مجله جهانی رسانه ـ نسخه فارسی
دوره  ،01شماره  ،2صفحات 212 -221
منتشر شده درپاییز و زمستان 0931
تاریخ دریافت0931/10/03 :
تاریخ پذیرش0931/00/12 :

طراحی مدل ارتقاء جایگاه بخش خصوصی در نظام مطبوعاتی ایران

طاهر روشندل اربطانی (نویسنده مسئول) ،دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانarbatani@ut.ac.ir ،
علیرضا بختیاری ،دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهرانbakhtiari1966@yahoo.com ،

چکیده :این پژوهش با روش نظریه داده-بنیاد تالش کرده دالیل تصدیگری دولت در حوزه مطبوعـات و وابسـتگی
مطبوعات بخش خصوصی به حمایتهای دولت را روشن کند .امروزه رقابت گسترده رسانهها باعـ شـده تـا ن ـش
مطبوعات به عنوان رسانه ای قدرتمند در جامعه ایران کمرنگ شده و از سوی دیگر سرمایهگذاری بخـش خصوصـی
در این حوزه کاهش یابد .این دغدغه و همچنین دغدغه لزوم ارت ـا جایگـاه اقتصـادی ،سیاسـی و اجتمـاعی بخـش
خصوصی در حوزه مطبوعات مسئله این پژوهش را شکل داده اند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که اقتصـاد نفتـی
ایران ،بزرگ بودن دولت و عدم اطمینان دولت به بخـش خصوصـی سـبس گسـترش تصـدیگـری دولـت در حـوزه
مطبوعات بوده و از سوی دیگر ،عدم نگاه صنعتی به حوزه مطبوعات از سوی مدیران مطبوعاتی و عـدم همگـامی بـا
نیازهای مخاطبین و نیز عدم بهرهبرداری از فناوریهای نوین ارتباطی ،سبس کاهش اقبال عمومی به مطبوعات و نیز
کاهش تمایل سرمایهگذاران بخش خصوصی به سرمایهگذاری در حوزه مطبوعات شده است .در نهایت ایـن پـژوهش
مدلی برای ارت ا جایگاه مطبوعات بخش خصوصی ارائه میدهد .این مدل از شش بُعد یا شش گـزاره بـه شـری زیـر
تشکیل شده است :شکل گیری مکانیسمهای سیاسی مناسـس جهـت پـذیرش خصوصـیسـازی مطبوعـات از سـوی
بهرهبرداران (پ ،i )0طراحی مکانیسمهای اقتصادی مناسس (پ ،)2شکلگیری برخی از مکانیسمهای قـانونی (پ )9و
اصالی مکانیسمهای فرهنگی (پ )1و پژوهشی (پ ،)2موجس ارت ـا جایگـاه بخـش خصوصـی در حـوزه مطبوعـات
خواهد شد (پ.)6

واژگان کلیدی :نظام مطبوعاتی ،بخش خصوصی ،مطبوعات.
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مقدمه و بیان مسئله
این م اله به راهکارهای ارت ا جایگاه اجتماعی و اقتصادی بخش خصوصی در نظام مطبوعاتی ایران مـی پـردازد.
اینکه چطور می توان جایگاه اجتماعی و اقتصادی مطبوعات را ارت ا داد و ضمن جلس توجه بیشـتر مخاطبـان و
افزایش تعداد آنها ،سودآوری اقتصادی نیز داشت از دغدغههای همه مدیران مطبوعاتی ،بهویژه مطبوعات در ایران
است .وابستگی مطبوعات به حمایتهای دولتی همواره این نگرانی را ایجاد میکند که مبادا مطبوعات از وظیفـه
اصلی خود که روشنگری است منحرف شده و عمالً قدرت انت اد از دولتها را از دست بدهند (کریمیـان و رهبـر،
 .)0939بنابراینکه چطور می توان جایگاه اجتماعی و اقتصادی مطبوعات را در نزد بخش خصوصی افزایش داد و
ضمن جذب توجه بیشتر مخاطبان و افزایش تعداد آنها ،سودآوری اقتصادی نیز داشت مسـئله اصـلی ایـن م الـه
بوده است.
ن ش رسانهها در رشد و توسعه کشورها سبس شده تا مح ان علوم اجتماعی بخش زیادی از مطالعات خود را به
تاثیر رسانهها در زندگی روزمره افراد ،پیشرفت جوامع و تحـوالت سیاسـی ،اقتصـادی ،فرهنگـی ناشـی از سـلطه
رسانهها اختصاص دهند (اسادا .)2110 ،فرصتها و چالشهای پیش روی حوزه رسانه از موضوعات مهمی اسـت
که همزمان با توسعه رسانههای دیجیتالی و توسعه سیاسی و اقتصادی کشورها در دهههای اخیر مـورد اسـت بال
مح ین توسعه و حوزه رسانه قرار گرفته است (پیکارد.)0901 ،
وجود تعداد زیاد رسانه ها ،سالیق گوناگون و دسترسی سریع به اخبار و منابع اطالعاتی باعـ شـده تـا در عصـر
ارتباطات و فناوری ،فضای شدیداً رقابتی بر رسانهها حاکم باشد و در این میان ،مطبوعات که به لحاظ ساختاری،
نسبت به سایر رسانهها از هزینه اداره بیشتری برخـوردار بـوده و دارای انعطـافپـذیری بسـیار کمتـری هسـتند،
آسیسپذیرتر باشند )زیلمان .)2116 ،چند عامل سبس افزایش آسیسپذیری مطبوعات شده است؛ نخست ،زمـان
بری انتشار مطبوعات باع میشود که در بهترین وضعیت حداقل چند ساعتی از اخبار روز رسانههـای دیـداری،
شنیداری و دیجیتال ع ستر باشند .دوم ،تجهیزات چاپ ،نشر و توزیع غالباً هزینههای باالیی داشته و در بسیاری
از موارد بهروز رسانی آنها به سادگی امکان پذیر نیست .سوم ،مدیران برخی مطبوعات ،تجربه کافی در حوزههای
اقتصادی نداشته و بعضاً از راه های اداره یك بنگاه اقتصادی در فضای کامالً رقابتی ناآکـاه هسـتند و همـین امـر
موجس میشود تا همواره چشم امید به مساعدتهای سایر نهادها و سازمانها داشـته باشـند (بهرامپـور.)0910 ،
کمك های مالی سازمانها ،موجس شروع نفوذ آنها در مطبوعات و جهتدهی و ترسیم خط مشی برای مطبوعات
میشود و همین جا ن طه آغاز دوری مطبوعات از رسالت آنها مبنی بر آگـاهسـازی ،شـفافیت و ن ـد منصـفانه در
فضای جامعه است (ببران.)0903 ،
واکاوی مسائل و مشکالت حوزه رسانه نشان داده که عمده مشکالت اقتصادی این حوزه ،سنگین بودن
سرمایهگذاری اولیه ،قیمت نازل نشریات ،مشکل توزیع و مشکالت سختافزاری و چاپخانه می باشد .بخش مهمی
از عدم کارآیی و اثربخشی ساختار مدیریتی به نظام مالکیتی نامطلوب حاکم بر آنها برمیگردد (فرهنگی .)0919
نتیجه پژوهشهای بسیاری نشان میدهد که عموما مدیران مطبوعات ،تجربه کافی در حوزههای اقتصادی
نداشته و از روشهای اداره یك بنگاه اقتصادی در فضای کامالً رقابتی ناآگاه هستند (انصاری ،عیسایی و تفرشی،
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 )0930و همین امر موجس شده تا همواره چشم امید به مساعدتهای مالی سایر نهادها و سازمانها داشته باشند
(نصراللهی .)0930 ،خاشعی ( ،)0930نتیجه پژوهش خود را اینگونه ارائه می کند که در حوزه مطبوعات ،بخش
خصوصی به دلیل عدم سودآوری مطلوب و در بسیاری از مواقع وجود ضرر و زیان و شرایط سنگین سیاسی حاکم
بر فضای رسانهای بویژه رسانههای مکتوب ،تمایلی به سرمایهگذاری در این حوزه ندارد.
محسنیان راد و همکاران ( ،)0932انصاری و همکاران ( ،)0930فرقانی ( ،)0930و جعفری ( )0900سعی
کردهاند ضمن پژوهش در مورد معضالت حوزه رسانه ،جهت بهبود وضعیت رسانهها در ایران و جهان راهکارهایی
ارائه دهند .اینکه دولتها چه میزان میتوانند یا تمایل دارند در حوزه رسانه دخالت کنند و اینکه ن ش دولت در
اقتصاد چیست و تا چه میزان دولتها باید در اقتصاد دخالت کنند از موضوعاتی است که هنوز بر سر آن مناقشه
وجود دارد .در حالی که این مح ان اعت اد دارند که دولتها رسانه را تبدیل به ابزاری برای حکومت کردهاند در
م ابل عدهای معت دند که رسانههای آزاد و غیروابسته به دولت میتوانند زمینه رشد و تعالی جامعه را فراهم
آورند (بتینا.)2119 ،
سرینوس آر ( ،)0330به مطالعه ن ش رسانهها در توسعه و پیشرفت جوامع توسعه نیافته پرداخته و ضرورت
توسعه رسانه را مالزم توسعه سیاسی و اقتصادی کشورها دانسته است .فرانك ( ،)2111معت د است همانگونه
که بانكها در اقتصاد ،ن ش تأمین منابع پولی و مالی را ایفا میکنند ،رسانهها نیز وظیفه تأمین هرچه بیشتر
منابع را برای بازار در حال رشد اطالعات بر عهده دارند .وایلدمن ( ،)2116معت د است همانطور که صنایع
برحسس محصوالت تولیدی شان سرمایهگذاری میکنند ،مدیر رسانه نیز روی محتوای رسانه سرمایهگذاری
میکند .افزایش توجه مخاطس منجر به افزایش هزینه تولید نخواهد شد در حالیکه به صورت تصاعدی ،درآمد
رسانه را تحت تاثیر قرار میدهد .کونگ ( ،)2111معت د است ،رسانه توجه مخاطبان خود را به آگهیدهندگان
میفروشد و ارزش نام تجاری یك رسانه ،همبستگی زیادی با میزان جذب مخاطس دارد .گولدهابر (،)2113
معت د است جذب توجه ،راهی برای جذب پول است اما از آنجا که توجه را نمیتوان به صورت کمّی ارزشگذاری
کرد ،بیان این موضوع که چه م دار توجه ،معادل چه م دار پول ارزش دارد ،امکانپذیر نیست ،بنابراین چالش
پیشروی رسانهها این است که چه میزان هزینه قادر است چه تعداد مخاطس را جذب کند.
مطالعات داخلی و بینالمللی انجام شده در حوزه رسانه و بهویژه مطبوعات نشان میدهد که نوع مالکیت رسانه و
قوانین ح وقی حاکم بر محیط رسانهای ن ش تعیین کنندهای در سرنوشت مطبوعات دارند (وایلدمان.)2116 ،
مدیریت رسانه از یكسو و رفتار سازمانی حاکم بر رسانه از سوی دیگر میتواند موجس افزایش انگیزه کارکنان
حوزه رسانه شده ،یا انگیزه فعالیت را از بین ببرد .مشکالت اقتصادی ،معیشتی ،امنیت شغلی از دغدغههای مهم
اصحاب رسانه است (کونگ ،2111 ،داونپورت .)2113 ،در این میان رسانههای خصوصی مشکالت بیشتری
نسبت به رسانههای دولتی دارند و جذب مخاطس و اداره اقتصادی رسانه بزرگترین دغدغه حفظ و ب ای رسانهها
است (متیو.)2110 ،
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روش پژوهش
روش این پژوهش بر مبنای نظریه دادهبنیاد  i iاستوار است .رویکرد نظریهسازی دادهبنیاد یك رویکرد تفسـیری
است و حاوی مجموعهای از رویههاست که برای جمعآوری و تجزیه و تحلیل نظاممند دادههای بهدستآمـده در
طی تح یق برای مطالعه یك پدیده برای ارائه یك نظریه مبنایی قیاسی مورد است اده قرار میگیـرد .ایـن روش،
نوعی راهکار پژوهشی است که در پی تدوین الگو است و ریشه در دادههایی مفهومی دارد که بهصورت نظاممنـد
گردآوری و تحلیل شدهاند (استراس و کوربین .)2111 ،روششناسی این نظریه به پژوهشگر اجازه مـیدهـد تـا
مبنای نظری را از ویژگیهای عمومی یا کلی یك موضوع که همزمان ریشه در مشاهدات یا دادههای تجربی دارد،
ارائه دهد .تفاوت بین نظریهسازی دادهبنیاد و دیگر راهکارها ،رویکرد خاص آن نسبت به تدوین نظریه اسـت .در
نظریهسازی دادهبنیاد باید بین جمعآوری و تحلیل دادهها نوعی اثر مت ابل وجود داشته باشد (گولدینگ.)0333 ،
این راهکار در ادبیات پژوهشهای سازمانی به چشم میخورد زیرا در ارائه توصیفها و تببینهای مبتنی بر بسـتر
پدیدهها بسیار مفید است.
استفاده از مطالعات کیفی بهویژه روش نظریهی داده بنیاد زمانی ضرورت پیدا میکند که اطالعات اندکی در مورد
پدیده مورد مطالعه وجود داشته باشد و یا اینکه در مطالعات و تح ی ات انجام شده در ارتبـا بـا موضـوع مـورد
نظر ،ف دان یك چارچوب نظری که به صورتی جامع به تبیین موضوع بپردازد ،مشهود باشد .دلیل اصلی استفاده
از این راهبرد در این پژوهش به کاربری آن باز می گردد .از آنجایی که طراحی الگویی برای ارت ا جایگاه بخـش
خصوصی در نظام مطبوعات کشور هدف این پژوهش بود ،لذا روش نظریهی داده بنیاد انتخاب شد تا با این هدف
سازگاری داشته باشد.
در تح یق حاضر ،مصاحبه با مدیران مطبوعات ،پژوهشگران و اساتید حوزه مدیریت رسانه به عنوان روش اصلی
گردآوری دادهها مورد استفاده قرار گرفته است .مصاحبههای اولیه با  02نفر و به صورت کامال باز و ساختارنیافته
انجام گرفت و به مرور با توجه به پاسخهای داده شده به سؤاالت و کدگذاری مصاحبههای اولیه و پیدا کردن
سرنخهای بیشتر برای سؤاالت بعدی ،شکل سؤاالت تا حدی تغییر کرد ،هرچند تمام سؤاالت مرتبط با موضوع و
در چارچوب پیبردن به سؤاالت اصلی تح یق بود .داده های بهدست آمده از مصاحبه ها بر اساس سه مرحله
کدگذاری (باز ،محوری و انتخابی) در روش داده بنیاد تحلیل شد که در ادامه شری آن خواهد رفت .در مرحله
اول کدگذاری  211کد اولیه احصا شد که به عنوان نمونه تعدادی از آنها در جدول شماره  0آورده شده است.
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جدول شماره  .1کدهای اولیه مصاحبه اول
کدهای اولیه
دولت حداکثری ،همه بخشهای عمومی را حداقلی میکند.
دولت حداکثری باع میشود صنعت بخش خصوصی کوچك شود.
لزوم تبدیل رسانه به یك بنگاه
ایجاد حساسیت بنگاهی و رسانهای بیشتر در اثر نگاه بنگاهی به رسانه
لزوم تغییر نگاه حداکثری به دولت
لزوم وجود یك نظام ح وقی که بتواند از بخش خصوصی حمایت کند.
لزوم حمایتهای مالی برای کار رسانهای بخش خصوصی
لزوم عدم وابستگی اقتصادها و اقتصاد رسانه به نفت
نفت باع بزرگ شدن دولت و دخالتش در رسانه میشود.
عدم ادامه کار روزنامههای خصوصی با تمهیداتی که خودشان بکار میبرند
لزوم کمك دولت از طریق یارانهها ،معافیت مالیاتی و برخی از مسائل دیگر
لزوم اصالی احساس دولت مبنی بر اینکه خودش باید کارکرد رسانه را داشته باشد.

کدگذاری ثانویه و شکل دهی به مقوالت
در این مرحله ،کدهای اولیه (به علت تعداد فراوان آنها) به کدهای ثانویه تبدیل میشوند (استراس و کوربین،
 .)2111برای شکل دهی به کدهای ثانویه ،کدهای اولیه بر اساس قرابت معنایی با یکدیگر ادغام شده است که
در این مرحله پژوهشگران به  001کد ثانویه دست یافتند .همچنین نویسندگان در یك فرایند رفت و برگشتی
بین کدهای ثانویه توانستند سطح انتزاعیتری از کدها را با عنوان کدهای مفهومی استخراج کنند .با همگرا کردن
 12کد مفهومی بهدست آمده ،در سطحی کالن تر م والت پژوهش شکل گرفتند که در واقع انتزاعیترین سطح
از کدگذاری در روش داده بنیاد است که اجزای الگوی پژوهش را تشکیل میدهد .در جدول شماره  2نتایج
تعدادی از کدگذاری باز بر اساس کد ثانویه ،کدهای مفهومی و م والت ارائه شده است.
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جدول شماره  .2کدگذاری مفهومی و شکل دهی به مقوالت
مقوالت
استقالل
اقتصاد
رسانه

توجه به
مخاطب

احتیاج به
نظام صنفی

کدهای مفهومی

کدهای ثانویه

است الل اقتصاد رسانه از نفت
حذف آگهی دولتی و یارانه
حذف کمكهای مالی دولت

وابستگی اقتصادها و اقتصاد رسانه به نفت باید از بین برود.
از فروش روزنامه حتی هزینه کاغذ هم تامین نمیشود.
ن ش نفت در اقتصاد رسانه باید کاهش بیابد.
دولت نباید یارانه و بودجه و اگهی برای رسانهها در نظر بگیرد.

نیاز سنجی مخاطس
توجه به سالیق مخاطس
هماهنگی با تغییرات جامعه
هماهنگی رسانهها با ذائ ه مطبوعاتی مردم

عرضه و ت اضا در رسانه باید ایجاد شود.
عرضه و ت اضا در مطبوعات باید از جنبه فرهنگی مطالعه شود.
عدم وجود عرضه نسبت به محتوایی که ت اضا دارد.
باید باور کرد که جامعه و ذائ ه مطبوعاتی مردم تغییر کرده است.
پذیرش اینکه جامعه ایران یك جامعه تجدد گرا و عجیس است.

تشکیل نظام صنفی مطبوعات
وجود نظام ح وقی برای رسانه
تح ق شایسته ساالری
ت ویت نهادهای صنفی رسانهای

لزوم وجود یك نظام ح وقی که از رسانه بخش خصوصی حمایت کند.
روند گرفتن مجوز برای کار رسانهای احتیاج به اصالی دارد.
در رسانهها باید شایسته ساالری حکم فرما شود.
نهاد صنفی مطبوعات باید ت ویت شود.
رتبهبندی روزنامهها باید توسط خود صنف روزنامهنگاران صورت گیرد.

کدگذاری محوری
کدگذاری محوری ،مرحله دوم تجزیه و تحلیل در نظریه پردازی داده بنیاد است .هدف از این مرحله برقراری
رابطه بین طب ههای تولید شده (در مرحله کدگذاری باز) است .اساس فرایند ارتبا دهی در کدگذاری محوری
بر بسط و گسترش یکی از طب هها قرار دارد.
مرحله نظریه پردازی (کدگذاری انتخابی)
کدگذاری انتخابی (بر اساس نتایج مراحل قبلی کدگذاری) ،مرحله اصلی نظریهپردازی است .به این ترتیس که
طب ه محوری را به شکل نظاممند به دیگر طب هها ربط داده و آن روابط را در چارچوب یك روایت ارائه کرده و
طب ههایی را که به بهبود و توسعه بیشتری نیاز دارند اصالی میکند (گولدینگ .)0333 ،در این مرحله
پژوهشگر بر حسس فهم خود از متن پدیده مورد مطالعه ،چارچوب مدل را به صورت روایتی عرضه میکند یا مدل
را به صورت ترسیم نظریه نهایی نشان میدهد .در ادامه مرحله کدگذاری محوری و انتخابی که مرحله نظریه
پردازی و در واقع الگوی ارت ا جایگاه بخش خصوصی در حوزه مطبوعات است ارائه خواهدشد.
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الگوی ارتقای جایگاه بخش خصوصی در حوزه مطبوعات
این الگو ساز و کارهایی را بیان میکند که از طریق آن فرایند ارت ا جایگاه بخش خصوصی در مطبوعات شکل
میگیرد .در این راستا ،ساز و کارهای قانونی طراحی شده ،مکانیسمهای اقتصادی شکلگرفته و مکانیسمهای
سیاسی نیز اصالی میشود .بهمنظور پاسخ به سوال اصلی پژوهش برای است رار فرایند ارت ا جایگاه بخش
خصوصی در مطبوعات ،الگوی زیر در مدل شماره  0ارائه شده است.
مدل شماره  .1مدل ارتقای جایگاه بخش خصوصی در مطبوعات
شرایط مداخله گر
( )p4طراحی مکانیزم های
(پ :)1طراحی مکانیزمهای فرهنگی
فرهنگی
پیامد (پ:)6
ارتقای جایگاه بخش

راهبردها (پ:)3

خصوصی در

طراحی مکانیزم های

نظام مطبوعاتی ایران

قانونی و قانون گذای

مقوله اصلی (پ:)2

شرایط علی(پ:)1

طراحی مکانیزم های

طراحی مکانیزم های

اقتصادی

سیاسی

()p:proposition
(پ :)5طراحی مکانیزم های پژوهشی و تخصصی

(پ :)0شکلگیری مکانیسمهای سیاسی مناسس جهت پذیرش خصوصیسازی مطبوعات از سوی ذینفعان
میتواند موجس تسهیل فرایند طراحی مکانیسمهای اقتصادی مرتبط با خصوصی سازی مطبوعات شود.
(پ :)2ارت ا جایگاه بخش خصوصی در مطبوعات ایران نیازمند طراحی مکانیسمهای اقتصادی مناسس است.
(پ :)9طراحی مکانیسمهای اقتصادی نیازمند شکلگیری برخی از مکانیسمهای قانونی است.
(پ :)1اصالی مکانیسمهای فرهنگی موثر بر مطبوعات ،میتواند زمینه را برای تحول در این صنعت فراهم
کند.
(پ :)2طراحی مکانیزم پژوهشی موجس هوشیاری مردم و مدیران رسانهها و خروجی کار بهتر خواهد شد.
(پ :)6در راستای پیاده سازی این مدل جایگاه بخش خصوصی در حوزه مطبوعات ارت ا پیدا خواهد کرد.
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همان گونه که در الگوی باال نشان داده شده است از ضرورتهای فرایند ارت ای جایگاه بخش خصوصی در
مطبوعات اصالی وضعیت قانون و قانونگذاری است .سیستم نظارت و ارزیابی بر مطبوعات با اصالی قوانین مربو
به مطبوعات این بخش را از حالت فعلی خارج کرده و تغییرات موثرتری شکل خواهد گرفت (پ .)0الزم است
مکانیسمهای اقتصادی شرایط الزم برای فعالیت بهتر و موثرتر مطبوعات بخش خصوصی در کشور را فراهم کند
(پ .)2مطبوعات بخش خصوصی به لحاظ برخورداری از حساسیت باال نسبت به بسیاری از سازمانهای دیگر ،به
شدت تحت تاثیر اقتصاد خواهند بود .از این رو از الزامات اصالی ساختارهای مدیریتی و اجرایی در اقتصاد کشور،
اصالی مکانیسمهای اقتصادی موثر بر مطبوعات را به دنبال خواهد داشت (پ .)9با اصالی فرهنگ مردم،
مکانیسمهای مدیریتی نیز مجبور به اصالی خواهند شد .اگر فرهنگ مطالعه در میان مردم جا بیفتد و مدیران و
مردم هر دو از سواد رسانهای قابل قبولی برخوردار باشند ،مطبوعات بخش خصوصی نیز پیشرفت خواهد کرد
(پ .)1طراحی مکانیسم پژوهشی و تخصصی موجس هوشیاری مردم و مدیران رسانهها و خروجی کار بهتر خواهد
شد (پ .)2در راستای شکلگیری این فرایند میتوان امید داشت در چند سال آینده وضعیت سرمایه گذاریهای
بخش خصوصی در مطبوعات بهتر شود.
تشریح الگوی پژوهش
دالیل انتخاب هر یك از طب ات اصلی به شری زیر است:
طبقه محوری :طراحی مکانیسمهای اقتصادی
این پدیده همان اتفاق اصلی است که سلسله کنشها وکنشهای مت ابل برای کنترل و اداره کردن آنها
معطوف میشود .این م وله همان برچسس مفهومی است که برای چارچوب یا طری بهوجود آمده ،در نظر گرفته
میشود .باتوجه به اینکه در این پژوهش ،راهکارهای ارت ای جایگاه اجتماعی -اقتصادی بخش خصوصی درنظام
مطبوعاتی ایران مورد مطالعه قرار گرفته است ،پس از گردآوری دادهها و تحلیل آنها در مرحله کدگذاری باز و
مطالعه ویژگیهای ارائه شده ،این طب ه به عنوان طب ه محوری انتخاب شد که در بر دارنده م والت زیر است:
است الل اقتصادی مطبوعات -ایجاد امنیت شغلی در مطبوعات -باال بردن شاخص سرمایهگذاری در
مطبوعات-خصوصی سازی در مطبوعات -نگاه صنعتی به مطبوعات و ت ویت زیر ساخت تولید و انتشار.
نگاه اقتصادی به مطبوعات و اینکه مطبوعات بهمثابه یك بنگاه اقتصادی ،نیاز به اتخاذ تصمیمات صحیح و
بهموقع است و باید بتوان آن را در فضای کامال رقابتی ،به سودآوری رساند از مهمترین نکاتی است که مدیران
مطبوعات بهعنوان آسیسپذیرترین رسانهها بدان باید توجه کنند .مطبوعات باید به سمتی حرکت کنند که
هیچگونه وابستگی مالی و جناحی به دولت و نهادهای وابسته بدان نداشته باشند تا بتوانند به رسالت خویش به
بهترین شکل عمل کنند .در این راستا الزم است که مطبوعات توجه کامل به سمت ت اضا داشته باشند و
متناسس با نیاز مخاطبین خود و با اتکای کامل به فناوریهای نو و استفاده از ابزارهای روز ارتباطی و
اطالعرسانی ،اقدام به تولید محتوا کنند .شناخت بازارهای رقابتی و آشنایی با تمام ابعاد جامعه و توجه به جهانی
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شدن ،الزمه تصمیمگیری درست مدیران این حوزه است .مصاحبه شوندگان در این رابطه کدهایی به شری زیر
ارائه میکردند:
«لزوم ت ویت بخش خصوصی برای رقابت»« ،لزوم ت ویت مالی رسانه بخش خصوصی»« ،عدم امنیت شغلی برای
کارمندان»« ،لزوم ایجاد اطمینان نسیبی برای سرمایهگذاران رسانه»
شرایط علّی :مکانیسمهای سیاسی
این واژه به حوادث یا وقایعی داللت میکند که به وقوع یا رشد پدیدهای منتهی میشود .این شرایط یعنی
مکانیسمهای سیاسی ،باع ایجاد و توسعه پدیده یا طب ه محوری میشوند که شامل ،کاهش ن ش دولت در
نظام مطبوعاتی و افزایش آزادی مطبوعات  i i iاست.
دولت با کوچك کردن خود و اجازه دادن به بخش خصوصی برای ابراز وجود و کسس تجربه و حمایتهای
مناسس و درست از بخش خصوصی میتواند ضمن کاهش هزینههای خود ،به افزایش بهرهوری و بازده بخشهای
مختلف اقتصاد مطبوعات کمك نماید .برای نیل به این هدف الزم است که دولت ،از ورود به بخشهای جدید
این حوزه پرهیز کرده ،فعالیتهایی را که در آنها ن ش دارد به بخش خصوصی واقعی که توان و تخصص الزم را
دارد واگذار نماید .ساخت و توسعه زیرساختها در حوزه مطبوعات باید از اولویتهای وظایف دولت باشد .توسعه
زیرساختها میتواند از هزینههای مختلف سرمایهگذاری بخش خصوصی کاسته ،ضمن ترغیس بخش خصوصی
داخلی و خارجی برای سرمایهگذاری ،خطو را در حوزه مطبوعات ترسیم نماید .دولت باید سعی نماید نگاه
اقتصادی در حوزه مطبوعات را ترویج داده و زمینه فعالیت و سرمایهگذاری و رقابت را در این بخش فراهم نماید.
توسعه زیرساختها در حوزه مطبوعات ،کمك به نوسازی و ورود تجهیزات سختافزاری در این حوزه ،تاسیس
دانشگاههای تخصصی ویژه مطبوعات ،تربیت نیروهای کارآمد و ایجاد زمینه رقابت سالم در حوزه مطبوعات از
وظایف مهم دولت در حوزه تصدیگری است .همه این موارد باع ایجاد و رشد فعالیتهای بخش خصوصی در
حوزه مطبوعات میشود .مصلحبه شوندگان در این ارتبا کدهایی مانند «لزوم کاهش تیراژ مطبوعات دولتی»،
«ت ویت اعت اد دولت به عدم دخالت در رسانه» و »لزوم سرمایهگذاری در زیرساخت رسانهها» ارائه میکردند.
راهبردها :ایجاد مکانیسمهای قانونی و قانون گذاری
بیانگر رفتارها و فعالیتها و تعامالت هدفداری هستند که تحت تاثیر شرایط مداخلهگر و بستر حاکم بوده و
باع ایجاد طب ه محوری میشود .به این طب هها راهبرد گفته میشود که در پژوهش حاضر عبارتند از :ایجاد
نظام صنفی قدرتمند ،خودباوری و ت ویت نهادهای صنفی در هر حوزهای و بهویژه مطبوعات ،که از دیگر ملزومات
حفظ و ب ای مطبوعات است .اصحاب رسانه باید به رسالت خویش ایمان داشته و در ضمن حامی قوی برای
یکدیگر باشند .خودسانسوری و بیاعت ادی به نیروی عظیم رسانه ،از بزرگترین آفتهایی است که بین اصحاب
رسانه رواج دارد و باع میشود تا رسانهها همواره با شك و تردید و ابهام ،گام بردارند.
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بازنگری قانون مطبوعات و تشکیل نهادهای صنفی و نیز ایجاد فضای باز سیاسی و افزایش شفافیت در
حوزههای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میتواند موجس ترغیس و تشویق مطبوعات برای گام برداشتن در جهت
رشد و توسعه آنها باشد .دولت باید فضای الزم را برای حضور احزاب مختلف مهیا کرده و اجازه دهد تا احزاب
گوناگون با رسانههای خود در جامعه حضور داشته باشند .تعدد احزاب میتواند موجس رشد و توسعه سریعتر
سیاسی کشور شود .ایجاد تمامی این مکانیسمها میتواند به رشد بخش خصوصی در فضای مطبوعات کمك
کند .خبرگان در این ارتبا کدهایی مانند «لزوم تشویق مطبوعات به اصالی نظام مالکیتی خود»« ،لزوم ترویج
گفتمان مطالبه و زمینهسازی اصالی قوانی و م ررات مطبوعات» ،لزوم ت ویت نهاد صنفی مطبوعات» و «لزوم
ورود احزاب به رسانه» ارائه میکردند.
بستر حاکم :طراحی مکانیسمهای پژوهشی و تخصصی
به شرایط خاصی که بر کنشها و تعامالت تاثیر میگذارند بستر گفته میشود .بستر نشانگر سلسله
خصوصیات ویژهای است که به پدیدهای داللت میکند .این بستر ،ناظر بر فضای حاکم بر بخش خصوصی
مطبوعات است .این شرایط را مجموعه ای از مفاهیم و طب هها یا متغیرهای زمینهای تشکیل میدهند و در مدل
معرفی شده عبارتند از استفاده از بستر رسانههای جدید برای انتشار محتوا و افزایش سواد رسانهای مخاطس.
مدیران رسانه و دستاندرکاران حوزه رسانه و باالخص مطبوعات باید خود را همگام با فناوریهای جدید،
بهروز نمایند و از تمام ظرفیتهای ارتباطی جدید حداکثر استفاده را بنمایند .الزمه چنین امری ،ارت ای دانش و
بینش اصحاب مطبوعات از محیط پیرامون خود است .چنین امری ایجاب مینماید تا فعاالن حوزه رسانه مدام
درصدد روزآمد کردن اطالعات خود باشند .همگامی با تغییر و تحوالت سریع جهانی باع میشود تا نیاز
مخاطبین به بهترین شکلی شناخته و با بهترین شیوه مرتفع شود .در این رابطه خبرگان کدهایی ارائه میکردند
که این موضوع را تائید میکرد .کدهایی مانند «عدم ایجاد خوراک مناسس برای مخاطبان رسانه»« ،لزوم ایجاد
فرهنگ مطالعه»« ،عدم هزینه کردن مردم برای فرهنگ»« ،لزوم ترویج نگاه علمی و روزآمد در مطبوعات» و
«لزوم استفاده از تجهیزات جدید ارتباطی».
شرایط مداخله گر :طراحی مکانیسم فرهنگی
شرایط عامی هستند که مجموعهای از متغیرهای میانجی و واسط را تشکیل میدهند و راهبردها هم از آنها
متاثر میشوند .در این پژوهش ،شرایط مداخلهگر را افزایش شفافیت در مطبوعات و توجه به مخاطس تعریف
کرده ایم .با توجه به کدهای احصا شده از مصاحبهشوندگان مدیران مطبوعات معموال در سیاستگذاری جهت
نوع محتوا و چگونگی انتشار آن مخاطس را به عنوان متغیر اصلی لحاظ نمیکنند .این سهلانگاری در خصوص
آگاهسازی مخاطس و توجه به نیاز او باع شده مخاطس نیز به مطبوعات اعتماد نکرده و اطالعات خود را از آن
اخذ نکند.
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پیامدها
پیامد پیاده شدن این الگو ،ارت ای جایگاه اجتماعی -اقتصادی بخش خصوصی در نظام مطبوعاتی ایران است.
مصاحبه شوندگان بر این موضوع تاکید داشتند که با بکارگیری مکانیسمهای اقتصادی ،سیاسی ،قانونی و ...
میتوان جایگاه بخش خصوصی را در نظام مطبوعاتی ایران افزایش داد .آنها به کدهایی مانند «قطع کامل
یارانههای دولتی به تمام مطبوعات ،رقابت بین مطبوعات را سالم کرده و موجس ت ویت مطبوعات خصوصی
میشود»« ،لزوم کوچكسازی و کاهش دخالت دولت در رسانه ،موجس ت ویت بخش خصوصی میشود»« ،اصالی
قوانین برای نظام مطبوعاتی»« ،قطع وابستگی اقتصاد به نفت»« ،لزوم تصمیمگیری درست مدیران رسانه»» ،
عدم وجود شفافیت در اطالعرسانی»« ،ت ویت روحیه مطالعه مطبوعات در مردم» و «کفایت دولت به داشتن یك
خبرگزاری» اشاره میکردند.
این پژوهش سعی داشت تا علت ناکامی بخش خصوصی در حوزه مطبوعات را مطالعه نموده و از میان نتایج و
تحلیلهای حاصل مدل راهکارهای الزم را برای ارت ای جایگاه اجتماعی -اقتصادی مطبوعات بخش خصوصی
ارائه نماید .در این راستا مهمترین گزاره مورد نظر مصاحبه شوندگان دولت و ن ش آن در حوزه مطبوعات بود.
دولت در حوزه تصدیگری و سیاستگذاری باید وظایف خود را بهخوبی شناخته و بهدرستی تصمیمگیری و اجرا
نماید .مهمترین وظیفه دولت ،وظیفه سیاستگذاری است .خبرگان اعت اد داشتند ،دولت باید وجود بخش
خصوصی را باور کرده و برای ت ویت حضور بخش خصوصی در بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی ،موقعیت و
شرایط الزم را فراهم آورد .تصویس قوانین و م رراتی که تسهیلکننده سرمایهگذاری بوده و موجس تامین امنیت
سرمایه و سرمایهگذار باشد میتواند به رشد بخش خصوصی کمك کند .نگاه دولت به بخش خصوصی نباید نگاه
رقیس باشد ،بلکه بخش خصوصی را همانطور که در قانون اساسی آمده است ،باید مکمل خود بداند .شاید
بزرگترین مشکل اصحاب رسانه را بتوان امنیت شغلی عنوان کرد .تصویس قوانینی که امنیت شغلی اصحاب
رسانه را تامین کرده و آزادی بیان و آزادی مطبوعات را گسترش داده و حمایت کند ،عالوهبر ایجاد اطمینان در
فضای رسانهای کشور موجس رشد و بالندگی کشور نیز خواهد شد.
ایجاد فضای سالم اقتصادی که در آن بخش خصوصی بتواند با اطمینان و طیس خاطر سرمایهگذاری کرده و
فعالیت نماید از یكسو و از سوی دیگر ،حرکت مدیران رسانه به سمت بنگاهداری و تغییر نگاه آنها از یك بازار
سنتی رسانهای به یك بازار کامالً رقابتی که نیازمند اتخاذ تصمیمات درست و بهموقع است و نیز حرکت با
فناوریهای روز ،میتواند جایگاه اجتماعی -اقتصادی مطبوعات را ارت ا بخشیده و روند رشد و توسعه سیاسی و
اقتصادی کشور را تسریع نماید .در ضمن ،اصحاب رسانه نیازمند تغییر ساختار ،تغییر نگرش و حمایتهای
قانونی هستند تا بتوانند با خودباوری و اعتماد بیشتر نسبت به آینده شغلی خود ،به رسالت خویش که همانا
آگاهیبخشی و اطالعرسانی درست و سریع است ،عمل نمایند و بدون هیچ واهمه اقدام به ن د سازنده از ارکان
جامعه بنمایند.
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نتیجهگیری
در پاسخ به سواالت اصلی پژوهش مبنی بر ارت ای جایگاه اجتماعی مطبوعات ،بهبود وضعیت اقتصادی
مطبوعات بخش خصوصی ،موانع سرمایهگذاری در مطبوعات بخش خصوصی ،میزان حمایتهای دولت و تمایل
دولت به تصدیگری در حوزه مطبوعات میتوان گفت که نتایج این پژوهش نشان میدهد ،ضعف ساختارهای
قانونی در حوزه مطبوعات ،اقتصاد نفتی ،بیاعتمادی دولت به رسانههای خصوصی ،عدم روزآمدی رسانهها ،کاهش
سرانه مطالعه ،نبود زیرساختهای الزم ،مدیریت ضعیف بخش خصوصی و عدم توجه به نیاز مخاطس ،باع شده
است تا جایگاه مطبوعات خصوصی در نظام رسانهای ایران کمرنگ شود .از جمله کدهای پر تکراری که در
مصاحبهها وجود داشت و منجر به شکلگیری این مفاهیم شد ،عبارت بودند از « دولت ها تمایلی به شکلگیری
مطبوعات خصوصی ندارند چرا که در این سالها ت ریبا همه مطبوعات خصوصی از منت دان جدی دولتها بوده-
اند» و « از آنجایی که مدیریت حاکم بر مطبوعات ما مدیریتی سیاسی است نه مدیریتی حرفهای ،نمیتوانند در
فضای خصوصیسازی موفق عمل کنند» « ،عدم توجه مدیران مطبوعات به سلی ه مخاطس که در فضای
خصوصیسازی مهمترین شر موف یت است باع شده تا مطبوعات نتوانند در این فضا دوام بیاورند» .رفع
موانع گفته شده و پیروی از الگوی ارائه شده در این پژوهش میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی
مطبوعات داخلی کمك کند.
این پژوهش سعی داشت تا با بکارگیری یکی از روشهای علمی ،متداول و مرسوم پژوهشی در حوزه
مطالعات اجتماعی ،وضعیت مطبوعات در ایران را مورد مطالعه قرار داده و علل ناکامی مطبوعات ،باالخص
مطبوعات بخش خصوصی را تبیین نماید .نتایج تحلیل کدهای بهدست آمده از مصاحبهها نشان داد ،عمده
مطبوعات بخش خصوصی در ایران وضعیت اقتصادی مطلوبی ندارند و در صورتیکه حمایتهای مالی دولت از آنها
قطع شود ،روبه ورشکستگی و تعطیلی خواهند رفت .از سوی دیگر فعاالن حوزه رسانه با نااطمینانی نسبت به
آینده شغلی خود روبرو و سرمایهگذاران در حوزه مطبوعات نیز با نااطمینانی نسبت به وضعیت اقتصادی جامعه،
سودآوری رسانه و امنیت سرمایه مواجه هستند .این مسائل در کنار تمایل شدید دولت به تصدیگری در حوزه
مطبوعات ،عدم اطمینان به بخش خصوصی و نیز پرهیز از انت ادهای مطبوعات و همچنین اقتصاد نفتی ،باع
شده تا دولت بهعنوان بزرگترین کارفرمای اقتصادی ،به حوزه مطبوعات نیز ورود کرده و افزون بر داشتن
رسانههای متعدد ،با اعمال محدودیتهای شدید و وابسته کردن مطبوعات به یارانههای دولتی ،از انگیزههای
بخش خصوصی برای سرمایهگذاری درحوزه مطبوعات بکاهد .البته باید اذعان داشت که سو مدیریت در بخش
خصوصی ،کمتجربگی ،عدم توجه به نیازهای مخاطس ،عدم همگامی با تحوالت جامعه و نیز عدم توجه به
فناوریهای مدرن ارتباطی از سوی مدیران بخش خصوصی بر ضعف مطبوعات دامن زده است.
نتایج این پژوهش که نزدیك به نتایج پژوهشهای سایر پژوهشگران حوزه مطبوعات ،است ،نشان میدهد که
برای ارت ای جایگاه اجتماعی و اقتصادی مطبوعات بخش خصوصی ،الزم است که دولت عالوه بر بهبود شرایط
کالن اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ،به سمت خصوصیسازی در تمام حوزههای اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی حرکت کرده و از دخالت مست یم در عرصه مطبوعات پرهیز کند .از سوی دیگر ،دولت سعی
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در فراهم کردن زیرساختهای توسعهای ،بهویژه در عرصه فرهنگی و اجتماعی داشته و زمینه رقابت سالم در این
حوزهها را فراهم کند .تدوین قوانین جدید مطبوعاتی و ت ویت نهادهای صنفی در این حوزه در کنار گسترش
فعالیت احزاب و آزادی بیان از دیگر وظایف دولت است .در صورتیکه دولت به وظایف یادشده عمل کرده و در
کنار آن ،فعاالن رسانه ،به خودباوری رسیده و از خودسانسوری پرهیز کنند و با بهروز کردن دانش رسانهای خود
و توجه به نیاز مخاطبین حرکت کنند میتوان ادعا کرد که جایگاه اجتماعی -اقتصادی مطبوعات بخش خصوصی
در بازار رسانهای کشور افزایش خواهد یافت.
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