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چکیده
از عهد محمدشاه قاجار که چرخه نشر مطبوعات ادواري چاپي در ايران با تالشهاي میرزا صالح شیرازي به حرکت درآمد تا به اکنون ،صنعت
مطبوعات در عرصههاي مختلف اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و سیاسي کشور تأثیر و نقش به سزايي داشته است .در حال حاضر مطبوعات
ايران در شرايط رقابت به سر نميبرد و اگر هم درگیر رقابت شود ،نوع و شکل آن «رقابت محدودشده» است .اهمیت و جايگاه صنعت
مطبوعات کشور در تمام عرصهها و شئون جامعه و نیز تحوالت سیاسي ،تکنولوژيکي ،قانوني ،فرهنگي و اجتماعي محیط کالن حاکم بر اين
صنعت و نیز سازوکارهاي رقابتي درون اين صنعت بر لزوم يک بررسي آسیب شناسانه از وضعیت فعلي صنعت مطبوعات کشور تأکید دارد .اين
طرح پژوهشي بر آن بوده است تا با بهرهگیري از مدل پنج نیروي رقابتي پورتر و با اخذ آراي خبرگان صنعت مطبوعات يک ارزيابي آسیب
شناسانه از وضعیت فعلي اين صنعت در کشور به دست آورد و در پي آن الگوي مطلوب و بومي جهت تحول در اين صنعت براي مواجه با
تغییرات محیطي تدوين و ارائه نمايد .در اين پژوهش از استراتژي روش کیفي براي پاسخ به گزارههاي پژوهش استفاده خواهد شد .در بخش
آسیبشناسي صنعت مطبوعات با استفاده از روش دلفي نظرات خبرگان حوزه گردآوري و جمعبندي ميشود و در بخش تدوين و ارائه الگوي
مطلوب تحول صنعت از روش نظريه داده بنیاد بهره گرفته ميشود .جامعه آماري اين پژوهش کلیه کارشناسان و خبرگان مديريت رسانه
باألخص صنعت مطبوعات هستند .اطالعات در اين پژوهش به روش کتابخانهاي ،مصاحبه عمیق و پرسشنامه ساختاريافته گردآوريشده است.
براي تجزيهوتحلیل دادهها نیز از روشهاي آمار توصیفي و استنباطي با استفاده از نرمافزار  SPSSبهره گرفتهشده است .نتايج در بخش
آسیبشناسي صنعت نشان ميدهند که مشکالت اقتصادي عمدهترين آسیب صنعت هستند که مطبوعات با آن دستبهگريباناند و عواملي
همچون رقباي فضاي مجازي ،محدوديتهاي سیاسي و ضعف در نظام آموزش نیروي انساني مزيدي بر آن هستند .يافتههاي حاصل از
بررسي آراي خبرگان براي رسیدن به يک مدل تحول صنعت حاکي از دودسته از عوامل هستند )1 :عوامل محیطي شامل عوامل اقتصادي،
سیاسي و حقوقي – قانوني؛  )2عوامل صنعت مطبوعات شامل مخاطب ،نظام نیروي انساني و رقباي جايگزين.
واژگان کلیدی :آسیبشناسي ،مديريت تحول ،صنعت مطبوعات ،پنج نیروي رقابتي پورتر.
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مقدمه
امروزه مطبوعات ايران تبديل به صنعتي شده است که
زمینه اشتغال افراد زيادي را در بخشهاي مختلف خود
اعم از تولید و تأمین محتوي ،آگهيها ،توزيع و تأمین
نهادهاي چاپ ،فراهم کرده است با اين وجود در شرايط
خاص صاحبان روزنامهها با اين حقیقت روبهرو شدهاند
که مردم ديگر مانند گذشته روزنامهها را نميخوانند ،و
بیم اين ميرود که با روند کاهش مخاطبان روزنامهها
اين صنعت در معرض اضمحالل و نابودي قرار گیرد.
از اينرو اگرچه برخي تحلیلها بر آينده مبهم و تاريک
رسانههاي چاپي حکايت دارد اما صاحبنظران رسانه بر
اين باورند که اين صنعت با لحاظ تغییراتي باقي خواهد
ماند.
روزنامهنگاري بهعنوان يک حرفه قطعاً باقي خواهند
ماند اما روزنامهنگاران بايد خود را با واقعیتهاي عصر
ديجیتال (به ويژه اينترنت) از طريق پاسخگوتر شدن به
نیازهاي گوناگون مخاطبان خود با اتکا بر توازن،
بیطرفي و حقیقتگويي انطباق دهند.
مخاطبان امروز برخالف مخاطبان ديروز در سراسر
جهان به منابع اطالعرسان بیشتري دسترسي دارند
بنابراين جستجوهاي مخاطبان براي دسترسي به
جزئیات بیشتر که تا ديروز بسیار وقتگیر و حتي
ناممکن بود ،امروز امکانپذير شده است به اعتقاد من
روزنامههاي سنتي بايد با انطباق با واقعیتهاي عصر
ديجیتال به تعديلهايي بسیار جدي دست بزنند .يکي از
اين تعديلهاي جدي اين است که روزنامه سنتي بايد
به جاي تمايالت مالکان به نیازها و مسائل خوانندگان
خود توجه کند( .کماليپور –  )1334روزنامهها براي
استمرار حیات خود ،نیازمند تغییر هستند .بنگاههاي
مطبوعاتي بايد با آسیبشناسي دقیق شرايطي که در آن
قرار دارند دست به تغییر و تحول زده و خود را با
مقتضیات تکنولوژيهاي نوين ارتباطي و ذائقه مخاطب
هماهنگ کنند .روزنامههاي ايران نیز ضمن اثربخشي
از فضاي تکنولوژيک جديد با چالشهاي مختلف
اقتصادي ،حقوقي ،اجتماعي و ....مواجه هستند از اينرو
اين تحقیق در نظر دارد با آسیبشناسي دقیق
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چالشهاي صنعت مطبوعات از طريق خبرگان اين
صنعت به مدلي از الگوي تحول دست يابد که در
صورت اجراي آن مطبوعات ايران به جايگاه مطلوبتري
ارتقاء يابند.
پیشنه پژوهش
با توجه به خاص بودن موضوع در اين خصوص کتاب يا
پايانامه و پژوهش قابل استناد و ارائه يافت نشد و به نظر
ميرسد تحقیق با اين عنوان تاکنون در کشور صورت
نگرفته باشد .الکن مقاالت و پژوهشهاي مرتبط با
موضوع تحقیق در بخش داخلي و بینالمللي مورد جستجو
قرار گرفت که خالصهاي از آن به شرح ذيل ارائه ميشود.
دکتر مسعود حاجيزاده میمندي در مقالهاي تحت عنوان
مسئلهشناسي مطبوعات ايران؛ مشکالت مطبوعات ايران
را در سه عرصه تولید ،توزيع و مصرف دستهبندي کرده و
چالشهاي اين صنعت را در سه بخش ذکرشده تحلیل
نموده است در اين تحقیق مسائل تولید به عوامل
اقتصادي ،سیاسي ،فرهنگي و حقوقي ارتباط مييابد که
هرکدام از مقولههاي ذکر شده از مفاهیم مرتبط
استخراجشده است ،همینطور در بُعد توزيع از مقولههاي
اقتصادي و فرهنگي و مفاهیم مرتبط سعي شده است
مشکالت اين بخش بررسي و تبیین گردد .در بعد مصرف
نیز مقولههاي سیاسي ،اقتصادي ،فرهنگي و مفاهیمي
مرتبط با آنها بررسي شدهاند.
همچنین در مقالهي «بررسي مقايسهاي و آماري
وضعیت انتشار مطبوعات بعد از انقالب اسالمي» طبق
جداول حاوي آمارهاي مربوط به سالهاي  97تا ،79
دولت در اين دو دهه ،در حوزه مطبوعات در مجموع
مطابق تحوالت به وجود آمده در سطوح داخلي و
بینالمللي حرکت نکرده است .هرچند روند اعطاي
امتیاز انتشار نشريات مختلف ،بهطور کلي سیر صعودي
داشته و از  06يا  76مورد در هر سال به  333مورد در
سال  1373رسیده است .اما اين روند به هیچوجه
مطابق با تقاضاي انتشار نشريات از سوي مردم رشد
نداشته است .بگذريم از اينکه در سال  1379اعطاي
نشريه ،يکباره به  02عنوان تنزل يافته است.
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با توجه به بررسيهاي انجام شده در ايران ،سیستم انتشار
نشريات ،سیستم اعطاي امتیاز از سوي دولت است که
خود اين سیستم داراي اشکاالت عديدهاي است .اين
سیستم در زمان اين مقاله در چند کشور جهان اجرا ميشد
و عملکنندگان به اين سیستم ،جزء کشورهايي محسوب
ميشدند که ازلحاظ دموکراسي در سطح پايینتري قرار
داشتند .اين سیستم به کنترل کامل مطبوعات از سوي
دولت و نه افکار عمومي و جامعه مدني ،و وابستگي
مطبوعات به دولت برميگردد .سیستم حمايتهاي مالي از
مطبوعات نیز به اين وابستگي ميانجامد .در مجموع در
اين سیستم ،اعطاي مجوز انتشار نشريات يک «امتیاز»
است که از سوي دولت به شهروندان «صالح» داده
ميشود (بهرامپور.)1336 ،
همچنین در مقاله «بررسي چالشها مطبوعات در ايران
به منظور ارائه الگوي مطلوب مديريتي» به بررسي نقاط
ضعف و قوت مطبوعات و همچنین فرصتهاي و
تهديد پیش روي آن باهدف ارائه الگوي مطلوب
مديريتي مبني بر اسناد باالدستي ،متن سخنرانها
مصاحبهها ،ابالغیهها صادر و از سوي امام خمیني (ره)
و مقام معظم رهبري است نتايج تحقیق نشان ميدهد
که  9سیاست از ديدگاه امام خمیني (ره) و  13سیاست
کالن از ديدگاه رهبر و معظم انقالب شناساييشده
است افزايش سطح سواد رسانهاي ،پیشینه عظیم تمدن
ايراني – اسالمي ،استقبال عمومي و مستمر مردم از
مطبوعات ،کاهش انحصار در تولیدات فرهنگي
(مطبوعاتي) ،افزايش تعداد کارشناسان حوزه مطبوعات
و افزايش ضريب نفوذ اينترنت در ايران به ترتیب
مهمترين نقاط قوت مطبوعات ايران شناختهشده است
همینطور دخالت مستقیم دولت ،ضعف قانون مالکیت،
ضعف اخالق مطبوعاتي – نبودن استقالل اقتصادي
مطبوعات و مديريت تمرکزگرا در عرصه مطبوعات به
ترتیب بهعنوان مهمترين نقاط ضعف شناختهشده است.
افزايش سريع شبکههاي اجتماعي ،توسعه رسانههاي
الکترونیکي ،گسترش زيرساختهاي اطالعاتي و
ارتباطي ،گسترش رشتههاي تحصیلي در حوزه رسانه
بهويژه در تحصیالت تکمیلي به ترتیب بهعنوان
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مهمترين فرصتهاي مطبوعات ايران و حضور جدي
نداشتن مطبوعات کشور و مشکالت اقتصادي ناشي از
تحريم و تهاجم فرهنگي و ضعف تسلط بر زبانهاي
بینالمللي ،از زمره تهديدهاي مطبوعات شناخته شد
(اسماعیلتبار ،ايماني ،صالحي امیري.)3 :1399 ،
موخرهاي که دکتر کاظم معتمدنژاد در کتاب
روزنامهنگاري بافصلي جديد در روزنامهنگاري معاصر
نگاشته است اطالعات بسیار مفیدي از سه مرحله تاريخ
مديريت مطبوعات به دست ميدهد .عالوه بر آن جلد
دوم جزوه درسي دکتر معتمدنژاد با عنوان وسايل ارتباط
جمعي که در سال تحصیل  1397-93شمسي در
دانشکده علوم ارتباطات اجتماعي منتشر شده حاوي
نکتههاي مفیدي درباره اقتصاد روزنامهنگاري و صنعت
مطبوعات است ايشان دو کتاب مهم حقوقي نیز با
نامهاي حقوق مطبوعات و حقوق حرفهاي
روزنامهنگاران تألیف کردهاند که درآنجا به مديريت
مطبوعات پرداخته شده است يکي از مهمترين
پژوهشها درباره مديريت مطبوعات را مینو بديعي
دزفولي ،روزنامهنگار با سابقه کشورف با عنوان بررسي
مسائل مديريتي و تخصصي و آموزشي مطبوعات ايران
در نخستین سمینار بررسي مسائل مطبوعات ايران در
سال  1309شمسي ارائه کرده است در سال 1373
دکتر محمد مهدي فرقاني ،پاياننامه کارشناسي ارشد
خود را با عنوان مطبوعات و تحوالت اجتماعي ،تحلیل
محتواي صفحات اول روزنامههاي کیهان و اطالعات
در دورههاي چهارگانه 1372-1302-1392-1342
نگاشت و در آن مؤلفههاي روزنامهنگاري حرفهاي،
استقالب و اخالق حرفهاي روزنامهنگاري را شرح داد.
چند سال بعد در سال  1377علياصغر محکي،
دانشجوي کارشناسي ارشد علوم ارتباطات اجتماعي
دانشگاه عالمه طباطبايي با راهنمايي دکتر نعیم بديعي،
پاياننامهاي با عنوان «مديريت سازماني موجود و
مطلوب مطبوعات ايران ،بررسي ديدگاههاي
روزنامهنگاران» نوشت و در آن مطرح کرد که الگوي
مديريتي مطلوب مطبوعات بايد مديريت با رويکرد
فرهنگي باشد.
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دکتر هادي خانیکي و سعید ارکانزاده يزدي طي
مقالهاي با عنوان «بررسي شیوههاي غیر حرفهاي
مديريت روزنامههاي سراسري :ديدگاه روزنامهنگاران
صاحب نظران روزنامهنگاري» به بررسي جنبههاي غیر
حرفهاي مديران روزنامهها پرداخته و با روش همايش
سنجش میزان حرفهاي بودن مديران رسانهها پرداخته
است .همچنین رساله يا پاياننامه کارشناسي ارشد
محقق تحت عنوان «دستیابي عوامل مؤثر بر کاهش
فروش و اشتراک نشريات خانوادگي» به چالشهاي
پیش روي نشريات خانوادگي پرداخته و با بهرهگیري از
تکنیک گروههاي کانوني به تبیین علل کاهش فروش
افت اشتراک نشريات خانوادگي در يک بازه زماني 4
ساله پرداخته است که با مطالعات بازاريابي و بررسي
اسناد و مدارک مالي مرتبط با توزيع و اشتراک کاهش
میزان فروش و اشتراک آنها را بررسي کرده است.
همچنین يونس شکرخواه در رساله دکتراي خود تحت
عنوان روزنامهنگاري سنتي و روزنامهنگاري سايبري در
جامعه اطالعاتي ،بررسي نگرش صاحبنظران درباره
آثار فناوريهاي نوين ارتباطي بر آزادي بیان به تبیین
مفهوم سايبر ژورنالیسم پرداخته است.
همچنین افسانه مظفري در رساله دکتري خود تحت
عنوان «بررسي بحران اقتصادي نشريات تخصصي در
ايران و جهان» اشاره دارد؛ نیاز به اطالعات يکي از
نیازهاي اساسي زندگي اجتماعي است .از اين رو
مطبوعات براي پاسخگويي به اين نیاز پديدار شدند.
انتشار مطبوعات تخصصي در ابتداي زمینه تبادل
فکري میان متخصصان را فراهم ميکرد ولي بعدها با
رشد علم اين نشريات وسیلهاي براي ايجاد ارتباط میان
دانشمندان ،متخصصان و مردم تبديل شدند .منابع مالي
نشريات تخصصي از طريق تک فروشي ،چاپ آگهي و
رپرتاژ آگهي و از طريق دريافت اشتراک و سوبسید
تأمین ميشود که با فراگیر شدن بحران اقتصادي،
اقتصاد رسانه در اين بخش از نشريات دچار آسیب
خواهد شد .البته اين بحران اقتصادي شامل بیشتر
کشورها شده است ولي پیشبیني ميشود در ايران
شديدتر باشد و مشکالتي از قبیل :افزايش نیروي
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انساني بیکار ،رجوع به شغلهاي کاذب و امور خدماتي،
کاهش کیفیت نشريه و کاهش کمیت آن را در پي
داشته باشد.
دکتر علي اصغر کیا استاد دانشگاه عالمه طباطبايي در
پايان نامه کارشناسي ارشد خود با عنوان «بررسي
وضعیت و عوامل مؤثر بر انتشار و عدم انتشار نشريات
علمي در ايران» به موضوع نشريات تخصصي و عوامل
اقتصادي مؤثر بر توسعه اين نشريات پرداخته است.
در اين خصوص نسترن حاجي حیدري ،محمد بختیار
نصرآبادي ،محمد سلطاني دلگشا و حمید رضا اسمعیلي
گیوي در تحقیقي با عنوان «بررسي عوامل مؤثر بر
توسعه فروش محصوالت فرهنگي (کتاب) در ايران»
که در نشريه مديريت «مطالعات مديريت صنعتي»
شماره  17چاپ شده به طرح موضوع فروش
محصوالت فرهنگي در ايران پرداختند.
علیرضا معزي ،معاون وقت ارتباطات و اطالعرساني
دفتر رئیس جمهور نیز در مقالهاي با عنوان «تأثیر
اجراي طرح هدفمندي يارانهها بر اقتصاد رسانهها» به
بررسي عوامل مؤثر بر اجراي اين طرح و تأثیر آن بر
اقتصاد رسانهها پرداخته است.
دکتر محسنیانراد نیز در مطلبي با عنوان «تأثیر اقتصاد
دولتي روي رسانهها» به نقش آگهيهاي دولتي بر
حیات يک نشريه و درنتیجه حاکمیتي شدن نشريات
پرداخته است.
کوماروسارما در سال  2619در پژوهش با عنوان
عملکرد و چالش روزنامههاي در هندوستان ،با يک
مطالعه موردي راجع به روزنامههاي انگلیسي در هند
پرداختند ،اين تحقیق نشان ميدهد ،روزنامههاي
غرب،گردش پايین و کاهش شديد در درآمد تبلیغاتي
دارند.
اين تحقیق همچنین به اين جمعبندي دستيافته است
که کشورهاي آسیايي مانند ژاپن ،چین و هند براي
روزنامههاي محلي خود در مقايسه با روزنامههاي
انگلیسيزبان ،تحديدي احساس نميکنند.
نلي ( )Neelyدر سال  2619در پژوهشي با عنوان
نظرات سازنده؛ اتصال ،به بررسي اتصال نوجوانان به
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اجتماعاتشان از طريق وبسايت روزنامهنگاري جوانان
پرداخته است.
يافتههاي تحقیق نشان ميدهد که نظر جوانان ،در اين
برنامه روزنامهنگاري از طريق اطالعرساني و
توانمندسازي جوانان محلي اشاعه حمايت از همکاران و
ديگر جوانان و پرورش مشارکت سازنده جوانان و
بزرگساالن ميتواند به سازندگي اجتماعي کمک کند.
سیالبز وبکزوکز در سال  2612در پژوهشي با عنوان
معني بحران در روزنامه ،با ارزيابي دقیق پژوهشهاي
موجود و ارائه پیشنهاد براي مطالعه آينده به بررسي
پرداختند مطالعه انجام شده پژوهشهاي اخیر در
خصوص بحرانهاي مربوط به روزنامهها را تحلیل
کرده است اين پژوهش همچنین دراينباره بحث
ميکند که پژوهشگران چگونه منابع شواهد و اجراهاي
مربوط به اين بحران را و همینطور پیشنهادهاي براي
حل بحران را مورد آزمون قرار دادهاند.
«نقد و بررسي بازارهاي رسانهاي روزنامههاي آمريکا.
چگونه تغییر کردهاند و چگونه بايد به اين تغییر خود
ادامه بدهند ».عنوان کتاب لئوبوکارت نويسنده مشهور
حوزه مطبوعات و تبلیغات است که توسط محقق
ترجمه و در دست چاپ است .کتاب با مطرح کردن
مسائل و مشکالت موجود در روزنامهنگاري آغاز
ميشود .برخي از اين مسائل همیشگي هستند؛ باقي از
وضعیت خاص يک رسانه ارتباطي که از چالشهاي
رقابتي جديد به ستوه آمده ناشي ميشوند .نويسنده،
بحث را با گفتگو در مورد ارتباط بین مطبوعات و
جامعهاي که به آن خدمت ميکند ،و تنگناهايي که
ناشران و سردبیران ،زماني که رسانهاي جديد ،مهم
ميشود ،با آن روبه رو هستند ،ادامه ميدهد .همچنین
اين کتاب نشان ميدهد که چرا تحصیل در رشته
روزنامهنگاري براي حفظ روال روزنامهنگاري مهم است
و از تالشهاي دوبارهاي که براي پیدا کردن قواعدي
جديد به منظور ممانعت از کاهش میزان خوانندگي
نشريه صورت ميگیرد ،سخن ميگويد .لئو بوگارت
توضیح ميدهد که غالب اوقات ارتباط بین حرفه
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روزنامهنگاري و کسبوکار روزنامهها موجب معضالت
اخالقي ميشود.
نويسنده در مورد اينکه اينترنت چگونه نوع جديدي از
رقیب را به وجود آورده است ميگويد و البته در مورد
فرصتهاي جديدي که براي موسسههاي روزنامهاي
به وجود ميآورد تا منابع کاربري و اطالعاتشان را
توسعه دهند ،نیز صحبت ميکند .همچنین روزنامههاي
آمريکا را با همتاهاي خود در ديگر نقاط دنیا مقايسه
ميکند.
در اين کتاب از موضوعات مختلفي صحبت ميشود:
کاهش رقابت روزنامه ،تالش بي پايان براي حفظ
انسجام روزنامهنگاري هنگام مواجه شدن با فشارهاي
تجاري ،عادات تغییريافته جوانان در مورد رسانهها و
نیروي رو به افزايش منابع جايگزين اخبار و اطالعات.
اين کتاب مرور تفکر لئو بوگارت در مورد روزنامههاست.
نويسنده اطالعات واقعي را به روز کرده و موضوعات و
موارد زيادي که ديگر موضوع روز نیستند را حذف کرده
است .اما ارتباطات جمعي با چنان سرعتي در حال تغییر
هستند که وقتي خواننده اين کتاب را مطالعه ميکند،
مسلماً پیشرفتهاي جديد ،موضوعات مورد بحث روز
خواهند بود .اين پويايي دقیقاً چیزي است که شرايط
فعلي روزنامهها را چالش برانگیز و چشم اندازه آينده را
بسیار جذاب ميکند.
تاثیر اینترنت بر صنعت چاپ
مقاله خاننم ماناکیسا از دانشگاه فناوري کشور فالند
ميباشد که در اين تحقیق به تحلیل اثر اينترنت بر صنعت
چاپ مجالت پرداخته است .تغییر ناگهاني ،رقابت باال،
قالبهاي جديد تولید وتوزيع و انواع کامالً تغییر يافته و
جديد کاال ويژگیهايي هستند که براي توصیف شرايط
صنعت رسانه در دهههاي اخیر ميتوان از آنها نام برد.
گفته شده است که ديجیتالي شدن شديداً بر صنعت رسانه
در حال تأثیرگذاري است .اين فرآيند ،محرکهاي بازار
فعلي را تغییر ميدهد و نیازمند استراتژيهاي جديد است.
هدف اين مقاله ارائه يک تحلیل چند سطحي از تأثیر
اينترنت بر صنعت چاپ مجالت است .ترکیب ديدگاه
اقتصاد سازمان صنعتي و ديدگاه مبتني بر منابع ،تحلیل
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افقي از سطوح صنعتي و شرکتي فراهم شد .در سطح
صنعتي به نظر ميرسد که اينترنت بیشتر بر رقابت میان
رقباي موجود تأثیر ميگذارد .هر چند که اينترنت برافزايش
سرعت فرآيندها و روشهاي برقراري ارتباط تأثیر
ميگذارد اما هنوز نتوانسته است بر پنج نیرويي که ماهیت
و شرايط رقابت در صنعت چاپ مجالت را تشکیل
ميدهند و عبارتاند از تهديد وروديهاي بالقوه ،تهديد
جايگزينها ،قدرت چانهزني تأمین کنندگان ،قدرت چانیزني
خريداران و رقابت میان بنگاههاي موجود در صنعت تأثیر
بگذارد.
مبانینظری
آسیبشناسی
آسیبشناسي ،در لغتنامه آکسفورد ،به معناي علم به
علل و عوارض بیماري و بهخصوص شاخهاي از پزشکي
با بررسي آزمايشگاهي نمونهاي از بافت بدن براي مقاصد
تشخیصي ،ميداندOxford University ( .
 .)Press, 2010درسده نوزدهم اين مفهوم در علوم
رفتاري نیز مطرح شد (کاظمي و همراهي )1333 ،و از
واژه آسیبشناسي سازماني سخن به میان آمد.
برودير ( )2663براي آسیبشناسي چهار مرحله را
پیشنهاد ميدهد .اين مراحل به ترتیب عبارتاند”:
آسیبشناسي زماني آغاز ميشود که گروهي (معموالً
مديريت) به اينکه سازمان مشکل دارد ،پي ميبرند و اين
مشکل نیاز به شناسايي (از نظر نقطه وقوع) و تغییر دارد،
ترکیبي از نیروهاي داخلي و خارجي ،فرآيند جمعآوري
دادهها و اطالعات را شروع ميکنند که شامل شگردهاي
متفاوت و مختلفي ميتواند باشد (مثل مصاحبه غیر
ساختاري ،پرسشنامه و)  ،...فرآيند جمعآوري دادهها
بهسوي دادههايي سوق داده ميشود که احساس ميشود
اعتبار و صحت دارند (مالک اعتبار) ،نتايج به دست آمده
به اعضاي سازمان بازخور داده ميشود تا فعالیتهاي
درست و صحیح از سوي آنها اتخاذ و به مرحله اجرا در
آيد" .به طور کلي چهار مرحله فوق در همه فرايندهاي
آسیبشناسي صدق ميکند( .نیکوکار و همکاران)1333 ،
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هدف از آسیب شناسي نه تنها کشف مشکالت واقعي
است که سازمان با آن روبرو مي شود ،بلکه شناسايي
علل آنها و کمک به مديريت به منظور برنامهريزي
براي حل آنها است .هر عارضه يا آسیب را مي توان
با نشانه هايي رديابي کرد .به عبارت ديگر هر عارضه،
ردپايي از خود برجا مي گذارد .همچنین عارضهها خود
معلول علت هايي هستند که کار اصلي در فرآيند
آسیب شناسي ،شناسايي اين علت ها و ارائه راهکار
براي رفع آن هاست .شکل زير رابطه اين سه را نشان
مي دهد (يقین لو( .)1339 ،شکل )1
بنابراين چرخه آسیبشناسي فهرستي از مراحل
آسیبشناسي را در برميگیرد که به شرح ذيل است:
 .1جمعآوری دادهها :جمعآوري اطالعات از طريق
مجاري رسمي مانند اسناد و گزارشها ،مصاحبه با
مديران ،کارکنان ،مشتريان ،محققین و دانشگاهیان.
 .2تجزیه و تحلیل :عبارت است از بازنگري،
طبقه بندي و تحلیل دادههاي جمع آوري شده از حیث
ارتباط آنها با مسائل و مشکالت .اين فرآيند باعث
شناخت نقاط قوت و ضعف سازمان مي شود.
 .3بازخورد :هدف از بازخورد ،دستیابي به يک اجماع
قابلقبول و يک روش مشارکتي براي تفکر و گفتگو
درباره حقايق است .بازخورد نبايد شامل دادههاي خام
باشد؛ بلکه دادهها بايد در يک چارچوب نظري
سازماندهي شوند.
 .4برنامه های عملی :عبارت است از جستجو
براي يافتن راه حلهاي نهايي بین آنچه ازنظر
آسیب شناسي وجود دارد و شرايط مطلوب که بايد
تعريف شود .در طول اين مرحله ،مديريت از
دادههاي آسیب شناسي براي تنظیم اهداف و
آرمان هاي خود استفاده مي کند .همچنین برنامه هاي
عملي براي استفاده مؤثر منابع سازماني در راستاي
نیل به اهداف مطلوب طراحي مي شوند.
 .5اجرا :عبارت است از انجام دادن برنامهها .عامل
مؤثر در اجرا ،احساس تعهد نسبت به تغییر توسط افرادي
است که بايد اين طرحها را اجرا کنند.
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 .9ارزیابی :ارزيابي عبارت است از بررسي مجدد فعالیتها.
اين مرحله به طور ذاتي به سازمان بر ميگردد تا به مراحل
آسیبشناسي (مانزيني ،ترجمه عطافر و همکاران.)1339 ،
صنعت
صنعت ،به مفهوم گروهي از شرکتهايي هستند که با
يکديگر بهطور مستقیم در رقابت هستند تا در عرصه
بازار ،سفارشها و فروش ،سهم بیشتري را به خود
تخصیص دهند.
صنايع بهطورمعمول بهسختي قابل تعريف هستند ،ولي
ميتوان گفت که صنايع به مفهوم گروهي از
شرکتهايي هستند که با يکديگر بهطور مستقیم در
رقابت هستند تا در عرصه بازار ،سفارشها و فروش،
سهم بیشتري را به خود تخصیص دهند .بررسي آسیب
شناسانه صنعت مطبوعات مستلزم بررسي اجزاء و
عناصر حاکم بر اين صنعت است.
يکي از مطرحترين و قدرتمندترين مدلهاي موجود
براي تحلیل صنعت و بررسي و مطالعه محیط تخصصي
(تجزيهوتحلیل وضع رقابتي) ،الگوي پنج نیروي رقابتي
پورتر است .اين مدل کمک ميکند تا نیروهاي رقابتي
که از اهمیت بیشتري براي صنعت برخوردارند و اينکه
کداميک از اين نیروها تهديد يا فرصت کنوني يا آينده
محسوب ميشوند شناسايي شوند .به اعتقاد پورتر پنج
نیرو وجود دارند که غالباً تعیینکننده نوع و میزان رقابت
در يک صنعت هستند که درنهايت توان سودآوري آن
صنعت را مشخص مينمايند( .شکل )2
مطبوعات
مطبوعات ،عبارتاند از نشرياتي که بهطور منظم بانام
ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمینههاي گوناگون
خبري ،انتقادي ،اجتماعي ،سیاسي ،اقتصادي،
کشاورزي ،فرهنگي ،ديني ،علمي ،فني ،نظامي ،هنري،
ورزشي و نظاير اينها منتشر ميشوند( .قانون مطبوعات
مصوب سال  04و اصالح آن)
الگو
الگو ،در تعريفي ساده نمايش نظري و سادهشده از
جهان واقعي است (دهقان .)1330 ،از الگو ،گاه در توجه
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به کیفیتهاي رفتاري ،الگوهاي آرماني و رفتاري و گاه
در توجّه به اصول فرهنگها يادشده است (گولد)1370،
مدیریت تحول
مديريت تحول ،تحول سازمان عبارت است از فرايند
برنامهريزيشده در تغییر فرهنگ يک سازمان از طريق
بهرهگیري ازنظريه ،پژوهش و فنون علوم رفتاري
(بورک  .)1994تحول فعالیت يا تالشي است
برنامهريزيشده در سراسر سازمان که بهوسیله مديريت
عالي سازماني اداره شده و اثربخشي و سالمتي سازمان
را از طريق برنامههاي تغییر برنامهريزيشده در فرايند
سازمان با استفاده از علوم رفتاري افزايش ميدهد
(گراسکان .)2611 ،تحول پاسخي براي تغییر و نوعي
استراتژي پیچیده آموزشي براي تغییر باورها ،نگرشها،
ارزشها و ساختار سازمان به شمار ميرود ،تا اين
عوامل بتوانند خود را با فنّاوريها ،بازارها و چالشهاي
جديد و با سرعت تغییر در شرايط و محیط بهتر تطبیق
دهند (هیل .)2610،همچنین تحول يک فرايند تغییر
است ،شامل تغییر فرهنگسازماني بهسوي فرهنگي که
در آن فرايندهاي گروهي و جمعي نهادينهشدهاند
(جوربو.)2616،
تحول سازمان ،مجموعهاي از نظريهها ،ارزشها،
استراتژيها و فنون مبتني بر علوم رفتاري است که در
فرايند تغییر برنامهريزيشده محیط کاري سازماني
(بهمنظور افزايش بهبود عملکرد فردي و سازماني ،از
طريق تغییر رفتار اعضاي سازمان در شغلشان) به کار
گرفته ميشود (پوراس و رابرتسون .)1992 ،تحول
سازمان عبارت است از کاربرد سیستمي همهجانبه
دانش علوم رفتاري براي بهبود برنامهريزيشده و
تقويت استراتژيها ،ساختارها و فرايندهاي سازماني در
جهت ارتقاء اثربخشي سازمان (کامینگز و ورلي .)1993
تحول سازمان عبارت است از فرايند برنامهريزيشده در
تغییر فرهنگ يک سازمان از طريق بهرهگیري ازنظريه
پژوهش و فنون علوم رفتاري (بورک .)1994
همانطور که مالحظه ميکنید تعاريف فوقالذکر داراي
موارد مشابهي هستند و همچنین هرکدام بینشها و
نظرات منحصربهفردي نیز ارائه ميدهند .همه
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صاحبنظران توافق دارند که تحول سازمان رشتهاي
است از علوم رفتاري کاربردي که براي تغییر
برنامهريزيشده مورداستفاده قرار ميگیرد .همینطور
آنها متفقالقولاند که هدف و محور تغییر کل سازمان
با سیستم است هدف تحول سازمان اثربخشي سازماني
و بهسازي فردي است.
صنعت رسانه معموالً به دلیل دگرگونيهاي اجتماعي،
اقتصادي و سیاسي از يکسو و توسعه فناوريها از
سوي ديگر همواره در معرض تغییر بوده است .ازآنجاکه
رسانه خود را موظف به هماهنگ شدن با جامعه و
بازتاب نیازهاي آن ميداند ،اين تغییرات سبب تحوالتي
در مأموريتها و رسالتهاي رسانهها ميشود (میچین و
ون لئوون .)2667 ،مديران رسانه بايد همواره با
آيندهنگري ،محیط رسانهاي را بهخوبي مورد تحلیل قرار
دهند و از روندها و تغییرات پیش رو اطالع دقیق
حاصل کنند تا بتوانند براي منطبق کردن سیاستها و
راهبردهاي سازمان رسانهاي با شرايط آينده برنامهريزي
کنند (فرهنگي و هادوينیا )1333 ،بنابراين مديران
رسانه بايد با توجه به تحوالت در اين صنعت بهطور
اساسي درباره شیوههاي مديريت خود بازانديشي کنند،
تا بهترين رويههايي را که با محیط رسانهاي مناسب
است پیش گیرند و توسعه دهند.
چالشهای صنعت مطبوعات
بحران نشر روزنامهها در برخي کشورها نسبت به
کشورهاي ديگر بیشتر است .به عنوان مثال ،مطبوعات
فرانسه قادر به پاسخگويي به چالشهاي فناوريهاي
جديد و افزايش رقابتي که ناشي از سیستمهاي تولید و
توزيع قديمي و انحصاري است ،نیستند .در مقابل،
مطبوعات آلمان نسبتاً خوب عمل ميکنند .در آلمان
شرکتهاي چاپ و نشر جهاني فعالیت ميکنند .اما
ميتوان گفت ،وضع مطبوعات اروپايي بهتر از
مطبوعات اياالت متحده هستند .کاهش گردش مالي و
اشتغال در اين عرصه در اتحاديه اروپا به اندازه اياالت
متحده شکننده نیست .يکي از داليل آن وابستگي
کمتر مطبوعات اروپايي به تبلیغات است (Pew
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Project for Excellence in Journalism,
.2010).
هزينه تولید اولین نسخه روزنامه باال است و بعد از آن
هزينه تولید هر روزنامه نسبتاً پايین است .هزينههاي
باال باعث شده است موانع ورود باال باشد .براي انتشار
و توزيع ديجیتال ،هزينهها به طور قابل توجهي
پايینتر است .براي مثال هزينههاي اولیه
سرمايهگذاري در کارخانههاي چاپ ،حذف يا کاهش
مييابد ). (Grueskin, 2011ديجیتاليشدن موانع
ورود به بازار را کاهش داده و بسیاري از رقباي جديد
را وارد بازار ميکند .مقیاس ،به معناي دسترسي
مخاطبان زياد ،هنوز هم عامل مهمي براي موفقیت
تجاري است ،به ويژه براي آن دسته از خدمات خبري
که بر درآمد تبلیغاتي تکیه دارند ،اما با
سرمايهگذاريهاي اولیه پايین قابل انجام است.
جمعآوري اخبار و ايجاد محتوا هنوز تا حد زيادي به
کار انساني روزنامهنگاران و خبرنگاران ،عکاسان،
بررسي منابع ،مصاحبه ،جمع آوري مدارک ،نوشتن
اخبار ،داستانهاي پسزمینه و بررسيهاي ويراستاران
و همچنین افرادي که از فعالیتهاي فروش و بازاريابي
مراقبت ميکنند ،بستگي دارد .هنوز منابع انساني و کار
حرفهاي يک عامل مهم در هزينه است .در اين راستا،
ارائه دهندگان اخبار آنالين داراي اين مزيت رقابتي
هستند که هزينههاي کاغذ ،چاپ و توزيع فیزيکي را
تحمل نميکنند .با اين حال ،تنها چند شرکت آنالين
موفق به ايجاد مدلهاي کسب و کار الکترونیکي
آنالين مناسب براي خدمات خبري خود شدهاند ،بیشتر
آنها در تولید اخبار اصلي سرمايهگذاري زيادي
نميکنند ،به طور عمده اخبار را طبقهبندي ،رتبهبندي و
شخصيسازي ميکنند.
اگر روزنامهها اخبار چاپي خود را رها کرده و به طور
کامل به اينترنت روي بیاورند ،اين امر ميتواند سرمايه
قابل توجهي را در کاغذ و چاپخانه صرفهجويي کند ،اما
اين تغییر لزوماً راه حل براي ناشران روزنامه نیست .به
عنوان مثال ،تورمن و میلولیچاتي ) (2009نشان
دادهاند که روزنامه فنالندي ) (Tallousanomatاز
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طريق آنالين ،هزينهها را  96درصد کاهش داد ،ولي
درآمدشان  75درصد کاهش يافت .به طور خاص،
درآمد تبلیغات و اشتراک ،کاهش چشمگیري را نشان
داد ). (Leurdijk, 2014
تکنولوژیهای جدید و مطبوعات
تغییرات تکنولوژيکي عالوه بر تأثیرات مستقیمي که بر
چرخه تکاملي جوامع داشتهاند؛ با تأثیراتي که بر رفتار و
سبکهاي زندگي آنها ميگذارند ميتوانند بر صنايع و
تولیدات آنها نیز اثر گذارند .ظهور رسانههاي ديجیتال
سبک مصرف رسانهاي جوامع را دچار تغییر و تحول
کردهاند .امروزه ابزارهاي موبايلي شیوه دسترسي
مخاطبان به محتوا و نحوه استفاده از آن را متفاوت با
آنچه که پیش از آن وجود داشته است کردهاند .بدون
شک اين تغییرات بر عادات مصرفي مخاطبان روزنامهها
و نشريات تأثیراتي داشته است .اينترنت به روزنامهنگاران
فرصتهاي جديدي براي جمعآوري و تولید گزارش را
ميدهد .با استفاده از ابزارهاي ديجیتال و سبک وزن و
تجهیزات ضبط صدا ميتوانند براي تجهیزاتي مانند
تلفنهاي هوشمند ،دوربینهاي ديجیتال ،لپ تاپها
گزارشهاي بیشتر و به موقعتري تولید کنند .ابزارهاي
داده کاوي و تجسم روزنامهنگاران را قادر ميسازند تا
مجموعه دادههاي بزرگ را بررسي و نتايج را به صورت
جذاب ارائه دهند و راه دسترسي به داستانهاي جديد را
به آساني بیابند .ارائه دهندگان سرويسهاي سنتي به
طور فزاينده از پتانسیل اينترنت و رسانههاي اجتماعي
بهره ميبرند .شبکههاي اجتماعي مانند فیس بوک و
تويیتر به طور جالب براي انتشار اخبار و اطالعات عمل
ميکنند .تويیتر از مردم به عنوان ابزارهايي براي
برقراري ارتباط سريع و راحت استفاده کرده است .
اطالعات زيادي ،به ويژه تصاوير و ويديو ،از شاهدان
عیني يا قربانیان ميآيد که اغلب سريعتر از خبرنگاران
خبرگزاري سنتي هستند .بسیاري از روزنامهنگاران از
تويیتر به عنوان منبع استفاده ميکنند.
روزنامههايي مانند گاردين ،يو اس آ تودي و نیويورک
تايمز براي باز کردن دادههاي خود به عموم تالش
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کردند تا ديگران بتوانند سرويسهاي جديد يا اطالعات
مبتني بر اين دادهها را توسعه دهند .عالوه بر اين ،با
پشتیباني از ابزارهاي مديريت تولید محتواي رايگان و
آسان ،مانند وردپرس ،تعداد وب سايتهاي ايجاد شده
توسط کاربر و وبالگها به شدت گسترش يافته است.
بعضي از وبالگها در بازار خبر به بازيکنان مهم تبديل
شدهاند  -براي مثال ،هاف فینگتون اياالت متحده و
اوه ماي نیوز کره جنوبي .نقدهاي وارد به محتواسازي
کاربر شامل رعايت نکردن استانداردها ،بهم زدن تقارن
درآمد حرفهايها با انجام کار با دريافت درآمد کم ،غیر
قابل اعتماد بودن ،سرقت از پیامهاي ديگران ،کاهش
کیفیت و  ...است.
روششناسی پژوهش
در اين پژوهش از استراتژي روش کیفي براي پاسخ به
گزارههاي پژوهش استفاده خواهد شد .در بخش
آسیبشناسي صنعت مطبوعات با استفاده از روش دلفي
نظرات خبرگان حوزه گردآوري و جمع بندي ميشود و
در بخش تدوين و ارائه الگوي مطلوب تحول صنعت از
روش نظريه داده بنیاد بهره گرفته ميشود .جامعه
آماري عبارت است از همه اعضاي واقعي يا فرضي که
عالقهمند هستیم يافتههاي پژوهش را به آنها تعمیم
دهیم (دالور .)1374 ،به عبارت ديگر جامعه آماري
عبارت است از گروهي از افراد ،اشیاء يا حوادث که
حداقل داراي يک صفت يا ويژگي مشترک هستند
(دالور .)1336 ،جامعه آماري همان جامعه اصلي است
که از آن نمونهاي نما يا معرف بدست ميآيد.
(ساروخاني .)1372 ،در پژوهشهاي کیفي توصیه
ميشود گروهي متشکل از خبرگان با تخصصهاي
متعدد استفاده شود .جامعه آماري اين پژوهش کلیه
کارشناسان و خبرگان مديريت رسانه باالخص صنعت
مطبوعات هستند.
اگر در بسیاري از روشهاي پژوهشي ديگر ،نمونه
گیري از اولین گامها در فرآيند پژوهش است ،تعیین
نمونه در روش نظريه داده بنیاد ،همزمان با ديگر ابعاد
پژوهش صورت خواهدگرفت .در نمونه گیري نظري
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انتخاب نمونهها (نه تنها افراد بلکه دادهاي مورد نیاز
بعدي) با توجه به تحلیل دادههاي گردآوري شده
پیشین شناسايي ميشود .باگذشت زمان به عمق و
تمرکز نمونه گیري افزوده ميشود .زيرا در مراحل اولیه،
بیشتر کشف مفاهیم و مقوالت تازه و درمراحل بعد،
عمق و غنا بخشیدن به اين مقوالت ،مدنظر قرار
ميگیرند .نمونه گیري زماني به پايان ميرسد که به
اشباع نظري رسیده باشیم و اشباع نظري ،زماني حاصل
ميشود که دادههاي اضافي ،کمکي به تکمیل و
مشخص کردن يک مقوله نظري نميکنند و نمونهها از
آن پس مشابه به نظر ميرسند (ذکائي .)1331،در اين
تحقیق تعداد مشارکت کنندگان در پژوهش  19نفر
انتخاب شدند.
در روش نظريه داده بنیاد جمع آوري دادهها با توصیف
موقعیت آغاز ميشود .اين کارچنان انجام ميگیرد که
گويي اساساً سوالي درکار نیست و فقط شناخت وضعیت
پیش رو اهمیت دارد .بايد دادهاي غني درباره آدمها،
مکانها ،کنشها و رخدادها جمع آوري کنیم ،بدون آن
که درون آنها به دنبال الگويي باشیم و دربارهشان
قضاوت کنیم (مرحله توصیف غني) و بايد توصیفهاي
خود را با انبوه مصاحبهها ،فیلمها و عکسها ،اسناد،
آمار و ارقام مرتبط کامل کنیم (استراس،
کوربین .)09:1339،دراين روش ،به منظور گردآوري
دادهها از تکنیک مصاحبه عمیق استفاده ميشود.
مصاحبه عمیق ،تکیه گاه اصلي نظريه داده بنیاد است و
مصاحبهاي است که درآن به آزمودني مورد مصاحبه
براي هدايت جريان گفتگو ،آزادي بیشتري داده
ميشود( .ببي)1339 ،
یافتههای پژوهش
اين بخش که دربرگیرنده تجزيهوتحلیل يافتههاي
پژوهش است از دو بخش عمده تشکیل ميشود .بخش
اول به آسیبشناسي صنعت مطبوعات اختصاص دارد.
در بخش دوم با استفاده از روش نظريه داده بنیاد و
اجراي مصاحبههاي عمیق با صاحبنظران حوزه
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مطبوعات مدلي نظري براي ايجاد تحول در اين صنعت
پیشنهاد ميشود.
در مرحله آسیبشناسي و براي احصاي آسیبهاي
صنعت مطبوعات با استفاده از مدل پنج نیروي رقابت
صنعتي پورتر و با روش دلفي و مصاحبه نظرات
صاحبنظران گردآوري شد .به منظور انجام مصاحبهها،
از  19نفر از خبرگان صنعت مطبوعات که سالها در
منصب مديريتي تجربه فعالیت در اين صنعت را
داشتهاند دعوت شد تا در اين مصاحبهها شرکت کنند.
پس از انجام هماهنگيهاي الزم و اجراي  19مصاحبه
عمیق با خبرگان ،گزارههاي اصلي مصاحبهها که
دربرگیرنده آسیبهاي اصلي صنعت از ديدگاه خبرگان
بود استخراج شد( .جدول )1
پس استخراج گزارههاي اصلي ،و کسب نظرات تکمیلي
و اصالحي خبرگان پرسشنامهاي طراحي شد .طبق
اين پرسشنامه از خبرگان خواسته شد تا میزان موافقت
خود را با هر يک از گزارههاي استخراجي از مصاحبهها
و يا نظرات اصالحي خود را ارائه دهند.
بر اساس يافتههاي بخش آسیبشناسي ،يک راهنماي
مصاحبه براي مصاحبه نیمه ساختاريافته يا عمیق مبتني
بر روش گراندد تئوري تهیه شد و بر مبناي اين
راهنماي مصاحبه ،پرسشهاي کلیدي طرح شد.
نمونهگیري تا رسیدن مقولهها به اشباع نظري ادامه
يافت .بر اساس نمونههاي در دسترس تحقیق با  19نفر
از خبرگان حوزه مطبوعات که اغلب از میان اساتید و
مديران مسئول باسابقه بودند مصاحبههايي بین  49تا
يک ساعت انجام شد .در اولین گام پژوهشگر پس از
هر مصاحبه ،گفتهها را تحت يک جمله يا پاراگراف
استخراج کرده و يک برچسب مفهومي بر آن زده که
اين اولین قدم در تجزيهوتحلیل محسوب شده است؛
پس از چندين مصاحبه ،مضامین و مفاهیم تحت
مقوالتي انتزاعيتر دستهبندي و بیش از  96کد يا
مضمون مشخص شد.
سپس از اولین مراحل کدگذاري رفت و برگشتي،
مفاهیم باز برگزيده شدند؛ روند کدگذاري حتي تا
آخرين مراحل تحقیق ادامه داشت و در دستهبنديهاي
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جديدتري مجدداً قرار داده شد؛ درنهايت در مرحله
کدگذاري محوري اين مفاهیم آرايش جديدي به خود
گرفت.
کدگذاري محوري به شیوهاي متمرکزتر مفاهیم و
مقوالتي که در مرحله کدگذاري بازشناسايي شده بودند،
نظم داده و با ترکیب جديدتري به يکديگر مرتبط شدند.
در اين مرحله مقوالت کليتر شناسايي و ارتباط آنها باهم
روشن ميشود .بعد از مقولهبندي و کدگذاري ،کار
ساماندهي ،دستهبندي و بازآفريني بندها و پاراگرافهاي
حاصل از متون پیادهسازي شده را در محیط نرمافزار
تجزيهوتحلیل پیشرفته دادههاي کیفي مورداستفاده موسوم
به مکس کیودا انجام داده و دادههاي مرتبسازي و
مقولهبندي شده را براي تفسیر نهايي آماده کرده است.
براي کدگذاري مقولهها ،ابتدا کدگذاري باز (کدگذاري
آغازين و بدون محدوديت دادهها) در دستور کار قرارگرفته
است .براي انجام اين کدگذاري ،متون (مصاحبههاي پیاده
شده و يادداشتهاي میداني) را خط به خط خواندهشده و
پارهاي از آنها را که بیانگر يک مقولهاند ،در يک گروه
جاي گرفته و مقولهها نامگذاري شدهاند .در مرحله بعد،
کدها و مقولههاي ساختهشده نزديک به هم را با استفاده
از روش کدگذاري محوري در هم ادغام شده و کدگذاري
نهايي به شکل انتخابي يا گزينشي ،استخراج شد.
يافتههاي حاصل از فرايند کدگذاري به شرح جدول 2
است.
نتیجهگیری و پیشنهادات
صنعت مطبوعات همچون ساير صنايع از آغاز پیدايش
تحت تأثیر عوامل مختلف دچار تحوالت فراواني بوده
است .آغاز قرن بیستم و تحوالت فنّاورانه اين قرن
درواقع شروعي بر دگرگونيهايي بود که هر يک
وضعیت صنعت مطبوعات را با چالشهايي مواجه نمود.
پیشرفتهايي که در صنعت الکترونیک به وقوع پیوسته
است طي دو دوره زماني مختلف صنعت مطبوعات را با
تهديدهاي جدي مواجه نمود .اولین تهديد مربوط به
پیدايش راديو بود که توانست بخش زيادي از مخاطبان
مطبوعات را به خود اختصاص دهد و سپس دومین
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تهديد با اختراع تلويزيون بر پیکره صنعت مطبوعات
وارد آمد .اما با آغاز قرن بیست و يکم و پیدايش پديده
اينترنت و رسانههاي آنالين ،فضاي کسبوکار انواع
رسانههاي موجود با چالشي اساسي مواجه شد که
دراينبین صنعت مطبوعات با جديترين تهديد از زمان
پیدايش خود روبرو گرديد .فضاي مجازي برخالف
رسانههاي الکترونیکي که موجوديت صنعت مطبوعات
را با تهديدي جدي مواجه کرده بودند مدل کسبوکار
رسانههاي چاپي را نیز با تغییراتي مواجه ساخت.
اهمیت و جايگاه صنعت مطبوعات کشور در تمام
عرصهها و شئون جامعه و نیز تحوالت سیاسي،
تکنولوژيکي ،قانوني ،فرهنگي و اجتماعي محیط کالن
حاکم بر اين صنعت و نیز سازوکارهاي رقابتي درون اين
صنعت بر لزوم يک بررسي آسیب شناسانه از وضعیت
فعلي صنعت مطبوعات کشور تأکید دارد .روزنامهداران
براساس الگوهاي سنتي کسب و کار مطبوعاتي اقدام به
راهاندازيي روزنامه ميکنند .غالباً به اين نکته توجه ندارند
که فعالیت مؤسسات مطبوعاتي نیازمند خلق يک بنگاه
رسانهاي با اهداف اقتصادي است .يک تفکر نادرست در
میان مطبوعات از گذشته وجود داشته و دارد که
روزنامهها نبايد فعالیت اقتصادي در راستاي کارکردهاي
خودشان داشته باشند .اين در حالي است که در عصر
توسعه شبکههاي اجتماعي و رسانههاي اجتماعي ،ديگر
امکان کسب درآمد کافي از محل تکفروشي براي
مؤسسات مطبوعاتي امکانپذير نیست.
آسیبشناسي نیازمند نگرشي سیستماتیک و منظم
بهکل فرايند است و هدف از آن تشخیص ماهیت و نوع
مسئلهاي است که بروز نموده و نیاز به حل دارد
(مميزاده )1379 ،بنابراين براي دستیابي به اين هدف
بهرهگیري از يک روش نظاممند ضروري به نظر
ميرسد .اين طرح پژوهشي بر آن بود تا بهرهگیري از
مدل پنج نیروي رقابتي پورتر و با اخذ آراي خبرگان
صنعت مطبوعات يک ارزيابي آسیب شناسانه از وضعیت
فعلي اين صنعت در کشور به دست آورده و در پي آن
الگوي مطلوب و بومي جهت تحول در اين صنعت براي
مواجه با تغییرات محیطي تدوين و ارائه نمايد.

68

براي پاسخ به سؤاالت پژوهش و آسیبشناسي صنعت
مطبوعات با استفاده از نظر خبرگان ،اين تحقیق از روش
نظريه داده بنیاد استفاده کرده است .در بخش
آسیبشناسي با  3نفر از خبرگان و مديران مسئول
روزنامهها مصاحبههاي عمیق گرفته شد و نظرات آنها پس
استخراج گزارههاي اصلي در دو راند به اجماع رسید .پس
از احصاي آسیبهاي مترتب بر صنعت مطبوعات ،با
استفاده از گزارههاي آسیب شناسانه و باهدف دستیابي به
تحول صنعت مطبوعات با استفاده از استراتژي نظريه داده
بنیاد و دادههاي  19نفر از خبرگان و مديران مسئول
روزنامهها ،پس از فرايند کدگذاري باز ،محوري و گزينشي،
ابعاد و مقولههاي زير به دست آمد:
نظام سیاسی
نگرش حاکمیت نسبت به مطبوعات
فضاي تولید و توزيع اطالعات
نظام اقتصادی
خصوصيسازي در صنعت مطبوعات
نظام تخصیص و توزيع يارانهها
نظام توزيع آگهيها
نظام حقوقی و قانونی
سازوکار نظارت بر مطبوعات
نظام صنفي و اتحاديهاي
صنعت مطبوعات
نظام آموزش نیروي انساني
مخاطب
جايگزينها (فضاي مجازي)
مدل نهایی پژوهش
درنهايت ،ابعاد و مقولههاي فوق به صورت مدل زير به
عنوان «مدل تحول صنعت مطبوعات کشور» به شکل
نمودار صورتبندي شد( .نمودار  2 ،1و )3
نظام سیاسي در راستاي ايجاد تحول در اين صنعت بايد
نسبت به تغییر نگرش خود به مطبوعات اقدام کند
اصرار بر محدوديت و فراهم نشدن بستر گردش آزاد
اطالعات و همچنین انحصار در تولید و توزيع اطالعات
مانع بهبود وضعیت مطبوعات و روند تحولي آن خواهد
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بود و به خودسانسوري و شکلگیري سقف شیشهاي در
مطبوعات منجر ميشود .حضور دولت بهعنوان يک
بنگاه رسانهاي در کنار روزنامههاي بخش خصوصي
فضاي رقابتي را پیچیده کرده و باوجود برخورداري
رسانههاي دولتي از رانت اطالعاتي و مالي رشد و
توسعه ساير رسانهها در صنعت با مشکل مواجه خواهد
شد لذا باهدف بهبود فضاي کسبوکار و ايجاد تحول
پیشنهاد ميگردد مطبوعات دولتي خصوصيسازي شده
تا امکان رقابت عادالنه بین فعاالن اين صنعت فراهم
گردد .در چنین حالتي بسیاري از آسیبهاي که بر
مبناي پنج نیروي رقابتي پورتر تحلیل و در بخش
آسیبشناسي تبیین گرديد مرتفع خواهد شد.
نظام اقتصادي باهدف تسهیل درروند تحولي مطبوعات
بايد فضاي برابر و عادالنه رقابت را با واگذاري
مطبوعات دولتي ،تخصیص عادالنه و نظاممند يارانهها،
جهتگیري آنها را بهگونهاي برنامهريزي کنند تا
تازهواردهاي اين صنعت توان فعالیت و رقابت را داشته
باشند ضمن اينکه رسانههاي موجود نیز در استمرار
فعالیت خود آسیب نبینند.
نظام حقوقي نیز بايد بهگونهاي سامان يابد تا در اين
بخش ضمن شکلگیري تشکلهاي قوي و مؤثر زمینه
حمايتهاي جدي و کاهش واسطه گیري در تأمین
نیازمنديهاي صنعت فراهم گردد شکلگیري و تسهیل
و تسريع در اصالح و تصويب قانون مطبوعات و
تشکیل سازمان نظام رسانهاي کمک مؤثري در اين
زمینه خواهد بود ،چراکه اين سازمان عالوه بر
حمايتهاي که در قالب تأمین نیازمنديهاي صنعت
ميتواند انجام دهد ميتواند عهده دارد نظارت بر
فعالیت صنعت نیز باشد بيترديد فراهم شدن بسترهاي
حقوقي و قانوني با رويکرد فوق گام بسیار مهم در
شکلگیري تحول اين صنعت و رافع بسیاري از
چالشها و آسیبهاي است که مطبوعات از آن رنج
ميبرند.
در درون صنعت ،مقولهي نظام آموزشي ،مخاطب و
جايگزينها حائز اهمیت شناختهشده و در مدل تحولي
صنعت توجه به ذائقه مخاطب متناسب با مقتضیات
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عصر حاضر ،آموزش نیروي انساني آشنا به فنون و
شیوههاي روزنامهنگاري نوين و توجه به رقباي
جايگزين (فضاي مجازي) از موارد مهم در شکلگیري
تحول و رفع آسیبهاي صنعت است.
تحول صنعت مطبوعات نیازمند رويکرد جامع و کلنگر
است .همانگونه که مشهود است مدل پیشنهادي
تحول صنعت مطبوعات کشور ،مدلي سیستم باز است
که صنعت مطبوعات را بهعنوان سیستمي تحت تأثیر
عوامل محیطي ميداند .توجه به همه ابعاد مدل شامل
عوامل مرتبط با صنعت و عوامل مرتبط با محیط
پیشنیاز هرگونه برنامهريزي در مسیر تحول صنعت
مطبوعات است.
همانطور که مدل پیشنهادي نشان ميدهد ،تحول
صنعت مطبوعات وابستگي زيادي به عوامل محیطي
دارد .بسیاري از عوامل ريشه در اختیارات دولت و
حاکمیت دارد .بنابراين به نظر ميرسد با توجه به
استراتژيک بودن اين صنعت در ايران ،بدون خواست و
ارائه حاکمیت و دولت ،تحول صنعت مطبوعات در
سطح يک رؤيا باقي خواهد ماند .عوامل مربوط به
محیط صنعت در مدل تحول ،بیشتر در کنترل بازيگر
حاضر در صنعت شامل روزنامه و نشريات است.
فرايند اجراي هر مدل تحول نیازمند برنامهريزي و
هماهنگي است .مهمتر از همه هر برنامه تحول نیازمند
رهبري تحول است .صنعت مطبوعات در ايران براي
تحول نیازمند اتاق فکري است که مسئولیت هدايت
فرايند تحول صنعت را برعهدهگرفته و تمامي فرايند
برنامهريزي و تهیه طرح تحول ،جلب مشارکت را تا
رسیدن به چشمانداز مطلوب را هدايت نمايد .زيست بوم
ارائهشده از صنعت مطبوعات نشان ميدهد در اين
حوزه همانقدر که حاکمیت و سیاستگذاريهاي آن
مؤثر هستند ،اصناف و بخش خصوصي نیز نقش
پررنگي دارد و براي توسعه اين صنعت نیازمند به
تقويت همه ابعاد زيستبوم يادشده داريم .نظام سیاسي،
نظام اقتصادي و نظام حقوقي هر سهبهيک میزان در
زيستبوم صنعت مطبوعات تأثیرگذار بوده و همانگونه
که خبرگان نیز تأکید داشتند در دولتهاي مختلف
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پرداختن به يکي از اين ابعاد باعث عدم ايجاد تعادل در
زيستبوم صنعت و درنهايت عدم توسعه صنعت
مطبوعات شده است.
نتايج اين پژوهش مؤيد نتايج تحقیقاتي است که در
همین راستا و باهدف آسیبشناسي بخشهاي مختلف
صنعت مطبوعات کشور پرداختهشده بود.
پیشنهادهای تحقیق برای سیاستگذاران
ازآنجاييکه اين تحقیق در سطح کالن (ملي) صورت
گرفت ،توصیههاي اين مطالعه نیز براي سیاستگذاران
به شرح ذيل ارائه ميگردد:
 -1با توجه به يافتههاي اين مطالعه ،نشان داده شد که در
مدل تحول صنعت مطبوعات ،نگاه حاکم به صنعت
مطبوعات نیز بايد متحول گردد .براي تحول نگاه حاکم به
صنعت مطبوعات الزم است درک همه افراد جامعه
(مديران مطبوعات ،کارمندان ،مخاطبان و غیره) نسبت به
اين صنعت تغییر يابد و اين میسر نیست مگر با اجراي
يک پروژه راهبردي مبتني بر برنامه مديرت تحول در
حوزه رسانه .در اين راستا ،بهخصوص به سیاستگذاران
رسانهاي پیشنهاد ميگردد با استراتژيهاي رسانهاي
مطلوب در جهت ايجاد چنین تحولي بهطور شايستهاي
گام بردارند .ايجاد مسابقات و جشنوارههاي رسانهاي و
استفاده از نیروهاي خالق رسانهاي اين فرايند را تسريع
خواهد کرد .تشکیل يک کارگروه تخصصي متشکل از
خبرگان رسانهاي ،جزئیات اجراي چنین استراتژيهايي را
بیشتر روشن خواهد نمود.
 -2سازوکار نظارتي در سیستم مطبوعاتي کشور با نیازهاي
زيستبوم جديد رسانههاي نوين همراستا نیست .لذا به
سیاستگذاران حقوقي و قانوني پیشنهاد ميگردد با تعامل
بخشهاي مختلف قانونگذاري به سمت تدوين بهترين
استراتژيهاي نظارتي حرکت نمايند .طبیعي است که هرچه
اين استراتژيها نقش تسهیلکنندگي بیشتري براي صنايع
مطبوعاتي داشته باشد ،اثربخشي بیشتري را در تحول
صنعت مطبوعات کشور به ارمغان خواهد آورد .پس قبل از
هرگونه قانونگذاري در اين عرصه بايد مدلهاي ذهني
قانونگذاران از سمت قانونهاي محدودکننده به سمت
استراتژيهاي تسهیلکننده متحول گردد.
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 -3در بخش تخصیص يارانههاي دولتي به صنايع
مطبوعاتي ،به سیاستگذاران فرهنگي در عرصه پیشنهاد
ميگردد يکي از معیارهاي ارزيابي خود را حول محور
تحول مطبوعات در دنیاي رسانههاي نوين قرار دهند و
وزن اين معیار را نیز نسبتهاي به معیارهاي ديگر برجسته
سازند .بهعنوانمثال ،پیشنهاد ميگردد براي مطبوعات
کشور يک جشنواره ساالنه طراحي گردد و جايزهاي
بهعنوان «جايزه تحول مطبوعات» به کارگزاران اين
بخش اهدا گردد.
 -4در فرايند تحول صنعت مطبوعات ،نیروي انساني يکي
از مهمترين اجزاي اين فرايند به شمار ميرود .در اين
میان تحول در حوزه نیروي انساني مهمترين نیاز در
سازمانهاي رسانهاي است .سازمانهاي رسانهاي
مجموعههاي انساني هستند که تنوع چشمگیري ازلحاظ
کارکنان ،اهداف و ارزشهايشان دارند .سازمانهاي
رسانهاي سازمانهايي هستند که در آنها فرايندهاي
خالقانه با منافع تجاري در تقابل است .اگر سازمان
رسانهاي بهدرستي مديريت نشده و بر پايه خالقیت استوار
نباشد بهزودي قابلیت رقابتي الزم براي حفظ موقعیت ،در
محیط بسیار ناپايدار را از دست ميدهد (روشندل و
شريفي .)1394 ،چنانچه اين افراد بهطور مطلوب آموزش
نديده باشند با فرايندي ناقص در عرصه تحول صنعت
مطبوعات کشور مواجه خواهیم شد .براي همین نیز به
سیاست گذران پیشنهاد ميگردد با تعامل اساتید خبره در
عرصه رسانهها ،دورههاي آموزشي مطلوبي را نیز براي
کارگزاران عرصه مطبوعات کشور طراحي نمايند .تغییر
مهارتهاي روزنامهنگاران از شیوههاي سنتي يک
ضرورت است تغییر در شیوه تنظیم خبر در زمان سايبر،
ضرورت تبیینگري در دوران انفجار اطالعات محض،
توضیح بیشتر و عمقيتر خبرهاي پیاپي راديوها و
تلويزيونها ،تبیین پیامدهاي رويدادها و نیز ضرورت ايجاد
پرسش و ترغیب مخاطبان به تعقیب رويدادها با اتکاء به
نثري جذاب و گیرا الزمه روزنامهنگاري در عصر جديد
است( .يونس شکرخواه  .)1393فراموش نکنیم که
خبرهاي تغییر ميکنند ،چون عادات ما تغییر ميکند.
چسبیدن به عادات غلط مانند چسبیدن به تارهاي
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عنکبوتي است که درنهايت به میلههاي آهنین يک قفس
مبدل خواهد شد( .همان)
 -9بررسيهاي تحقیق نشان ميدهد که روزنامههاي
کشور با بحران جدي مخاطب نیز مواجه ميباشند و در
اين زمینه توصیه ميشود با بهرهگیري از ظرفیت آموزش
و پرورش در جهت نهادينهسازي فرهنگ مطالعه
بهرهگیري شود و خوانندگان جوان را که امروز بهعنوان
يک نسل گمشده در طیف مخاطبان روزنامهها شناخته
ميشوند جذب کرد ،تحقق اين مهم میسر نميشود مگر
با تهیه و تأمین محتواي روزانه روزنامههاي مطابق با ذائقه
جوانان بهگونهاي که موجب فرار افراد بزرگتر نگردد،
فراهم کردن شرايط توزيع روزنامه با تخفیف در مدارس،
صفحات ويژه جوانان ،گنجاندن برنامههاي آموزشي و
چاپ ضمیمههاي ويژه جوانان اقدامات مؤثر بخش در اين
رابطه ميتواند باشد.
 -0روزنامههاي کشور در حال حاضر در يک رقابت نابرابر
با روزنامههايي هستند که با مالکیت مستقیم نهادهاي
دولتي ،حکومتي و عمومي منتشر ميشوند و با برخورداري
از انواع رانت ،بودجه و يارانه ،فضا را براي يک رقابت سالم
در عرصه روزنامهنگاري و مطبوعات خصوصي تنگ و
سخت نمودهاند لذا باهدف فراهم شدن بستر رشد و
شکوفايي و ايجاد تحول مطبوعات خصوصي پیشنهاد
ميشود انتشار اينگونه روزنامه که ضمن تحمیل
هزينههاي هنگفت به دولت ،موجب زايل شدن رقابت
سالم در فضاي رسانهاي مکتوب شده است تعطیل و يا
حداقل محدود گردند.
پیشنهادهایی برای محققان آتی
 -1هدف اصلي اين پژوهش ،ارائه مدلي جهت تحول
صنعت مطبوعات در سطح کالن ملي بود .با اين حال،
نتايج اين پژوهش پنجرههاي زيادي در اين عرصه
براي پژوهشگران عالقهمند به سطوح سازماني و فردي
بازکرده است .بهعنوانمثال ،هريک از ابعاد مدل
پیشنهادي در اين تحقیق ميتواند موضوع پژوهشي
ديگر قرار گیرد و با نگاهي دقیقتر ،نظام اجرايي
مطلوب براي آن طراحي گردد.

آسیبشناسی صنعت مطبوعات کشور با هدف ارائه الگوی تحولی

 -2مطالعات تطبیقي در سطح بینالمللي نیز ميتواند
بینشهاي قدرتمندي را در عرصه تحول صنعت
مطبوعات خاص کند .لذا به پژوهشگران آتي توصیه
اين ميگردد به ظرفیت باالي اين حوزه پژوهشي نیز
توجه خاصي مبذول فرمايند.
 -3در اين پژوهشي براي ارزيابي وضعیت حال حاضر
صنعت مطبوعات کشور از چارچوب نظري پنج نیروي
رقابتي پورتر استفاده گرديد .به محققان آينده پیشنهاد
ميگردد از مدلهاي نظري ديگر در اين حوزه بهره
گیرند و ارزيابي ديگري را با استفاده از مدلهاي جديد
طراحي نمايند.
 -4در اين مطالعه ،صنعت مطبوعات کشور در مرکزيت
توجه قرار داشت .بااينحال ،به ديگر پژوهشگران
پیشنهاد ميگردد براي صنايع رسانهاي ديگر (تلويزيون،
راديو ،مجالت و غیره) مدلهاي تحولي بومي نیز
طراحي نمايند.
 -9مدلهاي درآمدي مطبوعات کشور نتوانسته است به
حد کافي خود را با تحوالت جديد رسانههاي نوين
همگام سازد .لذا به پژوهشگران توصیه ميگردد با در
نظر گرفتن مختصات جديد زيستبوم رسانهاي کشور،
مدلهاي درآمدي جديدي را براي مطبوعات کشور
طراحي نمايند و همچنین پیشرانها ،فرايندها و
پیامدهاي مدل خود را در صنعت رسانه کشور مورد
بررسي قرار دهند.
محدودیتهای پژوهش
 -1همچون تمام پژوهشهاي کیفي ديگر ،اين تحقیق نیز
در تعمیميافتههاي خود به جوامع ديگر ،محدوديتهايي
نیز خواهد داشت .لذا توصیه ميشود دقت بسیار زيادي در
تعمیميافتههاي اين پژوهش به صنعت مطبوعات جوامع
ديگر نیز لحاظ گردد.
 -2در اين تحقیق تعداد افراد مورد مصاحبه بر اساس
استراتژي اشباع نظري دادهها تعیین شد که عمدۀ آنها از
شهر تهران انتخاب شدند .بااينوجود ،ممکن است برخي
خبرگان ديگري که در شهرهاي ديگر کشور فعالیت دارند،
ميتوانستند به غناي يافتههاي اين پژوهش بیفزايند .براي
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همین نیز محققان عالقهمند با رفع اين محدوديت و
توسعه جامعه نخبگاني خود ميتوانند يافتههاي جديدتري
را به دنیاي علمي عرضه نمايند.
 -3در انتخاب افراد مطلع براي مصاحبههاي علمي ،تمرکز
اصلي روي افرادي بود که سابقه قابلتوجهي نیز در
صنعت مطبوعات کشور داشته باشند .بااينحال ممکن بود
خبرگان عرصههاي ديگر رسانهاي (همچون تلويزيون و
راديو) بینشهاي ارزشمندي را اين مطالعه اضافه نمايند.
متأسفانه به علت محدوديتهاي زماني ،توجه به اين
دسته از خبرگان میسر نشد و عالقهمندان آينده ميتوانند
با پر کردن اين شکاف ،عمق يافتههاي اين مطالعه را
توسعه بخشند.
تحول صنعت مطبوعات نیازمند رويکرد جامع و کلنگر
است .همانگونه که مشهود است مدل پیشنهادي تحول
صنعت مطبوعات کشور ،مدلي سیستم باز است که صنعت
مطبوعات را بهعنوان سیستمي تحت تأثیر عوامل محیطي
ميداند .توجه به همه ابعاد مدل شامل عوامل مرتبط با
صنعت و عوامل مرتبط با محیط پیشنیاز هرگونه
برنامهريزي در مسیر تحول صنعت مطبوعات است .تحول
صنعت مطبوعات وابستگي زيادي به عوامل محیطي دارد.
بسیاري از عوامل ريشه در اختیارات دولت و حاکمیت دارد.
بنابراين به نظر ميرسد با توجه به استراتژيک بودن اين
صنعت در ايران ،بدون خواست و اراده حاکمیت و دولت،
تحول صنعت مطبوعات در سطح يک رؤيا باقي خواهد
ماند .عوامل مربوط به محیط صنعت در مدل تحول،
بیشتر در کنترل بازيگر حاضر در صنعت شامل روزنامه و
نشريات است .فرايند اجراي هر مدل تحول نیازمند
برنامهريزي و هماهنگي است .مهمتر از همه هر برنامه
تحول نیازمند رهبري تحول است .صنعت مطبوعات در
ايران براي تحول نیازمند اتاق فکري است که مسئولیت
هدايت فرايند تحول صنعت را برعهدهگرفته و تمامي
فرايند برنامهريزي و تهیه طرح تحول ،جلب مشارکت را
تا رسیدن به چشمانداز مطلوب را هدايت نمايد.
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جدول  - 1گزارههای استخراج شده از مصاحبه با خبرگان
گزارهها

سؤال
داليل استفاده مخاطبان از مطبوعات چیست؟

دريافت تحلیل اخبار و رويدادها

اگر مطبوعات اين نیاز را برآورده نکنند سراغ چه رسانههايي ميروند؟

ساير رسانهها و در صدر آنها فضاي مجازي

مطبوعات چه میزان اين رسانههاي جايگزين را جدي گرفته و براي
رقابت با اين رسانهها چه ميکنند؟
روند تعداد مخاطبان مطبوعات طي سالهاي اخیر چگونه بوده است؟
مطبوعات ايران در خصوص حامیان ،صاحبان مطبوعات و روزنامه-
نگاران به عناون تأمینکنندگان محتوا با چه مسائل و مشکالتي
روبرو هستند؟

مطبوعات ايران در حوزه مخاطب با چه مسائل و مشکالتي روبرو
است؟ آيا محتواي فعلي مطبوعات ايران نیازهاي وي را برطرف
ميکند؟

هزينه ورود به اين صنعت چقدر است و آيا نسبت به ساير صنايع
مشابه و صنايع ديگر بازدهي مناسب دارد؟
آيا ورود رقباي جديد به اين صنعت ميتواند روزنامههاي فعلي را
تهديد کند؟
چه موانعي براي شروع فعالیت در صنعت مطبوعات وجود دارد؟
(قانوني ،تکنولوژيکي ،سیاسي و )...
بین رقباي فعلي صنعت مطبوعات رقابت در چه حوزههايي (مانند
دارايي مالي ،نیروي انساني و …) و به چه صورت هست؟
چه عواملي باعث ميشود که بازيگران فعلي صنعت مطبوعات اين
صنعت را ترک نکنند؟

روزنامهها براي رقابت با رسانههاي رقیب مثل فضاي مجازي عمالً کاري نميکنند.
حتي ديده ميشود که روزنامهها بر علیه همديگر فضاسازي ميکنند که اين خود
رقابتي منفي است و بر علیه موجوديت مطبوعات عمل ميکند.
مخاطب کاهش پیدا کرده است .از عوامل آن هم ميتوان به فضاي مجازي،
مشکالت اقتصادي و سیاسي و در نتیجه تأثیر آن بر کیفیت محتواي رسانهها و نیز
فقدان فرهنگ مطالعه نزد ايرانیان اشاره نمود.
نظام آموزش نیروي انساني حوزه روزنامه نگاري در تربیت نیروي متخصص ناکارآمد
است؛ رقابت بر سر جذب آگهيها و اوضاع بد اقتصادي و افزايش هزينههاي
مديريت روزنامه باعث افت کیفیت نیروي انساني شاغل در مطبوعات و نهايتاً گريز
مخاطب از صنعت ميشود.
روزنامه نگاران مخاطب را نميشناسند و داشتههاي اندکي دارد که با آنها نميتواند
مخاطب را اقناع کند .بعالوه در بین روزنامه نگاران تعداد انگشت شماري هستند که
در اين حوزه برند هستند و ميتوانند مخاطب را جذب خود نمايند .فضاي مجازي هم
از رغبت مخاطب براي خريد روزنامه کاسته است .ضمناً شرايط سیاسي حاکم و به
دنبال آن ريسک سرمايه گذاري در در اين صنعت باعث کاهش کیفیت محتواي
روزنامهها براي مخاطب شده است.
به جز روزنامههاي زرد و ورزشي اگر انگیزه ورود به اين صنعت درآمدزايي باشد اصالً
ايده اقتصادي نیست .هزينه راه اندازي يک روزنامه به نحوي است که در صورت
تولید محتواي با کیفیت حداقل  0ماه زمان الزم است تا شايد بتواند قدم به مرحله
بازگشت سرمايه گذارد.
چنانچه روزنامهاي با هدف تولید محتواي با کیفیت براي مخاطبي خاص و بهره
گیري از نیروي انساني کارآمد وارد بازار شود ميتواند تهديدي براي ساير روزنامهها
شود.
مانع خاصي وجود ندارد صرفاً مراحل اخذ مجوز به دلیل اينکه روزنامهها با افکار
عمومي سروکار دارند نسبت به ساير صنايع پیچیدهتر است.
رقابت بیشتر در حوزه جذب آگهي است.
عمدهترين دلیل ترک بازيگران فعلي صنعت مطبوعات مشکالت اقتصادي و عدم
توانايي در تأمین هزينههاي روزنامه است .دومین دلیل نیز نظارتهاي سختگیرانه
نهادهاي قضايي است که باعث تعطیلي برخي روزنامهها ميشوند.

آسیبشناسی صنعت مطبوعات کشور با هدف ارائه الگوی تحولی

ابعاد

مقولهها

جدول  - 2جدول کدگذاری دادههای کیفی و گزارههای استخراج شده
مفهوم
برطرف سازي برخوردهاي سلیقهاي دولت با مطبوعات با تمکین به قوانین

نگرش حاکمیت نسبت به مطبوعات
نظام سیاسي

تعیین مشي مشخص دولت با مطبوعات
تغییر نگاه حزبي و جناحي دولت به مطبوعات
افزايش تحمل مسئولین نسبت به اخبار مطبوعات

فضاي تولید و توزيع اطالعات

مشارکت مطبوعات و سازمانهاي خصوصي در تولید و توزيع اطالعات
آزادي بیان و باز شدن فضاي رسانهاي
دولت زدايي از صنعت مطبوعات

خصوصيسازي در صنعت مطبوعات

خروج نهادهاي دولتي از فعالیتهاي مطبوعاتي
عدم ورود بخش دولتي و حاکمیتي به مطبوعه داري
پرداخت يارانه بر اساس ممیزي و ارزشیابي روزنامهها
توزيع عادالنه يارانهها

نظام اقتصادي

نظام تخصیص و توزيع يارانهها

استمرار در اعطاي يارانه دولتي به مطبوعات
پرداخت يارانه نقدي به مخاطب بهجاي روزنامه
پرداخت يارانه به مؤسسات مطبوعاتي نو پا
اصالح نرخ نامه آگهيها

نظام توزيع آگهيها

فشار دولت به دستگاههاي اجرايي براي سفارش آگهي به روزنامهها
انحصار زدايي از نحوه توزيع آگهيها
اصالح قانون مطبوعات براي باز شدن فضا

نظام حقوقي و
قانوني

سازوکار نظارت بر مطبوعات

اعمال عدالت نظارتي بر رسانهها
اصالح ساختارهاي نظارت بر فعالیت مطبوعاتي

نظام صنفي و تحاديهاي

تأسیس نهادهاي صنفي جهت تقويت قدرت چانهزني مطبوعات در برابر دولت
ايجاد ساختارهاي تخصصي براي نظارت بر فعالیت مطبوعات
متناسبسازي دروس دانشگاهي با حرفه روزنامهنگاري
استفاده از مدرسان حرفهاي و باتجربه در آموزش روزنامهنگاري

نظام آموزش نیروي انساني

بومي کردن محتواي دروس روزنامه نگاري
عدم تناسب آموزش با تقاضاي بازار کار

صنعت
مطبوعات

طرح کارورزي براي دانشجويان براي آمادگي ورود به بازار کار
مخاطب

نهادينه کردن فرهنگ مطالعه از سطح آموزشوپرورش
تقويت فرهنگ مطالعه روزنامه
روزنامهها بايد بیشتر به سمت مطالب تحلیلي بروند

جايگزينها (فضاي مجازي)

استفاده از برچسب غیرقابلاعتماد بودن رسانههاي فضاي مجازي
استفاده از نقاط ضعف رسانههاي فضاي مجازي براي رقابت با آنها
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نشانهها

آسیبها

علتهای اصلی و

(عارضهها)

ریشهای

شکل  - 1علتهای اصلی ،آسیبها و نشانهها (یقین لو)1386 ،

رقباي بالقوه
(تازه واردين)

تهديد تازه واردين
رقباي صنعتي
مشتريان
(خريداران)

قدرت چانهزني
مصرفكنندگان

ميزان رقابت
شركتهاي موجود

قدرت چانهزني
تامينكنندگان
تهديد كاالها و خدمات جانشين

رقباي غير مستقيم
(جانشينها)

شکل  - 2پنج نیروی مدل رقابت صنعتی پورتر

تأمين كنندگان

آسیبشناسی صنعت مطبوعات کشور با هدف ارائه الگوی تحولی

شکل  - 3گزاره های آسیب شناسی صنعت مطبوعات با استفاده از مدل پنج نیروی رقابتی پورتر

مدل تحول صنعت مطبوعات کشور
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Pathology of the Press Industry of the Country with the Aim of Providing an
Evolutionary Model
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Abstract
From Qajar Mohammad Shah, the cycle of publishing the printed periodicals in Iran,
with the efforts of Mirza Saleh Shirazi, has moved to the present, the press industry has
played a significant role in various economic, social, cultural and political spheres of the
country. At present, the Iranian press is not in competition, and if it is involved in
competition, its type and form are "limited competition." The importance and position
of the country's press industry in all areas of the society as well as the political,
technological, legal, cultural and social changes of the large environments governing
this industry as well as the competitive mechanisms within the industry emphasize the
need for a pathological study of the current state of the press industry of the country. has
it. The research project has been based on the use of the Porter Model Five Competitive
Forces and by obtaining the votes of experts in the press industry, a pathologic
assessment of the current state of the industry in the country, followed by a desirable
and indigenous pattern for the development of this industry. To deal with environmental
changes. In this research, a qualitative method strategy for responding to research
propositions will be used. In the Pathology section of the press industry, using the
Delphi method, the opinions of experts in the field are gathered and summed up and
used in the formulation and presentation of the desired model of industry transformation
using the data theory approach of the foundation. The statistical population of this study
is all experts and experts in media management, especially the press industry. The
information in this research is gathered through library, deep interview and structured
questionnaire. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data using
SPSS software. The results in the Department of Pathology of the Industry show that
economic problems are the main industrial damage that the press is suffering from, and
factors such as cyberspace competitors, political constraints and weaknesses in the
human resource education system. The findings of the review of the experts' opinions in
order to achieve a model of industry transformation are one of the factors: 1)
environmental factors including economic, political and legal-legal factors; 2) the
factors of the press industry including the audience, the manpower system and
alternative competitors.
Key words: Pathology, Transformational Management, Press Industry, Five Porter
Competitive Forces

