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چکیده
مطبوعــات محلــی در برابــر مطبوعــات سراســری کشــور بــه دالیــل گوناگــون ازجملــه ناتوانــی در ارائــۀ 
ــان، قــدرت رقابــت ندارنــد. هــدف ایــن مطالعــه طراحــی الگــوی مدیریــت  ــاز مخاطب محتــوای موردنی
ــن پژوهــش  ــد. ای ــا یاب ــا ارتق ــوای آن ه ــا محت ــران اســت ت ــی ای ــای محل ــوا در روزنامه ه ــت محت کیفی
کاربــردی بــا رویکــرد کیفــیـ  اکتشــافی انجــام یافــت. جامعــۀ پژوهشــی شــامل اســاتید، صاحب نظــران و 
فعــاالن حــوزه روزنامه هــای محلــی بــوده اســت کــه از میــان آن هــا بــا روش نمونه گیــری نظــری هدفمنــد 
تــا رســیدن بــه اشــباع نظــری به واســطۀ مصاحبــۀ عمیــق نیمــه ســاختاریافته، بــه تعــداد ١٢ نفــر ادامــه 
یافــت. تحلیل هــای صــورت گرفتــه به واســطۀ روش داده بنیــاد از طریــق کدگــذاری اســتراوس و کوربیــن 
در ســه ســطح بــاز، محــوری و انتخابــی در نرم افــزار مکــس کیــو دا ٢٠٢٠ انجــام شــد. ســپس مفاهیــم 
ــی، پدیــده محــوری، راهبردهــا، شــرایط زمینــه ای، مداخله گــر و  در قالــب مــدل پارادایمــی (شــرایط علّ

پیامدهــا) ارائــه و روایــی و پایایــی آن نیــز بــر اســاس روش ســه ســویه ســازی تأییــد شــد. نتایــج نشــان 
ــر باشــد. در ایــن راه،  ــان مؤث ــد در جــذب مخاطب ــوای مطالــب مطبوعــات محلــی می توان داد کــه محت
روزنامه هــای محلــی ایــران نیــاز بــه نــوآوری در شــیوه نــگارش، کنتــرل، پایــش و هدف گــذاری درســت، 
ــده،  ــوی ارائه ش ــای الگ ــر مبن ــد ب ــا بتوان ــوا دارد ت ــۀ محت ــره در ارائ ــه و غی ــائل روز جامع ــه مس ــه ب توج

مدیریــت محتــوای خــود را بهبــود بخشــیده و اثربخشــی آن را در افــکار جامعــه افزایــش دهــد.
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مقدمه
صاحب نظــران از مطبوعــات به عنــوان رکــن چهــارم دموکراســی یــاد می کننــد و اهمیــت 
ــت و  ــی، هدای ــکار عموم ــه اف ــکل دادن ب ــات در ش ــتند. مطبوع ــل هس ــرای آن قائ خاصــی ب
ــردن  ــاال ب ــانی، ب ــانی و خبررس ــردم، اطالع رس ــی در م ــازی ذهن ــردم، تصویرس ــی م جهت ده
ســطح آگاهــی جامعــه، گــذران اوقــات فراغــت و... نقــش بزرگــی در جامعــه بــر عهــده  دارنــد 
(زارع، ١٣٨۶: ٢٢). امــروزه به رغــم پیشــرفته ای فــراوان علــوم ارتباطــی و اطالع رســانی، 
هنــوز بیــن رســانه های گروهــی، جرایــد به خصــوص روزنامه هــا، ســودمندترین، فراوان تریــن و 
ارزان تریــن وســیله بــرای بــاال بــردن ســطح آگاهــی افــراد جامعــه و مبــارزه بــا جهــل و بی خبــری 
ــۀ  ــر و مطالع ــوز نش ــترش هن ــال گس ــعه یافته و در ح ــع توس ــن جوام ــد. در بی ــمار می آین ــه  ش ب

روزنامــه مبیــن روشــنفکری، درک عمیــق و بــاال بــودن شــعور سیاســی و اجتماعــی اســت.
دنیــس مــک کوایــل١ مطبوعــات را یکــی از مهم تریــن و قدیمی تریــن ابــزار اطالع رســانی 
می دانــد و معتقــد اســت کــه هنــوز تأثیــر خــود را نســبت بــه ســایر وســایل ارتباط جمعــی مــدرن 
ــوز  ــاوری پیشــرفته خــود هن ــا فنّ ــی ب ــی ســایر وســایل ارتباط جمع ــه حت ــا آنجــا ک ــرده ت حفــظ ک
نتوانســته اند به انــدازه مطبوعــات تأثیرگــذار باشــند (مــک کوایــل، ١٣٨٨: ١٢٢). تجربــه محقــق در 
طــول ده ســال کار در مطبوعــات محلــی بیانگــر آن اســت کــه بســیاری از دســت اندرکاران و فعــاالن 
مطبوعاتــی ازلحــاظ تحصیلــی تناســبی بــا کار در مطبوعــات ندارنــد و تنها بــه دلیل عالقــه، ذوق و 

اســتعدادهای فــردی، بــه عرصــه مطبوعــات و بــه ویــژه مطبوعــات محلــی پــا نهاده انــد.
ــار، تفاســیر و  ــا، اخب ــه انعــکاس رویداده ــه ب ــی، رســانه ای نوشــتاری اســت ک نشــریۀ محل
وقایــع روزمــره در ســطح منطقــه و محــل می پــردازد و بــا ارائــه تحلیــل و نقــد مســائل محلــی و 
بومــی، توجــه مخاطبــان را جلــب می کنــد (زارع، ١٣٨۶: ٣١). ایــن نــوع روزنامــه، پوشــش دهنده 
حرفــه ای اخبــار محلــی اســت و به جــای تمرکــز بــر اخبــار ایــالت یــا اخبــار ملــی و بین المللــی، 
اخبــار محدوده هایــی کوچــک ماننــد شــهرک ها، محله هــای شــهری و حومــه شــهرهای بــزرگ 
را پوشــش می دهــد. جریــان روزنامه نــگاری محلــی، بــا توجــه بــه محدودیــت جغرافیایــی حــوزه 
فعالیــت، تأثیــر بیشــتری بــر خواننــدگان محلــی می گــذارد و موضوعــات را عمیق تــر و جزئی تــر 
متناســب بــا نیــاز و خواســت مخاطــب محلــی پوشــش می دهــد. بــه  این  ترتیــب، نشــریات محلی 
در دنیــای رســانه های جدیــد در کنــار انبوهــی از رســانه های جدیــد و قدیــم بــکار اطالع رســانی و 

انتقــال پیــام مشــغول اند (پژوهش  فــر و اســکندری، ١٣٩٢: ١٩١).
مطبوعــات محلــی بازتابــی از نیازهــا و مشــکالت و مســائل زندگــی در گســتره جغرافیایــی 

1.  .Denis McQuail
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یــک شــهر یــا منطقــه ویــژه اســت و کیفیــت محتــوای نشــریات رضایــت مخاطبــان را بــه همــراه 
خواهــد داشــت. مطبوعــات محلــی کارکردهــای گوناگونــی دارنــد، ازجملــه آگاهــی از مســائل روز 
جامعــه، اطالع رســانی در مــورد رویدادهــا، مســائل، مشــکالت، پیشــرفت، امکانــات، جاذبه  هــا 
و ویژگی هــای یــک منطقــه اســت و بــا تأکیــد بــر ارزش خبــری مجــاورت، مســائل و مشــکالت 
ــی  ــور١، ١٣٨٧: ٣۴). مطبوعــات محل ــرار می دهــد (دفل محــل انتشــار خــود را موردبررســی ق
موتــور محــرک توســعه منطقــه ای بــه شــمار می رونــد. در شــرایطی کــه مطبوعــات سراســری بــه 
ــق  ــا و عالئ ــتی ها، نیازه ــد و از کاس ــی می پردازن ــی و بین الملل ــای کالن مل ــائل و دغدغه ه مس
جامعه هــای محلــی، بــه ناگزیــر یــا از روی تســامح، غفلــت می ورزنــد، وظیفــه مطبوعــات محلــی 
اســت کــه بــا درک واقع بینــان از وظایــف و جایــگاه خــود از طریــق اطالع رســانی، آگاهــی بخشــی، 
نقــد و ارزیابــی منصفانــه و عالمانــه سیاســت  ها، برنامه  هــا و عملکردهــا، نیازهــا و ظرفیت هــای 
ــنهادهای  ــا و پیش ــا، تحلیل ه ــاندن دیدگاه ه ــن کش ــه مت ــا ب ــد و ب ــی کنن ــی را معرف ــعه محل توس
ــانند و  ــاری رس ــه خودی ــی منطق ــت و عقب ماندگ ــر، محرومی ــع فق ــه رف ــی ب ــان محل کارشناس
ــه، پیشــبرد توســعه پایــدار را در حوزه هــای مختلــف اقتصــادی، سیاســی،  بــه ایــن وســیله زمین
ــا ضعف هــا و کاســتی های  اجتماعــی و فرهنگــی فراهــم ســازند. مطبوعــات محلــی در ایــران ب
فراوانــی مواجه انــد کــه آن هــا را از ایفــای نقــش مؤثــر در رفــع تنگناهــای توســعه محلــی ناتــوان 
بازداشــته اســت (زارع، ١٣٨۶: ١٩). نشــریات محلــی یکــی از گروه هــای مهــم مطبوعاتی کشــور 
محســوب می شــوند چراکــه بــه انعــکاس نیازهــا و مشــکالت زندگــی افــراد یــک منطقــه یــا محلــه 
ــل  ــه دلی ــوده و ب ــدان موردتوجــه نب ــی چن ــران مطبوعــات محل ــا متأســفانه در ای ــد، ام می پردازن

مشــکالت و چالش هــای متعــدد، اکثــر آن هــا کارکــرد چندانــی ندارنــد.
اهمیــت مدیریــت کیفیــت محتــوا در روزنامه هــای محلــی یکــی از موضوعاتــی اســت کــه 
همــواره دغدغــه مدیــران این گونــه نشــریات بــوده اســت. شــمار پاییــن، تأخیــر در انتشــار، فقــر 
ــاً خنثــی، چــاپ نامناســب،  ــه و غالب ــار کهن نیــروی انســانی مناســب و متخصــص و درج اخب
ــب و  ــه ای، مطال ــار غیرحرف ــتاندارد، اخب ــوب و غیراس ــذ نامرغ ــی، کاغ ــر فن ــدی غی صفحه بن
ــه مشــکالت و کاســتی های بی شــمار مطبوعــات  ــور و... ازجمل ــه ای و آمات تیترهــای غیرحرف
محلــی اســت (زارع، ١٣٨۶: ٢۴). مشــهودترین گــواه فعالیــت رســانه های جمعــی آثــاری 
اســت کــه توســط آن هــا تولیــد و پخــش می شــوند. ایــن مجموعــه مطالــب گســترده و متنــوع 
ــه می شــوند (شــومیکر٢ ١٣٩٧:  ــی مشــخص شــکل گرفته و ارائ ــوا و مضمون ــر اســاس محت ب
۵٢). پیــام یــا محتــوای رســانه متأثــر از مجموعــه وســیعی از عوامــل موجــود در داخــل و خارج 
1. DeFleur
2. Shoemaker
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ســازمان های رســانه ای اســت. محتــوای رســانه مبنــای تأثیــر رســانه اســت. محتــوا آشــکارترین 
ــا در  ــه م ــوای رســانه ب ــورد محت ــق در م ــه و تحقی ــد ارتباط جمعــی اســت. مطالع بخــش فراین
پیش بینــی تأثیــر آن بــر مخاطــب نیــز کمــک می کنــد. انــواع محتــوا دارای تأثیــرات متفاوتــی 
بــوده و ناشــی از نیازهــای مختلــف مخاطــب و فشــارهای ســازمانی اســت. باوجودایــن بیشــتر 
ــاً بــه بررســی محتــوا نمی پردازنــد بلکــه بــه زمــان سپری شــده بــا تلویزیــون  تحقیقــات صراحت
ــای  ــد. روش ه ــه می کنن ــره توج ــده و غی ــار خوانده ش ــداد اخب ــا، تع ــر فعالیت ه ــر دیگ در براب
اســاس  بــر  را  آن  می توانیــم  دارد.  وجــود  رســانه  محتــوای  طبقه بنــدی  بــرای  بی شــماری 
درخواســت مخاطــب (روشــنفکر، بی ســواد)، تأثیــرات خــاص (اجتماعــی، ضداجتماعــی)، 
رســانه مورداســتفاده (تلویزیــون، رادیــو، مطبوعــات)، محتــوای جنســی (هرزه نــگاری، غیــره 

ــومیکر، ١٣٩٧: ۵٧). ــرد (ش ــدی ک ــر طبقه بن ــن روش دیگ ــا چندی ــگاری) و ی هرزه ن
بــه عقیــده کارشناســان، مطبوعــات محلــی در ایــران چنــدان موردتوجــه نبــوده و به نوعــی 
کارکــرد آن هــا بــا نقــض همــراه اســت. از ســوی دیگــر مطالعــات نشــان می دهــد نداشــتن تمرکز 
ــن  ــه ایجــاد ای ــی اســت ک ــریات محل ــن مشــکل نش ــی، بزرگ تری ــک محــدوده جغرافیای در ی
تمرکــز در نشــریات محلــی، نخســتین گام بــرای درک حرفــه ای ایــن نشــریات اســت. همچنیــن 
مطبوعــات محلــی ایــران، هــم از جنبــه محتــوای مطالــب و هــم ازنظــر امکانــات و نیروهــای 
ــه  ــه ازدســت داده اند و ب ــد توســعه جامع ــه ای، کارکــرد ارزشــمند و واقعــی خــود را دررون حرف
دلیــل مشــکالت و آســیب های متعــدد، قــادر بــه بــرآورده کــردن نیازهــای ایــن حــوزه از رســانه ها 
ــرای  ــد اذعــان کــرد کــه هیچ یــک از مطالعــات، الگویــی ب و مخاطبانشــان نیســتند. الکــن بای
ــد. درنتیجــۀ پژوهــش  ــه نکرده ان ــران ارائ ــی ای ــوا در روزنامه هــای محل ــت محت مدیریــت کیفی
ــر اســاس نیازهــا و مقتضیــات  ــا بهره گیــری ازنظــر صاحب نظــران حــوزه رســانه، ب پیــش رو ب
روزنامه هــای محلــی و چالش هایــی کــه بــا آن مواجــه هســتند یــک الگــوی بومــی و محلــی بــرای 
ــن  ــران تدوی ــی ای ــای محل ــوا در روزنامه ه ــت محت ــت کیفی ــوی مدیری ــای الگ ــن مؤلفه ه تعیی
می کنــد. همچنیــن اهمیــت تحقیــق ازآنجاســت کــه در حــال حاضــر حــدود ١۵٠ روزنامه هــای 
محلــی در کشــور مــا فعالیــت دارنــد کــه بــه دلیــل عــدم وجــود الگــوی مناســب بیشــتر آن هــا 
بــا مســئله جــدی نداشــتن مخاطــب مواجــه هســتند و شــمار آن هــا روزبــه روز کاهــش می یابــد 
کــه ایــن ریــزش مخاطــب حیــات آن هــا را بــه خطــر انداختــه اســت. تعییــن مؤلفه هــای الگــوی 
مدیریــت کیفیــت محتــوا در روزنامه هــای محلــی ایــران می توانــد از ریــزش مخاطــب جلوگیــری 
ــن  ــام ای ــد. ضــرورت انج ــر باش ــی مؤث ــای محل ــا روزنامه ه ــی و بق ــود کارای ــوده و در بهب نم
تحقیــق ازاین جهــت اســت کــه بــه نظــر نقــش روزنامه هــای محلــی در ایــران در حــال کمرنــگ 
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الگوی مدیریت کیفیت محتوا در روزنامه های محلی ایران 

ــی  ــوا در روزنامه هــای محل ــت محت ــن مؤلفه هــای الگــوی مدیریــت کیفی شــدن اســت و تعیی
ایــران شــاید بتوانــد جــان تــازه ای بــه ایــن نشــریات بدهــد تــا اســتقبال مــردم از نشــریات محلــی 
بیشــتر شــود. از طرفــی نیــز تاکنــون درزمینــۀ مدیریــت کیفیــت محتــوا در روزنامه هــای محلــی 
ایــران تحقیــق جامــع و مناســبی ارائــه نشــده اســت و تحقیقــات در ایــن زمینــه بســیار محــدود 
ــد  ــه می توان ــن اســت کــه نتایــج مطالع ــه در ای ــن مطالع ــردی اهمیــت ای ــه کارب هســت. از جنب
ــرار  ــی موردتوجــه ق ــران روزنامه هــا و به خصــوص روزنامه هــای محل توســط مســئوالن و مدی
گیــرد و راهکارهــای مناســبی بــرای مدیریــت کیفیــت محتــوا در اختیــار آن هــا بگــذارد و برخــی 

جنبه هــای مبهــم را روشــن ســازد.
هــدف پژوهــش: تعییــن مؤلفه هــای الگــوی مدیریــت کیفیــت محتــوا در روزنامه هــای محلــی 

ایــران
ســؤال پژوهــش:  مؤلفه هــای الگــوی مدیریــت کیفیــت محتــوا در روزنامه هــای محلــی ایــران 

کدامنــد؟

پیشینۀ پژوهش
زهــرا کریمــی، حســین انتظامــی و علی اصغــر محکــی (١٣٩٧)، در تحقیقــی بــا عنــوان «جایگاه 
روزنامه نــگاری محلــی از نــگاه کارشناســان و متخصصــان ایــن حــوزه» دریافتنــد کــه: ازنظــر 
مدیــران، دبیــران، خبرنــگاران و اســتادان روزنامه نــگاری، تأثیــر رعایــت اصــول حرفــه ای 
روزنامه نــگاری، اهمیــت تخصــص روزنامه نــگاری در جــذب مخاطــب؛ تأثیــر پــاداش، 
تشــویق، حقــوق و مزایــا؛ تأثیــر امکانــات ســخت افزاری و نرم افــزاری؛ رابــط خبــری، ویزیتــور، 
ــط؛ اهمیــت  ــد؛ وجــود شــبکه های مجــازی؛ داشــتن مــدرک تحصیلــی مرتب کارآمــوز و کارمن
انتشــار مرتــب و پوشــش اخبــار و موضوعــات مــورد انتظــار مخاطبــان؛ تناســب میــان اخبــار 
سیاســی، اجتماعــی و ورزشــی محلــه؛ کاربــرد طراحــی و گرافیــک در روزنامــه  محلــی؛ تناســب 
میــان شــاغالن و پســت های تخصصــی موردنیــاز؛ تنــوع خبــر و گــزارش خبــری و اجتماعــی، 
اقتصــادی و فرهنگــی بومــی محلــی؛ لــزوم زمینه هــای اقلیمــی، تاریخــی و فرهنگــی محلــه، در 
ــگاری محلــی بااهمیــت اســت؛ امــا آن هــا در هیچ یــک از ایــن زمینه  هــا  کیفیــت کار روزنامه ن
شــناخت کافــی ندارنــد. همچنیــن، در خصــوص مشــکالت و محدودیت هــای روزنامه نــگاری 
ــتادان  ــگاران و اس ــران، خبرن ــران، دبی ــی از مدی ــدود نیم ــط ح ــان داد فق ــا نش ــی، یافته ه محل

ــد. ــی دارن ــا، آگاه ــگاری از مشــکالت و محدودیت ه ــته روزنامه ن برجس
ــاز مصطفــوی کهنگــی در تحقیقــی پیرامــون: «نقــش فضــای اجتماعــی در توســعه  فرحن
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ــا روش پیمایشــی  ــی، مطالعــه مــوردی، مطبوعــات محلــی شــهر کاشــان»، ب مطبوعــات محل
انجــام یافــت. مهم تریــن چالــش پیــش روی مطبوعــات محلــی را بــه موضــوع منابــع مدیریــت 
ــر  ــرح زی ــه ش ــی ب ــب اولویت های ــا را در قال ــوان آن ه ــه می ت ــد ک ــاز می گردان ــا ب ــانی آن ه انس
ــه  ــی منطق ــات اجتماع ــائل و موضوع ــه مس ــه ب ــانی ٢. توج ــع انس ــعه مناب ــمرد: ١. توس برش
ــن  ــد و از ای ــه کن ــب بیم ــتن مخاط ــال داش ــانه ها را در قب ــد رس ــه می توان ــر ک ــی نش جغرافیای
مســیر، امــکان افزایــش تــوان اقتصــادی را بــه همــراه داشــته باشــد و ٣. پیوندهــای صنفــی، از 
شــاخص هایی هســتند کــه می توانــد مطبوعــات محلــی را در برابــر عــدم توســعه و مشــکالت 

محیطــی و حتــی مشــکالت داخلــی بیمــه کنــد
ــا  ــی ب ــی (١٣٩۵)، در تحقیق ــماعیل رحمان ــتی و اس ــادی راس ــانی، ه ــن خراس محمدامی
ــر اثرگــذاری رســانه های جمعــی و مطبوعــات از دیــدگاه ســاکنان نواحــی  ــوان: «تحلیلــی ب عن
ــه  ــن نتیج ــه ای ــی)»، ب ــاد غرب ــتان زرآب ــوردی: دهس ــه م ــارک (مطالع ــتان کن ــتایی شهرس روس
رســیدند میــزان دسترســی بــه رســانه ها بســیار ضعیــف، میــزان اســتفاده نســبتاً مطلــوب، میــزان 
نقش آفرینــی آن هــا در ارتقــای آگاهــی عمومــی نســبتاً مطلــوب و به طورکلــی نقش آفرینــی 

رســانه ها در مســیر توســعه نواحــی روســتایی بســیار ضعیــف اســت.
ــان از  ــدی مخاطب ــتفاده و رضایتمن ــزان اس ــق «بررســی می ــژن زارع (١٣٨۶)، در تحقی بی
ــی (شــیراز، زنجــان، ســنندج)» نشــان داده بیشــتر پاســخگویان، مطبوعــات  نشــریه های محل
ــرا مطبوعــات محلــی نیازهــای  سراســری را بیشــتر از مطبوعــات محلــی مطالعــه می کننــد زی

ــد. ــرآورده نمی کنن ــف ب ــای مختل ــان را در زمینه ه آن
فائــزه تقــی پــور و همــکاران (١٣٩۶)، در «مطالعــه کیفــی آســیب های مطبوعــات محلــی 
ــات  ــاختار مطبوع ــیب های س ــایی آس ــه شناس ــه» ب ــاالن باتجرب ــدگاه فع ــان از دی ــهر اصفه ش
محلــی شــهر اصفهــان پرداختــه اســت. بــر اســاس ایــن تحقیــق ضعــف در عملکــرد و تخصص 
مدیــران و ســردبیران مطبوعــات محلــی ضعــف در تخصص و اخــالق حرفــه ای روزنامه نگاران 
ــی، جــذاب  ــودن کیفیــت محتوایــی نشــریات محل ــن ب ــی، پایی ــگاران مطبوعــات محل و خبرن
ــی و  ــع نامناســب مطبوعــات محل ــی، توزی ــودن ظاهــر و جذابیــت جانبــی مطبوعــات محل نب
ــل  ــی و عوام ــن آســیب های درون ــی مهم تری ــای مطبوعات ــان دکه ه ــت نامناســب متصدی فعالی
اقتصــادیـ  عوامــل اجتماعــیـ  عوامــل فرهنگــی و عملکــرد ســازمان های دولتــی و غیردولتــی و 
تشــکل های مطبوعاتــی مهم تریــن آســیب های بیرونــی مطبوعــات محلــی شــهر اصفهــان بــود.

مهــرداد نوابخــش و علی محمــد مزیــدی (١٣٩٠)، در تحقیقــی بــا روش پیمایشــی، 
ــی  ــی: مطبوعــات محل ــدل فضــای اجتماعــی در توســعه مطبوعــات محل ــن م ــون «تبیی پیرام
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ــع  ــوع مناب ــه موض ــزد را ب ــی ی ــات محل ــش روی مطبوع ــش پی ــن چال ــزد»، مهم تری ــتان ی اس
ــه توســعه مطبوعــات اســتان را  ــوط ب ــه اولویت هــای مرب ــد. ازجمل ــا بازمی گردان انســانی آن ه
پرداختــن بــه مســائل مبتــال بــه جامعــه یــزد می دانــد کــه ازنظــر محقــق می توانــد رســانه ها را در 

قبــال داشــتن مخاطــب بیمــه کنــد.
ــه  ــران، هــم از جنب ــی ای ــق حاکــی از آن اســت کــه مطبوعــات محل بررســی پیشــینه تحقی
ــه ای، کارکــرد ارزشــمند و واقعــی  ــات و نیروهــای حرف ــوای مطالــب و هــم ازنظــر امکان محت
خــود را دررونــد توســعه جامعــه ازدســت داده اند و بــه دلیــل مشــکالت و آســیب های متعــدد، 
قــادر بــه بــرآورده کــردن نیازهــای ایــن حــوزه از رســانه ها و مخاطبانشــان نیســتند. لکــن بایــد 
ــی و مشــکالت آن را از  ــگاری محل ــگاه روزنامه ن اذعــان کــرد کــه هیچ یــک از مطالعــات، جای
دیــدگاه خــود مدیــران و کارشناســان ایــن حــوزه موردبررســی قــرار نــداده و بــا معیــار درونــی بــه 
بررســی موضــوع نپرداخته انــد. حال آنکــه، یکــی از علــل اصلــی ناتوانــی در حــوزه مطبوعــات و 
روزنامه نــگاری محلــی، ناشــی از عــدم شــناخت کافــی دربــاره اهمیــت این گونــه مطبوعــات از 
یک ســو و فقــدان آگاهــی دربــاره مشــکالت و چالش هــای آن، از ســوی دیگــر اســت؛ به گونــه ای 
ــد.  ــی، غافل ان ــن حــوزه، گاه از مشــکالت نشــریات محل ــران و کارشناســان ای ــی مدی ــه حت ک
مشــاهده ایــن وضعیــت، پرســش های متعــددی را در ذهــن محقــق متبــادر می ســازد. نــوآوری 
ایــن تحقیــق تعییــن مؤلفه هــای الگــوی مدیریــت کیفیــت محتــوا در روزنامه هــای محلــی ایــران 
ــوای نشــریات خــود بپردازنــد و از ســقوط شــمارگان و از  ــه افزایــش کیفیــت محت ــا ب اســت ت

ــوان ســرمایه های اصلــی خــود جلوگیــری کننــد. ــان به عن دســت دادن مخاطب

چارچوب مفهومی
وظایــف مطبوعــات محلــی را می تــوان ارائــه اطالعــات خبــری و غیــر خبــری از فعالیت هــای 
و  رویکــرد  برحســب  و...  سیاســی  فرهنگــی،  اجتماعــی،  زمینه هــای  در  اســتان  مهــم 
ــراث  ــران اســتان، معرفــی می ــان عمــوم مــردم و مدی خط مشــی های نشــریه، ایجــاد تعامــل می
فرهنگــی و دســتاوردهای علمــی، افتخــارات ورزشــی و... در ســطح اســتان، ترویــج فرهنــگ 
شــفاهی خــاص اســتان ماننــد ضرب المثل هــا، حکایــات، اشــعار و... معرفــی جلوه هــای 
مــادی خلق شــده در قالــب بناهــا، ابزارهــا و... در ســطح اســتان و احیــاء آداب و ســنن خــاص 
اســتان، به ویــژه در میــان نســل جــوان و معرفــی و آگاهی بخشــی بــه عمــوم مــردم و مســئوالن 
ــری و... در ســطح اســتان  ــی، هن ــی، فرهنگ ــگان علم ــاهیر و نخب فرهنگــی در خصــوص مش
برشــمرد (مرتضــوی، ١٣٨٩: ٣٧) ایــن در حالــی اســت کــه نشــریات محلــی در صــورت 
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ــری از اصــول  ــا بهره گی ــروی انســانی متخصــص و ب ــی، نی ــی، فن برخــورداری از امکانــات مال
حرفــه ای می تواننــد تأثیــر بســزا و مثبــت بــر توســعه اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و آموزشــی 
داشــته باشــند (زارع، ١٣٨۶: ٣١)؛ حتــی می تواننــد بــر هویــت ملــی و قومــی تأثیرگــذار باشــند 
و در جهــت تقویــت امنیــت ملــی گام بردارنــد (روحانــی، جعفــری و حیــدری، ١٣٩١: ٣٧).
بــا توجــه بــه تأثیرگــذاری مطبوعــات محلــی و این کــه در منطقــه جغرافیایــی محــل فعالیــت 
خــود به عنــوان بــازوان توانمنــد مطبوعــات سراســری، می تواننــد نقــش و کارکــرد بســیار 
ــع حرکــت پرشــتاب  خوبــی داشــته باشــند، آســیب هایی کــه متوجــه مطبوعــات محلــی و مان
ــن و  ــل مطبوعــات را یکــی از مهم تری ــی باشــد. مــک کوای ــد بســیار حیات ــا اســت می توان آن ه
قدیمی تریــن ابــزار اطالع رســانی می دانــد و معتقــد اســت کــه هنــوز تأثیــر خــود را نســبت بــه 
ســایر وســایل ارتباط جمعــی مــدرن حفــظ کــرده تــا آنجــا کــه حتــی ســایر وســایل ارتباط جمعــی 
ــک  ــند (م ــذار باش ــات تأثیرگ ــدازه مطبوع ــته اند به ان ــوز نتوانس ــود هن ــرفته خ ــاوری پیش ــا فنّ ب
ــه  ــک روزنام ــوا اســت، ی ــریه خــوب محت ــی از شــاخص های نش ــل، ١٣٨٨: ١۴۴). یک کوای
بیــش از نصــف محتوایــش تولیــدی اســت و بنابرایــن هزینه هــای ثابــت ســردبیری و کارکنــان 
را در پــی خواهــد داشــت و در بعضــی از مطبوعــات بــرای پاییــن آوردن هزینه هــای روزنامــه از 
مطلــب کپــی اســتفاده می شــود کــه محتــوای روزنامــه را پاییــن خواهــد آورد (خاشــعی، ١٣٩١: 
١۴). بســیاری از متصدیــان و فعــاالن مطبوعاتــی ازلحــاظ تحصیلــی تناســبی بــا عرصه هــای 
ــه عرصــه مطبوعــات  ــا ب ــردی پ ــه، ذوق و اســتعدادهای ف ــل عالق ــه دلی ــد و ب کار خــود ندارن
نهاده انــد. جاذبه هــای نهفتــه در بطــن کار مطبوعاتــی وجــود دارد کــه میــدان پــر کششــی بــرای 

جــذب نیروهــای مســتعد و جــوان اســت (هاشــمی فارســی زاده، ١٣٩١: ١٨).
ــد، ممکــن  ــد و منتشــر می  کن ــی را تولی ــار، اطالعات ــن ب ــرای اولی ــا ناشــری کــه ب مؤلــف ی
ــًال  ــد؛ مث ــته باش ــئولیت نداش ــب، مس ــوای مطل ــام محت ــود در تم ــال ارزش موج اســت در قب
ممکــن اســت بخشــی از یــک مقالــه یــا یــک خبــر، نقل قولــی از یــک فــرد، کتــاب یــا وب ســایت 
دیگــر یــا حتــی برداشــتی آزاد از نتایــج یــک تحقیــق باشــد. در ایــن صــورت، ارزش محتــوای 
مقالــه اقتباســی، ممکــن اســت بســیار متفــاوت بــاارزش محتــوای مقالــه ی اصلــی باشــد. بــه 
ــار کافــی  ــه اقتباســی از اعتب ــر باشــد امــا مقال ــه  اصلــی معتب ــا کــه ممکــن اســت مقال ایــن معن
برخــوردار نباشــد؛ یــا بالعکــس. بنابرایــن، اگــر محتــوای منبــع اصلــی نادرســت باشــد، ازلحــاظ 
حقوقــی نمی تــوان نویســنده مقالــه اقتباســی را بــه دلیــل رجــوع بــه مقالــه ای کــه اشــتباه اســت، 
بازخواســت کــرد ایــن امــکان بــرای همــه وجــود دارد کــه نتایــج مدنظر خــود را از محتــوا بگیرند 
و ارزش هــای جدیــدی بــر پایــه ی اطالعــات درون محتــوای ارائه شــده، ایجــاد کننــد کــه بــه فکــر 
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ــوآوری، فــرد را  ــد. ن ــو آوری می نامن ــوا نمی رســیده اســت؛ ایــن رخــداد را ن مالــک اصلــی محت
قــادر می ســازد کــه بــا پــردازش اطالعــات بــه شــیوه ای متفــاوت یــا حتــی خلــق مفاهیــم جدیــد، 
محتــوای تــازه ای ایجــاد کــرده و مرزهــای دانــش را گســترش دهــد. مطبوعات محلــی بازتابی از 
نیازهــا و مشــکالت و مســائل زندگــی در گســتره جغرافیایــی یــک شــهر یــا منطقــه ویژه اســت و 
کیفیــت محتــوای نشــریات رضایــت مخاطبــان را بــه همــراه خواهــد داشــت. مطبوعــات محلی 
کارکردهــای گوناگونــی دارنــد، ازجملــه آگاهــی از مســائل روز جامعــه، اطالع رســانی در مــورد 
ــه  ــک منطق ــای ی ــا و ویژگی ه ــات، جاذبه ه ــرفت، امکان ــائل، مشــکالت، پیش ــا، مس رویداده
ــری مجــاورت، مســائل و مشــکالت محــل انتشــار خــود را  ــر ارزش خب ــد ب ــا تأکی اســت و ب
موردبررســی قــرار می دهــد (دفلــور، ١٣٨٧: ١٠٩)؛ و از عمــده وظایــف آن هــا ارائــه اطالعــات 
خبــری و غیــر خبــری از فعالیت هــای مهــم اســتان در زمینه هــای اجتماعــی، فرهنگــی، سیاســی 
و... برحســب رویکــرد و خط مشــی های نشــریه، ایجــاد تعامــل میــان عمــوم مــردم و مدیــران 
اســتان، معرفــی میــراث فرهنگــی و دســتاوردهای علمــی، افتخــارات ورزشــی و... در ســطح 
ــد ضرب المثل هــا، حکایت هــا، اشــعار  ــج فرهنــگ شــفاهی خــاص اســتان مانن اســتان، تروی
و... معرفــی جلوه هــای مــادی خلق شــده در قالــب بناهــا، ابزارهــا و... در ســطح اســتان، 
ــی و  ــان نســل جــوان و معرف ــژه در می ــاء آداب و ســنن خــاص اســتان، به وی بازشناســی و احی
گاهــی بخشــی بــه عمــوم مــردم و مســئوالن فرهنگــی در خصــوص مشــاهیر و نخبــگان علمــی،  آ

فرهنگــی، هنــری و... در ســطح اســتان اســت (مرتضــوی، ١٣٨٩: ٣٧). 
درواقــع حیــات حرفــه ای و مقبولیــت هر نشــریه ای به میــزان نیروهای کارآزموده و کیفیت انتشــار 
مطالــب آن کــه زاییــد نیروهــای کارآزمــوده اســت بســتگی دارد. متأســفانه تعــداد انبوهــی از نشــریات 
نوظهــور، بــا کمتریــن پشــتوانه از نیروهــای متخصص پــا به عرصه وجــود گذاشــته اند. این مطبوعات 
هیچ گونــه جایــگاه و قــدرت تأثیرگــذاری در جامعــه و میــان مــردم ندارنــد (کرمی نــژاد، ١٣٩١: ٢۵).
بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد محقــق بــرای ترســیم مؤلفه هــای الگــوی مدیریت کیفیــت محتوا 
در روزنامه هــای محلــی ایــران از مــدل پارادایمیک اشــتراوس وکوربین (فراســتخواه، ١٠١:١٣٩۶) 
ــی، زمینه ای  اســتفاده می کنــد تــا پــس از ســه مرحلــه کدگــذاری بــاز، محــوری و انتخابــی؛ عوامل علّ

و مداخله گــر را بشناســد و بــا شــناخت راهبردهــا بــه پیامدهــای آن نیــز دســت یابد.

روش پژوهش
ایــن پژوهــش، از نــوع اکتشــافی بــا راهبــرد کیفــی و از منظــر هــدف، توســعه ایـ  کاربــردی بــود. 
بــا توجــه بــه نظــر اســتراوس و کوربیــن (١٩٩٨) پژوهش هــای اکتشــافی بــا روش داده بنیــاد بــه 
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دنبــال کشــف و ارائــه یــک چارچــوب انتزاعــی از یــک فراینــد بــوده و در همیــن جهــت، رویکرد 
ــوا در  نظام منــد ایــن پژوهــش گــران، به منظــور شــکل دهی شــاخص های مدیریــت کیفــی محت
روزنامه هــای محلــی ایــران انتخــاب شــد. جامعــه موردمطالعــه ایــن بخــش را صاحب نظــران در 
حیطــه رســانه، روزنامه نــگاری و مدیریــت کیفیــت محتــوا تشــکیل داده و بــه روش نمونه گیــری 
ــه در روش هــای کیفــی کــه در گروه هــای  ــه حجــم نمون ــا توجــه ب نظــری انتخــاب  شــده اند. ب
همگــون ۶ تــا ٨ واحــد و بــرای گروه هــای ناهمگــون ١٢ تــا ٢٠ واحــد پیشــنهاد شــده اســت. 
مصاحبه هــا بــه روش نیمــه ســاختاریافته جهــت گــرداوری داده هــا تــا اشــباع نظــری بــه تعــداد 
١٠ تــا ادامــه یافتــه و پــس  از آن تعــداد ٢ مصاحبــه نیــز بــرای حصــول اطمینــان بیشــتر انجــام 

شــد. خبــرگان انتخاب شــده بــر اســاس معیارهــای زیــر انتخاب شــده اند:
١. مدیــر مطبوعــات محلــی. ٢. انجــام پژوهــش مربــوط، ٣. دارا بــودن ســابقه مدیریــت 
ــابقه  ــودن س ــوا. ۴. دارا ب ــت محت ــت کیفی ــگاری و مدیری ــانه، روزنامه ن ــۀ رس ــی درزمین اجرای

ــی بیــش از ١٢ ســال. اجرای
ــل داده هــا  پس ازایــن مراحــل، نتایــج حاصــل از مصاحبه هــا گزارش نویســی شــده و تحلی
به وســیله نرم افــزار مکــس کیــو دا ٢٠٢٠ وارد شــد. کدهــای مربوطــه در ۶ بخــش، پدیــده 
ــی، راهبردهــا، عوامــل زمینــه ای، پیامدهــا و عوامــل مداخله گــر تحلیــل و  محــوری، شــرایط علّ

جــداول مفهومــی در بخــش نتایــج بــه تفســیر شــرح شــده اســت. 
به عنــوان آخریــن مرحلــه از پژوهــش نیــز، تحلیــل نهایــی بــه ســمع و نظــر مشــارکت کنندگان 
رســیده و بــر اســاس بازخوردهــای افــراد، تجدیدنظــر و اصــالح گردیــد. بــرای اعتبــار ســنجی ایــن 
پژوهــش نیــز، از روش ســه ســویه ســازی (بازنمایــی داده هــا) بــه دلیــل خاصیت خنثی ســازی به جای 
تشــدید، گرایش هــا و ســوگیری ها بــود اســتفاده شــد. در آخــر همگرایــی داده هــا درباز نمایــی از قالب 
خشــک خــارج و بــا اســتفاده از بــه اشــتراک گذاری بیــن خبــرگان شــرکت کننده به وســیله جلســه ای 
کــه به نقــد داده هــا پرداختــه شــد، همیــن خبرگــی و نقــادی بــه همگرایــی نهایــی داده هــا منجــر شــد.

یافته های پژوهش
برای پرداختن به یافته های پژوهش آن ها را در دو دسته توصیفی و استنباطی ارائه می نماییم.

الف) یافته های توصیفی

در ایــن پژوهــش بــا تعــداد ١٢ نفــر از خبــرگان و مدیــران در حــوزه روزنامه نــگاری و علــوم 
ارتباطــات مصاحبــه شــده کــه تمامــی افــراد در مقطــع دکتــری بــا جنســیت مــرد بــوده و همچنیــن 
مدت زمــان کل مصاحبــه شــده ١۴٣۵ ســاعت و بــا مجمــوع ١۶٨ ســال ســابقه کاری بوده اســت.
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ب) یافته های استنباطی

ــاز، محــوری و  ــای کدگــذاری ب ــر مبن ــا ب ــل داده ه ــا و تحلی پــس از پیاده ســازی مصاحبه ه
انتخابــی (کدگــذاری موضوعــی روش اســتراوس و کوربیــن) بــر روی داده هــا انجــام شــد. واحد 
تحلیــل در مصاحبــه نیــز بــر مبنــای پاراگــراف بــوده و طــی ســه مرحلــه زیــر انجام شــده اســت 

کــه در جــدول (١) به عنــوان نمونــه آورده شــده اســت:
١. کدگــذاری بــاز: عبــارات مهــم و مرتبــط بــا ســؤاالت پژوهــش، اســتخراج و در جــدول 

قــرار گرفــت. ســپس دســته بندی شــدند.
٢. کدگــذاری محــوری: مقوله هــای به دســت آمده از کدگــذاری بــاز پاالیــش و تفکیک شــده 

و مفاهیــم مشــترک در یــک دســته قــرار گرفت.
٣. کدگــذاری انتخابــی: کدگــذاری محــوری در ســطحی انتزاعی تــر ادامــه و بــه هــر دســته 

یــک برچســب زده شــد.
ســپس، فراوانــی داده هــای حاصــل از نظــرات مشــارکت کنندگان در هــر یــک از مقــوالت 
کدگــذاری شــده بررســی و به عنــوان نمونــه در جــدول (٢) بیان شــده اســت. پــس ازآن بــه 

ــه بررسی شــده اســت. ــه در ادام ســؤاالت پژوهــش پاســخ داده شــد ک

جدول ١. نمونه کدگذاری های انجام شده

مقوله فرعیسند مربوطهداده مفهومیردیف

١

و  سردبیر  اگر  است  روزنامه نگاری  کار  الینفک  جزو  اخالق 
مدیرمسئول به اخالق مداری در روزنامه توجه نکند به وظایف خود 
عرف  و  قانون  از  تبعیت  نیست.  واقف  حرفه ای  فرد  یک  به عنوان 
می شود که  محسوب  حرفه ای  اخالق  از  زیرمجموعه ای  نیز  محلی 
برای موفقیت یک نشریه الزم است. قانون موضوعی جهان شمول 
وضع  می شود.  رعایت  طبیعتاً  نیز  محلی  روزنامه های  در  و  است 

موجود را خیلی حرفه ای نمی بینم.

A١
تبعیت از عرف 

محلی

٢

است  آسیب  دچار  محلی  غیر  و  محلی  روزنامه های  توزیع  در کل 
سیستم  است  پایین  شمار  چون  می شود که  ناشی  ازاینجا  آسیب  و 
توزیع قوی شکل نمی گیرد. در اوایل دهه هفتاد طبق پژوهشی که 
داشتم مطبوعات در فرانسه چند میلیارد روزنامه در سال توسط پست 
توزیع می شد درحالی که این تعداد در ایران به چند صد روزنامه هم 

نمی رسید و هزینه توزیع گران می شد. ما این ضعف را داریم.

A٣
سیستم توزیع 
محلی و مناسب
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مقوله فرعیسند مربوطهداده مفهومیردیف

٣

به  روزنامه نگاران  درآمد  افت  دلیل  به  امروزه  روزنامه نگاری  بیشتر 
محتوای تبلیغاتی روی آورده شده خصوصاً در روزنامه های محلی 
و همین موضوع بر مدیریت محتوا مؤثر بوده و باعث کاهش سطح 
کیفی تحلیل های خبری می شود، درنتیجه روزنامه های محلی باید 
توان تحلیل خود را باالبرده و محتوای خبری را از تبلیغات تفکیک 

بیشتری دهند.

A۵
استقالل محتوای 
خبری از تبلیغات

۴

حمایت فله ای از هر نهاد دولتی و غیردولتی باعث به وجود آمدن 
و  دولتی  نهادهای  حمایت  اینکه  مگر  است.  شده  شرایط کنونی 
و  باشد  داشته  حرفه ای گری  و  تخصصی  سمت وسوی  غیردولتی 
به عنوان مثال روزنامه ای را به دلیل بررسی محتوایی و کیفیتی تشویق 
اکنون  ولی  دهند  ارائه  سطح کیفی  ارتقای  برای  را  مبالغی  و  کنند 

این طور نیست و بر اساس رتبه بندی قبلی یارانه ها تعلق می گیرد.

A٩
تشویق برای 
ارتقای سطح 

کیفی

۵

نقطه  به عنوان  و  است  تعیین کننده  بسیار  قطعاً  خبرنگاران  آموزش 
صرف  مستلزم  موضوع  این  اما  می شود،  محسوب  رسانه  آن  قوت 
و  برنامه ریزی  این  ما  رسانه های  عمدتاً  است.  برنامه ریزی  و  هزینه 
قدرت اقتصادی را ندارند. اگر نشریه ای بتواند این کار را انجام دهد 

بسیار مؤثر است.

A١٢
آموزش 
خبرنگاران

جدول ٢. فراوانی داده های حاصل از نظرات مشارکت کنندگان در هر یک از مقوالت کدگذاری شده

نی
اوا
فر

کدهای مصاحبه شوندگان
کدهای 

نفرشناسایی شده
١٢ 

نفر
١١

نفر
١٠

نفر
٩

نفر
٨

نفر
٧

نفر
۶

نفر
۵

نفر
۴

نفر
٣

نفر
٢

نفر
١

۵ * * * * * تبعیت از عرف محلی

۶ * * * * * *
سیستم توزیع 

مناسب

٨ * * * * * * * *
استقالل محتوای 
خبری از تبلیغات

۶ * * * * * *
تشویق برای ارتقای 

سطح کیفی

٧ * * * * * * * آموزش خبرنگاران

پــس از بررســی های انجام شــده در نرم افــزار مکــس کیــو دا درنهایــت الگــوی پارادایمــی کــه 
در قالــب نمــودار (١) نشــان داده شــده اســت، حاصل شــد.
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نمودار ١. الگوی مدیریت کیفیت محتوا در روزنامه های محلی ایران خروجی مکس کیو دا ٢٠٢٠

بحث و نتیجه گیری
ــوا در روزنامه هــای محلــی ایــران  هــدف ایــن مطالعــه طراحــی الگــوی مدیریــت کیفیــت محت
بــوده اســت. بــا توجــه بــه هــدف و ماهیــت، ایــن پژوهــش ازنظــر روش، یــک پژوهــش کیفــی 
(اکتشــافی) بــوده اســت. پــس از بررســی های انجام شــده شــاخص های به دســت آمده بــه 

تفکیــک در زیــر موردبحــث قرارگرفتــه اســت:
ــده محــوری  ــه شــده، در بحــث پدی ــرگان مصاحب ــه نظــر خب ــا توجــه ب ــده محــوری؛ ب پدی
مدیریــت کیفیــت محتــوا در روزنامه هــای محلــی ایــران، اولیــن شــاخص ترجیح دادن نشــریات 
ــه  ــد نتیج ــا بتوان ــده ت ــازی ش ــی فرهنگ س ــن موضــوع کم ــد ای ــوده و بای ــوب ب ــتند و مکت مس
مطلــوب را شــکل دهــد، در ایــن مبحــث مطالعــه حاضــر همســو بامطالعــه گیلمــور (٢٠٠۶) 
ــوا ارائه شــده  ــد دســتورالعمل هایی در جهــت کیفیــت محت ــه بیان شــده کــه بای ــوده و این گون ب
و ســرعت انتشــار مطالــب در روزنامه هــای محلــی افزایــش داشــته باشــد، همچنیــن اقدامــات 
 ,Gillmor) مدیریتــی باعــث رقابــت بــا انحصــار روزنامه هــای سراســری خواهــد شــد
ــه  ــو بامطالع ــوده و همس ــودن ب ــی ب ــات هم محل ــدی، ارتباط ــذار بع ــاخص تأثیرگ ٢٠٠۶). ش
ویکفیلــد و الیــوت (٢٠٠٣) نشــان داده کــه وظیفــه اصلــی روزنامه هــای محلــی انتشــار دقیــق 
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ــا  ــک آن ه ــه کم ــری را ب ــات معتب ــد اطالع ــی می توانن ــاکنان محل ــه س ــت، درنتیج ــار اس اخب
دریافــت نماینــد (Wakefield, S. E., & Elliott, S. J., 2003). از ســویی دیگــر رســانه های 
محلــی بایــد تعهــد در روزنامه نــگاری را حفــظ نماینــد زیــرا همســو بامطالعــه پیــکارد (٢٠٠۴) 
عــدم رعایــت تعهــد روزنامه نــگاری منجــر بــه کنــار گذاشــتن مخاطبــان از نشــریه خواهــد شــد 
(Picard, 2004). یکــی از مــواردی بســیار مهمــی کــه در ایــن پدیــده محــور قرارگرفتــه بــه روز 
بــودن مدیــران نشــریه اســت، چنانچــه در تأییــد ایــن مهــم، مییــر (٢٠٠٧) نیــز بیــان داشــته کــه 
ــاور،  ــز، مش ــده، برنامه ری ــوان هماهنگ کنن ــی را به عن ــیار مهم ــریه نقــش بس ــک نش ــران ی مدی
ــا را  ــیاری از کاره ــد، بس ــه روز نباش ــا ب ــش آن ه ــر دان ــته و اگ ــده داش ــی و تصمیم گیرن میانج
مختــل می نمایــد (Meier, 2007). همیــن مســئله در شــامه خبــری آن نشــریه نیــز به طورقطــع 
ــز  ــه نی ــد روزنام ــری نق ــودن موضع گی ــه ای ب ــر روی حرف ــی ب ــود. از طرف ــد ب ــذار خواه تأثیرگ
ــه  ــد ک ــان می دارن ــالدو و الگــوس در ســال ٢٠١۴ بی ــه م ــد گذاشــت، به طوری ک ــر خواه تأثی
حرفه ای گــری و ابعــاد ایدئولــوژی حرفــه ای یکــی از مؤثرتریــن مــوارد در جهــت تحقــق فرهنــگ 
حرفــه ای روزنامه نــگاری بــوده و نقــد ســازنده می توانــد نشــان دهنده میــزان حرفــه بــودن یــک 
.(Mellado, C. & Lagos, C. 2014) روزنامــه و افزایــش مخاطــب و کیفیــت محتــوا شــود

ــرگان مشــخص شــد کــه عوامــل همچــون ضعــف در  ــا کنــکاش در نظــر خب ــده علــی؛ ب پدی
گرافیــک و صفحه آرایــی، ضعــف فرهنــگ در جامعــه، عــدم توانایــی در جــذب افــراد متخصــص، 
جذابیــت بحث هــای سیاســی، محدودیت های اقتصــادی، کمبود مصاحبه های چالشــی و هــدف دار 
می توانــد به عنــوان مهم تریــن مؤلفه هــای تأثیرگــذار بــر پدیــده علــی باشــد. چنانچه مطالعات همســو 
بــا نتایــج مطالعــه حاضــر را جانــدران (٢٠٠٩) بیــان داشــته کــه نحــوه نــگارش داســتان ها و نحــوۀ 
ارائــه عکس هــا و گرافیــک نیــز بــر تفســیر خبــر بســیار مؤثــر بــوده و قاب بنــدی ضعیــف می توانــد 
در کیفــت محتــوا تأثیــر نامطلوبــی را بگــذارد (Rajandran, 2009). از طرفــی دیگــر بیــم (٢٠٠٣) 
عقیــده دارد کــه ضعــف فرهنــگ در روزنامــه و محصــوالت فرهنگــی باعــث از بیــن رفتــن کیفیــت 
ــازار آن روزنامــه خواهــد شــد (Beam, 2003: 370). در مــورد مؤلفــۀ بعــدی،  ــوا و کاهــش ب محت
کانیــس (١٩٩١) بیــان داشــته کــه عــدم توانایــی در جــذب افــراد متخصــص می توانــد تأثیر شــگرفی 
را در محتــوای روزنامــه بگــذارد و در یــک جبهه بســیار متفاوت، مطبوعات تخصصی محلی بســیار 
بیشــتر از مطبوعــات سراســر نیــاز بــه ایــن موضــوع خواهنــد داشــت (kaniss, 1991: 7). در مــورد 
مؤلفــه جذابیــت بحث هــای سیاســی بایــد گفت کــه نوع نــگارش و میــزان جذابیــت آن یکی از مــوارد 
مهــم تأثیرگــذار بــر محتــوا بــوده و خصوصــاً در مبحــث سیاســت بایــد بیش ازپیش به ایــن نکته توجه 
داشــت، یکــی دیگــر از مــوارد مؤثــر بــر کیفیــت محتــوای روزنامــه محدودیت هــای اقتصــادی اســت 
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الگوی مدیریت کیفیت محتوا در روزنامه های محلی ایران 

کــه یــک روزنامــۀ محلــی می توانــد بــا آن ســروکار داشــته باشــد، چنانچــه همســو بــا ایــن نظــر ویــن 
هولــد (٢٠٠٨) بیــان کــرده کــه بــر طبــق تحقیقــات، حــوزۀ روزنامه نــگاری تمایــل دارد بــر تأثیــرات 
رقابــت و محدودیت هــای اقتصــادی بــر کیفیــت روزنامه نــگاری یــا محدودیت هــای اخالقــی کــه 
بــر روزنامه نــگاران تأثیــر می گــذارد تمرکــز کنــد و همیــن امــر باعــث تمایــز بســیاری از روزنامه هــا 
بــا یکدیگــر می شــود و حتــی بــر تصمیم گیــری در مــورد محتــوا و جهــت روزنامــه نیــز بســیار مؤثــر 
ــن  ــده محــوری ای ــی پدی ــر شــرایط عل ــر بعــدی ب اســت (Weinhold, 2008: 482). مبحــث مؤث
پژوهــش کمبــود مصاحبه هــای چالشــی و هــدف دار هســت، درواقــع عامــل جذابیــت مســائل روز و 
چالش برانگیــز اســت، هرچــه این گونــه مطالــب بیشــتر باشــد، قطعــاً کیفیــت محتــوا نیــز بــاال رفتــه 
درنتیجــه بــر کیفیــت روزنامــه محلــی مؤثــر خواهــد بــود. همســو بــا ایــن مــورد امبســون و اریکســون 
نیــز در ســال (٢٠١٣) بیــان داشــته اند کــه مصاحبه هــای جنجالــی و چالش برانگیــز بــر محتــوا بســیار 

.(Ebbesson, E. & Eriksson, C. I, 2013: 605) مؤثــر اســت
شــرایط زمینــه ای؛ تحلیــل نتایــج حاصــل از مصاحبه هــا، منتــج بــه مقوله هــای فرعــی، 
سیاســت های حمایتــی دولــت، ضعیــف بــودن وضعیــت بیمــه و حقــوق روزنامه نــگاران، توزیــع 
ــا خبرنــگاران،  خــوب روزنامه هــای محلــی، پرونده هــای قضایــی، تعامــل مســئوالن و مدیــران ب
نداشــتن امنیــت شــغلی و درآمــد مناســب، عــدم پشــتیبانی از خبرنــگاران، توزیــع مناســب، اخــالق 
حرفــه ای، محافظــه کاری روزنامه هــا، ضعــف در محتــوا، پرداختن به مســائل پول ســاز و اقتصادی، 
عــدم پرداختــن بــه توســعه انســانی، ضعــف آمــوزش دانشــگاهی، عشــق بــه كار روزنامه نــگاری، 
كمبــود شــدید امکانــات، عــدم داشــتن سیســتم توزیــع حرفــه ای، كمبــود امکانــات رفاهــی، عــدم 
هماهنگــی در توزیــع و اهمیــت منابــع مالــی شــده اســت. در جهــت تصدیــق ایــن مقوله هــا همســو 
ــی  ــه سیاســت های حمایت ــته اند ک ــان داش ــکاران (٢٠١٣) بی ــو و هم ــه حاضــر، دیماگی بامطالع
دولــت تأثیــر بســزایی را هــم در پیشــرفت روزنامــه و هــم در جهــت پیشــرفت مســائل فرهنگــی 
جامعــه بســیار مؤثــر بــوده اســت، به عنوان مثــال نزدیــک ٨٠٠٠ مقالــه در مــورد هنــر بیــن ســال های 
١٩٨۶ تــا ١٩٩٧ در ۵ روزنامــه آمریکایــی منجــر بــه شــکوفایی ایــن موضوع در آمریکا شــده اســت 
ــا  ــه روزنامه ه ــد ک ــکاران (٢٠٢٠) اعتقاددارن (DiMaggio et.al. 2013: 371). فارســیس و هم
ــرای  ــالش ب ــا در ت ــوده و ی ــراد دانشــجو ب ــا در حــال افزایــش اســتخدام اف ــرای کاهــش هزینه ه ب
کاهــش حقــوق روزنامه نــگاران هســتند، همیــن مســئله ضعیــف بــودن وضعیــت بیمــه و حقــوق 
روزنامه نــگاران تأثیــر بســیاری را محتــوای روزنامــه گذاشــته، زیــرا پرداخــت کمترین حقوق بــه ازای 
هــر محتــوای تولیــدی باعــث افزایــش تولید محتوا توســط خبرنــگار و کاهش کیفیت آن به واســطه 
افزایــش حقــوق جبرانــی می شــود (Farias et.al. 2020: 295). مقولــه توزیــع خــوب روزنامه هــای 
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محلــی اذعــان شــده توســط خبــرگان مصاحبــه شــده به صــورت غیرمســتقیم بــر کیفیــت محتــوا 
ــرا هرچــه یــک روزنامــه باکیفیــت هــم باشــد،  مؤثــر بــوده و درواقــع زمینه ســاز خواهــد بــود، زی
بــدونِ توزیــع خــوب نمی توانــد مخاطــب مناســب را جــذب و کیفیــت محتــوای خــود را به درســتی 
النســه نمایــد. یکــی دیگــر از مســائل مهمــی کــه در ایــران بــر کیفیــت محتــوا اثرگــذار اســت، عــدم 
امنیــت قضایــی و پرونده هــای قضایــی اســت. درواقــع، محتــوای خــوب در روزنامه هــا ممکــن 
اســت جنجال آفریــن نیــز باشــد، پــس یــک خبرنــگار باید مصــون از بســیاری مســائل بمانــد. آبدنور 
و ریفــی (٢٠١٩) معتقــد هســتند کــه تعامــل بایــد بیــن خبرنــگار و مدیر ســازنده و برقراری باشــد، 
در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت جهت هــای حرکتــی مخالــف یکدیگــر بــوده و نتــوان کیفیــت 

.(Abdenour, J. & Riffe, D, 2019) محتــوا را آن طــور کــه شایســته اســت مدیریــت نمــود
همســو بــا ایــن پژوهــش گومــز مامپــارت و همــکاران (٢٠١۵) بیــان داشــته اند کــه عــدم 
ــگاران را تضعیــف کــرده  وجــود امنیــت شــغلی و درآمــد مناســب ظرفیــت انتقــادی روزنامه ن
و عامــل کاهــش کیفیــت کار و محتــوا نیــز اســت (Gomez-Mompart et.al. 2015). ویــل 
ــه  ــته اند ک ــان داش ــوده و بی ــو ب ــن پژوهــش همس ــر ای ــا نظ ــز ب ــکاران (٢٠١٣) نی ــات و هم ن
ــری  ــوای ضعیف ت ــر و محت ــل کمت ــد، آزادی عم ــر باش ــگار کمت ــتیبانی از روزنامه ن ــه پش هرچ
ــه کشــورهای دموکراتیــک اندکــی بیشــتر از ایــن نقــش کالســیک  ــد خواهــد شــد کــه البت تولی
ــه ای بعــدی کــه مــورد  ــد (Willnat et.al. 2013). شــرط زمین روزنامه نــگاری حمایــت می کنن
اتفاق نظــر بــوده، اخــالق حرفــه ای و تأثیــرات آن اســت، همســو بــا ایــن تحقیــق، ویســزورک 
ــه ای  ــالق حرف ــادی و اخ ــت م ــن وضعی ــی بی ــه کنش ــته اند ک ــان داش ــکاران (٢٠١٢) بی و هم
ــده  ــوای تولیدش ــر محت ــر ب ــد مؤث ــز می توان ــن موضــوع نی ــته و همی ــود داش ــت آن وج و رعای

.(Wieczorek et.al. 2012) روزنامه نــگار باشــد
یکــی از مباحــث مهــم در ایــران و جهــان البتــه، اجبــار بــه محافظــه کاری یک رســانه و فشــار 
ــه زمینه ســاز  ــت از آن دارد ک ــر به دســت آمده حکای ــای دیگ ــه مقوله ه ــه ک سانســور اســت، البت
ــه توســعه  ــن ب ــه مســائل پول ســاز و اقتصــادی، پرداخت ــن ب ــوای باکیفیــت پرداخت ــد محت تولی
انســانی و سیاســی اســت، ولــی جنجــال نیــز در ایــن موضوعــات زیــاد بــوده و قطعــاً روزنامه هــا 
ــه حاضــر،  ــد پرداخــت. همســو بامطالع ــه آن نخواهن آن طــور کــه شایســته و بایســته اســت، ب
فریبــرگ و همــکاران در ســال ٢٠١٢ بــه ایــن موضــوع اشــاره و اعتقــاد داشــته اند کــه تحقیــق 
ــه تهدیــد یکپارچــه نشــان می دهــد کــه روزنامه هــای  در مــورد محافظــه کاری سیاســی و نظری
ــا روزنامه هــای لیبــرال از تعــدد باالتــری برخــوردار بــوده و همیــن  محافظــه کار، در مقایســه ب
موضــوع بــر محتــوای تولیدشــده نیــز مؤثــر اســت، درواقــع دوری از جنجال آفرینــی باعــث تغییر 
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ــه  ــده و درنتیج ــی و اقتصــادی ش ــای سیاس ــدی به خصــوص در زمینه ه ــوای تولی ــکل محت ش
.(Fryberg et.al. 2012: 96) حتــی بــر کیفیــت محتــوای تولیــدی نیــز مؤثــر اســت

چنــد مؤلفــه ایــن پژوهــش دارای تأثیــر برهــم و همچنیــن کیفیــت محتــوای تولیــدی 
می باشــند، ازجملــه ضعــف آمــوزش دانشــگاهی، عشــق بــه کار روزنامه نــگاری و اهمیــت منابــع 
مالــی، درواقــع ایــن ســه مؤلفــه تأثیرگــذار یــک برهمکنــش ذاتــی نیــز دارنــد، به زعــم نویســنده 
ایــن پژوهــش، ضعــف در آمــوزش می توانــد بــر عــدم تمایــل و یــا تمایــل بــه کار روزنامه نــگاری 
یــک تأثیــر دوطرفــه داشــته و منابــع مالــی نیــز مزیــد بــر علــت همیــن عوامــل خواهــد بــود و 

درنهایــت کیفیــت محتــوای تولیدشــده وابســته بــه ایــن موضوعــات مطرح شــده اســت.
شــرایط مداخله گــر؛ بــر اســاس نتایــج تحلیــل کیفــی صــورت گرفتــه بــه روش اکتشــافی 
گهــی به عنــوان منبــع درآمــد، اســتقالل محتــوای خبــری از  داده بنیــاد، شــاخص های رپورتــاژ آ
تبلیغــات، ارتبــاط درآمــد نشــریه بــا معیشــت و وضــع اقتصــادی مــردم، بــه روز بــودن مدیــران، 
داشــتن تخصــص الزم، دیــدن آموزش هــای تخصصــی، اجــرای دوره هــای خبــری، همــکاری 
ــی،  ــای ســطح کیف ــرای ارتق ــن مخاطــب، تشــویق ب ــانه ای پایی ــئول، ســواد رس ــای مس نهاده
کمــک بــه رونــق کســب وکار، قدردانــی از ســردبیران موفــق، ایجــاد تشــکل ها و انجمن هــای 
مطبوعاتــی، رعایــت قوانیــن مطبوعــات، تعامــل بــه کســب وکار محلــی، تبلیــغ صــرف بــودن 
حرفــه  به عنــوان  نــگاه  مختلــف،  تشــکل های  وجــود  خبرنــگاران،  آمــوزش  رپورتاژ هــا، 
اقتصــادی، اســتاندارد نبــودن امکانــات، عــدم بودجــه بــرای به روزرســانی تجهیــزات، مــوازی 
کاری هــا، داشــتن پلــن طوالنی مــدت بــرای نشــریه به عنــوان مقوله هــای شــرایط مداخله گــر در 

ــوا در روزنامه هــای محلــی ایــران انتخــاب شــدند. ــه الگــوی مدیریــت کیفیــت محت ارائ
گهــی به عنــوان منبــع درآمــد، می توانــد مؤثــر بــر تولیــد محتــوا باشــد،  شــاخص رپورتــاژ آ
زیــرا هرچــه درآمــد بیشــتر باشــد، ســطح رفــاه کارکنــان بیشــتر و درنتیجــه منجــر بــه افزایــش 
کیفیــت محتــوا خواهــد شــد، یکــی از مســائل مهــم دیگــر اســتقالل محتــوا خبــری از تبلیغــات 
ــا تبلیغــات  اســت، درواقــع بســیاری از روزنامه هــا، بــرای افزایــش درآمــد محتــوای خــود را ب
ــا  ــو ب ــد. همس ــدی می انجام ــوای تولی ــت محت ــه کاهــش کیفی ــاً ب ــئله قطع ــن مس ــره زده و ای گ
ــالش  ــا در ت ــب روزنامه ه ــه اغل ــته اند ک ــان داش ــکاران (٢٠٠٠) بی ــر و هم ــائل کومب ــن مس ای
ــع درآمــدی، شــاید  ــه ایــن منب ــوده و توجــه ب ــاء ســطح نمایندگــی تبلیغاتــی خــود ب ــرای ارتق ب
روزنامه نــگاران را از تخصــص گرایــی دور می نمایــد، بــه نظــر آن هــا، مثــًال در موضــوع مــواد 
مخــدر، بایــد روزنامه نــگار متخصــص آن حــوزه مقالــه بنویســد تــا محتــوا از کیفیــت مناســب 
ــوای  ــت محت ــت کیفی ــرای مدیری ــد ب ــس بای ــد (Coomber, 2000: 217). پ ــوردار باش برخ
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ارائه شــده، در روزنامــه، داشــتن تخصــص الزم، اجــرای دوره هــای خبــری، دیــدن آموزش هــای 
تخصصــی و در پــس آن تشــویق بــرای ارتقــای ســطح كیفــی و قدردانــی از ســردبیران موفــق 
ــز  ــوزش تخصــص نی ــه و آم ــی افزایش یافت ــه محل ــان روزنام ــزۀ کارکن ــا انگی ــرد ت صــورت پذی
ــوا  ــاً کیفیــت محت ــد، در پــس ایــن موضوعــات قطع در زمینه هــای الزمــه نشــریه کســب نمای

افزایــش محسوســی را نشــان خواهــد داد.
دیگــر شــرایط مداخله گــر مطرح شــده در ایــن پژوهــش، همــکاری نهادهــای مســئول، 
ــن  ــت قوانی ــی، رعای ــای مطبوعات ــق کســب وکار، ایجــاد تشــکل ها و انجمن ه ــه رون کمــک ب
مطبوعــات و تعامــل بــه کســب وکار محلــی اســت، درواقــع پیش نیــاز همــکاری نهادهــا مســئول 
و متولــی در جهــت کمــک بــه رونــق کســب وکار تعاملــی، ایجــاد تشــکل های صنفــی بــوده کــه 
ــرا ســازمانی  ــق کســب وکار و حمایت هــای ف ــاً، باعــث رون ــوده و ثانی اوًال واســطه ارتباطــی ب
خواهنــد شــد، درنتیجــه، ایــن موضــوع باعــث افزایــش حــس اعتمــاد روزنامه نــگار بــه روزنامــه 
و افزایــش منابــع مالــی روزنامــه محلــی خواهــد شــد، در پــس پــرده ایــن مســائل، قــدم آخــر 

تولیــد محتــوای باکیفیت تــر اســت کــه اتفــاق خواهــد افتــاد.
یکــی از آفت هــای روزنامه نــگاری و کنتــرل کیفــی محتــوا، بحــث مــوازی کاری هــا و کپــی 
کاری هــا بــوده و ایــن موضــوع نشــأت گرفتــه از دو جهــت اســت، یــک اینکــه نــگاه حرفــه ای 
ــرای نشــریه در نظــر  ــی را ب ــاً پلن هــای طوالنی مدت ــان امــر نداشــته و ثانی ــه موضــوع را متولی ب
می گیرنــد کــه همیــن موضــوع در کهنگــی و خســتگی روزنامه نــگار، دمــوده شــدن شــیوه های 
ــه عامــل  ــوای ارائه شــده ب ــرای مدیریــت کیفیــت محت ــد ب نگارشــی و ... می انجامــد. پــس بای
زمــان و وضعیــت ســواد رســانه ای جامعــه نــگاه کــرد، بایــد روزنامه نــگاران بــه روز حرکــت کــرده 

و بــا توجــه بــه شــرایط حــال، محتــوا تهیــه نماینــد.
۵. راهبردهــا و اقدامــات: نتایــج تحلیــل محتــوای کیفــی نشــان داد کــه همســو بــا نتایــج 
حاضــر، جاویــد (٢٠١۶) نیــز معتقــد اســت کــه برگــزاری دوره هــای آموزشــی می توانــد نقــش 
بــه ســزایی را در کیفیــت محتــوای تولیــدی داشــته باشــد (Jawaid, 2016)، از طرفــی دیگــر 
نیــز پیرســون (١٩٩۴) در راهبــرد آمــوزش اعتقــاد دارد کــه دوره هــای آموزشــی بایــد به صــورت 
تعاملــی و بــا روزنامه نــگاران روزنامه هــای مختلــف برگزارشــده و هرچــه دوره بزرگ تــر، 
درنتیجــه، افــراد شــرکت کننده می توانــد بــا طیــف وســیعی از ســوابق، دیدگاه هــا و رویکردهــا 
عمــوم مــردم به عنــوان ذینفــع بهتــر آشــنا شــده و همیــن امــر بــه بهتــر شــدن خدمــات خواهــد 
ــه  ــه ب ــر تخصصــی شــدن و توج ــای دیگ ــی از راهبرده ــد (Pearson, 1994: 67). یک انجامی
ــز  ــوده و تمای ــی ب ــای محل ــوای روزنامه ه ــت محت ــدف کیفی ــون ه ــت، چ ــی اس ــائل محل مس
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ــه اســت. از  ــر نهفت ــن ام ــی در همی ــا محل ــه سراســری ت ــه روزنام ــه نســبت ب ــرد عام ــدگاه ف دی
طرفــی ایــن موضــوع بایــد گــره بــه مســائل روز خــورده تــا پیشــرفت در کیفیــت محتــوا حاصــل 
شــود، پــس موضوعــات توســعه اجتماعــی بــا نگاهــی تخصصــی می توانــد راهگشــای افزایــش 
و بهبــود کیفیــت محتــوای ارائه شــده شــود. درنتیجــه هرچــه بــه مســائل روز بیشــتری پرداختــه 
شــود، نقــش راهبــردی عمــل کــردن به عنــوان حلقــه واســط مــردم و حاکمیــت شــکل گرفته و 

همیــن امــر می توانــد در تأثیــرات بســیار مثبتــی را در کیفیــت محتــوای تولیــد بگــذارد.
۶. پیامدهــا: تحلیــل نتایــج نشــان داد کــه هرچــه کیفیــت محتــوای تولیدشــده بیشــتر باشــد. 
درنتیجــه، افزایــش رضایت منــدی افــراد عامــه را نیــز در پیــش داشــته و باعــث افزایــش جــذب 
مخاطــب در روزنامه هــای محلــی می شــود. هرچــه مخاطــب بیشــتری جذب شــده، بــه طبــع آن 
پیگیــری و هماهنگی هــای مســئوالن جامعــه نیــز معطــوف روزنامــه محلــی شــده و پیامدهــای 
مناســبی را خصوصــاً در مســائل زیــر بنایــی بــه ارمغــان خواهــد آورد. همان طــور کــه محمــود و 
همــکاران (٢٠١٨) بیــان داشــته اند کــه هــر کیفیــت محتــوا در روزنامــه بیشــتر شــود. درنتیجــه، 

رضایــت خواننــدگان نیــز بیشــتر خواهــد بــود.

پیشنهادهای کاربردی
با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه، پیشنهادهای زیر قابل ارائه است:

١. روزنامه هــای محلــی بایــد ارتباطــات محلــی خــود را بــا روزنامه هــای دیگــر فعــال در حــوزه 
خــود و همچنیــن مــردم محلــی حفــظ نمایــد تــا حــس نوســتالژی و گرایــش تعصبــی بــه روزنامــه 
محلــی توســط هم محلی هــا حفــظ و باعــث کنتــرل جایــگاه درآمــد و همچنین کیفیت محتوا شــود.
٢. تعهــد و اخــالق حرفــه ای یــک اصــل بــوده و بــودن آن محتــوای باکیفیــت تولیــد نخواهد 
ــوده و خصوصــاً بیشــتر  ــر مســتثنا نب ــن ام ــز از ای ــی نی ــن راســتا روزنامه هــای محل شــد، در ای

موردتوجــه خواهنــد بــود.
ــد  ــا افزایــش دانــش خــود بتوانن ــم روز آگاهــی داشــته و ب ــه عل ــد ب ــران نشــریه بای ٣. مدی
شــامه خبــری بهتــری را بــه دســت آورده و مواضــع نقــدی خــود را بــر وضعیــت جامعــه بهتــر 

هدف گیــری نماینــد.
۴. گرافیــک و صفحه آرایــی روزنامــه، محــل ورود و خریــد مخاطــب اســت، چــون نــگاه 

اول بایــد جــاذب بــوده و روزنامــه بتوانــد نیــاز بصــری مخاطــب را تأمیــن نمایــد.
ــه چاپــی  ــد روزنام ــی پیشــرفته کــه فرهنــگ خری ــه جهت ــد ب ۵. سیاســت های فرهنگــی بای
احیا شــده و در صــورت عــدم تحقــق ایــن امــر روزنامه هــای محلــی قطعــاً قــرن آینــده را 
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ــد. ــت خــود تجدیدنظــر کنن ــوا و بســتر فعالی ــد محت ــر در شــیوه تولی ــد، مگ ــد دی نخواهن
و  روزنامــه  چاپــی، گرانــی  نســخ  خریــد  در  جامعــه  اقتصــادی  محدودیت هــای   .۶
محدودیت هــای اقتصــادی باعــث عــدم جــذب افــراد متخصــص در ایــن حــوزه شــده و همیــن 
امــر باعــث افــت کیفــت محتــوا می شــود. در ایــن مــورد بایــد بــا کنتــرل تعــداد نیــرو، افزایــش 

ــید. ــود بخش ــان بهب ــوا را به مرورزم ــت محت ــوان کیفی ــدک می ت ــو ان ــروی متخصــص ول نی
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