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مطبوعــات محلــی، موتــور محــرک توســعۀ منطقــه ای به شــمار می رونــد. در 
ــی و  ــای کالن مل ــه مســائل و دغدغه ه ــه مطبوعــات سراســری ب شــرایطی ک
بین المللــی می پردازنــد و از کاســتی ها، نیازهــا و عالئــق جامعه هــای محلــی 
ــات  ــۀ مطبوع ــن وظیف ــد، ای ــت می ورزن ــامح غفل ــا از روی تس ــر ی ــه ناگزی ب
محلــی اســت کــه بــا درک واقع بینانــه از مســئولیت ها، وظایــف و جایــگاه خود 
ــۀ سیاســت ها،  ــه و عالمان ــی منصفان ــد و ارزیاب ــق آگاهی بخشــی، نق از طری
برنامه هــا و عملکردهــا، نیازهــا و ظرفیت هــای توســعۀ محلــی را معرفــی کنــد 
و بــا مکتوب کــردن دیدگاه هــا، تحلیل هــا و پیشــنهادهای کارشناســان محلــی 
بــه رفــع فقــر، محرومیــت و عقب ماندگــی منطقــۀ خــود یــاری رســاند و 
زمینــۀ پیشــبرد توســعۀ پایــدار را در حوزه هــای مختلــف اقتصــادی، سیاســی، 

اجتماعــی و فرهنگــی فراهــم ســازد. 
ــا توجــه بــه ضعف هــا و نارســایی های گســترده ای کــه مطبوعــات  ولــی ب
محلــی گرفتــار آن  هســتند، نمی تواننــد بــه اهــداف عالــی خــود دســت یابنــد 
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و بــا درنظرگرفتــن اینکــه بی تفاوتــی در قبــال وضــع موجــود باعــث می شــود 
ایــن عقب ماندگــی بیشــتر شــود و تعمیــق یابــد و جبــران آن دشــوارتر گــردد، 
ــی  ــات محل ــه مطبوع ــف متوج ــات مختل ــه از جه ــیب هایی ک ــد آس ــذا بای ل
اســت، به دقــت شناســایی و در رفــع آن آســیب ها یــا به حداقل رســاندن تأثیــر 
آنهــا تــالش کــرد؛ بنابرایــن، نگارنــدۀ ایــن ســطور بــر آن شــد تــا آســیب هایی 
را شناســایی کنــد کــه گریبان گیــر مطبوعــات محلــی اســت و موجــب شــده 
کــه مطبوعــات محلــی در مســیر مشــکالت مــردم و رســالت های ســنگینی کــه 

بــر عهــده  دارنــد، نتواننــد به خوبــی انجام وظیفــه کننــد.
نشــریات و مطبوعــات محلــی به عنــوان بــازوان توانمند مطبوعات سراســری 
می تواننــد نقــش و کارکــرد بســیار خوبــی در منطقــۀ جغرافیایــی محــل فعالیــت 
ــاده اســت؛ از ایــن رو، در پژوهــش  ــی ایــن اتفــاق نیفت خــود داشــته باشــند، ول
ــت  ــع حرک ــی اســت و مان ــات محل ــه مطبوع ــه متوج ــیب هایی ک حاضــر، آس
پرشــتاب آنهاســت، بررســی می شــود. در تحقیــق پیــش رو، ســاختار مطبوعــات 
بــا توجــه بــه الگــوی کلــی ســازمان های رســانه ای در نظــر گرفتــه خواهــد شــد.

ــه، مشــکالت و  ــا دو جنب ــک ی ــی از ی ــای گوناگون ــون در پژوهش ه تاکن
آســیب هایی کــه متوجــه نشــریات محلــی اســت در یــک حــوزۀ خاص بررســی 
ــاظ  ــت، از لح ــورت گرف ــه ص ــی هایی ک ــه بررس ــه ب ــا توج ــی ب ــده اند، ول ش
کیفــی، پژوهشــی در خصــوص مجمــوع آســیب هایی کــه متوجــه نشــریات 
محلــی اســت، صــورت نگرفتــه و این موضــوع، نوآوری پژوهــش حاضر تلقی 
ــن پژوهــش، آسیب شناســی ســاختار مطبوعــات  ــی ای می شــود. ســؤال اصل
محلــی اســت کــه بــا توجــه بــه گســتردگی ایــن آســیب ها و بــرای نتیجه گیــری 
دقیق تــر آنهــا در دو بخــش تقســیم بندی شــد: الــف) آســیب هایی کــه در 
درون ســاختار مطبوعــات محلــی وجــود دارد؛ ب) آســیب هایی کــه در خــارج 

از ســاختار مطبوعــات محلــی اســت. 
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روش تحقیق 
نگارنــدۀ تحقیــق حاضــر، درصــدد آسیب شناســی ســاختار نشــریات محلــی 
شــهر اصفهــان برآمــده و روش تحقیــق خــود را از نــوع کیفــی بر اســاس روش 
پدیدارشناســی انتخــاب کــرده اســت تــا بــه عمــق تجــارب آنهــا در خصــوص 

آســیب های نشــریات محلــی اصفهــان بپــردازد.
ــم  ــی اع ــۀ مطبوعات ــاالن باتجرب ــش، فع ــن پژوه ــارکت کنندگان در ای مش
ــی  ــه در پســت های دولت ــتند ک ــی هس ــا تجرب ــگاهی ی ــۀ دانش از دانش آموخت
ســردبیر،  مدیرمســئول،  نیــز  اکنــون  و  می کننــد  فعالیــت  خصوصــی  یــا 
صاحب امتیــاز، خبرنــگار، روزنامه نــگار، اســتاد دانشــگاه، منتقــد، مدیــر 
تشــکل های غیردولتــی و افــراد دارای پســت مدیریتــی ســازمان خصوصــی یــا 

دولتــی مطلــع در خصــوص مطبوعــات به شــمار می رونــد.
در ایــن مطالعــه حــوزۀ پژوهــش، فعــاالن مطبوعــات بودنــد و مصاحبــه 
بــا اولیــن مشــارکت کننده آغــاز شــد و تــا رســیدن بــه حــد اشــباع اطالعاتــی، 

یعنــی مصاحبــه بــا ١٩ نفــر به پایــان رســید.
در تحقیق حاضر گردآوری اطالعات از طریق مصاحبه از نوع نیمه ساختاریافته 

صورت گرفته اســت.
مصاحبــۀ  از  اســتفاده  بــا  تحقیــق  در  اطالعــات  به منظــور گــردآوری 
ــا مشــارکت کنندگان منتخــب،  نیمه ســاختاریافته، متعامــل (چهره به چهــره) و ب
وارد گفتمــان هدفمنــد شــدیم تــا تصویــری واضــح و خالص از تجربــه مورد نظر 
ترســیم کنیــم. در ایــن نــوع مصاحبــه، عــالوه بــر اینکــه ســؤال ها و موضوعاتــی 
از پیــش تعیین شــده پرســیده می شــود، پژوهشــگر می توانــد تــا انــدازه ای کــه بــه 

نکاتــی فراتــر از پاســخ پرســش ها دســت یابــد از موضــوع خــارج گــردد.
روش تجزیه وتحلیــل اطالعــات در ایــن تحقیــق بــر اســاس روش اســتویک، 
کالیــزی و کــن در هفــت مرحلــه انجــام گرفــت. یافته هــای پژوهــش در دو 
دســته بندی درونــی و بیرونــی طبقه بنــدی شــد کــه مفهوم هــای هرکــدام به طــور 

مشــخص به دســت  آمــده اســت.
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آسیب های ساختار درونی مطبوعات محلی 
ــا  ــی ب ــات محل ــاختار مطبوع ــی از آســیب های س ــاالن مطبوعات تجــارب فع
ــات  ــه در درون مطبوع ــی اســت ک ــه ضعف های ــوط ب ــی، مرب ــرد درون رویک
ــا عواملــی محســوب می شــود کــه در درون  محلــی وجــود دارد کــه مرتبــط ب
مطبوعــات محلــی وجــود دارد و باعــث شــده رشــد چشــمگیر و تأثیــری کــه از 
مطبوعــات محلــی انتظــار مــی رود بــه واقعیــت نپیونــدد. در ایجــاد و رفــع ایــن 
عوامــل مدیــران مطبوعاتــی، هیئــت تحریریــه، روزنامه نــگاران و خبرنــگاران، 
ســردبیر و توزیع کننــدگان مؤثــر هســتند کــه ضعیف بــودن هرکــدام به عنــوان 
یــک آســیب بــرای مطبوعــات محلــی محســوب می شــود. نتایــج آســیب های 

ســاختار درونــی مطبوعــات محلــی در شــکل ١ دســته بندی شــده اســت.

شکل ١‑ تجارب فعاالن مطبوعاتی از آسیب های ساختار مطبوعات محلی با رویکرد درونی
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١. ضعف در عملکرد و تخصص مدیران و سردبیران مطبوعات محلی
ــی  ــر یــک نشــریۀ محل ــد کــه مدی ــار کردن ــه اظه شــرکت کنندگان در مصاحب
ــیار  ــریه بس ــل نش ــد و تکام ــد روبه رش ــریه در رون ــی نش ــن اصل ــوان رک به عن
مؤثــر اســت و اگــر مدیــر نشــریه توانمنــد نباشــد، بــرای نشــریه یــک آســیب 
محســوب می شــود کــه نمی توانــد آن را بــه کیفیــت مــورد نظــر برســاند. به جــز 
مدیریــت کــه بســیار مؤثــر اســت، نــگاه مدیــر بــه مباحــث فرهنگــی و از جملــه 
مطبوعــات نیــز بســیار حائــز اهمیــت اســت. چنان چــه مدیرمســئول به نشــریه، 
فقــط نــگاه تجــاری کنــد و هیــچ چشــم انداز فرهنگــی بــرای آینــدۀ نشــریه در 
نظــر نداشــته باشــد، یــک آســیب به حســاب می آیــد. در این صــورت، انتظــار 
مدیرمســئول از خبرنــگاران و روزنامه نــگاران نــگاه تجــاری اســت و حداقــل 
انتظــارش تهیــۀ اخبــار دم دســتی و تکــراری از آنهــا خواهــد بود، ولــی اگر مدیر 
ــاز کنــد و هدف هــای مشــخص   ــه فعالیــت مطبوعاتــی نگاهــی ممت نشــریه ب
ــرای خــود ترســیم کــرده و چشــم انداز  را به منظــور رفــع مشــکالت جامعــه ب
نشــریه را مشــخص نمــوده باشــد، بی شــک، عملکــرد بســیار متفاوتــی خواهد 
داشــت و بــرای رســیدن بــه آرمان هــای از پیــش تعیین شــده تــالش می کنــد و 
بــرای منافــع جامعــه گام برمــی دارد. حتــی در قــدم اول بــا راه انــدازی کتابخانــۀ 
تخصصــی رســانه بــه فکــر باالبــردن دانــش هیئــت تحریریــه اســت تــا آنــان 
ــی  ــد به خوب ــد، بتوان ــدا کرده ان ــه پی ــی ک ــائل و توانمندی های ــر مس ــم ب ــا عل ب
ــی و تحــرک در  ــن پویای ــد و ای ــکاس ده ــان انع ــرای مخاطب ــا را ب واقعیت ه
جای جــای نشــریه حــس می شــود. دوره هــای آموزشــی مدیریــت رســانه بــرای 

ــران مســئول نشــریات ضــروری به نظــر می رســد. مدی
بعضــی از مدیــران نشــریات محلــی نســبت بــه نشــریات سراســری، 
احســاس تبعیــض می کننــد. بــرای نمونــه، حمایت هــای کشــوری و منطقــه ای 
ــه مطبوعــات سراســری  ســازمان های دولتــی از مطبوعــات محلــی نســبت ب
کمتــر اســت. ایــن احســاس هرچنــد درســت یــا اشــتباه باشــد، باعــث 
می شــود، نشــریات محلــی خودبــاوری خویــش را از دســت بدهنــد و نتواننــد 
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در رقابــت بــا نشــریات سراســری در جــذب مخاطــب در منطقــۀ جغرافیایــی 
خــود موفــق باشــند. بی تردیــد، ایــن احســاس  منفــی به عنــوان آســیب در رشــد 

نشــریات محلــی مؤثــر اســت.
ــانه ای  ــواد رس ــا س ــی دارد، ام ــگاه فرهنگ ــه ن ــئول اگرچ ــی مدیرمس گاه
یــا تخصــص الزم در حــوزۀ مطبوعــات نظیــر شــیوه های خبرنویســی و 
گزارش نویســی یــا آشــنایی دقیــق بــه قوانیــن و مقــررات مطبوعاتــی نــدارد کــه 

ــداد می شــود. ــریه قلم ــرای نش ــک ضعــف اساســی ب ی
ــن شــخص در  ــئول و اولی ــین مدیرمس ــوان جانش ــب به عن ــردبیر، اغل س
عوامــل اجرایــی نقــش کلیــدی دارد و به عنــوان یــک مدیــر در نشــریه تأثیرگذار 
اســت. چنانچــه ســردبیر فاقــد تخصــص مــورد نیــاز در حــوزۀ رســانه باشــد، 
مواقعــی کــه نیــاز اســت نمی توانــد بــر مــوج جامعــه ســوار شــود و بــا اســتفاده 

از دانشــی کــه دارد بــرای منافــع جامعــه مطالــب مــورد نظــر را درج کنــد.
ــگاران  ــگاران و خبرن ــه ای روزنامه ن ــف در تخصــص و اخــالق حرف ٢.  ضع

مطبوعــات محلــی
ــام  ــاندن پی ــوۀ رس ــه در نح ــتند ک ــانی هس ــگاران کس ــگاران و خبرن روزنامه ن
بــه مخاطــب نقــش کلیــدی دارنــد و در موفقیــت یــا شکســت نشــریه بســیار 
مؤثرنــد. در گام نخســت بایــد به صــورت مــداوم بــرای آنهــا آمــوزش حرفــه ای 
ــگاری به صــورت تخصصــی در رشــته های مختلــف  ــگاری و خبرن روزنامه ن
ــد، دوره هــای آموزشــی کــه  برگــزار شــود. مصاحبه شــوندگان اعــالم می کردن
از طریــق تهــران برگــزار می شــود بــا توجــه بــه فشــردگی دوره هــای آموزشــی 
ــه  ــدارد و اگرچــه ب ــت و صددرصــدی ن ــر مثب ــاه آن تأثی ــیار کوت ــان بس و زم
ــی  ــاند، ول ــاری می رس ــگاران ی ــگاران و خبرن ــی روزنامه ن ــاء علم ــد ارتق رون
ایــن آمــوزش کم اثــر اســت؛ بنابرایــن بایــد در طــول ســال، یــک سیســتم 
منســجم و مــداوم بــرای آمــوزش روزنامه نــگاران و خبرنــگاران وجــود داشــته 
ــۀ مطبوعــات اســتان  ــر خان ــی، نظی باشــد. در طــول ســال تشــکل های صنف
ــد  ــا همــکاری دانشــگاه های اســتان می توانن ــی ب ــق و حت ــزی دقی ــا برنامه ری ب
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دوره هــای آموزشــی برگــزار کننــد. البتــه منافاتــی نــدارد کــه دوره هــای آموزشــی 
ــا همــکاری دفتــر مطالعــات و برنامه ریــزی رســانه ها کــه یــک  در اســتان ها ب

ــزار شــود. ــد، برگ دســتگاه تخصصــی در حــوزۀ رســانه به شــمار می آی
اگرچــه آمــوزش در تمــام بخش هــای مربــوط بــه مطبوعــات از جملــه آموزش 
خبرنویســی، گزارش نویســی، مصاحبــه، بازاریابــی، صفحه آرایــی و... بــرای 
بخش هــای مختلــف یــک نشــریه ضــروری اســت، ولــی ضــرورت آموزش هــای 
ــاس  ــتر احس ــگاران بیش ــگاری بــرای خبرن ــگاری و خبرن ــی روزنامه ن تخصص
می شــود. بایــد بــرای تربیــت خبرنــگار و روزنامه نــگار متخصــص در حوزه هــای 
مختلــف علمــی اعــم از سیاســت، اقتصــاد، ورزش، فنی مهندســی، مذهــب و... 
تــالش کنیــم؛ چــون خبرنــگاری می توانــد مطالــب را بــرای مخاطــب موشــکافانه 
بررســی کنــد کــه روحیــۀ پرســش گری داشــته باشــد و از چرایــی و چگونگــی آمار 
و اخبــاری کــه اعــالم می شــود، ســؤال کنــد و بــا شــیوۀ صحیــح نقــد مســئوالن 
آشــنا باشــد و به صــورت علمــی مطلــب را بررســی نمایــد. خــودش اطالعــات 
صددرصــدی در آن حــوزه داشــته باشــد و اگــر مطالبــش، دم دســتی اســت کــه 
هیــچ جذابیتــی بــرای مخاطــب نــدارد. می تــوان با همــکاری دســتگاه های مرتبط 

در اســتان، آمــوزش تخصصــی بــرای خبرنــگاران برگــزار کنیــم.
آســیب بعــدی نداشــتن تخصــص حرفــه ای روزنامه نــگاری و خبرنــگاری 
ــد و  ــر در نشــریات محلــی فعالیــت می کن ــه ای کمت ــگار حرف اســت کــه خبرن
به محــض قوی شــدن در حــوزۀ رســانه بــه یــک خبرگــزاری یــا نشــریۀ سراســری 
کــوچ می کنــد بــا ایــن اســتدالل کــه نشــریۀ محلــی نمی توانــد او را به خوبــی 
حمایــت کنــد یــا بــا ایــن کار بــه دنبــال ارتقــاء علمــی و تخصصــی خود اســت.

 آســیب دیگــر، کســانی هســتند کــه بــدون هیــچ معیــار مشــخص و 
آموزشــی وارد مطبوعــات می شــوند و در حیــن فعالیــت نیــز کمتــر کیفیــت 
ــی  ــا رشــته های تحصیل ــد؛ چه بســا ب ــرار می دهن مطالــب نشــریه را مدنظــر ق

ــد.   ــدم می گذارن ــه عرصــۀ مطبوعــات ق ــدون تخصــص ب ــط و ب نامرتب
در قــدم بعــدی از اخــالق حرفــه ای به عنــوان پایــه و اســاس فعالیــت 
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خبرنــگاری یــاد می شــود کــه اگــر رعایــت نشــود، ســایر تخصص هــا و 
ــد  ــد و در کاهــش ســرعت رون ــرار می ده ــر ق ــز تحت تأثی ــا را نی توانمندی ه

ــود. ــد ب ــر خواه ــیار مؤث ــریات بس پیشــرفت و رشــد نش
٣. ضعــف در امکانــات شــغلی و رفاهــی بــرای روزنامه نــگاران و خبرنــگاران 

مطبوعــات محلی
بــرای کم کــردن دغدغــۀ فعال رســانه ای و جلوگیری از فســاد شــغلی بایــد امکانات 
شــغلی روزنامه نــگار و خبرنــگار مهیــا باشــد. ایــن امکانــات هــم شــامل امنیــت 

شــغلی بــرای روزنامه نــگاران و خبرنــگاران و هــم تجهیــزات کاری آنهاســت.
ــگاری کــه شــغل او نویســندگی  ــگار و روزنامه ن ــه اینکــه خبرن ــا توجــه ب ب
اســت، بــه هیچ کــدام از ســازمان های دولتــی وابســته نیســت ـ کــه البتــه شــغل 
ــات  ــد امکان ــه اســتقالل شــغلی داشــته باشــد  بای ــد ک ــز ایجــاب می کن او نی
ــواده اش  ــرای خان ــاپ، دوربیــن و... و امکانــات رفاهــی ب ــر لب ت شــغلی نظی
تأمیــن شــود؛ چــون بعضــی اتفاقــات پیش بینی نشــده نظیــر شکســتن دوربیــن 
ــون  ــی هم اکن ــود، ول ــران ش ــاز اســت جب ــه نی ــد ک ــش می آی ــگاه پی در ورزش

ــرای ایــن موضــوع اندیشــیده نشــده اســت. ــه تمهیــدی ب هیچ گون
ــه  ــگار ب ــگاران باعــث بی عالقگــی خبرن ــرای خبرن ــود امنیــت شــغلی ب نب
شــغلش می شــود و از لحــاظ روحــی نمی توانــد بــرای آینــدۀ خــود برنامه ریــزی 
کنــد؛ از ایــن رو، انگیــزۀ الزم را بــرای فعالیــت خــود نــدارد. همچنیــن 
ــاز اســت در  ــق و مشــخصی نیســت و نی ــگاران عــدد دقی حق التألیــف خبرن
حــوزۀ رســانه یــک نظام نامــۀ مالــی دقیقــی وجــود داشــته باشــد. در اثــر فقــدان 
ــع  ــگار ضای ــوارد حــق خبرن ــه در بعضــی م ــی اســت ک ــۀ مال ــن نظام نام چنی
می شــود. در قدم هــای بعــدی وقتــی خبرنــگار زیرســاخت ها و امکانــات 
مــورد نیــاز خــود را کافــی نمی بینــد و همــۀ عوامــل در کنــار یکدیگــر جمــع 
ــرت  ــران مهاج ــه ته ــر ب ــانی ماه ــروی انس ــد، نی ــث می گردن ــوند، باع می ش
کنــد و ورود و خــروج نیــروی انســانی در مطبوعــات محلــی بــاال بــرود و در 

ــی  شــود. ــت، باعــث پایین آمــدن کیفیــت مطبوعــات محل نهای
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۴. پایین بودن کیفیت محتوای نشریات محلی
بــا توجــه بــه مصاحبه هایــی کــه نگارنــده انجــام داد، بیشــتر مصاحبه شــوندگان 
ضعیف بــودن محتــوای مطبوعــات محلــی را جدی تریــن آســیب می دانســتند 
ــدن  ــورت قوی ش ــه در ص ــد ک ــوان کردن ــن بخــش عن ــیب را در ای و ٢۶ آس
مطبوعــات محلــی در ایــن زمینــه جهــش بزرگــی در جــذب مخاطبــان و رشــد 

مطبوعــات خواهیــم داشــت.
بیشــتر نشــریات محلــی، ســرمقاله یــا ســرمقالۀ قــوی و تأثیرگــذار ندارنــد. 
ــز و جــذاب نیســتند و  بیشــتر مصاحبه هــا و گزارش هــا عمقــی، چالش برانگی
مخاطــب را جــذب نمی کننــد. اغلــب مصاحبه هــا و گزارش هــا به صــورت 
ــد و تعریــف از روابــط عمومی هــا هســتند و از زندگــی جــاری مــردم و  تمجی
مشــکالت آنهــا خبــری نیســت. غالــب تیترهــا طوالنی هســتند و لیــد، مخاطب 
را بــرای خوانــدن متــن جــذب نمی کنــد. بیشــتر مطالــب و مقــاالت، به صــورت 

مفصل نویســی اســت و مطالــب کلیــدی و کوتــاه کمتــر دیــده می شــود.
در تنظیــم مطالــب خبــری از ســبک های نویــن خبــری اســتفاده نمی شــود. 
در بعضــی از نشــریات بــرای صفحــات مختلــف نشــریه ســرویس های 
ــع  ــرای رف ــز ب ــات نی ــی از صفح ــب بعض ــده و مطال ــف  نش ــه تعری جداگان
تکلیــف اســت و نــه تخصــص ســرویس و ایــن کار فقــط بــا هــدف پر کــردن 
صفحــۀ نشــریه صــورت می گیــرد. از مطالــب نقادانــه و منصفانــه کمتــر بهــره 
ــی  ــه بخش هــای دولت ــادی ب ــه می شــود؛ چــون گاهــی وابســتگی های م گرفت
و خصوصــی وجــود دارد و اگــر مطالــب نقادانــه نوشــته شــود، بیشــتر بــرای 
کوبیــدن طــرف مقابــل اســت و نــه نقــد منصفانــه. بیشــتر مطالــب مطبوعــات 
محلــی تولیــدی نیســتند. نشــریات بــا حداقــل خبرنــگار فعالیــت دارنــد؛ 
بــه  همین دلیــل، بیشــتر مطالــب را از ســایت ها و خبرگزاری هــا دریافــت 
می کننــد؛ از ایــن رو، شــاهد مطالــب تکــراری در چنــد نشــریۀ محلــی هســتیم.

مخاطبــان انتظــار دارنــد در نشــریات با ترتیب انتشــارهای باالتــر از روزنامه، 
مثــل هفته نامــه، دوهفته نامــه و ماهنامــه و... اخبــار رخ داده از زوایــای مختلــف 
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ــا  ــار تاریخ گذشــته ی ــی گاهــی شــاهد چــاپ اخب ــل و بررســی شــوند، ول تحلی
اخبــار تکــراری کــه از دیگــر رســانه ها اطالع رســانی شــده، هســتیم کــه موجــب 

دل زدگــی مخاطــب می شــود.
اظهارنظــر افــراد غیرمتخصــص کــه صالحیــت علمــی ندارنــد و قلم نــزدن 
متخصصــان در حوزه هــای مختلــف و به ویــژه علــوم ارتباطــات در نشــریات 
محلــی از دیگــر آســیب ها به شــمار مــی رود. بعضــی از مطبوعــات بیشــتر 
بــه درج مشــکالت کشــوری می پردازنــد و مشــکالت اســتانی را در اولویــت 

ــد. ــرار می دهن بعــدی ق
درج اخبــار غیرمرتبــط و مطالــب کشــوری در مطبوعــات محلــی یــک ایــراد 
اســت و بســیاری از مطبوعــات محلــی اقــدام بــه چــاپ مطالــب بــا موضوعــات 
کشــوری می کننــد. حداقــل از نشــریۀ محلــی انتظــار مــی رود کــه عکــس و تیتــر 
صفحــۀ اول، در خصــوص موضــوع اســتان باشــد و اگــر موضــوع کشــوری 
اســت، اســتان نیــز در آن موضــوع ذی نفــع محســوب شــود. اگرچــه بعضــی از 
مصاحبه شــوندگان بــر فعالیــت نشــریات محلــی در تــراز ملــی تأکیــد داشــتند تا 

مشــکالت مــردم راحت تــر بــه گــوش مســئوالن کشــوری برســد.
در خصــوص زمینــۀ انتشــار، اگرچــه هیئــت نظــارت بــر مطبوعــات، 
زمینــۀ انتشــار نشــریه را هنــگام اعطــای مجــوز مشــخص می کنــد، نشــریات 
ــای  ــب حوزه ه ــه مطال ــد و ب ــه مباحــث سیاســی می پردازن ــتر ب ــی بیش عموم
دیگــر کمتــر توجــه دارنــد و بعضــی از نشــریات تخصصــی مطابــق بــا زمینــۀ 
انتشــار مشخص شــده مطلــب نمی نویســند و شــاهد منطبق نبــودن زمینــۀ 
ــی  ــب چاپ شــده در نشــریه هســتیم. نشــریات محل ــا مطال انتشــار مجــوز ب
کمتــر بــه قابلیت هــای موجــود در شــهر محــل انتشــار توجــه دارنــد و از آنهــا 
غافــل هســتند و در کل، ســطح آگاهی دهــی مطبوعــات محلــی بــه مــردم در 

ــن اســت. ــا پایی ــۀ زمینه ه هم
۵. جذاب نبودن ظاهر و جذابیت های جانبی مطبوعات محلی

عاملــی کــه در جــذب مخاطــب بســیار تأثیــر دارد، ظاهــر نشــریه اســت. 
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ــد  ــل از اینکــه یــک محصــول فرهنگــی خواندنــی تلقــی شــود، بای نشــریه قب
دیدنــی باشــد، امــا ایــرادی کــه نشــریات محلــی دارنــد، ایــن اســت کــه بیشــتر 
ــد  ــد؛ چــون فاق ــی ندارن ــی نیســتند و گرافیــک خوب ــی دیدن مطبوعــات محل
ســواد بصــری هســتند. بیشــتر نشــریات، عکــس جــذاب و اختصاصــی 
ــد، فونــت مطالــب چشــم نواز و مناســب به نظــر نمی رســند. بعضــی از  ندارن
لوگوهــای نشــریات خوانــا نیســتند. همچنیــن جذابیت هــای رســانه ای ماننــد 
ســایت، فرمــت الکترونیکــی بــا قابلیــت نصــب بــر روی تلفــن همــراه، ارســال 

ــد. ــر و... ندارن پیامــک در زمــان انتشــار خب
۶. توزیع نامناسب مطبوعات محلی

مصاحبه شــوندگان اعــالم کردنــد، آخریــن حلقــۀ اتصــال نشــریه بــا مخاطــب 
توزیــع اســت کــه نقشــی اساســی در جــذب مخاطــب دارد. در ســطح شــهر بــه  
ــر از دکه هــا کــه تعــداد محــدودی هســتند، در مکان هــای عمومــی دیگــر  غی
ماننــد مراکــز خریــد اصلــی یــا دانشــگاه ها، توزیــع و فــروش مطبوعــات 
پیش بینــی  نشــده اســت. توزیــع دیرهنــگام صبحگاهــی مطبوعــات، ضعــف 
دیگــر توزیــع اســت و بســیاری از مخاطبــان کــه فقــط در زمــان صبحگاهــی 

ــدارد. ــد، امــکان خریــد برایشــان وجــود ن ــد مطبوعــات را بخرن می توانن
٧. فعالیت نامناسب متصدیان دکه های مطبوعاتی

ــز اهتمــام جــدی  ــا نیســتند و مســئوالن دکه هــا نی امــروزه دکه هــا شــیک و زیب
بــه زیبا شــدن دکه هــا ندارنــد. همچنیــن دکه هــای مطبوعاتــی اســتقبال خوبــی 
از فــروش مطبوعــات محلــی نمی کننــد؛ چــون به نظــر آنهــا مطبوعــات محلــی 
نســبت بــه نشــریات سراســری، فــروش کمتــری دارنــد و ســود زیــادی بــرای آنهــا 
به دنبــال نخواهــد داشــت؛ بــه همین دلیــل، مطبوعــات محلــی را در معــرض دیــد 
مخاطبــان قــرار نمی دهنــد، مگــر آنکــه مخاطــب ســراغ نشــریۀ خاصــی را بگیــرد.

آسیب های ساختار بیرونی مطبوعات محلی 
ــا  ــی ب ــات محل ــاختار مطبوع ــی از آســیب های س ــاالن مطبوعات تجــارب فع
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رویکــرد بیرونــی مربــوط بــه ضعف هایــی اســت کــه در بیــرون از مطبوعــات 
محلــی وجــود دارد، ولــی تأثیــر خــود را بــر رشــد یــا عــدم رشــد مطبوعــات 
محلــی می گــذارد و بعضــی از عوامــل الجــرم در اختیــار مطبوعــات محلــی 
نیســت و دســتگاه های دولتــی و غیردولتــی کشــور و اســتان و همچنیــن 
ــیب های  ــج آس ــد. نتای ــئله تأثیرگذارن ــن مس ــر ای ــردم ب ــگ م ــه و فرهن جامع

ــی در شــکل ٢ دســته بندی شــده اســت. ــی مطبوعــات محل ســاختار بیرون

شکل ٢. تجارب فعاالن مطبوعاتی از آسیب های ساختار مطبوعات محلی با رویکرد بیرونی

عوامل اقتصادی
شــرکت کنندگان در مصاحبــه اظهــار کردنــد کــه پنــج عامــل اقتصــادی کلــی، 
به عنــوان آســیب های اقتصــادی نشــریات محلــی محســوب می شــوند. البتــه 

هرکــدام از ایــن عوامــل شــامل زیرشــاخه های دیگــری هســتند:
١. آگهی های دولتی و خصوصی

بــا توجــه بــه اینکــه آگهــی ادارات دولتــی توســط ادارۀ کل فرهنــگ و ارشــاد 
اســتان توزیــع می شــود و به نوعــی نشــریات و به خصــوص روزنامه هــا را 
وابســته بــه آن کــرده، بعضــی از مصاحبه شــوندگان از آن به عنــوان یــک اعتیــاد 
یــاد می کردنــد کــه ســاختار مطبوعــات محلــی را بیمــار کــرده و اگرچــه 
کمــک بــه اقتصــاد مطبوعــات اســت، ولــی به دلیــل وابســتگی ای کــه به وجــود 

ــد. ــگاه می کردن ــه آن ن ــک آســیب ب ــوان ی ــی آورد، به عن م
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ــت، بعضــی از  ــود داش ــن بخــش وج ــای متناقضــی در ای ــه نظره اگرچ
ــتند و  ــی می دانس ــات محل ــی مطبوع ــی را حــق قانون ــوندگان آگه مصاحبه ش
بعضــی بــه حــذف آگهی هــای دولتــی بــرای اســتقالل نشــریه تأکیــد داشــتند. 
گهی دهنــده بــر اســاس کیفیــت مطالــب و تأثیرگــذاری نشــریه و تعــداد  آ
مخاطبــان، نشــریۀ موردنظــر خــود را انتخــاب می کنــد کــه البتــه طبیعــی اســت 
و در این صــورت آگهی هــا شــامل تعــداد خاصــی از نشــریات می شــود و 
ممکــن اســت، اعتــراض نشــریات ضعیف تــر را در پی داشــته باشــد. پیشــنهاد 
ــا نظــارت ادارات  ــی ب گهی هــای دولت ــع بخشــی از آ ــن اســت کــه توزی ــا ای م
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان ها و در چارچــوب قوانیــن و مقــررات بــه 

ــذار شــود.  ــی واگ تشــکل های صنف
ــدادن آنهــا توســط بخــش  گهی هــا، اختصاص ن بحــث بعــدی در مــورد آ
خصوصــی اســت؛ چــون شــمار نشــریات محلــی بســیار پاییــن اســت و 
ــی  ــریات محل ــی در نش ــاد دارد، آگه ــرکت خصوصــی اعتق ــدۀ ش گهی دهن آ
به صــورت وســیع توســط مخاطبــان دیــده نمی شــود؛ لــذا بــه نشــریۀ محلــی 
گهی هایــی در نشــریات محلــی دیــده  گهــی نمی دهــد. در بعضــی مواقــع نیــز آ آ
ــل مشــکالت  ــا به دلی ــا موضــوع نشــریه نیســت و تنه ــط ب ــه مرتب می شــود ک
آگهــی  و  مطالــب  بیــن  مــوارد  بعضــی  در  می رســد.  به چــاپ  اقتصــادی 
نشــریات، تــوازن دیــده نمی شــود و زیاد بــودن حجــم آگهی هــا در نشــریه 

ــته کننده اســت. ــب خس ــرای مخاط ب
٢. باال بودن هزینه های مطبوعات محلی

نشــریه به عنــوان یــک جنــس گران قیمــت تلقــی می شــود کــه هزینه هــای 
ــب دارد. بعضــی از  ــپ و طراحــی مطال ــازی، تای ــر از آماده س ــه  غی ــادی ب زی
هزینه هــا عبارت انــد از لیتوگرافــی، چــاپ، کاغــذ، صحافــی و البتــه هزینه هــای 
ــه هزینه هــای مطبوعــات  ــز ب ــا پســت نی ــا ماشــین، موتورســیکلت ی توزیــع ب
اضافــه می شــود کــه گاهــی به دلیــل مشــکالت اقتصــادی و هزینه هــای بــاال، 
مطبوعــات محلــی چــاپ منظــم ندارنــد و بــه همین علــت بعضــی از مخاطبان 
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ــد. خــود را از دســت می دهن
٣. وابستگی اقتصاد مطبوعات محلی به دولت

تلقــی بعضــی از مدیــران مطبوعــات محلــی ایــن اســت که دولــت باید بــه اقتصاد 
مطبوعــات محلــی کمــک کنــد و حتــی بــه امید کمــک دولت بــرای نشــریه مجوز 
می گیرنــد و ایــن در حالــی اســت کــه کمــک دولــت محــدود اســت و نشــریات 
اگــر برنامه ریــزی دقیقــی نداشــته باشــند، پــس از مــدت کوتاهی دچار مشــکالت 
اقتصــادی می شــوند، ولــی هم اکنــون بعضــی از مطبوعــات از لحــاظ اقتصــادی 

ماننــد آگهــی دولتــی و یارانــۀ کاغــذ بــه دولــت وابســته اند.
۴. نبود بازاریاب حرفه ای در مطبوعات محلی

نشــریۀ موفــق، نشــریه ای اســت کــه وابســته بــه دولت نباشــد و بــرای آگهی های 
ــی اســت  ــن در حال ــد و ای ــته باش ــزی داش ــرکت های خصوصــی برنامه ری ش
ــرای جــذب آگهی هــای خصوصــی بازاریــاب  ــی ب کــه بیشــتر نشــریات محل

حرفــه ای ندارنــد و وابســتگی بــه آگهی هــای دولتــی همچنــان ادامــه دارد.
۵. فقدان زیرساخت های اقتصادی

مصاحبه شــوندگان اعــالم کردنــد کــه بی میلی بخــش خصوصی به ســرمایه گذاری 
در مطبوعــات و همچنیــن ناکافی بــودن منابــع اقتصــادی و گــردش پاییــن 
ســرمایه در بیشــتر نشــریات محلــی از جملــه مشــکالت زیرســاختی اقتصــادی 
مطبوعــات محلــی اســت. از دیگــر مشــکالت زیرســاختی آن اســت کــه شــاهد 
تبلیغــات محیطــی از مطبوعــات محلــی بــرای باالبــردن مخاطــب در ســطح 
شــهر نیســتیم؛ بنابرایــن اگــر مطبوعــات بــا تبلیغــات بیشــتر، خواننــدۀ بیشــتری 
داشــته باشــند بــا فــروش نشــریه بــه اقتصــاد آن کمــک شــایانی خواهــد شــد. در 
کمــک بــه زیرســاخت های اقتصــادی نشــریات اگرچــه طــرح اشــتراک نیم بهــا 
ابتــکار خوبــی بــود و بــه زیرســاخت ها کمــک کــرد، ولــی در ادامــه، چنان چــه 
بودجــۀ الزم بــرای اجــرای طــرح موجــود نباشــد، بازگردانــدن مــردم بــه خریــد 

مطبوعــات از دکه هــای مطبوعاتــی کار ســختی اســت.
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عوامل اجتماعی
شــرکت کنندگان در مصاحبــه اظهــار کردنــد کــه شــش عامــل اجتماعــی 
می شــوند: محســوب  محلــی  نشــریات  اجتماعــی  آســیب های  به عنــوان 

١. نقص در درج اطالعات دقیق و به روز
دچــار  مطبوعــات  مــوارد  بعضــی  در  اعــالم کردنــد،  مصاحبه شــوندگان 
خودسانســوری می شــوند کــه در روی گردانــی مخاطــب بســیار مؤثــر خواهــد 
بــود. در رونــد عملکــرد یــک نشــریه گاهــی خودسانســوری از سانســور آســیب 
بیشــتری دارد؛ چــون در مرحلــۀ خودسانســوری فــرد آزادی فکــر و شــیوۀ 
اندیشــیدن خــود را تحت الشــعاع قــرار می دهــد و نمی توانــد به طــور دقیــق و 
مناســب بــه آنچــه کــه رســالت شــغلی اش بــرای تجزیه  وتحلیــل مســائل اســت، 
به درســتی پاســخ دهــد و ایــن امــر باعــث خواهــد شــد کــه بســیاری از مســائل 
و مشــکالت جامعــه از ذهــن روزنامه نــگار نیــز خــارج نشــود. البتــه در بعضــی 
مــوارد، درج کــردن یــا نکــردن یــک مطلــب ممکــن اســت مرتبــط بــا موضــوع 

دریافــت یــا عــدم دریافــت آگهــی باشــد.
٢. وابسته نبودن مردم به مطبوعات

چون حرف دل مردم و مشکالت آنها کمتر در مطبوعات دیده می شود، مطبوعات 
به عنـوان مرجـع افکار عمومی مردم به شـمار نمی آیند و محبوبیتـی برای مخاطبان 
ندارنـد و خریـد مطبوعـات و مطالعـۀ آن به عنـوان دغدغـۀ اول مـردم محسـوب 

نمی شـود و خـود را مقیـد بـه تهیۀ آن به صـورت روزانـه نمی دانند.
٣. بی توجهی مطبوعات به نیازهای مخاطبان

اغلــب مطبوعــات محلــی بــه ذائقه هــای مخاطــب توجــه ندارنــد و ایــن نکتــه را 
در نظــر نمی گیرنــد کــه مخاطب،عالقه منــد بــه چــه مطالبــی اســت کــه درصــدد 
باشــند تــا مطالــب بــر اســاس نیــاز مخاطــب چــاپ  شــود. در ادامــۀ ارزیابــی نیــاز 
مخاطــب، مطالبه گــری از ســوی گروه هــای مختلــف جامعــه انجــام نمی شــود. 
همچنین پیگیر خواســته های مردم از مســئوالن نیســتند و بیشــتر به دنبال چاپ 
اخبــار روابط عمومی هــای ادارات هســتند. در این صــورت ارتبــاط بیــن رســانه و 
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مخاطــب یک ســویه اســت و نشــریه تنهــا بــه مســیر خــود ادامــه می دهــد، بــدون 
آنکــه مخاطــب او را همراهــی کنــد. مــردم بــه نشــریه اعتمــاد ندارنــد و مخاطــب 

نیــز ایــن بی اعتمــادی را بــه دیگــر مطبوعــات محلــی شــهر تعمیــم می دهــد.
۴. فقدان زیرساخت های اجتماعی

مصاحبه شــوندگان اعــالم کردنــد کــه بعضــی از زیرســاخت های اجتماعــی بــرای 
نشــریات محلــی فراهــم نیســت. مدیــران مطبوعــات محلــی، مشــاور مطبوعاتی 
در زمینه هــای مختلــف ندارنــد. صنف هــای قــوی و فعــال وابســته بــه مطبوعات 
نظیــر صحافــی، توزیع کننــده، بازاریــاب و کاغــذ فــروش مطبوعاتــی در اســتان 

فعالیــت ندارنــد یــا اگــر هســتند در حــد بســیار جزئــی فعالیــت می کنند.
آســیب دیگــر اینکــه، نخبــگان جامعــه از نشــریات محلی اســتفاده نمی کنند 
و نیازهــای خــود را از روش هــای دیگــر ماننــد کتــاب و مقالــه تأمیــن می نماینــد 
و مــردم نیــز ذهنیــت درســتی از تأثیرگــذاری و قــدرت رســانه ندارنــد. اســتادان 
دانشــگاه بــه این دلیــل کــه نوشــتن مقالــه در مطبوعــات بــرای ارتقــاء علمــی آنها 
مؤثــر نیســت، در مطبوعــات حضــور ندارنــد. مشــکل دیگــر، ورود انســان های 
اقتصــادی به عنــوان تاجــر مطبوعاتــی بــه عرصــۀ مطبوعــات برای اعتباربخشــی 
و بزرگ تر شــدن خودشــان و رســیدن بــه اهــداف و منافــع صــرف اقتصــادی یــا 
اجتماعــی اســت. همچنیــن بســیاری از نشــریات محلــی توســط یــک نفــر اداره 

می شــود. گاهــی هــم چنــد نشــریه توســط یــک نفــر مدیریــت می گــردد.
۵. فقدان زیرساخت های فیزیکی

ــۀ چــاپ رول در بعضــی  ــد چاپخان بعضــی از زیرســاخت های فیزیکــی مانن
ــه چــاپ  ــور ب ــدارد و مدیــران مطبوعــات مجب از اســتان های کشــور وجــود ن
ــا تهــران هســتند کــه زمــان بســیاری  نشــریۀ خــود در اســتان های هم جــوار ی
ــه دســت مخاطــب  ــر ب ــا دو روز تأخی ــا یــک ی ــد و گاهــی نشــریه ب را می طلب
ــز اســت و ایــن تعــداد در  می رســد. تعــداد دکه هــای مطبوعاتــی بســیار ناچی
ســطح شــهر توزیــع متوازنــی ندارنــد. در بعضــی از خیابان هــا، تعــداد زیــادی 
دکــۀ مطبوعاتــی قــرار دارد؛ درحالی کــه در بعضــی از نقــاط شــهر هیــچ دکــۀ 
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ــان بیشــتر دکه هــای  ــال، در شــهر اصفه ــرای مث ــدارد؛ ب ــی وجــود ن مطبوعات
ــاغ متمرکــز شــده اند. ــان چهارب مطبوعاتــی در خیاب

در بیشــتر اســتان ها، کتابخانــۀ تخصصــی در حــوزۀ رســانه کــه کلیــۀ 
کتاب هــا بــا موضــوع رســانه را از ابتــدا تاکنــون داشــته باشــد، وجــود نــدارد. 
به نظــر می رســد، نیــاز اســت کــه حداقــل در مراکــز اســتان ها کتابخانــۀ 

ــود. ــدازی ش ــانه راه ان ــا موضــوع رس تخصصــی ب
آســیب دیگــر اینکــه، امــروزه مدیــر نشــریه بــه  غیــر از اینکــه بــه محتــوای 
نشــریه توجــه دارد، بایــد بــه فکــر تهیــۀ کاغــذ، هماهنگــی چــاپ، صحافــی، 
توزیــع و... باشــد، ولــی اگــر مؤسســاتی در اصفهــان حضور داشــته باشــند که 
امــور جانبــی نشــریه از چــاپ تــا توزیــع را بــر عهــده بگیرنــد، بــا تمرکــز مدیــر 
ــت  ــردن کیفی ــتقیم در باالب ــورت غیرمس ــک، به ص ــوا بی ش ــر محت ــریه ب نش

مطالــب مؤثــر خواهــد بــود.
امــروزه مراکــز رایگان خوانــی مطبوعــات در ســطح شــهر وجــود نــدارد. 

احــداث ایــن مراکــز بــه آشــنایی مــردم بــا مطبوعــات کمــک خواهــد کــرد.
بســیاری از نشــریات اگرچــه به تنهایــی قابلیت هــای بســیار زیــادی دارنــد، 
ــد نشــریۀ باکیفیــت  ــه مشــکالتی کــه وجــود دارد، نمی توانن ــا توجــه ب ولــی ب
و مؤثــر داشــته باشــند؛ بنابرایــن، کنــار هــم قرارگرفتــن چنــد نشــریه و ایجــاد 
ــم  ــداد ک ــن رو، تع ــد. از ای ــر باش ــیار مؤث ــد بس ــی می توانن ــۀ مطبوعات مؤسس
مؤسســات مطبوعاتــی یــک آســیب بــرای نشــریات محلی محســوب می شــود.
بیشــتر نشــریات محلــی مــکان مســتقل بــرای دفتــر نشــریه ندارنــد و مــدام 
مجبــور بــه جابه جایــی مــکان و تجهیــزات هســتند. اگرچــه گام هــای مؤثــری 
ماننــد راه انــدازی مجتمع هــای مطبوعاتــی بــرای رفــع ایــن مشــکل در بعضــی 
از اســتان ها برداشــته شــده اســت، ولــی هنــوز نیــاز بــه توجــه بیشــتر بــه ایــن 
موضــوع احســاس می شــود. همچنیــن رشــتۀ علــوم ارتباطــات و رشــته های 

ــه آن در دانشــگاه های دولتــی بیشــتر اســتان ها تدریــس نمی شــود. مرتبــط ب
ــی  ــد، یکــی از آســیب های نشــریات محل مصاحبه شــوندگان اعــالم کردن
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آن اســت کــه هیــچ تعریــف یــا الزامــی مربــوط بــه نشــریات محلــی در قانــون 
مطبوعــات نیامــده اســت؛ بــه همین دلیــل، تصمیم گیــری در خصــوص 
نشــریات محلــی به صــورت ســلیقه ای یــا در حــد صــدور بخش نامــه اســت.

عوامل فرهنگی
شــرکت کنندگان در مصاحبــه اظهــار کردنــد دو عامــل فرهنگــی به عنــوان 

آســیب های فرهنگــی نشــریات محلــی محســوب می شــوند:
١. فقدان زیرساخت های فرهنگی

فقــدان  در  عامــل  دو  کــه  کردنــد  اظهــار  مصاحبــه  در  شــرکت کنندگان 
ــی  ــریات محل ــی نش ــیب های فرهنگ ــوان آس ــی به عن ــاخت های فرهنگ زیرس

می شــوند: محســوب 
مصاحبه شــوندگان اعــالم کردنــد، فرهنگ ســازی در خصــوص تفاوت هــای 
ــازی  ــده و فضــای مج ــام  نش ــوب انج ــانه های مکت ــازی و رس ــانه های مج رس
بهانــه اســت و صاحبــان فضــای مجــازی (اروپاییــان) خودشــان تیــراژ میلیونــی 
بــرای نشــریات مکتــوب دارنــد. فضــای مجــازی نیــاز لحظــه ای مخاطــب را و 
مکتوبــات، نیــاز دائمــی را برطــرف می کننــد. اگرچــه فضــای مجــازی اطالعــات 
دقیــق و عمیــق بــه مخاطبــان نمی دهــد، ولــی مخاطبــان زمــان زیــادی را صــرف 
فضــای مجــازی می کننــد و از فرهنــگ مکتــوب غافــل هســتند. به عــالوه، 
تصمیم گیــری مــردم در ســبک زندگــی آنهــا متکــی بــر اطالعــات دقیــق نیســت 
و به اصطــالح جامعــۀ ایرانــی بــرای برآورده کــردن نیازهــای خــود یــک جامعــۀ 

اطالعاتــی و علمــی نیســت.
٢. فرهنگ مطالعه

ســطح مطالعــۀ جامعــه از مکتوباتــی نظیــر کتــاب و مطبوعــات بســیار پاییــن 
ــفاهی وارد  ــه از دورۀ ش ــن اســت ک ــل تاریخــی آن ای ــن دلی اســت و مهم تری
دورۀ مکتــوب شــدیم و در رونــد نســبتاً کوتــاه پنجاه ســاله رادیــو بــه میــان مــا 
آمــد و فرهنــگ مکتــوب و در ادامــه، فرهنــگ مطالعــۀ مکتوبــات بیــن جامعــۀ 
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ــا  ــه مطالعــه عــادت نکــرد؛ درحالی کــه در اروپ ــه نشــد و جامعــه ب مــا نهادین
ــه  ــگ در جامع ــن فرهن ــد و ای ــوب ماندن ــال در دورۀ مکت ــد س ــب پانص قری
نهادینــه و تثبیــت شــد. همچنیــن مشــاهده و تجربــه بــر مطالعــۀ مــا ایرانیــان 
غلبــه دارد. در خصــوص مطبوعــات نیــز مــردم بــه خریــد مطبوعــات عــادت 

ــه اســت. ــد و بیشــتر فرهنــگ رایگان خوانــی رواج یافت ندارن

عملکرد سازمان های دولتی و غیردولتی و تشکل های مطبوعاتی
ــرد  ــل در عملک ــه شــش عام ــد ک ــار کردن ــه اظه شــرکت کنندگان در مصاحب
ســازمان های دولتــی و غیردولتــی و تشــکل ها به عنــوان آســیب های نشــریات 

محلــی محســوب می شــوند. ایــن شــش عامــل عبارت انــد از:
١. عملکرد ضعیف سازمان های دولتی و غیردولتی

بــر اســاس نظــر مصاحبه شــوندگان، روابــط عمومی هــای ادارات ناخواســته بــه 
شــبه خبرنگاران بهــا می دهنــد؛ چــون می خواهنــد دور میــز مدیــرکل اداره شــان 
پرجمعیــت باشــد؛ بهــادادن بــه ایــن شــبه خبرنگاران تبعــات منفــی بعــدی را در 
پــی خواهــد داشــت. چــون بــا نوشــتن یــک مطلــب نقادانــه ممکن اســت منافع 
یــک ســازمان در خطــر قــرار گیــرد؛ از ایــن رو، نشــریه را بــا روش هــای مختلــف 
تحت فشــار می گذارنــد. در بعضــی مــوارد ایــن محدودیت هــای عرفــی و 
قانون هــای نانوشــته در درج مطالــب، بیشــتر از محدودیت هــای قانونــی اســت.

ــا نشــریات سراســری از طــرف بعضــی از  نشــریات محلــی در مقایســه ب
مســئوالن شــهر جــدی گرفتــه نمی شــوند و کمتــر بــه آنهــا بهــا داده می شــود 
و حتــی وزرا و مقامــات کشــوری بــرای ســفرهای اســتانی از خبرنــگاران 
روزنامه هــای سراســری و خبرگــزاری اســتفاده می کننــد و از خبرنــگاران 
اســتانی بهــره نمی برنــد یــا اینکــه تعــداد بســیار محــدودی را بــه کار می گیرنــد. 
از طرفی، چون ســطح تحمل مســئوالن پایین اســت، ســخت گیری مســئوالن 
نســبت بــه آنهــا بیشــتر مشــاهده می شــود و بعضــی از مســئوالن رســانه را کــه 
پیگیــر مطالبــات و مشــکالت مــردم هســتند، به عنــوان مزاحــم نــگاه می کننــد. 
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ــرای  ــود را ب ــبتی خ ــای مناس ــه ویژه نامه ه ــای اینک ــی به ج ــازمان های دولت س
حمایــت از نشــریات محلــی بــه آنهــا بدهنــد و به نوعــی بــه اقتصــاد نشــریات 

محلــی یــاری رســانند، خــود بولتــن داخلــی چــاپ می کننــد.
ــا  ــار ی ــی، آگهی هــای خــود را به اجب اگرچــه گاهــی ادارات دولتی  نیمه دولت
اختیــاری در اختیــار نشــریات محلــی می گذارنــد تا چاپ شــود و غیرمســتقیم 
بــه اقتصــاد نشــریه محلــی کمــک می کننــد، ولــی در نــگاه کلــی، ادارات 
مذکــور نــگاه حمایتــی مــادی و معنــوی از نشــریات اســتان را در ســرفصل های 
ــد  ــی مانن ــتگاه های آموزش ــن بعضــی از دس ــد. همچنی ــود ندارن ــت خ فعالی
آموزش وپــرورش و دانشــگاه ها می تواننــد به منظــور رشــد مطبوعــات در 
دانش آمــوزان و دانشــجویان انگیــزه ایجــاد کننــد و بــه فرهنگ ســازی مطالعــۀ 

مطبوعــات همــت گمارنــد کــه در ایــن راســتا کمتــر تــالش شــده اســت.
ــگام اعطــای مجــوز توســط وزارت  ــکات ضــروری هن ــه ن ــی ب ٢. بی توجه

فرهنــگ و ارشــاد اســالمی
ــگام  ــار مصاحبه شــوندگان، وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی هن ــق اظه طب
اعطــای مجــوز نشــریه، میــزان توانمنــدی و تســلط شــخص بــه روزنامه نــگاری 
و همچنیــن توانمنــدی مالی مدیرمســئول را دقیق بررســی نمی کنــد؛ در ابتدای 
ــردد  ــیم نمی گ ــر ترس ــرای مدی ــریه ب ــالت نش ــداف و رس ــوز اه ــای مج اعط
تــا چشــم انداز نشــریه به طــور دقیــق مشــخص شــود و بــا برنامه ریــزی و 

ــد. ــت خــود را شــروع کن ــر فعالی آسیب شناســی دقیق ت
بــرای اعطــای مجــوز، آمایــش ســرزمینی برحســب جمعیــت و مســاحت 
منطقــه انجــام نمی شــود کــه هــر اســتانی بــا توجــه بــه نشــریاتی کــه دارد، چنــد 
ــاز دارد. اگرچــه  ــر نی ــۀ اجتماعــی دیگ ــد هفته نام ــا چن ــۀ اقتصــادی ی روزنام
اقدامــات خوبــی در این خصــوص انجــام شــده اســت. بــا اینکــه تعــداد 
زیــاد نشــریات، یــک نقطــۀ قــوت بــرای مطبوعــات اســتان اســت، ولــی در 
صورتــی  کــه توازنــی مقبــول میــان کمیــت و توانایی هــای مدیــران نشــریات 
محلــی در جــذب مخاطــب وجــود نداشــته باشــد، ایــن موضــوع خودبه خــود 
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بــرای هــدف اصلــی نشــریات یــک ضعــف تلقــی می شــود. البتــه بــا اجــرای 
ــن  ــتان ای ــای آن اس ــه نیازه ــه ب ــا توج ــتان ب ــر اس ــرای ه ــیوه نامۀ خــاص ب ش
مهــم قابــل  حــل اســت و ایــن آســیب تبدیــل بــه یــک فرصــت می گــردد. اگــر 
گســترۀ موضوعــات نشــریات محلــی زیــاد گــردد، تعــداد مخاطبــان نیــز بــا 
ــی در بعضــی از  ــد، بیشــتر می شــود، ول ــه تنوعــی کــه به وجــود می آی توجــه ب
اســتان ها در حــوزۀ رشــته های تخصصــی مثــل لوازم خانگــی، تلفــن همــراه 

و... نشــریۀ تخصصــی نداریــم.
٣. فقدان حمایت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

بــر اســاس نظــر مصاحبه شــوندگان، بهتــر اســت نماینــدۀ ادارۀ کل فرهنــگ و 
ــات دادگاه  ــریات در جلس ــوی نش ــدر معن ــوان پ ــتان به عن ــالمی اس ــاد اس ارش
ــد  ــه می کن ــد منصفان ــه نق مطبوعــات حضــور داشــته باشــد و از نشــریه ای ک
و همچنیــن از خبرنــگار صادقــی کــه بــرای منافــع جامعــه، خــود را بــه خطــر 
باالرفتــن کیفیــت  و  حمایــت  در  به عــالوه،  نمایــد.  حمایــت  می انــدازد، 
نشــریات محلــی بهتــر اســت، نشســت های تخصصــی بــرای بررســی و تحلیــل 
مطبوعــات محلــی بــا حضــور اندیشــمندان تجربــی و دانشــگاهی برگزار شــود.

 ۴. ارتباط نداشتن مطبوعات با اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط
بیــن نشــریات محلــی، ســازمان ها و مؤسســات دانشــگاهی ارتباطــی وجــود 
ــه  ــد ب ــاط می توان ــن ارتب ــت. ای ــم اس ــیار ک ــود دارد، بس ــر وج ــا اگ ــدارد ی ن
باالبــردن کیفیــت مطالــب مطبوعــات کمــک کنــد. همچنیــن بیــن نشــریات 
ــا اگــر  ــاط نزدیکــی احســاس نمی شــود ی محلــی و ســازمان صداوســیما ارتب
باشــد، بســیار کم رنــگ  اســت؛ چــون اگــر ایــن ارتبــاط قــوی بــود، برنامه هــای 
تلویزیونــی، گــزارش مســتند و تبلیــغ جــدی در خصــوص معرفــی نشــریات 

ــد. ــام می ش ــیما انج ــی در صداوس محل
در ســطوح اســتانی نیــز ارتبــاط بیــن دســت اندرکاران نشــریات محلــی اعــم 
ــا نشــریات سراســری  ــگار، صفحــه آرا و مدیرمســئول ب ــگار، خبرن از روزنامه ن
فعــال تهرانــی یــا نشــریات محلــی قــوی دیگــر اســتان ها بســیار ضعیــف اســت.
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۵. عملکرد تشکل های مطبوعاتی
مصاحبه شــوندگان معتقــد بودنــد، تشــکل های مرتبــط بــا مطبوعــات از قبیــل 
ــجم  ــزی منس ــگاران، برنامه ری ــی روزنامه ن ــن صنف ــات و انجم ــۀ مطبوع خان
ــا  ــد. همچنیــن ب ــردن کیفیــت مطبوعــات محلــی ندارن ــرای باالب و مؤثــری ب
توجــه بــه مشــکالت حقوقــی کــه در حیــن فعالیــت بــرای مدیــران نشــریات 
به وجــود می آیــد، نیــاز اســت کــه مشــاورۀ حقوقــی بی وقفــه و پیوســته از 
ســوی تشــکل های مطبوعاتــی بــرای مطبوعــات محلــی در نظــر گرفتــه شــود. 
هم اکنــون تشــکل های مطبوعاتــی صاحــب هیــچ ابــزار و اختیــاری نیســتند؛ 
ــرای عضویــت در تشــکل ها  ــی ب ــچ دلیل ــن رو، اصحــاب مطبوعــات هی از ای
ــات  ــۀ مطبوع ــه خان ــا ب ــد بعضــی از فعالیت ه ــل، بای ــه  همین دلی ــد؛ ب ندارن
ــه  ــتان ها ب ــاد اســالمی اس ــگ و ارش ــار شــود و ادارۀ کل فرهن تفویــض اختی

رونــد اجــرا نظــارت داشــته باشــند.
۶. تداخل فعالیت با دیگر مراکز

ــریات  ــی نش ــگ نمایندگ ــت پررن ــوندگان، فعالی ــر مصاحبه ش ــق اظهارنظ طب
ــی شــده اســت.  سراســری باعــث کم رنگ تر شــدن فعالیــت مطبوعــات محل
در بعضــی مــوارد نمایندگــی نشــریات سراســری، آگهی هــای نشــریات محلــی 
را جــذب می کننــد. همچنیــن کانون هــای آگهــی و تبلیغاتــی، نیازمنــدی چــاپ 
می کننــد کــه طبــق قانــون مطبوعــات چــاپ نیازمنــدی متعلــق بــه مطبوعــات 
اســت. ایــن نیازمندی هــا اگــر توســط مطبوعــات انجــام شــود، اقتصــاد 
آنهــا را متحــول خواهــد کــرد. اگرچــه مطبوعــات محلــی نیــز در ایــن زمینــه 

به صــورت جــدی ســرمایه گذاری نکرده انــد.

نتیجه گیری
ســتون و پایــۀ اساســی مطبوعــات ملــی، مطبوعــات محلــِی قــوی و قدرتمنــد 
به شــمار مــی رود. گفتنــی اســت، خیلــی از روزنامه نــگاران حرفــه ای و اعضــای 
هیئت تحریریــۀ نشــریات سراســری، ابتــدا کار روزنامه نــگاری را از مطبوعــات 
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محلــی آغــاز کرده انــد؛ به عبارتــی  دیگــر، مطبوعــات بومــی و محلــی می تواننــد 
ــدۀ  ــه، تقویت کنن ــروی انســانی باتجرب ــژه تربیــت نی در مراحــل مختلــف به وی
مطبوعــات ملــی و سراســری باشــند. برخــی از نشــریات محلــی بــه مــدد 
ــری  ــع سراس ــترۀ توزی ــا گس ــون ب ــق، اکن ــه و موف ــای باتجرب هیئت تحریریه ه
ــۀ   ــوب و... از جمل ــر جن ــزد، خب ــاب ی چــاپ می شــوند؛ کارون، خراســان، آفت
اینهــا هســتند، امــا مطبوعــات سراســری و به تبــع آن مطبوعــات محلــی و بومــی 
به دالیــل مختلفــی تاکنــون نتوانســته اند آن گونــه کــه شایســته اســت، انتظــارات 
مخاطبــان خــود و جامعــه را بــرآورده کننــد؛ یعنــی نقــش و کارکــرد اساســی خود 
را کــه اطالع رســانی دقیــق و روشــن، افزایــش دانایــی و دانــش و درک و فهــم 

مخاطبــان منطقــۀ محــل فعالیــت آنهاســت، به خوبــی ایفــا نکرده انــد.
ایــن پژوهــش بــا هــدف شناســایی آســیب های ســاختار مطبوعــات محلــی 
انجــام شــد. آســیب هایی کــه از درون و بیــرون متوجــه مطبوعــات محلی اســت 
و باعــث کاهش ســرعت شــتابان مطبوعات محلــی و تأثیرگــذاری آن در جامعه 
ــۀ  ــوده اســت. جامع ــوع پدیدارشناســی ب ــی از ن ــق، کیف می شــود. روش تحقی
ــۀ  ــی اعــم از دانش آموخت ــۀ مطبوعات ــاالن باتجرب ــن پژوهــش، فع ــاری در ای آم
دانشــگاهی یــا تجربــی بودنــد کــه در پســت های دولتــی یــا خصوصــی فعالیــت 
داشــتند و اکنــون نیــز مدیرمســئول، ســردبیر، صاحب امتیــاز، خبرنــگار، 
روزنامه نــگار، اســتاد دانشــگاه، منتقــد و مدیــر تشــکل های غیردولتــی و افــراد 
ــع در خصــوص  ــی مطل ــا دولت ــازمان خصوصــی ی ــی س دارای پســت مدیریت
مطبوعــات هســتند. نمونه گیــری به صــورت هدفمنــد تا اشــباع اطالعــات ادامه 
یافــت و تعــداد شــرکت کنندگان در آن بــه ١٩ نفــر رســید. جمــع آوری اطالعات 
ــل  ــاختاریافته و تجزیه وتحلی ــوع نیمه س ــق از ن ــۀ عمی ــتفاده از مصاحب ــا اس ب
ــزی و کــن انجــام  شــده و تعــداد ١٧۶ مفهــوم  ــه روش اســتویک، کالی ــا ب آنه
به دســت  آمــده کــه پــس از هدفمنــدی در دو دســتۀ اصلــی «آســیب های درونــی» 
و «آســیب های بیرونــی» ســاختار مطبوعــات محلــی دســته بندی شــده اســت. 
نتایــج در بعــد آســیب های درونی شــامل عملکــرد و تخصص ضعیــف مدیران 
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و ســردبیران مطبوعــات محلــی، ضعــف در اخــالق حرفــه ای روزنامه نــگاران و 
خبرنــگاران مطبوعــات محلــی، کمبــود امکانــات شــغلی بــرای روزنامه نــگاران 
و خبرنــگاران مطبوعــات محلــی، پایین بــودن کیفیــت محتــوای نشــریات 
محلــی، جذاب نبــودن ظاهــر و جذابیت هــای جانبــی مطبوعــات محلــی، 
توزیــع نامناســب مطبوعــات محلــی و ضعــف در فعالیــت متصدیــان دکه هــای 
مطبوعاتــی بــود. نتایــج در بعــد آســیب های بیرونــی نیــز عبارت انــد از: عوامــل 
اقتصــادی، عوامــل اجتماعــی، عوامــل فرهنگــی، عملکــرد ســازمان های دولتی 

و غیردولتــی و تشــکل های مطبوعاتــی.

پیشنهادهای کاربردی
اقتصــاد  مدیریــت  و  رســانه  مدیریــت  آموزشــی  دوره هــای  برگــزاری   ‑

محلــی؛ نشــریات  مدیــران  بــرای  مطبوعــات 
‑ برگــزاری دوره هــای آموزشــی بازاریابــی مطبوعاتــی بــرای کارکنــان بخــش 

گهی هــای نشــریات؛ آ
‑ تخصصی شــدن فعالیــت خبرنــگاران در زمینه هــای مــورد عالقــۀ آنهــا 
نظیــر اقتصــاد، سیاســت، فرهنگــی و... بــا برگــزاری دوره هــای آموزشــی بــرای 

ــا همــکاری دســتگاه های مرتبــط اســتان؛ آنهــا ب
‑ مشخص شــدن حداقل هــای حق التحریــر خبرنــگاران و روزنامه نــگاران 

ــی؛ توســط تشــکل های مطبوعات
‑ بیمه شدن تجهیزات خبرنگاران و عکاسان نظیر دوربین عکاسی؛

‑ آمــوزش مــداوم و بــه روز در دفاتر نشــریات در زمینه های مختلف مطبوعاتی 
توســط تشــکل های مطبوعاتی و دفتر مطالعات و توســعۀ رســانه ها؛

ــای تشــکل های  ــات توســط معیاره ــه مطبوع ــل از ورود ب ــگاران قب ‑ خبرن
مطبوعاتــی ســنجیده شــوند و بــرای آنهــا دوره هــای آموزشــی برگــزار شــود؛

‑ راه اندازی کتابخانۀ تخصصی رسانه در مراکز استان ها؛
‑ تحلیــل محتــوای مــداوم نشــریات اســتان توســط یک مؤسســۀ پژوهشــی و 
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تأثیــر آن در حمایت هــای مطبوعاتــی و حــذف حمایت هــای مطبوعاتــی بــرای 
مطبوعاتــی کــه از حداقل هــای کیفیــت برخــوردار نیســتند؛

‑ ایجاد ارتباط بین نشریات محلی و استادان دانشگاهی در زمینه های مختلف؛
‑ ایجاد زیرساخت های الزم برای توزیع مطبوعات؛

‑ تأسیس دکه های مطبوعاتی در نقاط مختلف شهر مطابق با استانداردهای شهری؛
‑ کاهش هزینه های پستی برای مطبوعات محلی؛

‑ واگــذاری توزیــع آگهی هــای دولتــی بــه تشــکل های مطبوعاتــی بــا نظــارت 
ادارات کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان ها؛

‑ برگــزاری دوره هــای آموزشــی بــه روز بــرای کارشناســان واحــد مطبوعــات 
ــگ و ارشــاد اســالمی اســتان ها؛ ادارات کل فرهن

‑ درخواســت از شــهرداری بــرای اجــرای تبلیغــات محیطــی مطبوعــات 
ــهر؛ ــی در ســطح ش محل

‑ درخواســت از صداوســیمای مرکــز اســتان بــرای برگــزاری نشســت های 
تلویزیونــی، گزارش هــای مســتند یــا تبلیــغ جــدی در خصــوص معرفــی نشــریات 

محلــی در صداوســیما؛
‑ تشویق نخبگان جامعه برای قلم زدن در نشریات محلی؛

‑ تأثیــر نوشــتن مقالــه در مطبوعــات بــرای ارتقــاء علمــی اســتادان دانشــگاه 
طبــق اســتانداردهای وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری؛

‑ احداث مراکز رایگان خوانی در سطح شهر؛
‑ تأسیس مشاورۀ حقوقی برای فعاالن مطبوعاتی توسط تشکل های مطبوعاتی؛

ــا همــکاری  ــی ب ــوزان و دانشــجویان در مطبوعــات محل ‑ حضــور دانش آم
مدیــران آموزش وپــرورش و دانشــگاه های اســتان؛

‑ عدم چاپ بولتن های داخلی توسط ادارات دولتی استان ها؛
‑ حضور نمایندۀ ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان در جلسات دادگاه مطبوعات؛

ــر  ــق دیگ ــال و موف ــا نشــریات فع ــن نشــریات اســتان ب ــاط بی ‑ ایجــاد ارتب
اســتان های کشــور توســط تشــکل های مطبوعاتــی.


