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 چکیده 
ای مقالة حاضر به واکاوی وضعیت صنعت روزنامه در  با توجه به نقش در حال گسترش اینترنت در فضای رسانه

هایی از صنعت روزنامه است که با تغییر   ایران و جهان و تحوالت آن پرداخته است. مبنای مطالعه، واکاوی آن جنبه

تغییر رابطة یک طرفة بین سه عامل تولید، »مجازی دستخوش تحول شده است؛ از جمله ای از چاپی به  فضای رسانه

بودن محتوای  استاندارد»، «بودن انتشار ای تغییرات مربوط به دوره»، «بازشدن بستة محتوا»، «مصرف و تبلیغات

یران و نیز گسترش مقاله ضمن اشاره به مشکالت ساختاری صنعت روزنامه در ا«. مرجعیت رسانة چاپی»و « خبری

دهد که هنوز روزنامة چاپی مرجعیت خود را حفظ کرده است.  های خبری نشان می  نفوذ اینترنت در حوزۀ رسانه

کردن بستة محتوای روزنامه بخشی از بازار روزنامه را از  باز»شدن فضای خبری در ایران به واسطة  رغم آن اینترنتی علی

های جدید سوق داده است. هر چند   سوی رسانه ها به  ها را در آن حوزه  اری روزنامههای انحص آن منتزع ساخته و درآمد

اند ، اما  شدن در پی رفع مشکالت ناشی از این تغییرات برآمده ای رسانه شدن و چند ها با اقداماتی از جمله برخط  روزنامه

بودن یا وابستگی بسیاری از  جود به همراه دولتیهای قانونی مو های ساختاری و خالء  ها محدود بوده است. گره  موفقیت

زدگیِ صنعتِ روزنامه اثر این مشکالت را مضاعف ساخته است. حاصل باعث  ها به بخش دولتی و نیز سیاست  روزنامه

ها، فضای کنش   نگاری رسمی و کاهش نفوذ آن شده است. محتمل است محدود شدن نفوذ روزنامه تضعیف روزنامه

 های غیراستاندارد و غیررسمی براند.  شکال رسمی و استاندارد به حوزهسیاسی را از ا

 های اجتماعی، تبلیغات.  روزنامه، اینترنت، افول روزنامه، شبکه واژگان کلیدی:
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 مقدمه

با گسترش اینترنت در سی سال اخیر، صنعت روزنامه دچار افول شده است. سقوط شمارگان، 

های آمریکا از   شمارگان روزنامه 2116تا  1891های   سال آشکارترین نشانة این وضع است. طی

(. روند فوق تقریباً در Pew, 2018میلیون نسخه در روز رسیده است ) 26میلیون به کمتر از  91

 ,Circulation Data Report, 2009, 2010, 2011شود ) های غربی مشاهده می تمامی کشور

2012 & NRS Readership Estimates-Newspapers and Supplements, 2012 شمارگان .)

 1.6و  1.6به  2111میلیون نسخه در روز در سال  2.6و  6.6به ترتیب از  2میل و دیلی 1سان

 . (Audit Bureau of Circulations, 2018) کاهش یافته است 2119میلیون نسخه در سال 

ها نیز   از تبلیغات روزنامه نگاری در کاهش درآمد حاصل اثر اینترنت بر افول صنعت روزنامه 

میلیارد دالر در سال  91های صنعت روزنامه در آمریکا از نزدیک به  کامالً منعکس است. درآمد

 Newspaper Association ofرسیده است ) 2116، به حتی کمتر از نصف در سال 2111

America, 2012 این تغییرات آنچنان جدی است که درآمد صنعت روزنامه در آمریکا از سال .)

میلیارد دالر رسیده و  28.6میلیارد دالر به  66.6یعنی طی فقط دو سال از  2119تا  2116

 (.Statista, 2017میلیارد دالر برسد ) 29حتی به کمتر از  2121شود تا سال  بینی می پیش

 ای یافته مالحظه  ای در آمریکا کاهش قابل وضعیت فوق، باعث شده مؤسسات روزنامه

(Newspaper Association of America, 2012)  و به تبع آن تعداد شاغالن بخش تولید

 Pew Researchهزار نفر برسد ) 68هزار نفر به  66از  2119تا  2111های   روزنامه نیز طی سال

Center, 2018 .) 

ها در جهان به چنین تغییراتی، تطبیق با مقتضیات جدید بوده است. بسیاری   پاسخ روزنامه

اند و حتی در  ها به توسعه بخش دیجیتال خود پرداخته  با کاهش هزینههمراه   ها  از روزنامه

و مخصوصاً   اند. به عالوه آنها قیمت روزنامه مواردی، بخش چاپی خود را تعطیل یا محدود کرده

هایی، منابع جدیدی را از فروش  اند و با اعمال سیاست بهای نسخة دیجیتال را کاهش داده

ها خدمات   اند. نیز بسیاری از روزنامه دست آورده غات در اینترنت بههای دیجیتال و تبلی  نسخه

 ,Mendoleraاند ) هایی ترکیبی ایجاد کرده  برخط خود را با امکانات جدید همراه ساخته و رسانه

های دیجیتال در آمریکا طی   ها شمارگان روزنامه (. با اجرای این سیاست2014 & 2012

                                                            
1 The Sun 

2 Daily Mail 

https://en.wikipedia.org/wiki/Newspaper_Association_of_America
https://en.wikipedia.org/wiki/Newspaper_Association_of_America
https://en.wikipedia.org/wiki/Newspaper_Association_of_America
https://en.wikipedia.org/wiki/Newspaper_Association_of_America
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میلیون نسخه افزایش یافته است  12میلیون نسخه به  9حدود از  2119تا  2116های   سال

(ABC  به نقل ازPressgazette, 2017به .)  همین ترتیب، سهم تبلیغات اینترنتی از درآمد

 Pew Researchبرسد ) 2119درصد در سال 61به  2111درصد در سال 19ها از   روزنامه

Center, 2018یجیتالیِ صنعت خبریِ آمریکا نیز (. در همین حال تعداد کارکنان بخش د

رسیده  2119در سال  16111به بیش از  2119نفر در سال  9011پیوسته افزایش یافته و از 

ها و هماهنگ شدن   های کاهش هزینه (. هر چند سیاستPew Research Center, 2018است )

نگاری شده، اما  نامههای بزرگ در شرایط بازار پرتنش صنعتِ روز  با بازار، باعث حفظ روزنامه

ها با افزایش درآمد تبلیغات اینترنتی به شکل   شکاف بین درآمد حاصل از تبلیغات روزنامه

های   روزنامه 2116تا  2116های   عمیقی همچنان پابرجا مانده است؛ در این مورد، طی سال

یلیارد دالر درآمد م 1.6میلیارد دالر درآمد تبلیغاتی، تنها  01آمریکایی در ازای از دست دادن 

 (. Chittum, 2014اند ) دست آورده تبلیغات اینترنتی به

های جهانی، خود را با بحران در  تأثیر همان فرآیند در ایران نیز افول صنعت روزنامه، تحت

رغم نبود آمار رسمی و اطالعات دقیق از شمارگان  شمارگان روزنامه نمایان ساخته است. علی

شدت از  های اخیر به  دهد که در طی سال باره نشان می غیررسمی در این ها اظهارات  روزنامه

ای که از یک میلیون و دویست هزار نسخه در  گونه ها در ایران کاسته شده به  شمارگان روزنامه

و نیز  1686رسیده است )خبرآنالین،  1686به کمتر از نهصد هزار نسخه در سال  1682سال 

 (. 1686صادقی، 

کنندگان و چند شرکت  بر اساس اطالعات میدانی توزیع 1686ی که در سال ا مطالعه

سال  0ها در ایران در   سازد که شمارگان روزنامه پخش نشریات انجام شده است، آشکار می

طور چشمگیری کاهش پیدا کرده و حتی به زیر هشتصد هزار نسخه در  منتهی به مطالعه، به

ابق با گزارش فوق، رقم واقعی شمارگان برای بیشتر (. مط1686روز رسیده است )صادقی، 

نسخه در روز بوده  2111طور میانگین کمتر از  های سراسری منتشره در ایران، به  روزنامه

دهد که شرایط  ج( نشان می 1689(. بعداً مطالعة دیگری )انصاف نیوز، 1686است )صادقی، 

 61مارگان تعدادی از آنها حتی به زیر بسیار بدتر شده و ش 1689ها در سال   برای روزنامه

شود که در حال حاضر، اصل کار خبر در  باره مطرح می نسخه در روز رسیده است. در این

اند  ها بسیار از این قافله عقب مانده  های اجتماعی است و روزنامه  اختیار فضای مجازی و شبکه

 ، الف(.1689)انصاف نیوز، 
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رو شدن با تحوالت ناشی از  ایران در مقابل این تغییرات و در روبهها در   واکنش اوّلیه روزنامه

بینی بر ضرورت همراه  وفور با خوش اینترنت، همراه شدن با آن بوده است. در ادبیات موضوع، به

اکرمی ، 1686پور ساردویی  شدن صنعت روزنامه با تحوالت مذکور تأکید شده است )حاجی

، فرقانی 1681، باباخانی و شمشادی 1682، خداوردی 1686مطلبی ، 1691الف و ب و  1699

شکال شمسی، ا 91دهد که از همان اوایل دهة  (. مطالعات نشان می1696و دهقان  1690

کند که  ( مطرح می1691وجود آمده است. اکرمی ) نگاری آنالین در ایران به متنوعی از روزنامه

کنند و کمتر از نیمی از آنها نیز امکانات  درصد( آرشیو الکترونیکی ارائه می 86ها )  اکثر روزنامه

تغییرات در آن زمان  اند. هر چند دامنة این الزم برای ارتباط مخاطبان با روزنامه را فراهم آورده

(، اما در همان سطح نیز همراه شدن با تحوالت فوق چشمگیر 1691محدود است )اکرمی، 

ها از پایگاه اینترنتی،   مندی تمام روزنامه رغم اعالم بهره ( علی1682نمازی ) نماید. پیش می

جتماعی و اقتصادی های خبری اینترنتی با توجه به عوامل بازدارندۀ فنی، ا  شود رسانه یادآور می

 یابند. به کندی توسعه می

مطابق با چنین تغییراتی، آشکار است که تحول صنعت روزنامه از رسانة چاپی به 

ای تبلیغات  چیز را در این صنعت تغییر داده است؛ از نزول درآمد حاشیه دیجیتال تقریباً همه

اعث شده است آیندۀ تا تغییرات ساختاری و محتوایی و حتی سازمانی قابل توجه که ب

ها کامالً در ابهام بماند. نظر به اهمیت این تحوالت و از آنجا که مطبوعات، چه چاپی و   روزنامه

چه مجازی، نقش با اهمیتی در ساختن افکار عمومی و نظارت بر مدیریت کشور در جامعة 

 دم ایفایعنوان واسطة بین حکومت و مر مدنی دارند و نیز با توجه به آنکه مطبوعات به

 کنند.  نقش می 

شدن خبر  این مقاله در پی رصد تحوالتی است که در صنعت روزنامه در ایران با دیجیتالی

های پایة صنعت روزنامه و مفاهیمی که   اتفاق افتاده است. به این منظور، مقاله، بر اساس ویژگی

 کند.  یل میراهبر اصلی و باعث پایداری آن است تحوالت روزنامه در ایران را تحل

 روش

ها و صفحات مجازی   است. اسناد شامل روزنامه 1روش مطالعه کیفی و مبتنی بر تحلیل اسنادی

های مربوط به چگونگی   های خبری فارسی در فضای وب، و داده  آنها در فضای وب، پایگاه

                                                            
1Documentary analysis 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/204415/%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%a7%da%a9%d8%b1%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/204415/%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%a7%da%a9%d8%b1%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/204415/%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%a7%da%a9%d8%b1%d9%85%db%8c
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« مصنوعی»وان عن هایِ خبری و تبلیغاتی است. سند به  ها، پایگاه  کاربری صفحاتِ مجازیِ روزنامه

 .Bloor M. and Fشود که فارغ از هیئت فیزیکی آن، دارای متنی نوشتاری است ) تعریف می

Wood, 2006: 57( در تعریف انواع اسناد بر 110 :2007) 1(. ولینگتون و اشچربینسکی

شود، اشاره  صورت چاپی و مجازی منتشر می ها و آنچه به  های وب، خبرنامه  ها، صفحه  روزنامه

ای،  ( نیز تولیدات رسانه76-75 :2007) 2دانند. اشوانت مند می دارند و آنها را موضوع مطالعة نظام

( نیز 284 :2004) 6شمارد. ولف ای از اسناد می های عمومی را نمونه های آماری، و رکورد  گزارش

های   انه( رس79 :2006) 0کند. وُرتن های آماری در تحلیل اسنادی تأکید می  بر اهمیت گزارش

( نیز مطالعة 17 :2008) 6دهد. باربور ای اعم از چاپی و مجازی را در ردیف اسناد قرار می توده

کند که در حوزۀ مطالعات اسنادی فوران کرده است.  صفحات وب را امکان جدیدی ارزیابی می

ای در تحلیل  های دوره  ها و نشریه  ( نیز بر اهمیت روزنامه81-77 :2004) 6همین ترتیب مکّالک به

کنند که  ( مطرح می110 :2007طور مشخص ولینگتون و اشچربینسکی ) اسنادی اشاره دارد. به

اسناد، قادرند منظری تاریخی از موضوع مورد مطالعه ارائه دهند و تحوالت آن را آشکار سازند و 

ایند ای است که در مطالعة حاضر اهمیت اساسی دارد. مطالعه با مستندکردن فر این نکته

، مستندکردن منابع اطالعات، و نیز 9آوری اطالعات ، مستندکردن روش جمع9تحقیق

کند  را دنبال می« جامعیت بین ذهنی»های تحلیل تا حد ممکن رسیدن به   مستندکردن روش

 (.Steinke, 2004: 184-190)ن.ک. به 

، ضمن استفاده از کند. بدین منظور تأکید می 8نگری جانبه مطالعه، در تضمین کیفیت، بر سه

ها   های کاربری را نیز برای مقایسة روزنامه  های مطالعاتی در تحلیل تحوالت روزنامه، داده  گزارش

ها و بعضی   دهد. به همراه آن محتوای روزنامه های خبری و تبلیغاتی، مورد توجه قرار می  و پایگاه

مطابق ولینگتون و اشجربینسکی شود.  های خبری نیز از حیث ساختاری مقایسه می  از پایگاه

افزاید و به بیان تحقیقات  نگری به اعتماد، روایی و پایایی مطالعه می جانبه ( سه114 :2007)

نگری هم شامل مطالعة عمیق در هر یک  جانبه انجامد. سه می 11کیفی به ارتقای کیفیت مطالعه

                                                            
1 Wellington and Szczerbinski 
2 Schwandt 
3 Wolf 
4 Wharton 
5 Barbour 
6 Mc Culloch 
7 documentation of the research process 
8 collection method 
9 triangulation 
10 Quality of qualitative research 
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 .Wellington, J. and Mسوی دیگری است ) از اینها و هم شامل حرکت تحلیلی از یکی به

Szczerbinski, 2007: 113-114 .) 

ها، تیراژ و درآمد تبلیغاتی   بطور مشخص اطالعات مربوط به متن اجتماعی و سیاسی روزنامه

شدن خبر ایجاد شده است، از اسناد  ها با دیجیتالی  و نیز تحوالتی که در عرصة روزنامه

ها حاصل آمده است.   های روزنامه و ترکیب درآمدای از شمارگان  های دوره  تحقیقاتی و گزارش

دست آمده که شامل رتبة  به 1«الکسا»اطالعات کاربری نیز با استخراج اطالعات از پایگاه 

بیند و زمانی است که هر  ، تعداد صفحاتی از پایگاه که هر کاربر می کاربری هر پایگاه خبری

(. در این مورد، اطالعاتی که از سوی 1ل دارد )جدو کاربر در بازدید از پایگاه مصروف می

از پایگاه الکسا استخراج شده است با اطالعات مستخرج از همان  1681گان در سال  نگارند

 مقایسه شده است.  1689پایگاه در سال 

ای، خبری و تبلیغاتی در  های روزنامه  های کاربری پایگاه  بر اساس اطالعات فوق، ویژگی

قایسه شده است و تحوالتی که در این زمینه حاصل آمده استنتاج شده فضای وب با یکدیگر م

ای، خبری و تبلیغاتی را از حیث واکنشی  های روزنامه  است. سرانجام اطالعاتی که وضعیت پایگاه

کند، از تحلیل محتوا و مشاهدۀ مستقیم  اند مشخص می که نسبت به تحوالت دیجیتال داشته

های خبری وتبلیغاتی حاصل آمده است. در این مورد،   پایگاه ها و  کیفیات مختلف روزنامه

، خبر و تبلیغات با یکدیگر مقایسه شده  های مجازی روزنامه   اطالعات حاصل از مشاهدۀ پایگاه

است. اطالعات فوق شامل وجوه محتوایی برآمده از تطبیق با شرایط جدید مثل وجود یا عدم 

مندی از  مندی یا عدم بهره سازی، بهره ود امکانات شخصیوجود نسخة موبایل، وجود یا عدم وج

ای، وجود یا عدم وجود سیستم اشتراک، استانداردبودن یا نبودن محتوا، درج  امکانات چندرسانه

(. برای آنکه از 2یا عدم درج مراجع خبری و سرانجام تولید یا عدم تولید خبر است )جدول 

های پرشمار در هر دو بخش مقایسة کاربری   روزنامهکیفیت مطالعه اطمینان حاصل شود، تمام 

هایی که   ها و پایگاه  اند، هر چند در بخش مقایسة کاربری روزنامه و محتوا مورد توجه قرار گرفته

اند.  شوند، از مجموعة مقایسه حذف شده شده و جدید محسوب می منتشر نمی 1681در سال 

های خبری و تبلیغاتی در ایران   و پایگاه  صنعت روزنامه ها نمایندۀ  مجموعة باقیمانده از روزنامه

کند )ن.ک.  کند و از این بابت اعتبار مطالعه را تضمین می است و شکل نوعی آن را منعکس می

 به اسکات در شرح ضوابط اعتبار اسناد(.
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 چارچوب تحلیلی

های ذاتی   تنی بر ویژگیو مب 1شدن کارکردگرایانه ها در فرآیند اینترنتی  تحلیل تحوالت روزنامه

ای چاپی است. در این مورد، توابعی که راهبر اصلی صنعت روزنامه در  در مقام رسانه  روزنامه

ترتیب؛ رابطة یک طرفه ترین اینها به قرن بیستم میالدی بوده است، مورد توجه است. پراهمیت

بودن محتوا؛  ای بستهکننده در صنعت روزنامه؛  کننده، عوامل تبلیغاتی و مصرف بین تولید

بودن  بودن انتشار و نوشتاری ای ای بر متن؛ دوره یافتگی تولید خبر؛ غلبة درآمد حاشیه سازمان

را   های روزنامه  شدن تغییر یافته و شالوده ها در جریان اینترنتی  قالب روزنامه است. این ویژگی

 نیز در معرض دگرگونی قرار داده است: 

 پایان رابطة یک طرفه

کنندگان  کنندگان متن، مصرف های چاپی، پیوند دادن سه عنصر تولید  ترین کارکرد روزنامه مهم

ها انحصار   (. روزنامهCommunication Management Inc., 2011: 5آن و عامالن تبلیغات بود )

دادند که  روابط بین این سه را در اختیار داشتند و بر این اساس، صنعت عظیمی را شکل می

توانست امور سیاسی و اجتماعی را  واسطة استقالل مالی می برخورداری از سود سرشار به ضمن

در حال حاضر، پس از غلبة فضای دیجیتال، تغییر یافته   و روزنامه  جهت دهد. ماهیت رسانه

کنندگان و عامالن  تنها قادرند محتوای خود را از تولید های مجازی، نه  است. اکنون رسانه

 ,.Communication Management Incکننده برسانند ) مختلف مستقیماً به مصرفتبلیغاتی 

کنندگان و حتی تولیدات خبری آنها را نیز به سایر  های مصرف  توانند پیام (، بلکه می5 :2011

کنندگان همدیگر فقط  کنندگان منتقل کنند. آشکار است که در این صورت، مصرف مصرف

دهند و آنچه را خود تولید  س از دریافت محتوا آن را تغییر میکننده نیستند؛ زیرا پ مصرف

(. آدُرناتو Communication Management Inc., 2011: 5کنند ) اند بار دیگر توزیع می کرده

نگاری، ژورنالیسم جدید دیگر  شدن روزنامه کند که با دیجیتالی ( مطرح می19-20 :2018)

ست. در این فضای جدید؛ مستمع نقشی فعال دارد و طرفه نیست؛ بلکه یک گفتگو ارتباطی یک

(. در عین Adornato A.: 2018: 20-22بان خبر نیز هست ) کند دروازه ضمن آنکه خبر تولید می

آوری و توزیع خبر  نگاران، ضمن آنکه دائماً با مستمعین درگیرند بیشتر به جمع حال روزنامه

 (.Adornato A.: 2018: 28-32مشغول هستند )
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 ای شدن بستة روزنامه زبا

روزنامه است « بودن بسته»نگاری وابسته به این  و صنعت روزنامه 1«ای از محتوا بسته»روزنامه 

(Communication Management Inc., 2011: 6 منظور از .)«ای از محتوا  مجموعه« بسته

سیاسی،  های مختلف  شامل خبر، مقاله، تبلیغ، آگهی، سرگرمی و موارد مشابه در زمینه

اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و مثل آن است. روزنامه همة اینها را در قالب یک بسته 

بودن  دهد. آنچه باعث این بسته آورد و به یکباره و در یک مجموعه به خواننده ارائه می درمی

 ایِ صنعت روزنامه )تبلیغات( بر درآمد اصلی )فروش محتوا شده است، اهمیت درآمد حاشیه

های   ها( آن است. در واقع، صنعت روزنامه، برای جذب درآمد حاصل از تبلیغات، آگهی  نسخه

دهد و بنابراین ناچار است کل محتوا را یکباره و با  تبلیغاتی را میان اخبار و سرگرمی ارائه می

هم عرضه دارد تا مخاطبانی از هر سنخ و با هر نوع سلیقه را به خود جذب کند 

(Communication Management Inc., 2011: 4 .) 

مسئلة کنونیِ صنعت روزنامه آن است که شبکة اینترنت امکان و توانایی بهتری در ارائه و 

کنندگان که مخاطب تبلیغات هستند، فراهم آورده است  پردازش اطالعات موردنظر مصرف

(Communication Management Inc., 2011: 6 مطابق با چنین شرایطی با .)های  بخش

شود، بلکه هر بخش از محتوای  ای یکپارچه رفتار نمی مختلف و مجزای محتوا به منزلة بسته

گیرد. نتیجه، باز شدن  روزنامه بر حسب درخواست مخاطب به شکل جدا در اختیار وی قرار می

و به معنای آن نیست که بستة روزنامه با آمدن اینترنت یکسره  است. البته این به  بستة روزنامه

بودن روزنامه اکنون دگرگون شده است  معنای آن است که منطق بسته تمامی باز شده، بلکه به

(Communication Management Inc., 2011: 6 با بازشدن این بسته، تبلیغات نیز از ریخت .)

شدن رقبای  شده و بنابر این هر بخش از آن مستقل شده است، امری که باعث ظاهر افتاده و باز 

 (.Communication Management Inc., 2011: 7جدید شده است )

 صنعت در حال افول

وکار خود است. قبالً  نگاری مستمراً در حال از دست دادن کسب صنعت بسیار پرسود روزنامه

مند بود و بیش از هر رسانة  های سود بهره  نگاری بیش از هر صنعت دیگری از حاشیه روزنامه

برد، اما اکنون عالئم سقوطِ در حال گسترشِ آن  ل از تبلیغات سهم میدیگری از درآمد حاص
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)شامل کاهش نفوذ تولیدات چاپی و کاهش سهم برخورداری آنها از تبلیغات و ناکامی در جذب 

(. این Communication Management Inc., 2011: 7خورد ) جا به چشم می جوانان( در همه

های مصرف خبر و  شدن فزایندۀ الگو تکه ی چاپ و توزیع، تکهها  مسئله به همراه افزایش هزینه

ها را در   های صوتی و تصویری )مخصوصاً در میان جوانان( روزنامه  نیز جذابیت روزافزون رسانه

 1(. بروکCommunication Management Inc., 2011: 7آستانة سقوط قرار داده است )

نگاری همین اقتصاد آن است؛  استانِ روزنامهکند که بخش مهمی از د ( مطرح می13 :2013)

واسطة آن روزنامه روی پای خود بایستد و در جایگاه رکن مهم دمکراسی،  شود به زیرا باعث می

عنوان نهاد واسط قدرت، مستقل از دولت عمل کند. این در حالی است که اکنون خبر و  به

های   که موضوع نگرانی نظام نگاری در میانة یک تغییر فاحش قرار گرفته است روزنامه

ها مستقل از دولت باشند، باید   ( اگر قرار باشد روزنامه4 :2013ساالر است. به اعتقاد بروک ) مردم

نگاری را  اقتصاد آنها مهم باشد. از همین رو آیندۀ نامشخصِ اقتصادِ روزنامه، آیندۀ مبهمِ روزنامه

 Picard andکنند ) عنوان مرگ روزنامه یاد می زند. محققان بسیاری از وضعیت جدید، با رقم می

Brody, 1997; Penenberg, 2004; Chyi et al., 2012 from Chyi and Tenenboin, 2019: 

ای حداقل نسبت به  گویند، نگاه چندان امیدوارانه ( و آنها نیز که از مرگ روزنامه نمی157

گردند و  اه به عصر طالیی گذشته برنمیگ ها هیچ  روزنامة چاپی ندارند و معتقدند که روزنامه

کرد احیاء نخواهد شد  نگاری را تغذیه می های مهمی از صنعت روزنامه تجارتی که زمانی بخش

(Brock, 2013: 3 .) 

 بودن بودن و استاندارد ای مسئلة دوره

شود؛ یکی  شدن دستخوش تغییر می دو ویژگی مهم صنعت روزنامه که با دیجیتالی

معنای آن است که روزنامه مثالً  بودن به ای و دیگری استاندارد بودن آن است. دوره 2بودن ای دوره

(. Communication Management Inc., 2011: 6شود ) روز می هر صبح یا بعدازظهر منتشر و به

ها به علت   تأثیر این ایده است. اکنون نسخة مجازی روزنامه  تحت  حتی اشکال مجازی روزنامه

یابد. همین امر، ماهیت آنها  ندرت تا روز بعد تغییر می ة آنها هنوز روزنامة چاپی است، بهآنکه پای

سازد. اکنون روزنامه  های اینترنتی خبری متفاوت می  و سایر پایگاه  برخط های خبری  را از تارنما

شدن  روز ها در معرض درخواست به  شدن و در جریان رقابت با خبرآنالین در فرایند دیجیتالی
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بون  آی و تِنِن های ذاتی روزنامه در تضاد است. چی  دائمی است؛ امری که اساساً با ویژگی

ها بیش از هر زمان دیگری به تکمیل گذار خود از   کنند که روزنامه ( مطرح می157 :2019)

 اند. آنها در پیش پای خود مسیری به تمامی دیجیتال ای دیجیتال وادار شده روزنامه به رسانه

 Chyi. andاند ) اند و اقتضائات آن را که بسیار متفاوت از روزنامة چاپی است، پذیرفته گشوده

Tenenboin, 2019: 158.) 

های فنی، ارتباطی و سازمانی در فرآیند  بودن نیز بدان معناست که کلیه فعالیت استاندارد 

 Communicationاست )بینی شده  های از قبل پیش تولید خبر در روزنامه، مبتنی بر معیار

Management Inc., 2011: 3-6 & 174ها در تمام جهان با    شکلی روزنامه باره هم (. در این

 :Communication Management Inc., 2011فرآیند استانداردسازی آنها گره خورده است )

ای از  ، مجموعهها آنها در تمام جهان  ها در انواع روزنامه رغم تفاوت همین دلیل، علی (. به174

های عملی یکسانی نیز ازحیث فنّی، ساختاری،   گذارند که شیوه های مشابه را به نمایش می  نظام

 سازمانی و ارتباطی دارند. 

براساس نظامِ فوق اطالعات ورودی، متشکل از اتفاقات ناهمگن و وقایع غیرمنتظره، به 

 Communicationشوند ) میهای همگن و اخبار روزانة قابل انتظار تبدیل   خروجی

Management Inc., 2011: 174 بالفاصله پس از ورود تکنولوژی برخط و گسترده شدن .)

اینترنت، مفروضات سنتی مربوط به ساختار و سازمان تولید خبر نیز به سرعت تغییر کرده است 

(Boczkowski, 2004: 1اکنون فرآیند تولید متن در پایگاه .)  های   ها و شبکه  های خبری، وبالگ

شدن سازماندهیِ  اجتماعی خبر را از شرایط تولید استاندارد دور ساخته است. با دیجیتالی

آوری، پردازش و توزیع خبر دچار تغییر شده و دیگر خبری از شکل گذشته نیست  جمع

(Adornato, 2018: 28-35 نیز سازمان خبر با تکثر همراه شده است و مستمع نیز حضوری .)

 (. Adornato, 2018: 20-28در آن یافته است ) فعال

 رسانة در حال ظهور

ای جدید خواهد بود که عناصر، ابعاد و  نتیجة تغییرات در عرصة رسانه، احتماالً ظهور رسانه

تواند با مرجعیت رسانة چاپی و یا  ترکیب آن چندان روشن نیست. تکنولوژی جدید برخط می

ای اصالح شده از  در شکل اوّل رسانة آینده، احتماالً نسخه کامالً مستقل از آن توسعه یابد.

ای جدید سر بر خواهد آورد. اینکه چه  رسانة حال حاضر خواهد بود، اما در شکل دوم، رسانه
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اید تحت تأثیر سازمان رسانة در حال ظهور، تولیداتی که این فرآیند به  باره پیش ای در این آینده

قطعیت بر  برداری کاربران از آن خواهد بود. با این نگاه نوعی عدم هرهآورد و نیز چگونگی ب بار می

 آیندۀ صنعت روزنامه حاکم است. 

های موجود )که   نگاری ترکیبی از سازمان کند که آیندۀ روزنامه ( مطرح می5 :2013بروک )

جدید بهتر های  توانند به تقاضا های پیشگامی که می  یابند( و سازمان با شرایط جدید تطبیق می

پاسخ دهند است. در نگاه وی پیروزی یا شکست؛ وابسته به کمیت و کیفیت امتحانی است که 

(. به اعتقاد وی حتی اگر روزنامه از Brock, 2013: 5دهند ) باره پس می نگاران در این روزنامه

ی های شرایط جدید سربلند بیرون نیاید و مضمحل شود؛ رسانة جدیدی، مبتنی بر کسب و کار

(. مطابق نظر وی فنّاوری Brock, 2013: 4کنند، خلق خواهد شد ) نگاران ایجاد می که روزنامه

نگاران قرار  ایِ جدید آزادی عمل متفاوتی را که تاکنون تجربه نشده در اختیار روزنامه رسانه

 (. Brock, 2013: 4دهد ) می

های فنّاوری   با قابلیتهای سنتی   کند که از ترکیب زیرساخت بوچکووسکی نیز مطرح می

های  های برخط اکنون سنت  آوردن است. به اعتقاد وی روزنامه ای نو در حال سربر جدید، رسانه

های تعاملی مبتنی بر شبکه و  جهتی چاپی را با ظرفیت تک 1مبتنی بر متنِ نوشتاری

(. Boczkowski, 2004: 4سازند ) ای جدید می کنند و از پیوند آن رسانه ای ترکیب می چندرسانه

گیری خبر خواهند داشت  تری بر شکل های بیشتری تأثیر مستقیم و بزرگ در رسانة جدید، گروه

شود. در شکل  ها مضاعف می و لذا اهمیت هماهنگی تکالیف، اهداف و منابع در بین این گروه

یابد و محتوا و شکل خبر نیز بیشتر  گسترش می  جدید، تعامالت موجود بین عوامل فوق

شود  نیز برجسته می 2محلی-شود؛ ضمن آنکه تمرکز بر سطح خرد محور می مخاطب

(Boczkowski, 2004: 133 & 202 وی در شرح چنین تحوالتی اصطالح .)« رسانة در حال

آورد که مشخصة آن  کند که مطابق آن نوع جدیدی از رسانه سر بر می را مطرح می 6«ظهور

(. Boczkowski, 2004: 2-17کانات جدید شبکه است )های سنتی روزنامه و ام ترکیب ویژگی

شدن  کند که دیجیتالی ، با در نظر داشتن چگونگی تولید و مصرف خبر، مطرح می0نگروپونته

خبر، مدل اقتصادی انتخاب آن را تغییر خواهد داد و باعث خواهد شد تا عالیق فردی نقش 
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(. از این اتفاق با عنوان شخصی Boczkowski, 2004: 2-17باره ایفا کند ) تری در این بزرگ

 شود.  شدن خبر یاد می

دهد، که با گسترش نفوذ اینترنت در جریان  شرح می 2«جمهوری دات کام»در  1استین سان

آید که  پدید می 0«روزنامة من»شمار از  های بی  از نسخه 6تولید و مصرفِ خبر، بازاری

سازد. وی نتیجة این امر را  می  ود و ناکارآمندرج در آن بخش رسمی خبر را محد 6خودفرمانیِ

 (. Boczkowski, 2004: 2-17داند ) می 6شدن اجتماعی تکه سطح باالیی از تکه

نگاری جدید اعم از مستمع،  دهندۀ روزنامه باره دگردیسی عناصر تشکیل آدورناتو در این

جدیدی در جال پدیدار کند که مطابق آن رسانة  خبرنگار، اتاق خبر و پردازش خبر را مطرح می

های  شود. مرز شود و جریان خبری به گفتگو تبدیل می طرفه شکسته می شدن است. ارتباط یک

شود و خبرنگار و مستمع هر دو هم تولیدکننده و هم  گذشتة تولید و مصرف خبر درنوردیده می

تفاوتی دارد شوند. با این حساب، رسانة جدید و عوامل آن یکسره ماهیت م کنندۀ خبر می مصرف

(Adornato, 2018: 20-35.) 

روند، بلکه در پاسخ به  ها از بین نمی  کند که روزنامه ( مطرح می3 :2008) 9فرانکلین

های در حال  شکست رو هستند و در بازار رقابتی درهم های در حال رشدی که با آن روبه چالش

ا این حساب روزنامه در حال دادن محتوا، سبک، و طرح خودشان با تغییرات هستند. ب انطباق

پوست انداختن و گرفتن شکل جدید است. به اعتقاد وی روزنامه، به خاطر حضور یافتن در 

های  روزشدن دائمی و نیز در دسترس بودن همیشگی با استفاده از دستگاه فضای برخط و به

(. در Franklin, 2008: 4ای یافته است ) جدید جایگاه باالتری در متن ترکیب چندرسانه

همان اندازۀ  ها و نیز به کار وسیلة تازه همان اندازۀ متخصصان به ها به خبرنگاری جدید خبر

 Deuze, Brunsشود ) آوری، ویرایش و گزارش می ها جمع  کنننده ها توسط مصرف  تولیدکننده

and Neuberger, 2007: 322-38 from Franklin, 2008: 4 .) 

نگاران برای غلبه بر شرایط تغییر با اتکا به روابط عمومی و  در این فضای جدید، روزنامه

شوند. وی مطرح  کنند و به فرآوران خبر تبدیل می های جدید را پر می توسعة عاملیت خالء
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شود( نشان از  کند که تحلیل عناصر در حال تغییر و ثابت )در فهم آنچه روزنامه نامیده می می

 (. Franklin, 2008: 5دارد )نگاری  استمرار روزنامه و روزنامه

کنند.  ( منظر بسیار متفاوتی را مطرح می158 :2019بوین ) آی و تِنِن در این میان، چی

های دیجیتال را با بکارگیری گزارشگران  رغم آنکه فعالیت ها علی  مطابق ایشان روزنامه

ان به بازتعریف نگار های اجتماعی، و ملزم کردن روزنامه  ای، ویرایشگران رسانه چندرسانه

اند پاسخ کارآمدی در تفوق بر مشکالت بیافرینند.  اند، اما نتوانسته دیجیتالی خود گسترش داده

آنها با تحلیل روند شمارگان و خوانندگان روزنامه، منطق موجود صنعت روزنامه را به چالش 

ق آن بیش از این کشند که مطاب کشند و بحثی را در بارۀ راهبرد برآمده از فنّاوری پیش می می

های دیجیتالی خود را پشتیبانی کنند و بنابراین انتخابی جز آن ندارند  توانند رؤیا ها نمی  روزنامه

شان را در همان جا جا  که دوباره بر روزنامة چاپی تمرکز کنند، جایی که تمامی مزیت رقابتی

(. با این نگاه، Chyi, 2017: 21 from Chyi and Tenenboin, 2019: 158اند ) گذاشته

رو هستند. آنها بر پایة اطالعات مربوط به شمارگان و  های چاپی با رستاخیز دوباره روبه  روزنامه

های  کنند که عرضة بیش از حد خبر، اطالعات و سرگرمی بر دستگاه خواندن مطرح می

رفت که توان نتیجه نگ های فنّاوری، سخت می بوک و غلبة سایر غول دیجیتال، و گوگل و فیس

 ,Chyiها وجود ندارد )  چیزی به نام آیندۀ تمام دیجیتال روزنامه برای اکثریت غالب روزنامه

2017: 21 from Chyi and Tenenboin, 2019: 158.) 

 نگاری در ایران در فرآیند اینترنتی شدن تحوالت صنعت روزنامه

باره، شرایط  یل شود. در اینهای خبری تحل تحوالت صنعت روزنامه باید با توجه به متن فعالیت

های کسب و کار در صنعت روزنامه دارای اهمیت  ساختاری و شرایط مربوط به بستر فعالیت

است. اهمیت  1«بیش از حدّ سیاسی»در ایران   است. از حیث ساختاری قبل از هر چیز، روزنامه

ق کارکرد سیاسی ها در فضای سیاسی ایران )به علت فقدان احزاب( باعث تفو  ویژۀ روزنامه

 (. 1698های مختلف شده است )صابر،   ها در دوره  روزنامه

های معاصر ایران و در  کند که به علت روحیة ضد حزبی در دولت ( مطرح می1691افخمی )

اند.  شان شده حزبی-های سیاسی نتیجه خالء وجود احزاب، مطبوعات همواره قربانی کارکرد

حزب »ها به   اریخ مطبوعات ایران به صراحت از تبدیل روزنامه( با مرور تحوالت ت1691قاسمی )

                                                            
1 overpoliticalized 
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ای در  نگاری حرفه (. از این منظر؛ روزنامه169: 1698کند )به نقل از صابر،  اشاره می« سیاسی

گاه مجال  نگاری دولتی قرار داشته و هیچ نگاری حزبی و روزنامه ایران همواره زیر سایه روزنامه

نگاری که به روزنامه  ضمن آنکه حضور افرادی در عرصة روزنامهبروز و ظهور نیافته است 

سکوی پرش و ابزار تجارت استفاده  اند و از آن در مقام نردبان ترقی،  نگریسته عنوان ابزار می به

: 1698دار ساخته است )قاسمی به نقل از صابر،  نگاری را خدشه اند اعتبار روزنامه کرده می

طراز  ها نقشی هم  نظران سیاسی؛ اینکه روزنامه نگاران و صاحب مه(. حتی در ذهنیت روزنا169

 (. 1698احزاب سیاسی دارند به یک امر بدیهی تبدیل شده است )صابر، 

دارند  های حزبی از خود ابراز می ها کارکرد  در عمل، حتی اکنون نیز در جامعة ایران، روزنامه

ای که علمداری  شوند. مطالعه رو تقسیم می انهطلب و می و به سه اردوگاه اصلی اصولگرا، اصالح

های ایران انجام   های دولتی بر ساختار و محتوای روزنامه  ( با عنوان بررسی تأثیر حمایت1698)

نگاری هم از  دهد که چگونه این سه اردوگاه حتی در امور صنفی روزنامه داده است، نشان می

ها به   یابند. وابستگی بیش از اندازۀ روزنامه گیرند و مواضع متفاوتی می یکدیگر فاصله می

سیاست سبب شده است آنها بازار باثبات و مستقلی نداشته و متأثر از تحوالت سیاسی با فراز و 

 رو شوند.  های بسیار در شمارگان و درآمد و حتی موجودیت روبه  نشیب

ستقیم به دولت وابسته ها در ایران مستقیم یا غیرم  نکتة دیگر آنکه بخش مهمی از روزنامه

  برند. این بدان معناست که صنعت روزنامه در ایران، تحت های آن سود می هستند و یا از کمک

الف  1689نیوز  نفوذ دولت است و ساختار و فضای عمل آن نیز غیررقابتی و مبهم است )انصاف

کنند  ق روزنامه تأمین میجز از طری های خود را به  ها در ایران هزینه  و ب(. بسیاری از روزنامه

 ها نیز مبهم است.  همین ترتیب میزان و چگونگی کمک دولت به روزنامه (. به1689)تابناک، 

در ایران، به نسبت سایر   مجموعة شرایط ساختاری فوق باعث شده است که صنعت روزنامه

ها باعث   سی روزنامهها، بسیار بیشتر از روند تحوالت دیجیتال متأثر شود؛ مثالً کارکرد سیا کشور

های چاپ،   تر بخش مجازی شده است زیرا روزنامة مجازی، بدون هزینه گسترش بیشتر و سریع

سازد. بعالوه احتماالً کوچ  به شکل بهتری امکان افزایش پهنة اثر و گسترش نفوذ را فراهم می

امه را کاهش بخشی از فضای عمومی سیاسی به حوزۀ مجازی اندازۀ فشار سیاسی بر صنعت روزن

ها در واکنش به خبر کم بودن شمارگان آنها به باال   دهد. در این مورد، مثالً مدیران روزنامه می

د(. نیز از آنجا که  1689کنند )انصاف نیوز،  شان اشاره می بودن کاربری پایگاه اینترنتی

ه تبع آن مسئلة رقابت ( ب2شود )جدول  ها در ایران به رایگان ارائه می  های مجازی روزنامه  نسخه
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های چاپی و مجازی نیز مطرح نیست. روزنامة چاپی به شکل سنتی   فشردۀ شمارگان در نسخه

های اینترنتی آنها نیز به رایگان محتوای روزنامه را در اختیار  شود و در کنار آن پایگاه منتشر می

 یابند. گذارند، بنابراین هر دو تا حدودی مستقل از هم تحول می کاربران می

ها   نگارانه نیز موانع قانونی باعث شده است روزنامه از حیث شرایط کسب و کارِ روزنامه

شود سود برند.  ای که در بستر اینترنت مطرح می نتوانند به راحتی از امکانات جدید چندرسانه

سیما )در ها به علت اختالف بین وزارت ارشاد و صدا و  برداری از این ابزار در واقع امکان بهره

مسئولیت تصدی نظارت بر صوت و تصویر در بستر اینترنت( موجود نیست )خبرگزاری مهر 

اندازی  (. شرایط راه1689 و پارساپور 1689 خبرگزاری خانه ملت، 1689 ایران روزنامه؛ 1686

های قانونی و عملیاتی در  های خبری نیز شفاف نیست. آشکار است که با وجود خالء کسب و کار

از  برداری های خبری و نیز فقدان شرایط توسعة آنها به علت ناممکن بودن بهره  آپ ایجاد استارت

ها در مواجهه با بحران ناشی از   ای در فضای خبری از قدرت انطباق روزنامه امکانات چندرسانه

بندی کاربری در بستر اینترنت برای تقریباً  اینترنتی شدن کاسته شود. تغییرات شاخص رتبه

(. این 1منفی است )جدول  1689تا  1681های  ها در طی سال  اکثر قریب به اتفاق روزنامه

ها را از شرایط سخت   دان معناست که حتی قرار گرفتن در بستر اینترنت نتوانسته است روزنامهب

 شدن نجات دهد. حاصل از دیجیتالی

  توان تغییرات حاصل از نفوذ اینترنت در صنعت روزنامه را با مالحظة شرایط متنی فوق، می

 آید مطرح کرد: پی می در چارچوب آنچه در چارچوب تحلیلی مطرح شد ذیل مواردی که در

 ای روزنامه رابطة واسطه  پایان

ای صنعت روزنامه در معرض فروپاشی است؛ زیرا به واسطة توسعه و پدید  در ایران نقش واسطه

های خبری آنالین و نیز توسعه و تسلط  نگاری )چون پایگاه آمدن اشکال جدید روزنامه

کنندۀ روزنامه دچار  لیدکننده و مصرفی اجتماعی مجازی دیگر( رابطة معمول تو ها  شبکه

ای که  گونه اند؛ به کنندگان، متنوع و در عین حال پراکنده شده فروپاشی شده است. اکنون تولید

های خبری و تبلیغاتی مختلف طی  پردازند. ظهور پایگاه عوامل مختلف همزمان به تولید خبر می

های اینترنتی و   بسیاری از خبرگزاری 1دَه سال گذشته، مؤید این موضوع است. مطابق جدول 

 1681و موارد مشابه، اصالً در سال « شیپور»، «باما»، «دیوار»های تبلیغاتی مثل  نیز پایگاه

اند.  سرعت به سطوح باالی کاربری ارتقا یافته اند و پس از تشکیل نیز به وجود نداشته

https://digiato.com/author/arashhulk/
http://www.icana.ir/Fa/Page/Copyright
https://digiato.com/author/arashhulk/
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کننده  و بازتوزیعِ پیام خود به تولیدکننده نیستند، بلکه با تغییر  کنندگان نیز تنها مصرف مصرف

های اجتماعی مجازی   همین ترتیب بازتولید و انتشار خبر در بستر شبکه اند. به تبدیل شده

باره کاربری تلگرام تا قبل از فیلترشدن  جایگاه قابل توجهی در خبرپراکنی یافته است. در این

کرده است )مرکز افکارسنجی  درصد پهنای باند اینترنت کشور را اشغال می61بیش از 

 (. 1686الف و ب و نیز پیرزاده،  1686دانشجویان ایران، 

ای  های اجتماعی  گردد که توجه شود مردم ایران شبکه تر می زمانی اهمیت این امر برجسته

 Azali, 2017کنند ) بوک را منبع معتبری در کسب خبر تلقی می اپ و فیس مثل تلگرام، واتس

& Jafari, 2017های   (؛ این بدان معناست که بخش مهمی از مرجع خبری افراد، به شبکه

بانی، انتقال  اجتماعی انتقال یافته و مطابق آن مستمع، دیگر غیرفعال نیست؛ بلکه در کار دروازه

ای  نگاری تبدیل به رابطه طرفه در روزنامه و تولید خبر است. با این حساب، رابطة سنتی یک

است. همزمان انحصار برقراری رابطة بین عوامل تبلیغاتی و بیشتر گفتگویی شده 

های جدید امکاناتِ   کنندگان نیز در حال فروپاشی است؛ زیرا فضای مجازی و رسانه مصرف

های تبلیغاتی مؤید این  گیری پایگاه گذارند. شکل موازی بسیاری را برای تبلیغات در اختیار می

 1681های  های تبلیغاتی اینترنتی در فاصلة سال ایگاهدهد که پ نشان می 1موضوع است. جدول 

 اند. اند، بلکه در سطوح باالی کاربری قرار گرفته تنها ایجاد شده نه 1689تا 

  بازشدن بستة محتوای روزنامه

های مجازی خبری و تبلیغاتی )متخصص در موضوعاتی که قبالً   تحلیل جایگاه کاربری پایگاه

کنند( نشان  های مستقل عمل می  عنوان حوزه اند و اکنون به به دهجزئی از بستة روزنامه بو

های مختلفِ روزنامه،  ای در ایران باز شده است. اکنون مخاطبینِ بخش دهد که بستة روزنامه می

کنند و مثل سابق  های متفاوتِ مجازی دنبال می  آنچه را که از اطالعات نیاز دارند، در پایگاه

 1681های  ها طی سال  ها ندارند. سقوط جایگاه کاربری روزنامه  روزنامهدیگر چندان توجهی به 

(. در این میان، سهم بسیار کوچک تفریح و 1ای از این موضوع است )جدول  نشانه 1689تا 

هایِ   ( تمایل ایشان را به شیوه1686درصد در سال 2ها ) امور فرهنگی در سبد هزینة خانوار

دهد )مرکز آمار ایران، نتایج بررسی بودجه  در کسب خبر توضیح میرایگانِ جایگزینِ روزنامه 

ها و   (. مقایسة نتایج رتبة ترافیک تارنمای روزنامه1686خانوار در مناطق شهری ایران: 

دهد که تمامی  نشان می« الکسا»های خبری برخط در اینترنت براساس اطالعات پایگاه   پایگاه
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ها رتبة باالتری از ترافیک اینترنت در ایران   به تارنمای روزنامه های خبری در ایران نسبت  پایگاه

های خبری مطرح ایرانی )مثل   (. در این مورد، پایگاه1دهند )جدول  را به خود اختصاص می

« همشهری»ای باالتر از روزنامة  از حیث کاربری، حتی در رتبه«( خبرگزاری فارس»پایگاه 

(. 1کاربری در ایران( )جدول  11گیرد )در رتبة  ایرانی( قرار میعنوان پرشمارترین روزنامة  )به

های ویژه منتقل شده   تر و پایگاه های تخصصی  ای به روزنامه های مختلف بستة روزنامه بخش

است. مطابق با چنین   های ورزشی و اقتصادی، خود بازار مستقلی یافته است؛ از آن جمله بخش

است. « الین همشهری آن»بسیار باالتر از « دنیای اقتصاد»وزنامة تغییراتی اکنون رتبة کاربری ر

حتی در رتبة چهارم کاربری کشور قرار گرفته است؛ امری که « 6ورزش »نیز پایگاه خبری 

های   همین ترتیب، روزنامه (. به1هاست )جدول   دلیلی آشکار در باز شدنِ بستة اطالعاتی روزنامه

های ملی( مستقالً بازار جدیدی را تشکیل   بستة اطالعاتی روزنامهمحلی نیز )به عنوان بخشی از 

های پرمخاطب ملی   های کامل روزنامه  باره روزنامة خراسان اکنون در حدّ و اندازه اند. در این داده

  (. حتی سیاست1های کثیراالنتشار یافته است )جدول   و شمارگانی نزدیک به روزنامه  ظاهر شده

افزاید.  ها نمی  ها بود، دیگر چندان به رونق روزنامه  ترین عامل رونق روزنامه همنیز که زمانی م

ها   های سیاسی جایگاه چندان قابل توجهی را در بین روزنامه  اکنون دیگر پایگاه مجازی روزنامه

« ساالری مردم»، «وطن امروز»، «آرمان»، «جوان»، «شرق»، «کیهان»کنند. جایگاه  اشغال نمی

های   در ایران باالتر نیست. حتی در این مورد نیز پایگاه 681هیچگاه از رتبة « اب یزدآفت»و 

اند؛ مثالً  های سیاسی را اشغال کرده  خبری با مواضع سیاسی مشخص، جایگاه روزنامه

مراتب باالتری از  جایگاه به« عصر ایران»یا « تسنیم»یا « تابناک»یا « خبرگزاری فارس»

 (. 1اند )جدول  و در رتبة کاربری یافتهس های هم  روزنامه

 افول صنعت روزنامه در ایران

باز شدن بستة روزنامه باعث کاهش شمارگان و افول اقتصادی صنعت روزنامه در ایران شده 

ج(. در حالی که در گذشته،  1689نیوز،  و انصاف 1680و رضایی ثمرین،  1686است )صادقی، 

رسید، اکنون به سختی  حتی به بیش از یک میلیون نیز میها در مواردی   شمارگان روزنامه

ج(. هرچند صنعت  1689نیوز،  رود )انصاف ها از صدهزار فراتر می  شمارگان معمول روزنامه

ای، بخشی از مشکالت را از  گیری از امکانات برخط و چندرسانه روزنامه سعی کرده است با بهره

روز  های آن را روزبه شدن روزنامه، درآمد به گسترش باز (، اما فرآیند رو2پیش رو بردارد )جدول 
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که زمانی به  ها ـ  اکنون حاشیة امن روزنامه تر ساخته است. هم محدودتر و آیندۀ آن را نامتعین

ـ، در حال رخت بربستن و  نمود علت در اختیار داشتن حجم انبوهی از تبلیغات تضمین شده می

های مجازی به حوزۀ   تال است. در این مورد ورود پایگاههای برخط و دیجی  انتقال به عرصه

ها به فضای مجازی شده است،   های تبلیغاتی از روزنامه تبلیغات، باعث مهاجرت بخشی از درآمد

اند، بسیار  که در سال عرصة تبلیغات فعال« تجارت ایران»و « راهنما»های   مثالً پایگاه

« همشهری»، که البته بخشی از «راهنما(. »1ند )جدول ا ها ظاهر شده  تر از روزنامه پرمخاطب

 196رتبة « تجارت ایران»(. پایگاه 1است، به اندازۀ خود همشهری مراجعة برخط دارد )جدول 

(. نیز تحلیل 1های مجازی ایران کسب کرده است )جدول   ترین پایگاه را در بین پرمخاطب

ضه کنندۀ خدمات تخصصی خرید و فروش در های عر  دهد که پایگاه تغییرات کاربری نشان می

(؛ 1اند )جدول  حوزۀ امالک و مستغالت، خودرو و خدمات رونق بیشتری در فضای مجازی یافته

های  شد. نکتة دیگر آنکه پایگاه ها تلقی می  طلق روزنامه هایی که تا قبل از این مِلک  حوزه

های تبلیغاتی  وی رقابت را از پایگاهحتی گ« شیپور»، و «باما»، «دیوار»تبلیغاتی مستقل مثل 

توان از  (. مطابق آنچه گفته شد؛ اگرچه نمی1اند )ن.ک. به جدول  ها مثل راهنما ربوده  روزنامه

نگاری ندارند.  ها در حال حاضر جایگاه باثباتی در عرصة روزنامه  مرگ روزنامه گفت، اما روزنامه

 (.1ری مؤید این موضوع است )جدول های خب ها و پایگاه  جایگاه کاربری خبرگزاری

 های خبری مسئلة استاندارد

ها با هم زیست   ها و خبرآنالین  های مجازی در موقعیتی که روزنامه  تحلیل محتوای رسانه

های مستقلی در تولید و  هنوز استاندارد  های خبریِ برخط، دهد که پایگاه کنند، نشان می می

دهند که کشور  ( نشان می1686) اسدیو  بابازاده مقدمباره  یناند. در ا ارائة خبر ایجاد نکرده

های خبری، فاقد یک نظام حقوقی مدون، منسجم و  حتی در زمینة چگونگی فعالیت پایگاه

دهد که نظام تولید آنها از  های خبری نیز نشان می شفاف است. محتوا و نوع ارجاعات پایگاه

تر است )ن.ک. به  نیافته ها توسعه  ساختاری، سازمانی و ارتباطی نسبت به روزنامه حیث فنّی،

کنند و  های یکسان تبعیت نمی  ها از رویه  همین ترتیب آنها در مقایسه با روزنامه (. به2جدول 

(. بر این اساس، 2ها هستند )جدول   تر از روزنامه مثالً از حیث ذکر مأخذ و عوامل تولید، عقب

های خبریِ برخط، سازمان خبر در ایران تغییر یافته و وجوه غیراستاندارد و  غلبة پایگاه با

ها با مبهم شدن منابع همراه گشته  تری یافته است. از این حیث مثالً فوران خبر ای غیرحرفه

http://nms.atu.ac.ir/?_action=article&au=25218&_au=%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF++%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85
http://nms.atu.ac.ir/?_action=article&au=19366&_au=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3++%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C
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ها فاقد مأخذ است؛ ضمن اینکه عوامل تولید  ها نیز در موارد متعدد خبر  است. حتی در روزنامه

 (. 2شود )جدول  بر نیز بندرت ذکر میخ

ها نیز باعث شده است که گردش خبر به شکلی   ها با خبر آنالین  رقابت سنگین روزنامه

های استاندارد از حوزۀ  غیراستانداردتر صورت پذیرد. مطابق با این تغییرات، محتمل است فرآیند

اری دارند، نشر اخبار با مأخذ هایی که عنوان خبرگز  خبر رخت بربندد و حتی در خبرآنالین

 نامعلوم و نیز بازنشر اخبار تولید شده از سوی دیگران بدون ذکر منبع امری معمول شود. 

وجه دیگر استاندارد خبری فوریت خبر است که در سرعت تولید آن منعکس است. هر چند 

 ,Omarر است )نگاری معاص ویژگی فوریت و بالفصل بودن خبر یکی از وجوه با اهمیت روزنامه

نگاری ایران هنوز در ابتدای مسیر خود است.  ( ، اما توسعة این جنبه در صنعت روزنامه2017

ها تالشی برای رسیدن به این وجه مهم   های آنالین در بین روزنامه  اندازی نسخه گرایش به راه

چند روزنامة های همشهری و ایران و   های مهم مثل روزنامه  خبری است که در مورد روزنامه

 (.2پیشرو دیگر اتفاق افتاده است )جدول 

( بر آن 2017) 2( و اُسولیوان2010) 1وجه دیگر استاندارد خبری شفافیت خبر است که مایر

های خبری خود، سطوح  ها به علت تولید بخشی از داستان  توجه دارند. مطابق تأکید آنها روزنامه

دارند. در تحوالت روزنامه در ایران نیز شفافیت  رضه میبسیار باالتری از مالکیت و شفافیت را ع

(. مطابق 2ها مشهود است )ن.ک. به جدول   های رقیب مثل خبرآنالین بیشتر آنها نسبت به قالب

آید، آنها سطح بسیار باالتری از شفافیت و  دست می ها به  آنچه از مقایسة محتوای روزنامه

های خبری   های مشابه در پایگاه رانة خود نسبت به فعالیتنگا های روزنامه مالکیت را در فعالیت

 کنند.  آنالین منعکس می

 مرجعیت روزنامة چاپی

های چاپی، مجازی و آنالین در ایران، مرجعیت همچنان   وجود آمدن انواعی از روزنامه رغم به علی

کندی در حال  های آنالین به  با روزنامة چاپی است. نیز هر چند درآمد حاصل از فروش نسخه

ها در ایران، درگاهِ فروش بر پایگاه خود در فضای وب   توسعه است و بخش مهمی از روزنامه

جا  وجود درگاه فروش(، اما هنوز مثل همه ستون مربوط به 2اند )ن.ک. به جدول  گشوده

(Thurman, 2017بخش اصلی درآمد روزنامه )  در آید. البته  دست می ها از فروش نسخة چاپی به

                                                            
1 Maier 

2 O’Sullivan 
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های روزنامه به علت آنکه نسخة مجازی به رایگان  ایران تأکید بر نسخة چاپی در ترکیب درآمد

شود، شدت بیشتری دارد. از حیث تولید خبر نیز مرجعیت همچنان متعلق به روزنامه  عرضه می

های چاپی تولید   باره شایان ذکر است هنوز اکثر مطالب خبری در روزنامه چاپی است. در این

های  ها بسیار بیشتر از پایگاه  دهد که تولید خبر توسط روزنامه نشان می 2شود. جدول  می

شود،  خبری است. نیز همچنان بخش عمدۀ آنچه از حیث خبری در فضای مجازی منتشر می

ها نشان  ، د(. در این مورد مقایسة محتوا1689هاست )انصاف نیوز،   بازنشر مطالب روزنامه

(. از حیث 2ها تولیدات خبری کمتری دارند )جدول   ها نسبت به روزنامه  یندهد که خبرآنال می

اند  ها نیز کامالً متکی به نسخة چاپی باقی مانده  های مجازی روزنامه  شکل انتشار نیز حتی پایگاه

 دهند.  و تقریباً همان نسخة چاپی را با اندک تغییر در اختیار کاربران اینترنتی قرار می

اند،  های آنالین ایجاد کرده تر پایگاه های با امکانات مالی گسترده  ه هر چند روزنامهبار در این

(. از حیث زمان و دورۀ انتشار نیز 2ها از چنین امکانی برخوردار نیستند )جدول   اما اکثر روزنامه

اند. این  دهشوند، نیز پیرو سنت روزنامة چاپی باقی مان روز نمی ها از آنجا که در لحظه به  روزنامه

های خبری کاسته است؛ زیرا در فضای  طور آشکاری از قدرت رقابت آنها در برابر پایگاه امر، به

های اصلی تولید خبر تبدیل شده است   طور روزافزونی سرعت و فوریت به اولویت رسانه، به

(Kautsky and Widholm, 2008 & Omar, 2017سرانجام از آنجا که استفاده از امکا .) نات

دلیل مشکالت ساختاری محدود  های دیجیتال در ایران به  ای و تعاملی در روزنامه چندرسانه

 (. 2است )جدول 

های دیجیتال در ایران همچنان تابع   برداری از امکانات جدید نیز روزنامه از حیث بهره

هایی مثل   باره، رسانه ناند. در ای های فنّاور انه باقی مانده های چاپی و به دور از نوآوری  روزنامه

ای و تعاملی  رسانه نحو بهتری از امکانات چند های کمتر، به ها به علت محدودیت  خبرآنالین

توان گفت  (. با در نظر داشتن مجموعة این تحوالت، می2شوند )ن.ک. به جدول  مند می بهره

  ایشان کیفیت  د و خدماتها هستن  تر از روزنامه ها از نظر فنی ضعیف  رغم آنکه خبرآنالین علی

های رقابتی  تر، ظرفیت های کمتر و هزینة سربار پایین ها را ندارد، اما به علت محدودیت  روزنامه

ای که رتبة کاربری  گونه اند و به آرامی در حال توسعه در فضای مجازی هستند؛ به بیشتری یافته

ها اقتضائات   (. نیز هر چند روزنامه1 اند )ن.ک. به جدول باالتری را در ایران به نمایش گذارده

روند، اما کماکان بخش چاپی مرجعیت خود را  اند و در آن مسیر پیش می دیجیتال را پذیرفته

 حفظ کرده است.
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 چهرۀ ترکیبی و چندوجهی رسانة جدید

ای ه  اند و هم همچنان بر جنبه هایی از تولید دیجیتال را پذیرفته  ها در ایران هم جنبه  روزنامه

ای  ( پدید آمدن چهره2017طور که اُسولیوان ) اند. براین اساس، همان چاپی متعهد باقی مانده

کند، در ایران نیز از جهات مختلف  بینی می هیبریدی، چند وجهی و پایدار از روزنامه را پیش

، تمامی «ترکیبی»ای ترکیبی، چندگانه و هیبریدی یافته است. از حیث چهرۀ  روزنامه چهره

شوند و در  های چاپی، مجازی و آنالین منتشر می  صورت همزمان در نسخه ها اکنون به  وزنامهر

(. از 2( خواهند یافت )جدول Nelson and Lei, 2017آینده نیز اشکال جدیدتر موبایل پایه )

ای حرکت  سوی امکانات چندرسانه ها در ایران به  نیز اکنون روزنامه« هیبریدی»حیث چهرۀ 

های مختلف در جریان است، به شکل  رغم نبردی که در این زمینه بین دستگاه د و علیکنن می

های خبری   (. نیز تعامل پایگاه2شوند )جدول  مند می ای بهره های چندرسانه محدود از ظرفیت

های  شود و قالب ای می هایی در استفاده از امکانات چند رسانه  ها سبب نوآوری  برخط و روزنامه

دهد. در عین حال،  های قدیمی و نو سوق می  سوی ترکیبی از روش نگاری را به زنامهکار رو

شود که طی آن  شواهدی از جریان مهاجرت فناوارانه از حوزۀ دیجیتال به چاپ نیز مشاهده می

ها در   هایی که روزنامه ای دیجیتال در حال انتقال به فضای چاپ است؛ مثل ابزار امکانات رسانه

کنند. چنین وضعیتی را اُسولیوان  ی خود برای انتقال به امکانات دیجیتال تمهید مینسخة چاپ

 دهد.  ( نیز در تحوالت روزنامه تشخیص می2017)

( بر همزیستی اشکال چاپی، 2011و همکاران وی ) 1طور که سلمان بدین ترتیب همان

شود تا آنها یکدیگر  اعث میکنند و اینکه این امر ب مجازی و آنالین در صنعت روزنامه تأکید می

افزایی یکدیگر شوند، در ایران نیز چنین چیزی مشهود است. مطابق  را تقویت کنند و سبب هم

شود  نگاری در ایران دارد به صنعتی چندجانبه و چندوجهی تبدیل می با چنین شرایطی، روزنامه

 یابد.  تری می و در نتیجه چهرۀ رقابتی

قطعیت است. هنوز روزنامة ترکیبی و هیبریدی در آغاز راه  ن، عدمچهرۀ دیگر روزنامه در ایرا

قطعیتِ  ای نامتعیّن دارد. این عدم قطعیتِ موجود در صنعت روزنامه، همراه با عدم است و آینده

گذاری در این عرصه  تر و سرمایه متنِ توسعة صنعت روزنامه در ایران، آیندۀ روزنامه را نامشخص

قطعیت مضاعف است.  سازد. نتیجه عدم ی نامطمئن و غیراقتصادی میدالیل سیاس را بجز به

نگاران را نیز در مدیریت  نگاری خالقیت و پیشتازی روزنامه مشکالت متنی و ساختاری روزنامه

                                                            
1 Salman 
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شود که روزنامه،  گذارد و باعث می نگاری معطل می های جدید رزونامه تحوالت و گشودن راه

 نگاری نداشته باشد.  ۀ روزنامهابتکار عمل چندانی در توسعة حوز

از حیث محتوا نیز رسانة جدید در ایران در حال یافتن ماهیتی ترکیبی و هیبریدی است. 

های خبری دیجیتال در  رغم آنکه رسانة چاپی هنوز مرجع است، اما نفوذ روزافزون رسانه علی

نگارها در  روزنامه های سنتی خبرنگار، مستمع و عوامل تبلیغاتی است. حال تغییر دادن نقش

هایِ خبری  شدن به فرآوران خبر هستند )به علت تولیدِ کمترِ خبر توسط پایگاه حال تبدیل

های  یافتن شبکه پردازند )به خاطر اهمیت آنالین( و مستمعان نیز فعاالنه به تولید خبر می

های  رسانه اجتماعی در تولید و توزیع خبر(، ضمن آنکه عوامل تبلیغاتی نیز در حال یافتن

های تبلیغاتی  یافتن پایگاه مستقل و جدید برای رساندن پیام خود به مخاطبان هستند )اهمیت

 مثل راهنما، دیوار، باما، شیپور و مثل آن(. 

در ایران در ابتدای راه خود است و بنابراین هنوز   شدن روزنامه در مجموع دیجیتالی

های خبری قضاوت کرد و اینکه آیا مسیر  ه و رسانهتوان دربارۀ شکل و ماهیت آیندۀ روزنام نمی

کند نوعی بازگشت به روزنامة  آی مطرح می طور که چی یابد یا همان دیجیتال همچنان ادامه می

 چاپی در آینده پیش خواهد آمد. 

 نتایج اجتماعی 

ماعی دهد که حضور اجت ها نشان می  اطالعات حاصل از شمارگان و نیز اطالعات کاربری روزنامه

اند در بازارِ رقابتِ خبری  های کثیراالنتشار توانسته  آنها در حال کاهش است. هر چند روزنامه

همچنان باقی بمانند، اما به علت کاهش درآمد حاصل از فروش و تبلیغات و به تبع آن مشکالت 

دست مالی فزاینده و نیز وابستگی بیشتر به دولت )به علت ضرورت دریافت کمک(، در حال از 

های   گویند پایه ( می2018) 1گونه که جونز و وست دادن استقالل خود هستند و بنابراین همان

( 2018) 2باره ثورمن یابند. در این اجتماعی و اقتصادی قدرت خود را در حال سست شدن می

داند.  کاهش توجه به روزنامه چاپی را با عواقب مهم اجتماعی، فرهنگی و سیاسی همبسته می

ای با تغییر در سبک  شود که مصرف رسانه ( مطرح می1686) جعفریو  فتحی در مطالعةنیز 

های دیجیتال و تغییر   زندگی همبسته است. در این مورد مخصوصاً همبستگی بین مصرف رسانه
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دهد که  ( نشان می2014) 1نماید. در همین رابطه شاکر در رفتار سیاسی و دینی قابل توجه می

ورد مطالعة وی، کاهش جدی مشارکت مدنی شهروندان با بسته شدن های م در کالنشهر

( همبسته 2اینتلیجنسر-های مهم آن مناطق )مشخصاً راکی مانتین نیوز و سیاتل پست  روزنامه

ها دقیقاً یکی   بوده است. مطابق نظر وی اگرچه کاهش مشارکت با زمان بسته شدن روزنامه

باره  داند. در این ها می  ت را نتیجه بسته شدن روزنامهدالیل منطقی کاهش مشارک نیست، اما به

دهی همبسته است  ها با کاهش در میزان رأی  ( نیز معتقد است افول روزنامه2014) 6کالگستون

 و عواقبی در توزیع قدرت دارد. 

ها و متعاقب آن گسترش نقش   مطابق این تحوالت محتمل است کاهش نفوذ روزنامه

های   های اجتماعی کنش سیاسی را از اشکال رسمی و استاندارد به حوزه  کهها و شب  خبرآنالین

واسطة  رود به غیراستاندارد، غیررسمی و حتی زیرزمینی براند. مطابق با چنین طرحی انتظار می

های   ها در فضای خبری ایران و با توجه به رفتار مردم در اعتماد به شبکه  کاهش نفوذ روزنامه

( و البته با گسترش منابع خبریِ غیراستاندارد Azali, 2017 & Jafary, 2017)اجتماعی مجازی 

های اجتماعی تحوالت در حوزۀ سیاسی نیز از مسیر تغییرات استاندارد،   و غیررسمی در شبکه

های الکترونیک را   بینی خارج شود. این امر، مخصوصاً وقتی که مردم رسانه رسمی و قابل پیش

کنند که  ( مطرح می1680) هیانیابد. صبار و  ها بیابند، اهمیت مضاعف می  مهتر از روزنا مطمئن

هاست. باستانی   یشتر از روزنامههای اینترنتی ب  در حوزۀ اطالعات اقتصادی، اعتماد مردم به رسانه

، به عدم اعتماد مردم به 1686های شهری در دی ماه   ( در تحلیل علل ناآرامی1689)

کند. مطابق نگاه وی  های غیررسمی اشاره می  های رسمی و در مقابل اعتماد به رسانه  رسانه

و وسیلة تسری آن  های اجتماعی جدید، شرایط ابراز خشم را بیش از پیش گسترش داده  رسانه

کند که مطابق شواهد، بردباری اجتماعی کاهش یافته و  اند. وی مطرح می ها شده  به همة عرصه

(. فاطمی 1689های اجتماعی را تسخیر کرده است )باستانی،   آلود، عرصة رسانه های خشم پیام

کند  وک اشاره میب ها در فرانسه به نقش فیس زرد ( نیز در تحلیل وقایع مربوط به جلیقه1689)

و اینکه پلتفرم جدید آن با تأکید بر اخبار محلی نوعی حباب را در پیگیری اخبار تظاهرات برای 

مردم ایجاد کرده است که خود باعث مشارکت مضاعف آنها در تظاهرات شده است. این بدان 

ز آنچه تر ا های مشوق تظاهرات را برجسته معناست که با جذب اخبار محلی، مخاطبان پیام
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کنند. در این صورت و با برجسته شدن چنین اخباری، افراد احساس تنهایی  هست ادراک می

کنند. وی حتی نتیجه  تر در وقایع ضد نظم مشارکت می تر و شجاعانه کنند و فعاالنه نمی

ها و   بوک با اتحادیه گیرد که در آینده مطابق با چنین منطقی، باید منتظر جایگزینی فیس می

های   ( در بررسی اثر رسانه1689) پور قلیو  نظریهای سنتی مدنی مثل آن بود.  سازمان سایر

هایی را که منجر به  های نوین اطالعاتی رویداد کنند که ابزار اینترنتی در تحوالت مصر مطرح می

ایِ رسمی  رسانه هایِ  کند و خروجی ای پخش می ه طور گسترد شود، با سرعت و به اعتراضات می

سازد. ممکن است این وضعیت با کاهش  اعتبار می کشد و گردانندگان آن را بی را به چالش می

تر شود و باعث گذار از اعتراض به شورش شود. این مسئله  دقت اطالعات منتشر شده وخیم

شود  وقتی مردم اطالعات منتشر شده را بدون کنترل صحت آنها بازنشر دهند مضاعف می

 (.1689، پور قلیو  نظری)

 1های اجتماعی بنت  ها و شبکه  ها و جانشینی آنها توسط خبرآنالین  دنبال افول روزنامه به

های  های از نشر خبر های بسیاری در حال تجربة سطوح فزایند کند که کشور ( مطرح می2018)

های   سایت های اجتماعی و وب  طریق شبکهکنند از  نگارانه را تقلید می دروغ که قالب روزنامه

های راست افراطی وابسته است که با  سیاسی هستند. بسیاری از این موارد به احزاب و نهضت

نگارانه بشورانند.  های سیاسی رسمی و جریان خبررسانی روزنامه آنها بتوانند مردم را بر علیه نهاد

کاهد و  ها می ز اعتبار اطالعات رسمی در خبرها ا گسترش چنین امری، با کاهش اعتماد به نهاد

انجامد. این  کند و در نهایت به مشکالت مشروعیت می برای منابع خبریِ جانشین جا باز می

های احزاب راست افراطی و عوامل خارجی برای تضعیف مشروعیت  موارد، اغلب با استراتژی

 همبسته است. ها و انتخابات  ثبات کردن احزاب محوری، دولت نهادی و بی

ها توجه به   دهد که همزمان با کاهش کاربری روزنامه ها نشان می  مرور آمار کاربری پایگاه

باره  ای بیشتر شده است. نیز در این های اجتماعی در فضای رسانه  های خبری و شبکه  پایگاه

ت دهند که در انتخابات دوازدهم ریاس ( نشان می1686زادۀ طالشی و همکاران ) مهدی

های دولتی و سنتی   جمهوری، شبکة اجتماعی تلگرام در امر تبلیغ، گوی سبقت را از رسانه

الف و ب( و پیرزاده  1689همین ترتیب مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ) ربوده است. به

کنند که تا قبل از مسدود شدن، شبکة تلگرام بخش اصلی جابجایی اخبار و  ( مطرح می1686)

کنند که تلگرام بخش مهمی از  فضای اینترنت را برعهده داشته است. نیز مطرح میاطالعات در 
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داده است. با توجه به چنین شرایطی و از آنجا  پهنای باند اینترنت کشور را به خود اختصاص می

های اجتماعی در سطح   های خبری آنالین و شبکه  که میزان استاندارد بودن و شفافیت پایگاه

هاست، بسیار محتمل است مشارکت در فضای سیاسی به   ری نسبت به روزنامهت بسیار نازل

های غیررسمی رانده شود و حتی در درازمدت سبب کاهش مشارکت انتخاباتی شود.   حوزه

های خبری آنالین از سطح  دهد که چگونه در عین اینکه پایگاه نشان می 2و  1محتوای جداول 

گیرند. این امر،  تر نیز مورد استفادۀ کاربران قرار می تند، فراوانتری برخوردار هس استاندارد پایین

شود، احتماالً اثر مضاعفی  همراه می  های خبری با فیلترشکن  مخصوصاً وقتی استفاده از پایگاه

ها پس از فیلتر شدن تلگرام انتظار   خواهد یافت. در این مورد، با افزایش مصرف فیلترشکن

 های زیرزمینی رانده شود.   اسی حتی بیش از پیش به حوزههای سی  رود که کنش می

 نتیجه

های  ای باز شده و بخش مهمی از درآمد با گسترش استفاده از اینترنت در ایران، بستة روزنامه

ای مثل  های مختلف بستة روزنامه های رقیب منتقل شده است. در این مورد بخش  آن به حوزه

اجتماعی، داستان، سرگرمی و موارد مشابه استقالل یافته و اخبار سیاسی، ورزشی، اقتصادی، 

های  یا پایگاه اینترنتی مستقل بخشی از مخاطبان روزنامه و درآمد  هریک در قالب روزنامه

های تبلیغاتی به   مرتبط با آن را به خود جذب کرده است. این وضعیت به همراه کوچ آگهی

ها را بیش از پیش از منابع   خدمات تبلیغاتی، روزنامه حوزۀ اینترنت، همراه با رقابتی شدن شدید

رو کرده است. این  سنتی خود دور ساخته و از این حیث آنها را با بحرانِ درآمد و فروش روبه

های اجتماعی   ها ستون خیمة استقالل خود را از دولت و سایر قدرت  مسئله باعث شده تا روزنامه

ی خود را نیز بر باد رفته بیابند. در این میان، دریافت های نظارت  از دست دهند و قابلیت

 سازد.  کند، بلکه به نحوی مشکل را مضاعف می تنها مسئله را حل نمی های دولتی نه کمک

اند با جریان امور همراه شوند و از  های مجازی سعی کرده  ها با ایجاد پایگاه  هر چند روزنامه

اند و در رقابت با  ها نیافته ندانی در احیای درآمدافق تحوالت عقب نمانند، اما توفیق چ

همین ترتیب، آنها به  اند. به نیز پیشرفت قابل اعتنایی حاصل نکرده  های خبری آنالین  پایگاه

های  اند از دستاورد اند و نتوانسته علت مشکالت ساختاری، از تحوالت جهانی عقب مانده

های موجود، به  در این مورد، مشکالت قانونی و خالء های مشابه در سطح جهان بهره برند.  بنگاه

ها خود نیز فاقد   ای را نداده است. البته روزنامه های چندرسانه  ها اجازه استفاده از پلتفرم روزنامه
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ها به شیوۀ گذشته   باره، هنوز روزنامه اند. در این چابکی الزم در رودررویی با چنین مشکالتی بوده

ندارند؛ از جمله آنکه   های خبری آنالین  ای نیز برای رقابت با پایگاه برنامهشوند و  منتشر می

یابد و هنوز  انتشار می« بودن ای دوره«  های مجازی ایشان نیز عمدتاً بر اساس ویژگی  حتی پایگاه

ها   بودن یا وابستگی بسیاری از روزنامه پیگیر سنّت روزنامة چاپی هستند. در همین حال، دولتی

همین ترتیب، فقدان رقابت بر مشکالت مدیریتی در این حوزه افزوده و  های دولت و به  کمکبه 

تر سلب کرده است. نتیجه آنکه  های مستقل  ای مستقل خبری را از روزنامه امکان کار حرفه

کارگیری و استخدام ابعادی از فنّاوری جدید در بستر  ها هر چند با به  های معمول روزنامه  رویه

نترنت همراه شده است، اما نتوانسته خود را با تحوالت همراه سازد. ضعف مستمر صنعت ای

ـ، مؤید  کند ها نیز آن را تأیید می  که نتایج کاربری ها ـ  روزنامه به همراه کاهش نفوذ روزنامه

 چنین امری است.

ختلف، دالیل م های خبری و نیز خبررسانی غیررسمی، به  از حیث اجتماعی غلبة پایگاه

طور طبیعی بیشتر شخصی،  ساختار و سازمان خبر را در ایران تغییر داده و آن را به

ای کرده است. محتمل است این شرایط باعث تکثیر و گسترش  غیراستاندارد و غیرحرفه

ضابطة اطالعات، اعم از درست و نادرست شود. مجموعة این تحوالت افق آینده را برای  بی

قطعیت بیشتر خواهد ساخت؛ ضمن آنکه ممکن  و فضای اجتماعی را دچار عدم  ها پرابهام  روزنامه

های مستقل در  شدن اجتماعی شود. نیز محتمل است فقدان استاندارد  تکه است باعث نوعی تکه

های مجازی به اغتشاش در امر خبررسانی و احتماالً گسترش   تولید و توزیع خبر در حوزۀ رسانه

ها، به علت   سیع بینجامد. سرانجام ممکن است محدود شدن نفوذ روزنامهها در سطح و  دستکاری

های اجتماعی در امر خبررسانی، فضای کنش سیاسی را از اشکال رسمی و   گسترش نقش شبکه

های غیراستاندارد، غیررسمی و حتی زیرزمینی براند. طبیعی است که با   استاندارد به حوزه

 ناپذیرتر خواهد شد.  بینی تحوالت حوزۀ سیاسی نیز پیشحاکم شدن منابع خبریِ غیررسمی 
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های خبری برخط و تبلیغات   ها، پایگاه  های مجازی روزنامه  : نتایج کاربری پایگاه1جدول

 (1931و تیرماه و استفند ماه  1931ماه  اینترنتی در ایران براساس اطالعات پایگاه الکسا )بهمن

ی
تارنما

رتبه در  

ایران در 

 31سال 

رتبه در 

ایران در 

 31سال 

صفحات مشاهده 

شده توسط هر کاربر 

 1931در سال 

صفحات مشاهده 

شده توسط هر کاربر 

 1931در سال 

زمان حضورهر 

کاربر در سایت 

 1931در سال 

زمان حضورهر 

کاربر در سایت 

 1931در سال 

ورزش 

 سه
0 0 9.91 6.09 11:19 19:26 

 11:91 - 11 - دیوار
 

12:16 

 12:69 10:66 1.86 6.08 16 16 بیتوته

خبرگزاری 

 فارس
11 21 6.61 6.61 16:61 11:11 

 11:69 19:66 6.86 6.11 26 06 ایسنا

 10:61 19:66 0.61 6.61 60 11 تابناک

 9.99 - 66 - شیپور
 

19:18 

 11:16 16:61 6.06 2.91 69 06 مهر

عصر 

 ایران
- 01 - 6.69 

 
16:29 

خبر 

 آنالین
29 61 6.68 6.16 19:19 19:29 

 16:06 19:01 0.66 0.91 62 016 نود

مشرق 

 نیوز
96 61 6.11 6.96 16:08 10:29 

دنیای 

 اقتصاد
128 68 0.21 2.86 16:29 16:06 

 16:66 10:21 2.06 6101 201 129 جام جم

 19:26 19:66 9.86 9.8 209 86 راهنما

ایران 

 تجارت
196 616 0.8 6.66 16:02 12:66 

همشهر

 نالینی آ
660 660 6.11 2.90 16:66 16:06 

 16:11 16:66 2.66 2.01 681 6190 کیهان

 10:69 16:12 6.26 0.91 916 6991 شرق

خبر 

 ورزشی
016 998 6.11 6.99 19:61 19:62 

روزنامه 

 خراسان
201 1.169 6.61 0.60 19:12 16:16 

 12:69 16:28 1.91 6.91 1.961 019 قدس

 11:60 10:11 2.91 6.11 2.189 996 ایران

 11:60 10:11 1.61 0.61 2.091 1996 اطالعات

وطن 

 امروز
9610 6.996 1.61 1.81 11:26 12:10 

مردم 

 ساالری
916 0.009 1.80 6.61 16:16 16:21 
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های خبری برخط و تبلیغات   ها، پایگاه  های مجازی روزنامه  : نتایج کاربری پایگاه1دولادامه ج

 (1931و تیرماه و استفند ماه  1931ماه  ان براساس اطالعات پایگاه الکسا )بهمناینترنتی در ایر

ی
تارنما

رتبه در  

ایران در 

 31سال 

رتبه در 

ایران در 

 31سال 

صفحات مشاهده 

شده توسط هر کاربر 

 1931در سال 

صفحات مشاهده 

شده توسط هر کاربر 

 1931در سال 

زمان حضورهر 

کاربر در سایت 

 1931در سال 

ان حضورهر زم

کاربر در سایت 

 1931در سال 

ایران 

  ورزشی
6.218 

 
2.61 

 
12:16 

 12:09 16:12 2.01 1.91 6.696 1219 ابتکار

جهان 

 صنعت
11616 16209 2.01 2.61 12:61 12:16 

 12:61 12:16 2.61 2.10 16.661 2889 رسالت

جمهوری 

 اسالمی
1661 10120 6.91 2.91 12:68 10:16 

جهان 

 اقتصاد
0992 21.681 1.91 1.01 12:61 11:09 

 11:11 1:66 1.61 11.22 21.890 6129 آفرینش

 گل
 

61.628 
 

2.11 
 

16:22 

 

های خبری برخط و   ها، پایگاه  های مجازی روزنامه  : نتایج تحلیل محتوایی پایگاه2جدول

 (1931تبلیغات اینترنتی در ایران )تیر و اسفند 

نام پایگاه
ت 

حوزه فعالی
 

و
ل

خة موبای
س

جود ن
 

ن 
ش

وجود اپلیکی

ل
موبای

ت  
امکانا

ی
ص

شخ
 

ی
ساز

ت چندرسانه 
امکانا

 
ی

ا
ک 

سته اشترا
ن ب

داشت
 

ی
ج منابع خبر

در
ن و  

ج کارگزارا
در

ن خبر
تولیدکنندگا

 

تولید خبر
 

ی
وجود سامانه نظرده

 

 دارد خبر ورزشی ورزش سه

دارد )نسخة 

غیررسمی با هزار 

 نصب(

 دارد دارد خیر خیر ندارد دارد ندارد

 دیوار
خرید و -آگهی

 فروش
 دارد

میلیون  16دارد )

 نصب(

در حد 

 ابتدایی دارد
 - - - ندارد ندارد

ندار

 د

 خیر بلی ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ها  همه زمینه بیتوته
ندار

 د

ندار

 د

 دارد دارد خیر خیر ندارد دارد ندارد ندارد دارد خبر خبرگزاری فارس

باشگاه خبرنگاران 

 نجوا
 دارد خبر

هزار  21دارد )

 نصب(
 دارد دارد خیر بلی ندارد دارد ندارد

 دارد دارد بیشتر بلی بلی ندارد دارد ندارد ندارد دارد خبر ایسنا

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد خبر اقتصادی جامع نیوز
بیشتر 

 بلی
 دارد دارد خیر

 دارد دارد خیر بلی ندارد دارد ندارد ندارد دارد خبر تسنیم

 دارد خبر تابناک

دارد )نسخة 

 211غیررسمی با 

 نصب(

 ندارد دارد ندارد
بیشتر 

 بلی
 دارد دارد خیر
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های خبری   ها، پایگاه  های مجازی روزنامه  : نتایج تحلیل محتوایی پایگاه2دولادامه ج

 (1931برخط و تبلیغات اینترنتی در ایران )تیر و اسفند 

نام پایگاه
ت 

حوزه فعالی
 

وج
ل

خة موبای
س

ود ن
 

ن 
ش

وجود اپلیکی

ل
موبای

ت  
امکانا

ی
ص

شخ
 

ی
ساز

ت چندرسانه 
امکانا

 
ی

ا
ک 

سته اشترا
ن ب

داشت
 

ی
ج منابع خبر

در
ن و  

ج کارگزارا
در

ن خبر
تولیدکنندگا

 

تولید خبر
 

ی
وجود سامانه نظرده

 

 شیپور
خرید و -آگهی

 فروش
 دارد

میلیون  6دارد )

 نصب(
 - - - - ندارد - -

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد خبر مهر
بیشتر 

 بلی
 دارد دارد خیر

 ندارد دارد ندارد ندارد دارد خبر عصر ایران
بیشتر 

 بلی
 دارد دارد خیر

 ندارد خبر باما
هزار  211دارد )

 نصب(
- - - - - - - 

 خبر خبر آنالین
 

هزار  6دارد )

 نصب(
 ندارد دارد ندارد

بیشتر 

 بلی
 دارد دارد بیشتر بلی

 اردد خبرورزشی نود
میلیون  1دارد )

 نصب(
 ندارد دارد ندارد

بیشتر 

 بلی
 دارد خیر

بی

شتر 

 دارد

 ندارد دارد ندارد ندارد دارد خبر مشرق نیوز
بیشتر 

 بلی
 دارد خیر

بی

شتر 

 دارد

 ندارد دارد ندارد ندارد دارد خبراقتصادی دنیای اقتصاد
بیشتر 

 بلی
 دارد دارد خیر

 داردن دارد ندارد ندارد دارد خبر جام جم
بیشتر 

 بلی
 دارد دارد خیر

     ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد آگهی راهنما

     ندارد ندارد ندارد ندارد دارد آگهی ایران تجارت

 ندارد ندارد دارد خبر آفتاب
-دارد

 ندارد
 دارد دارد خیر بلی ندارد

 دارد خبر همشهری آنالین
هزار  2دارد )

 نصب(
 دارد شتر بلیبی بلی ندارد ندارد ندارد

ندار

 د

 - - ندارد ندارد دارد نصب( 211دارد ) ندارد خبر پیشخوان
ندار

 د

ندار

 د

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد خبر کیهان
بیشتر 

 بلی
 دارد دارد خیر

 دارد ندارد ندارد ندارد ندارد خبر شرق
بیشتر 

 بلی
 دارد دارد بیشتر بلی

 دارد خبر ورزشی خبر ورزشی

دارد )نسخة 

 6یررسمی با غ

 هزار نصب(

 دارد دارد خیر خیر ندارد دارد ندارد

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد خبر روزنامه خراسان
بیشتر 

 بلی

بیشتر 

 خیر
 دارد دارد

 ندارد نصب( 61دارد ) دارد خبر قدس
-دارد

 ندارد
 ندارد

بیشتر 

 بلی
 دارد دارد خیر
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های خبری   ها، پایگاه  ای مجازی روزنامهه  : نتایج تحلیل محتوایی پایگاه2دولادامه ج

 (1931برخط و تبلیغات اینترنتی در ایران )تیر و اسفند 

نام پایگاه
ت 

حوزه فعالی
 

ل
خة موبای

س
وجود ن

 

ن 
ش

وجود اپلیکی

ل
موبای

ت  
امکانا

ی
ص

شخ
 

ی
ساز

ت چندرسانه 
امکانا

 
ی

ا
ک 

سته اشترا
ن ب

داشت
 

ی
ج منابع خبر

در
ن و  

ج کارگزارا
در

ن خبر
تولیدکنندگا

 

تولید خبر
 

ی
وجود سامانه نظرده

 

 ندارد ندارد دارد خبر ایران
-دارد

 ندارد
 ندارد

بیشتر 

 بلی
 دارد دارد بیشتر بلی

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد خبر اطالعات
بیشتر 

 بلی

بیشتر 

 خیر
 دارد دارد

  دارد   دارد ندارد ندارد ندارد ندارد خبر اعتماد

 ندارد داردن ندارد ندارد ندارد خبر قانون
بیشتر 

 بلی
 دارد دارد بیشتر بلی

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد خبر آرمان امروز
بیشتر 

 بلی

بیشتر 

 خیر
 دارد دارد

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد خبر وطن امروز
بیشتر 

 خیر

بیشتر 

 خیر
 دارد دارد

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد خبر فرهیختگان
بیشتر 

 بلی
 دارد دارد بیشتر بلی

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد خبر شهروند
بیشتر 

 خیر

بیشتر 

 خیر
 دارد دارد

 دارد دارد بیشتر بلی بلی ندارد دارد ندارد ندارد دارد خبر مردم ساالری

 ندارد دارد ندارد ندارد دارد خبر ورزشی ایران ورزشی
بیشتر 

 خیر
 دارد دارد خیر

 ندارد ندارد دندار ندارد ندارد خبر آفتاب یزد
بیشتر 

 بلی

بیشتر 

 خیر
 دارد دارد

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد خبر ابتکار
بیشتر 

 خیر

بیشتر 

 خیر
 دارد دارد

 دارد دارد بیشتر بلی بلی ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد خبر رسالت

 بلی ندارد دارد ندارد ندارد دارد خبر ورزشی جمهوری اسالمی
بیشتر 

 خیر
 دارد

رندا

 د

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد خبر همدلی
بیشتر 

 بلی

بیشتر 

 خیر
 دارد دارد

 دارد دارد ندارد ندارد دارد خبر اقتصادی جهان اقتصاد
بیشتر 

 بلی

بیشتر 

 خیر
 دارد دارد

 دارد بیشتر بلی بلی ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد خبر آفرینش
ندار

 د

 دارد ددار ندارد ندارد دارد خبر سازندگی
بیشتر 

 خیر
 دارد دارد بیشتر بلی

 دارد خبر هفت صبح
هزار  21دارد )

 نصب(
 ندارد دارد دارد

بیشتر 

 خیر
 دارد خیر

فعا

ل 

 دارد
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 منابع

 ( 1691افخمی، حسینعلی« )مجله «های مستقل  احزاب سیاسی، مطبوعات حزبی و روزنامه ،

 .111-110، صص 6شناسی ایران، شماره  جامعه

 رسانه، «نگاری الکترونیک اینترنت؛ بستری مناسب برای روزنامه( »1699درضا )اکرمی، حمی ،

 .12-26، صص 68شماره 

 ( 1699اکرمی، حمیدرضا« )رسانه، شماره «مطبوعات ایران: نسخه الکترونیکی مطبوعات در ایران ،

 .69-61، صص 68

 ( 1691اکرمی، حمیدرضا« )رسانه، «ر مطبوعات ایراننگاری الکترونیک د تکنولوژی: ردپای روزنامه ،

 .80-119، صص 08شماره 

 نیوز،  ، انصاف«وگو با انصاف نیوز الیاس حضرتی و محمدعلی وکیلی در گفت( »1689نیوز ) انصاف

 بازیابی از طریق:

http://www،ensafnews،com/FL9SM 

 ازیابی از طریق:نیوز، ب ، انصاف«ها به نفع کیست؟  عدم شفافیت تیراژ روزنامه( »1689نیوز ) انصاف 

http://www،ensafnews،com/4gasG 

 ها چقدر است؟ ]بروزرسانی شده[  تیراژ روزنامه -گزارش انصاف نیوز ( »1689نیوز ) انصاف» ،

  نیوز، بازیابی از طریق: انصاف

http://www،ensafnews،com/z8pqq 

 به روایت مدیران مسئول ها  نیوز؛ تیراژ روزنامه واکنشی به گزارش انصاف( »1689نیوز ) انصاف» ،

 نیوز، بازیابی از طریق: انصاف

http://www،ensafnews،com/kCJ6j 

 ( 1681باباخانی، شیال و امیر حسین شمشادی ،)«نگاری شهروندی اینترنت؛ ابزاری برای روزنامه» ،

 .91-86، صص 0علوم خبری، شماره 
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