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 چكيده

عنوان ابزاري توانا اي بههاي توسعهحل و گزارشمطبوعات محلي با ارائة تحليل، راه
شناخت  شوند.اي محسوب مياي در سطوح محلي و منطقهبرد اهداف توسعهدر پيش
ها ضروري است. هبود عملكرد آنجهت رفع و درنتيجه ب ،ي اين نشرياتهابيآسمسائل و 

كرد مطبوعات محلي، با روش ركا ها وويژگي از اين منظر ضمن مروري بر تاريخچه،
آباد را هاي مطبوعات محلي شهرستان خرم، مشكالت و چالشهابيآستحليل مضمون 

ان نگاراز نگاه دوازده نفر از روزنامهدار كشور است، كه جزو نشريات محلي باسابقه و ريشه
فعاالن  ،مطبوعات ضعيف براساس نتايج پژوهش، كيفيت .ايمكردهمحلي بررسي 

اقتدارگرا، مشكالت اي شبهاي مطبوعات، فعاليت در نظام هنجاري رسانهغيرحرفه
 مضامين فراگير استخراجاقتصادي و تبديل شدن مطبوعات محلي به رسانة غيرمرجع از 
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  مقدمه و بيان مسئله

ها بر تصاويري است كه رسانههاي دنياي پيرامون ما تاحدود زيادي مبتني شناخت واقعيت
تواند در خدمت اهداف توسعه در ابعاد طور عام ميها بهاين توانايي رسانه كنند.ترسيم مي

هاي نوشتاري در ژانر هايي كه در ارائة تحليلعات با توجه به ظرفيتمختلف قرار گيرد. مطبو
شوند. در اي محسوب ميعنوان بسترساز توسعة منطقهاي دارند بههاي توسعهمقاله و گزارش

عنوان تصويرساز و تصويرپرداز وقايع و رويدادهاي محلي اين ميان، نقش مطبوعات محلي به
تري براي پرداختن به رويدادهاي راسري امكان و توانايي كمبسيار بااهميت است. مطبوعات س

رو مطبوعات محلي با پرداختن به اخبار، مسائل و موضوعات مناطق مختلف كشور را دارند، ازاين
شود، نقش و رسالت خطيري در محلي كه تحت عنوان ارزش خبري مجاورت از آن ياد مي

خود دارند. بسياري از محققان علوم ارتباطات  ها و تحوالت منطقة تحت گسترةانعكاس واقعيت
جنس خود است و هاي همهاي محلي بيشتر از رسانهبر اين باورند كه قدرت اثربخشي رسانه

ترين نقش را در دليل كاركردهاي ويژة خود در حوزة مسائل بومي عمدهاين نشريات به
ها و كاركردهاي ويژگي مطبوعات محلي با مجموعهگيري رفتارهاي اجتماعي دارند. شكل
در ابعاد مختلف حيات  توانندكه دارند اگر در بستري مناسب و درست هدايت شوند، مي ايذاتي

آفريني بپردازند، اما مشكالت و موانعي فراروي مطبوعات محلي در اجتماعي جامعة خود به نقش
رنتيجه جايگاه اين سازد و دها را از كاركرد اصلي خود دور ميكشور ما وجود دارد كه آن

اي خنثي سازد و به نشرياتي دورهمطبوعات را در بين شهروندان و مسئوالن بومي متزلزل مي
گير مطبوعات اي از اين مشكالت گريبانتوجه اينكه اگرچه پاره. نكتة قابلدكنتبديل مي

ئل، تر است. شناخت مساسراسري نيز است، اما كفة ترازو مشكالت مطبوعات محلي سنگين
  اين نشريات ضروري است. و مشكالت جهت بهبود عملكرد و توسعة  هابيآس

دار و آباد، مركز استان لرستان، ازجمله مطبوعات ريشهمطبوعات محلي شهرستان خرم
اي در اين نگاران فرهيختهباسابقة كشور هستند و طي تاريخ مطبوعات اين شهرستان روزنامه

اند، زيرا لرستان باوجود نوبة خود در بستر تاريخي خود مؤثر بودهنشريات قلم زده و به حتم به
افتادگي از فرايند توسعة كشور و داشتن سابقة زندگي ايلي و نداشتن امكانات آموزشي و عقب

سوادي از بي دليلسوادي باال در اوايل قرن، داراي فرهنگ كتابت غالبي نبوده و بهنرخ بي
وده است. بنابراين، وجود چنين نشريات مكتوب محلي داشتن نشريات مكتوب محروم ب

مند كردن مردم به مطبوعات بسيار مؤثر باشند. بنابراين اين نشريات از دهة توانست در عالقهمي
اند در بيان نيازها و هايي فعاليت داشته و توانستهنشيبدر لرستان با فرازو 1400تا   1320
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هاي ملي نيز مؤثر لي و انتقال اين اخبار به رسانههاي كنشگران مححوادث محلي و تحليل
). گرچه شايد بتوان نقطة اوج انتشار نشريات محلي  را در 900: 1394باشند (قاسمي، 

دانست، ولي در كيفيت و  1384تا  1376و بعد در دورة اصالحات  1332تا  1320هاي  دوره
ها در مقاطعي اما در نفس مفيد بودن آنها سؤاالتي وجود دارد، اي بودن اين رسانهميزان حرفه

نظر كرد. با توان صرفبرد نميكه جامعه از كمبود توجه نشريات ملي به اخبار محلي رنج مي
هاي مكتوب در معرض تهديدات جدي براي بقا قرار هاي اجتماعي اين رسانهظهور شبكه

  تضعيف كرده است.  اند كه در كنار ديگر مشكالت حضور آنان را در صحنة عموميگرفته
اما امروزه اين مطبوعات باوجود توسعة كمي از نظر كيفيت و نيز مرجعيت اطالعات و 

اند كه با شناسايي ها و مشكالتي مواجهه، چالشهابيآسآگاهي محلي جايگاه متزلزل دارند و با 
هاي تتوانند توسعه يابند و در گام بعدي ظرفيو تالش براي رفع آن در گام اول خود مي

ها، مشكالت و اي بالقوة منطقه را به فعل نزديك كنند. هدف تحقيق حاضر شناختتوسعه
 نگاران محلي است.آباد از منظر روزنامههاي مطبوعات محلي شهرستان خرمچالش

 آباد چيست؟و مشكالت مطبوعات محلي شهرستان خرم هابيآسسؤال تحقيق: 

  آباد.طبوعات محلي شهرستان خرمو مشكالت م هابيآسهدف تحقيق: شناخت 
  

  هامطبوعات محلي: كاركرد و ويژگي
شود كه قلمرو نشر آن از حدود يك شهر يا اي يا محلي به نشرياتي گفته ميروزنامة منطقه

كوشد نياز مردم را به اطالع از اخبار شهر و كند و ميشهرستان و حداكثر استان تجاوز نمي
  ).1368:22(آلبر،  منطقة زيست خود برآورده سازد

توان عبارت از يك واحد يا سازمان مستقل مطبوعاتي كه بيشتر وظيفة نشرية محلي را مي
اي خود را دارد، تعريف كرد. ها و نيازهاي محلي، بومي و منطقهپرداختن به اخبار، خواست

اي از شرايط، براي يك نشرية محلي هرچند ممكن است گاهي با فراهم شدن مجموعه
  ). 141: 1356اش ايجاد شود (معتمدنژاد، ليتي فراتر از حوزة جغرافياييمقبو

كه معادل مطبوعات محلي است، اين » لوكال پرس«يونس شكرخواه براي واژة التين 
شود و مخصوص مطبوعاتي كه در سراسر كشور پخش و توزيع نمي«تعريف را ارائه داده است: 

  ). 124: 1382(شكرخواه، » دهدقه را پوشش مياي خاص است و رويدادهاي همان منطمنطقه
صورت اي دانست كه بهتوان مطبوعات محلي را نشريهبندي اين تعاريف ميبنابراين با جمع
تر از سطح ملي مانند شهر يا استان فعاليت و در يك محدودة كوچك شودكاغذي منتشر مي
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دهد و معموالً مخاطبان ا پوشش ميتر رو نيازها و حوادث و مطالبات اين منطقة كوچك كنديم
 آن نيز مردم ساكن در منطقة خاصي هستند.

  كاركرد مطبوعات محلي
ترين كاركردهاي رسانه عمده ،گامان بحث كاركردهاي رسانه استهارولد السول كه از پيش

» هاي مختلف جامعه به يكديگر و انتقال ميراث فرهنگي، ارتباط بين بخشطنظارت بر محي«را 
 داند.مي

معتقد است كه اين كاركرد بيشتر براي  ه ورا مطرح كرد» سرگرمي«چارلز رايت نيز كاركرد 
 . )1380:77مهرداد،( كشورهاي جهان سوم داراي اعتبار است

هم گرايي بر اين كاركردها داري كاركرد محليجمعي عالوه ةعنوان رسانمطبوعات محلي به
  ازد. سها را خطيرتر ميآن ةكه وظيف هستند

 هيـئت اعضـاي از اسـتفاده محلـي، هـايموضـوع و اخبار به نسبي توجه كوئيل مك دنيس
توجـه  محلي، هايفعاليت خبري پوشش محلي، افكار و نقدها مباحث، به توجه خودي، تحريرية
 هايشاخص ازجمله را محلي مشاغل و محلي منافع از پشتيباني و محلي مثبت اخبار به نسبي
  ).268: 1998كوئيل،  مك( داندمي محلي هايرسانه كردعمل كيفي

و  دهنـد انعكاس را منطقه هر افراد زندگي مشكالت و نيازها دارند وظيفه محلي مطبوعات
 محلـي هايرسانه كالً و مطبوعات. باشند مردم و كشوري و محلي مسئوالن ميان رابطي همانند

 منتقل را... و  رسوم و آداب فرهنگ، پوشش، ان،زب همانند جامعه هر اجتماعي ميراث توانندمي
 محلـي هـاينشـريه. باشـند داشـته خـود شـهر يا منطقه مردم به بخشيهويت نقش و كنند

 به باييد هـانشريه اين. دارند خود انتشار حوزة رويدادهاي دادن درمورد بازتاب خاص ايوظيفه
كننـد  تـالش ملـي وحـدت تقويت بهبتنس و باشند داشته ويژه توجهي خود منطقة توسعة

  ).73:  1386زارع، (
  

 يمحل مطبوعات يهايژگيو
هاي مخاطب محلي گرا هستند. عاليق و خواستهمطبوعات محلي هدفمند و مخاطب )الف

كانون توجه مطالب محلي است. مخاطبان چنانچه بدانند مطالب و اخبار مربوط به آنان است، 
 ؛ند. اساس فعاليت مطبوعات محلي گرايش به سوي مخاطب استنكآن را هدفمند مطالعه مي

در مطبوعات محلي مطالب مربوط به رفاه، آسايش  هستند. گرامطبوعات محلي خدمت )ب
 ؛خوردبيشتر به چشم مي بومي ةو توسع
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مشاركت مخاطبان در مطبوعات محلي بيشتر است. از آنجا كه خوانندگان خود بخش  ج)
 شوند مشاركت بيشتري دارند. مشاركت نوعي احساس تعلق،ند محسوب ميمهمي از كل فراي

ل محلي، ئد. در بسياري از مسانكهدفمندي، اهميت داشتن و موفقيت براي مردم ايجاد مي
و چه  ها مفيد و مؤثردانند كه چه چيزي براي آنريزان ميو برنامهئوالن مردم بهتر از مس

  ؛است فايدهچيزي بي
محلي است. آن  ةدر عرص عملكرد مطبوعات محلي .زيابي مطبوعات محلياحساس ار د)

ها بيشتر باشد. در اين راستا مطبوعات ترند كه عملكرد محلي آندسته از مطبوعات محلي موفق
گزارش از رويدادهاي  ةاخبار و مطالب محلي، تهي ئةتوانند داراي عملكردهايي چون ارامحلي مي

ل ئميزگرد تخصصي مشكالت و مسا ئةتحت پوشش نشريه، اراجغرافيايي  ةواقع در گستر
هاي ها و شخصيتها، فرهنگهاي آنان، آموزش و معرفي سنتشهروندان محلي، بيان خواسته

 ؛هاي زندگي مردم باشندبزرگ و بازتاب شيوه
بايد توجه داشت كه مطبوعات محلي با درج خبر، گزارش،  .ايجاد افكار عمومي محلي ه)

برعهده  ارزنده در ساختن افكار عمومي يتحليل و بررسي رويدادهاي اجتماعي نقش مصاحبه و
عنوان افكار  باسراسري منعكس شود بخشي از افكار عمومي  ةدارند. اگر مطلب در روزنام

وجود  مسائل ايمحلي يا منطقه ة، اما در حيطشودمي تشكيلملي مسائل به عمومي ملي نسبت
هاي مطبوعات محلي، رو يكي از ويژگييي آن داراي اعتبار است، ازاينگرامحلي ةدارد كه جنب

 ).805: 1370(سعيدي، ايجاد افكار عمومي محلي است 

  
 تاريخچة مطبوعات محلي ايران 

نامه در رمضان نام داشت كه با انتشار اعالم اخبار كاغذنخستين روزنامة فارسي در ايران 
محمدشاه قاجار به مديريت و سردبيري ميرزا صالح زمان با سومين سال سلطنت ق هم1252

نامه يا طليعه، نخستين شيرازي در تهران منتشر شد. پس از گذشت سه ماه از انتشار اين اعالم
ق منتشر 1253الحرام محرم 25در تاريخ دوشنبه  اخبار كاغذنام شماره از روزنامة ميرزا صالح به

ماني در ايران منتشر شد كه از انتشار اولين روزنامه در ز اخبار كاغذ). 27: 1389اف، رسول(شد 
 ). 498:  1382محسنيان راد،(سال گذشته بود  215لندن 

ق، ميسيونرهاي آمريكايي دومين 1265ذيحجة  15ميالدي برابر با  1849اول نوامبر 
ان روزنامه را به زبان آسوري در اروميه به چاپ رساندند كه اولين روزنامة چاپ سربي اير

عنوان نخستين رسانة بيگانه در ). اين روزنامه را به904: 1384شد (محسنيان راد، محسوب مي
 ). 309دانند (همان: ايران مي
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اي كه به زبان فارسي بيرون از سومين روزنامة فارسي چاپ ايران و نخستين روزنامه
ق 1278 -1275هاي سالاست. اين روزنامه در  جانيآذرباپايتخت انتشار يافته است، روزنامة 

ميرزا معزالدوله در تبريز منتشر شده است. نخستين شمارة اين روزنامة در دورة حكمراني بهرام
شوال  رجب و  در فاصلة  وقايع اتفاقيهدولتي، هشت سال پس از آغاز انتشار روزنامة 

 هاي شوال منتشر شده و تا نيمه 1389اف، انتشارش ادامه داشته است (رسول :
دانند. عنوان نخستين نشرية محلي ايران مي). بيشتر مورخان اين نشريه را به

كه  فارساز روزنامة زاده،گفتار كتاب رابينو دربارة مطبوعات ايران، جعفر خماميدر پيش
عنوان اولين روزنامة ق انتشار يافت، بهالثاني جمادي اولين شمارة آن در تاريخ 

 :  .(زاده، تاني نام برده است (خماميشهرس
را منتشر كرد كه  فرهنگخان كاشاني در اصفهان روزنامة پس از اين دو نشريه، ميرزا تقي

شد. با شروع جنبش در آن اخبار اصفهان، يزد، بروجرد، خوانسار و گلپايگان منتشر مي
هايي مطبوعات ملي به ارزش زبان مطبوعات محلي مانندمشروطيت و افزايش مطبوعات فارس

توپ پرداختند. رشد چشمگير مطبوعات با بهپرستي، عدالت، ترقي، تمدن و ... ميچون وطن
بستن مجلس توسط محمدعلي شاه قاجار متوقف شد. 

تأسيس شد و درپي آن تدوين  در دوره رضاشاه پهلوي سازمان پرورش افكار در سال 
تي در اختيار كميسيون مطبوعات وابسته به ادارة كل انتشارات هاي مطبوعاتي و انتشاراسياست

اي قوي، مصور و تبليغي و تبليغات قرار گرفت. يكي از وظايف اصلي كميسيون، ايجاد نشريه
عنوان ارگان رسمي سازمان پرورش افكار در هر استان بود. اين سياست با ادغام تمامي به

عث ايجاد روزنامة انحصاري وابسته به دولت در هر ها و نشريات محلي در استان باروزنامه
، اين سازمان در هشت مركز استان ).  در پايان سال  :استان شد (آشنا، 

كرد. با اخراج و صاحب روزنامة انحصاري بود كه از تسهيالت مالي مستقيم دولت استفاده مي
حلي كشور آغاز شد. از شهريور تبعيد رضاه شاه از كشور دورة جديدي از حيات مطبوعات م

هاي محلي بسياري در كشور علت فضاي باز سياسي روزنامهبه تا سال  سال 
رسيد، اما پس از سقوط دولت مصدق مطبوعات نشريه مي متولد شدند و تعدادشان به 

ها در شهرستان 1340شدند. در دهة محلي مانند مطبوعات سراسري توفيق يا تعطيل مي
).  14: 1354شدند (برزين، هاي مختلف چاپ مينشريه در زمينه يران ا

تا پيروزي انقالب اسالمي روند ثابتي داشتند. بعد از پيروزي  1350مطبوعات محلي در دهة 
 1360شمار رسيد، اما در دهة  تعداد نشريات محلي به  1358در سال انقالب اسالمي 

دليل وقوع جنگ تحميلي، مشكالت و شود كه اين بهمي دوران ركود مطبوعات محلي محسوب
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و  به  طوري كه در سال هاي گوناگون كشورمان بود، بههاي بسيار در عرصهنابساماني
). 175: 1393شماره رسيد (فرقاني،  به  در سال 
 ه دوران نسبتاً خوبي براي مطبوعات محلي كشورمان بود. در اوايل اين ده 1370دهة 

درصد نشريات كشور را مطبوعات محلي به خود اختصاص  ، حدود درصد و در سال 
 نشريه و خوزستان با  نشريه، خراسان با  داده بودند. در اين دوره استان تهران با 

نيز  نشريه رتبة اول تا سوم مطبوعات محلي كشور را دارا بودند. مطبوعات محلي تا سال 
نشريه با گسترة استاني مجوز  تعداد  به رشد خود را حفظ كردند. در سال روند رو 

عنوان بوده  تعداد نشريات استاني داراي مجوز  دريافت كردند. تا پايان ارديبهشت 
صادر شده است. تا  عنوان پس از سال  و  عنوان قبل از سال  است كه 

  ،شده است. تا پايان سال روزنامة محلي منتشر مي تعداد  پايان سال 
و در سال   ،، در سال  ،شدند. در سال نشريه با گسترة محلي چاپ مي

 ، شدند (مطبوعات در يك نگاه، نشريه با گسترة توزيع محلي در كشور منتشر مي
 :.(  

هاي چاپي تعداد نشريه 28/099/1400در تاريخ  هاي كشورطبق آمار سامانة جامع رسانه
عنوان روزنامه است كه در تاريخ مطبوعات  332عنوان است كه تعداد  7099داراي مجوز كشور 
  سابقه و ركورددار است.كشور اين تعداد بي

  
 . فهرست تعداد نشريات چاپي كشور1جدول 

 28/09/1400روزرساني هاي كشور. تاريخ بهسامانة جامع رسانه منبع:

  
  توجهي است. عنوان است كه از نظر كثرت ميزان قابل 141تعداد نشريات چاپي استان لرستان 

  
 لرستان . فهرست تعداد نشريات چاپي استان2جدول 

 28/09/1400روزرساني هاي كشور. تاريخ بهسامانة جامع رسانهمنبع: 

  

 سالنامه  فصلنامه  نامهدوفصل  دوماهنامه  ماهنامه  امهندوهفته  نامههفته  روزنامه  جمع كل

118  796  2243  717  1851  428  1154  323  7099 

 سالنامه  فصلنامه  نامهدوفصل  دوماهنامه  ماهنامه  نامهدوهفته  نامههفته  روزنامه  جمع كل

3  12  12   -  29  24  59  2  141 
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ز تكثر و تعدد اين مطبوعات در نگاه اول امر مبارك و ارزشمندي است، چنانكه مانع ا
هاي مختلف شود، فرصتي را براي ارائة ديدگاهاي ميگيري استبداد رسانهصدايي و شكليك

كند تا مخاطبان بنا به ذائقه و سليقة خود دست به انتخاب بزنند و درنهايت گامي *فراهم مي
گرا و هاي آزاد، كثرتكه از  نظر يونسكو رسانهسمت توسعة فرهنگي است، چنانروي به جلو  به

)، اما اينكه از اين 17: :2015مستقل از هنجارهاي جهاني مربوط به اصول توسعه است (باندا، 
شوند و چقدر دغدغة مطبوعاتي دارند پرسشي صورت واقعي منتشر ميتعداد نشريه چه تعداد به

كنيم كه بسياري از اين طلبد. در اينجا به همين بسنده مياست كه پژوهشي مستقل مي
هاي مختلف اقتصادي يا شوند و به انگيزهنامنظم دارند يا مقطعي منتشر مينشريات چاپ 

رود. تكثر ظاهري ها ازچند شماره فراتر نميگيرند و گاهاً انتشار آنسياسي مجوز انتشار مي
شود و درنهايت بسياري از مطبوعات هاي متكثر منجر نميمطبوعات درواقع به ارائة ديدگاه

توان صرفاً به رشد كمي نشريات داراي مجوز دارند. بنابراين نميمحتواي نزديك به هم 
  بين بود.خوش

  
  آبادتاريخچة مطبوعات محلي  شهرستان خرم

پرستان بودند كه به هاي حزب ميهن، نشريهاتحادو  پاداشآباد هاي چاپ خرمآغازگر نشريه
در چاپخانة نوين رمي به همت عبدالحسين خ 1322خرداد  24و  1322فروردين  20ترتيب در 

پرستان چهارمين نشرية حزب ميهن زيرستاخسومين نشريه و  فهيوظآباد به چاپ رسيدند. خرم
  بودند كه اجازة توزيع نيافتند.

 فرهنگ يندا، لرستان ةعيطل، لرستان فروغ، امروز لرستان، لرستان زبان، لرستان يصدا
دوازده  كوه ريكب، ريعشا ديام، ريعشا بينه، دهنيآ لرستان، جوان لرستان، ريعشا زبان، آبادخرم

  ).173: 1387آباد منتشر شدند (قاسمي، خورشيدي در خرم 1330نشريه بودند كه در سال 
 ريعشا، لرستان فيطوا، زارچمن، لر چماق، لرستان اميپ، جوان بوستان، لرستان آهنگ

 گلشن يندا، لرستان نهضت، ارساپ يندا، لرستان، كامران، لرستان كاروان، لرستان عقاب، امروز
  ).175ـ 174مجوز انتشار گرفتند (همان:  1330و ... ازجمله ديگر نشرياتي بودند كه در سال 

شدند و در دسترس عموم هاي قبل از انقالب منتشر ميعمدة مطبوعات محلي كه در سال
الب اسالمي ايران پس از پيروزي انق. گرفتند با پيروزي انقالب اسالمي تعطيل شدندقرار مي

آباد بود كه متناسب با هاي سياسي فعال در خرمهاي منتشرشده مربوط به گروهاولين نشريه
هاي شرايط خاص سياسي بيش از چند شماره دوام نداشتند. پس از آن بيشتر نشريه

ها و ادارات هاي پس از انقالب تاكنون مربوط به نهادهاي انقالبي، ارگانمنتشرشده در سال
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اند. آموزي بودههاي علمي، ادبي، هنري، دانشجويي و دانشدولتي، مراكز آموزش عالي، انجمن
هاي شهر توزيع طور محدود بين ارگانسازماني بودند يا اينكه بهها درونبيشتر اين نشريه

ر آباد منتشنوعي اولين نشريه كه پس از انقالب در خرمتوان بهاند. نداي لرستان را ميشدهمي
وسيلة ابوالمجد رازاني به 1330اين نشريه كه از سال  .شد و به طبع عموم رسيد به حساب آورد

» سال بيست و هشتم« 1060با شمارة  1357بهمن  29شد در يكشنبه در بروجرد منتشر مي
آباد چاپ و توزيع شد. از ديگر مطبوعات محلي كه در ريال در خرم 10صفحه به بهاي  4در 
  توان نشريات زير را نام برد: از انقالب متولد شدند مي هاي پسسال

، شهياند و سخن، ديرش، قيشقانامة ، هفتهلر حرف، لرستان بامداد، جمعه اميپ، ريعشا زبان
 شهاب، لرستان آفتاب، مرهيس، لرستان اقتصاد، لرستان فخر، لرستان افالك، لروند، ملت يصدا

   ).1387و ... (قاسمي،  شهياند تبلور، يآسمان
  

 پيشينة پژوهش

شده است تر شناختهنسبت جديد و كمروش تحليل مضمون از رويكردهاي پژوهش كيفي به
نگاري و تبع در حوزة روزنامهگرفته بههاي علمي اندكي با اين روش انجامو مقاالت و پژوهش

ست، اما مطبوعات با شيوة تحليل مضموني تاكنون پژوهشي در منابع فارسي انجام نگرفته ا
آموختگان و دانشجويان علوم ارتباطات كه موضوع مطبوعات محلي براي پژوهشگران، دانش

اي است و اين امر سبب نگارش توجهتجربة فعاليت در مطبوعات محلي را دارند موضوع قابل
هاي پژوهشي مختلف) شده است نامه و مقاله با محوريت مطبوعات محلي (با شيوهتعدادي پايان

 شود:ها آشاره ميبرخي از آن كه به

بررسي نگرش مسئوالن و «اي با عنوان ) در مقاله1398زاده ميمندي (موسوي و حاجي
ي مطبوعات هابيآسبا روش پيمايش، » ي مطبوعات محلي يزدهابيآساصحاب نشريات به 

وي اند. دسترسي نداشتن به چاپخانة مناسب، تيراژ پايين، نبود نيرمحلي را بررسي كرده
  شده در اين پژوهش است.ي مطرحهابيآسمتخصص، بازار فروش نامناسب ازجمله 

نگاري محلي از نگاه جايگاه روزنامه«اي با عنوان در مقاله) 1397و همكاران ( كريمي
اي نگاران محلي از جايگاه حرفهميزان شناخت روزنامه» كارشناسان و متخصصان اين حوزه

كه با روش پيمايش انجام شده، هاي اين پژوهش . يافتهاندكردهرسي نگاران محلي را برروزنامه
نگاري از روزنامه ةدهد فقط نيمي از مديران، دبيران، خبرنگاران و استادان برجستنشان مي

  .نگاري محلي آگاهي دارندهاي روزنامهمشكالت و محدوديت
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ي مطبوعات محلي هابيآسفي مطالعة كي«اي با عنوان ) در مقاله1396پور و باباربيع (تقي
 19، با روش تحقيق كيفي از نوع پديدارشناسي با »شهرستان اصفهان از ديدگاه فعاالن باتجربه

آمده در دو دستهاي بهاند. در اين تحقيق مفهومآوري كردهنفر مصاحبه و اطالعات را جمع
ي هابيآسان و ي دروني ساختار مطبوعات محلي شهرستان اصفههابيآسدستة اصلي شامل 

بندي شده است. ضعف در عملكرد و بيروني ساختار مطبوعات محلي شهرستان اصفهان دسته
تخصص مديران و سردبيران محلي، ضعف در تخصص مديران و سردبيران محلي، ضعف در 

نگاران و خبرنگاران محلي، ضعف در امكانات شغلي براي اي روزنامهتخصص و اخالق حرفه
ي مطبوعات هابيآسترين و خبرنگاران محلي، كيفيت محتواي نشريات از مهم نگارانروزنامه

  محلي شهرستان اصفهان محسوب شده است.

مندي از بررسي ميزان و رضايت«اي با عنوان ) در مقاله1395السادات و هاشمي (نقيب 
ين تحقيق اند. در ا، مطبوعات محلي استان بوشهر را موردمطالعه قرار داده»مطبوعات محلي

نگاري عنوان شده هاي فني و تكنيكي روزنامهپيمايشي ضعف مطبوعات محلي عدم رعايت جنبه
 است.

نگاري شناسي مطبوعات محلي از منظر روزنامهآسيب«اي با عنوان ) در مقاله1391فرقاني (
ي با روش تحليل محتوا رو 1390هاي دو تحقيق جداگانه كه در سال داده» اي و توسعهحرفه

مطبوعات محلي استان خوزستان و كردستان انجام گرفته شده بود تحليل ثانويه كرده است. 
توجهي به ژانرهاي عدم توجه به توليد محتواي محلي و پوشش مسائل و نيازهاي محلي، بي

چه و «زدگي، غلبة شديد عناصر خبري گرايي و شهرتنگاري، شخصيتفرايندمدار در روزنامه
هاي اي، عدم نقد برنامه، پايين بودن شديد سهم مطالب توسعه»چرا و چگونه«بر عناصر » كه

يي است كه به هابيآسهاي محلي ازجمله توجهي به آداب و رسوم و سنتتوسعه و بي
  ها پرداخته شده است. بندي آنجمع

بررسي ساختار ده نشرية «نامة كارشناسـي ارشـد خود با عنوان ) در پايان1382صـادقي (
، ساختار ده نشرية محلي را از جنبة »هاي فـارس، آذربايجـان غربـي و اصفهانمحلي در اسـتان

نگاري بررسي تطبيقي كرده است. نتايج اين تحقيق نشان داده است كه اي روزنامهاصول حرفه
اند. اين نشريات تر به وظايف و رسـالت واقعـي خود عمل كردهنشريات محلي موردبررسي، كم

و به بخش كثيري از  اي پوشش اخبار محلي، بيشتر به اخبار ورزشي و حوادث پرداختهبه ج
  اند.  ها، روستاها و عشاير، توجهي نشان ندادهجمعيت استان، ساكنان شهرهاي كوچك، بخش

  
 شناسي پژوهشروش
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  به روش كيفي تحليل مضموني يا تماتيك انجام شده است.  اين پژوهش
روش يا فرايند شناسايي و كدگذاري الگوهاي معنايي در تحقيقات روش تحليل مضموني را 

بيان ديگر، تحليل تماتيك (مضمون) عبارت است از ). به84: 1399دانند (ذكايي، كيفي اوليه مي
اي و دادهها و الگويابي درونبندي دادهبر استقرا كه در آن محقق از طريق طبقهتحليل مبتني

كند از يابد. درحقيقت تحليل تماتيك سعي ميشناسي تحليل دست مياي به يك سنخدادهبرون
گويند. اين تحليل ها به ما چه ميها مشخص كند كه دادهها و تحليل آنطريق كدگذاري داده
اي كه پيش از هر چيز دربارة استفاده ). نكته66: 1392هاست (محمدپور، درپي الگويابي در داده

ه قرار گيرد اين است كه تحليل مضموني فراتر از صرف شمارش عبارات روش بايد موردتوج از اين
گيرد) و به يا كلمات در يك متن است (آن گونه كه در روش تحليل محتواي كمي صورت مي

اي از تفسير و عامليت پردازد و با درجهها ميهاي ضمني، معنادار و صريح در دادهشناسايي ايده
كنندگان ها، احساسات و تجارب شركتكرد بر اهميت برداشتپژوهشگر همراه است. اين روي

). تحليل مضمون برخالف ديگر 84: 1399عنوان هدف اصلي مطالعه تأكيد دارد (ذكايي، به
بنياد، تحليل گفتمان و تحليل هاي پژوهش كيفي مانند پديدارشناسي تفسيري، نظرية دادهروش

توان در اشته باشد، وابسته نيست و لذا از آن ميكه از قبل وجود د ايچارچوب نظري محتوا به
توان از آن ها) و همچنين ميهاي نظري متفاوتي استفاده كرد (البته نه در همة چارچوبچارچوب

  ).40: 1395داودي و همكاران،  براي كارهاي مختلف بهره گرفت (موسوي
  مراحل تحليل مضمون عبارت است از:

ها و الگوها در گذاريز مطالعة متن، افكار خوبي دربارة شناسهها: پس ا. آشنا شدن با داده1
  گيرد؛ذهن محقق شكل مي

ها از بافت هايي از دادهگذاري، بخشگذاري: در شناسههاي اوليه و شناسه. ايجاد شناسه2
هاي داراي يك برچسب واحد را شود كه همة دادهاصلي خود جدا، و به روشي برچسب زده مي

 بي و با يكديگر بررسي كرد؛بتوان بازيا

ها تجزيه و تحليل و به چگونگي شناسه ها: در اين مرحله،و شناخت مضمون جوو. جست3
 شود؛هاي مختلف براي تشكيل مضمون پايه، توجه ميتركيب و تلفيق شناسه

اي از شود كه محقق، مجموعهها: اين مرحله وقتي شروع مي. ترسيم شبكة مضمون4
هاي شناخته منبع اصلي ها را پااليش كند. مضمونيشنهاد دهد و بخواهد آنها را پمضمون

  هاست؛هاي مضمونتشكيل شبكه
بخشي دست هاي رضايتها: هنگامي كه محقق به شبكة مضمون. تحليل شبكة مضمون 5

  شود؛شده بررسي و تجزيه و تحليل ميهاي ترسيمهاي مضمونشبكه يابد در اين مرحله
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  ).182: 1392 ارش (عابدي جعفري و همكاران، . تدوين گز6
 با  كه بيترت نيا به م،ياكرده يگردآور مصاحبه ابزار با را هاداده يفيك پژوهش نيا در
 كرونا روسيو وعيش علتبه( مصاحبه آبادخرم شهرستان يمحل نگارانروزنامه از نفر دوازده

و سپس با  يسازادهيمتن پ صورتبه تاطالعا و) است گرفته انجام يتلفن صورتبه هامصاحبه
 يكدگذار ةشد. نحو يبندو طبقه يكدگذار ،ييشناسا ييها، عبارت معنامتن يخوانش و بررس

 حات،يكه ابتدا در هر مصاحبه توض گرفت انجام گونه نيا يامصاحبه يهاداده يبندو طبقه
به مطبوعات محلي بود و مشكالت مربوط  هابيآساز  تيحكا يكه به نوع يجمالت و اشارات

استخراج شد، سپس مضامين اوليه براساس عبارت معنايي مشترك و پرتكرار شناسايي 
 .دست آمدهو مضامين پايه (كدها و نكات كليدي موجود در متن) ب شدتقطيع  و كدگذاري

با  تيدهنده شكل گرفت و درنهامضامين سازمان ،تخليص و سازماندهي آن ،سپس از تركيب
اصول حاكم بر متن  ةكه دربردارند ريفراگ نيدهنده، مضامسازمان نيمضام صيتخل و بيترك

 . است شده ارائه نيمضام ةو شبك نيآن در قالب جدول مضام ةجيدست آمد و نتههستند ب

 

  هاشوندههاي مصاحبهويژگي
ها به شرح جدول شوندههاي جنسيتي، تحصيلي و سابقة فعاليت مطبوعاتي مصاحبهويژگي

  ارائه شده است: 3
  هاشوندههاي مصاحبه. ويژگي3جدول 

سابقة  فعاليت 
 مطبوعاتي

 مقطع تحصيلي  رشتة تحصيلي  جنس   كنندهمشاركت

15   كارشناسي ارشد  علوم سياسي  1  مرد
17   كارشناسي ارشد  حقوق  مرد 2  
15   كارشناسي ارشد  مديريت فرهنگي  مرد 3  
25   كارشناسي ارشد  حقوق  مرد 4  
12   ي ارشدكارشناس  اقتصاد  مرد 5  
15   كارشناسي ارشد  علوم ارتباطات  مرد 6  
10   كارشناسي ارشد  مديريت آموزشي  زن 7 
16   كارشناسي ارشد  زن  ادبيات فارسي 8 
15   كارشناسي ارشد  علوم ارتباطات  مرد 9 
10   كارشناسي  مديريت فرهنگي  زن 10 

10   كارشناسي  ادبيات فارسي  زن 11 

12   كارشناسي ارشد  ات فارسيادبي  زن 12 
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  پژوهش يهاافتهي
ها استخراج شدند و به نوعي يك معنا و پيام در اين پژوهش عبارات معنايي كه از مصاحبه

مضمون پايه استخراج شده است.  46ها جملة طاليي بودند كه از آن 43رسانند تعداد را مي
امين فراگير از آن استخراج دهنده و درنهايت مضمضامين پايه با هم تركيب و مضامين سازمان

  ارائه شده است: 1و نمودار  3و به شرح جدول 
  

  دهنده و فراگيرشدة پايه، سازمان. مضامين استخراج4جدول 
 فراگير هايمضمون  دهندهسازمان  هاي پايهمضمون  رديف

  ضعيف كيفيت
 مطبوعات

 پايين كيفيت
 محتوا

 ضعف در توليد محتوا 1 
 ائل موضوعات محليضعف در پرداختن به مس 2 

 توجه به مسائل توسعهبي 3 
 توجه به فرايندهارويدادمدار بودن و بي 4 

    ضعف در ارائة مقاله، گزارش و مصاحبه
 انتشار اخبار سوخته 5 

 شدة بولتني اداراتارائة اخبار كهنه 6 
هاي فرهنگي عدم خالقيت در پرداختن به جاذبه

 دي محليو ميراث معنوي و ما

7 

رغبتي نخبگان محلي براي قلم زدن در بي
 مطبوعات محلي

8 

  9  هاعدم توازن بين مطالب و آگهي

كيفيت پايين 
  ظاهري

 گرافيك و ظاهر نازيبا 10 

هاي هاي خبري و گزارشضعف در توليد عكس
  تصويري

11  

 ايغيرحرفه فعاالن
 مطبوعات

 ةمديريت و تحريري
 ضعيف

 شناسيضعف در مخاطب 12 

  13  ضعف در مديريت مطبوعات
  14  هااي بودن تحريريهضعيف و غيرحرفه

نگاران روزنامه
  ايغيرحرفه
  

 كمبود نيروي متخصص 15 

  16  اينبود انگيزه براي ارتقاي دانش حرفه
  17  هاي تخصصيضعف آموزش
  18  تجربه و غيرمتخصصاستفاده از افراد كم

  19  عنوان شغل دوموعاتي بهفعاليت در مطب

 هنجاري نظام در فعاليت
 اقتدارگراشبه ايرسانه

 موانع آزادي بيان

 ناآشنايي با حقوق مطبوعات 20 

 عبور از خط قرمزها 21 

  22  خودسانسوري
عدم تعامل   جاي مديران و مسئوالن محليتوقع نابه 23 
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 فراگير هايمضمون  دهندهسازمان  هاي پايهمضمون  رديف

مسئوالن محلي با 
  مطبوعات

 24  و مسئوالن محلي انتقادناپذيري مديران

 25  گو نبودن مديران و مسئوالن محليپاسخ

 26  روابط شخصي برخي مطبوعات با افراد اثرگذار

عدم اطالع از بازديدها و سفرهاي مديران 
  كشوري و استاني به منطقه

27 

عملكرد ضعيف 
  نهادهاي متولي

 ربطعدم حمايت نهادهاي ذي 28 

ن توجه به اعطاي مجوز فعاليت بدو
  اي و ماليهاي حرفهصالحيت

29 

 30  ضابطهصدور مجوزهاي بي

بندي و نظام ارزيابي خبرنگاران و نبود رتبه
  نگارانروزنامه

31 

وابستگي به مراجع 
  قدرت

هاي مالي و معنوي ادارت وابستگي به حمايت
 دولتي

32 

 مشكالت اقتصادي

مشكالت شغلي و 
معيشتي 

 نگارانروزنامه

 بود امنيت شغلين 33 

 34  حقوق و دستمزد نامتناسب

 35  فقدان بيمة درماني و تكميلي

 تيراژ پايين  توزيع نامناسب 36 

 37  انتشار نامنظم

مشكل جذب پول 
  و سرمايه

صنعتي نبودن و كمبود مشاغل اقتصادي در 
 منطقه

38 

عدم استقبال بخش خصوصي از درج آگهي و 
  ات محليتبليغات در مطبوع

39 

  هاي دولتيوابستگي به آگهي و يارانه
  ضعف در بازاريابي

40 

اقتصادي  ةصرف
 نداشتن

  

 باال بودن هزينة توليد و پخش مطبوعات محلي 41 

  عدم استقبال و 
 مخاطب اندك

 

 پايين بودن فرهنگ مطالعه 42 

عدم استقبال مراكز فرهنگي جهت عرضه و 
  ت محليمطالعة عمومي رايگان مطبوعا

43 

 44  جاي نداشتن مطبوعات در سبد خريد خانواده

هاي هاي خبري الكترونيك و  شبكهپايگاه  ايرقباي رسانه
 عنوان رقيبي قدرتمندمجازي به

45 

رقابت كاذب بين مطبوعات محلي با 
  هاي مطبوعات سراسرينمايندگي

46 
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  دهنده و فراگيركة مضامين: سازمانشب .1نمودار 

  
  :به شرح زير است 1و نمودار  3آمده مطابق با جدول دستمضامين اصلي به

 



 1400، زمستان 4ة شمار ،انزدهمپ دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

124 

   مطبوعات فيضع تيفيك
ها تر در ديگر رسانهضعف در توليد محتوا و روي آوردن به مطالب غيرتوليدي كه پيش

ها كيفيت محتواي ها و خبرهاي توليدي روابط عموميمنتشر شده است و پرداختن به گزارش
آورد و مطبوعات را كه محلي براي توليد و نشر فكر و انديشه ي را پايين ميمطبوعات محل

برآن مطبوعات كااليي خواندني هستند و اولين محل كند. عالوههستند از كاركرد خود دور مي
هاست. بنابراين بايد لذت بصري الزم را در مخاطب ايجاد كند. گرافيك دريافت آن توسط چشم

  آورد.تصاوير آرشيوي كيفيت ظاهري مطبوعات را پايين مينازيبا، استفاده از 
ها را از ها همان خبرهاي روابط عمومياينجا بيشتر رسانه«: 11كنندة شمارة مشاركت

عنوان  رپورتاژ پول ميگيرن و هيچ ارزيابي ها ميگيرن و با انتشار همان مطلب از ادارات بهسايت
  ».روي مطالب انجام نميدن

جز چند رسانه  محتواشون بيشتر مطالب مطبوعات اينجا به: «2شمارة  كنندةمشاركت
  ». توليدي نيست و فقط كپي پيسته!

اي توان انتظار داشت تجمعي از افراد غيرحرفههاست و نميايدنياي امروز دنياي حرفه
د. شونصورت فردي يا خانوادگي اداره ميعملكردي مطلوب داشته باشد. اكثر مطبوعات محلي به

ندرت در اي بهآرا، گرافيست، عكاس حرفهتحريرية توانمند و نيروهاي متخصص مثل صفحه
عنوان شغل دوم در اين نگاران و خبرنگاران بهمطبوعات محلي فعاليت دارند و اغلب روزنامه

  كند.نشريات كار مي
كردة رسانه كنند تحصيلها كار ميخيلي از افرادي كه در رسانه: «9كنندة شمارة مشاركت

  ».اي را ياد گرفتندصورت تجربي كار رسانهنيستند، بلكه فقط به
كارة رسانه است و خودش ها معموالً يك نفر همهدر اين رسانه: «3كنندة شمارة مشاركت

 ».كنهدر نقش سردبير و عكاس و طراح نشريه را اداره مي

علت ترس از عبور مطبوعات به :اقتدارگراشبه يارسانه يهنجار نظام در مطبوعات تيفعال
از خط قرمزها و مورد غضب قرار گرفتن از طرف مديران دولتي و برخوردهاي قانوني و فراقانوني 

كند. ازطرفي مسئوالن و  مديران محلي و  ناآشنايي با حقوق مطبوعات  خودسانسوري مي
طبوعات محلي بازنمايي انتظار دارند كه خود و مجموعة تحت مديريتشان با ارزيابي مثبتي در م

تر انتقادپذيرند و درصورت نقد فوراً به سراغ ها تعريف شود و همچنين كمو به اصالح از آن
  آورد.درنهايت كيفيت محتواي مطبوعات را پايين مي روند. فعاليت در چنين فضاييشكايت مي



 هاي مطبوعات محلي شهرستان ...آسيبتحليل مضمون 

 

125 

ون بسته نشه شخاطر اينكه نشريهخيلي از مسئولين نشريات به: «4كنندة شمارة مشاركت
خطر و نوعي ياركشي دنبال انتقادهاي بيوارد انتقاد از نهادهاي دولتي نميشن و بيشتر به

  ».هستند تا طرح انتقادات اصلي
گرايي و آشنابازي شما اگر خاطر جو فرهنگ محلي طايفهبه: «1كنندة شمارة مشاركت

ته تا شما را گوشمالي بدن و اش را ميفرسانتقادي از مديري بكنيد اون مدير گروه و طايفه
  ».ساكتتون كنند!

  
  مطبوعات ياقتصاد مشكالت

علت تيراژ و ضريب نفوذ پايين بر و عرضه و فروش آن سخت است. بهتوليد نشريه هزينه
هاي اقتصادي تمايلي به درج آگهي و تبليغات در هاي خصوصي و بنگاهمطبوعات محلي، شركت

ها و ياري از مطبوعات محلي از نظر اقتصادي وابسته به يارانهاين نشريات ندارند. بنابراين بس
توجه نيست. ها قابلدر رفع مشكالت اقتصادي آن شوند كه آن چنانهاي دولتي ميآگهي

  شود فعاليت مطبوعاتي صرفة اقتصادي نداشته باشد. اي از اين قبيل عوامل باعث ميمجموعه
خوان كمه چه برسه به اينكه كسي بخواد زنامهدر اين شهر رو:  «7كنندة شمارة مشاركت

نشرية محلي بخونه. بنابراين روزنامه با تيراژ محدود نميتونه كسب درآمد كنه. محبور به دولت 
  ».وابسته باشه
اين شهر واحد اقتصادي و تجاري مهمي نداره كه بخواد آگهي : «5كنندة شمارة مشاركت

درآمدزايي باشه. بنابراين رسانه فقط به  نهادهاي اداري  رپرتاژ بزنه و از اين طريق براي رسانه
  ».وابسته است

  
  رمرجعيغ ةرسان عنوانبه يمحل مطبوعات

رسانه براي اينكه اثرگذار باشد و از عهدة كاركردهاي خود برآيد بايد مخاطب داشته باشد، 
اي عنوان رسانهبهروي مطبوعات بايد توسط گروه بسياري از افراد جامعه خوانده شود تا ازاين

مرجع محسوب شود. در زمان حاضر عواملي مطبوعات محلي را به حاشيه برده و در جايگاه 
اي غيرمرجع قرار داده است؛ ازجمله فرهنگ مطالعة جامعه پايين است و مطبوعات در رسانه

حلي هاي عمومي از مطبوعات مسبد خريد خانوار جايي ندارد و مراكز فرهنگي مانند كتابخانه
علت دسترسي آسان و هاي مجازي بهكند. از طرف ديگر رسانهبراي مطالعة رايگان استقبال نمي

هاي سنتي ازجمله مطبوعات را به تنوع و جذابيت، ذائقة مردم را تغيير داده و مخاطبان رسانه
  خود جذب كرده است.
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 كسي اون رو جدي اي  با اين كيفيت بيرون مياد لزوماًرسانه: «10كنندة شمارة مشاركت
زنند خيلي مهم نيستند. پس مردم نميگيره. چون نه كادر نشريه و نه اون كساني توش قلم مي

  ».كندازش استقبال نمي
هاي مجازي هاي مكتوب رقيب سرسختي مثل شبكهاالن رسانه: «6كنندة شمارة مشاركت

  ».خوندن مطبوعات محلي كم كنهها را به دارند كه تونسته ذائقة مردم را سيراب كنه و نياز آن
  

 گيريبحث و  نتيجه

و  هابيآسآباد داراي نتايج پژوهش گوياي اين است كه مطبوعات محلي شهرستان خرم
روست كه مانند كالفي سردرگم و تنيده درهم آنان را ضعيف هايي روبهمشكالت و با چالش

چنان در خدمت توسعه باشند و نه آناند كه چنان توسعه يافتهاي كه نه آنگونهكرده است، به
باشند. ضعف مطبوعات مخاطبي دارند كه هادي افكار عمومي و در خدمت منافع عمومي 

آباد نيست و و مشكالت برآمده از نتايج اين تحقيق فقط مختص شهرستان خرم هابيآسمحلي، 
  داد.توان به مطبوعات ديگر مناطق كشور نيز تعميم بيش نتايج آن را ميوكم

كيفيت مطبوعات محلي ضعيف است. از نظر محتوا آنچنان تواني براي توليد نيست و اين 
كند و نتيجه آن هاي و مراجع خبري سراسري را ناگزير ميموضوع وابستگي به ديگر رسانه

شود كه به جاي پرداختن به مسائل و موضوعات محلي به تقليد مسائل و موضوعات فرامحلي مي
شود و جاي ژانرهاي توليدي مثل مقاله، گزارش و طبوعات محلي پرداخته ميو كشوري در م

ها و اخبار كهنة بولتني روابط عمومي ادارات بگيرد. كيفيت مصاحبه را اخبار سوختة ديگر رسانه
مطبوعات كه پايين باشد، نخبگان محلي نيز شأني در قلم زدن در اين نشريات براي خود 

صورت فردي يا چون شوند. برخي مطبوعات بهامتياز مياين امر بيرغبت به بينند و بينمي
شوند. اين نحوة تخصص خانواده اداره ميكاري خانوادگي با مشاركت ديگر اعضاي بيوكسب

نگاران شناسند و روزنامهاي با دانش اندك كه مخاطب را نميمديريت دست در دست تحريريه
انگيزه براي آموزش تخصصي، بدون امنيت شغلي، دور و بياي و تجربه با حداقل دانش حرفهكم

نگاري نگاراني كه روزنامهبا حقوق و دستمزد حداقلي، فاقد بيمة درماني و تكميلي و روزنامه
اي مطبوعات محلي را شود فعاالن غيرحرفهها محسوب ميشان نيست و شغل دوم آندغدغه

 دهند.شكل مي

ها شكل هاي هنجاري رسانهگيرد، بلكه در بستر نظامنمياي در خأل صورت فعاليت رسانه
گيرد. نظرية هنجاري رسانه به تشريح بايدها و نبايدهاي حاكم بر وسايل ارتباط جمعي يا مي
ها بر پردازد. نحوة كنترل و مالكيت رسانهها ميهاي كنترل و مديريت رسانهعبارتي نظامبه
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سازد. ها را معين و مشخص مير به نوبة خود اثرات رسانهگذارد و اين امها اثر ميمحتواي آن
بندي سيبرت و همكاران در ويژه مطبوعاتي، طبقهاي بهبندي معروف براي نظام رسانهيك طبقه

هاي مطبوعاتي را به چهار دسته است كه در آن مؤلفان نظام مطبوعات يةنظر چهاركتاب 
: 1390زاده، تقسيم كردند (نك: مهدي خواهتماميتگرا، مسئوليت اجتماعي و اقتدارگرا، آزادي

  ). مك كويل اصول اساسي نظرية اقتدارگرا را بدين شرح خالصه كرده است:86
بزنند كه قدرت مستقر را تضعيف و نظم موجود مختل ها نبايد دست به اقدامي ـ رسانه

  شود؛
  ها بايد مطيع و تابع قدرت مستقر باشند؛ـ رسانه

  هاي غالب سياسي و اخالقي پرهيز كنند؛از توهين به اكثريت يا ارزشـ رسانه بايد 
  ـ اعمال سانسور براي اجراي اصول فوق موجه است؛

هاي رسمي و توهين به اصول اخالقي جرم ـ حملة به مراجع قدرت، انحراف از سياست
  ). 164: 1382شود (مك كوايل، محسوب مي

اي مانند خودسانسوري، عبور از خط قرمزها، هدهندشدة پايه و سازمانمضامين استخراج
انتقادناپذيري مديران و مسئوالن و اعطاي مجوز از سوي نهادهاي دولتي و وابستگي به مراجع 

همه حكايت از حاكميت نظام شبيه به هنجاري اقتدارگرا بر فعاليت مطبوعات محلي  ..قدرت .
ايم. زيست در نظام اقتدارگرا ناميدهرا شبهبينانه در اين تحقيق آن دارد كه ما با ديدگاه خوش

نگاران واژگان را با احتياط بر شود روزنامهاقتدارگرا و موانع ناشي از آن موجب ميهنجاري شبه
شان موردغضب قرار گيرند. در اين نظام هنجاري هنر قلم جاري كنند تا مبادا خود و رسانه

كلفتي در هنگام گام كج ه و رانتي و گردنضابطمتوليان دولتي مطبوعات صدور مجوزهاي بي
كمبود صنعت و مشاغل  پا هستند.ودستنهادن مطبوعات است و به هنگام حمايت نحيف و بي

اقتصادي در منطقه و عدم استقبال اندك صنعتگران و فعاالن اقتصادي براي درج آگهي و 
سته است و نظام نامناسب تبليغات كه حيات اقتصادي مطبوعات محلي تاحدود زيادي به آن واب

توزيع و فروش، مشكالت جذب پول و سرمايه را براي مطبوعات محلي به همراه دارد. اين 
بر است صرفة شود كه توليد و پخش مطبوعات كه كاالي هزينهمشكالت اقتصادي موجب مي

اقتصادي نداشته باشد. فرهنگ عمومي مطالعة مكتوب جامعة ما پايين است و اين موضوع 
هاي الكترونيك و هاي اخير كه رسانهويژه در سالگير مطبوعات نيز شده است، بهريبانگ

پذيري، سرعت انتشار باال فرد چون در دسترسهاي منحصربههاي مجازي فراگير با قابليتشبكه
هاي بصري چون رقيبي قدرتمند در برابر مطبوعات قرار گرفته و آن را از جايگاه و جذابيت

اي مبهم و نامطمئن را ه به زير كشيده و در وضعيتي متزلزل قرار داده و آيندهمسلط گذشت
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، مشكالت هابيآساند. باوجوداين، اگر مطبوعات محلي روي مطبوعات محلي ترسيم كردهپيش
براي رفع آن و بهبود و ارتقاي خود داشته روي خود را بشناسند و عزمي هاي پيشو چالش

توانند ضمن توسعة خود بسترساز تكنولوژيك زمانه همراه كنند مي باشند و خود را با روح
 توسعة فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي محلي باشند.

  
 شنهادهايپ و راهكارها

   مطبوعات نييپا تيفيك
ـ فراوردة اصلي هر رسانه مطالب توليدي آن است. پر كردن صفحات نشريه با مطالب 

اي جز عدم استقبال مخاطب هاي ديگر منتشر شده است نتيجهتر در رسانهكه پيش غيرتوليدي
كنند و نزديك به سليقه و ذائقة آنان به  پژوهياز نشريه ندارد. مطبوعات محلي بايد مخاطب

  توليد محتوا بپردازند؛ 
توانند مطالب زيادي دربارة ـ ژانر خبر در دنياي مطبوعات امروز جاي ندارد. مطبوعات مي

هاي محلي، ميراث فرهنگي، مشاهير و مفاخر محلي در و فرهنگي، سنت مسائل اجتماعي
  ژانرهاي گزارش، مصاحبه، مقاله منتشر كنند؛

نظران و نخبگان محلي ميزگردهايي ـ مديران و مسئوالن مطبوعات با دعوت از صاحب
ر داد آن را در نشريه منتشجهت بررسي مسائل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي برگزار و برون

هاي اجتماعي دارند كم نيستند برآن نخبگان دانشگاهي استان لرستان كه دغدغهكنند. عالوه
هاي خود را در قالب ژانرهاي مطبوعاتي ها را گرفت و ترغيبشان كرد تا ديدگاهبايد سراغ آن

  ارائه دهند؛
به  شود. با نگاهياي محسوب مينگاري شهروندي يكي از ژانرهاي مهم رسانهـ روزنامه

فكر و خالق زيادي وجود دارد كه توان فهميد كه جوانان خوشراحتي ميهاي اجتماعي بهرسانه
مندند مسائل پيرامون خود را در قالب نوشتار و عكس گزارش داشت اقتصادي عالقهبدون چشم
كاسي نگاري و عهاي مقدماتي روزنامهها دعوت كرد، آموزشتوان با اعالم فراخوان از آنكنند. مي

  نگاري شهروندي در اختيارشان قرار داد.خبري برگزار كرد و فضايي در نشريه براي روزنامه
  

  مطبوعات  يارحرفهيغ فعاالن
توسعه، بحران،  ينگارروزنامه يهاحوزهدر  يمحل نگارانروزنامه يبرا يآموزش يهادوره ـ

 طيسالمت، پرتره، مح ،يازسشفاف كرديبا رو يقيتحق گرا،حلراه ،يتفاهم ،يصلح، شهروند
   برگزار شود؛ .....يشناختبومو  ستيز
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هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، هاي موردعالقه در قسمتـ فعاليت خبرنگاران در زمينه
  سياسي، ورزشي، سالمت ... تخصصي شود؛

هاي آموزش مديريت رسانه و اقتصاد مطبوعات براي مديران مطبوعات محلي برگزار ـ دوره
  د؛شو

نظر خارج از نشريه جهت ارزيابي و بهبود هاي فكر فصلي مستمر با افراد صاحبـ اتاق
  عملكرد نشريه برگزار شود.

  
   اتينشر  ياقتصاد مشكالت

خواهد نيازمند پشتوانة اقتصادي ـ مديريت و ادارة هر نشريه اگرچه تخصص و عالقه مي
يي مالي دارند، بنية اقتصادي نشريه را تقويت توان با شراكت افرادي كه تواناروي مياست. ازاين

  كرد؛
شكل اختصاصي بازاريابي مطبوعاتي را آموزش داد بازاريابي، بهـ به افرادي با مهارت عمومي 

  كار گرفت.و در نشريه به
  

  اقتدارگرا يهنجار نظام در تيفعال
جرايي و قضائي ـ اعضاي خانة مطبوعاتي و مديران و مسئوالن مطبوعات محلي با مقامات ا

ها بخواهند مديران زيرمجموعه را توجيه كنند تا با مطبوعات محلي استان ديدار كنند و از آن
باشند كه نمايندة افكار  گوي مطبوعات محليتري داشته باشند، نقدپذير و پاسختعامل مناسب

  عمومي هستند؛
ها را به محل كسب مهرويه كه بدون صالحيت به افراد داده شده و روزنامجوزهاي بيـ 

  معاش تبديل كرده است محدود شود.
  

 رمرجعيغ يهارسانه

ـ نمايندگاني از اعضاي خانة مطبوعات و مديران و مسئوالن مطبوعاتي محلي با مديران 
هاي دولتي هاي فرهنگي اداره و سازمانهاي عمومي و معاونتنهادهاي فرهنگي مثل كتابخانه
مطبوعات محلي فرصتي براي مطالعة رايگان اين نشريات براي  رايزني كنند تا ضمن اشتراك

  مخاطبان خود فراهم كنند؛
ـ صفحة اول نشريه در فضاي مجازي جهت معرفي و ترغيب مخاطبان به خريد نسخة اصلي 

  .انتشار داده شود
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