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میثم لطفی
خبرنگار

مرکزتحقیقاتی«پیوریسرچ»ازسال 2004میالدی
به بعد بررسیهای گسترده در حوزه رسانه انجام
داده است و با انتشار گزارشهای ساالنه ،وضعیت
ایـــن صنعت را بررســـی کرده اســـت .در حالی که
تنها دو ماه از ســـال  2018مانده اســـت ،این مرکز
گزارش جامعی از وضعیت بازار جهانی رسانهها
به انتشـــار رسانده است که توجه به آنها جالب به
نظرمیرسد.
ëëرادیومحبوبکاربران
در ســـال  2018میالدی تعداد مخاطبان همه
ابزارهای رســـانهای سیر نزولی را دنبال کرد و فقط
رادیو بود که در این عرصه توانست محبوبیت خود
را حفظ کند .طبق بررسی این مرکز مشخص شد

طی یک سال گذشته تعداد مخاطبان شبکههای
تلویزیونی محلی  7درصد و کانالهای تلویزیونی
پولی  12درصد کاهش یافته اســـت .کارشناســـان
همچنیناعالمکردندتعدادمخاطبانسایتهای
خبری دیجیتالی نیز کاهـــش  5درصدی را پیش
روی خـــود دیده اســـت و عالوه بر ایـــن روزنامهها
در ایـــن دوره زمانی با کاهـــش  11درصدی تعداد
مخاطبان خود نســـبت به یک ســـال قبل مواجه
شـــدهاند .این میزان کاهش مخاطبـــان ابزارهای
رسانهای مختلف را مراکز تحقیقاتی مختلف هم
تأیید کردند تا صاحبان رســـانه به فکر استفاده از
روشهای جدید برای جذب مخاطب باشند.
در این میان گفته شـــد تنها ابزار رســـانهای که
توانســـت مخاطبان خود را حفظ کند ،رادیو بوده
اســـت .کارشناســـان با بررســـیهای خـــود اعالم
کردند رادیو طی  9ســـال گذشته بیش از  90درصد

مخاطبـــان خـــود را حفظ کرده اســـت و همچنان
مخاطبـــان جهانی تمایـــل دارند بـــه برنامههای
رادیویی گوش دهند.
ëëکاهشمحبوبیتتلویزیون
بـــا پایان یافتـــن انتخابات ریاســـت جمهوری
 2016امریکا محبوبیت تلویزیـــون نزد مخاطبان
امریکایی کاهش یافـــت و میزان تمایل آنها برای
تماشایبرنامههایتلویزیونیکمترشد.هماکنون
که دو ســـال از آن زمان میگذرد تعداد مخاطبان
شبکههای تلویزیونی امریکایی به کمترین سطح
خود رسیده است و در مقابل کارشناسان با انجام
بررســـیهای جهانی به این نتیجه رســـیدهاند که
در دیگر نقاط جهان هم مردم نســـبت به گذشته
تمایل کمتری به تماشـــای برنامههای تلویزیونی
دارند.
این طور که بررســـی جدید نشـــان داده است،

بهیـــکموضوعراهانـــدازیشـــدهاندودراینجا
پربینندهترینهشتگهاطییکهفتهگذشتهرا
مشاهدهمیکنید.
 – #HappyBirthdaySRKهفتـ ــه گذشـ ــته تولـ ــد
«شاهرخ خان» یکی از سرشـ ــناسترین بازیگران
هندی بود و مردم هند این هشـ ــتگ را به مناسبت
تولد او هزاران بار بازنشر کردند.
« - #Opraاپـ ــرا وینفری» یکی از سرشـ ــناسترین

مجریان تلویزیون در جهان محسـ ــوب میشـ ــود.
او هفتـ ــه گذشـ ــته بـ ــا «استیسـ ــی آبرامـ ــز» یک زن
سیاهپوست که برای نخستین بار نامزد فرمانداری
در امریکا شـ ــده اسـ ــت مصاحبه متفاوت و بسـ ــیار
دیدنی انجام داد و بههمین خاطر نام او ترند شد.
«تریسی کراوچ» وزیر فرهنگ
ِ - #TraceyCrouch
بریتانیا قوانین جدید و متفاوتی برای دستگاههای
ط بندی در این کشور اعمال کرده
مخصوص شـ ــر 

از اپرا تا شاهرخ خان

ایـــن روزهـــا اصطـــاح
بـــرترین «هشـــتگ»زیادبهگوش
هشتگها شـــما خـــورده اســـت.
هشتگدرشبکههایاجتماعیبهواژهیاعبارتی
گفتهمیشودکهقبلازآنعالمت#قرارمیگیرد
تاعبارتمربوطهعالمتگذاریشودوازاینطریق
افرادبتوانندبراحتیآنراپیداکنند.هشـــتگها
برایدسترســـیآســـانهمهکاربراناجتماعی

اسـ ــت که با مخالفت گسترده مواجه شده است.
ایـ ــن قوانیـ ــن باعث شـ ــد نـ ــام او در شـ ــبکههای
اجتماعی دست به دست شود.
«- #SérgioMoroژایـ ــر بولسـ ــونارو» رئیـ ــس
جمهـ ــوری جدیـ ــد برزیل گفـ ــت که قصـ ــد دارد
«سـ ــرخیو مـ ــورو» قاضـ ــی مبـ ــارزه بـ ــا فسـ ــاد که
سیاستمداران قدرتمندی نظیر «لوییس ایناسیو
لوال داسیلوا» رئیس جمهوری سابق برزیل را به

زندان انداخت ،نامزد تصدی وزارت دادگستری
گ تبدیل کرد.
کند .این خبر نام قاضی را به هشت 
- #GoogleWalkoutدر پی انتشار اخباری مبنی
بر رسـ ــوایی جنسـ ــی برخی مدیران ارشـ ــد گوگل
خشـ ــم کارمندان این شـ ــرکت برانگیخته شـ ــد و
بسـ ــیاری از آنها تصمیم به اعتراضات سراسری
گرفتند .این اتفاق باعث شد هشتگ مذکور داغ
شود.

عکس :سی نت

نگاهی به  5حقیقت صنعت جهانی رسانه در سال 2018

مـــردم جهان نســـبت بـــه ســـال  2017میالدی
 12درصـــد کمتـــر تلویزیون تماشـــا میکنند که
این مســـأله میتواند برای صاحبان شبکههای
تلویزیونینگرانکنندهباشد.پایینآمدنکیفیت
محتوای برنامههـــا از جمله عوامل تأثیرگذار در
این زمینه بوده است .ولی کارشناسان میگویند
روی کار آمدن نســـل جدید ابزارهای رســـانهای
از جمله شـــبکههای اجتماعی بیشترین تأثیر را
در این زمینه برجا گذاشـــته اســـت و مردم کمتر
از قبل پای گیرنـــده تلویزیونی منتظر میمانند
تا برنامه مورد عالقه آنها پخش شود؛ البته باید
توجه داشـــت در این زمینه برخی اتفاقات مهم
از جمله انتخابات ریاست جمهوری ،مسابقات
المپیک ،جام جهانی فوتبال و ...موجب شـــده
اســـت تعداد مخاطبان شـــبکههای تلویزیونی
برای یک دوره زمانی بهصورت موقت افزایش
یابد.
ëëافزایشدرآمدتبلیغاتدیجیتالی
در یک ســـال گذشـــته مجمـــوع درآمدهای
تبلیغـــات دیجیتالـــی در همـــه بخشها رشـــد
25درصـــدی را تجربه کرد که این اتفاق بســـیار
ی مارکتر»
قابل مالحظه بود .مرکز تحقیقاتی «ا 
در تازهترین گزارش خود اعالم کرد :کشور امریکا
به تنهایی در یک ســـال گذشته از بازار تبلیغات
موبایلـــی درآمدی بالغ بر  61میلیـــارد دالر را به
دست آورده است که این رقم با مجموع درآمد
تبلیغات دیجیتالی آن در دو سال گذشته برابری
میکنـــد .این رونـــد صعودی فقط محـــدود به
ایاالت متحده نمیشود و دیگر کشورهای جهان
هم از بازار پرسود تبلیغات دیجیتالی بینصیب
نماندهاند.
کارشناســـان پیشبینـــی کردهانـــد که رشـــد
صعودی درآمدهـــای بازار جهانـــی آگهیهای
تبلیغاتـــی دیجیتالی تا ســـال  2022میالدی به
همین شـــکل ادامه پیدا میکنـــد و در این میان
مراکز تولید خبر و رســـانهها بیـــش از  52درصد
درآمدهـــای خـــود را از ایـــن طریـــق به دســـت
یآورند.
م 

سپخشبرنامههایویدئویی
ëëرشدسروی 
بجز شبکههای تلویزیونی که رسالت اصلی
آنها انتشـــار تصاویر ویدئویی اســـت ،این روزها
بسیاریازشرکتهایرسانهایمختلفخدمات
تصویـــری را در قالـــب ســـرویسهای اینترنتی
یـــا تلویزیونی بـــه دســـت کاربران میرســـانند.
خدمات تصویری و ویدئویی محبوبیت بســـیار
زیادی نزد مردم دارند و در این میان پیشبینی
شده اســـت شـــرکت نتفلیکس که از بزرگترین
توسعهدهندگان این قبیل سرویسها محسوب
میشود در هر فصل بیش از  6میلیون مخاطب
جدید را جذب میکند .چنین روندی درآمدهای
قابل مالحظه را از آن صاحبان این ســـرویسها
میکند .مجموع درآمدهای خدمات تصویری
درســـال  2018میالدی بیـــش از  8میلیارد دالر
محاســـبه شـــده اســـت که این رقم نســـبت به
2میلیارد دالر سال گذشـــته رشد چشمگیری را
نشانمیدهد.
ëëتغییررویهروزنامهها
نشـــریات کاغـــذی از جملـــه روزنامههـــا
و مجلههـــا بیـــش از هـــر زمـــان دیگـــر کاهش
مخاطبان و کاهش درآمدهـــای خود را تجربه
میکنند .آخرین آمارهای منتشـــر شده نشان
میدهد در سال  2017میالدی درآمد تبلیغات
در نشریات کاغذی جهان کاهش  6.8درصدی
را تجربه کرده اســـت و در این میان پیشبینی
شـــده اســـت در ســـال  2018میـــادی هم این
بازار کاهش  6.8درصـــدی درآمدهای خود را
پیشروببیند.
رسانههای کاغذی این روزها بهدنبال تغییر
مدلهای تجاری خود هســـتند تا از این طریق
بتوانند مخاطبان از دســـت رفته را بازگردانند.
روی آوردن به ســـمت شـــبکههای اجتماعی،
افزایش خدماترســـانی آنالین ،تمرکز هرچه
بیشـــتر بر نـــوع متفـــاوت محتـــوا و ...از جمله
روشهایی اســـت که رســـانههای بزرگ پیش
روی خود قرار دادهاند تـــا از این طریق بتوانند
از بحران پیش آمده بیرون آیند.

کودک بدسرپرست تنهاتر است
فـ ــوت پـ ــدر و مـ ــادر ،ازدواج مجـ ــدد والدیـ ــن ،فقـ ــر،
شهروند
بیماریهـ ــای العـ ــاج والدیـ ــن ،اعتیـ ــاد و ...از جملـ ــه
خبرنگار
عوامـ ــل ایجاد کـ ــودکان بیسرپرسـ ــت و بدسرپرسـ ــت
محسـ ــوب میشـ ــود و تأثیـ ــرات قابـ ــل مالحظـ ــه تربیتـ ــی ،روانشـ ــناختی،
حمایتـ ــی و ...را برجا میگـ ــذارد .کم توجهی به این کودکان باعث شـ ــد از
مدتـ ــی قبل کاربـ ــران ایرانی در شـ ــبکههای اجتماعی پویشـ ــی را با عنوان
 #بدسرپرسـ ــت -تنهاتر -اسـ ــت راهاندازی کنند .در ماههای اخیر کاربران
از طریـ ــق این پویش مردمی بـ ــه نوعی کاربران را بـ ــه انجام فعالیتهای
جمعی برای حمایت هرچه بیشـ ــتر از کودکان بدسرپرست تشویق کردند
و با به اشتراک گذاشـ ــتن عکس ،فیلم ،متن و ...سعی کردند دین خود را
به این کودکان ادا کنند.
اقبال جمعی کاربران ایرانی از هشـ ــتگ  #بدسرپرسـ ــت -تنهاتر -اسـ ــت
باعث شد این جریان مورد توجه انجمنها و نهادهای مختلف قرار گیرد.
هماکنون جمع وسـ ــیعی از کاربران تصمیم گرفتهاند در راستای افزایش
توجه هرچه بیشـ ــتر به این پویش ،به مناسبت سـ ــالگرد زلزله کرمانشاه از
عکاسان سراسر کشور دعوت کنند در فاصله سالروز زلزله کرمانشاه تا روز
جهانی منع خشـ ــونت علیه کودکان که تاریخ آن به  21تا  28آبان مربوط
میشود نمایشگاه و مسابقه عکاسی سراسری در ایران برگزار کنند.
این نمایشـ ــگاه و مسـ ــابقه عکاسـ ــی کـ ــه از طریق پویش  #بدسرپرسـ ــت-
تنهاتر -اسـ ــت برگـ ــزار میشـ ــود از تمامی کاربرانـ ــی که به نوعـ ــی به این
حرفـ ــه عالقهمنـ ــد هسـ ــتند دعـ ــوت کرده اسـ ــت بـ ــرای شـ ــرکت در اتفاق
مذکـ ــور از طریـ ــق همین پویش همـ ــکاری خود را اعالم کننـ ــد و دین خود
را بـ ــه کودکانـ ــی کـ ــه در زلزله کرمانشـ ــاه والدین خـ ــود را از دسـ ــت دادند،
ادا کنند.
بـ ــر اسـ ــاس پیشبینیهـ ــای صـ ــورت گرفتـ ــه قـ ــرار اسـ ــت تمامـ ــی عواید
حاصـ ــل از ایـ ــن پویـ ــش مردمـ ــی و نمایشـ ــگاه عکاسـ ــی مربـ ــوط بـ ــه آن
بـ ــرای سـ ــاخت یـ ــک مدرسـ ــه در روسـ ــتای شـ ــنقال خالـ ــدی در منطقـ ــه
سـ ــرپل ذهاب صرف شـ ــود .ایـ ــن رویـ ــداد توجه بازیگـ ــران و ورزشـ ــکاران
را هـ ــم بـ ــه خود جلـ ــب کـ ــرده اسـ ــت و در ایـ ــن میان قـ ــرار اسـ ــت برخی
از آنهـ ــا بهعنـ ــوان دبیـ ــر اجرایـ ــی و داور در مسـ ــابقه عکاسـ ــی حضـ ــور
داشته باشند.
الزم به ذکر اسـ ــت کاربران ایرانی همچنین بهدنبال نزدیک شـ ــدن به روز
جهانی منع خشـ ــونت علیه کودکان ،با هشـ ــتگ  #بدسرپرسـ ــت -تنهاتر-
اسـ ــت سـ ــعی میکنند مردم را با انواع مختلف خشـ ــونتهای اجتماعی
آشنا کنند و جلوی گسترش آنها را بگیرند.

