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مقدمه
ک���ه	ان�����واع	م��خ��ت��ل��ف	رس��ان��ه	ه��ا	با	 در	دن��ی��ای��ی	
گ��ون	ت��ب��دی��ل	به	 گ��ون��ا اس��ت��ف��اده	از	روش	ه����ای	
زندگی	 نیاز	 مورد	 امکانات	 از	ضروری	ترین	 یکی	
که	این	 کنیم	 شده	اند،	باید	به	این	نکته	توجه	
لبه،	 دو	 شمشیر	 مانند	 می	تواند	 ض��روری	 اب��زار	
و	 گون	 گونا جوامع	 کننده	 نابود	 عنوان	 به	 هم	
هم	به	عنوان	تعالی	بخش	زندگی	انسان	ها	مورد	

استفاده	قرار	بگیرد.
و	 موفقیت	 ع��ل��ت	 ص��اح��ب	ن��ظ��ران	 از	 ب��س��ی��اری	
آن	ه��ا	 مدیریت	 ت��ف��اوت	 در	 را	 نهادها	 شکست	
ک��ه	ب��ه	واق����ع	م��دی��ری��ت	عضو	 م��ی	دان��ن��د،	چ���را	

می	شود.	 محسوب	 س��ازم��ان	 ه��ر	 حیات	بخش	
رس��ان��ه	ه��ا،	 ت��أث��ی��رگ��ذارت��ری��ن	 و	 ق��دی��م��ی	ت��ری��ن	 از	
و	 روزنامه	 کتاب،	 از	 –اعم	 مکتوب	 رسانه	های	
برای	 رسانه	ها	 مدیران	 امروزه	 مجله-	هستند.	
چالش	های	 بر	 تسلط	 نیازمند	 جامعه،	 پیشبرد	
راهکارهای	غلبه	 یافتن	 البته	 و	 این	سازمان	ها	
و	 این	چالش	ها	هستند.	در	دنیای	پیچیده	 بر	
پرسرعت	امروز،	استفاده	از	روش	آزمون	و	خطا	
بزند	و	فرصت	های	 می	تواند	ضررهای	هنگفتی	
بنابراین	استفاده	 از	دست	دهد؛	 را	 بی	شماری	
از	روش	های	علمی	و	تجربیات	دیگران	در	این	

راه	موجب	بهره	است.

چالشهاوراهکارهای
مدیریترسانههایمکتوب

چكیده
مطبوعات در چند قرن گذشته همواره یکی از بازوهای اصلی تأثیرگذار بر افکار 
عمومی جوامع مختلف بوده اند. رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی شناخته 
می شود که یکی از قدرتمندترین رسانه ها طی قرون گذشته، رسانه های مکتوب 
بوده اند. در این مقاله سعی داریم پس از معرفی کلی صنعت رسانه های مکتوب 
–اعم از روزنامه،  مجله و کتاب- و بیان تاریخچه آن ها در ایران و جهان، به مسائل 
و چالش های این گونه رسانه ها بپردازیم. چالش ها در دو بخش کلی درون سازمانی 
شامل »اهداف و برنامه ها«، »ساختار«، »فناوری«، »فرهنگ سازمانی« و »منابع 
انسانی« و برون سازمانی شامل نظام حقوقی، نظام سیاسی، نظام فرهنگی اجتماعی 
و نظام اقتصادی بررسی شده اند. پس از آن کوشش ما بر این بوده است که بتوانیم 
راهکارهایی برای غلبه بر این چالش ها بیان نماییم. در تمام پژوهش سعی بر این 
بوده است که تکیه بر کشور عزیزمان ایران باشد و شرایط، چالش ها و راهکارها با 

توجه به این مسئله بیان خواهند شد.
 در این پژوهش از دو روش تحقیق کتابخانه ای و مصاحبه های اکتشافی استفاده 
شده است.  امید است که اساتید و پژوهشگران با دیدگاه های ارزشمند خود، محقق 

را در تکمیل این پژوهش یاری رسانند.
کلمات▪کلیدی:

رسانه های مکتوب، مدیریت مطبوعات، چالش های مطبوعات، مدیریت رسانه،  
مطبوعات.

قاسم▪صفایی▪نژاد▪▪
دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران
Safaenejad@ut.ac.ir
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معرفی صنعت رسانه های مکتوب. 1
کتاب: 	 

هیچ	گونه	سیستمی	 قبل	 هزار	سال	 	5 تا	 تقریبا	
این	که	 با	وج��ود	 ن��داش��ت.	 کتابت	وج��ود	 ب��رای	
به	 رو	 رون����دی	ش��ت��اب��ان،	 ان��س��ان��ی	در	 ف��ره��ن��گ	
پ��ی��ش��رف��ت	داش�����ت،	ه��ن��وز	ه��ی��چ	گ��ون��ه	وس��ی��ل��ه	
کند،	اختراع	 که	بر	زمان	و	مکان	غلبه	 ارتباطی	
نشده	بود.	به	استثنای	چند	وسیله	مصنوعی	و	
که	در	موارد	خاصی	برای	برقراری	 اغلب	هنری	
پرچم	ها،	 مانند	 کار	می	آمد،	وسایلی	 به	 ارتباط	
اختراع	 از	 قبل	 جوامع	 همه	 طبل	ها.	 یا	 و	 دود	
انسان	 ص��دای	 ق��درت	 به	 وابسته	 تقریبا	 خ��ط،	
کنند	و	تنها	وسیله	ضبط	 بودند	تا	بر	فاصله	غلبه	
محفوظات	 نگهداری	 برای	 بشری	 حافظه	 هم	
کتابت	 نبود	 در	طول	زمان	به	حساب	می	آمد.	

کمبود	مهمی	بود.	)دفلور،	1387،	67( واقعا	
ارتباطی	 بزرگ	 انقالب	 دومین	 واقع	 در	 نوشتن	
ک��الم	و	زب��ان	در	ح��دود	 ک��ه	بعد	از	اخ��ت��راع	 ب��ود	
ه��زار	سال	قبل	ظاهر	شد.	در	واقع	 ان��دی	 و	 	40
اختراع	یک	سیستم	نوشتاری	مؤثر	زمان	زیادی	
که	مردم	برای	نوشتن	از	آن	 برد.	اولین	محملی	
که	بسیار	دست	و	پا	 کردند،	سنگ	بود	 استفاده	
گیر	بود...	سپس	به	استفاده	از	طومارها	و	الواح	

روی	آوردند.	)دفلور،	1387،	67(
و	 ساخت	 غنی	تر	 را	 فرهنگ	 کتابت،	 ت��أث��ی��رات	
بخشید.	 سرعت	 را	 اجتماعی	 تحوالت	 و	 تغییر	
شد	 عرضه	 صورتی	 به	 کتاب	 وقتی	 بعد	 قرن	ها	
شده	 بسته	 شیرازه	 ص��ورت	 به	 صفحات	 ته	 که	
بود،	قابلیت	حمل	آن	به	مراتب	افزایش	یافت.	
انواع	 از	 مؤثرتر	 بسیار	 اولیه	 کتب	 آنکه	 وجود	 با	
روی	 از	 نسخه	 یک	 تهیه	 ول��ی	 بودند	 طومارها	
ف��رس��ای��ی	را	طلب	م��ی	ک��رد.	 ک��ار	ط��اق��ت	 ک��ت��اب،	

)دفلور،	1387،	68(
صنعت	چاپ	از	نوع	فشار	و	چرخشی،	ارتباطات	
انقالب	 سومین	 و	 ساخت	 مواجه	 انقالب	 با	 را	
کتابت	به	وجود	آورد.	 ارتباطی	را	بعد	از	تکلم	و	
و	 زبان	 از	 بعد	 معتقدند	 ارتباطات	 دانشمندان	
کتاب،	چنین	 کالم،	هیچ	تحول	دیگری	به	اندازه	
نکرده	 ب��ازی	 انسانی	 توسعه	 در	 عظیمی	 نقش	

است.	)دفلور،	1387،	68(
پژوهش	 ای��ن	 در	 چ��اپ	 تاریخچه	 مفصل	 بیان	

نمی	گنجد	اما	به	همین	مقدار	بسنده	می	کنیم	
ب��رای	 ب��زرگ	 ام��پ��رات��وری	ه��ای	 و	 ک��ه	حکومت	ها	
ام��رش��ان	 تحت	 ممالک	 بین	 ارت��ب��اط	 ب��رق��راری	
اس��ن��اد،	 درازم����دت	 حفظ	 ب��ه	 ن��ی��از	 همچنین	 و	
از	 بسیاری	 داشتند.	 کتابت	 به	 زی��ادی	 تمایل	
وجود	 چ��اپ	 اختراع	 به	 مربوط	 پیش	نیازهای	
پ��ای��دار	روش	تنظیم	 ب��ه	اس��ن��اد	 ن��ی��از	 داش��ت��ن��د،	
کتاب	همگی	جزیی	از	فرهنگ	غرب	بود	 مطالب	

و	وجود	داشت.	)دفلور،	1387،	81(
گوتنبرگ	 از	سویی	دیگر،	موضوع	چاپ	در	زمان	
اندکی	 چینی	ها	 نبود.	 ناشناخته	ای	 موضوع	
به	 را	 ک��اغ��ذ	 وق��ت��ی	 م��ی��الدی،	 	175 س��ال	 از	 بعد	
کی	بر	 صورت	مطلوبی	درآوردند،	شروع	به	حکا
زبان	چینی	 کلمات	 و	 آوردن	حروف	 در	 چوب،	
بر	 جوهر	 پاشیدن	 از	 بعد	 و	 کردند	 آن	 روی	 بر	
روی	 فشار	 با	 را	 کاغذی	 ح��روف	 ای��ن	 آن،	 روی	
کار،	چاپ	 کاغذ	قرار	می	دادند.	نتیجه	عملی	این	
کاغذ	 روی	 بر	 چوبی،	 قالب	های	 روی	 مطالب	

بود.	)دفلور،	1387،	82(
وقتی	این	نوع	چاپ	و	یا	شبیه	به	آن	در	نقاط	
باعث	 گوتنبرگ	 داش��ت،	 وجود	 جهان	 مختلف	
او	 ش���د.	 عظیمی	 ف��ن��اوری	 پیشرفت	 و	 ت��ح��ول	
استفاده	 ب��ا	 و	 تنهایی	 ب��ه	 را	 ح���روف	 س��ران��ج��ام	
ک��ار	 ک���رد	و	ب��ا	ای���ن	 ف��ل��زات	م���ذاب	ق��ال��ب	گ��ی��ری	
کار	 از	 تمیز	 و	 دقیق	 خیلی	 نیز	 ح��روف	 لبه	های	
درآم����د.	ای��ن	ح���روف	ف��ل��زی،	ب���دون	آن��ک��ه	نظیر	
ق��ال��ب	ه��ای	چ��وب��ی	ب��ه	س��رع��ت	ف��رس��وده	ش��ود،	

کاربرد	داشت.	)دفلور،	1387،	82(
که	 کتبی	 با	توسعه	صنعت	چاپ	در	اروپا،	تعداد	
گهان	 نا می	گرفت،	 ق��رار	 خ��ری��داران	 دسترس	 در	
ی��اف��ت.	ح��دس	زده	م��ی	ش��ود	در	نیمه	 اف��زای��ش	
میلیون	 	20 ت��ا	 	8 م��ی��الدی،	 پانزدهم	 ق��رن	 دوم	
کتاب	ها	 ای��ن	 اس��ت.	 کتاب	چ��اپ	ش��ده	 نسخه	
یا	نسخه	 کتب	دست	نوشته	 از	 ب��ود،	ولی	 گ��ران	
ب���رداری	ش��ده،	ارزان	ت���ر	ب��ود.	هم	چنین	اص��الح	
کمک	 کشورها،	 از	 ساختار	آموزشی	در	بسیاری	
ک��رد.	)دف��ل��ور،	 کتاب	 ف��راوان��ی	ب��ه	اف��زای��ش	ت��ی��راژ	

)85	،1387
کتابت	در	ایران	را	 کتاب	در	ایران:	تاریخ	تمدن	

کرد: می	توان	به	ادوار	زیر	تقسیم	
ایرانیان	باستان	نوشته	های	. 1 تا	اسالم:	 آغاز	 از	
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می	کردند	 کنده	کاری	 سنگ،	 روی	 بر	 را	 خود	
سیمین	 و	 زری����ن	 گ��ل��ی،	 ال����واح	 روی	 ب��ر	 ی��ا	 و	
گاو	 گاه	نیز	از	پوست	دباغی	شده	 می	نوشتند.	
این	سنت،	 می	کردند.	 استفاده	 نوشتن	 برای	
در	 و	 ب��ود	 ایرانیان	 مهرپرستی	 دوران	 ی��ادگ��ار	
که	اوستا	 آیین	زرتشت	نیز	ادامه	یافت،	چنان	
)افشار،	 ب��ود.	 ش��ده	 نوشته	 گ��او	 پوست	 بر	 نیز	
گاو	در	مکان	های	 1344،	50(	اما	چون	پوست	
گندزا	می	شد،	پس	ایرانیان	 مرطوب	و	متعفن	
که	نرم	و	مقاوم	بود	 از	پوست	درخت	خدنگ	
و	آن	را	»توز«	می	نامیدند،	استفاده	می	کردند.	

)دایره	المعارف	فارسی،	ج	2: 3027(
در	ایران	باستان،	واژه	کتاب	-	در	معنای	وسیع	
ب��ر	»ک��ت��اب	م��ق��دس«	اط��الق	می	شد	و	 کلمه	-	
بوده	اند.	 کتاب«	 »صاحبان	 آیین،	 صاحبان	
کتابت	و	فهم	متون	 که	الزمه	 خط	و	سواد	نیز	
به	شمار	می	رفته	 ام��ری	مقدس	 اس��ت،	 دینی	
)روح��ان��ی��ون	 م��وب��دان	 انحصار	 در	 ای���ن	رو	 از	 و	
زم����ان	سلطنت	 در	 داش�����ت.	 ق����رار	 زرت��ش��ت��ی(	
انوشیروان	ساسانی	)۵۳۱	-	۵۷۹م(،	دانشگاه	
از	 کتاب	هایی	 و	 ش��د	 تأسیس	 جندی	شاپور	
زبان	های	هندی،	سریانی،	و	یونانی	به	پهلوی	
که	از	جمله	می	توان	به	خدای	 گردید	 ترجمه	
کلیله	و	دمنه،	هزار	افسانه،	سندبادنامه،	 نامه،	
کرد.	 ویس	و	رامین،	آیین	نامه،	و	تاج	نامه	اشاره	
اهل	 خود،	 ایرانی	 خردمندان	 و	 بزرگان	 برخی	
چنان	که	 ب��ودن��د،	 ترجمه	 و	 تصنیف	 و	 تألیف	
و	 	 نوشت	 را	 پندنامک	 پهلوی	 رساله	 بزرگمهر	
کلیله	و	دمنه	را	از	سنسکریت	 کتاب	 برزویه	نیز	
این	 از	 بسیاری	 ک��رد.	 ترجمه	 پهلوی	 زب��ان	 به	
پهلوی	 از	 اسالمی	 قرون	 در	نخستین	 کتاب	ها	
به	عربی	ترجمه	شدند.	به	نوشته	ابن	ندیم	۷۰ 
کتاب	در	موضوعات	پزشکی،	سیاست،	 عنوان	
عربی	 ب��ه	 پهلوی	 از	 داس��ت��ان	 و	 جنگی	 فنون	

ترجمه	گردید.
اس��الم	. 2 ب��ا	ظ��ه��ور	 م��ع��اص��ر:	 ت��ا	دوره	 اس���الم	 از	

گ��ی��ری	ق���رآن،	 و	ت��ش��وی��ق	م��س��ل��م��ان��ان	ب��ه	ف��را
از	 بسیاری	 سودمند،	 دانش	های	 و	 حدیث،	
علم	 کسب	 به	 ایرانیان	 از	جمله	 مسلمانان،	
از	 و	 پرداختند	 تصنیف	 و	 تألیف	 و	 دان��ش	 و	
کاغذسازی	 نخستین	قرون	اسالمی،	صنعت	

کتاب	بود	-	در	بسیاری	از	 که	ماده	اصلی	 	-
آشنایی	 	

ً
ظاهرا یافت.	 رواج	 ای��ران	 شهرهای	

دوم	 ق��رن	 اول	 نیمه	 در	 کاغذ	 با	 مسلمانان	
هجری	بوده	است.

روزنامه: 	 
مردم	 زب��ان،	 از	 استفاده	 نخستین	 روزه���ای	 از	
یا	 مایل	بودند	درباره	رویدادهای	جامعه	خود	
گمانه	زنی	 جوامع	دیگر،	حتی	در	فواصل	دور	به	
و	اظهار	نظر	بپردازند.	برای	هزار	سال	تنها	راهی	
بدل	 و	 رد	 را	 گمانه	زنی	ها	 این	 می	توانستند	 که	
نمایشگاه	ها	 و	 خانه	ها	 قهوه	 در	 تجمع	 کنند،	

بود.	)دفلور،	1387،	109(
عموم	 استفاده	 ب��رای	 اخبار	 نشر	 وسیله	 اولین	
ق���رار	دادن	 ب��ه	م��ع��ن��ای	در	دس��ت��رس	ه��م��گ��ان	
حضرت	 تولد	 از	 بعد	 ان��دک��ی	 ک��ه	 ب��ود	 نوشتاری	
گزارش	های	 مسیح	تهیه	شد.	سنای	روم	هر	روز	
گزارش	وقایع	 کار	و	 گردش	 که	 دست	نوشته	ای	
پست	 توسط	 می	شد،	 خوانده	 رم	 مردم	 روزان��ه	
و	 م��ی	ف��رس��ت��اد	 اش��خ��اص	مختلف	 ن��ش��ان��ی	 ب��ه	
قرار	 نیز	 برای	اطالع	عموم	در	دسترس	همگان	
گزارش	های	 به	 مربوط	 اطالعیه	ها	 این	 می	داد.	
و	 آن	 تصمیمات	 و	 سنا	 فعالیت	های	 روزان����ه	
کلی	درباره	زندگی	اجتماعی	و	سیاسی	 اطالعات	

در	پایتخت	بود.	)دفلور،	1387،	109(	
توسعه	روزنامه	ها	در	واقع	با	پیشرفت	های	فنی	
گرفت،	هم	چنان	که	در	مورد	سایر	 آغاز	شد	و	نضج	
وسایل	ارتباط	جمعی	نیز	چنین	اتفاقی	افتاد...	
است.	 جریان	 این	 از	 بخشی	 فقط	 فناوری	 ولی	
شود	 ایجاد	 باید	 اجتماعی	 سیستم	های	 برخی	
تا	اخبار	برای	روزنامه	ها	آماده	شوند	و	سرانجام	
راه	حل	های	 گیرد.	 ق��رار	 مخاطبان	 دسترس	 در	
اقتصادی	مناسب	هم	از	جمله	عوامل	مهم	در	

این	زمینه	است.	)دفلور،	1387،	109(
از	راه	ه��ای	 اول��ی��ه:	چ��اپ	فشاری	 روزن��ام��ه	ه��ای	
پیشرفته	 زیاد	 اولیه	 سال	های	 در	 که	 گون	 گونا
در	 ش��د.	 گرفته	 ک��ار	 ب��ه	 اخ��ب��ار	 تهیه	 ب��رای	 نبود	
مطلبی	 »ونیز«	 رهبران	 شانزدهم	 قرن	 اواس��ط	
دالماتیا1  در	 جنگ	 درب����اره	 روزن��ام��ه	ه��ا	 در	 را	
یک	 آوردن	 دس���ت	 ب��ه	 ب����رای	 ک���ردن���د.	 منتشر	

1  - Dalmatia
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گازت1  نسخه	از	روزنامه	ها	مردم	ونیز	باید	یک	
عناوین	 در	 ک��ه	 گ���ازت	 کلمه	 م��ی	پ��رداخ��ت��ن��د.	
از	آن	زمان	 روزنامه	های	متعدد	تکرار	می	شود،	

باقی	مانده	است.	
ما	 ک��ه	 گمنام	 پیشاهنگ	 ی��ک	 دیگر	 سویی	 از	
آلمان	به	 را	نمی	دانیم	در	سال	1609	در	 نامش	
که	شناخت	 چاپ	روزنامه	پرداخت.	روزنامه	ای	
همان	 در	 که	 دارد	 نام	 کورانتو2	 است،	 شده	تر	
)دفلور،	 می	شد.	 منتشر	 و	 چاپ	 هلند	 در	 زمان	
1387،	110(	البته	برخی	دیگر	روزنامه	ریلیشن3 
ک��ارل��وس	در	 ت��وس��ط	ی��وه��ان	 ک��ه	در	س��ال	1605	
آلمان	به	صورت	هفتگی	منتشر	می	شد	را	اولین	

روزنامه	می	دانند.
ک��ارش��ن��اس	ب��رج��س��ت��ه	ت��اری��خ	 ادوی����ن	ای���م���ری4	
چند	 دارای	 را	 روزن���ام���ه	ه���ا	 روزن���ام���ه	ن���گ���اری،	

مشخصه	زیر	معرفی	می	کند:
چاپ	. 1 به	 آن	 از	 شماره	 یک	 هفته	 هر	 حداقل	

برسد.	
توسط	روند	مکانیکی	چاپ	شود.. 2
که	خریدش	برای	همه	. 3 به	قیمتی	عرضه	شود	

امکان	پذیر	باشد.
کند،	. 4 چ��اپ	 را	 مطالب	 کلی	 زمینه	های	 در	

نظیر	 خاص	 مسائل	 برخی	 از	 فقط	 اینکه	 نه	
کند. مسائل	مذهبی	یا	تجاری	بحث	

م��ردم��ی	ب��ا	س��ط��ح	س����واد	م��ت��وس��ط	ق����ادر	به	. 5
خواندنش	باشند.

جامعه	. 6 در	 مطرح	 و	 روز	 موضوعات	 درب���اره	
کند. بحث	

آن	. 7 انتشار	 در	 بماند،	 پ��ای��دار	 زم��ان	 ط��ول	 در	
وقفه	ایجاد	نشود	و	شکلش	به	سرعت	تغییر	

نکند.	)دفلور،	1387،	112(
امروزی	 به	شکل	 روزنامه	 اولین	 تعریف،	 این	 با	
»لندن	 بعدها	 که	 دارد	 ن��ام	 گ��ازت«	 کسفورد	 »آ
در	 بار	 اولین	 روزنامه	 این	 خوانده	شد.	 گ��ازت«	
سال	1665	و	با	حمایت	و	نظارت	چارلز	دوم،	دو	
کارش	را	با	 بار	در	هفته	چاپ	و	منتشر	می	شد	و	

موفقیت	تا	قرن	بیستم	ادامه	داد.	

1  - Gazette
2  - Coranto
3  - Relation
4  - Edwin Emery

ک��ه	ب��ه	ص���ورت	روزان�����ه	در	 اول��ی��ن	روزن���ام���ه	ای	
که	 کورانت5	بود	 انگلیس	به	چاپ	رسید،	دیلی	
یازدهم	مارس	سال	1702  اولین	شماره	اش	در	

در	لندن	به	چاپ	رسید.	)دفلور،	1387،	112(
اولین	روزنامه	غیردولتی:	در	سال	1721،	جیمز	
آغاز	 را	 خ��ود	 مستقل	 روزن��ام��ه	 نشر	 فرانکلین6	
کرد.	روزنامه	او	به	نام	نیواینگلند7	معروف	بود.	
انتشار	این	روزنامه	در	واقع	نوعی	سنت	شکنی	
در	روال	چاپ	بود،	زیرا	سرکلیشه	تحت	نظارت	
هیچ	گونه	 و	 نداشت	 خ��ود	 پیشانی	 بر	 را	 دول��ت	
)دفلور،	 نداشت.	 پست	 اداره	 با	 وی��ژه	ای	 رابطه	

)112	،1387
در	 ق��ی��م��ت:	 ارزان	 روزن����ام����ه	ه����ای	 پ��ی��دای��ش	
در	 غریبه	 و	 کوچک	 روزن��ام��ه	 یک	 	1833 س��ال	
این	 ناشر	 ش��د.	 ظاهر	 ن��ی��وی��ورک	 خیابان	های	
هم	 روزنامه	 نام	 و	 	8 دی«	 »بنجامین		 روزنامه	
آن	 روزنامه	 این	 بود.	هدف	 »نیویورک	سان«9	
که	همه	 را	به	قیمتی	 که	ح��وادث	روز	شهر	 بود	
کند	و	در	 قادر	به	خریدنش	باشند	به	آنها	عرضه	
گهی	باشد. عین	حال	محل	مناسبی	برای	نشر	آ
»دی«	یک	سنت	بسیار	مهم	را	در	روزنامه	نگاری	
تهیه	 ب��رای	 را	 گزارشگرانی	 و	 گذاشت	 ج��ای	 به	
کرد	 استخدام	 محلی	 دادگاه	های	 رویدادهای	
عالیق	 جنایت،	 بر	 کید	 تأ با	 آن	ه��ا	خواست	 از	 و	
و	منافع	مردم،	حوادث	و	حکایات	و	شایعات	و	
کنند.	یکی	از	مشخصات	 مطالب	طنز	را	تنظیم	
خیابان	ها	 در	 ک��ه	 ب��ود	 آن	 س��ان	 روزن��ام��ه	 دیگر	
پنی	 ی��ک��ی	 قیمت	 ب��ه	 و	 ب��چ��ه	ه��ا	 پ��س��ر	 ت��وس��ط	 و	
فروخته	می	شد.	یکی	دیگر	از	مشخصات	بسیار	
گهی	نقش	 که	نشر	آ مهم	روزنامه	سان	آن	بود	
گردش	 کننده	ای	را	در	سیستم	 مرکزی	و	تعیین	
که	 سنتی	 یکی	 می	کرد.	 بازی	 روزنامه	 مالی	 کار	
می	پرداختند،	 روزن��ام��ه	 خرید	 ب��رای	 خ��ری��داران	

قیمت	تمام	شده	آن	نبود.	)دفلور،	1387،	115(
رو	 نوزدهم	 قرن	 که	 تدریج	 به	 فناوری:	 انقالب	
مکانیکی	 و	 هنرهای	صنعتی	 پایان	می	رفت	 به	

5  - Daily Curent
6  - James Franklin
7  - New England
8  - Benjamin Day
9  - Newyork Sun
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به	میزان	قابل	مالحظه	ای	رشد	و	ترقی	می	کرد.	
با	 و	 ش��د	 آغ���از	 	1830 ده��ه	 از	 پیشرفت	ها	 ای��ن	
چاپ	 قدرتمندتر	 و	 بزرگ	تر	 موتورهای	 ساخت	
کارگیری	چاپ	چرخشی	ظرف	یک	 بخاری	و	به	
ساعت	هزاران	نسخه	روزنام	چاپ	می	شد،	برش	
آم��اده	 ف��روش	 ب��رای	 و	 م��ی	خ��ورد،	صفحه	بندی	
کاغذ	ارزان	قیمت	برای	چاپ	این	گونه	 می	شد.	
روزنامه	ها	از	سال	1867	از	چوب	ساخته	شد	و	
پیشرفت		 در	 گرفت.	 قرار	 چاپخانه	 دسترس	 در	
به	 تلگراف	 خطوط	 ف��ن	آوری	 زمینه		 در	 دیگری	
م����وازات	خ��ط��وط	آه���ن،	ش��ه��ره��ای	ب���زرگ		را	به	
سریع	 ارس��ال	 امکان	 و	 ساخت	 مرتبط	 یکدیگر	
سردبیران	 میز	های	 ب��ه	 را	 خبری	 گ��زارش	ه��ای	

روزنامه	ها	عملی	ساخت.	)دفلور،	1387،	117(
گفت	 روزنامه	در	ایران:	به	طور	خالصه	می	توان	
از	 که	 است	 ایران	 روزنامه	 اولین	 اخبار«	 »کاغذ	
سوی	میرزا	صالح	شیرازی	در	سال	1253	قمری	
کسب	 برای	 شیرازی	 میرزا	صالح	 یافت.	 انتشار	
و	در	چهار	سال	 بود	 رفته	 اروپ��ا	 به	 علوم	جدید	
بر	اخذ	مهندسی	چاپ،	در	رشته	 اقامت	عالوه	
دومین	 ب��ود.	 ک��رده	 تحصیل	 نیز	 روزنامه	نگاری	
کوشش	 ب��ه	 اتفاقیه«	 »وق��ای��ع	 ن��ام	 ب��ا	 روزن��ام��ه	
امیرکبیر	و	به	سرپرستی	میرزا	صالح	شیرازی	در	

سال	1267	قمری	منتشر	شد.	
روزنامه	»اطالعات«	در	حال	حاضر	قدیمی	ترین	
که	از	1305	منتشر	می	شود	و	 روزنامه	ایران	است	
کشور	شده	است. از	بهمن	1388	روزنامه	صبح	

مجالت: 	 
کلمه	magazine	)مجله(	در	دهه	1350	میالدی	
وارد	زبان	انگلیسی	شد	ولی	در	ابتدا	به	معنای	
عربی	 کلمه	 از	 و	 نبود	 ش��ده	 چ��اپ	 وسیله	 یک	
مختلف	 اج��ن��اس	 از	 ان��ب��اری	 معنای	 ب��ه	 مخزن	
اولین	 	1700 س��ال	 ح��دود	 در	 ش��ده		ب��ود.	 گرفته	
م��ع��روف	 مجله	 ب��ه	 و	 ظ��اه��ر	 ادواری	 ن��ش��ری��ات	
ش��دن��د،		زی���را	ب��ه	ص��ورت	م��خ��زن	و	ان��ب��اری	ب��رای	
گون	و	خواندنی	 گونا و	عرضه	مطالب	 گردآوری	

بودند.	)دفلور،	1387،	157(
آغ��از	 	1704 س��ال	 در	 و	 لندن	 در	 مجالت	 ت��اری��خ	
»م��روری	 نشریه	 شماره	 اولین	 که	 جایی	 ش��د،	
از	برخی	جهات،	این	 بر	حوادث«1	منتشر	شد.	

1  - The Review

بود	 عصر	 آن	 روزنامه	های	 شبیه	 جدید	 نشریه	
کوچک	و	در	شروع	 برای	این	که	در	چهار	صفحه	
تفاوت	 ول��ی	 م��ی	رس��ی��د،	 ب��ه	چ��اپ	 ک���ار،	هفتگی	
کمتری	 بارزی	هم	با	روزنامه	ها	داشت	و	عالقه	
بر	 نشریه	 این	 مقاالت	 م��ی	داد.	 نشان	 اخبار	 به	
حوادث	محلی	و	سیاست	های	ملی	متمرکز	بود.	

)دفلور،	1387،	158(
و	 ق��رن	هجدهم	شکل	 اواس��ط	 در	 که	 هنگامی	
وسیله	 یک	 به	 گرفت،	 شکل	 مجالت	 محتوای	
و	 یگانه	 خ��دم��ات	 ک��ه	 ش��دن��د	 تبدیل	 ارت��ب��اط��ی	
م��م��ت��ازی	را	ارائ����ه	م���ی	دادن���د.	م��ج��الت	آش��ک��ارا	
نحوه	 بودند.	 ش��ده		 تأسیس	 س��ود	 کسب	 ب��رای	
دریافتی	 ک	 اشترا مبنای	حق	 بر	 آن	ها	 فعالیت	
نشر	 درآمد	های	 بر	 تا	حدودی	 و	 از	خوانندگان	
خوانندگان	 س���واد	 سطح	 ب���ود.	 اس��ت��وار	 گ��ه��ی	 آ
مجالت	واقعا	باال	بود	و	تعدادی	از	افراد	نخبه	و	
دارای	تحصیالت	عالی	جزو	خوانندگان	مجالت	

بودند.	)دفلور،	1387،	159(
تیراژ	و	تنوع	مجالت:	تعداد	عناوین	مجالت	چاپ	
شده	در	آمریکا	در	فاصله	75	سال	نمودار	جالبی	
 100 	،1825 س��ال	 در	 می	کند.	 ترسیم	 را	 تنوع	 از	
مجله،	سال	1850،	685	مجله،	سال	1870،	1200 
قرن	 پایان	 در	 و	 مجله،	سال	1880،	2400	مجله	

کار	نشر	و	توزیع	بودند. نوزدهم،	5500	مجله	در	
مجالت،	 تعریف	 به	 توجه	 با	 ای��ران:	 در	 مجالت	
ای��ران،	 در	 مطبوعات	 عمر	 نخست	 65	سال	 در	
نشد.	 منتشر	 مجله	 خصوصیات	 با	 نشریه	ای	
در	سال	1318	هجری	قمری،	در	تهران	از	سوی	
عنوان	 ع��ن��وان	 ب��ا	 مجله	ای	 ف��الح��ت،	 ک��ل	 اداره	
مجله،	 ای���ن	 ش���د.	 منتشر	 م��ظ��ف��ری«	 »ف��الح��ت	
ای��ران	 ک��ش��اورزی	 تخصصی	 نشریه	 نخستین	
توجه	جدی	 م��ورد	 آن	مجالت	 از	 ب��ود.	پس	 نیز	
مخاطبان	ایرانی	واقع	شدند	و	انواع	مجالت	از	
نظر	موضوعات	و	دوره	های	زمانی	و	البته	سطح	

علمی	مجله	به	وجود	آمدند.	
در	حال	حاضر		طبق	آخرین	آمار	رسمی	معاونت	
مطبوعاتی	وزارت	ارشاد،	6151	نشریه	وجود	دارد	
که	 مابقی	 و	 هستند	 روزنامه	 آن	 عنوان	 	214 که	
نزدیک	به	6	هزار	عنوان	است	را	مجالت	تشکیل	
در	 می	توانید	 را	 آم���ار	 ای��ن	 جزییات	 م��ی	ده��ن��د.	

جدول	شماره	1	مشاهده	بفرمایید.
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جدول 1: آخرین آمار رسمی معاونت مطبوعاتی وزارت 
ارشاد از تعداد نشریات فعال

تعداددوره نشریه

214روزنامه

813هفته	نامه

1523ماهنامه

2171فصلنامه

24سالنامه

34دو	شماره	در	هفته

26سه	شماره	در	هفته

516دو	فصلنامه

508دو	هفته	نامه

244دو	ماه	یکبار

3ده	روز	یکبار

2سه	شماره	در	سال

63الکترونیکی

6151جمع

2. مدیریت در رسانه های مکتوب
در	 ک��ه	 دارد	 س��ع��ی	 م��ق��ال��ه	 ای���ن	 در	 پ��ژوه��ش��گ��ر	
مکتوب	 رس��ان��ه	ه��ای	 در	 م��دی��ری��ت	 ب��خ��ش،	 دو	
مطرح	 را	 مطبوعاتی	 س��ازم��ان	ه��ای	 بخصوص	
مکتب	های	 بیان	 و	 تئوریک	 نظر	 از	 یکی	 کند:	
و	 کاربردی	 نظر	 از	 دیگری	 و	 مدیریتی	 مختلف	

اتفاقات	واقعی	فضای	سازمان	مطبوعاتی.
2.1.مدیریت مطبوعات از منظر تئوریک: 

س��ع��ی	ش���ده	اس���ت	ت��ا	ح��د	ام��ک��ان	ب��ه	ص��ورت	
در	 مدیریتی	 مکتب	 ه��ر	 تأثیر	 مفید	 و	 مختصر	

ساختار	رسانه	ها	در	این	بخش	معرفی	شود:
کالسیک در ساختار رسانه ها: 	  تاثیر مکاتب 

در	یک	بررسی	مختصر	در	این	مکتب،	اشاره	به	
کس	 مدیریت	علمی	تیلور	و	نظام	بوروکراتیک	ما
علمی،	ساختار	 مدیریت	 در	 است.	 وبر	ضروری	
کار،		تجزیه	و	تحلیل	 سازمانی	بر	مبنای	تقسیم	
حرکات	و	زمان	و	سلسله	مراتب	سازمانی	استوار	
است،	حال	آن	که	در	رسانه	های	امروزی	برخی	
به	طور	 ک��رد.	 را	نمی	توان	مشخص	 ام��ور	 این	 از	
ممکن	 واژه	ای	 ه��زار	 مقاله	 یک	 نوشتن	 مثال	

گاهی	ده	ها	ساعت	زمان	 گاهی	1	ساعت	و	 است	
برد	و	چگونگی	زمان	سنجی	آن	زیر	سؤال	رود.

از	سویی	دیگر	در	نظام	دیوان	ساالر	وبر،	اصول	
تقسیم	 ن��ظ��ارت،	 حیطه	 ف��رم��ان��ده��ی،	 وح���دت	
اس��ت،	حال	 ض��روری	 و	 مهم	 سازماندهی	 و	 کار	
آن	ک����ه	در	س���ازم���ان	ه���ای	رس���ان���ه	ای،	ب��ه	ط��ور	
گزیرند	 نا خبر	 ات��اق	 در	 شاغل	 خبرنگارن	 مثال	
حسب	 بر	 متعددی	 سرپرستان	 و	 م��دی��ران	 به	
همچنین	 کنند.	 مراجعه	 کار	 تخصصی	 تقسیم	
ن���ظ���ارت	در	ای����ن	س���ازم���ان	ه���ا	ب��س��ی��ار	 ح��ی��ط��ه	
گی	های	 ویژ از	 یکی	 مهمتر	 همه	 از	 و	 گسترده	
کارکنان	 بودن	 کردده1	 چندکا سازمان	ها،	 این	
ک��ار	تناقض	 ب��ا	تقسیم	 ک��ه	 ای��ن	س��ازم��ان	اس��ت	
در	 ک��ه	 کوله	پشتی«	 »خبرنگار	 اص��ط��الح	 دارد.	
به	 اس��ت،		 مطرح	 دنیا	 رس��ان��ه	ای	 سازمان	های	
فیلم	برداری	 خ��ودش	 که	 می	گویند	 خبرنگاری	
خودش	 می	کند،	 صدابرداری	 خودش	 می	کند،	
کارگردانی	و	تدوین	 گزارش	می	نویسد	و	خودش	
می	کند	و	در	ابتدا	حتی	خودش	سوژه	و	موضوع	
کار	را	 کار	اصل	تقسیم	 که	با	این	 تعیین	می	کند	

زیرسؤال	می	برد.
ساختار 	  در  ان��س��ان��ی  رواب����ط  م��ک��ات��ب  ت��أث��ی��ر 

رسانه ها: 
ک��ه	 ام��������روزی	 رس�����ان�����ه	ای	 س����ازم����ان	ه����ای	 در	
است،	 ش��ده	 گریزناپذیر	 فرایند	 ش��دن	 جهانی	
ادای	 از	 بیشتر	 گ��روه��ی	 ک��ار	 ب��ه��ره	وری	 اهمیت	
قبیل	 ای��ن	 بنابراین،	 اس��ت.	 ان��ف��رادی	 وظ��ای��ف	
که	توانایی	 سازمان	های	به	مدیرانی	نیازمندند	
ک��ار	و	 گ��روه	ه��ای	 ب��رای	تشکیل	 م��ه��ارت	الزم	 و	
را	 س��ازم��ان��ی	 محیط	 بهبود	 و	 س��ازم��ان	ب��خ��ش��ی	
کار	به	منظور	 گروه	های	 داشته	باشند.	تشکیل	
ارتقای	 و	 رسانه	ای	 سازمان	های	 کارکرد	 بهبود	
مستلزم	 آن	ه���ا	 ت��ول��ی��دات	 و	 خ��دم��ات	 کیفیت	
شناخت	و	درک	عمیق	مدیران	از	مراحل	تکوین	

گروه	ها	است.	)ببران،	1382( این	
تأثیر مکتب اقتضایی در ساختار رسانه ها: 	 

ک���اری	م��ب��ادرت	 گ���روه	 ک��ه	ب��ه	ای��ج��اد	 م��دی��ران��ی	
م��ی	ورزن��د،	ب��ای��د	رف��ت��اره��ای	ره��ب��ری	خ��ود	را	بر	
کار	 متعدد	 م��راح��ل	 صحیح	 تشخیص	 اس���اس	
گروهی	منطبق	سازند.	در	نتیجه	نظریه	مکتب	

1  - multi functional
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که	تکامل	یافته	های	مکاتب	 مدیریت	اقتضایی	
مدیریت	علمی	و	روابط	انسانی	است	در	طراحی	
ساختارهای	سازمانی	خصوصا	در	سازماندهی	
گرفته	اند.	 موسسات	رسانه	ای	مورد	توجه	قرار	

کمن	در	مورد	تقسیم	بندی	زمان	یک	 لوین	و	وا
 30-20 نظارت	 که	 معتقدند	 مطبوعاتی	 مدیر	
ریزی	13-25	درصد،	هماهنگی	 برنامه	 درصد،	
می	گیرند.	 را	 مدیر	 یک	 زم��ان	 از	 درص��د	 	18-15
م���دی���ران	ص����رف	دس���ت���ور	دادن،	 س��ای��ر	وق����ت	
کارگزینی	و	 کره،	 ارزیابی،	تحقیق	و	تفحص،	مذا

روابط	عمومی	می	شود.
همچنین	در	پژوهش	دیگری	لیسی	و	همکاران	
بر	 غیررسمی	 سازمانی	 تأثیرات	 می	کنند	 عنوان	
رسانه	های	مکتوب	 به	خصوص	 رسانه	ها	 روی	

شامل	موارد	زیر	است:
-	فرآیند	اجتماعی	شدن	در	درون	سازمان	های	
	ب����رای	روزن��ام��ه	ن��گ��اران	 رس���ان���ه	ای:	م��ع��م��وال
کامال	رسمی	 سیاست	ها	و	روش	ها	به	صورت	
امور	 در	 آن	ه��ا	 مشارکت	 بلکه	 نمی	شود	 اب��الغ	
بیشتر	شکل	غیررسمی	دارد	و	فرآیند	اجتماعی	

شدن	درون	سازمان	صورت	می	گیرد.
در	 تخصص	گرایی	 و	 ش��دن	 ح��رف��ه	ای	 فرآیند	 	-
سازمان	های	رسانه	ای:	عموما	روزنامه	نگاران	
به	 مسئولیت	ها	 پذیرفتن	 و	 کشف	 زمینه	 در	
کارکنان	 گذاشته	می	شوند	و	نسبت	با	 خود	وا
سازمان	های	دیگر	از	قدرت	انتخاب	و	اختیار	

بیشتری	برخوردارند.
چنین	 ت���أث���ی���رات	 و	 م��دی��ری��ت��ی	 رف���ت���اره���ای	 	-
از	مشکالت	 ی��ک��ی	 ک��ارک��ن��ان:	 ب��ر	 رف��ت��اره��ای��ی	
ک��ه	به	 س��ازم��ان	ه��ای	رس���ان���ه	ای	ای���ن	اس���ت	
در	 دخالت	 ب��رای	 چندانی	 فرصت	 کارمندان	

تصمیم	گیری	ها	داده	نمی	شود.
عدم	 ک��ه	 اس��ت	 معتقد	 ری	 اس��ت	 معتقد	 ری	
ک���ارک���ن���ان،	م��ش��ک��الت	ارت��ب��اط��ی	بین	 رض���ای���ت	
موجود	 انگیزهای	 موانع	 و	 کارکنان	 و	 مدیران	
از	این	 در	سازمان	های	رسانهای،	بیشتر	ناشی	
آموزش	 هیچگونه	 رسانهای	 مدیران	 که	 است	
ن��دارن��د.	 مدیریت	 فرآیند	 خ��ص��وص	 در	 رس��م��ی	
از	 مدیریت	 و	 رهبری	 میدهد	 نشان	 مطالعات	
مردمی	 و	 دم��وک��رات	 گی	 ویژ با	 و	 مشارکتی	 ن��وع	
میتواند	درجه	باالیی	از	رضایت	شغلی	را	فراهم	

که	 آورد.	عدم	رضایت	شغلی	وقتی	بوجود	میآید	
مدیریت	تمام	تصمیمات	را	تنها	اتخاذ	نماید.

تحت	 سازمانهای	 ساختار	 مطبوعات،	 مدیران	
و	 سازمانی	 درون	 عوامل	 پایه	 بر	 را	 کنترل	خود	

برون	سازمانی	طرحریزی	می	نمایند:

جدول 2: معیارهای طراحی ساختار سازمان های رسانه ای

برون سازمانیدرون سازمانی

گهی	دهنده	هاعملکرد	مدیران آ

دولت اندازه	سازمان

رقابتمنابع	و	فناوری	های	موجود

بازاررسالت	سازمان

مردم

کاربردی:  2.2.مدیریت مطبوعات از منظر 
اهم موضوعات مدیریتی:	 

زمان	حاضر،	 در	 مطبوعاتی	 مؤسسه	 یک	 مدیر	
گون	به	سازمان	تحت	 گونا باید	بتواند	از	زوایای	
بازار	 تا	بهترین	فرصت	های	 کند	 نظر	خود	نگاه	

سازمان های تبلیغاتی  �
آینده ناچار خواهند 

گذشته  بود تا بیش از 
کنار فعالیت های  در 

تبلیغاتی خویش، 
دامنه فعالیت های 

تحقیقاتی خود را 
وسعت بخشیده و با 

استفاده از پژوهش ها 
و پژوهشگران حرفه ای 

واقعیت ها را بیابندو 
بشناسند و در 

چارچوب یک استراتژی 
جامع، امور تبلیغاتی 

خود را در مسیری معین 
و با اهداف مشخص 

کنند. دنبال 
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را	 م��وارد	 این	 نماید.	 استفاده	 آن	 از	 و	 کشف	 را	
می	توانید	در	جدول	شماره3	مشاهده	نمایید.

جدول 3: اهم موضوعات مدیریتی مدیران رسانه های 
مکتوب

ک انواعمال

کتاب،	نشر	الکترونیکمحصول روزنامه،	مجله،	

تولید	محتوا،	ویرایش،	هنری،	چاپ،	وظیفه
تحقیق	و	توسعه

محلی،	استانی،	ملی،	منطقه	ای،		جغرافیایی
بین	المللی

عام،	تخصصیمحتوایی

منابع	
انسانی

کارشناسی،	قلم	به	دست،	 خدماتی،	
کلیدی کارکنان	

رعایت	چارچوب	های	قانونیقانونی

هزینه	ها	و	درآمدهامالی

مشاغل یک مؤسسه مطبوعاتی: 	 
یک	 ف���راخ���ور	 ب��ه	 م��ی	ت��وان��د	 مختلفی	 م��ش��اغ��ل	
وج��ود	 آن	 در	 ان��ت��ش��ارات��ی	 مطبوعاتی	 مؤسسه	
سازمان	های	 در	 که	 مشاغلی	 از	 باشد؛	 داشته	
مانند	 است،	 موجود	 نیز	 غیررسانه	ای	 مختلف	
معاونت	 انسانی،	 منابع	 معاونت	 مدیرعامل،	
تا	 	... و	 م��ال��ی	 پشتیبانی،	 ف���روش،	 و	 ب��ازاری��اب��ی	
رس��ان��ه	ای	 س��ازم��ان	ه��ای	 خ���اص	 ک��ه	 مشاغلی	

است	مانند	خبرنگار،	ویراستار،	ناظر	چاپ	و	....
جدول	 در	 می	توانید	 را	 مشاغل	 این	 از	 بخشی	

شماره	4	ببینید.
انواع روزنامه ها: 	 

که	معروف	ترین	 روزنامه	ها	انواع	مختلفی	دارند	
و	پراستفاده	ترین	آنها	عبارتند	از:

روزنامه	 پراستفاده	ترین	 سراسری:	 روزنامه	 	-
–به	 روز	 ه���ر	 و	 م��ل��ی	 س��ط��ح	 در	 ک���ه	 اس����ت	
ج���ز	روزه������ای	ت��ع��ط��ی��ل-	م��ن��ت��ش��ر	م��ی	ش��ون��د.	
نوع	 دو	 ب��ه	 	 معموال س��راس��ری	 روزن��ام��ه	ه��ای	
روزنامه	صبح	و	روزنامه	عصر	تقسیم	می	شود.	
روزنامه	 مانند	 روزنامه	 این	 استانی:	 روزنامه	 	-
ک��ه	در	سطح	 س��راس��ری	اس��ت	ب��ا	ای��ن	ت��ف��اوت	
تحوالت	 و	 اخ��ب��ار	 و	 م��ی	ش��ود	 منتشر	 اس��ت��ان	

استانی	را	پوشش	می	دهد.
ویژه	در	 به	طور	 روزنامه	 این	 روزنامه	محلی:	 	-
منتشر	می	شود	 اتفاقات	محلی	 و	 اخبار	 مورد	
بخش	 که	 نیست	 سراسری	 روزن��ام��ه	 مانند	 و	
م��ط��ال��ب	عمومی	 ص���رف	 روزن���ام���ه	 از	 زی����ادی	

آموزشی	شود.
روزن��ام��ه	در	سطح	 ای��ن	 الملل:	 بین	 	-روزن��ام��ه	
که	پوشش	اخبار	 بین	المللی	منتشر	می	شود	
و	حوادث	بین	المللی	یکی	از	رسالت	های	ویژه	
گون	به	 گونا کنار	تحلیل	های	 که	در	 آن	است	

دبیر سرویس

تولید محتوا

صفحه آرا

تایپیست

دبیر تحریریه

تحقیق و توسعه

ویراستار

عکاس

سردبیر

معانونت بازاریابی و 
فروش

خبرنگار

نمونه خوان

مدیر مسئول

معاونت منابع انسانی

مدیر نشر الکترونیک

گرافیست

مدیرعامل

معاونت فنی / هنری

مدیر انتشارات

طراح هنری

مدیریت مالی و مدیریت پشتیبانیخدماتی
حسابداری

ناضر چاپ

جدول 4:  مشاغل یک مؤسسه مطبوعاتی
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جذب	مخاطب	می	پردازد.
تمامی	 روزنامه	ها	 این	 الکترونیکی:	 روزنامه	 	-
خصوصیات	روزنامه	سراسری	و	یا	بین	المللی	
این	 با	 دارد؛	 خ��ود-	 مأموریت	 تناسب	 –به	
نمی	شود	 به	صورت	چاپی	منتشر	 که	 تفاوت	
کاهش	 و	بدین	ترتیب	هزینه	چاپ	و	توزیع	را	
می	دهد	و	سطح	دسترسی	به	مخاطبان	خود	

را	افزایش	می	دهد.
-	روزن��ام��ه	روزه���ای	تعطیل:	روزن��ام��ه	روزه��ای	
در	 خ���ود	 اس���م	 ب��ا	 م��ت��ن��اس��ب	 دق��ی��ق��ا	 تعطیل	
ت��ف��اوت	 م��ی	ش��ود.	 منتشر	 تعطیل	 روزه����ای	
ای��ن	روزن��ام��ه	با	روزن��ام��ه	سراسری	ای��ن	است	
به	 فقط	 مسائل	سیاسی،	 و	 اخبار	 از	 غ	 فار که	

مباحث	سرگرمی	و	اوقات	فراغت	می	پردازد.

رایگان	 روزنامه	به	صورت	 این	 روزنامه	مترو:	 	-
توزیع	می	شود	و	درآمد	خود	را	تنها	از	تبلیغات	
کسب	می	کند.	برای	اولین	بار	این	نوع	روزنامه	
همین	 ب��ه	 و	 ش��د	 منتشر	 س��وئ��د	 در	 م��ت��رو	 در	
دلیل	نام	مترو	بر	آن	ماندگار	شد.	در	واقع	به	
کثیری	 جمعیت	 میان	 در	 که	 روزنامه	هایی	
کنار	 در	 و	 می	شود	 منتشر	 رایگان	 ص��ورت	 به	
دارد،	 ف���راوان	 تبلیغات	 خ��ود،	 کوتاه	 مطالب	

گویند. مترو	
که	 -	روزن���ام���ه	ت��خ��ص��ص��ی:	روزن����ام����ه	ای	اس���ت	
مطلب	 ان��ت��ش��ار	 ب���ه	 م��وض��وع��ات	 از	 ی��ک��ی	 در	
م��ی	پ��ردازد.	به	ط��ور	مثال	روزن��ام��ه	ورزش��ی	یا	

روزنامه	اقتصادی	و	....

زنجیره ارزش روزنامه	 

تأمین/ 
تولید

محتوی

ویرایش تولید چاپ توزیع و 
فروش

خدمات 
مشتری

کاری روزنامه: 	  یک روز 
کار	در	روزنامه	به	عنوان	یکی	از	طاقت	فرساترین	
کارهای	انواع	رسانه	ها	شناخته	می	شود.	حجم	
کار	و	استرس	فراوان	در	روزنامه	تا	جایی	 باالی	
از	چ��ن��د	س��ال	 بیشتر	 اف����راد	 	 م��ع��م��وال ک��ه	 اس���ت	

کار	در	روزنامه	را	ندارند. تحمل	
ک��ل��ی	»ص��ف��ح��ات	 ه��ر	روزن���ام���ه	ب��ه	دو	ق��س��م��ت	
می	شود.	 تقسیم	 میانی«	 »صفحات	 و	 خبری«	
از	 ه��م	 ق��ب��ل	 روز	 از	 	 م��ع��م��وال م��ی��ان��ی	 ص��ف��ح��ات	
حتی	 و	 هنری	 نظر	 از	 ه��م	 و	 محتوا	 تولید	 نظر	
و	صفحه	آرایی	 ولی	محتوا	 آماده	هستند	 چاپ	
	روز	قبل	آماده	 صفحات	خبری	روزنامه،	معموال

می	شود	و	شب	به	چاپ	می	رسد.
شورای	تیتر	یکی	از	مهمترین	ارکان	هر	روزنامه	
که	 روزن���ام���ه	ه���ای	ص��ب��ح	 تیتر	 ش����ورای	 اس���ت.	
معموال	متشکل	از	مدیرمسئول،	سردبیر	و	دبیر	
خبر	یا	دبیر	سیاسی	روزنامه	است	هر	روز	غروب	
تیترهای	 تک	 تک	 م��ورد	 در	 و	 می	شود	 تشکیل	
روزنامه	و	موارد	مهم	صفحه	اول	و	به	خصوص	

تیتر	یک	تصمیم	گیری	می	کنند.
هزینه و درآمد: 	 

تأمین	 مختلف	 منابع	 از	 روزنامه	ها	 درآمدهای	
که	 دارن���د	 متفاوتی	 مصرفی	 م���وارد	 و	 م��ی	گ��ردد	

مهم	ترین	آن	ها	به	شرح	زیر	است:
ک��اغ��ذ،	ل��ی��ت��وگ��راف��ی،	چ���اپ،	ت��وزی��ع،	 ه��زی��ن��ه ه��ا:	
ق��رارداده��ا،	 حق	التحریر،	 دس��ت��م��زد،	 و	 ح��ق��وق	

اجاره	محل	و	سایر	هزینه	ها.
گ��ه��ی،	 درآم����ده����ا:	ی���اران���ه	دول���ت���ی،	ف�����روش،	آ
س����ف����ارش����ات،	ح���ام���ی	م���ال���ی	و	درآم����ده����ای	

غیرعملیاتی.
از	 ی��ک��ی	 روزن���ام���ه	 م��وق��ع	 ب��ه	 و	 ت��وزی��ع	هدفمند	

عوامل	مؤثر	در	موفقیت	روزنامه	است.
عوامل مؤثر بر تیراژ: 	 

و	 روزن��ام��ه	ن��گ��اری	 ک��ت��اب	 در	 انتظامی	 حسین	
منظر	 از	 را	 تیراژ	 بر	 مؤثر	 عوامل	 روزن��ام��ه	داری	

شرکت ها به دنبال  �
روش های خالقانه تر 

و تأثیر گذارتر هزینه 
هستند و برای انجام 

فعالیت های بازاریابی 
در خصوص محصوالت 

و خدماتشان، توجه 
ویژه ای به رسانه های 

اجتماعی به عنوان ابزار 
نجات دارند.
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که	از	شرح	آن	در	این	 تجربی	موارد	زیر	می	داند	
مقاله	صرفنظر	می	شود:

 .4 کت.	 ما 	.3 2.مزیت	ها.	 محیط.	 1.شناسایی	
تعاملی	شدن.	7.  محتوا.	5.	ظرفیت	سازی.	6.	
زمان	 انتخاب	 	.8 خ��ری��داران.	 به	 جوایز	 دادن	
کافی.	 توزیع.	9.	سرعت	در	توزیع.	10.	تبلیغات	

گهی 11.	قیمت	مناسب.	12.	آ
روزن��ام��ه	ه��ا	 مانند	 نیز	 م��ج��الت	 م��ج��الت:	 ان���واع 
انواع	مختلف	عام،	تخصصی،	سراسری،	محلی،	
المللی،	 ب��ی��ن	 ق��وم��ی��ت��ی،	 اس��ت��ان��ی،	 م��ن��ط��ق��ه	ای،	
الکترونیکی	دارند؛	با	این	تفاوت	که	مجالت	انواع	
علمی	 تخصصی،	 علمی	 مانند	 علمی	 مختلف	
ترویجی	و	علمی	پژوهشی	را	نیز	شامل	می	شوند.

زنجیره ارزش مجالت	 

تأمین/ 
تولید

محتوی

ویرایش تولید چاپ 
و 

صحافی

فروش، 
بازاریابی و 
شمارگان

توزیع خدمات 
مشتری

کار	در	مجالت	هر	چه	دوره	انتشار	 کار در مجالت:	
کوتاهتر	باشد،	سخت	تر	است	و	هر	چه	دوره	 آن	
نظر	 از	 است	 ممکن	 باشد	 طوالنی	تر	 آن	 انتشار	
کارکنان	آن	قابل	قبول	نباشد.	هر	 درآمدی	برای	
مجله	به	سرویس	های	مختلف	با	توجه	به	زمینه	
جلد	 طراحی	 م��ی	ش��ود.	 تقسیم	 خ��ود	 موضوعی	

مجالت	یکی	از	عوامل	مؤثر	فروش	آن	است.
کتاب	  زنجیره ارزش 

نوشتن انتشار چاپ انبارداری 
و توزیع

بازاریابی خرده 
فروشی

3- چالش های مطبوعات: 
از	 کتشافی	 ا مصاحبه	های	 انجام	 با	 پژوهشگر	
صاحب	نظران	 و	 متعدد	 رس��ان��ه	ه��ای	 م��دی��ران	
سازمانی	 درون	 جامع	 دسته	 دو	 در	 حوزه	 این	
ب��ه	چ��ال��ش	ه��ای	مطبوعات	 ب���رون	س��ازم��ان��ی	 و	

پرداخته	است:	
3.1. برون سازمانی

نظام حقوقی – قانونی: 	 
روزنامه،	 برای	 الزم	 مجوزهای	 صدور	 در	 تأخیر	
مجله	و	انتشارات	یکی	از	مشکالت	بزرگ	در	راه	

صنعت	مطبوعات	کشور	است.	از	سال	83	مجوز	
نشده	 ص��ادر	 جدیدی	 سراسری	 روزن��ام��ه	 هیچ	
است	و	خواستاران	اداره	روزنامه	یا	باید	مجوز	را	
در	بازار	غیرقانونی	با	قیمت	های	چند	میلیاردی	
خرید	نمایند	و	یا	اینکه	درخواست	مجوز	هفته	
و	 مجوز	 ص��دور	 از	 پس	 تا	 باشند	 داشته	 را	 نامه	
بتوانند	 ن��ام��ه،	 هفته	 س��ال	 ی��ک	 منظم	 انتشار	
بدهند.	 را	 روزن��ام��ه	 ب��ه	 آن	 تبدیل	 درخ��واس��ت	
نوع	 از	 خصوص	 به	 مجالت	 مجوز	 خواستاران	
باشند،		 نداشته	 راب��ط��ه	ای	 گ��ر	 ا نیز	 نامه	 هفته	
فعالیت	 بتوانند	 تا	 بمانند	 منتظر	 سال	ها	 باید	
که	 این	در	حالی	است	 و	 نمایند	 را	شروع	 خود	
پس	از	چند	سال،	اصال	ممکن	است	درخواست	
دهنده	از	درخواست	خود	پشیمان	شده	باشد	

و	درگیر	شغل	دیگری	شده	باشد	
از	 دیگر	 یکی	 مجوزها	 ص��دور	 در	 سلیقه	 اعمال	
که	شخصی	با	تحصیالت	مرتبط	 چالش	ها	است	
کار	مرتبط	از	دریافت	مجوز	باز	می	ماند.	 و	سابقه	
این	اعمال	سلیقه	در	اجرای	قانون	مطبوعات	
گریبان	مؤسسات	مطبوعاتی	و	انتشاراتی	را	 نیز	
که	روزنامه،	 می	گیرد.	بارها	مشاهده	شده	است	
که	 مجله	ی��ا	ن��اش��ری	ب��ه	دل��ی��ل	ان��ج��ام	اق��دام��ی	
دقیقا	مشابه	آن	را	نشریه	یا	ناشر	دیگری	انجام	
در	 که	 م��ی	ش��ود،	در	حالی	 م��ؤاخ��ذه	 ب��ود،	 داده	

کار	نبود. مورد	مشابه	مؤاخذه	ای	در	
که	در	این	حوزه	وجود	دارد	قانون	 دیگر	چالشی	
معنوی	 مالکیت	 ضعیف	تر	 اج���رای	 و	 ضعیف	
به	 غیرقانونی	 ت��وزی��ع	 و	 چ��اپ	 اس��ت.	 کشور	 در	
کتاب	و	به	ویژه	از	طریق	نشر	 خصوص	در	حوزه	

دیجیتال	از	جمله	این	موارد	است.
نظام سیاسی: 	 

گ��ف��ت	مسائل	 ب��ا	اط��م��ی��ن��ان	خ��وب��ی	 م���ی	ت���وان	
سازمانی	مطبوعات	تا	حد	زیادی	تحت	الشعاع	
است.	 اجتماعی	 و	 اقتصادی	 سیاسی،	 مسائل	
ترک	 و	 نگهداری	 ج��ذب،	 در	 حتی	 مسائل	 این	
مؤثر	 شدت	 به	 نیز	 رسانه	ها	 انسانی	 منابع	 کار	
است.	از	سوی	دیگر	یکی	از	بزرگ	ترین	آفت	های	
مطبوعات	اعم	از	روزنامه	ها	و	مجالت	در	ایران،	
کردن	اجباری	مطبوعات	 غیبت	احزاب	و	بازی	
ک���ار	در	واق���ع	 ب���ا	ای���ن	 ن��ق��ش	آن	ه����ا	اس����ت.	 در	
و	 خ��ارج	شده	 خود	 اصلی	 کارکرد	 از	 مطبوعات	
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نقش	تریبون	احزاب	را	بازی	می	کنند.
مبنای	 بر	 نه	 ای��ران،	 در	 مطبوعات	 شکل	گیری	
نیازهای	فرهنگی	جامعه،	بلکه	بر	اساس	ایجاد	
انقالب	 ب��ا	وق��وع	 ب��وده	اس��ت.	 ش��رای��ط	تحمیلی	
که	مطبوعات	تا	حد	زیادی	 مشروطه،	هر	چند	
»ژورنالیسم	 تئوری	 سلطه	 از	 را	 خود	 توانستند	
رها	 بر	مطبوعات	 نفوذ	حکومت	 و	 استبدادی«	
کنند،	اما	به	دلیل	اینکه	مفاهیم	آزادی	بیان	در	
مشکالت	 و	 مسائل	 نکرد،	 پیدا	 تعمیق	 جامعه	

مطبوعات	نیز	برطرف	نشد.
نظام فرهنگی – اجتماعی: 	 

مخاطبان	 میان	 فرهنگ	سازی	 ب��ودن	 زمان	بر	
با	 رسانه	ها	 که	مدیران	 از	مشکالتی	است	 یکی	
آن	دست	و	پنجه	نرم	می	کنند.	فرهنگ	سازی	از	
که	هر	قدر	تعیین	هدف	 جمله	اقداماتی	است	
بسیار	 به	 باز	 باشد،	 برنامه	ریزی	دقیقی	شده	 و	
از	شرایط	دیگر	بستگی	دارد	و	نمی	توان	درصد	

موفقیت	باالیی	را	از	آن	انتظار	داشت.	
تغییرات	مداوم	سالیق	و	ذائقه	های	مخاطبان	
که	رسانه	ها	 از	جمله	چالش	های	دیگری	است	
ب��ا	آن	درگ��ی��رن��د.	ای��ن	چالش	ب��ا	رش��د	روزاف���زون	
سلیقه	 زی���را	 اس���ت،	 ش��ده	 تشدید	 نیز	 ف��ن��اوری	
البته	 و	 ف��ن��اوری	 رش��د	 ب��ا	 ه��م��زم��ان	 مخاطبان	
اجتماعی	 سیاسی،	 فرهنگی،	 شرایط	 تغییرات	

تغییر	می	نماید.
که	به	خصوص	در	حوزه	 از	جمله	مشکالت	دیگر	
کشورمان	دیده	می	شود،	پایین	بودن	 کتاب	در	
سایر	 به	 نسبت	 کشور	 در	 کتاب	 مطالعه	 سرانه	

کشورها	است.
فرهنگی	 نظام	 در	 چالش	 مهم	ترین	 شاید	 ام��ا	
فقدان	 دلیل	 به	 که	 اس��ت	 ای��ن	 اجتماعی	  –
کشور،	 کافی	و	سرشماری	فرهنگی	در	 اطالعات	
کشور	 در	 موجود	 اجتماعی	 فرهنگی،	 خألهای	
انجام	 یا	 و	 پرسودتر	 ب��ازار	 به	 دست	یابی	 ب��رای	

مسئولیت	اجتماعی	دشوار	است.
نظام اقتصادی: 	 

ش���رای���ط	اق���ت���ص���ادی	ن���اپ���ای���دار	ب��خ��ص��وص	در	
سال	های	اخیر	توان	تعیین	هدف	و	برنامه	ریزی	
گرفته	است.	 از	رسانه	ها	 را	 برای	رسیدن	به	آن	
رش��د	س��رس��ام	آور	ح���دود	400	درص���دی	قیمت	

کاغذ	در	سال	1390	تا	1391	از	آن	جمله	است.	

نهادها	 و	 دول��ت	 به	 مطبوعات	 ب��ودن	 وابسته	
کردن	 دنبال	 را	 بقا	 ش��رط	 و	 خ��اص	 اشخاص	 یا	
خ��واس��ت��ه	ه��ای	آن����ان	دان��س��ت��ن	ی��ک��ی	دی��گ��ر	از	
که	باعث	شده	»اقتصاد	رسانه«	 مشکالتی	است	
انتشارات	 و	 مطبوعات	 نگیرد.	 شکل	 کشور	 در	
در	 صنایع	 س��ودآورت��ری��ن	 ج��زو	 حالی	 در	 کتاب	
کشورمان	 در	 که	 هستند	 پیشرفته	 کشورهای	
به	صورت	 که	 بزرگ	 مطبوعاتی	 مؤسسه	 تقریبا	
خصوصی	اداره	و	سودآوری	داشته	باشد	وجود	
کتب	هم	 پایین	نشریات	و	 البته	قیمت	 ن��دارد.	

در	این	امر	بی	تأثیر	نیست.
3.2. درون سازمانی:

اهداف و برنامه ها: 	 
در	 که	 است	 مشکالتی	 از	 یکی	 باال	 هزینه	های	
و	 آن	دست	 با	 مدیران	 معموال	 اه��داف	 تعیین	
می	آید	 پیش	 اوقات	 گاهی	 می	کنند؛	 نرم	 پنجه	
و	 کم	نظیر	 انسانی	 ن��ی��روی	 دارای	 م��دی��ری	 ک��ه	
است	 ب��از	 در	 بی	نظیر	 ف��رص��ت	ه��ای	 هم	چنین	
راه	های	 اج��رای	 باالی	 هزینه	های	 دلیل	 به	 اما	
رسیدن	به	این	اهداف	و	فقدان	سرمایه	گذاری	
مناسب	از	اجرای	آن	سر	باز	می	زند.	هزینه	های	
از	 مختلف	 ح��وزه	ه��ای	 در	 مکتوب	 رسانه	های	
توزیع،	 چ��اپ،	 ب��رن��دس��ازی،	 راه	ان����دازی،	 جمله	
ف����ن����اوری،	ن���ی���روی	ان��س��ان��ی	ن��س��ب��ت	ب���ه	س��ای��ر	

سازمان	ها	بسیار	باال	است.
دسترسی	به	منابع	اطالعاتی	محدود	یکی	دیگر	
مدیران	 روی	 پیش	 که	 اس��ت	 چالش	هایی	 از	

رسانه	ها	در	تعیین	اهداف	است.	
ساختار:	 

کثر	 ا در	 متمرکز	 و	 مرتفع	 سازمانی	 ساختارهای	
است	 چالش	هایی	 از	 یکی	 ک��ش��ور	 مطبوعات	
آن	 با	 مکتوب	 رسانه	های	 مدیران	 همواره	 که	
مطبوعاتی	 مؤسسه	 یک	 مدیر	 هستند.	 مواجه	
گر	خوش	فکر	باشد	تنها	در	 یا	مجله	یا	روزنامه	ا
که	 کند	 صورتی	می	تواند	ساختار	تخت	را	تصور	
فرصت	»مؤسس«	بودن	را	داشته	باشد		در	غیر	
سازمان	 با	 زیاد	 بسیار	 احتمال	 به	 صورت	 این	
از	ساختار	 ک��ه	 رس��ان��ه	ای	م��واج��ه	خ��واه��د	ش��د	
به	 ن��ی��از	 و	 اس��ت	 ب��رخ��وردار	 متمرکزی	 و	 مرتفع	

تحول	جدی	دارد.
فناوری:	 

ب
تو

مک
ی

ها
نه

سا
تر

یری
مد

ی
ها

کار
راه

او
شه

چال
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ص��ن��ای��ع	رس���ان���ه	ای	ب��ا	ف��ن��اوری	و	ت��غ��ی��ی��رات	آن	
اثر	 فناوری	 طولی	 دی��د	 از	 و	 هستند	 هم	زیست	
پیامدهای	 و	 سازمانی	 رفتار	 بر	 عمیقی	 بسیار	
هر	 دارد.	 رسانه	ای	 سازمان	های	 در	 راهبردی	
یک	از	سه	بعد	اصلی	تشکیل	دهنده	این	بخش	
و	 پخش	 و	 توزیع	 سیستم	های	 محتوا،	 شامل	
که	محتوا	را	نشان	می	دهند،	در	 دستگاه	هایی	
وجود	 به	 فناوری	 ابتکارات	 و	 ابداعات	 نتیجه	
آمده	و	تابع	تغییرات	فناوری	هستند.	)فرهنگی،	

)195	،1389
ن��وآوری	 یک	 که	 دوره	ای	 ف��زای��ن��ده	ای،	 ط��ور	 به	
شدن	 کوتاه	تر	 ح��ال	 در	 ب��ی��اورد	 دوام	 می	تواند	
است.	)فرهنگی،	1389،	196(	یکی	از	چالش	های	
با	 مواجهه	 نحوه	 مکتوب	 رسانه	های	 مدیران	
که	 این	تغییرات	فناوری	است.	چه	از	این	نظر	
فناوری	می	تواند	بستر	رسانه	های	جدید	باشد	
کند	و	چه	از	این	 کتب	رقابت	 و	با	مطبوعات	و	
که	انواع	ابزارهای	جدید	برای	بهتر	شدن	و	 نظر	
سهولت	استفاده	از	مطبوعات	به	وجود	می	آید.	
باید	 ه��م��واره	 جدید	 ف��ن��اوری	ه��ای	 از	 استفاده	
باشد	 مکتوب	 رسانه	های	 مدیران	 توجه	 مورد	
و	با	رصد	اخبار	مربوط	به	آن	همیشه	در	صدد	
که	 کارگیری	آن	دسته	از	فناوری	هایی	شوند	 به	
هم	مورد	نیاز	هستند	و	هم	باعث	صرفه	جویی	

در	هزینه	ها	می	شوند.
ع���دم	زی��رس��اخ��ت	م��ن��اس��ب	ف��ن��اوری	در	جهت	
مجازی	 و	 حقیقی	 هدفمندتر	 و	 سریع	تر	 توزیع	
مکتوب	 رسانه	های	 چالش	های	 از	 دیگر	 یکی	

است.
فرهنگ سازمانی:	 

م���دی���ران	رس��ان��ه	ه��ای	 از	چ���ال���ش	ه���ای	 ی��ک��ی	
ل��ح��ظ��ات	حساس	 ک��ه	در	 ای���ن	اس���ت	 م��ک��ت��وب	
باید	 کوتاه	 لحظه	 یک	 در	 که	 سرنوشت	ساز	 و	
اجرا	شود،	فرهنگ	سازمانی	 و	 گرفته	 تصمیمی	
آن	 ک��ن��دی	 ت��ا	 ک��ن��د	 پشتیبانی	 را	 تصمیم	 آن	

موجب	زیان	نشود.
منابع انسانی:	 

م��ن��اب��ع	ان��س��ان��ی	از	ج��ه��ات	م��خ��ت��ل��ف	چ��ال��ش	
	ن��ی��روی	 رس��ان��ه	ه��ای	م��ک��ت��وب	اس����ت.	م��ع��م��وال
ان��س��ان��ی	ش��اغ��ل	در	رس��ان��ه	دس��ت��م��زد	ب��االت��ری	
دیگر	 سویی	 از	 دارد.	 صنایع	 سایر	 ب��ه	 نسبت	

انسانی	 نیروی	 کمبود	 با	 رسانه	های	 معموال	
در	چارچوب	 که	 مواجه	هستند	 و	خالق	 نخبه	

فکری	آ	ن	ها	باشد.	
نامه	 پایان	 در	 	)1382( ببران	 مرضیه	 همچنین	
در	 روزنامه	ها	 مدیریت	 مشکالت	 خود	 دکتری	
اولویت	بندی	 روزنامه	نگاران	 نگاه	 از	 را	 ای��ران	
که	خالصه	آن	در	نمودار	1	ارائه	شده	 کرده	است	

است:
4- راهکارها

راهکارهایی	برای	عبور	از	این	چالش	های	وجود	
کتاب	 که	بیان	آن	ها	شاید	نیاز	به	چندین	 دارد	
داشته	باشد.	نگارنده	در	این	مقاله	ادعای	آن	
که	می	تواند	راجع	به	تمامی	چالش	ها،	 را	ندارد	
راهکار	بهینه	ارائه	دهد،	بلکه	سعی	بر	این	بوده	
کتشافی	اهم	 که	با	انجام	مصاحبه	های	ا است	

راهکارها	ارائه	شود:
-	نگاه	به	بازارهای	بالقوه	مخاطبان	خاص	یکی	
موفقیت	 به	 می	توانید	 که	 اس��ت	 راه	ه��ای��ی	 از	
ب��ازاره��ای	 نماید.	 کمک	 مکتوب	 رسانه	 یک	
که	دست	نخورده	باقی	 مخاطبانی	وجود	دارد	
روزه��ای	 روزنامه	 مثال	 طور	 به	 اس��ت.	 مانده	
روزن��ام��ه	 دو	 س���وی	 از	 چ��ن��د	 ه��ر	 ک��ه	 تعطیل	
اما	 داش��ت	 ناموفق	 آزمایش	 بار	 دو	 سراسری	
که	 بوده	 این	 دلیل	عدم	موفقیت	شان	شاید	
در	روزهای	تعطیل	نیز	به	خبرهای	سیاسی	و	
که	فلسفه	وجودی	 ...	پرداخته	شد	در	صورتی	
سرگرمی	 و	 تفریح	 تعطیل،	 روزه���ای	 روزن��ام��ه	

است.
بر	 مبتنی	 و	خدمات	جدید	 ارائ��ه	محصوالت	 	-
چندرسانه	ای	 یا	 صوتی	 کتب	 نظیر	 ف��ن��اوری	
ن��اب��ی��ن��ای��ان،	 	 )م��ث��اًل خ���اص	 مخاطبین	 ب����رای	

کم	توانان،	بی	سوادان،	...(	
اجتماعی	 جریان	های	 و	 اتفاقات	 از	 استفاده	
کشورهای	 در	 اس��الم��ی	 ب��ی��داری	 فضای	 مانند	

منطقه	و	توانایی	تاثیرگذاری	باالتر
و	 فکر«	 »تولید	 اندیشه	ورز	جهت	 انجمن	 ایجاد	

»تولید	حرف«	مستمر.
ف��ن��اوران��ه	در	ح��وزه	 ت��ح��والت	 ب��ا	 ب���ودن	 همگام	

نرم	افزار	و	سخت	افزار
راهکارهایی	 شخصی	سازی،	 و	 سفارشی	سازی	
نوین	در	ارائه	خدمات	و	محصوالت	)مکتوب	و	
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دیجیتال(	در	راستای	درآمدزایی.
در	 غیردولتی	 و	 دولتی	 مؤسسات	 با	 مشارکت	
خدمات	 ارائ���ه	 و	 م��ح��ص��والت	 تولید	 خ��ص��وص	

فرهنگی	در	راستای	درآمدزایی.
خدمات	 ارائ���ه	 و	 محصوالت	 ف���روش	 ب��ر	 کید	 تأ

مبتنی	بر	اینترنت.
دنیا	 معتبر	 انتشاراتی	 مؤسسات	 با	 همکاری	
ارائ���ه	 گ��ون	و	 گ��ون��ا ب���رگ���زاری	ه��م��ای��ش	ه��ای	 در	
ژورنالیستی،		 مدیریتی،	 راهکارهای	 جدیدترین	
و	 ملی	 سطح	 در	 	... ه��ن��ری،	 فنی،	 نویسندگی،	

بین	المللی	در	راستای	درآمدزایی.
البته	 و	 ج��ذب	 نوین	 راه��ک��اره��ای	 از	 اس��ت��ف��اده	
ح��ف��ظ	م��خ��اط��ب،	ب���ه	وی����ژه	در	ع��رص��ه	ف��ض��ای	
بودن	 تعاملی	 خصوصیت	 بر	 تکیه	 با	 مجازی	

این	رسانه.
ارائه	فضایی	سالم،	دوستانه	و	مطلوب،	به	دور	
و	 مخاطبان	 تعامل	 ب��رای	 تشریفات	 هرگونه	 از	
نویسندگان:	هم	در	قالب	برگزاری	نشست	های	

گپ	های	دوستانه	اینترنتی. خودمانی	و	هم	
استفاده	از	روز	تعطیل	هفته	در	ارائه	خدمات	به	
بر	رسالت	سرگرم	سازی	و	پرکردن	 با	تکیه	 مردم	
همچنین	 و	 رس��ان��ه	 س���وی	 از	 ف��راغ��ت	 اوق����ات	
روزی	 با	مخاطبین	در	 نزدیک	تر	 رابطه	 برقراری	

که	رقیبان	محصولی	ارائه	نمی	دهند.
خانوارهای	 میان	 در	 مطالعه	 س��ران��ه	 اف��زای��ش	
کید	بر	لزوم	 ایرانی	با	ارائه	محصوالت	ویژه	با	تأ

و	 ه��ر	روش،	 ب��ه	 م��خ��اط��ب،	 ب��ا	 تعامل	 ب��رق��راری	
دریافت	بازخور.

برگزاری	جلسات	مستمر	هفتگی	میان	مدیران	
تسهیم	 و	سردبیران	مطبوعات	مؤسسه	جهت	

دانش	و	اطالعات	و	هم	فکری	محتوایی.
سردبیران	 به	 امکان	 حد	 سر	 تا	 اختیار	 تفویض	

جهت	تصمیم	گیری	لحظه	ای.
نتیجه گیری

ک��ه	ی��ک��ی	از	ق��وی	ت��ری��ن	و	 رس��ان��ه	ه��ای	م��ک��ت��وب	
ال��ب��ت��ه	ق��دی��م��ی	ت��ری��ن	رس��ان��ه	ه��ای	ح���ال	حاضر	
مواجهند.	 ج��دی	 چالش	های	 با	 هستند،	 دنیا	
در	 بتوانند	 باید	 مکتوب	 رس��ان��ه	ه��ای	 م��دی��ران	
و	 حفظ	 کنونی،	ضمن	 متغیر	 و	 متحول	 دنیای	
بیشترین	 خ��ود،	 مدیریت	 تحت	 سازمان	 بقای	
باشند.	همه	 بر	مخاطبان	داشته	 را	 تأثیرگذاری	
این	ها	در	حالی	است	که	تحوالت	گسترده	و	سریع	
فناوری	توانسته	بسترهای	جدید	رسانه	ای	خلق	
کند	و	حفظ	مخاطب	را	برای	رسانه	های	مکتوب	
هنوز	 مکتوب	 رسانه	های	 البته	 نماید.	 سخت	تر	
به	دلیل	اعتبار	بیشتر	برای	مخاطبان	و	یا	عدم	
نیاز	به	خرید	وسیله	ای	برای	مشاهده	آن	میان	
مردم	محبوب	هستند	اما	مدیران	این	رسانه	ها	
باید	به	استفاده	از	بسترهای	جدید	فناوری	نیز	
که	مدیران	 کاری	 نگاهی	داشته	باشند.	حداقل	
تبدیل	 دهند،		 انجام	 باید	 مکتوب	 رسانه	های	
ارتباط	یک	سویه	خود	با	مخاطبان	به	ارتباط	دو	
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نمودار 1: مشکالت مدیریت روزنامه ها از نگاه روزنامه نگاران



شماره 6 و 7
مرداد و شهریور 93

52

سویه	است.
از	س���وی	دی��گ��ر	رس��ان��ه	ه��ای	م��ک��ت��وب	ع���الوه	بر	
نیز	 خاصی	 شرایط	 رسانه	ها،	 سایر	 چالش	های	
دارند.	هزینه	های	باالی	چاپ	و	توزیع	و	سختی	
پهناوری	 کشور	 در	 خصوص	 به	 فیزیکی	 توزیع	
رأس	 روزن��ام��ه	 اینکه	 ب��ه	 توجه	 ب��ا	 ای���ران	 مانند	
گیشه	ها	باشد	از	جمله	 ساعت	خاصی	باید	روی	

این	شرایط	است.
دو	 ارتباط	 برقراری	 با	 باید	 مکتوب	 رسانه	های	
از	 اس��ت��ف��اده	 هم	چنین	 و	 مخاطبان	 ب��ه	 س��وی��ه	
نوین	 رسانه	های	 با	 بتوانند	 روز	 فناوری	های	
مزیت	های	 ایجاد	 با	 و	 کنند	 نرم	 پنجه	 و	 دست	

رقابتی	پایدار	تأثیرگذار	باشند.
منابع

در	. 1 راه��ب��ردی	 مدیریت	 	،)1389( کبر	 ا علی	 فرهنگی،	
رسانه	از	نظریه	تا	اجرا،	انتشارات	دانژه.

سازمانی	. 2 ساختار	 بررسی	 )1382(؛	 کبر	 ا علی	 فرهنگی،	
و	شیوه	مدیریت	روزنامههای	ایران،	مدیریت	فرهنگ	

سازمانی،	بهار	و	تابستان	1382،	شماره	3.
ببران،	مرضیه	)1382(،	بررسی	ساختار	سازمانی	و	شیوه	. 3

مالکیت	 با	 آن	 ارتباط	 و	 ای��ران	 روزنامههای	 مدیریت	
آن	ها	پس	از	انقالب	اسالمی،	پایان	نامه	دکتری.

کبر	)1383(	و	روشندل	اربطانی،	نگرشی	. 4 فرهنگی،	علی	ا
رسانهای،	 سازمانهای	 مدیریت	 نظری	 بنیانهای	 بر	

دانش	مدیریت،	پاییز	1383،	شماره	66.
روزنامه	. 5 و	 نگاری	 روزنامه	 	،)1387( حسین	 انتظامی،	

داری،	انتشارات	دفتر	مطالعه	و	توسعه	رسانه	ها.
موالنا،	حمید	)1388(،	الگوی	مطبوعات	و	رسانههای	. 6

اسالمی،	انتشارات	پژوهشگاه	فرهنگ	و	اندیشه.
ت��اث��ی��رات	. 7 ارزی���اب���ی	 	،)1392( م��رت��ض��ی	 ف��رج��ی��ان��ن��ژاد،	

کسب	وکار	 موفقیت	 بر	 ب��ازار	 محیط	 و	 سفارشی	سازی	
کارشناسی	ارشد	رشته	 روزنامه	های	برخط،	پایان	نامه	

مدیریت	رسانه.
تخصصی	. 8 و	 مدیریتی	 مسائل	 	،)1371( مینو	 بدیعی،	

مطبوعات	ایران،	رسانه،	شماره	9
گذر	. 9 قاسمی،	سید	فرید	)1377(،	روزنامچه	مطبوعات،	

و	نظری	بر	مطبوعات	دیروز	و	امروز	ایران،	نشریه	بخارا	
)19	شماره(

مطبوعات	. 10 شناسی	 مسئله	 	، مسعود	 زاده،	 ح��اج��ی	
ایران،	نشریه	رسانه،	سال	نهم،	شماره	اول

بازدهی	. 11 مشکل	 و	 ای���ران	 مطبوعات	 حسن،	 مقیمی،	
سرمایه،	نشریه	رسانه،	سال	ششم،	شماره	اول

در	. 12 سازمانی	 فرهنگ	 نقش	 	،)1386( علی	 گرانمایهپور،	
مدیریت	رسانه	)نگاهی	به	چالش	اجتماعی،	اقتصادی	و	
فرهنگی	مدیریت	مطبوعات	در	ایران(،	رسانه،شماره	71

جاللی	خورسند،	مریم	)1377(،	مطبوعات	با	مشکالتی	از	. 13
همه	رنگ،	رسانه،	شماره	33


