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به تقریب از زمان اختراع ماشین چاپ، روزنامه ها و نشریه های 
چاپی در شکلهای مختلف وجود داشته اند. با وجود این، در 
طول قرن گذشــته کارشناســان این صنعت پیش بینی های 
جسورانه ای درباره رسانه های چاپی داشته اند؛ از جمله ارائه 
چند سناریو که در آنها نشریه های چاپی دیگر وجود نخواهند 
داشــت. اکنون در عصری زندگی می کنیــم که به تقریب در 
همه  جای این جهان متمــّدن، می توان مقاله ها، تصویرها 
و فیلمها را در یــک صفحه کوچک جمع کرد؛ بدین ترتیب، 
ممکن است وجود نشریه های جوهری و کاغذی، مانند قبل 

ضروری به نظر نیاید.
ولــی اگر تمایــل نداریــد روزنامه ها و مجله هــای چاپی 
را بــا نقطه چینهای تخت و ســرد نمایشــگر رایانه، صفحه 
کتاب خوان الکترونیک یا گوشــی هوشــمند عــوض کنید، 
بدانید که تنها نیســتید. با این که به یقین، ســهم رسانه های 
الکترونیــک در دریافت محتوای خبــری در جامعه امریکا 
پیشرفت چشــمگیری داشــته، اما بنابر نظرسنجیها، ده ها 
میلیون خواننده هنوز ترجیح می دهند خبرهایشان را از منابع 

رسانه ای چاپی بگیرند. 

 ترجمه : دکتر مهدی ناظمی اردکانی
Mitchell’s NY

آیا رسانه های چاپی هنوز اهمیت دارند؟
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بازگشت به رسانه های چاپی
مرگ رســانه های چاپی، مدتهــا پیش از معرفی ابزار شــخصی 
خوانش الکترونیکی، پیشگویی  شده بود؛ ولی حتی با آمدن سیل 
تلفنهای هوشــمند و کامپیوترهای دســتی، بسیاری از مخاطبان 
رسانه ها هنوز نسخه چاپی روزنامه ها و مجله های مورد عالقه شان 

را به نوشته های دیجیتال ترجیح می دهند.
اگر برایتان این سئوال پیش آمده که چرا باید خبرهای چاپی را 

بخوانیم، به این دالیل توجه کنید:
• کاهش قیمت  روزنامه  و مجله ، 

• بهبــود خدمات توزیع، هــم از طرف فروشــندگان عمده و هم 
عامالن توزیع بعدی، 

• افزایش دسترسی به نشریه های چاپی باکیفیت در فروشگاه ها و 
دّکه های مطبوعات،

• فشــار نمایشــگر رایانــه و کتاب خوان الکترونیک بر چشــم که 
خوانندگان را وادار می کنند چاپ عینی را انتخاب کنند،

• سّنت/احساس دلتنگی،
• ترجیــح قالب مجله، در برابر نســخه های به ســختی خواندنی 

مقاله ها در تلفنهای همراه، 
• ارزان تر بودن خرید یک اشــتراک نســبت به پرداخت چندباری 

برای هربار استخراج مطلب از طریق کامپیوتر،
• امــکان آرشــیو و اضافه کردن رســانه چاپی بــه مجموعه های 

شخصی و مجموعه های هنری،
• عکسها و گرافیک زیبا، و

• نامنسجم بودن قالب بندی الکترونیک در نسخه های شبکه اینترنت.

اهمیت رسانه های چاپی در جامعه
 (Johannes بیشــتر غربیها حداقل کمی با یوهانس گوتنبرگ
(Gutenberg آشــنایی دارند؛ مردی که با اختراع نوعی قالب 

چاپ، به پدیدآمدن عصر اطالعات اروپا در قرن پانزدهم کمک 
کرد. با این کــه صورتهای دیگری از ماشــینهای چاپ هزاران 
ســال در چین و ژاپن به کار می رفتند، این دســتگاه های اولیه 

به طور معناداری در اروپا استفاده نشده  بودند. 
پیش از اختراع گوتنبرگ، کاتبان، کتابها را دستی نسخه برداری 
می کردنــد. فرایندی وقت گیر که باعث شــده بــود کتاب کمیاب 
و گران باشــد. ولی، ماشــین گوتنبرگ می توانست صفحه های 
42 خطی را چــاپ کند و به این ترتیب، امــکان ایجاد همزمان 
صدها رونوشــت از یک صفحه را فراهــم آورده بود. با افزایش 
دسترســی به چاپ، میزان سواد در تمدن غرب باال رفت و چاپ 

به اصلی ترین روش انتقال پیام به عموم مردم تبدیل شد.
بــا تکامل ماشــین آالت و فرایند چــاپ در چهار قــرن بعد، 
رســانه ها و نشــریه های چاپی متحول شــدند و اهمیت آنها در 
گسترش اطالعات افزایش یافت. اگرچه رقابت  میان روزنامه ها، 
مجله ها، و نشریه های چاپی تشدید شد، اما رقیب جدی از دیگر 

بخشهای ارتباطی، تنها در قرن بیستم خود را نشان داد.
وقتــی گیرنده های رادیویی بی ســیم، اقتصادی تر شــدند، 
شــبکه های رادیویی، اشــتراک همان سرویســهای تلگرافی 
را خریدنــد که بخش زیــادی از اطالعــات روزنامه ها را فراهم 
می کردند. به این ترتیب، ایســتگاه های رادیویی هم توانستند 
امکان پخش برنامه های خبری را به دســت آورند. رسانه های 
چاپی ســّنتی، که از تهدید رقابتی پوشــش روبه گســترش این 
شبکه های رادیویی می ترسیدند، سرویسهای تلگراف را متقاعد 
کردند که دیگر به ایســتگاه های رادیویی اشــتراک نفروشــند. 
این کار باعث شد پوشش خبری  شبکه های بزرگ رادیو محدود 
شده و انتشار اخبار به انحصار کامل رسانه های چاپی درآید. این 
نفوذ قهری رســانه های چاپی بر رادیوهای بی ســیم، به جنگ 

مطبوعات و رادیو معروف شد.
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نســلهای بعــدی رســانه های چاپــی، بــا درپیش گرفتن 
راهبردهای ســازگارتر، از رقابت با رادیو، شبکه، تلویزیون، 
ایســتگاه های خبری 24 ســاعته کابلی، ایستگاه های خبری 
پست الکترونیکی و اینترنت جان سالم به در برد. در بسیاری 
موارد، این رســانه ها ناچار شــده اند به همان حوزه هایی وارد 
شوند که سهم بازارشان را تهدید می کرده اند. ولی روزنامه ها 
تــا حد زیادی در تمام این تحولها دوام آورده اند؛ چرا که حتی 
در صورت رقابت شــدید، باز هم بــازاری برای مطالب چاپی 
وجود دارد. مصرف کنندگان، ممکن است از سرعت و قابلیت 
انتقال مقاله های برخط و دستگاه های الکترونیک لّذت ببرند؛ 
ولی بســیاری هم دوست دارند مجله به خانه هایشان تحویل 
داده  شود یا روزنامه شــان را از دستگاه فروش مجله یا مغازه 

بخرند.
رســانه های چاپی بــا اســتفاده از یک راهبرد سازگارتر، از 

رقابت جان به در برده اند.

چرا مردم روزنامه و مجله می خوانند؟
برای بعضی از انواع پژوهشها یا مصارف رسانه ای، هیچ چیز از 
گوگل یا مرکز اطالع رســانی اینترنتی یک خبرگزاری محبوب، 
بهتر نیســت. اینترنت سریع است و اطالعات گسترده ای را در 
گســتره نامحدودی از موضوعها فراهم می کند؛ ولی بســته به 
هدفتان، ممکن اســت نشــریه چاپی را به سیل نقطه چینهای 
داده هــا ترجیــح دهید. مردم بــه دالیل زیر، هنوز مشــترک 

مجله ها و روزنامه ها می شوند:
دالیل اشتراک مردم در روزنامه ها و مجله ها

• قالب بندی بهتر،
• نبود چیزهای حواس پرت کن،

• حفاظت از حریم خصوصی و نامه های الکترونیک کمتر،

• پوشش جامع،
• جایگزینی ارزان تر،

• دوام، و
• کاهش هزینه های اشتراک.

قالب بندی بهتر
بعضی  از مردم ترجیح می دهند بتوانند مجله جدید یا روزنامه تازه  
از چاپ بیرون آمده شان را روی میز پهن کنند تا این که انگشتشان 
را روی یک صفحه شیشه ای بلغزانند. اما جدای از تجربه حسی، 
مقاله چاپ شده نسبت به مقاله ای که روی صفحه شبکه اینترنتی 
منتشــر می شــود، ظاهر متفاوتی دارد. بیشــتر افراد به ورق زدن 

صفحه های روزنامه یا مجله عینی، عادت دارند.
مرور صفحه یک مرکز اطالع رســانی اینترنتی روی دســتگاه 
تلفن همراه، بســته به تعداد آگهی هایی کــه ناگهانی باال می آید 
و پیوند مقاله هایی که شــما را وسوســه می کند که روی آن کلیک 
کنیــد، ممکن اســت کاری دشــوار و ناراحت کننده باشــد. برای 
عده ای، همین کافی اســت که بخواهند نسخه چاپی روزنامه ها و 

مجله ها را سفارش دهند.
بسیاری از مصرف کنندگان رسانه ای، هنوز نسخه های چاپی 
روزنامه ها و مجله های محبوب شــان را بــه مقاله های دیجیتالی 

ترجیح می دهند.
نبود چیزهای حواس پرت کن

زمانی بود که افراد از این شــکایت داشــتند کــه تبلیغات چاپی در 
روزنامه ها و مجله ها باعث حواس پرتی هســتند؛ البته این مربوط 
به پیش از آمدن اینترنت بود. تا به حال پیش آمده است در حالی 
که ســعی می کنید مقاله یا فهرســتی را بخوانید، ناگهان به مقاله 
یا تبلیغ دیگری هدایت شــوید؛ بدون این که بدانید چطور به آنجا 
رسیده اید؟ حتی با وجود مسدودکننده های مطالبی که ناگهانی باال 
می آیند و آگهی ها، بســیاری از مراکز اطالع رسانی اینترنتی هنوز 
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از روشــهای تبلیغاتی مزاحــم و آزاردهنده ای مانند این اســتفاده 
می کنند تا خوانندگان را به سمت تبلیغاتشان بکشانند. سایر مراکز 
اطالع رسانی هم با اســتفاده از رنگهای درخشان یا پویانمایی در 

حاشیه صفحه، ذهن شما را منحرف می کنند.
بســیاری از مراکز اطالع رســانی، اجازه نمی دهند مقاله تان را 
ببینید؛ مگر این که اول ویدئویی را تماشــا کنید یا روی یک آگهی 
کلیک کنید. رسانه های مکتوب ممکن نیست وادارتان کنند که از 
کارزارهای بازاریابی شــان دیدن کنید؛ بلکه تنها آگهی را نمایش 
می دهند، و شــما در تصمیم گیری برای میزان توجهی که به آنها 

می کنید، آزادید.
حفاظت از حریم خصوصی و نامه های الکترونیک کمتر

به طور روزافزونی، مجله هــای برخط و روزنامه ها، خوانندگان را 
مجبــور می کنند تا برای دیدن مقاله هایشــان ابتدا با اســتفاده از 
یک نشــانی پســت الکترونیک و یک رمزعبور، مشترک شوند. 
هــدف این درخواســت به طــور معمول این اســت که حســاب 
پست الکترونیک تان را با پیشنهاد اشتراک به توپ ببندند و وقتی 
مشترک شــدید، مدام پیشنهاد می کنند اشتراکتان را ارتقا  بدهید. 
البتــه، به جز بازاریابی، ممکن اســت هدف دیگــر، جمع آوری 

اطالعات برای ساخت پرونده مشترکان باشد.
به تازگی، دولت امریــکا قانونی بــرای معکوس کردن قوانین 

حفاظت حریم شــخصی تصویب کرده که شرکتها را از گرداوری 
و فروش فهرستهای مشترکان به تبلیغ کنندگان باز می دارد. این 
در حالی اســت که هنگام خرید نســخه چاپی عینی یک مقاله یا 
مجله، شــما رّدی از نشــانی اینترنتی باقی نمی گذارید و به طور 
معمول هم الزم نیست نشانی پست الکترونیک تان را به اشتراک 

بگذارید.
پوشش جامع

روزنامه هــا، ده ها مقالــه را از انواع منابع، کنار هــم قرار می دهند. 
مجله هــا، نویســنده های در خانه یــا آزادکار را برای پوشــش چند 
موضوع نزدیک به هم، در هر شــماره استخدام می کنند. اگر درباره 
موضوعی تحقیــق می کنید که به آن عالقه دائمی ندارید یا فقط به 
یک مقاله خاص نیاز دارید، شــاید گرفتن اشتراک ساالنه مجله ای 
که درباره آن موضوع مطلب نوشــته است، عاقالنه نباشد. از طرف 
دیگر، اگر به نوع اطالعاتی که روزنامه یا مجله درباره آن گزارش یا 
پوشش می دهد، نیازی دائمی دارید، باید اشتراک را درنظر بگیرید.
بــا خواندن نشــریه یــا مجله تجــاری، نه تنهــا موضوعهای 
تحقیق تــان را پیگیــری می کنید، بلکه خواهید دیــد دیگران در 
صنعت و حوزه کاری شما چه مطالبی را مطالعه می کنند. دانستن 
این که همکارانتان درباره چه چیزهایی بحث می کنند، برای شــما 

یک مزیت رقابتی به همراه خواهد آورد.

اگر تمایل ندارید روزنامه ها و مجله های چاپی را
با نقطه چینهای تخت و سرد نمایشگر رایانه
صفحه کتاب خوان الکترونیک یا
 گوشی هوشمند عوض کنید
بدانید که تنها نیستید
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جایگزینی ارزان تر
در حالی که دستگاه های کتاب خوان و کامپیوترهای دستی هر کدام 
صدها دالر می ارزند، روزنامه به طور معمول زیر یک یا دو دالر و 
مجله زیر 10 دالر قیمت دارد. به همین خاطر، رسانه های چاپی، 
انتخاب اول خوانندگان پرمشــغله ای اســت که نگران تصادف یا 
دزدی هم هســتند. ضرر مالی ناشی از گم کردن یک نسخه 2/5 
دالری نیویورک تایمز، یا ریختن قهوه روی یک نسخه نیوزویک 
کــه از دکه خریده اید، بــا زمانی که به خودرویتــان برمی گردید و 

می بینید تلفن همراهتان دزدیده شده، مقایسه پذیر نیست.
دوام

مقاله ها و گزارشــهای برخط را می توان با دســتیابی به اطالعات 
جدید، به روزرســانی و تصحیح کرد؛ اما این ممکن اســت باعث 
دشــواری تهیه جدول زمانی دقیقی از رویدادها باشد. همچنین، 
هر روز مراکز اطالع رســانی خبری بیشــتری تصمیــم می گیرند 
مقاله هــا را بعد از مدت مشــخصی از دســترس خــارج کنند؛ در 
حالــی که اگر مجله ها و روزنامه هایتــان را نگه دارید یا مقاله های 
مــورد نظرتان را از آنها جدا کنید، همیشــه می توانید موقع نیاز به 

اطالعات آنها دسترسی داشته باشید.
کاهش هزینه های اشتراک

واقعیت این اســت کــه امریکاییها دیگر به اندازه قبــل به خبرهای چاپی 
اعتماد ندارند. این برای آن دسته از ما که هنوز نسخه های عینی نشریه ها 
را ترجیح می دهیم، خبر خوبی است. روزنامه ها و مجله ها قیمتهایشان را 
پایین آورده اند تا انگیزه ای برای جذب مشترکان جدید یا تشویق مشترکان 
قبلی به تمدید اشتراکشــان باشد. این در بیشتر موارد باعث شده است که 

نسخه های چاپی از همتایان دیجیتالشان به صرفه تر باشند.

فایده های خواندن روزنامه
کمتر پیش می آید که مربیان و معلمــان با مزایای خواندن روزانه 

روزنامــه، مخالفت کنند. به طور کلی، خواندن به بازشــدن ذهن 
انسان کمک می کند و خواندن روزنامه، چنان جریانی از اطالعات 
را به ذهن خواننده ســرازیر می کند که کتابها نمی توانند به پای آن 
برســند. چند مزیتی که تنها با خواندن روزنامه به دســت خواهید 

آورد، اینها هستند:
• مقاله هــای روزنامه هــا، اطالعــات جامعــی را در موضوعهای 
مختلــف ارائه می دهند، به ندرت منابع اطالعاتی دیگری خواهید 
یافــت که این همه اطالعات با جزئیات را درباره انواع رویدادهای 

جداگانه و به هم  مرتبط، ارائه کنند.
• اطالعات موجود در روزنامه ها ممکن است شما را در تصمیمهای 
مهم زندگی یاری کنند. بعضی از این تصمیمها عبارتند از: بهترین 
زمان برای خرید خانه چه زمانی است؟ چه زمانی برای تغییر شغل 
مناسب اســت، در کجا باید ســرمایه گذاری کنید، و از کدام نامزد 
سیاسی باید حمایت کنید؟ روزنامه ها، همچنین شما را از حراجها 
و تخفیفها آگاه می کنند و کوپنهایی در اختیار شما می  گذارند که به 
کمک آنها متوجه می شــوید کجا حراجی هست و به این ترتیب، 

می توانید از لحاظ مالی صرفه جویی کنید.
• روزنامه های محّلی از زوایایی رویدادهای مؤثر در جامعه  شــما 
را پوشــش می دهند که روزنامه های سراســری قادر به انجام آن 
نیستند. سیاســتمداران محلی و مسئوالن شهری وقتی بخواهند 
پیامی را به گوش مردم برسانند، به سراغ روزنامه ها و رسانه  های 
محلی می روند. وقتی یک گزارش خبری محلی اهمیتی کشوری 
یا ملی پیدا می کند، شبکه های خبری اغلب برای دریافت کمک، 

پژوهش خود را از تماس با گزارشگران محلی شروع می کنند.

نقش رسانه های چاپی در آموزش
مربیان سالهاســت به ارزش مقاله های روزنامــه  به عنوان منبعی 
تکمیلی برای کتابهای درســی ســنتی، پی برده انــد. می توان از 
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گزارشــهای خبری برای نشان دادن خطوط موازی بین رویداد های 
جاری و درســهای تاریخــی، آموزش درســهای اقتصادی، تعیین 
موضوعهــای تازه برای تکالیف نوشــتاری و غیره، اســتفاده کرد. 
معلمــان با آموزش اهمیت رســانه ها در زندگی بــه دانش آموزان، 
رأی دهندگانــی باهوش تــر و آگاه تر تربیت می کننــد و این یکی از 
دالیلی است که بسیاری از مؤسسه های آموزش عالی از استادانشان 
می خواهند تکالیف مرتبط با رسانه را در برنامه درسی شان بگنجانند. 
بســیاری از نشریه ها، با ارائه تخفیفهای دانشجویی تالش می کنند 
این گروه ســنی را به خواندن رســانه  شــویق کنند. اگر دانشجوی 
کالج یا دانشکده بازرگانی هســتید، ببینید آیا روزنامه یا مجله مورد 
نظرتان تخفیف دانشــجویی دارد یا نه. میــزان صرفه جویی مالی 

بیشتر قابل توجه است.

هدف مقاله های مجله ها
اگر روزنامه ها هر روز سیلی از اطالعات را در اختیارمان می گذارند، 
پــس چرا مجله بخوانیــم؟ اگرچه روزنامه ها و مجله ها بیشــتر زیر 
عنوان عمومــی »مطبوعات« قرار می گیرند، قالــب و هدف مجله  
به طور کامل با روزنامه متفاوت است. بیشتر روزنامه ها روزانه منتشر 
می شــوند؛ ولی تناوب نشر ممکن اســت تا اندازه ای محدودشان 
کنــد. روزنامه ها مخاطبانی بــا انواع متنوعی از عالئــق دارند. در 
روزنامه های محلی، مشــترکان ممکن اســت به دنبــال اطالعاتی 
درباره اخبار مربوط به منطقه جغرافیایی شــان باشند و روزنامه های 
سراســری به طور معمول تجارت، سیاست، مسابقه های ورزشی و 

رویدادهای بین المللی را پوشش می دهند.
از آنجایی که دوره انتشــار مجله ها طوالنی تر است، نویسنده ها 
و ویراســتاران می توانند وقت بیشــتری را به پرورش یک گزارش 
اختصــاص دهنــد. همچنین، مجله هــا به طور معمــول روی نوع 
خاصــی از گزارش تمرکــز می کنند و به این ترتیب، ممکن اســت 

کلمه های بیشــتری را بــه تعداد کمتری گــزارش  اختصاص دهند. 
بعضی از روزنامه ها، صد ها گزارش در روز منتشر می کنند که گاهی 
فقــط از یک یا دو پاراگراف تشــکیل شــده اند. مقاله های مجله ها 

به طور معمول طوالنی ترند.
با طوالنی تر بودن دوره انتشار مجله ها، نویسنده ها و ویراستاران 
می توانند وقت بیشتری را به پرورش یک گزارش اختصاص دهند.
نه همه خوانندگان روزنامه از مقاله های مجله ها استفاده می کنند، 
نه همه مشترکان مجله مرتب روزنامه می خوانند. خوشبختانه، این 

دو قالب مستقل از یکدیگر، در دسترس هستند.

درباره نسخه های چاپی
به ندرت اســتداللی وجود دارد که بتواند کسی را مجبور کند کاری را 
که خالف راحتی فردی اوست، انجام دهد. اگر از آن دسته افرادی 
هســتید که فقــط گاهی برای کســب اطالعات بیشــتر درباره یک 
گزارش خبری که در تلویزیون دیده اید به ســراغ مقاله های روزنامه 
یــا مجله می روید و ســرگرمی یا عالقه خاصی ندارید که مســتلزم 
بیشتر خواندن باشد، ممکن اســت نیازی به تهیه روزنامه یا مجله 
حس نکنید. نســخه های چاپی برای همه خوانندگان به یک اندازه 
منفعت ندارند. بســیاری از خوانندگان طرفدار نوشــته های عینی، 
حتی اذعان دارند که سرعت مقاله های اینترنتی را ترجیح می دهند؛ 
اما با لجبازی، و تنها به این دلیل که کار با نشــریه های چاپی باعث 
می شــود یکی از کارهای اجباریشــان در تلفن یا رایانه کم شود، به 

این نشریه ها چسبیده اند.
برای دانســتن چگونگی شــروع دریافت مجله ها یا روزنامه های 

مورد عالقه تان با ما تماس بگیرید.
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