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 مقدمه

ای نیز مانند سایر سازمانها برای دستیابی به اهداف خود نیازمند تدوین استراتژی سازمانهای رسانه

ها، مدیریت استراتژیک برای آنها گیری در روزنامهتصمیمهستند. به دلیل پیچیدگی و ظرافت 

کنند، محیطی که در آن رقبای ها در محیط ناپایدار و متغیر فعالیت میضروری است. روزنامه

ای تنوع ذینفعان در فعالیتهای رسانه قدرتمندی همچون رادیو و تلویزیون و اینترنت نیز حضور دارد.

راد و گروههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی دانست و نیز سیر تحوالت توان آنها را تمامی افکه می

دهد. این مواردو ها را تحت تاثیر قراد میفناوری و شتاب روزافزون پیشرفتهای فنی فعالیت رسانه

ها بیش از هر ها و رسانهروزنامه ریزی استراتژیک را براینیاز به برنامه بسیاری از نکات دیگر،

دهد. در کشور ما ایران نیز مسائل خاص خود وجود دارد که اهمیت ان میسازمان دیگری نش

سازد.  در کشور ما جمعیت  ها را بیشتر میمدیریت استراتژیک و تدوین استراتژی برای رسانه

ها،  دهد، ضعف شبکه توزیع روزنامهجوان و تحیصل کرده بخش بزرگی از جامعه را تشکیل می

ها ها و درآمدها، کارکرد نادرست روزنامهین مالی و متعادل نمودن هزینهها در تاممشکالت روزنامه

که در بسیاری از موارد به جای اطالع رسانی کارکرد احزاب و گروههای سیاسی را بر عهده 

سلط داشته باشند، افزایش گیرند، کمبود مدیرانی که به هر دو مقوله مدیریت و رسانه آگاهی و تمی

  نگاری، عدم امنیت شغلی وران جوان و دارای تحصیالت آکادمیک روزنامهنگاتعداد روزنامه

سازد که  بقای یگر این نکته را بیش از پیش روشن میبسیاری از عوامل درونی و بیرونی د

های مناسب امکان پذیر ها در این محیط بسیار پیچیده و متحول  بدون  تدوین استراتژیروزنامه

 باشد. نمی

های مدیران مسئول و ه با نگاهی به مستندات موجود که بخش زیادی از آنها مصاحبهدر این مقال

ها استخراج های تدوین استراتژی در این روزنامهباشد، شیوههای کشور میسردبیران برخی روزنامه

 زیرا استراتژیستها معموالً مدیران ارشد سازمانها و موسسات هستند. ،شودمی
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 مفاهیم اصلی 

ها معرفی برخی اصطالحات مربوط به مدیریت استراتژیک ورود به بحث تدوین استراتژیپیش از 

ضروری است. پیش از هر چیز تعریف مدیریت استراتژیک به عنوان موضوع این مقاله الزم است. 

ای چندگانه است که مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه» 

 (1389)دیوید, « سازد به هدفهای بلند مدت خود دست یابد.می سازمان را قادر

فرآیند مدیریت استراتژیک شامل سه مرحله تدوین استراتژیها، اجرای استراتژیها و ارزیابی 

شود، فرصتها وتهدیدهای استراتژیها است. در مرحله تدوین استراتژیها ماموریت سازمان تعیین می

شود و محیط خارجی و نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان شناسایی شده، هدفهای بلند مدت تعیین می

شود و در نهایت برای ادامه فعالیت موسسه استراتژی استراتژیهای گوناگون در نظر گرفته می

 (1389)دیوید, شود. خاصی انتخاب می

بنابراین در ، از آنجا که در تعریف مدیریت استراتژیک عنوان شد که این مدیریت علم و هنر است  

شوند. شهودی و تجزیه و تحلیلهای علمی در کنار یکدیگر به کار گرفته میاین مدیریت قضاوتهای 

سازد که همواره بر محیط فعالیت با تغییرات نیز مدیران استراتژیک را وادار مینیاز به سازگاری 

خود نظارت داشته باشند و با شناسایی تغیرات و تحوالت محیط نسبت به آن واکنش مناسبی را اتخاذ 

دستیابی به اهداف بلند مدت سازمان به آنها کمک کند و حتی در صورت لزوم در اهداف  کنند که در

 بازنگری کرده و بر اساس شرایط جدید اهداف و ماموریتهای جدیدی برای سازمان تعریف شود.

گانه تدوین، اجرا و ارزیابی و رابطه بین اجزای اصلی در الگوی مدیریت استراتژیک مراحل سه

یت استراتژیک نشان داده شده است. در این الگو تعیین ماموریت، بررسی عوامل خارجی فرآیند مدیر

ها به عنوان اجزای اصلی و داخلی، تعیین هدفهای بلند مدت و تدوین، ارزیابی و انتخاب استراتژی

 های تدوینمرحله تدوین استراتژیها مشخص شده است. در ادامه مقاله باتاکید بر این عوامل به شیوه

 شود.های ایران پرداخته میاستراتژی در برخی از روزنامه

 بیانیه ماموریت

ماموریت یک سازمان نشان دهنده علت یا فلسفه وجودی و رسالت  سازمان و به عبارتی دیگر بیانگر 

 هویت سازمان است

بیانیه ماموریت یک سازمان، یک سند مکتوب است که ماموریت سازمان را به اطالع ذینفعان 

 سانده و آن را فرا راه فعالیتهای سازمان قرار می دهد.ر
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  بیانیه ماموریت جمله یا عبارتی است که مقصود یک سازمان را از سازمان مشابه متمایز می کند.

سه هدف اقتصادی، جهت استراتژیک همه سازمانها را  مشخص می سازد. این هدفها که ممکن است 

موسسه  بقاء و حیاتحفظ شده باشند یا اینکه بیان نشده باشند در بیانیه ماموریت به صراحت منعکس 

به عنوان  ه هدف چنان بدیهی هستند که غالبا  است. متاسفانه این س مستمرسودآوری  و رشداز طریق 

 (1389)اعرابی,  مانند.گیری استراتژیک از نظر دور میجهت اصلی در تصمیم

شود که بیانگر ارزشها و اولویتهای یک سازمان است. ماموریت یا رسالت باعث میرسالت    

استراتژیستها درباره ماهیت و دامنه فعالیتهای کنونی شرکت بیاندیشند و نیز جذابیتهای بالقوه بازارها 

و فعالیتهای آن را مورد ارزیابی قرار دهند.  رسالت یا ماموریت سازمان نموداری است که مسیر 

همه سازمانها برای  %60دهد که حدود نماید. نتیجه یک تحقیق نشان میآینده سازمان را مشخص می

اند و نیز سازمانهایی که ماموریت سازمانهایی که خود یک رسالت یا ماموریت رسمی درنظر گرفته

 (1389)دیوید, تر است. ارند درمقایسه با سازمانهای ضعیف، متعالیعملکرد عالی د

ماموریت سازمانها از نظر حجم،  محتوا، شکل و پرداختن به جزئیات با هم متفاوت هستند اما با 

زمان در فرآیند مدیریت استراتژیک، معموالً بیانیه ماموریت شامل موارد توجه به اهمیت ماموریت سا

 زیر است:

سازمان به چه کاری مشغول است و چرا به وجود آمده  سازمان چیست؟ محصول )کاال یا خدمات(

 است.

 سازمان چه کسانی هستند؟ مشتری

  هدف سازمان چیست؟ بازار

 نوع بازار یا بازارهای هدف و محدوده و گستردگی جغرافیایی آن چقدر است؟

 مورد استفاده سازمان چیست؟آوری فن

های فلسفی و اخالقی انها وآرزوها، اولویتیا مرام سازمان باورهای بنیادی، ارزشها، آرم فلسفه

  اصلی سازمان  را بیان می کند.

، هر سازمانی ابتدا باید توان تداوم حیات داشته باشد، در سازمان توجه به بقا، رشد و سودآوری

نتیجه باید به فکر رشد و توسعه و پیشی گرفتن از رقبا باشد و برای عملی کردن بقا و رشد؛ هر 

 کند باید سودآور باشدمان طی میروندی که ساز

 یا مزیت رقابتی سازمان چیست؟ شایستگی متمایز
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را به  سازمانمثبت باشد موفقیت  سازمانتصویر ذهنی عمومی از  اگر توجه به تصور مردم،

آیا سازمان نسبت به مسایل اجتماعی، جامعه  همراه دارد. در بیانیه ماموریت باید مشخص شود که

 و محیط واکنش مناسب نشان می دهد؟

در گرو . موفقیت سازمانها ش آنها برای سازمان را نشان دهدزو ار توجه به کارکنان

 (1389)اعرابی,  برخورداری از نیروی کار توانمند است.

ت باشند. اما اکثر ها نیز باید دارای بیانیه ماموریماموریت، روزنامهبا توجه به اهمیت بیانیه    

های ایرانی فاقد بیانیه ماموریت هستند و یا اینکه این بیانیه ماموریت منتشر نشده است. در روزنامه

 شوند.های ایرانی بررسی میهای ماموریت روزنامهادامه چند نمونه از بیانیه

 جام جمروزنامه بیانیه ماموریت 

در وبسایت جام جم آنالین که پایگاه خبری وابسته به روزنامه جام جم است بیانیه ماموریت این پایگاه 

در قسمت درباره ما آورده شده است. در این بیانیه قید شده که اصول و اهداف این پایگاه اینترنتی با 

ه عنوان بیانیه ماموریت روزنامه توان آنرا بجم یکسان است. بنابراین میاصول واهداف روزنامه جام

 جم نیز در نظرگرفت. این بیانیه به شرح زیر است.جام

روزنامه معتبري به همین نام در –"جام جم آنالین" پایگاه خبري وابسته به موسسه "جام جم " 

به عنوان نخستین روزنامه سایبر ایراني تولد یافت و از  1381است كه نوزدهم مهرماه  -ایران 

هنگام، بي وقفه در كار ارایه اخبار و اطالعات از گوشه و كنار جهان به مخاطبان بوده  همان

 است.

"جام جم آنالین" مي كوشد تا "روزنامه اي براي همه " و "دریچه اي به سوي رویدادهاي جهان" 

 باشد.

 اصول و اهداف این پایگاه خبري، همان است كه براي روزنامه "جام جم" تعریف شده است:

 اطالع رساني صحیح با تاكید بر ماهیت فرهنگي و اجتماعي روزنامه 

 گسترش اعتماد و آرامش عمومي و پرهیز از اضطراب آفریني 

 پرهیز از جنجال سازي و هیاهو 

  تقویت رابطه دو سویه مردم و رسانه ملي 

 .پاسخگویي به نیازهاي فكري اقشار و طبقات مختلف مردم 
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موجب شده است تا جام جم نه تنها به ایجاد پایگاه اینترنتي بیندیشد بلكه شعار "روزنامه اي براي همه" 

براي پاسخ به نیازهاي مخاطبنش در كوتاهترین زمان ممكن، همه تالش خویش را از طریق ارایه 

 اخبار و گزارشهاي تولیدي، ترجمه و یا گردآوري از دیگر رسانه ها به عمل آورد.

م با پیشرفت فناوري، محصوالت گوناگون خبري را در اختیار جام جم آنالین مي كوشد تا همگا

، امكان  1386مخاطبان قرار دهد و از همین رو، با بازنگري در شكل صفحه خود، از بهمن ماه 

 بهره گیري از صدا، تصویر و فیلمهاي كوتاه خبري را فراهم كرده است.

لب را به صورت دسته بندي شده در این پایگاه خبري عالوه بر آنكه در بخشهاي مختلف خود، مطا

اختیار مخاطبان مي گذارد، به تناسب اهمیت رویدادها، صفحات جدیدي را براي عرضه بهتر و كاملتر 

 تحوالت یك رویداد مي گشاید.

 مطالب جام جم آنالین را مي توان به طور عادي در گزینه هاي یادشده جست وجو و مطالعه كرد:

مطالب مربوط به دستاوردها ، رویدادها ، جلسات ، تحوالت و سخنراني هاي فرهنگي،  فرهنگي:

ادبي و هنري در این بخش جمع آوري شده اند و خوانندگان عالقمند به موضوعات فرهنگي داخلي و 

 خارجي مي توانند از این بخش استفاده الزم را ببرند. 

یکي از لذتبخش ترین عادات اهل مطالعه و بدون شک، پیگیري رویدادهاي هنري در رسانه ها 

روزنامه است. دنیاي هنر و هنرمند دنیایي لطیف ، پر رمز و راز و پر از اعجاب و سرزندگي است. 

خواندن هر خبر ، گزارش ، تحلیل و مقاله ادبي و هنري مي تواند روحیه خواننده را عوض کند و 

از جام جم آنالین خوانندگان مي توانند این مهم  بخشي از طراوت هنر را به او ببخشد.در این قسمت

 را تجربه کنند.

اگرچه رسانه ها، ابزارهایي فرهنگي اند اما از آنجا كه برنامه هاي رادیو و  رادیو و تلویزیون:

تلویزیون مخاطبان بسیار وسیعي دارند و این مخاطبان همواره دوست دارند در مورد برنامه هاي 

 ند و بیشتر بدانند، مطالب مربوط به آن در این بخش تقدیم آنان مي شود.مورد عالقه خود بخوان

آشنا شدن با هنرمندان یک سلاير تلویزیوني موفق و یا خواندن اخبار مربوط به فعالیت هاي جدید 

رادیو و تلویزیون از موضوعات بسیار پر طرفدار است. از سوي دیگر در صحنه بین المللي نیز 

با همین موقعیت رو به روست و لذا در بسیاري مواقع اخبار ، گزارش و مقاالت رادیو و تلویزیون 

خوبي در این زمینه تولید مي شود که مجموعه همه این ها در این قسمت از جام جم آنالین در اختیار 

عالقه مندان قرار مي گیرد. تعلق داشتن موسسه جام جم به صداوسیما مسئولیت ما را در این زمینه 

 تر كرده است. سنگین
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بخش اقتصاد سایت جام جم آنالین متشکل از اخبار داخلي و خارجي مربوط به این حیطه  اقتصادي:

است. عالوه بر آخرین اخبار و تحلیل هاي اقتصادي داخلي که برخي از آنها تولید خبرنگاران 

به تحوالت بازار روزنامه جام جم است مي توانید در سطح بین المللي نیز از آخرین اخبار مربوط 

نفت ، باال و پایین شدن قیمت ها در بورس اوراق بهادار کشورهاي پیشرفته ، رشد سرمایه گذاري 

خارجي در یک کشور آسیایي و یا خریدهاي کالن ، فروش هاي بزرگ ، تنظیم قراردادها و توافقنامه 

 هاي اقتصادي و... مطلع شوید. 

جتماعي روزنامه جام جم تهیه مي شود و در نسخه چاپي آنچه توسط خبرنگاران حوزه ا اجتماعي :

این روزنامه به چشم مي خورد در این قسمت به صورت آنالین در اختیار خوانندگان و عالقمندان ، 

خصوصا خوانندگان خارجي قرار مي گیرد. جام جم آنالین نیز در بسیاري از اوقات اقدام به تهیه 

رده که ماحصل آن در همین قسمت دراختیار عالقمندان قرار گزارش ها و اخبار اجتماعي خارجي ک

 مي گیرد.

در این قسمت از سایت ، خوانندگان مي توانند اخبار داخلي کشور را دنبال کنند. آخرین  سیاسي:

سخنراني ها ، رویدادهاي مهم، گزارش هاي خبري ، مصاحبه ها ، و گفت وگوها در باره مسائل 

نهادهاي سیاسي و احزب و شخصیتهاي كشور در باره آن در این  سیاسي كشور و مواضع دولت،

بخش در اختیار مخاطبان قرار مي گیرد. اخبار تحوالت مربوط به انرژي هسته اي را نیز باید در 

 همین صفحه جست و جو كرد.

روز  این ستون ویژه انتشار یادداشتها و مقاالت روزنامه یا عقیده خوانندگان در باره مطالب یادداشت:

ایران و جهان است. اگر مایل هستید در این زمینه مطلبي بنویسید، از طریق گزینه "تماس با ما" ، 

 روزنامه آماده دریافت دیدگاهها و مطالب ارزنده شما است.

 كاریكاتور هر روز جام جم را هم در این صفحه خواهید دید.

شبکه هاي تلویزیوني خبري چون  با روي دادن هر خبر فوري در جهان که از طریق بین الملل:

BBC  ،CNN  و... بالفاصله اعالم مي شود ، ترجمه آن را با کمترین فاصله ممکن مي توانید در

این بخش از سایت جام جم آنالین بخوانید. بخش بین الملل سایت جام جم آنالین یکي از فعال ترین و 

مي توان گفت مهمترین رویدادهاي  پر حجم ترین بخش ها از لحاظ خبر و محتوا است. به جرات

خبري بین المللي ، مانند دستگیري صدام ، ترور رفیق حریري و نمونه هاي دیگري از این دست را 

زودتر از سایر سایت هاي خبري اینترنتي فارسي زبان و حتي برخي از خبرگزاري ها اعالم کرده 

ایت بوده است که در استفاده از منابع ایم و دلیل آن ضریب باالي آمادگي و هوشیاري خبرنگاران س
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خبري بین المللي دقیق و درست عمل مي کنند.همچنین اگر مي خواهید از آخرین اطالعات و اخبار 

روز جهان خصوصا_ تحوالت عراق ، فلسطین و سایر مناطق جهان آگاه شوید مي توانید به این 

 قسمت رجوع کنید. 

ي روزنامه جام جم در همه نقاط كشور فعال است و خبرنگاران از آنجا كه دفاتر نمایندگ شهرستانها:

پركاري نیز در اختیار دارد تولیدات آنها در قالب این آیتم جمع آوري شده و عالقمندان به هر استان 

 مي توانند اخبار مربوط به خود را در این بخش پیدا كنند. 

قمند به مطالعه جذاب بوده است. سایت تاریخ همواره براي خوانندگان روزنامه و افراد عال تاریخ:

جام جم آنالین با توجه به این عالقمندي و جذابیت هر روز یک حادثه مهم تاریخي را با توجه به 

اهمیت آن براي خوانندگان تشریح مي کند. از سوي دیگر تمامي گزارش ها ، اخبار و تحلیل هاي 

ي مي شود که مي تواند براي عالقه مندان تاریخي داخلي وخارجي دیگر نیز در این بخش گرد آور

این رشته و خصوصا دانشجویان و محققان مثمر ثمر باشد و از آن به مانند یک کتابخانه آنالین 

 استفاده نمایند. 

اخبار ، گزارش ها و مقاالتي که به طور عمومي در مقوله علم ، دانش و فناوري مي گنجند  دانش:

در این بخش متمرکز شده اند. هر روز شرکت ها و صاحبان بزرگ فن آوري جهان محصوالت تازه 

ت اي را به دنیاي تشنه استفاده از فن آوري ارائه مي کنند و شما با ارتباط دائم با این قسمت از سای

مي توانید اطالعات خود را در این زمینه روز آمد کنید. اخبار علمي مربوط به محیط زیست و 

 سالمت را نیز مي توان در همین صفحه جست.

اخبار و مطالب ورزشي از جذاب ترین موضوعاتي هستند که خوانندگان روزنامه هاي  ورزشي:

از سایت جام جم آنالین مي توانید جدیدترین چاپي والکترونیکي به آن اهتمام مي ورزند. در این بخش 

 و به روز ترین اخبار ورزشي ایران وجهان را مورد بررسي قرار دهید. 

روزانه هزاران حادثه بزرگ و کوچک در سراسر ایران و جهان اتفاق مي افتد که دانستن و  حوادث:

باشد و نیز تشنگي مخاطبان خبر دار شدن از آنها مي تواند براي خوانندگان و مسووالن عبرت اموز 

درخصوص جدیدترین اطالعات را فرو بنشاند. مردم هر صبح که از خواب بلند مي شوند دوست 

دارند بدانند در مدتي که خواب بوده اند چه اتفاقاتي در کشورشان و در جهان روي داده است. این 

ذاب ترین اخباري که در بخش از جام جم آنالین مجموعه کاملي است از حوادث ایران و جهان. ج

 ایران وجهان اتفاق مي افتد و شگفت انگیز و بعضا غیر قابل باور است ، در این قسمت جمع شده اند. 
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روزنامه جام جم به طور میانگین هر روز یک گفتگوي اختصاصي با افرادبرجسته اعم از  گفتگو:

دهد که مجموعه اي از این مسووالن ، هنرمندان ، كارشناسان و احاد دیگر جامعه ترتیب مي 

 گفتگوها در این بخش متمرکز شده است. 

جذاب ترین اخباري که در ایران وجهان اتفاق مي افتد و شگفت انگیز و بعضا غیر  طنز و سرگرمي:

قابل باور است ، در این قسمت جمع شده اند. به نوعي دیگر مي توان گفت اخبار مربوط به 

 هاي دنیا از هرلحاظ در این بخش گرد آمده است.«ترین»

هان ، موضوعات جالب و سرگرم در این بخش تصاویري از رویدادهاي مهم ایران و ج عكس :

كننده، حوادث و در كل هر تصویري كه ارزش خبري و ارزش بصري دارد انتخاب مي شود و در 

بخشهاي متنوع موضوعي به صورت عكس خبري یا در قالب آلبوم تصویري در اختیار عالقه مندان 

 بخش گنجانده شده است. قرار مي گیرد. گزینه اي نیز براي دریافت عكسهاي زیباي مخاطبان در این

اي است که از بدو انتشار به اهمیت ضمیمه ها توجه داشته و براي جام جم تنها روزنامه ضمائم: 

مخاطبان خود اقدام به انتشار انواع آن نموده است. هر کدام از آنها در روز مشخصي همراه با 

الفاصله پس از انتشار از طریق روزنامه ، در اختیار عالقه مندان قرار مي گیرد.ضمائم روزنامه ب

 سایت اینترنتي جام جم در اختیار کاربران روزنامه سایبر قرار مي گیرد. 

جام جم آنالین در این بخش ، اخبار تولیدي روزنامه و شماري از تحوالت ایران را به انگلیسي:  

 زبان انگلیسي تقدیم خوانندگان مي كند.

جام جم مي توانند هر روز با کلیک کردن بر این آیتم مي  کابران اینترنتي روزنامه نسخه چاپي:

، این روزنامه را به  PDFتوانند مطالب نسخه چاپي روزنامه را مشاهده كرده و یا از طریق گزینه 

 همان شكل كه منتشر شده است، تماشا کنند. 

خوانده اید مجددا ممکن است شما بخواهید مطلبي را که چند روز یا چند ماه پیش در روزنامه  آرشیو:

 مرور کنید یا از آن استفاده نمایید. براي این کار مي توانید به این بخش از سایت رجوع کنید. 

اگر مایلید تا روزنامه جام جم هر روز از طریق پست به منزلتان بیاید ولي وقت  اشتراک روزنامه:

ه صورت آنالین روزنامه را مراجعه به موسسه را نیز ندارید با رجوع به این قسمت مي توانید ب

 مشترک شوید. 

موسسه جام جم برخي از کتاب هایي را که پیشتر در روزنامه به صورت پاورقي منتشر  انتشارات:

کرده به صورت کتاب نیز به بازار نشر فرستاده است.لیستي از این کتب و توضیح مختصري در 

 باره آنها در این قسمت از سایت منتشر شده است. 
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: امروزه با پیشرفت دانش هواشناسي و گسترش زندگي ماشیني، برنامه ریزي دقیق براي هواآب و 

روزهاي آینده به یك مساله حیاتي تبدیل شده است، به گونه اي كه بدون دانستن شرایط آب و هوا شاید 

گزینه نتوان حتي به سفري كوتاه به اطراف شهر رفت یا برنامه اي براي دیدار با دوستان ریخت.این 

به شما كمك مي كند تا با آگاهي از دیدگاههاي كارشناسي در باره وضعیت آب و هوا، براي زندگي 

 خود بهتر برنامه ریزي كنید.

بورس روز به روز در اقتصاد ایران و جهان بیشتر ایفاي نقش مي كند و با تغییرات لحظه به بورس: 

رد. ما با ارتباط مستقیم از طریق این گزینه لحظه، چشمان بسیاري را همواره به سوي خود خیره دا

به تاالر بورس اوراق بهادار تهران این امكان را براي مخاطبان فراهم كرده ایم تا هر زمان كه 

 )وبسایت جام جم آنالین( خواستند از تازه ترین تحوالت و افت و خیزهاي بورس كشور آگاه شوند.

بیانیه ماموریت اهداف هر یک از بخشهای روزنامه و مخاطبان آنها مشخص شده است. در این 

 تکنولوژیهای مورد استفاده معرفی شده و مزیتهای این روزنامه نسبت به رقبا مطرح شده است.

 بیانیه ماموریت روزنامه خراسان

سراسري منتشر ترین روزنامه محلي ایران است كه اكنون به صورت رروزنامه خراسان، قدیمي

منتشر شده است. خط مشي اصلي  1/4/1328شود. اولین شماره روزنامه خراسان در تاریخ مي

 شود. بوده و صبحها منتشر مي« فرهنگي، اجتماعي، سیاسي، خبري»روزنامه 

طرفانه، رعایت مصالح انقالب و نظام، حركت در چارچوب قانون اساسي و رساني دقیق و بياطالع

 باشد. در انتشار اخبار و مردمي بودن از ویژگیها و اصول كاري روزنامه خراسان مي سرعت و دقت

روزنامه خراسان وابسته به هیچ جناح سیاسي نبوده و صاحب امتیاز آن موسسه فرهنگي و هنري 

داراي چاپ همزمان در مشهد و تهران بوده  5/11/77باشد. روزنامه خراسان از تاریخ خراسان مي

اي و تجهیزات پیش از چاپ و چاپ مجهز است. اي، ماهوارهترین سیستمهاي رایانهو به مدرن

صفحه  8صفحه ویژه خراسان رضوي،  8صفحه تمام رنگي و بصورت سراسري،  20روزنامه در 

صفحه نیازمندیها در استان هاي خراسان  32صفحه ویژه خراسان جنوبي و  8ویژه خراسان شمالي، 

 )روزنامه خراسان:درباره ما(نتشر مي شود. رضوي، شمالي و جنوبي م

در این بیانیه ماموریت به طور خالصه به خط مشی، اهداف و فناوری مورد استفاده اشاره شده است.  

اگر چه این روزنامه سراسری است اما بازار هدف اصلی خود را استانهای خراسان رضوی، شمالی 

 کرده است. و جنوبی معرفی

 بیانیه ماموریت روزنامه  رسالت
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روزنامه رسالت ،تالش در تبلیغ رساالت خداوند متعال براساس اسالم عزیز و   هدف از انتشار

 مکتب اهل بیت علیهم السالم جهت تحقق همه جانبه احکام هللا و حاکمیت فقه و والیت فقیه می باشد.

توجهات ولی هللا اعظم حضرت بقیه هللا ارواحنا فداه، روزنامه رسالت بحول و قوه الهی و در سایه 

 مشی خود را بر موارد مشروحه ذیل استوار میدارد:

مرجع عالیقدر تقلید و بنیانگذار   زمینه سازی برای حاکمیت کامل موازین شرعی و اجرای نظرات-1

 شور.جمهوری اسالمی حضرت نائب االمام آیت هللا العظمی امام خمینی بر کلیه شئون ک

باال بردن آگاهی و بصیرت مردم با منعکس کردن صادقانه اخبار و رویدادهای داخلی و خارجی و -2

تحلیل و بررسی آنها، در جهت تحقق آرمانهای اسالم مصرح در قانون اساسی، در تمام ابعاد فرهنگی 

 ،علمی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، هنری و ...

 انقالب اسالمی ایران و افشای برنامه های ضد ارزشی استکبار جهانی.ارائه ارزشهای واالی -3

استعدادهای الهی افراد جامعه از طریق منعکس نمودن اقوال و نظرات   کشف، پرورش و معرفی-4

 گوناگون صاحب نظران در همه ابعاد سابق الذکر با حفظ ضوابط اسالمی.

ف مردم به ویژه وحدت بین مسلمین در داخل تالش در جهت حفظ و تحکیم وحدت بین اقشار مختل-5

 و خارج، و مبارزه با هر نوع حرکت تفرقه افکنانه در کشور و جوامع اسالمی.

 حمایت از مبارزات ملل محروم و مستضعفان جهان در مقابل استکبار.-6

 .تالش در جهت استقرار قسط و عدل اسالمی در جامعه و استیفای حقوق محرومان و ستمدیدگان-7

حفظ و حراست از تمامی مواریث انقالب اسالمی و به ویژه استقالل و آزادی و تقویت کامل نهادها -8

 و ارکان نظام جمهوری اسالمی ایران.

تالش جهت تداوم حضور مردم در صحنه های انقالب و تحقق مشارکت کامل آنان در همه زمینه -9

 های سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و نظامی.

در جهت ایجاد یا گسترش یک حرکت صحیح تبلیغی براساس روش پیامبر تالش مستمر -10

اکرم)ص( و ائمه اطهار)ع( در سطح مطبوعات و نشریات، و با توجه به اینکه رسول بزرگوار 

)ص( به خطاب "لست علیهم بمصیطر"مخاطب می باشند، از هر نوع تحمیل نظر ، فریب ، ایجاد جو 

، تملق ، گزافه ، دروغ ، هتک حیثیت و آبروی اشخاص ، ، غلو، غوغاساالری ، باند بازی  ارعاب

 اصناف ، اقشار و اقوام مختلف شدیدا پرهیز و اجتناب خواهد شد.
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این روزنامه ، در همه حال طرفدار حق و مدافع حزب هللا بوده و همچنانکه از وابستگی به -11

پرهیز میکند، از تقابل و حزب و انجمن و سازمان خاص و طرفداری از گروه و جامعه بخصوص 

 )هدف و خط مشی روزنامه رسالت( تنازع گروهگرایانه و همراه با عصبیت کامال اجتناب می نماید.

انداز این روزنامه است. زیرا در توان گفت که این بیانیه بیش از آنکه بیانیه ماموریت باشد، چشممی

طیف فعالیتها و تمایز توان بر اساس آن قالب موضوعات کلی و شعارگونه مطرح شده است که نمی

المی و ... نشان ها و حتی سایر نهادها از قبیل سازمان تبلیغات اساین روزنامه را با سایر روزنامه

 داد.

 بیانیه ماموریت روزنامه جمهوری اسالمی

روزنامه جمهوري اسالمي نخستین شکوفه مطبوعاتي انقالب اسالمي است که در بحبوحه فشارهاي 

 سیاسي تبلیغاتي دشمنان ملت، پا به عرصه وجود گذاشت. 

این روزنامه در واقع پاسخ منتشر شد. انتشار  1358نخستین شماره این روزنامه در نهم خرداد ماه 

به نیاز هاي عیني جامعه انقالبي ما در جهت دفاع، تبیین و تثبیت ارزشهاي اسالمي و آرمانهاي 

انقالب و ملت بود. دقیقا به همین خاطر بود که روزنامه از همان آغاز، جایگاه ویژه اي را در میان 

 اي را ایفا کرد.  مردم و مطبوعات کشور به خود اختصاص داد و نقش مسئوالنه

حفظ آرمانهاي ملت مسلمان و انقالبي، اصلي ترین محور فعالیت روزنامه از آغاز تا کنون بوده است 

که همواره با تالش در جهت اطاعت از رهبري، تقویت نظام منبعث از اراده ملت، حفظ وحدت کلمه 

 و بسیج نیروها براي حضور در صحنه به فعالیت خود ادامه داد. 

شهید تقدیم اسالم کرده است؛  50امه جمهوري اسالمي از ابتداي تاسیس تاکنون بیش از روزن

عزیزاني که در کسوت عضویت در هیات تحریریه، خبرنگاري، نمایندگي و توزیع روزنامه انجام 

وظیفه مي کردند، و در جریان دفاع مقدس بنوان نیروهاي داوطلب بسیجي در خط مقدم جبهه به 

 . شهادت رسیدند

روزنامه جمهوري اسالمي از نظر خط مشي حرفه اي و محتوایي، اهمیت ویژه اي به مسائل جهان 

)آشنایی با روزنامه اسالم داده و به همان نسبت در تالش است حرمت دیگر ادیان الهي را حفظ کند. 

 .جمهوری اسالمی(
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 بررسی عوامل خارجی و داخلی

عوامل محیطی عبارت است از نظارت، ارزشیابی و نشر اطالعات به دست آمده مربوط به  بررسی  

محیط سازمانی، میان افراد کلیدی و موثر آن سازمان بمنظور تدوین استراتژی سازمان. در بررسی 

عوامل خارجی ، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی سازمانها شناسایی می شوند تا مدیران بتوانند با 

برداری کنند و اثرات عوامل تهدید کننده را کاهش دهند یا از استراتژی مناسب از فرصتها بهره تدوین

باید هم بر محیط عمومی و هم بر محیط تخصی نظارت کرد تا بتوان آندسته از عوامل  آنها بپرهیزند.

 یی کرد.استراتژیک را که در موفقیت یا شکست شرکت تاثیر و نقش به سزایی دارند، کشف و شناسا

عوامل داخلی مربوط به درون شرکت یا سازمان هستند و برخالف عوامل خارجی در کنترل مدیریت 

  باشندسازمان می

محیط عمومی یا کالن  شامل نیروهای کالنی است که به طور غیر مستقیم بر فعالیت سازمان اثر 

 گذارند و شامل نیروهای زیر است:می

 فرهنگی -نیروهای اجتماعی -

 نیروهای اقتصادی -

 قانونی / حقوقی  -نیروهای سیاسی -

 نیروهای تکنولوژیکی -

ای شامل آندسته از عناصر یا گروههایی است که به طور مستقیم بر محیط تخصصی یا وظیفه  

 پذیرند و عبارتند از:گذارند و خود نیز از آن تاثیر میشرکت تاثیر می

 دولت -

 عرضه کنندگان  -

 یر مستقیم یا جانشین(رقبا )موجود، بالقوه، غ -

 مشتریان -

 بستانکاران -

 کارکنان -

 (1389)اعرابی,  اتحادیه های کارگری و تجاری و حرفه ای -

 شود.هایی اشاره میبرای مروری بر چگونگی بررسی عوامل داخلی و خارجی در ادامه به نمونه

 شرایط دست اندرکاران به این نتیجه رسیده بودند که: "هنگام تاسیس روزنامه ایران با توجه به تغییر 

دوران تولید انحصاری خبر به شکل تلکس به انتهای خود رسیده است و در واقع ما باید به دنبال 
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مجاری اطالعاتی بهتری برای برقراری ارتباط با مخاطب باشیم تا بدین وسیله در محصوالت 

  (1389نژاد, )وردیها تنوع ایجاد کنیم." خبرگزاری

در این  تجزیه و تحلیل محیطی ابتدا تصمیم بر طراحی و برنامه ریزی رادیو خبر بود اما از آنجا که 

با عامل حقوقی انحصاری بودن پخش رادیو و تلویزیون مواجه شد،  منجر به اقدام برای پخش 

 صوتی و تصویری بر روی اینترنت و در نهایت تاسیس روزنامه ایران شد. 

ل محیط تخصصی نیز اقدام به بررسی تمامی روزنامه های منتشره در کشور در برای تجزیه و تحلی

برای » گوید: در این زمینه دکتر وردی نژاد می شد. آنزمان و حتی روزنامه های سایر کشورها

ها را بررسی و نقاط ضعف و قوت آنها را تحریریه از تجربیات گذشته استفاده کرده و تمام روزنامه

های آورم که من دو تیم را به خارج از کشور فرستادم تا آخرین تجربهه یاد میمشخص کردیم. ب

های آنجا را بررسی و مشاهده کنند؛ به همین جهت یک تیم را به بیروت و کویت و روزنامه

 (1389نژاد, )وردی« .کشورهای آسیایی خلیج فارس و تیم دیگر را به اروپا فرستادم

جم را دارد در مورد تجزیه و های همشهری و جامحسین انتظامی که سابقه مدیر مسئولی روزنامه

جم الین در جامالبته طبیعی است که فکر پشت آن بود. بحث آن» گوید: تحلیل داخلی و خارجی می

نی رسانی از طریق پیامک و تابلوهای الکترونیک اطالع رساهای اطالعتجربه شده بود ولی طرح

ها در یک گروه مشورتی مطرح و درباره آن بحث شهری مربوط به خود همشهری بود. این طرح

بود باید بگویم که نه . یعنی به طور  swotشد. اما اگر منظورتان تهیه گردش کار و رسم جداول می

 (1388)انتظامی, « .ذهنی بود ولی طرح مکتوب نه 

و تحلیل درونی و بیرونی و بررسی استراتژیهای مختلف، انتخاب استراتژی صورت  هپس از تجزی

 زمان تاسیس روزنامه ایراناستراتژی کالن و اصلی خبرگزاری جمهوری اسالمی درگیرد. می

نتیجه قصد توسعه فعالیتهای خود را داشت.  استراتژی انتخاب شده برای  استراتژی رشد بود و در

یکپارچگی عمودی رو به جلو دانست زیرا با تاسیس روزنامه ایران، تصمیم بر رشد  را می توان 

گرفت، توسط خبرگزاری انجام شود، این بود که فعالیتی را که قبال   توسط توزیع کنندگان انجام می

همچنین با توجه به تاسیس چاپخانه برای این روزنامه شاهد یکپارچگی عمودی رو به عقب نیز 

انتشار مجالت و روزنامه های دیگر در موسسه  ایران دیگر با در نظر گرفتن  هستیم. از سوی

استراتژی  تنوع همگون و با در نظر گرفتن فعالیتهای بر بستر اینترنت می توان گفت استراتژی 

 تنوع ناهمگون را نیز مشاهده می کنیم.
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ه عمده ترین آنها را می انتخاب استراتژ ی کالن سازمان برروی عوامل متعددی تاثیر می گذارد ک

 توان به صورت زیر برشمرد:  

 محصول )حداقل هزینه یا تمایز( -

 نیروی انسانی  -

 کنترل -

 ساختار سازمانی -

 استراتژی و محصول

دهد که از سه مبنای متفاوت از مزیتهای از دیدگاه پورتر، استراتژیها به سازمان  این امکان را می  

ها، متفاوت یا متمایز ساختن محصوالت و خدمات رهبری در هزینهبگیرد که عبارتند از رقابتی بهره

ژنریک یا  این سه استراتژی را پورتر استراتژیهایو  تمرکز کردن بر محصوالت و خدمات خاص. 

کند که ها شرکت اقدام به تولید  و عرضه محصوالت استاندارد  مینامد. در رهبری هزینهعمومی می

بهای تمام شده هر واحد برای مشتری نسبت به سایر رقبا کمتر باشد. این استراتژی برای بازارها و 

متمایز کردن محصول شود که نسبت به قیمت حساسیت دارند. در استراتژی مشتریانی استفاده می

،خدمات و یا محصوالتی عرضه خواهد شد که در صنعت موردنظر به عنوان محصول یا خدمتی 

شود و برای مشتریانی است که حساسیت زیادی به قیمت محصول نشان منحصر به فرد تلقی می

 شود.کنندگان توجه میدهند. در استراتژی تمرکز بر رفع نیازهای گروههای کوچکی از مصرفمی

هریک از این استراتژیها نیاز به ساختارهای سازمانی متفاوت، رویدادهای کنترل و سیستمهای 

ها یا ارائه انگیزشی دارد. شرکتهای بزرگ که به منابع بیشتری دسترسی دارند، از نظر کاهش هزینه

شرکتهای  پردازند. در حالیکهمحصوالت و خدماتی ویژه و متمایز از شرکتهای رقیب به رقابت می

 (1389)دیوید, نمایند. کوچکتر اغلب توجه خود را معطوف به محصوالت و خدمات خاص می

باشد و بنابراین به ها توجه بر روی رفع نیازهای طیف وسیعی از مخاطبان میها و رسانهدر روزنامه

ً کوچکی از مصرف کنندگان جز در مطبوعات تخصصی که توجه بر رفع نیازهای گروههای نسبتا

و بخصوص در  در سایر مواردشود و استراتژی تمرکز اتخاذ میاست ) در مقایسه با کل جامعه( 

شود. به عنوان مثال ها  یکی از دو استراتژی رهبری هزینه یا تمایز محصول اتخاذ میمورد روزنامه

اند و پیش گرفته جم و همشهری استراتژی حداقل هزینه را های کشور دو روزنامه جامدر روزنامه

پوشش این  های باال و عدم امکانای دانست که به دلیل هزینهتوان روزنامهروزنامه شرق را می

ها از طریق آگهی ناچار شده است با قیمت باالتری به مخاطبان عرضه شود و بنابراین هزینه
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استراتژی تمایز محصول را در پیش گرفته است. به این ترتیب که با تکیه بر موضوعات مختلف 

نبه و در روزهای ش علوم انسانی و هنری و انتشار صفحات ویژه در هر شمار ه و نیز چاپ ضمیمه

 ها بشناساند.پنجشنبه خود را متمایز از دیگر روزنامه

معرفی را به طور مختصر اینگونه برای تولید محصول و رقابت مایکل پورتر دو استراتژی توان می

 : کرد

  استراتژی کاهش هزینه : توانایی یک شرکت یا واحد تجاری در طراحی، تولید و بازاریابی

 یک محصول، کارآتر از رقبایش

  ،استراتژی تمایز: توانایی ارائه ارزشی منحصر به فرد و برتر به خریدار از حیث کیفیت

 (1389)اعرابی,  ویژگی های خاص یا خدمات پس از فروش محصول

در روزنامه ایران مالحظاتی که برای انتخاب استراتژی تمایز محصول در نظرگرفته شد، اینگونه بر 

 شمرده شده است:

ای برای دولت داشته زمانی که رئیس جمهوری وقت مطلع شدند؛ گفتند ما دوست داریم روزنامه»  

های دولت را منعکس کند. در همان زمان بنده هدف از چاپ روزنامه باشیم تا بتواند نظرات و دیدگاه

ها باید یک روزنامه مد نظر دولتدانستم؛اما به طور معمول های دولت میرا بازتاب دهنده دیدگاه

توانم از این فرصت کردم میکه احساس میبنده به دلیل این .بولتن تبلیغی برای اقناع مخاطبان باشد

استفاده کنم؛ تصمیم گرفتم این روزنامه را منتشر کنم و نهایتا مسئولیت راه اندازی  رسانیبرای خبر

حی موفق شدیم رئیس جمهوری و کابینه را قانع کنیم آن به عهده خبرگزاری گذاشته شد. ما در طرا

ها، منش و رویکرد توانیم کلیت برنامهکه روزنامه مد نظرشان در واقع هیچ ارزشی ندارد و ما می

ای و مردمی را منتشر کنیم تا نظرات مردم و نخبگان ای حرفهدولت را گرفته و براساس آن روزنامه

 (1389نژاد, )وردی« .را در درون خود جای دهد

اینگونه  در گفتگو با روزنامه شرق ها راجم با سایر روزنامهحسین انتظامی وجه تمایز روزنامه جام

 کند:توصیف می

گرایش روزنامه از روز اول دو سه محور بود که سعی کردیم در این هزار و اندی شماره آن را » 

رعایت کنیم . اینکه روزنامه خانوادگی باشد نه ویژه نخبگان . روزنامه فرهنگی و اجتماعی باشد نه 

یزیون باشد. یک روزنامه سیاسی . به اعتدال ارسطویی نزدیک باشد و البته روزنامه ای مرتبط با تلو

اینها هدف های اصلی بود . بسیاری از برنامه ریزی های ما در طول مسیر هیچ گاه نتوانسته گرایش 

خانوادگی ما را تحت الشعاع قرار دهد . مثال نوع ضمایم جام جم را نگاه کنید که در حوزه های 
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هیچ گاه درباره محورهایی ورزش ، حوادث و ... هستند . اما ما  کودک ، زنان ، سینما ، تلویزیون ،

که اعضای تیپیک یک خانواده با آن انس ندارند ضمیمه هفتگی منتشر نمی کنیم . حتی بخش اقتصاد 

روزنامه ما در حد یک نصف صفحه است . آن هم اقتصاد خانواده و بخش عمومی . وقتی ما قاعده 

نامه دعوا گر و پرخاشگر با هرم اجتماع را مدنظر داریم دیگر روزنامه منطقا نمی تواند یک روز

ادبیات خشن باشد . باید متین باشد . در این چند سال خیلی ها سعی کرده اند که در دعواهای سیاسی 

)انتظامی, فقط همشهری و جام «پای روزنامه جام جم را هم وسط بکشند اما همیشه کنار کشیده ایم.

 (1388کنند, جم دخل و خرج می

علیرضا بختیاری مدیر مسئول روزنامه دنیای اقتصاد در بیان دلیل تصمیم به انتشار این روزنامه به 

 کند.های اقتصادی مد نظر داشته است اشاره میوجوه تمایزی که با سایر روزنامه

دارای یک که این روزنامه را منتشر کردم این بود که ما اساسا یک روزنامه اقتصادی که علت این»

های مشخص در بحث های اقتصادی و یک انسجام فکری باشد در کشور تفکر اقتصادی، دیدگاه

هایی که که روزنامهای خالی است. با وجود اینکردم که جای چنین روزنامهنداشتیم. احساس می

قعا این های بدی هم نبودند ولی واشدند به نسبت و با توجه به شرایط آن زمان روزنامهمنتشر می

شود که یک انسجام فکری داشته ای در ایران منتشر نمیاحساس خال کامال وجود داشت که روزنامه

باشد و تیراژ قابل قبولی هم کسب کرده باشد. از همان موقع دنبال انتشار این روزنامه بودم به 

ما در واقع از اول  .... تصمیمخاطر رفتم و تقاضا کردم و باالخره با تقاضای ما موافقت کردندهمین

در روزنامه این بود که هر روز باید یک پکیجی به مخاطب بدهیم که او احساس کند که اگر این 

 (1389)بختیاری, « .پکیج را بخواند که دیگر نیازی به اطالعات دیگر ندارد

بورس و سهامداران شرکتها، تاکید زیادی بر روزنامه دنیای اقتصاد با شناسایی نیازهای فعاالن بازار 

پوشش اخبار مجامع شرکتها و انتشار جدولهای بازار بورس و تحلیل شرکتهای بورسی دارد که این 

های اقتصادی یکی از دالیل موفقیت این روزنامه است. علی میرزاخانی، وجه تمایز با سایر روزنامه

ما سه گروه مخاطب برای روزنامه خود تعریف کردیم. »  گوید:سردبیر دنیای اقتصاد در این باره می

حلقه اصلی مخاطبان ما فعاالن اقتصادی بودند که در تمام بازارها اعم از مسکن، سهام، صنعت، 

این گروه هدف دنیای گذاری خارجی مشغول به فعالیت هستند. در کناربازرگانی، تجارت و سرمایه

مجریه، قضائیه و مقننه نیز خدمات خود را اقتصادی مانند قوهاقتصاد این بود که به تصمیم سازان 

ارائه دهد. گروه سوم هم کسانی بودند که فعالیت دانشگاهی، پژوهشی و تئوریک در زمینه اقتصادی 

نظران و موسسات پژوهشی اقتصادی ها شامل دانشجویان، استادان، صاحباین گروهدادند؛انجام می

میزان موفقیت دنیای  شود...ن روز تاکنون همچنان ادامه دارد و پیگیری میاین اهداف از آشدند.می
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اندازه از فعاالن بازار بورس بازخورد دریافت این بستگی دارد که به عنوان مثال ما تا چهاقتصاد به

ای خود روزنامههای بورسی در مجامع عمومیاین باشد که شرکتتواندهای آن میکنیم. یکی از نشانه

ها به سهامداران خود انتخاب برای انتقال اطالعات، اخبار و آگهیا به عنوان روزنامه رسمی ر

کنند کنند، دنیای اقتصاد را انتخاب میهایی که مجمع برگزار میکنند. در حال حاضر اکثر شرکتمی

این ثر آن دنیای اقتصاد است. اکشود، روزنامه رسمی و حتی بورس که به صورت شرکتی اداره می

خواهند که سهامداران فقط یک روزنامه مانند دنیای اقتصاد را دنبال کنند و سهم مجموع نهادها می

رسد. البته روزنامه اطالعات درصد هم نمی 5یا  4این جهت به های اقتصادی دیگر ازسایر روزنامه

ت، به عنوان رقیب ما های اقتصادی نیسای که دارد با وجودی که در ردیف روزنامهبه دلیل سابقه

 (1389)میرزاخانی,  «.شودمحسوب می

شد. نگاه این روزنامه به نحوه تعامل در کنار روزنامه دنیای اقتصاد روزنامه سرمایه نیز منتشر می

توقیف شده با اخبار شرکتها بسیار متفاوت بود. این تفاوت از دیدگاه پرویز صداقت سردبیر روزنامه 

 سرمایه به این ترتیب بود:

ً براساس تجربه  های اقتصادی و مسئولیت اجرایی که آن زمان داشتم، همکاری با روزنامه شخصا

ها مطلع بودم. مشکالتی هم در این حوزه های اقتصادی با سازمانوبیش از نوع ارتباط روزنامهکم

های اقتصادی در مواردی ناسالم و ا بنگاهها بکردم. به نظرم نوع تعامل روزنامهمشاهده می

موقع دیدیم اگر شرکت ها آگهی خود را بهرسانی آنها هم به تبع آن نادرست بود. گاهی میاطالع

کرد و یا اگر تعهد خود را در مورد ها منتشر میدادند، روزنامه هم خبرهای جانبدارانه به نفع آنمی

کردند، برضد آنها خبر منعکس درستی برآورده نمیمه را بهآگهی یا به هر حال توقعات مالی روزنا

شد منتشر می 1370 دهه اقتصادی را که از نیمه توان روزنامهشد. به عنوان مثال، به جرات میمی

خواستم که گیری دانست. طبیعتا درآن زمان نمیترکیبی از کاسبی و اعمال غیراخالقی و حتی باج

های مشابه بعدی باشد که به اخبار کنم همانند آن روزنامه یا نمونهتشر میای که منساختار روزنامه

کرد. دومین پس زمینه موجود در ذهنم که به هایی برای کسب درآمد نگاه میاقتصادی به عنوان سوژه

های فکری من بود. همین زعم برخی در فعالیت روزنامه سرمایه تناقض ایجاد کرده بود، گرایش

 شد که مثالً تا آخرین روز حضورم در سرمایه، صفحه اندیشه داشتم.یگرایش باعث م

هایی برای تشکیل روزنامه با افراد مختلف شروع به مشورت کردم. در این میان، با چنین دیدگاه

کسی که بیشترین ایده را به من ارائه داد و از آن استفاده کردم، دکتر ناصر فکوهی بود. از بین 

شناختم و دوستان کار اقتصادی هم آقای فرهت فردنیا را که البته از قبل مینهنگاران کهروزنامه

کردم به روزنامه و ها مشورت میمشترکی داشتیم برای مشاوره دعوت کردم. اغلب کسانی که با آن
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کردند با توجه به سوابق اجرایی مدیر مسئول گردش مالی آن بسیار امیدوار بودند و تصور می

 (1388)صداقت, « توانست موفق شود.امه میسرمایه، روزن

روزنامه رسالت وجه تمایز خود را در هنگام تاسیس بر پایه انتقاد از دولت وقت به خصوص از نظر 

دیدگاهای اقتصادی قرار داده بود و با این تمایز نسبت به سایر روزنامه شروع به انتشار کرد. 

در واقع پس از شهادت دکتر باهنر و رجایی به تدریج یک » این باره گفته است:  مرتضی نبوی در

های اقتصادی فعاالن سیاسی و اقتصادی شکل روشن تری به خود گیرد. در فرصتی پیدا شد که دیدگاه

نفر بودیم که مخالف تمرکز اقتصاد در  7درون کابینه نخست مهندس موسوی ما به طور مشخص 

. در صورتی که آقای میرحسین موسوی و بهزاد نبوی و دوستان ایشان بیشتر تمایل دست دولت بودیم

به تمرکز دولتی داشتند. این اختالف دیدگاه کم کم جنبه اعتقادی و دینی هم به خودش گرفت. به تعبیر 

های اقتصادی تا این شود که دولت در همه حوزهروشن، ما معتقد بودیم که از خاستگاه دینی نمی

باید گفت اولویت مسئوالن رسالت انتشار و ترویج نظریه برخاسته از دین و  ....دخالت کند سطح

 (1389)نبوی,  «.های خبری و سیاسی بودسیاست و تلفیق حوزه

 مدیریت منابع انسانی و استراتژی

الزامات خاص خود را دارد و انتخاب همانطور قبالً نیز اشاره شد اجرای هر استراتژی نیاز به 

های کنترل و مدیریت منابع انسانی تاثیر عمیقی استراتژی بر عواملی همچون ساختار سازمان، رویه

های های کنترل منطبق با ویژگیدارد. چنانچه استراتژی انتخابی به ساختار سازمانی مناسب، شیوه

انسانی و سیستمهای انگیزشی سازمان هماهنگی سازمان و استراتژی تولید محصول و مدیریت منابع 

 و مطابقت نداشته باشد، پیش بینی شکست سازمان از دستیابی به اهداف خود دور از انتظار نیست.

به دنبال ایجاد حداکثر هماهنگی و همراهی میان کارکنان و سازمان  استراتژی مدیریت منابع انسانی

 است با توجه به استراتژی رقابتی انتخابی می تواند یکی از دو حالت زیر را داشته باشد:

  استخدام تعداد زیادی کارمند کم مهارت با دستمزد پایین و انجام کارهای تکراری             

 ) حداقل هزینه(

 رکنان ماهر با حقوق بیشتر و آموزش دیده که می توانند در گروههای کاری خود استخدام کا

 (1389)اعرابی,  مشارکت کنند ) بهبود مستمر(

روزنامه ایران استراتژی تمایز را انتخاب کرده بود  و در نتیجه این استراتژی نیاز به نیروهای با 

کیفیت در کنار نیروهای جوان و خالق داشت و شیوه  کنترل نیز باید کنترل محصول  تخصص و با

ما با دیدگاهی » بود. استراتژی جذب نیروی انسانی در این روزنامه به این ترتیب بیان شده است: می
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د جدید روزنامه را تعریف کردیم و از نظر تأمین نیروی انسانی بنده به این جمع بندی رسیدم که بای

های مختلف مطبوعاتی یک نوع پیوند ایجاد کنم و بر همین اساس ساختار تحریریه ما بین نسل

شد. ما سعی کردیم ساختاری پویا و تا حدی منعطف بود و برحسب شرایط تغییراتی در آن ایجاد می

ده بودند را ها بودند و به دالیلی وقت نداشتند و یا ناامید شای که در سایر روزنامهنیروهای باتجربه

بر این شیوه همکاری و مشارکت نوینی در روزنامه طراحی شد که نتیجه این امر جذب کنیم. عالوه 

های متعدد، یا استفاده از عکس« دیگه چه خبر؟»های جدید بود مانند خالقیت روزنامه در ایجاد ستون

ا به آن زمان در عکس خبری به شکل بزرگ در صفحه اول روزنامه و تیتر کردن مسائلی که ت

ها را مورد مطالعه .... من در آن زمان میزان حقوق تمام روزنامه مطبوعات کشور سابقه نداشت

های دقیق قرار دادم و بررسی کردم تا بدانم هر کدام به دبیر، سردبیر، گزارشگر، عکاس و سرویس

ی برایشان در نظر گرفتیم و ها، میانگیندهند. ما با مقایسه تمام حقوقخبری خود چه مقدار حقوق می

تر بود، به افراد معمولی که برجستگی خاصی نداشتند همان مقدار را دادیم اما افرادی که کارشان مهم

خواستیم آنها دغدغه ای از بابت دریافت حقوق نداشته کردند؛ چون ما میمبلغ بیشتری دریافت می

 .(1389نژاد, )وردی« .کنند باشند و تمام انرژی شان را برای کار در روزنامه صرف

برای درک بهتر تاثیر استراتژی بر نیروی انسانی به شیوه جذب نیروی انسانی برای روزنامه 

اندازیم. این روزنامه همانطور که از بیانیه رسالت آن و نیز علت تاسیس آن رسالت  نگاهی می

شده است با نگاهی ایدئولوژیک و سیاسی و براساس نقد نگاه مشخص است و قبال  به آن پرداخته 

گیری اقتصادی جناح مقابل شکل گرفت.  مرتضی نبوی در خصوص جذب نیروی انسانی هنگام شکل

های پایانی وزارت من بود کمتر در جنب در آن روزها چون ماه» روزنامه رسالت اظهار داشته که: 

دادند. حتی ین نوع کارها را بیشتر آقای احمد توکلی ترتیب میو جوش تشکیل تحریریه قرار داشتم. ا

های اول بیشتر سازماندهی صفحات روزنامه را ایشان سامان دادند. اما نویسندگان روزنامه در ماه

توانست ای نداشتیم. تنها فردی که به لحاظ نگارش میخودمان بودیم.... در تحریریه نیروی حرفه

ها پیش از انقالب درس انشاء تدریس آقای علی اکبر پرورش بود که مدت بهتر از دیگران بنویسد

ای بنویسم. در روزنامه رسالت همه از توانستم همانند روزنامه نگارها مقالهکرد. حتی من هم نمیمی

 (1389)نبوی, « .صفر شروع کردیم

پردازیم، روزنامه های دنیای اقتصاد و سرمایه میدر ادامه بررسی به دو روزنامه اقتصادی 

همانطور که قبال  اشاره شد از نظر استراتژی و انتخاب مخاطبان با همدیگر تفاوتهای زیادی دارند، 

روزنامه دنیای اقتصاد مخاطبان خود را در بین فعاالن بازار بورس و فعاالن بازار هدفگذاری کرده 
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به مباحث اقتصاد سیاسی بود. تاثیر این نگاه بر جذب نیروی  و رویکرد روزنامه سرمایه بیشتر

 گوید:که بختیاری مدیر مسئول روزنامه دنیای اقتصاد می توان دید.انسانی را اینگونه می

من اولین کاری که کردم رفتم بهترین روزنامه نگاران اقتصادی را جذب کردم که آن موقع در  »

های گذشته های اقتصادی در سالتلف فعالیت داشتند. روزنامههای مخهمشهری بودند و در روزنامه

آمدند در این روزنامه کار کنند. از سوی دیگر، های همشهری نمیخیلی هم خوشنام نبودند مثالً بچه

مهم این بود که داخل روزنامه به لحاظ فکری متشنج نباشد. خط مشی اقتصادی روزنامه مشخص 

های شدند، دیدگاههایی که جذب میخواهیم. بچهکردیم که چه چیزی میبود. ما در همان ابتدا مشخص 

و در خصوص نیروهایی که « خودمان را برای آنها تشریح کردیم که ما به دنبال چه هدفی هستیم.

یک بخش آن نیروهای معتبر و صاحب قلم بودند و بخش دیگر نیروهایی بودند که  »جذب کردند 

مسیر درستی حرکت کردند. قطعاً بزرگترین سرمایه روزنامه نیروهای درست تربیت شدند. یعنی در 

ما روزنامه نگاران حرفه ... انسانی است و یکی از عوامل اصلی موفقیت در روزنامه ما همین است.

نگار حوادث ای اقتصادی روزنامهنگار حرفهتوانید بجای روزنامهای اقتصادی نیاز داریم. شما نمی

مه نگار حرفه ای فرهنگی ـ اجتماعی بیاورید، برای اینکه اقتصاد جنس خشکی دارد بیاورید یا روزنا

ما دنبال روزنامه نگاران .... دشوار است. فهم آن دشوار و ثقیل است. چون درک عدد و رقم کمی 

های دیگر به حد حرفه ای اقتصادی بودیم و تعدادشان هم کم بود. برخالف روزنامه نگاران رشته

 (1389)بختیاری, « د نداشت.وفور وجو

خط اما  دیدگاه در روزنامه سرمایه در خصوص نیروی انسانی متفاوت از دیدگاه فوق بود که دقیقا  از 

مشی و استراتژی این روزنامه تاثیر گرفته بود و با پرداخت دستمزدهای بسیار باال به  خبرنگاران 

انتشار روزنامه منجر شده بود. پرویز صداقت سردبیر روزنامه سرمایه دالیل این در ماههای اول 

 داند:شیوه را آرمان خواهی در روزنامه سرمایه می

ایده من این بود که به جای جذب خبرنگاران روزنامه های اقتصادی، خبرنگاران اقتصادی » 

ها وارد خواهیاند که به دلیل آرمانکسانیبه کار بگیرم، زیرا آنها   های غیراقتصادی راروزنامه

دانند. .... وقتی قرار است، خبرنگار آگهی شوند و شان خود را باالتر از آن میبحث آگهی نمی

معموال خبرنگارانی  .ای تامین کندنگیرد، بنابراین باید هزینه خود و معیشتش را از طریق کار حرفه

کنم از این کار لذت شان است و فکر نمیتر به دلیل نیاز مالیگیرند، بیشکه در کنار کارشان آگهی می

ما خبرنگار رده یک و دو ....  دببرند. این ایده من بود و مدیر مسئول روزنامه هم با آن موافق بو

براساس پارامترهایی مانند سابقه و کیفیت کار و مسایلی از این قبیل. البته عمدتاً نظر دبیر .. داشتیم.

 (1388)صداقت, « گرفتیمرا می هر سرویس
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 استراتژی و ساختار سازمانی

ساختار عبارت از تقسیم فعالیتها برای کارآیی و روشن شدن مقصد و هماهنگی میان بخشهای   

 مرتبط به هم سازمان برای حصول اطمینان از اثر بخشی سازمانی است.

دادن به اجرای استراتژی است و اگر ساختار و استراتژی هماهنگ ساختار وسیله ای برای سامان 

البته ساختار تنها وسیله سامان  نباشند، حاصل آن ناکارآیی، سوء جهت و کوششهای پراکنده است.

ریزی و نظامهای های برنامهدادن به اجرای استراتژی نیست و نظامهای پاداش،  دستورالعمل

ی از سایر وسایل مورد استفاده هستند. در اجرای استراتژی این عوامل هایای نمونهاطالعاتی وبودجه

دهند. این ابزار و با ساختار رسمی سازمانی ارتباط متقابل دارند و به چگونگی انجام کارها شکل می

تواند کارآیی درونی را با اثربخشی همه وسایل اهمیت دارند اما استراتژیست از طریق ساختار می

 تری تلفیق نماید.ط گستردهجانبه در محی

کنند که عبارتند از: ساختار ساده، در حال حاضر موسسات از پنج نوع ساختار اساسی استفاده می  

 (1388)پیرس & رابینسون,   ای، بخشی، واحد کسب و استراتژیک و ماتریسی. وظیفه

بنابراین نیاز به "ساختاری پویا و تا حدی  ،ایران تمایز بودهبا توجه به اینکه استراتژی روزنامه 

شورای خط مشی گذاری ایجاد  » ... منعطف برای تحریریه" داشت و از ساختار دولتی اجتناب شد.

ها، توزیع و چاپ و کردیم و به سه نفر مأموریت دادیم که شما برای ما تحریریه، انتشارات، شهرستان

این افراد حدود دو یا سه هفته کار کردند و پیشنهادات به تدریج آماده  ،بیاوریدلیتوگرافی را پیشنهاد 

شد اما بنده مشاهده کردم که ساختار دولتی برای آن در نظر گرفته شده است و در نتیجه آن را متحول 

کرده و تغییر دادم و... کارهایی را که بخش خصوصی توان اجرای آن را داشت به بخش مربوطه 

ها باعث ی مثال: کارهای پشتیبانی، توزیع، غذاخوری، فنی، حمل ونقل و ... این روشسپردیم. برامی

 (1389نژاد, )وردی« .شد که افراد به کار مطبوعاتی به عنوان یک کار اقتصادی هم نگاه کنند

زیرا اولین و اساسی ترین هدف . ها و مطبوعات جذب آگهی استیکی از منابع مهم درآمد روزنامه

ها نیز مانند سایر سازمانها  بدون پوشش برای هر سازمان رشد، بقا و سودآوری است. روزنامه

ها با سایر سازمانها در این است که ها قادر به ادامه فعالیت نیستند اما یکی از تفاوتهای رسانههزینه

ای خبررسانی نیز پایبند باشند. دستیابی به حرفه ها عالوه بر کسب درآمد و رشد باید به اصولرسانه

ها هریک برمبنای اهداف و استراتژی خود، هر دوی این اهداف بسیار مشکل است و روزنامه

بر روی ساختار به دلیل  برای مقایسه استراتژیگزیند. ای متفاوت را در مدیریت درآمدها بر میشیوه

اوت در سه روزنامه ایران )درزمان تاسیس(  دنیای اقتصاد به سه دیدگاه متف هااهمیت سازمان آگهی
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ها را به طور ...آگهی» پردازیم. ابتدا در روزنامه ایران ها میو سرمایه در خصوص سازمان آگهی

شد که نیروهای خودمان در آگهی باشند بنده کامل به بخش خصوصی واگذار کردم؛ هرچه اصرار می

شود، اجازه ندادم. یک سازمان مستقل فعالیت خبری و تبلیغات ایجاد میبه دلیل فسادی که در آمیختن 

ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم ایده ... اینکه بخش آگهی.ها ایجاد شدهم برای توزیع و شهرستان

خودم بود. این طرح موافقی نداشت ولی دلیل من این بود که اگر کار آگهی به افراد داخل روزنامه 

کار روزنامه نگاری و خبرنگاری تضعیف خواهد شد و افراد به جای خبرها به دنبال واگذار شود 

  .(1389نژاد, )وردی «دریافت آگهی و رپرتاژ خواهند بود

ها و تحریریه وجود دارد اما این تفکیک در روزنامه دنیای اقتصاد اگر چه تفکیک بین سازمان آگهی

باشد. وضعیت این روزنامه را ت و در مواقعی تحریریه نیز درگیر دریافت آگهی میالزامی نیس

بخش تحریریه ما از سازمان » کند: سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد اینگونه توصیف می میرزاخانی

این سازمان تالش کردیم بستری را فراهم کنیم که فعاالن اقتصادی تبلیغات ها جداست و ما درآگهی

تباط های تبلیغاتی در اراینجا منعکس کنند؛ ... ما یک سازمان متمرکز داریم که با آژانسخود را از

البته در ابتدا نظرات مختلفی  ،خواهیم درگیر دریافت آگهی شوداست. ما هیچ وقت از تحریریه نمی

ها تحریریه را این شیوه شکل گرفته بود... االن هم بسیاری از روزنامهاین باره بود و تا حدودی در

کردیم که اجبار معنی  کنند )آگهی بگیرند(. ما بعد از یک سال از تاسیس روزنامه اعالممجبور می

ندارد چون وظیفه تحریریه تولید اخبار و اطالعات برای مخاطبان است. اما چون بعضی از 

ها در ارتباطند، دوست دارند که از طریق همان افراد با روزنامه ارتباط های ما با شرکتگروه

این ای داریم که کال توسعهها ممنوعیتی نداریم.... البته ما یک فاز برقرار کنند؛ ما برای آن گروه

های فعال اقتصادی های تبلیغاتی داریم که واسطه بین شرکتبه عبارتی ما آژانس ..جریان را برداریم.

های گیرد بلکه با آژانسها هستند. آن شرکت در واقع با تلویزیون تماس نمیبا مطبوعات و رسانه

در چند روزنامه و تلویزیون کار شود. سازمان  گوید که آگهی من بایدگیرد و میتبلیغاتی تماس می

 (1389)میرزاخانی, « کند.ها همکاری میاین آگهی با

پرویز صداقت سردبیر روزنامه سرمایه شیوه دیگری را اجرا کرده بود ودالیل عدم تشکیل سازمان 

منظورم این بود که تحریریه نباید دنبال » ... د: دهها برای روزنامه سرمایه را اینگونه شرح میآگهی

آگهی باشد...ـ ابتدا دنبال این بودیم که کل آگهی را یک سازمان بیرونی به صورت پیمانی انجام دهد 

گذار این حوزه هم به مسایلی مانند ها هم مذاکره کردیم ولی سرمایهو ما درگیر آن نشویم و با بعضی

ً تمایل نداشت...بعد از این که موفق به به رکود، نگاه می افق چهارساله و اقتصاد رو کرد و نهایتا

 (1388)صداقت, « ها نشدیم یک سازمان کوچک آگهی درست کردیم.مدیریت پیمانی آگهی
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 بقاء، رشد و سود آوری 

شیوه های تامین مالی مطبوعات باشد، مهمترین عامل بقا برای هر سازمان تامین هزینه های آن می

 را می توان  به شرح زیر برشمرد: در ایران

 گذاری مدیران روزنامهسرمایه 

 درآمد تکفروشی و اشتراک 

  آگهی ها 

 دولتی 

 خصوصی 

  یارانه دولتی 

  کمک مالی حامیان 

 هایدر ایران از آنجا که اتکا به درآمد ناشی تکفروشی به دالیل متعددی قادر به پوشش هزینه

هاست. اما باشد دریافت یارانه و جذب آگهی دو منبع مهم برای تامین مالی روزنامهها نمیروزنامه

وابسته به جریان  بدلیل تمرکز بخش بزرگی از اقتصاد ایران در بخشهای دولتی و عمومی در عمل

هنگ و باشد. بنابر اعالم معاون مطبوعاتی وزارت فرها میمالی از سوی دولت به طرف روزنامه

میلیارد تومان است و در واقع حیات بسیاری  60تا  50های دولتی ارشاد اسالمی حجم سالیانه آگهی

که این  (.1389آذر  28، 1138ها وابسته است )روزنامه شرق، شماره از مطبوعات به این آگهی

تواند ایران میهای دولتی در روزنامه امر با اقداماتی از قبیل تصمیم دولت برای انحصار چاپ آگهی

های های سراسری و محلی را دچار مشکل سازد. توزیع یارانهادامه فعالیت بسیاری از روزنامه

گیرد و تفاوتهای فاحشی در میزان یارانه دریافتی دولتی نیز به صورت نابرابر صورت می

های ایران از از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تاكنون روزنامه» های مختلف وجود دارد. روزنامه

ها می توان گفت روزنامه یارانه دولتی برخوردارند اما با نگاهی به میزان برخورداری هر یك از آن

 اند.های دولتی و شبه دولتی بسیار بیشتر از بقیه روزنامه ها از این یارانه ها سود برده

ون تومان یارانه میلی 10روزنامه "تهران امروز" فقط  88به طور مثال در سه ماهه سوم سال 

میلیون تومان  100دریافت كرده است این در حالی است كه روزنامه "وطن امروز" مبلغی بالغ بر 

میلیون تومان یارانه سود  10در همان مقطع زمانی روزنامه اعتماد نیز از  یارانه دریافت كرده است.
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میلیون تومان  490مبلغی بالغ بر عدالتی اخیر بود برد اما روزنامه كیهان كه از قضا مدعی اصلی بی

 به عنوان یارانه مطبوعات دریافت نمود.

ها به همین منوال بوده است. روزنامه "دنیای نیز اختصاص یارانه به روزنامه 89همچنین در سال  

میلیون تومان یارانه دریافت كرده  72اقتصاد" كه اساسا غیر دولتی است در سه ماهه اول سال مبلغ 

های دولتی را هم دارا بوده است از ر حالی است كه روزنامه ایران كه انحصار آگاهیاست این د

 میلیون تومانی سود برده است. 770یارانه 

 88به نسبت سه ماه سوم سال 89همچنین یارانه دریافتی روزنامه كیهان در سه ماهه اول سال 

میلیون تومان یارانه دریافت  760مبلغ  89دوبرابر شده است. این روزنامه در سه ماهه اول سال 

دهد كه این روزنامه فقط از كرده است و اگر پرداخت این مبلغ تا پایان سال ادامه داشته باشد نشان می

 میلیارد تومان پول از دولت دریافت كرده است. 3بالغ بر   های دولتیمحل یارانه

ها در یك روزنامه اعتراض نحصار آگاهیهای اخیر بارها و بارها به اروزنامه جام جم نیز كه در ماه

میلیون تومان  240خواهی سر داده بود در همین بازه زمانی مبلغی بالغ بر كرده و فریاد عدالت

 میلیون تومان به عنوان یارانه دریافت كرده است. 23اما روزنامه مردمساالری  .دریافت كرده است

میلیون و چهارصد  2فقط  89ه ماه اول سال این در حالی است كه روزنامه "جهان صنعت " در س

رسد. به روزنامه "تهران میلیون می10هزار تومان یارانه دریافت كرده است كه در كل سال به مبلغ 

میلیون تومان یارانه رسیده است كه با ضریب چهار در 12امروز" نیز در همین بازه زمانی مبلغ 

ای با دریافتی روزنامه كیهان و ایران صورت مقایسهرسد حال اگر میلیون می 60تمام طول سال به 

 ها است.عدالتی وحشتناك در پرداخت یارانه به روزنامهبگیرد نشان دهنده بی

از سوی دیگر وضعیت یارانه دریافتی روزنامه "جمهوری اسالمی" و "اطالعات" نیز در نوع خود 

هان" دارد در سه ماهه نخست امسال جالب توجه است. "جمهوری اسالمی" كه موقعیتی شبیه به "كی

 اند.میلیون یارانه دریافت كرده 125میلیون تومان و "اطالعات"  30

یارانه دریافتی مطبوعات محلی نیز در این میان جالب توجه است در استان گیالن روزنامه آوای 

 یافت كرده اند.میلیون یارانه در28میلیون و روزنامه "نقش قلم"  18، 88ماهه دوم سال  6شمال در 

ها پول گرفته است، میلیون تومان از محل یارانه 8در همین بازه زمانی روزنامه "ایمان" در استان قم 

« میلیون تومان یارانه دریافت كرده است. 24این در حالی است كه هفته نامه "افق حوزه" 

 (1389)عصرفردا, 
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بتوانند هزینه های خود را بدون نیاز به حمایت از بخش خصوصی یا دولت مطبوعات حرفه ای باید  

تامین کنند و حتی به سودآوری برسند در غیر اینصورت به ناچار وابسته به منبع تامین کننده مالی 

 خواهد بود و به سمت آن منبع گرایش خواهد داشت.

ی به دنبال پوشش هزینه ها از طریق با این فرض مدیران روزنامه ها در تدوین استراتژی خود بایست

 افزایش مخاطبان و جلب مخاطبان جدید بکنند.

هرگاه روزنامه ای بتواند به نقطه ای برسد که مخاطبان آن را به عنوان کاالیی در نظر بگیرند که در 

صورت عدم دستیابی به آن احساس کمبود و خالء کنند و حاضر باشند برای دستیابی به آن بهای 

 روزنامه را بپردازند، می توان گفت روزنامه حرفه ای داریم.خرید 

گوید که ای دارای دو تعریف عام و خاص هستند. تعریف عام مطبوعات میمطبوعات حرفه

مطبوعات تابع موضوعاتی هستند که جامعه درگیر است و با رعایت سه اصل دقت، صحت و 

ای به صورت مطبوعات حرفه در تعریف خاص،اما پردازد، میسرعت به انتشار اخبار و رویدادها 

 (1389)جمالی,  شوند و یک بعد آن اقتصاداست.کاال معرفی می

ای نتواند خواست مشتریانش را برآورده کند در تعریف خاص از مطبوعات، در صورتی که روزنامه

به ترک صحنه فعالیت بوده و باید از عرصه  و کاالیی تهیه کند که مورد پسند مشتری نباشد، ناچار

ای برای مخاطبش آنقدر ارزش نداشته باشد که بخواهد هزینه مطبوعات خارج شود. اگر روزنامه

 خرید آنرا بپردازد نباید امیدی به تداوم فعالیت داشته باشد.

اضا بر گیرند که سازوکارهای بازار و عرضه و تقچنین مطبوعاتی فقط در نظامهایی شکل می

های هزینهمطبوعات آنها حاکم باشد و در نظامهایی که با حمایتهای جانبی از قبیل یارانه دولتی 

  توان شاهد چنین فضایی بود.شود نمیمطبوعات پوشش داده می

مطبوعات برای حرفه ای شدن بایستی از ساختار یک مجله یا روزنامه خارج شده و ساختار به 

. در اینصورت بخشی از طیف متنوعی از محصوالت سازماندهی شود صورت موسسه مطبوعاتی با

های سایر بخشها باشند. در حال توانند به عنوان منبعی برای تامین هزینهفعالیتها که سودآور هستند می

حاضر موسسه همشهری با انتشار طیف متنوعی از مطبوعات چنین استراتژی را در پیش  گرفته 

از انتشار نیازمندیها عالوه بر تامین  است. روزنامه همشهری با تیراژ باال و درآمد بسیار باالی ناشی

های دیگر این موسسه باشد. های نشریهتواند کمکی برای پوشش هزینههای انتشار روزنامه میهزینه

طبیعی است که برای تضمین این منبع درآمد، روزنامه همشهری خط مشی اجتناب از مسائل 

ی شهری و فرهنگ عمومی و شهروندی حساسیتزا را در پیش گرفته و با تمرکز بر موضوعات زندگ
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کند و پرداختن به موضوعاتی که دارای بقای خود را در محیط متغیر و سرشار از تهدیدات حفظ می

تر در نشریات دیگر موسسه باشد را در تیراژ کمتر و ریسک پایینمخاطب خاص و محدود می

 همشهری در پیش گرفته است.

 

 نتیجه گیری

کشوردرصد بزرگی از جمعیت کشور می تواند مخاطب هرت و هرم سنی با توجه به سطح تحصیال

استراتژیک روزنامه ها باید برای تولید مخاطب جدید از این ریزی بالقوه روزنامه ها باشد و برنامه

 گروه باشد.

و  (1389اده, )قاضی زوجود دارد ایران در حال حاضر یک میلیون خواننده روزنامه در کشور 

)قاضی زاده, مدیر کل مطبوعات  باشد.میلیون نسخه می 4تا  3های کشور بین تیراژ کل روزنامه

استراتژی میلیونی کشور  70. با توجه به جمعیت (1389داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی, 

برای اینکار  محل درآمد روزنامه جهتگیری شود.روزنامه ها باید به سمت پوشش هزینه ها از 

خوان فعلی انتخاب کنند. زیرا ها نباید هدف خود را به جلب مخاطب از بین جامعه روزنامهروزنامه

شود و روزنامه منتشر می 4تا  3بر اساس آمار ارائه شده در حال حاضر برای هر یک از این افراد 

ها باید به دنبال کنند. روزنامهروزنامه مطلوب خود را تهیه می این گروه بر اساس سلیقه و عالقه خود

خلق خواننده جدید باشند و هدف خود را بر آن بخشی از خوانندگان متمرکز کنند که عالیقشان در بین 

جم با اتخاذ چنین استراتژی توانست های درحال انتشار پوشش داده نشده است. روزنامه جامروزنامه

 ها پنهان مانده بودند راه موفقی را طی کند. شی از مخاطبان که از دید سایر روزنامهبا هدف گیری بخ

تواند شیوه مطلوبی باشد. انتشار تنها یک روزنامه نمیها، فعالیت در عرصه برای بقای روزنامه

استراتژی مناسب ایجاد سبدی از محصوالت شامل روزنامه، مجله، کتاب، لوح فشرده و... است تا به 

این ترتیب با تقسیم ریسک بین هر یک از  این گروه محصوالت بتوان از محل درآمد بخشهای 

بر را تامین کرد. معموالً این بخش م مخاطب و سرمایههای بخشهای کپرمخاطب و درآمدزا هزینه

گنجد و ای میحرفه ای همان بخشی است که در تعریف اول از روزنامهبر از فعالیتهای رسانههزینه

ها به کند.  تبدیل روزنامهرسالت آگهی بخشی و اطالع رسانی سریع، دقیق و درست را تضمین می

های تنوع همگون یا ناهمگون و در کنار آن تولید محصولی متمایز ژیسازمانهای انتشاراتی با استرات

های ها و آگهیبه منظور تغییر محل درآمد از سرمایه مالکان و حامیان نشریه و وابستگی به یارانه
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دولتی به درآمد از محل تکفروشی و جذب آگهی از بخش خصوصی و مردم وتکیه بر سایر فعالیتهای 

 ها در شرایط کنونی باشدتواند یکی از راههای موفقیت روزنامهعاتی میاقتصادی موسسه مطبو
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 تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی. دستنامه برنامه ریزی استراتژیک.(. 1389اعرابی, س. م. ) .2

، 1389, 06. بازیابی در آبان کنندجم دخل و خرج میفقط همشهری و جام(. 21, بهمن 1388انتظامی, ح. ) .3

 http://www.khabaronline.ir/news-41793.aspxاز خبر آنالین: 

، از خبر 1389, 05. بازیابی در آبان نتوانستیم مخاطب جدیدی خلق کنیم(. 21, بهمن 1388انتظامی, ح. ) .4

 http://www.khabaronline.ir/news-41852.aspxآنالین: 

، از مدیا نیوز: 1389, 07. بازیابی در آبان دهیمیک نسخه هم مجانی نمی(. 12, تیر 1389بختیاری, ع. ) .5

http://www.medianews.ir/fa/2010/07/03/donya-e-eqtesad.html 

)س. خلیلی شورینی, مترجم(  برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک.(. 1388پیرس, ج., & رابینسون. ) .6

 تهران: یادواره کتاب.

 نا, مصاحبه كننده((. قائم مقام مدیر مسئول روزنامه همشهری. )ایس07, آبان 1389جمالی, م. ر. ) .7

)نسخه هجدهم(. )ع. پارسائیان, & م. اعرابی, مترجم( تهران:  مدیریت استراتژیک(. 1389دیوید, ف. آ. ) .8

 دفتر پژوهشهای فرهنگی.

، از روزنامه خراسان: 1389, 06. )بدون تاریخ(. بازیابی در آبان روزنامه خراسان:درباره ما .9

http://www.khorasannews.com/AboutUs.aspx?type=1&year=1389&month=8&

day=6 

، 1389مهر,  20. بازیابی در چالشهای شکل گیری و ماندگاری روزنامه(. 1, اسفند 1388صداقت, پ. ) .10

-http://www.hamshahritraining.ir/newsاز وب سایت مرکز آموزش موسسه همشهری: 

2964.aspx 

، از 1389, 10. بازیابی در آبان یارانه اعتماد بودبرابر  49یارانه کیهان (. 22, مهر 1389عصرفردا. ) .11

-اعتمادبود-یارانه-برابر49-كیهان-یارانه--http://www.asrefarda.com/013/13300عصرفردا: 

.html# 

(. مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. )خ. 20, اردیبهشت 1389قاضی زاده, ا. ) .12

 ایسنا, مصاحبه كننده(

(. مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. )خ. مهر, 24, مهر 1389زاده, ا. )قاضی  .13

 مصاحبه كننده(



28 

 

، از مدیا 1389, 06. بازیابی در آبان روزنامه نگاری با احتیاط کامل(. 3, شهریور 1389میرزاخانی, ع. ) .14

 http://www.medianews.ir/fa/2010/08/25/donya-e-eqtesad.htmlنیوز: 

، 1389, 30بازیابی در مهر  روزنامه نگاری را از رسالت آغاز کردیم.(. 08, اردیبهشت 1389نبوی, م. ) .15

 http://www.medianews.ir/fa/2010/04/28/nabavi-resalat.htmlاز مدیا نیوز: 

، از رورنامه رسالت: 1389, 07. )بدون تاریخ(. بازیابی در آبان هدف و خط مشی روزنامه رسالت .16

http://www.resalat-news.com/Fa/?p=about 

، از جام جم آنالین: 1389, 07. )بدون تاریخ(. بازیابی در آبان وبسایت جام جم آنالین .17

http://www.jamejamonline.ir/aboutus.aspx 

، از وب سایت 1389, 1. بازیابی در آبان ایران، سه نسل در یک اقلیم(. 26, مهر 1389نژاد, ف. )وردی .18

 http://www.hamshahritraining.ir/news-3307.aspxآموزش موسسه همشهری: مرکز 

 


