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مدیریتاستراتژیکواقتصادرسانهها

چكیده
این مقاله به بررسی اقتصاد رسانه ها و نحوه عمل مدیران رسانه در بازار می پردازد 
و هم چنین این که فعالیت های ما از اقتصاد خرد و کالن جامعه تأثیرپذیر هستند. 
در ادامه به بررسی تقاضا برای تولید رسانه ای و مسائل مربوط به رفتار رسانه ها 
می پردازد. هم چنین در این مقاله سعی خواهد شد، اولویت های رسانه ای و بازارهای 
سرمایه رسانه بررسی شود. در مورد مسائل مربوط به مداخله دولت در بازار و رقابت 
رسانه ای و استقالل رسانه هم تأملی شده است. البته کمبود منابع برای این مقاله 
موجب شد که نویسنده با مشکالت جمع آوری منابع روبه رو شود و بیشتر مقاالت 
موجود درباره اقتصاد رسانه ها به حوزه اصلی یعنی رسانه نپرداخته اند و صرفاً روی 

کلیدواژه اقتصاد تمرکز کرده اند. 

كلمات▪كلیدی:
خدمات،  و  کاال  بازار  خواسته ها،  و  نیازها  رسانه ای،  استقالل  رسانه ها،  اقتصاد 

رقابت رسانه ای.

معصومه▪صابری▪▪
کارشناس ارشد مدیریت رسانه دانشگاه عالمه طباطبایی
saberi.masume@gmail.com

مقدمه
بحثاقتصادرسانهایایناستکهگردانندگان
چگونه موجود منابع از بهرهگیری با رسانهها
سرگرمکننده و اطالعاتی نیازهای و خواستهها
ب��رآورده را جامعه و گهیدهندگان آ مخاطبان،
میکنند.اینعلم،عواملمؤثردرتولیدخدمات
کاالهایرسانهایوتخصیصاینتولیداترا و

برایمصرفبررسیمیکند.
تخصیص چگونگی مطالعه ب��ه اق��ت��ص��اد علم
نیازها نایابدرجهتتأمین یا منابعمحدود
نیروهایی و متضاد نامحدود خواستههای و
هدایت را فعالیتها اینگونه ک��ه م��یپ��ردازد
موجب منابع محدودیت میکند. محدود یا
ک��م��ی��اب��یم���یش���ود،ح���الآنک����هخ��واس��ت��هه��ا
نامحدودبودهوازمنابعموجودفراترمیروند.
اقتص���اد،عل���ممطالع���هتولی���دومص���رفمنابع
اس���ت شیوههای���ی همچنی���ن و تولی���دات و
ک���هب���رایب���رآوردننیازه���اوخواستهه���ااتخاذ
میش���ود.اقتصاددان���ان،علماقتص���ادرابهدو
کالنتقسیم شاخهعمدهیعن���یاقتصادخردو

کردهان���د.ب���رایپ���یب���ردنب���هارتب���اطمی���ان
مسائلیچونرشداقتص���ادی،اشتغالوتورم،
گردشنظاماقتصادیرادرشکل کالن اقتصاد
کل���یآنواغل���بدرسطحملیبررس���یوتجزیه
کالنعمدتًابر وتحلی���لمیکند،تمرکزاقتص���اد
اقتص���ادسیاس���یاس���ت،یعنیمسائل���یچون،
نسب���تسیاستهایعمومیبهاقتصاد،تولید
کاالها،اشتغالودرآمدوتدابیر ومص���رفانبوه
کردنرش���دیاارتقای کند مرب���وطبهتسری���عیا

رفاهاجتماعی.
کالنفاصل���همیگیرد اقتص���ادخ���رد،ازمقیاس
وچگونگ���یعملک���ردنظامب���ازاروفعالیتهای
مصرفکنندگ���ان و تولیدکنندگ���ان اقتص���ادی
رادربازاره���ایخ���اصبررس���یمیکن���د.دراین
تولیدکنندگ���ان رفتاره���ای اقتص���اد، از رشت���ه
و انف���رادی بهص���ورت مصرفکنندگ���ان و
و تولیدکنندگ���ان انب���وه گ���روه بهص���ورت نی���ز

مصرفکنندگاندربازارهابررسیمیشود.
تأثی���ر یکدیگ���ر از ک���الن و خ���رد اقتص���اد
میپذیرن���د.اقدام���اتوسیاسته���ایدول���ت
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و تولیدکنندگ���ان تصمیمگیریه���ای ب���ر
مصرفکنندگ���انتأثی���رمیگذاردی���اآنرابیاثر
و مصرفکنندگ���ان فعالیته���ای میکن���د.
کالن تولیدکنندگانرسانهه���اازعواملاقتصاد

تأثیرمیپذیرند.

نیازها و خواسته ها
ه���م و عمومیان���د ه���م خواستهه���ا و نیازه���ا
گزیرندت���ادرباره خصوص���ی.اف���رادوجوام���عنا
کهبایدبرآوردهشوندو نیازه���اوخواستههایی
کنند.نیازهاو میزانتأمینآنهاتصمیمگیری
خواستههایخصوصیمواردیچوننیازهای
اولی���ه،وسای���لآسای���شونیازه���اوتقاضاهای
فردیرادربرمیگی���رد.نیازهایاولیهآندسته
کهبرایادامه ازاقالماساسیراشاملمیشود
ک، حی���اتض���رورتدارد.ازقبی���لغ���ذا،پوشا
سرپن���اه.ام���ابش���رصرف���ًاب���هتأمی���ننیازه���ای
کتف���انمیکن���د.پساز اساس���یواولی���هخ���ودا
تأمی���ننیازهایاساس���ی،بهفکرتأمی���نرفاهو
آسای���شخ���ودمیافت���د.خواستهه���ایرفاهی
کهزندگی کاالهاییاست بشرشاملخدم���ات
راآسانتر،راحتتروآسودهترمیکندووسائلی
چ���ونماشی���نلباسشویی،ماشی���نسواریو
موادغذای���یآمادهرادربرمیگیرد.عالوهبراین
خواستهه���ا،اف���رادبش���رخواستهه���ایدیگری
ریش���هروان���یدارد؛نظیر ک���همعمواًل نی���زدارند
شهرتطلبی،احساستعلقوپایگاهاجتماعی
کهتاان���دازهایازطریقدستیابیواستفادهاز

منابعتأمینمیشود.
هرجامعهاینیازهاوخواستههایخاصخود
ک���هرهب���رانای���نجوامعب���رایبرآوردن رادارد
آنه���ات���الشمیکنن���د.نیازه���اوخواستههای

عموم���یشام���لنیروه���اینظامیب���رایدفاع
دربراب���رمتجاوزانخارج���ی،نیروهایانتظامی
براب���ر در ام���وال و اف���راد از پاس���داری ب���رای
جنایتک���اران،بزرگراهه���اوامکاناتحملونقل،
آموزشهمگانیوخدماتاجتماعی،میشود.
هری���کازایننیازه���اوخواستهه���ایعمومی
کمی���اببایکدیگر ب���رایبهدستآوردنمنابع
رقاب���تمیکنن���دوعرص���هعموم���ینی���زب���رای
تصاحباینگونهمنابعرقیبعرصهخصوصی

است.
سازمانه���ایرسان���هایدرنظ���اماقتص���ادی،
همبرایتأمیننیازه���اوخواستههایعمومی
خواستهه���ای و نیازه���ا تأمی���ن ب���رای ه���م و
خصوص���یفعالیتمیکنن���د.رسانهه���ا،نیازها
گ���روهمتمای���زرابرآورده وخواستهه���ایچه���ار

میسازند:
که 1.صاحب���انرسانهها،افرادی���اسهامدارانی

مالکیترسانههارادراختیاردارند.
کهمحت���وایرسانههارا کسانی 2.مخاطب���ان،
مشاهدهومطالعهمیکنندیاآنرامیشنوند.

ک���هزمانیافضای کسانی گهیدهندگ���ان، 3.آ
رسانهه���اراب���رایانتق���الپیامه���ایخ���ودب���ه

مخاطبانخریداریمیکنند.
کهبرایرسانهها کسان���ی کارکنانرسانهها، .4

کارمیکنند.
گ���روهنیازهاو درمجم���وعهری���کازاینچهار

خواستههایمتفاوتیبهشرحزیردارند:
نی���ازصاحب���انرسانههاعب���ارتاس���تازحفظ
شرک���توام���والمتعل���قب���هآن،افزای���شن���رخ
ش���ده، انج���ام سرمایهگذاریه���ای سودده���ی
کههمان توسعهشرک���توافزایشارزششرکت
سرمایهاست.مخاطبانتوقعدارندکهخدمات
کیفیتخوبدراختیار وتولیداترسانهایب���ا
گرق���رارباشدکاالی���اخدمتی گی���ردوا آن���انق���رار
ک���مخواهانندو خریداریش���ود،آنراباقیمت
کاالیرسان���هایرابهسهولت که تمایلدارن���د
گهیدهندگ���انمیخواهندبا بهدستآورن���د.آ
کیفیت کمودریافتخدماتبا پرداختهزینه
کارکن���انرسانهها،ب���همخاطبانمورد خ���وباز
کارکنانرسانهها کنند. نظرخوددسترسیپیدا
خواه���اندستمزدمناس���ب،برخ���وردعادالنهو

سازمانهایرسانهایدر
نظاماقتصادی،همبرای

تأمیننیازهاوخواستههای
عمومیوهمبرایتأمین

نیازهاوخواستههای
خصوصیفعالیتمیکنند.
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کارامنونش���اطآوروقدردانی یکسان،محی���ط
معنویاززحماتخودهستند.

ایدهه���ا انعک���اس ب���ا عینح���ال در رسانهه���ا
ک���هب���رایت���داومنظ���ماجتماع���ی ومسائل���ی
ب���رآوردن جه���ت در ضروریان���د پیشرف���ت و
گامبرمیدارند. خواستههاونیازه���ایعمومی
نی���ازعم���ومب���هرسانههام���واردیچ���ونتنوع
رسانهه���ا،استف���ادهسازمانیافت���هازمناب���عو

تنوعمحتوایرسانههاراشاملمیشود.
رسانه ها و بازار

رسانهه���ادرآمریک���ات���اح���دودزی���ادیماهی���ت
سرمای���هداریدارن���د،چ���ونوابست���هب���هبخش
کسبس���ودفعالیت خصوص���یهستندوب���رای
میکنن���دوب���ههمی���ندلیلاص���ولنظ���امبازار
ک���ماست.حت���یرسانههایی ب���رفعالیتشانحا
کسبس���ودفعالی���تنمیکنن���دیعنی کهب���رای
ک���ه رسانههای���ی و دولت���ی فرستندهه���ای
مؤسس���اتغیرانتفاع���یآنه���اراادارهمیکنند،
کمبراقتصادبازارقراردارند تحتتأثیراصولحا

وایناصولبرفعالیتآنهاتأثیرمیگذارد.
تأثی���رای���ناص���ولب���رفعالی���ترسانهه���ا،درک
کارب���ردآنه���ادرقب���الرسانهه���ارا چگونگ���ی
ض���رورتبخشی���دهاس���ت.درکمسائ���لناشی
عن���وانشرکته���ای ب���ه رسانهه���ا فعالی���ت از
کهب���هتولید مج���زاومجموع���هایازشرکته���ا
استف���اده جه���ت رسان���های خدم���ات و ک���اال
مجموع���ه و انف���رادی مصرفکنندگ���ان
مصرفکنندگانمشغولهستند،ضروریاست.

نیازه����ای تأمی����ن ب����رای ارتباطات����ی بنگاهه����ای
خ����ودجه����تتولی����داتوخدم����اترسان����هایو
کاغذ، کمی����ابنظی����رب����رق، کس����بس����ود،منابع
کارماه����ر،برنام����هواطالعات تجهی����زات،نی����روی
رامص����رفمیکنن����د.مصرفکنندگ����اننی����زب����رای
ارض����ایخواستهه����اونیازه����ایخ����وددرزمین����ه
کس����باطالع����اتوسرگرم����یازطری����قتولی����دات
رسان����هاییاارسالپیامهایخودازطریقآنها
کمیابمحسوب کهمناب����ع وقتوپ����ولخودرا
ک����همنابع میشون����د،ص����رفمیکنن����د.ازآنج����ا
م����ورداستفادهتولیدکنندگ����انومصرفکنندگان
کااله����اوخدمات کمی����اباس����ت،تولیدکنندگان
کااله����او رسان����هایومصرفکنندگ����اناینگون����ه

خدماتدرتأمی����نتمامیخواستههاونیازهای
خودب����امحدودیتروبهروهستن����د.ازاینروی
تولی����دات مصرفکنندگ����ان و تولیدکنندگ����ان
گزیرندتادرموردچگونگیتخصیص رسانهاینا
مناب����عخودبهتولیداترسان����هایومصرفاین
کنند.اقتص����ادرسانهها، تولی����داتتصمیمگیری
اینگون����همسائ����لاساسیراب����اتکیهب����رعملکرد
ک����مب����ربازاره����ایرسانهها اص����ولاقتص����ادیحا
بررس����یمیکن����د.رسانهه����ارانمیت����وانازنظ����ام
کهدرقالبآنفعالیتمیکنند،مجزا اقتصادی
کرد؛چوننیروهایاقتصادینظام،آزادیعمل
گردانندگ����انرسانهه����اراهمچ����ونآزادیعم����ل
مدیراندیگ����رصنایعتحتتأثیرق����رارمیدهدو

مح����دودمیکن����د.

مفهوم و نقش بازار
ه����رصنعت����یویژگیهای����یداردام����اتمام����یای����ن
ویژگیه����ادرچگونگ����یفعالیتبازاره����ادخیلاند
وب����ابهرهگی����ریازمفاهیممشابهمیت����وانبازارها
کارکنان ک����رد.درکای����نمفاهیمب����رای راارزیاب����ی
رسانههاحائزاهمیتاستزیراماهیتوساختار
کارآن����اندارد.چنین بازاره����اتأثیرچشمگی����ریبر
گهیهای گاهیوشناختیبرایکارکنانقسمتآ آ
روزنامهلوسآنجلستایمزضروریاستچونباید
ک����هدیلینیوزفعالیت بدانن����دآیادرهمانبازاری
میکند،قراردارندیاخیر؟مسئولاموربرنامهریزی
شبکهتلویزیونیدبلیوبیزددربوستوننیزبرای

که حتیرسانههایی
کسبسود برای
فعالیتنمیکنندیعنی
فرستندههایدولتیو
کهمؤسسات رسانههایی
غیرانتفاعیآنهارااداره
میکنند،تحتتأثیراصول
کمبراقتصادبازار حا
قراردارندوایناصول
برفعالیتآنهاتأثیر
میگذارد.
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اینکهبداندآیابامؤسساتاجارهدهندهنوارهای
ویدئوی����یبرایجلبمخاطبرقاب����تداردیانهو
میزاناینرقاب����تتاچهحدیاست،بهاطالعات

فوقنیازدارد.
گرچ����همشابهتهای����یوج����وددارد،ام����اصنایع ا
ک����هدرآنهافعالیت رسان����هایازنظ����ربازارهایی
دارن����دوماهیتومیزانرقاب����تدراینبازارهاو
گیهایانحصاریبا تمرک����زمنحصربهف����رد،وویژ
دیگرصنای����عتفاوتدارن����د.رسانههادرخدمت
کنترل کهبه منافعهمگانیقراردارن����د،منافعی
سازمانیافت����هساختاربرخ����یازصنایعرسانهها
منج����رش����دهاست.رسانهه����ادرعینح����البرای
خدمتدرجه����تمنافععمومیازحمایتهای
وی����ژهقانون����یبرخوردارن����د.درتعری����فب����ازارباید
ک����اال،خدم����اتوموقعی����تجغرافیاییبازار بازار

مشخصشود.
کاال و خدمات رسانه ای بازار 

رسانههاازدیدگاهاقتص���ادیحالتیغیرعادی
دارن���د،چونای���نصنایعدرقال���بآنچهبازار
نامیدهمیش���ود،فعالیتمیکنند. کاال دوگانه
کاالیواحدیراتولیدمیکننداما ای���نصنایع
کاالوخدم���اتشرکت گان���ه دربازاره���ایجدا
دارند.عملکردهریکازدوبازاربردیگریتأثیر

میگذارد.
اینتولیداتدربازاررسانههابهمصرفکنندگان
کاالهاعرضهمیشود.عملکرداینبازار اینگونه
بهروشه����ایمختلفاندازهگی����ریمیشود.در
م����وردروزنامههاومجالت،اع����دادوارقاممربوط
بهتی����راژتکفروشیومشترکینیادرآمدناشیاز
کتابها فروش،مبن����ایمحاسبهاست.درمورد
کتابهاونوارهای وفیلمه����ایویدئویی،تعداد
ب����هفروشرفت����ه،مبن����ایمحاسب����هواندازهگیری
عملک����ردبازاراس����ت.عملک����ردرسانههایصوتی
وتصوی����ریب����اتوجهب����هتع����دادمخاطب����انودر
م����وردفیلمه����ایسینماییتع����دادبلیطهایبه
گیشهسینماه����امبنایمحاسبه فروشرفت����هدر

قرارمیگیرند.
بازاریاب���یتولی���داترسانهه���اب���اجل���بتوج���ه
مصرفکنندگ���انب���رایص���رفوق���تی���اوقتو
پولب���رایاستفادهازاینگون���هتولیداتهمراه
کاالی است.تمام���یرسانههادرمقاب���لعرضه

خ���ودازمشتری���انپولمطالب���هنمیکنن���د،اما
تمام���یمشتریانبایدبرایاستفادهازتولیدات
کمیاب ک���هجزومناب���ع رسانهه���اوق���تخودرا
کنن���د.روزنامهه���ا، محس���وبمیش���ود،ص���رف
کتابها،نواره���ایویدئویی،خدمات مجالت،
در سینمای���ی فیلمه���ای و کابل���ی تلویزی���ون
مقاب���لدریافتپولازمشتری���انبهآنانعرضه
میشونداماشبکههایرادیو-تلویزیونیبابت
خدم���اتارائ���هش���دهپول���یازمصرفکنندگ���ان

دریافتنمیکنند.
کااله���ابرتقاض���اومصرف گیه���ایمتمای���ز ویژ
آنه���اتأثی���رمیگ���ذارد.چنانچ���هاستف���ادهاز
کاالییباتقلیلمق���دارآنبرایمصرفدیگران
ک���االیخصوصی هم���راهباش���دازآنبهعنوان
کاالیی کاالیعمومی، یادمیش���ود.درمقابل،
کهمصرفآندرمیزاندسترسیدیگران است
تأثی���رن���دارد.رسانهه���ابست���هب���ه ک���اال ب���دان
ک���االیخصوصیو کهدارن���دهم خصوصیت���ی
همعمومیتلقیمیشوند.باخریدهرنسخهاز
روزنامهازسویخوانندگان،تعدادنسخههای
کاه���شمییاب���دوب���ههمی���ندلی���ل موج���ود
کاالی���یخصوصیمحس���وبمیشود. روزنامه
کاهش ام���اتماش���ایبرنامههایتلویزی���ونبه
بینندگ���اندیگ���رمنج���رنمیش���ودوب���ههمین
ک���االیعموم���ی دلی���لبرنامهه���ایتلویزی���ون

محسوبمیشوند.
آن در رسانهه���ا بیشت���ر ک���ه ب���ازاری دومی���ن
گرچهبرخیاز گهیاس���ت. حضوردارن���د،بازارآ
صاحبنظ���رانممک���ناس���تازس���ربیقیدی
ک���هرسانهه���ا،زم���انوفض���ارا معتق���دباشن���د
گهیدهندگ���انمیفروشن���داماب���هتعریف ب���هآ
ب���ه دسترس���ی رسانهه���ا جامعت���ر، و دقیقت���ر
گهیهامیفروشند. مخاطبانرابهصاحب���انآ
پی���ام رسان���دن ب���رای رسانهه���ا ک���ه مبلغ���ی
گهیه���اب���هخوانندگ���اننشریاتو صاحب���انآ
مخاطب���انرادیو-تلویزی���ونازآنه���امطالب���ه
میکنن���د،بی���شازآنک���هب���هان���دازهوم���دت
زم���انپی���امبستگ���یداشت���هباشدب���هتعدادو
گیه���ایمخاطبانرسانهه���ابستگیدارد. ویژ
گهیه���امشارک���ت ب���ازارآ تمام���یرسانهه���ادر
 کاماًل ندارندام���ابرخیازآنهاازلح���اظدرآمد
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ب���هف���روشبرنامهه���ایخ���ودوابست���هب���ودهو
برخ���ینی���زازطریقاعان���ات،بودجهم���وردنیاز
خ���ودراتأمی���نمیکنند.ب���رایمث���ال،برخیاز
گه���یمشارکت ک���هدربازاره���ایآ رسانههای���ی
تلویزیونه���ای و رادی���و از: عبارتن���د ندارن���د،
کتابها،فیل���مونوارهایویدئویی. همگان���ی،
گهیه���ارابه ک���هپی���امصاحبانآ رسانههای���ی
مخاطب���انخودمنتقلمیکنن���د،ازشیوههای
مختلفاستفادهمیکنند.اینشیوههاعبارتند
گهیهایمحلی،پیامهایبازرگانی، از:انتقالآ
کهدرالبهالیمطالبوبرنامههای گهیهایی آ

گهیهایملی. گهیمنتشرمیشوندوآ غیرآ
بدی���نترتی���برسانهه���ادردوب���ازارمتف���اوت
فعالی���تمیکنن���د.برخ���یازرسانهه���ادری���ک
ب���ازاروبرخیدیگ���ردرهردوب���ازارشرکتدارند
ومی���زانرقاب���تآنهادره���ری���کازبازارهانیز

متفاوتاست.
بازار جغرافیایی

جغرافیای����ی بازاره����ای در جمع����ی رسانهه����ای
خاص����یفعالیتمیکنندومحتوایتولیدآنهاو
گهیارائه کهدرزمینهچاپوانتش����ارآ خدمات����ی
میدهند،بهطوراجتنابناپذیریبهاینبازارها
بستگ����یدارد.بیشتررسانهه����ایمنفردهمچون
و رادی����و ایستگاهه����ای انف����رادی، روزنامهه����ای
کابلی،مجالتمنطقهای تلویزیون����ی،شبکههای
ومحل����یبهبازاره����ایمحلی-جغرافیاییخاصی

وابستههستند.
سازمانهایرسانهایدربازارهایجغرافیایی
خاص���یفعالی���تمیکنن���د.محت���وایتولیدات
کهارائ���همیدهندنیزب���هاینبازار وخدمات���ی

بستگیدارد.
برخ���یازسازمانه���ادرب���ازارمل���یب���ایکدیگ���ر
ی���ا ب���ازارمحل���ی برخ���یدر رقاب���تمیکنن���دو
منطقهایاستانی(.مثلشبکههاومطبوعات
وخبرگزاریهایاستانی.برخیازسازمانهادر
بازاره���ایمج���ازیوبرخ���یدربازارهایواقعی
ب���ایکدیگررقاب���تمیکنند.برخ���یدرفضاهای

اینترنتیوبرخیدرفضاهایموجودجامعه.
اینک���همنطقهنف���وذی���کسازمانچ���هاندازه
سازمانه���ای ب���رای مهم���ی مسأل���ه اس���ت،
حیطهنفوذسازمانهای رسان���هایاست.مثاًل

مجازیرسانههابسی���ارنامحدوداستوتوان
رقاب���ترادرآین���دهبرایاینقبی���لسازمانها
ب���رای مفه���وم ای���ن درک میده���د. افزای���ش
مدی���رانسازمانه���ایرسان���هایاهمیتدارد
ومسأل���همهمیدررقابتبینای���نسازمانها

محسوبمیشود.

ک���هب���رایتعیی���نبازارهای معیاره���اواب���زاری
محلی-جغرافیای���یاستفادهمیش���ودباتوجه
بهتف���اوتذاتیرسانههاب���ایکدیگروچگونگی
از مختل���ف، رسانهه���ای مخاطب���ان ارزیاب���ی
ب���هرسان���هدیگ���رف���رقمیکن���د.در رسان���های
م���وردروزنامهه���ا،دربیشت���رمواق���عمنطقهای
ک���هروزنام���هدرآنعرض���همیش���ودواصطالحًا
منطقهدادوستدخردهفروشینامیدهمیشود
رابازارجغرافیاییتلق���یمیکنند،چوندراین
ک���هروزنامهبهصورتتکفروشی منطقهاست
در و میگی���رد ق���رار خوانندگ���ان اختی���ار در
گهیهای مح���دودهآننسخههایروزنام���هوآ
جدرآنتوزیعومنتشرمیشود.دربرخی مندر
مواردهست���همرکزیشهرهایب���زرگبهعنوان

اینکهمنطقهنفوذ
یکسازمانچهاندازه
است،مسألهمهمیبرای
سازمانهایرسانهای
حیطهنفوذ است.مثاًل
سازمانهایمجازی
رسانههابسیارنامحدود
استوتوانرقابترادر
آیندهبرایاینقبیل
سازمانهاافزایشمیدهد.
درکاینمفهومبرای
مدیرانسازمانهای
رسانهایاهمیتداردو
مسألهمهمیدررقابتبین
اینسازمانهامحسوب
میشود.
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ب���ازارجغرافیاییتلقیمیشودودرمواردینیز
که توزیعروزنامههادرمناطقیانجاممیشود

آنرابازارهایاولیهمینامند.
ایستگاهه���ایرادی���ووتلویزی���وندرمح���دوده
فرکانسه���ای و جغرافیای���ی بازاره���ای
ک���ه میکنن���د فعالی���ت الکترومغناطیس���ی
کردهاست. کمیسیونارتباطاتفدرالتعیین

مسائل مربوط به بازار
درکوتعری���فمفه���ومونق���شبازاره���اب���رای
کهمسئولیتتعیین کسانی مدیرانرسانههاو
کشوررابرعهدهدارند،اهمیت کلی خ���طمشی
خاصیدارد؛چونمسائلمربوطبهبازاردرامر

رقابتوتمرکز،جنبهمحوریدارند.

رقابت رسانه ها
تمام���یرسانهه���اباعرض���هاطالع���اتوسرگرمی
دربازارتولیدمطل���ببایکدیگررقابتمیکنند.
گرچ���هرسانهه���ا،درارائ���هاطالع���اتوسرگرمی،
روزنامهه���ا، ام���ا دارن���د؛ مشابه���ی مطال���ب
تلویزی���ون،رادی���و،مج���الت،کتابه���ا،فیلمها،
نواره���ایویدئوی���یودیگ���رتولی���داترسانهها
ب���ه و میکنن���د ب���رآورده را متفاوت���ی نیازه���ای
شیوههایمتفاوتازسویمخاطباناستفاده
ب���ه کااله���ادرارائ���هسرگرم���ی میشون���د.ای���ن
مخاطب���انقابلیتجایگزینیزی���ادیبایکدیگر
ندارن���د،همچنانک���هبازیفوتب���الرانمیتوان

کرد. جایگزیننمایشهایباله کاماًل
روزنامهه���اومجالتصرفًانیازه���ایمخاطبان
بهاطالعاتوایدههاوافکاررابرآوردهمیسازند
فیلمه���ای تصوی���ری، و رسانهه���ایصوت���ی و
سینمای���یونواره���ایویدئوی���یوشبکههای
کابل���یدراصلنقشسرگرمکنن���دهدارند.حتی
کهازلحاظمحتوامشابهتزیادی مجالتنی���ز

ب���هروزنامهه���ادارند،ب���هدلیلتوال���یانتشارو
نمی کاماًل چگونگ���ینگرشآنهابهاطالع���ات،

توانندجایگزینیکدیگرشوند.
اینگون���هتفاوته���اسب���بمیش���ودت���اشی���وه
انتق���المحت���وایاینرسانهه���اوزمانوشکل
ارائ���هآنهابایکدیگرمتفاوتباشد.مثاًل،رادیو
وتلویزی���وناخبارواطالع���اتپخشمیکنندو
درنتیج���هب���اروزنامهه���ارقابتدارن���د.امااین
دورسان���هفق���طزمانه���ایخاص���یراب���هاین
ک���اراختص���اصمیدهن���دومی���زاناطالعاتو
اخب���ارآنه���امح���دوداس���ت.تف���اوتمطال���ب
رسانههابایکدیگرسب���بمیشودتاجایگزینی
روزانهرسانههایمختلفب���ایکدیگربهعنوان
کمت���ریداشتهباشد،اما سرگرمی،محدودیت
تفاوتدرتازگ���یواصالتمطالبآنهامانعاز
آنمیشودتاای���نجایگزینیبهراحتیصورت
که گی���رد.باوج���وداین،چنینبهنظ���رمیرسد
گست���رشتکنولوژیه���ایرسانههای بارشدو
جدید،قابلیتجایگزینیرسانههادردرازمدت

افزایشیابد.
چگونگیاستفادهازرسانههایمختلفودرونی
ش���دنپیامه���ایارسال���یازس���ویمخاطبان،
ارتباط���یوتولی���دی تأثی���رویژگیه���ای تح���ت
ک���همخاط���بدر رسانهه���اق���راردارد.هنگام���ی
معرضارتباطاتشنیداریهمچونبرنامههای
رادیوی���یونواره���ایصوتیقرارمیگی���رد،سایر
فعالیته���ایویب���ااینامرمتق���ارنمیشودو
کهچنی���نارتباطاتی ب���هندرتاتف���اقمیافت���د
کند. کام���لشنوندگ���انراجل���ب بتوان���دتوج���ه
ای���نامردرم���وردرسانههایصوت���یوتصویری
کابلینیز بهویژهتلویزی���ون،ویدئووتلویزی���ون
گرفتندرمعرضرسانههای صدقمیکند.قرار
کتابها،مج���التوروزنامهها دی���داریازجمله
اغل���بحال���تداوطلبان���هداشت���هومخاطب���ان
ای���ننوعرسانهه���ابیشازرسانهه���ایصوتیو

تصویریدرخواندنمطالبدقتمیکنند.
بهص����رفاینکهبینرسانههاتفاوتاستواین
تف����اوتراقان����ونوسیاستعموم����یبهرسمیت
کهدرمیانبازارهای گفت میشناسد،نمیتوان
کاالی����یرسانههاهیچگونهشباهتیوجودنداردو
گهیهاباجایگزی����نساختنیک نیازصاحب����انآ

چگونگیاستفادهاز
رسانههایمختلفودرونی

شدنپیامهایارسالی
ازسویمخاطبان،تحت

گیهایارتباطیو تأثیرویژ
تولیدیرسانههاقراردارد.



شماره 4 و 5
فروردین و اردیبهشت 93

11

رسان����هبارسانهدیگرب����رآوردهنخواهدشد.بههر
گهیازیکرسانهبه ح����ال،رویآوردنصاحبآ
رسان����هدیگربیشت����رتصمیمیغیرمعم����ولبهنظر
میرسدودربازارهایمعینومشخصبهعوامل
گون����یوابستهاست.ازجملهاث����راتناشیاز گونا
بهآنهااشارهشد،هزینه کهدرباال تفاوتهایی
دسترسیب����همخاطبانموردنظ����روتفاوتهای
گیه����ایجغرافیای����ی،جمعیت����ی موج����وددرویژ
وروانشناخت����یمخاطب����انرسانهه����ااس����ت.در
رسان����های یافت����ن ب����رای تبلیغات����ی برنامهه����ای
ک����هبتوان����دب����هبهتری����نشک����لممک����نانتظارات
کن����دبهتفاوتهای گهیهارابرآورده صاحب����انآ

گفتهشدهتوجهمیشود.
گهیدهندهایبهایننتیجهبرسد چنانچ���هآ
کهب���رایانتقالپی���امبازرگانیخاص���یبیندو
رسان���هحقانتخ���ابدارد،درچنی���نشرایطی،
تصمیمگی���ریدرم���وردانتخ���ابیک���یازای���ن
گه���ی،ازراهبررسیبازار جآ دورسان���هب���رایدر
گرچهممکناست جغرافیاییصورتمیگیرد.
کنند،اما ای���ندورسانهدریکمنطقهفعالیت
گان���هجغرافیای���یممک���ناست بازاره���ایجدا

مانعازجایگزینیآنهاشود.
رسانهه����ایمختل����فدری����کب����ازارجغرافیای����ی
خ����اصب����هنوع����یب����ایکدیگ����ررقاب����تمیکنن����د،
ام����ادامن����هاینرقاب����تمح����دوداست.ب����اآنکه
تمام����یرسانهه����اب����رایجل����بتوج����همخاطبان
درب����ازارتولیدمحتواب����ایکدیگررقاب����تمیکنند
ام����اه����ری����کازرسانهه����اب����رایمخاطب����انخود
رضایتخاطرخاص����یفراهممیکنندوبههمین
دلیلمخاطب����انسعیمیکنندت����امطالبمورد
عالقهخودرابهجاییکرسانهازانواعرسانهها

دریاف����تکنن����د.
رقابت بین رسانه ای

ک���هدر اج���زایمختل���فی���کرسان���هخ���اص،
ی���کب���ازارجغرافیاییخ���اصیابخش���یازیک
ب���ازارجغرافیای���ی،ب���رایف���روشمطال���بخود
دسترس���ی ک���ردن فراه���م ی���ا مخاطب���ان ب���ه
گهیدهندگانبهمخاطب���انبایکدیگررقابت آ
میکنن���د،میتوانن���دجایگزینیکدیگ���رشوند.
ک���ههیچگونه گفتهب���های���نمعنانیس���ت ای���ن
که تفاوتیبینتولیدمطلبیامخاطبانآنها

هیچگونهتفاوتیبینتولیدمطلبیامخاطبان
ق���رار گهیدهندگ���ان آ ک���هدردست���رس آنه���ا
میگیرند،وجودندارد.تفاوتهایموجودبین
تولی���دوتجزیهب���ازارموجبتن���وعمیشود،اما
قابلی���تجایگزین���یاجزایمختل���فیکرسانه
خاصازقابلیتجایگزینیرسانههایمختلف

بیشتراست.
ب���رایاینکهرسان���هایبتواندبهط���ورمستقیم
جایگزی���نرسان���هایدیگ���رشود،بای���دازلحاظ
شک���لومحت���وا،شباهتزیادیب���هآنداشته
باشدودرجلبمخاطبانمشابهبکوشد،ودر
کند.رقابتبین همانبازارجغرافیاییفعالیت
شبکههایمختلفرادیووتلویزیونیبهمراتب
شدیدت���رازروزنامههااس���ت.وجودشبکههای
مخاطب���ان ب���ا تلویزیون���ی و رادی���و مختل���ف
مشت���رک،جایگزین���یمی���انآنه���ارادرزمین���ه

گهیهایتجاریآسانترمیکند. پخشآ

تقاضا برای تولید رسانه
موضوعتقاضایمصرفکنندگ����انبرایتولیدات
رسانهها،اغلبدربررسیهایمربوطبهرسانهها
کازسوی وبحثمربوطب����هپرداختحقاشترا
مخاطبانبرایدریافتتولیداترسانهایمطرح
کو میش����ود.ای����نبح����ث،پرداخ����تحقاشت����را
که تکفروشیرادربرمیگی����رد.تولیداترسانهها
ازاینطریقبرایف����روشعرضهمیشود،اقالمی
چونروزنامهها،مجلهها،فیلمها،ویدئو،نوارهای
کابلیرادربرمیگیرد. صوتی-تصویریوخدمات
البتهبیناینرسانههاوتقاضایمصرفکنندگان

برایاینکهرسانهای
بتواندبهطورمستقیم
جایگزینرسانهایدیگر
شود،بایدازلحاظشکلو
محتوا،شباهتزیادیبه
آنداشتهباشدودرجلب
مخاطبانمشابهبکوشد،
ودرهمانبازارجغرافیایی
کند. فعالیت
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ب����رایانواعتولیداترسانهه����اشباهتهاییوجود
تقاضابرایروزنامهها،عمومًانسبتبه دارد.مثاًل

قیمت،بیکششاست.
کاهش ب���هبیاندیگرافزایشقیمتروزنامهبه
چشمگی���ردرمی���زانتقاض���امنته���ینمیشود.
نش���انداد والندائ���و بررسیه���ایداونپ���ورت
که»قیم���تروزنامههابههیچوج���هتحتتأثیر
مکانی���زمعرض���هوتقاض���ایارابط���هموجودبین
هزینههایتولیدنیس���توعواملتعیینکننده
اختیاریاست«.بررسی کاماًل قیمتروزنامهها
213روزنام���هدری���کفاصل���هزمان���ی25سال���ه
کهتقاض���ابرایروزنامهه���اازسوی نش���انداد
مصرفکنندگ���انای���نرسانه،نوسان���اتجزیی
داشتهاس���تام���ادرمجموعتقاضاب���رایاین

رسانهبیکششبودهاست.

کشش تقاض���اب���رایفیلمه���ایسینمای���یب���ا
است.پیگ���و)1932(دربررسیهایخودنشان
ک���هقیم���تبلی���طسینم���اب���رایساع���ات داد
کهفیل���مبرای مختل���فروز،یعن���یدرمواقع���ی
کهبه عم���ومنمای���شدادهمیشودومواقع���ی
عن���وانسانسهایویژهتلق���یمیشود،محل
نمای���شفیل���موعوامل���یازای���نقبی���لسب���ب
میشوندتاتقاضابرایفیلمهایسینماییدر

کششیداشتهباشد. بازارهایمتفرقهحالت
ک���ه رسانههای���ی در حت���ی تقاض���ا مسأل���ه
تولی���دات از استف���اده ب���رای مصرفکنندگ���ان
آنهاپول���یپرداختنمیکنند،مطرحاست.اما
نق���شتقاضادراینرسانههاعاملیبرایتعیین
اولویتها،مطلوبیتتولیداتمتفاوترسانهای

وپخشبرنامهبرایمخاطبانتلقیمیشود.
ب����رای مصرفکنندگ����ان تقاض����ای مجم����وع در
تولی����داترسانههانسبت����ًاحالتپای����داردارد.بر

کهازس����ویمک اس����اساصلپای����دارینسب����ی
کومب����ز)1972(ارائهشدهاس����ت،هزینهخانوارها
برایاستف����ادهازتولی����داتوخدم����اترسانهها
درط����ولزمان،حالتپای����دارداشتهوباعملکرد
کل کل����یاقتص����ادارتب����اطداردوتقریب����ًا3درصد
هزینهمصرفکنندگانراتشکیلمیدهد.هزینه
مصرفکنندگاندرزمین����هاستفادهازتولیداتو
خدماترسانههامشابهتیباهزینههایمربوط
کدارد.بدی����نترتیبرسانه ب����همسکنوپوش����ا
جدیدبایدبرایمصرفکنندگانجذابیتخاصی
داشت����هباشدتادردرازم����دتمصرفکنندگانبه
کااله����اوخدماتو کاست����نازهزینهسایر جای
اختص����اصدادنآنهابهرسانهجدید،ازهزینه

سایررسانههابکاهند.
مسائل مربوط به رفتار رسانه ها

اقتصاددانانرسانههاوصاحبنظرانمسائل
رسانهای،چگونگیرفتارشرکتهایرسانهای
ونح���وهرفتارآنه���ارادرساختارهایمتفاوت
کردهان���دونق���شمه���مسیاسی ب���ازارمطالع���ه
واجتماع���یرسانهه���ارابادقتبسی���اربررسی
ب���هنح���وهرفت���ار کردهان���د.مطالع���اتمرب���وط
رسانهه���ا،بی���شازه���رچی���زب���رمسائل���یچون
تولی���د)تولیدمحت���وا(،قیمتگ���ذاریومسائل
مربوطبهمدیری���تمتمرکزاست.عالوهبراین،
بررسیه���ایدیگ���ریدرزمین���هچگونگ���یتأثیر
ساختارهایمتفاوتبازاربرمحتوایرسانهها
وتأثیرساختارهایی���کرسانهبرساختارهای

گرفتهاست. بازارهایمجاورصورت
گرفتننظری���هتقاض���اوساختارهای ب���ادرنظ���ر
ک���هرقاب���تبی���ن ب���ازارچنی���نتص���ورمیش���ود
مناف���ع مصرفکنندگ���ان، ب���رای رسانهه���ا
اقتص���ادیب���ههم���راهداردوانحص���اردرای���ن
زمین���هبرایمصرفکنندگانزی���انآوراست.در
کهرقاب���ترسانههابه ضم���نتصورایناس���ت
بهبودمحت���وایآنهامیانجام���دوانحصاربه
محت���وا،زی���انمیرساند.اوون،بیب���هومنینگ
)1974(دربررسیه���ایخ���ودب���های���ننتیج���ه
ک���هتولی���دوپخ���شبرنام���هبهصورت رسیدن���د
شبکهوتصمیماتمرب���وطبهقیمتگذاریبه
ج���ایآنک���هتحتتأثی���رمالحظ���اتاقتصادی
باش���د،ازوابستگ���یمتقاب���لقطبه���ایبزرگ

مطالعاتمربوطبهنحوه
رفتاررسانهها،بیشازهر

چیزبرمسائلیچونتولید
)تولیدمحتوا(،قیمتگذاری
ومسائلمربوطبهمدیریت

متمرکزاست.
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تأثی���رمیپذی���رد،چ���ونبی���نتصمیمگیریهاو
پخ���شبرنامهه���ا،فاصل���هزمانیوج���ودداردو
گهیه���انیزقبلازمشخصشدن قیمتهایآ

تعداددقیقمخاطبانتعیینمیشود.
در غیرزنجی���رهای و زنجی���رهای روزنامهه���ای
انعکاساخبارداخلیورویدادهایبینالمللی
شبیهیکدیگرندوتنهاسرمقالههایآنهااندکی
ب���ایکدیگرتف���اوتدارد.درعینحالشواهدی
کهنشانمیدهد،روزنامههای دردستاست
ک���هازسرویسه���ایخب���ریخاص زنجی���رهای
ب���ه کمت���ری توج���ه استف���ادهمیکنن���د، خ���ود
اخب���ارورویداده���ایمحل���ینش���انمیدهند.
کهدرمالکی���تافراد درمقاب���ل،روزنامههای���ی
محلیق���راردارند،رویداده���ایپیشپاافتادهو
مسائ���لمحل���یرابهعنوانخبرب���هخوانندگان
خودعرض���همیکنند.درضمن،شواهدحکایت
ک���هروزنامهه���ایزنجی���رهایشای���د ازآندارد
کن���شوحساسی���تمحلی،در بهعل���تعدموا
سرمقالهه���ایخوددرمقایسهب���اروزنامههای
محل���یموض���عجدیت���ریدرقب���المسائ���لو

رویدادهایمحلیاتخاذمیکنند.
باسترن���ادربررسیه���ایخ���وداث���راتناش���یاز
مالکیتچندجانب���هبرایستگاههایتلویزیونی
وروزنامهه���ادریکبازارواحدوتعدادمالکیت
کیفی���تمحتوای ایستگاهه���ایتلویزیون���یب���ر
خب���ریشبکهه���ایتلویزیون���یراب���هروشن���ی
نش���اندادهاس���ت.ب���هاعتق���ادویهیچیکاز
کیفیتخبری دون���وعمالکی���تفوقالذک���ر،ب���ر
اث���ری روزنامهه���ا و تلویزیون���ی ایستگاهه���ای
ن���دارد)1978(وشک���لمالکیتای���ندورسانه
درنحوهانعکاساخبارمحلینیزبیتأثیراست
)1980(اماروزنامههاوایستگاههایتلویزیونی
ک���هتح���تمالکیتواحدق���راردارن���د،بیشتربه
ایستگاهه���ای و میپردازن���د محل���ی مسائ���ل
کهتح���تمالکیتواحدقرارندارند، تلویزیونی
کمتریپخش درمجم���وعبرنامهه���ایمحل���ی
میکنند،اماحجماخباروبرنامههایمربوطبه
مسائلبحثانگی���زمحلیدراینایستگاههای

تلویزیونیبیشتراست.)1988(
اولویت های رسانه ها و بازارهای سرمایه

عملکردرسانهه���اوتواناییآنهابرایدریافت

وامالزمجه���تتوسع���هفعالیته���ایخود،در
ادارهام���وررسانهه���اازجمل���هعوام���لحیات���ی
استومدیرانبایدازماهیتونقشبازارهای
کام���لداشت���هباشن���د.وجود گاه���ی سرمای���هآ
کورپوریشن بازارهایسرمایهشرکتمیدیانیوز
راق���ادرساخ���تت���اروزنام���ههوست���ونپسترا
کن���د.فراین���دتأمی���نچنی���نمنابع خری���داری
اقتص���اد، تاری���خ در رسانهه���ا س���وی از مال���ی
تح���ولتازهایاست.درتاری���خمکتوبجهان،
کاالجهتمصرف افرادبشربهتولی���دومبادله
اشتغ���الداشتهاندوازثروتب���رجایماندهاز
کاخهایخصوصی ایندادوستدبرایساختن
کلیساه���ایجام���ع ومل���ی،بناه���اییادب���ودو
کردهان���د.باوجودای���نسرمایهداری استفاده
کهافرادو گذاش���ت اززمان���یپابهعرصهوجود
کسب گروههاثروتحاصلازدادوستدرابرای
ثروتبیشترونهاب���زاریبرایخودنماییروی
کردند.براثرانباش���تدرآمدهای همانباشت���ه
که ناش���یازدادوستد،ثروتهای���یفراهمآمد

آنراسرمایهنامیدند.
کوچ���ک و ب���زرگ مؤسس���ات تمام���ی تقریب���ًا
خری���د و نقدینگ���ی تأمی���ن ب���رای رسان���های
مؤسس���ات از جدی���د تسهی���الت و تجهی���زات
اعتباریوامدریافتمیکنند.مؤسساتبزرگ
رسان���های،اغل���بوامه���ایدریافت���یراب���رای
توسعهدامنهفعالیتهایخودبهصورتافقی
یاعم���ودی،صرفخری���دوتصاحبمؤسسات

رسانهایدیگرمصرفمیکنند.
گرچ���همالک���انرسانهه���اهمیش���هدراندیش���ه
عملک���ردمال���یمؤسس���هخ���ودودستیاب���یبه
سرمای���هازطری���قمؤسس���اتمال���یبودهان���د،
جل���ب ب���رای اخی���ر دههه���ای در تنه���ا ام���ا
سرمایهگ���ذاریمستقیمبهعن���وانشرکتهای
سهامیع���امواردب���ازارشدهاند.شی���وهجدید
جلبسرمایه،بهتغییراتچشمگیردرمدیریت
واندازهشرکتهایرسانهایمنجرشدهاست.
وسیستمه���ای تلویزی���ون پیدای���ش از پی���ش
کابلی،تعدادشرکتهایسهامیعاماندکبود.
کارایستگاههایتلویزیونی، حتیپسازآغازبه
شرکته���ایسهام���یعامتنه���اب���هشبکههای
تلویزیون���ی،برنامههایتلویزیونیوشرکتهای
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مح���دود سینمای���ی فیلمه���ای تولیدکنن���ده
کهتأمین کابلی میش���د.پدیدآمدنتلویزی���ون
تجهی���زاتونص���بوراهان���دازیآنب���هسرمایه
هنگف���تنی���ازداردموج���بش���دت���اشرکتهای
ب���زرگبهص���ورتشرکتهایسهامیع���امبرای
تأمی���نسرمایهالزمجهتتأسی���سوراهاندازی
اینگونهمؤسساتپابهعرصهفعالیتبگذارند.
کهبا دردهه1970شرکته���ایصاحبروزنامه
ساختارهایمالکیتخصوصیواموالشخصی
ادارهمیشدن���د،ب���رایتأمی���نسرمایههایالزم
جهتتوسعهدامنهفعالیتخودبهشرکتهای

سهامیعامتبدیلشدند.
مداخله دولت در بازار

دولته���ابرایاج���رایسیاستهایعمومییا
س���روسام���اندادنبهمکانیزمعرض���هوتقاضا
درب���ازار،تشوی���قرقاب���توحمای���تازصنای���ع
ن���وپ���ا،دربازارمداخل���همیکنن���د.سیاستهاو
مقرراتدولتیبرایحمایتازتولیدکنندگانو
مصرفکنندگان،ی���ابرآوردننیازهایاجتماعی
وی���ادرپاس���خب���هفشاره���ایتولیدکنندگ���انیا
گذاشت���ه ب���هاج���را مصرفکنندگ���انتدوی���نو
میشود.شرکتهایرسانهایاغلببادخالت
وتعیینتکلیفازسویدولتمواجهاند.شبکه
تلویزیون���یدبلی���وآیویب���یدرپ���یمداخل���ه
دول���تدرساخت���ارب���ازاررسانهه���ایصوت���یو
گزی���رشدب���رایادام���هفعالیتدر تصوی���ری،نا
کند. ک���ارخ���ودراتمدی���د شه���ربوفال���و،پروان���ه
کهمؤسس���هحفاظتازمحیطزیست هنگامی
باص���دوردستورالعملیازروزنامههاخواستتا
کنندو فاض���البچاپخانههایخ���ودراآزمایش
کرابادقتوتدابیر فضوالتشیماییخطرن���ا
کنند،ای���ناقدامدرواقع، احتیاط���یالزمدفن
نوع���یدخال���تدول���تدرب���ازارب���ود.درسطح
کالن،حکومتهایسرمایهداریبرای اقتصاد
تأمینپولوافزایشمالیاتهابرایزیربناهای
اقتص���ادیواجتماع���ی،سروسام���اندادنبه
ت���ورم، )نظی���ر اقتصادی-اجتماع���ی مشک���الت
کردن کند بیک���اریوفقر(وتح���رکبخشیدنیا
کشور،دربازاردخالتمیکنند. رش���داقتصادی
درسط���حاقتصادخرد،حکومته���ابرایرونق
کردن بخشی���دنبهصنایعوتج���ارتوبرطرف

را الزم تدابی���ر صنای���ع، اقتص���ادی مشک���الت
ک���ردهوسیاستهاییرااعم���المیکنند اخ���ذ
ک���هنتای���جمطلوببههم���راهداشت���هوعوارض

نامطلوبراازمیانبرمیدارد.
ک���هدولتهابا مزای���اوامتیازها،تدابیریاست
کاالهاوخدم���اتدولتیازطریق عرض���هارزان
کنت���رلووابست���ه صنای���عومؤسس���اتتح���ت
ب���هدولت،خدماتوی���ژهایب���هشرکتهاارائه
میده���د.ازمصادی���قاینگونهمزای���اوامتیازها
شم���ول از معافی���ت و مالیات���ی تخفیفه���ای
اقتص���ادی اث���رات اس���ت. حکومت���ی مق���ررات
کاه���شهزین���هتولی���دودر امتیازه���اومزای���اب���ا
نتیج���هافزایشسودیارسان���دنآنبهسطحی
کهس���وداضاف���یانگیزهایب���رایتولی���دبیشتر

شود،همراهاست.
یاران���ه،یعنیپرداختپولنق���دازسویدولت
بهصنای���ع،جهتحمایتازیکصنعتیایک

تولیدخاص.
مالی���ات،یعن���یپرداخ���تپ���ولنق���دازس���وی
دول���ت ب���ه مصرفکنندگ���ان و تولیدکنندگ���ان

جهتتأمینهزینهفعالیتهایدولتی.
کم���ک یارانهه���اومزای���ارامیت���وانب���هعن���وان
ک���رد. طبقهبن���دی غیرمستقی���م ی���ا مستقی���م
که کمکهازمان���یحال���تمستقی���مدارد ای���ن
کمکویژهدراختیاریکرسانهخاص بهصورت
ی���ایکشرک���تتولی���دیق���رارمیگی���رد.یارانهها
ومزای���ازمان���یحال���تکمکغیرمستقی���مدارند
ک���هبهص���ورتمعافیته���ایمالیات���یدراختیار
گروههایمختلفرسانهایهمچونشبکههای
رادیو-تلویزیونییاروزنامههایارشتههایدیگر

تولیدیوخدماتیقرارمیگیرد.
دراقتص���ادرسانهایدونظری���همطرحمیشود
کهتولیدکنندگانبرنامههایرسانهای،عملکرد

خودراباتوجهبهایندونظریهمیسنجند:
کهنظری���همطلوبی���تاستوبه اولی���ننظری���ه،
ک���هاقتصاددانهابرای اینموضوعمیپردازد
که اندازهگی���ریه���رواح���دازرضای���تخاط���ری
مصرفکنندگ���انبهدستمیآورند،مقیاسیبه
کهفایدهنامیدهمیشود.مطلوبیت کارمیبرند
که ع���ددیب���راس���اسمیانگی���نم���دتزمانی
روزانهیادرهفت���هصرفرسانههامختلفشده
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بهدستمیآید.
اندازهگی���ری معی���ار ع���ددی مطلوبی���ت
کاال رضایتخاط���رمصرفکنندگ���انازمص���رف
تولیدکنندگ���ان ب���رای موض���وع ای���ن اس���ت.
بسی���ار و... رادیوی���ی تلویزی���ون، برنامهه���ای
کانال ک���هبدانن���دمطلوبیتی���ک مه���ماس���ت
چق���دراست؟ی���امطلوبیتی���کبرنامهخاص.
و کااله���ا انتخ���اب هنگ���ام ب���ه مصرفکنن���ده
در را قیم���ت و مطلوبی���ت ب���ازار در خدم���ات
ک���هدرتولیدات نظ���رمیگیرن���د.نظریهبع���دی
رسانهایمطرحاستنظریهبیتفاوتیاستو
ک���ههرمصرفکننده، ب���رایناصلاستواراست
ب���رایخ���وداولویته���ایخاص���یداردوای���ن
مطلوبی���ت وخدم���ات کااله���ا ب���رای اولوی���ت

ویژهایدرنظرمیگیرند.
نظری���هبیتفاوتیب���راصلت���الشمصرفکننده
کااله���اوخدمات کث���ربهرهگی���ریاز ب���رایحدا
ک���هامک���انمص���رفبی���شازی���ک درشرایط���ی
ی���اخدماتمطرحاست،متکیاست. کاال نوع
مصرفکنندگ���انمیخواهن���دب���اایج���ادتعادل
کاالهایمتف���اوترضایتبیشتری درمص���رف
کنند.خریدروزنامه،رفتنبهسینماو... کس���ب
برایمصرفکنندگانومخاطبانخارجیدارد.
ب���هعنوانمثالدرایرانبهازایهرایرانی3/1
کانادا صندلیسینماوجوددارد،درحالیکهدر

وسوئد29/2و27/7است.
دخالت در اقتصاد رسانه ها

دخالتدول���تدراقتصادرسانههانیزازطریق
کنت���رل،امتیاز مکانیزمهای���یچ���ونتنظی���مو
ص���ورت مالیات���ی تدابی���ر و یاران���ه پرداخ���ت و
کنترلیعنیتنظیم میگیرد.سهنوعتنظی���مو
فن���ی،تنظیمساختارب���ازاروتنظیمرفتاری،به
عنوانابزاریبرایحمای���تازمنافععمومیو
کاراییبازارقابلتوجهاست.تنظیمو تضمین
کنترلفنیازطریقتعییناستانداردهایفنی
کابلیوفرستندههایرادیو- ب���رایشبکههای
تلویزیون���یوتعیی���ناستاندارده���ایمکانیکی
برایتجهیزاتوماشینآالت،چاپروزنامهها
وتولی���ددستگاهه���ایصوتیوویدئ���و،صورت
کنگ���رهآمریکامبنی میگی���رد.قانونوضعشده
ب���رمل���زمب���ودنتولیدکنندگ���اندستگاهه���ای

گیرندهه���ایوی.اچ.افو تلویزیونیب���هتولید
یو.اچ.اف،ازجملهنمونههایاینگونهدخالت
ازس���ویدول���تاس���ت.تعیی���نفرکانسه���ای
الکترومغناطیس���یب���رایفرستندههایرادیو-
تلویزیون���ینی���زازدیگرم���وارددخالتدولتدر

زمینهتنظیمفنیاست.
دخال���تدول���تدرساخت���ارب���ازاررسانهه���ااز

گونصورتمیگیرد: گونا راههای
و صوت���ی فرستندهه���ای ب���ه پروان���ه اعط���ای

تصویری.
کاب���لدرچارچ���وبنوع���ی امتی���ازاستف���ادهاز
اقدامضدتراستبرایجلوگیریازادغامهای
افق���یوعم���ودیوشکلگی���ریانحصاره���ادر

برخیازبازارها.

کمکهای پرداخ���توامواعتبارودیگ���رانواع
مالیجهتتوسعهرسانهها.

کردنب���ازاربه ک���هدرص���ورترها تن���وعمالکیت
کمبرآنتحققنخواهدیافت. دستنیروهایحا
قوانی���ن در میت���وان را ساخت���اری تنظی���م
ممنوعیتمالکیتچندجانب���هبرخیرسانهها
ومالکی���تچندگان���هفرستندهه���ایصوت���ی-
ک���ه دی���د تراس���ت ض���د قوانی���ن و تصوی���ری
تولیدکنندگانفیلمه���ایسینماییراازتملک

سالنهاینمایش)سینما(منعمیکند.
کنت���رلرفت���اریب���همعن���ایتعیی���نرفتاره���ای
قابلقبولبرایفعالی���تفرستندههایرادیو-
کابل���یاس���ت.ازجمل���ه تلویزیون���یوتلویزی���ون
کنترلهامیتوانازتالشبرایجلوگیریاز این
نطقهایتنددربرنامههایرادیو-تلویزیونیو
کنترلمحتوایغیراخالقیفیلمهایسینمایی،
کتابهاومجالتنامبرد.دولتباتوسل ویدئو،
ب���هقانونض���دتراس���ت،فعالیته���ایرسانهها

دخالتدولتدر
اقتصادرسانههاازطریق
مکانیزمهاییچونتنظیم
کنترل،امتیازوپرداخت و
یارانهوتدابیرمالیاتیصورت
میگیرد.
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گردانندگان نظی���ر:قیمتگ���ذاری،توافقمی���ان
رسانهه���ابرایاعمالیکقیم���تواحد،تعیین
قیمته���ایغیرقابلرقابتوتقسی���مبازاربین
ک���همانعازفعالی���تآزادانهرسانهها رسانهه���ارا

میشود،کنترلمیکند.
ک���ردن مل���زم اس���ت، معتق���د )1971( لوی���ن
رسانههایصوتیوتصویریبهدریافتپروانه
ودخال���تدول���تدرتخصی���صفرکانسه���ای
الکترومغناطیس���یب���رایاینگون���هرسانههاراه
توسع���هورش���دسیستمه���ایارتباط���یمتک���ی
ب���رفرکانسه���ایالکترومغناطیس���یرابست���هو
کالنیبرای دههه���ای1930و1950درآمدهای
اینگون���هسیستمه���ا،ب���هارمغ���انآوردهاست.
لوی���نمیگوی���د،دخال���تدول���تدرب���ازاربای���د
ک���هبهسود مح���دودباشدت���اراهب���رایرقابتی

مصرفکنندگاناست،هموارشود.
اعط����ایامتی����ازومزای����ایخاصازس����ویدولت
گونیرادر گونا بهبرخ����یازرسانهها،بحثه����ای
ک����هتقویت زمین����هسیاسته����ایعمومیدولت
صنای����عرسان����هایرابهدنبالدارن����د،برانگیخته
اس����ت.ازجمل����هاینمزای����اوامتیازه����ایدولتی،
نظی����ر مالیات����ی معافیته����ای برخ����ی اعط����ای
گه����یدر بخشودگ����یمالی����اتناش����یازف����روشآ
چندینایالتآمریکاواعطایتخفیفهایویژه
کتابها پستیب����رایتوزیعروزنامهه����ا،مجالت،
وبروشوره����ایتبلیغات����یازطری����قشبک����هپستی
کش����وراس����ت.ازم����وارددیگ����راینگون����هامتیازه����ا
کهبرخیازروزنامهها حمایتازروزنامههااست
راازشمولقانونض����دتراستمستثنیمیکند.
درخواستوموافقتب����ااینگونهامتیازهااغلب
کردنزمینهجریانآزاداطالعات بهبهانهفراهم
واطالعرسانیبهعم����وممردمومنافعاجتماعی
ناشیازاینگون����هاقداماتصورتمیگیرد.یکی
ک����هازسالهاپیشدر ازمهمتری����نامتیازهای����ی
کاهشن����رختوزیع آمریک����امعم����ولبودهاس����ت،
مطبوع����اتازطری����قشبکهپست����یاست.هدف
ازاعط����ایای����نامتیاززمان����یتقویتبنی����همالی
کاستنازهزینه ناش����رانورفاههمگانیازطریق
کاست����نازهزینه گاه����یبود، کس����باطالعاتوآ
کی گاهیبود،اماب����هاعتقاد کس����باطالع����اتوآ
یلبوویچ)1986(اینامتیازدرعینحالابزاری

برایجلبحمایتناشراندراواخرقرننوزدهم
تلقیمیشد.

دولتازچهارطریقعمدهمیتوانددراقتصاد
کند: بازارمداخله

وضعقوانینومقرراتبازدارنده.
اعطایمزایاوامتیازات.

پرداخترایانه.
وضعمالیات.

دخال���تدرنح���وهفعالی���تصنع���تازطری���ق
وض���عقوانی���نب���هسهشک���لص���ورتمیگیرد.
رعای���ت و تعیی���ن نظی���ر فن���ی، مق���ررات اول،
کنت���رلفعالیتهای استاندارده���ایخ���اصو
کیفیتو عادیصنعتجه���تتضمینرقابت،
رعایتمسائلایمنی.دوم،دولتبرایتنظیم
ساختارب���ازاردخالتمیکند.ای���نمداخلهدر
جهتکنترلتعدادتولیدکنندگانوفروشندگان
وت���الشبرایتن���وعبخشیدنبهساخت���اربازار
کهبرای ص���ورتمیگیرد.ازجمل���هشیوههایی
تنظی���مساخت���ارب���ازارم���ورداستف���ادهاس���ت،
کهبر اعط���ایامتی���ازاتوی���ژهوپروان���هاس���ت
اس���اسآنهاانواعخاص���یازساختارهامجازو
حمایتمیشوند.سوم،حکومتها،باتدوین
قوانینومقرراتنحوهرفتارشرکتهاراتنظیم
که میکنند،وازفعالیتهایضدرقابتیآنها،
میتوان���دب���رایبازارزی���انآورباش���د،جلوگیری
کنت���رلنرخه���او میکنن���د.ع���الوهب���رای���نب���ا
کالن قیمته���ادرجهتتحققاهدافاقتصاد
یاکنترلعوارضخارجیزیانآورگامبرمیدارد.
چهار الگوی مختلف درباره نقش دولت ها در 

اقتصاد مطبوعات
چگونگیدخالتحکومتدراقتصادمطبوعات
بهماهیترابطهمیانحکومتوشهروندانش
بستگ���یدارد.چنانچ���هشهرون���داندربراب���ر
حکوم���ت،حالتتسلیمطلبان���هداشتهباشند؛
گمراهکنن���ده و استب���دادی شک���ل مداخل���ه،
روزنامهه���ا تمکی���ن ب���رای و گرفت���ه خ���ود ب���ه
استف���ادهمیش���ود.هرچهماهی���تحکومتها
گیرت���ر فرا ف���ردی آزادیه���ای و آزادمنشانهت���ر
باشد،مداخلهحکومتدراقتصادمطبوعاتبا

کمتریهمراهخواهدبود. استبداد
می���زاندخال���تدول���تب���هم���وازاتنیازه���ای
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اقتص���ادیمطبوعاتافزایشونوسانمییابد.
می���زاندخال���تدول���تب���همی���زانثب���اتمالی
مطبوع���اتبستگ���یدارد.می���زاندخال���تب���ه
هنگ���امتأمی���نحداق���لنیازه���ایمطبوعات���ی
افزای���شمییاب���دوبهمحضتأمینای���ننیازاز

کاهشمیگذارد. طریقمنابعغیردولتیروبه

ن���وعدخالتدول���تدراقتص���ادمطبوع���اتبه
کشور گرایشهایسیاسی-اقتص���ادیهر ن���وع
بستگ���یدارد.نظریههایسیاس���یواقتصادی
مسل���طی���ابرداشته���ایم���وردقب���ولازای���ن
نظریهه���ا،ماهیتوشکلدخال���تحکومتها
دری���کجامع���هخ���اصراتعیی���نمیکن���دودر
کهدر اینمیانالگوهایدخال���تدولتهایی
سطوحتوسعهاقتصادیودموکراتیکدروضع

کباشد. مشابهیقراردارند،نمیتواندمال
کش���وری،مداخل���هحکوم���تدراقتصاد دره���ر
کشور مطبوع���اتبادخال���تدول���تدراقتصاد
مطبوعات���ی سیاسته���ای اس���ت. همگ���ام
حکومتب���اسیاستهایاقتص���ادیحکومت
کل درقب���الصنایعدیگ���ردرچارچوباقتصاد

کشورهماهنگاست.
کتیک ها مقاصد، استراتژی ها و تا

گفته کارهای���ی درمقول���هتبلیغ���اتمقاص���دبه
کهقص���دداری���ددربلندم���دتانجام میش���ود
ک���هقصددارید دهی���دواهدافم���واردیاست
کوتاهم���دتبهسرانجامبرسانی���د.درمقوله در
کوتاهمدت،سالآتیومنظور تج���ارتمنظوراز

ازبلندمدت،سالهایپ���سازسالآتیاست.
بنابرای���نمقاص���دواه���دافم���واردیهستن���د
ک���هشم���اقص���ددستیاب���یب���هآنه���اراداری���د.
ک���هب���همنظ���وررسیدنب���هاین برنامههای���یرا
اه���دافومقاص���دتعیی���نمیش���ود،استراتژی
مینامن���د.انج���امیااج���رایآنبرنامهه���ارانیز
کتیکه���اموجباجرای کتی���کمینامن���د،تا تا
برنامهه���امیشون���د.همیش���هاینس���همرحله
اه���داف، و مقاص���د اول، داری���د: رو پی���ش را
کهمیخواهیدب���هدستآورید؛دوم، آنچ���هرا
ک���هموجبرسیدن استراتژیه���ا،برنامههای���ی
س���وم، و مقاص���دمیشون���د و اه���داف آن ب���ه
کتیکها،برنامهها کتیکه���ا،بااستف���ادهازتا تا

رااجرامیکنید.
دکترافخم����یبابیاناینکهاقتص����ادرسانهتابع
عواملبازار،وضعی����ترسانهویارانههایدولت
جازاینمواردبهعنواندرآمد بودهوهرچهخار
کیدبراینکه کسبش����ود،فسادآوراستوب����اتأ
کمکه����ایمستقی����مدولت،رسان����هراوابستهو
گفت؛درآم����داصلیمطبوعاتاز فاس����دمیکند،
کمکهای گهیو ک،آ طریقتکفروشی،اشترا
کاهشتعرفهپستیا غیرمستقیمدولتمانن����د
هزینهه����ایتوزیعتأمی����نمیش����ودودرآخرهر
سالنیزضروریاسته����رنشریهایبیالنمالی
کندتاوزارتخانههای خودراب����رایعموممنتشر
فرهن����گوارش����اداسالم����یوام����وراقتص����ادیو
دارای����یبتوانندب����رآنهانظ����ارتداشتهباشند.
گف����ت؛ گفتوگ����وب����اایسن����ا حسی����نافخم����یدر
خبرگزاریه����انی����زدرسراس����رجه����انب����هشک����ل
ادارهمیشون����د. تج����اری و دولت����ی،غیردولت����ی
خودکفابودهو خبرگزاریهایتج����اریمعم����واًل
کشوره����اودرشرایط����یخاص،از تنه����ادربرخی
کمکه����ایمالیصورت س����ویدولتب����هآنها
گرفت����هی����امیگی����رد.اوادام����هداد؛ای����ندرحالی
کش����ورم����اخبرگزاریه����ایداخلی ک����هدر اس����ت
تقریب����ًاهی����چن����وعدرآم����دینداشتهوج����زایرنا
ک،بخش����یازهزینههایشرا ک����هازطریقاشت����را
گردشمالی تأمینمیکند،سایرخبرگزاریهااز
مبتن����یبرب����ازاربرخ����وردارنیستند.ای����نمدرس
کیدبراینک����هادارهخبرگزاریها ارتباطاتب����اتأ
بهدوشکلسندیکاییوتعاونی،استقاللآنها

میزاندخالتدولتبه
میزانثباتمالیمطبوعات
بستگیدارد.میزاندخالت

بههنگامتأمینحداقل
نیازهایمطبوعاتیافزایش
مییابدوبهمحضتأمین

ایننیازازطریقمنابع
کاهش غیردولتیروبه

میگذارد.
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رابیشت����رتضمینمیکن����د،درب����ارهسندیکاهای
ای����نسندیکاه����ادر ک����رد؛ نی����زتصری����ح خب����ری
موضوع����اتتخصص����یفع����الب����ودهوازطری����ق
سازمانه����ایغیرانتفاع����یوغیردولت����یمانن����د
کارگریوانجمنهایدانشجویی اتحادیههای
ادارهمیشوندوب����ادریافتحقعضویتاعضا،
درآم����داصلیشانتأمینمیش����ود؛اطالعرسانی
درسطحاعضابودهوبهفروش آنهانیزمعمواًل
کس����بدرآم����داق����دامنمیکنند.وی خبرب����رای
گفت؛ دربارهوضعیتمالیرادیووتلویزیوننیز
کثر نظ����امادارهرادیووتلویزیونهایدولتیدرا
کشوره����ایجه����انس����ومبهص����ورتع����اموجود
کشوره����انی����زدرح����دیکشبکه داردودرسای����ر
دی����دهشدهوهزینهآنه����اازسویدولتتأمین
کرد،ام����ادرنظامرادیو میش����ود.اوخاطرنشان
کهبادولتیمتفاوتاست، وتلویزی����ونعمومی
بخش����یازدرآمدازطری����قفعالیتهایتولیدی
کتأمینشده وبخش����ینیزازطریقح����قاشترا
کمکوزی����رنظریک وبودج����هآنهابهص����ورت
هیأتامناتوزیعمیش����ود.درایننوعنظامهر
کهیکدستگاهتلویزیوندارد،ساالنهباید کس
کندودولت مبلغ����یثابتبهشبکهه����اپرداخت

نیزبرایندخلوخرجنظارتدارد.

هزینه ها و درآمدها
مدیری���تهزین���هومنابعدرآمدی،ب���هتعبیری
اصلیتری���نچال���شهراقتص���ادخ���ردوقاعدتًا
اقتصادرسان���هاست.یکمدیرمطبوعاتیباید

بتواند:
نسب���توسهمهری���کازاقالممه���مهزینهای

کاغذ، کن���د.ایناق���المعبارتن���داز: رامحاسب���ه
لیتوگراف���ی،چ���اپ،توزی���ع،حق���وقودستمزد،
حقالتحری���ر،قرارداده���ا،اج���ارهمح���لوسای���ر

هزینههایباالسری.
کند. نسب���توسهمهریکازدرآمدهارامعین
ای���نم���واردعبارتن���دازیاران���هدولت���ی،فروش،
گه���ی،سفارشات،حام���یمال���یودرآمدهای آ

غیرعملیاتی.
نگ���اهاستراتژی���کدرمدیری���تمناب���عایج���اب
نق���اطمه���مشناسای���یشون���دو میکن���د،اواًل
برنامهریزیبرآنهاتمرک���زیابدوثانیًاوضعیت
بهینهمعینش���ود.برخیازمدیرانمطبوعاتی
بهین���ه نقط���ه نمیدانن���د هن���وز ک���ه هستن���د
سیست���مآنه���اچ���هتی���راژیودرچن���دصفحه
است؟چهنسبتیازتیراژدرتهرانوشهرستان
کاغ���ذوچ���اپچ���هباشد؟ تزری���قش���ود؟ن���وع
قیم���تتکفروشی،می���زانتخفیفی���افرانشیز
گهیو...چه کثرحجمآ مشترک���ان،تعرفهوحدا
کهخود ارقام���یباشن���د؟هرچن���داینعوام���ل
تابع���یازعرض���هوتقاضاهستن���د،دریکنظام

تعادلیبرهمدیگرتأثیرمیگذارند؟
درآمده���ایی���کبنگ���اهمطبوعات���یصرفنظر
کمکه���ایدولت���ی،ازطریقف���روش)اعماز از
کوقراردادهایبازاریابی(و تکفروشی،اشترا
گه���ی)اعمازدولتی،تج���اریونیازمندیها(، آ

جلبمشارکتهاوانجامخدماتاست.
عوامل مؤثر بر تیراژ

ب���رایهرنشری���ه،تی���راژح���رفاولرامیزند.با
اثرگ���ذاریه���ماتف���اقمیافتد، تی���راژ،معم���واًل
گه���یوجنبههایدرآمدیتأمی���نمیشودو آ
کهدرذاتخود،یکقدرتاستبهاین رسانه

ساحتنزدیکمیشود.
اماچهتدابیریبایدانجامدهیمتاتیراژنشریه

ماباالتررود؟
نق���اط ازه���رچی���ز بی���ش شناسای���ی محی���ط: 
خ���أونقاطوف���وردقیق���ًاشناسای���یشوند.در
مارکتین���گ،ورودبهبازاراشب���اعشده،مستلزم
ص���رفان���رژیباالی���یاس���توبایدی���ا»رهبری
را ب���ودن« متف���اوت »رهب���ری ی���ا و قیم���ت«
کاریاستسنگی���ن.باالخرهوقتی ک���ه داشت
میخواهیمواردیکمیدانرقابتیشویم،باید

برایهرنشریه،تیراژحرف
اولرامیزند.باتیراژ،

اثرگذاریهماتفاق معمواًل
گهیوجنبههای میافتد،آ

درآمدیتأمینمیشودو
کهدرذاتخود،یک رسانه
قدرتاستبهاینساحت

نزدیکمیشود.



شماره 4 و 5
فروردین و اردیبهشت 93

19

ارزیابیمحیطووضعرقبارابدانیم.
در را دیگ���ران ادای و کپیب���رداری مزیت ه���ا:
آوردن،س���ممهل���کاس���ت.ه���رجغرافی���ا،ه���ر
فرهنگوخردهفرهنگ،هرزمانه،هرمخاطب
وهرسازمانپشتیباناقتضائاتخودرادارد.

صفح���ات ک���ت ما طراح���ی ک���ت:  ما
تعری���ف و محتوای���ی )چارچوببندیه���ای
گرفتنآنها گرایشهایموضوع���ی،ترتیبقرار

گرافیکمتناسببامأموریت(مهماست. و
محت���وا:محت����وایمنحص����رب����هف����ردومتمای����زبا
کدش����دنمطالب دیگ����ران،قلمزنان����یمشه����ورو
ماتوسطدیگررسانهه����اوبهویژهرسانهشفاهی
)گفتوگوه����ایروزان����همردم(نشریهم����ارامطرح

میکن����دوتی����راژب����االم����یرود.
ظرفیتسازیازطریقفعالیتهایپرمخاطب:
که چاپمتنی���کسریالروزانهپربیننده مثاًل
مردمب���هدیالوگه���ایآنعالقهمندهستندیا
کنکور چ���اپس���ؤاالتبرنامهه���ایتلویزیون���ی
یامسابق���هپیشبین���یبازیه���ایجامجهانی

فوتبالیاالمپیک.
تعامل���ی ش���دن یک رسان���ه و پیوند م���داوم با 
مخاطب: تعاملتضمیناصلیاستوازطریق
انعک���اسنظ���راتخوانندگ���اندرستونه���ای
خاصاستتاپاسخگوییب���هتلفنهایآنان،
جایمیلنویسندهوسردبیر،سرویسرایگان در

اطالعاتتکمیلیو....
این دادن جوای���ز ب���ه خری���داران روزنامه:مث���اًل
امکاندربعضیماشینه���ایچاپوجوددارد
کندو ک���هرویهرنسخ���ه،شمارهسریالچ���اپ
لذامیتوانهرروزبهشمارههایخاصیجایزه
کهفقط دادیافرمهای���یدرروزنامهانتشاریابد
نسخهاصلیآندرمسابقهایشرکتدادهشود.
ب���رایروزنامهها، انتخ���ابزم���انتوزی���ع:مث���اًل
کدامروز صبحیاعصربودن،برایهفتهنامهها
ازهفت���ه)باتوجهبهن���وعنشریهومیزانحضور

رقباو...(.
ی���ع: تحریریهی���کروزنامهباید سرع���ت در توز
درساع���تمشخصیفایلهایخ���ودرانهایی
ک���ههرچ���هزودترچ���اپوتوزیعش���ود.در کن���د
کشورمابهدلیلشباه���تمحتواییروزنامهها
گ���رمخاط���ب،اولصب���حب���هدکه ب���ایکدیگ���ر،ا

ک���ردوروزنامهم���انبودبه مطبوعات���یمراجع���ه
گراین احتمالزیاد،روزنامهرقیبرامیخردوا
اتفاقچندروزتکرارشود،ممکناستمشتری

دایمیرقیبشود.
کاف���ی:ت���ام���ردمندانن���دنشری���هم���ا تبلیغ���ات 
چ���ه از و دارد گیهای���ی ویژ چ���ه چیس���ت؟
تمایزهای���یب���ادیگرانبرخ���ورداراس���ت،نباید
انتظ���ارداشتهباشی���متیراژمانب���االرود.برای
گذاش���توالبتهبودجه، تبلیغ���اتبایدبودجه
حجمتبلیغ���ات،نوعرسانه،زم���انآن،نمادها
کارتخصصیاستوبایدتوسطاهلش و...یک

صورتپذیرد.
قیم����ت مناس����ب: قاعدت����ًاقیمتنشری����ههرچه
ارزانترباش����د،بهتراست؛زیراسببمیشوددر
رقاب����ت،مزیتداشت����هباشیم.البت����هبایدتوجه
کهبه داشت،ارزانیبیشازحدیاطوالنیمدت
نوعیدمپین����گتعبیرمیشود،تبع����اتزیررادر

بردارد:
که ال���ف(ب���رایمخاطبس���ؤالایج���ادمیکند

کجاتأمینمیشود. درآمدایننشریهاز
کدورتهمصنفیهامیشود. ب(موجب

دکهه���ای و توزی���ع شبک���ه ک���ه آنج���ا از ج(
را نشری���ه قیم���ت از درص���دی مطبوعات���ی،
کم میگیرند؛ارزانینشریه،انگیزههایآنهارا

میکند.
کمتر کاغذباطله گرقیم���تنشریهازقیمت د(ا
ک���هب���هجای باش���د،ای���ننگران���یوج���وددارد
کاغ���ذباطله توزی���ع،مستقیم���ًاب���هخری���داران

فروختهشود.
گه���یصرفنظ���رازجنبههای گه���ی: وج���ودآ آ
درآم���دیآنازاقبالمخاطبحکایتمیکند.
گهیهایریز گه���یم���یآورد،بهوی���ژهآ گه���ی،آ آ
وقتیفقط مردم���ی)نظی���رنیازمندیه���ا(مث���اًل
نیازمندیه���ای در گه���ی آ 20000 روز ی���ک در
180صفح���هاییکروزنامهچ���اپمیشود،به
کهحداقل20000نفرروزنامهرا معنایآناست
گهیآنهاچاپشدهاست میخرندتاببینندآ
وای���نبهمعنایتیراژتضمینیاست.البتهاین
کهفقط کاتالیزورعملمیکند اقداماتشبی���ه
کن���شبهعهده درش���روعنق���شدارد،تداوموا

خودمواداست.



شماره 4 و 5
فروردین و اردیبهشت 93

20

گهی آ
گه���ی-ک���هیک���یازمناب���عاصلی درمدیری���تآ
درآمدیهررسان���هبهویژهمطبوعاتاست-با

گزینهروبهروهستیم: چند
گهیهاشاملبازاریابی،	 باتأسیسسازمانآ

تعرفهگ���ذاری،تولیدووص���ول،مستقیمًابه
گهیمبادرتشود. جذبآ

گهیهابامأموریتهای	 مدیریتسازم���انآ
الگوی یادش���دهرابهپیمانبدهی���موعماًل

کنیم. پیمانمدیریتیرااجرا
کنیم)بهشخص	 گذار گهیهاراوا سازمانآ

کنسرسیوم(. حقیقییاحقوقییا
گهیهانیز گ���ذاریآ درقرارداده���ایوا معم���واًل

چندالگوقابلطرحاست:
مج���ری،درص���دیازوص���ولراب���هنشری���ه	

میدهد.

گهیچاپشده	 مجری،درص���دیازتعرفهآ
رابهنشریهمیدهد.

مج���ری،رقم���یثاب���تدرط���ولی���کدوره	
مشخصرابهنشریهمیدهد.

گهی گ���رخودمانعه���دهدارج���ذبوتولی���دآ ا
هستی���م،دستک���مبایدب���هاصولزی���رپایبند
باشی���متامناف���عبیشتریب���راینشریهحاصل

شود:
1.حوزهتحریریهوفن���یبایدنهایتهمکاریرا
گردرآخرین گهیهاداشتهباشند.ا باسازمانآ
گه���یجذبمیشود،نبای���دتحریریه لحظاتآ
گربه بگوی���دمطالبماحی���فمیشود.البت���ها
گه���یرسیدهایم، جایگاه���یمقت���دردرجذبآ
گهیدهن���دهتعیین کهب���رایآ اینم���اهستیم
ب���هاومیگویی���مساع���ات تکلی���فمیکنی���مو

گهیچ���هزمانیاست،ول���یوقتیبه پذی���رشآ
گه���ینیازداری���م)همبهجهتمال���یوهمبه آ
گهیدهن���دهرابرانیم. جه���تحیثیتی(نبای���دآ

گهیمیآورد. گهی،آ یادمانباشدآ
2.ازورودنیروه���ایتحریری���هب���همقولهجذب
ک���ار گه���یبهط���ورج���دیپرهی���زش���ود.ای���ن آ

فسادآوراست.
گهیه���ای آ ش���ود، ت���الش حتیالمق���دور .3
گرنشریه کنیم.ا متناس���ببانشریهخودجذب
گهی گ���رآ درح���وزهنفتاس���تحتیا م���امث���اًل
چیپسبهمادادن���د،ازخیردرآمدشبگذریم؛
گه���ینشریه،چاپ زی���راتاج���اافتادنهوی���تآ
گهیه���ایمتفرقهب���همصلحتنیس���ت.البته آ
وقت���ینشریهبهخوبیجاافت���اد)بهویژهازنظر
گ���رهمپی���شبیاید، گه���ی(تن���وعموضوعی،ا آ

نمایشگراقتدارمااستنهناچاری.
گهیرابطهای 4.بی���نتیراژومخاطبهدفوآ
کهه���ریکبهافزایشدو تنگاتن���گبرقراراست
کم���کمیکن���د،هرچندتی���راژتأثیر ح���وزهدیگر

فوریتریبردوحوزهدیگردارد.
گهیهای آ گهیمعمواًل کهصاحبانآ 5.ازآنجا
خ���ودراازطری���قمشاوره���ایتبلیغات���یخودو
آژانسهایتبلیغاتیبهنشریاتمیدهند،مبادا
اینوسوسهدرذهنمانجرقهبزندکهمیتوانیم
آژان���سرادوربزنی���مومستقیمًاب���امشتریوارد
گرچهنفعیآنیدارد کرهشویم.اینحرکتا مذا
ولیبهدلی���لرعایتنکردنقواع���دبازی،حتی
کوتاهم���دتب���هضررماتمامخواه���دشد.در در
شرکتهایتبلیغاتی،ویزیتورهاوواسطههاباید

اعتمادسازیانجامشود.
6.هرچ���هسط���حشرکته���ایتبلیغات���یباالت���ر
کمتریس���رمیزندو باش���د،رفت���ارغیرحرفهای
گهیهاراازویزیتورهایبهاصطالح چنانچ���هآ
کی���فبهدس���تبپذیریم،بایدمنتظ���رعواقبو

دردسرهایبعدیباشیم.
7.نظ���امتعرفهگ���ذاریتاب���ععرض���هوتقاض���او
بهوی���ژهتعرف���هنشری���اتمشابهورقی���باست،
ام���ادره���رص���ورتتخفیفه���ایب���االموج���ب

بیخاصیتشدنتعرفهمیگردد.
گ���رافزای���شتعرفهدرهرس���الدردو 8.شای���دا
گی���رد،بهترباش���د.میتوانمثل نوب���تصورت

بینتیراژومخاطبهدف
گهیرابطهایتنگاتنگ وآ

کههریکبه برقراراست
کمک افزایشدوحوزهدیگر

میکند،هرچندتیراژتأثیر
فوریتریبردوحوزهدیگر

دارد.
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هتله���اواساس���ًاصنع���تتوریس���م،دوقیمت
ب���رایفص���ولشیری���نوفص���ولمعمول���یسال
داش���توالبتهتعرفههارادرابتدایسالاعالم
ک���رد.قاعدتًابرخ���یمشتریانترجی���حمیدهند
درماههاینامرغوبسف���ارشبدهندتاازاین
کنن���دوخودای���نحرکت طری���قصرفهجوی���ی

کمیرونقبگیرند. باعثمیشود،اینماهها
ل اقتصادی رسانه استقال

کث���ررسانههایجدی���دبامشک���التاقتصادی ا
متنوعیروب���هروهستند.غالبآنه���اباترغیب
ی���کعقبهسیاس���یووع���دهوانتظ���ارپرداخت
بودجههایدولتیواردعرصهشدهاند،بنابراین
تواناییه���ای می���زان از دقیق���ی ب���رآورد آنه���ا
مدیریت���ی،رفت���اراقتص���ادی،ب���رآورداقتص���ادی
ب���ودنفعالیترسان���های،تغیی���ردرفضاوعمق
کامل، ب���ازار-ازرقابتناق���صبهسمترقاب���ت
رش���دهزینهه���ایپرسنلیوعملیات���ی،تغییرات
گهیدهندگانو شدیددررفتاربازارتبلیغ���ات)آ
گهیگیرندگ���ان(،تعدیلحمای���تمالیدولت، آ
کاهشاقبال کاهشتی���راژروزنامهه���ابهدلی���ل
مخاطب���انوتع���ددوتکثی���رشدی���دروزنامهه���ا
و...ندارن���د،بالطب���عاینهابخش���یازمشکالت

اقتصادیعیانرسانههااست.
ب���رای رسانهه���ا مدی���ران میرس���د، نظ���ر ب���ه
بای���د اقتص���ادی، چالشه���ای از برونرف���ت
کهباعثافزایش کنن���د تدابی���رجبرانیرااتخاذ
کاراییوبه���رهوریسازمانیخواهد راندم���ان،
ک���هدررسانهه���ای ش���د.یک���یازروشهای���ی
کشوره���ایفرانس���ه،انگلیسوای���االتمتحده
گ���ذاریسهامرسانه گرفته،وا م���وردآزمونقرار

کارکناناست. به
کارکن����ان،درواقعبه گ����ذاریسهامرسانهب����ه وا
نوعیتجربهتوسعهخصوصیس����ازی،آزادسازی
منابعرسانههاطیتاریختوسعهعلومارتباطات
کش����ور،شفافش����دنفعالیترسانهه����اوتعدیل
انحصاره����ایرسان����هایو...ب����هدنب����الدارد.1.
کارکنانرسانهخ����ودرادرمنافعآنیوآتی وقت����ی
سازم����انشریکبدانند،بهص����ورتجمعیتالش
کهدرآمدسازمانازمحلهایمختلف میکنند
کارکن����انب����ههیچوج����هبهجمع افزای����شیاب����دو
نیروهایمعارضسازمانینمیپیوندندوهزینه

نامشهودمدیریتراافزایشنمیدهند.
کارکن����انوروزنامهنگ����ارانسه����امی����ک 2.وقت����ی
رسان����هراخری����داریمیکنن����د،ای����نبدی����نمعنی
ک����هسرنوشتحیاتاقتص����ادی،اجتماعی است
وسیاس����یرسان����هراباآتیهم����ادیومعنویخود
ک����هشاخصهای پیوندزدهان����دوتالشمیکنند
تجاریوهزین����هپرسنلیوعملیاتیرسانهازرشد

متناسبیبرخوردارباشد.
کارکنان 3.وقتیزیانومناف���عسازمانیمیان
بهنسب���تسهمش���انازمالکیترسان���هتوزیع
شود،احس���استعلقسازمان���یدرآنهاشکل
از روزنامهنگ���ارانسهمش���ان میگی���رد.وقت���ی
محی���طحرفهایشانافزایشیابد،اندکاندک
»مدیری���تمشارکتی-راهبردی«ب���اچشمانداز
رشدجایگزین»مدیریتب���اریبههرجهت«و

حرکتدرمسیرهایمواجسیاسیمیشود.

گ���ذار وا کارکن���ان ب���ه رسان���ه وقت���یسه���ام .4
ش���ود،دیگری���کنف���ربهط���ورهمزمان»مدیر«،
گهیه���ا«و»دارای »سردبی���ر«،»مدی���رسازمانآ
کارکناندرانتخاب پستدولتی«نیست،سهم
مدیری���توشیوهه���ایراهبریرسان���هافزایش
گذاریسهام کهطرحوا مییابدوبدیهیاست
رسانهه���اب���هافرادجامع���هازطریقب���ازاراوراق
بهادار،شریکشدنمردمدراقتصادرسانهها،
رسان���های، فعالیته���ای ش���دن اقتص���ادی
واحده���ا، ای���ن فعالی���ت اقتص���ادی استق���الل

کثررسانههایجدیدبا ا
مشکالتاقتصادیمتنوعی
روبهروهستند.غالبآنها
باترغیبیکعقبهسیاسی
ووعدهوانتظارپرداخت
بودجههایدولتیوارد
عرصهشدهاند،بنابراین
آنهابرآورددقیقیازمیزان
تواناییهایمدیریتی،رفتار
اقتصادی،برآورداقتصادی
بودنفعالیترسانهای.
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تعدیلحمایتمالیدولتو...رادرپیدارد.
البتهاجرایاینطرحباابهاماتوآسیبهای
احتمال���ینی���زروبهرواس���ت.بهعن���واننمونه،
کارکنانرسانهها اینآسیبوجودداردوقت���ی
خ���ودراسهام���داراقتص���ادیسازم���انبدانند،
کس���بدرآم���دازمنابعو تم���امهموغ���مآنه���ا
محله���ایمشروعیانامطب���وعباشدورسالت
فرهنگیرسانهبهفراموش���یسپردهشود.یادر
م���ورددیگ���ر،دارندگانسه���اممدیریت���یرسانه
کنندبرخ���الفخواس���تروزنامهنگاران، ت���الش
سازمانخطمشیهاورسالتهایاجتماعیو
کناربگ���ذاردوبرای سیاس���یوفرهنگیخودرا
کثریدرآم���دسازم���ان،برنامههاییمغایر حدا
بانظ���رسهامدارانجزرابهسای���رشرکاتحمیل
کندویافرایندوشیوهانتخابمدیرانوبهنظر
میرسدعمومیش���دناقتصادرسانههایکیاز
مهمتری���نراهکاره���ایف���رارویتصمیمگی���ران

برایخروجازشرایطموجوداست.
نتیجه گیری

بحثاقتصادرسانهها،بسیارپیچیدهونیازبه
و ازسویمدیرانرسانهها برنامهریزیدقیق
در رسانه اقتصاد بررسی اس��ت. آنه��ا مالکین
باید آن پیرامون وبحث یکمقالهنمیگنجد
و ط��رف��داران از اع��م متفاوت نقطهنظرهای با
یاخصوصیصورت و دولتی اقتصاد مخالفان
گیردتابابررسیهایعلمیوعملیبهاقتصاد
ازدخالت گرچهطرفداری ا کند. کمک رسانه
و پشتیانی نوعی رسانهها، اقتصاد در دول��ت
حمایتازرسانههاینوپااستوایندخالت
درب��خ��شه��ایدی��گ��رش��ای��دب��هض���رررس��ان��هو

به پرداختن بنابراین ب��اش��د. دول��ت��ی اقتصاد
از عملی و علمی تحقیقات نیازمند بحث این
کهمتأسفانهدر رسانههایموفقجهاناست

کالسینمیگنجد. اینمقاله
ام���ابهطورخالصه:نگاهاستراتژیکدرمدیریت
نقاطمهمشناسایی منابعایجابمیکند،اواًل
شون���دوبرنامهریزیبرآنهاتمرک���زیابدوثانیًا
وضعیتبهین���همعینشود.مدی���رانرسانهها
ب���رایبرونرفتازچالشه���ایاقتصادی،باید
کهباعثافزایش کنن���د تدابی���رجبرانیرااتخاذ
کاراییوبه���رهوریسازمانیخواهد راندم���ان،
ک���هدررسانهه���ای ش���د.یک���یازروشهای���ی
کشوره���ایفرانس���ه،انگلیسوای���االتمتحده
گ���ذاریسهامرسانه گرفته،وا م���وردآزمونقرار

کارکناناست. به
کارکن���ان،درواقعبه گ���ذاریسهامرسان���هبه وا
نوعیتجربهتوسع���هخصوصیسازی،آزادسازی
منابعرسانههاطیتاریختوسعهعلومارتباطات
کش���ور،شفافشدنفعالی���ترسانههاوتعدیل

انحصارهایرسانهایو...بهدنبالدارد.
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