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 چکيده
 قتصادا بررسي به با تعاریف اوليه از اقتصاد خرد و كالن شروع مي شود و سپس مقاله این

 از ای رسانه فعاليتهای اینکه و پردازد مي بازار در رسانه مدیران عمل نحوه و ها رسانه

زایي رسانه ها از دیگر روشهای در آمد .هستند پذیر تاثير جامعه كالن و خرد اقتصاد

 در دولت مداخله به مربوط مسایل مورد در مواردی است كه به آن پرداخته شده است.

 عيس مقاله این در همچنين .است شده تاملي هم رسانه استقالل و ای رسانه رقابت و بازار

در ادامه به مبحثي  .شود بررسي رسانه سرمایه بازارهای و ای رسانه اولویتهای شد خواهد

 جدید در رسانه كه همانا اقتصاد ))توجه(( است پرداخته خواهد شد.

 محتوای آموزشي، ای،رسانه هایسازمان اقتصاد رسانه، :يديکل واژگان 

 .اطالعات، توجه
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 حامد تيموري

 كارشناسي ارشد مدیریت رسانه دانشگاه عالمه طباطبائي )ره(

 

 نام نویسنده مسئول:

 حامد تيموري

 اقتصاد رسانه ها
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 مقدمه
 مدیریت معني به لغوی نظر از و است شده اخذ كردن اداره معنای به 3نمين و خانه معني به 2اویکوس یوناني كلمه دو از  1اقتصاد واژه

 رد( اقتصاد علم پدر) اسميت آدام ملل و ثروت كتاب نوشتن با كه است اجتماعي علوم هایمجموعه زیر از اقتصاد علم . (1333)فدیر,  است خانه

 . (1332)قدیری اصل,  دارد انسان بهزیستي در مطالعه اقتصاد كلمه، وسيع معنای به. شد ارائه مستقل علمي صورت به م1331 سال

 هر و گرفته قرار( مصرف و توزیع، توليد، چگونگي حيث از ثروت یعني؛) آن موضوع راستای در اقتصاد علم شده ارائه تعاریف مهمترین

 زیر صورت به جمله یك در توانمي را اقتصاد علم تعاریف مشترك نقطه. اما (1331)ساموئلسن,  دارند اشاره فوق هایجنبه از ایجنبه به كدام

 .«تاس مختلف افراد بين توزیع و ارزش با كاالهای توليد منظور به جامعه كمياب منابع از استفاده چگونگي مطالعه اقتصاد علم »:نمود بيان

 . (1, ص. 1331)ساموئلسن, 

 :كرد استخراج نکته دو توانمي اقتصاددانان تعاریف از

 هستند؛ كميابي و محدودیت دارای كاالها   .1

 .باشد كارآمد كه كند استفاده ایگونه به خود كمياب منابع از باید جامعه   .2

 الماس نجها افراد تك تك برای كه شد متوجه مثال عنوان به و شناخت را كميابي باید پس است، كميابي واقعيت به آگاهي اقتصاد، جوهر

 .(3, ص. 1331)ساموئلسن,  باشد داشته را منابع از استفاده كارآترین كه راند مسيری در را جامعه كميابي وجود به توجه با باید و ندارد وجود

 .اند كرده تقسيم كالن و خرد اقتصاد یعني عمده شاخه دو به را اقتصاد علم اقتصاددانان،

 و هاخانوار و كنندگانمصرف رفتار بازار، تحليل و تجزیه اقتصاد، فرد به منحصر مطالعه به كه است اقتصاد علم از ایشاخه 1خرد اقتصاد

 كوچك یا خرد واحدهای سطح در را هایشانانتخاب و هاانسان رفتار چگونگي خرد اقتصاد در. است ریاضي هایمدل آن اساس و پردازدمي هابنگاه

 و نندگانكمصرف و خریداران بين تعامل چگونگي به و كندمي بررسي خاص كاالی یك بازار یا صنعت یك بنگاه، یك فرد، یك مانند اقتصادی

 وجيخر قيمت تعيين همچنين و خدمات و كاالها برای تقاضا و عرضه الگوی به خصوصبه خرد اقتصاد. پردازدمي خریداران انتخاب در مؤثر عوامل

 .دارد كاربرد هستند فروش و خرید حال در كاالها آن در كه بازارهایي در معموالً و دارد توجه خاص بازارهای در

 صاداقت خواه پردازد،مي آن كليت در اقتصاد یك گيریتصميم و رفتار ساختار، عملکرد، به كه است اقتصاد علم از ایهشاخ 5كالن اقتصاد

 .جهاني اقتصاد یا و قهطمن یك اقتصاد یا باشد كشور یك

 املعو و جامعه توليد كل سطح مانند متغيرهایي) اقتصادی كلي متغيرهای و هاپدیده تحليل و تجزیه و مطالعه واقع در كالن اقتصاد

 بررسي ،(اقتصاد در شاغل كارگران تمامي برای دستمزدها متوسط و اقتصادی رشد اشتغال، سطح ها،قيمت عمومي سطح آن، دهنده تشکيل

روزبهان, ) است گذشته اقتصادی تصميمات و هاسياست تصحيح و آینده، در مناسب هایسياست اتخاذ و بيني پيش منظور به آنها بين روابط

 دموار بسيار در جامعه سطح در اقتصادی مسائل طرفي از و است جامعه یا كل سطح در اقتصادی متغيرهای مطالعه كالن اقتصاد چون .(1333

 .یابدمي اهميت نيز نظر این از كالن اقتصاد مطالعه بنابراین گيرند،مي خود به الملليبين حتي و سياسي-اجتماعي خصوص به اقتصادی، غير ابعاد

 (11, ص. 1333)روزبهان, 

 كلي حسط در اقتصادی رفتارهای ماكرو، یا كالن اقتصاد آنکه حال است، انفرادی های گروه رفتارهای به راجع ميکرو اقتصاد یا خرد اقتصاد

 را لفمخت بازارهای در قيمت تعيين چگونگي و كننده توليد رفتار كنند، مصرف رفتار چون مباحثي خرد، اقتصاد. دهد مي قرار بررسي مورد را

 طالعهم مورد را ها قيمت عمومي سطح و اشتغال سطح ملي، درآمد قبيل از اقتصادی متغيرهای تغييرات كالن، اقتصاد آنکه حال. گيرد مي دربر

 .(1333)محتشم دولتشاهي,  دهد مي قرار تحليل و

 

 6اقتصاد رسانه
به شدت مورد توجه محققان اقتصاد و رسانه قرار گرفته  ميالدیحوزه ای از مطالعات نظری و علمي است كه از دهه هفتاد  اقتصاد رسانه

ود. ارتباطات مطالعه مي ش، سازمانها و بنگاه های رسانه ای و صنایع  دی و مالي بر فعاليت های ارتباطياست. در این حوزه عوامل تأثيرگذار اقتصا

رسانه  ایكاالهها بر مبنای الگوهای اقتصادی، بخصوص اقتصاد خرد با اضافه كردن برخي از ویژگيهای ن ذكر است كه اكثر تجزیه و تحليلشایا

و روشهای تجزیه و تحليل ای بوده است. در این رهگذر جریان عرضه و تقاضا در بازار توليد و پخش محتوای رسانه ای با كمك ابزارها، الگوها 
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 اقتصادی مورد توجه قرار مي گيرد. در نتيجه پارادایم حاكم بر این مطالعات، نظریه های اقتصادی و بخصوص اقتصاد نئوكالسيك است و نظریه

  (2111)تریوتلر,  .های ارتباطات و رسانه ای نقش قابل توجهي در این مطالعات نداشته اند

 چگونه موجود امکانات و منابع از گيری بهره با ها رسانه گردانندگان كه این بررسي از است عبارت رسانه اقتصاد پيکارد جي رابرت نظر از

 و خدمات توليد در مؤثر عوامل علم، این. كنند مي تأمين را جامعه و دهندگان آگهي مخاطبان، كننده سرگرم و اطالعاتي نيازهای و ها خواسته

 بخش هب وابسته چون ها رسانه آمریکا خصوصاً غربي كشورهای اكثر در.كند مي بررسي مصرف برای را توليدات این تخصيص و ای رسانه كاالهای

 ها آن بر بازار نظام اصول دليل همين به و كنند مي فعاليت سود كسب برای ها آن. دارند داری سرمایه ماهيت زیادی تاحدود هستند خصوصي

 و مدیران عمل آزادی نظام، اقتصادی نيروهای زیرا كرد جدا كنند مي فعاليت آن قالب در كه اقتصادی نظام از توان نمي را ها رسانه. است حاكم

 .(1333)پيکارد,  نماید مي محدود و داده قرار تأثير تحت صنایع دیگر مدیران عمل آزادی مانند را ها رسانه گردانندگان

 نبالد به و دارد توجه رسانه و اقتصاد ميان مطروحه عملى و نظرى هاى پرسش به كه است گوناگونى مباحث دربرگيرنده رسانه اقتصاد

 :است عبارت حوزه این مخصوص مباحث. است ها آن پاسخ

  اى رسانه هاى سازمان اجرایى و اقتصادى هاى سياست -1

 مطبوعات و خبری صنایع -2

 سينما و فيلم توليد -3

 كننده سرگرم و تفریحى محصوالت و مراكز -1

 آن امکانات و موبایل ارتباطات -5

 اینترنت -1

 بازرگانى تبليغات -3

 عمومى روابط -3

 آن تمركز و مالکيت نوع  -9

 ها بورس و بازار سهام -11

 آورندگان پدید مالکيت و حقوق -11

 رقابتى اقتصاد هاى راهبرد -12

 ها رسانه مالياتى حقوق -13

 هزینه هاى شيوه و درآمدى منابع -11

15- ... 

 خصوصي هایخواسته و نيازها تأمين برای هم و عمومي هایخواسته و نيازها تأمين برای هم اقتصادی، نظام در ، 3ایرسانه هایسازمان

 :كنندمي برآورده را متمایز گروه چهار هایخواسته و نيازها ها،رسانه. كنندمي فعاليت

 .دارند اختيار در را ها رسانه مالکيت كه سهامداراني یا افراد ها، رسانه صاحبان .1

 .شنوند مي را آن یا كنند مي مطالعه و مشاهده را ها رسانه محتوای كه كساني مخاطبان،. 2

 ها، رسانه كاركنان. 1. كنند مي خریداری مخاطبان به خود پيامهای انتقال برای را ها رسانه فضای یا زمان كه كساني دهندگان، آگهي. 3 

 . كنند مي كار ها رسانه برای كه كساني

 رسانه حفظ از است عبارت ها رسانه صاحبان نياز:  دارند زیر شرح به متفاوتي های خواسته و نيازها گروه چهار این از یك هر مجموع در

. است سرمایه همان كه شركت ارزش افزایش و شركت توسعه شده، انجام های گذاری سرمایه سوددهي نرخ افزایش آن، به متعلق اموال و

 آن ود،ش خریداری خدمتي یا باشدكاال قرار اگر و گيرد قرار آنان اختيار در خوب كيفيت با ای رسانه توليدات و خدمات كه دارند توقع مخاطبان

 و كم هزینه پرداخت با خواهند مي دهندگان آگهي. آورند دست به سهولت به را ای رسانه كاالی كه دارند تمایل و خواهانند كم قيمت با را

 ناسب،م دستمزد خواهان ها رسانه كاركنان. كنند پيدا دسترسي خود نظر مورد مخاطبان به ها، رسانه كاركنان از خوب كيفيت با خدمات دریافت

 .هستند خود زحمات از معنوی قدرداني و آور نشاط و امن كار محيط یکسان، و عادالنه برخورد

 ها خواسته برآوردن جهت در اند ضروری پيشرفت و اجتماعي نظم تداوم برای كه مسایلي و ها ایده انعکاس با حال عين در ها رسانه 

 را اه رسانه محتوای تنوع و منابع از یافته سازمان استفاده ها، رسانه تنوع چون مواردی ها رسانه به عموم نياز. دارند مي بر گام عمومي ونيازهای

 .(11, ص. 1333)پيکارد,  شود مي شامل
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 تخصيص مسئله
 صورت انتخاب موجود منابع و هاخواسته بين رو این از و زیادند هاخواسته و محدود منابع كه شودمي مطرح آنجا از تخصيص مسئله

 .نامندمي تخصيص فرایند را شود برآورده ها خواسته از تعداد چه و كدام اینکه. گيردمي

 شود؟ توليد باید كاالئي چه

 شود؟ توليد باید چگونه

 كرد؟ خواهند مصرف را خدمات و كاالها كسانيچه

 دیني رایب مثال. كنند توليد باید را فرهنگي كاالهای از مقدار چه و كاالها چه كه بدهند پاسخ باید پرسش این به ابتدا ایرسانه سازمانهای

 زیونتولوی برای كاال نوع از منظور. شود توليد باید مقدار چه به و كاالئي نوع چه مخدر مواد به اعتياد مخاطرات به توجه برای یا جامعه كردن تر

 .باشد... و ميزگرد ، آگهي فيلم، خبر، شامل تواندمي

 و گروهها به كاال توليد واگذاری مسئله. كند توليد باید را كاال چيزی چه با و كسي چه كه است این مسئله كاال توليد چگونگي زمينه در

 كنيم ستفادها باید تجهيزاتي نوع چه از رادیوئي ایستگاههای در كنيم، استفاده فيلمبرداری و ضبط برای سيستمي نوع چه از اینکه یا.  شركتها

 .شود انجام باید فيلمبرداری كار استودیو كدام در یا

 چه ایبر را كاالها این و. كنندمي مصرف را كاالها كساني چه كه باشند داشته نظر در باید ای رسانه سازمانهای است این مسئله سومين

 نندگانك مصرف خواست به اندازه چه تا اینکه ردوم در. كنند توليد باید مذهبي چه با و جنسيتي چه با سني چه با تحصيالتي چه با كساني

 فکر اریس مخاطب به بيشتر و كنندمي توجه مخاطبان خواست با كمتر معموال ایدئولوژیك جوامع دارد، بستگي جوامع نوع به خير یا شود توجه

 . (1391)الکساندر,  باشند داشته نگه راضي را مخاطب اینکه تا كنندمي

 

 رسانه ها و بازار
 ات،تجهيز كاغذ، برق، نظير كمياب منابع سود، كسب و ای رسانه خدمات و توليدات جهت خود نيازهای تامين برای ارتباطاتي بنگاههای

 و اطالعات كسب زمينه در خود نيازهای و ها خواسته ارضای برای نيز كنندگان مصرف. كنند مي مصرف را اطالعات و برنامه ماهر، كار نيروی

. نندك مي صرف شوند، مي محسوب كمياب منابع كه را خود پول و وقت آنها طریق از خود پيامهای ارسال یا ای رسانه توليدات طریق از سرگرمي

 این گانكنند مصرف و ای رسانه خدمات و كاالها توليدكنندگان است، كمياب كنندگان مصرف و توليدكنندگان استفاده مورد منابع كه آنجا از

 كنندگان مصرف و توليدكنندگان روی این از. هستند روبرو محدودیت با خود نيازهای و ها خواسته تمامي تامين در خدمات و كاالها گونه

 اقتصاد. دكنن گيری تصميم توليدات این مصرف و ای رسانه توليدات به خود منابع تخصيص چگونگي مورد در تا ناگزیرند ای رسانه توليدات

 نظام از توان نمي را ها رسانه. كند مي بررسي ها رسانه بازارهای بر حاكم اقتصادی اصول عملکرد بر تکيه با را اساسي مسایل گونه این ها، رسانه

 عمل آزادی همچون را ها رسانه گردانندگان عمل آزادی نظام، اقتصادی نيروهای چون كرد، مجزا كنند مي فعاليت آن قالب در كه اقتصادی

 .كند مي محدود و دهد مي قرار تاثير تحت صنایع دیگر مدیران

 

 :کنند می فعاليت آن در ها رسانه که بازارهایی

 هایسازمان تمامي. كنندمي عرضه مختلف اشکال در را خود توليدات كه است ای رسانه سازمانهای های بازار مهمترین از محتوی توليد بازار

 زا برخي. كنندمي عمل...( و روزنامه مجله،) فروش و اشتراك حق برمبنای وبرخي كنند نمي دریافت پول مستقيم خود مشتریان از ای رسانه

 .دارد تاثير كاال آن به دسترسي ميزان بر دیگران استفاده كه معنا این به كنندمي عرضه خصوصي كاالی ایرسانه سازمانهای

 ودنب "ای حرفه". شود تبدیل خبری های رسانه برای بقا عامل به بودن ای حرفه تا است شده سبب اخير دهه در خبررساني وسایل كثرت

 بترینپرمخاط نهایت در و كاملترین صحيحترین، سریعترین، بيان یك در و ميدهد جای خود در را زیادی پارامترهای كه است وسيعي بسيار حوزه

 حرفه سبب خبری مجموعه یك در كه پارامتری مهمترین اما. ميزنند رقم رسانه یك در را بودن ای حرفه كه برشمرد پارامترهایي از ميتوان را

 ميشود بسب كه است انساني نيروی دانش و مهارت این واقع در. داراست را آن انساني نيروی این كه است دانشي و انساني نيروی ميشود بودن ای

 فضای تکيه و مخاطبان افزایش باعث و كند پيدا دسترسي ویژه شرایط در خاص گوهایگفت یا خبر یك به كاملتر و صحيحتر سریعتر، رسانه یك

 .شود آن بر خبری

 كجا از است مجموعه یك بودن ای حرفه زیربنای كه را خود علم و دانش خبری ماهر نيروی این كه اینجاست دیگر نکته یك اكنون

 حرفه انهرس به رسانه یك تبدیل انکارناپذیر عنصر آموزشي محتوای همان یا و آموزش كه رسيد نکته این به ميتوان پرسش این از پس ميآورد؟

 .است ای
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 و نيستند ميدهند پوشش را مختلف حوزههای در موجود خبرهای كه آرامي های رسانه همان ،ها رسانه دیگر كه است دهه یك از بيش

 اكنون ها رسانه. است كرده پيدا تحقق آنان مورد در بودن دموكراسي اكسيژن تر طرفدانه تعبيری به حتي و بودن دموكراسي چهارم ركن

 بعضي در تيح و ميکنند افشاگری ميکنند، بازی نقش اقتصادی و دولتي سياسي، نصبهای و عزل در ميدهند، خبری پوشش ميکنند، جریانسازی

 .كند ادهاستف ای حرفه و روز دانش از كه است این نيازمند و نيست معمولي رسانه یك دیگر ایرسانه چنين بنابراین. ميگذارند سرپوش موارد از

 رد مدتها، برای و شده ایجاد شرقي گاه و غربي ای رسانه نخبگان و مراكز توسط كه چارچوبي و قاعده هر كه بپذیریم را فرض این اگر

 كه ذیریمبپ نيز را این باید ميشود، قبوالنده جهان ای رسانه جامعه به استاندارد یك صورت به نهایت در ميشود، گرفته كار به بزرگ های رسانه

 گردی امروز دنيای در. است شده تر تخصصي بسيار آن های حوزه و یافته چشمگيری افزایش استانداردها و چارچوبها این تعداد اخير سالهای در

 آموزشي های حوزه تبع به و اند شده ایجداگانه تخصصي تعاریف دارای شخصي خبری وبهای و خبرگزاری روزنامه، تلویزیون، رادیو، های حوزه

 .است متفاوتتر بسيار نيز آنها

 ورتص به نيستند، افکار و كشورها ميان مرزبندی به قائل بسياری دیگر و است خورده هم به آن حقيقي های مرزبندی كه دنيایي در

 به هك باالدست های رسانه آموزشي محتوای پایين به باال حركت یك در نتيجه در و ميخورد هم به نيز ای رسانه درآمدزایي جغرافيای طبيعي

 گفتهن درآمدهای كسب سبب ایرسانه اقتصادی حركت این. ميشود سرازیر دست پایين های رسانه سوی به است آمده در استاندارد یك صورت

 مجموعه ایبر افزاری نرم شيوهای به "فکر" نام به ای اوليه مواد با و كم گذاری سرمایه با قالب این در كه ميشود ای رسانه بزرگ بنگاههای توسط

 ميرسد آگهي گرفتن و عکس خبر، فروش از حاصل درآمدهای برابر چندین یا و چند به موارد از بعضي در كه درآمدی ميکنند؛ درآمدزایي خود

 .(1333قره باغ,  &)كمالي پور 

 ها آگهي صاحبان به را مخاطبان به دسترسي ایرسانه سازمانهای. هاست آگهي بازار دارند حضور آن در ای رسانه سازمانهای كه دوم بازار

 باشد اشتهد بستگي پيام زمان مدت و حجم ، اندازه به آنکه از بيش كندمي مطالبه مطبوعات یا تلویزیون كه مبلغي دیگر عبارت به. فروشندمي

 سازمانهای از برخي ما جامعه در اما. كنندمي فعاليت دوبازار این در هارسانه از بسياری. دارد بستگي ها رسانه مخاطبان ویژگيهای و تعداد به

 .كنندمي حل دولتي پول از را خود مالي مسائل و ندارند نياز دوم بازار به ایرسانه

 

 ايرسانه هاي سازمان جغرافيائی بازار
 ستگيب بازار این به نيز دهندمي ارائه كه خدماتي و توليدات محتوای. كنندمي فعاليت خاصي جغرافيائي بازارهای در ایرسانه سازمانهای

 .دارد

 و مطبوعات و ها شبکه مثل(. استاني)ایمنطقه یا محلي بازار در برخي و كنندمي رقابت یکدیگر با ملي بازار در سازمانها از برخي

 .استاني خبرگزاریهای

 ضاهایف در برخي و اینترنتي فضاهای در برخي. كنندمي رقابت یکدیگر با واقعي بازارهای در برخي و مجازی بازارهای در سازمانها از برخي

 .جامعه موجود

 اهرسانه مجازی سازمانهای نفوذ حيطه مثال. است ایرسانه سازمانهای برای مهمي مسئله است اندازه چه سازمان یك نفوذ منطقه اینکه

 تاهمي ایرسانه سازمانهای مدیران برای مفهوم این درك. دهدمي افزایش سازمانها قبيل نای برای آینده در را رقابت توان و است نامحدود بسيار

 .(1333قره باغ,  &)كمالي پور  شودمي محسوب سازمانها این بين رقابت در مهمي مسئله و دارد

 

 ايرسانه هاي سازمان رقابت
 شروع نجاای از رقابت مسئله. استخورده پيوند كنندمي فعاليت آن در سازمانها این كه ایدوگانه بازارهای به ایرسانه سازمانهای بين رقابت

 :شوند مي طرح زیر سواالت كه شود مي

 یکدیگرند؟ شبيه ای رسانه توليدات آیا 

 ؟هستند جایگزیني و مبادله قابل ای رسانه سازمانهای توسط شده ارائه كاالهای و خدمات آیا است؟ حد چه تا آنها جایگزیني ميزان 

 ارائه گریکدی با را جایگزیني قابل كاالهای ایرسانه سازمانهای از برخي كه بينيممي كنيم توجه محتوی توليد بازار به بخواهيم اگر. 1

 در سازمان نوع دو این از هریك كه بينيممي بيفکنيم نگاهي مطبوعات و تلویزیون به و كنيم توجه سازماني بين رقابت به اگر مثال. دهندمي

 اگرچه ستا متفاوت بایکدیگر تلویزیون و مطبوعات طریق از خبررساني شيوه آن بر عالوه. اند متفاوت محتوی توليد و خدمات كميت و كيفيت

 فاوتمت ایشيوه به مخاطبان هریك در یعني. شودمي آنها ميان در بيشتر رقابت موجب تفاوت همين. كنندمي توليد هردو را كاال از خاصي نوع

 رقابت به اگر. كنندمي عرضه را خود خدمات شکلي به هریك تصویری و صوتي هایرسانه و نوشتاری هایرسانه. كنندمي استفاده خدمات از
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. كنيم درك كهری نفوذ حيطه و توليدات نوع و ها برنامه نوع در را رقابت این باید كنيم نگاه یکدیگر با تلویزیوني هایشبکه مثال سازماني درون

 . كندمي پخش بيشتری خبری یهابرنامه ایشبکه و بيشتر ورزشي های برنامه شبکه یك مثال

 و وتق نقطه دارای رسانه هر. دارند رقابت هم با اگرچه نيستند یکدیگر با جایگزیني قابل كامال هارسانه نيز ها آگهي بازار زمينه در. 2

 .هاست آگهي پخش در ضعف

 مخاطب و گستردگي برابر در ها روزنامه ایران در مثال. دارند را یکدیگر با كامل جایگزیني توان ها رسانه كه بگوئيم توانيمنمي بنابراین

 نگاه همشهری روزنامه به است كافي. ها آگهي نوع و محتوی توليدات عرضه شيوه دليل به اول درجه در. دارد را خود خاص مخاطبان تلویزیون،

 آن توانندمي ها روزنامه دارد اطالعات و اخبار از برخي برای بيشتری محدودیت تلویزیون رسانه حاليکه در. توليدات نوع دليل به دوم. كنيم

 .(1333)پيکارد,  كنند منتشر را مطالب

 

 ساختار و قدرت بازار
 ازمانيس تکثر با كه ایجامعه در. است كننده تعيين ای رسانه بازار یك به دادن شکل در ای رسانه سازمانهای تعداد كه بدانيم باید ابتدا

 (1391)الکساندر,   .بدانيم آن توانائي و قدرت ميزان بر شاخصي را ای رسانه سازمان یك حضور و دوام توانيم مي هستيم مواجه

 عمل آزادانه كامال سازمانها و نيروها كه وضعيتي یعني. ندارد وجود ای رسانه سازمانهای بين «كامل رقابت» ای حامعه هيچ در اصوال 

 ينهم. نيستند برخوردار حمایت این از برخي و شوندمي حمایت دولت توسط ایرسانه سازمانهای از برخي ما جامعه در مثال برای. نيست كنند

  .كندمي دشوار سازمانها بين را رقابت امر

 .هستيم مواجه ای رسانه مالکيت تمركز با ایران جامعه در. دارد بستگي مالکيت نوع و شکل به بازار در رقابت 

 

  مداخله دولت در بازار
و حمایت از صنایع نو پا، در  دولتها برای اجرای سياستهای عمومي یا سروسامان دادن به مکانيزم عرضه و تقاضا در بازار، تشویق رقابت

سخ ابازار مداخله مي كنند. سياستها و مقررات دولتي برای حمایت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان ، یا برآوردن نيازهای اجتماعي و یا در پ

لت و تعيين تکليف از سوی شركتهای رسانه ای اغلب با دخا .به فشارهای توليدكنندگان یا مصرف كنندگان تدوین و به اجرا گذاشته مي شود

 دولت مواجه اند. 

در سطح اقتصاد كالن، حکومتهای سرمایه داری برای تامين پول و افزایش مالياتها برای زیربناهای اقتصادی و اجتماعي، سروسامان دادن 

 كشور، در بازار دخالت مي كنند. دراجتماعي)نظير تورم، بيکاری وفقر( و تحرك بخشيدن یا كند كردن رشد اقتصادی  -به مشکالت اقتصادی

سطح اقتصاد خرد، حکومتها برای رونق بخشيدن به صنایع و تجارت و برطرف كردن مشکالت اقتصادی صنایع تدابير الزم را اخذ كرده و 

  .سياستهایي را اعمال مي كنند كه نتایج مطلوب به همراه داشته و عوارض نا مطلوب را از ميان بر مي دارد

امتيازها تدابيری است كه دولتها با عرضه ارزان كاالها و خدمات دولتي از طریق صنایع و موسسات تحت كنترل و وابسته به دولت،  مزایا و

ثرات ا خدمات ویژه ای به شركتها ارایه مي دهد.از مصادیق این گونه مزایا و امتيازها تخفيفهای مالياتي و معافيت از شمول مقررات حکومتي است.

 ی امتيازها و مزایا با كاهش هزینه توليد و در نتيجه افزایش سود یا رساندن آن به سطحي كه سود اضافي انگيزه ای برای توليد بيشتر شوداقتصاد

  .همراه است

  .یارانه، یعني پرداخت پول نقد از سوی دولت به صنایع، جهت حمایت از یك صنعت یا یك توليد خاص

  .از سوی توليدكنندگان و مصرف كنندگان به دولت جهت تامين هزینه فعاليتهای دولتيماليات ، یعني پرداخت پول نقد 

این كمکها زماني حالت مستقيم دارد كه به صورت  .یارانه ها و مزایا را مي توان به عنوان كمك مستقيم یا غير مستقيم طبقه بندی كرد

گيرد. یارانه ها و مزایا زماني حالت كمك غير مستقيم دارند كه به صورت  كمك ویژه در اختيار یك رسانه خاص یا یك شركت توليدی قرار مي

تلویزیوني یا روزنامه هایا رشته های دیگر توليدی و خدماتي -معافيتهای مالياتي در اختيار گروههای مختلف رسانه ای همچون شبکه های رادیو

  .قرار مي گيرد

يد كنندگان برنامه های رسانه ای، عملکرد خود را با توجه به این دو نظریه مي در اقتصاد رسانه ای دو نظریه مطرح مي شودكه تول

  :سنجند

اولين نظریه، كه نظریه مطلوبيت است و به این موضوع مي پردازد كه اقتصاددان ها برای اندازه گيری هر واحد از رضایت خاطری كه 

ده ناميده مي شود. مطلوبيت عددی براساس ميانگين مدت زماني كه روزانه مصرف كنندگان به دست مي آورند مقياسي به كار مي برند كه فای

  .یا در هفته صرف رسانه های مختلف شده بدست مي آید
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مطلوبيت عددی معيار اندازه گيری رضایت خاطر مصرف كنندگان از مصرف كاالست. این موضوع برای توليد كنندگان برنامه های تلویزیون، 

هم است كه بدانند مطلوبيت یك كانال چقدر است؟ یا مطلوبيت یك برنامه خاص. مصرف كننده به هنگام انتخاب كاالها و بسيار م ...رادیویي و

 خدمات در بازار مطلوبيت و قيمت را در نظر مي گيرند. نظریة بعدی كه در توليدات رسانه ای مطرح است نظریه بي تفاوتي است و بر این اصل

  .نده، برای خود اولویت های خاصي دارد و این اولویت برای كاالها و خدمات مطلوبيت ویژه ای درنظر مي گيرنداستوار است كه هر مصرف كن

نظریة بي تفاوتي براصل تالش مصرف كننده برای حداكثر بهره گيری از كاالها و خدمات در شرایطي كه امکان مصرف بيش از یك نوع 

رف كنندگان مي خواهند با ایجاد تعادل در مصرف كاالهای متفاوت رضایت بيشتری كسب كنند. كاال یا خدمات مطرح مي باشد متکي است. مص

صندلي سينما  1/3برای مصرف كنندگان و مخاطبان خارجي دارد. به عنوان مثال در ایران به ازای هر ایراني ...خرید روزنامه، رفتن به سينما و

 (1333هيمر,  &)دی, دبليو,  است 7/27 و 2/29وجود دارد در حالي كه در كانادا و سوئد 

 

 دخالت در اقتصاد رسانه ها 
 .دخالت دولت در اقتصاد رسانه ها نيز از طریق مکانيزمهایي چون تنظيم و كنترل، امتياز و پرداخت رایانه و تدابير مالياتي صورت مي گيرد

تنظيم ساختار بازار و تنظيم رفتاری، به عنوان ابزاری برای حمایت از منافع عمومي و تضمين كارایي سه نوع تنظيم و كنترل یعني تنظيم فني، 

وني و تعيين تلویزی-بازار قابل توجه است. تنظيم و كنترل فني از طریق تعيين استانداردهای فني برای شبکه های كابلي و فرستنده های رادیو

ماشين آالت چاپ روزنامه ها و توليد دستگاههای صوتي و ویدئو، صورت مي گيرد. قانون وضع شده استانداردهای مکانيکي برای تجهيزات و 

ن گونه یكنگره امریکا مبني بر ملزم بودن توليدكنندگان دستگاههای تلویزیوني به توليد گيرنده های وی.اچ.اف و یو.اچ.اف ، از جمله نمونه های ا

تلویزیوني نيز از دیگر موارد دخالت دولت در زمينه -ی الکترومغناطيسي برای فرستنده های رادیوتعيين فركانسها .دخالت از سوی دولت است

  : تنظيم فني است. دخالت دولت در ساختار بازار رسانه ها از راههای گوناگون صورت مي گيرد

  .اعطای پروانه به فرستنده های صوتي و تصویری -

عي اقدام ضد تراست برای جلوگيری از ادغام های افقي و عمودی و شکل گيری انحصارها در برخي امتياز استفاده از كابل در چارچوب نو -

  .از بازارها

  .پرداخت وام و اعتبار و دیگر انواع كمك های مالي جهت توسعه رسانه ها -

  .تنوع مالکيت كه در صورت رها كردن بازار به دست نيروهای حاكم بر آن تحقق نخواهد یافت -

ویری و تص-م ساختاری را مي توان در قوانين ممنوعيت مالکيت چند جانبه برخي رسانه ها و مالکيت چندگانه فرستنده های صوتيتنظي

  .قوانين ضد تراست دید كه توليدكنندگان فيلمهای سينمایي را از تملك سالنهای نمایش)سينما( منع مي كند

 تلویزیوني و تلویزیون كابلي است. از جمله این-برای فعاليت فرستنده های رادیو كنترل رفتاری به معنای تعيين رفتارهای قابل قبول

تلویزیوني و كنترل محتوای غير اخالقي فيلمهای سينمایي، ویدئو، -كنترلها مي توان از تالش برای جلوگيری از نطقهای تند در برنامه های رادیو

راست، فعاليتهای رسانه ها نظير: قيمت گذاری، توافق ميان گردانندگان رسانه ها برای كتابها و مجالت نام برد. دولت با توسل به قانون ضد ت

ل مي راعمال یك قيمت واحد، تعيين قيمتهای غير قابل رقابت و تقسيم بازار بين رسانه ها را كه مانع از فعاليت آزادانه رسانه ها مي شود، كنت

 . (1333, هيمر &)دی, دبليو,  كند

( معتقد است ملزم كردن رسانه های صوتي و تصویری به دریافت پروانه و دخالت دولت در تخصيص فركانسهای 1931لوین)

 1931الکترومغناطيسي برای این گونه رسانه ها راه توسعه و رشد سيستمهای ارتباطي متکي بر فركانسهای الکترومغناطيسي را بسته و دهه های 

مدهای كالني برای این گونه سيستمها، به ارمغان آورده است. لوین مي گوید دخالت دولت در بازار باید محدود باشد تا راه برای درآ 1951و 

 رقابتي كه به سود مصرف كنندگان است، هموار شود

عمومي دولت كه تقویت صنایع  اعطای امتياز و مزایای خاص از سوی دولت به برخي از رسانه ها بحثهای گوناگوني را در زمينه سياستهای

ات ناشي يرسانه ای را به دنبال دارند، برانگيخته است. از جمله این مزایا و امتيازهای دولتي، اعطای برخي معافيتهای مالياتي نظير بخشودگي مال

ابها و بروشورهای تبليغاتي از طریق از فروش آگهي در چندین ایالت امریکا و اعطای تخفيفهای ویژه پستي برای توزیع روزنامه ها، مجالت ، كت

تثني سشبکه پستي كشور است. از موارد دیگر این گونه امتيازها حمایت از روزنامه ها است كه برخي از روزنامه ها را از شمول قانون ضد تراست م

عات و اطالع رساني به عموم مردم و منافع مي كند. درخواست و موافقت با این گونه امتيازها اغلب به بهانه فراهم كردن زمينه جریان آزاد اطال

اجتماعي ناشي از این گونه اقدامات صورت مي گيرد. یکي از مهمترین امتيازهایي كه از سالها پيش در امریکا معمول بوده است، كاهش نرخ 

رفاه همگاني از طریق كاستن از هزینه توزیع مطبوعات از طریق شبکه پستي است. هدف از اعطای این امتياز زماني تقویت بنيه مالي ناشران و 

( این امتياز در عين حال ابزاری 1931كسب اطالعات و آگاهي بود، كاستن از هزینه كسب اطالعات و آگاهي بود، اما به اعتقاد كي یل بوویچ )

  .برای جلب حمایت ناشران در اواخر قرن نوزدهم تلقي مي شد
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  : اد بازار مداخله كنددولت از چهار طریق عمده مي تواند در اقتص

  . وضع قوانين و مقررات بازدارنده .1

  .اعطای مزایا و امتيازات .2

  .پرداخت رایانه .3

  .وضع ماليات .1

دخالت در نحوه فعاليت صنعت از طریق وضع قوانين به سه شکل صورت مي گيرد. اول ، مقررات فني، نظير تعيين و رعایت استانداردهای 

فعاليتهای عادی صنعت جهت تضمين رقابت، كيفيت و رعایت مسایل ایمني. دوم، دولت برای تنظيم ساختار بازار دخالت مي خاص و كنترل 

 هكند. این مداخله در جهت كنترل تعداد توليدكنندگان و فروشندگان و تالش برای تنوع بخشيدن به ساختار بازار صورت مي گيرد. از جمله شيو

تار بازار مورد استفاده است اعطای امتيازات ویژه و پروانه است كه بر اساس آنها انواع خاصي از ساختارها مجاز و حمایت هایي كه برای تنظيم ساخ

رای بازار ب مي شوند.سوم، حکومتها، با تدوین قوانين و مقررات نحوه رفتار شركتها را تنظيم مي كنند، و از فعاليتهای ضد رقابتي آنها، كه مي تواند

ر باشد، جلوگيری مي كنند.عالوه بر این با كنترل نرخها و قيمتها در جهت تحقق اهداف اقتصاد كالن یا كنترل عوارض خارجي زیان آور زیان آو

 . (1333)انتظامي,  گام بر مي دارد

 

 اقتصاد توجه
 خاطبانم اطالعاتي بمباران و هارسانه شمار تصاعدی افزایش. است آن كميابي ميزان است، كاالیي هر ارزش كننده تعيين آنچه اقتصاد در

 سوی از ارسالي اطالعات و هارسانه به مخاطبان توجه اطالعات، جای به رسانه، اقتصاد حوزه در كمياب عنصر كه است شده باعث هاآن سوی از

 دیگر انفجار، عصر در اطالعات. است شده «توجه اقتصاد» نام به اقتصاد ماهيت درباره جدیدی نظریه آمدن پدید سبب توجه، كميابي. باشد هاآن

واتيان, صل &)فرهنگي, قراگوزلو,  هستند اطالعاتي سرریز دچار مخاطبان موارد، از بسياری در بلکه. است داده دست از را خود كميابي خصوصيت

 توجه فقر اطالعات، ثروت» گفت كه گرددمي باز 1933 اقتصاد نوبل جایزه برنده سایمون، هربرت گفته این به توجه اقتصاد بحث ریشه .(1339

 كه آنجا از اما ندارد وجود اطالعات توليد برای محدودیتي كه است این پدیده این علت. (Shapiro & varian, 1998) .«كندمي ایجاد

 شوند مواجه توجه كمبود با افراد كه شودمي موجب اطالعات افزوني است، محدود هاانسان توجه ميزان و كندمي مصرف را انسان توجه اطالعات،

 .باشند خود توجه بهينه تخصيص دنبال به و

 

 اقتصادي کاالي عنوان به اطالعات

 جمله از. كندمي متمایز كاالها سایر از را آن كه است هایيویژگي دارای اقتصادی كاالی یك عنوان به و است اقتصادی كاالی یك اطالعات

 .هستند زیر موارد هاویژگي این

 است ممکن را خود ارزش شود آشکار هم اگر و شودنمي مشخص نشود آشکار كه زماني تا آن ارزش و ایستتجربه كاالی یك اطالعات-

 .بدهد دست از

 نهایي هزینه و باال ثابت هزینه مستلزم اطالعاتي كاالی توليد دیگر عبارت به یا است ارزان آن تکثير یا بازتوليد اما گران اطالعات توليد-

 .است رفته دست از هایهزینه اطالعات توليد باالی هزینه عمده بخش این بر عالوه است، پایين

 .است نکرده منتقل نفر اولين به را اطالعات كه زماني تا اما است، انحصار دارای اطالعات دارنده-

 وهشپژ فالن انجام با گفت تواننمي مثالً كرد تضمين را برونداد شودنمي هرگز درونداد از چون است پرخطری فعاليت اطالعات توليد-

 .یابيممي دست اختراع یا محصول فالن به حتماً

 .داد اطالعات مقداری حتماً باید ابتدا اطالعات آوردن دست به برای-

 اهمنخو دانستم،مي كه را چيز فالن من پس این از بگوید تواندنمي فرد دیگر عبارت به. ریخت دور فعال طور به را اطالعات توان نمي-

 .دانست

 .داد تشخيص فرد یك در تواننمي را اطالعات نبود یا وجود-

 .گرفت توان نمي را اطالعات انتشار جلوی مواقع بسياری در-

 .است راهبردی ارزش دارای اطالعات-

 وتمتفا آن برای پرداخت توانایي آن، هایهزینه ارزیابي استفاده، تمایل و توانایي استفاده، نوع اطالعات، ارزش از دركشان نظر از افراد-

 .هستند

 (2 از بزگتر 1+  1 قانون)  دارد اطالعات انفرادی اقالم ارزش جمع حاصل از بيشتری ارزش اطالعات انباشت-
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 .شود مي منتقل بلکه شودنمي مصرف استفاده با اطالعات-

 اطالعات اما است ارزشمند بسيار روزآمد سهام بازار اطالعات مثالً) است برقرار ایپيچيده اربطه آن ارزش و اطالعات كسب زمان بين-

 (باشد نداشته است ممکن ارزشي پيش هفته

 عاتياطال كاالهای مورد در اما دارد وجود آنها توليد در استفاده مورد مواد و فيزیکي كاالهای بين مستقيم رابطه فيزیکي كاالهای مورد در-

 .نيست روشن ایرابطه چنين

 .كرد توليد محدود فيزیکي منابع با شود مي را اطالعات-

 . (bulter & urs, 2007) شودمي منتقل راحت و ارزان اطالعات-

 

 اطالعاتی کاالي اقتصاد

 و هعرض قانون و بوده دشوار هاآن گذاریقيمت كه گفت باید بازار در آن تقاضای و عرضه منزله به اطالعاتي كاالی اقتصاد درباره البته

 حتي و بردمي باالتر را آن ارزش بيشتر اطالعات عرضه گاه كه چنان. دارد هایيتفاوت و نيست اقتصادی كاالهای سایر مانند نيز هاآن تقاضای

 .ودشمي مشاهده دیگر مجاری از سود كسب اميد به اطالعات رایگان عرضه در اتفاق این و دهد،مي افزایش توليدكننده برای را آن از حاصل سود

 (1333)باب الحوائجي, 

 

 توجه اقتصاد

 محسوب اقتصاد اصلي حکمران است، كمياب آنچه هر. شودمي كمياب منابع شدن ارزشمند باعث محدود، عرضه برابر در فراوان تقاضای

 قدری به غيراقتصادی یا آزاد كاالهای. باشند داشته قرار جایگاه این در توانندمي هركدام... و اطالعات توجه، انرژی، نقدینگي، طال،. شودمي

 نتخابيا و بودن دارجهت به شناسي،عصب در كمياب؟ یا است آزاد كاالی توجه. نيست الزم كوششي گونه هيچ هاآن از استفاده برای كه فراوانند

 يشترب پردازش برای اطالعات ترینمناسب رسدمي نظر به آنچه انتخاب برای توجهي سازوكارهای از مغز. گویندمي توجه ذهني، فرایندهای بودن

 حواس طریق از ثانيه هر در كه اطالعاتي بيت 9 توان به 11 از آن طي كه نامندمي انتخابي توجه را گزینش فرایند این. كندمي استفاده باشد

 توجه توانمي. است محدود یقين به جهان، در موجود توجه ميزان پس. گيردمي قرار توجه مورد آن بيت 2 توان به 11 شودمي انسان مغز وارد

 راوانف هایرسانه توسط توجه بازار در آن تقاضای با منطبق عرضه، قابل توجه مجموع. دانست انسان ذهني منبع ارزشمندترین و ترینكمياب را

 طحيس توجهي یا نکند توجه مخاطب اگر. است مهم هاانسان توجه جلب بلکه نيست؛ كافي اطالعات درست توزیع و وسيع توليد تنها. نيست

 يانآدم ذهن متناهي دنيای دو آن، طریق از توانمي كه است فنوني و هاشيوه از سخن توجه اقتصاد در. است رفته باد بر هاتالش تمام دهد نشان

 از غني جهان در: است كرده اشاره توجه كميابي به كه است كسي اولين( 1931) سایمون هربرت. داد قرار تحليل مورد را اطالعات نامتناهي و

 كندمي مصرف اطالعات آنچه وضوح به. رساندمي مصرف به اطالعات آنچه كمبود: است دیگر منبعي كمبود معنای به اطالعات، كثرت اطالعات،

 نابعم از دنيایي ميان توجه كارآمد تخصيص به نياز و شودمي توجه فقر موجب اطالعات غنای بنابراین،. است اطالعات كنندگاندریافت توجه

 پول و (مسکوكات و اسکناس) صنعتي پول كنار در را توجه پول هابر، گولد مایکل حتي. است ضروری رسانند،مي مصرف به را آن كه اطالعاتي

 (1339صلواتيان,  &)فرهنگي, قراگوزلو,  است كرده مطرح...( و كار و كسب اندازیراه برای اعتباری هایوام) اعتباری

 هاميمتص و ما اطراف دنيای( است برده كار به توجه برای جيمز ویليام كه اصطالحي) انفجارگونه همهمه اغتشاش بين گمشده حلقه توجه،

 نوع یك را توجه اقتصاددان پوریست. است افراد و كارها و كسب واقعي رایج سکه توجه امروزه،. است دنيا ساختن بهتر برای ضروری هایكنش و

. خواهنديم بيشتر دارند كه كساني حتي. خواهندمي را آن ندارند، را آن كه كساني. دارد را پول مشخصات از بسياری كه. است دانسته «رایج پول»

 شود، تبدیل دیگر رایج هایپول به تواندمي توجه و. هستند نوع این از شغلي هایمشاوره -بخرید را آن توانيدمي كنيد؛ تجارت را آن توانيدمي

 جوامع در. خوان دی وی دی دستگاه یك آوردن دست به برای آنالین تبليغات مرور طریق از كافي " الکترونيکي نقاط" كردن جمع مثل

 شده انپنه توجه معادله طرف دو در بازرگانان مشکالت. دارد كنيدمي ذخيره بانکي هایحساب در آنچه از بيشتری خيلي ارزش توجه فراصنعتي،

 با مواجهه در را شده جلب توجه چگونه و كنند، نگهداری و جلب را مشابه افراد و بالقوه، كاركنان سهامداران، مشتریان، توجه چگونه: است

 یتمدیر و درك. اندخورده شکست بقيه. اندبوده موفق اندداده انجام را كار این كه هایيشركت و افراد. كنند توزیع سازی مستغرق هایگزینه

 .(Davenport & Beck, 2001) است تجارت در موفقيت مهم شاخص تنها اكنون توجه
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 (. تهران: گيالن.11)نسخه چاپ سي و سوم, جلد اول, ص.  تئوری اقتصاد كالن(. در 1333. )روزبهان, م [11]

 (. تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي.1)م. محمد خان, مترجم, ص.  اصول علم اقتصاد(. در 1331ساموئلسن, ه. ) [11]

 شباویز.(. تهران: 3)ف. خلعتبری, مترجم, ص.  خود آموز اقتصاد(. در 1333فدیر, ل. ) [12]

های فصلنامه پژوهش، حکمراني جدید در اقتصاد رسانه. «توجه(. »1339صلواتيان, س. ) &فرهنگي, ع., قراگوزلو, ع.,  [13]

 .111-91, ص. 13ارتباطي،

 (. تهران: سپهر.19)ص.  كليات علم اقتصاد(. در 1332قدیری اصل, ب. ) [11]

رسانه ای. (. فروش محتوای آموزشي جدیدترین شيوه درآمد زایي در اقتصاد رسانه1333قره باغ, س. ) &كمالي پور, ی.,  [15]

 .3جهاني،شماره 

 (. تهران: خجسته.9)ص.  مباني علم اقتصاد، اقتصاد خرد، اقتصاد كالن(. در 1333محتشم دولتشاهي, ط. ) [11]
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