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 :تعریف جامعه اطالعاتی

 مکانی – 5   شغلی – 4   فرهنگی – 3   اقتصادی – 2   تکنولوژی – 1 عناصر جامعه اطالعاتی شامل پنج عنصر است که عبارتند از :   

 کاربرد به واقع در اطالعات انتقال و نگهداری پردازش، در ای کننده خیر های پیشرفت تعریف جامعه اطالعاتی از نظر تکنولوژی: 

 رایانه   تکنولوژی  و  بود  صنعتی  عصر  مشخصه  تولید  وسایل  شدن  مکانیزه  واقع  در.  است  انجامیده  زوایا  تمام  در  اطالعاتی  های  تکنولوژی

 .ت استاطالعا عصر مشخصه هم

 اصلی  منبع به آن در اطالعات و دانش که است اطالعاتی اقتصادی، لحاظ به ای جامعه تعریف جامعه اطالعاتی بر اساس اقتصاد:   

 .گیرد قرار اطالعاتی خدمات کنندگان تولید اختیار در اقتصادی های فعالیت عمده عرصه و شود تبدیل ثروت

وقتی وجه غالب مشاغل موجود، مشاغل خدماتی شد ما به جامعه اطالعاتی دست یافته  تعریف جامعه اطالعاتی بر اساس شغل:   

   .ایم لذا جامعه اطالعاتی در این تعریف یعنی تبدیل مشاغل تولیدی به مشاغل خدماتی

ام های تلویزیونی پی  تبلیغات،  وجود.  است  اطالعات  از  سرشار  فرهنگی  دارای  اطالعاتی  جامعه تعریف جامعه اطالعاتی بر اساس فرهنگ: 

و رادیویی،اطالعات نوشتاری و مطبوعاتی و انواع نشانه ها از خصیصه های فرهنگ اطالعاتی است. فرد در چنین جامعه ای آنچنان با 

     .نشانه ها درگیر است که دچار عارضه بی معنایی نشانه ها می گردد

هوم را که هر چیزی در مکان و زمان ویژه ای رخ می دهد را از بین مف این اطالعاتی جامعه تعریف جامعه اطالعاتی بر اساس مکان:

 .برده است

مجازی چیزی است که در عمل یا ظاهر چنین است ولی در باطن و به معنای دقیق کلمه ممکن است   :فرهنگ مجاز واقعی  

واقعی چیزی است که در بطن و عمق چیزی نباشد. برای مثال عشق یک واژه مجازی یا انتزاعی است یا احساس گرسنگی یا تشنگی.  

ماجرا امری رخ داده باشد یا به معنای دقیق کلمه مصداق خارجی داشته باشد یا بتوان برایش فرض کرد. بنابراین واقعیتی که تجربه 

 .دهد می شکل را عمل معنای که شود می درک نمادهایی طریق می شود همواره مجازی است چون همواره از

سیستمی که در آن خود واقعیت کامالً در متنی از تصاویر مجازی و در جهانی واقع نما  اقعی را تعریف کنید؟فرهنگ مجاز و   

غرق شده است که در آن چیزهایی که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر می شوند فقط تصاویری نیستند که واقعیت را منتقل می کنند 

 .بلکه خود به واقعیت تبدیل می شوند

 :ی به فناوری نوینموانع دسترس 

 اطالعات  آیا  که  کنند  تعیین  و  ارزیابی  را  نظر  مورد  اطالعات  تا  کند  می  کمک  اطالعات  های  فناوری  کاربران  به  دانش آموزش: – 1   

 سازگار طریق از را اطالعات تا کند می کمک ما به که دانشاست این. باشند می ارزش بی و دروغ یا هستند ارزش با و دارند حقیقت

دن آنها با نیازها و شرایط خاص خودمان به کار ببریم. با توجه به پایین بودن مهارت و آموزش در کشورهای جهان سوم، امکان کر

   .دسترسی به اینترنت و استفاده از آن در این گروه از کشورها مشکل تر می شود

اروپای شرقی ، آمریکای التین ، آسیا و بخشی از آفریقا  کشورهای در اینترنت از استفاده مانع ترین مهم عنوان به زبان زبان: – 2 

 .شناخته شده است. لذا تبادل اطالعات محدود به افراد تحصیل کرده و مسلط به زبان انگلیسی است
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 های هزینه پرداخت توان معدودی تعداد تنها و باالست بسیار سوم جهان کشورهای در اینترنت از استفاده هزینه هزینه: – 3   

 .زاف دسترسی به اینترنت را داراستگ

 مختلف   های  زمینه  در مشارکت  برای  افراد  توفیق  عامل  ترین  مهم دسترسی به دوره های آموزشی در زمینه قناوری اطالعات: – 4   

 .است کافی های مهارت کسب اطالعات فناوری

 تفاوت فرهنگی زنان و مردان در تحصیل علم و فناوری – 5   

هر کسی حق آزادی عقیده و بیان را داراست. این حق شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و  : اطالعات تعریف آزادی   

اضطرابی نداشته باشیم و در کسب اطالعات و اندیشه ها و در اخذ و انتشار آن با تمام وسایل و بدون مالحظات مرزی آزاد باشیم. 

 .جود داردآزادی بیان نسبی است، مطلق نیست و تا حدی و

 :توضیح حق دسترسی به اطالعات   

اطالعات ابزاری برای تأمین منافع حکومت کنندگان وسیاست گذاران نیست و باید از آن در جهت تأمین منافع عمومی بهره گرفت.  

ثبات حق خود و بنابراین دولت مالک اطالعات نیست بلکه امانتدار از آن است. شهروندان در یک دولت دموکراتیک ضرورتی برای ا

   .دسترسی به اطالعات ندارد. بلکه این حکومت ها هستند که باید هرگونه امتناع از در اختیار نمودن اطالعات را توجیح کنند

 چالش های ناشی از جامعه اطالعاتی  

 تأثیر  – 4اعی اجتم های نابرابری گسترش – 3 مرزها شدن اهمیت کم –  2نظارت و کنترل بیشتر بر جمعیت های وسیع  – 1 

   ملی حاکمیت بر اطالعاتی نوین های فناوری

 یفرصت ها و پتانسیل ناشی از جامعه اطالعات 

  کثرت  – 4 جهان همزیستی و تعامل – 3 علم و خالقیت پژوهش، در اینترنت نقش – 2تمرکز زدایی رسانه های دیجیتالی  -1 

 کراسی الکترونیکیدمو – 6 فرهنگی گرایی کثرت – 5 چندسویگی سیاسی، گرایی

 اینترنت چیست   

 اجرا  و مهندسی طرّاحی، انسان دست به تاکنون که دانست سامانهای ترینرا باید بزرگ Internet :انگلیسی به  اینترنت 

م انجا  برای آمریکا  ٔ  متّحده  ایاالت نظامی  هایسازمان  که  گرددمی  باز 1۹6۰  ٔ  دهه به  جهانی  عظیم  ٔ  شبکه  این  ٔ  ریشه.  استگردیده

ای ای مستحکم، توزیع شده و باتحمل خطا سرمایه گذاری نمودند. این پژوهش به همراه دورههای تحقیقاتی برای ساخت شبکه پروژه

 و گردد آغاز جهانی هایمشارکت تا شد سبب جدید، فقرات  ستون یک ایجاد برای آمریکا علوم ملی بنیاد از سرمایه گذاری شخصی

 به بشر هایفعّالیت تمامی شدن وابسته. بیاید در شمولجهان و همگانی ٔ  نت به صورت یک شبکهاینتر ،1۹۹۰ ٔ  دهه اواسط از

 علوم، گوناگون هایعرصه در نوین تاریخی   دوران یک آغاز از حکایت کوتاه، چنین زمانی در و عظیم بسیار مقیاسی در اینترنت

در دست است که از آنچه اینترنت برای بشر خواهد ساخت و خواهد  زیادی شواهد. دارد انسان تفکّر نحوه در خصوص به و آوری، ّفن

است که ای بهم پیوستههای رایانهای جهانی از شبکهاست. اینترنت سامانهکرد، تنها مقدار بسیار اندکی به واقعیت درآمده



  مطبوعات و رسانه های دیجیتال محمد ابراهیم باقری

   

 

3 
یگر اینترنت، شبکه شبکه هاست که از  د عبارت به. نمایندمی استفاده یکدیگر با ارتباط برای اینترنت پروتکل مجموعه پروتکل از

است های محلی و کوچک تا جهانی و بسیار بزرگ تشکیل شده ها شبکه خصوصی، عمومی، دانشگاهی، تجاری و دولتی در اندازهمیلیون 

خدمات گسترده اند. اینترنت در برگیرنده منابع اطالعاتی و که با آرایه وسیعی از فناوریهای الکترونیکی و نوری به هم متصل گشته 

 نیازمند متعدد، موسسات و تحقیقاتی و علمی مراکز ها،سازمان. باشندمی ورایانامه گستر جهان وب ترین آنهاایست که برجسته 

 بسیاری .  باشندمی  رایانامه، سیستم  از  استفاده  یا  و  تحقیقات  انجام  دور،  راه  از  دستیابی  گاه،یکوب  ایجاد  برای  اینترنت  شبکه  به  دستیابی

اند ویا مجددا تعریف شده اندو خدماتی های ارتباطی سنتی مانند تلفن و تلویزیون نیز با استفاده از اینترنت تغییر شکل دادهاز رسانه 

 خوراک  گاه،وب صورت به نیز روزنامه انتشار. کردند ظهور اینترنت پروتکل تلویزیون و اینترنت پروتکل روی صدا جدید همچون

 تاالر فوری، رسانیپیام است. اینترنت اشکال جدیدی از تعامل بین انسانها را از طریقشکل داده تغییر نوشتوب  و وب

 و دسترسی هایسیاست  بر چه و فنّی امور بر چه مرکزی نظارت هیچ اینترنت در. استآورده بوجود اجتماعی هایشبکه  و گفتگو

 فضای کند. تنها استثنا در این مورد دوداردهای خود را تدوین میاستان اینترنت، دهنده تشکیل شبکه هر. ندارد وجود استفاده

 بندی  پی  وظیفه.  شوندمی  مدیریت آیکان نام  به  سازمانی  توسط  که  است دامنه  نام  سامانه و اینترنت  پروتکل  نشانی اینترنت،  اصلی نام

 المللیبین  سازمانی  که  است مهندسی اینترنت ویژه  گروه بر عهده IPv6 و IPv4 اینترنت،  ایهسته   هایپروتکل سازی  استاندارد  و

 .نماید مشارکت آن با وظایفشان در تواندمی فردی هر و است غیرانتفاعی و

 گیالن، دانشگاه و شریف صنعتی دانشگاه جمله از ایران، هایدانشگاه از کمی تعداد :13۷1 سال : تاریخچه اینترنت در ایران 

 .کنند بدل و رد ایمیل خارج دنیای با تا شوندمی وصل اینترنت به UUCP پروتکل طریق از و نظری فیزیک تحقیقات مرکز توسط

 شد  متصل  اینترنت  به  ایران  در  که  ای  رایانه پیوست. نخستین  اینترنت  شبکه  به  نیز  ایران  شمسی  هجری  13۷2  سال  در:  13۷2 سال 

 مرکز . است ایران در اینترنت خدمات مرکزهای از یکی مرکز این  نیز حاضر حال در. بود ایران در  نظری فیزیک تحقیقات مرکز

شود. این قلمرو اخته میدر ایران به رسمیت شن [.ir]قلمرو اسامی ثبت نهاد تنها بعنوان ریاضیات، و نظری فیزیک تحقیقات

 .شودمی تأسیس رایانه ندا مؤسسه : 13۷3 سال. است اینترنت فضای در ایران هویّت برای شده تعیین مشخّصه 

 همچنین،.  کندمی  اندازیراه  ، در عرض یک سال نیز اوّلین وب سایت ایرانی داخل ایران را(BBS) بورد  اندازی اوّلین بولتنپس از راه 

 وب  در ایرانی رسمی روزنامه اوّلین این که کند،می منتشر اینترنت در زنامه »همشهری« را به زبان فارسیرو مؤسسه این

 می انجام  بفرد  منحصر  سازمان یک وسیله  به  کشور  هر  دامنه  مدیریت. کرد  پیدا  ورود  اینترنت  شبکه  به  ایران  چگونه.  میشود محسوب 

کشور ما است. این وظیفه در ایران به عهده ایران نت واحد شبکه پژوهشگاه دانش  نظر زیر ها دامنه در ما نام ثبت محل که گیرد

   .شد اینترنت شبکه وارد ایران کشور 13۷3های بنیادی است که به همت آن در فروردین سال 

 : ویژگیهای اینترنت     

 .امروزه هدایت و کنترل اینترنت در دست کارتل های خصوصی است -1 

مام شاخصه های یک رسانه را دارد. اینترنت رسانه ای است که به طور هم زمان به شما اطالعات می دهد و از شما اینترنت, ت -2  

 اطالعات می گیرد. ) ارتباط یک , دو یا چند نفری با هم (
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امه (, هم شنیداری روزن سومین ویژگی این رسانه آن است که تمام کارکردهای رسانه را دارد, یعنی هم نوشتاری ) مثل کتاب و -3  

   .) مثل رادیو ( و هم دیداری ) مثل تلویزیون ( است

 » ( 13٨1دولت ها بر آن کنترلی ندارند. « ) بلخاری,  -4

 گیرند  می  قرار  خط ترکیب و ساختار اینترنت به طور پیوسته, و به گونه ای پویا در حال تغییر است. برنامه های جدید شبکه روی -5

 .ازسازی یا از شبکه خارج می شوندب, موجود مراکز و

 .محتوای پویای شبکه بر اساس داده های استفاده کننده به وجود می آید -6  

 .آورد امکان باز خورد و بحث را میان افرادی که با فرهنگ های متفاوت و دور از هم زندگی می کنند, به وجود می -۷  

 زاروکی  زارعی)    «.  است  شده ن, کاراترین و مناسب ترین وسیلة اطالع رسانی تبدیلامروزه , اینترنت به سریع ترین , گسترده تری -٨ 

 ,13۷۹ ) 

 ابعاد مثبت اینترنت 

 .اطالع رسانی به سریع ترین , گسترده ترین و کاراترین شکل -1 

 . افزایش کیفیت و کمیت تحقیقات در نشریات بین المللی -2 

 .نزدیک کردن مردم به هم -3 

 .ارتباط صوتی و تصویری با اقتصادی ترین روش با دوستان یا همکاران برقراری -4 

 .صرفه جویی در وقت و هزینه , از طریق تجارت اینترنتی -5 

 . امکان دسترسی به عمیق ترین و جدیدترین مباحث علمی روز و دانشگاه های جهان -6 

 ابعاد منفی 

 باعث آن تداوم دگی اجتماعی, در صورت حاکمیت اینترنت بر زندگی ما, کهایجاد اختالل در نحوة ارتباطات و رفتار و زن -1 » 

 .شود می ما عاطفی حس تعطیل

   . استفادة تفریحی و غیر علمی از آن -2   

   .امکان دسترسی به قبیح ترین و کثیف ترین برنامه ها -3   

   « .می گویداینترنت , از مضرات استفاده اش برای استفاده کننده ها, چیزی ن -4   
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)  «.  فردگرایی و تصویری های رسانه از بین رفتن دنیای کودکی کودکان بر اثر استفادة بیش از حد از اینترنت و سایر » -5 

 » ( 13٨1,  طباطبایی

بسیاری از بدخلقی ها, کم حوصلگی ها, عصبانیت ها, لجبازی ها, پرخاشگری ها و بی اشتهایی کالمی و تحصیلی فرزندان می  -6

تواند در نتیجة قرار گرفتن بیش از حد ایشان در معرض امواج دستگاه های تصویری, به خصوص کار با کامپیوتر, هنگام اتصال به 

    .اینترنت , بروز کند

 روزنامه از  جدید نوع براین  تازه جایگاهی  توانست  تریبیون نخستین نسخه روزنامه الکترونیک محیط وب شیگاگو

 آنالین گو شیکا نام با را الکترونیک روزنامه نخستین آمریکا تریبیون شیکاگو  روزنامه 1۹۹2  سال   مه ماه در که کند ایجاد  نگاری

   . فرستاد وب روی بر

 از تبدیل شدن روزنامه های نوشتاری به روزنامه های سایبر  منافع برخواسته 

سهولت کاربری رسانه های سایبردردسترسی به خبرها، متن مقاالت و امکان جستجو درآرشیو که باعث جلب مشترکان الکترونیک 

ای به خود می گیرد. جامعه خواهد شد . روزنامه نگاری سایبر حکم متنی را دارد که درون فرامتن جامعه اطالعاتی مفاهیم عدیده 

اطالعاتی نوع تازه ای از جامعه است که مفهوم مرکزی آن را اطالعات و تکنولوژی شکل می دهد وجایگزین جامعه صنعتی است و با 

دهم گر مدنی نگاری روزنامه ابتکار هدف  مفاهیمی چون فرا صنعتی دانیل لرنر ، جامعه فرا مدرن ، جامعه معرفتی و... رابطه دارد .

آوردن مردم برای بحث بر سر مسائل و مشکالت عمومی و آشنا سازی آنان با شیوه های کاربرد رسانه ای چون اینترنت در حل مسائل 

                                                        . و مشکالت عمومی است

 : انواع روزنامه نگاری مدرن   

  پرفسور 1۹۹5  فوریه  در  بار  اولین  برای  است  مخاطبان  مشارکت  با  نگاری  روزنامه  بر  متمرکز ه نگاری  روزنامه نگاری مبتنی برحاشی -1 

 متفاوت  نیروهای  به  و  است  فعال  ،بلکه  منفعل  نه  آن  در  ،مخاطب  است  هایپرلینک  بر  مبتنی  نگاری  روزنامه  از  نوع  این.  برد  کار  به  پاول

 شده  تولید اصلی متن  به مخاطبان نظرات افزودن  .در این نوع از روزنامه نگاری امکان دارد نیاز تعاملی ابزارهای با خبرهای اتاق  و

                                        . دارد وجود نگار روزنامه توسط

  روزنامه نگاری مبتنی بر منبع نامحدود -2   

رکت مخاطبان است .هیچ مقاله ای راپیش از آنکه مخاطبان یک نشریه آمریکایی باب کرد متمرکز برمشا1۹۹۹اولین بار در اکتبر    

 که است این میدهد رخ  عمل در نگاری روزنامه نوع  درباره اش نظرات خود را اعمال نکرده باشند منتشر نمیکند .آنچه در این

 . ر آن اعمال کنندد را خود نظرات و بپردازند مطالب وتصحیح مطالب بررسی به مطالب انتشار از قبل میتوانند مخاطبان

   روزنامه نگاری فرا سازگارانه -3 

 های  جنبه ایجاد مسیر در شنیداری– محصول همگرای رسانه ای است از متون تصاویر ثابت و متحرک ،صدا و تولیدات دیداری

 . میشود برده بکار انسان خالقیتهای به بخشیدن تجسم و ها ،ایده افکار به بخشیدن تجسم و بیان از جدیدی
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،برای نخستین بار اخبار توسط نهادهای خارج از حوزه روزنامه نگاری تولید میشوند .در اینجا میتوان پرسید که  با ورود اینترنت 

آیا با گسترش یافتن گستره همگانی دیجیتال در نهایت امر پدیده روزنامه نگاری سنتی را حذف میکند ؟یا مکمل آن است و یا رقیب 

رتباطی به عنوان زیر ساخت روزنامه نگاری سایبر در قالب رسانه های مدرن چون وبالگها یک نوع دموکراسی آن ؟ فن آوری نوین ا 

دیجیتال ولی آسیب پذیر را برای مخاطبان به وجود آورده اند که در پیوند با جامعه مدنی و اتکاءبه فرصتهای جامعه اطالعاتی گفتمان 

   . ری سنتی را همزمان به چالش فرا خوانده استسنتی قدرت و گفتمان حاکم بر روزنامه نگا

   وزنامه نگاری سایبر و تفاوتهای آن با روزنامه نگاری سنتی و آنالین ژورنالیسمر   

 . روزنامه نگاری سایبر با روزنامه نگاری سنتی به طور آشکار تفاوت دارد

ن هجدهم برای روزنامه نگاری آموزش نمی دیدند کافی مایک گا دوین نویسنده انگلیسی در این خصوص میگوید : در انگلیس قر 

بود چاپکار باشید تا ناشر هم بشوید. اما حاال افراد قدرت دسترسی و همچنین توان آفرینش روزنامه نگاری شخصی را دارند حروف 

اران مشارکت گر فعال بدل متحرک چاپ جهان را به خوانندگان جهان تبد یل کرد و تکنولوژی کامپیوتر همه جهان را به روزنامه نگ

 . کرده است

میگوید : در حال 2۰۰4ملیندا گیبسون مدیرانجمن رسانه ای الکترونیک آمریکا در کنفرانس جهانی نشر الکترونیک در نوامبر    

یزان کاربران میلیون کاربر از وب سایت های صد روزنامه برتر آمریکا دیدن میکنند در مقایسه با م2۹حاضر ماهیانه و بطور میانگین 

   .میشویم مواجه کاربر میلیون4/5۷ رقم میلیون کاربر با2۹موتور جستجوی گوگل در همان دوره زمانی به جای 

 مخاطبان آنالین 

درباره روزنامه نگاری آمریکا که از سوی موسسه پژوهشی پیو 2۰۰4یک پژوهش که تحت عنوان وضعیت رسانه های خبری در سال   

ن چنین استنبا ط میشود که :این تحقیق در واقع از انتقال گفتمان قدرت از روزنامه نگاری سنتی به سوی به عمل آمده است ای

مخاطبان، خبر میدهد آنها بر این باورند که نقش روزنامه نگار به عنوان سردبیر ،بررسی کننده و ترکیب گر در حال ضعیف شدن  

   . ار ،فعالتر میشونداست و در مقابل این مخاطبان هستند که در قبال اخب

   روزنامه نگاری شهروند 

هایفیلد عضو کمیته اجرایی بی بی سی و مسئول خروجی اینترنت تلویزیون تعاملی و خبر رسانی با موبایل نیز هست در یک گفت و 

ه نگاری شهروند به پیشتازی  روزنام تر دقیق کالم به نگاری روزنامه تازه موج  شنود اینترنتی با تاکید بر این نکته که بی بی سی در

خود ادامه خواهد داد ازاستراتژی روزنامه نگاران در رویارویی با روزنامه نگاری اینترنتی حرف زد و از انتقال قدرت از روزنامه نگاری 

اال نباید همه که ح  سنتی به سوی مخاطبان خبر داد : یکی از بزرگترین تغییراتی که در گزارشکری اخبار اتفاق افتاده است این است

گزارشها را خبرنگاران و گزارشگران منتشر کنند. مخاطبان هم میتوانند پیوسته مقاالت ، نظرات ،تفاسیر ،عکسها و حتی تصاویر 

 دنیایی  در  کیفیت  و  بیطرفی  مقوله  دو  حفظ  به  مربوط  مبارزه  بزرگترین  زمانه  این  در.    ویدئویی که تهیه کرده اند برای ما ارسال کنند

 برای مردم خواست الیه الیه جامعه یک در اجتماعی کلیدی گرایشهای از یکی. هستند محتوا تولید درگیر همه آن اهالی که  است

 . داریم سراغ واقعی دردنیای که نهادهای برای است جایگزینی این و است ای رسانه کار و ساز در بیشتر مشارکت و درگیری
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 اتاق اخبار آینده     

نده که اکنون در کانون بحث های مرتبط با نشر بین رسانه ای قرار گرفته توسط ایفرا سازمان پژوهشی فعال در صنایع اتاق اخبار آی 

روزنامه ای در یک پروژه مشترک با دانشگاه کارولینای جنوبی تحقق یافته است .اتاق اخبار آینده آمیزه ای از تکنولوژی های تازه و 

 و زمانها همه در اطالعات حضور یعنی ای رسانه همگرایی تردید بی               .است ای رسانه  نروشهای تاز کار در جهان نشر بی

 نگاران  روزنامه  و  ای  رسانه  شرکتهای  برای  حال  عین  در.  است  اطالعات  گرسنه  مشتریان  روز  ،موضوع  همزمان  دسترسی  باقابلیت  مکانها

کارایی فزاینده کانالهای بی شمار و از قابلیت اطالع رسانی همزمان آنها  از میتوان چطور که است بزرگ چالش یک حکم در شاغل

     بهره گرفت؟

ایفرا در پاسخ به همین سوال ،به همکاری نزدیکی با دانشگاه کارولینای جنوبی پرداخته است تا شکل اولیه اتاق خبر آینده         

ین منظور طراحی شده تا امکانات پژوهشی آموزشی و پرورشی را به طور همزمان ا  به  دارد  نام  پلکس  ایفرانیوز  پدید آید . اتاق خبر که

 آموزشی  – فرهنگی  تلویزیون  رادیو  و  ای  منطقه  ای  رسانه  چند  ایستگاه  کنار  در  که  خبر  اتاق  این  و دریک مکان در اختیار داشته باشد .

  پخش    تکنولوژیهای ، آموزشی تلویزیون  اند از تجارب رادیو و،میتو است برخودار نیز ایستگاه این فنی حمایتهای از گرفته قرار آن

 . ببرند   بهره نیز موجود کنفرانس ویدئو سیستم و پرسرعت اینترنت ، رادیویی شبکه ، ای ماهواره و تلویزیونی

رد این پروژه هستند از دیگر سو نهادهای نشر ،بنیادها و دست اندرکاران تولید تکنولوژی هم در چهارچوب مصمم به کمک به پیشب

. برای مواجهه با چالشهای عصر اطالعات ،روزنامه نگاران و دست اندرکاران برای کار کردن در این نوع اتاقهای خبر باید مهارتهای 

تازه ای را بیاموزند، با گردش کار جدید آشنا شوندو در عین حال منابع و شکلهای سازمانی جدید را بشناسند و به همین دلیل هم 

هست که نیوزپلکس در صدد فاصله گرفتن از رویه های سنتی و سرمایه گذاری بر روی تکنولوژیهای نوین ارتباطی و گردش کارهای 

غیر سنتی است . در روزنامه نگاری سایبر همه ابزارها و وسایل و حتی مکانها باید به نحوی از انحاء قابل تغییر و جابجایی باشند و 

نی به خود بگیرند و این یکی از ویژگیهای سازمان دینامیک امروز است . اگرچه ادبیات مریوط به روزنامه بتوانند شکلهای گوناگو

 آزادی  به کشورها سران توجه و مسائل مانع بی و  نگاری سایبر و جامعه اطالعاتی هنوز بسیار جوان است اما ضرورت طرح آزادانه 

ا بر حجم مفهوم روزنامه نگاری سایبر و تبعات فراگیر آن در آینده نزدیک خواهد قطع اطالعاتی جامعه درباره سران اجالس در بیان

 . افزود و به همین خاطر ،روزنامه نگاران نباید از قطار پرشتاب تحوالت روزنامه نگاری سایبر و جامعه اطالعاتی عقب بمانند

آن به مقایسه رسانه های اینترنتی و سنتی می پردازد   سایتهای آنالین و رسانه های سنتی وب سایت بی بی سی در یک مقاله که در 

      :چنین اظهار میکند

روزنامه نگاری اینترنتی تلفیقی خالق از چندین رسانه گوناگون است پس دست اندرکاران آن باید تخصص روزنامه نگاری را با     

ن است و بی دلیل نیست که در کنار نشریات اینترنتی آسا و ساده ظاهر به الکترونیک نشریه  دانش فنی همراه کنند . انتشار یک

   . معتبر و حرف ای نشریاتی را میتوان دید که از کوچکترین معیارهای حرفه ای بی بهره اند

کسانی که با اینترنت کار میکنند ،عالوه بر سایتها و مجله های الکترونیک با سه نوع دیگر روزنامه الکترونیک هم مواجه 

   : شوندمی

   . نیست نوشتاری روزنامه مطالب همه شامل که است اینترنتی فشرده نسخه یک  : وع اول
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   . ،اما لحظه به لحظه تغییر میکند رادارد خود نوشتاری نسخه مطالب از برخی اگرچه:  نوع دوم

       میکند  عرضه  نیز  را  مستقلی  های  سرویس و  خود  خاص  نوشتاری،مطالب  نسخه  برمطالب  وعالوه  دارد  ای  کادرجداگانه:   نوع سوم

 : مزایای روزنامه نگاری سایبر 

.   اند .فاصله مکانی کشورها هیچ مفهومی نداردآزادی از زمان و مکان زمان و مکان هر دو در روزنامه نگاری سایبر نابود شده  -1 

 این و ندارد مفهومی هیچ آنها برای انتشار وساعت دارند قرار مخاطب دید معرض در لحظه به لحظه و همیشه سایبر های روزنامه

دام حسین ص دستگیری یا و2۰۰2 سپتامبر 11 واقعه ای رسانه پوشش ماجراهای مثل. اطالعات به آسان و سریع دسترسی یعنی

             2۰۰3دسامبر14 در

فضای سایبر که روزنامه نگاران درون آن قرار میگیرند یک جهان متشکل از اطالعات محض است جهانی که اگر چه جنبه       

د آزادی جهان داده ها ،جهانی که اجزای متشکله آن تماما اطالعات است. در مور-فیزیکی ندارد و مجازی است اما جهان عینیات است

از زمان و مکان در رسانه های سایبر میتوان به دیدگاه مارک فدرمن اندیشمند برجسته عرصه صنعت تکنولوژی بسیار پیشرفته اشاره 

کرد : در این جهان اتصال و ارتباط بی نهایت باعث وارونگی تصور ما از ارتباطات فرهنگی و شهروندی میشود . وقتی مرزها و منطقه 

ر زمان حذف شود ،به معنای واقعی کلمه ما به شهروندان جهان تبدیل میشویم .که نمونه های از آنرا میتوان در  بندی مبتنی ب

  . محبوبیت ژانرهای موسیقی مشابه و در ظهور جنبشهای سیاسی جهانی از قبیل سبزها اشاره کرد

امد عمده بودیم .اول با توزیع انبوه کتابهای چاپ وقتی گوتنبرگ حروف متحرک چاپ راساخت ،در کنار سایر پیامدها ،شاهد دو پی 

شده ،ایده ها و نظرات همه توانست بدون نیاز به حرکت خود ،در جهات مختلف حرکت کند و مسافتهای طوالنی را بپیماید. دوم 

ترونیک ابتدا تلویزیون الک ظرفیت تولید مطالب چاپی بالفاصله از قدرت نویسندگان برای تولید محتوا پیشی گرفت. حاال فناوری های

    . اند شده و بعد اینترنت باعث دور بعدی تسریع در تولید محتوا

اکنون بر اساس فهم از تاریخ ارتباطات باید در انتظار دو رخداد باشیم :اول تعداد نویسندگان و پدید آورندگان محتوا و میز حجم     

  .ترکی باشیم که با حوزه جغرافیایی توزیع محتوا همخوان باشدمحتوا باید افزایش یابد .دوم باید در انتظار زبان مش

  چهره  به چهره ارتباط به شبیه چیزی و ندارد وجود واسطه کننده مصرف و کننده تولید بین نزدیک بودن و بی واسطه  -2       

 .دارد وجود طرفین برای لحظه به لحظه بطور فرست پس امکان. است

 تعاملی و سایبر های رسانه بودن سویه ،دو سایبر نگاری روزنامه ویژگیهای  انگیزترین هیجان از یکی ی : پارادیم دو سویه گ -3     

 ( مخاطب سوی از هم و است روزنامه سوی از هم اطالعات.) است آنها  بودن

ی یک واژه است .به دیگر سخن جهان  ادبیات  به  مخاطب  دستیابی  معنی  به  امکان  این  از  استفاده فرامتن و ادبیات جهانی واژه ها:   -4 

هر واژه ای که به صورت فرامتنی عرضه میشود ، امکان دستیابی به تمام اسناد مربوط به آن واژه در اینترنت فراهم میشود. به عبارت 

خوردگی  گره این در مکان و زمان و اند خورده گره یکدیگر  بهتر، مفهوم فرامتن این است که متون در جهان رسانه های سایبر به

       .نابود میشود
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     : پایائی و جنبه تکمیلی متن -5    

متون هیچگاه در رسانه های سایبر از بین نمی روند و این محصول فرامتن است . به دیگر زبان کهنگی خبر و آرشیو شدن آن که    

در رسانه های سایبر حالت پایا دارند و همه چیز پدیده ای رایج در روزنامه نگاری سنتی است ،در رسانه های سایبر وجود ندارد. متن  

                      .  همیشه در دسترس هستند

 و صدا ، یابنده تغییر ،تصاویر متحرک و ثابت های گرافیک انواع سایبر های رسانه در گرافیک متحرک ،صدا و تصویر :  -6       

 . تاثیر گذاری مطلب به اوج خود برسد تا آیند می گزارشها و ها ،مقاله خبرها کمک به موزیک

 پیکر است ثابت کامال آن در محتوا عرضه امکان که سنتی نگاری روزنامه خالف بر سایبر نگاری روزنامه در پیکر بندی محتوا :  -7 

و چند ویدئ یا متن معموال – موضوع روایت برای رسانه یک از  استفاده: رسانه تک :  است متصور شکل سه به محتوا بندی

  روایت   مستقل  صورت  به  را  موضوع    استفاده  مورد  های  رسانه  حالت  این  در.    موضوع  روایت  برای  بیشتر  یا  رسانه  دو  از  استفاده: رسانه

                    .ندارند قرار یکدیگر با ترکیبی حالت در واقع در.  میکنند

 روایت یکدیگر کمک به را ،موضوع یکدیگر لت آمیخته و گره خورده باحا در بیشتر یا رسانه دو حالت این در:  چند رسانه گی    

 .میکنند عمل یکدیگر با ترکیبی حالت ر د واقع در و میکنند

 روزنامه به توانید می شما که معنی این به.  یابند انتشار نفر یک برای توانند می حتی سایبر های روزنامه شخصی شدن :  -8 

چه نوع اطالعاتی را در اختیارتان قراردهد و چه نوع اطالعاتی را در اختیارتان   بدهید دستور خود اینترنتی

                                                                      .قرارندهد

ا نیز از چنگ نسل ها و کادرها : انقالب دیجیتال ،کادرها و حتی محتوای رسانه ها ی چاپی را غارت کرده و حتی آگهی ها ر -9 

رسانه های چاپی خارج کرده است . کادر رسانه سایبر با رسانه معمولی تفاوت دارد . کادرهای رسانه سایبر باید تخصص های ویژه 

داشته باشند .شغلهایی مثل دبیر وب ،ادیتور ویدئویی، طراح مولتی مدیا ، مسئول وب و هماهنگ کننده آنالین .تخصصهای ویژه ی 

                                    .است نیاز مورد شغلها  نیز برای این

 توزیع در فرستنده مثل که است فعال گر مشارکت یک ،گیرنده سایبر های رسانه در توزیع افقی و بدون سسله مراتب :  -10    

عبارت بهتر دست کم شاهدی بر  به و است سایبر های رسانه در گرائی آزادی بارز های جنبه از خود این و دارد شرکت اطالعات

  .تضعیف دروازه بانی مبتنی بر سازمان رسانه ای و تبدیل شدن آن به دروازه بانی مبتنی بر سالئق فردی است

                                                                                     : گرد آوری و توزیع ویژه -11     

 تلویزیون   و  رادیو  اخبار  رداشت موج نویی روزنامه نگاری سایبر از رسانه های متقدم این عرصه ،الهام گرفتن از اختصارآخرین ب      

.  است موضوع به مربوط مستقیما و کوتاه یادداشتهای  به آوردن روی رادیو از الکترونیک نگاری روزنامه تقلید مهمترین.  است بوده

و انتشار دانش و اطالعات در این انقالب دیجیتالی چنان عمیق و چشمگیر است که تنها میتوان آنرا  آوری گرد های شیوه در تغییر

 . با اختراع چاپ بدست گوتنبرگ در قرن پانزدهم مقایسه کرد
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 معایب و  مزایا نشر الکترونیکی؛ 

. است شده وابسته اینترنت به بازار و جز آن و اقتصاد، اطالعات، ارتباطات، آموزش، هایجنبه  از افزون  روز طور به جامعه امروزی 

 و نوری، فیبر هایشبکه ها،ماهواره همچنین،. کرد عنوان اطالعات انتقال و فرهنگها ارتباطی اصلی شاهرگ را اینترنت بتوان شاید

سال اخیر و با پیشرفت   بیست  طی که  آن  حال  هستند،  مرز  بدون  ملتهای  و  جهانی  دهکده  ایجاد  برای  ابزار  ترینمهم  سیمبی هایشبکه 

 واقعیت به الکترونیکی کتابهای امروزه،. هستیم و بوده هاشبکه  طریق از فناوری، شاهد ارتباط افراد عادی در نقاط مختلف دنیا

ای هوسیل  ظاهری،  شکل  در  و  خود خودی  به  الکترونیکی  کتاب.  دهندمی  تشکیل  را  ایکتابخانه  منابع  آینده  از  بخشی  قطعاً  و  اندپیوسته 

 گذارندمی  کاربر  اختیار  در  را  امکاناتی  چنان  الکترونیکی  کتابهای  امروزه،  اما داری و نمایش اطالعات است.کوچک و قابل حمل برای نگه

 در  چه.  هستند  مفید  بسیار  نیز  آموزشی  فناوری عنوان به  هاکتاب  این  بلکه  دانست،  نوظهور« »کتابهایی  فقط  را  آنها  تواننمی  دیگر که

 تواننمی های درس و چه در مطالعات فردی،کتاب یا دیگر منابع اطالعاتی همواره مورد نیاز بوده و هستند اما منابع چاپی راکالس

 نظر  مورد متن از بخشی توانمی تنها نه الکترونیکی، کتابهای از استفاده با. کرد تهیه نیاز مورد میزان به شرایطی هر در و همیشه

 مطالب  جستجوی به متن تمام در سریع، بسیار و الکترونیکی روشهای به توانمی بلکه کرد، ذخیره های بعدیاستفاده برای را خود

 جویی صرفه  با  اجراست،  دست  در  متعدد  منابع  با تحقیقی  و  پژوهشی  طرح  یک  که  هنگامی  تواند،می  فرمت  این.  پرداخت  خود  نظر  مورد

 زمان و کتابهای الکترونیکی ویژگیهایی دارند که با استفاده از آنها، نه تنها در وقت. شود آشکار کامل طور به زمان، در زیاد بسیار

 در   را  رنگ  و  قلم  نوع  و  اندازه  توانمی  نمونه  طور  به.  شودمی نیز  خواننده  یا  کاربر  خالقیتهای  شکوفایی  باعث  بلکه  شود،می  جوییصرفه 

 که  دهندمی امکان کاربران اند که بهی الکترونیکی به ابزارهایی مجهز شدهکتابها از بسیاری همچنین،. داد تغییر نظر مورد بخشهای

 که  دانشجویی  یا  محقق  برای  ابزار  این.  کنند  یادداشت  اصلی  متن  حاشیه در  را  نکاتی  یا  و  بکشند  خط  خود  نظر  مورد  هایپاراگراف  زیر

 صفحات  توانمی  عالوه ن را بیرون بکشد جالب است. بهآ  کلیدی  و  اصلی  مطالب  کتاب،  چاپی  نسخه  یک  بردن  میان از  بدون  دارد  قصد

 امروز،  تا  1۹5۰  دهه  از.  کرد  گذارینشانه  بعدی  مراجعات  برای  کلید  یک فشار  با  مثالً   و  سادگی  به  الکترونیکی  کتابهای  در  را  نظر  مورد

 کاربرد علت به تغییر این البته اند.شده عمیق و سریع تغییرات دستخوش خود، تاریخ طی در دیگری زمان هر از بیشتر هاکتابخانه

 در و بخشیده بهبود رکوردها دارینگه زمینه در را ما فعالیتهای کلیه فناوری .است آمده پیش مخابراتی هایفناوری و کامپیوتر

یرا بسیاری از افراد، ز کرده، پیدا واقعیت اکنون هم دیوار بدون کتابخانه. است بوده موفق بسیار هاکتابخانه بین منابع اشتراک ترویج

 توانندمی موارد  ایپاره  در  حتی  و  است  ایکتابخانه  همایش  یک  در  موجود  منابع  نمایشگر  که توانند به فهرستهایی دست یابنداکنون می

ها از جهت در کتابخانه.  نمایند  درخواست  را  خود  نیاز  مورد فتوکپی یا  کنند،  دریافت کتاب دیگر  هایکتابخانه  از  خود  نام به  دور  راه  از

 فیزیکی  موجودیت  که منابعی  به   ایشبکه  دستیابی  در  تسهیل  یا  رام،.  دی.  سی  صورت  به  الکترونیکی  هایداده اختیار قرار دادن پایگاه

ند فنال  در  کنفرانسی  در  1"لنکستر  ویلفرد"  توسط  کاغذ«  بدون  »جامعه  نظریه قبل  دهه  دو  در.  اندبوده  مفید  بسیار  ندارند،  کتابخانه  در

 شبکه  ویژگیهای  از  بسیاری  دارای و شبکه،  بر  مبتنی  و  کاغذ  از  استفاده  بدون عمدتاً  ارتباطی  نظامهای  آن  در  که  ایجامعه مطرح شد،

 این ایعده. شد داده بسط الکترونیک عصر در کتابدار و کتابخانه نقش به مربوط کتابهای در متعاقباً طرح این. بود امروزی اینترنت

 هاکتابخانه  برای  فوایدی  فناوری  چه  اگر.  کردندمی تلقی  مطلوب  بسیار  را  "الکترونیکی  "  دوره  به  "کاغذی  "از دوره ارتباط    انتقال طرح

 کامپیوتر فناوری مسحور ظاهراً کتابداران بیشتر متأسفانه. است آورده بار به نیز زیانهایی کنیم تصور که است منطقی داشته، بر در

 اغلب متأسفانه. کنندمی تلقی هدف را آن بدانند، خود دلخواه ای برای رسیدن به اهدافه کامپیوتر را وسیله آنک جای به و اندشده

  کاربران . نیست صحیح ضرورتاً امر این. هست نیز بهتر دسترسی معنای به کامپیوتر به دسترسی که باورند این بر ظاهراً کتابداران

 از   را  گندم  باشند  قادر  که  هستند  افرادی  و  ابزار  خواستار  آنها به بهترین اطالعات هستند.  دسترسی خواهان  واقعاً   رسانیاطالع  خدمات

 فناوری مسیر دارند عقیده آنها از بعضی. پندارندمی شکوه با را فناوری کتابداران،. کمیت نه اند،کیفیت خواستار یعنی کنند، جدا کاه

 ندارد، وجود موارد این در چندانی شواهد تنها نه اما. گرددمی آنها حقوق  حتی ماالًاحت و آنها موقعیت کتابداران، سیمای بهبود باعث
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 زداییانسان روند حاضر، عصر در فناوری نتیجه ترینمنفی شاید. اندازد خطر به بسیار را حرفه این است ممکن فناوری واقع در بلکه

 .باشد آن

 کتاب الکترونیکی چیست؟ 

 بتوان که صورتی به دیجیتال قالب در کتاب یک اطالعات دخیره ": کرد تعریف گونه این توانمی ساده طور کتاب الکترونیکی را به 

 دیسک"  ،"فشرده  دیسک"  نظیر  دیجیتالی  محملهای  روی  توانرامی  الکترونیکی  کتابهای  ".کرد  مشاهده  کامپیوتر  صفحه  روی  بر  را  آن

 بریتانیکا، المعارفهانی وب، و جز آن منتشر کرد. برای مثال، بسیاری از منابع مرجع نظیر دایرةج شبکه ،"دیجیتالی فشرده

 جهانی  شبکه نیز و فشرده دیسک روی بر چاپی، قالب بر عالوه قبیل، این از و آکسفور فرهنگ وبستر، فرهنگ آمریکانا، المعارفدایرة

  شبکه   طریق  از  را اند تا عالوه بر لوح فشرده، انتشارات خودنابع مرجع سعی کردهم  ناشران  اخیر،  سالهای در  هستند  دستیابی  قابل  وب

. دهند قرار خوانندگان از وسیعی طیف دسترس در فرامتنی و ایرسانه چند قابلیتهای با و تر،ارزان  فراگیرتر، محیطی در وب جهانی

د. برخی کتابهایالکترونیکی، شکل چاپی ندارند و فقط در کر شناسایی وب محیط در صورت دو به توانمی را الکترونیکی کتابهای

 انجام الکترونیکی صورت به وب، محیط در گرفتن قرار تا تألیف زمان از کتاب شوند. همه فرآیند نشرقالب دیجیتالی منتشر می

لحاظ اثری منحصر به فرد به شمار  این از و یافت سنتی هایکتابخانه و چاپی جهان در تواننمی را کتابهایی چنین بنابراین .شودمی

 به  ناشران واقع، در. است روروبه اقتصادی و معنوی، حقوقی، مشکالت با هنوز الکترونیکی آیند. این بخش از عرصه نشر کتابهایمی

بان یعنی مخاط از جدیدی جامعه نیازهای به پاسخگویی لحاظ از چه و دیگران با رقابت نظر از چه که اندبردهپی مهم نکته این

. محیطهستند این در آفرینینقش به ناچار و ندارند اینترنتی نشر قابلیتهای و امکانات به توجه جز ایچاره ،"اینترنتی خوانندگان"

 ناشران که آیندمی شمار به شده منتشر چاپی هاینسخه  الکترونیکی شکل واقع در وب، محیط در الکترونیکی کتابهای از دوم بخش

   .هستند گسترش و توسعه حال در سرعت به الکترونیکی کتابهای گروه این. اندکرده پذیردسترس  طریق وب نیز از را آنها

 الکترونیکی،  کتابهای  الکترونیکی انواع کتابهای

 :شوندمی تقسیم زیر گروههای به کاربردهایشان با توجه به ویژگیها، امکانات، و 

  نمودار  تصویر،  گونههیچ ین دسته، کتابهای الکترونیکی فقط شامل اطالعات متنی هستند وا کتابهای الکترونیکی فقط متن ـ در .1 

 .شوندنمی شامل را آن جز و

 .دارد وجود نیز شده اسکن تصویر تعدادی متنی، اطالعات کنار در ـ کتابهای الکترونیکی دارای تصاویر اسکن شده .2 

 .دارد وجود کنار اطالعات متنی، تعدادی تصویر انیمیشن و یاقطعاتی از فیلم نیز در ـ متحرک تصاویر با الکترونیکی کتابهای .3 

 رابطه  کاربر با حدی تا الکترونیکی و صوتی امکانات از استفاده با الکترونیکی کتابهای الکترونیکی سخنگو ـ این دسته کتابهای .4 

 .کنندمی  برقرار

 و کتاب میان سویه دو و ایرسانه چند رابطه یک الکترونیکی ن دسته از کتابهایدر ایای ـ کتابهای الکترونیکی چند رسانه .5 

 نظر  در آنها در تحقیق و جستجو برای کمکی امکانات و اندمتفاوت چاپی و سنتی کتابهای با کامالً  دسته این .شودمی برقرار خواننده
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گیرند. برای ، و یا متن ساده در دسترس قرار میPDF، HTML قالب در  بیشتر  وب  محیط  در  الکترونیکی  کتابهای.  است  شده  گرفته

 .کرد  مطالعه  را  آنها  فصل یا  صفحه  یا  و  داد  انتقال  خود  شخصی  کامپیوتر   به  را  کتابها  متن  همه باید  الکترونیکی مطالعه برخی کتابهای

 ناشران  نظر  از  وب  محیط  در  کتاب نشر ترین مزایایمهم 

 همه  همزمان دسترسی و وب محیط در الکترونیکی کتابهای از نسخه یک فقط انتشار. کتاب های تولید و چاپکاهش هزینه -1 

 قراردادن  و تهیه البته. نباشد کتاب یک از باال شمارگانی انتشار به نیاز چاپی کتابهای برخالف تا شود می موجب آن، به خوانندگان

 گرافیکی،  ناشران نظیر ثبت حوزه، خرید فضا در محیط وب، طراحی  برای  جانبی  هایهزینه   دارای  وب محیط  در  الکترونیکی  کتاب  یک

 دیگر موارد و شبکه، و کامپیوتری تجهیزات خرید اطالعات، ورود اطالعاتی، پایگاه و جستجو برنامه نوشتن سایت، دارینگه و حفظ

 بار یک فقط واقع ر نیز استفاده شوند و دردیگ الکترونیکی کتابهای نشر در توانندمی فوق  تجهیزات و امکانات از بسیاری ولی است،

 .شوند هزینه ناشر

 کتابها انبارکردن شوند، روروبه آن با ناشران است ممکن که مشکالتی از یکی. کتاب کردنعدم نیاز به فضای فیزیکی برای انبار  -2 

از به فضای فیزیکی برای انبارکردن کتاب نی الکترونیکی قالب در کتاب نشر. است اضافی هاینسخه  داری نگه نیز و توزیع از قبل

 ،رطوبت  نظیر مناسبی شرایط از کتابها داری نگه محیط اگر این، بر عالوه. شودمی ذخیره دیجیتال قالب ندارد، زیرا همه اطالعات در

یجیتال همواره یکسان د اطالعات کیفیت ولی. رسید خواهد آسیب زمان مرور به چاپی نسخ به نباشد، برخوردار آن جز و نور گرما،

 .ماندمی

 توزیع  عدم هستند،  روروبه  آن  با  ما  کشور  در  ویژه  به  ناشران  که  مشکالتی  از  یکی.  دیگر عدم نیاز به توزیع و ارسال کتاب به نقاط -3 

دیگر ندارند، اما  نقاط به ارسال یا و توزیع به نیاز الکترونیکی کتابهای. است مختلف شهرهای در کتابها هزینه کم و مناسب سریع،

 الکترونیکی، پست  وب،  سایت  مطبوعات،  طریق  از  تواندمی  فرایندی  چنین.  ساخت  مطلع  آنها  انتشار  از  را باید به نحو مناسبی خوانندگان

 .داد نمایش فروشیها کتاب ویترین پشت در تواننمی را الکترونیکی کتابهای دیگر تعبیر به. شود انجام چاپی تبلیغات و

 و  شودمی تولید الکترونیکی کتاب از نسخه یک تنها که آنجا از. مختلف فروشان به دالیلبرگشت کتاب از سوی کتابعدم -4 

 روروبه کنندگانتوزیع  و فروشانکتاب  سوی از کتاب برگشت مشکل با گاههیچ ناشران گیرد،می قرار دسترس در وب محیط در

 .شد نخواهند

 را  سنتی  صورت  به  کتاب  چاپ راه  سر  بر موانع  از  بسیاری الکترونیکی  قالب در  کتاب کتاب نشرسرعت بخشیدن به چرخه نشر    -5 

 فروشیهاکتاب  به  ارسال  و  توزیع  و  صحافی، چاپ،  کیفیت  بررسی  چاپخانه،  به  کتاب  ارسال  به  نیازی  دیگر  مثال  برای  دارد،می  بر  میان از

گذاری صحیح و راهبردی برای نشر کتاب به صورت الکترونیکی انجام یاستس  قبالً که  شودمی  حاصل  هنگامی  موضوع  این  اما.  نیست

   .باشد شده

 یا و معرفی مطالعه از پس کجا هر از توانندمی خوانندگان که است این "کتاب پیوسته خرید" از منظور. کتاب خرید پیوسته  -6 

های سنتی توزیع کتاب این است که خوانندگان های شیوهمحدودیت از یکی. کنند اقدام آن خرید و سفارش به کتاب، بررسی و نقد

 در خوانندگان شامل فقط موضوع این که است حالی در این و کنند مراجعه کتاب معرفی منابع یا فروشیهاکتاب  مجبور هستند به

تواند به هر زمان می در و کجا هر از کس هر اینترنت، طریق از کتاب پیوسته خرید نظام در. شودمی خاص جغرافیایی منطقه یک
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 که شودمی باعث موضوع همین. بپردازد آن سفارش و انتخاب به نظر، مورد کتاب مقدماتی مطالعه از سایت ناشر مراجعه کند و پس

 انتشارات  نمایش  برای  را  فیزیکی  و  مکانی  محدودیتهای  و نمایند  جذب  دیگر  جغرافیایی  مناطق  در  را  بیشتری  خوانندگان  بتوانند  ناشران

  را  خود انتشارات پیوسته  خرید امکان و هستند وب سایت دارای معتبر و معروف ناشران همه تقریباً خود از میان بردارند هم اینک،

 .دهندمی

 کمیاب  و  استفاده پر  مرجع  کتابهای  خرید  برای  ویژه  به  خوانندگان  که  مشکالتی  از  یکی.  چاپی هایشدن نسخهجلوگیری از تمام -7 

 دیگر  مختلف  دالیل  به ناشر  و رفته  فروش  به  نشر  بازار  در  آنها های چاپیرو هستند، دسترسی به آثاری است که همه نسخهبهرو  آن  با

 محیط  در کتاب نشر .گویندمی چاپ از خارج کتابهای اصطالحاً کتابها گونه این به. است نکرده آن از جدید چاپهای انتشار به اقدام

 بتوانند  همواره  خوانندگان  و  نشوند  روروبه  چاپی  هاینسخه   رسیدن گاه با مشکل به اتمامدهد که هیچن میناشرا  به  را  فرصت  این  وب

 .کنند اقدام نظر مورد کتاب خرید برای

 تعداد  دسترسی الکترونیکی، قالب در کتاب نسخه یک فقط تولید. الکترونیکی آثار و بیشتر عناوین انتشار برای فرصت بیشتر   -٨

 ترتیب بدین و شودمی کتاب تولید هزینه کاهش به منجر دیگر موارد و همزمان، ز خوانندگان به یک نسخه از کتاب به طورا زیادی

 امروز  دیگر  عبارت  به.  بپردازند  هایتخصصیزمینه  در  ویژه  کتابهای  از  بیشتری  عناوین  انتشار  به  تا  کنندمی  پیدا  بیشتری  فرصت ناشران

ران خصوصی، به دلیل محدودیتهای مالی تمایل دارند عناوینی را که مخاطبان بیشتری دارند به چاپ ناش بیشتر که شود می دیده

 تخصصی  کتابهای  انتشار  سوی به  را  ناشران  تواندمی حدودی  تا  وب  محیط  در  الکترونیکی  نشر نمایند،  کسب  بیشتری  سود برسانند تا

 .دهد سوق  ناشناخته نویسندگان به متعلق یا

 نشر کتاب در محیط وب محدودیتهای 

 :از اندعبارت آنها ترینمهم و است، مواجه نیز فناورانه و فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، موانع و محدودیتها با وب، محیط نشر کتاب در

وب   در  الکترونیکی  کتابهای  به  دسترسی  برای  خوانندگان  که  محدودیتهایی دسترسی به خط اینترنت و کامپیوتر. یکی از        -1 

 حال در کشورهای در ویژهبه  ویژه کامپیوتر است. در واقع بسیاری از خوانندگانبا آن مواجههستند، دسترسی به خط اینترنت و به

 خود  بالقوه  خوانندگان  از  عظیمی بخش  الکترونیکی،  کتابهای  ناشران تا  است  شده  سبب  امر  همین و  نیستند  فوق امکانات  دارای  رشد

 را   امیدی  هایروزنه   اینترنت، این وجود در طی سالهای اخیر، کاهش روزافزون قیمت کامپیوتر و هزینه اتصال به با.  بدهند  دست  از  را

 .است گشوده الکترونیکی کتابهای ناشران روی به

ناشران   برای  چه  چاپی کتابهای  از  حتی  الکترونیکی  کتابهای  مؤلف  حق  به  مربوط  مسائل.  الکترونیکی مؤلف و کتابهایحق        -2 

 تمام  کردن  زیاد  و  کم  سهولت  و  الکترونیکی  کتابهای  از  غیرمجاز  استفاده سازتر است.تر و مشکلو چه برای نویسندگان، بسیار پیچیده

  و  متون الکترونیکی ارسال و تغییر، تکثیر، ذخیره، واقع در. است ساخته مواجه مشکالتی با را نویسندگان و ناشران آنها، از بخشی یا

  موضوع   هنوز  الکترونیکی  نشر  در  پیشتاز  کشورهای  در  حتی.  گیردمی  صورت  سادگی کتابهای الکترونیکی در بسیاری موارد به  تصاویر

 و  مؤلف حق موضوع. نگرندمی موضوع این به تردید دیده با نویسندگان و ناشران و است نشده حل الکترونیکی کتابهای مؤلف حق

ترین چالشها و موانع بر سر راه انتشار این گونه آثار در قالب الکترونیکی توان یکی ازمهمرا می  وب  محیط  در  کتاب  نشر  معنوی  مالکیت

 المللیبین  یا  و  ملی  سطوح  در  کالن  گذاریسیاست  به  نیاز  و  است  تر پیچیده  الکترونیکی  نشر  فناورانه،  هایجنبه   از  که  زیرا  آورد،  شمار به

 .دارد
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 به  وب طریق از توان کتابهای الکترونیکی رالکترونیکی. این سؤال مطرح است که چگونه میا چگونگی فروش کتابهای       -3 

 از  استفاده و آن، مالکیت حفظ و کتاب مشاهده برای "عبور کلمه " ارائه خوانندگان، توسط کتاب هزینه پرداخت نحوه. رساند فروش

 .آیندشمار می به مشکالت جمله از کتاب هزینه پرداخت برای اعتباری کارتهای

 نسبت  کامپیوتر  نمایش  صفحه  روی  بر  کتاب  متن  خواندن.  وب  محیط  در به خواندن کتابهای الکترونیکی  مشکالت مربوط        -4 

 هایرسانه  از زودتر کامپیوتر صفحه روی بر خواندن هنگام انسان چشم که است کرده ثابت تجربه. است دشوارتر چاپی هایرسانه  به

 کامپیوتر  نمایش صفحه بردن باال و پایین. باشد داشته را الزم تمرکز چاپی کتابهای تواند نظیرشود و خواننده نمیمی خسته چاپی

 موارد  از بسیاری در انسان چشم و است ترمشکل چاپی کتاب از  صفحه یک زدن ورق  به نسبت کتاب متن کردن دنبال برای نیز

 .کرد مطالعه وضعیتی هر در را وب محیط در الکترونیکی ان کتابتونمی این، بر عالوه. کندمی گم را مطالب

 استناد منظور به محققان برای را مشکالتی همواره وب محیط ناپایدار ماهیت. الکترونیکی مشکالت استناد به کتابهای       -5 

از افراد، اینترنت را کتابخانه مجازی به شمار   بسیاری  امروزه، .است  آورده  وجود به  محیط این  در  الکترونیکی  اطالعاتی  منابع به  پایدار

 است  این سؤال حال .دهدمی مختلف هایزمینه در را اطالعاتی پایگاههای و منابع از وسیعی طیف به دسترسی آورند که امکانمی

مانند. به تعبیر اقی میب تغییر بدون و هستند دسترس قابل همواره محیط این در موجود منابع ،"حقیقی هایکتابخانه " نظیر آیا که

 ناشی  مشکالت   ترینمهم.  کرد پیدا  دسترسی  توانمی  نیز  فردا  ایم،کرده  استناد  الکترونیکی  محیط  این  در  دیروز  که دیگر آیا به منابعی

العات در اینترنت، اط  محتوای  تغییر  اینترنت،  در  اطالعات  رفتن  ازمیان  یا  و  شدن ناپدید:  از  اندعبارت  الکترونیکی  کتابهای  به  استناد  از

 تنها نه استناد، و استفاده برای محققان برخی تا است شده باعث مشکالتی چنین بروز. اینترنت در منابع به دسترسی نشانی تغییر و

 .بنگرند تردید دیده به نیز وب در اطالعاتی منابع دیگر به بلکه الکترونیکی، کتابهای به

 کتابهای  از  توانندمی المللیبین  و  ملی  فهرستگانهای  یا  فهرستها  طریق  از  خوانندگان لکترونیکی.ا نبود فهرستگان کتابهای         -6 

 محیط در الکترونیکی کتابهای مختص المللیبین و ملی فهرستگان یا فهرست یک آنکه حال کنند، حاصل آگاهی شده منتشر چاپی

 .ناشر یا سایتی خاص است یک به مربوط بیشتر است دسترسی قابل آنچه و ندارد وجود وب

 آینده در چاپی کتابهای نابودی هایزمزمه هم شما شاید. الکترونیکی مسائل معنوی مربوط به نشر کتاب در قالب       -7 

 نظران صاحب از بسیاری امروزه،. باشید خوانده منابع برخی در یا و باشید شنیده را هاکتابخانه در الکترونیکی کتابهای جایگزینی و

 هایجنبه و لذتها برخی الکترونیکی صورت به نشر. شود چاپی کتابهای جایگزین تواندنمی ایرسانه که هیچ باورند این بر کتاب نشر

 خواب  هنگام کتاب مطالعه چاپی، کتابهای صفحات زدن ورق  لذت. بردمی میان از را چاپی کتابهای خواندن و کردن استفاده معنوی

 زمانی ی کند، بردن کتاب با خود به مدرسه، سفر، و یا محل کار و خواندن آن در هرراحت  و آرامش  احساس  خواننده  که  حالتی  هر  در  یا

 اثر  یک  عنوان  به  شخصی  کتابخانه  قفسه در  چیدنآنها  و  هنری  کتابهای  آوریجمع  کتاب،  گرفتن و  دادن  هدیه  است،  احتیاج  آن  به  که

از میان خواهند رفت. انسان ممکن است با یک کتاب  اثر یک "الکترونیکی نشر"ازطریق همه و همه ماندنی، یاد به و ارزشمند

 جهان در که کند یادداشت و بنویسد مطالبی آن حاشیه در یا و ببرد لذت آن با تماس از و بخواند را آن بارها و بگیرد انس چاپی

های کتاب به مرور یان قفسه م در و بروند فروشیهاکتاب به دارند عالقه افراد از  بسیاری همچنین،. نیست پذیرامکان الکترونیکی

 ما. است وفا«»بی  گفت بتوان هم شاید و ناپایدار خشن، جهانی دیجیتال، دنیای آنکه حال. بزنند ورق  را آنها و بپردازد دلخواه عناوین

ما به خط  دسترسی اگر اما کنیم، مطالعه را آن و برداریم شخصی کتابخانه قفسه از را خود عالقه مورد کتاب توانیممی لحظه هر

  مواردی،  چنین شدن مطرح. کنیم مشاهده را خود عالقه مورد الکترونیکی کتاب توانست نخواهیم شود، محدود کامپیوتر و اینترنت
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 از الزم اندازه به اینترنت محبوبیت عدم دلیل به است ممکن ایران در. است اینترنتی نشر و دیجیتال عصر تاریک طرف به مربوط

 الکترونیک  نشر  باید  شروع  برای  که  است مندی از این فناوری در ایران ایناستقبال نشود. بهترین نقطه شروع  بهره  الکترونیکی نشریات

 نیز  انتشاراتی  شرکتهای.  شود  داده  نشان  صنعت  صاحبان  به  آن  اهمیت  و  تبلیغات باید  و  کرد  تدریس  و  بررسی  دانشگاهی  صورت  به  را

 خود چاپی هاینسخه  و الکترونیکی هایهای متفاوتی برای نسخه خاطبان، تبلیغات و تعرفهم عالیق و سنی گروه به توجه با باید

 مطلب  چون  نویسنده.  شد  خواهند  راضی  چرخه  این  در  همه  کار  این  شروع  با.  برسند سوددهی  به  نشر  دو  هر  از  استفاده  با  تا  برگزینند،

  برای  کمتری هزینه چون ناشر کند،می تر دریافتچون مطلب را سریع خواننده رساند،می فروش به بهتر هزینه با و ترراحت  را خود

 سود و مشتریان و داده نشان مشتریان به را خود کاالی مناسب تبلیغات با چون صنعت صاحبان و شود،می متقبل الکترونیک نشر

  .کنندمی  جذب بیشتری

 روشهای نشر الکترونیکی 

 :کندبندی مینشر الکترونیکی این چنین دسته چهار روش اساسی را در حوزهء "ویتایلو" 

 پایگاه"کتابفروشی اینترنتی: حرکت اولیه در ایجاد فروشگاه کتاب مجازی انجام شد. نمونه برجسته این نوع بازار فروش کتاب  .1 

های پستی اثر تخفیف هزینه  البته .  دهد کاهش  کاربران  برای  کتاب  خرید  هزینهء  از  درصد  4۰  تا  تواندمی  امکان  این.  است  "آمازون  وب

 .بردمذکور را از بین می

کتابهای الکترونیکی: آیندهء کتاب الکترونکی امیدبخش است. تولید کنندگان کتاب الکترونیکی و فروشندگان یک استراتژی را  .2 

 .تهای نوین، در آیندهء نزدیک بهبود خواهد یافکنند. استانداردهای این حوزه با ابداع روشدنبال می

ماند. چاپ مبتنی نشر دیجیتالی در چاپ مبتنی بر نیاز: در این نوع نشر دورگه، اطالعات تا زمان چاپ بصورت مجازی؛ باقی می .3 

کند که بر نیاز با دو فرآیند تولید و توزیع مرتبط است. این نوع نشر یک راه حل برای چاپ با شمارگان کم برای مطالبی را فراهم می

 .شوداند. مدل توزیع در این نوع نشر کم و بیش دچار تغییر و تحول میهزینهء زیاد فناوری چاپ، منتشر نشده قبالً به دلیل

نشر مستقیم در شبکه: بیشتر ناشران منتظر رواج و توسعه نشر الکترونیکی هستند تا پس از آن و بر اساس شرایط جدید ساختار  .4 

ای جدید نشر و توزیع الکترونیک سازگار سازند. به هر حال برخی استراتژیهای قانع کنندهسازمانی خود را متحول نموده و با وضعیت  

 .شبیه کار رادیو تلویزیون است تا نشر "بریتانیکا"در این حوزه تعریف شده است، مانند دائرةالمعارف بریتانیکا. کار 

یژگی هایی داشته و به تولید و بازتولید چه  اما پرسش اصلی این است که رسانه های جدید دیجیتال و الکترونیک چه و 

شرایطی می پردازند که اینچنین در تقابل با رسانه های سنتی، بخصوص رادیو و تلویزیون قرار گرفته و عرصه حیات 

   آنها را تنگ می کنند؟

یکی خود زمینه های سخت افزاری  رسانه های الکترونیکی و دیجیتالی فی نفسه و با اتکا بر ظرفیت ها و امکانات فنی و تکنولوژ -1 

الزم را برای تکثر و تنوع رسانه ای فراهم می کنند؛ البته شاید اشاره و توجهی به رادیو آماتوری برای اثبات این که امکان چنین تنوع 

نظیر پادکست و تکثری در چارچوب امکانات رسانه های سنتی نیز مقدور بوده است ، صورت گیرد؛ اما اندکی آشنایی با رسانه ای 

می تواند امکانات تنوع و تکثری را که در پرتو تولید محتوای رادیویی در فضای اینترنتی حاصل می شود در قیاس با رادیو آماتوری 
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کامال مشخص کند. به بیان دیگر، تنوع و تکثر حاصل از فعالیت پادکست ها، چه از نظر امکانات و مقدورات و چه از حیث ظرفیت ها 

 .ی ها، قابل قیاس با رادیو و حتی رادیو آماتوری نیستو توانای

میالدی ، ۷۰و  6۰رسانه های الکترونیکی و دیجیتالی بر فردیت خالق و فعال دامن می زند. نظریه پردازان انتقادی دهه های  -2 

روکراتیک به یکدیگر مرتبط شده جامعه مدرن را جامعه ای معرفی می کردند که در آن افراد منفرد با روابط سرد و رسمی نهادهای بو

و وجودشان تحت سیطره رسانه های فراگیر مدرن به صورت منفعالنه ای شکل می گرفت؛ اما رسانه های الکترونیکی و دیجیتالی بر 

و مبنای شرایط فراهم آمده مدعی فضای ارتباطی ای هستند که در آن هر فردی می تواند فعاالنه درگیر در یک نظام ارتباطی شده 

  .با استفاده از این رسانه های جدید به لف و نشر عقاید و اطالعات خویش بپردازد

 داعیه  نظران صاحب برخی که رسانه های الکترونیکی و دیجیتال آنچنان مصرف رسانه ای و نقش مخاطب را دگرگون کرده اند -3 

 .است گیرنده و فرستنده اط دوسویه میانرا دارند که حکایتگر ارتب (interactor) متعامل ایجاد و مخاطب مرگ عصر

 .کنند می دامنه انتخاب مخاطبان را بسیار وسیع (media menu) رسانه های الکترونیکی و دیجیتال منوی رسانه ای -4 

 اجابت و درخواست و پاسخ و پرسش میان فاصله ویژگی این نتیجه  در شتابندگی از دیگر ویژگی های عصر دیجیتال است. -5 

 .کاهش می یابد بشدت

رسانه های دیجیتال با اتکا به ظرفیت ها و ویژگی هایی نظیر برقراری ارتباط دوسویه و متعامل بازسازی واقعیات به صورت  -6 

مجازی و استفاده از ظرفیت های چندرسانه ای کارکردهای آموزشی بسیار وسیع و جذابی یافته اند و عرصه را برای فعالیت آموزشی 

 .نتی بسیار تنگ کرده اندرسانه های س

رسانه های دیجیتال و الکترونیکی در قیاس با رسانه های سنتی گستره توزیع وسیع تری دارند و کمتر کنترل پذیرند. به عبارت  -7 

مشخص تر در حالی که گستره پخش رسانه های سنتی توسط مقررات سرزمینی عموما محدود می شود، رسانه های جدید نظیر 

ماهواره چنین محدودیتی نداشته و در گستره بسیار وسیعی پخش می شوند. پس بسیاری معتقدند در حالی که اصالتا  اینترنت یا

    .رسانه های سنتی ملی هستند، رسانه های دیجیتالی جدید از اساس جهانی اند

  با آرزوی موفقیت شما

 


