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Abstract 

The economic status of the country for the press has suffered more damage than 

other agencies. Newspapers are among the first goods to be removed from the 

household basket during inflation. Therefore, due to the incompatibility between 

costs and income, imbalance of supply and demand they have gone through a risky 

era. 

The purpose of this paper is to identify the economic challenges of Iranian 

newspapers as well as discovering solutions to this dilemma.  

In order to identify and evaluate the viewpoint of professionals and experts in 

media field, this investigation was conducted in year 1399 based on Iranian 

calendar. 

In a part of the research, the qualitative method of grounded theory was applied. 

This approach was based on in-depth interviews therefore 21 managers of public and 
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private newspapers were interviewed. It should be noted that, the following results 

were achieved through analyzing the data using Max QDA 10 software. 

The research findings indicate that external challenges can be classified into 4 

categories: traditional distribution system, newspaper division into private and 

governmental ones, social media, the government politics. In conclusion 10 practical 

items were extracted to eradicate the struggling issue. 

Keywords: economic challenges, external factors, traditional distribution, 

cyberspace. 
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و مخاطب) و برون سازماني(توزيع، تفكيك روزنامه ها به دو دسته خصوصـي و    (مديريت
. براي تجزيه وتحليل دولتي، فضاي مجازي وسياست گذاري هاي دولت) قابل تقسيم است

و براي پايـايي از تكنيـك سـه سـويه سـازي      10داده ها، ازنرم افزار مكس كيودا نسخه ي 
 آيتم راهبردي جهت خروج از مشكالت استخراج و ارائه گرديده است. 10استفاده و نهايتا 

، نگـاري  فضـاي مجـازي، روزنامـه    توزيـع سـنتي،   سـازماني،  عوامـل بـرون   هـا:  دواژهيكل
  .سانهر  مديريت

  
  . مقدمه1

رسانه ها ركن چهارم دموكراسي هستند . حداقل چهارصد و بيست سال روزنامـه نگـاري،   
ته اسـت و امـروز در حـالي وارد    جايگاه محوري در انتقال اطالعات در سراسر جهان داشـ 

يك خواهيم شد كه وضعيت اين صنعت  از توزيـع و انتقـال پيـام تـا عوامـل      و بيست  سده
  )Serazio(، 2021( عي دچار تغييرات بسياري شده است . (سرازيواقتصادي و اجتما

روزنامه ها مي توانند بر ارزش ها، رفتار و افكار فرد تاثير بگذارند . در رشد فرهنـگ و  
در شكل دادن جوامع موثر باشند .دولت ها براي حفظ و بقاي خود و ارتباط با آحاد جامعه 

ر روزنامه ها از منظر مالي و اقتصادي دچـار بحـران   نيازمند رسانه هستند و در عين حال اگ
باشد قادر به ادامه حيات نخواهد بود. ضعف و نارسايي هاي گسترده اي كه روزنامه هـاي  
سراســري ازآغــاز تــاكنون گرفتــارآن هســتند،تبديل بــه يــك بحــران جــدي شــده اســت  

  )Botma( 2021(  .(بتما
وجود به نفع صـنعت رسـانه و مـديران    گرفتن اينكه بي تفاوتي در قبال وضع مبا درنظر

مسئول و مخاطبان و جامعه نخواهد بود شناسايي ضعف هاي حرفه اي داراي اهميت است. 
يت روزنامـه هـاي  ايرانـي و    دربررسي جايگاه و شـرايط فعلـي روزنامـه نگـاري و مـدير     

ني گرفتن سنجش معيارهاي استاندارد جهاني به جهت  ترسيم  افق هاي عالي و آرمـا درنظر
الزم است عوامل تاثيرگذار در وضعيت كنوني و متغيرهاي زيـادي ،كـه منجـر بـه ركـود و      



 275   و ديگران) رويا فرامرزي( ... رتشديدنقش عوامل برون سازماني د

 

شـرايط موجـود بـه سـمت بهبـود       ناكارآمدي روزنامه ها شده است را شناسايي وبراساس
  ، تغيير و اصالح گام برداشته و قوانين جديدي را تنظيم نماييم .وضعيت

روزنامه هاي مكتوب در فضاي واقعي و در حال حاضر با كاهش مخاطب و افت تيراژ 
رواج روزنامه هاي مجازي و بعبارتي ازدست رفتن فضـاي تبليغـاتي وپـايين آمـدن ميـزان      
فروش دردكه هاي روزنامه فروشي،مديران  روزنامه هاي ايراني با چـالش هـاي اقتصـادي    

  عميقي مواجه شده اند .
ريشـه درگذشـته  تـا زمـان     ان اگرچه بحث مشكالت اقتصادي روزنامه ها دركشـوراير 

دارد براي رفع آن درسالهاي اخير شاهد اجراي طرح هاي مختلفـي ازسـوي دولـت و      حال
اقتصـادي روزنامـه هـا بـوده ايـم       وتـوان  هنگ و ارشاد اسالمي جهت حفظ بنيهوزارت فر
، پرداخـت قسـمتي از   نيم بها ،طرح خريد نشريات برگشتي: (طرح خريد و اشتراك ازجمله

كه پس از اجراي آنها توفيـق چنـداني حاصـل نگرديـده و نتوانسـت       اران و...)بيمه خبرنگ
گوي نيازها وهزينه هاي سرسام آور روزنامـه هـا باشـد . تصـميمات و راهكارهـاي       جواب

سابق مديران نيز مانند : (اقتصاد رياضتي ، كـاهش تيـراژ ، كـاهش مطالـب و الغـر كـردن       
قطع و اندازه ي روزنامه هـا و مجـالت ، چـاپ    تغييردر  كم كردن گراماژ كاغذ)،( صفحات

انســاني، كــاهش دســتمزد و  ســياه وســفيد و در نهايــت چــاپ ديجيتــال ، تعــديل نيــروي
  هاي اينچنيني نيز راهگشاي معضل مالي نگرديد. استراتژي

 و زيربنـايي و  اني ازطرفي به دليل مسـائل بنيـادي  چالش هاي مختلف روزنامه هاي اير
بـه دليـل مسـائل درون سـازماني      يجـاد گرديـده و ازطـرف ديگـر    كالن بـرون سـازماني ا  

  رشد كرده است . گرفته و  شكل
زا ت و بنگاه اقتصادي كارآمد ،درآمدتوسعه و فعاليت هاي روزنامه ها به عنوان يك صنع

. ضـعف  سالم مي تواندجامعـه اي پويـا و متفكـر بـا آينـده اي روشـن را ترسـيم نمايـد         و
ده تا امروز باعث شـده روزنامـه نگـاري و مـديريت روزنامـه      كار گرفته ش به يها استيس

صرفا به عنوان يك كار فرهنگي و نه يك صنعت رو به رشد جهاني و يك منبع كـارآفريني  
رفـت   پژوهش بـه دنبـال راهكـاري جهـت بـرون     و كسب سود و درآمد ديده شود.لذا اين 
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ي ايرانـي بتوانـد در كنـار    مشكالت اقتصادي روزنامه هاي ايراني بوده است كه روزنامه ها
  مشكالت مختلفي كه دارند به فعاليت خود ادامه دهند.

  
  وهش . ادبيات پژ2

  هاي ايراني هاي روزنامه چالش 1.2
چالش در معاني متفاوتي مطرح شده است و به اموري گفته مي شود كـه فراتـر از شـرايط    

فعاليـت خـود بـا امـوري      ثبات سازمان باشد. به عبارتي ديگر: وقتي رسانه در هر بخش از
مواجه شود كه انجام آنها مشكل بوده و به صورت فعاليت هـاي جـاري و عمـومي خـود،     

  نتواند آنها را به انجام برساند.
چالش مي تواند در عرصه هاي مختلـف اجتمـاعي و سياسـي و فرهنگـي و... باشـد و      

ر مـواقعي نيازمنـد ارائـه    ابزارهاي ارتباطي را با انواع  مديريت ها را، درخود فـرو بـرد و د  
  )112:1380راهكارهايي براي حل آن باشد. (كاستلز،

، 1399مي در خـرداد مـاه سـال    به استناد سايت رسمي وزارت فرهنـگ وارشـاد اسـال   
دو  ،ته نامه، دوهفته نامه، ماهنامه، فصلنامهشامل (هف1هزار عنوان روزنامه و مجله  13از   بيش

عنـوان روزنامـه   320مشغول فعاليت هستند.درحال حاضر  سالنامه) داراي مجوز و فصلنامه،
فارسي زبان با گستره ي سراسري گـرايش عمـومي در زمينـه هـاي مختلـف : (اقتصـادي،       
اجتماعي ،سياسي ،ورزشي) داراي مجوز هستند. كه از ايـن تعـداد (بـا  توجـه بـه ليسـت       

ه ازضـريب كيفـي   عنوان از روزنامـه هـايي كـ   245 )1400يافت يارانه ي سه ماه ي اول در
ــ  ت كمــك هــاي دولتــي مناســب و انتشــار در نظــم برخــوردار بــوده انــد مشــمول درياف

  اند.  گرديده  (يارانه)
هاي اخير روزنامه ها شـاهد كـاهش نـرخ مخاطبـان و طيـف وسـيعي از افـراد         در سال

نبع روزنامه خوان و به دنبال آن از دست دادن آگهي دهندگان بوده اند . با توجه به اينكه دوم
درآمدزايي براي روزنامه ها ، فروش و آگهي است در ازدست دادن ايـن دومنبـع ، عوامـل    
مختلفي نقش داشته انـد ازجملـه : شـيوه ي توزيـع روزنامـه هـا بـه روش سـنتي ، رشـد          
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مخاطب يكسويه به مخاطب فعـال و  مجازي و شبكه هاي اجتماعي كه سبب شد تا   فضاي
ته هـا ومطالبـات خودراسريعتروگسـترده تربـه گـوش      سويه تبديل شود و بتوانند خواسـ دو

مسئولين وجهانيان برساند.اينترنت از بسياري جهات باعث افت صنعت روزنامه شده است. 
اينترنت صنعتي جايگزين براي اخبار و اطالعـات بـه خصـوص بـراي خواننـدگان جـوان       

و آن را بـراي  ا تفكيـك نمـوده   گرديده است. و اين احتمال را فـراهم آورده كـه مطالـب ر   
تر ارائه نمايند. مهمتر آنكه توانسته بخش عمده اي از آگهي هـاي سـتون    هاي كوچك گروه

نيازمندي ها را به سوي خود جذب كند.امروزه مشتريان به طور ميـانگين و حـدوداً همـان    
زماني كه صرف اينترنت مي كنند را به رسانه هاي مكتوب اختصـاص مـي دهنـد. بـا ايـن      

ه آن ها صرف اينترنت مي نمايند به شكلي نا متناسب در حال افزايش است وجود زماني ك
  )266:1390و اين روند همچنان ادامه دارد. (دويله،

لتي و رقابت نـامتوازن بـين ايـن    تفكيك وتقسيم روزنامه ها به دو دسته خصوصي و دو
لغو امتياز  گروه از روزنامه ها و همچنين نقص در چارچوب هاي قانوني كه مهمترين آن  دو

و توقيف انتشار و صدور مجوزهاي آسان و بي دغدغـه از سـوي دولـت و تعـدد عنـاوين      
 روزنامه هاي ايراني است و همچنين كمبود و گرانـي كاغـذ، عـدم ثبـات قيمـت ، تـورم و      

سازي از  فرصت سوزي روزنامه ها بجاي فرصت ، 19حتي شيوع ويروس كوويد  تحريم و
ش وكـاهش درآمـد و سـود مواجـه     مه هاي ايراني را بـا چـال  ديگر مواردي است كه روزنا

  است .  كرده
  
  . روش پژوهش3

با هدف شناسايي چالش هـاي اقتصـادي رسـانه هـاي مكتوب(روزنامـه هـا)        اين پژوهش
وراهكارهاي خروج از اين مشكالت انجام شده است ، بـراي دسـتيابي بـه ايـن هـدف بـا       

وان مطلعين اين حوزه كه سال ها در عرصه ي نفر ازمديران مسئول  به عن21برگزيده شدن 
حبه ي عميـق ومتمركـز پرداختـه    مطبوعات فعاليـت داشـتند بـا اسـتفاده از تكنيـك  مصـا      

. پس از انجام هرمصاحبه ، وپياده سازي متن تجزيه و تحليل داده هاي آن انجـام  است  شده
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راگراف بـه  بصورت خط بـه خـط و پـا    open coding شده است .در قدم اول كدگذاري باز
پاراگراف كدها استخراج گرديده اند كه اين كدها اقتباسي از نوشته ها و در برخي موار عين 
خود نوشته ها بوده است بعنوان مثال طي مصاحبه يكي از نمونه ها جمله اي با اين مضمون 

 اسـت) و در  مواجـه  افـزايش % 40 حـدود  بـا  سـاالنه  نيز كاركنان بيان شده است : (حقوق
كـد آزاد از    155ي باز جمله ي (حقوق كاركنان) تبديل شـده اسـت و درمجمـوع    كدگذار

 Axial codingمصاحبه به دست آمده است در ادامه كدگذاري محـوري   21تجزيه و تحليل 
روي داده ها انجام شده كـه نتيجـه ي آن اسـتخراج     selective codingو كدگذاري گزينشي 

مام سه مرحله اي استراوس وكـربين  ده است. بعد از اتمقوله ها و كشف ارتباط ميان آنها بو
با مراجعه به ادبيات نظري پژوهش ،روش تئوري سازي داده بنياد يـا گرانـددتئوري انجـام    

، به منظور هرچه دقيق تر شدن نتايجنمونه  نمايان شد اما  18شده است اشباع نظري پس از 
چ كد جديدي به كـدهاي اسـتخراجي   ادامه و اشباع حاصل شد به نحوي كه هي 21تا نمونه 

مونــه اشــباع نظــري حاصــل ن 21قبلــي افــزوده نگرديــد و بطــور يقــين ميتــوان گفــت بــا 
تجزيه و تحليـل انجـام و    10سپس از طريق نرم افزار مكس كيودا نسخه ي  .است  گرديده

ري مـديران  آيتم راهبردي  بعنوان خروجي ايـن رسـاله اسـتخراج تـا مـورد بهـره بـردا        10
هاي ايراني اعم از خصوصي و دولتي قرار گيرد. پايـايي ايـن پـژوهش اسـتفاده  از      هروزنام

بوده است . مجموعه داده هاي جمع آوري شده پس   Triangulationتكنيك سه سويه سازي
طبقه يـا پـارادايم سـازماندهي شـد ونتـايج       6از طرح مقايسه داده ها و كدگذاري در قالب 

زنامه هاي ايراني به دو دسته مشـكالت درون سـازماني و   گر آن است كه مشكالت رو بيان
مشكالت برون سازماني قابل  تقسيم است  . مشكالت درون سازماني در دو طبقه مديريت 
و مخاطب شناسي و مشكالت برون سازماني  شامل چهارطبقه (توزيع،تفكيك روزنامه هـا  

ــي، فضــاي مجــازي ، سي  ــه دو دســته خصوصــي و دولت دولــت )  اســت گــذاري هــايب
  گردد. مي  بندي تقسيم
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  مباني نظري پژوهش. 4
  مسئوليت اجتماعي ةنظري 1.4

نظريه مسئوليت اجتماعي بر پايه اين فرض بنا شده كه آزادي هميشه تعهداتي را همراه دارد 
ــژه اي ه  ــت وي ــه داراي موقعي ــه در جامع ــه  و مطبوعــات ك ــل جامع ــد در مقاب ســتند، باي

نظر داشت كه از نظر فلسـفي هركجـا سـخن از آزادي اسـت،      باشند. اساساً بايد در  مسئول
رت بهتــر اســت از طــرف خــود مســئوليت در كنــار آن خواهــد بــود. ايــن كنتــرل و نظــا

را داشـته باشـد ( فرهنگـي و    باشد و دولـت حالـت نظـارت بـر اجـراي قـوانين         ها رسانه
  ).216: 1393  ببران،

رسانه ها نسبت داده مي شود كه  در نظام رسانه اي مسئوليت اجتماعي، شش كاركرد بر
  تفاوت چنداني با كاركردهاي رسانه ها در نظام آزادي گرا ندارد: 

خدمت به نظام سياسي از طريق فراهم كردن اطالعات و امكان بحث و مناظره در مورد 
  موضوعات خاص.

  آگاه ساختن مردم به طوري كه آنها را قادر به اداره امور خود سازد.
  ق فردي از طريق نظارت بر اعمال حكومت. مراقبت از حقو

  خدمت به نظام اقتصادي از طريق تبليغات بازرگاني.
  فراهم كردن سرگرمي براي مردم.

 حفظ استقالل مالي رسانه ها، به منظور جلوگيري از اعمال فشار گروه هاي خاص

و  نظام مسئوليت اجتماعي رسانه ها، اهميت نقش رسانه ها در خدمت به نظام سياسـي 
آگاه كردن مردم و محافظت از آزادي هاي فردي رامي پذيرد امادرعين حال معتقد است كه 

 در ها ده اند. اگرچه دراين نظريه، رسانهرسانه ها تا به حال در انجام اين وظايف كوتاهي كر
خدمت به نظام اقتصادي نقش دارندامااين وظيفه برساير وظايف نظير تحكـيم شـيوه هـاي    

 ).65: 1398گاهي عمومي ارجحيت نخواهدداشت(كانينگهام و همكاران دموكراتيك وآ
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ادي رسـانه هـا و و ظـايف و    در اين نظريـه، اصـل بـر ايجـاد پيونـدميان اسـتقالل وآز      
هاي اجتماعي آن هاست كه تاكيد مي كند رسانه ها بايد در عـين پاسـخگويي بـه     مسئوليت

ت نيز داشته باشند و وظايف اجتمـاعي  نيازهاي مخاطبان، در برابر فعاليت هاي خود مسئولي
خود را محدود به گيرندگان پيام يا مالكان رسانه ها ندانند. همان گونه كه رسانه حق دارد از 

سخ به نيازهاي جامعه نيـز  دولت و ساير نهادها انتقاد كنند، در قبال مصالح و منافع ملي و پا
  ).94: 1393دارند (مهدي زاده،  مسئوليت

، شـرايط اجتمـاعي و    ليـد محتـوا بايـد بـا در نظـر گـرفتن نيـاز مخاطبـان        بنابراين، تو
حاصـل از نگـارش يـك موضـوع در     تعهداتي همچـون: پـذيرش مسـئوليت     درنظرداشتن

سازماني  طبق اين نظريه، مسئوليت هاي دروناي مكتوب مانند روزنامه شكل گيرد. لذا  رسانه
كاركنان و خبرنگاران از دستمزد تا بيمه را مانند مخاطبان و حقوق آنان تا مسائل  مربوط به 

تحت الشعاع خود دارد. بنابراين مسئوليت اجتماعي از اولين و مهمترين نيازهـاي مـديريت   
  رسانه در روزنامه به شمار مي رود. 

 
  ة مطلوبيتنظري 2.4

در بررسي و تحليل مفهوم انتزاعي مطلوبيت، اقتصاددانان براي انـدازه گيـري هـر واحـد از     
ايت خاطري كه مصرف كنندگان به دست مي آورند مقياسي به كار مي برند كـه فايـده   رض

بيت بـراي مطالعـه انتخـاب هـاي     ناميده مي شود. اين واحد اندازه گيري، در رهيافت مطلو
ــين شــاخص  مصــرف ــده جهــت تعي ــايي از كنن ــايي مطلوبيــت  ه عــددي و مطلوبيــت نه
 ).61:1387شود (پيكارد، مي  استفاده

ددي، با استفاده از عوامل قابل  اندازه گيري عددي، بـراي مطلوبيـت ارزش   مطلوبيت ع
تعيين مي كند. در مطالعه ي استفاده از رسانه ها، مي توان براساس ميانگين مدت زماني كـه  
روزانه يا در هفته صرف رسانه هاي مختلف شده است مطلوبيت عددي تعيين كـرد. بـدين   

انـدازه گيـري رضـايت خـاطر مصـرف كننـدگان از       ترتيب مطلوبيت عددي معياري براي 
مصرف كاال و خدمات به دست مي دهد. اما اين معيار نشان نمي دهد كه در اختيار داشـتن  
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تعداد بيشتري از اين كاالها و خدمات رضايت خاطر بيشتري فراهم خواهد سـاخت. بـراي   
شود  يي ناميده ميهاپي بردن به اين موضوع روش محاسبه ديگري وجود دارد كه مطلوبيت ن

و معياري است كه مي توان از طريق آن رضايت خاطر اضافي ناشـي از داشـتن واحـدهاي    
  ). 2021تري از يك كاالي خاص را اندازه گرفت (جانا و ميترا،  بيش

بنابراين، مطلوبيت نهايي، افزايش رضايت خاطر ناشـي از مصـرف را نشـان مـي دهـد.      
پـيش از   –ريق رقم مطلوبيت كـل حاصـل از مصـرف    محاسبه مطلوبيت نهايي از طريق تف

افزودن واحد تازه اي به مصرف، از رقم مطلوبيت كل كه شامل واحد افـزوده شـده اسـت،    
صورت مي گيرد. مطلوبيت نهايي را در ضمن مي توان از طريق تقسيم تغيير در مطلوبيـت  

  ).2021كل بر تغيير در تعداد واحدهاي مصرف شده محاسبه كرد (كارني و ژو، 
از اينرو،صــاحبان ســرمايه،روزنامه نگــاران وبســياري ازدســت انــدركاران روزنامــه هــا 

 توانند چگونگي مطلوبيت رابراساس توزيع و نشـر دركشوربرمبناي تحوالت فناوري ها مي
چاپي) درقالب عدد وتابع شرايط مختلف توزيع و  –روزنامه الكترونيكي ويا سنتي (كاغذي 

هاي  مهارت ريزي نيازمندبرنامه ريزي هدفمنداجراكنندكه اين برنامه نشر مشخص نموده و با
  اقتصادي و اجتماعي مديران رسانه است. 

  
  ة تحقيقپيشين. 5

) با استفاده از روش كيفي مبتني بر مصاحبه ي عميـق بـه بررسـي    1399باباجاني محمدي (
تحقيـق بيـانگر    ايهـ حمايت هاي مالي دولت از مطبوعات در ايران پرداخته اسـت . يافتـه  

است كه دولت بايد از تصدي گري در حوزه حمايت هاي مالي مطبوعات صرف نظر و   آن
به وظيفه سياست گذاري و نظارت خود در اين حوزه بسنده نمايدوسياست حمايـت هـاي   

  مالي، بايد از مستقيم به غير مستقيم تغيير يابد. 
ا استفاده ازروش كيفـي و تكنيـك   ) ب1397عالوه براين، در پژوهش ديگري، بني تميم (

آمده مصاحبه ي عميق  به علل كاهش شمارگان مطبوعات ايران پرداخته است. نتايج بدست
بيانگر آن است كه علل موثر بركاهش شمارگان مطبوعات درايران شامل: عوامـل فرهنگـي،   
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ميان علل  عوامل اقتصادي، عوامل قانوني، عوامل فناورانه وعوامل سازماني است كه در اين
 فناورانه از جمله گسترش فضاي مجازي، اينترنت و فراگير شدن استفاده از تلفـن همـراه و  

ذ ازعمـده داليـل كـاهش تيـراژ     نيز علـل اقتصـادي از جملـه كمبـود و گـران شـدن كاغـ       
  گردد. مي  محسوب

) با استفاده از روش كيفي و تكنيك مصـاحبه  1396در پژوهشي ديگركه توسط شهوق (
راهكارهايي جهت بهبود درآمدزايي مطبوعات ايران (با تكيـه  ق در خصوص حقيعميق به ت

دهنده آن است كه پلتفـرم بـازار   آمده نشانبر بازار دو وجهي) پرداخته است. نتايج به دست
دو وجهي درشرايط فعلي كارآمدي الزم براي مطبوعات را ندارد.لذا جهت كسب درآمـد و  

د بـه پلتفـرم بـازار چنـد وجهـي      پلتفرم دو وجهي، وروپوشش هزينه هاي نشريه ،عبور از 
  است.   الزم

) با استفاده ازروش تحقيق توصيفي تحليلي و تكنيك دلفـي ، بـه بررسـي    1396منفرد (
آمده بيانگر آن اسـت كـه   ساختار بازار روزنامه در ايران مبادرت نموده است. نتايج به دست

، انتخاب كاغذ و كيفيت چاپ متفاوت، تنوع رنگ و طراحي،چاپ روزنامه در قطع متفاوت
ارائه ويژه نامه، ضمائم ومحصوالت جانبي و تعيين تعداد صفحات راهبردهايي هسـتند كـه   
ذيل استراتژي متمايز سازي فني به كار گرفته مي شوند . توزيع مويرگي وخرده فروشي يـا  

ي وفـروش  تك فروشي، توزيع گسترده در سطح كشور، توزيع ازطريق سازمان هاي عمـوم 
  ها به عنوان استراتژي تقويت فروش مي تواند مورداستفاده قرارگيرد.  به آن

به ) Wang&Sparks( )2019(در بين پژوهشهاي خارجي انجام شده نيز وانگ و اسپارك 
ت. نتـايج  پرداختـه اسـ   ينچـ  يروزنامه هاوضعيت اقتصادي بر  يجيتالد يها يفناور يرتأث

 يمطبوعـات چـاپ   يرا برا يبزرگ يوشمند، مشكالت اقتصاده يهاتلفنگرآن است كه  بيان
كاهش  يغاتكرده است. وبه اين دليل هم درآمد فروش  از طريق خوانندگان و هم تبل يجادا

نقطه ي اشـتراك آن ، مزاحمـت    اختصاص دارد اما ينچ به كشور پژوهش  يناست. ا يافته
   هاي هوشمند براي روزنامه ها است. تلفن
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به مطالعه چالش هـاي امـروز    )Tumber&Z elizer( )2018( تامبر و زليزر عالوه بر اين،
دراين پژوهش به بررسي نظريه ها، عملكردهـا ونقـدهاي   اند. مبادرت نموده روزنامه نگاري

بيست سال گذشته در خصوص چالش هاي پيش روي روزنامه ها پرداخته شد است. نتايج 
هاي  انات مالي و كاهش سود، و فرازونشيبنوس روزنامه ها دچار حاصله بيانگرآن است كه:

كـاهش اعتبـار در نـزد مخاطـب     زيادي در خصوص تعـديل نيـروي انسـاني و همچنـين     
ات از طريـق گسـترش اينترنـت و    شد، دليل آن نيز دسترسي مخاطبـان بـه اطالعـ     خواهند

حقيـق مبـين   هـاي ت عالوه براين، يافتهرفتن سواد رسانه اي و تغيير ذائقه مخاطبان است. باال
جذب مجدد مخاطب عـواملي   در از داليل عدم موفقيت روزنامه نگاري چاپي است كه  آن
نداشتن آزادي بيان و تهديدهايي كه به طـور برجسـته در فضـاي سياسـي كشـور       چون هم

باعث پيدايش  (استبداد، پوپوليسم و رشد اخبـار جعلـي)    ست كهوجود داشته دخيل بوده ا
  است. جامعه  در

فرصت ها و چالش هاي روزنامه نگاري در دوره ي  بررسيبه ) Price( )2015( پرايس
دليل آن گسترش به ديجيتال در آسيا و اروپا پرداخته است. در اين تحقيق مرگ روزنامه ها 

آمده اسـت :ظهـور    داليل اين امر نيزازشده است  پيش بيني هاي اجتماعي اينترنت و رسانه
گهي فرصت داده است تا پيام خود را شخصي سازي كرده و رسانه هاي جديد به صاحبان آ

مخاطبان خاص را هدف قرار دهند اما چالش براي رسانه هاي خبري اين است كه ارتبـاط  
بـه اطالعـات و اخبـار در معـرض      سازمان هاي خبـري بـه عنـوان دروازه بـان دسترسـي     

توانستند مخاطبـان  در عصر ديجيتالي، عملكردي ضعيف داشته و نروزنامه ها  و است  خطر
   خود را حفظ و با آنان همراهي نمايند.
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  هاي پژوهش يافته. 6
  توزيع سنتي 1.6

  كدگذاري باز ومحوري در تبيين مقوله ي سيستم توزيع سنتي . 1جدول 

  كدگذاري محوري  كد گذاري باز  نظرات مديران رسانه و متخصصان

%قيمت روزنامه به شركت توزيع 40بيش از
  هزينه سنگين توزيع  هزينه ي باال شركت توزيع  مي شودپرداخته 

شركت توزيع در تمام دوران ها داراي عملكرد 
  ضعف  در سيستم توزيع  عملكردضعيف  بسيار ضعيف بوده  است

 شركت توزيع فاقد سرعت و دقت كافي است و
كاال بصورت كامل وبه هنگام  به دست مخاطب 

  نمي رسد
فقدان سرعت و دقت ونقص 

  ساختار ناقص توزيع  اختاردر س

دكه هاي روزنامه فروشي توسط شهرداري 
  واگذار شده و نظارتي برآنها وجود ندارد

عدم هماهنگي بين  وزارت 
  عدم هماهنگي  ارشاد و شهرداري

فروشندگان ازجنس رسانه نيستند و تحصيالت و 
  سوادرسانه اي ندارند

نداشتن سواد كافي دكه داران 
  تن تحصيالتنداش  و كيوسك داران

درمعرض ديدبودن يا نبودن روزنامه به تصميم 
  شركت هاي توزيع كننده وابسته است

وجود  مافيا و باند بازي در 
  مافيا و باندبازي  سيستم توزيع سنتي

روزنامه نيازمندتوزيع با پراكندگي باال و متراكم در 
طح شهر ودرمعرض ديد و عبور كل س

  بودن هستند مخاطب
ه نيازمند توزيع روزنام

  توزيع پراكنده و متراكم  پراكندگي باال و متراكم است

مترو جاي مناسبي براي عرضه ي روزنامه است 
 ،حمل و نقل عمومي زميني مثل قطار پايانه هاي

فرودگاه ها ، اتوبوس مي توانند محل مناسبي 
  براي عرضه و فروش روزنامه اشند.

فروش در پايانه هاي 
  ي حمل و نقل پايانه  نقل زمينيو حمل

طراحي و ديزاين و فضاي دكه ها براي عرضه ي 
روزنامه ها مناسب نيست  تعداد عناوين 

بسيارزياد است در حاليكه پيشخوان دكه ها 
كوچك و تعداد اندكي روزنامه مي توانند برروي 

  پيشخوان قرارگيرند

طراحي و ديزاين دكه ها 
دارد و مكان مناسبي   نقص

  نيستبراي عرضه ي روزنامه 
طراحي و ديزاين 

  نامناسب
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وجـود مشـكالت زيـادي در توزيـع     نتايج كدگذاري بـاز و محـوري نشـان دهنـده ي     
است .محصول رسانه اي، كاالهاي عمومي و تمام ناشدني هستند يعني مصرف آن ها   سنتي

توسط يك فرد باعث اختالل در دسترسي آن براي افراد ديگر نمي شود. در عين حال ايـن  
عث صرفه جويي نسبت به مقياس مي گردد. هـر محصـول رسـانه اي بـه لحـاظ      ويژگي با

ماهيتي، ناهمگون و استاندارد ناپذير و بر اساس ذائقه شخصي مخاطب ارزيابي مـي گـردد.   
سيسـتم توزيـع    اما آنچه درتوليدرسـانه اي ازاهميـت برخـوردار اسـت مـدل توزيـع و يـا       

مات توليد شده توسط شـركت  ها  وخداست. مدلي كه شرح مي دهد چگونه كاال  اي رسانه
  مشتريان برسد.به دست 

كاال و خدمات رسانه اي مانند روزنامه، با وجود تحريم ها و شرايط اقتصادي خـاص و  
كاهش ورودي تبليغات و آگهي دهنده و البته در رقابت با فضاي مجازي در حـال عبـور از   

  ي محلي همچنان پا برجا هستند.سيستم هاي توزيع سنتي است گرچه روزنامه ها و دكه ها
سيستم توزيع سنتي و يا مدرن در هر شرايط بر چگونگي و نحوه ي توزيع روزنامه هـا  

عف عملكـرد و سـاختار نـاقص دركـاهش     نقش دارد. سيستم هاي سنتي با هزينه بـاال، ضـ  
ي جـدي در حـوزه ي اقتصـاد رسـانه     فروش روزنامه ها نقش داشته و يكي از چالش هـا 

ي رود. براي مثال درشهرها وروستاهاي دور، با نظام سنتي توزيع،هيچ گاه روزنامه شمار م به
 در دريافت مي نمايـد.  به هنگام دست مخاطب نمي رسد.به تعبيري مخاطب خبرسوخته را

  بندي مشكالت اين سيستم را مي توان چنين بر شمرد: يك تقسيم
 .هاست ان مسئول روزنامهديرسيستم توزيع يكي از مشكالت رايج م بودن هزينه گران- 1

  .گردد مي رفتن هزينه ي حمل و نقلبنزين سبب  باال درشرايط تورم زا، افزايش نرخ
دي ، كاالي فرهنگي (شـامل  كوچك شدن سبد فرهنگي خانوار به دليل شرايط اقتصا- 2

  جزء اولين كاالهايي هستند كه از سبد خريد حذف مي شود. )روزنامه، كتاب و...
و مافيا در سيستم توزيع سنتي بصورت آشكارا وپنهان وجود دارد به نحوي  باند بازي- 3

ك داران ) نخواهنـد روزنامـه اي   كه اگر شركت توزيع كننـده ويـا عوامـل فـروش (كيوسـ     
  معرض ديد و انتخاب باشد از فروش روزنامه به مخاطب خودداري مي كنند.در
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وش سـنتي و قـديمي   ر همچنـان بـا   50- 40سيستم توزيـع فعلـي هماننـد دهـه ي     - 4
گردد و روزنامه ازطريق اتوبوس به سراسر كشورتوزيع مي گردد .درمورد جابجايي  مي  اداره
حمل توسط ناوگان هوايي نيز، باتوجه به اولويت بار به كاالهاي تجاري ، حمل روزنامـه   و

  تر اوقات امكان پذير نيست. در بيش
و اخبـار زمـاني بـه دسـت     سرعت پايين در سيسـتم توزيـع باعـث شـده روزنامـه      - 5

بيـات و ديـروز نامـه تبـديل      برسد كه صـفحه ي اول و تيترهـاي مهـم بـه خبـر       مخاطب
  است   گرديده

كيوسك ها ودكه هاي مطبوعاتي محل مناسبي براي عرضه ي كاالي فرهنگي نيستند - 6
به جاي فروش روزنامه به فروش سيگار و تنقالت روي آورده اند درحاليكه هـيچ گونـه    و

تي بر عملكرد آنان از سوي دولت (شـهرداري يـا وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي)      نظار
  وجود ندارد 

كوچك بودن محل دكه باعث شده بسياري از عناوين روزنامه ها و مجالت بـرروي  - 7
، و فاقـد برنـد شـناخته شـده اي اسـت       خوان قرارنگيرد واگرروزنامه يا مجله اي نوپا پيش
  چنان ناشناخته بماند.  هم

فروشندگان (كيوسـك داران و دكـه داران) ازجـنس رسـانه نيسـتند و بـراي كـاالي        - 8
  فرهنگي ارزشي قائل نبوده و فاقد تحصيالت وسواد كافي هستند.

چنان  بنابراين سيستم توزيع سنتي با ساختارناقص ، عملكردضعيف و غير قابل قبول هم
 و طراحي دكه تا نحوه ي حمـل و  به فعاليت ادامه مي دهد اين درحالي است كه  از ديزاين

توزيع و سرعت و افراد فروشنده داراي ايرادات اساسي است كـه يكـي از عوامـل ريـزش     
  مخاطب محسوب مي گردد و الزم است تغييرات اساسي در اين حوزه رخ دهد .
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  مقوله هاي بدست آمده از مصاحبه (مشكالت برون سازماني) 2.جدول 
  ي توزيع سنتيطبقه ي توزيع زير مقوله 

 مقوله هاي مرتبط  مقوله هاي محوري

 توزيع سنتي:

 توزيع

  ضعف در سيستم توزيع
  ساختار ناقص توزيع
 مافيا و باندبازي

 توزيع پراكنده و متراكم

 پايانه هاي حمل ونقل

 سواد وتحصيالت ناكافي

 عدم هماهنگي

  هزينه ي سنگين
  پايانه ي حمل و نقل

  زاين نامناسبطراحي و دي
  

  توزيع مدرن (هوشمند) 2.6

  باز و محوري در تبيين مفهوم سيستم توزيع و . كدگذاري 3جدول 
  زير مقوله توزيع مدرن 

  كدگذاري محوري  كدگذاري باز  نظرات مديران رسانه ومتخصصان

چنانچه توزيع مدرن باشد قيمت و ماليات 
  آن افزايش خواهد يافت

ت و توزيع مدرن و افزايش قيم
  باالبودن هزينه  ماليات

توزيع مدرن نيازمند زيرساخت هايي است 
  كه سرمايه و تخصص الزم دارد

نبودسرمايه و تخصص در ساختار 
  ضعف ساختار  توزيع نوين

نقص در زير ساختارهاي  فناوري   توزيع مدرن نيازمند تقويت  فناوري است
  ضعف فناوري  سيستم مدرن
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ژي جهاني  وسيستم توزيع به تناسب تكنول
رشد نداشته و با تحوالت روز و روزنامه 

  پيش نرفته است
عدم توازن بين توزيع مدرن و 

  ضعف توسعه  تكنولوژي جهاني

هدفمند باشد  روزنامه ها بايد توزيع
ند را هستكيوسك هايي كه پر مخاطب 

دركنار مجموعه هايي كه  وشناسايي كرده 
دريافت كرد مثل مي توان ازآنها آگهي 

  ها و...روزنامه توزيع گردد  كبان

شناسايي كيوسك هاي پرمخاطب 
  توزيع هدفمند  و توزيع روزنامه ي هدفمندانه

بهتر است مكانيزم حمايت دولت بصورت 
زيرساخت باشد از زير ساخت هاي اين 
 صنعت حمايت بشود مثل چاپ در حوزه

مكتوب يا اينترنت ارزان دراختيارروزنامه ها 
در جهت آموزش  باشد يا ساخت شهركي

  روزنامه نگاران ويا توزيع هوشمند

 حمايت دولت زيرساختي باشد در
زمينه ي رفع مشكالت چاپ و 

  اينترنت و توزيع هوشمند
  تقويت زيرساخت

اگرچه توزيع هوشمند با افزايش هزينه و 
ماليات مديران رسانه را روبرو خواهد كرد 
اما ساختار ناقص و معيوب توزيع اصالح 

  دخواهد ش

توزيع هوشمند با افزايش ماليات و 
  ماليات  هزينه مديران را روبرو مي كند

درحال حاضر روزنامه چاپي قابليت توزيع 
  ضعف در مدرن سازي  عدم تقويت فناوري در روزنامه  بصورت هوشمند و مدرن ندارد

سيستم توزيع مدرن بر خالف سيستم هاي توزيع بر مبناي شبكه انجـام مـي شـود كـه     
ي گـذارد. اثـر شـبكه در شـرايطي     اين شبكه نيز بر ارزش رسانه ارائـه كننـده اثـر مـ    وجود 
ربران كـه بتوانـد مخاطبـان    دهد كه ارزش يك محصول يا خـدمات يـا تعـداد كـا     مي  روي

هاي الكترونيكي باشد افزايش يابد. اينترنت وشبكه هاي آنالين  يكـي از تحـوالت    روزنامه
. دست يابي به اطالعات مورد نيـاز در همـه جـا و    عصري است كه در آن زندگي مي كنيم

همه وقت و به شكل دلخواه از ويژگي هاي رسانه هاي نوين اسـت كـه شـكل اسـتفاده از     
اطالعات و در نتيجه درك ما از رسانه را دگرگون ساخته است. حضور شبكه هاي اينترنتي 

  ست. تحوالتي درعرصه اقتصادي و سياسي و اجتماعي نيز به جا گذاشته ا
تـي ايجـاد   سيستم هـاي توزيـع مـدرن در الگـوي مصـرف رسـانه اي مخاطبـان تغييرا       

رسانه اي مخاطبان مشتري را تغيير داده است. به طور كلي بـه   است و الگوي مصرف  كرده



 289   و ديگران) رويا فرامرزي( ... رتشديدنقش عوامل برون سازماني د

 

است،  اي تالقي تكنولوژي و قالب رسانه دليل توسعه صنعت چند رسانه اي كه مشخصه آن
  مي كند.  صنعت رسانه جهش بزرگي را تجربه

توزيع نقش اصلي در تجاري سازي يك كاال (حتي اگر كـاالي رسـانه اي باشـد) دارد.    
توزيع تالش براي ارائه محتوا از طريق همه ابزارهاي موجود با اسـتفاده از اسـتراتژي هـاي    

اهرم ها براي كنترل توزيع است كه توزيع  دانش اقتصاد، راهبرد استفادهاهرم مالي است. در 
يز گفته مي شود گرچه استراتژي هاي توزيع محصول رسانه اي از جمله روزنامه در محتوا ن

بازار هاي رسانه اي متغير است و براساس هر محصول تغيير مي كند اما مي توان الگويي از 
  توزيع را در محصوالت مشابه  استخراج كرد. 

  .مسائل توزيع مطبوعات در ايران شامل: مسائل اقتصادي وفرهنگي است
  مسائل اقتصادي مانند:

وضـع نامناسـب    - 3باال بودن هزينـه توزيـع    - 2مدرن نبودن نظام توزيع مطبوعات - 1
وضـع نامناسـب برگشـت روزنامـه هـا ومجـالت       - 4برگشت بهاي مطبوعات فروش رفته 

عدم سرمايه گذاري جدي در نظام  - 5ضعف نظام اشتراك از طريق پست  - 4فروش نرفته  
  توزيع مطبوعات.

  سائل فرهنگي توزيع شامل:م و

نبـودن   توجيه  .2يع روان و شفاف مطبوعات توزيع كنندگان از اهميت توز نبودن آگاه- 1
نگرش صرفا انتقادي توزيع كنندگان  - 3توزيع كنندگان از اهميت و هزينه انتشار مطبوعات 

عـدم آگـاهي از    - 5پايين بودن سطح تحصـيالت توزيـع كننـدگان     - 4به فروش مطبوعات
رقابـت   - 6سـات مطبوعـاتي و مـردم    نظام اشتراك مطبوعات توسـط پسـت، موس   اهميت

  چندان سالم سازمان هاي توزيع كننده  نه
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  مقوله هاي بدست آمده از مصاحبه (مشكالت برون سازماني) .4جدول 
  طبقه ي توزيع زير مقوله ي توزيع مدرن

 مقوله هاي مرتبط  مقوله هاي محوري

 توزيع مدرن:

 توزيع

  دن هزينهباال بو
  ضعف ساختار
  ضعف فناوري

  ضعف در مدرن سازي
 توزيع هدفمند

 تقويت زير ساخت

 ماليات

  ضعف توسعه
  

  هاي دولتي روزنامه 3.6

  يين مفهوم طبقه دولت و روزنامهتب كدگذاري باز و محوري در. 5جدول 
  مقوله روزنامه دولتي)(

  كدگذاري محوري  زكدگذاري با  نظرات مديران رسانه و متخصصان

روزنامه دولتي تحت سيطره ونگاه حكومت است و 
  حمايت هاي خاص را ازجانب دولت دارد

دولت از حمايت خاص 
  حمايت خاص  روزنامه دولتي

روزنامه هاي دولتي از يارانه هاي اختصاصي با مبالغ 
  چشمگير برخوردار هستند

اختصاص يارانه با مبالغ 
  رانه ي اختصاصييا  چشمگير به روزنامه دولتي

روزنامه هاي دولتي داراي رديف بودجه اختصاصي 
  دريافت آن منظم و به موقع است و هستند

بودجه رديف دولتي و 
  بودجه رديف دولتي  پرداخت به موقع آن

روزنامه هاي دولتي هيچ كمبود مالي ندارند وبه سرعت 
  نياز مالي آنان برطرف مي گردد

نداشتن مشكل مالي وتزريق 
  عدم مشكل مالي  هدفمند پول

روزنامه هاي دولتي با نوسانات نرخ ارز و دالر دچار 
  مشكل نمي شوند

عدم تاثير نرخ ارز بر هزينه 
  هاي ثابت ومتغير

عدم تاثير قيمت ارز 
  برهزينه
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روزنامه هاي دولتي با توجه به وابستگي هاي سياسي و 
نه اي كمرنگي دارندوجايگاه جناحي كاركرد رسا

  آنان كمرنگ است اي رسانه
وابستگي به طيف خاص و 

  وابستگي سياسي  جناح هاي سياسي

قسمت اعظم آگهي هاي دولتي (بجز آگهي انحصار 
وراثت و احضاريه  كه در سايت وروزنامه ي 

در  الم مي شود) ساير آگهي هاي دولتيدادگستري اع
  بين روزنامه هاي دولتي توزيع مي كردد

توزيع ناعادالنه آگهي هاي 
  آگهي هاي دولتي  ولتيد

به منابع  دولتي درواقع وابستگي بيش از حد روزنامه ي
  دولتي ويارانه و آگهي هاي دولتي دارد.

وابستگي به منابع دولتي ،يارانه 
  وابستگي به دولت  وآگهي

وپرنسيب هاي جرايد عمال با نقض اصول  از برخي
ديل به ارگان تببي طرفي و غيره  :روزنامه نگاري مانند

كه يكي از داليل  احزاب و جناح هاي سياسي شده اند
  كاهش مخاطبان است.

نقض اصول بي طرفي عامل 
  مخاطبان است كاهش

عدم پرنسيب 
  روزنامه نگاري

از تاريخ شكل گيري روزنامه ها در ايران، دولتي و يا خصوصي بودن آنها مـورد توجـه   
و سابقه روزنامه نگـاري در كشـور   مديران رسانه و حتي مخاطبان قرار گرفته است . تاريخ 

نشان مي دهد كه هيچگاه يك روزنامه به شكل مستقل كه گرايش حاد سياسي و اقتصـادي  
در آن مشهود نبوده به وجود نيامده است.دولتي بودن يك روزنامـه بـه مراتـب حمايـت از     

هـاني  محتوا، اختصاص يارانه ها، بودجه بندي ويژه، اثر پذيري روزنامـه بـا تصـميمات ناگ   
دولت را به همراه دارد. حتي مسائل اقتصادي مانند: افزايش و يا كاهش نرخ ارز فشاري بـه  
روزنامه هاي دولتي وارد نمي كند واين در حالي است كه براي بسـياري از روزنامـه هـاي    

ي زنـده مانـدن روزنامـه    خصوصي يارانـه بـه عنـوان يـك مسـكن موقـت و روشـي بـرا        
روزنامه دولتي به طور كامل به يك نهاد قـدرت ماننـد دولـت    رود. ممكن است  مي  شمار به

وابسته باشد و به صورت مستقيم و غير مستقيم از طريق دريافت يارانه و رديـف بودجـه و   
  آگهي هاي مختلف مورد حمايت قرار گيرد. 

ها  بازار رسانه سبب گرديده تا دولت شرايط اقتصادي، سياسي، فرهنگي و ايجاد تنوع در
ا را تحت پوشش و حمايت مالي داشته باشند.در بحث اقتصاد رسانه ها در ايران به رسانه ه

هـاي دولتـي بـه دليـل برخـورداري از      ويژه در حوزه مطبوعات خبرگزاري هـا ، روزنامـه   
مـد بـراي خـود، همـواره     هاي دولت و سـهم نـه چنـدان زيـاد آن هـا در ايجـاد درآ       يارانه
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جدي تر به خود مي گيرد كه اغلـب روزنامـه هـا از     هستند اين امر زماني شكل  موردانتقاد
هاي  كنند حال آنكه همچنان از يارانه بودن و همچنين عملكرد مستقل صحبت مي دولتي  غير

 دولت بهره مند هستند. 

يكي از دغدغه هاي مديران مسئول روزنامه هاي بخش خصوصي ، عدم رعايت عدالت 
زنده خـودرو داخلـي و بانـك هـا     هاي سـا در توزيع آگهي ها اسـت . بعنـوان مثـال شـركت    

هاي خود را به روزنامه هاي دولتي مي دهند. فقدان سـازمان كارآمـد بـراي جـذب و      آگهي
تقسيم آگهي هاي دولتي و خصوصي و وجود روابط ناسالم در برخي مـوارد، پـايين بـودن    

وشـورهاي  تيراژ بسياري از نشريات ، وجود رقباي زياد، چاپ وانتشار آگهـي نامـه هـا ، بر   
تبليغاتي ازسوي كانون هاي تبليغاتي، تابلوهاي ديواري و خياباني و اتوبوسي عمال نشريات 
مستقل كشور را در جذب آگهي ها در تنگناي شديد قرار داده و بـر مشـكالت مـالي آنـان     
افزوده است به ويژه آنكـه برخـي از ايـن نشـريات بيشـتر در معـرض پديـده جـوانمرگي         

  رطبيعي از منظر سفارش دهندگان آگهي فاقد اطمينان شناخته مي شوند .قراردارند و به طو
از ديدگاه مصاحبه شوندگان ، روزنامه هاي دولتي سهم زيادي از آگهي ها را بصـورت  
سنتي يا دستوري به خود اختصاص داده است . بنابراين محل درآمدآگهي هاي دولتي نيز به 

مه هاي بخش خصوصـي ازايـن موضـوع    وزنارروزنامه هاي دولتي مي رود و  سمت همان
تر هستند . لذا، در خصوص آگهي هـاي دولتـي الزم اسـت اصـالحاتي در وزارت      بهره  كم

سـانه بررسـي و در ايـن رابطـه     فرهنگ و ارشاد اسالمي صورت بگيـرد وبصـورت كارشنا  
 هاي .ازجمله چالش هاي ايجادشده توسط روزنامه هاي دولتي براي روزنامه نظر شودتجديد

  خصوصي مي توان از اين موارد نام برد:
عدم توازن در رقابت بخش خصوصي با بخش دولتي و وابستگي شديد روزنامه هـا  - 1

  به كمك و منابع دولتي و ايجاد محدوديت درآمدي ازطرف دولت .
روزنامه ي دولتي از لحاظ مالي و تزريق پول مشكلي ندارد و به دليل برخورداري از - 2

رت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي    مـك هـا و حمايـت هـاي مختلـف وزا     رديف بودجـه ، ك 
كاغذ، سوبسيد، آگهي هاي دولتي) وحتي تامين كاغذ و ملزومات اوليه ي چـاپ، بـا     (يارانه
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داشتن نيروي متخصص و خبرنگار وگزارشگر در تمام نقاط كشورجهت توليد محتـواي بـا   
هـاي خصوصـي و    شـركت  ، توزيع مـويرگي وپرداخـت هزينـه هـاي سـنگين بـه      كيفيت
  كنندگان و امكانات اينچنيني مشكل چنداني ندارند. توزيع
اگر روزنامه دولتي در بازار شكسـت بخـورد و نتوانـد سـهمي از فـروش و جـذب       - 3

مخاطب را در اختيار داشته باشد كماكان بـه راه خـود ادامـه خواهـد داد و بـا تعطيلـي يـا        
  ورشكستگي روبرو نخواهد شد.

  بدست آمده از مصاحبه (مشكالت برون سازماني) مقوله هاي .6جدول 
  زير مقوله ي روزنامه ي دولتي طبقه ي دولت و روزنامه

 مقوله هاي مرتبط  مقوله هاي محوري

 روزنامه دولتي:

 دولت و روزنامه

  وابستگي سياسي
  حمايت خاص
  يارانه اختصاصي

  بودجه رديف دولتي
  عدم مشكل مالي
 وابستگي به دولت

 دم پرنسيب روزنامه نگاريع

 هزينه

 آگهي دولتي
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  روزنامة خصوصي 4.6

  كدگذاري باز ومحوري درتبيين مفهوم طبقه دولت و روزنامه. 7جدول 
  زير مقوله روزنامه خصوصي)(

كدگذاري   كدگذاري باز  نظرات مديران رسانه و متخصصان
  محوري

روزنامه هاي خصوصي فاقد حمايت كافي از سوي 
  لت هستنددو

 عدم حمايت كافي از سوي
  عدم حمايت  دولت

با توجه به رقابت شديد بين روزنامه دولتي و 
ه ها توان مقاومت را از دست خصوصي ، روزنام

اند والزم است بخش خصوصي حمايت متناسب با  داده
  افزايش هزينه هاي ثابت و متغير دريافت كند.

لزوم خروج بخش دولتي از 
  يحمايت دولت  خصوصي

روزنامه هاي خرد و نوپا وكم درآمد توانايي مقابله با 
روزنامه هاي برند و دولتي را ندارند وبايد تجميع و 

  ادغام شوند
هاي  لزوم ادغام و تجميع روزنامه

  تجميع وادغام  نوپا

بين درآمدهاي حاصل از فروش و آگهي و تبليغات و 
  كاهش درآمد  و درآمد عدم توازن هزينه  هزينه هاي توليد توازن وجودندارد

عمده اي از درآمد خود را از آگهي  روزنامه ها بخش
كسب مي كنند. عدم وجود آگهي در واقع خشكيدن 

  .شريان حياتي روزنامه را به همراه داشته است
عدم وجود آگهي باعث كاهش 

  روزنامه هاست درآمد
كاهش 

  دهندگان آگهي

 درمورد روزنامه خصوصي و دولتي به جاي حمايت
يكسان از همه ي روزنامه ها ، حمايت ها بايد اقتضايي 

  و متناسب با چرخه ي فعاليت روزنامه باشد

حمايت روزنامه هاي دولتي و 
سان باشد و نبايد يك خصوصي

  متناسب واقتضايي باشد
  حمايت اقتضايي

عدم توازن در رقابت بخش خصوصي با بخش 
با دولتي،روزنامه هاي خصوصي توان مقابله ورقابت 

  بخش دولتي ندارند.
عدم توانايي رقابت بخش 

  رقابت نامتوازن  خصوصي با دولتي

بنظر مي رسد دولت، بهتراست سياست حمايتي خود 
نمايد  و به نشريات خصوصي و نوپا توجه را تغيير داده

  برسند. ين نشريات به رشد و استقالل الزمتا ا
توجه دولت به روزنامه هاي 

  يات نوپانشر  خصوصي ،خرد و نوپا

قيمت روزنامه هاي دولتي در مقايسه با روزنامه هاي 
 ،است وازطرفي عدم استقبال مخاطبانخصوصي پايين 

ين بودن قيمت، آسيبي به كاهش فروش يا پائ
زند اماتفاوت فاحش قيمتي بين اين دو گروه  نمي  آنها

نسبت ولتي قيمت روزنامه ي د
به قيمت روزنامه دولتي 

  است  تر كم
  قيمت روزنامه
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 به روزنامه هاي خصوصي آسيب عمال روزنامه،
  است.  زده

زياد  عرضه ي روزنامه ي دولتي در بازار با تعداد بسيار
صفخات، قيمت نازل ،استفاده از كاغذ با گراماژ باال و 

كاغذسفيد تحريرو گاها گالسه است كه باعث ايجاد  يا
  توقع كاذب در مخاطبان شده است

در بازار  عرضه ي روزنامه دولتي
به دليل صفحات زياد و نوع 

كاغذ و قيمت در مخاطب توقع 
  كاذب ايجاد مي كند

  توقع كاذب

افزايش صفحات روزنامه هاي دولتي كه با داشتن 
مكانات ضميمه غير استاندارد است و از طرفي به دليل ا

زدن تعادل  ، باعث برهممالي و نيروي ماهرو متخصص
  بازار شده است .

ت منجر به عدم افزايش صفحا
  تعادل در بازار مي گردد

عدم تعادل در 
  بازار

ذار در كشورهاي در حال توسعه روزنامه هاي خصوصي پديد آمدند اگـر چـه پايـه گـ    
دولت ها هستند اما روزنامه در بين ساير رسـانه هـا، اجـازه ي     روزنامه ها ، حكومت ها و

مـه هـا ، فـروش وتيـراژ و متعاقبـا      روزنافعاليت بصورت خصوصي را دارد. دومنبع درآمد 
تـر،   فروش فضا جهت آگهي به آگهي دهندگان است كه با قبول چاپ وتعداد آگهـي بـيش  

افـزايش وكـاهش دو گـروه فـوق      ميزان درآمد حاصله متغير است . سطح كيفيت محتوا در
بـه   دارد بنابراين گاهي مشاهده مي شود روزنامه ها به جهت باال بردن فروش و تيـراژ   تاثير

  سمت توليد محتوا و چاپ و انتشار مطالب جنجالي و عام پسند مي روند. 
نكته ي قابل تامل آن است كه در حال حاضر روزنامـه ي خصوصـي كـه كـامال داراي     
استقالل مالي ، بدون نياز به نهادهاي دولتي يا احزاب فعاليت نمايند و بدون ورشكستگي و 

ظم مبادرت نمايند و به فعاليت خود ادامه دهند بسيار مقروض شدن و يا تعطيلي به انتشار من
محدود و انگشت شمار است . بنابراين كماكان نشريات اعم از خصوصي يا دولتي وابسـته  

  به يارانه هاي دولتي ، توزيع آگهي و تسهيالتي همانند كاغذ و... هستند.
ابـت بـا   قهر گاه كشوري بخواهد بـه سـمت توسـعه و رشـد گـام بـردارد نبايـد بـه ر        

خصوصي بپردازد و بايد در كنار آن بخش ونه در مقابـل او قرارگيـرد .در حـوزه ي      بخش
رسانه و يا برخي از صنايع ، دولت رقيب بخش خصوصـي شـده اسـت و بـه روش هـاي      
مختلف با ايجاد يك رسانه درقالب (روزنامه ، سايت، خبرگزاري، پايگاه خبري ) به رقابت 

يـن رقابـت نـابرابر نيـز دولـت      پـردازد و قاعـدتا برنـده ي ا   با روزنامه هاي خصوصي مي 
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به تهيـه ي امكانـات و زيـر سـاخت هـا،      بود چرا كه روزنامه هاي خصوصي قادر   خواهد
  و ساپورت همانند روزنامه ي دولتي نيستند . خدمات مالي

كه روزنامه ي خصوصي وقتي  مي توان به اين واقعيت دست يافت با يك مقايسه ساده
، صـفحه  12الي  8اد كم و محدود صفحات زار عرضه جهت فروش مي شوند با تعدوارد با

تعداد صفحات بـاالتراز اسـتاندارد،    قيمت باالعرضه مي گردند درمقابل روزنامه ي دولتي با
كه باال ويااستفاده از كاغذ گالسه (، محتواي متنوع تر و استفاده از كاغذ با گراماژ قيمت نازل

، چرا كه روزنامه كااليي يكبار مصرف ونه لوكس و تجملي سوم نيستنيا مردر هيچ جاي د
محسوب مي شود) به رقابت در بازار مي پردازدكه اين موارد  باعث ايجاد توقع كـاذب در  

  مخاطب مي گردد.
واكاوي مسائل و مشكالت حوزه ي رسانه ها به خصوص روزنامه هـاي ايرانـي نشـان    

اين حوزه: سنگين بودن سرمايه گذاري اوليه، قيمت داده است كه عمده مشكالت اقتصادي 
نازل نشريات، مشكل توزيع و مشكالت سخت افزاري و چاپخانه مي باشد بخش مهمي از 

يتي  نـامطلوب حـاكم بـر آنهـا     عدم كارايي و اثر بخشي سـاختار مـديريتي بـه نظـام مـالك     
  ) 37:1383گردد. (فرهنگي، برمي

  صاحبه (مشكالت برون سازماني)مقوله هاي بدست آمده از م. 8جدول 
  زير مقوله ي روزنامه ي خصوصي طبقه ي دولت و روزنامه

 مقوله هاي مرتبط  مقوله هاي محوري

 روزنامه خصوصي:

 

 كاهش آگهي دهندگان

 حمايت اقتضايي

 رقابت نامتوازن

 حمايت دولتي

  عدم حمايت
  رقابت شديد و نامتناسب

  تجميع و ادغام
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  امهقيمت روزن
  عدم تعادل در بازار

  توقع كاذب
  نشريات نوپا
  كاهش درآمد

  
  فضاي مجازي كاربردي 5.6

  وري در تبيين مفهوم فضاي مجازيكدگذاري باز و مح. 9جدول 
  زير مقوله فضاي مجازي كاربردي)(

  كدگذاري محوري  كدگذاري باز  نظرات مديران رسانه ومتخصصان

اي مجازي به روزنامه ها مي توانند در فض
  رقابت سالم با شبكه هاي اجتماعي بپردازند

رقابت سالم روزنامه ها درفضاي 
  رقابت سالم  مجازي

اخبار روزنامه ها توسط شبكه هاي اجتماعي 
 منتشر مي گردد و توليدمحتواي حرفه اي با

  روزنامه است
انتشار اخبار رسمي و كاربرد آن 

  كاربرد اخباررسمي  در فضاي مجازي

سازي و اطالع رساني كماكان در اختيار شفاف 
  روزنامه ها ي شناسنامه دار است

شفاف سازي واطالع رساني 
  روزنامه هاي شناسنامه دار

شفافيت در 
  رساني اطالع

اعتبار مجازي در اطالع رساني اخبار فاقدفضاي 
روزنامه  منبع است و وابسته به روزنامه است و
  فرصت حضور مفيددراختياردارد

جازي و عدم اعتبارمنبع فضاي م
فرصت حضور مفيد و مؤثر 

  روزنامه
  اعتبار منبع

توانند  روزنامه ها با حضور درفضاي مجازي مي
و مخاطبان را  سرعت اطالع رساني را حفظ
  جذب نمايند

حضور درفضاي مجازي با حفظ 
  سرعت وجذب مخاطب

حفظ سرعت ،جذب 
  مخاطب

فضاي مجازي بدليل نداشتن تخصص و حرفه 
نبودن توانايي تحليل كارشناسانه ي اخبار را اي 

نداردو لذا روزنامه ها توانمندبوده و نبض اخبار 
  را در دست دارند

عدم توانايي تحليل اخبار در 
  فضاي مجازي

توانمندي در تحليل 
  اخبار

شبكه هاي اجتماعي همانطور كه از نامش 
پيداست براي يك ارتباط اجتماعي است نه 

شبكه هاي اجتماعي فاقد 
  رسانه محوري  رسانه محور هستند محتواي
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  رمحتواي رسانه محو
مي تواند  ها فضاي مجازي براي روزنامه

يك  ازجهت ايجاد خالقيت در توليد محتوا
  محسوب گردد.امتياز 

فضاي مجازي در ايجاد خالقيت 
روزنامه براي توليد محتواو 

  است  موثر
خالقيت در توليد 

  محتوا

ذائقه مخاطب  در سنجش فضاي مجازي
  نمايد  ومي تواند به روزنامه ها كمك است  موثر

فضاي مجازي در سنجش ذائقه 
  سنجش ذائقه  موثر است

ه براي فضاي مجازي در يافتن ايده و سوژ
  .موثر است تحليل اخبار وتوليد محتوا

مجازي در پيداكردن  فضاي
  سوژه يابي  موثر است مناسب سوژه

است   ل كردهرسانه تداخفضاي مجازي در كار 
واطالع رساني وتوليد محتوا در اين فضا كوتاه 

  ،بدون منبع موثق بوده و جنبه ي تفنني دارد.
مطالب فضاي مجازي كوتاه، 

  تفنن و سرگرمي  منبع و تفنني است  بدون

 روزنامه ها بايد وارد فضاي مجازي بشوند و
بعنوان يك رسانه اي كه ساختارمند هستند و 

تن نيروهاي تربيت شده و قدمت دارند و با داش
  متخصص در فضاي مجازي فعال تر بشوند

 روزنامه ها ساختارمندهستند و
داراي قدمت و نيروي تربيت 

  شده
  قدرت و قدمت

ل و استرس مخاطبان عام 19پاندمي كوويد 
كاهش فروش درفضاي رسمي و واقعي شد 

روزنامه ها كه بايد از ظرفيت  وفرصتي براي
ع رساني وفروش فضاي مجازي براي اطال

  استفاده كنند.

كاهش فروش به دليل كرونا و 
استفاده از فضاي مجازي براي 

  اطالع رساني
  كرونا

زمينه  ،كه روزنامه محتواي غني توليد كندزماني 
روزنامه محيا مي  ي استفاده ي فضاي مجازي از

شود فضاي مجازي تحت تاثير فضاي حقيقي 
ا هم است و روزنامه شهروند خبرنگاران ر

جذب مي كند كه اين باعث رشد و توسعه ي 
  فرهنگ و كشور است

محتواي غني باعث جذب 
سعه ي شهروند خبرنگار و تو

فرهنگ و فرصت براي 
  است  روزنامه

  توسعه ي فرهنگي

فضاي مجازي توان رقابت با روزنامه هاي 
شناسنامه دار و رسمي در خصوص تحليل اخبار 

از اين نظر نقطه ي قوتي براي را ندارد و 
  روزنامه ها محسوب مي شود

عدم توان تحليل اخبار در 
  مجازي  فضاي

عدم توانايي تحليل 
  اخبار

وجود شهروند خبرنگار نه تنها تهديد نيست 
گردد  فرصت محسوب ميبلكه براي روزنامه ها 

واين گروه با آموزش مناسب ،و ظرفيت ايجاد 
  شده قابل بهره وري هستند.

تهديد ي براي  شهروند خبرنگار
  شهروند خبرنگار  روزنامه ها نيست
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يكي از چالش هاي مديران رسانه كـه نگـران چگـونگي بهبـود مـديريت و اسـتفاده از       
ظرفيت منابع خود هستند ، تحليل عواملي مانند: چگونگي بهبود ريسـك و عـدم اطمينـان،    

جهاني،مـذاكره قدرتمندانـه در   حداكثرسازي ارزش مالكيت معنوي، تنظـيم محـيط رقـابتي    
فضاهاي انحصاري جديد، ايجاد و حفظ بازار و بهره برداري از فرصت هاي جديد ي كه با 

  )105:2016،ديجيتالي شدن به وجودآمده است .(دويله
بيشتر صنايع رسانه اي هم اكنون در وضعيت تغيير سريع هستند و برخي نيـز درحـالتي   

ي سرسخت روزنامه هاي ايراني، شبكه هاي اجتماعي هستند بحراني قراردارند. يكي از رقبا
كه بخش زيادي از محتواي خبري و محتواي جذاب گزارش را از نكاتي استخراج مي كنند 

  كه روزنامه ها به آن ها اشاره مي كنند.
شود،  ها يا حتي صفحه يك روزنامه كه بيشتر از محتواي داخلش ديده مي تحليل روزنامه

گيرد. يعني حاصـل ايـن كـار همچنـان      عنصري شده كه مورد توجه قرار ميخود تبديل به 
ازي و ارائـه نظـرات بـه شـكل     تأثيرگذاري دارد قدرت تحليلي كه در مشاهده فضـاي مجـ  

) مي تواند بسياري از مخاطبان روزنامه را با ترفندهاي امكاناتي، به خود جلب كنـد  (كامنت
يز مي تواند اين امكان را فراهم كند كـه مخاطبـان   اما استفاده روزنامه ها از فضاي مجازي ن

، بـه آگـاهي بخشـي بپردازنـد.     روزنامه در همان شكل و افكار اما بـا ابـزار واسـطه اي نـو    
ت روزنامه ها، مجالت بـر روي  ، همان نشريات متداول هستند كه به صورهاي چاپي رسانه
ل نشـريات ديجيتـال   سـايبرهمان شـك  در ابعاد مختلف چاپ مي شوند. رسانه هـاي   كاغذ

دارند. اما با يك فناوري ديگر به نام ارتباط راه دور همچون اينترنت، اينترانـت ، اوترنـت     را
شبكه هاي اجتماعي تركيب و شكل جديدي از رسانه را خلق مي كند، كه بـا رسـانه هـاي    
 پيشين متفاوت است. به عنوان مثال: يك روزنامه تا زماني كه روي كاغذ منتشـر مـي شـود   

 –(اي يو وتلويزيـون پخـش شـود آنـالوگ يـا      پرينت مديا است. اگر همين روزنامه از راد
جورنال) مي شود واگر محتواي آن را به صفر و يك  بـه رقمـي تبـديل كنـيم وارد مقولـه      

تصـوير يـا ويژگـي هـاي ديگـر       ديجيتال مديا شده ايم واگر چيزهايي شبيه لينك مـتن يـا  
اينترنـت قـرار گيـرد، رسـانه      اضـافه شـود ودر فضـاي    تر از نسـخه چـاپي بـه آن    متفاوت
گاه  يام رسان موبايلي منتشر شوند، آنداريم، اگر اين اطالعات از طريق نرم افزارهاي پ  سايبر
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د. يـك روزنامـه  وقتـي بـا فرمـت      يا شبكه هاي اجتماعي مي شون 2تبديل به فضاي وب 
ندارد  ظر ماهيت با نسخه چاپي آني از ندي اف )روي اينترنت قرار مي گيرد هيچ تفاوت  (پي

و قانون مطبوعات بر آن صدق مي كند فقط يك نكته ي كوچك هست و آن اين كه وقتـي  
  روزنامه اي تبديل به نشريه الكترونيك مي شود ديگر تابع مكان خاصي نيست.

ورود تكنولوژي بصورت صد در صد نه فرصت است ونه تهديد. فضاي مجازي داراي 
 رسانه ي كوچك با سابقه و پشـتوانه روزنامه ها بوده است .در حالي كه يك  امتيازاتي براي

اندك مي تواند به توليد محتوا بپردازد و با صرف كمترين هزينه و بدون داشـتن دغدغـه ي   
توزيع ، افكار عمومي را به سمت مطالب و محتواي توليد شده هدايت كند. طبيعي است كه 

ر اين عرصه مي توانندتعداد قابل توجهي از مخاطبـان را  روزنامه ها به شرط حضور فعال د
جذب كنند و همچنين  از نظرات وذائقه و سليقه  مخاطبان وحتي شهروند روزنامه نگار هم 

سوژه ي ا كه مورد توجه مخاطب وپيداكردن بهره مند شوند .داشتن خالقيت در توليد محتو
ها كـه داراي قـدمت و قـدرت و    مناسب از سمت فضاي مجازي كمك مي كند تا روزنامه 

 ساختارمند هستند و نيروي متخصص در اختيار دارند به تحليـل و تكميـل خبربپردازنـد و   
  مشروعيت و اعتبار و اعتماد خود را در نزد مخاطب به دست آورند .

روزنامه ها مي توانند چكيده ي تحليل مطلبي را كه در روزنامه چاپي كار كـرده انـد در   
قراردهند و با يك فلش يا لينك ورودي مخاطب را براي مطالعه ي كل مطلب كانال تلگرام 

به سايت روزنامه هدايت كند در اينجا داشتن تمهيداتي الزم است اول اينكه مطالـب فقـط   
شته باشـد . دوم بـراي خوانـدن    خواندني باشد و قابليت انتشار در قالب اشتراك گذاري ندا

يانه و يا ساليانه باشد و يا با هربار مراجعـه بـه سـايت    ، مخاطب يا داراي اشتراك ماهمطلب
كنـار تمـام ايـن حسـن هـا كـه       براي مطالعه نسبت به پرداخـت مبلغـي اقـدام نمايـد . در     

 هاي شناسنامه دار مي توانند از آن بهره مند گردند ، نبود حق كپي رايـت در كشـور   روزنامه
ـ ايران اباعث ضرر وآسيب خواهـد شـد . اگـر بهتـرين و      ا كيفيـت تـرين مطالـب را هـم     ب

مي توانند  وزنامه منتشر شدكنند رسانه هاي آنالين به فاصله چند ثانيه بعد از اينكه ر  منتشر
مطالب را روي سايت قرار دهند و به صورت مجاني و رايگان در اختيار مخاطب قرار دهند 
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ــ  ــه صــورت رايگــان مطالــب را دريافــت م ــر خريــد وقتــي مخاطــب ب ي كنــد لزومــي ب
  بيند و به اين ترتيب ضربه كاري بعدي بر پيكر روزنامه وارد مي شود.  نمي  زنامهرو

استفاده از خبرنگاران افتخاري و آموزش آنان بصـورت دوره هـاي آناليـن و مجـازي،     
 ظرفيت مناسبي را براي روزنامه و عالقمندان اين حرفه ايجاد خواهد كرد. 

شبكه هاي اجتماعي سلطه روزنامه بر افكار نكته ي قابل تامل در اين بين  اين است كه 
را تغيير دادند و سلطه شهروندان بر رسانه را نشان دادند ومخاطبان همچون گذشته در يك 

، مخاطب مورد دلخواه مخاطب توليد نشودمحيط منوپوليك قرارندارند بنابراين اگر محتواي 
اخبـار و بمبـاران    انتخاب ديگري خواهد داشت وقدرت انتخاب باالي مخاطـب و هجـوم  

  اطالعاتي مخاطبان ، حساسيت فعاليت در اين عرصه را آشكارتر نموده است .

  مقوله هاي بدست آمده از مصاحبه (مشكالت برون سازماني) .10جدول 
  طبقه ي فضاي مجازي زير مقوله ي فضاي مجازي كاربردي

 مقوله هاي مرتبط  مقوله هاي محوري

 فضاي مجازي كاربردي:

 زيفضاي مجا

  رقابت سالم
  كاربرد اخباررسمي

  شفافيت در اطالع رساني
  اعتبارمنبع

  حفظ سرعت ،جذب مخاطب
  توانمندي در تحليل اخبار

 رسانه محوري

 خالقيت در توليد محتوا

 سنجش ذائقه

 سوژه يابي

 تفنن و سرگرمي

 قدرت و قدمت

 كرونا
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 توسعه ي فرهنگي

 اخبار عدم توانايي تحليل

 شهروند خبرنگار

  
  مزاحمت فضاي مجازي 6.6

  كدگذاري باز و محوري در تبيين طبقه  فضاي مجازي با مقوله ي. 11جدول 
  ( فضاي مجازي مزاحم)

  كدگذاري محوري  كدگذاري باز  رسانه و متخصصان نظرات مديران

 فضاي مجازي به دليل شناسنامه دار نبودن و
پراكني و  عدم پيگيري قضايي به شايعه
  افشاگري مي پردازد

عدم پيگيري قضايي باعث 
  گريشايعه پراكني و افشا  پراكني و افشاگري مي گردد شايعه

روزنامه ها به جهت الزامات قانوني و تنبيه 
مجبور به خودسانسوري  هستندوآزادي 

  فضاي مجازي را ندارند
 خود سانسوري روزنامه در مقابل
  دسانسوريخو  آزادي خبر در  فضاي مجازي

گونه كنترل و فيلتر در فضاي مجازي هيچ 
در انتشار اخبار غيرحرفه اي و  آزمايي راستي

  غيراخالقي وجود ندارد

عدم كنترل و فيلتر مطالب 
غيرحرفه اي وغيراخالقي در 

  فضاي مجازي
 عدم كنترل و

  آزمايي راستي

سرعت انتشار اخبار و اطالعات در فضاي 
 زنامه توانزي بسيار زياد است ورومجا

  رقابت با آن را ندارد
باال بودن سرعت و شتاب در 

  سرعت  اطالع رساني

نبود قانون مدون براي حق كپي رايت در 
موضوع يكي از اين  ايران وعدم رعايت 

ان روزنامه هاي مشكالت اساسي مدير
  .است  ايران

نبود قانون و  عدم رعايت
  عدم قانون كپي رايت  رايت كپي

ن به فاصله چند ثانيه بعد از رسانه هاي آنالي
اينكه روزنامه منتشر شد مي توانند مطالب 

را روي سايت قرار دهند و به روزنامه 
 بصورت فوروارد، صورت مجاني و رايگان

از  ومخاطبقرار دهند  اندر اختيار مخاطب
  خودداري مي كندروزنامه خريد 

 )مزاحمت رسانه هاي آنالين از(
 ،طالبم دراختيارقراردادنمجاني 

  تمانع فروش روزنامه اس
  راخبا رايگان بودن
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رسانه هاي مكتوب ايران نتوانستند خود را از 
گزند فضاي آنالين به دور كنند و ابتكاري 

نالين از آبراي توليد مطالبي كه رسانه هاي 
  .آن محروم هستند روي بياورند

نداشتن ابتكار در توليد محتوا براي 
  عدم  ابتكار  يجلوگيري از گزند فضاي مجاز

شبكه هاي اجتماعي سلطه روزنامه بر افكار 
را تغيير داد و سلطه شهروندان بر رسانه را 

  شكستن محيط منوپوليك و نشان داد

سلطه شهروندان بر روزنامه به 
 واسطه ي فضاي مجازي و
  شكستن محيط منوپوليك

  انحصارزدايي

دولت  شبكه هاي اجتماعي،خصوص در
 سازي و فرهنگ، مه روزنا جهت حفظ قدرت

انجام كشور ژاپن  كارزيربنايي واصولي مثل
  .است نداده

دولت موظف است درخصوص 
  عدم فرهنگ سازي  فضاي مجازي فرهنگ سازي كند

وسيع تر  سبد مطالعاتي مردم متنوع تر و
است ودر نتيجه حرف اول و آخر در   شده

 افكار عمومي را برخالف گذشته ، مطبوعات
  .دنمي زنن جرايد و

مخاطبان تنوع در سبد مطالعاتي  
به وسيله ي فضاي مجازي براي 

  روزنامه محدوديت است
  تنوع سبد مطالعاتي

و ارتباط بودن تعاملي به دليل فضاي مجازي 
وتوانايي ارائه ي خدمت مخاطب  با متقابل

واطالع رساني  اي، لحظهوخبربصورت  
  مكتوب آسيب زده است رسانه ي بهسريع 

ل و دوسويه با مخاطب تعامل متقاب
  تعامل دوسويه  در فضاي مجازي

عدم به روز رساني درآمد روزنامه ها همزمان 
با تغيير روش هاي درآمدي و ورود فضاي 
مجازي به بازار رسانه سبب كاهش تبليغات 

  در فضاي رسانه مكتوب گرديده است.

كاهش تبليغات در فضاي رسانه 
مكتوب، به دليل جايگزيني 

  فضاي مجازي تبليغات در
  كاهش تبليغات

توسعه ناموزون شبكه هاي اجتماعي بدون 
شناسنامه وآزادي بيان و عمل آنها در مقايسه 
روزنامه هاي داراي مجوز، كه ميدان عمل را 

ا محدود و يا مسدود براي روزنامه ه
  است.  كرده

توسعه ي شبكه هاي اجتماعي به 
  گسترش آزادي  دليل آزادي بيان

قيبي سرسخت با سرعتي به فضاي مجازي ر
و نشريات  مراتب بيشتر از روزنامه

هم ارزان تر است  هست كه اين رقيب  چاپي
  هم آزادي عمل دارد. و

آزادي عمل و سرعت در فضاي 
 مجازي بيشتر از فضاي

  است  واقعي
  رقابت

ل حاضر روزنامه ها تهديد درحا
دارند توسط (مزاحمت هاي فضاي   گفتماني
اين است كه پارادايم  مشكل رسانه مجازي)

تغيير پاراديم رسانه اي و پارادايم 
شيفت به دليل وجود فضاي 

  مجازي
  پارادايم شيفت
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  .تغييركرده و پارادايم شيفت شده است رسانه

ازدست رفتن تسلط گفتماني روزنامه ها و 
حجيت آنان به دليل گسترش فضاي مجازي 
بوده است درحال حاضرهرگوشه اي ازدنيا 

يك رسانه است وافراد بدون گوشي  يك
هم مي توانند توليد محتوا  داشتن تخصص 

  انجام دهندواين ايجاد مزاحمت است.

 ازدست رفتن تسلط گفتماني و
حجيت روزنامه به دليل مزاحمت 

  فضاي مجازي
  تسلط گفتماني

 اينترنت، روزنامه نگاري مقرون به صرفه و اقتصادي را براي كسـي كـه تنهـا سـرمايه و    
اش يك كامپيوتر شخصي و مطلبي براي انتشار است ممكن كرده است، همان گونه  دارايي

كه اختراع گوتنبرگ، توليد كتاب هاي انبوه و ارزان قيمت و ارتقاي سطح دانش و آگاهي را 
براي بشر به ارمغان آورده، استفاده از اينترنت نيز به ايجاد پديده اي به نام روزنامـه نگـاران   

  ).34:1389ت منجر خواهد شد(گادوين،ارزان اما پرقدر
مـي تواننـد بـراي    رسانه هاي اجتماعي و فضاي مجازي عالوه بر رقابت با روزنامه هـا  

راديو وتلويزيون ومجالت مزاحمت ايجـاد كننـد. روزنامـه هـا كـه      ساير رسانه هاي ديگر 
ماننـد  طبـان بـود اكنـون رقيبـي     توليدات محتوايشان زماني  تنها ابـزار اطـالع رسـاني مخا   

هاي اجتماعي در كنار خود دارند كه در يك بازه زماني كوتـاه اطالعـات مـورد نيـاز      شبكه
مخاطبان را ارائه مي دهد. ميزان مزاحمت مجازي به عبارتي در قالـب رقابـت ناسـالم بـين     
فضاي مجازي با ساير رسانه ها از جمله روزنامه ها در اين تحقيق  مورد توجه است.آزادي 

توا، دسترسي آسان در  تلفن هاي هوشمند همراه، شتاب و سـرعت در انتشـار   در توليد مح
اخبار و اطالعات با اشتراك گذاري،هر يك در ايجاد اختالل و مزاحمـت رسـانه اي نقـش    

  )87:1394بسزايي دارد.(فرهنگي وخواجه ئيان ،
 وپيشرفت تكنولوژي و فضاي اجتماعي قدرت اوليه را از روزنامه ها سلب كرده اسـت  

كاال(اطالعات) رسانه ي بزرگي همچون روزنامه را تحت تاثير قرار داده است . ايـن زنـگ   
دا خطر سالهاست كه براي هردو گروه روزنامه هاي كشور ايران (دولتي و خصوصي) به ص

دم تطبيق با شرايط و نيازهاي درآمده است .عدم همگرايي روزنامه ها با ديگر رسانه ها و ع
ي روزنامه ها را بـا خطـري جـدي روبـرو خواهـد كـرد. عـدم تطـابق         ، حيات اجتماعروز
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ـ     روزنامه ه مشـكالت مـالي رسـانه هـا دامـن      ها با شرايط روز ديگر مسـاله اي اسـت كـه ب
د را از گزنـد فضـاي آناليـن بـه     است. بيشتر رسانه هاي مكتوب ايران نتوانسـتند خـو    زده
آناليـن از آن محـروم هسـتند    اي كنند و ابتكاري بـراي توليـد مطـالبي كـه رسـانه هـ        دور
بياورند، رسانه هاي مكتوب همان اخباري را منتشر مي كنند كه رسـانه هـاي آناليـن      روي

رسـانه   ربه كـاري بـر پيكـره ي   ساعت ها قبل منتشر كردند. همين موضوع مي تواند به ضـ 
 گردد.   منجر

ش مخاطـب  تحـت فشـار    درحال حاضر روزنامه هـا بـه دليـل از دسـت دادن و كـاه     
حتي در كشورهاي داراي نرخ باالي روزنامه خـوان همچـون كشـورهاي     .هستند  قتصاديا

. امه بـه ميـزان سـالي يـك درصـد هسـتيم      اسكانديناوي، شاهد افت مستمرخوانندگان روزن
. ه سمت اينترنت نسبت داده شده استبخشي از اين كاهش در جوانان ، به گرايش آن ها ب

  )89(همان:
اجتماعي بدون شناسنامه و آزادي عمـل آنهـا در مقايسـه بـا     توسعه ناموزن شبكه هاي 

شبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي شناسنامه دار، كه ميدان عمل را براي روزنامه هايي كه 
  وارد اين فضا مي شوند محدود و يا تقريبا مسدود نموده است.

فضـا   ممنوعيتي در ورود اطالعات وجود ندارد. در اين حـوزه،  در بحث فضاي مجازي
باز هست وآزادي اطالع رساني وجود دارد. مخاطب درمقايسه ايـن دو فضـا، بـه انتخـاب     
فضاي مجازي گرايش بيشتري نشان داده است . بزرگترين مشكل فضاي مجازي اين است 
كه راستي آزمايي ندارد و نداشتن سواد رسانه اي مخاطبان ، آسيبي جدي است كه خطرات 

ان خواهد كرد. الزم اسـت دولـت بـا برنامـه ريـزي صـحيح و       آشكار و پنهان خود را نماي
فرهنگ سازي ودراختيار قراردادن بودجه ، با استفاده از ظرفيت روزنامـه هـا در بـاال بـردن     

  سرانه ي مطالعه و سوادرسانه اي بخصوص براي جوانان بستر مناسب را فراهم نمايد.
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  برون سازماني)مقوله هاي بدست آمده از مصاحبه (مشكالت . 12جدول 
  طبقه ي فضاي مجازي زير مقوله ي مزاحمت  فضاي مجازي

 مقوله هاي مرتبط  مقوله هاي محوري

 مزاحمت فضاي مجازي:

 فضاي مجازي

  خودسانسوري
  سرعت

 عدم قانون كپي رايت

 رايگان بودن اخبار

 عدم ابتكار

 انحصارزدايي

 عدم فرهنگ سازي

 تنوع سبد مطالعاتي

 ل دوسويهتعام

 كاهش تبليغات

 گسترش آزادي

 رقابت

 پارادايم شيفت

 تسلط گفتماني

 راستي آزمايي

 شايعه پراكني
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  هاي اقتصادي چالش 7.6

  روزنامهتبيين طبقه چالش برون سازماني  كدگذاري باز و محوري در. 13جدول 
  با زير مقوله اقتصادي

  كدگذاري محوري  دگذاري بازك  رسانه و متخصصان نظرات مديران

عمده ترين مشكالت روزنامه ها كمبود و نبود 
  كاغذ  كمبود و نبود كاغذ  كاغذ است

از مشكالت سخت افزاري مديران روزنامه ها 
كمبود ملزومات اوليه چاپ مانند كاغذ فيلم زينك 

  مركب است كه به سختي در دسترس است. و
  اپادوات چ  كمبود زينك و فيلم ومواد چاپي

با كاهش مخاطبان طيف وسيعي از آگهي دهندگان 
از دادن آگهي به روزنامه خصوصي نيز 

  مي كنند  خودداري
دهندگان  كاهش آگهي  دهندگان ريزش مخاطب و آگهي

  خصوصي

شرايط سخت مديريت روزنامه باتوجه به 
است هرگونه تبعيض در تقسيم آگهي هاي   الزم

  دولتي برطرف گردد
يم حذف وتبعيض در تقس

  هاي دولتي آگهي
تبعيض در توزيع 
  آگهي هاي دولتي

درحال حاضر توازني بين هزينه هاي توليد ودرآمد 
  و كسب سود وجود ندارد

عدم توازن در هزينه هاي ثابت 
  و درآمد وسود حاصله

عدم توازن در هزينه 
  درآمد و

با باال رفتن قيمت دالر و نرخ ارز ،قيمت كاغذ و 
  گيري افزايش مي يابدملزومات چاپ بطور چشم

ارز برقيمت  وتاثير نرخ طال 
  تاثير نرخ ارز بر كاغذ  كاغذ و ملزومات چاپ

وجود تحريم وجلوگيري از ورود كاغذ باعث 
ايجاد بي نظمي در بازار و عدم كنترل قيمت و 

  افزايش آن شده است
  تحريم  تاثير تحريم برافزايش  نرخ كاغذ

ثبات در  تورم بصورت افسارگسيخته باعث عدم
نرخ كاغذ شده و دالالن و واسطه ها جهت 

  باالبردن قيمت ازفروش كاغذ خودداري مي كنند

تورم وعدم ثبات قيمت باعث 
 افزايش قيمت كاغذ است و
  واسطه ها كاغذ نمي فروشند

  عدم فروش كاغذ

عوامل تاثير گذار در چالش اقتصادي روزنامه ها، 
حواشي در چند سال اخير رانت هاي ايجاد شده 

  كاالهاي وارداتي بود.
رانت ازعوامل تاثيرگذار در 

  رانت خواري  است. ها روزنامهچالش اقتصادي 
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ز كاغذ روزنامه در ايران بخش عمده اي ا
 است، تحريم بر روي افزايش قيمت تاثير  وارداتي

  .است هداشت
تحريم بر باالرفتن قيمت  اثر

  كاغذ وارداتي  وارداتي كاغذ

ارتباط مستقيم با   ،راني كاغذعمده ترين دليل گ
و افزايش افسار گسيخته ي قيمت اين  تورم

  دارد.  كاال
  تورم  گراني كاغذ به دليل تورم

ازعواملي كه مشكالت را براي مديران روزنامه 
و توزيع  تشديد كرد در تمام بخش ها،بخش توليد
گري  كاغذ وخدمات سخت افزاري، تصدي

ي اگر باشد ن نگاه دولت ، نظارتبود چو  دولت
از مشاورين با سواد اين حوزه تواند  مي

  بگيرد.  كمك

نيست و نگاه دولت نظارتي 
دولت در تمام بخش ها 

  گري دارد تصدي
  تصدي گري دولت

ك روزنامه و تغيير مداوم باال بودن هزينه ي توليد ي
نرخ تهيه ي ملزومات اوليه  و قيمت

(كاغذ،مركب،فيلم،زينك)باعث شده است تا 
  ي بين درآمد و هزينه وجود نداشته باشدهمخوان

باالبودن هزينه باعث عدم 
  هزينه توليد  همخواني هزينه ودرآمداست.

تصميمات ناگهاني دولت و  سياست هاي كالن و
برنامه ريزي مناسب و عدم اطالع به  نداشتن

مديران روزنامه ها قبل از اجراي قوانين يك شبه، 
ده است و باعث فلج شدن وآسيب به مطبوعات ش

  عمال مديران را در اين بخش ناكارآمد كرده است.

تصميمات ناگهاني و 
بب هاي كالن س سياست

ناكارآمدي مديران روزنامه 
  است  شده

تصميمات ناگهاني 
  دولت

باال بودن تقاضا براي خريد كاغذ و عدم كفاف 
توليد كاغذ داخلي و پايين بودن عرضه ي كاغذ 

ديران روزنامه ها باعث نابساماني و سردرگمي م
  شده است.

عدم تعادل در بين تقاضا و 
  عرضه ي كاغذ

عدم تعادل در تقاضا 
  و عرضه

كاغذ از اقالم وارداتي است و بازار فروش كاغذ 
همواره داراي التهاب و كمبود است و نبض قيمت 

  در دست دالالن و واسطه گران است.
دالالن و واسطه گران در 

  دالالن كاغذ  ارندرفتن قيمت كاغذ نقش دباال

انبار كردن واحتكار كاغذ توسط سودجويان باعث 
بازار سياه و فروش كاغذ به قيمت چندين برابر 

از قعي شده است وهيچ كنترل ونظارتي نرخ وا
سوي دولت بر اين بخش وجود ندارد كه سبب 

گسترش بيماري مهلك كمبود و فساد ساختاريافته 
  شده است.

ش احتكار كاغذ عامل افزاي
  احتكار كاغذ  قيمت شده است
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حوزه اقتصاد در رسانه كه در باب آكادميك نيزمطرح است، عوامل تاثير گذار در توليـد  
كاال و خدمات رسانه اي و چگونگي تخصيص اين توليدات براي مصرف را مورد بررسـي  

ه مديران قرار مي دهد. رابطه رسانه ها حتي روزنامه ها و اقتصاد بيشتر بر اين استوار است ك
چگونـه مـي تواننـد نيازهـا و     و سياست گذاران بدانند كه با بهره گيـري از منـابع موجـود    

هاي مختلف حوزه خبر، تحليل و... را پاسخ داده و بـه طـور كلـي نيـاز اطالعـاتي       خواسته
  مخاطب را بر طرف سازند. 

. د كالن دارندرسانه ها به عنوان بنگاه هاي اقتصادي تاثيرپذيري زيادي از وضعيت اقتصا
از يك طرف رسانه ها تحت تاثير متغيرهاي كالن اقتصادي قـرار گرفتـه و طعـم نوسـانات     

اطمينـاني در  اقتصادي و تورم را مي چشـند و بـا مشـكل افـزايش هزينـه هـاي توليـد و نا       
گذاري مواجه مي شوند و از سوي ديگر، تورم و كـاهش قـدرت خريـد خانوارهـا،      سرمايه

ارهـا كـاهش مـي دهـد (تـامبر و      ي و رسـانه اي را در سـبد خانو  سهم محصوالت فرهنگـ 
  )2018  زليزر

از جمله مشكالت اقتصادي و چالش در روزنامه ها كاهش ورودي تبليغـات بـويژه در   
روزنامه هاي خصوصي و كمبود مواد چاپي(زينك و فيلم ومركب)، هزينـه سيسـتم سـنتي    

يز در بيانـات خـود چنـين    وندگان نتوزيع وبه روزرساني درآمدهاست. برخي از مصاحبه ش
خلــي در شــرايط ايســتايي انــد كــه روزنامــه هــاي ايرانــي از نظــر اقتصــاد دا مطــرح كــرده

 اند. و در اين امر عواملي مانند: رانت و تحريم و كمبودكاغذ و تغييرات  نرخ ارز گرفته  قرار
مطبوعـات ماننـد:   ر  ريزترين بخش و.... دخيل بوده است  كه هر يك به تنهايي اقتصاد را د

توليد محتوا) تحت تاثير قرارداده است. طي يك دهه  اخير اقتصاد رسـانه هـا دسـتخوش    (
ناماليمات و مشكالت و بحـران هـاي جـدي شـده اسـت و در ايـن بـين روزنامـه هـاي          

خودخواسـته وكـاهش فعاليـت آنهـا     خصوصي با شكنندگي بيشتر مواجه و باعث تعطيلـي  
ي فشـار بـر شـانه هـاي روزنامـه هـاي سـنتي و چـاپي         است . بخش اصلي وعمده   شده

خصوصي بوده است اقتصاد مطبوعات و رسانه هاي چاپي به دليل تـورم و تحـريم شـدت    
دستخوش ناماليمات شده  است ازسويي كفه ي درآمد مطبوعـات ومنـابع مطبوعـات كـه     
شامل: درآمد حاصل از فروش نشريه و درآمـد آگهـي مـي شـود بـه شـدت كـاهش پيـدا         
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 تـامين  در معكوسـي  تناسب است. مشكل در تامين هزينه هاي چاپ و كاغذ و توزيع  دهكر
 "عمـدتا  چـون  هـا  روزنامه هاي هزينه. آورده است وجود به ها روزنامه درآمد و ها هزينه
 و مركب شامل( چاپ و كاغذ جمله:  از دالر ادواتي قيمت افزايش با همزمان و است ارزي
وهمچنين بحث توليد محتوا و بحث هاي فني صفحه آرايـي و   كند مي پيدا افزايش) زينك

گرافيك تا زماني كه وارد حوزه ي توزيع مي گردد ارتباط مستقيم با نـرخ دالرو تـورم دارد   
در نتيجـه منجـر بـه    .اسـت  شـده  اقتصادي هاي بنگاه  نامناسب باعث نابساماني و وضعيت

خواسته ي مطبوعات وكاهش كاهش فعاليت، كاهش صفحات، توقف فعاليت، تعطيلي خود
  است. ودرپي آن از دست دادن مخاطب شده تيراژ
يسـك بـاالي سـرمايه گـذاري باعـث      وجود تحريم و تورم وعدم ثبـات قيمـت و ر  - 1
صـا روزنامـه ورود نكننـد و    است كه سرمايه گـذاران بـه حـوزه ي فرهنگـي مخصو      شده

ادامـه فعاليـت بـه انـدك     هاي خصوصي هيچ اسپانسر و حامي مالي ندارند وبـراي   روزنامه
سرمايه گذاران كالن در بخـش  سرمايه و دارايي خود متكي هستند. اگر نخبگان اقتصادي و 

، نسبت به اين حوزه تمايل نشان  مي دادند، امروز روزنامه ها با چنين مشـكالتي  خصوصي
 كـه بـروز  خاصـه نشـريه داري    در جامعه ما شهرت فعاليت هـاي فرهنگـي،  درگير نبودند. 

در نزد همه ي افراد جامعه از هرطبقـه و گـروه محـرز و     يري دائمي با مشكالت مالي درگ
نخبگان اقتصادي هم كه مايـل بـه كـارآفريني و ايجـاد     مشخص است،ديگر اجازه ي ورود 

توقع داشت كه را نمي دهد و نمي توان  موسسات بزرگ و تحصيل درآمدهاي كالن هستند
  . بالي داشته باشندبه فعاليت در اين حوزه تمايل و اق

ي محلي جهـت دفتـر فعاليـت هسـتند     بسياري از مديران رسانه ها مجبور به اجاره - 2
حال حاضر مبلغ چشمگيري بابت رهن و اجاره وخريدتجهيزات براي يك دفتـر نشـريه   در

الزم اســت كــه عــالوه بــرآن هزينــه هــاي جــانبي هماننــد شارژســاختمان، اينترنــت، آب، 
  اال بوده و مقرون به صرفه نمي باشد .برق،گاز،تلفن بسيار ب

عرضـه  توليد كاغذ در داخل كشـور جوابگـوي نيـاز روزنامـه هـا نيسـت بعبـارتي         - 3
تقاضاي بازار ندارد . توليد كم و كيفيت پايين كاغذ داخلي ، بازار  كاال(كاغذ) تناسبي با ميزان
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مخـرب دالالن  از طـرف ديگـر نقـش     اين كاال را با التهاب و كمبـود مواجـه كـرده اسـت    
خصوص توزيع و فروش كاغذهاي داخلي را نمي توان از نظر دور داشت چرا كـه ايـن   در

واسطه ها با احتكار كردن كاغذ باعث گران شدن قيمـت و سـرگرداني مـديران مسـئول و     
تعيين نرخ به دلخواه و چندين برابر بيشتر از قيمـت نهـايي مـي گردنـد در نتيجـه شـرايط       

 نرخ ارز بر قيمت تمام شده ي همـه ظ كالن وجود تحريم و افزايش اقتصادي كشور به لحا
  بخش هاي توليدي اثر گذار بوده است در روزنامه ها نمود چشمگيرتري داشته است.

(كرونـا ويـروس) نقـش چشـمگيري در كـاهش      19شيوع و پاندمي ويروس كوويد - 4
  مخاطبان وخريد روزنامه هاي سنتي چاپي ايفا نموده است. 

  مقوله هاي بدست آمده از مصاحبه (مشكالت برون سازماني) .14جدول 
  طبقه ي سياست هاي دولت زير مقوله ي عوامل اثرگذار بر چالش هاي اقتصادي

 مقوله هاي مرتبط  مقوله هاي محوري

 عوامل اثرگذار بر چالش هاي اقتصادي:

 سياست هاي دولت

 

 تحريم

 تورم

 تصدي گري دولت

 هزينه توليد

 يمات ناگهاني دولتتصم

 عدم تعادل در تقاضا وعرضه

 دالالن كاغذ

 احتكار كاغذ

 ادوات چاپ

  تاثير نرخ از بركاغذ
  عدم توازن در هزينه ودرآمد
  تبعيض درتوزيع آگهي دولتي

  كاهش آگهي دهندگان خصوصي
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  ادوات چاپ
  كاغذ

   كاغذ وارداتي

   عدم فروش كاغذ

  
  هاي قانوني هارچوبچ ولت وهاي د سياست 8.6

  كدگذاري باز و محوري در تبيين طبقه چالش هاي خارجي وبرون سازماني روزنامه. 15جدول 
  با زير مقوله نقص در چارچوب هاي قانوني

  كدگذاري محوري  كدگذاري باز  متخصصاننظرات مديران رسانه و 

اي اخير صدور مجوز به راحتي و در ساله
در اختيار افراد قرار  اسيدغدغه و بدون كارشن بي

  گرفته است
  صدور مجوز  دغدغه مجوز هاي آسان و بي

با زمينه هاي فعاليت يكسان مجوز روزنامه هايي 
غير تخصصي وگرايش عمومي (فرهنگي،سياسي، 
اجتماعي و...) به وفور صادر وباعث تعدد عناوين 

  شده است

افزايش روزنامه ها با زمينه 
غير تخصصي  يكسان
، سياسي، اجتماعي (فرهنگي

  و..)

تعدد روزنامه ي غير 
  تخصصي

صي مثال درزمينه رمز ارز كمبود روزنامه هاي تخص
  به فراخور نياز  مخاطب وجود دارد و بورس

كمبود روزنامه هاي 
  كمبود روزنامه تخصصي  تخصصي به فراخور نياز

ت صدور مجوز وتعدد عناوين نيازمند رعاي
 ظرفيت و فتنچهارچوب هاي صحيح ودر نظر گر
  افراد دارد نياز جامعه وگزينش صحيح

عدم چارچوب هاي صحيح 
بدون در نظر گرفتن  قانوني

  ظرفيت و نياز جامعه
عدم توجه به  ظرفيت و 

  نياز جامعه

خصوص هات و خطوط قرمز و وضع قوانين درتنبي
لغو امتياز و توقيف از چالش هاي مهم مديران 

ار وقتي روزنامه محسوب مي گردد سرمايه گذ
احساس آرامش و اطمينان كند وارد حوزه ي 

فعاليت مي شود ما در مطبوعات بند ي داريم به نام 
لغو امتياز كه مانع ورود  توقيف ويكي

  گذاران است. سرمايه

 ،تنبيهات و خطوط قرمز
  لغوامتياز و توقيف

توقيف انتشار لغو امتياز و 
  روزنامه
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به دليل تعداد روزنامه هاي دولتي زياد است و 
امكانات زياد روزنامه هاي دولتي،رقابت بين اين 

  گروه ناعادالنه ونامتوازن است دو

تعداد روزنامه دولتي 
است و باعث رقابت   زياد

نامتوازن بين روزنامه هاي 
  دولتي وخصوصي است

  تعدد روزنامه هاي دولتي

برطرف شدن مشكل روزنامه نگاري در ايران منوط 
  .ان استبه رفع مشكل آزادي بي

نداشتن آزادي بيان از 
مشكالت روزنامه نگاري در 

  ايران است
  آزادي بيان

عمومي نسبت به روزنامه ها، بي اعتمادي 
دادن اعتبارروزنامه نزد مخاطب نتيجه ي  ازدست

  تنبيهات و خطوط قرمز است.
كاهش اعتبار روزنامه ها به 
  كاهش اعتبار  دليل تنبيهات وخطوط قرمز

بيهات دولتي موجب شده تا خطوط قرمز وتن
نخبگان اقتصادي هم كه مايل به كارآفريني و ايجاد 
موسسات بزرگ و تحصيل درآمدهاي كالن هستند 

  نداشته باشند ي روزنامه  اقبالي به فعاليت در حوزه

عدم تمايل به ورود و 
سرمايه گذاري در روزنامه 

  بدليل خطوط قرمز
  خطوط قرمز

 زروزنامه ها وخريد و فروش و اجاره ي مجو
كي از مشكالت جدي عرصه ي نشريات ي

داري است نبود چارچوب هاي قانوني در  روزنامه
  اين زمينه باعث نابساماني شده است.

عدم ويا نقص درچارچوب 
قانوني و اجاره و 

  خريدوفروش نشريات
خريدوفروش واجاره 

  روزنامه

امه و مجله هيچ چارچوب براي صدور مجوزروزن
و آزموني)  نش تخصصي و حرفه ايقانوني، (گزي

وجود ندارد درحاليكه همه ي اصناف و مشاغل 
دي و گزينش و بعضا دوره ي آزمون ورو

  دارند.  آموزشي

صدور مجوز بدون شرط 
  نقص در صدور مجوز  گزينش وآزمون

حفظ استقالل مالي روزنامه ها از طريق حذف 
يارانه هاي دولتي و سوبسيد است تا روزنامه ها 

به ترك ساحل امن شده و بعنوان روزنامه  مجبور
فعاليت خود را دنبال كنند و برحرفه و مسئوليت 

  خود فوكوس كرده و متمركز شوند.

حذف يارانه دولتي براي 
  استقالل مالي  حفظ استقالل مالي

 ارچوب هاي مقرراتي و قانوني در مطبوعات از زمان صدور مجوز تا نشر و چاپ وهچ
  موضوع عمده وقابل بحث وجود دارد. 2ي گيرد درحال حاضر پس از آن را در برم
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اول: صدور مجوزهاي آسان و بي دغدغه در بدو امر و شروع فعاليت است كه اين مورد 
به اعتقاد مصاحبه شوندگان باعث كم ارزش شـدن راه انـدازي و رسـالت روزنامـه منجـر      

  خواهد شد .
 .ياز و توقيف روزنامه ها مي گرددامت دوم: تنبيهات و خطوط قرمز است كه منجر به  لغو

اين موضوع به نوبه ي خود باعث شده است كه مديران رسانه مجبور به خودسانسـوري و  
متعاقبا با كاهش كيفيت درمحتوا روبروگردند. .نبود چارچوب هاي صحيح قانوني و فعاليت 

دون مطبوعـاتي  روزنامه ها براساس مجوز اخذ شده و نبود يك شيوه نامه و مرامنامـه ي مـ  
  مشكالت فراواني را براي روزنامه ها ايجاد كرده است . 

عــدم تعيــين و تعــديل تنبيهــات و خطــوط قرمــز يكــي از دغدغــه هــاي روزنامــه هــا 
نامـه را بعنـوان بنگـاه اقتصـادي     گردد و اين در حاليست كه ما اگـر يـك روز   مي  سوبمح
يي ، نشريه توقيف و تعطيل گردد. در رسميت شناخته ايم بنابراين نبايد با كوچكترين خطا به

، و توليدي فاقد استانداردهاي الزمصنعتي مانند خودرو سازي به دليل نقص فني يك خودر
كل آن صنعت را تعطيل نمي كنند  اما در روزنامه به دليل انتشار يـك مطلـب ، بـا خطـاي     

ان سـنگيني بـراي   سهوي يا عمدي و يا به دليل يك تيتر نامناسب يا جابجايي يك نقطه، تاو
روزنامه در پي خواهد داشت و منجر به پيگيري قضايي و تعطيلـي خواهـد شـد. بنـابراين     

نتشـار اطالعـات را بـه دنبـال     محدوديت در توليد محتـوا و عـدم دسترسـي بـه آزادي و ا    
داشت. تا زماني كه چنين قانوني در عرصه ي رسـانه وجـود دارد سـرمايه گـذاران       خواهد

رنـد .لـذا بهتـر اسـت دولـت در      داني بـراي ورود بـه ايـن عرصـه ندا    رغبت و تمايل چنـ 
تـري   گذاري ها تجديدنظر نمايد و تنبيهات قانوني را پس از تعيين ، با شيب ماليـم  سياست

  تعديل نمايد.
دولــت قاعــده ي تخصــص و اهليــت را خصــوص صــدور مجــوز نيــز الزم اســت در
مجـوز روزنامـه را بـه     :دوم .ئل شود: در صدور مجوز محدوديت قاداشته باشد .اوال  درنظر

 هـاي مـادي و   تجربـه كـافي بـا امكـان جـذب سـرمايه      داراي  افرادي واگـذار نمايـد كـه   
  . باشند  معنوي
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به منظو توسعه و رشد فرهنگي قصـد دارد عنـاوين روزنامـه هـا را متنـوع و       اگردولت
  ها قرار دهد .  متعدد كند به تناسب آن نيروي تربيت شده و متخصص را در اختيار روزنامه

افــراد ي كــه داراي دو يــا چنــد  حرفــه اي كــردن فضــاي رســانه و ممانعــت از ورود
هستند به اين حوزه و لغو امتياز روزنامه هايي كه بصورت اجاره اداره مي گردند و يـا    شغل

  خريد و فروش مي شوند نيز از وظايف دولت است .
ياسي و اقتصادي ازديگـر وظـايف   جلوگيري از سوءاستفاده و ايجاد بستر رانت هاي س

دولت است در غيراينصورت كاركردرسانه به كاركرد سياسي و عرصه ي رقابت جناح ها ي 
  و بستري رشد نخواهند كرد  سياسي بدل خواهد شد و روزنامه هاي حرفه اي در چنين فضا

  مقوله هاي بدست آمده از مصاحبه (مشكالت برون سازماني) 16جدول شماره
  است هاي دولت زير مقوله ي نقص در چارچوب هاي قانونيطبقه ي سي

 مقوله هاي مرتبط  مقوله هاي محوري

 نقص در چارچوب هاي قانوني:

 ياست هاي دولتس

 آزادي بيان

 روزنامه هاي غير تخصصي

 كاهش اعتبار

 خطوط قرمز

 توقيف و لغو امتياز

 خريدوفروش و اجاره روزنامه

 نقص در صدورمجوز

 ستقالل ماليا

  صدور مجوز
  كمبود روزنامه تخصصي
  تعدد روزنامه هاي دولتي

  عدم توجه به ظرفيت و نياز جامعه
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  گيري نتيجه بحث و. 7
نفـر از مـديران مسـئول     21در اين پژوهش كه از روش گراندد تئوري و مصاحبه عميق بـا  
تن مصاحبه ،در سه مرحلـه  روزنامه هاي دولتي و خصوصي انجام شد پس از پياده سازي م

كدگذاري انتخـابي   –Axial codingكدگذاري محوري –open codingازطريق كد گذاري باز 
افزار مكس كيـودا ورژن   ها با استفاده از نرم ام و تحليل دادهانج  selective coding يا گزينشي

  انجام شد. 10
شـده اسـت  .مجموعـه     اسـتفاده   Triangulationبراي پايايي از تكنيك سه سويه سازي

طبقـه يـا    6هاي جمع آوري شده پس از طرح مقايسه داده هـا و كدگـذاري در قالـب     داده
مقوله سازماندهي شد .مشكالت روزنامه هاي ايراني بـه دو دسـته    155آيتم و  10پارادايم و

مشكالت درون سازماني و مشكالت برون سازماني قابل  تقسيم بنـدي اسـت . مشـكالت    
ــازما ــب  درون س ــديريت و مخاط ــه (م ــي)با ني در دو طبق ــكالت   56شناس ــه و مش مقول

فضاي سازماني در چهارطبقه شامل: (توزيع ، تفكيك روزنامه هاي خصوصي ودولتي،  برون
  مقوله تقسيم بندي گرديد .99، سياست ها وچارچوب قانوني) بامجازي

تصـادي  هدف اين پژوهش ارائه ي الگو وراهكاري جهت بـرون رفـت از مشـكالت اق   
روزنامه هاي كشور ايران بوده است .چرا كه ادامه ي اين وضعيت روزنامه هـاي ايرانـي را   
ناكارآمد و ضعيف تر خواهدكرد و در پايان مرگ روزنامه ها را رقم خواهد زد . پژوهشـگر  
بدين منظور به سراغ مديران روزنامه هاي خصوصي و دولتي رفت و از طريق مصاحبه هاي 

جمع آوري اطالعات پراخت . سپس داده هاي حاصـل از مصـاحبه هـا بـه      عميق و باز به
روش گرنددتئوري كدگذاري گرديد و نتيجه ي گـروه بنـدي كـدها نشـانگرآن اسـت كـه       
مديران رسانه ها عالوه بر اشراف بر علم مديريت و روزنامه نگاري الزم اسـت بـه مسـائل    

اعداد و ارقام داشـته باشـند چـرا كـه      اقتصادي نيز توجه داشته باشند ودرك كاملي از زبان
مديريت رسانه نمي تواند جداي از مسائل مـديريت اقتصـادي باشـد.همچنين بهتـر اسـت      

ـ   ا روزنامـه هـاي برنـد ونـام آشـنا      مديران روزنامه هايي كه توان رقابت مالي و اقتصـادي ب
تمنـد از  ندارند در يكديگر ادغام شده و باتجميع وتبديل شدن بـه يـك روزنامـه ي قدر     را
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لحاظ مالي و محتوايي ،ارتقا ء يافته تاهم نياز مخاطب برطرف گردد و هم اينكـه دركسـب   
 در بدهنـد.  و كسب و كار خـودرا توسـعه  سود و حفظ بنگاه اقتصادي موفق تر عمل كرده 

بخش حمايت هاي دولتي اعم از پرداخت يارانه و توزيع آگهي الزم است كه دولـت نگـاه   
وزنامه هاي نوپا و خصوصـي داشـته باشـد .همچنـين روزنامـه هـاي       حمايتي بيشتري به ر

خصوصي درآينده نه چندان دور به فضاي مجازي خواهند پيوست و از طريق پايگاه هـاي  
خبري و خبرگزاري ها ادامه ي فعاليت خواهند داد و فضاي مجازي را فرصـتي در جهـت   

تـي نيـز از ايـن فرصـت     ي دولصرفه ي اقتصادي خواهند ديـد و الزم اسـت روزنامـه هـا    
نموده وبه فضاي مجازي ورود نمايند.بهتراست دولت ،ازسيطره ي قـدرت خـود و     استقبال

اعمال نفوذ  نسبت به روزنامه ها ي بخش خصوصي و دولتي اجتنـاب نمايـد و بـه بحـث     
نظارتي توجه نمايد .سيستم هاي توزيع بـا شـيوه ي سـنتي نقـش پررنگـي در ناكارآمـدي       

ا نموده اند و بايد تغييراتي جـدي در ايـن حـوزه صـورت پذيرد.باتوجـه بـه       روزنامه ها ايف
كاغذ داخلي  واردات كاغذ و نوسان قيمت درشرايط تحريم و تورم، الزم است بخش توليد

تقويت شده و از اين نظـر بتوانـد جوابگـوي تقاضـا و كفـاف توليـدات داخلـي را بدهـد.         
تعديل و تعيين اين خطوط ، تنبيهات  است دولت دربحث رعايت خطوط قرمز، ضمن  بهتر

قدام نمايد چرا كه روزنامـه هـا   خود را كاهش داده و با شيب ماليم تري نسبت به گذشته ا
پي روشنگري اذهان و اطالع رساني شفاف هستند و با وجود مواد قانوني كه به صراحت در

مطبوعـات  رسـاندن بـه بدنـه ي     لغو و توقيف را اعالم مـي نمايـد باعـث آسـيب و زيـان     
توليـد رسـانه اي بـراي مخاطـب      شد با توجه به افزايش آگاهي مخاطبان ، هرنـوع   خواهد
قبول نيست و همانند گذشته دريك محيط منوپوليـك قـرار نـدارد چـرا كـه مخاطـب        قابل

امروزي تحت بمباران اطالعاتي ، سريع ارزان  اسـت و قـدرت انتخـاب بـااليي در تعيـين      
كته آنكه افزايش مجوز روزنامه در بلند مدت نه تنها باعث رشد و رسانه را دارد ومهمترين ن

توسعه ي فرهنگي و همه جانبه نخواهد شد بلكه با تعـدد عنـاوين عـالوه بـر سـردرگمي      
 ،هش اعتماد و اعتبار در نزد مخاطبمخاطب، و ازدست رفتن بيشتر مزيت هاي رقابتي و كا

ن روزنامه ها خواهد شد و لذا الزم است سبب زيان گسترده به جامعه ي مطبوعاتي و مديرا
  كه درزمينه ي صدور مجوز قوانين جديدي وضع گردد. 
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  خروجي حاصل از مقوله هاي بدست آمده از مصاحبه هاوآيتم هاي دهگانه .17جدول 
  (راهكارهاي خروج از چالش هاي اقتصادي)

  خروجي  رديف

  رك محاسبات رياضي مديريت رسانه اي در كنار مديريت اقتصادي به همراه د  1
  استفاده از روش هاي بنگاه داري و تجميع در بين روزنامه هاي خرد   2
  وضع قوانين حمايتي درباره ي ميزان يارانه هاي پرداختي براي روزنامه هاي خصوصي   3
  توجه به حضور فضاي مجازي و استفاده محتواي مكتوب بر مبناي شبكه هاي اجتماعي   4
  ت در بخش روزنامه هاي دولتي كاهش سيطره دول  5
  شتاب در اطالع رساني و فناوري سيستم هاي توزيع روزنامه در سراسر كشور  6
  به دست آوردن استقالل در توليد مواد اوليه و چاپي روزنامه ها   7
  استفاده از نيروي هاي انساني متخصص و حرفه اي در عرصه روزنامه نگاري   8
  وري در روزنامه ها و توجه به داليل  كاهش مخاطبان روزنامه توجه به كاهش  خود سانس  9
  وضع قوانين محدود تر براي صدور مجوز روزنامه ها   10

  
  پيشنهادها 1.7

مـه هـا ايرانـي از وضـعيت فعلـي      طبق يافته هاي اين  پژوهش جهـت بـرون رفـت روزنا   
صـورت پـذيرد.   است در حوزه ي مديريتي و حوزه ي دولت وسياستگذاري تغييراتي   الزم

  بنابراين پيشنهاد مي گردد:
مشـاوران رسـانه اي و اقتصـادي    دربخش اول و حوزه ي مديريتي ، مـديران رسـانه از   

شــغلي منــابع انســاني اهتمــام منــد گردنــد ونســبت بــه تربيــت وآمــوزش و امنيــت  بهــره
 همچنين خوراك متنوعي براي مخاطبـان آمـاده نمـوده و در توليـد محتـوا      بورزند.  بيشتري

نيازهاي مخاطب را درنظر داشته و پيگيري مطالبات و خواسته هاي او را محترم بشمارند و 
، فرصـت  ي تحليلي فراخـور نيـاز  با جديت دنبال نمايند.  پوشش مناسب خبري و بسته ها

 طلبي وسودجويي معاندان را مسدود ودركسب اعتبار مجدد روزنامه درنزد مخاطـب مـوثر  
  بود. خواهد
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ست هاي دولت ( بخش توزيع) ، دولت نسبت بـه توزيـع هوشـمند و    در حوزه ي سيا
مكانيزه و زيرساخت ها توجه ويژه مبذول نمايد و اگر قرار است شيوه ي توزيع بصـورت  
سنتي ادامه يابد نسبت به تغيير و بازسازي و طراحي كيوسك ها اقدام نمايد . از ورود افراد 

فروشـنده، بـا تحصـيالت و از جـنس رسـانه       سودجو ومافيا ممانعت به عمل آورد و افراد
  انتخاب گردند .همچنين افزودن يك يا دو ناوگان هوايي ضرورت دارد.

دولـت ، عـدم تبعـيض در توزيـع      دربحث روزنامه هـاي دولتـي ، كـاهش سـيطره ي    
هاي دولتي در بين روزنامه هـاي خصوصـي و دولتـي  ، توجـه بـه روزنـا مـه هـاي          آگهي

  روزنامه هاي نوپا دربهبود اوضاع  تاثيرخواهد داشت .خصوصي بخصوص نشريات و 
يكي از كارهاي مفيددولت حذف يارانه ي مستقيم وهدايت بودجه بـه سـمت  تهيـه و    

اي است همچنين اختصـاص قسـمتي از    تامين كاغذ و ايجاد و احداث شهرك هاي رسانه
  تجه به تربيت نيروي متخصص و احداث چاپخانه هاي به روز و مدرن اسبود

گـذاري  حذف مجوز روزنامه به احزاب و جناح هـاي سياسـي و تغييـر در سياسـت وا    
 ،جوز با توجه به ظرفيـت روزنامـه هـا   در صورت صدور م مجوزهاي آسان و بدون دغدغه

نسبت به صدور مجوزهاي تخصصي فراخور نياز جامعه و تربيت و جذب نيـروي انسـاني   
  متخصص  نيز ازديگر ضروريات اين حوزه است .

تنبيهات ناشي از خطوط قرمز و افزايش دامنه ي خطوط آن و نگراني از توقيف روزنامه 
ممنوع الكار شدن روزنامه نگاران از نگراني هاي هميشگي حوزه ي مطبوعات بوده است  و

كه اين امر مطلوبيت و شفافيت در اطالع رساني را دچار اختالل كرده و روزنامـه هـا را در   
جـاد جـذابيت و تنـوع ، نـاتوان     استه ها و نيازهـاي خواننـدگان و اي  پيگيري مطالبات و خو

است و جان كالم اينكه اگر چارچوب و استاندارد خطوط قرمز توسط دولت بررسـي    كرده
و تعيين گردد موجب مي شود تا روزنامه ها حرفه اي تر عمل كنند و رسـالت خـود را بـه    

  درستي انجام دهند.
رهنگــي، اجتمــاعي در جامعــه ه هــاي سياســي ، فبايســتي آســتانه ي تحمــل در حــوز

يابد تا اين خطوط قرمز خودساخته و غير واقعي كنار بروند و خبرنگاران شـجاعانه    افزايش
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به دل اتفاقات و حوادث رفته و پيگير مطالبـات مردمـي و جامعـه باشـند. خودسانسـوري      
جامعه و فضاي  روزنامه ها باعث گسترش و شيوع شايعات ، اخبار كذب و گسترش آن در

مجازي مي گردد وناكافي بودن اطالعات و عدم حضور به موقع روزنامـه هـا در صـحنه و    
بحران هاي مختلف كشور و نبود پوشش خبري مناسب در فراگير شدن فضـاي مجـازي و   

  استقبال بيشتر از آن نقش دارد .
درتمند شايد فضاي مجازي در زمينه ي سرعت گوي سبقت را ربوده اما سكان كشتي ق

اخبار و مطالبه گري در اختيار ناخداي توانمند روزنامه هاست كه موظف و مكلف هستند با 
ســير غلــط و اشــتباه را بــر پوشــش خبــري مناســب ابهــام زدايــي كــرده و راه هرگونــه تف

  ببندند.  معاندان
  

ها نوشت پي
 

وزارت فرهنگ و ارشاد سوي براي مشاهده ي فهرست  روزنامه ها و رسانه هاي داراي مجوز از  .1
يا محلي) و ترتيب انتشار مي توان بـه سـامانه ي جـامع     اسالمي براساس نوع گستره (سراسري

  . رسانه هاي كشور به آدرس زير مراجعه نمود 
دراين پژوهش ، محقق به واحد امتيازات ( معاونت امور مطبوعاتي و اطالع رسـاني وزارت  
فرهنگ و ارشاد اسالمي) واقع در خيابان قائم مقام فراهاني مراجعه وليست كامل روزنامـه هـاي   

  كاغذي) و ترتيب انتشار و ضريب كيفي واطالعات الزم را رويت نموده است  - (سنتي چاپي
e-rasaneh.ir 

  
  نامه كتاب

يـران، پايـان نامـه    عـات در ا دولـت از مطبو  يمال يها يتحما .)1399( ي، مهدي.محمد يبابا جان
  كارشناسي ارشد، رشته علوم ارتباطات، دانشگاه عالمه طباطبايي.

يـران (از ديـدگاه اسـتادان    علـل كـاهش شـمارگان مطبوعـات ا     .)1397(.محمـد امـين   بني تمـيم، 
  ، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران.نگاري وارتباطات دانشگاه هاي تهران) روزنامه
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ترجمـه:   ومسـائل آن(چـاپ سـوم).     يم). اقتصـاد رسـانه هـا و مفـاه    1387.(يابـرت جـ  ر يكارد،پ
  رسانه ها. يزي). تهران: دفتر مطالعات و برنامه ر1387( يدريح  داود
وعـات ايـران (بـا تكيـه بـر بـازار       ارائه راهكارهاي بهبـود درآمـدزايي مطب   .)1396(.بهرنگ شهوق،
  گاه عالمه طباطبايي.)، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشوجهي  دو
رسانه( چـاپ اول). تهـران: دفتـر مطالعـات و      يريت). مد1393.( يقهاكبر، ببران، صد يعل ي،فرهنگ

  رسانه ها. يزيبرنامه ر
ه( چـاپ اول). تهـران: دانشـگاه    رسـان  يريت). مـد 1394.( يسدات يان،اكبر، خواجه ئ يعل ي،فرهنگ

  .يماوسصدا
ـ 1398آدام.(  فت،يسو ي وفلو، تر ؛استوارت ينگهام،كان يس ).اقتصاد رسانه( چاپ اول). ترجمه : دات

. تهـران: پژوهشـگاه فرهنـگ و هنـر     ياصـفهان  يسـتاني ن ياركام يان،صلوات ياوشس يان،خواجه ئ
  ارتباطات.  و

ــ1389كاســتلز، مانوئــل( ه و فرهنــگ (چــاپ ششــم) ترجمــه )،عصــراطالعات ، اقتصــاد و جامع
  ران : طرح نوخاكباز، عبداالحد عليقليان . ته  افشين

 گادوين، مايك ، اينترنت عرصه روزنامه نگاران تازه كار، ارزان و تاثيرگذار . ترجمه اديب هاشـمي، 
  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي رسانه سال دهم شماره سوم فريد.

ــران  .)1396(. منفــرد، مجيــد ــازار روزنامــه در اي ــاناقتصــاد رســانه، بررســي ســاختار ب نامــه  ، پاي
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