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مقدمه
در  روزافــزون  تالش های  و  اینترنت  ظهور  با 
به  رسانه  گوناگون  اشکال  همگرایی  راستای 
شکل یک سیستم چند رسانه ای واحد، بسیاری 
بر این باور بودند، که ما شاهد مرگ رسانه های 
غیر اینترنتی خواهیم بود. فارغ از این که آیا 
و  روزنامه ها  سنتی  نسخه  مرگ  آینده،  در 
مجله ها را خواهیم دید یا نه، در حال حاضر 
اشکال متعددی از رسانه ها را داریم، که در کنار 
اینترنت فعالیت می کنند و حتی با آن به رقابت 
می پردازند. در واقع این رسانه های رقیب تالش 
می کنند که یک نسخه آنالین داشته باشند، و 
در عین حال هویت سنتی خود را حفظ کنند. 
این شرایط به مخاطب، انتخاب های رسانه ای 
سازمان  نظر  از  فقط  نه  می دهد،  متعددی 
بین  از  روزنامه  یک  انتخاب  )مثال  رسانه ای 
روزنامه های موجود( بلکه از نظر شکل رسانه 

)مثال انتخاب تلویزیون از میان انواع رسانه ها(. 
افراد گوناگون ممکن است دالیل متفاوتی برای 
انتخاب یک شبکه رادیویی و برای مثال ترجیح 
آن به اینترنت، برای دریافت خبرهای روزانه 
خود داشته باشند. این انتخاب ممکن است به 
خاطر تفاوت در سبک زندگی، شغل، دسترسی 
به دانش یا موارد دیگر باشد. با این حال، اعتماد 
به رسانه نیز ممکن است عامل تعیین کننده 
مخاطب  و  رسانه  رابطه  به  که  آنجا  تا  باشد. 
مربوط می شود، مفهوم اعتماد یکی از مسائل و 
دغدغه های اصلی است )صبار و هیان، 1۳۹4(.

دیجیتال  رسانه های  جدید  محیط  ظهور 
می تواند جنبه های مثبت و منفی داشته باشد. 
ظهور این نوع محیط رسانه ای باعث شده که 
شکل  به  افراد  دسترس  در  اطالعات  میزان 
خارج از تصوری افزایش یابد. استفاده کنندگان 
از فیس بوک در دقیقه، دو و نیم میلیون مطلب 
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عوامل موفقیت رسانه های مجازی و 
مقایسه آن با رسانه های مکتوب

مینا�یمینی�فیروز��
کارشناس ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه عالمه طباطبایی
M.yaminifiroz@gmail.com 

چکید�ه
امروزه رسانه ها از جمله قدرتمندترین ابزارهای در اختیار بشر محسوب می شوند. 
واقعیت این است که جهان در حال حاضر وارد عصر تازه ای شده است، که در 
آن رسانه های مجازی حاکمیت بالمنازعی در تمامی عرصه های زندگی بشر 
ایجاد کرده اند، و به  طور غیر قابل باوری، با شتاب در حال ایجاد تغییرات بسیار 
گسترده تری در تمامی شئونات زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
جامعه امروز هستند. از این رو، ما بر آن شده ایم تا در این مقاله با استفاده از 
روش توصیفی- تحلیلی و شیوه مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه از چند استاد 
برجسته علوم ارتباطات، به بررسی عوامل موفقیت رسانه های مجازی و مقایسه 

آن با رسانه های مکتوب بپردازیم.
واژگان�کلید�ی

رسانه های مجازی، رسانه های مکتوب.
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به اشتراک می گذارند. در جهان در هر دقیقه، 
2۰۰ میلیون ایمیل ارسال می شود )گانلیوس، 
2۰14(. عالوه بر میزان اطالعات، در دسترسی 
به این اطالعات هم انقالبی رخ داده است. در 
سال 2۰14، 87 درصد بزرگساالن آمریکایی از 
اینترنت استفاده می کردند )مؤسسه تحقیقات 

پیو، 2۰14(.
قرار  افراد  اختیار  در  مطبوعات  که  اطالعاتی 
می دهند، متفاوت هستند. مطبوعات به طرح 
و بررسی مشکالت و خواسته ها و عالیق بومی 
شبکه  که  حالی  در  می پردازند.  منطقه ای،  و 
این خوراک را به  جهانی اطالعات، نمی تواند 
مطبوعات  واقع،  در  بدهد.  خویش  مخاطبان 
این  که  هستند  کشوری  و  شهری  محلی، 
تأمین می کنند. آنچه را که مردم  را  خوراک 
در  بیابند،  می توانند  محلی  مطبوعات  در 
کنند.  پیدا  نمی توانند  گسترده تر  شبکه های 
الکترونیکی  رسانه های  که  است  دلیلی  این 
نمی توانند جایگزین مطبوعات چاپی شوند. از 
طرف دیگر شبکه های جهانی، حتی می توانند 
که  چرا  بخشند،  رونق  مکتوب  مطبوعات  به 
با ارائه اطالعات کلی به مردم در اقصی نقاط 
مطبوعات  و  می دهند  پیش زمینه  جهان 
عالقه  مورد  مطالب  به  پرداختن  با  می توانند 
مخاطبانشان در مناطق گوناگون و تشریح آن 
مسائل، بر روزنامه خوان های خویش بیفزایند. 
اگر در حال حاضر جای مطبوعات به واسطه 
حضور رسانه ها تنگ شده، به خاطر آن است 
که مطبوعات جایگاه خویش را پیدا نکرده اند. 
مطبوعات محل تفسیر، ارائه گزارش خبری و 
نقادی هستند. اگر به طور صرف به این مسائل 
بپردازند و راهش را از دیگر رسانه های جمعی 
جدا کند، موفق تر خواهد شد. ضمن آن که 
رسانه ها در کنار یکدیگر می توانند مکمل هم 

باشند )معتمد نژاد، 1۳7۹(.
اختراع صنعت چاپ در زمینه وسایل ارتباط 
انسانی، انقالبی عظیم را با خود به همراه داشت. 
با تکثیر کتاب ها، علوم رونق یافت و با پیدایش 
اجتماعی  ارتباطات  روزنامه ها،  گسترش  و 

توسعه یافت. اواخر قرن شانزدهم و اوایل قرن 
هفدهم که صنعت چاپ توسعه واقعی یافت، 
مطبوعات رفته رفته خصوصیات امروزی را به 
تحت الشعاع  را  کتاب  انتشار  و  آوردند  دست 
امروزه  نژاد، 1۳7۹: ۵7(.  )معتمد  دادند  قرار 
را  گسترده ای  حوزه  الکترونیک،  مکتوبات 
دربرمی گیرد و فرایند »کامپیوتریزه شدن« به 
تدریج تمامی مراحل تولید را شامل می شود: 
ارسال مطالب خبری یا مقاالت، انتقال مطالب 
از طریق شبکه، ترکیب و ادغام مطالب، وارد 
کردن عکس و نمودار، صفحه بندی و در نهایت 
چاپ، نشر و توزیع و ... این فرایند موجب از 
در  و  است،  بسیاری مشاغل شده  رفتن  بین 
ارتقا  را  تولیدات  مادی  کیفیت  حال،  عین 
 .)124  :1۳8۰ )محسنی،  است  بخشیده 
امروزه، تهیه روزنامه در یک مکان و چاپ آن 
در مکان دیگر، امری عادی به حساب می آید 
هستیم.  الکترونیک  روزنامه های  شاهد  ما  و 
در 17 ماه مه 1۹۹1، یک مؤسسه پژوهشی 
در ژنو، با نام سرن1، معیارها یا استانداردهای 
شبکه جهانی تارنماها را منتشر کرد. در ماه 
در  تریبیون«،  »شیگاگو  روزنامه   ،1۹۹2 مه 
ایاالت متحده آمریکا، نخستین نسخه روزنامه 
با نام »شیکاگو آنالین«، بر روی  الکترونی را 
نشریه  اساس  بر  فرستاد.  کامپیوترها  مانیتور 
آوریل  ماه  تا  سردبیران،  و  ناشر  الکترونیکی 
2۰۰1، بیش از 12 هزار رسانه خبری الکترونی 
در ایاالت متحده آمریکا موجود بوده است. در 
دهه اول روزنامه های الکترونی، نه تنها هزاران 
راه انــدازی  را  خود  تارنماهای  خبری  رسانه 
و گروه های  کاربر  نفر  میلیون ها  بلکه  کردند، 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر 
را وارد شبکه جهانی  تارنماهای خود  نیز  آن 

تارنماها کردند )بدیعی، 1۳82: 27(.
نشریات الکترونی را از نظر امکاناتی که برای 
اصلی  دسته  سه  به  می کنند،  فراهم  کاربران 

تقسیم می کنند: 

1.  CERN
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به . 1 چاپی  روزنامه  الکترونی  فشرده  نسخه 
صورت تصویری؛

روزنامه های الکترونی قابل جست و جو؛. 2
ترکیب دو مورد باال )همان: 28 - 27(.. ۳

دروازه بانان، خود مخاطبان  روزنامه ها  این  در 
این  از  را  مطلب  که  هستند،  کاربران  یا 
روزنامه ها گزینش می کنند، در نتیجه هدایت 
افکار عمومی نیز تغییر می یابد. این روزنامه ها 
اطالعات را به سرعت در اختیار ما می گذارند 
و مخاطبان قابل توجهی دارند. استفاده از آن 
بی هزینه یا بسیار کم هزینه است، و منبع درآمد 
البته  است.  تبلیغات  طریق  از  روزنامه ها  این 
عده ای معتقد هستند که دوره روزنامه نگاری 
آنچه  ولی  است؛  رسیده  پایان  به  نوشتاری، 
می بینیم، این است که فروش این روزنامه ها 
همچنان ادامه داشته و امتیازاتی نیز دارد؛ اما 
مسئله ای که وجود دارد، در اختیار قرار دادن 
اطالعات دستکاری شده به مخاطبان، از طریق 
اینترنت است؛ در حالی که مطبوعات سنتی بر 
صحت و سقم اطالعات و اخبار اهمیت داده و 

در صورت اشتباه آن را تصحیح می کنند.
رسانه های مجازی و رسانه های سنتی

آمیختگی دانش و اطالعات با انقالب دیجیتال، 
از جمله ویژگی های عصر رسانه ها است، و تفوق 
و تسلط تکنولوژی های جدید ارتباطی موجب 
شده است، که رسانه های الکترونیک مبتنی بر 
فضای وب تأثیرات چشمگیری بر رسانه های 
رادیو  و  کاغذی  مطبوعات  همچون  سنتی 
تلویزیون بگذارند. این تأثیرات آن قدر گسترده 
و عظیم است که می تواند رسانه های مکتوب و 
سنتی را دستخوش تغییر و تحوالت جدی کند 
و حتی آینده آنان را در معرض خطر قرار دهد. 
فراهم شدن امکانات بسیار وسیع و جدید برای 
پخش اخبار و برنامه ها به مخاطبان و گسترش 
به مخاطبان،  اطالعات  ارائه  شیوه های جدید 
فراملی  شدن جریان اطالعات و تعاملی  بودن از 
جمله ویژگی های مهم رسانه های جدید است، 
که بر فضای رسانه های سنتی سایه سنگینی 

افکنده است.

شکل گیری سایبر ژورنالیسم در برابر ژورنالیسم 
سنتی در عرصه خبر رسانی که به سرعت در 
حال بسط یافتن و جذب مخاطب است، رقیبی 
جدی و قوی برای رسانه های سنتی محسوب 
رسانه های  که  است  این  واقعیت  می شود. 
جدید الکترونیک، زمان و مکان را درنوردیده 
و بن بست های تحمیل شده در روزنامه نگاری 
مکان  تیراژ،  در  محدودیت  قبیل  از  سنتی 
پیدایش  است.  کشیده  چالش  به  را  زمان  و 
دهه  از  که  دیجیتال  یا  آنالین  روزنامه نگاری 
1۹۹۰ در آمریکا و سپس در اروپا و سایر نقاط 
دنیا شکل گرفت، مزایا و امکانات گسترده و 
متنوعی را در اختیار فضای رسانه ای دنیا قرار 
داد. تعاملی بودن، دسترسی نامحدود، عدم  نیاز 
به شبکه توزیع، عدم  محدودیت زمانی و مکانی 
از جمله ویژگی های قابل اعتنا در این عرصه 

است.
بی تردید رسانه های الکترونیک مفهوم تیراژ در 
مطبوعات را به کلی دستخوش تغییر کرده اند: 
به  نحوی که استقبال مخاطبان از رسانه های 
آنالین مبتنی بر وب از چالش های جدی میان 
روزنامه نگاری سنتی و جدید است. رسانه های 
با  سنتی  رسانه های  همچون  الکترونیک 
و  نیستند  رو  به   رو  ایستا  و  منفعل  مخاطب 
تعاملی بودن جزء الینفک رسانه های مبتنی 
بر وب است. همچنین فضای دروازه بانی خبر 
که در رسانه های سنتی که به  طور مطلق در 
اختیار سردبیران این رسانه ها بود، از آنان گرفته 
شده است و مخاطبان رسانه های الکترونیک 
نیز سهمی در خلق این فضا بر عهده گرفته اند. 
مخاطبان در حال حاضر، خود در فضای وب 
می توانند تصمیم بگیرند چه محتوایی را، چه 
موقع و با کدام شیوه مطالعه کنند. سرعت باال 
در تولید و انتشار اخبار، صرفه جویی در وقت، 
تفاوت های  جمله  از  انسانی  نیروی  و  هزینه 
رسانه های الکترونیک با رسانه های سنتی است 
برابر  در  جدید  رسانه های  برتری  موجب  که 

رسانه های سنتی شده است.
انباشت  و  تولید  در  اطالعات  افقی  توزیع 
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اطالعات، فقدان سانسور به  دلیل نبود کنترل 
و محدودیت و نظارت دولت ها نکاتی است که 
روزنامه نگاری سنتی هیچ گاه نتوانسته است آن 
را تجربه کند، و از جمله مشخصه های رسانه های 
عصر جدید تلقی می شود. بی تردید رسانه های 
الکترونیک مفهوم تیراژ در مطبوعات را به کلی 
دستخوش تغییر کرده اند؛ به  نحوی که استقبال 
مخاطبان از رسانه های آنالین مبتنی بر وب از 
چالش های جدی میان روزنامه نگاری سنتی و 

جدید است. 
به  طور یقین با توجه به عدم  توانایی و کنترل 
رعایت خطوط  جدید،  رسانه های  بر  دولت ها 
از  کمرنگ تر  بسیار  رسانه ها  این  در  قرمز 
رسانه های سنتی است و به همین دلیل مرز 
قابل  به طرز  واقعیت می تواند  و  میان شایعه 

توجهی کاهش یابد.
از  تصویر(  و  )ترکیب صدا  بودن  مدیا  مولتی 
جمله ویژگی های رسانه های جدید است، که 
به  را  این بخش  نقصان رسانه های سنتی در 
رخ می کشد؛ زیرا ویژگی مولتی مدیا بودن به  
ویژه برای جوانان که همواره خواهان جذابیت 
با  اطالعات  و  اخبار  آخرین  به  دسترسی  و 
سرعت باال و روش های متنوع هستند، آنان را 
به طرز فزاینده ای به سمت رسانه های جدید 
سوق می دهد. تکثر و تعدد منابع خبری هر 
چند ممکن است در موارد زیادی قابل اعتنا 
نباشند، اما باعث شده که مخاطبان حتی برای 
یا  از یک  اخبار  دریافت  منتظر  لحظه ای هم 
چند منبع خبری محدود نباشند و با سرعت، 
منابع خبری متعدد را چک کرده تا از صحت و 
سقم اخبار مطلع شوند. رسانه های الکترونیک 
همچون رسانه های سنتی با مخاطب منفعل 
و ایستا رو به  رو نیستند و تعاملی بودن جز 
الینفک رسانه های مبتنی بر وب است. آنچه 
نباید از نظر دور داشت، این است که به هر حال 
را  رسانه های جدید جذابیت های خاص خود 
دارند و می توان آن را رقیبی جدی و قدرتمند 
که رسانه های سنتی را تهدید می کنند، قلمداد 
کرد. با این فرض جای طرح این پرسش جدی 

وجود دارد که با توجه به مجهز بودن رسانه های 
جدید به ابزارهای تکنولوژیک جدید و استقبال 
مرگ  زمان  آیا  راستی  به  آنان  از  روزافــزون 
رسانه های سنتی فرا رسیده است و آیا بر مرگ 
آنان باید شیون کرد؟ آیا هر کلیک اضافه در 
فضای وب اضمحالل و افول بیشتر رسانه های 

سنتی را به  دنبال دارد؟
در مقابل نظریات برخی صاحب نظران ارتباطی 
که بر افول زودهنگام رسانه های سنتی تأکید 
می کنند، برخی دیگر همچنان روزنامه نگاری 
جذاب تر  و  صادق تر  اعتناتر،  قابل  را  سنتی 
می دانند و اما نظریه سومی نیز وجود دارد که 
این دو شیوه  تفاوت ها،  با وجود  معتقد است 
از روزنامه نگاری می توانند در جهت تکمیل و 
تقویت یکدیگر گام بردارند و معجزه چاپ و 
قلم همچنان به قوت خود باقی است و تعداد 
کلیک ها در فضای وب، تهدیدی جدی برای 
رسانه های سنتی محسوب نمی شوند )لطفی، 

.)1۳87
سوي  به  راهي  الکترونیك  روزنامه هاي 

توسعه رسانه اي 
پروفسور راجر فیلد، عضو مدرسه روزنامه نگاري 
و ارتباطات جمعي در دانشگاه کنت آمریکا و 
رئیس مرکز پژوهشي رسانه هاي سایبر دانشگاه 
الکترونیک  روزنامه هاي  درباره  اوهایو،  کنت 
سال  روزنامه هاي  عنوان  تحت  مقاله اي  در 
و  آمریکا  در  روزنامه ها  اکثر  مي گوید:   2۰2۰
سایر نقاط جهان تا سال 2۰2۰ از نسخه هاي 
چاپي پایان هفته دست مي کشند و آن ها را 
خبرهاي  نمي کنند.  منتشر  کاغذ  روي  بر 
و آگهي ها آن قدر در  تازه، اطالعات عمومي 
فراگیر  زنده  بخش هاي  و  آنالین  رسانه هاي 
باقي  روزنامه ها  براي  جایي  که  شد،  خواهند 
آن ها  انتشار  و  چاپ  واقع  در  و  ماند  نخواهد 
به  کهنه  مطالب  عرضه  نوعي  کاغذ،  روي  بر 
شمار خواهد آمد. بنابراین، بهترین گزارشگران 
روزنامه هاي  از  طراحان  و  سردبیران  خبري، 
چاپي به سوي نشر الکترونیک خواهند رفت 
و صفحه آرایي براي روزنامه هاي چاپي تا سال 
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2۰2۰ کامال خودکار خواهد شد و این امر بدان 
معناست که دیگر نیازي به متخصصان طراحي 
خبري وجود نخواهد داشت. البته، نقش عامل 
در  نمي توان  را  سردبیران  اینجا  در  و  انساني 
روند گردآوري، ساماندهي و بسته بندي محتوا 
نادیده گرفت. کارگزاران دیجیتال در خدمت 
این افراد در خواهند آمد و به کار چک کردن 
تیترها، فاکت ها، شرح عکس ها و ادیت خواهند 
را  جهاني  سرویس هاي  خبرهاي  و  پرداخت 
مانیتور خواهند کرد. تا سال 2۰2۰ به تعداد 
به  افزوده خواهد شد،  دیجیتال  گاهنامه هاي 
از همتایان چاپي شان  طوري که تعداد آن ها 
طور  به  موارد  این  البته،  شد.  خواهد  بیشتر 
عمده در خدمت بازارها و مخاطبان تخصصي 
خواهد بود. باید در انتظار این پدیده برخاسته 
از جهاني سازي و بروز روزنامه هاي دیجیتال با 

حدود 2۰۰ میلیون مخاطب روزانه بود.
الکترونیک  روزنامه هاي  اهمیت  به  توجه  با 
الکترونیک  نسخه  تأسیس  بهانه سالروز  به  و 
به  زمینه  این  در  ما  خبرنگار  قدس،  روزنامه 
گفتگو با صاحب نظران پرداخته است که تقدیم 

حضورتان مي شود.
روزنامه آنالین چیست؟

دکتر احمد توکلي، روزنامه نگار پیشکسوت و 
مدرس دانشگاه در این رابطه مي گوید: نسخه 
بتوان  که  نسخه اي  یعني  روزنامه  الکترونیک 
آن را روي صفحه نمایشگر رایانه و از طریق 
اینترنت دید و مورد مطالعه قرار داد. وي در 
خصوص تحوالت و تغییراتي که موجب ایجاد 
نسخه الکترونیک روزنامه ها شد، معتقد است: 
عبارت چه خبر؟ حاکي از عطش انسان براي 

دانستن است.
به عقیده من، اگر بخواهیم ریشه یابي کنیم، 
اساس روزنامه نگاري الکترونیک، که من ترجیح 
مي دهم بگویم رونامه نگاري آنالین بر دو عنصر 
سرعت و فراگیري استوار است. طرف اطالعات 
را هر کسي که زودتر و به تعداد بیشتري از 
با  وي  است.  برنده  برساند،  تشنه  انسان هاي 
تأکید بر به کار بردن واژه روزنامه نگاري آنالین 

مي گوید: وقتي مي گوییم نسخه الکترونیکي، 
پیدا  عام تري  شمول   PDF مفهوم  هم  هنوز 
مي کند، اما اگر مقصود نسخه دیجیتال است، 
که به صورت روزنامه ها استفاده مي کنند، دیگر 
چاره اي ندارید، باید همان نسخه را ارائه کنید. 
این  در  است،  آنالین  نسخه  منظور  اگر  اما 
صورت باید فرق کند؛ به این دلیل که اکنون 
برنامه هاي دیگر شما 24 ساعته نیست، بلکه، 
لحظه اي است. زماني که خبر دستگیري صدام 
آمریکایي  روزنامه هاي  سردبیران  شد،  اعالم 
این  به  چرا؟  گفتند:  لعنت  خود  شانس  به 
ساعتي  سه  دو  و  بود  صبح  ابتداي  که  علت 
از چاپ روزنامه شان مي گذشت. خبر آن قدر 
اهمیت داشت که آن ها را به چاپ دوم ترغیب 
کند. اما کار از کار گذشته بود. وقتي مردم از 
خواب بیدار شدند و خبر را از رادیو و تلویزیون 
شنیدند، منتظر نشدند که نزدیک ظهر چاپ 
سایت هاي  سوي  به  و  برسد  روزنامه ها  دوم 
حمله  سایبر  روزنامه هاي  و  وبالگ ها  آنالین، 
آنالین  ادامه مي افزاید: روزنامه  بردند. وي در 
یک تعریف براي خودش دارد و به لحظه خبر 
نوشته، مي تواند همزمان  بر  و عالوه  مي دهد 
تکمیلي  مطالب  به  را  شما  مطلب،  ارائه  با 
لینک بدهد و قدرت خبرنگاران را براي غناي 
بیشتر بخشیدن به خبر به علت داشتن آرشیو 

همزمان، افزایش دهد.
است  این  است،  مطرح  اینجا  در  که  سؤالي 
در  مطبوعاتي  مدیران  سرمایه گذاري  آیا  که 
)آنالین(  الکترونیک  روزنامه هاي  خصوص 
به  مقرون  امري  چاپي،  نسخه هاي  کنار  در 
صرفه است و آیا مي تواند به توسعه رسانه اي 
کشور منجر شود، دکتر احمد توکلي در این 
رابطه معتقد است: باید دید آن ها چه هدفي 
را دنبال مي کنند. باید دید ما به چه چیزي 
آنالین  روزنامه  به هر حال،  صرفه مي گوییم. 
یک فرصت است و هر کس از فرصت ها درست 
استفاده کند، برنده است. دکتر علي صباغیان 
)روزنامه نگار و مدرس دانشگاه( نیز در این باره 
مي گوید: مدیران روزنامه ها اگر نگاه اقتصادي 
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داشته باشند، مي دانند سرمایه گذاري در زمینه 
آنالین شاید در کوتاه مدت جوابگو نباشد ولي 
در مجموع، مرحله اي تکاملي است که نمي توان 
زمان،  از  مرحله  هر  در  گرفت.  نادیده  را  آن 
مدیران مطبوعاتي باید خود را با شرایط روز 
تطبیق دهند. امروزه فرایندي در روزنامه نگاري 
ایجاد شده است و براي رقابت با سایر رسانه ها، 
مدیران روزنامه به تدریج سایت، نسخه چاپي 
و نسخه آنالین را منتشر مي کنند و طبیعي 
این پدیده در عرصه روزنامه نگاري،  است که 
موجب توسعه رسانه اي از لحاظ جذب مخاطب 
و امکانات بیشتر و اطالع رساني دقیق و سریع 
مي شود. صباغیان درباره مزایاي روزنامه نگاري 
مطبوعاتي  جامعه  و  مخاطبان  براي  آنالین 
صورت  دو  به  روزنامه نگاري  مي دارد:  اظهار 

است: 1. نسخه چاپي 2. نسخه اینترنتي. 
آن  آنالین  روزنامه نگاري  مزایاي  جمله  از 
است که تحوالت جدید لحظه به لحظه براي 
هزینه  مي شود. همچنین،  مطرح  خوانندگان 
آنالین وجود  در  بیشتر  فضاي چاپ  و  کمتر 
دارد. در نسخه هاي چاپي، هر سرویسي صفحه 
توجه  با  که طبیعتا  دارد،  فضایي مشخص  و 
حذف  مطالب  از  قسمتي  محدودیت  این  به 
هر  الکترونیک  روزنامه نگاري  در  ما  مي شود؛ 
چند اصل خالصه نویسي و مفید بودن مطالب 
اما  است،  مدنظر  چاپي  نسخه هاي  همچون 
فضاي بیشتري براي ارائه مطلب وجود دارد. به 
عنوان مثال، اگر در عرصه سیاسي چند اتفاق 
مهم رخ دهد، در نسخه چاپي خبري که اهمیت 
بیشتر دارد، انعکاس مي یابد، ولي در اینترنت و 
نسخه آنالین معموال تمام اخبار مورد استفاده 
قرار مي گیرند. به عالوه، نسخه هاي چاپي تعداد 
و  دارند  کشور  داخل  در  مشخصي  مخاطب 
مخاطبان آن ها در خارج از کشور بسیار محدود 
است؛ ولي در روزنامه نگاري آنالین هر کس از 
هر جاي دنیا مي تواند به نسخه الکترونیک یک 

روزنامه و اطالعات آن دست یابد.
حفظ سهم از بازار

حفظ سهم از بازار نیز باید مورد توجه مدیران 

روزنامه  یک  یعني  گیرد؛  قرار  مطبوعاتي 
باید نسخه  براي حفظ مخاطبان خود  چاپي 
صورت  این  غیر  در  باشد،  داشته  الکترونیک 
مردم براي کسب خبر فوري و اطالعات مورد 
نیاز خود، به منابع دیگر مراجعه مي کنند و خود 
به خود آن نسخه چاپي فاقد نسخه الکترونیک، 

به دست فراموشي سپرده مي شود.
امتیاز دیگر روزنامه آنالین، ایجاد ارتباط بین 
مخاطب و روزنامه است، هر چند این ارتباط 
تلفن  و  نامه  طریق  از  چاپي  روزنامه هاي  در 
نسخه هاي  در  ولي  است،  برقرار  حدودي  تا 
که  دارد  را  فرصت  این  مخاطب  الکترونیک، 
گزارش  یا  خبر  یک  رؤیت  از  پس  بالفاصله 
برقرار  ارتباط  روزنامه  با  اینترنت  طریق  از 
امر  این  و  کند  منعکس  را  خود  نظرهاي  و 
مي شود.  دوسویه  ارتباط  این  تقویت  موجب 
مي گوید:  ادامه  در  روزنامه نگاري  استاد  این 
واحد  بین  بحثي  همیشه  روزنامه نگاري،  در 
تحریریه و واحد آگهي مطرح است و آن این 
که، هدف بخش تحریریه اطالع رساني است؛ 
دنبال  به  بیشتر  آگهي  بخش  که  حالي  در 
کسب درآمد براي رفع نیازهاي مالي روزنامه 
است. در روزنامه هاي آنالین، عمده ترین هدف، 
جذب مخاطب و اطالع رساني سریع و کامل 
به برخي  براي دسترسي  البته در دنیا  است. 
از مهم ترین روزنامه هاي آنالین باید مخاطب 
از  دیگري  دسته  ولي  باشد،  داشته  اشتراک 
بدون  و  اشتراک  بدون  آنالین  روزنامه هاي 
دریافت هزینه، اطالع رساني مي کنند و برخي 
دیگر از روزنامه هاي آنالین از دو شیوه استفاده 
را  خود  اطالعات  از  قسمتي  یعني  مي کنند؛ 
رایگان و قسمتي دیگر را با دریافت هزینه ارائه 
مي دهند. اما آنچه بیشتر از هر چیز در آنالین ها 

مالک است، جذب مخاطب است.
یک  اینترنت  گفت:  مي توان  کلی  طور  به 
پدیده جدید است که خود در تقاطع پیشرفت 
تکنولوژي هاي مخابراتي و اطالع رساني ایجاد 
در  وسیعي  میدان  پدیده  این  و  است  شده 
حوزه هاي مختلف دارد، که یکي از آن ها عرصه 
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خبر و روزنامه نگاري به عنوان نیاز امروز جامعه 
دکتر  گرفته شود.  باید جدي  و  است  بشري 
علي صباغیان، در پاسخ به پرسش خبرنگار ما 
پیرامون چگونگي نسبت به کمیت مخاطبان 
مي گوید:  الکترونیک،  و  چاپي  نسخه هاي  در 
در تعیین کمیت مخاطبان مؤلفه هاي بسیاري 
روزنامه هاي  به  دسترسي  براي  هستند.  مؤثر 
الکترونیک، یکسري وسایل همانند رایانه، اتصال 
به اینترنت، سواد اینترنتي و ... الزم است، که 
براي تهیه روزنامه هاي چاپي وجود این وسایل 
لزومي ندارد، ولي مخاطب باید مسافتي را براي 
تهیه روزنامه طي کند. بنابراین، وجود امکانات 
رایانه اي و اینترنتي تأثیر بسزایي در گسترش 
مخاطبان آنالین دارد. در ایران، آمار مشخصي 
در این زمینه وجود ندارد و به کار تحقیقاتي 
گسترده نیاز است و باید از طریق سازمان هاي 
مسئول، میزان تیراژ و تعداد کاربران اینترنتي 

مشخص شود.
و سردبیر مجله  –روزنامه نگار  توکلي  علیرضا 
از  است:  معتقد  خصوص  این  در  نیز  نیکي- 
لحاظ کمي، مخاطبان روزنامه هاي آنالین ایران 
و  نیستند  اروپایي  با کشورهاي  قابل مقایسه 
زیر ۵ درصد هستند. براي گسترش مخاطبان 
مطبوعاتي  جامعه  باید  الکترونیک،  روزنامه 
کشور به سمت روزنامه آنالین و جذب هر چه 
بیشتر مخاطب حرکت کند و این تحول خود 
حتي منجر به افزایش تعداد مخاطبان روزنامه 
چاپي نیز خواهد شد، زیرا ممکن است خواننده 
اصل  به  مطلب  دیدن  با  الکترونیکي  روزنامه 
نسخه چاپي نیاز داشته باشد و روزنامه کاغذي 
را خریداري کند. ضمن این که مخاطبان خارج 
با  الکترونیک  روزنامه هاي  دیدن  با  کشور  از 
این  و  شده  آشنا  کشور  داخل  روزنامه هاي 
امر موجب افزایش شمارگان روزنامه و جذب 
مخاطب در خارج از کشور مي شود. پس الزم 
اینترنتي همگاني شود  ابتدا شبکه هاي  است 
تا شاهد توسعه رسانه اي و گسترش فرهنگ 

مطبوعاتي در کشور باشیم.
اکثریت  گفت،  مي توان  کیفي  لحاظ  از  اما 

افرادي هستند  آنالین  روزنامه هاي  مخاطبان 
با  افرادي  و  بوده  روز  به  علمي  لحاظ  از  که 
که  هستند  پراستعداد  و  محقق  استعداد، 
عالقه مند به کسب آخرین اطالعات و تحلیل ها 
تفاوت هاي  درباره  وي  هستند.  گزارش ها  و 
شیوه نگارش خبر و گزارش در نسخه چاپي 
و الکترونیک مي گوید: به نظر من، تفاوت میان 
نثر و شیوه نگارش مطالب نسخه چاپي با نسخه 
الکترونیک، امري طبیعي است. برای مثال الزم 
است در نسخه آنالین مطالب خالصه، مفید 
و کامل باشد، تا خواننده بتواند در فرصت کم 
تمام مطالب روزنامه هاي مورد عالقه خود را 
بررسي کند؛ در صورتي که در نسخه چاپي 
مطالب باید جامع تر و تفسیر شده باشد. اگر 
الکترونیک آن  خالصه یک مطلب در نسخه 
قدر قوي باشد که بتواند خواننده را جذب کند، 
آنگاه مي تواند مخاطب را به آرشیو ارجاع دهد. 
ولي دیدگاه کلي آن است که صفحات اصلي 
نماید.  جذب  را  خواننده  خالصه،  صورت  به 
نوع طراحي صفحه وب، حاشیه ها و لینک ها 
تأثیر بسزایي در جذب مخاطب خواهد داشت، 
زیرا خواننده با استفاده از لینک ها مي تواند به 
وب سایت هاي دیگر راه یابد و اطالعات تکمیلي 
در  ضمن  در  کند.  کسب  را  خود  نیاز  مورد 
نسخه هاي چاپي مطالب تا لحظه چاپ قابل 
الکترونیک  نسخه هاي  در  اما  است،  انعکاس 
بحث همگامي با رخدادها و اخبار مطرح است، 
که لحظه به لحظه مطالب و اطالعات جدید در 

اختیار مخاطب قرار مي گیرد.
هویت انسانی در رسانه های مجازی

این  آن،  قابلیت های  و  اینترنت  بودن  تعاملی 
از  بتوانند  انسان  ها  که  آورده  فراهم  را  امکان 
طریق صفحه کلید با یکدیگر ارتباط پیدا کنند 
انواع هویت های مجازی  و در فضایی مجازی 
را جعل کنند و با این شیوه فضای اینترنت به 
فضای تعامل میان هویت های مجازی تبدیل 
گردد. در اینترنت تعاریف فلسفی از »هویت«، 
که  هویت  می کند.  تغییر  »خود«  و  »من« 
صرف نظر از تفاوت هایی که فالسفه در تعرف 
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هویت داشته  اند، به عنوان مؤلفه ای ثابت و در 
واقع این همانی فرد تعریف می شد، در دنیای 
اینترنت عبارت از مؤلفه هایی متغیر در فضایی 
متغیر است: گاه بیانگر آرمان های فرد است و 
گاه جنبه های منفی شخصیت فردی او که در 
اجتماع زیر نقابی که بر صورت داشته قادر به 
بیان آن نبوده است. از سوی دیگر در عالم واقع، 
یک فرد با یک هویت با طرف مقابل ارتباط 
برقرار می کند؛ اما اینترنت به او این امکان را 
می دهد که بتواند در یک لحظه چند هویت 
بنابراین  باشد.  داشته  متضاد  گاه  و  مختلف 
رسانه های مدرن برای انسان امروزی فضاهایی 
مجازی پدید آورده اند. تعریف و برداشت انسان 
در عصر حاضر از زمان و مکان دگرگون شده و 
از این رو در این فضاهای مجازی هویت مجازی 
یا به عبارت دیگر »من اینترنتی« پدید آمده 
است: هویت + مجاز) فضای مجازی(= هویت 

مجازی.
در عصر حاضر، رسانه ها هستند که تصویر ما را 
شکل می دهند. رسانه ها با نظامی از نشانه های 
دیداری، نوشتاری و گفتاری برداشت انسان را از 
واقعیت تحت تأثیر قرار می دهند. تصویر، گفتار 
و نوشتار طی قرن بیستم مرکز ثقل بسیاری 
از مباحث و مجادالت فلسفی بوده است. البته 
این مؤلفه ها چه در رسانه های مکتوب و چه در 
رادیو و تلویزیون بر فهم انسانی از زمان و مکان 
و همچنین چگونگی استفاده از تصاویر، آواها و 

حروف تأثیر گذاشته اند.
با پیدایش شبکه داده های جهانی با اینترنت این 
شرایط پیچیده تر شده و زمان و مکان و هویت، 
زمان  واقع  در  اینترنت  یافته اند.  تازه  تعریفی 
بی مکان است؛ جایی که انسان ها می توانند به 
راحتی با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند، قرارداد 
ببندند، گروه های خود را بسازند، پیام بفرستند 
یا چیزی را معرفی کنند. در این مکان مرزهای 
به  و  ندارد  مفهومی  و  معنا  هیچ  جغرافیایی 
منطقی  مشکالت  و  دشواری ها  سبب  همین 
زمان و مکان از میان برداشته شده است. همه 
تحرک  این  همواره  و  است  تحرک  در  چیز 

شتابی بیشتر می یابد )اخگری، 1۳88(.
جایگاه رسانه های مجازی در ایران

محدودیت هایی  بر  غلبه  با  سایبر  رسانه های 
بودند،  رو  به  رو  آن  با  سنتی  رسانه های  که 
همتایان  از  رسانی  پیام  در  را  سبقت  گوی 
خود ربوده اند؛ تا جایی که مدیران و مسئوالن 
در  را  ماندگاری خود  و  بقا  رسانه های سنتی 
خطر دیده اند و سعی کرده اند با ایجاد تغییراتی 
ندهند؛  دست  از  پیام  بازار  در  را  خود  سهم 
را  سایبر  رسانه های  حضور  بسیاری  چه  اگر 
به منزله افول دوره طالیی رسانه های سنتی 
این  صاحب نظران  برخی  اما  می دانستند، 
تئوری را به شدت رد می کنند. دکتر مهدخت 
بروجردی، عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه 
تئوری  این  مخالفان  جمله  از  نیز  طباطبایی 
است، او معتقد است جایگاه رسانه های سنتی 
محفوظ می ماند. دکتر بروجردی در خصوص 
تأثیر اینترنت بر رسانه های سنتی به خبرنگار 
هفته نامه »سروش« این طور توضیح می دهد: 
تاریخی نشان داده است که وقوع هر  تجربه 
نوع تحولی در دنیای ارتباطات به منزله حذف 
آمدن  نیست.  پیشین  تحوالت  فراموشی  یا 
رسانه های مدرن هم جایگاه رسانه های سنتی 
را متزلزل نکرد. به طور مثال آمدن تلویزیون به 
جایگاه رادیو خدشه ای وارد نکرد و این رسانه 
همچنان مخاطبان خاص خود را دارد. در واقع 
می توان گفت هر رسانه ای کارکرد خاص خود 
را دارد و هیچ رسانه ای نمی تواند جای رسانه 
دیگر را بگیرد، به اعتقاد من رسانه های سنتی 
و مدرن می توانند همزیستی مسالمت آمیز در 
کنار یکدیگر داشته باشند. او می افزاید: ورود 
تأثیرات شگرفی  ارتباطات  دنیای  به  اینترنت 
بر نحوه اطالع رسانی گذارده است. رسانه های 
امر  این  اما  گذاشتند،  عرصه  به  پا  سایبر 
موجودیت رسانه های سنتی را با مخاطره رو 

به رو نکرد.
این استاد دانشگاه باور دارد، اینترنت در شرایط 
فعلی و از بعد رسانه ای نمی تواند رقیبی جدی 
برای رسانه های سنتی اعم از مکتوب، دیداری 
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بخش  در  اما  شــود،  محسوب  شنیداری  و 
ارائه خدمات شهری  و  اقتصادی  فعالیت های 
گوی سبقت را از رسانه های سنتی گرفته است.

دکتر بروجردی در ادامه صحبت هایش اظهار 
می کند: هر رسانه ای ضعف و قوت هایی دارد 
و رسانه های سایبر نیز از این قائده مستثنی 
نیستند؛ مسائلی چون پهنای باند، پایین بودن 
سرعت، عدم دسترسی عموم به اینترنت و غیر 
قابل فهم بودن زبان اینترنت برای همگان، از 
سایبر  رسانه های  ساختاری  مشکالت  جمله 

است.
بنابراین هر قدر بگوییم ارتباطات تحت تأثیر 
اینترنت قرار گرفته و دارای اهمیت ویژه است، 
وجود نقایص آن را نمی توان از نظر دور داشت. 
او از دیگر نقایص رسانه های دییجیتال را عدم 
اعتبار منبع پیام دانسته و می گوید: اگر رادیو 
همان  بخواهند  دیجیتالی  تلویزیون های  و 
برنامه های همتایان سنتی خود را ارائه دهند، 
مزیت خاصی نخواهند داشت و لزومی هم ندارد 
که مخاطب از دسترسی آسان خود به رادیو و 
تلویزیون گذشته و به رسانه دیداری و شنیداری 
سایبر روی بیاورد. به طور قطع برنامه های این 
رسانه باید متفاوت از شکل سنتی آن باشد، 
اما مخاطب در مواجه با پیام های رسانه سایبر 
است؛  رو  به  رو  منبع  اعتبار  عدم  معضل  با 
به این معنا که اگر مخاطب برنامه ای غیر از 
دیداری  رسانه  در  را  تلویزیون  روزانه  برنامه 
سایبر مشاهده کند، نمی داند این برنامه چقدر 
واقعیت دارد و منبع آن مطمئن است. در واقع 
باید بگوییم صحت داده های رسانه های سایبر 
زیر سؤال است. رسانه های  از سوی مخاطب 
دیجیتال توانستند محدودیت زمانی و مکانی 
متحول  را  پیام  بازار  و  گذاشته  سر  پشت  را 
سازد و ارتباطی دو سویه را رقم زنند، اما دکتر 
بروجردی معتقد است این مزایا نباید ما را از 

نقایص و تبعات این رسانه ها غافل نماید.
سایبر  رسانه های  عنوان می کند: گسترش  او 
با  را  افراد جامعه  و  به جمع زدایی شد  منجر 
نوعی انزوای اجتماعی رو به رو کرده است. به 

همان میزان که رادیو و تلویزیون افراد خانواده 
را دور هم جمع می کند، اینترنت موجب دوری 
آنان از یکدیگر شده است. می توان به صراحت 
کارکرد  اجتماعی  آسیب های  منظر  از  گفت 
روابط  است که  به گونه ای  رسانه های سایبر، 
جمع  و  داده  قرار  تحت الشعاع  را  خانوادگی 

دوستان مجازی را به وجود آورده است.
استاد علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی 
فضای رسانه های سایبر را غیر واقعی و ناملموس 
به  تنها  بخواهیم  اگر  گوید:  می  او  می داند. 
قوت های رسانه های سایبر اکتفا کنیم و نتایج 
منفی آن را از نظر دور بداریم، با آسیب های 
جدی مواجه خواهیم شد. وضع قوانین اصولی، 
جدی و قابل اجرا به منظور استفاده مناسب 
راهکارهایی  جمله  از  دیجیتال  رسانه های  از 
است، که دکتر بروجردی به آن اشاره می کند. 
عنوان ضعف  می کند:  تأکید  بروجردی  دکتر 
آن ها  کردن  رد  معنای  به  سایبر  رسانه های 
نیست، نمی توان نقش این رسانه ها را در اطالع 
رسانی فارغ از زمان و مکان نادیده گرفت، اما 
می توان با نگاهی واقع بینانه به رفع نقص آن 

همت گماشت )قنبری، 1۳8۹(.
رسانه های الکترونیکی در برابر رسانه های سنتی

رسانه های الکترونیکی را چگونه می بینید؟ آیا 
پدیده ای فرازمینی است یا بتی از بت های نوین 
جهان اطالع رسانی؟چگونه مطبوعاتی ها دسته 
به آغوش  به خود  دسته تسلیم شده و خود 
شبکه ها افتادند؛ به طوری که شمارشان پی در 

پی در حال فزونی است؟
این مانع از آن نیست که برخی از کهنه کاران 
این »حرفه سخت« در برابر نفوذ اعداد و ارقام 
رغم  به  آن ها  کنند،  مقاومت  زندگیشان  به 
برای  که  حرفه ای  نشست های  و  همایش ها 
پیشبرد کار رسانه های نوین تشکیل می شود، 
هنوز از پذیرش شیوه خبررسانی الکترونیکی 
ده ها  خودداری می کنند. کسانی که در طی 
سال با هم و در حالت آماده باش کامل، اخبار 
نوشتن  به  پیگیری می کردند، هنوز عالقه  را 
را از دست نداده اند. آن ها با عرق قلم هایشان، 
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مقاله، خبر و ستون ساختند و آهنگ حروف 
با نبضشان هم آوایی دارد. آن ها هنوز خود را 
شیوه های  دم  سپیده  که  دهند  می  تسلی 
اطالعات سیار هنوز نتابیده است، ولی اطمینان 
این »مقاومان« در برابر این جریان، در نهان با 
بیم و نگرانی همراه است. نشانه هایی از لرزش، 
دربرگرفته  را  »رکن چهارم«  پایه های سنتی 
پی  در  پی  افزایش  پدیده  از  آگاهان  و  است 
اینترنت  شبکه  با  مرتبط  رسانه های  شمار 
الکترونیکی  روزنامه های  اما  نیستند.  بی خبر 
که روزنامه های اطالع رسان هستند؛ امروزه تا 
حدودی با روزنامه هایی همچون وال استریت و 
لوموند که به طور رایگان در پخش الکترونیکی 
این یک  بی شک  رقابت می کنند.  دارند،  قرار 
تحول شگفت آور است که به واسطه آن انقالبی 
در عادات کارکنان »رکن چهارم« پدید آمده 
احیانا  و  خبر  ساخت  در  که  کسانی  است؛ 
خیانت به آن آدابی را رعایت می کردند مانند 
این که خبر را تعدیل کرده یا مطلبق میلشان 
بدان آب و تاب می دادند و خط سیاستشان در 

جهت محوریت دادن و اعمال قدرتشان بود.
دارد  مشکالتی  از  خبر  چیز  همه  امروزه  اما 
توجه می کنند.  تأثیرگذاری، جلب  که ضمن 
کسانی  یعنی  شبکه،  با  مرتبطان  شمار  چه 
که امکان دستیابی به اطالعات اینترنت دارند 
پیوسته در حال فزونی است، به طوری که در 

تاریخ بشریت، سابقه نداشته است.
چه کسی می تواند از جهش های شناوران 
مشتاقان  و  الکترونیك  دریای  امواج  در 

اطالعات جلوگیری کند؟
آن ها این امکان را دارند که به طور رایگان در 
جنگل اطالعات فرو روند و این چیزی است که 
در گذشته، محدود به اهل این حرفه بود و تنها 
خبرگزاری ها،  تلگراف های  از  که  بودند  آن ها 
ویژه  مقاله های  و  مطبوعاتی  بخشنامه های 

استفاده می کردند.
گذشته از این، منابع رسمی اطالعات، تبدیل به 
وسایلی همگانی شده اند که هر کس می تواند از 
آن ها بهره مند شود و بخت خویش را بیازماید 

روی  و  کرده  جعل  یا  ساخته  را  اطالعاتی  و 
همان شبکه منتشر سازد. خواه از راه میزگردها 
و خواه از راه شبکه های اینترنت، که نیازمند 
ــی ام ال زد1«  »اچ ت برنامه  زبان  قواعد  شناخت 
چندانی  هوش  نیازمند  آن  یادگیری  و  است 

نیست.
بنابراین کنجکاوان اطالعات می توانند شایعه ای 
را منتشر سازند که شبکه آن را دریافت کند 
به  تبدیل  کاه  از  برق،  سرعت  به  سپس  و 
کوهی شده و در روزهای بعدی، تبدیل به یک 
این است که رسانه  تر  حقیقت گردد. جالب 
برابر برخی  های سنتی مهره های خود را در 
از مطبوعاتی های تک رو، که در دامنه رسانه ها 
به کر و فر می  پردازند، مبهوت می یابند. این 
مطبوعاتی های تک رو، مزاحم آن ها شده و آن ها 
را از صحنه به در کرده و به تنهایی در زمینه 
انتشار اطالعات تازه ای که غول های مطبوعات 
سنتی نیز از آن باخبر نشده اند، گوی سبقت 

را ربوده اند.
بدون شک، مطبوعاتی ها از اهمیت پیش دستی 
اول  به هنگامی که در صفحه  اخبار  ارائه  در 
درج می شود آگاه هستند. به ویژه این که خبر 
مربوط به مسائل گوناگون »رسوایی« مربوط 
از مطبوعات  بسیاری  انتشار رسوایی ها  باشد. 
جدی را واداشته است که تا حدودی از وقار 
خود کاسته و از خط ثابت خود دست بردارند 
و با انتشار اخبار، میزان فروش خود را به طور 

جهشی باال ببرند )الجالمی، 1۳77(.
با ظهور رسانه های الکترونیکی، آیا عمر 

روزنامه های چاپی به پایان می رسد؟
مهدی محسنیان راد، استاد علوم ارتباطات به 
این سؤال این گونه پاسخ دادند: ما می توانیم 
وسایل ارتباط جمعی را از هجده جنبه مختلف 
بررسی و مقایسه کنیم. یکی از این وجوه با 
به  است.  پیام«  »عناصر  مقایسه  معیارهای 
رنگ  و  تصویر  نوشته،  از  کتاب  مثال  عنوان 
تشکیل می شود در حالی که رادیو از کالم، صدا 
و موسیقی که در میان وسایل ارتباط جمعی 

1. H.T.M.LZ
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سینما نسبت به دیگر وسایل ارتباط جمعی 
دارای عناصر پیام کامل تر و بیشتری است.

آنچه گفته شد یکی از 18 مورد اختالف بین 
وسایل ارتباط جمعی است. خود تفاوت عناصر 
پیام باعث تفاوت میان وسایل ارتباط جمعی 
»ماندگاری  موارد  این  از  دیگر  یکی  می شود. 
پیام« است. ماندگاری پیام در کتاب زیاد است، 
اما در رادیو و تلویزیون کم. مگر آن که متوسل 
به ضبط صوت یا ضبط ویدئویی شوید. رادیو 
ندارند.  را  پیام  ماندگاری  خصلت  وتلویزیون 
در روزنامه های الکترونیکی نیز همین خصلت 
می شود  سبب  پیام-  شش-ماندگاری  شماره 
که با دو رسانه مواجه باشیم که یکی خصلت 
ماندگاری پیام را دارد و دیگری این خصلت 

را ندارد.
نظر  در  را  پیام  انتخاب  در  مخاطب  قدرت 
بگیرید. در بخشی از رسانه ها قدرت مخاطب 
آن  حال  اســت،  زیــاد  مخاطب  انتخاب  در 
است.  اندک  قدرت  این  دیگر  برخی  در  که 
روزنامه های  و  الکترونیکی  روزنامه های  بین 
پیام  انتخاب  در  قدرت مخاطب  نیز،  مکتوب 
روزنامه های  از  استفاده  برای  می کند.  فرق 
بیشتری  فیزیکی  عملیات  شما  الکترونیکی 
اندک  موضوع  این  اهمیت  می دهید،  انجام 
نیست. دستگاه کنترل از راه دور برای تغییر 
کانال های تلویزیون باعث بروز رفتار جدیدی 
در انسان شده است. رفتاری که در دهه 8۰ 
وجود نداشته است. امروزه انسان می تواند بدون 
بلند شدن از جایش هر لحظه کانال تلویزیون را 
عوض کند. همین موضوع کوچک، به متفاوت 
بودن تلویزیون در دهه 7۰ و ۹۰ دامن می زند.

خصلتی دیگر که خصلت شماره 14 در تئوری 
من است، حضور یافتن در مکانی خاص برای 
فیلمی  می خواهید  وقتی  است.  پیام  دریافت 
را در سینما ببینید بیشتر از زمانی که کتاب 
خاص  مکانی  در  یافتن  حضور  می خوانید، 
نکته مهمی است و  امر  این  اهمیت می یابد. 
روزنامه های  بین  شدت  به  خصوص  این  در 
الکترونیکی و روزنامه های مکتوب تفاوت وجود 

دارد. در خصوص »هزینه نسبی مصرف کننده 
رسانه از پیام« نیز تفاوت وجود دارد.

بگذارید،  هم  کنار  را  عوامل  این  مجموع  اگر 
مالحظه می کنید که روزنامه های الکترونیکی 
طبقات  در  ایران  در  ندارند.  جهانی  خصلت 
کمی  برقی  تلفن  از  استفاده  باال  به  متوسط 
در  وسیله  این  جایگاه  است.  شده  متداول 
رو  به  رو  برق  با قطع  با کشوری که  مقایسه 
نیست، در مقایسه با کشوری که با قطع برق 
مواجه است، متفاوت است. با توصیف این دید 
با روزنامه های چاپی  الکترونیکی  روزنامه های 

فرق می کنند.
نفع  به  شده  گفته  تاکنون  آنچه  ظاهر  به 
از  یکی  ولــی  ــت،  اس چاپی  روزنــامــه هــای 
خصلت هایی که به نفع روزنامه های الکترونیکی 

است »مسافت حرکت پیام« است.
و  می شود  منتشر  چاپخانه  در  که  روزنامه ای 
این  می رسد.  مشهد  در  مخاطبش  دست  به 
که  تهرانی  مخاطب  با  مقایسه  در  مخاطب 
روزنامه زودتر به دستش می رسد و آن را زودتر 
می خواند مدت زمانی عقب تر است. یکی دیگر 
از خصلت های روزنامه اهمیت داشتن »زمان 
بین کتابی که چاپ ده سال  مصرف« است. 
پیش است و کتابی که چاپ امروز است و آن 
را می خوانید چندان فرقی وجود ندارد. اما در 
خصوص روزنامه باید گفت این ویژگی ظرف 
24 ساعت از بین می رود. مثل مصرف نان تازه 
و بیات است. روزنامه های الکترونیکی به شما 
اجازه می دهند دائم در کنار تنور باشید و با خبر 

تازه رو به رو شوید.
روزنامه الکترونیکی روزنامه مکتوب نیست؛ به 
همین دلیل جای یکدیگر را نمی توانند بگیرند. 
این همان بحثی است که هنگامی که تلویزیون 
پا به عرصه گذاشت، به طرح این سؤال انجامید 
که آیا با اختراع تلویزیون حیات و عصر سینما 
پایان خواهد یافت. مطلقا چنین نیست. این 

رسانه ها مکمل هم هستند.
روزنامه های  توسعه  با  که  مــی رود  انتظار 
در  چاپی  روزنامه های  هم  الکترونیکی، 
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عملکردشان تغییراتی دهند و متناسب با نیاز 
مخاطبانشان گام بردارند. )پورصدرا، 1۳78(

ارتباطات  علوم  استاد  راد،  محسنیان  مهدی 
به این سؤال این گونه پاسخ دادند: به عقیده 
من، روزنامه های الکترونیک مثل سایر وسایل 
ارتباط جمعی جایگزین هیچ رسانه ای نخواهند 
شد. روزنامه های الکترونیک تنها امکان تازه ایی 
فراهم  اطالعات  تأمین  و  مبادله، کسب  برای 
می کنند. به شخصه معتقدم تا آینده های دور 
مکتوب  مطبوعات  جایگزین  رسانه ای  هیچ 
عنوان  به  همچنان  مطبوعات  و  شد  نخواهد 
رسانه ایی مطمئن و سهل الوصول باقی خواهد 

ماند.
استاد  اسکاپری«  »روبرت  سخنان  به  نسبت 
دانشگاه ملی گاسن فرانسه باید بگویم مطبوعات 
به لحاظ نقش کلیدی و زایایی که در زمینه 
اطالع رسانی دارد،  هنوز هسته نظام های بارور 
و آگاهی دهنده هستند و هیچ فناوری نمی تواند 
جایگزین کتاب و به خصوص روزنامه به عنوان 
منبع اصلی، مهم و مستقل اطالعات قرار بگیرد. 

به این دالیل اشاره می کنم.
نخست فناوری های جدید اطالع رسانی از جمله 
روزنامه های الکترونیکی امکان استفاده راحت و 
سریع در همه جا و تحت هر شرایطی را فراهم 
نمی کنند. چون به ابزار و امکانات فناوری نیاز 
دارند که باید در مکانی مستقر شود. در حالی 
که مطبوعات مکتوب به راحتی قابل جابجایی، 
انعطاف و استفاده در هر جا و تحت هر شرایطی 
هستند. دوم استفاده از روزنامه های الکترونیکی 
مستلزم صرف هزینه های قابل توجهی است 
و این امر باعث می شود، بخش های مهمی از 
جامعه در یک کشور و کشورهای مختلف در 
مقایسه با یکدیگر امکان دسترسی یکسانی به 
آن را نداشته باشند. سوم استفاده از روزنامه های 
دارد.  متخصص  شهروند  به  نیاز  الکترونیک 
فناوری های  و  انگلیسی  زبان  با  باید  مخاطب 
ارتباطی و نحوه ورود به بزرگراه های اطالعاتی 

آشنا باشد.
نزدیک  آینده  در  گفت،   می توان  واقع  در 

آنچنان که باید و شاید روزنامه های الکترونیک 
نمی توانند مثل مطبوعات مکتوب فراگیر شوند. 
این  کنم،  اشاره  آن  به  باید  که  دیگری  نکته 
مطلب است که روزنامه های الکترونیکی بیش 
از آنکه تأمل و فکر کردن را به مخاطبانشان 
بیاموزند به ارائه برداشت هایی گذرا و سطحی 

از رویدادها می پردازند.
در واقع روزنامه های الکترونیکی برای مخاطب 
فرصت و امکان فکر کردن یعنی امکان تقویت 
آن  حال  نمی  کنند،  فراهم  چندان  را  حافظه 
که به نقل از »مک لوهان« مطبوعات مکتوب 
حواس انسانی را بیشتر به کار می گیرد و امکان 
فراهم  را  بهتر  تحلیل  و  تجزیه  تأمل،  تفکر، 
می کنند. همچنین به دلیل این که فناوری های 
اطالعات در زمینه بزرگراه های اطالعاتی عمدتا 
در اختیار کشورهای خاصی قرار دارد، به نظر 
می آید باز هم فاصله ها بین دارا و ندار اطالعاتی، 
قشرهای مختلف در یک جامعه و حتی بین 

جوامع بیشتر شود.
می توانیم خط کشی هایی  آینده  در  گونه  این 
بین  این خطوط  باشیم.  داشته  جامعه  در  را 
از  و  دارند  دسترسی  اینترنت  به  که  کسانی 
که  آن هایی  و  می کنند  استفاده  اطالعات 
امکان دسترسی و استفاده ندارند و همچنین 
به  بین نگرش هایی که بدین طریق می تواند 
وجود آید، کشیده می شود. البته این به معنای 
نیست.  الکترونیکی  روزنامه های  کارکرد  نفی 
وقتی شما به خواندن روزنامه های الکترونیکی 
به  روزنامه  صفحه  جای  به  هستید،  مشغول 
صفحه کامپیوتر چشم می دوزید. تقریبا همان 
فرایند کم و بیش انجام می شود، با این تفاوت 
که تنوع اطالعات قابل دسترسی بیشتر است و 
ممکن است گزینش آن ها به دلیل آن که در 
یک مجموعه قرار گرفته اند، راحت تر باشد. البته 
حجم اطالعات می تواند انتخاب برتر را دشوارتر 

سازد.
را  فناوری  این  دستاوردهای  نمی خواهم  من 
تحقیر کنم. برعکس روزنامه های الکترونیکی 
پیش روی  را  گسترده تری  و  بیشتر  امکان 
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به عنوان  قرار می دهند که می تواند  انسان ها 
منبع باارزش اطالعات به حساب آید. می تواند 
به جریان دموکراتیزه کردن فرایند اطالع رسانی 
اطالع  مجاری  و  شبکه ها  تنوع  کند.  کمک 
رسانی و امکان های دسترسی مستقیمی که به 
منابع اطالعاتی فراهم می کند، می تواند امکان 
اعمال نظر و سانسور ها را به حداقل برساند؛ 
گزینش گران  و  دروازه بانان  دخالت  نتیجه  در 

اطالعاتی را کمتر می کند.
عنوان  به  الکترونیکی،  روزنامه نگاری  به 
دستاوردی باارزش و مهم در اواخر قرن بیستم 
تحوالتی  مهم ترین  از  را  آن  و  می کنیم  نگاه 
می دانیم که در دو سه دهه اخیر اتفاق افتاده، که 
می تواند شکل مناسبات، فرایند آگاهی بخشی و 
در واقع مبادله اطالعات را کامال متحول سازد. 
بنابراین ارزش های خاص خود را دارد، اما این 
به معنی بی ارزش شدن مطبوعات مکتوب و 
جایگزین شدن روزنامه های الکترونیکی نیست 

)پورصدرا، 1۳78(.
نتیجه گیری

دچار  مطبوعات  شد،  اختراع  تلویزیون  وقتی 
هراس شدند. دقیقا چنین وضعیتی اکنون به 
واسطه پیدایش روزنامه های الکترونیکی پیش 
و  تغییر  به  امر  این  است  ممکن  است.  آمده 
این  که  بینجامد  وظایف  در  جابجایی هایی 
دارد.  وجود  مختلف  عرصه های  در  موضوع 
سینما در مقایسه با کتاب، جنبه تصویری دارد 
اما نمی تواند جای کتاب را بگیرد. مطبوعات 
هم باید جایگاه خودش را پیدا کند. هنگامی 
که تئاتر به عرصه وسایل ارتباط جمعی وارد 
شد، این تصور به وجود آمد که »تئاتر« از بین 
خواهد رفت، اما تئاتر قادر به مکشوف کردن 
مسائلی است، که سینما نمی تواند. روزنامه ها 
زمانی  تا  و  می بخشند  تعمق  مسائل  به  نیز 
که بشر ژرف اندیش است، رسانه های مکتوب 
امکانی برای بازگشت به این امر خواهند بود. 
مطبوعات نمی توانند حذف شوند و شبکه های 
جای  نمی توانند  تجهیزاتشان  همه  با  جهانی 
روزنامه های چاپی را بگیرند. با وجود توسعه و 

گسترش رسانه های غیر مکتوب و به خصوص 
رسانه های اجتماعی، به نظر نمی رسد که عمر 
رسانه های مکتوب رو به پایان باشد. در واقع 
رسانه های مکتوب پا  به  پای رسانه های مجازی 
محسوب  یکدیگر  مکمل  و  می روند  پیش 
می شوند. در واقع نه  تنها رسانه های مکتوب از 
بین نمی روند، بلکه جایگاهشان حفظ خواهد 
شد و رسانه های جدید هم به استحکام جایگاه 

این رسانه ها کمک خواهند کرد.
امروزه حتی برخی مطالب که امکان انتشار در 
رسانه های مکتوب ندارد، در رسانه های نوین 
اجتماعی منتشر می شوند و همین قضیه، به 
بنابراین  کرد.  خواهد  کمک  مباحث  تفهیم 
هم  مکمل  الکترونیک  و  مکتوب  رسانه های 
راستای حذف  در  این  که  نه  رفتار می کنند، 

یکدیگر باشند.
استاد  اسدی،  عباس  دکتر  آقای  از  نقل  به 
مجموع  در  طباطبایی؛  عالمه  دانشگاه 
ناامیدکننده ای  چشم انداز  مکتوب  رسانه های 
ندارد، مگر وقتی تلویزیون آمد، سینما حذف 
تلویزیون  و  نیفتاد  اتفاق  این  مسلما  شد؟ 
همچنان جایگاه خودش را حفظ کرد. به همین 
دلیل رسانه های غیر مکتوب جدید، رسانه های 
مکتوب را از دور خارج نکرده اند. در کشورهای 
دیگر مطبوعات هنوز جایگاه ارزشمندی داشته 
و کسانی که می خواهند اخبار مستند و موثق 
را به لحاظ منبع و اعتبار دریافت کنند، حتما 
مراجعه  نوشتاری  مطبوعات  به  اول  وهله  در 
می کنند و بعد رسانه های مجازی. ضمن این  
درصدد  مطبوعات  کالسیک  خوانندگان  که 
هستند و پافشاری می کنند تا جایگاه مطبوعات 
از بین نرود. رسانه های جدید هیچ خطری برای 
نظر  گرچه  البته  نیستند.  قدیمی  رسانه های 
اما  بوده،  موضوع  این  خالف  منتقدان  برخی 
من اعتقاد دارم هنوز مطبوعات از جایگاه خوب 
صاحبان  نظرم  به  است.  برخوردار  ویژه ای  و 
کیفیت  کنند  تالش  باید  مکتوب  رسانه های 
کارشان را باال ببرند. در این صورت خوانندگان 
با  دیگر  سوی  از  یافت.  خواهند  افزایش  هم 
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افزایش مخاطبان، میزان جلب آگهی هم باال 
می رود و به لحاظ اقتصادی هم برای صاحبان 
روزنامه ها منفعتی کسب می شود و حیاتشان 
ادامه پیدا می کند و از صحنه حذف نمی شوند. 
البته طبیعی است که روزنامه های بی کیفیت 
به مرور از صحنه حذف شود، اما بدون تردید 
تایمز،  نیویورک  لوموند،  چون  روزنامه هایی 

گاردین و ... از دور خارج نخواهد شد.
متأسفانه تعداد روزنامه های باکیفیت در کشور 
ما کم است و فقط شاهد هستیم که برخی برای 
کسب قدرت و رسیدن به نان و نوا رسانه های 
این  که به  مکتوب را منتشر می کنند، بدون 
کیفیت توجهی داشته باشند. اگر می خواهیم 
باال  را  کیفیت  باید  نشویم،  حذف  صحنه  از 
توهم خوداستغنایی  گاهی شاهد  زیرا  ببریم؛ 
در روزنامه نگاران هستیم. یعنی روزنامه نگاران 
از ده سال پیش تا به امروز از همان سبک های 
و  می کنند  پیروی  گرفته اند،  یاد  که  قدیمی 
ندارند. در  به آموزش  نیاز  به خیال خودشان 
ساله  همه   پیشرفته  کشورهای  در  که  حالی 
سردبیران و مسئوالن، آموزش های کوتاه مدت 
آشنا  تازه  تکنیک های  با  تا  می بینند  به  روز 
شوند، اما در کشور ما معموال این افراد مسئول 
و  کنند  شرکت  کالس ها  در  نیستند،  حاضر 
سواد  است  کنند.الزم  به روز  را  اطالعاتشان 
گردانندگان  و  مدیر مسئوالن  میان  رسانه ای 
افراد  این  تا  یابد  افزایش  مکتوب  رسانه های 
مکتوب  غیر  رسانه های  تهدیدهای  بتوانند 
و مجازی را به فرصت تبدیل کنند و از این 
طریق ماندگار شوند. از سوی دیگر ما بر اساس 
نظرسنجی  باید  مخاطبان  نیازهای  و  سالیق 
کنیم و نگاهمان را گسترش دهیم تا گرفتار 

افت کیفیت یا حذف نشویم.
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