹۹  بنابراین  دارد؛  وجود  سازمان ها  یا 
اطمینان می توان اظهار داشت که توزیع پاسخ ها 
بیشتر  فراوانی  با  گزینه های  و  نبوده  یکنواخت 
با توجه به  تعیین کننده نوع پاسخ هستند؛ لذا 
مقادیر مربوط به فراوانی های مورد مشاهده نتیجه 
می گیریم که اکثر رسانه ها مورد شکایت از سوی 

سازمان ها یا افراد قرار گرفته اند.
جدول شماره 4-17: توزيع فراوانی مشاهده شده و 
مورد انتظار مربوط به شکايت به دلیل عدم رعايت 

کپی رايت از سوی ديگر رسانه ها

فراوانی مورد گزينه
مشاهده

فراوانی مورد 
باقی ماندهانتظار

۹/۵-۶۳7۲/۵بله
۸۲7۲/۵۹/۵خیر
۱۴۵کل

آماره�کای�

) 2χ اسکوئر�)
سطح�معناداری�)sig(درجه آزادی

۲/۵۱۰/۱۱۵

همان طور که در جدول فوق مالحظه می شود با 
توجه به مقدار آماره آزمون کای اسکوئر )۲/۵=

تفاوت   )Sig=۰/۱۱۵( معناداری  و سطح   )
2χ

معناداری بین تعداد شکایت رسانه ها از افراد و 
سازمان ها وجود ندارد؛ بنابراین تفاوت معناداری 
به لحاظ آماری بین گزینه ها وجود ندارد و تفاوت 

مشاهده شده ظاهری بوده و واقعی نیست. 
جدول شماره 4-18: توزيع فراوانی مشاهده شده و 
مورد انتظار مربوط به دارا بودن مجوزهای حقوقی و 

رسمی از مراجع ذی ربط

گزينه
فراوانی 
مورد 

مشاهده
فراوانی 

باقی ماندهمورد انتظار

۰/۵-۶۴۶۴/۵بله
۶۵۶۴/۵۰/۵خیر
۱۲۹کل

آماره�کای�

) 2χ اسکوئر�)
سطح�معناداری�درجه آزادی

)sig(

۰/۰۱۱۰/۹۳

همان طور که در جدول فوق مالحظه می شود با 
توجه به مقدار آماره آزمون کای اسکوئر )۰/۰۱=

تفاوت   )=۰Sig/۹۳( معناداری  سطح  و   )
2χ

مجوزهای  دارای  رسانه  تعداد  بین  معناداری 
مراجع  از  رسانه ها  سایر  و  رسمی  و  حقوقی 
ذی ربط وجود ندارد؛ بنابراین تفاوت معناداری به 
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لحاظ آماری بین گزینه ها وجود ندارد و تفاوت 
مشاهده شده ظاهری بوده و واقعی نیست. 

سؤال یازدهم: نحوه تأمین مالی رسانه های آنالین 
چگونه است؟

جدول شماره 4-19: توزيع فراوانی مشاهده شده و 
مورد انتظار مربوط به امکان ادامه فعالیت رسانه های 

آنالين بدون کمک های مالی  

فراوانی مورد گزينه
مشاهده

فراوانی مورد 
باقی ماندهانتظار

۱۵/۵-۴۵۶۰/۵بله
7۶۶۰/۵۱۵/۵خیر
۱۲۱کل

آماره�کای�

) 2χ اسکوئر�)
سطح�معناداری�)sig(درجه آزادی

7/۹۱۰/۰۰۵

همان گونه که در جدول فوق مالحظه می شود با 
توجه به مقدار آماره آزمون کای اسکوئر )7/۵=

با   )Sig=۰/۰۰۵( معناداری  سطح  و   )
2χ

اطمینان ۹۹ درصد تفاوت معناداری بین وجود 
از سوی  رسانه  از  سابقه شکایت  وجود  عدم  یا 
 ۹۹ با  بنابراین  دارد؛  وجود  سازمان ها  یا  افراد 
درصد اطمینان می توان اظهار داشت که توزیع 
پاسخ ها یکنواخت نبوده و گزینه های با فراوانی 
بیشتر تعیین کننده نوع پاسخ هستند؛ لذا با توجه 
مورد مشاهده  فراوانی های  به  مربوط  مقادیر  به 
نتیجه می گیریم که اکثر رسانه های آنالین بدون 

کمک های مالی قادر به ادامه فعالیت نیستند.
رد يا اثبات فرضیه ها 

باید  نیز  اثبات فرضیه های تحقیق  یا  درباره رد 
گفت:

فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر: »رسانه های آنالین 
اقتصادی  کمک های  بر  متکی  عمدتاً  ایران  در 
تشکل ها و گروه های سیاسی و ذی نفوذ اداره شده 
و استقالل مالی و اقتصادی ندارند«. با توجه به 
فصل  دوم  بخش  در  مندرج  فرضیه های  آزمون 

چهارم تأیید شد. 
وضعیت سایر فرضیه های تحقیق نیز بدین ترتیب 

بود: 

فرضیه اول: تعداد نیروهای شاغل در رسانه های 
آنالین ایران کمتر از ۵ نفر است. با توجه به آزمون 
فرضیه های مندرج در بخش دوم فصل چهارم رد 

شد.
در  متداول  تحریریه  تشکیالت  دوم:  فرضیه 
رسانه های آنالین ایران وجود ندارد. با توجه به 
دوم فصل  بخش  در  مندرج  فرضیه های  آزمون 

چهارم تأیید شد.
فرضیه سوم: بین تعداد بازدیدکنندگان و میزان 
گردش مالی رسانه های آنالین ارتباط معناداری 
وجود دارد. با توجه به آزمون فرضیه های مندرج 

در بخش دوم فصل چهارم تأیید شد.
فرضیه چهارم: رسانه های آنالین پرمخاطب در 
ایران به سمت جذب منابع مالی از طریق آگهی 
فرضیه های  آزمون  به  توجه  با  ــد.  آورده ان روی 

مندرج در بخش دوم فصل چهارم تأیید شد.
فرضیه پنجم: هزینه راه اندازی رسانه های آنالین 
در ایران به مراتب کمتر از رسانه های سنتی است. 
با توجه به آزمون فرضیه های مندرج در بخش 

دوم فصل چهارم تأیید شد.
فرضیه ششم: بین رعایت کپی رایت در رسانه های 
آنالین و شکایت از آن ها ارتباط معناداری وجود 
در  مندرج  فرضیه های  آزمون  به  توجه  با  دارد. 

بخش دوم فصل چهارم رد شد.
فرضیه هفتم: بین کپی رایت مطالب رسانه های 
آنالین در سایر رسانه ها و شکایت آن ها از دیگران 
ارتباط معناداری وجود دارد. با توجه به آزمون 
فرضیه های مندرج در بخش دوم فصل چهارم رد 

شد.
بدین ترتیب از ۸ فرضیه اصلی و فرعی تحقیق، ۳ 

مورد رد و ۵ مورد تأیید شد.
نتیجه گیری

گفت،  می توان  تحقیق  این  نتایج  به  توجه  با 
بین  ماه  هر  در  آنالین  رسانه های  مالی  گردش 
یک تا ۱۰ میلیون تومان است، بیشترین درآمد 
رسانه های آنالین از محل جذب آگهی و بعد از آن 
بودجه های شخصی افراد و گردانندگان این نوع 
رسانه ها است، سرمایه مورد نیاز جهت راه اندازی 
یک رسانه آنالین ۲۰-۱ میلیون تومان است، اکثر 
رسانه های آنالین بدون کمک های مالی قادر به 
ادامه فعالیت نیستند، بیشترین حقوق دریافتی 
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بین  حدود  در  ایران  در  آنالین  ژورنالیست های 
7۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان در ماه است که درآمد 
نسبتاً اندکی در مقایسه با رسانه های سنتی است، 
 ۵۰۰۰ تا   ۱۰۰۰ بین  اغلب  رسانه ها  نوع  این 

بازدیدکننده در روز دارند.
به لحاظ مدیریتی نیز این نتایج از تحقیق به دست 
شورای  ایران  در  آنالین  رسانه های  اکثر  آمد: 
سردبیری ندارند؛ البته اکثر این نوع رسانه های 
هیئت تحریریه دارند، بخش اداری و آگهی ها در 
این رسانه ها وجود ندارد، اکثریت نیروی شاغل در 
این رسانه ها زنان هستند، نیروی انسانی شاغل 
ایران رسانه ها اغلب دارای مدارک تحصیلی  در 
و  هستند  ارتباطات  و  روزنامه نگاری  با  مرتبط 
این نیروی انسانی اغلب به صورت غیرحضوری با 

رسانه همکاری می کنند.
از نظر هزینه های رسانه های آنالین نیز می توان 
بودجه  نام  به  چیزی  آن ها  اغلب  داشت:  اظهار 
آگهی ها  و  بازار  قوي  پشتوانه  ندارند،  سالیانه 
به عنوان الزامات مدیریتی و اقتصادی راه اندازی 
یک رسانه آنالین مطرح است، در بیشتر مواقع 
مطالب رسانه های آنالین بدون ذکر منبع در سایر 
بیشتر  در  این حال  با  می شود،  منتشر  رسانه ها 
حقوق  می کنند  سعی  آنالین  رسانه های  مواقع 
مؤلف و کپی رایت را رعایت کنند اگرچه اغلب این 
نوع رسانه ها در طول فعالیت های حرفه ای شان با 
شکایت افراد و سازمان ها مواجه شده اند. نیمی از 
رسانه های آنالین فاقد مجوزهای الزم حقوقی از 

مراجع ذی صالح در کشور هستند.
پیشنهاد ها

با توجه به تحقیق انجام شده پیشنهاد های زیر در 
دو بخش به مدیران اجرایی کشور و محققانی که 
قصد دارند در آینده بر روی این موضوع پژوهش 

انجام دهند ارائه می گردد:
پیشنهاد به مديران اجرايی

رسانه های آنالین به دلیل خألهای موجود قانونی، 
از جایگاه مشخصی در قانون برخوردار نبوده و 
صرف اضافه شدن یک تبصره به قانون مطبوعات 
آنالین  قرار دادن رسانه های  برای تحت شمول 
به این قانون نمی تواند همه موارد مرتبط با این 
رسانه ها را در بر بگیرد؛ چرا که این نوع رسانه ها 
و  دولت  سوی  از  مالی  حمایت های  صورت  در 

حفظ و تأمین حقوق مادی و معنوی آن ها قادر 
خواهند بود در فرایند تأمین منافع ملی ایران در 
بخش رسانه ها نقش مؤثر و قابل قبولی ایفا نمایند؛ 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  مدیران  به  لذا 
جامع  نظام  قانون  الیحه  در  می شود،  پیشنهاد 
رسانه ها که در حال حاضر در دولت در دست 
تدوین است جایگاه شایسته ای برای رسانه های 
آنالین در نظر بگیرند و به ابعاد مختلف مدیریتی، 
اقتصادی و حقوقی این نوع رسانه ها توجه کافی 

داشته باشند.
همچنین به این دسته از مدیران اجرایی پیشنهاد 
می شود در جهت حفظ حقوق و منافع رسانه های 
آنالین به لحاظ در نظر گرفتن یارانه های ارزی، 
مالی و تسهیالت متداول ارائه شده به رسانه های 

سنتی اقدام الزم انجام دهند.
به مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پیشنهاد 
می شود برای ژورنالیست های رسانه های آنالین 
نیز مانند خبرنگاران رسانه های سنتی نظام های 
معتبر،  خبرنگاری  کارت  صدور  مانند  حمایتی 
حمایت های مادی و معنوی برقرار نمایند و حتی 
آن ها را در مسابقات و جشنواره های رسمی مانند 
دهند.  مشارکت  دیجیتال  رسانه های  جشنواره 
دیجیتال،  رسانه های  جشنواره  سومین  )کتاب 

)۱۳۸۹
آموزش  ــای  دوره ه نمودن  برقرار  همچنین 
دانشگاه های  در  آنالین  رسانه های  تخصصی 
کشور، مرکز مطالعات رسانه های وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و راه اندازی دوره های تخصصی 
و  علمی  جامع  دانشگاه  در  آنالین  رسانه نگاری 

کاربردی پیشنهاد می شود.
پیشنهاد به محققان آينده

آنالین  رسانه های  حوزه  در  پژوهش  و  تحقیق 
بسیار ضعیف، اندک و کم تعداد است. بخشی از 
این مشکل به نو بودن ادبیات این حوزه مربوط 
فقدان  علت  به  نیز  دیگری  بخش  اما  می شود؛ 
شناخت و تخصص الزم در جامعه علمی ارتباطات 
بین رشته ای  دلیل  به  البته  است.  این حوزه  در 
بودن این حوزه، به طور طبیعی گرایش کمتری 
از سوی متخصصین دو حوزه ارتباطات اجتماعی 
)به عنوان زیرمجموعه علوم انسانی( و متخصصی 
فناوری اطالعات و کامپیوتر )زیرمجموعه علوم 
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آنالین  رسانه های  سمت  به  مهندسی(  و  فنی 
وجود دارد؛ اما دقیقاً به دلیل همین مشکالت و 
موانع، این حوزه به شکل عجیبی بکر و مستعد 
تحقیقات عمیق تر و جامع تر است. بر این اساس 
پیشنهاد می شود محققان در حوزه مسائل زیر به 

تحقیق و پژوهش بپردازند:
۱. تکنیک های به روزرسانی رسانه های آنالین
۲. روش های مدیریت وب سایت های خبری

آنالین  خبرگزاری  یک  می توان  چگونه   .۳
راه اندازی کرد؟

معنوی  مالیکت  و  حقوقی  ابعاد  بررسی   .۴
رسانه های آنالین

در  بازدیدکننده  و  تیراژ  مفاهیم  بررسی   .۵
رسانه های سنتی و آنالین

دیجیتالی  مهارت های  ارتقای  نحوه  بررسی   .۶
ژورنالیست ها

7. راه اندازی مراکز آموزش سایبر ژورنالیسم
در  آنالین  رسانه های  دوره هــای  ــدازی  راه ان  .۸

دانشگاه های کشور
منابع:

۱. ایتول، بروس دی، اندرسون، داگالس ای، یوکو، آندرائیو، 
و سخت خبر،  نرم خبر  )۱۳۸۴(؛  ای  توماس  پترسون، 

ترجمه نوروزپور، محمدرضا؛ انتشارات ثانیه.
۲. جهانشاهی، امید )۱۳۸۸(؛ وبالگ شخصی مدیریت رسانه، 

بازدید شده در دی ماه ۱۳۸۸، قابل دسترس در آدرس:
 http://omidjahanshahi.persianblog.ir/post/83

۳. دالور، علي )۱۳7۸(؛ احتماالت و آمار کاربردي، انتشارات 
رشد.
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۴. سایت جامعه اطالعاتی )۱۳۸۹(، بازدید شده در تاریخ 
http://iranwsis. :خرداد ۱۳۸۹، قابل دسترس در آدرس

BN71#71=org/Default.asp?C=IRAR&R=&I

۵. سومین جشنواره رسانه های دیجیتال )۱۳۸۹(، وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، مرکز توسعه فناوری اطالعات 

و رسانه های دیجیتال.
۶. شکرخواه، یونس )۱۳۸۵(؛ روزنامه نگاری سایبر، تهران، 

انتشارات ثانیه.
کاربردی  تکنولوژی های  )۱۳۸7(؛  حمید  ضیایی پرور،   .7
روابط عمومی الکترونیک، جلد ۱، شرکت انتشارات هفت 

تبلیغ.
عصر  در  اقتصادی  نوین  قوانین  )۱۳۸۳(؛  کوین  کلی،   .۸
شبکه ها، ترجمه خادمی، حسن؛ دبیرخانه شورای عالی 

اطالع رسانی.
اطالعاتی،  جامعه  نظریه های  )۱۳۸۰(؛  فرانک  وبستر،   .۹
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