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چکيده :در اين مقاله سعي بر اين است تا پس از ارائۀ تعريف مفهوم حوزۀ عموومي
در ادبيات نظري هابرماس و شناخت سوازواار انطبوا ايون مفهووم بوا ميي هواي
مجازي بهعنوان حوزۀ عمومي جديد بوه مطالعوۀ چالشهوا ررتوتها و امكانوات
رسانهها به ويژه روزنامهنگاري الكترونيك در عصر حاضور بپوردازيم .نقطوۀ تمراو
مقاله بر گسترش چالشبرانگي روزنامهنگاري الكترونيك در جهان جديد اسوت اوه
برخي آن را آسيبزا و برخي آن را ررتتآررين براي شكلگيري يا بازتوليد حووزۀ
عمومي تلقي ميانند .مقاله بر همين اساس به اين پرسش پاسخ ميدهد اه آيا زمينۀ
رشد و يا بازتوليد حوزۀ عمومي با استفاده از روزنامهنگاري الكترونيك وجوود دارد
يا خير؟ در پايان مقالوه نيو راهكارهوا و راهبردهوايي بوراي بورونرروت از بيوران
ايجادشووده در رضوواي مجووازي مطوور خواهوود شوود .بووراي رسوويدن بووه پاسووخ
«روزنامهنگاري الكترونيك» را اه امروزه رايجتور و در عوين حوا آسويبپذيرتر از
ساير رسانههايي همچون راديو و تلوي يون است انتخاب اردهايم .ايون امور اموك
مياند تا با رويكردي جديود بوه حووزۀ عموومي و بوا اسوتفاده از روزناموهنگواري
الكترونيك بپردازيم.
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مقدمه

ما در اين مقاله سعي اردهايم پس از ارائۀ تعريفي اوتواه از حووزۀ عموومي موورد نظور
هابرماس و انطبا آن با ميي هاي مجازي بهعنوان حووزۀ عموومي جديود بوه مطالعوۀ
چالشهووا ررتووتهاي رسووانهها در عصوور حاضوور بپووردازيم و در پايووان راهكارهووا و
راهبردهايي را براي بورونرروت از بيوران ايجادشوده مطور انويم .بور هموين اسواس
«روزنامهنگاري الكترونيك» را اوه اموروزه بوه شويوهاي رايجتور و آسويبپذير از سواير
رسانههايي چون راديو و تلوي يون است برگ يديم تا مورد بيث و مطالعه و تيليول بوا
استفاده از نظريات جديد علم ارتباطات قرار دهيم.
اما قبل از ورود به بيث الزم است مسئله را مطر انيم .زماني اه هابرماس سوعي
ارد ريشههاي تاريخي و مكواني ههوور حووزۀ عموومي را در درون سوالنها و مجوام
عمومي مثل باشگاهها اارهها روزنامهها و مطبوعات جستجو اند بسياري از منتقدان و
نظريهپردازان سعي اردند به جستجوي قلمرو يا قلمروهايي دست يابند اه هابرماس بوه
عنوان حوزۀ عمومي از آن ياد مياند.
تكيه اتلي هابرماس در تبيين و تعريف حوزۀ عمومي را ميتوان در مفهووم «خيور
مشترک» يارت .از نظر او هدف اتلي شكلگيري حووزۀ عموومي ايون اسوت اوه ميوان
شهروندان در بارۀ «خير مشترک» بيثهاي انتقادي عقالني تورت گيرد و اين امور بوه
تورتبندي يا تدوين سلسله اقداماتي منتهي شوود اوه در جهوت منوار عمووم عمول
مياند .در اين ميوان رسوانههاي جمعوي بوا توجوه بوه تمرا شوان بور انتشوار اخبوار و
تيليلهاي انتقادي در مورد عملكرد دولت يكي از اراان حوزۀ عمومي اارآمد هسوتند
(دهقان 5831؛ ;.)Obrien, 2003; Habermas, 1996
آنچنان اه از نظريات هابرماس از حوزۀ عمومي برميآيد اسواس حووزۀ عموومي
گفتگوي عقالني و انتقادي است و عموم مردم از طريق گفتگو و تعامل با يكديگر آن را
تشكيل ميدهند و به تب آن اركار عمومي شوكل ميگيورد (
1996؛ دهقان 5831؛ عبداللهيان و اجا

.)5831

Obrien, 2003; Habermas,
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با دقت در ويژگيهايي اه هابرماس براي حوزۀ عمومي برميشمرد ميتوان نظيور
آن را در تاالرهاي گفتگو چترومها وبالگهوا سوايتها و پايگاههواي اينترنتوي پيودا
ارد .اينترنت عليرغم رسانههاي سنتي چون تلوي يون راديوو و روزناموهها اوه داراي
قدرت عمل ميدود بر روي مخاطبان ميودودي هسوتند بوا در اختيوار قوراردادن نوو
جديدي از رضاي اجتماعي در يك ميي مجازي براي ااربران ناميدود نووعي حووزۀ
عمومي جديدي را شكل ميدهد اه اتفاقاً بوا خصوتوياتي اوه هابرمواس بوراي حووزۀ
عمومي مورد نظر خود برميشمرد بسيار همخواني دارد.
به اعتقاد هابرماس حوزۀ عمومي به عرتهاي اجتماعي اطوال ميشوود اوه در آن
ارووراد از طريووق مفاهمووه ارتبووا و اسووتدال مبتنووي بوور تعقوول موضوو گيريها و
جهتگيريهاي هنجاري اتخاذ ميانند اه بور ررآينود اعموا قودرت دولوت توي يراتي
آگاهيدهنده و عقالنيساز باقي ميگذارد (نوذري .)5835
ارراد در حوزۀ عمومي از طريق مفاهمه و استدال و در شرايطي عاري از هر گونوه
رشار اضطرار و يا اجبار دروني يا بيرونوي و بور مبنواي آزادي و آگواهي تعواملي و در
شراي برابر براي تمام طرفهاي مشاراتاننده در حوزۀ عمومي مذاور مجموعوهاي از
ررتارها مواض و جهتگيريهاي ارزشي و هنجاري را توليد مياند اوه در نهايوت بوه
تورت اب اري مؤ ر براي تي يرگذاردن بر ررتار و عملكرد دولوت بوه ويوژه در عقالنوي
ساختن قدرت دولتي عمل مياند (نوذري .)5835
از ديگر ويژگيهايي اه هابرماس براي حوزۀ عمومي برميشمرد مكاني است اوه
براي همه قابل دسترسي باشد و امكان بيان و مبادلۀ تجربيات اجتمواعي و ديودگاهها در
آن وجود داشته باشد .اما ويژگي سومي اوه هابرمواس برميشومرد بوازبيني و نظوارت
نقادانه بر سياستهاي دولت است.
از اوايل دهۀ 5831ش( .اواخر قرن بيستم مويالدي) توا اموروزه در سوا 5831ش.
(7113م ).در سايۀ رشد رناوريهاي نوين ارتباطي بوه ويوژه اينترنوت نوو جديودي از
«حوزۀ عمومي» پديد آمده است اه سه ويژگي مورد نظر هابرماس را داراست.
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اين روزها عدهاي معتقدنود اوه رناوريهواي نووين ارتبواطي و بوه ويوژه اينترنوت
ميتواند حوزه عمومي را مجدداً در تاريخ احياء اند و به شوكل گيوري حووزۀ عموومي
مجازي منجر شود (حقگويي  .)5833اگر مؤلفههاي اساسي حوزۀ عمومي را «گفتگوو»
«اركار عمومي» و «انش» بدانيم اينترنت بستر مناسبي براي ههور و تجلوي هور يوك از
اينهاست (مهديزاده  .)5838رسانههاي الكترونيكي و تعاملي نووين همچوون شوبكه
جهوواني اينترنووت و پايگاههوواي اطال رسوواني برآمووده از آن يعنووي پسووت الكترونيكووي
بولتنهاي الكترونيكي و ديگر انوا امكانات مجازي نو جديدي از رضاي اجتماعي را
با خود به ارمغان آوردهاند .اين اَبَررضا اه از غيرري يكويتورين رضواهاي تجربهشوده در
تاريخ بشر ني است ميتواند براي حوزۀ عمومي آ ار و روايد رراواني در بر داشته باشد
و بدون شك اهميت آن روز به روز ار ايش بيشتري مييابد (همان).
شبكههاي رايانهاي آن گونه اه هوم اانوون هسوتند مشخصواتي دارنود اوه بوراي
دولتها عرتهاي ناشناخته به شمار ميآيند و دولتها تمايول دارنود قوانون و مقوررات
جديدي براي آن وض انند اين در حالي است اوه هويق قوانون و مقرراتوي نميتوانود
براي مدتي طوالني بر رضاي مجازي حكمراني اند .بسوياري از اواربران بوا اسوتفاده از
رضاي مجازي هر نو درخواست ارتباطي اه بخواهند را ميتوانند برقرار انند .در عوين
حا ارتباطات رايانهاي با امكان پاسخگويي به نيازهاي تكتك مخاطبان تعامل با آنهوا
و باال بردن حق انتخاب مهمترين تيو را در عرتههاي ررهنگ سرگرمي اطالعوات
و آموزش به وجود آورده و نوعي تيرک رردي و اجتماعي جديد را دامن زده است.
رناوريهاي جديد نه تنهوا تعامول چندتودايي تنوو قابليوت دسترسوي و حوق
انتخاب را به عرتۀ گفتمان غالب در رضاي سايبر اشاندهاند بلكه رضايي را براي نقود
مطالعه و تيليل بازبيني نظارت و نقوادي سياسوتهاي دولتهوا روراهم آورده اسوت.
مانوئل ااسوتل ( -5831الوف و ب) ارتباطوات الكترونيكوي را ررتوتي بوراي تقويوت
مشارات سياسي و ارتبا ارقي ميان شهروندان ميداند؛ به عبارت ديگر ميتوان گفوت
ارتباطات الكترونيك به دوران ارتباطات عمودي از باال به پايين پايوان داده اسوت و بوه
گسترش و توزي آن در سوطو ارقوي ميوان شوهروندان منجور شوده اسوت .از نظور او
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دسترسي مستقيم و هم مان به اطالعات و ارتباطات رايانوهاي باعوث تسوهيل انتشوار و
اتال اطالعات ميشود و امكاناتي براي تعامل و مباحثوه در عرتوههاي خودمختوار و
الكترونيك عرضه مياند اه از انتر رسانهها خارج است (همان).
ويژگيهايي اه ااستل براي دنياي مجازي برشمرد بسيار شبيه خصوتيات حووزۀ
عمومي مورد نظر هابرماس است البته با اين تفاوت اه در آراي هابرماس رسوانههواي
جمعي نقش اساسي در حوزههاي عمومي دارند و يكي از اراان آن ميسوب ميشووند؛
حا آنكه با بروز و ههور رناوريهاي جديد اوارارد و اوارآيي رسوانههاي سونتي بوه
شدت دسوتخوش تغييورات و تيووالت بسويار اسوت و ضورورت بوازنگري جودي از
رعاليتهاي آنها را اجتنابناپذير ساخته است.
از جمله خصوتيات شبكههاي رايانهاي ميتوان به جم آوري ذخيره پوردازش و
بازيارت حجم ب رگي از اطالعات رونوشوت سوري و سواده اطالعوات امكوان ايجواد
ارتبا مستقيم و تعاملي بين ارراد و گروههاي اوچوك دور زدن دروازهبانوان دولتوي و
غيردولتي رسانهها ارسا اطالعات از طريق مسيرهاي نامتمرا و پيشبينيناپذير ايجاد
امكا ن ارتبا بدون ذار نام براي ااربران شبكه و ايجاد امكوان تعامول ميوان ارورادي بوا
اختيارات قانوني و سياسي مختلف اشاره ارد (استين .)5838
ويژگيهايي اه نام برده شد دنيايي را پيش روي ما به تصوير مياشاند اوه بسويار
متفاوت از دنياي ساختهشده توس رسانههاي سنتي است .پس بودون شوك در دنيواي
جديد رسانههاي سنتي نه تنها بر «حوزۀ عمومي» تي يرگذار نخواهود بوود بلكوه نيازمنود
تغيير ااربري و ااراردي براي حيوات و بقواء خواهنود بوود و نميتووان آن گونوه اوه
«هابرماس» تيايد داشته به نقش اساسي رسانهها در حوزۀ عمومي اميدوار بود.
رسانههاي جديود رويوهها و نهادهواي پيراموونشوان نظامهواي قوانونگوذار را در
سرتاسر دنيا با چالشهاي چشمگيري مواجه ارده است .رسانههاي جديد بر شكاري اه
هم اانون ما بين زندگي و حكومت ايجاد شدهاست تيايد مياند موردم مويتواننود در
عرتههاي رراملي يا جهاني به تعامل بپردازند اه هنوز روش قطعياي براي حكومت بر
آنها وجود ندارد (استين 5838؛ االمن .)5831
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جامعۀ مدرن امروزي به گفتۀ جان وندايك ني در ررايند تبديل به جامعه شوبكهاي
قرار دارد درست به همان گونه اه به جامعۀ اطالعواتي اوه مفهوومي اسوت مورتب بوا
جامعۀ شبكهاي تبديل ميشود.
ون دايك معتقد است جامعه مودرن در حوا گوذر از جامعوه توودهاي بوه جامعوه
شبكهاي است .ساختار شبكهاي اليه سطو اجتما را به يكديگر متصل ميانود؛ بوراي
مثا در اينترنت ارتباطات ميانرردي سازماني و تودهاي در يك جا جم ميشوند و موا
با به اارگيري آن بوه جهواني نامتنواهي دسترسوي موييوابيم

(Dijk, 1991

Van؛ اسوتين

.)5838
با اين تعبير ميتوان اين گونه استدال ارد اوه در عصور پيشوررتهاي اينترنتوي و
تشكيل دنياهاي مجازي قدرت رسوانهها تيوت توي ير قابليتهوا و امكانوات گسوترده و
متنو آن قرار ميگيرد و بايد در راسوتاي منوار و خواسوتههاي حووزۀ عموومي تغييور
اارارد دهد؛ چرا اه حوزۀ عمومي منادي و بيانگر اجتماعي يا منار عمومي است و در
آن مداخالت سياسي و تي يرگذاري دولتها بوه حوداقل رسويده و در ميوان شوهروندان
بيثهاي انتقادي عقالني شكل ميگيرد.
رسانهها در اين دنياي جديد مجبور بوه شوفافسوازي اسوتفاده از بيوان روشون و
تريح هستند تا ااربران خود را از دسوت ندهنود؛ در غيور ايون توورت شوراتهاي
تبليغاتي مؤسسات چندمنظوره اارارد آنها را تضعيف خواهند ارد .به عبوارت ديگور
به قو ااستل هر خدشهاي در قابليت اعتماد يك شبكه تلوي يووني يوا روزناموه معوين
سبب ميشود مخاطبان آن در بازار رقابت بين ديگوران تقسويم شووند (ااسوتل -5831
الف و ب).
حا سؤا اساسي اه در اينجا مطور ميشوود ايون اسوت بوراي اينكوه رسوانهها
بتوانند بمانند گذشته بهعنوان يكي از اراان حوزۀ عمومي ايفاي نقش انند نيازمند چوه
تغييرات ماهوي و ااراردي هستند؟
نكتۀ مهمي اه هرگ نبايد آن را رراموش ارد قودرت گوررتن مخاطوب در دنيواي
مجازي است و همين عامل است اه مراتب ضعف تي يرگذاري رسانهها را روراهم آورده
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است ااربر خود به جاي رسانه مينشيند و خود به يكوي از مهرههواي اتولي انتقوا و
دريارت پيام تبديل ميشود .در اينجا ادامه بيث را با طر روزنامهنگاري الكترونيك اه
اغلب يا به عنوان چالش و يا به عنوان ررتت در نظر ميگيرند مورد نظر قرار ميدهيم
تا ببينيم آيا ميتواند به عنوان راهكاري براي توسعۀ حوزۀ عمومي مطر باشد يا خير.
روزنامهنگاري الکترونيک؛ فرصتها و هديدها

ايجاد شبكههاي نوين ارتباطي به ويژه در حوزۀ الكترونيكي جداي از آنكه به جايگ يني
شيوههاي الكترونيكي جديد به جاي مطالب چاپي منجر شده باعوث تقويوت دسترسوي
ااربران به رضاي باز عقايد و تضارب اركار و آراء از يك سو و قدرت گررتن مخاطبوان
در شبكههاي پيچيده ارتباطي از سوي ديگر شده است.
رشد وسايل و اب ارهاي نوين الكترونيكي در انار آنكه به مخاطب قدرت انتخواب
گستردهتري در مواجهه و رويارويي با اطالعات داده است در نقطۀ مقابل خطر امرنگ
شدن نقش دروازهباني و گ ينش خبري را براي روزنامهنگاران رابطان خبوري و اساسواً
رعاالن عرتۀ رسانههاي چاپي شنيداري و ديداري رراهم آورده است.
در جهان امروز انتشار الكترونيك به يكي از مباحث اساسي در نظوام اطال رسواني
تبديل شده است به گونهاي اه دامنۀ رقابت تاحبان رسانهها را به رعاليوت در عرتوۀ
شبكههاي آن-الين ( )onlineاشانده اسوت .انقوالب الكترونيكوي جديود اوه اب ارهواي
جديدي را در اختيار همگان قرار ميدهد منجر به خلق مفاهيم رسانههاي جمعي نووين
ني شده است و سردبيران روزنامهنگاران و خبرنگاران رسوانههاي سونتي را نواگ ير بوه
تغيير تفكر چاپمداري و انطبا پذيري بيشتر به سمت پيشوررتهاي الكترونيوك اورده
است تا اخبار و اطالعات را متناسب با شراي عرضه انند.
رعاليت رسانهاي در رضاي مجازي و الكترونيكي متضومن درک رويكورد جديودي
در حوزۀ ارتباطات است اه الزمۀ آن مفاهيمي چون «مشوارات اواربران» «پايگاههواي
اطالعاتي» «تعامول» «ويژگيهواي خالقانوه» «تنوو اطالعوات» و «سورعت در انتقوا
اطالعات» است.
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پيشرفتهاي الکترونيکي و خلق پديدهاي ه نام روزنامهنگاري الکترونيکي

«ررانك وبستر» ويژگي عمدۀ جهان حاضر را اطالعاتي شدن آن ميداند و عصور انووني
را دورۀ «پرستش اطالعات» نام نهاده است (قديمي .)5831
جامعۀ اطالعاتي بيش از هر چيو تيوولي شوگرف در زمينوۀ اب ارهوا و امكانوات
ارتباطي و اطال رساني ايجاد ارده و رضايي جديد را براي رعاليت سوردبيران و ناشوران
رراهم آورده است گرچه به اعتقاد االمن آلوس رناوري جديد رسانهاي به زماني معاد
يك نسل بشر نياز دارد تا از مرحلۀ ا بات مفهوم به مرحلۀ انتخاب گسترده برسند.
اما به نظر ميرسد اين اتفا در حوا ر دادن اسوت و موا شواهد پيشوررتهواي
گستردۀ الكترونيك در زمينۀ مجالت و روزناموهها هسوتيم .بوه عبوارت ديگور تونعت
روزنامه جهاني با سرعت در تالش براي توسعه پايگاههاي اطالعاتي خود است.
«لوييق بتنبرگ» مدير اجرايوي بنيواد رسوانهاي هلنود بوا انتشوار مقالوهاي در مجلوه
بينالمللي مديريت رسانه با ارائۀ آمار و ارقام رشد نشوريات الكترونيكوي را ايون گونوه
نمايان ميسازد :ن ديك به  5111روزنامۀ جهاني تا سوا 5993م .بوه توورت اينترنتوي
رعاليت مياردند و در عرض يك سا اين مي ان با  31درتد رشد و انداي بعد با 511
درتد رشد به بيش از  8111روزنامه و مجله رسيد

(1999

 .)Betenberg,بتنبورگ رشود

مجالت اينترنتي را از روزنامههاي گروهي سري تر عنوان ارده است؛ چورا اوه بويش از
 0111مجله بر روي اينترنت قرار دارد و دو -سوم از روزناموههاي آمريكواي شومالي و
اياالت متيده را روزنامههاي اينترنتي تشكيل ميدهند (همان).
دامنۀ گسترش روزنامههاي الكترونيكي حتي در خارج از امريكوا بوه خصوو

در

اانادا و اروپاي غربي ني گسوترده شوده اسوت و در قالوب شويوههاي متنوو و متعودد
مخاطبان خود را تغذيه ميانند و به عبارت ديگر شايد بتوان آنها را مكمل رسوانههاي
چاپي عصر حاضر به شمار آورد.
تيقيقات يك مؤسسه امريكايي نشان ميدهد بيش از  71ميليون ااربر اينترنتوي در
امريكا به طور منظم به شبكه وتل هستند و در حا تباد ميصووالت خوود هسوتند و
تقريباً يك -چهارم ( 77درتد) آنها از اينترنت بوه عنووان يوك منبو خبوري اسوتفاده
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ميانند (گادوين مايك « .)5833مايك گادوين» معتقد است« :انقالب ديجيتا اموروز
بووه همووراه گسووترش امكانووات و ااراييهوواي اينترنووت و طوور ايوودۀ روزنامووهنگاران
ارزانقيمت هرريت جديدي براي روزنامهنگاري خلق ارده اسوت بوه طووري اوه هور
اس با استفاده از يك رايانه و يك خ تماس با اينترنت ميتواند به يك يا ه اران و يا
ميليونها مخاطبي اه تا ديروز رق غو هاي رسانهاي ب رگ به آنها دسترسوي داشوتند
دست يابند (همان).
غيير كاركردها رمز قاي رسانهها در حوز عمومي

اگر قدرت يارتن مخاطب در نيوۀ دسترسي به اطالعات و اخبار را مهومتورين ويژگوي
روزنامهنگاري الكترونيكوي بودانيم و بوه هموان نسوبت بوه اواهش نقوش تي يرگوذاري
روزنامهنگاران و سردبيران بر مخاطب در نيوۀ گ ينش و تغذيۀ اطالعات توجوه انويم
تغيير در اارارد و شيوههاي مديريتي رسانه را اجتنابناپذير خواهيم دانست .به عبوارت
ديگر مد ارتباطي اه در رسانههاي چاپي ارائه ميشود به شكل زير است:
(گ ينشگر)
تي يرگذار

پيام

وووووووووووووووووووووووووو

ووووووووووووووووووووووو

(روزنامهنگار مدير رسانه)

تي يرپذير
(مخاطب)

اما در شكل جديود روزناموهنگاري نووين در رضواي سوايبر مودير رسوانه تورراً
ارائهانندۀ اخبار و اطالعات بوه مخاطوب اسوت و از آنجوا اوه مخاطوب بوه شوبكههاي
گسترده ارتباطي دسترسي دارد ميتواند از تي ير حداقل مستقيم پيام بر روي خود بكاهد
و اين اار را به شويوههاي گونواگون انجوام ميدهود .مخاطوب بوه راحتوي ميتوانود بوا
دسترسي راحت و آسان به ساير مناب مشابه «پيامرسان او » از تيت و سقم ناقص و
يا اامل بودن اطالعات و اخبار آگاهي يابد و سپس نسبت به پذيرش آن اقودام انود و
در اينجا تعدد مناب و گوناگوني روايات و مي ان انطبا پذيري اخبار با رغبوت و تمايول
مخاطب بيشتر از «منب اوليه» بر مخاطب تي يرگذار است.
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رقا ت ،هديد جدي در روزنامهنگاري اينترنتي

گرچه «روزنامهها» به عنوان بازيگران مهم در عرتۀ رسانهها براي بقا و حفو خوود در
رضاي اينترنتي اقدام به تعامل و رقابت ميانند اما برخي از آنها بوه سوبب ايون نقطوه
شرو دراعي به ناچار با تهديوداتي روبوهرو ميشووند .برخوي شوراتهاي تبليغواتي و
بازاريابي به واسطۀ نفوذ در جهان رسانهها از طريوق ايجواد پايگاههواي اينترنتوي داراي
اطالعات گوناگون براي جلب توجه مخاطبوان توالش مياننود و بورخالف پايگاههواي
خبووري رسووانهها اووه جنبووه و اووارارد اتووليشووان نشوور اطالعووات و اخبووار اسووت از
جذابيتهاي بيشتري در جذب مخاطبان برخوردارند و به ارائوۀ اطالعوات تخصصوي و
متناسب با مخاطبان خود اقدام ميانند.
روزنامههاي اينترنتي مجبورند به شيوهاي مشابه بوا ديگور سوايتهاي اوم و بويش
جذاب رقابت انند؛ از اين رو رقابت با سايتهاي تبليغاتي يكي از تهديودهايي اسوت
اه اين روزنامههاي رعا حوزۀ مجازي را تهديد مياند .در عرتۀ اين رقابت تنگاتنگ
برخي از شبكههاي ملي و بينالمللوي در حوا توسوعه سوايتهاي اطالعواتي خوود بوا
اارارد چندگانه هسوتند؛ بوراي مثوا سوي.ان.ان ( )CNNو سوي.بي.اس ( )CBSداراي
اطالعات و تبليغات هدرمند سرگرمي خدمات راهنماي تفرييي و ...ميباشوند هموين
تماي سايتهاي اطالعاتي و تبليغاتي براي ااربران و مخاطبان است.
أمين منا ع مالي معضل اصلي نشر الکترونيک

ااثريت قابل توجهي از ااربران از پرداخت ماليات و پو براي نشريات اينترنتي سر بواز
ميزنند .دسترسي آسان و رايگان به پايگاههاي اينترنتي و سايتهاي اينترنتي اه به طور
رايگان اطالعات مورد نظر را در اختيار ااربران قرار ميدهند و تعدادشان روز بوروز در
حا ار ايش است نشان از آن دارد اه تبليغات تجاري در عرتۀ نشر الكترونيك هنووز
به بلوغ الزم خود نرسيده است.
در عرتۀ رقابت طبيعي است اه روزنامههاي اوچك و متوس مجبور بوه توقوف
روند رعاليتهاي اينترنتي خود شوند؛ زيرا پو و زمان ااري در دسترس آنها نيست .بر
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اساس تيقيقي از سايتهاي روزنامههاي امريكا اين نتايج حاتل شد :تنهوا  5/8درتود
از سايتهاي روزناموههاي امريكوا اوم و بويش سوودآور بودهانود و حتوي شوراتهاي
ب رگتر ني هنوز مقداري از بودجه و پو خود را از دست ميدهند و البته آنها تعجب
ميانند اه چگونه ميتوان رعاليتهاي اينترنتي را ادامه داد (.)Betenberg, 1999
يكي از داليل اتلي ناتواني سايتهاي روزنامهها در عرتۀ رقابت ميتوان در ايون
نكته دانست اه روزنامهنگاران با ااربراني مواجه هستند اه ميتوانند اطالعوات خوود را
مستقيماً از اينترنت دريارت انند بدون اينكه روزنامهنگاران در ايون رراينود هويق گونوه
رقابتي داشته باشند .روزنامهنگاران در رضاي مجازي نقش خوود را بوهعنوان دروازهبوان
نهايي خبر و به عنوان اررادي اه قدرت خاتي در تصميمگيري نوو اطالعوات خوا
براي عموم داشته باشند را از دست ميدهند .به عبارت تييحتور آنچوه اوه پيشوتر بوه
وسيلۀ روزنامهنگاران در خبر سانسور و تغيير يارته ميشد بوه راحتوي بوراي اواربر در
دسترس است و ااربر جداي از مصرفاننده اطالعات ميتواند منب خبر براي ديگوران
تلقي شود.
از معضلهاي ديگري اه روزنامهنگاران الكترونيكي با آن مواجه هستند ميتوان به
عدم آشونايي برخوي از آنوان بوا تجهيو ات مودرن و اينترنوت اشواره اورد .بسوياري از
روزنامهنگاران اساساً از شيوۀ استفاده از اينترنت ناراضي ميباشند و گاهي از آسويبهاي
ناشي از رشارهاي ااري مكرر و اختال هاي پ شوكي و سوندرمهايي از ايون قبيول اوه
باعث آسيب به دستها مق و بخشهاي ديگر ميشود گاليه دارند.
مطالعوواتي اووه در بووارۀ اوواربران رايانووههوواي خووانگي توسو «دانشووگاه ملووون» در
پترزبورگ انجام شده است نشان ميدهد اه «اينترنت اين توانايي را دارد اوه موا را بوه
لياظ اجتماعي در تنهايي و ان وا قرار دهد و باعث ارسردگي شود حتي اررادي اوه بوه
طور ارراطي از ارتباطات اينترنتي و پستالكترونيك اسوتفاده مياننود بوه دليول تورف
اردن زمان زيادي از طريق اينترنت باعث ميشوود اوه گفتگوو ميوان اعضواي خوانواده
ااهش يابود و از تعوداد دوسوتيها ااسوته شوود و تنهوايي و ارسوردگي ارو ايش يابود»
(.)Betenberg, 1999
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روزنامهنگاري الكترونيك ( )cyber journalismگرچوه نقوش برجسوتهاي در تيوو
نظووام رسووانهاي در سووطح بينالمللووي بووازي اوورده اسووت امووا راه را بووراي ورود ارووراد
غيرحررهاي غيرتخصصي در اين عرته بواز اورده و موجوب شوده توا زمينوۀ رعاليوت
ناميدود آنوان را روراهم آورد بودون آنكوه رورد خوود را نيازمنود رراگيوري اتوولي و
روشهاي خا

روزنامهنگاري چون تيت دقت و اخال حررهاي بداند و از رضايي

اه در اختيارش قرار ميگيرد براي انتشار اركار و عقايد خود بهره ميگيرد.
شايد به جرئت بتوان گفت يكي از داليل ناتواني و امتواني رقابت روزناموهنگاري
سووايبر در براب ور سووايتهاي سووخنپراانووي و تبليغوواتي از بووين ررووتن همووين ويژگووي
تخصصيگرايي در عرضۀ اطالعات است .نمواد آشوكار ضوربه زدن بوه روزناموهنگاري
الكترونيكي پيدايش وبالگهاي متعددي است اه ارراد از هر تنفي اه باشند ميتواننود
ايجاد انند و بدون هر گونوه قيود و شور و واسوطهاي در تمورين زموان ممكون و بوا
پايينترين ه ينه اركار خود را پيرامون موضوعات مختلف بيان انند و در اختيوار سواير
ااربران قرار دهند .ارائهانندگان اين وبالگها عموماً طيوف متنووعي از روزناموهنگاران
متخصصان رايانه نخبگان سياسي ررهنگي و علموي هسوتند اوه بوه طوور مسوتقيم بوا
مخاطبانشان ارتبوا برقورار اننود و در ايون راه بوراي بيوان آراء و تفكراتشوان نيواز بوه
واسطهاي به نام روزنامهنگار نميبينند.
رژين بونش ضمن مطالعوه تيووالت جهواني حووزۀ نشور الكترونيوك بوه وبوالگ
روزنامۀ وردنس گنگ ) (VGنروژ در  71دسامبر  7110اشاره دارد اوه اولوين عكوس از
خرابيهاي سونامي در روات تايلند را منتشر ساخت .در هاهر اين عكوس توسو يوك
توريست و  01دقيقه پس از وقو سوونامي و زودتور از هموه خبرگ اريهوا در جهوان
منتشر شده بود .انتشار خبر در دنياي وبالگها بسيار سري تورت ميگيرد و به هموين
دليل هم است اه نويسندگان اين گونه تفاسوير اينترنتوي از نظور شوكل دادن بوه اركوار
عموومي موقعيوت مناسوبي يارتهانود ( .5)Bonsch, 2005طبوق نتوايج موتوور جسوتجوي
تكنوراتي تعداد وبالگهاي جهان در سا  7111پنجاه ميليون بوده است و اين در حالي
است اه اين رقوم ليظوه بوه ليظوه ارو ايش مييابود ( )Bonsch, 2005و طبوق تخموين
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خودمان در بهار  5833روزانه  511111تا  571111وبوالگ جديود ايجواد ميشوود .بوه
اعتقاد بونش بيثهاي نمادين جواري در وبالگهوا بسويار متنوو اسوت .ايون امور را
ميتوان در وبالگهاي ديلي تلگراف در انگلويس ديود؛ در واقو خواننودگان بوه مثابوه
ركرسازان هستند و اين موجب ميشود تا ناشران روزنامهها بوا جنبوۀ ديگوري از نقوش
خوانندگان خود آشنا شوند .بونش از قو بن منتون نويسندۀ ديلي تلگوراف مينويسود:
«ستارگان واقعي در اين رضا اساني هسوتند اوه هويقاس آنهوا را نميشناسود اموا بوا
مقاالتشان تي يري پايدار بر جا خواهند گذاشت» (همان) .در وبالگ ويسكانسين ژورنا
آمريكا به يكي از نكات جالب در مورد اين روزنامه اشاره شده است :هر روز در راتلۀ
ساعات 55تبح تا  0بعداز ههر چند ه ار نفور (از طريوق اينترنوت) بوه جمو اارانوان
نشريه ميپيوندند تا تيتر او را تعيين انند به نظر ميرسد اين ابتكار جالبي توس يوك
روزنامه براي جلب بيشتر مخاطبان و پذيرش مشارات آنان در دنياي مجازي است.
بر اساس آمارهاي منتشرشده در انگليس دردسورهاي مشوارات آناليون مخاطبوان
ارزش تيمل اردن را دارد .وبسايتها و وبالگهاي ديليتلگوراف سواليانه  1ميليوون
بازديداننووده دارد ايوون رقووم بووراي تووايم  9ميليووون و بووراي گوواردين  57/1ميليووون
بازديداننده است و بنابراين تعجبي ندارد اه جاي ه بينرسانهاي  XMAانجمن پوژوهش
اينكواريج «ايفورا» ( )Inca-Fiej Research Associationنصويب گواردين در انگلويس شود
(.7)Bonsch, 2005
نمونۀ قابل اشارۀ ديگر در اين زمينوه اهموي نيووز ( 8)OhmyNewsدر اورۀ جنووبي
است .اين سايت نمونۀ بارزي از روزنامهنگاري شهروندي در جهان است اوه داراي 01
ه ار نويسنده است و هر يكشنبه نسخۀ چاپي آن اه آمي هاي از پستهاي آن اسوت بوه
بازار مي آيد .اين روند اانون بوا اسوتقبا سياسوتمداران هوم مواجوه شوده اسوت .گفتوه
ميشود رومو هيون رئيس جمهور اره جنوبي نخستين رئيس جمهوور داراي وبوالگ
است .وزير اشور ررانسه يك بالگر بسيار رعوا اسوت و بالگرهوا حرفهواي رراوانوي
براي انتخابات آينده رياست جمهوري آمريكا خواهند داشت

(2005

 .)Bonsch,با توجوه
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و سنگيني را در زمينۀ پاسخگويي به نيازهاي مخاطبان خوود بور عهوده دارنود .ناشوران
سردبيران نشر الكترونيك ميتوانند به نقوش تعواملي و ارتبواطي جديودي بوا وبالگهوا
بينديشند و بوه جواي آنكوه وبالگهوا را رقيبوان خوود برشومرند در قالوب گروههواي
چندمنظوره و هدرمند آنان را به همكاري با خود رراخواننود توا هوم ضومن اسوتفاده از
قابليتهاي وبالگرهاي حررهاي زمينۀ حضور و جذب آنان را به سمت حوزههاي نشور
الكترونيك رراهم آورند.
در دنيا به نمونههاي زيادي از تعامل نشر چاپي و الكترونيوك برميخووريم اوه در
سايۀ همين تعامل توانستهاند ضمن تضمين بقواء و حيوات خوود بوه يكوي از غو هواي
ب رگ دنياي ارتباطي تبديل شوند؛ از آن جمله ميتووان بوه سوايت رسومي واشونگتن-
پست در امريكا اشاره ارد اه براي نخستين بار به ايجاد روزنامۀ الكترونيك جهان اقدام
ارد (.)Betenberg, 1999
روز  53ژوئوون 5991م سووايت واشوونگتن -پسووت 0در شووهر آرلينگتووون در ايالووت
ويرجينيا ارتتا شد 5.در حا حاضر تيريريه سوايت واشونگتن -پسوت  11نفور عضوو
دارد .تصميم به جداسازي عمليات وب از نسخۀ چاپي گاه به تنش بوين دو تيريريوه و
بخش آگهي آن دو انجاميده است .در اين ميوان وجووه ناشوناختۀ رسوانۀ جديود باعوث
تشديد اين تنش بوده است از جمله نگراني در اين زمينه اه نسخۀ الكترونيوك مجواني
نسخه چاپي پولي را ميخورد نگراني از سورمايهگذاري سونگين در رسوانهاي جديود و
تطبيق با تيوالت جديد در چگونگي مصرف رسانهها توس مخاطبان (همان).
در جريان پوشش خبري حمالت  55سپتامبر ريلمهاي ويدئويي زيوادي در انوار
عكسهاي ويراني در نيويورک در سايت قرار گرروت .برخوي اارشناسوان معتقدنود 55
سپتامبر روزي بود اه اينترنت به مجراي مهمي براي ارائۀ اخبار به آمريكاييان بد شود
همان طور اه در روز ترور جان اف .اندي اخبار تلوي يوني اهميت پيودا اورد .وقواي
سا هاي  7111و  7115به مديران شرات واشنگتن -پست امك ارد تا گسترۀ ملوي و
بينالمللي چشومگير سوايت را بشناسوند .آنوان متوجوه شودند سوايت ميصوو اوامالً
جداگانهاي نبود بلكه ميتوانست به بازاريابي هر چه بيشتر واشنگتن -پست امك انود.
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استقبا از سايت همچنان رو به ار ايش بوده است .در سا  7111سوايت بويش از 7/0
ميليارد بار تماشاي تفيه داشت .در سه ماه او  7111ايون رونود اداموه داشوته اسوت
(همان).
نتيجهگيري :راهبردها و راهکارهاي محتوايي

بسياري از روزنامهنگاران و مديران رسانههاي سنتي هنوز مطمئن نيستند اه آيوا بايود از
پيشررت الكترونيك پيروي ارد و يا در مقابل آن تدابيري انديشويد و خو مشوي ويوژه
اتخاذ ارد .پيشررتهاي نوين عرتۀ ارتباطات در مديران رسانهها ني تقاضواي وسوايل
الكترونيكي و تسهيالت مدرن را ايجاد ارده است و بسياري از آنان نيو درتودد تهيوه
اين تسهيالت برميآيند .اما به طور قط اتخاذ راهبردهايي اساسوي در نيووۀ رعاليوت و
مديريت روزنامهنگاري سايبر و چاپي ضروري است.
به نظر ميرسد در روزنامهنگاري سايبر اسوتفاده از الگوهواي تجوارت بوراي حتوي
دوره چندساله ضروري است اه البته مديريتي قوي نيازمند اسوت توا دچوار آرتهوايي
چون بيميلي مصرفاننده برنامههاي تجاري ضعيف نبود جذابيت و سورگرمي شوود.
به عبارت ديگر روزنامهنگاري سايبر بوراي دوام و بقواي خوود نيازمنود ارائوۀ خودمات
رايگان به ااربران است تا در ازاي آن از اطالعات و مناب اش بهره گيرند.
بر خالف نظريۀ مكلوهان اه معتقد به دهكدۀ جهاني و اوچك شدن دنيا به دنبا
پيشررتهايي ارتباطي است تكثر و تعدد انتخاب مخاطوب را بوا سور در گموي روراوان
مواجه ميسازد و در اين راه تنها از طريق روشهاي القايي ميتوان او را به سمت خوود
جذب ارد.
روزنامهها و مجالت نوشتاري و چاپي به دليل مردمي بودن بوراي سوا هاي آينوده
همچنان مورد استفاده خواهند بود .اين رسانهها به دليل مطالب عمقي تفسيري ررتوت
بيشتري را در اختيار مخاطب قرار ميدهند تا در آرامش خيا خود از آن بهره گيرد.
يك مطالعۀ امريكايي نشان ميدهد اه  07درتد از ااربران معتقدنود اوه آنهوا در
ابتدا رق به سبب اسب اطالعات بيشتر در بارۀ يك خبر تلوي يووني يوا مطبوعواتي بوه
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اينترنت مراجعه ميانند .اين مسوئله راهكواري را در اختيوار روزناموهنگاران و موديران
رسانهها قرار ميدهد تا براي پاسخ به ميل خواننودگان مقواالت تفاسوير و سورمقالههاي
خود را با حجم باالتر در رضاي مجازي در اختيار ااربران قرار دهند و به نوعي اارارد
دوگانهاي را اتخاذ انند.
مايك گادوين

(Gadwin

 )Mikeنويسندۀ انگليسي معتقد است« :در انگلويس قورن

هجدهم ارراد براي روزنامهنگاري آموزش نميديدند ااري بود شما چاپكوار باشويد توا
ناشر هم بشويد اما حاال ارراد قدرت دسترسوي و همچنوين تووان آرورينش ژورناليسوم
شخصي را دارند .حروف متيرک چاپ جهان را به جهوان خواننودگان تبوديل اورد و
رناوري رايانهاي همۀ جهان را به روزنامهنگاران مشاراتگر رعوا تبوديل اورده اسوت»
(شكرخواه .)5837
عدهاي به مانند نووربرت وينور ( )Nirbert Wiener, 1894-1964اسواس سوايبر موديا
(رسانههاي سايبر) را بر بازخورد اسوتوار ميداننود و معتقدنود چوون ايون رسوانهها در
مقايسه با رسانههاي چاپي از بازخورد مخاطبان خود برخوردارنود پوس بور رسوانههاي
سنتي م يت دارند .البته در اينجا هودف ايون نيسوت اوه بور ويژگيهواي و م يتهواي
رسانههاي سايبر در مقابل رسانههاي سنتي پرداخته شود بلكه قصود موا ايون اسوت اوه
بگوييم اتفاقاً وجود بازخورد در نظام رسانههاي سوايبر گرچوه ميتوانود بوهعنوان يوك
م يت تلقي شود ولي هرگ شر تداوم و بقاي آن نخواهد بود .گرچه نظوام رسوانهاي
سنتي با انبوه مخاطب مواجه نيست و براي تغذيه مخاطبانش به گ ينش اطالعات دست
ميزند در نظام رسانهاي سايبر ايون گو ينش توسو اواربران توورت ميگيورد؛ پوس
نميتوان چندان نسبت به مي ان ا ربخشي رضاي سايبر بور مخاطوب بوه دليول رراگيوري
اطالعات اميدوار بود.
اگر اطالعات در نظام رسانهاي سنتي بوا حجوم امتوري در اختيوار مخاطوب قورار
ميگيرد در دنياي سايبر مديا با انبوهي از اطالعات متنو و گوناگوني مواجه اسوت اوه
گرچه ميتواند با رشار دادن يك دامه و يا حراوت مواوس بوه آن دسوت يابود هموين
انبووهي و تنوو ميتوانود عواملي بازدارنووده بوراي اواربر بوه شومار رود و او را دچووار
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سردرگمي اند .پس طبيعي است اه اار روزناموهنگاران الكترونيكوي در جوذب اواربر
بسيار دشوارتر از رسانههاي چاپي خواهد بود .آنها عالوه بر جذابيت اطالعاتشان بايود
بهعنوان يك راهبر و راهنما براي ااربران ايفاي نقش انند؛ پس پيداست اه چالشهواي
روزنامهنگاري الكترونيك به شكل جديدي بروز مياند و تغيير در شيوههاي نوشوتاري
روزنامهنگاري را ضروري ميسازد و آموزشهاي جديد و بوديعي را ميطلبود .مانوئول
ااستل بر اين باور است اه مجموعه رسانههاي اعم از سونتي و نووين در يوك منظوموه
تعاملي و سينرژيك قرار دارند و نقشآررينوي آنهوا از هميشوه نيرومنودتر شوده اسوت.
ااستل در اين ديدگاه جذابيت و قابليت اعتماد را موالک مورقيوت رسوانهها ميدانود و
معتقد است« :هر خدشهاي در قابليت اعتماد يك شبكۀ تلوي يوني و يوا روزناموه معوين
باعث ميشود مخاطبان آن در بازار رقابت بين ديگران تقسويم شووند (ااسوتل -5831
الف و ب).
چندرسانهاي عمل اردن راهبرد ديگوري اسوت اوه موديران و سوردبيران رسوانهها
ميتوانند از آن بهره گيرند .استفاده از جذابيتهاي بصوري طراحوي تووت متنهواي
تعاملي انيميشنهاي خبري تلوي يوني و ...در اين راه بسيار موؤ ر اسوت .از ايون نظور
ترف قرار دادن ميصوالت چاپي بر روي رضاهاي اينترنتوي اشوتباهي جودي اسوت و
سردبيران و ناشران براي اسب مورقيت بيشتر و مخاطرۀ پايينتر در اين عرتوه بايود از
چندرسانهاي بهره گيرند .طراحي بسيار مهم است و به ويژه بايد توجه داشت اه رقبواي
غيرخبري در حا ايجاد سايتها هستند اه به طور حررهاي هوم طراحوي شوده باشوند.
سايتهاي رسانهاي بايد از شواهد اين گونه خودمات شوبكههاي خووب طراحويشوده
پيروي انند تا ااربران به سمت آنها تمايل پيدا انند و مجدداً برگردند و ايون را بارهوا
تكرار انند.
متيدان راهبردي در رعاليتهاي اينترنتي و مشارات گسترده قدمي مهم بوه سووي
نوآوري و سوودمندي بيشوتر اسوت و ابتودا ايون امور تنهوا از طريوق بهبوود نووآوري و
تواناييهاي رقابتي حاتل ميشود.
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روزنامهها و مجالت ميتواننود بوراي بهبوود خودمات اينترنتوي خوود شوريكهاي
ميتوايي ديگري را جستجو انند؛ چرا اه عرضۀ ترف اخبوار روي سوايت نمويتوانود
باعث جذب ااربران اينترنتي زيادي شود .اگر روزنامهها با يكوديگر شوراات اطالعواتي
داشته باشند از حالت ترف سايت خارج ميشووند و بوه شوكل يوك منبو اطالعواتي
ميلي درميآيند.
ترف اپيبرداري از گونههاي چاپي بر روي اينترنت در درازمدت باعث دلسردي
ااربران ميشود .توجه به جذابيتهاي سمعي و بصوري و طراحوي حرروهاي سوايتها
عامل مهم ديگري است اه نقشي به سو ا در اداموۀ حيوات روزناموهنگاري سوايبر دارد.
طراحي سايتهاي خبري بايد از خدمات شبكههاي طراحي حرروهاي اسوتفاده انود توا
ااربران به سمت آنها تمايل پيدا انند .طراحي سوايتهاي خبوري بوه شويوۀ ضوعيف و
غيرحررهاي باعث از بين ررتن انگي ۀ ااربران ميشود .البته ارائۀ خدمات مكمل ديگوري
در اين زمينه را نبايد ناديده گررت.
ارائۀ تعاريف جديد از اارارد دروازهباني روزنامهنگاران ااربران قادرنود بوه طوور
مستقيم اطالعات مورد نياز خود را از شبكهها گ ينش و انتخاب انند اما روزنامهنگاران
بايد قادر باشند به شيوهاي مستقيم و از طريق شوبكهها و يوا خودمات مسوتقيم اينترنتوي
زندگي را عرضه نمايند .روزنامهنگاران برخالف ارراد عامه آموزش ديدهاند تا اطالعات
تييح را شناسايي و دادههاي نادرست و شناور را حوذف اننود .روزناموهنگاران بوراي
خالص اردن اخبار و اطالعات ميتوانند ارزشها بينشها و ديدگاههاي جديدي را بوه
اين اخبار اضاره انند؛ در اين تورت نقش آنان براي جامعه خيلي اهميوت موييابود و
شايد مهمتر از زمانهاي قبل ني باشد .تغيير در شيوههاي نوشتاري و اسب مهارتهاي
جديد -اساساً شيوۀ نگارش روزنامهنگاران سايبر بايد از شويوۀ روزناموهنگاران معموولي
متفاوت باشد؛ روزنامهنگار اينترنتي مجبور است تا به طور خالته بنويسد ركور انود و
در عوض اطالعات اتلي را به طور دقيق و تييح ارائه انود .روزناموه نگوار اينترنتوي
بايد بياموزد چگونه اخبار تييح را در قالب سواختارها و بوه شويوههاي تعواملي بوراي
ترري و ارتقاي بيثهاي اينترنتي سازماندهي انند.
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رابين گود معتقد است براي تبديل شدن به يك گ ارشگر يا نويسونداي اوه بتوانود
جايگاه خود را به عنوان يك وزنۀ حررهاي تثبيت سازد و در عين حا احترام و توجوه
رسانههاي سنتي را ني به خود جلب مياند بايد به رعايت اتولي چون بات تيقيوق
تعريف عنوانبندي طبقهبندي (اوتاه بودن مربو به موضو بودن ااربرمدار بوودن)
ارجا دهي ميتواي تكميلي مشخص بودن ساختار مقاله توجه بوه ج ئيوات ايفيوت
نوشتاري و انتر امالي لغات توجه ارد (Good, 2006؛ شكرخواه .)5837
بوه اعتقوواد رابوين گووود ( )www.masternewmedia.orgاتووو رووو در بسوياري از
نوشتههاي الكترونيكي به ويژه وبالگها رعايت نميشود؛ از هموين رو روزناموهنگواران
نشر الكترونيك با جدي گررتن و توجه به اين اتو ميتوانند از بقاء و حيوات مسوتمر
خود در رضاي مجازي اطمينان حاتل انند.
با توجه به تمامي مواردي اه در اينجا مطر شد در عوين حوا ايون بودان معنوا
نيست اه عصر روزنامهها به پايان رسيده است بلكه در شراي الكترونيكي موجود بايود
اوضا روزنامهها در آينده درخشان و روشن باشد .هدف از اين مقاله ارائۀ راهكارهوايي
براي روزنامهنگاري سايبر است تا بتواند به راحتي خود را بوا وضوعيت موجوود تطبيوق
دهد و بقاي طوالنيتري پيدا اند.
يادداشتها

;5. http://www.mohsensocial.blogfa.com/post-18.aspx
 .7مقاله بونش توس يونس شكرخواه ترجمه شده است و در  Hamshahrionlineني قابل
دسترسي است.
8. http://english.ohmynews.com/
0. washingtonpost.com
1. http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=2315
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