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گری دولت در حوزه مطبوعـات و وابسـتگی    بنیاد تالش کرده دالیل تصدی -این پژوهش با روش نظریه داده: چکیده

ها باعـ  شـده تـا ن ـش      امروزه رقابت گسترده رسانه.  دولت را روشن کندهای  مطبوعات بخش خصوصی به حمایت

گذاری بخـش خصوصـی    رنگ شده و از سوی دیگر سرمایه مطبوعات به عنوان رسانه ای قدرتمند در جامعه ایران کم

 این دغدغه و همچنین دغدغه لزوم ارت ـا  جایگـاه اقتصـادی، سیاسـی و اجتمـاعی بخـش      . در این حوزه کاهش یابد

دهد که اقتصـاد نفتـی    نتایج این پژوهش نشان می. خصوصی در حوزه مطبوعات مسئله این پژوهش را شکل داده اند

گـری دولـت در حـوزه     ایران، بزرگ بودن دولت و عدم اطمینان دولت به بخـش خصوصـی سـبس گسـترش تصـدی     

ن مطبوعاتی و عـدم همگـامی بـا    مطبوعات بوده و از سوی دیگر، عدم نگاه صنعتی به حوزه مطبوعات از سوی مدیرا

های نوین ارتباطی، سبس کاهش اقبال عمومی به مطبوعات و نیز  برداری از فناوری نیازهای مخاطبین و نیز عدم بهره

در نهایت ایـن پـژوهش   . گذاری در حوزه مطبوعات شده است گذاران بخش خصوصی به سرمایه کاهش تمایل سرمایه

یا شش گـزاره بـه شـری زیـر     عد این مدل از شش بُ. دهد ت بخش خصوصی ارائه میمدلی برای ارت ا  جایگاه مطبوعا

سـازی مطبوعـات از سـوی     گیری مکانیسمهای سیاسی مناسـس جهـت پـذیرش خصوصـی     شکل :تشکیل شده است

و  (9پ)گیری برخی از مکانیسمهای قـانونی   ، شکل(2پ)طراحی مکانیسمهای اقتصادی مناسس  ،i(0پ) برداران بهره

، موجس ارت ـا  جایگـاه بخـش خصوصـی در حـوزه مطبوعـات       (2پ)و پژوهشی ( 1پ)اصالی مکانیسمهای فرهنگی 

  .(6پ)خواهد شد 
 .نظام مطبوعاتی، بخش خصوصی، مطبوعات :واژگان کلیدی
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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  

توان جایگاه اجتماعی و اقتصادی مطبوعات را ارت ا  داد و ضمن جلس توجه بیشـتر مخاطبـان و    که چطور می این

ویژه مطبوعات در ایران هب، ه مدیران مطبوعاتیهای هم سودآوری اقتصادی نیز داشت از دغدغه، افزایش تعداد آنها

کند که مبادا مطبوعات از وظیفـه   های دولتی همواره این نگرانی را ایجاد می وابستگی مطبوعات به حمایت . است

، کریمیـان و رهبـر  ) ها را از دست بدهند اصلی خود که روشنگری است منحرف شده و عمالً قدرت انت اد از دولت

توان جایگاه اجتماعی و اقتصادی مطبوعات را در نزد بخش خصوصی افزایش داد و  که چطور می اینبنابر (. 0939

سودآوری اقتصادی نیز داشت مسـئله اصـلی ایـن م الـه     ، ضمن جذب توجه بیشتر مخاطبان و افزایش تعداد آنها

      . بوده است
جتماعی بخش زیادی از مطالعات خود را به ها در رشد و توسعه کشورها سبس شده تا مح  ان علوم ا ن ش رسانه 

فرهنگـی ناشـی از سـلطه    ، اقتصـادی ، پیشرفت جوامع و تحـوالت سیاسـی  ، ها در زندگی روزمره افراد تاثیر رسانه

های پیش روی حوزه رسانه از موضوعات مهمی اسـت   ها و چالش فرصت  .(2110، اسادا) ها اختصاص دهند رسانه

های اخیر مـورد اسـت بال    های دیجیتالی و توسعه سیاسی و اقتصادی کشورها در دهه رسانهکه همزمان با توسعه 

 (.0901، پیکارد) مح  ین توسعه و حوزه رسانه قرار گرفته است

سالیق گوناگون و دسترسی سریع به اخبار و منابع اطالعاتی باعـ  شـده تـا در عصـر     ، وجود تعداد زیاد رسانه ها

، لحاظ ساختاری  مطبوعات که به، ها حاکم باشد و در این میان ای شدیداً رقابتی بر رسانهفض، ارتباطات و فناوری

، پـذیری بسـیار کمتـری هسـتند     ها از هزینه اداره بیشتری برخـوردار بـوده و دارای انعطـاف    نسبت به سایر رسانه

زمـان  ، ده است؛ نخستپذیری مطبوعات ش چند عامل سبس افزایش آسیس (. 2116، زیلمان( پذیرتر باشند آسیس

، هـای دیـداری   شود که در بهترین وضعیت حداقل چند ساعتی از اخبار روز رسانه بری انتشار مطبوعات باع  می 

های باالیی داشته و در بسیاری  نشر و توزیع غالباً هزینه، تجهیزات چاپ، دوم  .تر باشند شنیداری و دیجیتال ع س

های  تجربه کافی در حوزه، مدیران برخی مطبوعات، سوم . سادگی امکان پذیر نیست  روز رسانی آنها بههاز موارد ب

های اداره یك بنگاه اقتصادی در فضای کامالً رقابتی ناآکـاه هسـتند و همـین امـر      اقتصادی نداشته و بعضاً از راه

(. 0910، بهرامپـور ) ها داشـته باشـند   های سایر نهادها و سازمان شود تا همواره چشم امید به مساعدت موجس می

دهی و ترسیم خط مشی برای مطبوعات  شروع نفوذ آنها در مطبوعات و جهت ، موجسها کمك های مالی سازمان

شـفافیت و ن ـد منصـفانه در     ،سـازی  شود و همین جا ن طه آغاز دوری مطبوعات از رسالت آنها مبنی بر آگـاه  می

 .(0903، ببران) فضای جامعه است

سنگین بودن ، کالت حوزه رسانه نشان داده که عمده مشکالت اقتصادی این حوزهواکاوی مسائل و مش

بخش مهمی . باشد  افزاری و چاپخانه می مشکل توزیع و مشکالت سخت، قیمت نازل نشریات، گذاری اولیه سرمایه

 (.0919رهنگی ف) گردد از عدم کارآیی و اثربخشی ساختار مدیریتی به نظام مالکیتی نامطلوب حاکم بر آنها برمی

های اقتصادی  تجربه کافی در حوزه، دهد که عموما مدیران مطبوعاتبسیاری نشان می یاپژوهشهنتیجه     

، عیسایی و تفرشی، انصاری) های اداره یك بنگاه اقتصادی در فضای کامالً رقابتی ناآگاه هستندوشنداشته و از ر
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 ها داشته باشند های مالی سایر نهادها و سازمان و همین امر موجس شده تا همواره چشم امید به مساعدت (0930

بخش ، خود را اینگونه ارائه می کند که در حوزه مطبوعات پژوهشنتیجه ، (0930) خاشعی(. 0930، نصراللهی)

یان و شرایط سنگین سیاسی حاکم خصوصی به دلیل عدم سودآوری مطلوب و در بسیاری از مواقع وجود ضرر و ز

 . گذاری در این حوزه ندارد تمایلی به سرمایه، های مکتوب ای بویژه رسانه بر فضای رسانه

سعی  (0900) جعفری، و (0930) فرقانی، (0930) انصاری و همکاران، (0932) محسنیان راد و همکاران

ها در ایران و جهان راهکارهایی  جهت بهبود وضعیت رسانه،  در مورد معضالت حوزه رسانه پژوهشاند ضمن  کرده

توانند یا تمایل دارند در حوزه رسانه دخالت کنند و اینکه ن ش دولت در  ها چه میزان می اینکه دولت. ارائه دهند

 ها باید در اقتصاد دخالت کنند از موضوعاتی است که هنوز بر سر آن مناقشه اقتصاد چیست و تا چه میزان دولت

اند در ها رسانه را تبدیل به ابزاری برای حکومت کردهدر حالی که این مح  ان اعت اد دارند که دولت . وجود دارد

توانند زمینه رشد و تعالی جامعه را فراهم  های آزاد و غیروابسته به دولت می ای معت دند که رسانه م ابل عده

 (. 2119، بتینا) آورند

ها در توسعه و پیشرفت جوامع توسعه نیافته پرداخته و ضرورت  ن ش رسانه لعهمطابه ، (0330) آر  سرینوس

گونه  معت د است همان، (2111) فرانك  .توسعه رسانه را مالزم توسعه سیاسی و اقتصادی کشورها دانسته است

تأمین هرچه بیشتر ها نیز وظیفه  رسانه، کنند ن ش تأمین منابع پولی و مالی را ایفا می، ها در اقتصاد که بانك

معت د است همانطور که صنایع ، (2116) وایلدمن . عهده دارند حال رشد اطالعات بر منابع را برای بازار در

گذاری  مدیر رسانه نیز روی محتوای رسانه سرمایه، کنند گذاری می برحسس محصوالت تولیدی شان سرمایه

درآمد ، صورت تصاعدی  لید نخواهد شد در حالیکه بهافزایش توجه مخاطس منجر به افزایش هزینه تو. کند می

دهندگان  رسانه توجه مخاطبان خود را به آگهی، معت د است، (2111) کونگ. دهد رسانه را تحت تاثیر قرار می

، (2113) گولدهابر . همبستگی زیادی با میزان جذب مخاطس دارد، فروشد و ارزش نام تجاری یك رسانه می

گذاری  توان به صورت کمّی ارزش راهی برای جذب پول است اما از آنجا که توجه را نمی، معت د است جذب توجه

بنابراین چالش ، پذیر نیست امکان، معادل چه م دار پول ارزش دارد، بیان این موضوع که چه م دار توجه، کرد

 .ها این است که چه میزان هزینه قادر است چه تعداد مخاطس را جذب کند روی رسانه پیش

دهد که نوع مالکیت رسانه و  ویژه مطبوعات نشان می المللی انجام شده در حوزه رسانه و به مطالعات داخلی و بین

(. 2116، وایلدمان) ای در سرنوشت مطبوعات دارند ای ن ش تعیین کننده قوانین ح وقی حاکم بر محیط رسانه

تواند موجس افزایش انگیزه کارکنان  سوی دیگر میسو و رفتار سازمانی حاکم بر رسانه از مدیریت رسانه از یك

های مهم  امنیت شغلی از دغدغه، معیشتی، مشکالت اقتصادی. یا انگیزه فعالیت را از بین ببرد، حوزه رسانه شده

های خصوصی مشکالت بیشتری  در این میان رسانه (. 2113، داونپورت، 2111، کونگ) اصحاب رسانه است

ها  دولتی دارند و جذب مخاطس و اداره اقتصادی رسانه بزرگترین دغدغه حفظ و ب ای رسانههای  نسبت به رسانه

 (. 2110، متیو) است
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 پژوهشروش 

iبنیاد داده نظریهبر مبنای  پژوهشروش این  i  بنیاد یك رویکرد تفسـیری  سازی دادهنظریهرویکرد .  استوار است

آمـده در   دستههای بمند دادهآوری و تجزیه و تحلیل نظامجمعهاست که برای ای از رویهاست و حاوی مجموعه

، ایـن روش . گیـرد طی تح یق برای مطالعه یك پدیده برای ارائه یك نظریه مبنایی قیاسی مورد است اده قرار می

منـد  صورت نظامههایی مفهومی دارد که بکه در پی تدوین الگو است و ریشه در دادهنوعی راهکار پژوهشی است 

دهـد تـا   به پژوهشگر اجازه مـی  نظریهاین  شناسیروش(.  2111استراس و کوربین، ) اندگردآوری و تحلیل شده

، های تجربی داردزمان ریشه در مشاهدات یا دادههای عمومی یا کلی یك موضوع که هممبنای نظری را از ویژگی

در  . اسـت  نظریهرویکرد خاص آن نسبت به تدوین  ،بنیاد و دیگر راهکارهاسازی دادهنظریهتفاوت بین . ارائه دهد

 (. 0333گولدینگ، ) ها نوعی اثر مت ابل وجود داشته باشدآوری و تحلیل دادهبنیاد باید بین جمعسازی دادهنظریه

های مبتنی بر بسـتر  ها و تببینخورد زیرا در ارائه توصیفهای سازمانی به چشم میاین راهکار در ادبیات پژوهش

 .ها بسیار مفید استدهپدی

کند که اطالعات اندکی در مورد  داده بنیاد زمانی ضرورت پیدا می ی  ویژه روش نظریههاستفاده از مطالعات کیفی ب

پدیده مورد مطالعه وجود داشته باشد و یا اینکه در مطالعات و تح ی ات انجام شده در ارتبـا  بـا موضـوع مـورد     

دلیل اصلی استفاده . مشهود باشد، به صورتی جامع به تبیین موضوع بپردازدف دان یك چارچوب نظری که ، نظر

از آنجایی که طراحی الگویی برای ارت ا  جایگاه بخـش   . از این راهبرد در این پژوهش به کاربری آن باز می گردد

با این هدف  داده بنیاد انتخاب شد تا ی لذا روش نظریه، خصوصی در نظام مطبوعات کشور هدف این پژوهش بود

 . سازگاری داشته باشد

و اساتید حوزه مدیریت رسانه به عنوان روش اصلی  ، پژوهشگرانبا مدیران مطبوعات مصاحبه، در تح یق حاضر

باز و ساختارنیافته  نفر و به صورت کامال 02های اولیه با مصاحبه. ها مورد استفاده قرار گرفته است گردآوری داده

های اولیه و پیدا کردن های داده شده به سؤاالت و کدگذاری مصاحبهمرور با توجه به پاسخانجام گرفت و به 

چند تمام سؤاالت مرتبط با موضوع و هر، حدی تغییر کرد شکل سؤاالت تا، های بیشتر برای سؤاالت بعدیسرنخ

ها بر اساس سه مرحله  دست آمده از مصاحبههداده های ب . بردن به سؤاالت اصلی تح یق بوددر چارچوب پی

در مرحله   .در روش داده بنیاد تحلیل شد که در ادامه شری آن خواهد رفت( محوری و انتخابی، باز) کدگذاری

 . آورده شده است 0کد اولیه احصا  شد که به عنوان نمونه تعدادی از آنها در جدول شماره  211اول کدگذاری 
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 ه اولکدهای اولیه مصاحب. 1جدول شماره 

 های اولیه کد 

 .کند یم یرا حداقل یعموم یها همه بخش، یدولت حداکثر

 .شود صنعت بخش خصوصی کوچك شود دولت حداکثری باع  می

 بنگاه  یكرسانه به  لزوم تبدیل

 یشتر در اثر نگاه بنگاهی به رسانهب یا و رسانه یبنگاه یتحساسایجاد 

 لزوم تغییر نگاه حداکثری به دولت

 .کند یتحما یکه بتواند از بخش خصوص ینظام ح وق وجود یكلزوم 

 ای بخش خصوصی ی برای کار رسانهمال های یتحمالزوم 

 ها و اقتصاد رسانه به نفت لزوم عدم وابستگی اقتصاد

 .شود نفت باع  بزرگ شدن دولت و دخالتش در رسانه می

 برند یکه خودشان بکار م یداتیبا تمه یخصوص یها روزنامهعدم ادامه کار 

 یگراز مسائل د یو برخ یاتیمال یتمعاف، ها از طریق یارانهدولت لزوم کمك 

  .کارکرد رسانه را داشته باشد یدخودش با مبنی بر اینکهدولت لزوم اصالی احساس 

 

 گذاری ثانویه و شکل دهی به مقوالت  کد

استراس و کوربین، ) شوند به کدهای ثانویه تبدیل می( آنهابه علت تعداد فراوان ) کدهای اولیه، در این مرحله

کدهای اولیه بر اساس قرابت معنایی با یکدیگر ادغام شده است که ، برای شکل دهی به کدهای ثانویه(.  2111

همچنین نویسندگان در یك فرایند رفت و برگشتی . کد ثانویه دست یافتند 001ن به پژوهشگرادر این مرحله 

با همگرا کردن . تری از کدها را با عنوان کدهای مفهومی استخراج کنندثانویه توانستند سطح انتزاعی بین کدهای

ترین سطح شکل گرفتند که در واقع انتزاعی پژوهشدر سطحی کالن تر م والت ، دست آمدههکد مفهومی ب 12

نتایج  2شماره در جدول  . ددهرا تشکیل می پژوهشاز کدگذاری در روش داده بنیاد است که اجزای الگوی 

 . کدهای مفهومی و م والت ارائه شده است، گذاری باز بر اساس کد ثانویه تعدادی از کد
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کدگذاری مفهومی و شکل دهی به مقوالت. 2جدول شماره   

 کدهای ثانویه کدهای مفهومی مقوالت

استقالل 

اقتصاد 

 رسانه

 

 نفت از رسانه اقتصاد است الل

 آگهی دولتی و یارانهحذف 

 های مالی دولت حذف کمك

 .برود بین از باید نفت به رسانه اقتصاد و ها اقتصاد وابستگی

 .شود نمی تامین هم کاغذ هزینه حتی روزنامه فروش از

 .بیابد کاهش باید رسانه اقتصاد در نفت ن ش

 .بگیرد نظر در ها رسانه برای اگهی و بودجه و یارانه نباید دولت

 به توجه

 مخاطب

 مخاطس سنجی نیاز

 مخاطس سالیق به توجه

 جامعه تغییرات با هماهنگی

 مردم مطبوعاتی ذائ ه با ها رسانه هماهنگی

 .شود ایجاد باید رسانه در ت اضا و عرضه

 .شود مطالعه فرهنگی جنبه از باید مطبوعات در ت اضا و عرضه

 .دارد ت اضا که محتوایی به نسبت عرضه وجود عدم

 .است کرده تغییر مردم مطبوعاتی ذائ ه و جامعه که کرد باور باید

 .است عجیس و گرا تجدد جامعه یك ایران جامعه اینکه پذیرش

احتیاج به 

 صنفی نظام

 مطبوعات صنفی نظام تشکیل

 رسانه برای ح وقی نظام وجود

 ساالری شایسته تح ق

 ای رسانه صنفی نهادهای ت ویت

 .کند حمایت خصوصی بخش رسانه از که ح وقی نظام یك وجود لزوم

 .دارد اصالی به احتیاج ای رسانه کار برای مجوز گرفتن روند

 .شود فرما حکم ساالری شایسته باید ها رسانه در

 .شود ت ویت باید مطبوعات صنفی نهاد

 .گیرد صورت نگاران روزنامه صنف خود توسط باید ها روزنامه بندی رتبه

 

 گذاری محوری کد

هدف از این مرحله برقراری . مرحله دوم تجزیه و تحلیل در نظریه پردازی داده بنیاد است، محوریکدگذاری 

دهی در کدگذاری محوری  اساس فرایند ارتبا  . است( در مرحله کدگذاری باز) های تولید شده رابطه بین طب ه

 .ها قرار دارد بر بسط و گسترش یکی از طب ه

 

 (انتخابی گذاری کد) مرحله نظریه پردازی

به این ترتیس که . پردازی است مرحله اصلی نظریه، (بر اساس نتایج  مراحل قبلی کدگذاری) کدگذاری انتخابی

ها ربط داده و آن روابط را در چارچوب یك روایت ارائه کرده و  مند به دیگر طب ه طب ه محوری را به شکل نظام

در این مرحله  . (0333گولدینگ، ) کند رند اصالی میهایی را که به بهبود و توسعه بیشتری نیاز دا طب ه

کند یا مدل  چارچوب مدل را به صورت روایتی عرضه می، پژوهشگر بر حسس فهم خود از متن پدیده مورد مطالعه

در ادامه مرحله کدگذاری محوری و انتخابی که مرحله نظریه . دهد را به صورت ترسیم نظریه نهایی نشان می

 . ع الگوی ارت ا  جایگاه بخش خصوصی در حوزه مطبوعات است ارائه خواهدشدپردازی و در واق
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 الگوی ارتقای جایگاه بخش خصوصی در حوزه مطبوعات

کند که از طریق آن فرایند ارت ا  جایگاه بخش خصوصی در مطبوعات شکل  و کارهایی را بیان می این الگو ساز

های مکانیسمگرفته و  های اقتصادی شکل، مکانیسمطراحی شدهو کارهای قانونی  ساز، در این راستا. گیرد می

برای است رار فرایند ارت ا  جایگاه بخش  پژوهشمنظور پاسخ به سوال اصلی به. شود سیاسی نیز اصالی می

 . ارائه شده است 0در مدل شماره  الگوی زیر، خصوصی در مطبوعات

 
 مطبوعاتمدل ارتقای جایگاه بخش خصوصی در . 1مدل شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 (p:proposition) 

  

 

سازی مطبوعات از سوی ذینفعان  وصیهای سیاسی مناسس جهت پذیرش خصمکانیسمگیری  شکل(: 0پ)

 . های اقتصادی مرتبط با خصوصی سازی مطبوعات شودمکانیسمتواند موجس تسهیل فرایند طراحی  می

 . های اقتصادی مناسس استمکانیسمارت ا  جایگاه بخش خصوصی در مطبوعات ایران نیازمند طراحی (: 2پ) 

 .  های قانونی استمکانیسمگیری برخی از  های اقتصادی نیازمند شکلمکانیسمطراحی (: 9پ) 

تواند زمینه را برای تحول در این صنعت فراهم  می، های فرهنگی موثر بر مطبوعاتمکانیسماصالی (: 1پ) 

 .کند

 .ها و خروجی کار بهتر خواهد شد طراحی مکانیزم پژوهشی موجس هوشیاری مردم و مدیران رسانه(: 2پ) 

 . صوصی در حوزه مطبوعات ارت ا  پیدا خواهد کرددر راستای پیاده سازی این مدل جایگاه بخش خ(: 6پ) 

 (:1پ)شرایط علی

طراحی مکانیزم های 

 سیاسی

 (:2پ)مقوله اصلی 

طراحی مکانیزم های  

 اقتصادی

 

 

(: 3پ)راهبردها 

طراحی مکانیزم های 

 قانونی و قانون گذای

 

 (: 6پ)پیامد 

بخش  گاهیجا یرتقاا

در یخصوص  

رانیا ینظام مطبوعات  

 طراحی مکانیزم های پژوهشی و تخصصی  (: 5پ)

 

 (p4)  طراحی مکانیزم های

 فرهنگی

 

 شرایط مداخله گر

 های فرهنگی طراحی مکانیزم(: 1پ)
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های فرایند ارت ای جایگاه بخش خصوصی در  همان گونه که در الگوی باال نشان داده شده است از ضرورت

سیستم نظارت و ارزیابی بر مطبوعات با اصالی قوانین مربو  . گذاری است مطبوعات اصالی وضعیت قانون و قانون

الزم است   (.0پ) را از حالت فعلی خارج کرده و تغییرات موثرتری شکل خواهد گرفتبه مطبوعات این بخش 

 تر مطبوعات بخش خصوصی در کشور را فراهم کند های اقتصادی شرایط الزم برای فعالیت بهتر و موثرمکانیسم

به ، ای دیگره مطبوعات بخش خصوصی به لحاظ برخورداری از حساسیت باال نسبت به بسیاری از سازمان (. 2پ)

، از این رو از الزامات اصالی ساختارهای مدیریتی و اجرایی در اقتصاد کشور. شدت تحت تاثیر اقتصاد خواهند بود

، با اصالی فرهنگ مردم  (.9پ) های اقتصادی موثر بر مطبوعات را به دنبال خواهد داشتمکانیسماصالی 

اگر فرهنگ مطالعه در میان مردم جا بیفتد و مدیران و . های مدیریتی نیز مجبور به اصالی خواهند شدمکانیسم

 مطبوعات بخش خصوصی نیز پیشرفت خواهد کرد ،ای قابل قبولی برخوردار باشند مردم هر دو از سواد رسانه

ها و خروجی کار بهتر خواهد  م پژوهشی و تخصصی موجس هوشیاری مردم و مدیران رسانهسطراحی مکانی(. 1پ)

های  توان امید داشت در چند سال آینده وضعیت سرمایه گذاری گیری این فرایند میراستای شکلدر  (.2پ) شد

 . بخش خصوصی در مطبوعات بهتر شود

 

  پژوهشتشریح الگوی 

 :دالیل انتخاب هر یك از طب ات اصلی به شری زیر است

 

 های اقتصادیمکانیسمطراحی : طبقه محوری

های مت ابل برای کنترل و اداره کردن آنها  ها وکنش که سلسله کنشاین پدیده همان اتفاق اصلی است 

در نظر گرفته ، وجود آمده این م وله همان برچسس مفهومی است که برای چارچوب یا طری به. شود معطوف می

درنظام  یبخش خصوصاقتصادی  -اجتماعی گاهیجا یرت اراهکارهای ا، باتوجه به اینکه در این پژوهش. شود می

ها و تحلیل آنها در مرحله کدگذاری باز و  پس از گردآوری داده، مورد مطالعه قرار گرفته است رانیا یعاتمطبو

 :این طب ه به عنوان طب ه محوری انتخاب شد که در بر دارنده م والت زیر است، های ارائه شده مطالعه ویژگی

 گذاری در شاخص سرمایه بردن باال -مطبوعات در شغلی امنیت ایجاد -است الل اقتصادی مطبوعات

 . ساخت تولید  و انتشار زیر مطبوعات و ت ویت به صنعتی نگاه -سازی در  مطبوعات خصوصی-مطبوعات

نیاز به اتخاذ تصمیمات صحیح و ، مثابه یك بنگاه اقتصادی نگاه اقتصادی به مطبوعات و اینکه مطبوعات به

به سودآوری رساند از مهمترین نکاتی است که مدیران ، رقابتیموقع است و باید بتوان آن را در فضای کامال  به

مطبوعات باید به سمتی حرکت کنند که . ها بدان باید توجه کنند پذیرترین رسانه عنوان آسیس                مطبوعات به

لت خویش به گونه وابستگی مالی و جناحی به دولت و نهادهای وابسته بدان نداشته باشند تا بتوانند به رسا هیچ

در این راستا الزم است که مطبوعات توجه کامل به سمت ت اضا داشته باشند و  . بهترین شکل عمل کنند

های نو و استفاده از ابزارهای روز ارتباطی و  متناسس با نیاز  مخاطبین خود و با اتکای کامل به فناوری

رقابتی و آشنایی با تمام ابعاد جامعه و توجه به جهانی شناخت بازارهای  . اقدام به تولید محتوا کنند، رسانی اطالع
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مصاحبه شوندگان در این رابطه کدهایی به شری زیر . گیری درست مدیران این حوزه است الزمه تصمیم، شدن

 :کردند ارائه می

عدم امنیت شغلی برای »، «لزوم ت ویت مالی رسانه بخش خصوصی»، «لزوم ت ویت بخش خصوصی برای رقابت»

 «گذاران رسانه لزوم ایجاد اطمینان نسیبی برای سرمایه»، « مندانکار

 

 های سیاسیمکانیسم: شرایط علّی

این شرایط یعنی  . شود ای منتهی می کند که به وقوع یا رشد پدیدهاین واژه به حوادث یا وقایعی داللت می     

 در دولت ن ش کاهش ، شوند که شامل میباع  ایجاد و توسعه پدیده یا طب ه محوری ، های سیاسیمکانیسم

iمطبوعات آزادیمطبوعاتی و افزایش  نظام i i است. 

های  دولت با کوچك کردن خود و اجازه دادن به بخش خصوصی برای ابراز وجود و کسس تجربه و حمایت     

های  بخش وری و بازده به افزایش بهره، های خود تواند ضمن کاهش هزینه مناسس و درست از بخش خصوصی می

های جدید  از ورود به بخش، برای نیل به این هدف الزم است که دولت  .مختلف اقتصاد مطبوعات کمك نماید

هایی را که در آنها ن ش دارد به بخش خصوصی واقعی که توان و تخصص الزم را  فعالیت، این حوزه پرهیز کرده

توسعه . های وظایف دولت باشد بوعات باید از اولویتمط  ها در حوزه ساخت و توسعه زیرساخت. دارد واگذار نماید

ضمن ترغیس بخش خصوصی ، گذاری بخش خصوصی کاسته های مختلف سرمایه تواند از هزینه ها می زیرساخت

سعی نماید نگاه باید دولت . خطو  را در حوزه مطبوعات ترسیم نماید، گذاری داخلی و خارجی برای سرمایه

. گذاری و رقابت را در این بخش فراهم نماید را ترویج داده و زمینه فعالیت و سرمایهاقتصادی در حوزه مطبوعات 

تاسیس ، افزاری در این حوزه کمك به نوسازی و ورود تجهیزات سخت، ها در حوزه مطبوعات توسعه زیرساخت

ه مطبوعات از تربیت نیروهای کارآمد و ایجاد زمینه رقابت سالم در حوز، های تخصصی ویژه مطبوعات دانشگاه

های بخش خصوصی در  همه این موارد باع  ایجاد و رشد فعالیت. گری است وظایف مهم دولت در حوزه تصدی

، « لزوم کاهش تیراژ مطبوعات دولتی»مصلحبه شوندگان در این ارتبا  کدهایی مانند . شود حوزه مطبوعات می

 . کردند ارائه می«  ها گذاری در زیرساخت رسانه مایهلزوم سر« و «  ت ویت اعت اد دولت به عدم دخالت در رسانه»

 

 های قانونی و قانون گذاریایجاد مکانیسم: راهبردها

گر و بستر حاکم بوده و  داری هستند که تحت تاثیر شرایط مداخله ها و تعامالت هدف بیانگر رفتارها و فعالیت     

 ایجاد: شود که در پژوهش حاضر عبارتند از ها راهبرد گفته می به این طب ه. شود باع  ایجاد طب ه محوری می

که از دیگر ملزومات ، ویژه مطبوعات ای و به هر حوزهخودباوری و ت ویت نهادهای صنفی در ، صنفی قدرتمند نظام

اصحاب رسانه باید به رسالت خویش ایمان داشته و در ضمن حامی قوی برای . حفظ و ب ای مطبوعات است

هایی است که بین اصحاب  از بزرگترین آفت، به نیروی عظیم رسانه یاعت ادبیخودسانسوری و . یکدیگر باشند

 .گام بردارند، ها همواره با شك و تردید و ابهام شود تا رسانه اع  میرسانه رواج دارد و ب
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بازنگری قانون مطبوعات و تشکیل نهادهای صنفی و نیز ایجاد فضای باز سیاسی و افزایش شفافیت در       

تواند موجس ترغیس و تشویق مطبوعات برای گام برداشتن در جهت  اقتصادی و اجتماعی می، های سیاسی حوزه

دولت باید فضای الزم را برای حضور احزاب مختلف مهیا کرده و اجازه دهد تا احزاب  . شد و توسعه آنها باشدر

تر  تواند موجس رشد و توسعه سریع تعدد احزاب می  .های خود در جامعه حضور داشته باشند گوناگون با رسانه

بخش خصوصی در فضای مطبوعات کمك  تواند به رشد ها میمکانیسمایجاد تمامی این  . سیاسی کشور شود

لزوم ترویج »، « لزوم تشویق مطبوعات به اصالی نظام مالکیتی خود»خبرگان در این ارتبا  کدهایی مانند . کند

لزوم »و «  لزوم ت ویت نهاد صنفی مطبوعات، « سازی اصالی قوانی و م ررات مطبوعات گفتمان مطالبه و زمینه

 . کردند می ارائه«  ورود احزاب به رسانه

 

 تخصصی و پژوهشیهای مکانیسم طراحی: بستر حاکم

بستر نشانگر سلسله   .شود گذارند بستر گفته می ها و تعامالت تاثیر می به شرایط خاصی که بر کنش     

ناظر بر فضای حاکم بر بخش خصوصی ، این بستر . کند ای داللت می ای است که به پدیده خصوصیات ویژه

دهند و در مدل  ای تشکیل می ها یا متغیرهای زمینه این شرایط را مجموعه ای از مفاهیم و طب ه . مطبوعات است

 . ای مخاطس رسانه سواد جدید برای انتشار محتوا و افزایش های رسانه معرفی شده عبارتند از استفاده از بستر

، های جدید خود را همگام با فناوری ص مطبوعات بایداندرکاران حوزه رسانه و باالخ مدیران رسانه و دست      

ارت ای دانش و ، الزمه چنین امری  .های ارتباطی جدید حداکثر استفاده را بنمایند روز نمایند و از تمام ظرفیت به

مدام نماید تا فعاالن حوزه رسانه  چنین امری ایجاب می. بینش اصحاب مطبوعات از محیط پیرامون خود است

شود تا نیاز  همگامی با تغییر و تحوالت سریع جهانی باع  می . عات خود باشنددرصدد روزآمد کردن اطال

کردند  در این رابطه خبرگان کدهایی ارائه می. مخاطبین به بهترین شکلی شناخته و با بهترین شیوه مرتفع شود

لزوم ایجاد »، « نهعدم ایجاد خوراک مناسس برای مخاطبان رسا»کدهایی مانند   .کرد که این موضوع را تائید می

و «  لزوم ترویج نگاه علمی و روزآمد در مطبوعات»، « عدم هزینه کردن مردم برای فرهنگ»، « فرهنگ مطالعه

 .« لزوم استفاده از تجهیزات جدید ارتباطی»

 

 م فرهنگیسطراحی مکانی: شرایط مداخله گر

دهند و راهبردها هم از آنها  را تشکیل میای از متغیرهای میانجی و واسط  شرایط عامی هستند که مجموعه     

س تعریف مخاط به مطبوعات و توجه در شفافیت گر را افزایش شرایط مداخلهپژوهش، در این  .شوند متاثر می

شوندگان مدیران مطبوعات معموال در سیاستگذاری جهت با توجه به کدهای احصا شده از مصاحبه . کرده ایم

انگاری در خصوص این سهل  .کنندحاظ نمیلنوع محتوا و چگونگی انتشار آن مخاطس را به عنوان متغیر اصلی 

سازی مخاطس و توجه به نیاز او باع  شده مخاطس نیز به مطبوعات اعتماد نکرده و اطالعات خود را از آن آگاه

 . اخذ نکند
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 پیامدها

. است رانیا ینظام مطبوعات در یبخش خصوصاقتصادی  -اجتماعی گاهیجا یرت اا، پیامد پیاده شدن این الگو     

... قانونی و ، سیاسی، های اقتصادیمکانیسممصاحبه شوندگان بر این موضوع تاکید داشتند که با بکارگیری 

قطع کامل »آنها به کدهایی مانند  . زایش دادفاتوان جایگاه بخش خصوصی را در نظام مطبوعاتی ایران  می

رقابت بین مطبوعات را سالم کرده و موجس ت ویت مطبوعات خصوصی ، های دولتی به تمام مطبوعات یارانه

اصالی »، « شود موجس ت ویت بخش خصوصی می، سازی و کاهش دخالت دولت در رسانه لزوم کوچك»، « شود می

«  ، « گیری درست مدیران رسانه لزوم تصمیم»، « قطع وابستگی اقتصاد به نفت» ،« قوانین برای نظام مطبوعاتی

کفایت دولت به داشتن یك »و «  ت ویت روحیه مطالعه مطبوعات در مردم»، « رسانی عدم وجود شفافیت در اطالع

 . کردند اشاره می«  خبرگزاری

بوعات را مطالعه نموده و از میان نتایج و سعی داشت تا علت ناکامی بخش خصوصی در حوزه مط پژوهشاین      

اقتصادی مطبوعات بخش خصوصی  -های حاصل مدل راهکارهای الزم را برای ارت ای جایگاه اجتماعی تحلیل

 . در این راستا مهمترین گزاره مورد نظر مصاحبه شوندگان دولت و ن ش آن در حوزه مطبوعات بود. ارائه نماید

گیری و اجرا  درستی تصمیم خوبی شناخته و به گذاری باید وظایف خود را به یاستگری و س دولت در حوزه تصدی

دولت باید وجود بخش ، خبرگان اعت اد داشتند . گذاری است وظیفه سیاست، مهمترین وظیفه دولت. نماید

 موقعیت و، های مختلف اقتصادی و اجتماعی خصوصی را باور کرده و برای ت ویت حضور بخش خصوصی در بخش

گذاری بوده و موجس تامین امنیت  کننده سرمایه تصویس قوانین و م رراتی که تسهیل. شرایط الزم را فراهم آورد

نگاه دولت به بخش خصوصی نباید نگاه  . تواند به رشد بخش خصوصی کمك کند گذار باشد می سرمایه و سرمایه

شاید . باید مکمل خود بداند، ده استطور که در قانون اساسی آم بلکه بخش خصوصی را همان، رقیس باشد

تصویس قوانینی که امنیت شغلی اصحاب  . بزرگترین مشکل اصحاب رسانه را بتوان امنیت شغلی عنوان کرد

بر ایجاد اطمینان در  عالوه، رسانه را تامین کرده و آزادی بیان و آزادی مطبوعات را گسترش داده و حمایت کند

 . و بالندگی کشور نیز خواهد شدای کشور موجس رشد  فضای رسانه

گذاری کرده و  ایجاد فضای سالم اقتصادی که در آن بخش خصوصی بتواند با اطمینان و طیس خاطر سرمایه      

داری و تغییر نگاه آنها از یك بازار  حرکت مدیران رسانه به سمت بنگاه، سو و از سوی دیگر فعالیت نماید از یك

موقع است و نیز حرکت با  کامالً رقابتی که نیازمند اتخاذ تصمیمات درست و به ای به یك بازار سنتی رسانه

اقتصادی مطبوعات را ارت ا بخشیده و روند رشد و توسعه سیاسی و  -تواند جایگاه اجتماعی می، های روز یفناور

های  و حمایتتغییر نگرش ، اصحاب رسانه نیازمند تغییر ساختار، در ضمن  .اقتصادی کشور را تسریع نماید

به رسالت خویش که همانا ، قانونی هستند تا بتوانند با خودباوری و اعتماد بیشتر نسبت به آینده شغلی خود

سازنده از ارکان  عمل نمایند و بدون هیچ واهمه اقدام به ن د، است  رسانی درست و سریع بخشی و اطالع آگاهی

 .جامعه بنمایند
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 گیری نتیجه 

بهبود وضعیت اقتصادی ، مبنی بر ارت ای جایگاه اجتماعی مطبوعات پژوهشدر پاسخ به سواالت اصلی       

های دولت و تمایل  میزان حمایت، گذاری در مطبوعات بخش خصوصی موانع سرمایه، مطبوعات بخش خصوصی

ضعف ساختارهای ، هدد نشان می پژوهشتوان گفت که نتایج این  گری در حوزه مطبوعات می دولت به تصدی

کاهش ، ها عدم روزآمدی رسانه، های خصوصی اعتمادی دولت به رسانه بی، اقتصاد نفتی، قانونی در حوزه مطبوعات

باع  شده ، مدیریت ضعیف بخش خصوصی و عدم توجه به نیاز مخاطس، های الزم نبود زیرساخت، سرانه مطالعه

از جمله کدهای پر تکراری که در  . رنگ شود ایران کم ای است تا جایگاه مطبوعات خصوصی در نظام رسانه

گیری دولت ها تمایلی به شکل» عبارت بودند از ، گیری این مفاهیم شدها وجود داشت و منجر به شکلمصاحبه

-ها بودهها ت ریبا همه مطبوعات خصوصی از منت دان جدی دولتمطبوعات خصوصی ندارند چرا که در این سال

توانند در نمی، ایآنجایی که مدیریت حاکم بر مطبوعات ما مدیریتی سیاسی است نه مدیریتی حرفهاز » و   «اند

عدم توجه مدیران مطبوعات به سلی ه مخاطس که در فضای  »، «سازی موفق عمل کنندفضای خصوصی

رفع .  «بیاورندسازی مهمترین شر  موف یت است باع  شده تا مطبوعات نتوانند در این فضا دوام خصوصی

تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی  می پژوهشموانع گفته شده و پیروی از الگوی ارائه شده در این 

 .مطبوعات داخلی کمك کند

متداول و مرسوم پژوهشی در حوزه ، های علمی سعی داشت تا با بکارگیری یکی از روش پژوهشاین      

باالخص ، در ایران را مورد مطالعه قرار داده و علل ناکامی مطبوعاتوضعیت مطبوعات ، مطالعات اجتماعی

عمده ، ها نشان داددست آمده از مصاحبههنتایج تحلیل کدهای ب. مطبوعات بخش خصوصی را تبیین نماید

های مالی دولت از آنها  مطبوعات بخش خصوصی در ایران وضعیت اقتصادی مطلوبی ندارند و در صورتیکه حمایت

از سوی دیگر فعاالن حوزه رسانه با نااطمینانی نسبت به . روبه ورشکستگی و تعطیلی خواهند رفت، ودقطع ش

، گذاران در حوزه مطبوعات نیز با نااطمینانی نسبت به وضعیت اقتصادی جامعه آینده شغلی خود روبرو و سرمایه

گری در حوزه  شدید دولت به تصدی این مسائل در کنار تمایل. سودآوری رسانه و امنیت سرمایه مواجه هستند

باع  ، عدم اطمینان به بخش خصوصی و نیز پرهیز از انت ادهای مطبوعات و همچنین اقتصاد نفتی، مطبوعات

ر داشتن افزون ببه حوزه مطبوعات نیز ورود کرده و ، عنوان بزرگترین کارفرمای اقتصادی شده تا دولت به

های  از انگیزه، های دولتی ی شدید و وابسته کردن مطبوعات به یارانهها با اعمال محدودیت، های متعدد رسانه

البته باید اذعان داشت که سو  مدیریت در بخش  . گذاری درحوزه مطبوعات بکاهد بخش خصوصی برای سرمایه

عدم همگامی با تحوالت جامعه و نیز عدم توجه به ، عدم توجه به نیازهای مخاطس، تجربگی کم، خصوصی

 . های مدرن ارتباطی از سوی مدیران بخش خصوصی بر ضعف مطبوعات دامن زده است یفناور

دهد که  نشان می، است، حوزه مطبوعات پژوهشگرانسایر  هایپژوهشکه نزدیك به نتایج  پژوهشنتایج این      

ود شرایط دولت عالوه بر بهب، الزم است که برای ارت ای جایگاه اجتماعی و اقتصادی مطبوعات بخش خصوصی

، های اقتصادی سازی در تمام حوزه به سمت خصوصی، کالن اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی

دولت سعی  ،از سوی دیگر. اجتماعی و فرهنگی حرکت کرده و از دخالت مست یم در عرصه مطبوعات پرهیز کند
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تماعی داشته و زمینه رقابت سالم در این در عرصه فرهنگی و اج ویژه، بهای های توسعه در فراهم کردن زیرساخت

تدوین قوانین جدید مطبوعاتی و ت ویت نهادهای صنفی در این حوزه در کنار گسترش   .ها را فراهم کند حوزه

که دولت به وظایف یادشده عمل کرده و در در صورتی. فعالیت احزاب و آزادی بیان از دیگر وظایف دولت است

ای خود  روز کردن دانش رسانه ه خودباوری رسیده و از خودسانسوری پرهیز کنند و با بهب، فعاالن رسانه، کنار آن

اقتصادی مطبوعات بخش خصوصی  -توان ادعا کرد که جایگاه اجتماعی و توجه به نیاز مخاطبین حرکت کنند می

 .ای کشور افزایش خواهد یافتدر بازار رسانه
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 پی نوشتها
                                                           

i
 Proposition گزاره یا پیشنهاد   

ii
 Grounded theory 

iii
 Freedom of press: a framework of principle 
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