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   هچكيد
ايـن  . “محلـي ”اند تا    بوده “مركزي”ز پيدايي تا به امروز همواره       ها در ايران از آغا      مطبوعات باالخص روزنامه  

كالن كشور  و يا بـه نيازهـا و          ... بدين معناست كه بسياري از مطبوعات به ابعاد سياسي فرهنگي، اقتصادي و           
 .شـود تر در نظر گرفتـه نمـي      و عمالً نيازهاي شهرهاي كوچك     پردازندميمعضالت موجود شهرهاي مركزي     

 در اين رو از و بوده متفاوت مطبوعات ملي، در متناظر متغيرهاي برخي از محلي مطبوعات يرپذيريتأث ماهيت
در ايـن  . داشـت  توجـه  نيـز   ملـي ةحوز در همنام متغيرهاي ماهوي تغييرات به بايد محلي، مطبوعات بررسي

ـ     شده است پژوهش ضمن بررسي وضعيت انتشار مطبوعات در استان كردستان تالش            ق نيازهـاي    تا بـه تطبي
 .پرداخته شودها در مطبوعات استاني  شهروندان اين استان و محتواي پيام

هـاي سـالنامه    در روش اسـنادي از داده . ده استكراز دو روش اسنادي و پيمايشي استفاده       اين پژوهش   
روش ه؛ و در    شـد استفاده  ) 1390( كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان كردستان         ةآماري و همچنين بولتن ادار    

 سال و بيشتر سـاكن در       16ه افراد   هموري شده است و جامعه آماري       آپيمايش، دادها از طريق پرسشنامه گرد     
  .  ين شده استي نفر تع500استان كردستان است و حجم نمونه 

يابـد اكثـراً در قالـب       اي كه در سطح استان نشر مـي          عنوان نشريه  35دهد كه   هاي پژوهش نشان مي   يافته
درصـد پاسـخگويان در يـك       45ها نشان داده است كه در حدود          همچنين يافته . اهنامه بوده است  فصلنامه و م  

رسـيده   درصـد 60 و اين آمار براي مجله بـه         اند  نكردهي مطالعه   ا  روزنامهگونه عنوان     پيمايش هيچ از   قبل   ةهفت
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  mohsenmohamadi715@yahoo.com شناسي ارشد جمعيت دانشجوي كارشناسي **
  yahoo.com@mohammad_aghataghi  مدرس دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي ***

  falahi.roholah@yahoo.com كاربرديمدرس دانشگاه جامع علمي ـ  ****
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يـشتر شهرنـشين و داراي      كنند ب   ها نشان داده پاسخگوياني كه روزنامه و مجله مطالعه مي           همچنين يافته . است
 و اولويتشان بيشتر بر مطالب سياسي، حوادث، ورزشي و اجتماعي و اقتـصادي              هستندتحصيالت باالي ديپلم    

 و كمترين اولويت مطالب ديني و انديشه و تاريخ است؛ و در بين شهرونداني كه تحصيالت زير ديـپلم                    است
ها گويـاي آن اسـت كـه در     اين يافته. استت اول در اولوي هنري ـ ورزشي و فرهنگي  دارند مطالب حوادث،  

  .اي برخوردار است ها از اهميت ويژه  توجه به مخاطب و ذائقه آن،بحث نشريات

  .مطبوعات، مطبوعات استاني، استان كردستان، محتواي پيام، نياز مخاطب:  كليد واژه

   هقدمم
د؛ بـر   شي در اروپايي    هاي پستي باعث ايجاد تحول عظيم       اختراع صنعت چاپ و گسترش شبكه     

اثر اين تحول، آگاهي اجتماعي افراد افزايش يافت و نياز آنان به كـسب معلومـات و اطالعـات                   
  .دش نيز فراهم “مطبوعات”جديد بيشتر شد و به همين سبب مقدمات انتشار 

 واقعي يافت، مطبوعات    ةاز اواخر قرن شانزدهم و اوايل قرن هفدهم كه صنعت چاپ توسع           
الـشعاع قـرار      هـا را تحـت      فته خصوصيات امروزي را به دست آوردند و انتشار كتـاب          ر نيز رفته 
 ممتـاز مطبوعـاتي   ةپرداختند دو طبقـ از اين زمان نويسندگان و كساني كه به امر چاپ مي  . دادند
دادن به احتياج روزافزون مردم به اخبار، انتشار مطبوعات از جهت زماني تابع              براي پاسخ . شدند
صـورت   ها نيز رونق پيـدا كردنـد و مطبوعـات بـه           د و بدين طريق كار چاپخانه      خاص ش  ينظم

 در راسـتاي ايـن      .)67: 1379 ،معتمدنژاد( نامه و سرانجام روزنامه درآمدند     سالنامه، ماهنامه، هفته  
يـك رسـانه    چـون   مند شدن زمان انتشار، مطبوعات توانستند جايگاه خـود را           تحوالت و قاعده  

ها   ه طوري كه بعد از آن براي تعاريف مختلفي براي تمايز با ساير نوشته             ب. جمعي گسترش دهند  
  .تر شدن موضوع تعاريفي از مطبوعات ذكر شده است  براي روشنادامهدر . صورت گرفت

نامـه، دو    شود كـه بـه شـكل روزنامـه، هفتـه             مطبوعات به نشرياتي گفته مي     ،در تعريف عام  
هاي فعاليت اين نشريات عمدتاً فرهنگـي،       حوزه. دشوتشر مي من... نامه، ماهنامه، فصلنامه و      هفته

سياسي، اجتماعي، اقتصادي و هنري است؛ يا آن گونه كه قانون مطبوعات تعريف كـرده اسـت،                 
هـاي گونـاگون      طور منظم با نام ثابت و تـاريخ و شـماره در زمينـه              ند از نشرياتي كه به    ا  عبارت

ي، كشاورزي، فرهنگي، ديني، علمي و فنـي، نظـامي،          خبري، انتقادي، اجتماعي، سياسي، اقتصاد    
  ). 190: 1380آقايي،( شوند ها منتشر مي هنري، ورزشي و نظاير اين

هـاي زبـاني    كنـد، توانـايي   ها متمايز مـي  هايي كه مطبوعات را از ساير رسانه از جمله ويژگي  
امتجانس و گونـاگون    آشكاري آن است كه آن را قادر كرده است كه خود را با مخاطبان احياناً ن               

ـ    كه در واقع تمام رسانه   يعنـي بـا سـطوح مختلـف     (رو هـستند   ههاي ارتبـاط جمعـي بـا آن روب
هـاي   هاي متنوع و گوناگون را براي خواننـدگان در سـطح      تطبيق دهند و انواع روزنامه    ) فرهنگي

سـتان  در اين مقاله به بررسي مطبوعات محلـي در ا         . )131: 1378كرايسل،( متفاوت عرضه كنند  
 آنكـه  رغـم  علـي . دش پردازيم و اين مطبوعات در قالب مطبوعات محلي تعريف مي كردستان مي
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 از يـهاي دوره در اتـمطبوع گذرد، مي اجتماعي ةعرص در مطبوعات حضور از قرن يك از بيش
 ةعرصـ  از زيادي داليل به نيز گاهي اما اندبوده برخوردار مناسبي وضعيت از ايران معاصر تاريخ

 تـأثيرات  ةعرصـ  در را مناسـبي  و ويژه جايگاه اند نتوانسته و اند بوده دور اجتماعي گذاري ثيرتأ
 برخوردار تري مناسب وضعيت از سراسري مطبوعات حال اين با .گذارند باقي از خود اجتماعي

 عـد ب از هـم  و انتـشار  تـداوم  عدب از هم اند نتوانسته عديده داليل به مطبوعات محلي و اند بوده
در  محلـي  مطبوعات. دهند اختصاص خود به اجتماعي ةعرص در را مناسبي فضاي تأثيرگذاري،

 بـا . هستند داخلي كشور مطبوعات بر حاكم فضاي از تابعي كردستان، استان ايران و به ويژه در
اسـتان   مطبوعـات  در بـسزايي  تـأثير  نيـز  محلـي  متغيرهـاي  ملـي،  متغيرهاي بر عالوه حال، اين
 در متنـاظر  متغيرهاي از برخي از محلي مطبوعات پذيري تأثير ماهيت حال عين در. گذارند مي

 مـاهوي  تغييرات به بايد محلي، مطبوعات بررسي در اين رو از و بوده متفاوت مطبوعات ملي،
محلي در ايـن   سطح در مسائل اين منظور بدين. داشت توجه نيز  مليةحوز در همنام متغيرهاي

  .ل مورد قبول استمقاله به عنوان يك اص
 اي پديـده  ايـران،  بـودن مطبوعـات   دار مـسئله  و بيمارگونگي كه توان گفت چه آن زمان مي

 و ايـران  مشكالت مطبوعات و مسائل بررسي در كه شود مي باعث امر همين و است اجتماعي
 از و پرداخـت مـسئله   طـرح  بـه  مختلـف  زوايـاي  از تـوان  مي ها، آن با مقابله براي حل راه ةارائ

 .كرد مبادرت آن تبيين احياناً و تفسير شرح، به متفاوت هاي منظره
 تـرين  مهـم  و ساخت مطرح مديريتي جايگاه را ازمسئله  توان مي چيز هر از قبل و نخست 
 هـا  حل راه ةارائ به احياناً و تبيين كرد منظر آن از را كشور مطبوعات كنوني مشكالت و مسائل

 بـه  مطبوعات ةبيشتر رابط كنيم، مي نگاه مطبوعاتمسئله  به يتيمدير منظر از كه وقتي. پرداخت
 بـه . گيـرد  مـي  قرار نظر حكومت مد تمايالت و ها خواسته راستاي در ها آن حركت حكومت و

 بخواهنـد  مطبوعاتيـان  كـه  كنـد  مي بروز زماني مطبوعات، بخش در مشكل دليل نخستين همين
البته اين امر با مفهوم . نگيرند قرار ربط ذي والنمسئ و حكومت نفوذ مستقيم زير و باشند مستقل

نگـرش   هـا،  آن ترين مهم از يكي احتماالً و ديگر منظر. گيرد قرار ميتأييد دولت محلي نيز مورد 
 از كـه  گـروه  اين. است مشكالتشان و مسائل به) مطبوعات صنف( نگاران روزنامه مطبوعاتيان،

 عمومي فضاي تأمين عمدتاً نگرند، مي كشور مطبوعات مشكالت و مسائل به صنف خود درون
 اقتصادي و مـالي،  استقالل آزادي مطبوعات، از قانوني حمايت آزادي مطبوعات، براي مطلوب
 مطبوعـات  از بحـث  در غالبـاً  ديگر، كه گروه. دهند قرار مي مد نظر ي راا حرفه و شغلي امنيت
 برخـي  هـاي  مطـابق يافتـه  . هستند مطبوعات مخاطبان و شهروندان گيرند، مي قرار غفلت مورد

 مـسائل و  ترين مهم مردم ها، رسانه ريزي برنامه مطالعاتدفتر  سوي از آمده عمل به هاي بررسي
اين مقالـه  . دانند مي خودشان نيازهاي و ها خواسته به ها آن توجه عدم در را مطبوعات مشكالت

  در ايـن   و ؛هـد مورد توجه قرار د   هاي خاص     آن است تا نيازهاي شهروندان را مبتني بر گروه         بر
  :شود االت مطرح ميؤ سراستا
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 است؟ چگونه هاي تيراژ تيراژ و زمينه نظر از كردستان استان مطبوعات انتشار وضعيت .1
 در مطبوعات استان كردستان در نظـر گرفتـه       ها  اميپآيا نيازهاي شهروندان نسبت به محتواي        .2

 شده است؟
 در مطبوعـات اسـتان   هـا   اميـ پ نـسبت بـه محتـواي        هاي تحصيلي مختلـف     آيا نيازهاي گروه   .3

 كردستان در نظر گرفته شده است؟
 در  هـا   اميـ پآيا نيازهاي شهروندان ساكن در مناطق روستايي و شـهري نـسبت بـه محتـواي                  .4

 مطبوعات استان كردستان در نظر گرفته شده است؟
 كردستان در نظـر      در مطبوعات استان   ها  اميپي جنسي نسبت به محتواي      ها  گروهآيا نيازهاي    .5

 گرفته شده است؟

  مروري بر ادبيات تئوريك
سازي از   آگاهيةكردستان و همچنين بررسي نيازهاي شهروندان در حوز استان مطبوعات براي درك

  .شود سه تئوري استفاده مي
  مندي رضايت و استفاده يا نيازجويي، ةنظري
 فراينـد  بـودن  متغيـر  چنـد  ديگري و ،مخاطب دانستن پويا يكي است؛ متكي عامل دو بر نظريه اين

 :داند مي ويژگي پنج شامل را پيام انتقال فرايند و خودآگاهي بهمند نياز را مخاطب نظريه  اين.ارتباط
 .پوياست مخاطب. 1
 .)رسانه انتخاب با(است  ارتباط آغازگر مخاطب. 2
 .است الزامي مخاطبان نياز تأمين براي ها رسانه رقابت. 3
 را مختلف هاي روش خود، رضايت و نيازها تأمين براي يعني .است جوگرو جست مخاطب. 4

 .كند تجربه مي
كننـد   مـي  انتخاب را نظرشان مورد ةرسان آگاهانه خود، معرفتي نيازهاي تأمين براي مخاطبان. 5

 .)309: 1382كوايل،  مك(
 به فرد تمايل انميز ةكنند تعيين فرد، زندگي و كار موضوع “داشتن مناسب” و “ابهام ميزان”

 .است شناختي نيازهاي رفع براي ارتباطي وسايل با رويارويي
  :است پاداش دو كسب دليل به ها رسانه به افراد رجوع اساساً

 روزمـره  و جـاري  زندگي در كه اطالعاتي داشتن به نياز(رويدادها  و حوادث مثل آني پاداش. 1
  ؛)ثر استؤم

 و شـغل  يـافتن  بـه  نيـاز (درازمـدت   و آموزشـي  هـاي  مقولـه  و خـدمات  مثـل  آتـي  پاداش. 2
 .)...و آموزشي خدمات ها و آگهي جويو جست

 .گيرد ناديده مي ها آن تأمين و نيازها ايجاد بر را ها رسانه تأثير كه است اين نظريه اين به وارد انتقاد
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 ايه برداشت و گرا آزادي ةنظري با خوبي به خشنودي و استفاده رويكرد از جنبه يك حداقل
 بـراي  فـرد  توانـايي  بر ها نظريه اين دوي هر .كند مي پيدا تطبيق عقالنيت از استوارت ميل جان
  ).1381:  419 تانكارد، و سورين(كنند  مي كيدأت خود تحقق

 آن در. شـد  توصيف 1960 سال در كاتز اليهو از اي مقاله در بار نخستين رويكرد نيازجويي
 كـاتز . داد پاسخ است، مرده ارتباطات پژوهش ةحوز كه رلسونب برنارد ادعاي اين به مقاله كاتز

 متقاعدسازي با عنوان جمعي ارتباط ةمطالع است، موت به مشرف كه اي حوزه كه استدالل كرد
 اقنـاعي  آثـار  در خـصوص  زمـان،  آن تـا  ارتبـاطي  هاي پژوهش بيشتر كه شد وي متذكر. است
 پرسش اين به پاسخ پژوهش، نوع اين هدف تزكا ةگفت به. است بوده مخاطبان بر روي ها رسانه
 اثـر  جمعي ارتباط كه اند داده نشان ها پژوهش اين ، بيشتر)كنند مي چه ها با افراد رسانه( كه بوده
 روي گروهـي  نفـوذ  مثل متغيرهايي به گران پژوهش بنابراين دارد؛ افراد ساختن متقاعد بر كمي

 با مردم ،پرسش به آوردن روي با تواند مي جمعي ارتباطات ةحوز كه بود كاتز اين نظر. آوردند
 انجام قبالً كه را تحقيقات نوع اين از نمونه چند وي. دهند نجات كنند؟، خود را مي چه ها رسانه
  ).420: 1381تانكارد، و سورين( كرد ذكر بود، گرفته

 مورد ديگران با خود ارتباط براي افراد كه دانند مي ابزاري را ها رسانه هاس، و گورويچ كاتز،
 روان و اجتمـاعي  كاركردهـاي  در خـصوص  نظـري  هـاي  نوشته از ها دهند؛ آن قرار مي استفاده
 چهـار  ايـن  .گرفـت  مـي  قرار دسته 4 دند كه دركراحصا  را نياز 35 جمعي، هاي رسانه شناختي
  :از ندا عبارت دسته

  “شناخت و آگاهي اطالعات، كسب” شناختي نيازهاي .1
 “شناسانه زيبايي يا بخش لذت عاطفي، جاربت” عاطفي نيازهاي .2
 “پايگاه و ثبات اعتماد، اعتبار، تقويت” شخصي بخش انسجام نيازهاي .3
 .)426: 1381تانكارد، و سورين (“آسايش و فراغت” تنش از گريز نيازهاي .4

 حـوزه  تنها اين رفته، هم كنند، روي مي استفاده بسيار متفاوتي مقاصد براي ها رسانه از افراد
تانكـارد،   و سـورين ( بپـردازد  فعال مخاطب به مستقيم، طور به كوشيده است كه است نظريه از

1381 :437.(  
 وابستگي نظريه
 رسـانه،  بـين  گانـه  سـه  ةرابطـ  به معتقد و كند مي فرض پويا غير و منفعل را مخاطب نظريه اين

 بـه  متفـاوتي  هـاي  وابستگي افراد كه ست اآن از حاكي وابستگي ة نظري.است و مخاطب جامعه
 از و ديگـر  گـروه  بـه  گروهـي  از و ديگر شخص به از شخصي وابستگي اين و دارند ها رسانه

 ةجامعـ  در خـاص  طـور  به كه، كنند مي ها استدالل آن .كند مي تفاوت ديگر فرهنگ به فرهنگي
در  .دارنـد  جمعـي  هـاي  اطالعـات رسـانه   به زيادي وابستگي مخاطبان شهري و صنعتي، جديد
 قابـل  و اطالعـات تـازه   مـستلزم  تجارت و زندگي اعمال از بسياري جديد، ةيافت سعهتوة جامع
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اين  ميان روابط. دارد كيدأت جامعه و مخاطبان ها، رسانه گانه سه ةرابط بر نظريه اين. است اعتماد
  .است شده ارائه 1 شكل در ها رسانه اثرهاي و سه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جامعه و مخاطبان ها، رسانه ميان گانه سه ةرابط  1شكل 

 ميـزان  كـاهش  يا افزايش در عواملي )مخاطبان و ها رسانه جامعه،(واحد  سه اين از يك هر در
 تغييرات و تضاد نظمي، بي ميزان مهم، عنصر يك جامعه، در .كنند مي دخالت ها وابستگي رسانه

 افزايش مردم ةهم در اناطمين عدم باشد، داشته وجود جامعه در زيادي كه تغيير هنگامي. است
 هـاي  نظام خود. است زياد ها رسانه اطالعات به مردم وابستگي اي چنين زمانه در .يافت خواهد
 در هـا  آن مثال براي .دارند تفاوت اطالعاتي كاركردهاي محوريت ارائه و تعداد نظر از اي رسانه
ـ شهري جديد جامعه  به راجع اطالعات تهيه مانند كاركردهايي كاركرد دارند، چندين صنعتي،  
 خـدمت  شـود،  مهيا دموكراتيك انجام انتخابات امكان كه طوري به مردم براي سياست و دولت

 اضـطراري،  موارد در و گسترده عمومي هشدار اعالم حكومت، چهارم ركن يا مراقبت حكم در
 يمحتـوا  از حجم بزرگـي  ةعرض و اقتصادي نظام چرخش حفظ براي نياز مورد اطالعات تهيه

 هـر چـه   .مـردم  فراغت اوقات كردن پر و آرامش ايجاد به كمك براي كننده سرگرم و تفريحي
 جامعـه  در آن هـا  رسـانه  بـه  وابستگي كنند، ارائه بيشتر را كاركردها اين جامعه يك در ها رسانه
 دو از زيـرا  گيرد مي او از رسانه مقابل در را مخاطب پويايي و تحرك رابطه،  اين.شود مي بيشتر
 :است وابسته به رسانه مخاطب نظر

  ؛“جامعه رويدادهاي” اطالعات داشتن به نياز. 1

تعداد و اهميت كاركرهاي ”اي  نظام رسانه
 “اطالعاتي تفاوت مي كند

 درجه ثبات ساختاري تفاوت”نظام اجتماعي 
  “كندمي

-درجه وابستگي به اطالعات رسانه”مخاطبان  

  “كندها تفاوت مي

  اثرها؛ شناختي، عاطفي و رفتاري
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 .“تفريحي و طنز هاي برنامه” واقعيات از گريز و ندانستن به نياز. 2
 ايـن  خـصوصيات . دشـو  مـي  ديده وضوح به شهري مدرن و صنعتي جوامع در نياز دو اين
 :از عبارت است نظريه

  .شود رفع رسانه توسط بايد كه شود مي مطرح ديگر نيازي نياز، ره رفع با نيازها؛ تداوم. 1
 .شود مي بيشتر وابستگي ميزان باشد بيشتر نيازها چه هر. 2
 .شود مي بيشتر مخاطب نگرش و رفتار بر ها رسانه تأثير باشد بيشتر وابستگي ميزان هرچه. 3

 است آن تزريقي ةنظري با آن تتفاو اما است، ثرؤم افراد رفتار و دانش بر پيام نظريه اين در
 بـار،  خـشونت  هاي فيلم مخاطبان تزريقي، نظريه اساس بر. آورد مي وجود به انفعال افراد، در كه

 خواهند خشن دارند خشونت ةزمين كه كسانيفقط  استحكام، اساس نظريه بر و شوند مي خشن
  ).218 :1383، سينگ( شوند مي حسي بي دچار مخاطبان وابستگي مخاطبان، ةنظري اساس بر اما .شد

 و هـا   ويژگـي  بـه  توجـه  عـدم  و هـا   رسـانه  نقش كردن فرض مطلق ةنظري اين بر وارد انتقاد
 و رفتـار  تغييرات در ها را   رسانه ،نظريه اين ديگر عبارت به است؛ فردي و ميان  فردي ارتباطات
 و  “مخاطـب  لـي قب هـاي   زمينـه ”از   هـا   رسـانه  توانـايي  كـه  در حـالي   داند  مي موفق افراد نگرش

 كلي و عمده ويژگي پنج گيران پيام يا مخاطبان براي الپير .شود  مي  ناشي “اجتماعي ساختارهاي”
  :از ندا عبارت كه شمارد بر مي

 هستند برنامه مجري و متصدي سوي از شادي و لذت پي در يعني .هستند گرا مخاطبين لذت .1
 .هندد نشان (feedback) .العمل عكس و واكنش آن به تا نسبت

 نظيـر  هـايي  گردهمـايي  در شـركت  به مند هعالق مخاطبان بيشتر كه معنا بدين هستند، منفعل .2
  .هستند شبانه هاي كلوپ يا و سمينارها جلسات كنفرانس،

 زمـاني  يـا  مكان در شركت جهت كار جوانب بررسي با كه معنا بدين اند، برگزيده گيران پيام .3
 .اند زده انتخاب و گزينش به دست برنامه نيدنش و ديدن براي عالقه و تفكر روي مشخص از

و  هـستند  ذهنـي  رابطه يا االذهانيبين رابطه داراي كه صورت بدين. دارند نوايي هم مخاطبان .4
 و همگـن  فكري تعلقات و ادراك داراي و است يكديگر به شبيه و هم به نزديك تفكراتشان

 .برخوردارند يكساني تقريباً تخصوصيا از تفكر و انديشه نظر از و برابر هستند نسبتاً
 بـه  معطـوف  عقاليـي  روشـي  كـارگيري  بـه  بـا  يعنـي . هـستند  سـازماندهي  داراي مخاطبان .5

 انـد  زده عمـل  انجـام  بـه  دسـت  دارند انتظار كه آنچه به رسيدن جهت هدفمند و ريزي برنامه
 ). 16 :1379كرخواه، شُ(

 

  اجتماعي مسئوليت ةنظري
 آزادي مـورد  هايـشان در  وعده انجام به قادر آزاد بازار كه بود اين اجتماعي مسئوليتة نظري ايده

 هـاي   پيشرفت كه است شده گفته ويژه به. نيست جامعه به انتظار مورد نفع رساندن و مطبوعات
بـه   گونـاگون  هاي  گروه و افراد دسترسي شانس كاهش باعث مطبوعات، تجاري و تكنولوژيكي
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 و اطالعـاتي  نيازهـاي  سـاختن  بـرآورده  جهـت  در دشـان عملكر استاندارهاي آمدن پايين و ها آن
 ايـن  كـه  انـد  بـوده  بـاور  ايـن  بـر  برخـي  ايـن،  بـر  افزون. است شده جامعه و اخالقي اجتماعي
 و جديـد  هـاي  رسـانه  ظهـور  حال، عين در. است داده را افزايش خاص ةطبق قدرت ها پيشرفت
 بـراي  كـه  هـايي  آن بر عالوه  راارتنظ و كنترل عمومي نوعي به نياز تلويزيون و راديو قدرتمند
  ).159 :1382كوايل،  مك( است ساخته كامالً عيان بودند، مناسب چاپي اي حرفه و افتاده جا هاي رسانه

 چـاپي  خصوصي رسانه نوع چند زيرا ؛دارد وسيعي  كاربرديةدامن اجتماعي مسئوليت نظريه
 جامعـه  مقابـل  در دموكراتيـك  نگوناگو فرايندهاي طريق از كه(را  “پخش” نهادهاي عمومي و

 را نسبت تعهد با همراه استقالل بايد مسئوليت ةنظري بنابراين گيرد؛ مي بر در را )هستند پاسخگو
 در اساسـي  وظـايفي  هـا  رسـانه  كـه  فرض اين است از عبارت آن اصلي مباني بياميزد؛ جامعه به

 انجـام  به ها رسانه كه نگرش اين .دموكراتيك سياست با رابطه در ويژه به ؛دارند عهده بر جامعه
 طـرح  تريبـون بـراي   وردنآ فـراهم  و اطالعـات ة حـوز  در عمـدتاً ( شـوند  متعهـد  وظـايف  اين

بـراي   اسـتقالل  حـداكثر  بر تأكيد ،)فرهنگ به مربوط امور در همچنين اما گوناگون، هاي ديدگاه
 اسـتانداردهاي  عـضي ب كه ديدگاه اين پذيرش جامعه؛ به نسبت تعهداتشان با هماهنگ ها، رسانه
 و مالكيـت  كـالم،  مختصر. است پيروي مناسب و بيان قابل كه دارد وجود ها كار رسانه در عمل
 واقع در پس. خصوصي كوششي نه و شود مي تلقي مردم عموم به نوعي خدمت هارسانه كنترل

 نايـ  و تـرك ) آزاد مطبوعـات  ةنظريـ  ةمشخـص (در مورد اهداف  گرايي نسبي از شدن دور با ما
. هـستيم  رو روبـه  ،داشـت  خواهـد  را شـده  اجتماعي ادعا منافع “افكار آزاد بازار” كه بيني خوش
 دار سـهام  و كننـده  مـصرف  مقابـل  درفقـط   نه رسانه متخصص خصوصي مالكيت شرايط تحت

  ).51: 1383بهرامپور، ( دارد مسئوليت هم بزرگ ةجامع مقابل در بلكه مؤسسه،
 هـم  با را ناسازگار نسبتاً اصل سه است مجبور اجتماعي ليتمسئو ةنظري كه شود مي مشاهده
 ايـن  حل براي. جامعه به نسبت رسانه تعهد و رسانه آزادي فرد؛ انتخاب و آزادي: سازگار سازد
 اصـلي  حـل  راه نوع دو به مذكور ةنظري اما ندارد، وجود واحدي حل بالقوه راه هاي ناسازگاري

 سياسـي  اسـتحكام  و دامنـه  خـود  ةنوب به كه مستقل اما ،نهادهاي عمومي رشد اول. است متمايل
 ابـزار  همچـون  گرايـي  اي حرفه بيشتر رشد دوم و دهد مي گسترش را اجتماعي مفهوم مسئوليت

شـود   مـي  حفظ نيز ها رسانه خودمديريتي اصل كه حال عين در عمل استانداردهاي باالتر تحقق
  ). 76: 1383اسماعيلي، (

 :دشو  ميخالصه زير شرح به اجتماعي يتمسئول ةنظري اساسي اصول
 .دهند انجام و بپذيرند جامعه مورد در را مشخصي تعهدات بايد ها رسانه 
و  عينيت دقت، حقيقت، بخشي، آگاهي اي حرفه يا باال استانداردهاي گذاشتن با را تعهدات اين 

 .آورد جا به توان مي تعادل
 مـستقر  نهادهـاي  و قـانون  چـارچوب  در بايـد  رسـانه  تعهـدات،  ايـن  اجراي و پذيرش براي 

 .كند خودگردان عمل
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هاي  گروه به تهاجم يا و اجتماعي نظمي بي خشونت، جرم، به دارد احتمال چه هر از بايد ها رسانه
 .كند جلوگيري بينجامد اقليت
 و بازتاباننـد  را جوامـع  در موجـود  هـاي  گـوني  گونه و اشندب گرا كثرت بايد كلي طور به ها رسانه

 .سازند پذير امكان را افراد پاسخگويي حتي و گوناگون نظرهاي نقطه دسترسي به
 از كـه  برخوردارنـد  حـق  ايـن  از نظريـه،  ايـن  اصـل  نخـستين  اساس بر مردم، عموم و جامعه 

 كاالهـاي  ايـن  عرضـه  تـضمين  بـراي  دخالت پس .شوند مند بهره عمل استانداردهاي باالي
 .است توجيه قابل عمومي

  .باشند پاسخگو بازار و كارفرمايان جامعه، مقابل در بايد ها رسانه متخصصان و نگاران روزنامه
 مطبوعات با ارتباط در مقاله نيا در گرفته كار به هاينظريه ماتريس  1 جدول

  دل م با ارتباط ة        زمين
  
  

  استفاده مورد ةنظري
  

  محتوايي  مديريتي و سازماني  بازخورد و مخاطب

مندي  رضايت يا نيازجويي
  )بالملر كاتزو( مخاطبان

 تـأمين  و بـودن  فعال
  رضايت مخاطب

هـدف   بـا  سـازمان  مـديريت 
  مخاطب رضايت نياز تأمين

ــر ــي، اثـ  انگيزشـ
  سرگرمي پيام

 روكيچ و( مخاطب وابستگي
  )فلورم دي

 پويـا  غيـر  و منفعـل 
  بودن مخاطب

از  رسـانه  سازمان تأثيرپذيري
  محيط

 پيـام  گيري جهت
  انيازه به سوي

 اجتماعي مسئوليت
  )كوائيل مك(

 و اجتمـــاعي منـــافع
  پيام كننده سياسي مصرف

مـديريت   و مستقل هاي رسانه
  دمكراتيك

 و توليد در آزادي
  توزيع پيام

  روش تحقيق 
هـاي آن از دو روش اسـنادي و       كه داده  استروش اجرايي مطالعه در اين مقاله، روش توصيفي         

شود كـه     اسنادي، هنگامي از اسناد و مدارك استفاده مي       در روش   . وري شده است  آپيمايشي گرد 
تحقيقي تاريخي در دست انجام باشد و يا آنكه تحقيقي مرتبط بـا پديـدهاي موجـود بـوده و                   يا

يابي به اطالعات و توليد دانش جديد نيازمند بـه اسـتفاده از اسـناد و مـدارك      محقق براي دست 
المقـدور سـعي      أمل است كه در اين تحقيق حتـي        قابل ت  .)256: 1382ساروخاني،  (موجود باشد   

 همچـون   ييهـا   داده. استفاده شـود  ) 239: 1378خاكي،  (ي اوليه   يها  شده است كه از منابع و داده      
در ايـن  ) 1390( كل فرهنگ و ارشـاد اسـالمي اسـتان كردسـتان            ةسالنامه آماري و همچنين ادار    

وري آدر روش پيمايش، دادها از طريـق پرسـشنامه گـرد          . تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است     
 و حجـم    اسـت  سال و بيشتر ساكن در اسـتان كردسـتان           16 افراد   همةجامعه آماري   . شده است 

  .   استاي صورت گرفته بندي چند مرحله  طبقهةيوگيري به ش  نفر تعيين و از روش نمونه500 ةنمون
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ند از نشرياتي كه به طور منظم، با نام ثابت و تـاريخ             ا  بر طبق قانون، مطبوعات عبارت     مطبوعات
هاي گوناگون خبري، انتقـادي، اجتمـاعي، سياسـي، اقتـصادي،            انتشار در فواصل معين، در زمينه     

  .شوند  منتشر مي…كشاورزي، فرهنگي، ديني و علمي و
  هاي تحقيق  يافته

درصد 43درصد را زنان تشكيل دادند؛ در حدود 40درصد پاسخگويان اين مطالعه را مردان و 60
سـال سـن     50درصـد نيـز بـيش از        19اند و در حـدود         سال سن داشته   30پاسخگويان كمتر از    

ابقي درصد در حـد ديـپلم و مـ        50سواد، در حدود     درصد پاسخگويان بي  18در حدود   . اند  داشته
درصد پاسـخگويان درآمـد     20در حدود   . اند  پاسخگويان تحصيالت دانشگاهي و حوزوي داشته     

درصد افراد درآمد ماهيانه بـيش از يـك ميليـون           3  فقط  هزار تومان داشته و    250 كمتر از    هماهان
درصـد  50ند و بـيش از      هـست درصد پاسخگويان كُرد و اهـل سـنت         90اند؛ بيش از      تومان داشته 

هـاي اسـنادي مـا نـشان      همچنين يافته. كنند  نفر زندگي مي4ر خانوارهاي بيش از پاسخگويان د 
 تخصصي و غيرتخصـصي     ة مجل 14 محلي و    ة عنوان روزنام  10 تعداد   1389دهد كه در سال       مي

 1750000  روزنامـه محلـي در همـين سـال بـه           )تيـراژ  (نشمارگادر سطح استان وجود دارد و       
  .   رسد  قطعه مي40000الت در حدود رسيده است كه اين عنوان براي مج

  1كردستان استان در 1389 الي 80 هاي سال طي مطبوعات توزيع  1 جدول
  شرح  )تيراژ (نشمارگا  تعداد عنوان

  مطبوعات محلي  كل  مطبوعات محلي  كل
          روزنامه
1380  52  7  42000  14000  
1385  149  10  9365740  1094500  
1387  158  11  9469300  457000  
1388  160  12  2800000  991000  
1389  165  10  2820000  1750000  
          مجله

1380  24  3  9200  6000  
1385  159  5  996800  13500  
1387  173  8  999860  45000  
1388  179  11  107400  73000  
1389  181  14  132400  40000  
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    نشريات موجود در استان كردستان3 جدول

 م نشريهنا
دوره 
 انتشار

 گستره توزيع زمينه انتشار
تعداد شمارگان به 

 نسخه

 روزنامه آشتي
 اقتــصادي و ، سياســي،اجتمــاعي
 فرهنگي

ــي ــان غرب ــتان،آذربايج  ، كردس
 ايـــالم لرســـتان و ،كرمانـــشاه

 همدان
 فعال ريغ

 3000 سراسر كشور رهنگيف ، اقتصادي،اجتماعي نامه هفته ديدگاه

 3000 شهرستان قروه ـمحلي  سياسي و فرهنگي هنام هفته روژ روند

 - )استان كردستان(محلي  قتصاديا فرهنگي، نامه هفته روژان

 ياسيس ،فرهنگي نامه هفته سوران
ــي ــان غرب ــتان،آذربايج  ، كردس

  ايالم و همدان،كرمانشاه
7000 

 نامه هفته سيروان
 وقتـصادي   ا جتمـاعي، ا فرهنگي،

 ياسيس
ــتان ــالم،كردسـ ــران، ايـ  ، تهـ

 كرمانشاه و آذربايجان غربي
5000 

 نامه هفته گفتار سبز
 وقتـصادي   ا جتمـاعي، ا فرهنگي،

 ياسيس
 1500 سراسري

 فعال ريغ استان كردستان ياسيس ،فرهنگي نامه هفته نيشتمان

نداي 
 گروس

 نامه دو هفته
 وقتـصادي   ا جتمـاعي، ا فرهنگي،

 ياسيس
 3000 شهرستان بيجار -محلي

آگرين 
 روز

 3000 )استان كردستان(محلي  قتصاديا فرهنگي، امهن هفته ود

 5000 )استان كردستان(محلي  فرهنگي و سياسي نامه هفته ود آواي ماد

 نامه  هفته ود به هيز
تربيــت بــدني و ( يعلــوم انــسان
 )علوم ورزشي

 3000 )استان كردستان(محلي 

 - )استان كردستان(محلي  رهنگيف سياسي، نامه هفته ود چرو

 5000 استان كردستان فرهنگي نامه هفته ود كهنديار

 - )استان كردستان(محلي   هنرهاي تجسميو نمايس ماهنامه ئه له ند

آبادگران 
 كردستان

 - )استان كردستان(محلي  اقتصادي ماهنامه

 ماهنامه راسان
 وقتـصادي   ا جتمـاعي، ا فرهنگي،

 ياسيس
 فعال ريغ استان كردستان

 - )هشهرستان بان(محلي  ودك و نوجوانك فرهنگي، ماهنامه روچنه

 فعال ريغ استان كردستان  معلومات عموميـ فرهنگي ماهنامه رووبار

 فعال ريغ يالملل نيب فرهنگي و اجتماعي ،ادبي ماهنامه سروه

 1000 استان كردستان  معلومات عموميـ فرهنگي ماهنامه شار
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 2000 وهشهرستان قر  ـمحلي ياسيس ،فرهنگي ماهنامه عرشيا

 ماهنامه نور اسالم
عـارف  م لهيـات، ا علوم انـساني،  

 اسالمي

ــتان ــي،،كردس ــان غرب   آذربايج
 كرمانشاه و سيستان و ،رمزگانه

 بلوچستان
 فعال ريغ

 1000 استان كردستان  فرهنگي و اجتماعي،علمي دو ماهنامه تبيان

اينجي 
 دنيزيم

 1500 )استان كردستان(محلي  رهنگيف سياسي، فصلنامه

 منتشر نشده است سراسر كشور )ادبيات تطبيقي(علوم انساني و  فصلنامه زانست

 2000 استان كردستان يداستان و شعرفرهنگي، ادبيات،  فصلنامه زريبار

 2000 استان كردستان  معلومات عموميـ فرهنگي فصلنامه ژيوار

شهر و 
 محيط

 فصلنامه
ــي و مهندســي و  ــران(فن ــ عم  ـ

 )شهرسازي
 منتشر نشده است سراسر كشور

فرهنگ 
 كردستان

 1500 استان كردستان يپژوهش ورهنگي ف اجتماعي، فصلنامه

 1000 استان كردستان كليات علوم فصلنامه كاردوك

مجله 
 2000 سراسر كشور دامپزشكي فصلنامهدامپزشكي 

مشاوره و 
روان 

درماني 
 خانواده

  سراسر كشور )روان شناسي( يعلوم انسان فصلنامه

 -  فرهنگي فصلنامه اهاي

  )استان كردستان(محلي    گه شه

، ماهنامه، نامه هفتهود، نامه هفته، ي روزنامهها قالب عنوان نشريه در 35در سطح استان كردستان 
 عنوان در قالب 7شود  يمكه از جدول مشاهده ر همان طو، دوماهنامه و فصلنامه وجود دارد

 يك عنوان در قالب دوماهنامه ، عنوان در قالب ماهنامه9، نامه هفتهو عنوان در قالب د6، نامه هفته
هاي انتشار نيز بيشتر در  ينهزم. ابدي  عنوان نيز در قالب فصلنامه توليد و انتشار مي10و 

گستره توزيع نيز بيشتر در سطح محلي . استي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي ها حوزه
هاي جدول  يافته. دشو يم در سطح منطقه و كشور توزيع است، با اين وجود برخي از عناوين

همچنين با توجه . اند يافتهنهرگز انتشار ز  عنوان ني2 عنوان غير فعال و 7دهد كه تعداد  يمنشان 
  .  است عنوان، شمارگان آن در دسترس 19 فقطبه اطالعات موجود در جدول 
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    تعداد عناوين مطالعه شده4 جدول
  سال مجله طي يك   طي يك هفتهروزنامه  ها گزينه

 35/27 94/39  يك عنوان

 24/3 14/3  دو عنوان

 30/9 64/11  بيش از سه عنوان

 11/60 28/45  ام در يك هفته گذشته عنوان مطالعه نكرده

درصد پاسخگويان يـك عنـوان روزنامـه        94/39 شود  يم مشاهده   4 جدول   در كه   طور  همان
 مطالعـه   گذشـته سـال   ك  يك عنوان مجله طي ي    درصد پاسخگويان   35/27و  طي يك هفته    

ي ا  روزنامـه  درصد پاسخگويان در يك هفته گذشـته هـيچ عنـوان             45در حدود   اند؛ و     دهكر
كـه   همچنـين از بـين كـساني      . رسد  يمدرصد  60 و اين آمار براي مجله به        اند  نكردهمطالعه  

تر از يك ساعت     هفته گذشته كم   هردر  د  درص20كنند در حدود      يمروزنامه و مجله مطالعه     
  . اند كردهروزنامه مطالعه 

    مدت زمان مطالعه روزنامه و مجله در هر هفته5 جدول
  مجله  روزنامه  گزينه

 41/1 13/3  كمتر از نيم ساعت
 86/4 09/16  نيم تا يك ساعت

 86/12 46/24  يك ساعت
  76/20 04/11  دو ساعت و بيشتر

در هفته گذشته روزنامه و يا مجله مطالعه 
 11/60 28/45  ام ردهنك

درصد از پاسخگويان 28/45دهد كه در هفته گذشته در حدود  نشان مي5ها در جدول يافته
  .رسددرصد مي11/60اند و اين آمار براي مجله به اي مطالعه نكردهگونه روزنامه هيچ

   سكونت، جنسيت و تحصيالتوضعيت مطالعه روزنامه در هفته گذشته به تفكيك محل  2 ولجد

هفته  آيا در  تحصيالت  جنسيت  محل سكونت
گذشته روزنامه 

زير   زن  مرد  روستا  شهر  ايد؟ مطالعه كرده
باالي   ديپلم  ديپلم

  ديپلم

كل 
  استان

 1/55 5/76 1/57 8/33 7/52 5/56 8/40 6/63  بلي

 9/44 5/23 9/42 2/66 3/47 5/43 2/59 4/36  خير

        000/0    07/0    000/0  سطح معناداري 
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درصـد  55بـيش از    . انـد   دهكـر هفته گذشته روزنامه مطالعه      از پاسخگويان پرسيده شد كه آيا در      
درصـد مطالعـه    45انـد و در حـدود         دهكرپاسخگويان در هفته گذشته روزنامه و يا مجله مطالعه          

درصـد  6/63اين يافته بر حسب محل سكونت شهر و روستا بدين صورت است كـه               . اند  نداشته
اند؛ اين گزينه در بين       دهكر روستاييان در هفته گذشته روزنامه مطالعه        درصد8/40ها و     شهرنشين

مطالعه روزنامه در بـين     . پردازند  درصد زنان نيز به مطالعه روزنامه مي      7/52درصد و   5/56مردان  
 رصـد د5/76ها و     درصد ديپلم 1/57درصد زير ديپلم،    8/33. سطوح تحصيالت نيز متفاوت است    

بـراي آزمـون آمـاري رابطـه مطالعـه          . اند  باالي ديپلم در هفته گذشته به مطالعه روزنامه پرداخته        
ديم كه كراز ضريب كاي اسكوئر استفاده       روزنامه و محل سكونت، جنسيت و سطح تحصيالت،       

  روزنامـه و محـل سـكونت و سـطح تحـصيالت دارد      ة مطالع ةداري رابط  نتايج آن نشان از معني    
  .كنيد در زير نمودار آن را مشاهده مي. )6جدول (
  

  
  التيتحص و تيجنس سكونت، محل كيتفك به گذشته هفته در روزنامه مطالعه تيوضع  1رنمودا
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التيتحص و تيجنس سكونت، محل كيتفك به گذشتهسال ك ي  درمجله غير تخصصي العهطم تيوضع  7جدول   

سال  يك آيا در  تحصيالت  جنسيت  محل سكونت
گذشته مجله غير 
تخصصي مطالعه 

زير   زن  مرد  روستا  شهر  ايد؟ كرده
باالي   ديپلم  ديپلم

  ديپلم

  كل استان

 9/39 3/49 7/39 1/32 3/43 0/38 7/30 4/54  بلي

 1/60 7/50 3/60 9/67 7/56 0/62 3/69 6/54  خير

        000/0    000/0    000/0  سطح معناداري

در . انـد   دهكـر تخصصي مطالعـه     غير ذشته مجله سال گ  يك از پاسخگويان پرسيده شد كه آيا در      
انـد و در   دهكـر تخصـصي مطالعـه    غيـر  سال گذشته مجلـه  درصد پاسخگويان در يك  40حدود  
اين يافته بر حسب محل سكونت شهر و روستا بدين صورت . اند درصد مطالعه نداشته60حدود 

 ه مجلــهســال گذشــت  روســتاييان در يــكدرصــد7/30هــا و  درصــد شهرنــشين4/45اســت كــه 
درصـد زنـان نيـز بـه        3/43درصـد و    38اند؛ اين گزينه در بين مـردان          دهكرغيرتخصصي مطالعه   

تخصصي در بين سطوح تحصيالت نيز       غير ة مجل ةمطالع. پردازند  تخصصي مي  غير مطالعه مجله 
 بـاالي ديـپلم در يـك    درصـد 3/49ها و     درصد ديپلم 7/39درصد زير ديپلم،    8/32. متفاوت است 
 ة مجلـ  ة مطالعـ  ةبراي آزمون آماري رابطـ    . اند  تخصصي پرداخته  غير ه مطالعه مجله  سال گذشته ب  

از ضـريب كـاي اسـكوئر اسـتفاده      تخصصي و محل سكونت، جنسيت و سطح تحصيالت،       غير
داري رابطه مطالعه روزنامه و محل سكونت، جنسيت و سـطح            ديم كه نتايج آن نشان از معني      كر

  .كنيد مودار آن را مشاهده ميدر زير ن). 5جدول ( تحصيالت دارد

  
 التيتحص و تيجنس سكونت، محل كيتفك به گذشته سالك ي در يتخصص ريغ مجله مطالعه تيوضع  2مودارن
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  يالتتحص به تفكيك محل سكونت، جنسيت و ها روزنامه اولويت شهروندان براي مطالعه مطالب  8 جدول
  تحصيالت  جنسيت  محل سكونت

  كل استان  باالي ديپلم  ديپلم  ديپلم زير  زن  مرد  روستا  شهر  ها گزينه

 32/20 87/26 93/14 82/1 11/17 80/23 06/20 32/20  سياسي

 49/18 15/15 47/23 70/29 19/22 84/16 05/16 49/18  حوادث

 38/14 89/13 13/14 27/27 82/8 52/19 05/16 38/14  ورزشي

 13/9 98/12 20/11 45/5 42/6 83/12 73/11 13/9  اقتصادي

 51/2 0,36 80/4 67/6 21/3 14/2 16/2 2,51  ها نيازمندي

 14/1 90/0 80/4 42/2 21/3 34/1 40/3 1,14  مطالب ديني

 97/2 52/2 93/2 67/6 87/1 28/4 40/3 2,97  سرگرمي و طنز

 96/10 25/14 7/ 82/1 03/12 83/12 89/13 10,96  اجتماعي

 85/6 13/6 47/7 45/5 75/7 53/0 40/3 6,85  امورشي علمي و

 83/1 33/4 93/2 21/1 67/2 48/3 56/5 1,83  تاريخ انديشه و

 بهداشت 
 سالمت و

2,74 16/2 87/1 55/4 64/3 93/2 52/2 74/2 

 68/8 90/0 93/2 88/7 16/10 53/0 16/2 68/8  هنري ـ فرهنگي

 درطـور كـه       همان. ندنكها بيان     روزنامه مطالب مطالعه از پاسخگويان خواسته شد اولويتشان را براي      
درصد پاسخگويان اولويت اولشان مطالـب سياسـي، اولويـت دوم           32/20. شود مشاهده مي  8جدول  

 و كمتـرين  اسـت حوادث، اولويت سوم ورزشي و اولويت چهـارم و پـنجم اجتمـاعي و اقتـصادي                 
 ،)درصـد 80/23( در بين مـردان اولويـت اول سياسـي   . استاولويت مطالب ديني و انديشه و تاريخ       

در بـين زنـان     . اسـت ) درصـد 84/16(و اولويت سوم حوادث      )درصد52/19( اولويت دوم ورزشي  
و اولويت سوم اجتمـاعي      )درصد11/17(اولويت دوم سياسي     ،)درصد19/22(اولويت اول حوادث    

اولويت دوم حـوادث     ،)درصد32/20(در بين شهرنشينان اولويت اول سياسي       . است) درصد03/12(
در بين روستاييان اولويت اول سياسي . است) درصد 38/14(ولويت سوم ورزشي و ا )درصد49/18(
و اولويــت ســوم اجتمــاعي  )درصــد05/16(اولويــت دوم حــوادث و ورزشــي  ،) درصــد20,06(
در بين شهرونداني كـه تحـصيالت زيـر ديـپلم دارنـد اولويـت اول حـوادث                 . است) درصد89/13(
ـ  با اختالف خيلي زياد، فرهنگي و اولويت سوم )صددر27/27(اولويت دوم ورزشي  ،)درصد70/29(

ــري  ــت اول   . اســت) درصــد88/7(هن ــد اولوي ــپلم دارن ــه تحــصيالت دي ــهرونداني ك ــين ش در ب
) درصد13/14(ورزشي   و اولويت سوم   )درصد93/14(اولويت دوم سياسي     ،)درصد47/23(حوادث
ــد اولويــت ا  . اســت ــپلم دارن ــاالي دي ــين شــهرونداني كــه تحــصيالت ب ول مــسائل سياســي در ب
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ــاعي   )درصــد15/15(اولويــت دوم حــوادث  ،)درصــد87/26( ــسائل اجتم و اولويــت ســوم م
  .است) درصد25/14(

  يالت تحصو تيجنس سكونت، محل كيتفك بهمجالت غير تخصصي  مطالعه يبرا روندانـشه تيـواول  9 جدول
  تحصيالت  محل سكونت  جنسيت

 زير  روستا  شهر  زن  مرد  ها گزينه
باالي   ديپلم  ديپلم

  ديپلم
  كل استان

 4/22 8/22 4/24 9/21 9/25 2/20 7/14 4/26  مسائل اجتماعي

 1/20 0/12 9/22 3/28 5/24 4/17 7/20 6/19  سياسي

 4/15 0/12 4/20 0/15 4/16 5/14 6/16 5/14  فرهنگي

 0/13 8/15 1/9 2/11 3/11 0/14 7/14 3/12  سرگرمي و طنز

 4/9 8/16 5/6 1/1 6/3 8/12 6/10 7/8  معلومات عمومي 

 5/7 8/3 2/10 2/11 2/6 7/8 4/12 4/5  اقتصادي

 3/6 0/7 0/4 0/8 5/9 1/4 1/5 9/6  هنري

 1/5 2/8 5/2 2/3 6/2 0/7 4,1 8/5  ورزشي

 8/0 6/1 0 0 0 2/1 9/0 4/0  ساير

. ننـد كبيـان    تخصصي غير مجالت مطالب مطالعه از پاسخگويان خواسته شد اولويتشان را براي      
درصد پاسخگويان اولويـت اولـشان      32/20. شودمشاهده مي ) 9(طور كه از جدول شماره        همان

سـوم  اولويـت   ،  )درصـد 1/20( سـرگرمي  و دوم طنـز  اولويـت   ،  )درصـد 4/22( مسائل اجتماعي 
و سياسـي   ) درصـد 13(چهـارم و پـنجم فرهنگـي        اولويـت   و  ) درصـد 4/15( معلومات عمومي 

در بين مردان اولويـت اول  .  استطالب اقتصادي و هنري و كمترين اولويت م  است) درصد4/9(
سـوم  اولويـت  و  )درصـد 4/17(سـرگرمي   و دوم طنـز  اولويـت    ،)درصد2/20(مسائل اجتماعي   

 ،)درصـد 9/25(در بين زنان اولويت اول مسائل اجتماعي        . است) درصد5/14(معلومات عمومي   
) درصـد 4/16(ت عمـومي    سـوم معلومـا   اولويـت   و   )درصد5/24(سرگرمي   و دوم طنز اولويت  

 و دوم طنـز  اولويـت    ،)درصـد 4/26(در بين شهرنـشينان اولويـت اول مـسائل اجتمـاعي             .است
در بين روستاييان   . است) درصد5/14(سوم معلومات عمومي    اولويت  و   )درصد6/19(سرگرمي  

و  )درصـد 6/16(دوم معلومـات عمـومي      اولويـت    ،)درصـد 7/20(سرگرمي   و اولويت اول طنز  
در بين شهرونداني كه تحـصيالت      . است) درصد7/14(م مسائل اجتماعي و فرهنگي      سواولويت  

دوم مـسائل اجتمـاعي   اولويـت   ،)درصـد 3/28(سـرگرمي    و زير ديپلم دارند اولويـت اول طنـز       
در بـين شـهرونداني كـه       . اسـت ) درصـد 5(سـوم معلومـات عمـومي     اولويـت   و   )درصد9/21(

سرگرمي  و دوم طنز اولويت   ،)درصد4/24(ماعي  تحصيالت ديپلم دارند اولويت اول مسائل اجت      
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در بـين شـهرونداني كـه       . اسـت ) درصـد 4/20( سوم معلومات عمومي  اولويت  و   )درصد9/22(
مـسائل   دوماولويـت    ،)درصـد 8/22(تحصيالت باالي ديپلم دارند اولويت اول مسائل اجتماعي         

  .است) درصد8/15(فرهنگي مسائل سوم اولويت و  )درصد8/16(سياسي 

  گيري يجهنت
 بـر  عالوه حال، اين با كشور؛ داخلي بر مطبوعات حاكم فضاي از تابعي است محلي، مطبوعات
محلي و بومي يـك منطقـه و يـا     در مطبوعات بسزايي تأثير نيز محلي متغيرهاي ملي، متغيرهاي

ي است كه شرايط فرهنگي، اجتمـاعي و    يها  كردستان يكي از استان   . گذارديك قوميت خاص مي   
 برخي از محلي مطبوعات نگارنده بر اين مسئله توجه دارد كه. استي خاصي بر آن حاكم سياس
 از سـوي ديگـر مطبوعـات    و بـوده  متفاوت اللملي، ملي و بين مطبوعات متناظر در متغيرهاي از

امـا بـا   . پذيردنيز تأثير مي اللملي ملي و بين حوزه در متغيرهاي همنام ماهوي تغييرات محلي، از
 مطبوعـات  بـر  حاكم شرايط محلي، مطبوعات هاي شود در اين مقاله ويژگيود سعي مياين وج

 35از طـور كـه يافتـه نـشان داد      همـان . نيازهاي پاسخگويان مورد بررسي قرار گيرد استان و در
 ؛ابد اكثر عناوين در قالب فصلنامه و ماهنامـه اسـت          ي  اي كه در سطح استان نشر مي        عنوان نشريه 

رسد برخي    تواند در عمق مطالب ارائه شده تأثير داشته باشد، اما به نظر مي              له مي هرچند اين مقو  
از مسائل و مشكالت مانع از تحقق كار مطبوعاتي در قالب روزنامه و نشريات پر تيراژ در سطح       

 ترين بنيادي و بارزترين از تواند در چند سطح مطرح باشد، يكي ميمسائل اين . استان شده است
 اسـت؛  اقتـصادي  و مسائل مالي مستقل، نشريات خصوصاً كشور، مطبوعات شكالتم و مسائل
يكـي از   مطبوعـات،  امـور  انـدركاران  دسـت  و نظـران  صـاحب  از بـسياري  قـول  بـه  كه ليئمسا

 هـم  و بكـشاند  نـابودي  و تعطيلي به را نشريات از بسياري تواند  كه مياستترين مسائل  جدي
كنـد، امـا كيفيـت آن بـه شـدت كـاهش        تحمل را ها آن بتواند و ميان بوده اين در اي نشريه اگر
اوليـه،   گـذاري  سـرمايه  بـودن  نشريات، سنگين توزيع، قيمت  مشكالتي از قبيل مشكل.ابدي مي
مطبوعات از اهميت  به نسبت مردم از سوي ديگر نگرش... و مطبوعات توليد تكنولوژي لئمسا
ها نـشان داد كـه در    يافته. ررسي قرار گرفته استاي برخوردار است كه در اين مقاله مورد ب   ويژه

 و  انـد   نكردهي مطالعه   ا  روزنامهگونه عنوان     درصد پاسخگويان در يك هفته گذشته هيچ      45حدود  
رسد اين آمار دو نكته متضاد در دو سر           به نظر مي  . رسيده است  درصد60اين آمار براي مجله به      

ن اسـت كـه در حـدود نيمـي از مـردم كردسـتان           اولين نكته ايـ   . يك طيف را در بر داشته باشد      
نظر نگارندگان اين عامل از اهميت بيشتري برخوردار         دهند كه به    اهميتي به مطالعه روزنامه نمي    

دومين نكته در مقابل ادعاي اول اين است كه قالب و محتواي نشريات ملي و محلي باب                 . است
فرهنگي و اجتمـاعي حـاكم بـر مـردم در           در ادعاي اول موانع     . طبع مخاطبان قرار نگرفته است    

اما اگر ادعاي دوم مطرح باشـد،  . اي برخوردار است از اهميت ويژه   سطح استان و فراتر از استان     
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ابـد؛ كـه نيازمنـد تحليـل     ي مطبوعات اهميت مـي  توليد سياسي و حقوقي لئدر اين صورت مسا
  . اي است جداگانه

كنند بيشتر شهرنـشين      زنامه و مجله مطالعه مي    ها نشان داد پاسخگوياني كه رو       همچنين يافته 
ند و اولويتشان بيشتر بر مطالب سياسي، حوادث، ورزشي و          هستو داراي تحصيالت باالي ديپلم      

در بـين   .  و كمترين اولويت مطالب دينـي و انديـشه و تـاريخ اسـت              استاجتماعي و اقتصادي    
 زنان اولويت مطالـب حـوادث،     در بين   . و حوادث است   ورزشي مردان اولويت  مطالب سياسي،    

در بـين  . اولويت شهرنشينان مطالب سياسي، حوادث و ورزشي اسـت . سياسي و اجتماعي است 
در بين شـهرونداني كـه   . روستاييان اولويت مطالب سياسي، حوادث و ورزشي و اجتماعي است     

در . هنري اسـت   ـ ورزشي و فرهنگي   ها مطالب حوادث،    تحصيالت زير ديپلم دارند اولويت آن     
در . سياسي و ورزشي اسـت     بين شهرونداني كه تحصيالت ديپلم دارند اولويت مطالب حوادث،        

سوم اولويت  و   حوادث سياسي،مسائل  بين شهرونداني كه تحصيالت باالي ديپلم دارند اولويت         
ها گوياي آن است كه در بحث نـشريات توجـه بـه مخاطـب و          اين يافته . اجتماعي است مسائل  
  .استاي برخوردار  از اهميت ويژهها  ذائقه آن

  نوشت پي
 1نشريات نيـز شـامل   . است فصلنامه 5 دو ماهنامه، 1 ماهنامه، 6، نامه  هفته 7 روزنامه، 1مطبوعات محلي شامل   . 1

در بخـش   . اسـت  فصلنامه   9 دوماهنامه و    1 ماهنامه،   4مجله نيز شامل     . است  فصلنامه 3 و   نامه    هفته 1ماهنامه،  
 فقـط از     و گاهاً  استها در استان خيلي كم        سفانه تعداد توزيع روزنامه   أشوري و كثير االنتشار مت    هاي ك   روزنامه

  . شود  نسخه توزيع مي50مه تعداد يك روزنا
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