
مدیریت و ســردبیری نشــریة دیجیتال نیازمند آشنایی 
با مبانی نظری و یک سلســله قواعد عملی و کاربردی است. 
ســئوال اصلی این اســت که دیجیتالی شــدن در حوزه ها و 

بخش های متفاوت نشــریه چه تغییری ایجــاد می کند، این 
تغییرات چه تأثیری بر در کار مدیریت و سردبیری مجله دارند 
و تیم سردبیری و شــورای برنامه ریزی نشریة دیجیتال برای 

هفت گام دیجیتال شدن نشریات

پروندۀ  تولید دیجیتالی مجالت تخصصی رشد

نخستین نشست علمیـ  کاربردی 
فرایند تولید دیجیتالی نشریات 

رشد تخصصی

اشاره
تولید دیجیتال مجالت رشد تخصصی، نقطة عطفی در تولید این مجالت به شمار می رود. امروزه سیطرة 
فضای وب در همه جا قابل مالحظه است؛ از جمله در رسانه. بعضی دوستان سردبیر رشد در فضای وب غرق 
و برخی هم با فضای وب بیگانه هســتند. اما شرایط به گونه ای است که گریز از فضای وب غیر ممکن است. 
تقریبًآ مطالبة مشترک مخاطبان مجالت رشد این است که غیر از فضای کاغذی، فضای وب هم فعال تر باشد.
در دورة تحصیلی پیش رو، مجلة »رشد آموزش زیست شناسی« عالوه بر نسخة کاغذی، به صورت نسخة دیجیتال 
هم عرضه خواهد شد. ما برای فراهم کردن این بستر چند گام باید برداریم. یکی از آن ها تغییر نگرش است. یعنی ابتدا 

دیدگاه ها و نگاه ها را تغییر دهیم بعد به تولید نشریة دیجیتال بپردازیم. 
آنچه در ادامه می آید،  متن سخنرانی فریبرز بیات، کارشناس حوزة رسانه و سردبیر مجلة »رشد آموزش 
علوم اجتماعی« در نخستین نشســت علمی ـ کاربردی فرایند تولید دیجیتالی نشریات رشد تخصصی با 

عنوان »چیستی نشریة دیجیتال و تفاوت آن با نشریة کاغذی« در تاریخ 9 مرداد 1396 است.

سخنران: فریبرز بیات
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مدیریت چنین نشریه ای چه مالحظاتی را باید 
در نظر بگیرند؟

مبانی نظری
دربـارة  کلـی  زمینه  هـای  پیـش  ابتـدا 
دیجیتالـی شـدن را مطـرح می کنـم و سـپس 
بـه این موضـوع می پردازم که دیجیتالی شـدن 
در بخش های گوناگون نشـریه و کار مطبوعاتی 
چـه تأثیری بر کار سـردبیران، مدیران داخلی و 

تیـم برنامه ریـزی مجلـه می گـذارد. 

از نیمـة دوم قـرن بیسـتم و اوایـل قـرن 
بیسـت و یکـم فرایندهایـی در جهـان شـکل 
گرفته انـد کـه دنیـای مـا را بـه کلـی دگرگـون 
سـاخته اسـت. تصویـری که مـا قبـاًل از دنیای 
پیرامـون خـود داشـتیم، در حـال تغییر اسـت. 
از بیـن عوامـل متفاوتـی که این تغییر را شـکل 
داده انـد، بـه چهـار فراینـد که نقش اساسـی در 
شـکل دادن بـه دنیـای آینـده داشـته و دارنـد، 

می پـردازم. 

در عصر رسانه ای 
شدن »اطالعات« 
به قدرت و عامل 
اصلی شکل دادن 
به جهان آینده 

تبدیل شده است.
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یکـی از ایـن فرایندهـا »جهانـی شـدن« اسـت. فراینـد 
جهانـی شـدن مـا را از حصـار و محـدودة خـاص قومی، ملی 
و منطقـه ای خـارج می کنـد و در جهـان وسـیع تری قـرار 
می دهـد. همـة فعالیت  هـا و امور می تواند در سـطح وسـیعی 
تأثیرگـذار باشـد و متقابـاًل  اتفاقاتـی که در جهـان می افتند، 
می تواننـد روی مـا تأثیر داشـته باشـند. تجلی جهانی شـدن 
را مـا بیشـتر در حـوزة اقتصـاد می بینیم که تولیـد و مصرف 
بسـیاری از کاالهـا و خدمـات شـکل جهانـی به خـود گرفته 
اسـت. نوسـانات بـازار جهانـی و بسـیاری از کاالهـا را مـا در 
زندگـی روزمـرة خـود احسـاس می کنیـم. نـرخ دارو، دالر و 
قیمـت نفـت از آن جمله اسـت. گذشـته از اقتصـاد، فرهنگ 
و گرایش هـا و سـبک های زندگـی نیـز بـه دلیـل مـراودات و 
ارتباطـات بـه هـم نزدیک شـده اند. در مجموع جهانی شـدن 
فرایندی سـاختاری اسـت که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم 
دنیـای پیرامـون ما را شـکل می دهد. ما ناچار هسـتیم به آن 
پیونـد بخوریم و به آن توجه داشـته باشـیم و خودمـان را در 

فضایی جهانـی ببینیم. 
فرایند سـاختاری دیگر» تجاری شـدن« اسـت. در دنیای 
جدیـد همـه چیز تبدیل بـه کاال و قابل خرید و فروش شـده 

اسـت. یکـی از چیزهایـی کـه بـه کاال تبدیـل 
در  اگـر  اسـت.  اطالعـات  و  خبـر  می شـود، 
دنیاهـای قبلـی سـرمایه و قـدرت اصلـی از آِن 
زمیـن، کار، سـرمایه یا فنـاوری بـود، در دنیای 
جدیـد، اطالعات به سـرمایة اصلی و یک کاالی 
قابـل خریـد و فـروش تبدیـل شـده اسـت. دیر 
و زود شـدن خبـر، یـا کـم و زیـاد شـدن آن 
را  تجـاری  رقابت هـای  صحنه هـای  می  توانـد 

شـکل دهـد. اطالعـات مبنـای خیلـی از مناسـبات پولـی ـ  
کاالیـی اسـت. اطالعـات به روند تجاری شـدن دنیـای آینده 
شـتاب بیشـتری داده اسـت، به طـوری که برای هـر چیزی، 
بـازاری شـکل گرفته اسـت. قاعدة عرضـه و تقاضـا و ارزش  های 
اقتصـادی بـه همـة عرصه های اجتماعـی، فرهنگی و سیاسـی 
سـرایت کـرده و همه چیز قابـل خرید و فروش و معامله اسـت.

فرایند دیگر، »فردی شدن« است. امروزه همه چیز دارد 
شکل خصوصی و فردی به خود می گیرد. ما تا پیش از این در 
فضاهای جمعی زندگی می کردیم. ارزش ها، عقاید، نوع نگاه، 
طرز لباس پوشیدن و… ما بیشتر از فضای جمعی که در آن 
قرار گرفته بودیم تأثیر می پذیرفت. اما هرچه جلوتر آمدیم، 
فردی تر شدیم. خصوصیات، عقاید و نیازها و سبک زندگی 
خاص خودمان را داریم. حتی خیلی از مواقع در یک خانواده، 
تک تک اعضای خانواده سلیقة غذایی خاص خود را  دارند. 
و  افکار  تا  پوشیدن  لباس  و  از غذا خوردن  این  از  اما پیش 
عقاید افراد، همه از جمع و گروه های اجتماعی در سطح ملی 
یا منطقه ای و قومی و خانوادگی پیروی می کرد. االن همه 
چیز تغییر کرده و فردی شده است. حتی رسانه هم فردی 
شده است. عنوانی که ما داریم شاید پارادوکسیکال باشد. پیش 
از این می گفتند رسانه های جمعی یا رسانه های 
گروهی اما االن به سمت رسانه های فردی پیش 
می رویم. یعنی هر کس رسانة خودش را دارد، هر 
کس سایت و وبالگ خودش را دارد و در نهایت 

هر کس کانال خودش را دارد.
فراینـد چهـارم یعنـی موضـوع اصلی بحث 
من، »رسـانه ای شـدن« اسـت. در کنـار جهانی 
شـدن، تجاری شـدن و فردی شـدن بـه عنوان 

در عصر رسانه ای 
شدن، نه رسانه جدا از 
ماست و نه ما جدا از 
رسانه  هستیم. رسانه 
جزئی از زندگی و در 
بطن و متن زندگی 

ماست
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سـه عامـل سـاختاری کـه دنیـای آینـده را شـکل می دهـد، 
فرایندی هم به اسـم »رسـانه ای شـدن« شـکل گرفته است. 
در ایـن فراینـد، رسـانه از زندگـی جدا نیسـت. نمی شـود آن 
را کنـار گذاشـت. در ایـن فرایند، رسـانه فقط ابـزار و فناوری 
نیسـت. رسـانه بـه زبانی تبدیل شـده اسـت که مـا از طریق 
آن بـا هـم ارتبـاط می گیریـم و گفت وگـو می کنیـم. رسـانه 
بـه فرهنـگ و محیطی تبدیل شـده اسـت کـه در آن زندگی 
می کنیـم. پیش تـر بحـث این بـود که رسـانه ها چیـزی جدا 
از مـا هسـتند و فناوری های قدرتمندی هسـتند که می توانند 
روی مـا اثـر بگذارنـد و افکار و نیازهای ما را شـکل بدهند. از این 
دیـدگاه با عنوان سـنت مطالعاتی »تأثیر رسـانه های قدرتمند« 
نـام می برنـد. بعـد از آن جریانـی شـکل گرفت با ایـن مضمون 
کـه ایـن رسـانه ها نیسـتد که مـا را شـکل می دهند و بـرای ما 
تصمیـم می گیرند، ما مخاطبان هسـتیم که تصمیم می گیریم 

کـه از کـدام رسـانه چگونه و چقدر اسـتفاده کنیم. 
امـا در عصـر رسـانه ای شـدن، نه رسـانه جدا از ماسـت و 
نـه مـا جدا از رسـانه هسـتیم. رسـانه جزئـی از زندگـی  و در 
بطـن و متـن زندگـی ماسـت. مـا از تولـد تـا مرگ با رسـانه 
عجیـن هسـتیم و نمی توانیـم خودمان را از رسـانه دور کنیم. 
همـه بـه نوعـی درگیـر رسـانه هسـتیم. رسـانه چیـزی جدا 
نیسـت کـه از بیرون بـر ما تأثیـر بگـذارد. انگار رسـانه درون 
تـک تک ماسـت. با ما عجین شـده اسـت و نمی توانیـم از آن 
فاصلـه بگیریم. بـدون رسـانه نمی توانیم ارتبـاط برقرار کنیم 
و تعامـل و گفت وگـو، یـا کار و تفریح داشـته باشـیم. خرید و 
فـروش و صنعـت و تجارت بدون آن میسـر نیسـت و خالصه 
بسـتر همـة فعالیت هـا، از کار و تجارت و درس، تا دوسـتی و 

ازدواج و تشـکیل خانواده رسـانه اسـت.

ویژگی های رسانه ای شدن 
 در عصر رسانه ای شدن، »اطالعات به قدرت و عامل اصلی 
شکل دادن به جهان آینده تبدیل شده  است. اطالعات از حالت 
کمیابی به وفور رسیده اســت. اگر قباًل دسترسی کمتری به 
اطالعات داشتیم و در دسترسی به اطالعات مشکل داشتیم، 
االن در حال غرق شدن در اطالعات هستیم. فوران اطالعات 
به قدری زیاد اســت که نمی دانیم چه چیزی را انتخاب کنیم 
و کدام اطالعات معتبر و کدام غیر معتبر است. کدام به کار ما 

می آید و کدام به کار ما نمی آید. 
ویژگی دوم عصر رســانه ای شــدن این است که »ارتباط 
و تعامل در کانون توجه قرار گرفته اســت.« البته همیشــه 
شکل گیری جوامع محصول ارتباط و تعامل بوده است اما االن 
نقش ارتباطات خیلی بیشتر شده است. امروزه ارتباط و تعامل 
موتور محرکة جامعه شــده است. خیلی از صاحب نظران روی 
این موضوع نظریه  پردازی کرده اند و »کنش ارتباطی« یا »عقل 

ارتباطی« را عنصر اصلی جامعة نوین می دانند. 
خصوصیت دیگر رســانه ای شدن »قدرت عاملیت افراد« 
است. قدرت عاملیت و اثرگذاری افراد امروز نسبت به قبل خیلی 
بیشــتر شده است. چرا؟ چون امروز هر فرد، فقط فرد نیست، 
ادامة یک زنجیره و حلقه ای از یک شبکه است. به همین دلیل 
انگار یک فرد، یک جهان است که با افراد و گروه های دیگر گره 
خورده است. زمانی مارشال مک لوهان گفته بود که رسانه ها 
جهان را به یک دهکده تبدیل می کنند، این دهکده االن اتفاق 
افتاده است. آدم ها دیگر جدا از یکدیگر نیستند. ارتباط باعث 
شده است که آدم ها از طریق شبکه ای از حلقه های ارتباطات 
به یکدیگر متصل بشــوند. در این دنیای رسانه ای شده، حتی 
قدرت اشیا هم نســبت به قبل خیلی بیشتر شده است. قباًل 
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در حوزة علم، رسانه  ها 
علم را »دمکراتیک« 
کرده اند. یعنی هم 

تولید آن و هم مصرف 
آن را همگانی کرده اند. 

این طور نیست که 
دیگر علم مختص 

عده ای خاص باشد و 
یک فوت کوزه گری 

وجود داشته باشد که 
فقط عدة خاصی آن را 

می دانند

اشیا و لوازم معنی داشتند و نمادهایی از معانی 
و روابط بودند، اما االن اشیا برای خودشان تولید 

معنا می کنند و معنا سازند. 
در حوزة علم، رسانه ای شدن دنیای علم را 
کاماًل متحول کرده است. رسانه ها در این موضوع 
که چه گزاره ای علمی است و چه گزاره ای علمی 
نیست، مؤثرند. جریان ســازی که رسانه ها روی 
یافته  ها و پژوهش های علمی انجام می دهند، در 
مورد اعتبار بخشــی به یک نظریة علمی و یا از 
اعتبار انداختــن آن تأثیر فوق العاده ای دارد. اگر 
در عصر گذشته تفکیک علوم را داشتیم رسانه ها 
موجب شدند که ما به ترکیب علوم برسیم. نوعی 
نظریات تلفیقی و ترکیبی علمی در پرتو رسانه ها 

دارد شکل می گیرد.
در حوزة علوم انســانی که موضوع بعضی از نشریات ما هم 
هست، میزان مقاالت بســیار زیاد است و زمانی که جست وجو 
می کنید مقاالت جدید زیادی وجود دارند. عالوه بر این ها در حوزة 
علم، رسانه  ها علم را »دمکراتیک« کرده اند. یعنی هم تولید آن و هم 
مصرف آن را همگانی کرده اند. این طور نیست که دیگر علم مختص 
عده ای خاص باشــد و یک فوت کوزه گری وجود داشته باشد که 
فقط عدة خاصی آن را می دانند. االن رسانه ها کمک کرده اند که 
دانش علمی خیلی عمومی بشود. یکی از دانش هایی که خیلی 
عمومی شده، ژورنالیسم و ارتباطات است. آموزش روزنامه نگاری و 
ارتباطات تقریباً عمومی شده است. همة افراد به روزنامه نگار تبدیل 
شده اند؛ همان شهروند روزنامه نگار. در بسیاری از رشته های علوم 

دیگر هم متخصصان بین رشته ای و عمومی به وجود آمده اند. 
تأثیر دیگری که رسانه ای شــدن در حوزة علم گذاشته، 

پاســخ گو کردن علم است. علم قباًل به تغییرات 
اجتماعی کاری نداشت و در قبال آن مسئولیتی 
قبول نمی کــرد. فقط سیاســت مداران و نظام 
سیاسی باید پاسخ گوی تغییر و تحوالت جامعه 
می شــدند. اما امروز رســانه آکادمــی، علوم، 
دانشــمندان و پژوهشگران را پاســخ گو کرده 
است. االن ســؤال می کند که شما دانشمندان 
و پژوهشــگران در قبال تغییرات آب و هوا، الیة 
ازون، کم آبی و آلودگی هوا چه کرده اید؟ امروز 
رسانه در حوزة علم، به طور کلی معرفت شناسی 

و تلقی جدیدی ایجاد کرده است. 
هدف من از این مقدمــة نظری آن بود که 
تأکید کنم، رسانه ای شدن یک فرایند ساختاری 
کالن در دنیای جدید اســت. رسانه در عصر و 
دنیای ما ابزار و وســیله نیست که مختار باشیم از آن استفاده 
کنیم یا نکنیم. رسانه به جزئی از زندگی روزانة ما تبدیل شده 
اســت. افراد در کنار میز، ســفرة غذا، در رفت و آمد، و موقع 
سفر،کار، فراغت و حتی موقع خوابیدن و بیدار شدن با رسانه 
هستند. همه چیز در بستر رســانه صورت می گیرد. بنابراین 
رسانه فضا و محیطی شده اســت که در آن تنفس و زندگی 

می کنیم. 

رسانه ای شدن و رسانه ها
همان طـور کـه قبـاًل اشـاره شـد، در نیمـة اول قـرن 
بیسـت و یکـم انسـان بـا اسـتفاده از نـرم افزارهـا، سـخت 
افزارهـا و رایانـه و در پرتـو فرایند رسـانه ای شـدن توانسـت 
حجـم وسـیعی از اخبار و اطالعـات را به دسـت آورد؛ چیزی 
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کـه پیـش از ایـن کمتـر امکان پذیر بـود. این موضوع بیشـتر 
ناشـی از گـذار از صـورت چاپی و پرینتـی اطالعات به صورت 
دیجیتالـی آن اسـت. مـن در اینجـا بـا تسـامح دیجیتـال 
شـدن را بـه معنـی عـام آن و برای تغییـر و تحوالتـی که در 
حوزه هـای اجتماعـی و از جملـه رسـانه ها اتفاق افتاده اسـت 

می برم. بـکار 
دیجیتالی شـدن در حوزة مطبوعات و رسـانه ها چیسـت 
و بـه چـه معناسـت؟ یک تعریف خیلی سـاده می تـوان  از آن 
ارائـه داد بـه ایـن شـرح: نشـریاتی که بـه صورت غیـر چاپی 
تولیـد، منتشـر و مطالعـه می شـوند. در تعریفـی دقیق تـر و 
وسـیع تر می تـوان گفت: دیجیتالی شـدن فرایندی اسـت که 
طـی آن، وسـیله و ابـزار انتقـال پیـام یـا همان رسـانه، تولید 
محتـوا، توزیـع و انتشـار، مدیریـت، و حتـی ارزیابی و کسـب 
بازخـورد بـه شـکل الکترونیکـی و دیجیتالی انجام می شـود. 
یعنـی در حـوزة نشـریات و مطبوعـات رسـانه ای شـدن بـه 
دیجیتالی شـدن نشـریات منجر شده اسـت و این دیجیتالی 
شـدن نـه تنهـا در حـوزة تولید محتـوا و متن، بلکه در سـایر 

حوزه هـا هم تأثیر گذاشـته اسـت. 
به طور کلی در حوزة نشــریات آثار دیجیتالی شدن را در 

شش بخش می توان مالحظه کرد:
1.  ابزار و وسیلة انتقال پیام؛

2. حوزة انتشار و گسترة موضوعی؛
3. تولید محتوا؛

4. مخاطب؛
5. سازمان تولید؛ 

6. شیوة توزیع، فروش و تبلیغات.
مـا به عنوان سـردبیران و تیـم مدیریتی یـک مجله، اگر 

بدانیم رسـانه ای شـدن در این شـش حوزه چه تغییراتی ایجاد 
کرده اسـت، وقوف بیشـتری نسـبت به فراینـد تولید مجله مان 
خواهیم داشـت و می توانیم با قدرت بیشـتری نشـریة خودمان 

را مدیریت کنیم.

تحول وسیله و ابزار
وسایل انتقال پیام در پرتو رسانه ای شدن و دیجیتال شدن 
پنج دورة تحول را طی کرده اند. در دورة اول نشریات مکتوب 
وجود داشت؛ مثل بســیاری از همین نشریاتی که هنوز هم 
وجود دارند؛ مثل شــکل های متفاوت روزنامه های کاغذی و 
پرینتی. دورة دوم رسانه های الکترونیکی در قالب »سی دی«، 
»دی  وی دی« یا در قالب نســخة »پی دی اف« نشریات بودند. 
در دورة ســوم نسخة صفر و یک رســانه های الکترونیکی که 
بیشــتر به شکل »Html« و غیر تعاملی بود، وجود داشت که 
بسیار شبیه به همین کاری است که قرار است برای مجالت 
تخصصی رشد اتفاق بیفتد. در دورة بعد رسانه ها کاماًل پویا و 
تعاملی شده اند. یعنی از حالت یکطرفه کاماًل خارج و دو طرفه 
شده اند و همه می توانند فعال باشند. بسیاری از نشریات سایبر 
االن این ویژگی را دارند. شــکل کامل تر آن را در شبکه های 
اجتماعی می بینیم که همة ما با آن ها آشنا و حتماً عضو یکی 
از آن ها هستیم. آخرین شکل رسانه های الکترونیک، رسانه های 
مبتنی بر تلفن همراه اند. پس می بینیم که رسانه ای شدن فقط در 
حوزة وسیله و ابزار یک سیر تحولی شش گانه را ایجاد کرده است.

شکل های متفاوت رسانه های دیجیتال کدام اند؟ 
ما االن نشـریة چاپی داریم، اما به دنبال نسـخة اینترنتی 
نشـریات چاپی هستیم. ممکن است این نشـریة اینترنتی در 
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گام نخسـت فعـال، تعاملـی و کامـاًل دو طرفه نباشـد. در گام 
بعـدی به نشـریات کاماًل اینترنتـی، پویا و تعاملی می رسـیم. 
شـکل دیگر رسـانه های دیجیتال، خبرگزاری های اینترنتی و 
یـا روزنامه هایی هسـتند که بـه روز نت ها، سـایت های خبری 
بـالگ  تبدیـل شـده اند. وبالگ هـا،  تحلیلـی  و سـایت های 
نیوزهـا و خبرخوان هـا از دیگـر انـواع و اشـکال رسـانه  های 
ژورنالیـزم« مثـل  بـه شـمار می رونـد. »آنالیـن  دیجیتـال 
»همشـهری آنالیـن« یـا »جام جـم آنالیـن« صـورت تکامل 
یافته تـر رسـانه  های دیجیتـال محسـوب می شـوند. این هـا 
شـکل های متفاوتی هسـتند که نشـریات در حوزة دیجیتال 
تاکنـون بـه خـود گرفته انـد و هـر چـه جلوتـر می آییـم، 

کامل تـر، تعاملی تـر و پیشـرفته تر می شـوند. 

تحول گسترة موضوعی و حوزة انتشار 
دیجیتالـی شـدن، در گسـترة موضوعـی و حوزة انتشـار 

نشـریات، سـه جریـان مقابـل را ایجـاد کرده اسـت:
1. بین المللی شدن / محلی و منطقه ای شدن؛

2. جمعی و فراگیر شدن / فردی شدن؛
3. عمومی شدن / تخصصی شدن.

از یک سـو دیجیتالی شـدن موجب شـده اسـت که نشریات 
و رسـانه ها بین المللـی و کامـاًل جهانی و فرامرزی بشـوند و از 
سـوی دیگـر، به محلی و بومی شـدن نشـریات کمـک کرده 
اسـت. مثـاًل در حوزه هـای خیلـی خاص یـا بـرای منطقه ای 
خـاص مثـل محله  های شـهر تهران نشـریه داریـم و یا اینکه 
گروه هـای خـاص می توانند نشـریة مخصوص خود را داشـته 

باشند. 
جریـان دیگـری کـه دیجیتالـی شـدن نشـریات ایجـاد 

کـرده، موضوع رسـانه های کاماًل فراگیر در مقابل رسـانه های 
کامـاًل فـردی اسـت. یعنـی رسـانه هایی که جمعـی و فراگیر 
هسـتند، در عین حال، رسـانه هایی کاماًل فـردی و خصوصی 

. هستند
در حـوزة موضوعی نیز دیجیتالی شـدن فرایندی دوگانه 
را شـکل داده اسـت: از یـک طـرف موضوعات کامـاًل عمومی 
و از طـرف دیگـر موضوعـات کاماًل خرد و تخصصی. این سـه 
دسـته در عیـن حالـی کـه بـا هـم همـکاری و تعامـل دارند 
و مکمـل هـم هسـتند، در عیـن حـال می تواننـد در جـذب 
مخاطـب، جـذب درامـد و کسـب آگهـی بـا هـم رقابـت هم 

داشـته باشند. 

تنوع قالب ها در محیط دیجیتال 
امـا دیجیتالـی شـدن کـدام فرم هـای محتوایـی را در 
اختیـار مـا قـرار می دهد؟ ما همیشـه تا حدود زیـادی با متن 
سـر و کار داشـته ایم و حتـی با عکس کمتر مأنـوس بوده ایم. 
امـا دیجیتالی شـدن، بـا فراتر رفتـن از متن، انـواع قالب های 
محتوایـی را بـه ما میدهد. مـا به عنوان سـردبیران یا مدیران 
نشـریات بایـد بـا چنیـن قالب هـای محتوایی متنوعی آشـنا 
بشـویم تـا بتوانیم نشـریه ای جـذاب، پویا و تأثیرگذار داشـته 

باشیم. 
یکـي از قالب هـا و فرم هـای محتوایـی »متـن« اسـت. ما 
پیـش از ایـن بیشـتر متن هـای ثابت داشـتیم، امـا در فضای 
دیجیتـال متن هـای متحرک هم می توانیم داشـته باشـیم و 
با اسـتفاده از لینک هایی که به سـایر مطالب داده می شـوند، 
می توانیم محتوای مجله را غنی تر کنیم و اطالعات بیشـتری 
را بـه مخاطـب ارائـه بدهیـم. بنابراین دیجیتالی شـدن فقط 
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مخاطب  نشریة 
دیجیتال فرصت 

متن خوانی کمتری 
دارد. بنابراین ما باید 
بتوانیم از عکس ها 

بیشتر و بهتر استفاده 
کنیم. عکس ها فقط 
عکس های مستقل 
و منفرد نیستند. 
ما می توانیم یک  

مجموعه عکس و یا 
گالری عکس داشته 

باشیم و خیلی از 
حرف ها و پیام ها را با 

عکس منتقل کنیم

تصویـر یا صـوت نیسـت، بلکه در حـوزة محتـوای متنی هم 
تغییـرات اساسـی ایجـاد میکنـد و ما بـا انواع متن هـا مواجه 

هستیم.
اسـتفاده  از عکـس  مـا  اسـت.  قالـب دیگـر »عکـس« 
می کردیـم، امـا عکس هـای ما بیشـتر وقت ها جنبـة تزیینی 
ایـن شـکل عمـل  بـه  داشـتند. مـا در بخـش سـردبیری 
می کردیـم کـه متـن را به عکس ترجیـح می دادیم و بیشـتر 
دغدغـة متـن و محتـوا را داشـتیم. در صورتی کـه در دنیـای 
دیجیتـال، عکس هـا و تصویرها خیلی حـرف دارند و محتوای 
بهتـری را منتقـل می کننـد؛ بـه شـرط اینکه کیفیـت خوبی 

هم داشـته باشـند.
فرصـت  دیجیتـال  نشـریة  مخاطـب 
بایـد  مـا  بنابرایـن  دارد.  متن خوانـی کمتـری 
بتوانیـم از عکس هـا بیشـتر و بهتـر اسـتفاده 
کنیـم. عکس هـا فقـط عکس هـای مسـتقل و 
منفـرد نیسـتند. مـا می توانیـم یـک مجموعـه 
عکـس و یـا گالـری عکـس داشـته باشـیم و 
خیلـی از حرف هـا و پیام هـا را بـا عکس منتقل 

. کنیم
بـا  مـا  اسـت.  »گرافیـک«  بعـدی  قالـب 
گرافیسـت ها تعامـل زیـادی نداشـتیم، امـا در 
نشـریة دیجیتـال، گرافیـک بـه نوعـي محتـوا 
پیـام  مي توانـد  گرافیـک  مي شـود.  محسـوب 
منتقـل  کند. خیلـی از پیام ها را نحـوة چیدمان 
و گرافیـک متن اسـت که منتقـل می کند. پس 
سـردبیر و تیـم مجلـه باید نسـبت بـه گرافیک 
مجله حساسـیت خیلی بیشـتری داشته باشند. 

امـا تـا امـروز مـا بـا شـکل ثابـت گرافیـک مواجـه بوده ایم و 
بـا اشـکال متحـرک گرافیـک کمتـر برخـورد داشـته ایم. در 
نشـریات دیجیتـال گرافیـک متحـرک هـم وجـود دارد و ما 

بایـد از آن هـا اسـتفاده کنیم.
قالـب دیگـر »صـدا و صـوت« اسـت. در مجـالت مـا 
گفت وگـو و میزگـرد وجـود دارد. ما فایل صوتـي گفت وگوها 
و میزگردهـا را به سـختی پیاده می کردیم، اما نمی توانسـتیم 
بـه  را  او  گفتـن  و حالـت  فحـوای کالم مصاحبـه شـونده 
مخاطـب منتقـل کنیم. در نشـریة دیجیتالي صدا هـم داریم 
و مي توانیـم صداهـای مصاحبـه کننـده و مصاحبـه شـونده، 
نحـوة کنش هـا و واکنش هـای آن هـا و لحـن گفتـاری آن ها 
را هـم منتقـل کنیـم. ایـن موضـوع بـه انتقـال 
پیـام خیلـی کمک می کنـد. شـما می دانید که 
نحـوة ادای واژه هـا و کلمـات یـا نحـوة تأکیدها 
و مکث هـا چقـدر در انتقـال پیـام تأثیـر دارد. 
فضـای دیجیتـال ایـن امـکان را به مـا می دهد 
و همیـن باعث می شـود کـه شـاید در خیلی از 
مـوارد الزم نباشـد کـه متـن کامـل مصاحبه را 
پیـاده کنیـم. می توانیم پادکسـت تولید کنیم و 
خالصه یـا چکیده ای از متن مکتـوب مصاحبه را 
همراه با صدای مصاحبه شـونده بگذاریم. موضوع 
مهـم دیگر این  اسـت که صـدا می تواند فقط یک 
صدای ضبط شـده نباشـد. مي توانیم صدای زنده 
بگذاریـم. در نشـریات دیجیتالي صـدا می تواند به 
شـکل کامالً تعاملی و زنده باشـد. می توان ارتباط 

زنـده و آنالین برقـرار کرد.
یـک قالـب دیگـر »تصویر« اسـت. مـا تا به 
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حـال از تصاویـر ویدیویـی و فیلم هـا کمتر اسـتفاده کرده ایم. 
فضـای دیجیتال می تواند این شـکل از قالـب محتوایی را هم 
بـه مـا بدهـد.  ممکن اسـت نتوانیـم مثـل رادیـو و تلویزیون 
خیلـی حرفه ای کار کنیـم، اما می توانیم بـا ویدیو های خیلی 
سـاده، فیلم هـای ویدیویـی کوتاهـی را بـه کار بگیریـم. در 
بسـیاري از مـوارد مي بینیم که افراد از صحنـة یک تصادف و 
یـا اتفـاق، فیلم کوتـاه می گیرند و در شـبکه های اجتماعی به 
اشـتراک مي گذارنـد و همه از آن ها اسـتفاده مي کنند. پیامی 
کـه یـک شـهروند روزنامه نـگار از طریـق یک فیلم کوتـاه در 
شـبکه هاي اجتماعي منتقـل می کند، تأثیر زیـادی دارد و ما 

را از گفتـن هـر کلمـه ای بی نیـاز می کند.
قالـب دیگـر »مالتـی مدیـا« اسـت؛ یعنی ترکیـب متن، 
عکـس، صـدا و تصویـر. البتـه کسـی انتظـار نـدارد کـه تیم 
سـردبیری مالتـی مدیـا تهیـه کنـد. ایـن کار بـه یـک تیـم 
تخصصـی نیـاز دارد. امـا مـا بایـد بدانیـم کـه چـه موضوعی 
قابلیـت مدیـا شـدن را دارد. در حـال حاضـر نمونه هایـي از 
مالتی مدیـا در برخـي سـایت ها قابل مشـاهده هسـتند. برای 
مثـال، در »سـایت مدرسـة همشـهری« مدیاهـای متفاوتـی 

دارند.  وجـود 
امـروزه بـه روزنامه نگارهای جدیـد، روزنامه نگارهای کوله 
پشـتی می گوینـد. ایـن افـراد همـة وسـایل مـورد نیازشـان 
همراهشـان اسـت. بـا دوربیـن عکاسـی و فیلم بـرداری همه 
چیـز را ثبـت مي کننـد. ایـن طـور نیسـت کـه فقـط متـن 
بنویسـند، آن هـا همـه کار انجـام می دهنـد. پـس خبرنـگار 
آینده باید کسـی باشـد که بتواند مدیا و چندرسانه ای بسازد.

قالـب آخـر »تعامـل با کاربر« اسـت. در قالب هـاي چاپي 
نشـریات، بخـش »نامه هـای مخاطبـان« را داشـتیم. اما تعامل 

مـا بـا کاربـر زیاد نبـود. در فضـای دیجیتـال، تاالرهـای بحث و 
گفت وگـو وجـود دارند و ارتبـاط متقابل با کاربـران و مخاطبان 

اسـت. امکان پذیر 
در مجمـوع فضـای دیجیتـال این قالـب  محتوایی متنوع 
را در اختیـار مـا قـرار مي دهـد و سـردبیران با آشـنایی با این 
قالب هـای متنـوع می تواننـد تیـم تولیـد مناسـب و توانایـی 
را تشـکیل بدهنـد تـا از همـة ایـن قالب هـا بـرای جذابیت و 

تأثیرگـذاری بیشـتر مجله اسـتفاده کنند. 

تفاوت نوشتن در فضاي دیجیتال و چاپي
از آنجـا کـه نشـریات ما تـا حدود زیـادی متـن محورند، 
ببینیـم اگـر بخواهیـم برای فضـای دیجیتال یـک متن تهیه 
کنیـم، چـه تفاوتـی بـا متـن فضـای چاپـی خواهـد داشـت. 
اگرچـه اصـول نوشـتن در هـر دو فضـا یکی اسـت، اما فضای 
دیجیتـال مالحظات خاص خـود را دارد. در فضاي دیجیتال، 
بـا وجـود اینکـه محدودیتـی  از نظر حجـم متن نداریـم، اما 
چـون خواندن متـن در فضای دیجیتال یک قدری سـخت تر 
اسـت، قاعدتـاً متـن در فضـای دیجیتـال باید کوتاه تر باشـد. 
مواجـه مي شـدیم،  بلنـد  مقـاالت  بـا  قبـاًل کـه در مجلـه 
می نوشـتیم ادامه را در وب سـایت مجله بخوانیـد. اما واقعیت 
ایـن اسـت که خوانـدن مطالب طوالنـی در فضـای دیجیتال 

خیلـی مناسـب نیسـت و خواننده خسـته می شـود. 
سـاختار و چیدمـان مطلـب و مقاله در فضـای دیجیتال 
تغییـر می کنـد. مثاًل به دلیل سـقف کوتـاه حوصلة مخاطب، 
سـاختار جمـالت بایـد کوتاه تـر باشـد. عـالوه بـر ایـن، در 
شـبکه های اجتماعـی افراد بیشـتر مطالب را مـرور می کنند 
و فرصـت خوانـدن دقیـق همة مطالـب را ندارند. بـا توجه به 
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ایـن ویژگـی، اگر متن ما بـه بخش هاي کوچک تري تقسـیم 
شـود و در بیـن مطالـب از میـان تیترهـای مناسـب و کوتـاه 
اسـتفاده کنیـم، بـرای مخاطـب قابلیـت اسـتفادة بیشـتری 
خواهـد داشـت. یعنـی در متنـي کـه ارائـه می دهیـم بـرای 
هـر بخـش یـک سـرفصل یا میـان تیتـر انتخـاب کنیـم که 
مخاطـب بـه راحتـی بتواند در یـک نگاه کلی بدانـد که مقاله 
و مطلـب دربـارة چـه موضوعـی اسـت. اگـر فرصـت نـدارد و 
نمی خواهـد کـه تمـام مقالـه را بخواند بـا مرور میـان تیترها 

بـه سـرعت متوجـه موضـوع و اهمیت آن بشـود. 
در متن هایـی کـه بـرای فضـای دیجیتـال می آیـد بهتـر 
اسـت در بخش هاي متفاوت مطلب از عنصر انسـانی استفاده 
کنیـم کـه حس تعامـل را القا کنـد. برای این کار بهتر اسـت 
که در متن هایمان از نقل قول های مناسـب بیشـتر اسـتفاده 
کنیـم و تـا جایـی کـه ممکن اسـت، عنصـر انسـانی در متن  
حضـور پـر رنگ داشـته باشـد تـا فضا بیشـتر تعاملی بشـود. 
همچنیـن از آنجا کـه فضـای دیجیتال فضـای تصویری تری 
اسـت، هـر قـدر بیشـتر از اینفوگرافـی، نمایـش اطالعـات، 
اطالع نـگاری و گرافیـک اسـتفاده کنیـم بهتـر اسـت. به این 
معنـي کـه اطالعـات را نمایشـی کنیـم و نشـان بدهیـم. در 
اینفوگرافـی، کاربـر بـا یک نـگاه به راحتـی می تواند به سـیر 

یـک مطلب دسـت پیـدا کند. 
ویژگـی دیگـر متن هـای دیجیتـال اسـتفاده از لینک هـا  
و هایپرلینک  هاسـت. ایـن همـان چیـزی اسـت کـه باعث پر 
بارتـر و غنی تـر شـدن متن هـا و مطالـب مي شـود. مخاطـب 
بـا اسـتفاده از ایـن لینک هـا می تواند پیشـینة مطلب، سـایر 
مطالـب مرتبط با آن و سـایت هایی کـه در این حوزه مطلبی 
دارنـد یـا مرتبط با آن هسـتند، ببینـد. در واقع بـا یک مقاله 

می تـوان دنیایـی از اطالعـات را در اختیـار مخاطب قـرار داد. 
اگـر کسـی بخواهـد در یک زمینه بررسـی عمیق تـری انجام 
بدهـد، لینک هـا  و هایپرلینک  هـا ایـن امکان را بـه او می دهد 
کـه به سـایر مطالب مرتبط بـا موضوع برود و سـوابق دیگری 
را کـه دربـارة مطلـب مورد نظرش وجـود دارد، بررسـی کند. 
همچنیـن اگـر متن هـای ما به جـاي اینکـه مبتنی بر انشـا، 
ادبیـات و داسـتان پردازی باشـند، بـر مبنـاي آمـار و ارقـام و 
اسـناد باشـند، خوانـدن آن هـا بـراي مخاطـب در ایـن فضـا 
خیلـی راحت تـر و قابـل اسـتفاده تر اسـت و مي تواند بیشـتر 
از آن هـا اسـتفاده کنـد. در فضـای دیجیتـال بایـد در انتهای 
مطالـب فهرسـتی از منابـع بـرای مطالعة بیشـتر ارائه کنیم.

تحلیل محتوا در بستة دیجیتال
  یکـی از مشـکالت نشـریات مـا بحـث »روزآمـدی 
مطالب« مجالت اسـت. فاصلة تولید تا انتشـار نشـریات رشد 
زیـاد اسـت و همیـن موضـوع باعـث کهنگـی مطالـب آن ها 
می شـود. فضای دیجیتال مشـکل اساسـی روزآمدی نشریات 
مـا را برطـرف می کنـد. فضای دیجیتـال این امـکان را فراهم 
می کند که نشـریات ما از مطالب به روز در نشـریات اسـتفاده 
کننـد. براي مثـال در فصل امتحانات، زمـان ثبت نام مدارس، 
اول مهـر، چـاپ کتاب جدیـد، پژوهش جدیـد و در همة ایام 
سـال تحصیلی و همة مناسـبت ها و وقایـع می توانیم مطالب 

جدیدی در نشـریة دیجیتالي رشـد داشـته باشیم. 
دیجیتـال  فضـای  ویژگی هـای  از  دیگـر  یکـی   
»انعطاف پذیـری بـاال بـرای حـذف و اضافـه کـردن مطالب« 
اسـت.  در فضـای چاپـي، یکی از مشـکالتی که سـردبیران با 
آن مواجـه هسـتند، دشـواری حذف یـا اضافه کـردن مطلب 
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اسـت. ایـن کار در فضـای چاپـی بـه راحتـی ممکن نیسـت 
چـون نیازمنـد طـی کـردن فرایند خیلي سـختي اسـت. اما 
در فضـاي دیجیتـال، حـذف و اضافه کردن مطلـب به راحتي 
صـورت مي گیرد. ممکن اسـت تصمیم بگیریم مطلبـی را در 
آخریـن لحظه هـا حـذف کنیم و مطلـب جدیدتـری به جای 
آن بگذاریـم. یـا ممکن اسـت در آخرین لحظه مدیرمسـئول 
تشـخیص بدهـد کـه ایـن مطلـب بـه مصلحـت نیسـت و 
بخواهیـم مطلـب جایگزیـن بگذاریـم. فضـای دیجیتـال این 

امـکان را بـه مـا می دهـد.

 عـالوه بـر این ها فضای دیجیتـال این امـکان را فراهم 
می کنـد کـه حجـم وسـیع تری از اطالعـات را در اختیـار 
مخاطـب قـرار بدهیـم.  یعنـی هـم تنـوع موضوعـی مطالب 
مـا بـاال بـرود و هـم بـا اسـتفاده از لینک هـا و هایپرلینک ها، 
اطالعـات تکمیلـي و منابـع دیگـري را در اختیـار مخاطـب 
بگذاریـم. در واقـع متـن در نشـریة دیجیتـال به »ابَـر متن« 
تبدیل می شـود. ابَرمتن  در نشـریات دیجیتال امـکان ارتباط 
بـا پیشـینة آن در سـایر منابـع و نیز سـایر مطالـب مرتبط و 
همچنیـن سـایر سـایت ها را فراهم می کنـد و از ایـن رهگذر 
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اطالعـات بسـیار گسـترده و عمیق تـری را بـه مخاطـب ارائه 
می دهـد؛ آنچـه کـه در نشـریات چاپـی امکان پذیر نیسـت.

  »نگهـداری و بایگانـي مطالـب« چاپـی و مکتوب کار 
بسـیار سـختی اسـت. همة ما که کتابخانه داریم می دانیم که 
نگهداری منابع مکتوب بسـیار سـخت اسـت و گاه نمی دانیم 
بـا آن ها چه کنیم. نسـخه هایی از نشـریات خودمـان را که به 
مـا می دهنـد و یـا نمی دانیم مطالـب و سـوابق را چگونه نگه 
داریـم.  امـا در فضـای دیجیتـال بـه راحتـی می توانیـم همة 

مطالـب را بایگاني کنیم. 
  نشـریات دیجیتالـي، امـکان »تولیـد مطلـب و حتي 
مدیریـت کـردن نشـریه از راه دور« را فراهـم می کننـد. ایـن 
بـرای بسـیاری از سـردبیران مـا کـه مسـئولیت دانشـگاهی 
دارنـد و ممکن اسـت کمتـر بتواننـد در اینجا حضور داشـته 
باشـند یـک امکان و مزیت اسـت. بدین ترتیـب تیم مدیریت 
و سـردبیری نشـریات می  توانـد هـم مطلب تولید کنـد و هم 

نشـریه را مدیریـت کند.
  »جسـت وجوی سـوابق موضـوع در نشـریات چاپـی« 
یکـی از کارهاي بسـیار سـخت اسـت. اگـر شـما بخواهید در 
نشـریات چاپـی سـابقة یک مطلـب را پیـدا کنید، بایـد ورق 
بزنیـد، بگردیـد و ببینید که کدام شـماره و کـدام صفحه بود. 
امـا در فضـای دیجیتـال بـه راحتـی می توانید سـابقة مطلب 

مـورد نظر را پیـدا کنید.
 »شخصی سـازی مطالـب« یکـی دیگـر از ویژگی های 
نشـریات در فضای دیجیتال اسـت. هر کسـی می تواند نسخة 
مـورد نظـر خـودش را داشـته باشـد و آن بخش هایـی را کـه 
می خواهـد بـرای خـودش انتخـاب کنـد. بنابرایـن می تـوان 
گفـت کـه ما قدرت گزینـش و انتخاب بـه مخاطب می دهیم 

و اجـازه می دهیـم، هرکسـی آن بخشـی را کـه می خواهـد 
بـرای خـود انتخـاب کند. در مجمـوع افزایش سـرعت، تنوع، 
کیفیـت و قـدرت انتخـاب موجب می شـود که ما در نشـریة 
دیجیتـال هـم بتوانیم مخاطب بیشـتری را جذب کنیم و هم 

ضریـب تأثیرگذاری را بیشـتر کنیم.

تصویر مخاطب در فضای دیجیتال
 دیجیتالی شـدن مخاطب نشـریه را نیـز متحول کرده 
اسـت. چنین تغییری براي سـردبیر و تیم سـردبیري و بخش 
تولیـد محتـوای نشـریه خیلـی مهم اسـت. ما به عنـوان تیم 
مدیریت و سـردبیری نشـریه، قبـل از آنکـه وارد مرحلة تهیه 
و تولیـد محتـوا بشـویم، بایـد بدانیـم مخاطـب ما کیسـت و 
چـه ویژگی هـا، نگرش هـا، طرزتلقی هـا، نیازهـا، فرصت هـا و 
امکاناتی دارد و سـقف حوصله، زمان مطالعه و شـیوة مطالعة 

او چگونه اسـت. 
  واقعیـت ایـن اسـت کـه مفهـوم مخاطـب در فضـای 
دیجیتـال بـه کلي تغییر کرده اسـت. مخاطب بـه معناي عام 
در فضـای یکطرفـه معنـا پیـدا مي  کند؛ یعنی یـک نفر طرف 
خطـاب تو باشـد. امـا در فضـاي دیجیتال، رابطـة یکطرفه به 
رابطـة دوطرفـه تبدیـل شـده اسـت. یعنی مخاطـب ما فقط 
مخاطـب نیسـت بلکـه مشـارکت کننـده، تولیـد کننـده و 
ارزیابی کننده هم هسـت. امروزه تصور سـنتی ما از مخاطب 
در حـال تغییر اسـت. مخاطـب خودش بخشـي از تیم تولید 
ماسـت و مـا بایـد کم کـم از برج عـاج خودمان پاییـن بیاییم 
و ببینیـم کـه طـرف مقابل مـا هم حرفـی برای گفتـن دارد، 
مي توانـد تولیـد کند و مـا هم باید از او یاد بگیریم و اسـتفاده 
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کنیم؛ چیزی مشـابه رویکرد یاددهی-یادگیری 
کـه مـا در آمـوزش و پـرورش داریـم. این تلقی 
از مخاطـب را فضـای دیجیتـال به مـا می دهد. 
 ویژگـی نسـل جدیـد ایـن اسـت کـه 
متن خـوان  روزنامه خـوان،  اینکـه  از  بیـش 
دیجیتـال  فضـای  از  باشـد،  کتاب خـوان  و 
مثبـت  امتیـاز  یـک  ایـن  می کنـد.  اسـتفاده 
طـرف  از  اسـت.  دیجیتـال  نشـریات  بـرای 
دیگـر، بـرای ما موجب تأسـف اسـت که نسـل 
نشـریه خوان های حرفـه ای بـه آرامـي از دایـره 

خـارج می شـوند. شـمارگان نشـریات چاپـي در حـال نزول 
اسـت و مـا بـا آدم هایی روبه رو هسـتیم که بیشـتر از فضاي 

مجـازي اسـتفاده میکننـد. 
 تحـول دیگـری که فضـای دیجیتال و رسـانه  ای ایجاد 
کـرده؛ ایـن اسـت کـه مـا دیگـر نمی توانیـم فقط بـر مبنای 
طبقه بندي هـاي سـنی و جنسـی، مخاطبـان را شناسـایی و 
از هـم متمایـز کنیـم. فضـای دیجیتال موجب شـده اسـت، 
ایـن نـوع مخاطب شناسـی کـه بر مبنـای دو عامـل جمعیت 
شناسـانة سـن و جنـس بـود، بـه هـم بخـورد. مـا در فضاي 
دیجیتال بیشـتر بـا فاکتور و عاملـی به نام »سـبک زندگی« 
مواجـه هسـتیم. افـراد ممکن اسـت در سـنین مختلـف یا با 
جنسـیت هاي متفـاوت نیازهای یکسـان و مشـترکي داشـته 
باشـند. بنابرایـن در ایـن عصـر بـرای شناسـایی و تفکیـک 
مخاطـب، تنهـا دو عامـل سـن و جنـس کفایـت نمی کنـد. 
بـه نظـر می رسـد ما بـه عنـوان سـردبیر باید سـبک زندگی 
مخاطـب را بشناسـیم تـا بتوانیـم مطالـب و خوراک هـای 

مناسـبی بـرای او تهیـه کنیم.
 مـرور کـردن و اسـکن کـردن بـه جای 
خوانـدن، ویژگـی دیگـر مخاطـب ایـن عصـر 
اسـت. بایـد همیشـه درنظر داشـته باشـیم که 
مخاطـب مـا در فضـای دیجیتـال خیلی کمتر 
می خوانـد؛ فقـط نـگاه می کنـد و صفحـات را 
بـاال و پاییـن می کنـد. اکنون ما بـه عنوان تیم 
مدیریتی و سـردبیری مجله بایـد ببینیم که با 
ایـن مخاطـب چگونه باید برخـورد کنیم و چه 
اطالعاتـي را، چگونـه و بـا چه فرمت، سـاختار 
و چیدمانـی بـه او بدهیـم کـه توجهـش را جلـب کنـد. این 
مخاطب بیشـتر نوعی سـواد بصری دارد. او بیشـتر شـکل ها 
و فرم هـا را می بیننـد تـا کلمات را. بنابراین ما هرچه بیشـتر 
از ایـن  عامل ها اسـتفاده کنیـم، متن و پیاممـان خواندنی تر 
می شـود. مخاطـب مـا بـه جـاي خوانـدن، بیشـتر مي بینـد 
و گـوش مي دهـد. عصـر مکتـوب، عصـر خوانـدن و تأمـل 
کردن هـا و عقالنیـت بـود و عصـر تصویـر، بـا وجـود رادیو، 
تلویزیـون، ماهواره، اینترنت و شـبکه های اجتماعی، بیشـتر 
عصر دیداری و شـنیداری اسـت و  افـراد کمتر فرصت تأمل 
و دقـت  دارنـد. اکنـون بـا ایـن ویژگی هـای مخاطـب، ایـن 
هنـر مـا به عنوان تیم سـردبیری اسـت کـه بتوانیـم مطالب 
و خوراک هایـی تهیـه کنیـم کـه بـرای این مخاطـب جالب 

و جذاب باشـد.
 سـرعت بازخـورد مخاطـب در ایـن فضـا خیلـی بـاال 
مـی رود، بنابرایـن می توانـد بـه سـرعت و بـه فوریـت مـا را 
نقـد کنـد. همیـن موضـوع باعـث می شـود کـه توجه مـا به 

مخاطب خودش 
بخشي از تیم تولید 

ماست و ما باید 
کم کم از برج عاج 

خودمان پایین بیاییم 
و ببینیم که طرف 
مقابل ما هم حرفی 
برای گفتن دارد، 
مي تواند تولید کند
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مخاطـب بیشـتر شـود. رابطـة تعاملـی بـا کامنت هایـی کـه 
مخاطبـان می گذارنـد و نظر هایـی کـه می دهند هـم مطلب 
را کامل تـر می کنـد و هـم توجه ما به کاربر بیشـتر مي شـود. 
ایـن رابطـة تعاملـی که قـدرت انتخـاب و گزینـش مخاطب 
نوعـی »دموکراسی سـازی« اسـت. فضـای  بـاال می بـرد،  را 
نشـریات از حالـت یکطرفـه خـارج می شـود و ایـن امـکان را 
می دهـد کـه مخاطـب نیازهـای متفاوتی داشـته باشـد و ما 

بتوانیم پاسـخ گو باشـیم. 
 نثـر و زبـان مخاطـب نیز در فضـای دیجیتـال کاماًل 
تغییـر کـرده اسـت. می دانید در فضـای دیجیتـال همه نوع 
مخاطـب با هر میزان از سـواد اطالعاتی، بصـری و دیجیتال 
وجـود دارد. متن هـای شـبکه های اجتماعـی ممکـن اسـت 
توسـط افراد کم سـواد به اشـتراک گذاشـته شـده باشـند و 
بنابرایـن در آن هـا بـه امال و انشـای صحیح کلمـات چندان 
توجـه نشـده باشـد، یـا در مـواردی بـه خاطـر راحتـی در 
خوانـدن و سـهولت ارتبـاط، کلمـات را مختصـر و مخفـف 
کـرده و یـا کلمات را شکسـته باشـند. این موضـوع به خلق 

نوعـی ادبیـات و زبـان جدید منجر شـده اسـت.
 اسـتفاده از زبـان کوچـه نیـز بـه وفـور در فضـای 
دیجیتـال دیـده می شـود. ایـن نـوع مواجهـه بـا زبـان و 
ادبیـات، از یـک طـرف بـه زبـان رسـمی و فاخـر مـا ضربـه 
می زنـد و نوعـی زبـان و ادبیـات غیـر معیار، سسـت و حتی 
غیـر بهداشـتی را ترویـج می کنـد. امـا از طـرف دیگـر، بـه 
سـبب تسـریع در برقـراری ارتبـاط و تسـهیل در خوانـدن، 

دارد. کارکـرد 
تغییـر زبانـی دیگـر ایـن اسـت کـه مخاطـب بـه جاي 

اسـتفاده از کلمه هـا، از نمادها و عالمت ها اسـتفاده می کند. 
مخاطـب مـا بـراي نشـان دادن احساسـاتش بیـش از اینکه 
از کلمـه اسـتفاده کنـد، از نمادهـای خـاص بهـره می گیرد. 
حـال سـؤال این اسـت که ما بـه عنوان سـردبیر چگونه باید 
بـا مخاطبـی بـا چنیـن ویژگی های زبانـی و ادبیاتـی ارتباط 

برقـرار کنیم؟ 
 ویژگـی دیگـر مخاطـب مـا این اسـت کـه او دارد به 
نوعـی اتوبار اطالعاتی تبدیل می شـود. از اتوبارها برای حمل 
اسـباب و وسـایل از یـک منطقـه بـه منطقه دیگر اسـتفاده 
مي شـوند. آن هـا بـدون اینکـه توجه داشـته باشـند کـه بار 
شـما چیسـت، فقـط  را بـراي شـما جـا بـه جـا مي کننـد. 
مخاطـب فضـای دیجیتـال خیلـی از اوقات هر متنـی را که 
بـه دسـتش می رسـد منتقل و فـوروارد می کند؛ بـدون آنکه 
بدانـد آن متـن چیسـت و چقـدر درسـت، معتبـر و دقیـق 
اسـت. بسـیاری از اطالعاتی که االن در این فضا جریان دارد 
نوعی شـبه علم اسـت. یعنی آمیخته با راسـت و دروغ هایی 
اسـت کـه بـه اعتبـار منبـع آن دقـت الزم نمی شـود. حـال 
بـا توجـه بـه رابطة دوسـویة مخاطـب بـا نشـریة دیجیتال، 
وقتـی بـراي مـا مطلـب ارسـال کنـد و اطالعات بدهـد، اگر 
مـا مدیریـت نداشـته باشـیم، امکان اینکـه اطالعاتـی بیاید 
کـه کامـاًل نـا معتبـر باشـد، زیـاد اسـت. بنابرایـن بـه دقت 

بیشـتری از طـرف تیم سـردبیری نیـاز داریم.
در حوزه هـای توزیـع و انتشـار، تبلیـغ، سـاختار نشـریه 
و اقتصـادی کـردن نشـریه، دیجیتالی شـدن تأثیـرات عمیق 
خـود را گذاشـته اسـت کـه بحـث آن را بـه فرصـت دیگری 

موکـول می کنیـم.
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