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Introduction 

More than 185 years have passed since the publication of the first newspaper in Iran on 
May 1, 1837. In the intervening period, thousands of newspapers debuted and were 
published for relatively short spans of time and then disbanded for almost similar reasons. 

The moments of the development and prosperity of Iranian newspapers were short-lived 
and instead, the periods of discontinuity and recession long. The last time when the 
Iranian press thrived was the reform era of 1997-2000. The development of the 
newspapers in this period involves distinct characteristics. This is a time when the 
structural impediments to the development of the newspapers remained in place, the 
newspapers underwent an exceptional development, and a new era kicked off in the 
history of the Iranian newspapers.  
Impacted by the developments resulting from the coming to power of a pro-reform 
administration, the Iranian society was in need of accessing news and information, and the 

independent newspapers and media could respond to people’s demand for news. In Iran, 
the applicants of running newspapers should first obtain licenses from the Ministry of 
Culture and Islamic Guidance, and their general and specific qualifications should be 
vetted by the government entities. Between 1997 and 2000, a total of 2,683 people 
submitted applications for newspaper ownership (Bahrampour, 2001), which was 
unprecedented since the 1979 revolution in Iran. 
Along with the publication of hundreds of newspapers and the work of thousands of 
journalists across the country who introduced a new discourse in the national journalism 

scene, new conversations took shape around concepts such as freedom of expression, 
media independence and civil society. Journalists tried to resume the operation of the 
associations and unions that were deactivated following the 1979 revolution in order to 
claim their occupational and professional rights, and several associations, unions and 
press houses were founded nationwide. 
The inception of associations and unions was welcomed by the journalists widely, but 
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these institutions weren’t able to realize their professional objectives cohesively and take 
strides to solidify the functioning of the newspapers in Iran.  
The journalists’ “collective action” primarily played an effective role in the temporary 
development of the press in Iran. In the discursive space, the proposition of ideas such as 
civil society, freedom of expression, independent media, citizenship rights and free flow 
of information, etc., pushed the political boundaries quickly and a common agenda was 
conceived between the public and the producers of new messages in the society. Through 
antagonizing and drawing political lines, the new discourse was able to create a hegemony 

for its speakers in the eyes of the public and frame journalism as a respected sociopolitical 
profession and act as seen by the audiences of the media messaging. Journalists needed to 
preserve and consolidate the opportunity that had arisen. By establishing press unions, 
they sought to take steps along this path, but in practice, those institutions were either 
closed down or turned into superficial and inefficient outfits. The present study is aimed 
at identifying the reasons for this failure. 

Methodology 

The present study covers the period after June 1997 until June 2022. The required data 
were gathered through narrative interviews with journalists and by making use of texts 
and written data. In data analysis, the narrative analysis method was used through the 
thematic model for thematization. Through mixed purposive sampling, an effort was 
made to ensure that sampling to achieve representativeness or comparability would be 
possible. The primary data were collected from the interviews, but to assess the reliability 

of the research, tens of written documents and texts published in the media were also 
used. For the analysis procedure, the Wolcott thematic model (2008) has been used, which 
includes the three general stages of description, analysis and interpretation. The role of the 
researcher in the study has been hybrid, including a sympathetic observer (verstehen), 
faithful reporter, mediator of languages, and facilitator of reflexivity.  
Three domains were stipulated for collecting, organizing and analyzing data, and 
according to conventional classic approaches to narrative analysis, these three domains, 
namely “beginning,” “creating twists” and “untwisting and ending” were placed in a time 

continuum so that the narrative included a coherent combination in reflecting the 
formation of the collective action, the challenges ahead and the dissipation of the 
aforementioned collective action. 

Results and Discussion 

In the discursive space that emerged after the coming to power of the reformist 

administration in Iran, incentives for a sort of social and political activism through the 
work of newspapers were cultivated in the society and an opportunity was created so that 
in the absence of political parties, newspapers and magazines could evolve into venues for 
the exchange of ideas and political, cultural and social opinions in the society. 
Intrinsically, all those who had turned to journalism were not driven by the same motives. 
Yet, social activism through working in the newspapers that presented its own attraction 
and possibilities could be encouraging and motivating for many people. From political 
motives to economic ones to fulfilling what was considered the common good, there were 

many people who had tied the idea of working at newspaper offices with nostalgic 
sentiments. Yet, in the absence of political parties, the involvement of political activists in 
the newspapers emerging from the political developments of this period was noticeable 
and remarkable, even though their efficiency in contributing to the sustainable 
development of the newspapers was uncertain. 
Production and dissemination of message in a space dominated by the political discourses 
faced obstacles more than ever. These obstacles were not only due to legal constraints, but 
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were also reignited by political turmoil. Legal and conventional restrictions affected the 
process of content production markedly, and the pace of the events and challenges 
associated with conflicting political interests and judicial edicts would also tamp down the 
process of creative activities. Under these circumstances, journalism, caught in a vicious 
cycle, couldn’t wriggle out of hardships and professional and legal dilemmas, and be 

consolidated in an upward and development-oriented journey.  
Within the unions, also, the journalists failed to pursue their shared professional goals. 
The lack of cohesion and collective participation prevented the unions from being able to 
fulfill their fundamental goals. Political motives, the frailty of professional identity, a 
tendency to assertiveness and hesitation in participatory motives, fierce competition over 
financial gains through non-productive means, little awareness of the nature and function 
of the unions, dependency on the power centers, and above all the separation of financial 
interests from professional interests, all representing intragroup factors, blocked the 

formation and survival of independent, sustainable and efficient press unions in Iran. 

Conclusion 

As organized collectives, unions are capable of delivering tasks that individuals won’t be 
able to achieve alone. The satisfaction of the media practitioners’ needs for laws and 
regulations that ensure their job security, and the fulfillment of other criteria for media 

development and sustainability, won’t be possible other than through the functioning of 
civil entities. In order to achieve institutionalization, the media cannot expect the power 
authority to take action voluntarily and help them. They should meet their demands 
through negotiations, dialogue and compromises, and this is a process that won’t be 
enabled other than through unions.  
However brave they may perform as individuals, journalists need collective action 
through unions to fulfill the criteria of media development. Negotiating with rival groups 
to gain concessions is among the fundamental components for turning individual action 

into organized collective action. In the absence of collective will, frailty of professional 
motives and separation of financial interests and professional attitudes, Iranian journalists 
failed to perpetuate the temporary development of the newspapers in Iran through union-
based solutions.  

Keywords: Press, Journalists, Collective Action, Institutional Agency, Trade Unions. 
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 119-158، صص 68، پیاپی 4، شماره 1401 پاییز

 1مقدمه

های  یافتکهدهنکد   مطبوعات چاپی در ایران، کمتر از یک درصد بازار تقاضای مخاطبان را تشکیی  می
دو دهک  درصکد  ککه تنهکا دهکد نشکان می( یسکااادانشکجویان ایکران   افیارسکنجی مرکز ینظرسنج

ترین منبک  مکردب بکرای  اصلی یها که زمان روزنامه»و  خوانند ها می روزنامه اخبار را از ،دهندگان خسپا
ه خود را از دست داده و سکه  انکدکی از اابکال جایگا ،ند، در حال حاضرا هاول بود کسب اخبار دست
 ( 1400مهر  11 ایرنا، « اند درصد( را از آن خود کرده 8/1تا  2/0افیار عمومی  بین 

داننکد  آن می« زوال به رو»پژوهشگران ضمن اینیه مسئلۀ اصلی مطبوعات در ایران را روند 
ای  گونکه ، بهاند پیمودهرا  خود نزولی روند ،های اخیر ایران، در سال مطبوعات بر این نظرند کهو 

 بر این باورنکد ،(1400زاده یزدی،   ارکاناند  رسیده« نابودی» ۀبه آستان ،1۳۹8سال  پایانکه در 
در  ینقش موزون اند طور خاص،    نتوانسته عاب و مطبوعات به طور به یارتباط جمع وسای »که 

افتگی یکن  های توسکعه و مشخصکه شترین وجوهبی دارای ،خود»یه این ، ضمن«توسعه داشته باشند
سکال از آاکاز  185از گذشت  مطبوعات پس ۀعسنه نشدن توینهاد  (1۳۹7 خانییی،  «اند بوده

ککه تکاکنون  ی شکدهاجتمکاع ۀلئیکک مسک  بکه سبب تبکدی  ایکن موضکو در ایران، ها  آن فعالیت
 گویی به آن انجاب گرفته است  برای پاسخ پرشماری های پژوهش

 در اتمطبوعک ۀ، توسکعیسکاختار یهکا تحلی  ئۀارا ، باشده های انجاب پژوهشاز  یربسیا
ی ، آموزشک(1۳87ی  اسکدی، سیاسک یسکاختارها و بهبکود شکرای  یایران را منوط بکه بازسکاز

 ،(1۳84 پککور، ؛ بهراب1۳77دنژاد، مکک معت ااتصککادی ،(1۳87 ؛ خککانییی،1۳78  شککیرخواه،
 (1400زاده، راد و محمککدزاده،  هککا  الککی دولتو اهمیککت نقککش  (1۳87، ی نککوروزی حقککوا

 یجمعک یها رسکانه ۀتوسکع یها از شاخصکه یعنوان ییک صنفی به نهادهای ،همچنین  دانند می
 دوسکت، نمکن ک:   در ایکران بکوده اسکت پژوهشگرانازجمله مطبوعات، موردتوجه  ،مستق 
  (1۳77فراانی،  ؛1۳87پور،  بهراب  ؛1۳77

عنوان  بکه« کنشکگران مطبوعکاتی»که کمتر موردتوجه بوده است، نقش  میان، موضوعی اما دراین
کنشکگران »دهندۀ نهادهای مطبوعاتی و صنفی اسکت  در ایکن پکژوهش، منظکور از  نیروهای ساخت

کنند بکر تیییکرات اجتمکاعی  های مطبوعاتی تالش می ، کسانی هستند که از طریق تجربه«مطبوعاتی
تر  های مطلکو  پردازنکد، و تصکاویری از سکاخت رهای اکدرت میتأثیرگذار باشند، به تحلی  ساختا

                                                             

نگاران در  تحلیا  نقاک کانک جمعای روزناماه»رسالۀ دکترای نویسنده باا عناوان این مقاله برگرفته از . 1
 است.« توسعه و تحول مطبوعات در ایران

http://www.ispa.ir/Default/Details/fa/2338/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 لوم سیاسیژپوهشناهم ع               

 
129 

 119-158، صص 68، پیاپی 4، شماره 1401پاییز 

ین پورهمرنگ و همکاران/  ...نگاران؛ از توسعۀ مطبوعات در ایرانتحلیل روایت کنش جمعی روزنامه نسر

در « 1نگاری کنشکگر روزنامکه»دهند  درواا ، این تعریفی مشابه مفهومی است ککه از  جامعه ارائه می
 ( 1۳۹4شود  خانییی و کوهستانی،  ارائه می« های جایگزین جریان اصلی رسانه»

ای  ککه کنشکگران  مقاطعی بوده ، شاهدایران مطبوعات در فعالیتۀ سال185 ۀدور در طول
اابکال فراوانکی  یبه فعالیت مطبوعکات ی،تناسب شرای  اجتماعی و سیاس به یمطبوعات کاجتماعی

 بکا مقایسکه هکا در هردو این  اند کمک کرده ،مطبوعات در ایران یمقطع یو به شیوفای  داده نشان
 بسیار کوتاه هستند: ،درگذ ایران می روزنامه در تینسنخ سالی که از زمان انتشار 185ش از یب

 ؛(1287خرداد  تا 1285 مرداد  مشروطه انقال ی پیروز ۀبره 

 ؛1۳20شهریور  از پس 
 ؛1۳۳2 و 1۳۳1های  سال 

 ؛1۳5۹تا  1۳57های  سال 

  1۳7۹تا  1۳76پس از خرداد  

ککار آمکدن دولکت  ینگاران در ایکران، پکس از رو روزنامکه یجمع نمونه از این نو  اابال نیآخر
 فراانی،  «از فعالیت و رونق مطبوعاتی در ایران را را  زد یفص  جدید»که  رخ داداصالحات 

 ی داشکتنگاران سبک کار روزنامه بر چشمگیری راتیثأت این رونق و شیوفایی، اگرچه  (1۳77
 ککه یدرحکال محقکق شکوند  نتوانسکتندۀ مطبوعکات های توسع که پس از آن آمدند، اما شاخص

 از پکس مطبوعکات رونکق و توسعه بحث دربارۀ ، هنگابنظران صاحب و پژوهشگران بسیاری از
 شکدن رنک  ک ، موضوعات در تنو  ،منتشرشده های وانعن و شمارگان شیافزا هب ،1۳76 خرداد

 کننکد می اشکاره ها شکاخص گونه این و ها روزنامه یمصرف کااذ ، افزایشمطبوعات ارمز خطوط
ای  گونکه به ،(هسکتند نیکز یرشکیموردپذ یها شکاخص ،یریگ انکدازه اابلیکت سکبب به البتکه که 

  شوند اف  میا ،نگار روزنامه کسوت در مطبوعاتی کنشگران تالش و نقش از ریچشمگ
ثر أدر فضکایی متک مطبوعات ۀتوسع «خالقان»عنوان  به یان مطبوعاترکنشگ نقشاز  افلت

خکود،  یمطبوعات در شکی  نهکای اگرچه است  م تأ ای ااب  ی، نیتهو بازاندیش 2گری از بازتا 
خلق و بازسازی ایکن ارتباطکات  جامعه هستند، اما امتیاز گوناگون یها محصول ارتباطی بخش

 اندازها و نمادهای مفهومی، متعلق به کسانی است که در جایگکاه مدیرمسکئول، در االب چش 
در     و ،کارییاتوریسککت گرافیسککت، نویس، سککتون تحلیلگککر، گزارشککگر، خبرنگککار، سکردبیر،

                                                             

1. Activist Journalism 

2. Reflexivity  
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، رسکانه و مطبوعکه لکیکب مفهکو یکا، هکا تحلی  بسکیاری از  در هستندکار  بهمشیول مطبوعات 
 یبیرونک یا عوامک  ،گرفته و برجسته شده است موردبحث ارار، عنوان نهادی که باید اعتال یابد به

 یصورت امر به ،انهرس خالقان نقش ،صورت در هر دو اند؛ بودهکید أموردتوجه و ت یو ساختار
 است  گرفته در حاشیه اراردرنظر گرفته شده و ضمنی 

 خکود را در تعکدادسکو،  ازیک ی،فعالیکت مطبوعکات از اجتمکاعی کنشگران ریچشمگ اابال
به  ها شمارگان روزنامه 1۳75گذارند  در سال  می نشر ۀبه حوز گابدهد که  نشان می هایی هنشری
، شکمارگان یک  مطبوعات داخل آمار اداره برپایۀهزار رسید  اما  یک و پنجاه و ششصد و میلیون یک

 سیصکدهزار نسکخه رسکید و میلیکون توجه سکه به را  ااب روزانه  1۳7۹در سال  ها، یهرسمی نشر
مکورد در  116از  ها هنشکری ه بکرایشدصادر یمجوزها ،نیهمچن  (88-8۹ ،1۳80 پور،  بهراب
مجکوز در سکال  ۳۳۳و  ،1۳77مجوز در سال  168، 1۳76در سال  مجوز 281به  1۳75سال 

  (85 ،1۳80 پور،  بهرابرسید  1۳78
نگاران و تأسکیس  شاهد اابکال روزنامکه (،1۳76 پس از خرداد  موردنظر دورۀ دیگر، در سوی از

 ایرفعکال شکده موجود ازپیش ای   تعدادی از نهادهای صنفی بوده نهادهای صنفی مطبوعات در ایران
انجکاب شکده  1۳76های جدیکد پکیش از خکرداد  هایی برای تأسیس انجمن ین، تالش، همچن(1 بودند
آاکاز بکه  های جدیکد و زمان با صدور مجوز نشریه فعالیت کردند  ه  شرو  به 1۳76که از مهر  بود،

های مطبوعات، توجه به حقوق صکنفی نیکز افکزایش  نگاران در تحریریه شماری از روزنامه کار تعداد ُپر
 مطبوعکات، مسکئول مکدیران کشکور، انجمکن مطبوعات تعاونی نگاران، روزنامه صنفی منیافت  انج

 نگاران زن، ال ، انجمکن روزنامکه مسلمان، انجمن نگاران روزنامه انجمن تهران، نگاران انجمن روزنامه
 از دفکا  ورزشی ایران، انجمن عیاسان مطبوعات، انجمن مطبوعات نویسندگان و خبرنگاران انجمن
بحکران، انجمکن  نوجکوان، انجمکن عیاسکان و کودک مطبوعات نویسندگان مطبوعات، انجمن آزادی

ای  های مطبوعکاتی کشکور، ازجملکه تشکی  های در استان مطبوعات های نگاران جوان و خانه روزنامه
 ( 76، 1۳87شرو  به فعالیت کردند  جعفری،  1۳76بودند که پس از خرداد 

سکیس أو ت ینگار روزنامکه کسکوتفعالیکت در  ازی کنشکگران اجتمکاع چشمگیر قبالستا
 ارتبکاط بکاهکای صکنفی مطبوعکاتی، در  هکا و گروه احیای انجمن، جدید و همچنین های هنشری

ها و  ، در بخشی از ادبیات توسعه و بررسکی پدیکدهیجمع جوی خیر و اهداف اجتماعی و جست
د، بکا مفهکوب رگذ می های صنفی حادیهویژه تیییراتی که از مسیر نهادها و ات تیییرات اجتماعی، به

 یاعضکا ککهدهد  روی می یزمان یجمع کنش» ،زیرا ؛تبیین و تحلی  است ااب « کنش جمعی»
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 سکود از آن همگکان ککه ای برسکند یجمعک هکدف بکه تکا کننکد همیاری رییدیگ با جامعه یک
در » ککه ستا مطرح مسئله این ی،جمع کنش در براین، افزون ( 2۳6، 2011، 1 فابال «برند می
 یکا تقویکت را خود وضعیت تا زنند  می هماهن  کنش به دست مجزا و پراکنده افراد شرایطی چه
 یکا یافتکه سکازمان نیمه تواننکد می هکا کنش این چگونه» و( 765 ،1۳۹2  اری، «کنند دفا  آن از

  (574 ،1۳85 بودون و بورییو، « شوند( نهادینه  افتهی سازمان

هکای  پیکاب»تنهکا در خلکق  نکه «کنشگران مطبوعکاتی»ناپذیر رانیا و اهمیت توجه به نقش
مطبوعکات از دیکدگاه  ۀ، ضرورت بررسی توسکع«هویت نهاد صنفی»یه در خلق بل« مطبوعاتی

دیگکر نیکز  یت از دو مبنا و روییکرد نظکررضرو د  اینکن را نیز برجسته می« کنشگران جمعی»
ی مثابکه ککنش جمعک توسعه بکه (2 ؛(1۹70، 2 کامونزجمعی  نهاد کنش (1گیرد:  عمق و انا می

ککنش نکوعی  ،کامونز تعریف  برپایۀاگر نهاد را . (2014، 3هاچیسون، هاوت، هیوز و رابیسون 
چکه  ک گونکاگون توانکد در شکرای   گاه بررسی وضکعیت مطبوعکات می آوری ، آن شمار به یجمع
 از ککک ندردک سکاری می وزگکارر ی،بیسراشک در گاه ککه و چه آن اوج بودند که مطبوعات در یزمان

تکوان بکه معضک   ککه نمی اسکت  مک  ایکنأت ااب  ۀنیت د شوننقد و تحلی   ،دیدگاه کنش جمعی
مانند مطبوعات در ایکران پرداخکت و  ای هبنی سست و رمق نهاد ک  یناکام ۀسال پنج و هشتاد و صد

 بار به این معض  از دیدگاه کنش جمعی نگاه نیرد  حتی یک
هکای  فضکای عمکومی فعالیت»مثابکه طیفکی ککه یکک سکر آن در  نگاران به زنامکهکنش جمعی رو

ای  عنوان یکک فعالیکت حرفکه به کک « های صنفی تشی »مشاهده است و سر دیگرش در  ااب « مطبوعاتی
کنکد ککه کنشکگران آن،  هایی را فکراه  می کک امیان بررسی فعالیت جوی نهادمندی است و که در جست

کننکد  چنانچکه برپایکۀ روییردهکای  را در مرتبۀ زیکرین سکازوکار توسکعه ایفکا می« انقش اجز»واا ،  در
 رو اسکت آن  از ککار این شمار آوری (  اهمیت مراتب به ها را دارای سلسله شناسی تحلیلی، سازوکار جامعه

 راسکتمرا درحال دیگکری های شی  به که  وااعیت اجتماعی را یک چندبعدی به نگاهی امیان افزودن که
در « نگاران هکای فراینکد ککنش جمعکی روزنامکه ویژگی»رو، پژوهش حاضر  این کند؛ از  می فراه ( است

فقکدان »شناختی بررسی کرده است تا پاسکخی بکه چرایکی  دورۀ دولت اصالحات را با روییردی جامعه
 فراه  کند « نگاران مسئلۀ کنش جمعی روزنامه»عنوان  مطبوعات در ایران به« نهادینگی

                                                             

1. Fabella 

2. Commons 

3. Hutchison, Hout, Hughes, & Robison  
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عنوان  پاسخ از چند جنبه، اهمیت دارد: جنبۀ نخست، بکه اهمیکت و ککارکرد مطبوعکات بکه ن ای
شکود ککه بکا وجکود تأثیرگکذاری  های ارتبکاط جمعکی در عصکر مکدرن مربکوط می بخشی از رسکانه

کار  انیارناپذیر آن در حیات اجتماعی جامعۀ مدرن، هنوز با گذشت نزدیک بکه دو اکرن از شکرو  بکه
معنای وااعکی،  ران، جامعۀ ما از وجود مطبوعکات مسکتق ، فراگیکر، و کثیراشنتشکار بکهمطبوعات در ای

محروب مانده است  دوب اینیه تأکید بر مطبوعات در این پژوهش، تنها معطوف به شکی  کااکذی آن 
های  رو، پاسکخ مکدنظر اسکت؛ ازایکن« رسکانۀ جمعکی مسکتق »مثابکه  نیست، بلیه موجودیکت آن به

های دیگر رسانۀ جمعی مستق  را نیکز دربکر گیکرد  نیتکۀ  تواند شی  مسئلۀ پژوهش میشده برای  ارائه
هکای مربکوط بکه فقکدان توسکعۀ  هکا و تحلی  تنها در بحث نکه« کنش جمعی»سوب این است که نقش 

هکای  های داخلی مربوط بکه توسکعه در حوزه مطبوعات در ایران میفول مانده است، بلیه در پژوهش
هکای سکاختاری در  ن نظر پژوهشگران را به خود جلب نیرده است و بیشتر بر بحثگوناگون نیز چندا

در ادبیات توسکعه در آثکار « کنش جمعی»زمینۀ توسعه تأکید شده است  این درحالی است که مفهوب 
در « ککنش جمعکی»تأم  است  نیتۀ چهارب این است که توجکه بکه مفهکوب  پژوهشگران خارجی ااب 

ی متأثر از آثکار کالسکیک، بیشکتر در حکوزۀ ااتصکاد سیاسکی بکوده اسکت و های نظری داخل پژوهش
ها پکیش  های مطالعکاتی علکوب اجتمکاعی، ضکرورتی اسکت ککه از سکال کارگیری آن در سایر حوزه به

ای  گونکه های نظری و تجربکی داخلکی، هنکوز به های خارجی بوده، اما در پژوهش موردتوجه پژوهش
 خود جلب نیرده است شایسته، نظر پژوهشگران را به 

های  ککه بنکا بکر بررسکی کنکد، ایکن اسکت  نیتۀ پنج  که اهمیت متمایز این پژوهش را نمایان می
چه  کککهکای خکارجی، مسکئلۀ توسکعۀ مطبوعکات  های داخلی و نه در پژوهش شده، نه در پژوهش انجاب

جمعی در شی  امکروزی آن های  یافته که زادگاه رسانه های تاریخی در کشورهای توسعه عنوان پژوهش به
های جمعکی  نیافتگی رسکانه های تبیینی و تحلیلی مرتب  با مسئلۀ توسکعه عنوان پژوهش هستند، و چه به

، بررسکی نشکده «نهکاد»مثابکه  به« کنش جمعی»کک از دیدگاه مفهوب  توسعه مستق  در کشورهای درحال
های جمعی مسکتق  در  مطبوعات و رسانهنیافتگی  هایی که مسئلۀ توسعه رو، انجاب پژوهش این است؛ از

رسد  نیتکۀ  نظر می بررسی کنند، ضروری به« کنش جمعی»توسعه را از دیدگاه مفهوب  حال کشورهای در
های خاص و مقطعی توسعۀ مطبوعات در ایران، ککه  شود که شی  شش  پیرو آنچه گفته شد، نمایان می

امیان بررسی فرایندهایی را در جامعکۀ ایکران همگی پس از گشودگی و تحوشت سیاسی رخ داده است، 
دهکد   رخ می« هکای ااتباسکی فضکای گفتمان»آفرینی کنشکگران اجتمکاعی در  کند که با نقش فراه  می

هکای ااتباسکی، دروااک ، امیکان گشکودن  ای در فضایی متکأثر از گفتمان فرود چنین توسعه بررسی فرازو
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 کند   های مستق  در ایران را فراه  می نهنگاهی متفاوت به معض  توسعۀ مطبوعات و رسا
 ۀنهاد جامعک مثابه به ،ایرانر د مطبوعات ۀتوسع ۀلئبازنگری در مس این است که هفت  ۀنیت

در  یمکدنی د تکا ضکعف نهادهکاکنک فراه  مکیرا  یانداز ، چش یجمع  کنش و از دیدگاهی مدن
 ،«یکنش جمع»سعه از دیدگاه تر، معض  تو  یوس ای و در گستره ایرانی ۀجامع ی دیگرها بخش

از اهمیکت نسبت به موارد پیشکین، نیته ، این رسد نظر می م  ارار گیرد  بهأنیز مورد بازنگری و ت
 باشد  ربرخوردا یتر فزون

جایگاه اجتماعی آن است که  نیازمند درک ،هویت مطبوعات و، کردهارکا ها، ویژگی کدر
 بخش موجکودیتش پدیدآورنکده و تکداوب« معکیکنشکگران ج»ککه « ینهکاد»ابعاد  انداز از چش 

واسکطه و  یخکود را بک سکتینهادی موجودیکت و ز  نیچنزیرا،  ؛رسد نظر می هستند، ضروری به
پکژوهش در  ،گیکرد  بنکابر آنچکه گفتکه شکد انسکانی می نیروها و عامالن یجمع ۀمستقی  از اراد

 یجمعک چکرا ککنش»ککه  ای  بودهاین پرسش به  گویی پاسخ در پی« 1ِامیک»با روییردی  حاضر
در ایران انجامیکد، نتوانسکت  مقطعی مطبوعات ۀکه به توسع 1۳76نگاران پس از خرداد  روزنامه

 «در ایران منجر شود؟ یبه تثبیت و تقویت نهادهای مطبوعات

 . چارچوب نظری پژوهش1

مفهکوب  دربکارۀ شکده های انجاب پژوهشانسانی در نهادسازی توسعه،  یها نقش اراده یدر بررس
 ۀحکوز ژه دریکو بکه ،توسکعه یاجتمکاع یینکدهاااز فررا  یملأتک انداز اابک  ، چش «کنش جمعی»

منکاف  بکه  معطکوف سکو، یکاز یجمعک د  ککنشکن فراه  میی، مدن ۀاجتماعی جامع نهادهای
 دیگر، سکوی و از (1۹1، 2014، 2 اسکیات دکن است که نصیب کنشگران اجتماعی می یمشترک

 شکود نفک  تولیکد مکی هکای یی گروه یند کنش جمعی به همتافر در ،آن حاص  از ِی عموم خیر
اسکت ککه  تفیکر کسکانی ۀ، عصار«کنش جمعی مثابه به ،نهاد» ( 74، 2006، 3میسی و بنارد 

 یهکا االب در نکه را ایکن رابطکه داننکد و انسان بکا انسکان می ۀبر رابط مبادشت اجتماعی را مبتنی
  کنند بررسی می ،ی و در االب نهادهای اجتماعیگروه صورت  به بلیه ،انهیفردگرا

هایش دربکارۀ  اسکت ککه اندیشکه جمن راجر کامونز های برجستۀ تفیر نهادگرایی،   ییی از چهره

                                                             

1. Emic 

2. Scott 

3. Macy & Benard 



 ژپوهشناهم علوم سیاسی 

 

ین پورهمرنگ و همکاران/ 134  ...نگاران؛ از توسعۀ مطبوعات در ایرانتحلیل روایت کنش جمعی روزنامه نسر

 

 119-158، صص 68، پیاپی 4، شماره 1401 پاییز

های دیگر مطالعاتی در علوب انسانی نیکز وااک   های نهادآفرین کنش جمعی، موردتوجه حوزه سازوکار
اهمیت اائک  اسکت، امکا  « ها و ارادۀ فردی تالش»کامونز اگرچه برای . (2012، 1شده است  چاونس

تأکیکد  شکوند  او آشکیارا اانونمنکد می« نهادهای جمعکی»ها از طریق  بر این نظر است که این تالش
 تکوان، می را عمکومی منکاف  و اسکت نهکادی و اجتمکاعی فراینکدهای زاییکدۀ مشترک، خیر که کند می

 درنهایکت ککه اسکت ارادۀ جمعکی  ککرد اسکتخراج موجود و اجما  تضاد از موات، طور به ک  دست
 زمکانی در چه و و چگونه دستیابی است ااب  متعدد، های هدف از یک کداب که بگیرد تصمی  تواند می

فرد ککامونز از  به تعریکف منحصکر ( 2008، 2تکیلمن رخ دهکد  «مناف  معقول سازش» است ممین
 آزادی، کنتکرل، راسکتای در است جمعی نشینهاد، ک»شود که  کنش جمعی، در این گزاره خالصه می

وی دربارۀ نقش کنش جمعی در نهادسازی بر این نظر اسکت  ( 1۹70کامونز،  « فردی کنش بس  و
یکا  تهدیکد، تبعکی ، از اجبکار،  را افراد زیرا، کنش فردی است؛ کنترل فراتر از جمعی، چیزی که کنش

 ککنش آزادسکازی و کنتکرل از چیکزی بکیش تکیح جمعی، کنش  کند  می ناعادشنۀ دیگران رها راابت
 هسکتند، آن انجکاب بکه اادر خود محدود از طریق توانایی آنچه از بیشتر را افراد زیرا، ارادۀ است؛ فردی

 (   1۹70دهد  کامونز،  گسترش می
های بخکش عمکومی و خصوصکی اائک   بندی وی برای کنش جمعی، اهمیتی فراتکر از تقسکی 

 زنی چانکه اکدرت برابکری بکه درجکۀ نخسکت، در تعادل اجتمکاعی موضو  عنوان یک به»است؛ زیرا، 
 تکیلمن، « شکود می مربکوط خصوصی ابتیار و متعارف مسئولیت اجتماعی مرزبندی از فراتر و باشتر

بینکد؛  آن می« 3سکازی فرایند اانون»(  این اندیشمند نهادگرا، اهمیت کنش جمعی را در 8۳6، 2008
کنکد،  ها و نهادهای صکنفی، امیکان مکذاکرۀ جمعکی را فکراه  می اتحادیهزیرا، عم  جمعی از طریق 

کنکد  وی ککه در  عنوان کاتالیزورهکای انتقکال سکاختاری عمک  می برد، و به زنی را باش می ادرت چانه
زنی  ککرد، بکر ایکن نظکر اسکت ککه تقویکت اکدرت چانکه پردازی می گرایی تجربکی ایکده سنت جمک 

گکذارد  دهی به ساختارهای اجتماعی تأثیر می ش مداخلۀ دولت در شی های کارگری، بر کاه اتحادیه
 بافکت حفک  بکه کشکور، سراسر در جمعی زنی چانه حقوق ایجاد طریق از زنی چانه ادرت برابری»و 

  (8۳7، 1۹70کامونز،   «کند می کمک داخلی نزا  از پرهیز طریق از جامعه
های نهکادی،   پذیر است  اما پژوهشگران نظریکه ها امیان عاملیت این امر مه  از طریق اتحادیه
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ککه از منکاب ،  نکدبین یمک یفیتکیت یکا کیکظرفصکورت  آن را به و»کنند  جدا می« افراد»را از « عاملیت»
 عبکدالنور، « شکود های اجتماعی بازیگران ناشکی مکی ها و مواعیت مرتب  با نقش و تعهدات ،حقوق

 یمهندسکی، نهکاد صکورت اجتمکاعی بکه یها مواعیت و ها نقش ( 2017، 1هاسلبالد، و کالینییوس
 هکا آن  کننکد  نکه افکراد( ها را اشکیال می ها و مواعیت هستند که نقش یاند  این کنشگران اجتماع شده
یکک ابهکاب »همچنین، مفهوب عاملیت  کنند  شوند و عاملیت را اعمال می اجتماعی می« ۀصحن» وارد

، 1۹۹8، 2چکه امیربایر و میسکند   اسر علوب اجتماعی حف  میرا در سر« گریزان و البته تیرار شونده
هکای  شکوند ککه از طریکق فعالیت تصویر کشکیده می عنوان کسانی به بازیگران فردی، گاهی به(  ۹62

در برخکی مکوارد نیکز ، (2000گذارنکد  هاسکلبالد و ککالینییوس، فردی بر ترتیبات جمعی تکأثیر می
، 3برخوردارنکد  بتیتکاین و هکاک «نهادها و تخریب ایجاد، تیییر،»ی از توانای ابراهرمانانی هستند که

ارتقکای افکراد بکه عنکوان »کننکد ککه  اسکتدشل می کاملنننون ، و همساببد ، عبدالننر ( 50، 2015
بازیگران هدفمند در مرکز تئوری نهادی، ساختار نهادی سازمان ها، زمینه ها و فرآینکدهای اجتمکاعی 

(؛ زیرا، عاملیکت، 178۹، 2017 هاسلبالد، و کالینییوس،« سازند دی را آسان میبازتولید و تیییر نها
های اجتمکاعی  ها و مواعیت که به مناب ، حقوق، و تعهدات نقش ظرفیتی در بازیگران اجتماعی است

 ِگره خورده است 
 یکا ها زبان مناب ، متفاوت، ساختاری یها مواعیت از متأثرتوانند  می جمعی های اما کنش

انتزاعکی  ییک نظاب شکناختمعنای  به تنها  ها، گفتمان (  ۹0، 2006، 4 اری باشند «ها گفتمان»
گریگکز و   دهنکد تشیی  مینیز  عی رارواب  اجتما ۀسازند عدبلیه بُ  ،ندنیست  از باورها و کلمات

 تنهکا ،کنشگران، رو ازاین ؛دهندبجمعی شی  و معنا  های توانند به کنش و می( 2016، 5هوارث
در  ، بلیهکنند سایی نمییا شنا توصیف ها گفتماناز طریق ا نهفته را ی موجود پیش از یتعواا یک

 گکران تحلیک اما ؛ (252 ،200۳ ،6ویس  گوت ندکن میعم  آوردن آن وااعیت  وجود به راستای
بکه اولویکت را آورنکد،   میرعم  د  بهرا  کنشگران چگونه مفاهی  مسئله کهبرای تبیین این  گفتمان

 ( 1۳77  هوارث، دنده می« هژمونی»و  ،«عاملیت»، «سازی تیایر»همچون  مفاهیمی
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 . پیشینۀ پژوهش2

 ازی بسکیارمشکترک  ایکران، موضکو  در مطبوعکات ه نشکدننینهاد و نیافتگی  توسعه عل ی بررس
 دشیکک  اسککت  انجککاب شککدهدر ایککران  مطبوعککات دربککارۀ موضککو اسککت کککه  هککایی پژوهش

 نیکردن  تکالش ان،رنگا توجهی از روزنامکه اابک  نبکودن بخکش یا حرفکهجمله ازی، سازمان درون
و عوامکک   خککودی محتککوا ۀارائکک ۀو شککیو ینگار کککردن نککو  روزنامککه روز بککه یبککرا مطبوعککات

 یهکا لحکا  ااتصکادی، بحران بکهمطبوعکات  شکدن  داشکته  نگه ضعیف سازمانی، همچون برون
، جکایگزین یها گکرفتن رسکانه  و رونکقمخاطکب  ۀتیییکر یائقک کااکذ، بحران مانند یافزار سخت

ها،  رسکانه ر عملیکردبکشدید  یها ، محدودیتیمطبوعات یها در فعالیت یسیاس دخالت نظاب
دی ر، ازجملکه مکوااانون مطبوعات یساختار بسیار ادیم و ،نگاران نامهزاهری با رو یبرخوردها

 بررسی کرده است  (1400  زا ه ی  ی ارکمنکه  هستند
 ،«مطبوعکات در ایکران آزادی ۀر توسعبثر ؤعوام  سیاسی می بررس»هشی با عنوان در پژو
  ازجملکه عوامک ،مطبوعات یتوسعه و آزاد ثر برؤم یسازمان برون عوام  با تییه بر پژوهشگران

  تضکمین حقکوق و انکد را واکاوی کردهآن  یها سیاسی، نقش اانون مطبوعات و محتوا و کاستی
های  کاسکتی درفعلکی و ضکرورت بازاندیشکی  اکانون درست اران و اجراینگ های روزنامه آزادی

  محمکدپور اند خود به آن رسکیده یها گیری جهیاست که محققان در نت یآن، از موارد موجود در
  (1۳۹1خبازی،  خبازی و محمدپور

تالش کرده است الگکویی را « ادرت، جامعۀ مدنی و مطبوعات»در پژوهشی با عنوان  خمزنوی
ی فه  رابطۀ میان ساخت ادرت و مطبوعات در ایران ترسی  کنکد  بنکابر تحلیک  ایکن پژوهشکگر، برا
ککه ایکن نتیجکه را « شکود نوعی سنخیت و مشابهت سکاختاری میکان جامعکه و مطبوعکات دیکده می»
نیافتگی جامعکه و نظکاب سیاسکی  نیافتگی مطبوعکات را برپایکۀ توسکعه توان توسعه که می»همراه دارد  به

گفتار این کتا ، الگوی تبیینکی خکود را ککه  (  البته خانییی در پی452، 1۳۹7 خانییی، « ن کردتبیی
 ( 466، 1۳۹7داند  خانییی،  طرح کرده بود، نیازمند بازنگری و تأم  می همبروم یۀ  برپایۀ نظر

 ایکران در مطبوعکات یهکا چالش یسکربر»با عنوان  ر پژوهشیدتبار و همیاران  اسماعی 
مطلکو  مکدیریتی بکرای  یالگکویکک  ۀارائک در پکی، «یمکدیریت مطلکو  یالگو ۀارائ رمنظو به

  یدخالکت مسکتق اند ککه اند  آنان در این پژوهش، به این نتیجکه رسکیده بودهایران  مطبوعات در
و  ،اتعمطبو یاستقالل ااتصاد فقدان، یدولت، ضعف اانون مالییت، ضعف اخالق مطبوعات

ضکعف مطبوعکات در ایکران  نقکاط نیتکر مهک  ،بیترت به ،مطبوعات ۀحوزمدیریت تمرکزگرا در 
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 ( 1۳۹5تبار و همیاران،   اسماعی آیند  شمار می هب
ای آنان، در االب  نشیب حرفه شده دربارۀ مطبوعات ایران و فرازو بخش زیادی از آثار نوشته

فی از وگوهکایی اسکت ککه توصکی ها، و گفت ها، یادداشکت تاریخچه، بیان خکاطرات، مصکاحبه
جوی مسکئلۀ  و دسته از آثار برای جسکت دهند  این رویدادها، شرای ، و تنگناهای کار را ارائه می

توان  ها می ها، یا تحلی  اسناد کاربرد دارند که ازجمله آن های ثانویه، فرضیه پژوهش، ارائۀ تحلی 
(، و 1۳۹4،  ااسکمی« مطبوعات ایران در اکرن بیسکت »(، 1۳۹4 باای، « بهار رکن چهارب»به 
 ( اشاره کرد 1۳84پور،   بهراب« تحوشت و ها چالش: اصالحات دورۀ در مطبوعات»

 پایداری ارتقای برای تالش ها، رسانه تجاری و حقوای بهبود محی  نگاران، آموزش روزنامه
هکای اسکتقالل  ها، تقویکت راه توسکعۀ زیرسکاخت ای، موجود، آموزش سکواد رسکانه های رسانه
هایی  ای، و    ازجمله موضکو  افزارهای رسانه   موان  حقوای نشر و دسترسی به نربها، رف رسانه

ها توجکه  آن بکه« 1ها پایداری و ثبات رسانه»شده دربارۀ  های خارجی انجاب هستند که در پژوهش
گویی بکه ایکن  ویژه در چند دهۀ اخیر، برای پاسکخ ها، به شده است  بخش مهمی از این پژوهش

هکا  انکد  بیشکتر ایکن پژوهش ها را توسعه داد، اختصاص یافته و چگونه باید رسانهپرسش که چرا 
ها بر ابعاد گوناگون توسعه در کشورها  گویی به میزان تأثیر رسانه صورت تجربی و در پی پاسخ به

آفرینکی  ( دربارۀ نقش2010  2پمورزو  ارسنملتتوان به پژوهش  مورد می همین اند  در انجاب شده
های توسعه برای کمک به شکیوفایی مطبوعکات اشکاره ککرد   های ایرانتفاعی و صندوق سازمان

هایی که  گیری چنین تأثیراتی بسیار دشوار و تردیدآمیز است، اما ک  نیستند پژوهش اگرچه اندازه
ای  گونکه هکا به رو، بسیاری از پژوهش اائ  به نوعی رابطۀ خطی بین رسانه و توسعه هستند؛ ازاین

ها، ابعاد گوناگون توسعۀ اجتماعی  اند که پژوهشگر از چگونگی و چرایی توسعۀ رسانه دهانجاب ش
ها  نظر پژوهشکگران، رسکانه (  بکه2011، 3و فرهنگی جامعۀ هدف را نتیجکه گرفتکه اسکت  روی

 بکه ممیکن اسکت که کنند ایجاد «هماهنگی»نوعی  اجتماعی، و بازیگران سیاسی بین توانند می
هامی  بمزیتیییکر  آزاد بکرای یک رسانۀ توسعۀ عبارت دیگر، به»  شود منجر موفق توسعۀ سیاسی

 ( 40، 2004، 4 کوین و لیسون «است مه  بسیار هممهنگی همی بمزی به  رگنری
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 و ی،دموکراسکک خکو ، حیمرانکی تقویککت در را آزاد مطبوعکات نقکش( 2006  1نکوریس
 از ای گسکترده طیکف یبکرا آزاد مطبوعکات ککه اسکت گرفته جهینت و کرده بررسی یانسان ۀتوسع

 دارند ربرخو اهمیت از خو  حیمرانی یها شاخص
 یهکا انتقکادی از پژوهشی خوانش با «توسعه و رسانه»عنوان  با یکتاب رد (2017  2ُوکس

های مکوردی در  بررسکی رسکانه و توسکعه را بکا اسکتفاده از و عمیکق دهرگسکت ۀشین خود، رابطیپ
اسکت  وی کوشکیده  ، واکاوی کردهآمرییای شتین یو کشورها ،رواندا، هند، هائیتی یهارکشو

رفتار افراد،  تیییر یرا برا دیمف اطالعات، تنها ها ها پاسخ دهد که آیا رسانه پرسش تا به ایناست 
 بکه بایکداینیکه  یا ،هستند سویهبرای تسهی  ارتباطات دو یابزار دهند، یا یمر ارا ها ار آنیدراخت

 جهکان در سکاکن افکراد آن در ککه نگریسکت یهکای میکان عنوان بکه دیکدج ای رسانه یها محی 
 کنند؟ تعریف خود شرای  پایۀبر را «توسعه» توانند می توسعه درحال

تقویککت  و پایککدار ۀتوسککع یرسککانه بککرا» عنککوان بککای پژوهشککر ( نیککز د2020  3فنزاا 
کیفیکت  یتقکاار  بررسکی ککرده اسکتجامعکه  پایکدار ۀتوسع دررا  ها نقش رسانه، «4مطبوعات

 یجامعه، به ارتقای کیفیکت و ککارای پایدار ۀبه توسع کمکمطبوعات، ضمن ی ظاهری و محتوای
توانند در  سبب اهمیت دارند که می این بهها  پژوهش  نتایج این رساند یاری میها نیز  خود رسانه

 ثیرگذار باشند أنوین ت ۀها در جامع کارکرد و نقش رسانه دربارۀ ریبازنگ
جامعکه و  گوناگون های بخش ۀدر توسعرا ها  نقش رسانه ،خارجی های از پژوهش بسیاری

 عکدب االکب علک ی داخلکی، هکا   پژوهشاند از ییدیگر بررسی کرده ها آنمتقاب   پذیریثیرأت
ل بکر معمکو طور بهاند که  واکاوی کرده« اتیک» یبا نگاهرا ایران  ها در و رسانه مطبوعات ۀتوسع

 ،است  شاید بتکوان گفکت ی متمرکزفعالیت مطبوعات یهای مناسب برا مینهفقدان ساختارها و ز
علک  »تا  رنددا لیت نقد و بررسیااب «یعل  صور»بیشتر در اامت  یلسوفان،تعبیر ف به ،این عل 

 ییکک رککن اجتمکاعبکه بخشکی  را برای موجودیت یهای شاخصه توان ساختارها و   نمی«لیفاع
 ققتح  نمودها افلت  شاخصهاین در تحقق  «عاملیت»آفرینی   شاما از نق ،تعریف و تعیین کرد

است که  یترضرو ،«نهادهای صنفی مطبوعات»در « عینش جمک»از طریق « یت نهادیعامل»
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که معض  فقکدان  دارداهمیت  رو آن این روییرد از نشده است  به آن توجهها  پژوهش تاکنون در
های جمعکی را  رسکانه ۀهای توسع شاخص یافتگین نهادینگی مطبوعات مستق  در ایران و تحقق

  کند تحلی  و واکاوی می« عامالن اجتماعی»در عملیرد  با تعمق

 روش پژوهش. 3

 شکمار انگشتهای  دوره وجود ،های میتو  مقدماتی در اسناد و پژوهش یها مطالعه و بررسی
را  ایران در یمطبوعاتفعالیت  پنج سال و هشتاد و ییصد در طولمطبوعات  مدت شیوفایی و کوتاه
هکا و عناصکر  فکراوان در ویژگی های همسکانیییکدیگر، از  بکا ها در ایاس   این دورهکرد نمایان

و ل باوجود تحو  نگاران، بانگیر روزنامهیگر ها و معضالت کاستی ،  همچنینندموجود برخوردار
 یهکا بکرا مسکانیه ایکن   درکرنکدداوربرخ ینسکبت ییسکان بکه یها مایکه ، از ُبنفنکاوری ۀتوسع

 اشکتیال ینگار روزنامکه ۀحرفک اسکت بکه ای یطوشن یها این اثر که سال« پژوهشگر ک نویسنده»
« امیک»با روییرد  یپژوهش انجاب ،رو ازایناست؛ برخوردار  یتر تر و عمیق دارد، از ابعاد متنو 

 کاوی استفاده شد  در دستورکار ارار گرفت و متناسب با آن از راهبرد پس
(، بکرای 1۳۹۳  بلییی، انتقادی باسیار ک گرایی اجتماعی بر واا  کاوی مبتنی اهبرد پسدر ر

نگاری،  هکای روزنامکه محی  ناپذیر پذیر و مشکاهده کارها و سکاختارهای مشکاهده ورود به سازو
ترتیکب در  بکه« سکازوکار»و  ،«رویداد»، «تجربه» سه عنصر تعریف شده است  یعناصر مناسب

کارهکا را در یکک پیوسکتار  ، امیکان بررسکی سکازو«وااعکی»و  ،«بالفع »، «تجربی»سه المرو 
چرخشکی،  یکه در فراگرد ،مستقی  خ  یرو د  پیوستاری که نه برکنن زمانی فراه  می ک یمواعیت

ککاوی  و پس، اسکتقرا، ایکاس، اسکتفهابۀ چهارگانکی ککرد تکا راهبردهکا کمک پژوهش یندابه فر
( 1۳8 ،1۳۹7 محمکدپور،  «فراترکیب اسکتدشلی»توان آن را  که می کـ همگرا و تلفیقی ای گونه به

 شود  گرفته کار واحد به ای در حوزه کک نامید
  ه اسککتانجککاب شککد «1تحلیکک  روایککت» ۀو بککه شککیواسککت از نککو  کیفککی  ایککن پککژوهش

کلنکدینین و   در علکوب اجتمکاعی اسکت پژوهشییرد از روی یجدید شناسی روایتی، نو  روش
، 3شکود  پکائول می مطکرح« رویکدادهاتکوالی  ارائه یا توصیف» در االبکه  (،2007، 2روزیک
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مکتن  یبکه محتکوا آنر اسکت ککه د« 1یکتمات» پژوهش،در این  روییرد تحلی (  640 ،201۳
و اعمکال و « رنگا نامکهزفکرد رو» ،شکود  واحکد تحلیک  توجکه می یسکاز و مضمون  برای مقولکه

 یگیر است  واحکد نمونکه یو وااع ،، بالفع یتجرب ۀگان سه یها رفتاری او در محی  یها ویژگی
 است « بافت روایتی»ی، در طرح تحقیق روایت

 است تا با ترکیکب چنکد استفاده شده« 2یبیکگیری هدفمند تر نمونه»از حاضر  پژوهشدر 
 ها گیری ایکن نمونکه  شکود پکذیر امیان «3پکذیری نمایابی یکا تطبیق»به  ، دستیابییگیر نو  نمونه

گیری بکا  نمونکه (۳ ؛یکا حکاد 5گیری شکدت نمونکه (2 ؛4گیری موردی نوعی نمونه (1عبارتند از: 
   6حداکثر تنو 

های سراسکری و  نگارانی از نشکریه گیری، روزنامکه شکده در نمونکه هکای بیان برای تحقکق ویژگی
و برخکی نیکز  عنوان مدیرمسکئول یکا سکردبیر نگاران بکه اند  برخی از ایکن روزنامکه محلی انتخا  شده

اند  همکۀ ایکن افکراد، سکابقۀ عضکویت در انجمکن صکنفی یکا خانکۀ  عنوان خبرنگار فعالیت داشکته به
هکا و  اند  همچنکین، وجکود اولویت مکدیره داشکته عنوان عضکو عکادی یکا عضکو هیئت مطبوعات را به

بنا   ک ن شکوندگا جویی، یا مادی در هریک از مصاحبه ای، و شیلی، هویت روییردهای سیاسی، حرفه
 ک در انتخا  نمونه، موردتوجه بوده است  گو و مشورت با فعاشن این حوزه و به گفت

نفکر اسکت ککه در ایکن  10تکا  6بکین  ی،شده برای طرح تحقیکق روایتک توصیه ۀتعداد نمون
ها از  آوری داده گردشده برای  گرفته نفر بوده است  مقط  زمانی درنظر 10 ،تعداد نمونه پژوهش،

هکا درنظکر  داده یی( بکرای سکنجش پایکا1401پس تکاکنون   آن و از 1۳80تا سال  1۳76 خرداد
بکرای  امکا ند،آوری شکد گردها  اصلی از مصاحبه یها ، دادهپژوهش حاضر  در ه استگرفته شد

  بکیش ها نیز استفاده شکد منتشرشده در رسانه کتبی سندمتن و  ها ده از سنجش پایایی پژوهش،
 ۀو مقاله که در فاصل ،وگو، میزگرد، یادداشت، تحلی  االب مصاحبه و گفت کتبی در متن ۳0از 

بررسکی و تحلیک  و  ، بکرایاند همنتشکر شکد گونکاگونهای  در رسکانه 1400تا  1۳77های  سال
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روایتکی  ها از نو    مصاحبهاند کار رفته به «1سازگاری بیرونی»به روش  یپایای سنجش ،همچنین
ینکد ایکک فر درشکونده  مصکاحبه ،مصکاحبه اسکت ککه در آن ینکوع ،روایتی ۀمصاحب»ند  ا هبود

مه  و  ۀیک رخداد، پدیده، یا تجرب ۀشود که دربار نوعی ترایب یا تحریک می به رخودمختا نیمه
 «یات کام  تعریکف کنکدئبا جزرا گونه  موضو  موردنظر پژوهش، روایتی داستان بارۀدار در امعن

انجکاب  بسنده بکودن ها، معیار آمده در روایت دست وهای بهالگ   اشبا (765 ،1۳۹5 میرزایی، 
و  ،افینکی آاکاز، گره ۀبه سه مرحلک ،معمول در تحلی  روایت یبند زمان برپایۀمصاحبه بوده که 

 و فرجاب تقسی  شده است  یگشای گره
( اسکتفاده شکده اسکت، ککه 2008  2یند تحلیک  نیکز از طکرح تماتیکک ولیکاتابرای فر

 و تفسیر است: ،توصیف، تحلی  عمومی ۀرحلسه م دربردارندۀ
 ؛گیرند زمانی ارار می رها در یک نظ  و پیوستا داده توصیف ۀدر مرحل 
 ؛شوند بندی می و مقوله ،ها سازماندهی، تنظی  تحلی ، داده ۀدر مرحل 
 شوند انجاب مینیز تفسیرهای اصلی  تفسیر ۀدر مرحل  

نتکایج  ککه ترتیب این ؛ بکهاستفاده شکده اسکت« 3اعضا یاعتبارسنج» از نیز پژوهش یروایی برا
 یپایکای یبکرا ،کردند  همچنکین نتایج را اضاوت کفایت ها و آن به اعضا برگردانده شد پژوهش
ی گفتکه هکای داده بکه بیرونکی یسازگار است  شده استفاده «یسازگاری بیرون»روش از  پژوهش

بر منکاب   برای این کار، افزون  اند شده یبررس یا تأیید ها، داده گوناگون مناب  دیگر با که شود می
 های زمانی فعلی را دربرگرفت   ها تا دوره های مصاحبه میتو ، پرسش

 ها داده یبند طبقه. 4

آوری و  ، سه حکوزه بکرای گکرد«گرایی اجتماعی واا »بر  کاوی مبتنی در این پژوهش، برپایۀ راهبرد پس
فته شد و برپایۀ روییردهای کالسیک رایج در تحلیک  روایکت، ها درنظر گر سازماندهی و تحلی  داده
« پیوسکتار زمکانی»، در یکک «گشایی و فرجکاب گره»، و «افینی گره»، «آااز»این سه حوزه با سه عنوان 

رو، و پراکنکدگی  هکای پکیش گیری، چالش ارار گرفتند تا روایت از ترکیبی منسج  برای بازنمایی شی 
 شرح زیر است  ار باشد  این سه محی  و دورۀ زمانی بهکنش جمعی موردنظر برخورد
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 آغاز«/ نگاری روزنامه یمحیط عموم» .1-4

 ،آن ککه درمنطبکق اسکت  نگاران گیری کنش جمعکی روزنامکه شی  یعموم یاین محی  با فضا
نگاران و مخاطبان و صکاحبان افیکار عمکومی شکی  گرفکت   روزنامه بین یمشترک سۀدستورجل

مفکاهی  و سکاختارهای ککالن سیاسکی و اجتمکاعی  ۀدربرگیرنکد ،این محی  در گفتمانی یفضا
  تجربی( ۀحوز ک مشاهده ااب  ی محی  رویدادها است

 گیری شکی  بر ثرؤم یها زمینه ۀهایی دربار به پرسش محی  شده از این یآور گرد یها داده
 یها رهیافت و ها زهو انگی ،نگاران روزنامه یجمع کنشی ها نگاران، ویژگی روزنامه یجمع کنش

 جمعی پاسخ داد  کنش در نگاران روزنامه

 افکنی  گره«/ محیط بالفعل کنشگری تولید و انتشار پیام» .2-4

ها و فرایندهای عّلی است  موان  عّلی مؤثر بر روند تولید پیاب در ایکن حکوزه  بر جنبه این محی ، مبتنی
شکده از ایکن  آوری هکای گرد های بالفعک (  دادهبرد، و ککالن اسکت  حکوزۀ رویکداد از نو  ُخرد، میان

 یا مؤثر بر فرایندهای تولید و انتقال پیاب را بررسی کرد   محی ، موان  و رویدادهای عّلی بازدارنده

 گشایی و فرجام گره«/ نهادسازی یمحیط اختصاص». 3-4

بکه  معطکوف «اجکزا رواب » است ی صنف یها گروهر د «اجزا رواب »ی بر ویژگ یتنبم  حیم این
 ،ُخرد، میانکه مطبوعات است  سه ُبعد یها های صنفی و خانه ها و تشی  اعضای انجمن رواب 

 نقش آن،در  یفرد ُخرد و میان کنند، اما رواب  نقش می و کالن در این محی  نیز همچنان ایفای
  وااعی( ۀحوز  ک یساختار سازوکار  دارند بنیادینی

 عضککویت هککای انگیزه بککارۀهایی در بخککش بککه پرسککش ایککن شککده در یآور  گککرد یهککا داده
 تعکاملی هکای ویژگی صکنفی، های تشکی  گیری شکی  و یصکنف یها تشکی  در نگاران روزنامه

 و صکنفی هکای انجمن یدستیاب عدب و دشی  ،مطبوعات های خانه و صنفی های انجمن یاعضا
 ند ا هپاسخ داد مطبوعاتی کنشگران دیدگاه کارآمدی از و ثبات به مطبوعات های خانه

کککنش جمعککی  یهککا و ویژگی «ها زمینککه»بککا توصککیف  پککژوهش ایککن یوسککتار زمککانیپ
 یگفتمان نگاران و مخاطبان و طرح بین روزنامه مشترک ۀدستورجلسی گیر نگاران و شی  نامهزرو

افیکار  پذیر در فضکای مشکاهده یاجتمکاع ک سیاسی کالن یچالش کشیدن ساختارها بر به مبتنی
انتشکار  های بالفعک  تولیکد و در محی  یعلّ  یموان  و رویدادها بررسی اب شد « زآاا» یعموم

 «هکا یافین گره»یافکت تکا  ادامکه ،نباشکد پذیر مشکاهده دیگکرانبرای ممین است  گاهیاب که یپ
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در برخکی بکرد و  های کالن در رواب  اجتمکاعی میکان گفتمان یآفرین نقش ند و روندشو فصیتو
 د شو تحلی  ،ُخرد موارد

کککاوی اتخایشککده، بککه  روییککرد پس بککر ، بنککاپککژوهشاصککلی  بککه پرسککش یپاسککخ تبیینکک
 ۀدر مرحلک ی ومحی  وااع اختصاص دارد که دری زیرین یو ساختارها ها سازوکارجوی  و جست

دهکد ککه از  می هئرا ارا ییها سازوکاراز  یشفاف یوااعی، نما ۀحوز است  یدستیاب ااب « فرجاب»
 دربردارنکدۀ بلیه ندارد، رویدادها در ای یعلّ  نقش ه،حوزاین دارند  رتو برخو در تو یمراتب سلسله

 مشکاهده ها آن در را رویدادها یواقع ۀجنهر توان می واا در که است هایی سازوکار و ساختارها
 اند مشکاهده اابک  ککه اسکت یاثراتک ایجکاد بکه هکا ابژه گکرایش یا ادرت همان،  جوهره این د؛کر

 یمیککانیی توضککی  در «اجتمککاعی یسککازوکارها یاجککزا»یی   شناسککا(144 ،1۳۹۳ بلییککی، 
طبکق اصکول   اسکت ضکروری ی،میکانیی تفسکیرهای ایجکاد یبکرا ،یاجتماع کالن یها پدیده

 ،«افکراد»های ککالن اجتمکاعی،  تبیین میکانییی پدیکده تحلیلی، در یشناس جامعه ۀشد پذیرفته
 دهنکد یاجتمکاعی را تشکیی  م یسکازوکارها یاجکزا ها با ییدیگر، آن« رواب »و  ،«ها ویژگی»

 نکدکن پذیر می ها را توضی  و تیییرات آن ،ق اجتماعی، ساختاری( که حقا2020، 1 پرز گونزالس
طکور مشکخص،  بکه پکژوهشایکن  در« وااعکی ۀحوز» ( 60 ،2010، 2 هدستروب و یلییوسیی

ی سکازوکارهایی را هکا، اجکزا و اعضکای آن انکد بودههای مطبوعکات  صنفی و خانکه یها انجمن
 هاست  بر ویژگی رواب  آن موردبررسی، مبتنی ۀدهند که تفسیر میانییی پدید تشیی  می

 شوندگان های شغلی مصاحبه ویژگی(. 1جدول شمارۀ )
 عضویت در نهاد صنفی فعالیت ۀگستر عنوان شغلی کد

 عضو عمومیـ  سراسری خبرنگار 1
 رئیسه عضو هیئت عمومیـ  سراسری سردبیر 2
 رئیسه عضو هیئت عمومیـ  سراسری دبیر تحریریه 3
 رئیسه هیئت عضو سراسری و محلی عضو تحریریه 4
 مدیرعامل محلی سردبیر و مدیرمسئول 5
 رئیسه عضو هیئت عمومیـ  سراسری عضو تحریریه 6
 عضو محلی خبرنگار 7
 مطبوعات ۀدبیرخان و عضو محلی مدیرمسئول 8
 عضو عمومیـ  سراسری عضو تحریریه 9
 عضو عمومیـ  سراسری گزارشگر 10

                                                             

1. Pérez-González 

2. Hedström & Ylikoski  
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 ی پژوهشها یافته. 5

 های پژوهش (. یافته2جدول شمارۀ )
 مرحله های تحلیلی مضمون

مدنی،  ۀسازی، خیر جمعی، تعارض منافع، ترسیم مرزهای سیاسی جدید، گفتمان جامع غیریت
آزادی بیان و رسانه،  ان،نگار گیری هژمونی روزنامه مشترک، شکل ۀفضای گفتمانی، دستورجلس

 های سیاسی های فردی، انگیزه انگیزه
 محیط تجربی/ آغاز

مخاطبان، محدودیت  ۀقانونی، ذائق یها های عرفی، محدودیت ، محدودیتیموانع ساختار
 ها و تضادها علّی، رقابت ی، رویدادهایمنابع، مشکالت و موانع قضای

 افکنی محیط بالفعل/ گره

ساختاری، فقدان همبستگی،  یقدرت، فردگرای یاجزا، روابط مویرگنهاد صنفی، روابط 
کارکرد  ازای، فقدان آگاهی  ، فقدان هویت حرفهیسازی در روابط خُرد، منابع غیرتولید غیریت

 نهاد صنفی

گشایی و  محیط واقعی/ گره
 فرجام

 آغاز «/نگاری روزنامه یمحیط عموم» .1-5

هکای  ی کار آمدن دولکت اصکالحات در ایکران، انگیزهگرفته پس از رو در فضای گفتمانی شی 
های مطبوعاتی در جامعکه شکی  گرفکت و  نوعی کنشگری اجتماعی و سیاسی در االب فعالیت

بکرای تبکادل  یگکاهیبکه پاها  هنشکری ها و ، روزنامهسیسیا فرصتی فراه  شد تا در ایا  احزا 
بکه  ککه یکسکانۀ همک وند  طبعکا  شک در جامعکه تبکدی  یو اجتماع ی،فرهنگ ی،سیاسی ها دیدگاه

نبودنکد؛ امکا کنشکگری ر دارخکورمشکابهی ب یها انگیزه از ،ده بودندرآو یرو یمطبوعات تیفعال
اسکت،  ها و امیانات خاص خکود برخکوردار فعالیت مطبوعاتی که از جایبه ۀواسط اجتماعی به

ای سیاسکی گرفتکه تکا هک انگیزه باشد؛ از بخش انگیزه ، محرک وتوانست برای بسیاری از افراد می
 کک  نبودنکدحتکی شکد   پنداشته مکی یااتصادی یا تحقق بخشیدن به آنچه خیرجمع یها انگیزه

احساسات نوستالژیک گره زده بودند  اما در ایکا   ها را با ریهیتحر که ال  زدن در دفاتر کسانی
ایکن  یاسکسی ک تحوشت اجتماعی سیاسی در مطبوعات برآمده از احزا  سیاسی، حضور فعاشن

مطبوعکات بکا  یدیرپکا ۀآنکان بکرای توسکع یثیرگکذارأپررن  و چشمگیر بکود؛ هرچنکد ت ،دوره
  رو شد روبه یتردیدهای بسیار

تق ، سکم یها مکدنی، آزادی بیکان، رسکانه ۀ، طرح مباحثی مانند جامعیگفتمان یدر فضا
گشکود و  ی راسرعت مرزهای سیاسکی جدیکد و   ، به ،، گردش آزاد اطالعاتیحقوق شهروند

جدیکد در جامعکه شکی   یهکا افیار عمومی و تولیدکننکدگان پیاب میان «یمشترک ۀدستورجلس»
و ترسی  مرزهای سیاسی متمکایز، توانسکت بکرای  یساز گرفت  گفتمان جدید از طریق ایریت

را بکه یکک شکی  و  ینگار د و روزنامکهکنسخنگویانش، نوعی هژمونی نزد افیار عمومی ایجاد 
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 ها تبدی  نماید  رسانه یها مخاطبان پیاب برایاحتراب  سیاسی ااب  ک کنش اجتماعی
 نگاران اش روزنامکه نکان اصکلییآفر که نقشای   در صحنه سخن انیبنکه رسد  نظر می به اما

و  یسکتن رداوربرخک« میالمه منطق» از چندان کک گوید ( می1۳87  که باختین گونه آن کک هستند
ی هکای حماسک یآفرین  نقشبرای ، صحنه را ییگو تک است  این راستوا یگوی بیشتر بر محور تک

راوی  یگوی تککسکرانجاب، امکا  ،شکود از آن شنیده می یمختلف یکند که گرچه صداها می آماده
گکو بکا  و در اینجکا گفکت  شکود میمسل   بر فضای افیار عمومی ای مدتیبر ک  دست است که

 فردی رویاروییر از یکالن، ناگز ینظ  ساختارمقاب   آنان در  ساختارهای ادرت برارار نیست
 مککؤثر بککرای اککدرت بککدوننماینککده و بککدون  ،اککدرت مراتککب هسککتند  در سلسککلهگویانککه  و تک
بکاختین  ککه گونه اگرچه برخالف پیاب حماسی  آن، رانند و محتوای آنچه بر زبان می اند زنی چانه

بکا  یتوانکد پک  ارتبکاطی مسکتحیم معتقد است( در خدمت سنت ارار ندارد، اما ازآنجاکه نمی
اکدرت  ی( روابک  مکویرگ1۹80  فنکانبا آنچکه  رویاروییو در  کندمراتب ادرت ایجاد  سلسله

 شود، به نوعی ژانر حماسی شباهت دارد  متواف می ،نامد می

 افکنی / گره«محیط کنشگری تولید و انتشار پیام» .2-5

بکا  ییاسی بر آن البه داشت، بکیش از هکر زمکانهای س تولید و انتشار پیاب در فضایی که گفتمان
التهابات سیاسکی  یهبل ،اانونی نبود یها محدودیت سبب تنها به ،بود  این موان  رو روبهموانعی 

از بکرآورده ککردن  نکاگزیر شمارگان،افزایش ی نگاران برا روزنامهسو،  ازیکزد   نیز به آن دامن می
هکای سیاسکی  تند و رادییال تحلی  سیاسی، محتوای احزا  مخاطبانی بودند که در ایا  ۀیائق

شکد  و تعارض مناف ، مکان  آن می یموان  ساختاروجود  ،دیگر سوی دند، و ازیپسند را بیشتر می
در  ،رو ازایکن کننکد؛ یپیگیر ،کار نیاز داشتند که برای موفقیت تجاری در ی راهای که بتوانند شیوه

جکوی منکاب   و کاسکته شکد، جسکت اتمخاطبکان نشکری مکرور از تعکداد های بعد نیز که به سال
 ،کاست  بکر آنچکه گفتکه شکد اتاز روند خالایت و نوآوری در تولید محتوای نشری یایرتولید

هکای  ها و آگهی ، توزیک  یارانکهریافکزا ، نربیافکزار  های سکخت مشیالت چاپ و نشر در حوزه
 باید افزوده شود  و    نیز ی،دولت

ثیرگذار بود و سرعت أبر روند تولید محتوا تشدت  بهونی و عرفی اان یها محدودیتوجود 
، یهکای اضکای سیاسکی و توایف منکاف  متعکارض حکوزۀهای ایجادشکده در  و چالش رویدادها

ککه بکا اعمکال  ،سیاسکی و اکانونی تنها با موانک  نه گاهیو  داد می اهشکرا های خالاانه  فعالیت
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گکری  یا در شرایطی ککه حرفکه شد  می رو روبهیات مدیران مسئول نشر سویاز  ییها تیمحدود
مخاطب برای پیگیکری  ۀتا روندی ثابت در یائق ،ثر از التهابات سیاسی و اجتماعی بودأبیشتر مت

 ی معیککو ا چرخککه نگاری در گککردش روزانککه، رونککد فعالیککت روزنامککه یهککا اخبککار و تحلی 
رشکد و   بکه  و در مسیری رو خارج شود یی و اانونا حرفه یها و تنگناها توانست از دشواری نمی

 د کنهای خود را تثبیت  توسعه، پایه
 یسکاختارها ادامه یافت  در فقکدان یمتفاوت های شی بعد نیز این شرای  به  یها در سال

خکود در امکور  دخالکت ۀها گسکتر ادرتمند، دولت ینهادهای صنف مطبوعات و ۀموردنیاز توسع
ککه بعکدها  بسیاری از کسکانی نزد یگر یا حرفه یها انگیزهکاهش  مطبوعات را گسترش دادند و

 رونکق ک  سکبب، و محکدودتر شکدن فضکا یا وارد این حرفه شدند و شی  نگرفتن هویت حرفه
 د ششدن روزافزون مطبوعات در ایران 

 گشایی و فرجام گره«/ محیط اختصاصی نهادسازی» .3-5

اصکالحات، تعکدادی از  ۀگاران در دورن شکدن تعکداد نشکریات و روزنامکه زمان بکا پرشکمار ه 
های  خانه دنبال آن نیز صنفی نیز شرو  به فعالیت و آااز به کار کردند  به های ها و تشی  انجمن

دنکد  همکان کرو شرو  به عضوگیری شدند سیس أپس از دیگری ت ییی ،ها مطبوعات در استان
سوق دهد، آنان را بکه عضکویت در  یاتمطبوع فعالیت سوی هایی که توانسته بود افراد را به انگیزه
 و تر  توانسکت ابعکاد متفکاوت می موضکو  ککرد  امکا در اینجکا های صنفی نیز ترایکب می تشی 
که شاید بیشترین اشتراکشان در یک  فردی و ُخرد بین کسانی میان رویاروییابد  یتری نیز ب عمیق

صکنفی  یها تشی ی تداوب و بقا، روییرد یا هدف یها، شناسای بود نه در انگیزه« عنوان شیلی»
شکد ککه  بیشکتر می سکبب این به یابهاب و تیرگ   اینکرد رو می روبه یانوفرا های را با تردید و ابهاب

شکی   ی،نگار روزنامکه ؛کار مطبوعکاتی اشکتیال نداشکتند به توجهی از اعضا، اساسا   ااب  شمار
منکدی  کردند و بهره وعات منتشر میهایی در مطب یادداشت، ت گذرارصو به ییا گاه دومشان بود

 عضکویت در ایکن نهادهکا سکوی آنکان را به ،مطبوعات یعضویت در نهاد صنف از مزایا و اعتبار
شکی  در  ی،نگار نگار نیسکتند یکا روزنامکه روزنامکه اساسکا   ککه یکا یکشاند  عضویت افکراد می

های انجمکن  تسنش در مشارکت عدبسبب  است  معضلی که همچنان پابرجاست(، شان سایه
 اساسنامه بکود، رسکمیتۀ دربار یگیر که نیازمند تصمی  یمطبوعات شد و در موارد یها و خانه
 ها را از اعتبار انداخت  جلسه
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اعضکا، برخکی از مکادی از سکوی  ی صکرفا  نیازها ۀیا مطالب اهداف سیاسی پیگیری اگرچه
 برپایکۀ ،بتوان گفت ما شاید، اهای صنفی در ایران داشت تشی شدن  در ناکارآمد ینقش پررنگ

های  چیستی و ماهیت تشکی  اعضا از بخشی از ِی آگاه فقدان شده، های انجاب مطالعه و بررسی
ارآمکدی نهادهکای ناکدیگکر مه   از دشی جمعی،  شی  کنش مشارکت در آن به ۀصنفی و نحو

 یکا تیییکر ،«یاجتمکاع تیکهو» نکوعی به دادن شی  یا آید  کسب شمار می بهصنفی مطبوعات 
 عکواملی ازجملکه، اجتمکاعی هکای وااعیت برسکاخت و جامعکه در موجکود یهنجارها اصالح
  شکوند منجکر آن ادرتمنکدتر های شی  در جمعی های کنش گیری شی  به توانند می که هستند

دهکد،  می اعضا را تشیی  ی گمشدۀچندب و گاه گری، اولویت دست یا اما در شرایطی که حرفه
گکری  یا حرفکه ۀافرادی که داداکی بیشتر گیرد  حت یشی  نم یادرتمند یجمع کنش ،درعم 
نیکز ها  از عضکویت صکرف در تشکی  ،مکوارد ی ازبسکیار یکه دربل ،تنها از مشارکت نه داشتند،

مطبوعات را  یها و خانه یکار مطبوعاتی را مته  به سیاسی یها ها تشی  اند  آن کرده ریخوددا
داننکد ککه فااکد  می ایکن وزارتخانکه« بکازوی اجرایکی»و  رشکادا ی زیر نظارت وزارتا مجموعه

هک  بکا حکداا   ، آن«روییکردی رفکاهی»به « صنفی یروییرد»استقالل عم  است و اینک از 
 نازل و فرمایشی روی آورده است  یمعیارها و در سطح

هکای  گیری گفتمان شکی  سکبب به« نگاری روزنامکه یفضای عمکوم»سازی که در  ایریت
نگاران و صاحبان منکاف  متعکارض  بین روزنامهرا مشخصی  یمرزها یاسی توانسته بودمدنی و س

یافککت   ، مککدلول متفککاوتی می«های صککنفی تشککی  یفضککای اختصاصکک»ایجککاد کنککد، در 
 یشدند که هریکک بکرا تبدی  می ییدیگر« رابای سرسخت» به در برخی موارد ،نگاران روزنامه

فااکد روابک  ، و درعمک ی دائمک ۀدچار منازع؛ دید می جذ  مناف  بیشتر، دیگری را رایب خود
 ،رو ازایکن ؛زمکان باشکد طکولاز دواب و پایکداری در  سکطحی دارای ککه ای بودنکد یافتکه سازمان

و  ینگار رف  موان  اساسی ثبات فعالیت روزنامه برای ازمدترو مشارکت د یو همگام یهمراه
 رخ نداد زنی با نهادهای ادرت  چانه

شکدند و بکا  نگاری بکا شکور و حکرارت ظکاهر می ر فضای عمکومی روزنامکهکه د اعضایی
کشکیدند، در  چکالش می گرفته، ساختارهای کالن جامعه را به شی  یمشارکت در فضای گفتمان

های ُخرد و کوچک به توافکق  بر سر برداشتن گاب توانستند فردی با همیاران، نمی میان رویارویی
 بکه پرشکور یپاسکخ آنیکه از بکیش، جمعکی ، ککنششکگرانپژوه ۀگفتک هککه بک برسند  درحکالی

شکبرد یپ یبکرا هکای همسکو، توسک  گکروه راهبردی کار کی باشد، شده احساس یها عدالتی بی
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 ( 1۹78 ،3و تیلی؛ 1۹7۳ ،2اوبرشال ؛1۹75 ،1گامسون ن ک:  است شاناهداف و مناف  خود
توانند به نیازهکای بنیکادین های صنفی ب فقدان انسجاب و مشارکت جمعی، مان  آن شد که تشی 

گاه نتوانست به ااتکدار در االکب یکک  خود جامۀ عم  باوشانند  رواب  مویرگی ادرت بین اعضا، هیچ
ها بیشکتر در  کنند، تبدی  شود  خواسته های مشخصی را پیگیری می تشی  صنفی منسج  که خواسته

هایی باثبات در رونکد  رای ایجاد پایهحد نیازهای فردی باای ماند و پیگیری نیازهای جمعی و اساسی ب
سرعت فرونشسکت و تکداوب  ای مطبوعات، شی  نگرفت، یا درصورت شی  گرفتن، به فعالیت حرفه

گکاه  نیافت  اگرچه موان  بیرونی همواره بر سر راه فعالیت نهادهای صنفی وجود داشته و دارد، امکا هیچ
ست، بر موان  درونی همیکاری و مشکارکت اعضای نهادهای صنفی مطبوعات نتوانستند در وهلۀ نخ

ای،  رن  بکودن هویکت حرفکه های سیاسی، ک  خود در االب یک نهاد صنفی البه کنند  وجود انگیزه
جویی، راابکت شکدید بکر سکر کسکب منکاب   های مشارکت گری، و سستی انگیزه وجود روحیۀ مطالبه

ارکرد نهادهای صنفی، وابسکتگی بکه مادی از طریق مسیرهای ایرتولیدی، آگاهی اندک از ماهیت و ک
عنوان عوامکک   ای  بککه تککر، جککدا بککودن منککاب  مککادی از منککاب  حرفککه همککه مه  نهادهککای اککدرت و از 

گیری و بقککای نهادهککای مسککتق ، پایککدار، و کارآمککد  گروهککی(، درمجمککو ، مککان  شککی  درون
 مطبوعاتی در ایران شدند  ک صنفی

 گیری نتیجه

 امکری/یی  125۳ محکرب 25خورشیدی   1216بهشت سال یارد 11دوشنبه،  در صبحگاه روز
ونارزا وممداامل  بکه همکت « کااذ اخبکار»ناب  به یچاپ ۀروزنام میالدی( نخستین 18۳7 مه

در نگار  باشد که هکزاران روزنامکه یگشایشگر راه گذاشت تا وجود ۀدر ایران پا به عرص شنرازی
 خ  آن گذاشتند  و مسیر باریک و پرپیچ در گاب کردنشنزدیک به دو ارن برای هموار  طول

گکذرد و در ایکن  سکال از انتشکار نخسکتین نشکریه در ایکران می 185از آن زمان تاکنون، بیش از 
اند و سکاس، بیشکتر بکه  نسبت کوتکاه منتشکر شکده های زمانی به هزار عنوان نشریه در بازه مدت چندین

های تحکول و شکیوفایی مطبوعکات، کوتکاه بکود و  دشیلی مشابه، از گردونۀ انتشار خارج شدند  دوره
های فترت و رکود، طوشنی  آخرین دورۀ شیوفایی مطبوعات در ایکران، دورۀ دولکت اصکالحات  دوره

                                                             

1. Gamson  
2. Oberschall

 
 

3. Tilly 
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هککای متمککایزی برخککوردار اسککت  در شککرایطی کککه  بککود  توسککعۀ مطبوعککات در ایککن دوره، از ویژگی
توسککعۀ مطبوعککات پابرجاسککت،  سککاختارهای سیاسککی، اجتمککاعی، فرهنگککی، و حقککوای بازدارنککدۀ

 شود  کنند و دورۀ جدیدی در تاریخ مطبوعات ایران آااز می نظیری را تجربه می مطبوعات، تحول ک 
سیاسکی بخشکی از حاکمیکت سیاسکی و تحکول در « های فضای پیاب»در ادبیات و  تحول

ی و بکین افیکار عمکوم« ی مشکترکا دستورجلسکه»گیکری  ساز شی  فضای افیار عمومی، زمینه
 ۀگرفککت، گسککتر هرانککدازه سککاختارهای کککالن جامعککه را نشککانه می ،هککا مطبوعککات شککد  پیککاب

 بکر مسکاعد افکزونبرخکوردار شکود   تری گستردهتوانست از ابعاد  جلسه می کنندگان در مشارکت
ایکن  زیادی از مطبوعات، سه  سیاسی در ساختار ادرت دولت برای شیوفایی ی «زمین»شدن 
نظکران  و صکاحب از کنشکگران مطبوعکاتی یتعکداد فراوانک ید مرهون تکالشرا با یمقطع ۀتوسع

یادشکده، وارد  ۀسیاسی و اجتماعی در دور یفضا اجتماعی و سیاسی دانست که با گشوده شدن
سککنده، یسککردبیر، خبرنگککار، نو عنککوان مدیرمسککئول، مطبوعککاتی شککدند و بککه فعالیککت ۀحککوز
و    مشیول به فعالیت گردیدند و بکاوجود  ،ست، طنزنویسیلگر، کارییاتوریتحل نویس، ستون

و  هکا وانعنر چکاپ و نشکر مطبوعکات و تنکو  د چشکمگیر ۀبکه توسکع ،«فقدان امنیت شکیلی»
 ۀهکای توسکع ی لککه در تح ی؛ نقشککمکک کردنکد ،ایکران ه در مطبوعکاتشدموضوعات منتشر

دارد ککه نقکش  رو اهمیکت نیتکه ازآن ایکن است  به آن توجه شدهکمتر ، مطبوعات در این مقط 
مدرنیتکه،  ۀتاریخ تجرب در طولیند توسعه ادر فر «امیالشان»و  «ها انگیزه»و  «ینیروهای انسان»

 ( 1۹88، 1 برمن نظران بوده است همواره موردتوجه صاحب
شکی  گرفکت؛ « گفتمکانی یفضای»، در 1۳76نگاران پس از خرداد  روزنامه یکنش جمع

، «نکهیزم»مثابکه  بکه ،«فضای گفتمکانی» داشت  این پیمطبوعات را در یمقطع ۀکنشی که توسع
و  مباحکث ۀدربرگیرنکد ی،گفتمکان ی  فضکاککردرا فکراه   انرنگا های کنشکگری روزنامکه انگیزه

ایکن سکاختارها  برایرا  ای های انتقادی بود و چالش کالن جامعه یساختارها ۀدربار یگفتارهای
مطبوعکات در  ۀبکود، توسکع« پیکاب و تبکادل حطر»شدت نیازمند  رد  در فضایی که بهک میایجاد 

 گاه نهادینه نشد و تداوب نیافت  ایران تبلور یافت، اما هیچ
فراینکدهای »های خکود و نهادینکه شکدن، نیازمنکد پیمکودن  ها برای پیشکبرد داعیکه گفتمان

توانسکت چنکین « فضای عمومی کنشگری»نگاران در  هستند  کنش جمعی روزنامه« هژمونیک

                                                             

1. Berman 
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بکر فضکای افیکار عمکومی و « دستورجلسکۀ مشکترک»گیری  ا برای مکدتی، بکا شکی ای ر سلطه
ها و  ای ککه در آن، مقولکه دست آورد  دستورجلسه با نهادهای سیاسی حاک ، به« سازی ایریت»

و مباحکث « جامعۀ مدنی»و « حقوق شهروندی»، «آزادی بیان و رسانه»هایی همچون  مضمون
 داد  نگاران و صاحبان افیار عمومی را تشیی  می ک روزنامهمربوط به آن، محتوای فعالیت مشتر

توسک  کنشکگران سیاسکی و  یافیکار عمکوم  در فضکای« 1سکازانه ایریکت روابک »ایجاد 
 یفضکاها»روابک  در  اما منطق ایکن ؛بود همراهموفقیت  با مباحث کالن نگاران با طرح روزنامه
مبکادشت مکادی و  در فضکاهایی ککه بایکد ؛دوش  می بنیادینیدچار تیییرات  «وااعی»و « بالفع 

و  نگاران عمومی کنشگری، روزنامکه یفضا   درانجاب شودکاری مربوط به تولید و انتقال محتوا 
هکای  ، توانستند افق«مرزهای سیاسی»و ترسی  « سازی ایریت»خواه، با ایجاد  کنشگران اصالح

حاصکک  از  یسککاز ایریککتنککد  کنهکویتی جدیککدی را بککرای خککود نککزد افیککار عمککومی ترسککی  
 یسکاز برخکوردار اسکت و آن اینیکه ایریت یثیرگکذارأااتباسی، از ویژگی مه  و ت یها گفتمان

نگاران در  اسکت  ککنش جمعکی روزنامکه ربرخکوردا از مدلولی بسکیار شکناورتناسب محی ،  به
های  تشکی  «اختصاصکی یهکا محی »نگاری بکه  روزنامکه «های عمکومی محی » از شانحرکت

شکده و درنتیجکه، مکان  تثبیکت « هکا آن ککمکا» در ماهیکت و جایگکاه یجای دچکار جابکه صکنفی،
 شود  می کک توسعه است ۀکه شزم کک «های جمعی و تخصصی هویت»

اهمیکت  ی،مطبوعکات کنشکگران تکوجهی از ااب  بخش برای یاجتماع هویت بکس اگرچه
گکری و  یا حرفکه در مسکیری مکوازی بکا گکاهی یجکوی ایکن هویکت جمعک و ، اما جستداشت

ی و تخصصکی، اولویکت و ا هویکت حرفکه کسکببکراین،  افزون و رفت گرایی پیش می تخصص
بایکد نیکز این نیته  ،داد  بر آنچه گفته شد نمی معیار رفتاری بسیاری دیگر از کنشگران را تشیی 

ون کنشگران مطبوعاتی، تکاکنی و گروه یفرد شدید میان بعضا   یها افزوده شود که وجود راابت
اعضکای « پایکداری ارتباطکات»و « گروهکی مشکروعیت سکاختارهای بکین»گیکری  مان  شکی 

 های صنفی شده است  تشی 
ککه در  «نهادهای اکدرت سیاسکی»با  سازانه ایریت ۀبالفع  و وااعی، رابط یها در محی 

امیان رسکیدن بکه  بیشتر که دهد می« میارانه»، جای خود را به فضای عمومی شی  گرفته بود
بکرد و توافکق و   مکی بکیننهادهکای صکنفی را از  ۀهای شزب برای توسع برای پیشبرد گاب «اجما »

                                                             

1. Antagonism 
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معض  همیکاری در نهادهکای جمعکی را ککه از  دهد  این همیاری، جای خود را به راابت می
زیکرا  ؛مفهوب ادرت تحلی  کرد ۀچیبرخوردار نیستند، باید از در یسازمان مراتب و رواب  سلسله
روابک   ۀکنکد، در همک عمک  می از روابک  یمثابکه بکافت د، اکدرت بکهیگو یکه فوکو م گونه همان

اکدرت،  زیکراو رواب  انسانی را باید برمبنای ادرت تفسکیر ککرد،  ،صورت درونی وجود دارد به
 یبکه مکدلول یساز ایریت  (1۹80، 1 فوکو است« دیگری ک من»آمیز نیروها در رواب   تنش تیثر
منکاب  »از این کنشکگران،  ینزد بسیار ،زیرا ؛تواند تثبیت هویت یابد و نمی شود   مییتبدر شناو

منکاب  مکادی پیونکد  ای بکا هویت حرفکه هستند  مناب جدا ییدیگر از « ی و مادیا هویت حرفه
( 2001  2ونفا و  الکادو ۀگفت که به« اادامات هژمونیک»د به نتوان نمی سبب، همین بهد و نندار

 شزب است، منجر شود برای تثبیت گفتمان 
 و تشکیی  بکر جمعی، های کنش در سیاسی و مدنی یندهایافر طریق از هژمونیک اعمال

 ۀگفتک بکه زیرا، گذارند؛ می ثیرأت گرا های توسعه  گفتمان ساز کننده و ییاارچه کارکردهای هماهن 
ادرت آااز کرد، که  ریز یها سازوکاربه باش تحلی  کرد و کار را از  باید ادرت را از پایین»فوکو 

این نیته باید  ،را دارد و ساس خود و راهیارهای خاص دهارو شگ ،ها تاریخ، مسیر هریک از آن
 ۀسکلط یها تر و بکا صکورت های کلی سازوکار با های ریز چگونه سازوکار که این را بررسی کنی 

پیدا دگرگون شده و بس  جا و  به و جا ،یابند شوند، پیچیدگی می یکار گرفته م تجهیز و به ،جهانی
با درانداختن  تندسنگاران نتوان وااعی کنشگری، روزنامه یدر فضا  (۹۹ ،1۹80فوکو،« کنند می

های مطبوعکات، و بکا  هکای صکنفی و خانکه همیکاری و همکاهنگی از طریکق انجمن های طرح
ه بودنکد، سازانه که نکزد افیکار عمکومی ایجکاد ککرد ها در رواب  ایریت از فضای پیاب مندی بهره

 ند کن ایجادای را برای خود  ادرت تازه یمرزها
یافته، اکادر بکه انجکاب کارهکایی هسکتند ککه افکراد  های سکازمان نهادهای صنفی در االب جم 

شان را تضمین کنکد و  ها به اوانینی که امنیت شیلی آیند  نیاز رسانه  ها برنمی تنهایی از عهدۀ انجاب آن به
دیگر توسعه و تثبیت رسانه، جکز از طریکق عملیکرد نهادهکای مکدنی  های همچنین، تحقق شاخصه

عنوان رکنی در کنار، و در موارد بسیاری در مقابکِ  ارککان دیگکر اکدرت  ها به پذیر نیست  رسانه امیان
ها و ااکدامات داوطلبانکۀ نهادهکای اکدرت باشکند   توانند منتظر کمک جامعه، برای نهادینه شدن نمی

گو، مذاکره، و توافق برآورده کننکد و ایکن فراینکدی  و زنی، گفت ی خود را از طریق چانهها باید نیازها آن
                                                             

1. Foucault  
2. Laclau & Mouffe 
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 پذیر نیست  است که جز از طریق نهادهای صنفی، امیان
 های تحریریکهها و  رسکانه نگاران هراندازه ه  که در عملیرد فردی خود از طریکق روزنامه

مثابکه یکک  رسکانه بکه ۀتوسکع یها هند، برای تحقق شاخصکنعم   اتشان شجاعانهیکوچک نشر
رایکب بکرای گکرفتن  یها هستند  مذاکره با گروه یرکن، نیازمند عم  جمعی از طریق نهاد صنف

اهمیکت  یافتکه اسکت  سکازمان یکنش جمعی به نهکاد برای تبدی  بنیادینهای  از ویژگی ،امتیاز
است تا  متضاد یها لبین مناف  و استدش امیان مصالحهسبب  به از طریق نهادها، یجمع کنش
جمعکی  اگرچکه ککنشتر،  بیان روشکن د  بهکنک  سهمی از ادرت را نصیب نهادهای نوپا  دست

رد ارزشکمندی کرککا های فکردی، کنش کردن گرا اانون های فردی است، اما کنش لکنتر یمعنا به
 است  «های فردی بس  کنش»و   «تضمین آزادی»دارد و آن 

را فکراه  « 1مبادلکه»های انسانی از طریکق  یان ارتباط ارادهکنش جمعی از طریق نهاد، ام
ها با ییدیگر  نماید  رویارویی اراده  ها جلوگیری می کند و درضمن از رادییال شدن تقاب  اراده می

همراه داشته باشکد، ککه  را به« 2های مقبول ارزش»گیری  تواند شی  در چارچو  امر مبادله، می
اول ککامونز، ایکن  کند  بکه نیست اما از تضادهای فرساینده جلوگیری میآل و آرمانی   اگرچه ایده

آرمانی، منطقی، یا انقالبی نداشته باشد، امکا در شکرای  وااعکی و از طریکق  روش شاید سرشتی 
یافته، بکرای تحمیک   صورت سازمان عنوان روشی کاربردی در عرصۀ مناف  متضاد و به مذاکره به

نگاران ایرانی در  روزنامه. (1۹70آید  کامونز،  شمار می به  پرشمار فردیهای  ارادۀ جمعی بر اراده
ای را با نهادهای ادرت در جامعه ایجاد کننکد و  های کالمی اند مجادله های کالن توانسته عرصه

سکازی اکدرت خکود نیازمنکد  ها برای نهادینه افیار عمومی را متوجه عملیرد خود سازند، اما آن
 مرحله را نصیبشان کند  به هایی بودند که امتیازات ُخرد و مرحله زنی ارات در چانهها و ابتی نوآوری

چگونکه کنشکگران ککه نشکان دهکد  «امیکک»آن بود تکا بکا روییکردی  در پی پژوهشاین 
نتوانستند سهمی از ادرت را بکرای ، «ای های حرفه انگیزه»و  «جمعی ۀفقدان اراد»مطبوعاتی در 

از  یر، نکاگزریدشکوار ککا یهکا بیابند و محی  کنند و در بزنگاه یپایند، جای روآدست  خود به
ها را داشتند  مطبوعات در  آن یهمراه انتظار فردی با همان نهادهای ادرتی شدند که رویارویی
مکدنی  یدر نهادهکاخکود را ککه  یعکاملیت ؛اند رنج برده« فقدان عاملیت نهادی»ه از رایران هموا

  دهد  مینشان « کنش جمعی»شی   به

                                                             

1. Transaction 
2. Reasonable Value 
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 ها یادداشت

سکندییای نویسکندگان و » عنکوانبکا 1۳41نخستین تشییالت فراگیر صنفی در ایکران در سکال 
و رویدادهای سراسر سکال  1۳56دلی  برخورد با حوادث زمستان  سیس شد که بهأت «خبرنگاران

یالت فعالیکت نیافکت و هکیچ تشکی ۀاز فعالیت بازماند و پس از انقال  نیز امیکان ادامک 1۳57
 ۀجامعک ،سکال 18مکدت  بکه ،1۳76تا مهکر  1۳58یعنی از سال  ؛دیگری نیز جایگزین آن نشد

  (4۹۳ ،1۳77 فراانی،  ای بود مطبوعات کشور فااد هرگونه تشییالت صنفی و حرفه
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 منابع
 باتکامور تکاب ، ویلیکاب آوتویکت، ،بنستم قرن اجتممعی عبنم فرهن   کنش جمعی  (1۳۹2  جان اری،

  نی نشرتهران:   چاوشیان حسن ۀترجم  (تارانویراس 

پژوهشکگاه فرهنک   :تهران  (1398-1390) گ ارش وطبنعمت ایران  (1400  زاده یزدی، سعید ارکان
  هنر و ارتباطات

 هکای چکالش بررسکی(  1۳۹5تبار، مهدی؛ ایمانی، محمدنقی؛ صالحی امیکری، سیدرضکا   اسماعی 
 ( ۳ 1۳، وطملعمت عبنم اجتممعی ایران  مدیریتی مطلو  لگویا ۀارائ منظور به ایران در مطبوعات

 وخمطبامن تقمضامی بامزار  ر هم روززمو  سهم ایسپم؛ چرا اخنر زظرسنجی تمبنل  (1400مهر  11ایرنا  
 /https://www.irna.ir/news/84486798(، 1/8/1401شده در تاریخ   بازیابیاست؟   راد یک از کمتر

ل ئوقمالت زخستنن سمننمر بررسای وسام وجمنع   مطبوعات در ایران یتنگناها  (1۳87  اسدی، علی
  ها مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه :، تهران(1369)برگ ارشده  ر اسفند  وطبنعمت ایران

 هران: نشر نی ترجمۀ رؤیا پورآیر  ت  ای تخنل ووملم (  1۳87   باختین، میخایی 
-1۳7۹  طلب اصکالح مطبوعکات جنکبش بکر مکروری:  چهکارب رککن بهار(  1۳۹4باای، عمادالدین  

   چاپ دوب  تهران: انتشارات سرایی (ها رسانه و سیاسی توسعه  (1۳76
  رو  وای هانا با  و شن  وی  و  است استنار و سخت هرآزچ  ودرزنت ، تجربۀ  (1۳7۹  مارشال برمن،
  نو طرح انتشارات :تهران  فرهادپور مراد ۀترجم

 عبدالحسککین ۀترجمکک  ازتقاام ی یشنمساا جموع  فرهناا   (1۳85  فرانسککوا، بورییککو؛ ریمککون بککودون،
  معاصر فرهن  انتشاراتتهران:   گهر نیک

  اسکالمی  انقال  از بعد  مطبوعات انتشار  وضعیت  آماری و  ای مقایسه  بررسی  (1۳80  علی پور، بهراب
 ( 4  12  ، رسمز  فصبنمو   خارج  چاپ  فارسی  نشریات و  جهانی و  ای منطقه  های شاخص با  سهمقای در

 :تهکران  اول چکاپ   تمنالت و هم چملش اادحمت،  وره  ر وطبنعمت  (1۳84  شعبانعلی پور، بهراب
  ها رسانه تحقیقات و مطالعات مرکز

 وقامالت وجمنعا   خکرداد دوب از پکس مطبوعاتتوسعه  اسبا  و عل   (1۳87 ی پور، شعبانعل بهراب
-ISBN 964ی الیترونییک ۀنسکخ  1۳8۳ اسکفند :تهکران  ایران وطبنعمت وسمئل بررسی سمننمر سنونن

  ها رسانه ۀتوسع و مطالعات دفتر :، تهران6757-97-9

 سامننمر سنونن وقمالت وجمنع   درآمدی بر راهبردهای توسعه مطبوعات  (1۳87  جعفری، مهرنوش
 :تهکران ISBN 964-6757-97-9.ی الیترونیی ۀنسخ ،1۳8۳ تهران: اسفند. ایران وطبنعمت وسمئل بررسی

  ها رسانه ۀتوسع و مطالعات دفتر

  طرح نقد :تهران  قدرت، جموع  ودزی و وطبنعمت  (1۳۹7  یخانییی، هاد

  ی در ایکراننگار ای بر ضرورت گسکترش و تعمیکق آمکوزش روزنامکه مقدمه  (1۳87 ی هاد ،یخانیی
 :تهکران  (1۳6۹ برگزارشده در اسفند  ل وطبنعمت ایرانئوقمالت زخستنن سمننمر بررسی وسم وجمنع 

  ها مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه

 ارتباطکات در نکو یانکداز چشک  ُکنشگر، ینگار روزنامه  (1۳۹4  کوهستانی، مرضیه ؛خانییی، هادی

https://www.irna.ir/news/84486798/
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  (۳ 26  رسمز  ۀفصبنمو  (رانیا در یفرهنگ اثریم شدن یا رسانه: یمورد ۀمطالع توسعه 
لیال   (مطبوعاتی گزارش  ای حرفه ینگار  روزنامه ۀعرص در نبایدها و بایدها  (1۳78  شیرخواه، یونس

 ( 1 10 ،رسمز  فصبنمو   شگران(رمالعلی  گزا و ماندانا محمدپور معصومه کالنتری، علی رستگار،

 ۀفصابنمو  اتیضکتشرای  و مق ؛یمدن ۀنگاری آرمانی در جامع روزنامه  (1۳77 ی محمدمهد فراانی،
 ( 2  ۹، رسمز 

  تهران: نشر اصه  وطبنعمت ایران  ر قرن بنستم(  1۳۹4ااسمی، فرید  
 اصکالحات های دولت روییرد بررسی(  1400  مرتضی محمدزاده، ؛فیروز راد، ؛محمدعلی زاده، الی

 :doi  - ،ارتبمطامت و فرهنگاای وطملعامت  جتمککاعیا های شکبیه و مطبوعککات بکه نسککبت گرا اصکول و

10.22034/jcsc.2021.540790.2476 
(  بررسی عوام  سیاسی مؤثر در توسکعۀ آزادی 1۳۹1محمدپور خبازی، سارا؛ محمدپور خبازی، ندا  

 ( 1۹  7، ای وطملعمت رسمز مطبوعات در ایران  
وقمالت  وجمنعا   اگکر تق  و کثکرتشرفت نشکریات مسکیبررسی شرای  پ  (1۳77  کاظ  معتمدنژاد،

مرکز مطالعات و  :تهران (، وونن سمننمر بررسی وسمئل وطبنعمت ایران) ایران وطبنعمت وسمئل بررسی
  ها تحقیقات رسانه

زنیساای )وجمنعااۀ  زمو  پژوهاای، پااژوهش، پژوه ااگری و پژوهش کنفی ( 1۳۹5 یکک  خل میرزایککی،
  نشر فوژان   تهران: وجبدی(

نگاری، نظرسکنجی از  اسکتقالل حقکوای حرفکه روزنامکه یمبکان  (1۳77 حسکن  ی،دوست تهران نمک
وقمالت  وجمنعا ، ایاران وطبنعامت وسمئل یبررس  نگاران شاا  در واحدهای مطبوعاتی ایران روزنامه
  ها مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه: تهران .ایران وطبنعمت وسمئل بررسی نمرنسم  وونن

 اظهکارات تهکران؛ دانشکگاه در مطبوعکات تیوضکع یبررسک زگردیم ( 1۳87/ 10/2نوروزی، کامبیز  
  ر وطبنعامت وضاعنت بررسای ونضان  بام یمؤر یک بر ای ورثن  ون گر  ی.فضمئب و  نسمرخ ،ینوروز
 دانشکگاه یاسکیس علکوب و حقکوق دانشیده یاسالم انجمن  ز ریمت تنقنف بررسی ومنریت بم ک نر

  /https://www.isna.ir/news/8702-05715از  26/۹/۹۹شده در  تهران، بازیابی
پژوه ای  ا فصابنمو  عبمی  سیدعلی اصکیر سکلطانی ۀترجم نظریه گفتمان   (1۳77هوارث، دیوید  

 ( 2  1، عبنم سنمسی
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