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چندنفردر  جهانهنوزروزنامهمیخوانند؟
میثم لطفی
خبرنگار

روزنامههـــا که رقبای سرســـختی چون
شبکههای اجتماعی و سایتهای خبری
را پیـــش روی خـــود میبیننـــد ،بخـــش
مهمی از چشـــمانداز رســـانهای جهان
را در دســـت دارند و کارشناسان ،آنها را
یکـــی اثرگذارترین ابزارهـــای اطالعاتی
در عصـــر حاضر میدانند .بـــا همه این
توضیحات باید پذیرفـــت که دیجیتالی
شدن زندگی مردم تأثیر فراوانی در این
زمینه برجا گذاشته است و همین مسأله

باعث شده از دهه  2000میالدی به بعد
تعداد مشترکان روزنامهها کاهش یابد.
این روند بهگونهای دنبال شـــده اســـت
که برخی روزنامههای بزرگ در آســـتانه
ورشکســـتگی به ســـر میبرنـــد و تعداد
زیادی از هفت ه نامهها نیز برای همیشـــه
از عرصه رسانه خارج شدهاند.
در ایـــن میـــان افـــراد زیـــادی وجود
دارند کـــه همچنـــان مایل بـــه خواندن
روزنامههـــا هســـتند و ضمن دسترســـی
به دنیـــای دیجیتال ،ترجیـــح میدهند
آخرین اخبـــار را در رســـانههای کاغذی
نیلســـن بر
دنبال کنند .مرکز تحقیقاتی ِ

هر کودک یک کتاب

کاربرانشبک ههای
شهروند اجتماعیبهتازگی
خبرنگار پویشی را با عنوان
#هر_کودک_یک_کتاب دنبال میکنند
که بســـیار مورد توجه قرار گرفته است و
کودکان با سه زبان فارسی ،پشتو و ازبک
را مورد هدف قـــرار میدهد .این پویش
اجتماعی در اصل بـــا هدف جمعآوری
هزینهچاپکتاببرایکودکانراهاندازی

شده است و استقبال گسترده از آن باعث
شده پس از مدتی کاربران فارسی زبان و
ازبک هم آن را دنبال کنند.
از آنجایی که کودکان افغانســـتان،
ســـاعتهای زیـــادی از زندگـــی خود
را مشـــغول بـــه کار هســـتند و کمتـــر
ســـراغ تحصیل میروند ،این کمپین
اجتماعی ســـعی میکند کـــودکان کار
را بـــا فضای علـــم و دانش آشـــنا کند

اساس آخرین بررســـیهای خود میزان
محبوبیت روزنامه نزد مخاطبان جهان
را رو بـــه کاهـــش میبیند و البتـــه آینده
ن کننـــدهای را هم برای آن
چندان نگرا 
متصور نمیشود.
ëëتیراژ رسان ه کاغذی
آخرین گزارشهای رسمی حاکی از
آن است که در پایان سال  2018میالدی
در کشور امریکا بهطور میانگین در طول
روزهـــای کاری  31میلیـــون نســـخه و در
پایان هفته  34میلیون نســـخه روزنامه
بـــه چـــاپ رســـید که ایـــن رقـــم کاهش
11درصدی را نســـبت به سال قبل نشان

و کتابهـــای مفیـــد را در اختیـــار آنها
بگذارد.
کمپیناجتماعی#هر_کودک_یک_
کتاب نخستین بار توسط «گروه گهواره»
راهاندازی شـــد که بهصـــورت هدفمند
هزینـــه چـــاپ کتاب بـــه زبان فارســـی،
پشـــتو و ازبکی را جمـــعآوری میکند و
بـــا نویســـندگان ،شـــاعران ،مترجمان،
ویراستاران و ...در ارتباط است تا بتواند

داد .کاهش انتشار روزنامه در امریکا طی
سال  2018میالدی به بیشترین حد خود
در طول تاریخ رســـید و ایـــن اتفاق برای
ناشران و اهالی رسانه بسیار نگرانکننده
بود .البتـــه این روند نزولی فقط محدود
به ایاالت متحده نمیشود و در گزارش
مرکز تحقیقاتی نیلسن گفته شده است
تیراژ روزنامههای جهان بین ســـالهای
 2014تا  2018میـــادی نیز کاهش قابل
مالحظهای داشته است.
طبـــق اطالعات رســـمی موجود ،در
ســـال  2018میـــادی بهطـــور میانگین
 536.6میلیـــون نســـخه روزنامـــه در
سراســـر جهان منتشر شـــد که این رقم
نســـبت به ســـال قبل از آن کاهش 700
هزار نسخهای در هر روز را نشان میداد.
اخبـــاری کـــه ایـــن روزهـــا بهگـــوش
میرســـد حاکـــی از آن اســـت کـــه
رسانههای بزرگ از جمله وال استریت
ژورنـــال ،رویتـــرز ،یونیویـــژن ،گانِـــت،
آسوشـــیتدپرس ،ســـیاتل تایمـــز و ...از
ابتدای سال  2019میالدی تاکنون اقدام
به کاهش نیروی کاری خـــود کردهاند تا
بتواننـــد با توجه به کاهـــش اقبال مردم
برای خریـــد روزنامه ،جلـــوی ضررهای
مالی بیشـــتر را بگیرنـــد .با وجـــود این،
مرکـــز تحقیقاتـــی نیلســـن همچنـــان
امیدهـــای فراوانی دارد و معتقد اســـت
در کنار فعالیتهای گسترده رسانههای
دیجیتـــال ،تعـــداد افرادی کـــه روزنامه
میخوانند رضایتبخش است.
در گـــزارش جدیدی کـــه این مرکز
با عنوان «نیلســـن اســـکاربرو» منتشر
کرده اســـت مشخص شـــد  59درصد
مردم جهان با خرید رسانههای چاپی

حـــوزه کتـــاب کـــودک را بیـــش از پیش
رونق دهد .هزینههایی که در این پویش
اجتماعـــی جمـــعآوری میشـــود برای
چاپ و نشر کتاب در نسخههای کاغذی
و الکترونیک صرف میشـــود و کودکان
با ســـه زبان یاد شده میتوانند از طریق
هشـــتگ مذکور کتابهایـــی را در حوزه
شعر ،افســـانه ،ســـرگرمی و معلومات
عمومی در اختیار بگیرند.

از طریـــق ســـایتهای اینترنتـــی یا به
کمـــک اپلیکیشـــنهای موبایلـــی ،هر
روز اخبار را دنبـــال میکنند و بیش از
نیمی از آنها برای دسترســـی به اخبار
مـــورد نظر خـــود حاضر بـــه پرداخت
هزینه هستند.
در این بررســـی مشخص شد نسخه
چاپـــی همچنـــان محبوبتریـــن ابـــزار
رســـانهای برای مردم است و  81درصد
مخاطبـــان ترجیـــح میدهند اخبـــار را
به این شـــکل مطالعـــه کننـــد .بیش از
نیمی از مردمی که در این نظرســـنجی
شرکت کردند هم توضیح دادند که بجز
نسخه چاپی ســـراغ هیچ رسانه دیگری
نمیروند و روزنامه تنها منبع اطالعاتی
بـــرای آنها محســـوب میشـــود .در این
میان  30درصد مردم توضیح دادند که
به منظور کســـب اطالعات کافی ،نسخه
دیجیتالـــی و کاغذی رســـانه مـــورد نظر
خود را بهصورت روزانه دنبال میکنند.
ëëعرصهپرتالطمرسانهای
حـــدود  20ســـال قبـــل کـــه اینترنت
نخســـتین گامهای خـــود را بـــرای ورود
به زندگـــی مـــردم برمیداشـــت ،برای
نخستین بار این بحث میان رسانههای
بزرگ مطرح شـــد که چگونه میتوانند
خـــود را با دنیـــای وب ســـازگار کنند و از
مزایای آن بهرهمند شـــوند .این فرآیند
در ســـالهای اخیـــر جدیتر شـــد و این
روزهـــا تمام روزنامههـــای بزرگ جهان
ســـایت اینترنتی یا اپلیکیشـــن موبایلی
خود را در اختیار مخاطبان میگذارند تا
ارتباط بیشتری با آنها داشته باشند.
نوجوانان و جوانـــان که نزدیک به
یکسوم ساکنان کره خاکی را تشکیل

مبالغی کـــه از طریـــق پویش #هر_
کودک_یک_کتاب جمعآوری میشود
بهصورت ویژه برای چـــاپ کتابهایی
صرف میشـــود که قرار است بهصورت
رایگان در کتابخانه ،مـــدارس و ...توزیع
شود و بخصوص در کشـــور افغانستان
تالش میشـــود از طریق این هشـــتگ
دسترســـی کودکان بـــه کتابهای مفید
بیشترشود.

میدهنـــد ،کمتریـــن عالقهمنـــدی را
به خوانـــدن روزنامه نشـــان میدهند
و بررســـیهای مرکـــز تحقیقاتـــی
نیلســـن مشخص کرده اســـت که تنها
24درصـــد آنهـــا روزنامـــه میخوانند.
در مجموع میتـــوان گفت یکپنجم
روزنامهخوانهـــای جهـــان را جوانان
تشـــکیل میدهنـــد و در عـــوض
32درصـــد مخاطبـــان رســـانههای
دیجیتالی ،جوان هستند.
بـــا همه ایـــن توضیحـــات« ،انجمن
جهانـــی روزنامهها و نشـــریات خبری»
( )WAN-IFRAچنـــدی پیـــش در یک
گـــزارش ویـــژه توضیـــح داد روزنامهها
در مقایســـه بـــا صنعت فیلم یـــا کتاب
بســـیار قویتر عمل میکننـــد و در حال
حاضر  2.7میلیـــارد نفر از مردم جهان
بهصورت روزانه روزنامه مورد نظر خود
را خریـــداری میکننـــد و همچنیـــن 1.3
میلیارد نفر هم مطالب منتشر شده در
روزنامه مورد نظرشـــان را روی اینترنت
دنبال میکنند .بـــا این توضیح میتوان
گفـــت  4میلیارد نفـــر از مردم جهان هر
روز روزنامه میخوانند و این اتفاق بسیار
قابل مالحظه است.
ایـــن مرکـــز همچنیـــن توضیـــح داد
 92درصـــد تمام درآمـــدی که صنعت
جهانی روزنامهنگاری به دست میآورد
از روزنامههـــای کاغذی تولید میشـــود
و این مســـأله نشـــان میدهد که رسانه
قدیمی چاپی همچنان پابرجا به حیات
خـــود ادامه داده اســـت .بر این اســـاس
شـــاید چندان هم دور از ذهن نباشد که
طی چند دهه آتی بـــاز هم روزنامهها را
در دستان مردم ببینیم.

در بخشـــی از پویش #هر_کودک_
یک_کتاب همچنین تالش میشـــود
کتابهـــای اهدایـــی حـــوزه کـــودک و
نوجوان به ســـه زبان فارســـی ،پشتو و
ازبکی جمعآوری شـــود و ســـپس این
کتابهـــا بتواننـــد در اختیـــار کودکان
محـــروم قـــرار بگیرنـــد .ایـــن پویـــش
تاکنـــون هـــزاران بـــار توســـط کاربران
بازنشر شده است.

از نوتردام تا تاج و تخت
هشـــتگ که با نماد  #معرفی میشـــود یک عبارت مجازی
بـــرترین
اســـت که به بازدیدکننده مطلب توضیـــح میدهد با چه
هشتگها
انگیزهای پســـت خود را منتشـــر کردهاید و در بخش دیگر،
این برچسب اینترنتی کمک میکند مطلب شما بدون هیچ مرز و محدودیتی
در اختیار عموم کاربـــران جهانی قرار بگیرد و جســـتوجوی آن برای همگان
آسانتر شود .در اینجا فهرست محبوبترین هشتگها از نگاه مردم جهان طی
یک هفته گذشته آورده شده است.

#NotreDameFire

دوشـــنبه هفته گذشـــته کلیســـای جامع نوتردام در قلب پاریس با قدمت
بیش از  850ســـال آتش گرفت و سرانجام مأموران آتشنشانی فرانسه پس
از گذشـــت  9ساعت موفق به خاموش کردن آن شدند و کاربران اجتماعی در
مقابل آن عکسالعمل فراوانی نشان دادند.

#ExPeruPresident

«آلن گارســـیا» رئیس جمهوری اســـبق پرو که به اتهام فســـاد مالی تحت
تعقیب مأموران پلیس این کشـــور بود با گلوله به خودش شـــلیک کرد و پس
از انتقال به بیمارســـتان ،درگذشـــت کـــه این اتفاق در دنیـــای مجازی بازتاب
گسترده داشت.

#TurkeyUnemployment

طی ســـه ماه قبل از فوریـــه  2019میزان بیکاری در ترکیـــه به باالترین حد
خود در یک دهه گذشته رسید و این اتفاق باعث شد هشتگ مذکور ترند شود.

#GameOfCrowns

هفته گذشته انتشار فصل هشتم و آخرین فصل از سریال «بازی تاج و تخت»
آغاز شد و طرفداران این سریال پس از دو سال موفق شدند قسمت جدید آن را
مشاهده کنند و با این هشتگ نظراتشان را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

#IndonesiaElection

با پایان یافتن انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری اندونزی این هشتگ
مـــورد توجه مردم قـــرار گرفت .بـــا توجه به جمعیـــت اندونـــزی ،این اتفاق
بزرگترین رأیگیری یک روزه در جهان نامگذاری شد.

#Dog220km

کارگران یک ســـکوی نفتی در وســـط دریا که در فاصلـــه  220کیلومتری از
ســـاحل تایلند قرار داشت یک سگ خسته را که در حال شنا کردن بود نجات
دادند .این اتفاق عجیب هشتگ مذکور را ترند کرد.

