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چکيده

اين مقاله ،چالشها ،تهديدها ،تواناييها ،فرصتها و چشمانداز مطبوعات ايران را
در دهۀ آينده نشان ميدهد .ازاينرو ،ابتدا بر وضعيت كنوني مطبوعات كشور،
بهويژه بر وضعيت آماري ،تنوع ،تكثر و محتوا نگاهي ميافكند و سپس كاستيها،
تهديدها و چالشهاي مطبوعات را بهطور خالصه توضيح ميدهد .چالشهاي
اقتصادي ،حرفهاي ،مديريتي و چالشها و تهديدهاي ديگر ،هريك بهطور جداگانه
مدنظر قرار ميگيرند.
چشمانداز آيندۀ مطبوعات در محوري جداگانه بر اين نكته تأكيد دارد كه
هرگونه سياستگذاري در عرصۀ مطبوعات بايد بهگونهاي باشد كه چالشها و
تهديدها را به فرصت ،و فرصتها را به توانايي تبديل كند .عرصۀ رسانهاي
بهگونهاي است كه حتي كوچكترين قصور ممكن است فرصتها را به چالش
تبديل كند .بايستههاي آگاهانه سياستگذاريهاي مطبوعات براي نيل به توسعه در
بخش پاياني مقاله مد نظر قرار گرفته است.
ژگ

کليدي

مطبوعات ،چالشها ،تواناييها ،بايستهها
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قد ه

ايران در حال حاضر از يك سو ،با رشد و جواني جمعيت ،گسترش شهرنشيني ،ارتقاي
نرخ باسوادي و سطح تحصيالت عالي ،تغيير ساختار و كاركرد خانواده ،مهاجرت در
سطوح داخلي و خارجي ،و تنوع و تكثر اجتماعي ،سياسي ،قومي و حتي زباني،
گسترش ورود زنان به عرصههاي اجتماعي و از سوي ديگر ،با انقالب ارتباطات،
انفجار اطالعات ،ظهور جامعۀ اطالعاتي و شبكهاي ،جوامع معرفتي و داناييمحور،
جهاني شدن فرهنگ ،رسانههاي الكترونيك و آنالين ،مطرح شدن الگوهاي توسعه
انساني و پايدار و بهطور كلي گسترش قابليت و تحول رسانهها مواجه است.
عوامل مذكور در فرايندي بسيار سريع موجب پيدايش تقاضاهاي جديد و متكثر
براي انواع محصوالت رسانهاي ،بهويژه مطبوعات ،دسترسي آسان و راحت به شبكههاي
تلويزيوني ماهوارهاي ،رسانههاي آنالين و الكترونيك ،اينترنت ،تلفن همراه و مانند آن
شده است .فناوريهاي جديد اطالعاتي و ارتباطي در دهۀ گذشته دسترسي به انواع
محصوالت رسانهاي خارجي را نيز آسان كرده است و اكنون رسانهها مخاطبان خود را
در سطح بينالمللي و بهطور عام مورد مخاطب قرار ميدهند .بديهي است سير تحول
نوين فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطاتي و فرايند دسترسي به رسانههاي مختلف
موجب بروز چالشها ،فرصت و چشماندازهايي براي رسانه و مطبوعات شده است كه
اين مقاله ميكوشد تا حد امكان موارد مذكور را دربارۀ مطبوعات در يك افق دهساله
بررسي كند.
 .1ضعيت کنو ي طبوع ت کشو
 .1-1ضعيت ک ي آ ي طبوع ت

مطبوعات كشور در دهۀ گذشته از لحاظ كمي رشد قابل توجهي داشته و اكنون تعداد
آنها از دو هزار عنوان فراتر رفته است .هرچند تعداد نشريات در حال انتشار كشور
طبق سرشماري سال  08-08شامل  3131عنوان بود (بهرامپور ،3108 ،ص ،)88بايد در
نظر داشت كه هيئت نظارت بر مطبوعات تاكنون مجوز انتشار به بيش از  1هزار عنوان
نشريه داده كه بسياري از آنها يا آماده انتشارند و يا طي ماههاي آينده منتشر خواهند
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شد .از بين نشريات در حال انتشار  3801عنوان كه شامل  88درصد است در تهران و
 88درصد بقيه در  91استان كشور منتشر ميشود .بعد از تهران ،بهترتيب خراسان
رضوي با  18نشريه ،قم با  88نشريه و آذربايجان شرقي با  88عنوان نشريه در حال
انتشار در رتبههاي بعدي قرار دارند .كمترين نشريات در حال انتشار كشور به
استانهاي خراسان جنوبي 8 :عنوان ،خراسان شمالي 0 :عنوان و قزوين 1 :عنوان
اختصاص دارد.
درمجموع ،در سراسر كشور  131خبرگزاري و نمايندگيهاي خبري آنها
(خبرگزاري داراي مجوز در زمان سرشماري  39عنوان بوده است) و  3318دفتر
نمايندگي نشريات و پخش مطبوعات فعاليت ميكنند .نكتۀ درخور تأمل اين است كه
 3131عنوان نشريه كشور در  8113روزنامهفروشي و دكه مطبوعاتي به فروش ميرسد
كه سهم تهران  3880دكه است .جدول شماره يك تمركز و پراكندگي انتشار نشريات،
خبرگزاريها و نمايندگيهاي خبري ،دفتر نمايندگي و پخش مطبوعات و
روزنامهفروشيها را برحسب استان نشان ميدهد.
مطابق سرشماري اسفند  3108و فروردين  3108از واحدها و شاغالن عرصۀ
مطبوعات و خبرگزاريها درمجموع ،در سراسر كشور 18 ،عنوان روزنامه 89 ،عنوان دو
و سه شماره در هفته (كه عمدتاً روزنامههاي محلي هستند) 110 ،عنوان هفتهنامه388 ،
عنوان دوهفتهنامه 893 ،عنوان ماهنامه 389 ،عنوان دوماهنامه 890 ،عنوان فصلنامه و 08
عنوان دوفصلنامه منتشر ميشوند (بهرامپور ،3108 ،ص )11كه نه تنها سهم هريك از
استانها متفاوت است بلكه تهران در اغلب موارد بهويژه در روزنامهها سهم بسيار
بيشتري دارد.
از ميان نشريات در حال انتشار 080 ،عنوان تخصصي -علمي ميباشند كه زمينۀ
غالب انتشار آنها عبارتاند از :علوم پايه 88 :عنوان ،علوم انساني 998 :عنوان ،پزشكي
و پيراپزشكي 388 :عنوان ،فني و مهندسي 981 :عنوان ،كشاورزي 18 :عنوان ،هنر88 :
عنوان ،كليات علوم 81 :عنوان (بهرامپور ،3108 ،ص .)11نشريات غيرتخصصي و
عمومي درمجموع ،شامل  3388عنوان است كه زمينۀ انتشار غالب آنها عبارتاند از:
فرهنگي 881 :عنوان ،اقتصادي 13 :عنوان ،سياسي 388 :عنوان ،مسائل اجتماعي189 :
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عنوان ،طنز و سرگرمي 98 :عنوان ،ورزشي 88 :عنوان ،معلومات عمومي 98 :عنوان و
هنري 99 :عنوان (بهرامپور ،3108 ،ص .)88نكتۀ قابل توجه اين است كه در بخش
نشريات تخصصي سهم تهران حدود  18درصد و در بخش نشريات غيرتخصصي و
عمومي ،سهم تهران كمتر از  88درصد است (بهرامپور ،3108 ،صص.)88-11
جد
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تعداد شاغالن و فعاالن عرصۀ مطبوعات و خبرگزاريها نيز در حال حاضر قابل
توجه است .در همين سال درمجموع 18188 ،نفر در بخشهاي مختلف عرصههاي
مذكور به ترتيب ذيل فعاليت ميكردهاند :نشريات 30888 :نفر ،خبرگزاريها و
نمايندگيهاي خبري آنها 9131 :نفر ،دفاتر نمايندگي و پخش مطبوعات 1388 :نفر و
روزنامهفروش 8891 :نفر .از مجموع اين افراد 38911 ،نفر در تهران فعاليت ميكردند
كه بهترتيب ،سهم نشريات  39188نفر (دوسوم كل فعاالن اين حوزه در سراسر كشور)،
خبرگزاريها و نمايندگيهاي خبري آنها  3990نفر ،دفاتر نمايندگي و پخش
مطبوعات  118نفر و روزنامهفروشي  9908نفر است( .بهرامپور ،3108 ،ص .)81سهم
استانها نيز مانند تعداد نشريات و خبرگزاريهاي مختلف ،بسيار متفاوت است.
بهطوري كه استانهاي خراسان جنوبي كردستان ،خراسان شمالي ،ايالم ،كهگيلويه و
بويراحمد حداقل نيروي شاغل در اين بخش را دارا ميباشند .عالوه بر تهران ،خراسان
رضوي ،فارس ،اصفهان ،قم ،آذربايجان شرقي و مازندران نيز تعداد قابل توجهي را به
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خود اختصاص دادهاند .جدول شماره دو وضعيت اشتغال فعاالن عرصۀ مطبوعات و
خبرگزاريها را به تفكيك نوع واحد و استان نشان ميدهد.
از مجموع تعداد شاغالن و فعاالن عرصۀ مطبوعات و خبرگزاريها  99181نفر
(برابر با  11/8درصد) مرد و  0313نفر (برابر  98/8درصد) زن ميباشند .وضعيت
تحصيلي افراد مذكور را بهطور خالصه ميتوان به شرح ذيل طبقهبندي كرد .بديهي
است تركيب ارقام و اعداد مذكور در سطح استانها متفاوت است :زير ديپلم 8111 :نفر
برابر با  98/8درصد؛ ديپلم و فوق ديپلم 39118 :نفر برابر با  89درصد؛ كارشناسي:
 1088نفر برابر  98/8درصد؛ كارشناسي ارشد و دكتري 1108 :نفر برابر با  38/1درصد؛
سطوح مختلف علوم حوزوي 183 :نفر برابر با  3/3درصد .از مجموع شاغالن و فعاالن
اين عرصه  99981نفر برابر با  19درصد تماموقت و  0181نفر برابر با  90درصد
پارهوقت هستند.
نتايج سرشماري واحدها و شاغالن عرصۀ مطبوعات و خبرگزاريها حاكي است
كه درمجموع  33331نفر در بخشهاي مختلف تحريريه مطبوعات و خبرگزاريها
فعاليت ميكنند كه  9108نفر مدير مسئول 3899 ،نفر مدير داخلي بوده و بقيه در ساير
مشاغل ازجمله مشاغل اداري ،خدماتي و فني كار ميكنند .از مجموع افراد مشاغل در
تحريريۀ مطبوعات و خبرگزاريها 3881 ،نفر در رشته علوم ارتباطات 181 ،نفر در
رشتههاي علوم اجتماعي 831 ،نفر در رشتههاي عكاسي و گرافيك و  911نفر در
رشتههاي هنري تحصيل كردهاند .همچنين نتايج اين سرشماري حاكي است كه
درمجموع 8890 ،نفر در انجمنهاي صنفي و تخصصي عضويت دارند كه سهم
خانههاي مطبوعات استانها 9388 :نفر ،تعاوني مطبوعات 3808 :نفر ،انجمن صنفي
روزنامهنگاران 911 :نفر ،انجمن صنفي زنان 918 :نفر ،انجمن روزنامهنگاران مسلمان:
 330نفر و بقيه در ساير قرار گرفتهاند (بهرامپور.)3108 ،
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 .4-1نوع کثر

حو

مطبوعات كشور از لحاظ كيفي و محتوايي نيز در دهۀ گذشته در مقايسه با دهههاي قبل
رشد چشمگيري داشته است .بررسيها نشان ميدهد عليرغم همۀ كاستيها و موانعي
كه در راه توسعۀ رسانههاي كشور وجود دارد ،بااينحال ،مطبوعات در دهۀ گذشته به
ايفاي نقشها و كاركردهاي خود نزديك شدهاند و به سمت يك نظام رسانهاي
مسئوليتگراي اجتماعي حركت كردهاند .انتشار چندين روزنامه و ماهنامۀ وزين و
پرمحتوا در دهۀ گذشته بيانگر آن است كه مطبوعات كشور از تكصدايي فاصله گرفته
و سليقهها ،ديدگاهها و عقايد مختلف گروهها و دستهها را نمايندگي ميكند (بهرامپور،
 ،3108ص81؛ جعفري ،3108 ،ص .)81بهطور كلي ،خصوصيت اصلي مطبوعات در
اين دوره برخورداري از آزادي مفيد و تكثر است .آزادي و تكثر بهوجودآمده در
جامعه ،متوليان ،مديران مطبوعات و روزنامهنگاران را وارد عرصهاي كرده كه حوزه و
دامنۀ بحث و گفتگو در مورد مسائل اجتماعي ،فرهنگي و سياسي را در سطح ملي
گسترش داده ،روزنامهنگاران و نويسندگان جديدي را وارد اين حوزه كرده و اقشار
بسيار وسيعي از مردم جامعه را زير پوشش مطبوعات و ساير رسانهها قرار داده است.
تحقيق فرايندي مركز مطالعات و تحقيقات رسانهها دربارۀ وضعيت انتقاد در
مطبوعات نشان ميدهد كه مطبوعات در دهۀ گذشته بهطور جدي مسئوالن را زير
ذرهبين گرفته و دامنۀ نقد و انتقاد از عملكرد آنان در مقايسه با گذشته گسترش يافته
است .اين بررسيها حاكي است در دهۀ گذشته گفتمان نقد بر مطبوعات چيره گشته و
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حتي به دليل نبود احزاب قدرتمند و فراگير ،آنها كاركرد حزبي پيدا كرده و عمدت ًا
عهدهدار نقش و كاركرد احزاب شدند (محسنيانراد3118 ،؛ 3111؛  .)3108بهطور كلي،
ميتوان گفت يكي از محورهاي اساسي تحول محتوايي مطبوعات در دهه گذشته،
افزايش كيفيت انتقادي آنها و درنتيجه ،توجه به كاركرد نظارتيشان است .مطبوعات در
اين دهه ضمن انتقاد از افراد و سازمانهاي مختلف لزوم پاسخگويي دولتمردان و
مسئوالن به مردم و مطبوعات را متذكر شدند و درمجموع ،فضاي حاكم بر جامعه را به
سمت قانونگرايي سوق دادهاند .بررسي محتوايي مطبوعات در سالهاي  3110و 3101
حاكي است كه هم سهم سطح زير چاپ مطالب انتقادي مطبوعات در مقايسه با قبل از
آن ،و هم سهم مطالب انتقادي از انديشهها و گرايشهاي فكري افزايش داشته است
(محسنيانراد .)3108 ،درواقع ،اين امر مؤيد آن است كه مطالب انتقادي جدي در
نشريات افزايش يافته است.
تنوع و تكثر نشريات در دهۀ گذشته بهگونهاي بوده است كه تقريب ًا همۀ گروهها،
جريانها و نحلههاي فكري داخل نظام داراي مطبوعات بوده و هريك افكار خودشان
را منتشر كردهاند .مطبوعات رويدادهاي مختلف اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي و اقتصادي
را انعكاس دادند و از مطالبات مردم و گروهها دفاع كردند .اين امر سبب شد تا آنها
آزادي و تكثر را در قبال پاسخگويي و مسئوليتگرايي اجتماعي دنبال كنند و از فضاي
تكقطبي و تكصدايي فاصله بگيرند .مطبوعات در حال حاضر اگرچه بعد از فراز و
فرودهاي بسيار هنوز نتوانستهاند به حد مطلوب اطالعرساني برسند ،اين نكته روشن
است كه آنها در راه رسيدن به اهداف توسعهاي كشور همچنان ،بازوان فرهنگي و
محور توسعه محسوب ميشوند و نقش بيبديلي را در اين خصوص ايفا ميكنند.
تنوع و تكثر موجود در مطبوعات نه تنها در سطح نشريات سراسري و چاپ
تهران دنبال ميشود بلكه همچنين به بسياري از استانها در سطح نشريات استاني
و منطقهاي نيز گسترش يافت« .نگرش متنوع سياسي ،اجتماعي و فرهنگي
بهعنوان شاخص تنوع گفتار مطبوعات ،اكنون به يك روال ثابتي نزديك شده و در
بيشتر نشريات وزين و جدي كشور اعم از سراسري و محلي به چشم ميخورد»
(جعفري.)3108 ،
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عليرغم رشد كمي و كيفي مطبوعات طي سالهاي اخير ،كاستيها ،مسائل ،مشكالت،
تهديدها و چالشهاي مطبوعات كشور نيز بسيار گسترده و وسيع است.
عرصۀ مطبوعات نيز مانند ساير عرصههاي فرهنگي ،سياسي ،اجتماعي و اقتصادي در
معرض مسائل بسياري قرار دارد .برخي از مهمترين آنها را به شرح زير ميتوان
جمعبندي كرد:
 .1-4چ لش

ئل ق ص ي

اگرچه مسائل ،مشكالت و حتي چالشهاي بخش مطبوعات با ديگر مسائل آن بهشدت
وابسته است ،آنها بهتنهايي نيز تهديد و چالش جدي محسوب ميشوند (بهرامپور،
 ،3108ص .)381در حال حاضر اين مسائل بهگونهاي است كه اگر برخي از نشريات
سختجان را نتواند به محاق تعطيلي بكشاند ،اما حداقل بالندگي ،طراوت و شادابي را
از آنها ميستاند و در زماني نهچندان طوالني ديگر رمقي برايشان نميگذارد .اين امر
سبب ميشود تا نشريات براي فرار از تعطيلي و نابودي دست به اقداماتي بزنند كه
درنهايت ،آنها را به آگهينامههاي تجاري و يا ابزاري براي گروههاي صاحب سرمايه و
دستجات يا جناحهاي سياسي تبديل ميكند .درآنصورت ،نشريات نه تنها از
كاركردهاي خودشان دور ميشوند بلكه به ضد كاركرد خود منجر ميگردند .بهطور
خالصه مهمترين محورهاي اقتصادي چالشهاي كنوني مطبوعات را ميتوان به شرح
زير برشمرد (بهرامپور3108 ،؛ ذاكر صالحي:)3108 ،
 .3-3-9پرهزينه بودن سرمايهگذاري اوليه و نبود تضمين بازگشت سرمايه؛
 .9-3-9نظام نامناسب و توسعهنيافته توزيع مطبوعات در كشور و سنگين بودن
هزينۀ آن؛
 .1-3-9مشكالت سختافزاري و گسترش نشريات بدون چاپخانههاي
اختصاصي؛
 .8-3-9وجود انحصارات بزرگ مطبوعاتي دولتي و عمومي و نبود شرايط و
فضاي برابر رقابتي براي بخش خصوصي و دولتي؛
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 .8-3-9پسافتادگي جدي در حوزۀ فنون تبليغات ،صنعت نشر مطبوعات و
فناوريهاي نوين اطالعرساني و ارتباطي؛
 .8-3-9تطميع نشريات و خبرنگاران توسط صاحبان سرمايه و گروههاي سياسي.
 .4-4ديد

چ لش ي حرفه ي

مطبوعات كشور عليرغم همۀ تغيير و تحوالت گستردهاي كه طي دهۀ گذشته داشتهاند،
با وجود اين ،از لحاظ حرفهاي و فني با آسيبها و چالشهاي زيادي مواجهاند .مسائل
و چالشهاي حرفهاي روزنامهها و نشريات محلي (عموماً هفتهنامهها) بيش از ديگر
نشريات قابل تأمل و پيگيري است؛ زيرا ضعفها و كاستيهايشان در مقايسه با ديگر
جرايد ،نمود بيشتر و همچنين ،تأثيرگذاري باالتري دارد .با ظهور ،ورود و گسترش
فناوريهاي نوين اطالعرساني و ارتباطي و متعاقب آن اينترنت ،رسانههاي الكترونيكي
و مانند آن ،امروزه ديگر نه تنها خبرسازان كمترين لغزش ،كوتاهي و غيرحرفهايگري را
از روزنامهنگاران نميپذيرند بلكه مخاطبان نيز دريافت اطالعات صحيح و بدون نقص
را همراه با بهترين پردازش حق خود ميدانند .در مواجهه و چالش با نشريات
الكترونيكي ،مطبوعات ملزم به روزآمدسازي ،تنوع ،نوآوري و حرفهايگري است.
مهمترين تهديدها و چالشهاي حرفهاي مطبوعات كشور به شرح زير قابل جمعبندي
است (بهرامپور:)3108 ،
 .3-9-9قلت اخبار توليدي و غلبۀ اخبار دورنگاري در مطبوعات سبب شده است
تا در برخي نشريات ميزان اخبار توليديشان از صفر تجاوز نكند.
 .9-9-9استفاده از خبرهاي تكمنبعي و اعتماد كامل و چشمبسته به منبع خبر.
 .1-9-9تنظيم يكنواخت ،كسالتآور ،تكراري و نادرست خبر.
 .8-9-9درازنويسي ،اطالۀ كالم ،انشانويسي و اطناب بهجاي خالصهنويسي.
 .8-9-9غلطنويسي و بيتوجهي به معيارهاي زبان فارسي ،آشفتهنويسي و
نارساييهاي ويرايشي.
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 .8-9-9استفاده از عنوانهاي غلط و ناهماهنگ و بيارزش خبري ،مقامزدگي،
شكستن نادرست عنوانها ،بهكارگيري واژههاي بيگانه و استفاده از نشانههاي
اضافي يا غلط كه جملگي سبب گمراهي و بدآموزي مخاطب ميشود.
 .1-9-9بيتوجهي به آثار كيفي تحوالت فني و حرفهاي روزنامهنگاري معاصر.
 .4-4چ لش ي ديري ي

در حال حاضر جايگاه و موقعيت مطبوعات در كشور بهطور صريح و شفاف مشخص
نيست .به نظر ميرسد در سطوح مختلف حاكميتي تصور روشن ،ثابت و مشخصي از
نقش و كاركرد مطبوعات در جامعه پديد نيامده است .حركتهاي پرفراز و فرود
نشريات طي سالهاي بعد از انقالب اسالمي نشان ميدهد كه نه تنها مقامات كشور
بلكه گروهها ،احزاب و جناحهاي سياسي كشور نيز به توافقي حداقلي دربارۀ
مطبوعات ،وظايف ،اهداف و كاركردهاي آن دست نيافتهاند .هنوز بخش مطبوعات و
رسانهها مانند بسياري از بخشهاي فرهنگي كشور دستخوش تبوتابهاي سياسي و
برنامهريزيهاي كوتاهمدت است .هرچند به نظر ميرسد در بخش سختافزاري
ارتباطات مانند ارتباطات ماهوارهاي ،تلفن همراه ،مخابرات و حتي دربارۀ برخي
زيرساختها مانند چاپخانهها توافقي نزد مقامات كشور و همچنين ،گروهها و
جناحهاي سياسي وجود دارد ،در بخشهاي نرمافزاري ارتباطات كه مطبوعات و
رسانههاي ديگر از زمرۀ آن محسوب ميشوند ،توافق حداقلي وجود ندارد و جايگاه
اين نهادها در توسعۀ فرهنگي و همهجانبۀ كشور مشخص نيست .بنابراين ،هرگونه
تنشي در عرصۀ سياسي بالفاصله به اين حوزه سرايت ميكند و آن را از كارايي الزم
مياندازد .درواقع ،نبود يك الگوي روشن و شفاف نظام مطبوعاتي كه با همت و
مشاركت همۀ گروهها و جناحها تهيه شده باشد ،سبب شده تا مديراني كه در اين حوزه
فعاليت ميكنند ،زير فشار روزافزون سياسي و رواني جناحهاي مخالف نتوانند كارايي
الزم را داشته باشند.
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با توجه به اين مالحظات ،برخي از مهمترين محورهاي مديريتي چالشها
و تهديدهاي كنوني و پيش روي مطبوعات را ميتوان به اين شرح برشمرد
(بهرامپور:)3108 ،
 .3-1-9روشن نبودن الگوي نظام مطبوعاتي كشور؛
 .9-1-9روشن نبودن جايگاه مطبوعات در توسعۀ همهجانبه و پايدار؛
 .1-1-9فراواني نشريات دولتي و رقابت آنها با نشريات خصوصي؛
 .8-1-9تمركز روزنامههاي سراسري و نشريات ادواري مطرح در تهران؛
 .8-1-9تصديگري گستردۀ دولت در بخش مطبوعات و در حاشيه ماندن
نهادهاي صنفي و مدني؛
 .8-1-9تأكيد بر نظام اعطاي امتياز در انتشار نشريات؛
 .1-1-9افزايش انتظارات براي انتشار نشريات متنوع و متكثر؛
 .0-1-9رشد فزاينده فناوريهاي نوين اطالعاتي و ارتباطي و كاهش قدرت
كنترلي دولت؛
 .1-1-9رواج گستردۀ نشريات الكترونيكي داخلي و خارجي و دسترسي آسان
به آنها؛
 .2-4چ لش

ديد ي يگر

مسائل ،مشكالت و چالشهاي عرصۀ مطبوعات بسيار گستردهاند و ميتوان عالوه بر
موارد فوق ،چالشهاي ديگري را مطرح ساخت كه در صورت بيتوجهي به آنها
قابليت تبديل به تهديد را دارا هستند .چالشهاي سياسي ،كاهش عمر برخي نشريات و
درنتيجه ،نبود شكلگيري سنت حرفهاي روزنامهنگاري در نشريات كشور ،ضعف
زيرساختهاي آي.سي.تي ،)ICT( .ضعف زيرساختهاي رفاهي و تأمين اجتماعي،
فاصلۀ مصرف سرانۀ مطبوعات در ايران با استانداردهاي جهاني و يونسكو،
توسعهنيافتگي حقوق مطبوعات و نبود امنيت شغلي روزنامهنگاران ،ديگر چالشهاي
عمدۀ مطبوعات كشور محسوب ميشوند (بهرامپور و همكاران .)3103 ،نبود ارتباطات
رسانهاي نظاممند با منطقه و جهان ،يكي ديگر از چالشهاي اصلي مطبوعات كشور
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محسوب ميشود .اين موارد سبب شده (و ميشود) مطبوعات كشور از نظامهاي
رسانهاي منطقه و جهان فاصله بگيرد و بهصورت جزيرهاي و غيرروزآمد به فعاليت
خود ادامه دهد .مطبوعات كشور اگر نتوانند با جهان حرفهاي در سطح بينالمللي
هماهنگ شوند و در كشورهاي مختلف و خبرخيز جهان نمايندگي داشته باشند،
نخواهند توانست به وظايف حرفهاي خود عمل كنند و هر روز بيش از گذشته در
مقايسه با رقباي خود مخاطبان خود را از دست ميدهند.
 .4فر ت

و يي ي طبوع ت

در دهۀ گذشته تحوالت اجتماعي -سياسي عميقي در سطوح داخلي و خارجي واقع
گرديد كه بهنوبۀخود حوزۀ فرهنگ و بهويژه مطبوعات و رسانهها را متأثر ساخته است.
اگر از ديدگاه مسئلهشناختي به اين موضوع نگريسته شود ،ميتوان فهرست بلندبااليي را
براي فرصتهاي ايجادشده و تواناييهاي مطبوعات برشمرد .برخي از اين فرصتها
بهگونهاي است كه اگر بهطور جدي و آگاهانه به آنها پرداخته نشود و در جاي خود
مديريت نشود ،قابليت تبديل شدن به چالش و تهديد را دارند .فناوريهاي نوين
اطالعاتي و ارتباطاتي نيز از همين زمرهاند .فناوريهاي مذكور از يك سو ،دسترسي را
آسان كرده و گسترۀ بسيار وسيعي از مخاطبان را تحت پوشش قرار دادهاند و از سويي،
اگر بهطور مديريتشده و بهينه نتوان از آنها استفاده كرد ،ميتوانند در بيخبري
مسئوالن توسط ديگران بهخوبي مديريت و به كار گرفته شوند.
در دهۀ گذشته بهويژه بعد از انتخابات هفتمين دورۀ رياستجمهوري ،فضاي
تازهاي در عرصۀ فرهنگي كشور پديد آمده بود كه در آن فضا ،مطبوعات نقش
برجستهاي پيدا كرده بودند .در اين دوره ،كمكم شمارگان نسبي مطبوعات افزايش
يافت ،تعداد روزنامهها و نشريات ادواري در حال انتشار رشد قابل توجهي پيدا كرد،
اعتماد مردم و بهويژه جوانان به مطبوعات افزايش يافت (بديعي3109 ،؛ بورقاني،
 .)3108تشكلهاي صنفي پديد آمد و بهطور كلي گرايشهاي مختلف سياسي و
اجتماعي در عرصۀ مطبوعات ظهور و بروز پيدا كردند (بهرامپور .)3108 ،عليرغم
اينكه نوساناتي در اين دهه در حوزۀ انتشار روزنامهها به وجود آمد و تعدادي از
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روزنامهها تعطيل شدهاند ،بااينحال ،رشد فزايندۀ تعداد روزنامهها (اعم از سياسي،
اقتصادي و ورزشي) و نشريات ادواري طي اين دهه با حركت نسبتاً ثابت حاكي
از آن است كه قدرت انتخاب مخاطبان در اين عرصه نيز ارتقا يافته است .بهطور
خالصه ميتوان مجموعۀ فرصتها و تواناييهاي مطبوعات را به شرح زير بيان كرد
(بهرامپور:)3101 ،
 .3-9گرايش روبهرشد اشتغال در امور مطبوعات و ديگر رسانهها در بين نسل
جوان و خالق؛
 .9-9شكلگيري رقابت رسانهاي بين مطبوعات؛
 .1-9مطالبۀ دانايي و گردش آزاد اطالعات بهعنوان يك خواسته در جامعه؛
 .8-9حضور گستردۀ جوانان در تحريريۀ مطبوعات؛
 .8-9وجود گفتمانهاي سياسي متكثر؛
 .8-9گسترش طيف توليدكنندگان و متوليان حوزۀ مطبوعات؛
 .1-9افزايش تنوع در مطبوعات و افزايش انتخاب مخاطبان؛
 .0-9شكلگيري هويت صنفي و تعامل با مطبوعات؛
 .1-9شكلگيري انجمنها و نهادهاي صنفي و حرفهاي مطبوعات و
روزنامهنگاران؛
 .38-9پيگيري مطالبات مشترك حرفهاي توسط روزنامهنگاران؛
 .33-9ايفاي نقش ارتباطي مطبوعات در بحرانهاي سياسي؛
 .39-9افزايش دسترسي همگاني به اطالعات؛
 .31-9ارتقاي سطح مطالبات اجتماعي در حوزۀ مطبوعات و آزادي بيان؛
 .38-9حركت كليت مطبوعات كشور ،بهويژه روزنامهها به سمت نظام مطبوعاتي
مسئوليتگراي اجتماعي؛
 .38-9گسترش اتصال نخبگان فرهنگي به مردم از طريق مطبوعات.
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 .2چش

د ز آينده

مجموع مطالبي كه در محورهاي دوم و سوم با عنوان چالشها ،تهديدها و فرصتها و
توانايي مطبوعات بهطور فهرستوار برشمرده شد ،حاكي است كه هرگونه
سياستگذاري و برنامهريزي در حوزۀ مطبوعات بايد با دقت و مالحظات بسيار انجام
گيرد .مطالبي كه ذيل محور سوم آمد ،بهوضوح نشان ميدهد جوانب مطرحشده كامالً
دووجهي است و بهراحتي يك فرصت ميتواند به تهديد و چالش تبديل شود و يا
برعكس ،حتي يك چالش و تهديد با مديريت صحيح قابل تبديل شدن به فرصت
است .ازاينرو ،هرگونه سياستگذاري در حوزۀ مطبوعات بايد بهگونهاي طراحي شود
تا از يك سو ،بهنحو احسن بتوان از فرصتها و تواناييها استفاده كرد و از سوي ديگر،
چالشها و تهديدهاي مطبوعات را مديريت كرد تا پيامدهاي ناخواسته و منفي آن به
حداقل كاهش يابد .عالوه بر اين ،اگر سياستگذاريهاي مذكور بهدرستي طراحي و
مديريت نشود ،تمامي چالشها و تهديدها در سالهاي آينده ادامه پيدا خواهد كرد و
مشكالت مطبوعات را بيشتر و شكنندهتر ميسازد.
شكي نيست كه با ورود مستمر گروههاي باسواد و جوان جمعيت به عرصۀ زندگي
فعال ،تقاضا براي دريافت و كسب اطالعات ،محصوالت متنوع فرهنگي ،مطبوعاتي و
سرگرمي و نيز تقاضاهاي مربوط به مشاركت اجتماعي و سياسي افزايش خواهد يافت.
ازاينرو ،در دهۀ آينده تقاضا براي انتشار ،مطالعه مطبوعات و نشريات و همچنين تنوع
و تكثر آنها بهطور چشمگيري افزايش خواهد يافت.
از سوي ديگر ،با توجه به تحوالت فنآوريهاي نوين اطالعات و ارتباطات و
گسترش بيش از پيش اينترنت و رسانههاي ديجيتال ،بهويژه رسانههاي تلويزيوني
چندمليتي و شبكههاي ماهوارهاي كه قابليت پخش برنامههاي فارسي را دارند و نيز
دسترسي آسان به نشريات الكترونيكي فارسيزبان ،اگر تقاضاهاي گسترده ،متنوع و
متكثر داخلي توسط مطبوعات داخلي بهطور مديريتشده پاسخ داده نشود ،تقاضاهاي
مذكور به شكل قابل توجهي توسط توليدكنندگان خارجي ،ايرانيان مقيم خارج و
مخالف نظام پاسخ داده خواهد شد .بهعبارت ديگر ،بخش بسيار گستردهاي از مخاطبان
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رسانههاي كشور ،مخاطبان هدف رسانههايي قرار ميگيرند كه توسط مديران فرهنگي
نظام ،مديريت نميشود.
واقع امر اين است كه در شرايطي كه تعداد نشريات كشور در حال گسترش است،
نظام حمايت از مطبوعات و رسانهها و امكان استفاده از اهرمهاي نظارتي با مشكالت
زيادي روبهرو خواهد شد .نظام حمايت از مطبوعات طي سالهاي اخير نه تنها روند
روبهرشد قابل توجهي نداشته بلكه در مقايسه با رشد نشريات ،كاهش چشمگيري نيز
داشته است؛ يعني رشد اعتبارات حمايتي مطبوعات در مقايسه با رشد تعداد نشريات
بسيار ناچيز بوده است (جعفري ،3108 ،ص.)88
اين امر سبب ميشود تا امكان حمايت از رشد نشريات فرهنگي جدي ،نشريات
علمي -تخصصي و نشريات استاني بسيار محدود شود .عالوهبراين ،نكتۀ آشكار اين
است كه عدم حمايت از مطبوعات ،دولتمردان را در استفاده از اهرمهاي نظارتي نيز
دچار مشكل ميسازد .دولت عمالً اهرمهاي چنداني نخواهد داشت تا به نظارت و
مديريت مطبوعات بپردازد و درنتيجه ،عمالً عرصه به نفع كاالهاي مطبوعاتي و رسانهاي
مديريتنشده از داخل (بهويژه نشريات الكترونيكي و راديو و تلويزيونهاي فارسي
مقيم خارج و بهطور كلي ،رسانههاي غربي و مخالف نظام) واگذار خواهد شد.
بهعبارت دقيقتر ،با ظهور وسايل جديد اطالعرساني مانند اينترنت و راديو و
تلويزيونهاي ماهوارهاي و با در نظر گرفتن داليل سياسي ،اقتصادي و فرهنگي مشوق
توليد در مقياسهاي منطقهاي و جهاني ،بايد از هماكنون بدانيم كه كشور ما بازار بالقوه
محصوالت رسانهاي بينالمللي و مخالفان مقيم خارج است .در دهۀ آينده انتخاب
واقعي از يك سو ،بين فضاي كامالً كنترلشده و محدود رسانهاي و از سوي ديگر،
فضاي توأم با رقابت توليدكنندگان داخلي نيست بلكه انتخاب واقعي بين عرضه پررونق
محصوالت مطبوعاتي و رسانهاي در داخل يا بازار عظيم ،متنوع و گستره توليدكنندگان
خارجي است كه در اين ميان ،بايد محصوالت مخالفان مقيم خارج از كشور را كه متأثر
از فرهنگ خارجي و غربي است ،به آنها افزود .اين مسئله روشن ميسازد كه دهۀ
آينده ،دهۀ رقابت رسانهها صرف ًا در داخل نيست بلكه رقابت واقعي با رسانههاي
خارجي است كه از هماكنون نيز مرزهاي ما را بهطور گسترده درنورديدهاند.
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مطبوعات و ديگر رسانههاي كشور قابليت پاسخگويي به نيازهاي متنوع و روزآمد اقشار
گوناگون مردم را دارند .اگر قرار است مطبوعات پاسخگوي نيازهاي مذكور باشند ،پس
شايسته است تا در سياستگذاريها و برنامهريزيهاي فرهنگي راههاي نيل به آنها
آگاهانه و عالمانه ديده شود .مهمترين محورهايي را كه بايد در سياستگذاريهاي
مطبوعاتي مورد توجه قرار گيرد تا عالوه بر پاسخگويي به نيازهاي متنوع مخاطبان به
توسعۀ مطبوعاتي هم منجر شود ،ميتوان به شرح زير خالصه كرد:
يك .پديرش اصل تنوع و تكثر مطبوعات در چارچوب قانون اساسي جمهوري
اسالمي ايران و قوانين مربوط به حوزۀ فرهنگ و مطبوعات ،بهمنظور پاسخگويي به
نيازهاي فزاينده اقشار مختلف اجتماعي در دريافت بهموقع اطالعات ،گردش آزادانۀ
اطالعات و اخبار و اعمال نظارت اجتماعي بر عملكرد دستگاههاي دولتي و عمومي.
دو .بسترسازي براي گسترش نهادهاي صنفي و حرفهاي در عرصۀ مطبوعات
بهمنظور اعمال نظارت جمعي و حرفهاي بر آنها و تحكيم پايبندي به اخالق حرفهاي
در ميان روزنامهنگاران با مشاركت انجمنها و نهادهاي صنفي و حرفهاي .بهعبارت
ديگر ،با گسترش نهادهاي مدني و حرفهاي در اين حوزه ،نظارت بر مطبوعات مانند
بسياري از كشورهاي پيشرفته جهان به خودشان سپرده ميشود و نهادهاي مذكور به
پاسداشت حرفۀ خود ميپردازند و با هرگونه تخلف برخورد ميكنند.
سه .تشويق بخش خصوصي به سرمايهگذاري در عرصۀ فعاليتهاي مرتبط با كار
مطبوعات بهمنظور باال بردن ظرفيت چاپ ،اصالح و مدرنسازي نظام توزيع ،ساماندهي
و متنوعسازي منابع خبري و اطالعاتي مطبوعات و آموزش نيروي انساني .ايجاد انگيزه
در بخش خصوصي ميتواند با واگذاري سهام مؤسسات مطبوعاتي بزرگ دولتي و
عمومي به روزنامهنگاران و اصحاب مطبوعات همراه باشد .كاهش تصديگري دولت
(منويات اصل  88و برنامۀ پنجساله چهارم) در عرصۀ مطبوعات ميتواند رقابت را به
بخش خصوصي بكشاند و رشد مطبوعات را به دنبال داشته باشد .با اين كار دولت
كمك بزرگي به مطبوعات براي دستيابي به استقالل اقتصادي و نهادينه شدن
فعاليت مذكور بهعنوان يك فعاليت فرهنگي -اقتصادي خواهد كرد .اكنون بخش
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خصوصي ،دولت را رقيب خود در عرصۀ مطبوعات ميداند و تمايل و انگيزۀ چنداني
براي رقابت با آن ندارد.
چهار .اعطاي مشوقهاي مالياتي و قانوني به مؤسسههاي مطبوعاتي بخش
خصوصي و تعاوني بهمنظور ايجاد و توسعه مؤسسات خبري و مطبوعاتي خودكفا از
نظر اقتصادي .درواقع مشوقهاي مذكور بايد بهگونهاي باشد كه بهنوبهخود
زمينهساز تحرك و پويايي در حوزۀ مطبوعات در دهۀ آينده شود .نظام حمايتهاي
فعلي از مطبوعات نيز ميتواند در اين راستا مورد تجديدنظر قرار گيرد و ضوابط
اعطاي كمك به مطبوعات بهمنظور هدايت نشريات و حمايت از آنها به سمت
ادغام و تشكيل مؤسسات مطبوعاتي و نيز در مسير خودكفايي اقتصادي و استقالل
حرفهاي ،سازمان يابد.
پنج .تالش در جهت همكاري قواي سهگانه با نهادهاي صنفي و مدني مطبوعات
بهمنظور تدوين قوانين و ضوابط بيابهام و كارآمد ،يكي ديگر از محورهاي ساماندهي
مطبوعات براي توسعه طي سالهاي آينده ميتواند باشد .اگر قوانين مرتبط با همكاري
و اطالع روزنامهنگاران و نهادهاي صنفي آنها تدوين شود ،ميتواند چشمانداز روشني
از آينده مطبوعات را نويد دهد.
شش .تالش براي افزايش دانش تخصصي و حرفهاي و آموزشهاي اخالقي
نيروي انساني مطبوعات ميتواند به ارتقاي معيارهاي حرفهاي ،فني و اخالقي در توليد
مطبوعات بيانجامد .هرگونه سرمايهگذاري در اين حوزه به ارتقاي كيفي مطبوعات و
بالطبع به افزايش اعتماد مردم به آنها منجر خواهد شد.
هفت .تدوين مقررات استقالل حرفهاي روزنامهنگاران و نظام جامع رسانهها با
همكاري اصحاب رسانهها و نهادهاي صنفي و مدني ميتواند به ساماندهي فعاليت
مطبوعات و توسعه اين حوزه در دهۀ آينده منجر شود.
هشت .تقويت جايگاه نشريات مستقل ،متكثر و متنوع بهمنظور پاسخگويي به
نيازهاي گروههاي مختلف سني ،اقليتهاي قومي و زباني ،احزاب و گروههاي سياسي
و نهادهاي مدني قانوني ،زنان ،روشنفكران ،دانشگاهيان و ...در آينده تعيينكننده
خواهد بود .نيازهاي متنوع و متكثر گروهها و اقشار مختلف بايد در داخل به آنها پاسخ
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داده شود و هر گروهي دسترسي آزاد به نشريات داشته باشد تا از سوي رسانههاي
بيگانه نيازهاي آنان تأمين نشود.
نه .كمك دولت به بخش خصوصي بهمنظور ساماندهي نظام توزيع مطبوعات،
يكي ديگر از محورهايي است كه در سياستگذاري مطبوعات بايد مدنظر قرار گيرد.
دولت ميتواند بخشي از كمكهاي خود را به اين حوزه اختصاص دهد و با توجه ويژه
به نظام اشتراك به توزيع بهينه و روزآمد مطبوعات كمك كند تا مردم نقاط مختلف
كشور بتوانند بهموقع به نشريات دسترسي پيدا كنند.
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