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راهبردهای مدیریت کیفیت محتوا
در روزنامههای محلی ایران

چکیده

انجام و دادهها ،با نرمافزار  ، MAXQDAتحلیل شــد .نتایج نشان داد ،شرایط زمینهای (سیاستهای حمایتی
دولت) ،شــرایط ع ّلی (گرافیک و صفحهبندی) ،پدیدة محوری (ترجیح دادن نشــریههای مستند و مکتوب)،
شرایط مداخلهگر (رپرتاژآگهی ،به عنوان درآمد) به راهبردها واقدامهایی مانند دورههای آموزشی ،پشتیبانی
مسائل مالی و توجه به مسائل محلی نیاز دارد تا به پیامدهایی چون تولید محتوا و جذب مخاطب منجر شود.
جذب مخاطب ،میتواند به کسب درآمد نشریههای محلی کمک کند ،هرچند حمایت مالی دولت نیز ،در این
راهبرد واجد اهمیت است .در این راهبرد ،به مسائل محلی در تولید محتوا ،با در نظر گرفتن عوامل مداخلهگر
و زمینهای ،توجه شده است.
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مطبوعات محلی ایران ،به دلیل نداشتن راهبرد مدیریت کیفیت محتوا و پایین آمدن شمارگان ،درخطر تعطیلی
قرار دارند .هدف این مطالعه ،ارائة راهبردهای مدیریت کیفیت محتوا در روزنامههای محلی ایران اســت .با
توجه به هدف و ماهیت ،این پژوهش از نظر روش ،یک پژوهش کیفی اســت .روش تحقیق دادهبنیاد و جامعة
آماری ،شامل صاحبنظران حیطة رسانه ،روزنامهنگاری و مدیریت کیفیت محتوا است .حجم نمونه ،تا اشباع
دادهها  12نفر تعیین شده اســت .بعد از جمعآوری اطالعات ،کدگذاری سهمرحلهای باز ،محوری و انتخابی
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مطبوعــات ،آینة روزانة جامعه اســت که همــراه و همگام با مردم و تحولهــا پیش میرود ،به
طورمستقیم از حکومت تأثیر میپذیرد و بر آن تأثیر میگذارد و در واقع ،با شرایط و ویژگیهای
جامعه پیوندی ناگسستنی دارند.
وظایف مطبوعات محلی را ،میتوان ارائة اطالعات خبری و غیرخبری از فعالیتهای مهم
استان در زمینههای اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و  ، ...برحسب رویکرد و خط مشیهای نشریه
دانســت ،ایجاد تعامل میان عموم مردم و مدیران استان ،معرفی میراث فرهنگی و دستاوردهای
علمی ،افتخارات ورزشــی و  ...ترویج فرهنگ شــفاهی خاص اســتان ،ماننــد ضربالمثلها،
حکایتها ،اشعار و  ...معرفی جلوههای مادی خلقشده در قالب بناها ،ابزارها و  ، ...بازشناسی
و احیاء آداب و ســنن خاص اســتان ،بهویژه میان نسل جوان و معرفی و آگاهیبخشی به عموم
مردم و مســئوالن فرهنگی در خصوص مشاهیر و نخبگان علمی ،فرهنگی ،هنری و  ...در سطﺢ
استان برشمرد (مرتضوی.)37 : 1389 ،
این در حالی اســت که نشــریههای محلی ،در صورت برخورداری از امکانات مالی ،فنی،
نیروی انسانی متخصص و بهرهگیری از اصول حرفهای ،میتوانند تأثیر بسزا و مثبت بر توسعة
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و آموزشــی داشــته باشــند (زارع)31 :1386 ،؛ حتی میتوانند بر
هویــت ملی و قومی تأثیرگذار باشــند و در جهت تقویت امنیت ملــی گام بردارند (روحانی و
همکاران.)37 :1391 ،
نشــریههای محلی ،یکی از گروههای مهم مطبوعاتی کشــور محسوب میشوند ،چراکه به
انعکاس نیازها و مشــکالت زندگی افراد یک منطقه یا محله میپردازند ،اما متأسفانه در ایران،
مطبوعات محلی چندان مورد توجه نبوده و به دلیل مشــکالت و چالشهای متعدد ،بیشــتر آنها
کارکرد چندانی ندارند (زیرک.)12 :1397 ،
اهمیت مدیریت کیفیت محتوا در روزنامههای محلی ،یکی از موضوعهایی است که همواره
دغدغه مدیران این نشــریهها بوده اســت .پیام یا محتوای رســانه ،متأثر از مجموعة وسیعی از
عوامل موجود در داخل و خارج ســازمانهای رســانهای اســت .محتوای رســانه ،مبنای تأثیر
رســانه است .محتوا ،آشــکارترین بخش فرایند ارتباطجمعی است .مطالعه و تحقیق ،در مورد
محتوای رســانه ،به ما در پیشبینی تأثیر آن بــر مخاطب نیز کمک میکند .انواع محتوا ،تأثیرات
متفاوتی دارند که ناشــی از نیازهای مختلف مخاطب و فشــارهای ســازمانی اســت .با وجود
این ،بیشــتر تحقیقها ،به صراحت به بررســی محتوا نمیپردازند ،بلکه به زمان سپری شــده با
تلویزیون ،در برابر دیگر فعالیتها ،تعداد اخبار خواندهشــده و غیره توجه میکنند .روشهای
بی شــماری ،برای طبقهبندی محتوای رســانه وجود دارد ،میتوان آن را بر اساس درخواست
مخاطب (روشنفکر ،بیسواد) ،تأثیرهای خاص (اجتماعی ،ضداجتماعی) ،رسانه مورد استفاده
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(تلویزیون ،رادیو ،مطبوعات) ،محتوای جنســی (هرزهنــگاری ،غیره هرزهنگاری) و یا چندین
روش دیگر طبقهبندی کرد (جوشومیکر و دی ریس.)57 :1393 ،
پرداختــن روزنامههای محلی ،به مطالب سراســری و غفلت از مطالــب بومی و مورد نیاز
مخاطبان محلی ،باعث کاهش کمیت و کیفیت محتوای مطالب محلی شده است ،که پیامد آن از
دســت دادن مخاطبان است .این نشریهها ،برای حفﻆ مخاطبان بومی ،نیازمند داشتن راهبرد و
الگوی مناسب برای ارتقاء کیفیت محتوا در برابر روزنامههای سراسری کشور ،در منطقة انتشار
هستند .از آنجا که تا کنون ،در زمینة مسائل مدیریت کیفیت محتوا در روزنامههای محلی ایران،
تحقیق جامع و مناســبی ارائه نشــده و تحقیقها در این زمینه بسیار محدود است ،آنچه در این
مقاله مورد بررســی قرار میگیرد ،ارائة راهبردهای مدیریت محتوا در روزنامههای محلی ایران
است .بنابراین مسئلة این تحقیق ،ترسیم راهبرد مناسب ،برای ارتقاء کیفیت محتوای مطبوعات
محلی است.
اهمیــت ایــن پژوهش از نظر علمی ،این اســت که پژوهش حاضر بــا بهرهگیری از دیدگاه
صاحبنظران حوزة رســانه ،بر اســاس نیازها و مقتضیات روزنامههای محلی و چالشهایی که
با آن مواجه هســتند ،یک راهبرد بومی و محلی ،برای مدیریت کیفیت روزنامههای محلی ایران
تدوین میکند .همچنین اهمیت تحقیق از آنجاست که درحال حاضر ،حدود  150روزنامة محلی
در کشــور ما فعالیت دارند که به دلیل نبود راهبرد مناســب ،بیشــتر آنها با مسئله جدی نداشتن
مخاطب مواجه هســتند و تیراژ آنها ،روزبهروز کاهــش مییابد؛ که این ریزش مخاطب حیات
آنها را به خطر انداخته است .ارائة راهبرد مدیریت محتوا در روزنامههای محلی ایران ،میتواند
از ریزش مخاطب جلوگیری کرده و در بهبود کارایی و بقا روزنامههای محلی مؤثر باشد.
ضــرورت انجام این تحقیق از این جهت اســت ،که به نظر ،نقــش روزنامههای محلی در
ایران ،در حال کمرنگ شدن است .
ســاختار ،محتوا و عملکرد فعلی رســانههای محلی ،برای ایفای مســؤلیت چندان مناسب
نیســت .آنها چه از حیث مدیریت و نگرش و چه از نظر محتوایی و ساختاری ،پیوند متناسبی
را با شرایط متحول جامعه ندارند (زارع .)1386 ،متأسفانه ،نقش مطبوعات و نشریههای محلی
در حال حاضر ،رضایت بخش نیست و مدیریت کیفیت محتوا ،شاید بتواند جان تازهای به این
نشریهها بدهد تا استقبال مردم از نشریههای محلی بیشتر شود.
راهبردهای ارائهشــده در این پژوهش ،چون از دل مصاحبههای محقق با مدیران مســئول
مطبوعات محلی احصاء شــدهاند ،میتواند دستورالعمل مناسبی برای افزایش کیفیت محتوای
مطبوعات محلی برای اجرا باشد.
از جنبة کاربردی ،اهمیت این مطالعه در این است که نتایج مطالعه میتواند توسط مسئوالن
و مدیــران روزنامهها و بهخصــوص روزنامههای محلی مورد توجه قــرار گیرد و راهکارهای

مناسبی را ،برای مدیریت کیفیت محتوا ،در اختیار آنها بگذارد و برخی جنبههای مبهم را روشن
سازد .قلمرو مکانی این تحقیق روزنامههای محلی کشور است و قلمرو زمانی آن از دی 1398
تا تیر  1399است.
هدف اصلی این پژوهش ،ارائة راهبرد مدیریت کیفیت محتوا در روزنامههای محلی ایران
است .راهبرد مدیریت کیفیت محتوا در روزنامههای محلی ایران دارای چه ویژگیهایی است؟
سؤال اصلی این پژوهش است.

تعاریف مفهومی
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مدیریت راهبردی؛ >هنر وعلم تدوین ،اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفهای چندگانه که ســازمان
را قادر میسازد به هدفهای بلندمدت خود دست یابد< (دیوید.)24 :1398 ،
محتوا1؛ منظور از محتوا ،طیف کامل کمی و کیفی اطالعات کالمی و دیداری انتشاریافته توسط
رسانههای گروهی است .به عبارت دیگر ،محتوا به معنای تمام آن چیزی است که در رسانه
دیده و شنیده میشود( .جوشومیکروویریس.)31 :1393 ،
مدیریــت محتوا2؛ عبارت از اعمال مدیریت ،بر جمــعآوری اطالعات ،تولید و توزیع محتوا در
رسانهها است.
کیفیت محتوا؛ عبارت از نوع ســاختار ،مربوط بودن و اهمیت متون در رسانههای مختلف است
(کونگ.)17 :1393 ،
روزنامههای محلی3؛ نشــریة محلی ،رسانهای نوشتاری اســت که به انعکاس رویدادها ،اخبار،
تفاســیر و وقایع روزمره در ســطﺢ منطقه و محل میپردازد و با ارائة تحلیل و نقد مســائل
محلی و بومی ،توجه مخاطبان را جلب میکند (زارع .)31 :1386 ،این نشریههای ادواری،
در ســطﺢ یک استان توزیع میشوند و رویدادهای خبری همان منطقه را در اولویت تولید
پیام و اطالعرسانی قرار میدهند (مرتضوی.)34 :1389 ،

ادبیات تحقیق

مطبوعات ،یکی از پدیدههای ارتباطی گسترده در عصر ارتباطات است که البته ،عمر طوالنیتری
از سایر فناوریهای ارتباطی دارد .مطبوعات ،محصول دنیای مدرن است و از زمان شکلگیری
و انتشــار در بیشــتر جوامع ،کموبیش نقشی ســازنده در فرایند تحولها و رخدادهای جوامع
داشتهاند .انعکاس ،انتشار و تجزیه و تحلیل اخبار و رویدادها توسط مطبوعات و آگاه ساختن
اذهان عمومی ،گاهی روشنگر زوایای ناپیدا و کم پیدای حقایق اجتماعی و خود منشأ تحولهای
1. Content
2. Content Management
3. Local Newspaper

عظیم و چشمگیری در جوامع بشری بوده است .مطبوعات ،به دلیل کارکردها و تأثیرگذاریهای
فراوانی که در حوزههای مختلف فرهنگ ،اخالق ،سیاســت و غیر آن دارد ،از جایگاه ویژهای
در میان وسایل ارتباط جمعی برخوردار است.

نقش و کارکرد نشریههای محلی
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در باب نقش مطبوعات محلی ،در کنار کارکردهای نشریههای سراسری ،باید گفت که این دسته
از مطبوعات ،به طور کلی نقش مهمی در بازتاب نیازها و مشکالت یک منطقة جغرافیایی داشته
و پویایی و رشد آنها ،به توسعة مطبوعات سراسری منجر میشود و افزایش توجه مخاطبان به
این گونه نشریهها ،افزایش خوانندگان و مخاطبان نشریههای سراسری را در پی خواهد داشت.
نشریههای محلی ،یک ابزار فرهنگی بومی است ،که در مقایسه با رسانههای دیگر ،همچون
مطبوعات سراســری ،به علت دسترسی آســان ،از اقبال مردمی بیشتری برخوردارند و به نوعی
رســانة عمومیتری به شــمار میآیند .صاحبان این رســانه ،باید از این پشتوانة مردمی ،جهت
تأثیرگذاری و مخاطب پسندی به خوبی استفاده کنند؛ اما در کنار این امتیازهای مثبت نشریههای
محلی ،به دلیل ضعف بنیة اقتصادی و مالی ،ساختار مدیریتی و اجرایی و نگاه سنتی از وضعیت
مناســبی در استانها و شهرستانها ندارند .این دالیل سبب شــده ،مطبوعات محلی نتوانند ،تا
حدودی به رسالت و کارکرد اصلی خود نزدیک شوند .امروز ،کلی نگری و یک سویه نگری از
مشــکالت دیگر این رسانهها را تشــکیل میدهد ،به طوریکه برای مردم منطقه ،همیشه تازگی
نداشــته و همان اخبار تکراری روزنامهها و رسانههای سراسری را ،با ظاهری همیشگی تکرار
میکنند و ســرعت نوآوری و به روز بودن آنها ،نسبت به رسانههای دیگر کم است .این دالیل
باعث شــده ،مطبوعات محلی ،بیشتر از رســانههای دیگر ،نیازمند حمایت از سوی متولیان امر
باشــند تا بتوانند در سرعت سرسامآور رســانهها در این میدان باقی بمانند و به رسالت واقعی
خود عمل کنند (فروتن و همکاران.)1390 ،
سالهاســت مردم در سراســر جهان ،به روزنامههای محلی بیش از روزنامههای سراسری
توجه دارند ،درنتیجه برخی روزنامههای محلی ،در صفحههای بیشــتر و حتی با آگهی بیشــتری
انتشــار مییابند ،چراکه اغلب روزنامههای سراســری (منتشرشــده در ســطﺢ کشور) ،هر روز
بیش از پیش ،درگیر رقابتهای سیاســی شده و تحت تأثیر سیاستهای دولتی متبوع و یا جناح
مخالف آن (حزب اقلیت) قرار میگیرند.
بــر اســاس آنچه از بررســی مطبوعات محلــی در جهان به دســت آمده ،به طــور معمول
روزنامههــای سراســری ،اخبار محلی خود را ،طبــق قرارداد از تحریریــة روزنامههای محلی
میگیرند؛ کار مبادلة خبر امری عادی اســت ،اما روزنامههای سراســری ،به علت کمبود جا در
نشریه ،معمو ًال قادر به انتشار همة اخبار دریافتشده نیستند.
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در اهمیــت و جایــگاه ویژة مطبوعات محلی ،همین بس که مورخان  24ســپتامبر  1853را
روز آغاز مطبوعات محلی در جهان ثبت کردهاند .این ،نشــاندهندة ارج و ارزش نشــریههای
بومی و محلی اســت؛ بنابراین ،ســتون و پایة اساســی مطبوعات ملــی ،مطبوعات محلی قوی
و قدرتمند اســت .گفتنی اســت ،خیلــی از روزنامهنگاران حرفهای و اعضــای هیئت تحریریه
نشــریههای سراســری ،ابتدا کار روزنامهنگاری را از مطبوعات محلی آغاز کردهاند ،به عبارت
دیگر ،مطبوعات بومی و محلی میتوانند در مرحلههای مختلف ،بهویژه تربیت نیروی انسانی با
تجربه ،مقوم و تقویتکنندة مطبوعات ملی و سراســری نقش داشته باشند .برخی از نشریههای
محلــی ،به مــدد هیئت تحریریههای باتجربه و موفق ،اکنون با گســترة توزیع سراســری چاپ
میشوند؛ کارون ،خراسان ،آفتاب یزد ،خبر جنوب و  ...از جملة اینها هستند.
باید گفت نشــریههای ما ،بهویژه نشــریههای محلی هنوز نتوانستهاند" ،آگاهی" نه " آگهی"
را ،در بطــن زندگــی روزمرة مردم قرار دهند .از این رو ،خواندن یا نخواندن روزنامه در زندگی
بیشتر افراد جامعه تأثیرگذار نیست .این نکتهای است که در هر حال یک نشریة محلی از جهات
مختلف باید به آن توجه داشــته باشــد تا به عنوان یک نیاز ضروری مورد استفاده قرار گیرد .با
ایــن وصف ،بودن یا نبودن مطبوعات محلی چه توفیری در زندگی انســانهای امروزی دارد؟
(رستمی.)25 :1389 ،
البته امروزه ،کارکردهای نشــریههای محلی ،در برخی موارد دیده میشــود که رنگ و بوی
خاصی میگیرد؛ مث ً
ال در شهرســتان خاصی بیشتر موارد سیاسی و اتفاقهای روز آن را منعکس
میکننــد ،در حالیکه برخی دیگر از نشــریههای محلی ،به مســائل اجتماعی اهمیت بیشــتری
میدهند و حتی برخی اخبارهای کلیتر و سراسری را هم بازگو میکنند.
هنگامی که ،در فرایندهای تولید و انتشــار اطالعات در حوزه رســانه ،صحبت از محتوا به
میان بیاید ،منظور این است که اطالعات مبادلهشده چه ارزشی را ،در زمینه های مختلف ،برای
کاربر نهایی یا مخاطب ایجاد خواهد کرد .محتوا را میتوان به وسیلة انواع رسانهها منتقل کرد.
همچــون متن ،تصویر ،صوت ،ویدئــو ،اینترنت ،تلویزیون یا حتی تئاتــری که به صورت زنده
اجرا میشــود .از لغت محتوا ،برای شناســایی و معرفی قالبهای مختلفی استفاده میشود که
اطالعات به خود میگیرد ،و به محتوا به عنوان مؤلفة تغییرپذیری از رسانه نگاه میشود که به آن
ارزش افزوده میدهد ،واژة " محتوا" به طور معمول در محاوره ،بهجای رسانه استفاده میشود؛
اگرچه ،کاربرد دقیقتر و بهتر برای واژة محتوا ،این است که به محتوای موجود در رسانه اشاره
کند و نه به خود رســانه .همچنین ،گاهی اوقات از واژة " رســانه" یا ســایر ترکیبهایی که از
این واژه ســاخته میشود ،مثل چندرسانهای یا ابررسانه ،برای اشاره به نوعی از محتوا استفاده
میشود؛ که اشتباه است (آشنا و برزویی.)24 :1390 ،
از آنجا که واژة " محتوا" در حوزة رسانه و تبلیغات و بازاریابی ،بهطور فزاینده و گستردهای
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اســتفاده میشود ،عموم مردم از این واژه کمتر استفاده میکنند و اشتیاقی به کاربرد آن در گفتار
روزمرة خود ندارند .بنابراین ،تنها گروه خاصی که به مفاهیم بازاریابی و رسانه آشنا هستند ،این
واژه را ،آن هم بهندرت ،به کار میبرند .برخی افراد خبرة حوزه محتوا و رسانه ،بر این باورند که
اســتفاده از این لغت ،فهم مطلب را دشوار و درک مفاهیم را پیچیده و انتقال اطالعات را برای
نویسنده مشکل میکند (لواسانی.)14 :1382 ،
مؤلف یا ناشــری که برای نخســتین بار ،اطالعاتی را تولید و منتشر میکند ،ممکن است در
قبال ارزش موجود در تمام محتوای مطلب ،مســئولیت نداشــته باشد؛ مث ً
ال ممکن است بخشی
از یک مقاله یا یک خبر ،نقل قولی از یک فرد ،کتاب یا تارنمای دیگر یا حتی برداشــت آزادی
از نتایج یک تحقیق باشــد .در اینصورت ،ارزش محتوای مقالة اقتباســی ،ممکن است بسیار
متفــاوت با ارزش محتوای مقالة اصلی باشــد .به این معنا که ممکن اســت ،مقالة اصلی معتبر
باشد ،اما مقالة اقتباسی اعتبار کافی نداشته باشد؛ یا بالعکس .بنابراین ،اگر محتوای منبع اصلی
نادرست باشد ،از لحاﻅ حقوقی ،نمیتوان نویسندة مقالة اقتباسی را ،به دلیل رجوع به مقالهای
که اشتباه است ،بازخواست کرد (هارولسون و راچ.)22 :2012 ،1
ایــن امــکان برای همه وجود دارد ،که نتایج مد نظر خــود را از محتوا بگیرند و ارزشهای
جدیــدی بر پایة اطالعات درون محتوای ارائهشــده ،ایجاد کننــد که به فکر مالک اصلی محتوا
نرســیده اســت؛ این رخداد را نــوآوری مینامند .نــوآوری ،فرد را قادر میســازد ،با پردازش
اطالعات به شیوهای متفاوت یا حتی خلق مفاهیم جدید ،محتوای تازهای ایجاد کرده و مرزهای
دانش را گسترش دهد (جهانگرد.)17 :1385 ،
ذکر این نکته ضروری است ،که الزم نیست همیشه ،تمام اطالعاتی که در محتوا قرار دارد،
خالقانه تولید شــده باشــد ،یا تغییری نوآورانه داشته باشد .با توجه به پیشرفتهای فناورانهای
همچون تلفنهای همراه هوشــمند ،که در اختیار میلیونها نفر در سراســر جهان قرار دارند ،یا
سنســورهای هوشــمندی که به صورت خودکار ،اتفاقهای پیرامون خود را ذخیره و بازنشــر
میکنند ،اطالعات ،در کســری از ثانیه ،در گسترهای عظیم منتقل میشوند و ممکن است به نظر
برســد محتوای جدید ،دائم در حال تولید است .تارنمای یوتیوب ،یا شبکة اجتماعی فیسبوک،
بهترین نمونه از رســانهها و فناوریهای اطالعاتی جدیدی هســتند که امکان بازنشر محتوا را
توسعه داده و سرعت بخشیدهاند (آشنا و برزویی.)11 :1390 ،
مطبوعات محلی ،میتوانند با درج خبر ،گزارش ،مصاحبه و تحلیل و بررســی رویدادهای
اجتماعی نقش ارزندهای در ســاختن افکار عمومی بر عهده داشــته باشند .اگر این مطالب ،در
روزنامههای چاپ تهران ،بیشتر منعکس شوند و پوششی به اندازة این شهر و شهرهای نزدیک
آن داشــته باشند و به شــهرهای دورتر دیر برسند ،یا اص ً
ال نرسند ،در حقیقت ،بخش وسیعی از

 /سال سیوسوم  /شمارة  / 2پیاپی / 127
156
راهبردهای مدیریت کیفیت محتوا در روزنامههای…
سیدهطناز جعفری ()149-170

جمعیت کشور بیخبر گذاشته شده و از آموزش و تأثیرپذیری در قبال مسائل اجتماعی محروم
میشــوند .در انتشــار مطبوعات محلی ،عالوه بر پدیدههای ملیـ فرهنگی کشــورمان ،باید به
پدیدهها و ارزشهای فرهنگی قومیـ منطقهای و محلی نیز توجه کرد و نظام مطبوعات متناسب
با چنین ارزشهایی را ،در وســعت این سرزمین پهناور شکل داد .برای گام گذاشتن در این راه
و انتشــار یک روزنامة محلی ،روزنامهنگاران ویژهای نیز الزماند ،که حتیاالمکان باید محلی و
مســلط بر زبان وگویشهای محلی باشند ،مخاطبان خود را خوب بشناسند ،ارزشهای آنان را
بدانند و در مورد خاســتگاههای تاریخی ،اجتماعی و اقتصادی منطقه از آگاهی کامل برخوردار
باشند تا بتوانند در زمینة جمعآوری اطالعات و اخبار و تجزیه و تحلیل درست و سپس انتقال
آنها به مخاطبان ،کارایی الزم را داشته باشند.
شــناخت مخاطبان و نیازهای آنها ،نخســتین و اساســیترین گام ،جهت موفقیت مطبوعات
محلی اســت .این موضوع ،در همه رســانههای جمعی صادق اســت .اما به دلیل اینکه ،فعالیت
مطبوعات محلی ،با محدودیتها و تنگناهایی که جهت انتشــار دارند ،بیشــتر متکی به مخاطبان
اســت ،اهمیت بیشــتری پیدا میکند .از طرفی ،رونق فعالیتهای فرهنگی و زمینهســازی برای
رشــد و توسعة همهجانبه ،احتیاج مبرم به نظام کارآمد اطالعرسانی دارد .در این میان ،مطبوعات
محلی میتوانند نقش مؤثری در این زمینه ایفا کنند و به رشد و توسعة متوازن در مناطق مختلف
کشور یاری رسانند .به منظور رسیدن به وضعیتی که مطبوعات محلی ،بتوانند ارتباط نزدیکتر و
گستردهتری با مخاطبان خود برقرار کرده و از این راه به توسعة فرهنگی منطقه و محل کمک کنند،
الزم و ضروری است که تصویر دقیقتری از ویژگیهای مخاطبان و عالقهمندی آنها حاصل شود.

مدیرت محتوا در مطبوعات

بــا توجه به تأثیرگــذاری مطبوعات محلی و اینکه در منطقه جغرافیایــی محل فعالیت خود ،به
عنوان بازوان توانمند مطبوعات سراســری ،میتوانند نقش و کارکرد بسیار خوبی داشته باشند،
آســیبهایی که متوجه مطبوعات محلی و مانع حرکت پرشــتاب آنها اســت ،میتواند بسیار
حیاتــی باشــد .مککوایل ،مطبوعات را ،یکــی از مهمترین و قدیمیترین ابزار اطالعرســانی
میداند و معتقد است ،هنوز تأثیر خود را نسبت به سایر وسایل ارتباطجمعی مدرن حفﻆ کرده
اســت ،تا آنجا که حتی سایر وسایل ارتباطجمعی با فناوری پیشرفتة خود ،هنوز نتوانستهاند به
اندازة مطبوعات تأثیرگذار باشند (مککوایل.)144 :1388 ،
یکی از شــاخصهای نشریة خوب ،محتوا اســت .یک روزنامه ،بیش از نصف محتوایش
تولیدی اســت ،بنابراین هزینههای ثابت ســردبیری و کارکنان را ،در پی خواهد داشــت و در
بعضی از مطبوعات ،برای پایین آوردن هزینههای روزنامه از مطلب کپی اســتفاده میشــود؛ که
محتوای روزنامه را پایین خواهد آورد (خاشــعی .)14 :1391 ،بســیاری از دســتاندرکاران و

بــه منظور رعایت اختصار ،درجدول  1خالصهای از پیشــینة تحقیقات داخلی و خارجی ارائه
شده است.
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فعاالن مطبوعاتی از لحاﻅ تحصیلی ،تناسبی با عرصههای کار خود ندارند و به دلیل عالقه ،ذوق
و اســتعدادهای فردی پا به عرصة مطبوعات نهادهاند .جاذبههای نهفته در بطن کار مطبوعاتی،
میدان پر کششی برای جذب نیروهای مستعد و جوان است (هاشمی فارسیزاده.)18 :1391 ،
حیات حرفهای و مقبولیت هر نشریهای ،به میزان نیروهای کارآزموده و کیفیت انتشار مطالب
آن بســتگی دارد ،که زاییدة نیروهای کارآزموده اســت .متأســفانه ،تعداد انبوهی از نشریههای
نوظهور ،با کمترین پشتوانه از نیروهای متخصص ،پا به عرصه وجود گذاشتهاند .این مطبوعات،
هیﭻگونه جایگاه و قدرت تأثیرگذاری در جامعه و میان مردم ندارند (کرمینژاد.)25 :1391 ،
با توجه به حوزة فعالیت نشریههای سراسری و بیان مشکالت کلی کشور در آنها و توجه
کمتر آنها به مسائل و مشکالت خاص استانها و دیگر شهرهای کشور ،الزم است که مطبوعات
محلی ،تریبون بیان مسائل و مشکالت خاص استانها و شهرها باشند .اگر چه مطبوعات محلی،
در ارتقاء ســطﺢ علمی جامعه و بیان مشــکالت آنها ،تا حصول نتیجه ،میتوانند بســیار مؤثر
باشــند و تخصصیتر به بیان مشــکالت و راهحل آنها بپردازند؛ ولی مشــکالت و موانعی که
ســد راه مطبوعات محلی است ،امکان رشد و تأثیرگذاری را به آنها نمیدهد .مطبوعات ،آینة
روزانة جامعه است که همراه و همگام با مردم و تحولها پیش میرود ،مستقیم از حکومت تأثیر
میپذیرد و بر آن تأثیر میگذارد و در واقع ،با شــرایط و ویژگیهای جامعه پیوندی ناگسســتنی
دارند .شــاید به همین دلیل بعضی از صاحبنظران ،مطبوعات را وســیلة رســیدن به توسعه و
برخی دیگر از نمونههای آن میدانند .به نظر میرســد ،این دو الزم و ملزوم یکدیگرند و برای
داشــتن مطبوعات حرفهای و آزاد ،باید جامعهای سالم و پویا داشت و این جامعه ،بدون چنین
مطبوعاتی ،بــه وجود نخواهد آمد .مطبوعات ،یکی از رایجترین و شــاخصترین محصوالت
جامعة صنعتی اســت و در دنیای امروز ،مصرف روزنامه و مجله ،شــاخصی بســیار گویا برای
اندازهگیری میزان پیشرفت و توسعة هر کشوری است.
مطبوعات محلی ،بازتابی از نیازها و مشــکالت و مســائل زندگی ،در گســترة جغرافیایی
یک شــهر یا منطقة ویژه است و کیفیت محتوای نشریهها رضایت مخاطبان را به همراه خواهد
داشــت .مطبوعات محلی ،کارکردهای گوناگونی دارند ،از جمله آگاهی از مســائل روز جامعه،
اطالعرســانی در مورد رویدادها ،مسائل ،مشکالت ،پیشرفت ،امکانات ،جاذبهها و ویژگیهای
یک منطقه اســت و با تأکید بر ارزش خبری مجاورت ،مســائل و مشکالت محل انتشار خود را
مورد بررسی قرار میدهد (ملوین دفلور.)109 :1387 ،
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خراسانی
و همکاران
()1395

عنوان پژوهش

نتایج

جایگاه روزنامهنگاری
محلی از نگاه
کارشناسان و
متخصصان این حوزه

ازنظر مدیران ،دبیران ،خبرنگاران و استادان روزنامهنگاری،
تأثیر رعایت اصول حرفــهای روزنامهنگاری ،اهمیت تخصص
روزنامهنگاری در جذب مخاطب؛ تأثیر پاداش ،تشــویق ،حقوق
و مزایــا؛ تأثیر امکانــات ســختافزاری و نرمافزاری؛ رابط
خبری ،ویزیتور ،کارآموز و کارمند؛ وجود شــبکههای مجازی؛
داشتن مدرک تحصیلی مرتبط؛ اهمیت انتشار مرتب و پوشش
اخبار و موضوعهای مورد انتظار مخاطبان؛ تناسب میان اخبار
سیاسی ،اجتماعی و ورزشــی محله؛ کاربرد طراحی و گرافیک
در روزنامةمحلی؛ تناســب میان شاغالن و پستهای تخصصی
مورد نیاز؛ تنوع خبــر و گزارش خبری و اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی بومی محلی؛ لزوم زمینههای اقلیمی ،تاریخی و فرهنگی
محلــه ،در کیفیت کار روزنامهنگاری محلی با اهمیت اســت؛
امــا آنها در هیچیک از این زمینهها شــناخت کافی ندارند.
همچنین ،درخصوص مشکالت و محدودیتهای روزنامهنگاری
محلی ،یافتهها نشــان داد فقط حدود نیمی از مدیران ،دبیران،
خبرنگاران و استادان برجســته روزنامهنگاری از مشکالت و
محدودیتها ،آگاهی دارند.

راهکارهای افزایش
استقبال مردم یزد از
مطبوعات محلی
تحلیل ساختار و
محتوای مطبوعات
محلی از حیث توجه به
اصول روزنامهنگاری
حرفهای و توسعهای
(مورد مطالعه :نشریات
استان اردبیل)
تحلیلی بر اثرگذاری
رسانههای جمعی و
مطبوعات از دیدگاه
ساکنان نواحی روستایی
شهرستان کنارک
(مطالعة موردی:
دهستان زرآباد غربی)

علت عمدة استقبال نکردن مردم یزد از مطبوعات محلی ،عدم
شــناخت آنان از نشریهها ،مناســب نبودن مطالب و محتوای
نشــریههای محلی و توجه نکــردن به خواســتههای مردم و
عالئق آنان و همچنین پایین بودن ســطح کیفی گرافیکی و فنی
نشریههای بود.
بیشترین ســبک مورد استفاده در نشریههای استان اردبیل را
سبک خبر و مطالب غیرتولیدی تشکیل دادند .همچنین بیشترین
منبع مورد استفاده در مطالب ،مربوط به خبرگزاریهای داخلی
است؛ درحالیکه مطالب زیادی نیز بدون منبع بودهاند .درکل
میتوان گفت که مطبوعات اســتان اردبیل ،در زمینة رعایت
اصول حرفهای روزنامهنگاری در برخی موارد موفق و در برخی
موارد ناموفق بودهاند.

میزان دسترســی به رسانهها بســیار ضعیف ،میزان استفاده
بهنســبت مطلوب ،میزان نقشآفرینی آنها در ارتقای آگاهی
عمومی بهنسبت مطلوب و به طور کلی ،نقشآفرینی رسانهها در
مسیر توسعه نواحی روستایی بسیار ضعیف است.

5

تقیپور و
همکاران
()1395

مطالعه کیفی
آسیبهای مطبوعات
محلی شهر اصفهان از
دیدگاه فعاالن باتجربه

ضعف در عملکرد و تخصص مدیران و ســردبیران مطبوعات
محلــی ،ضعف در تخصص و اخالق حرفــهای روزنامهنگاران
و خبرنــگاران مطبوعات محلی ،پایین بــودن کیفیت محتوایی
نشریههای محلی ،جذاب نبودن ظاهر و جذابیت جانبی ،توزیع
نامناسب مطبوعات محلی و فعالیت نامناسب متصدیان دکههای
مطبوعاتی ،مهم ترین آســیبهای درونی و عوامل اقتصادیـ
عوامل اجتماعیـ عوامل فرهنگی و عملکرد سازمانهای دولتی
و غیردولتی و تشکلهای مطبوعاتی مهم ترین آسیبهای بیرونی
مطبوعات محلی شهر اصفهان بود.
مطالعات خارجی

8

بررسی الگوی استفادة
جامعه خوانندگان
روزنامه از روزنامههای
محلی

 73درصــد از پاســخگویان حداقل یک بــار در هفته یکی از
روزنامههای محلی شــهر خود را مطالعــه میکنند و میانگین
زمانــی را کــه هر یــک از ایــن73درصد صــرف خواندن
روزنامههــای محلی میکننــد  37/5دقیقه اســت .همچنین
62درصد از پاســخگویان ،روزنامه محلی را برای کسب اخبار
محلی30 ،درصد برای کســب اخبار ورزشی محلی و 39درصد
برای کسب اخبار محلی آموزش و پرورش مطالعه کردهاند.

توانمندیهایی که
مرکز مدیریت
سازمانهای رسانهای
رسانه ام ام
برای رقابت و کسب
سی دانشگاه
نورث وسترن برتری در محیط پیچیده
2
رسانهای باید داشته
آمریکا
باشند
()2013

سازمانهای خبری ،باید مثل کارآفرینان ،به این بیندیشند که
چگونه میتوانند مزیتهــای تازه خلق کنند ،خدمات جدید به
مشتریان خود ارائه دهند ،راههای جدید برای کسب و کارشان
پیدا کنند و مدلهای تجاری تازه برای محیط خلق کنند .منظور
از خدمات جدید در ســازمانهای رســانهای ،ایجاد راههای
جدید برای درگیر کردن و متعهــد کردن مخاطب به پیگیری
محتوای رسانهای ،است .ســازمان رسانهای باید سناریوهای
ممکن برای محیــط پیش رو را طراحی و بــا دقت ،مدلهای
درآمدزایــی در جهان وب را پیگیری کنــد .برگ برنده آیندة
رســانه ،دست سازمانهایی است که ســناریوهای صادقانه و
واقعبینانه برای درآمدزایی در بازار مجازی داشته باشند.

یوساکالی
()2005

1

بخش
تحقیقات
کالج پیمایش
روزنامهنگاری

بررســی منابع و مطالعات حاکی از آن اســت که مطبوعات محلی ایــران ،هم از جنبة محتوای
مطالب و هم از نظر امکانات و نیروهای حرفهای ،کارکرد ارزشــمند و واقعی خود را در روند
توســعة جامعه از دســت دادهاند و به دلیل مشکالت و آسیبهای متعدد ،قادر به برآورده کردن
1. Uskali
2.MMC Media Management Center, Northwestern University
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7

توجه به سیگنالهای
ضعیف ـ مفهوم
کلیدی برای نوآوری
روزنامهنگاری به
نقاط ضعف و قوت
روزنامهنگاری

روزنامهنگاری نوآوری ،با تمرکــز بر فرایندهای نوآوری ،باید
نکات کلیدی را شناسایی و درک کنند؛ مفهوم "سیگنال ضعیف"
بهتــر از روزنامهنــگاری پیش از این بوده اســت و این مهم
اســت که نوآوری هم باشــد روزنامهنگاران توجه بیشتری به
سیگنالهای ضعیف در کار خود دارند.
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نیازهای این حوزه از رسانهها و مخاطبانشان نیستند .اما باید اذعان کرد ،هیﭻیک از مطالعات،
جایگاه روزنامهنگاری محلی و مشکالت آن را از دیدگاه خود مدیران و کارشناسان این حوزه
مورد بررســی قرار نداده و با معیار درونی به بررســی موضوع نپرداختهاند .حال آنکه ،یکی از
علــل اصلی ناتوانــی در حوزة مطبوعات و روزنامهنگاری محلی ،ناشــی از شــناخت ناکافی،
دربارة اهمیت این گونه مطبوعات از یک ســو و فقدان آگاهی ،دربارة مشــکالت و چالشهای
آن ،از ســوی دیگر اســت؛ به گونهای که حتی مدیران و کارشناسان این حوزه ،گاه از مشکالت
نشریههای محلی ،غافلاند .مشاهدة این وضعیت ،پرسشهای متعددی را در ذهن محقق متبادر
میسازد .نوآوری این تحقیق ،ارائة راهبردی برای مدیران مطبوعات محلی است تا به باال بردن
کیفیت محتوای نشــریههای خود بپردازند و از سقوط شــمارگان و از دست دادن مخاطبان ،به
عنوان سرمایههای اصلی خود ،جلوگیری کنند.
از آنجا که از نظر دانیل لرنر ،وجود مطبوعات در جامعه در سایة سوادآموزی و شهرنشینی،
میتواند مناطق توســعهنیافته را به سمت توسعة اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی سوق
دهــد (لرنر  ،)1950،مﻚكوایل با محور قرار دادن گزارش كمیســیون بینالمللی یونســكو ،در
ســال 1980م ،.كوشید بنیانهای هنجاری نظریة توسعهگرا را ،به صورت مجزا برای رسانههای
جمعی این كشــورها تدوین كند .مروری بر توصیة این گزارش ،به كشــورهای در حال توسعه،
میتواند ریشههای این دیدگاه را تا حدودی برای ما روشن سازد:
 éتحكیم استقالل خوداتكایی؛
 éادغام ارتباط در توسعه؛
 éتحكیم هویت؛
 éكاهش آهنگ تجاری شدن ارتباطات؛
 éتوجه به جداییناپذیری آزادی مسئولیت روزنامهنگاران؛
 éدو سویه كردن جریان بینالمللی اخبار؛
 éدموكراتیﻚ ساختن ارتباط (تهرانیان.)1376 ،
بر اســاس این توصیهها ،مجموعهای از اصول هنجاری به دســت آمد ،كه با اصول حاكم بر هر
دو جهان سرمایهداری و سوسیالیستی متفاوت بود .این مجموعه ،رسالت اصلی رسانهها را ،در
حمایت و تقویت و بسط سیاستهای مربوط به توسعة اقتصادی كشور میداند كه به دنبال آن،
ارج نهادن به استقالل و هویت فرهنگ جامعه و حمایت از حق برقراری ارتباط را ،برای آحاد
مردم مطرح میسازد .به طور طبیعی ،مطبوعات محلی با کمک به مخاطبان برای شناخت بیشتر
جامعه ،آنان را برای مشارکت در توسعة کشور آماده میسازند.

روش تحقیق
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این تحقیق ،از نظر هدف ،یک پژوهش کاربردی اســت ،چراکه عالوه بر جنبة آگاهیبخشــی و
علمی ،جنبة کاربردی نیز برای اصحاب رســانه خواهد داشت .همچنین از آنجا که این تحقیق،
در صــدد ارائــة راهبرد مدیریت کیفیت محتوا ،در روزنامههای محلی ایران اســت ،اکتشــافی
بهشــمار میرود .بــا توجه به هدف و ماهیت ،این پژوهش از نظــر روش ،یک پژوهش آمیخته
(کیفیـ کمی) اســت .بــرای بخش کیفی ،روش این تحقیق گراندد تئوری اســت و برای بخش
کمی از روش پیمایشــی اســتفاده شده است .در گام اول با بررســی وضعیت موجود ،دادههای
به دســت آمده در ده مقولة اصلی طبقهبندی میشــوند .در گام دوم ،به دنبال این هستیم که برای
طراحی الگوی مدیریت کیفیت محتوا ،در روزنامههای محلی ایران ،کدگذاری گزینشــی را ،بر
اســاس مدل نظری انجام دهیم و در نهایت در گام ســوم ،به ارائة مدل بپردازیم .ارتباط ســایر
طبقهها با طبقة محوری ،در شش عنوان میتواند تحقق داشته باشد ،که عبارت از شرایط علّی،
پدیدهمحوری ،راهبردها و اقدامها ،شــرایط زمینهای و پیامدها اســت (اســتراوس و کوربین،
 .)1385بعد از تعیین مقولهها ،در مرحلة بعد ،طبقات اصلی نظریه تعیین میشوند.
برای بخش کمی از روش پیمایشــی استفاده شده است .جامعة آماری بخش کمی پژوهش
شــامل کلیة روزنامهنگاران روزنامههای محلی شهرهای مختلف ایران بوده است .این افراد در
روزنامههای محلی شناسایی و در همان جا پرسشنامه پر کردند.
جامعة مورد مطالعه را ،صاحبنظران حیطة رسانه ،روزنامهنگاری و مدیریت کیفیت محتوا
تشکیل میدادند .در این بخش ،نمونهگیری به صورت نظری انجام شد .در نمونهگیری نظری از
رویدادها نمونهگیری میشــود ،نه لزوم ًا از افراد .چنانچه به افراد نیز مراجعه شود ،هدف اصلی
و کلیدی کاوش رویدادهاســت .اگرچه قاعدة خاصی ،برای حجم نمونه در راهبرد کیفی وجود
نــدارد ،ولــی برای گروههای همگون  6تا  8واحد و برای گروههــای ناهمگون  12تا  20واحد
پیشــنهاد شده است( .حجتی و محمدداودی  )1396 ،مصاحبهها نیز تا اطمینان از اشباع نظری
ادامه پیدا کرد.
در این مطالعه ،با  12نفر از صاحبنظران حیطه رســانه ،روزنامهنگاری و مدیریت کیفیت
محتوا به حالت اشــباع رســیدیم .برای انتخاب خبرگان ،معیارهایی در نظر گرفته شد و نفراتی
برای مصاحبه انتخاب شدند که حداقل یکی از معیارهای زیر را داشته باشند:
 .1دارا بودن مطالعات مستند در زمینة موضوع مورد مطالعه؛
 .2انجام حداقل یک پژوهش در زمینههای مرتبط با موضوع پژوهش؛
 .3داشتن نظریة معتبر در زمینة موضوع مورد پژوهش؛
 .4دارا بودن حداقل یک مقاله در زمینة موضوع پژوهش؛
 .5انجام ترجمه یا تألیف کتاب در زمینة موضوع پژوهش؛

 .6دارا بودن سابقة تدریس در زمینههای مرتبط با موضوع پژوهش؛
 .7دارا بودن سابقة مدیریت اجرایی در زمینة رسانه ،روزنامهنگاری و مدیریت کیفیت محتوا.
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انتخــاب شــرکتکنندهها ،بر اســاس روش نمونهگیری هدفمند از صاحبنظــران حوزة مورد
مطالعه در دانشگاه انجام شد که مایل به مصاحبه نیز بودند ،مصاحبهها ،در اتاق این استادان ،با
توجه به راحتی و رضایت شرکتکننده ضبط شد.
از مصاحبه شوندهها  18سؤال پرسیده شد ،از جمله:
 .1سبک خبر ،مصاحبه ،گزارش و تفسیرهای روزنامههای محلی به چه صورت است؟
 .2کیفیت محتوا و موضوع روزنامههای محلی به چه صورت است؟
 .3توجه به مسائل محلی ،عقاید و فرهنگ ،میراث فرهنگی آداب و سنن مشاهیر محلی و ادبیات
و زبان محلی در روزنامه های محلی به چه صورت است؟
 .4توجه به مسائل و انتقاد از مسئوالن در روزنامههای محلی به چه صورت است؟
 .5وضعیت گرافیک و صفحه آرایی و استفاده از رنگ در مطبوعات محلی به چه صورت است؟
 .6امکانات شغلی روزنامهنگاران و خبرنگاران مطبوعات محلی به چه صورت است؟
 .7رپرتاژ آگهی ،چه تأثیری بر کیفیت محتوا در نشریههای محلی دارد؟
 . 8آموزش خبرنگاران و سایر دستاندرکاران روزنامههای محلی چقدر بر کیفیت محتوا تأثیر
دارد؟
 .9حمایــت دولــت و عملکرد ســازمانهای دولتــی و غیردولتی و تشــکلهای مطبوعاتی ،در
مدیریت کیفیت روزنامههای محلی چه نقشی دارند؟

روایی و پایایی تحقیق

در این پژوهش ،جهت دســتیابی به دادههای کیفی از روش ســه سوسازی استفاده شد .روش
ســه سوســازی ،به دنبال تأیید یافتههای پژوهش از طریق توسل به شواهد تأییدکننده است که
این فرایند شامل بهکارگیری شیوههای مختلف گردآوری دادهها ،استفاده از منابع متعدد دادهها،
تحلیلها یا نظریههایی اســت که به منظور بررسی اعتبار یافتههای پژوهش بهکار برده میشود.
به کمک ســه سوسازی ،میتوان سوگیریهایی را از بین برد که ممکن است نتیجة تکیه بیش از
حــد بر هر یک از روشهای جمعآوری دادهها ،منابع ،تحلیلها یا مبانی نظری هســتند (گال و
همکاران.)1395 ،
از آنجــا کــه پایایی تحقیقــات کیفی ،همچون تحقیقــات کمی ،مورد وثوق نیســت ،در
تحقیقات کیفی ،پایایی را به آن معنا نداریم و به جای آن از قابلیت اعتماد یافتهها و  ...استفاده
1

1 Triangulation

شــد .پیشنویس اولیه یافتههــای پژوهش ،در اختیار همکاران پژوهش (اســتادان راهنما و
مشاور) قرار گرفت و عالوه بر این ،محقق به مقایسه و تطبیق مداوم کدهای استخراجشده و
مستندات پژوهش (مصاحبه) اقدام کرد و تالش شد تا اصالحات و نکات الزم در پردازش
نهایی اعمال شود.

یافتهها
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با نظر اســتادان و کارشناســان امر ،از کلیه شاخصهای به دســتآمده از تحلیل کیفی محتوای
مصاحبهها ،تعداد  47شــاخص ،برای طراحی راهبــرد مدیریت کیفیت محتوا ،در روزنامههای
محلی ایران به کار گرفته شده است .شکل پارادایمی زیر ،نشاندهندة یافتههای تحقیق و مقولة
راهبرد مدیریت کیفیت محتوا در روزنامههای محلی ایران است.
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پیامدها

جذب مخاطب

اهمیت سایت برای نشریه

پیگیری مسئوالن

آماده سازی زیربنا

تولید محتوا

رضایتمندی مصاحبهشوندهها

شرایط مداخلهگر

حرفهای بودن موضع گیری نقد

داشتن شامة خبری

بهروز بودن مدیران نشریه

داشتن تعهد در روزنامهنگاری

ارتباطات هممحلی بودن

ترجیح دادن نشریههای مستند و مکتوب
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شکل ( )1مدل الگوی مدیریت کیفیت محتوا در روزنامههای محلی ایران

شکل  .1مدل الگوی مدیریت کیفیت محتوا در روزنامههای محلی ایران

تالش برای افزایش سواد رسانهای مخاطب

عنوان حرفه اقتصادی ،استاندارد نبودن امکانات ،عدم بودجه برای بروزرسانی تجهیزات ،موازی کاریها ،داشتن پلن طوالنی مدت برای نشریه،

تشکلها و انجمنهای مطبوعاتی ،رعایت قوانین مطبوعات ،تعامل به کسب و کار محلی ،آموزش خبرنگاران ،وجود تشکلهای مختلف ،نگاه به

کیفی ،کمک به رونق کسب و کار ،قدردانی از سردبیران موفق ،استفاده از تجربه کشوهای موفق برای ارتقای سواد رسانه ای مردم ،ایجاد

الزم ،دیدن آموزشهای تخصصی ،اجرای دورههای خبری ،همکاری نهادهای مسئول ،سواد رسانهای پایین مخاطب ،تشویق برای ارتقای سطح

رپورتاژ آگهی به عنوان منبع درآمد ،استقالل محتوای خبری از تبلیغات ،ارتباط درآمد نشریه با معیشت و وضع اقتصادی مردم ،داشتن تخصص

یادگیری تجربی روزنامه نگاری

پرداختن به مسائلی مانند فقر و فساد و اعتیاد

توجه به مسائل محلی

دوری از محیط واقعی اطالعرسانی

پشتیبانی و مسائل مالی

دورههای آموزشی

راهبردها و اقدامات

پدیدهمحوری

امکانات ،نداشتن سیستم توزیع حرفهای ،کمبود امکانات رفاهی ،عدم هماهنگی در توزیع ،اهمیت منابع مالی

در محتوا ،پرداختن به مسائل پولساز و اقتصادی ،نپرداختن به توسعة انسانی ،ضعف آموزش دانشگاهی ،عشق به کار روزنامهنگاری ،کمبود شدید

مدیران با خبرنگاران ،نداشتن امنیت شغلی و درآمد مناسب ،عدم پشتیبانی از خبرنگاران ،توزیع مناسب ،اخالق حرفهای ،محافظهکاری روزنامهها ،ضعف

سیاستهای حمایتی دولت ،ضعیف بودن وضعیت بیمه و حقوق روزنامهنگاران ،توزیع خوب روزنامههای محلی ،پروندههای قضایی ،تعامل مسئوالن و

شرایط زمینهای
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کمبود مصاحبههای چالشی و هدفدار

محدودیتهای اقتصادی

جذابیت بحثهای سیاسی

ناتوانایی در جذب افراد متخصص

ضعف فرهنگ در جامعه

ضعف در گرافیک و صفحهآرایی

شرایط علی

باتوجه به شکل ،1میتوان مقولههای حاصل ازکدگذاری دادهها را به این شرح توضیﺢ داد:
شــش مقولة مهم حاصل کدگذاری ســه مرحلــهای ،باز ،محــوری و انتخابی مصاحبههای
ســاختنیافته با مصاحبهشــوندگان بود .چهار مقولة بسترهای شــکلگیری محتوا و یک مقولة
تعیین راهبرد و یک مقولة انتخابی دیگر ،دستاوردهای اجرای راهبرد مدیریت کیفیت محتوای
مطبوعات محلی ایران است (شکل  )1که به ترتیب عبارت اند از شرایط زمینهای ،شرایط علّی،
شرایط مداخلهگر ،پدیده محوری.

ج .شرایط مداخلهگر
مؤلفههای شــرایط مداخلهگر عبارت اســت از :رپورتاژ آگهی به عنوان منبع درآمد ،اســتقالل
محتوای خبری از تبلیغات ،ارتباط درآمد نشــریه با معیشــت و وضع اقتصادی مردم ،داشــتن
تخصــص الزم ،آموزشهای تخصصی ،اجرای دورههای خبری ،همکاری نهادهای مســئول،
ســواد رســانهای پایین مخاطب ،تشویق برای ارتقای ســطﺢ کیفی ،کمک به رونق کسب و کار،
قدردانی از ســردبیران موفق ،اســتفاده از تجربه کشــورهای موفق برای ارتقای سواد رسانهای
مــردم ،ایجاد تشــکلها و انجمنهای مطبوعاتی ،رعایت قوانین مطبوعات ،تعامل با کســب و
کار محلــی ،آموزش خبرنگاران ،وجود تشــکلهای مختلف ،نگاه به عنــوان حرفة اقتصادی،
اســتاندارد نبودن امکانات ،نبود بودجه برای بهروزرســانی تجهیزات ،موازیکاریها ،داشتن
برنامة طوالنیمدت برای نشریه ،تالش برای افزایش سواد رسانهای مخاطب.
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ب .شرایط علّی
ضعف در گرافیک و صفحهآرایی ،ضعف فرهنگ در جامعه ،ناتوانی در جذب افراد متخصص،
جذابیت بحثهای سیاســی ،محدودیتهای اقتصادی ،کمبود مصاحبههای چالشی و هدفدار،
در مقولة شرایط علّی شناسایی شدند.
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الف .شرایط زمینهای شامل این موارد است:
سیاستهای حمایتی دولت ،ضعیف بودن وضعیت بیمه و حقوق روزنامهنگاران ،توزیع خوب
روزنامههــای محلی ،پروندههای قضایی ،تعامل مســئوالن و مدیران با خبرنگاران ،نداشــتن
امنیت شــغلی و درآمد مناسب ،پشتیبانی نشــدن خبرنگاران ،توزیع مناسب ،اخالق حرفهای،
محافظهکاری روزنامهها ،ضعف در محتوا ،پرداختن به مســائل پولساز و اقتصادی ،نپرداختن
به توســعة انســانی ،ضعف آموزش دانشــگاهی ،عشــق به کار روزنامهنگاری ،کمبود شــدید
امکانات ،نداشــتن سیســتم توزیع حرفهای ،کمبود امکانات رفاهی ،عدم هماهنگی در توزیع،
اهمیت منابع مالی.

د .پدیده محوری
ترجیــﺢ دادن نشــریههای مســتند و مکتــوب ،ارتباطــات هممحلی بــودن ،داشــتن تعهد در
روزنامهنگاری ،بهروز بودن مدیران نشریه ،داشتن شامه خبری ،حرفهای بودن موضعگیری نقد،
مقولههای پدیده محوری هستند.
هـ  .راهبردها و اقدامها
دورههای آموزشــی ،پشتیبانی و مســائل مالی ،حضور در محیط واقعی اطالع رسانی ،توجه به
مسائل محلی ،مقولههای مربوط به راهبردها و اقدامهای نشریههای محلی بهشمار میروند.
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و .پیامدها
پرداختن به مسائلی مانند فقر و فساد و اعتیاد ،تولید محتوا ،آمادهسازی زیربنا ،پیگیری مسئوالن،
اهمیت تارنما برای نشریه ،جذب مخاطب ،نیز به عنوان پیامدهای راهبردهای مدیریت محتوای
نشــریههای محلی شناسایی شــدند .این نتایج با یافتههای کریمی ،انتظامی و محکی (،)1397
تقیپور و همکاران ( )1395و قلیزاده گللو ( )1393همسو است.
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نتیجهگیری

نشــریههای محلی ،یکی از مهمترین رسانههای نوشتاری به شــمار میآیند .نتایج این تحقیق،
نشان داد که مطبوعات محلی ایران ،کارکرد ارزشمند و واقعی خود را از دست دادهاند و به دلیل
مشــکالت و آســیبهای متعدد ،قادر به برآورده کردن نیازهای مخاطبانشان نیستند .هدف این
مطالعه ،ترسیم راهبرد مدیریت کیفیت محتوا در روزنامههای محلی ایران است.
اهمیــت ایــن پژوهش از نظر علمی ،این اســت که پژوهــش حاضر با بهرهگیــری از نظر
صاحبنظران حوزة رســانه ،بر اساس نیازها و مقتضیات روزنامههای محلی و چالشهایی که
با آن مواجه هســتند ،یک راهبرد بومی و محلی برای مدیریت کیفیت روزنامههای محلی ایران
تدویــن میکند .همچنین اهمیت تحقیق از آنجاســت ،که درحال حاضــر ،حدود  150روزنامة
محلی در کشــور ما فعالیت دارند که بهدلیل نبود راهبرد مناســب ،بیشــتر آنها با مســئلة جدی
نداشــتن مخاطب مواجه هســتند و تیراژ آنها روزبهروز کاهــش مییابد؛ این ریزش مخاطب
حیات آنها را به خطر انداخته است.
ایــن راهبــرد ،میتوانــد از ریزش مخاطــب جلوگیری کــرده و در بهبود کارایــی و بقای
روزنامههای محلی مؤثر باشد.
ضرورت انجام این مطالعه از این جهت است که به نظر میرسد ،نقش روزنامههای محلی
در ایران ،در حال کمرنگ شدن است و مدیریت کیفیت محتوا ،شاید بتواند جان تازهای به این
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نشریهها بدهد تا استقبال مردم از نشریههای محلی بیشتر شود.
از جنبة کاربردی ،اهمیت این مطالعه در این است ،که نتایج مطالعه میتواند توسط مسئوالن
و مدیران روزنامهها و بهخصوص روزنامههای محلی ،مورد توجه قرار گیرد و راهبرد مناســبی
را ،برای مدیریت کیفیت محتوا در اختیار آنها بگذارد.
نتایج نشان داد ،که چهار مقولة اصلی شامل شرایط زمینهای ،شرایط علّی ،شرایط مداخلهگر
و پدیدههای محوری ،میتوانند در ترسیم راهبرد مدیریت کیفیت محتوا در نظر گرفته شوند .این
راهبــرد ،اقدامهایی چون توجه به گرافیــک و صفحهآرایی ،توانایی در جذب افراد متخصص،
توجه به جذابیت بحثهای سیاسی ،محدودیتهای اقتصادی و مصاحبههای چالشی و هدفدار
را ،به عنوان مقولههای شرایط علَی شناسایی کرد .داشتن تعهد در روزنامهنگاری ،به روز بودن
مدیران نشــریه ،داشتن شــامة خبری و حرفهای بودن موضعگیری نقد نیز ،به عنوان مقولههای
پدیده محوری شناسایی شدند .شاخصهای دورههای آموزشی ،پشتیبانی و مسائل مالی ،توجه
به مسائل محلی ،پرداختن به مسائلی مانند فقر و فساد و اعتیاد ،در نظر گرفتن اهداف توسعهای،
نگاه به مســائل روز جامعه به عنوان مقولههای راهبردها معرفی شــدند .در آخر ،شاخصهای
رپورتاژ آگهی به عنوان منبع درآمد ،اســتقالل محتوای خبری از تبلیغات ،ارتباط درآمد نشــریه
با معیشت و وضع اقتصادی مردم ،بهروز بودن مدیران ،داشتن تخصص الزم ،اجرای دورههای
خبری ،استاندارد نبودن امکانات ،نبود بودجه برای بهروزرسانی تجهیزات ،به عنوان مقولههای
پیگیری مســئوالن ،اهمیت تارنما برای نشــریه و جذب مخاطب در پی داشته است .این نتایج
با یافتههــای کریمی و همکاران ( ،)1397تقیپور و همکاران ( )1395و قلیزاده گللو ()1398
همسو است.
با توجه به نتایج به دستآمده از این مطالعه ،پیشنهادهایی نیز قابل ارائه است:
 éبا توجه به اینکه نتایج نشــان داد ،شــاخصهایی مثل سیاستهای حمایتی دولت و حقوق و
بیمه ضعیف روزنامهنگاران ،سیاســتهای توزیع و تعامل و اخالق حرفهای از مؤلفههای
مهم در مدیریت کیفیت محتوا اســت ،پیشــنهاد میشــود که توجه جدیتری به معیشــت
روزنامهنگاران و وضعیت بیمهای آنها ،در شهرستانها شود و دولت از این نظر ،بیشتر آنها
را حمایت کند.
 éنظر به اینکه شاخصهایی مانند گرافیک و صفحهآرایی ضعیف و نبود متخصص کافی هم از
ضعفهای رســانههای محلی است ،پیشنهاد میشــود که رسانهها ،تا حد ممکن تجهیزات
خود را بهروز کرده و افراد ماهرتر و فنیتری را بهکار گیرند.
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