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روزنامهنگاری محلی ،از جایگاه واالیی در حرفه روزنامهنگاری برخوردار است ،اما اغلب روزنامهنگاران ،شناخت کافی درباره
این شاخه از روزنامهنگاری ندارند .از این رو ،هدف اصلی تحقیق حاضر ،بررسی میزان شناخت روزنامهنگاران محلی از جایگاه
حرفهای روزنامهنگاری محلی است .این پژوهش از نوع اکتشافی است .جامعة آماري تحقیق را کلیة مدیران ،دبیران ،خبرنگاران
و استادان روزنامهنگاری شاغل در روزنامههای محلی تشکیل دادهاند .به موجب اندک بودن تعداد جامعة آماری ،حجم نمونه به
صورت تمامشمار در نظر گرفته و  60نفر تعیین شد .جهت گردآوری اطالعات از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شده است؛
سپس دادهها با کمک نرمافزار  SPSSتجزیه و تحلیل شد .پرسش اصلی تحقیق حاضر این بود که شناخت روزنامهنگاران محلی از
جایگاه حرفهای روزنامهنگاری محلی به چه میزان است؟ بررسی الگوی پاسخهای افراد نمونه تحقیق ،در خصوص روزنامهنگاری
محلی ،شایان توجه است .یافتهها نشان داد از نظر مدیران ،دبیران ،خبرنگاران و استادان روزنامهنگاری ،تأثیر رعایت اصول حرفهای

مقدمه
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امروزه ،رسانه ركن چهارم دموكراسی است و اهميت مطبوعات را با سه ركن اصلی نظام سياسی يعنی
قوه مجريه ،قضاييه و مقننه همسان دانستهاند ،كه بهعنوان واسطه ميان مردم و حكومت ،ايفای نقش
میكنند (عباسزاده .)43 :1389 ،رسانهها چنان در تار و پود زندگي بشر رخنه كردهاند كه زندگی امروز
کام ً
ال به آن وابسته شده است .بسياري از مردم بهوسيله رسانهها به زندگي خويش معني ميدهند(ربيعي،
 )1390و از آنها برای مقاصد گوناگون ،بهره میگیرند .از این رو ،رسانهها نقش اساسی در بسیج کردن و
متقاعدسازی مخاطبان دارند و در بین رسانهها ،روزنامهها در هدایت افكار عمومی برای رسیدن به اهداف
و منافع ،از نقش ویژهای برخوردارند .روزنامهها و مطبوعات از مهمترین عوامل شکلگیری افکار عمومی،
اطالعرسانی و ارتقای سطح آگاهیها در جامعه محسوب میشوند (عباسزاده .)43 :1389 ،در این میان،
روزنامهنگاری محلی ظرفیتهای بیبدیل و استثنایی برای ارتباط نزدیک و صمیمی با مخاطبان و بیان
خواستهها ،دیدگاهها ،نظرات و انتقادات مردم و ایجاد ارتباط بین مردم و مسئوالن در اختیار دارد( .کاظم
زاده)1 :1387 ،
نشریة محلی ،رسانهای نوشتاری است که به انعکاس رویدادها ،اخبار ،تفاسیر و وقایع روزمره در سطح
منطقه و محل میپردازد و با ارائة تحلیل و نقد مسائل محلی و بومی ،توجه مخاطبان را جلب میکند (زارع،
 .)31 :1386این نوع روزنامه ،پوششدهندة حرفهای اخبار محلی است و به جای تمرکز بر اخبار ایاالت یا
اخبار ملی و بینالمللی ،اخبار محدودههایی کوچک مانند شهرکها ،محلههای شهری ،و حومه شهرهای
بزرگ را پوشش میدهد .جریان روزنامهنگاری محلی ،با توجه به محدودیت جغرافیایی حوزه فعالیت،
تأثیر بیشتری بر خوانندگان محلی میگذارد و موضوعات را عمیقتر و جزئیتر متناسب با نیاز و خواست
مخاطب محلی پوشش میدهد (کاظمزاده .)1 :1387 ،به این ترتیب ،نشریات محلی در دنیای رسانههای
جدید در کنار انبوهی از رسانههای جدید و قدیم بکار اطالعرسانی و انتقال پیام مشغولاند( .پژوهشفر
و اسکندری)191 :1390 ،
با عنایت به این موضوع ،اهميت و جايگاه مطبوعات در جهان امروز ،بر هيچكس پوشيده نيست؛
لیکن ،در فضای رسانهای پیچیدة عصر جدید ،استمرار و موفقیت فعالیتهای رسانهها و مطبوعات ،و
کسب جایگاه و کارکردهای مطلوب آنها منوط به رعایت پارهای از ویژگیهای محتوایی و حرفهای است.
با این حال ،وجود این ویژگیها برای مطبوعات ملی به طور اعم و برای مطبوعات محلی به طور اخص،
مشکالت و چالشهای عدیدهای بوده است.
مطبوعات و روزنامهنگاری محلي در تاريخ مطبوعات ايران ،همواره با انبوهي از مشکالت دست به
گريبان بوده که حيات آنها را همواره با مخاطره مواجه ساخته است (برزین  .)177 : 1354 ،مهمترین چالش
پيش روي مطبوعات محلي ،به موضوع منابع مديريت انساني آنها باز ميگردد که ميتوان آنها را در توسعه
منابع انساني ،توجه به مسائل و موضوعات اجتماعي منطقه جغرافيايي نشر و پيوندهاي صنفي مشاهده
کرد (مصطفوی کهنگی .)199 :1392 ،مشکالت و دشواریهای خبرنگاری و فعالیتهای رسانهای از
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جمله خبرنگاری محلی و به تبع آن ،روزنامهنگاری محلی ،تا جایی است که ماده  76قانون تأمین اجتماعی
بهصراحت شغل خبرنگاری را در ردیف مشاغل سخت و زیانآور دستهبندی کرده است .در واقع ،این
دشواری برای خبرنگاران و روزنامهنگارانی که در شهرها و محیطهای کوچک محلی فعالیت میکنند با
آسیبها و مشکالت بیشتری همراه است.
این درحالی است که نشریات محلی در صورت برخورداری از امکانات مالی ،فنی ،نیروی انسانی
متخصص و با بهرهگیری از اصول حرفهای میتوانند تأثیری بسزا و مثبت بر توسعة اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و آموزشی داشته باشند (زارع)31 :1386 ،؛ حتی ميتوانند بر هويت ملي و قومي تاثيرگذار باشند
و در جهت تقويت امنيت ملي گام بردارند( .روحانی ،جعفری و حیدری)37 :1391 ،
تحقیقاتی که دربارة مطبوعات محلی و مشکالت و آسیبهای آن ،انجام شده ،دالیل کافی پیرامون
وجود آسیب در مطبوعات محلی ایران را به دست میدهند .در مطالعهای که مرکز تحقیقات رسانه
( )1382پیرامون آسیبشناسی نشریات محلی انجام داد ،مشخص شد که بیشتر نشریات محلی در رعایت
نکردن اصول حرفهای روزنامهنگاری و آموزههای گرافیکی و چاپ ،شباهت زیادی به یکدیگر دارند.
از دیگر تحقیقات ،میتوان به نتایج تحقیق اسکویی( )1376اشاره کرد ،که نشان داد علیرغم اذعان بر
اهمیت روزنامههای محلی در تسریع فرایند توسعه و رشد محلی ،آنها بیشتر به اخبار غیرمحلی نظیر اخبار
ورزشی ،پرداخته و به نقش و رسالت و وظیفة واقعی خود ،که پوشش رویدادهای محلی است عمل
نمیکنند .خجیر( )1385در مطالعة خود روی  9روزنامه محلی کشور به همین نتیجه مشابه دست یافت
که روزنامههای محلی به جای توجه به مسائل محلی ،به مسائل ملی توجه دارند .مطالعه صادقی()1382
نشان داد نشریات محلی به رسالت و وظیفة واقعی خود عمل نمیکنند و به موضوعاتی که میتواند نقش
مهمی در توسعة جامعه داشته باشد ،کمتر پرداخته و به جای آن بیشتر اخبار ورزشی و حوادث را پوشش
دادهاند .کمترین بها را به جمعیت مناطق تحت پوشش خود یعنی شهرهای کوچک ،بخشهای روستاها و
عشایر دادهاند و دستاندرکاران نشریات محلی ،به نقش ارتباطات اجتماعی رسانهها در توسعه اقتصادی
و اجتماعی و فراهم آوردن بسترهای فرهنگی بیتوجه بودهاند .ابراهیمی ( )1382دریافت که خبر نسبت
به گزارش ،مقاله و مصاحبه ،باالترین جایگاه را داشته و مطبوعات محلی به مسائل اقتصادی ،فرهنگی و
ورزشی بیشتر توجه داشتهاند تا به مسائل توسعهای؛ همچنین به جای تولید از مطالب غیر تولیدی استفاده
کرده و ذکر منبع کم است (زارع  .)1386نیز در بررسی ویژگیهای نیروی انسانی ،امکانات مالی و فنی
نشریههای محلی چند استان کشور ،دریافت که تیراژ پایین ،تأخیر در انتشار ،فقر نیروی انسانی مناسب و
متخصص و درج اخبار کهنه و غالب ًا خنثی ،چاپ نامناسب ،صفحهبندی غیر فنی ،کاغذ نامرغوب و غیر
استاندارد ،اخبار غیر حرفهای ،مطالب و تیترهای غیر حرفهای و آماتور و  ...از جمله مشکالت و کاستیهای
بیشمار مطبوعات محلی است .در تحقیق فرقانی و موسوی ( )1392نیز مشخص شد که مطبوعات
محلی جامعه مورد مطالعه ،از جنبههای روزنامهنگاری توسعه و روزنامهنگاری حرفهای ،کارکرد مورد
انتظار را نداشتند .حتی استفاده بیش از حد از اخبار و مطالب خبرگزاریها و سایر منابع غیرتخصصی،
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داوری در این زمینه را با دشواری روبهرو کرده است .امیرییزدان ( )1389بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد
کار روزنامهنگاری ،خبرنگاری پارلمانی در انعکاس فعالیتهای مجلس شورای اسالمی ،دریافت که نبود
تخصص الزم در خبرنگاری بسیار به چشم میآید .خوشههاي رسانهاي با برقراري ارتباطات قوي درون
منطقهاي و جهاني ،این پتانسيل را دارند كـه به پيشگامان عرصة ديپلماسي فرهنگي تبديل شوند.
در حاليكه روابـط درون منطقـهاي ،توليـد خالق و رقابتي را تسهيل ميكند ،روابـط بـينالمللـي
ورودي دانـش خـارجي و دسترسـي بـه بازارهاي دور را فراهم ميكند .اين روابط باعث كاهش ريسك
عدم انعطافپـذيري خوشـههـاي رسانهاي ميشود .بنابراين تركيبـي از شـبكههـاي ارتبـاطي قـوي
درون منطقـهاي و شـبكههـاي پرقدرت جهاني ،بهترين شرايط را براي دوام بلندمدت خوشههـاي
رسـانهاي فـراهم مـيكننـد .همچنين با رويكرد مديريتي صحيح شبكههاي ارتباطي ملي ،منطقهاي
و بينالمللي ميتوان ،توان رقابتي صـنايع رسـانهاي را افـزايش داد .در ايـنگونـه فضـاهاي جديـد،
تغييـرات اقتصـادي و عملكردي ،به واسطة تمركز بر حجم خدمات جهاني و نيز مجموعه توليد ابتكاري
و ظرفيتهاي زيرساختي فناوری و صنعت تعيين ميشود .اين دو عنصر با هم ،همپوشاني دارند .بـدان
معنـا كه شكوفايي اقتصاد بر اساس ظرفيت ها در حـوزة خـدمات تخصصـي و سـاختارهاي صـنعت
ابتكاري منطقهاي است( .پوری)15 :1396 ،
تمامی این یافتهها حاکی از آن است که مطبوعات محلی ایران ،هم از جنبة محتوای مطالب و هم از نظر
امکانات و نیروهای حرفهای ،کارکرد ارزشمند و واقعی خود را در روند توسعه جامعه از دست دادهاند و
به دلیل مشکالت و آسیبهای متعدد ،قادر به برآورده کردن نیازهای این حوزه از رسانهها و مخاطبانشان
نیستند .الکن باید اذعان کرد که هیچیک از مطالعات ،جایگاه روزنامهنگاری محلی و مشکالت آنرا از
دیدگاه خود مدیران و کارشناسان این حوزه مورد بررسی قرار نداده و با معیار درونی به بررسی موضوع
نپرداختهاند.
حال آنکه ،یکی از علل اصلی ناتوانی در حوزة مطبوعات و روزنامهنگاری محلی ،ناشی از عدم
شناخت کافی دربارة اهمیت اینگونه مطبوعات از یک سو ،و فقدان آگاهی دربارة مشکالت و چالشهای
آن ،از سوی دیگر است؛ به گونهای که حتی مدیران و کارشناسان این حوزه ،گاه از مشکالت نشریات
محلی ،غافلاند .مشاهده این وضعیت ،پرسشهای متعددی را در ذهن محقق متبادر میسازد.
در واقع مسئله اساسی این است که در عصر حاضر ،روزنامهنگاران محلی ،در انجام وظیفه و رسالت
حرفهای با چه محدودیتها ،چالشها و موانعی روبهرو هستند؟ آیا دستاندرکاران روزنامهنگاری محلی،
بر وجود این مشکالت و آسیبها واقفاند؟ تحقیق برای یافتن پاسخ این پرسشها ،میتواند تا اندازة
زیادی ،آگاهی را از شرایط و فضای فعالیت حرفهای ،ذهنیت و نگرشهای روزنامهنگاران نشریات محلی،
نسبت به شغل و حرفهشان و جایگاه آنان در نزد افکار عمومی ،مخاطبان و نیز مشکالتشان ارتقا ء بخشد،
تا آن را در راستای رفع مشکالت و بهبود کارآیی این حوزه به کار بست.
تحقيق حاضر با هدف کشف ارزش ،جایگاه و مشکالت روزنامهنگاری محلی در ذهن و نگرش

روزنامهنگاران محلی انجام شده ،به موازات آن ،مشکالت و معضالت مادی و غیرمادی که موجب
شکلگیری ذهنیت و نگرش روزنامهنگاران محلی نسبت به ارزش و جایگاه حرفهای آنان میشود ،مورد
بحث و بررسی قرار گرفته است.
با توجه به اکتشافی بودن این تحقیق ،که از نخستین تحقیقات علمی است که درباره جایگاه
روزنامهنگاری محلی صورت گرفته ،باید اشاره کرد که این پژوهش ،در پی طرح فرضیة خاصی انجام
نشده و بر اساس پرسشهای اصلی و فرعی صورت گرفته است .با عنایت به اینکه تحقیق حاضر15 ،
سؤال تحقیق داشت و امکانپذیر نبود که همة  15سؤال را در تحقیق بیان کنیم ،لذا از تحقیق چشم پوشی
و هر یک از سؤالها را در بخش نتایج و یافتهها تعقیب کردهایم.

چارچوب نظری تحقیق
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یکی از مراحل تحقیق ،انتخاب یک چارچوب نظری است .درواقع انتخاب چارچوب نظری ،چند کارکرد
اصلی دارد ،نخست اینکه اجازه میدهد مسئله تحقیق را از نو فرمولبندی و یا به صورت دقیقتر بیان کنیم.
دوم اینکه به عنوان شالوده برای استخراج فرضیهها و تنظیم سؤالهای تحقیق به کار میرود .از سویی،
محقق بیشتر وقتها ،مسئله تحقیق را در یک چارچوب نظری از قبل آماده ،مطرح میکند و در پرتو این
چارچوب نظری ،به دنبال پاسخ سؤاالتش میرود.
این تحقیق نیز تالش کرده تا از داشتن پشتوانههای نظری ،بیبهره نماند ،همچنین در بررسی میزان
شناخت روزنامهنگاران محلی از جایگاه حرفهای روزنامهنگاری محلی از نظریه مسئولیت اجتماعی و نظریه
شکاف آگاهی بهره گرفته شود .به طور کلی برای مطالعة متغیرهای رعایت اصول حرفهای روزنامهنگاری،
اهمیت تخصص روزنامهنگاری در جذب مخاطب؛ وجود شبکههای مجازی؛ داشتن مدرک تحصیلی
مرتبط ،اهمیت انتشار مرتب و پوشش اخبار و موضوعات مورد انتظار مخاطبان؛ تناسب میان اخبار
اقتصادي ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی محله؛ تناسب میان شاغالن و پستهای تخصصی؛ از نظریة
مسئولیت اجتماعی رسانهها و مدل حرفهای؛ استفاده شده است؛ همچنین متغیرهای شناخت تأثیر پاداش
و تشویق و حقوق و مزایا؛ و تأثیر امکانات سختافزاری و نرمافزاری ،رابط خبری ،ویزیتور ،کارآموز و
کارمند ،کاربرد طراحی و گرافیک در روزنامه محلی؛ تنوع خبر و گزارش خبری و اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی بومی محلی؛ لزوم زمینههای اقلیمی ،تاریخی و فرهنگی محله ،و نیز مشکالت و محدودیتهای
روزنامهنگاری محلی ،و باالخره ،پایین بودن وضعیت اقتصادی و اجتماعی مخاطبان محلی ،از نظریه
شکاف آگاهی ،اخذ شدهاند.
بر اساس نظریة مسئولیت اجتماعی رسانهها ،پیشرفت فناورانه و تجاری مطبوعات ،منجر به کاهش
امکان دسترسی افراد و گروههای گوناگون شده و کیفیت عملکرد مطبوعات را در زمینه پاسخگویی به
نیازهای اطالعاتی ،اجتماعی و اخالقی جامعه ،پایین آورده است .رسانهها باید در عین پاسخگویی به
نیازهای مخاطبان ،در برابر فعالیتهای خود ،مسئولیت داشته باشند و وظایف اجتماعی خود را محدود
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به گیرندگان پیام یا مالکان رسانهها ندانند .مضمون اصلی این نظریه این است که آزادی و مسئولیت ،دو
روی یک سکه هستند و همانگونه که رسانهها حق دارند از دولت و سایر نهادها انتقاد کنند ،مسئولیتی
هم در قبال مصالح و منافع ملی و پاسخ به نیازهای جامعه دارند .طبق نظریة مسئولیت اجتماعی ،حمایت
از توسعة حرفهايگرایی مطبوعات و رسانهها ،از طریق ارتقای فعالیتهای حرفهای “خودساماندهی”
کیفی استانداردهای عملی روزنامهنگاری و پیشبرد روزنامهنگاران ،مسئولیت اجتماعی مورد نظر را تقویت
میکند .خدمترسانی به نظام از طریق اعالم فعالیتهای اقتصادي ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی صورت
میگیرد .در مدل حرفهای ،انتخاب نقشها برای جامعه و محافظت از استانداردهایی است که به خود
مطبوعات و حرفه روزنامهنگاری تعلق دارند .نظریه دو عاملی ،عوامل بهداشتی و انگیزشی را عامل رضایت
و نارضایتی شغلی و در نتیجه ،انجام درست آن میداند .عوامل بهداشتی عبارت از درآمد کافی ،سرپرستان
الیق ،اداره درست امور و شرایط مطلوب است .همچنین ،عوامل انگیزشی عبارت از موفقیت در کار،
قدردانی برای انجام کار ،واگذاری مسئولیت و پیشرفت شغلی است.
در خصوص متغیر طبقه اجتماعی و امکانات ،يكي از نظریههایی كه توجه محققان را زياد به خود
جلب كرده ،نظرية شكاف آگاهي است .اين نظريه را “تيكنور” “ ،دونوهو” و “اولين” ارائه كردهاند .آنان
مفهوم شكاف را چنين تعريف ميكنند ،از منظر نظریه شکاف آگاهی ،همراه با افزايش انتشار اطالعات
توسط رسانههاي جمعي در يك نظام اجتماعي ،بخشهايي از جمعيت ،كه پايگاه اجتماعي اقتصادي
باالتري دارند ،سريعتر و بيشتر از بخشهايي كه پايگاه پايين دارند ،اطالعات را كسب ميكنند؛ در نتيجه،
شكاف آگاهي ميان اين دو بخش ،به جاي كاهش ،افزايش مييابد .اين مشكل منحصر به فرد نيست ،چنين
تفاوتهايي در مضمون داراها و ندارها هم وجود دارد“ .تانبرگ” و ديگران ( )1982اين موضوع را مشكل
كمكهاي عمومي مينامند .وقتي به همه افراد مقدار مشابهي از اطالعات عرضه ميشود ،آنها كه بهترين
آگاهي اوليه (و منابع ديگر) را دارند ،از همه بيشتر به دست ميآورند .از اين روي ،ارتباط جمعي مثل
خيلي از نهادهاي اجتماعي عمل ميكند ،يعني نابرابريهاي موجود را تقويت ميكند يا افزايش ميدهد.
(مهديزاده)79 :1383 ،

روش تحقیق
این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی اکتشافی است که اطالعات آن به روش پیمایشی ( )Surveyو میدانی
در یک مقطع زمانی جمعآوری شده است .برای جمعآوری اطالعات ،از روش مصاحبه کتبی ساختیافته
و ابزار پرسشنامه ،با سؤالهای بسته در طیف لیکرت ،استفاده شده .جامعة آماری تحقیق را کلیة مدیران،
دبیران ،خبرنگاران و استادان روزنامهنگاری شاغل در دفاتر روزنامههای محلی که در سال انجام مطالعه
( )1396 -1397تعداد آنها  60نفر بود ،تشکیل دادهاند .به دلیل اندک بودن جامعة آماری ،حجم نمونه
به صورت تمامشمار در نظر گرفته و  60نفر تعیین شد .از روایی محتوا و صوری ابزار تحقیق ،اطمینان
حاصل و برای بررسی پایایی ابزار ،ضرایب آلفای کرونباخ آن محاسبه شد؛ که همگی نشان از مطلوبیت

مقیاس داشتند .به منظور ساخت شاخصهای مورد نیاز ،ابتدا طی یک تحقیق اکتشافی با مراجعه به دفاتر
روزنامهها ،شاخصهای گوناگون جمعآوری ،سپس از میان آنها ،شاخصهای رواتر و پایاتر گزینش و در
قالب پرسشنامه محققساخته ،تدوین شدند .تمامی مراحل تحلیل دادهها با کمک نرمافزار  SPSSانجام شد.

نتایج

الف .توصیف ویژگیهای فردی مدیران ،دبیران ،خبرنگاران و استادان روزنامهنگاری شاغل در
دفاتر روزنامههای محلی
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در گروه مورد بررسی ،دامنه سنی  44سال ،میانگین سنی  42سال (متولدین  ،)1353میانه سن  38سال
(متولدین سال  )1357و مد یا نمای آن ( 34متولدین  ) 1361است .کمترین تعداد پاسخگویان متعلق به
گروه سنی متولدین سالهای  1339و پیش از آن ( 6نفر ،معادل 10درصد) است و بیشتر پاسخگویان در
گروه سنی متولدین  1360و پس از آن (19نفر معادل 31/6درصد) دیده میشود ،که نشان میدهد مدیران،
دبیران ،خبرنگاران و استادان برجسته روزنامهنگاری غالب ًا جواناند .تعداد  41نفر از پاسخگویان( ،معادل
68/3درصد) مرد و فقط  19نفر از پاسخگویان( ،معادل 31/7درصد) زن هستند که نشان میدهد ،حرفه
روزنامهنگاری محلی در ایران ،حرفهای مردانه است و در حال حاضر زنان سهم کمتری از فعالیت را در
این حوزه دارند.
بررسی سطح تحصیالت نشان داد که 1/7درصد از مدیران ،دبیران و روزنامهنگاران مورد مطالعه،
دارای تحصیالت فوق دیپلم هستند که با توجه به ساختار سنی جمعیت نمونه ،طبیعی است .بیست نفر
(معادل 34/5درصد) دارای تحصیالت کارشناسی و  26نفر (معادل 44/8درصد) تحصیالت کارشناسی
ارشد دارند ،که بیشترین فراوانی پاسخگویان را شامل میشود و  11نفر (معادل 18/3درصد) از مدیران و
دبیران و روزنامهنگاران مورد مطالعه نیز دارای تحصیالت دکتری بودند .در این میان 17 ،نفر (29/8درصد)
با بیشترین فراوانی ،در رشته علوم ارتباطات تحصیل کردهاند .رشته تحصیلی  7نفر (12/3درصد) از
جمعیت نمونه ،علوم اجتماعی و انسانی نظیر جامعهشناسی ،مدیریت ،اقتصاد ،علوم سیاسی و روابط
بینالملل بوده است .همچنین  7نفر ( 12/3درصد) ،رشتههای مدیریت رسانه و مطالعات رسانه و  7نفر
(12/3درصد) دیگر هم مهندسی نرمافزار و فناوری خواندهاند .از نمونة این پژوهش ،تحصیالت  5نفر
(8/8درصد) در زمینة روزنامهنگاری و خبرنگاری و  5نفر (8/8درصد) دیگر هم در زمینة ادبیات فارسی و
عربی بوده است .مابقی نیز در رشتههایی نظیر کشاورزی و دامپزشکی و جغرافیا و کتابداری و هنر تحصیل
کردهاند.
بررسی میزان سابقه کار پاسخگویان ،نشان داد که میانگین سابقه کار در گروه نمونه 16سال بوده که
حداقل سابقه  3سال و حداکثر  45سال است .بیشترین فراوانی سابقه کار پاسخگویان در این حرفه10 ،
سال بود که بیانگر سابقه کار زیاد نمونه در حرفه روزنامهنگاری است.
وضعیت مشخصات فردی جامعه مورد مطالعه در جدول  1نمایش داده شده است.

جدول  .1توزیع فراوانی ویژگیهای فردی مدیران ،دبیران ،خبرنگاران و استادان روزنامهنگاری شاغل
در دفاتر روزنامههای محلی

توزیع فراوانی
گروههای سنی

متولدین سال  1340تا 1349

11

18/5

متولدین سال  1350تا 1359

18

29/9

متولدین سال  1360و پس از آن

19

31/6

31/6

بی پاسخ

6

100/0

مرد

41

باپاسخ

بیپاسخ

60

فوق لیسانس

26

دکتری
باپاسخ
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علوم ارتباطات

جامعه شناسی ،مدیریت ،اقتصاد ،علوم سیاسی و روابط
بینالملل
مدیریت رسانه و مطالعات رسانه

58
2

44/8

43/3

100/0

96/7
3/3

17

28/3

29/8

7

11/7

12/3

7

11/7

12/3

1

1/7

1/8

جغرافیا و کتابداری

2

مد

1/7

11

مهندس نرم افزار ،فناوری

بیپاسخ

1/7

18/3

7

ميانگين

100/0

5
2
57
3

7/0

6/7

8/8

8/3

8/8

8/3

12/3

11/7

3/5

3/3

3./5

3/3

100

95/0
5/0

16/89
10

واريانس

102/388

حداکثر

45

حداقل

100/0

19/0

روزنامهنگاری و خبرنگاری

باپاسخ

68/3

68/3

20

5

ادبیات فارسی و عربی

31/7

31/7

33/3

مدیریت فرهنگی و ارتباط فرهنگی
هنر

90/0

90/0

34/5

4

کشاورزی و دامپزشکی

آمارههای توصیفی
سابقه کار
)برحسب سال(

19

فوق دیپلم

بیپاسخ

توزیع فراوانی
رشته تحصیلی

54

1

لیسانس

114

10/0

10/0
29/9

زن

توزیع فراوانی
میزان تحصیالت

18/5

متولدین سال  1339و قبل از آن

6

جمع

توزیع فراوانی
جنسیت

فراوانی

درصد

درصد معتبر

3

29/8

ب .دیدگاه مدیران ،دبیران ،خبرنگاران و استادان روزنامهنگاری شاغل در دفاتر
روزنامههای محلی ،پیرامون جایگاه روزنامهنگاری محلی
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الگوي پاسخهاي افراد نمونه ،به صورت ک ّمی ،در این بخش خالصه شده است .با تلخیص الگوي
پاسخها ،توزیع پاسخهای مربوط به هر سؤال اندازهگیری شده است.
سؤال نخست تحقیق میخواهد بداند ،مدیران ،دبیران ،خبرنگاران و استادان برجستة
روزنامهنگاری ،رعایت اصول حرفهای روزنامهنگاری را ،در جذب مخاطب ،تا چه میزان مؤثر
میدانند؟ نتایج بررسی این سؤال ـ که در جدول  2درج شده ـ نشان داد ،در مجموع  55نفر از
کل پاسخگویان (94/8درصد) ،با تأثیر رعایت اصول حرفهای روزنامهنگاری در جذب مخاطب،
موافقاند و لذا رعایت اصول حرفهای روزنامهنگاری را در جذب مخاطب موثر میدانند.
در سؤال دوم آمده است ،مدیران ،دبیران ،خبرنگاران و استادان برجسته روزنامهنگاری ،به داشتن
تخصص روزنامهنگاری چهقدر اهمیت میدهند؟ برای بررسی این سؤال ،معیار گذراندن دورههای
تخصصی روزنامهنگاری ،نظیر خبرنویسی و عکاسی خبری ،در جایگاه روزنامهنگار محلی ،از دیدگاه
مدیران ،دبیران ،خبرنگاران و استادان برجسته روزنامهنگاری مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج این بررسی
نشان داد ،فقط یک نفر (1/7درصد) از نمونه با این مورد کام ً
ال مخالف است و مابقی پاسخگویان
(93/3درصد) با داشتن تخصص روزنامهنگاری موافق هستند و آن را دارای اهمیت میدانند( .جدول )2
در سؤال سوم این پرسش مطرح شده که مدیران ،دبیران ،خبرنگاران و استادان برجسته روزنامهنگاری،
آموزشهای حرفهای دانشگاهی را ،چه میزان در روزنامهنگاری حرفهای مؤثر میدانند؟ برای بررسی این
سؤال ،لزوم داشتن مدرک تحصیلی مرتبط با کار روزنامهنگار حرفهای ،از دیدگاه مدیران ،دبیران ،خبرنگاران
و استادان برجسته روزنامهنگاری مورد ارزیابی قرار گرفت .یافتهها نشان داد 12 ،نفر (20/6درصد) از
مدیران ،دبیران ،خبرنگاران و استادان برجسته روزنامهنگاری با لزوم داشتن مدرک تحصیلی مرتبط با کار
روزنامهنگار حرفهای مخالف بودند؛ در حالیکه  42نفر از آنان (72/4درصد) با این الزام موافق هستندو
 4نفر (6/9درصد) نیز نظری نداشتهاند(.جدول )2
سؤال چهارم بیان داشت که مدیران ،دبیران ،خبرنگاران و استادان برجسته روزنامهنگاری ،چه
میزان پاداش و تشویق را در روند کار ،مؤثر میدانند؟ در پاسخ سؤال چهارم ،اهمیت معیارهایی
همچون پاداش و تشویق و حقوق و مزایا ،از دیدگاه مدیران ،دبیران خبرنگاران و استادان برجسته
روزنامهنگاری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت .نتایج بررسی سؤال چهارم نشان داد ،در مجموع
 50نفر ( 83/3درصد) از نمونه ،با اهمیت پاداش و تشویق و حقوق و مزایا در روند کار کام ً
ال موافق؛
و فقط  4نفر (6/7درصد) با آن مخالف هستند.
سؤال پنجم به دنبال این بود که مدیران ،دبیران ،خبرنگاران و استادان برجستة روزنامهنگاری ،چه
میزان کمبود امکانات ـ مانند امکانات سختافزاری و نرم افزاری و  ...ـ را ،در کیفیت کار روزنامهنگاری
محلی تأثیرگذار میدانند؟ همانطور که از متن سؤال مشخص است ،از تأثیر معیارهایی همچون امکانات

سختافزاری و نرمافزاری ،رابط خبری ،ویزیتور ،کارآموز و کارمند و وجود شبکههای مجازی استفاده
شده ،در کیفیت کار روزنامهنگاری محلی ،از دیدگاه مدیران ،دبیران ،خبرنگاران و استادان برجسته
روزنامهنگاری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است ،که نتایج آن در جدول  2درج شده است .به طور
کلی ،یافتهها نشان داد ،در مجموع  40نفر ( 70/2درصد) از پاسخگویان با تأثیر کمبود امکانات یاد شده،
برای کیفیت کار روزنامهنگاری محلی ،موافق هستند و آن را در کیفیت کار روزنامهنگاری محلی تأثیرگذار
میدانند .اما در عین حال 6 ،نفر (10درصد) با تأثیر این امکانات در کیفیت کار روزنامهنگاری محلی،
مخالف هستند 11 .نفر ( 19/3درصد) نیز در این باره نظری ندادهاند.
جدول  .2توزیع فراوانی دیدگاه مدیران ،دبیران ،خبرنگاران و استادان روزنامهنگاری شاغل در دفاتر
روزنامههای محلی پیرامون پرسشهای اول تا پنجم

تأثیر رعایت اصول حرفهای روزنامهنگاری را در جذب مخاطب چه
میزان میدانید؟
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سؤال ششم در پی این است که مدیران ،دبیران ،خبرنگاران و استادان برجستة روزنامهنگاری،
نسبت به محدودیتهای مطبوعات محلی از قبیل توان مالی ،سطح تیراژ ،نحوه توزیع و  ...چه میزان
شناخت دارند؟ برای بررسی سؤال ششم ،چهار مشکل و محدودیت اساسی که به نظر محقق ،پیش روی
روزنامهنگاری محلی وجود دارد ،مورد پرسش قرار گرفته و نظرهای مدیران ،دبیران ،خبرنگاران و استادان
برجسته روزنامهنگاری در این خصوص ،اندازهگیری شد و نتایج در جدول  3آمده است .در خصوص
میزان شناخت در این موارد  20نفر (34/5درصد) پاسخ خیلی کم و یا کم 26 ،نفر (44/8درصد) حد زیاد
و خیلی زیاد را ابراز نمودهاند .مقایسه این مقادیر نشان میدهد ،حدود نیمی از مدیران ،دبیران ،خبرنگاران
و استادان برجسته روزنامهنگاری از وجود این مشکل و محدودیت ،آگاهی دارند و مابقی نمونه در این
باره ،شناخت کافی نداشتهاند 12 .نفر نیز در این مورد اظهارنظر نکردهاند.
در سؤال هفتم بیان شد که شناخت مدیران ،دبیران ،خبرنگاران و استادان برجسته روزنامهنگاری،
نسبت به مخاطبان محلی و ویژگیهایی از قبیل سن ،تحصیالت ،وضعیت اقتصادی و جایگاه
اجتماعی آنان چه میزان است؟ اغلب مدیران ،دبیران ،خبرنگاران و استادان برجسته روزنامهنگاری،
طی مصاحبه ،مخاطبان محلی را جزء اقشار کمدرآمد و طبقات پایین جامعه معرفی کرده و بر پایین
بودن وضعیت اقتصادی و جایگاه اجتماعی آنان اذعان داشتند .با این حال ،میزان شناخت کلی آنان
از مخاطبان محلی در سؤال هفتم پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن در جدول  3درج
شده است .طبق این جدول 40 ،نفر (69درصد) ،نسبت به مخاطبان محلی و ویژگیهایی از قبیل
سن ،تحصیالت ،وضعیت اقتصادی و جایگاه اجتماعی آنان شناخت زیاد و یا خیلی زیاد دارند.
در حالی که فقط  11نفر(18/3درصد) از آنان در این باره ،شناخت کم و یا خیلی کمی داشتهاند.
سؤال هشتم به دنبال این است که مدیران ،دبیران ،خبرنگاران و استادان برجسته روزنامهنگاری ،تا چه اندازه
به شناخت زمینههای اقلیمی ،تاریخی و فرهنگی محله اهمیت میدهند؟ برای بررسی سؤال هشتم ،میزان شناخت
مدیران ،دبیران ،خبرنگاران و استادان برجسته روزنامهنگاری ،در خصوص شناخت زمینههای اقلیمی ،تاریخی و
فرهنگی محله ،مورد ارزیابی قرار گرفت .یافتههای جدول 3نشان میدهد 50 ،نفر ( 91/4درصد) از پاسخگویان،
با لزوم شناخت زمینههای اقلیمی ،تاریخی و فرهنگی محله ،نسبت ًا موافق و یا کام ً
ال موافقاند .فقط  2نفر ( 3/3
درصد)  ،با لزوم شناخت در اینباره ،نسبت ًا مخالفاند ،در این میان  3نفر (5درصد) نیز نظری ابراز نداشتهاند.
سؤال نهم بیان میدارد که مدیران ،دبیران ،خبرنگاران و استادان برجسته روزنامهنگاری نسبت به
انتشار مرتب و پوشش اخبار و موضوعات مورد انتظار مخاطبان چه میزان اهتمام دارند؟ این سؤال در
خصوص اهمیت انتشار مرتب و پوشش اخبار و موضوعات مورد انتظار مخاطبان بود که نتایج بررسی
آن در جدول  3قید شده است .دادههای جدول  3نشان میدهد ،در مجموع اهتمام  41نفر ( 70/7درصد)
از پاسخگویان ،درخصوص انتشار مرتب و پوشش اخبار و موضوعات مورد انتظار مخاطبان ،در حد زیاد
و خیلی زیاد است .در این باره  7نفر (12درصد)  ،پاسخ خیلی کم و یا کم و  10نفر ( 17/2درصد) نیز
نظری ابراز نداشتهاند .این مقادیر در جدول  3قابل مشاهده است.

سؤال دهم بیان میدارد که مدیران ،دبیران ،خبرنگاران و استادان برجسته روزنامهنگاری ،چه میزان تناسب
میان اخبار سیاسی ،اجتماعی و ورزشی محله را رعایت میکنند؟ برای بررسی سؤال دهم ،معیار تناسب میان
اخبار سیاسی ،اجتماعی و ورزشی محله مورد ارزیابی قرار گرفته و یافتههای آن در جدول  3قید شده است.
این یافتهها نشان میدهد که  25نفر (43/5درصد) از پاسخگویان تناسب میان اخبار سیاسی ،اجتماعی و
ورزشی محله را در حد کم و یا خیلی کم رعایت میکنند .در مقابل 27 ،نفر ( 45/6درصد) از پاسخگویان نیز
تناسب میان اخبار سیاسی ،اجتماعی و ورزشی محله را در حد زیاد و یا خیلی زیاد رعایت میکنند.
جدول  .3توزیع فراوانی دیدگاه مدیران ،دبیران ،خبرنگاران و استادان روزنامهنگاری شاغل در دفاتر
روزنامههای محلی پیرامون پرسشهای ششم تا دهم

نسبت به محدودیتهای مطبوعات محلی از قبیل
توان مالی ،سطح تیراژ  ،نحوه توزیع و  ...چه میزان
شناخت دارید؟
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سؤال یازدهم در پی این است که بداند مدیران ،دبیران ،خبرنگاران و استادان برجسته
روزنامهنگاری ،چه میزان از طراحی و گرافیک در روزنامة محلی استفاده میکنند؟ یافتههای تحقیق
در جدول  4نشان میدهد که در مجموع  31نفر از مدیران ،دبیران ،خبرنگاران و استادان برجستة
روزنامهنگاری مورد بررسی (54/4درصد) ،از طراحی و گرافیک ،در روزنامه محلی در حد زیاد
و یا خیلی زیاد بهره میبرند و استفاده  20نفر (35/1درصد) نیز از طراحی و گرافیک ،در روزنامه
محلی در حد کم و یا خیلی کم است.
سؤال دوازدهم بیان میدارد که مدیران ،دبیران ،خبرنگاران و استادان برجسته روزنامهنگاری ،به اخبار
تولیدی در روزنامههای محلی چه میزان اهمیت میدهند؟ یافتهها نشان داد 53 ،نفر (73درصد) از مدیران،
دبیران ،خبرنگاران و استادان روزنامهنگاری ،با اهمیت اخبار تولیدی در روزنامههای محلی ،موافق و یا
کام ً
ال موافق هستند؛ و فقط یک نفر (1/8درصد) ،با اهمیت این موضوع به نسبت مخالف بوده است .سه
نفر (5/3درصد) نیز در این باره هیچ نظری ابراز نداشتهاند( .جدول )4
در سؤال سیزدهم این موضوع مطرح شد که مدیران ،دبیران ،خبرنگاران و استادان برجسته
روزنامهنگاری ،به تناسب میان شاغالن و پستهای تخصصی مورد نیاز چه میزان اهمیت میدهند؟
یافتههای جدول  4نشان میدهد ،که  32نفر (56/1درصد) از جمعیت مورد مطالعه با این مورد
که تناسب میان شاغالن و پستهای تخصصی مورد نیاز اهمیت دارد ،به نسبت موافق و یا کام ً
ال
موافقاند .و  8نفر (14/1درصد) با آن به نسبت مخالف و یا کام ً
ال مخالف هستند.
در سؤال چهاردهم این موضوع مطرح شد که مدیران ،دبیران ،خبرنگاران و استادان برجسته
روزنامهنگاری ،به عالقه و انگیزه خبرنگار در روزنامه محلی چه میزان اهمیت میدهند؟ اهمیت عالقه
و انگیزه خبرنگار در روزنامه محلی با سؤال از مدیران ،دبیران ،خبرنگاران و استادان روزنامهنگاری
مورد بررسی قرار گرفته و نشان داد  47نفر (81/1درصد) از مدیران ،دبیران ،خبرنگاران و استادان
روزنامهنگاری ،با اهمیت عالقه و انگیزه خبرنگار در روزنامهنگاری محلی به نسبت موافق و یا
ال موافقاند .در مقابل فقط  5نفر ( 8/6درصد) با این مورد به نسبت و یا کام ً
کام ً
ال مخالف بودهاند؛
در واقع عالقه و انگیزة خبرنگار را در روزنامهنگاری محلی دارای اهمیت نمیدانند( .جدول)4
سؤال پانزدهم بیان داشت که مدیران ،دبیران ،خبرنگاران و استادان برجسته روزنامهنگاری،
چه میزان به مطالب آموزنده ،تنوع خبر ،گزارش خبری و اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی بومی
محلی اهمیت میدهند؟ بررسی اهمیت مطالب آموزنده و تنوع خبر و گزارش خبری و اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی بومی محلی ،به عنوان کیفیت ،در نقطه مقابل تعداد صفحات به عنوان کمیت
مطالب ،قرار داده شد و در این خصوص نظر مدیران ،دبیران ،خبرنگاران و استادان برجسته
روزنامهنگاری ،مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این بررسی در جدول  4درج شده است که
 34نفر (58/7درصد) یعنی بیش از نیمی از نمونه با این نکته که مطالب آموزنده و تنوع خبر و
گزارش خبری و اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی بومی محلی در روزنامهنگاری محلی اهمیت

ق و  16نفر (27/6درصد) نیز با این مورد نسبت ًا مخالف و یا کام ً
دارد ،کام ً
ال
ال موافق و یا نسبت ًا مواف 
مخالف بودهاند.
جدول  .4توزیع فراوانی دیدگاه مدیران ،دبیران ،خبرنگاران و استادان روزنامهنگاری شاغل در دفاتر
روزنامههای محلی پیرامون پرسشهای یازدهم تا دوازدهم

از طراحی و گرافیک در روزنامه محلی چه میزان
استفاده میکنید؟
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نسبت به تناسب میان شاغالن و پستهای تخصصی
مورد نیاز چه میزان اهمیت میدهید؟

جمع

0

0

خیلی زیاد

11

کم

1

کم

زیاد

نسبت ًا مخالفم
بی نظرم
نسبت ًا موافقم

نسبت ًا مخالفم
بی نظرم
نسبت ًا موافقم

کام ً
ال موافقم

0

17

28/3

1

1/7

خیلی زیاد
کام ً
ال مخالفم
بی نظرم
نسبت ًا موافقم

18/3

19/3

29/8

36

نسبت ًا مخالفم

10/0

10/5

1/7

بی نظرم
زیاد

6/7

7/0

1/8

3

کام ً
ال موافقم
کام ً
ال مخالفم
نسبت به مطالب آموزنده و تنوع خبر و گزارش
خبری و اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی بومی محلی
چه میزان اهمیت میدهید؟

20

33/3

35/1

بی نظرم

6

کام ً
ال موافقم
کام ً
ال مخالفم
نسبت به عالقه و انگیزة خبرنگار در روزنامه محلی
چه میزان اهمیت میدهید؟

16

26/7

28/1

خیلی کم

4

خیلی کم

نسبت به اخبار تولیدی در روزنامههای محلی چه
میزان اهمیت میدهید؟

فراوانی

درصد

درصد معتبر

7

5/0

60/0

43/3

45/6

6

10/0

3
6

23
24
4

1/8

11/7

17

2

63/2
12/3

28/3

26

5/3

3/3
5/0

29/8
10/5
3/4
5/2

10/0

10/3

40/0

41/4

38/3
6/7

39/7
6/9

12

20/0

20/7

19

31/7

32/8

60

100/0

8

15

13/3
25/0

13/8
25/9

100/0

نتیجهگیری و پیشنهادها
این تحقیق ،با هدف بررسی میزان شناخت روزنامهنگاران محلی از جایگاه حرفهای روزنامهنگاری
محلی ،انجام شد .نتایج بررسی ویژگیهای حرفهای و جمعیتشناختی متخصصان و کارشناسان
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حوزه روزنامهنگاری محلی ،نشان داد که با عنایت به دامنة سنی نمونه ،بیشتر مدیران ،دبیران،
خبرنگاران و استادان برجسته روزنامهنگاری ،جوان هستند .همچنین با توجه به بررسی جنسیت
نمونه ،مشخص شد که حرفه روزنامهنگاری محلی در ایران ،حرفهای مردانه است و در حال
حاضر ،زنان سهم بسیار کمتری از فعالیت در این حوزه را ،در دست دارند .اغلب مدیران و دبیران
و روزنامهنگاران مورد مطالعه ،دارای تحصیالت فوق دیپلم هستند که با توجه به ساختار سنی
جمعیت نمونه ،طبیعی است .بررسی رشته تحصیلی جمعیت نمونه ،نشان داد که بیش از نیمی از
جمعیت مدیران و دبیران و روزنامهنگاران ،از رشتههای غیرتخصصی و گاه غیرمرتبط در این حرفه
مشغول هستند ،این موضوع میتواند به نوبه خود از آسیبهای این حرفه محسوب شود؛ الکن نتایج
بیانگر قدمت نسبی سابقه کار در حرفة روزنامهنگاری است.
بررسی الگوی پاسخهای افراد نمونه نشان داد ،مدیران ،دبیران ،خبرنگاران و استادان برجسته
روزنامهنگاری ،آگاهی دارند که رعایت اصول حرفهای روزنامهنگاری و تخصص روزنامهنگاری
در جذب مخاطب بسیار مهم است؛ همچنین ،تأثیر پاداش ،تشویق ،حقوق و مزایا؛ امکانات
سختافزاری و نرمافزاری ،رابط خبری ،ویزیتور ،کارآموز و کارمند و وجود شبکههای مجازی
را در کیفیت کار روزنامهنگاری محلی با اهمیت میدانند؛ اما در هیچیک از این زمینهها شناخت
کافی ندارند .همچنین آنها میدانند داشتن مدرک تحصیلی مرتبط ،انتشار مرتب و پوشش اخبار و
موضوعات مورد انتظار مخاطبان؛ تناسب میان اخبار سیاسی ،اجتماعی و ورزشی محله ،در کیفیت
کار روزنامهنگاری محلی با اهمیت است؛ اما در هیچیک از این زمینهها نیز شناخت کافی ندارند.
این یافتهها ،از یک سو نشان میدهد ،به طور کلی اکثریت قاطع مدیران ،دبیران ،خبرنگاران و
استادان برجسته روزنامهنگاری ،با لزوم داشتن مدرک تحصیلی مرتبط با کار روزنامهنگار حرفهای
موافق و آن را الزمه کار روزنامهنگار حرفهای محلی میدانند ،از سوی دیگر ،نسبت پایینی از آنان،
موارد دیگری ـ نظیر تجربه و انگیزه و عالقه و  ..ـ را برای این حرفه فراتر از آموزشهای دانشگاهی
یا مدرک دانشگاهی ،میدانند.
یافته دیگر تحقیق این است که کارشناسان و متخصصان حوزه روزنامهنگاری محلی ،کاربرد طراحی
و گرافیک در روزنامه محلی؛ تناسب میان شاغالن و پستهای تخصصی مورد نیاز؛ تنوع خبر و گزارش
خبری و اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی بومی محلی؛ لزوم زمینههای اقلیمی ،تاریخی و فرهنگی محله را
در کیفیت کار روزنامهنگاری محلی با اهمیت میدانند؛ اما شناخت کافی از آنها ندارند.
همچنین ،در خصوص مشکالت و محدودیتهای روزنامهنگاری محلی؛ یافتهها نشان داد،
فقط حدود نیمی از مدیران ،دبیران ،خبرنگاران و استادان برجسته روزنامهنگاری از وجود مشکالت
و محدودیتها ،آگاهی دارند و مابقی در این باره ،شناخت کافی ندارند .تمام مدیران ،دبیران،
خبرنگاران و استادان برجسته روزنامهنگاری از پایین بودن وضعیت اقتصادی و اجتماعی مخاطبان
محلی خود ،آگاهی دارند.

بر اساس یافتههای تحقیق ،و با توجه به تأثیر رعایت اصول حرفهای و تخصص روزنامهنگاری
در جذب مخاطب؛ و تأثیر پاداش و امکانات ،در کیفیت کار روزنامهنگاری محلی ،پیشنهاد میشود،
که حمایتهای ساختاری بیشتری از روزنامههای محلی به عمل آید ،تا این روزنامهها در رقابت با
روزنامههای ملی ،بتوانند به رسالت خود در توسعه آگاهیبخشی محله ،بهتر عمل کنند.
این تحقیق نشان داد که حتی مدیران و کارشناسان روزنامهنگاری محلی ،دربارة زمینههای
حرفهای و مالی مورد نیاز روزنامهنگاری محلی ،شناخت کافی ندارند .بر این اساس ،پیشنهاد
میشود ،که دورهها و کارگاههای مختلف و تخصصی درباره اهمیت این زمینهها و آموزش مقدماتی
مهارتهای الزم در زمینههای حرفهای ،الزام ًا برای کلیه کارشناسان و مسئوالن ،برگزار شود.
یکی از یافتههای تحقیق ،تأیید فقر مالی در میان مخاطبان روزنامههای محلی بود ،تا جایی که
کارشناسان و مدیران روزنامهنگاری نیز ،بر پایین بودن وضعیت اقتصادی و اجتماعی مخاطبان
محلی خود ،آگاهاند .با عنایت به این یافته ،پیشنهاد میشود که روزنامههای محلی ،در کتابخانهها و
مکانهای عمومی ،در دسترس همگان قرار گیرد.
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