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مدیریت استراتژیک اقتصاد تلویزیونی

چکیده
جهان� در�سطح� رسانه� اثرگذارترین� و� مهم�ترین� به�عنوان� است� دیرزمانی� تلویزیون� رسانه�
محسوب�می�شود.�ازاین�رو�سازوکارهای�اقتصادی�اداره�این�رسانه�بسیار�بااهمیت�است.�
کاربست�اصول�و�تکنیک�های�در�مدیریت�و�مطالعات�مربوط�به� اقتصاد�رسانه�تلویزیون،�
این�رسانه�است.�در�مدیریت�رسانه�تلویزیون�مقوله�هایی�مانند�تولید،�انتشار�و�بازاریابی�و�
در�مطالعات�آن�بررسی�موضوعاتی�نظیر�آزادی�بیان،�دسترسی�به�رسانه،�اثرات�اجتماعی�

مضامین�رسانه�ای�و�اثرات�فناوری�ارتباطات�رخ�می�نماید.
موضوع�مقاله�پیش�رو�مدیریت�استراتژیک�اقتصاد�تلویزیونی�است.�این�مهم�پیوندی�قوی�
با�رشته�ی�بازاریابی�و�اقتصاد�دارد.�ازاین�رو�اهمیت�مدیریت�اقتصادی�این�رسانه�مشتمل�
بر�تولید،�انتشار�و�استفاده�از�برنامه�های�این�رسانه�برای�اهل�فن�و�برای�عموم�عالقه�مندان�
و�مخاطبان�ضروری�به�نظر�می�رسد.�این�مقاله�چگونگی�تأمین�منابع�درآمدی�و�مصارف�

کرده�است. هزینه�ای�را�با�رویکرد�استراتژیک�و�با�استفاده�از�فن�تحلیل��SWOTبررسی�

کلیدی: گان  واژ
تلویزیون,� اقتصاد� در� �SWOT تکنیک� کاربست� تلویزیونی،� اقتصاد� کلیدی:� واژه�هـــای�
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مقدمه
ــوی�با� ــژیــک�پــیــونــدهــایــی�قـ ــریــت�اســتــرات »مــدی
رشته�های�بازاریابی�و�اقتصاد�سازمانی�صنعتی�و�
کاربردی�آن�نظیر�مالیه�و�حسابداری� حوزه�های�
مقاله� ایـــن� در� ازایـــــن�رو� �.)1997 دارد«)هــــــچ،�
رویــکــرد� بــا� تلویزیونی� پخش� اقــتــصــاد� مــوضــوع�
مدیریت�استراتژیک�موردتوجه�قرارگرفته�است.�
ابتدا�چند�مفهوم�اقتصادی�و�سطوح�آن�)نمودار�

شماره�1(�مرور�می�شود:
دانــش،� و� اطــالعــات� اقتصاد� اطــالعــات:� اقتصاد�
فرآیندهای�تولید،�توزیع�و�انتشار،�ذخیره�سازی�
نمادها�و� انتقال� دانــش�و� و� اطالعات� مصرف� و�
یا� مستقیم� بــه�طــور� کــه� را� درآمـــدهـــایـــی� کــلــیــه�
مــی�آیــد،� دســت� بــه� طــریــق� ایــن� از� غیرمستقیم�

تجزیه�وتحلیل�می�کند.�)همدانی:�1390).
اقتصاد�فرهنگ:�اقتصاد�فرهنگ�یعنی�تخصیص�

منابع�مالی�به�فعالیت�های�فرهنگی،�پژوهشی،�
که�در�جامعه�انجام�می�شود.� آموزشی�و�تبلیغی�

)رضایی:1386).
از� تلفیقی� رســانــه� ــتــصــاد� »اق رســـانـــه:� اقــتــصــاد�
اصــول� بــا� ارتــبــاطــات� و� رســانــه� مطالعات� مبانی�
کــاربــرد�آن�هــا�در�مدیریت� بــررســی� و� اقــتــصــادی�
رسانه� مطالعات� اســت.� بخش� ایــن� بنگاه�های�
آزادی� نظیر� موضوعاتی� بررسی� به� ارتباطات� و�
اثـــرات�اجتماعی� ــه،� بــه�رســان بــیــان،�دســتــرســی�
مضامین�رسانه�و�اثرات�فناوری�ارتباطات�جدید�
»بحث� دیگران:25(.� و� می�پردازد.«)اتکینسون�
گردانندگان� کــه� اســت� ایــن� ــه�ای� رســان اقــتــصــاد�
چگونه� موجود� منابع� از� بهره�گیری� با� رسانه�ها�
سرگرم�کننده� و� اطالعاتی� نیازهای� و� خواسته�ها�
بــرآورده� را� جامعه� و� کنندگان� گهی� آ مخاطبان،�
می�کنند.�این�علم،�عوامل�مؤثر�در�تولید�خدمات�
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تولیدات� این� تخصیص� و� رسانه�ای� کاالهای� و�
)پــیــکــارد:7).  می�کند«� بــررســی� مصرف� بــرای� را�
اقــتــصــاد� �)1996( ــاران� ــبـ آلـ تــعــریــف� ــاس� اســ ــر� »بـ
از� رسانه�ای� صنایع� استفاده� چگونگی� بر� رسانه�
تأمین� محتوا،�جهت� تولید� برای� کمیاب� منابع�
می�کند.� کید� تأ متعدد� نیازهای� و� خواسته�ها�
اقتصاد� �)1998( دیــگــران� و� الکساندر� دیــدگــاه� از�
کسب�وکار�و�فعالیت�های�مالی� رسانه�به�عملیات�
در� محصول� فروشنده� و� تولیدکننده� بنگاه�های�
)گیلیان� دارد.«� اشاره� رسانه�ای� مختلف� صنایع�

دویله.2002).

به�عنوان� تلویزیونی� اقتصاد� تلویزیونی:� اقتصاد�
رسانه� اقتصاد� اســت.� رسانه� اقتصاد� از� بخشی�
به�عنوان�زیرمجموعه�اقتصاد�فرهنگ�و�در�پیوند�
»تلویزیون� اســت.� جامعه� سیاسی� اقتصاد� بــا�
کــســب�وکــار�اســت�و�بــرای�بــه�دســت�آوردن� یــک�
کمیاب،� منابع� تخصیص� بـــرای� یــا� مــخــاطــب،�
تصمیم�گیری�های�اقتصادی�الزم�است.�به�عنوان�
ــرای�یــک�شــبــکــه�پــخــش�تــلــویــزیــونــی،� ــ نــمــونــه�ب
تــصــمــیــمــات�مـــربـــوط�بـــه�تــخــصــیــص�مــنــابــع�در�
ــکــســانــدر�و� ــخــاذ�مــی�شــود.«)ال ــازار�ات ــ چــنــدیــن�ب

دیگران:313.1998).

نقش رسانه ها در جوامع امروزی
ســـوادآمـــوزی،� گــســتــرش� شهرنشینی،� تــوســعــه�
صنعتی�شدن�و�امروزی�شدن�جوامع،�تفاوت�ها�
و�تنوع�فرهنگی�و�تعامالت�فرهنگ�ها�با�یکدیگر�
کسب�اطالعات�هر�چه�بیشتر�انسان�ها�از� زمینه�
برای� افــراد� اســت.� کــرده� فراهم� را� زندگی� محیط�

اطالعاتی� عطش� خــود� زندگی� محیط� شناخت�
چنین� بــه� درســـت� رســانــه�هــا� ــد.� ــ دارن مستمری�

محیط� ــزرگــی� ب زیـــرا� مــی�دهــنــد؛� پــاســخ� عطشی�
و� بین�المللی� و� ملی� محلی،� ابــعــاد� در� زنــدگــی�
کسب� امــکــان� ــردی،� فـ و�منابع� فــرصــت� نــبــودن�
به� فــردی� میان� به�صورت� را� محیط� از� اطالعات�
ازایــن�رو� نمی�دهد.� کشور� یک� شهروندان� آحــاد�
چنین�وظیفه�ای�به�رسانه�ها�محول�شده�است.
رسانه�ها�به�عنوان�وسیله�ارتباطی�و�کارکنان�آن�ها�
طیفی� دوســر� بین� جمعی� ساز� ارتباط� به�عنوان�
و� عرضه�کنندگان� طیف� یکسر� که� می�گیرند� قــرار�
اخبار،� و� اطالعات� کنندگان� تقاضا آن� دیگر� سر�
سرگرمی�و�تفریحی�و�مطالب�آموزشی�و�تبلیغاتی�

قرار�دارند.
رسانه�ها�در�دایره�جغرافیایی�خاصی�ازجمله�در�
می�کنند� فعالیت� فراملی� و� ملی� محلی،� سطح�
ــا�»عـــام«� ــاص«�ی ــا�»خــ و�مــخــاطــبــان�هـــدف�آن�هـ
گــروه� ــه،� رســان یــک� مــخــاطــبــان� وقــتــی� هستند.�

گسترش  � توسعه شهرنشینی، 
سوادآموزی، صنعتی شدن و 

امروزی شدن جوامع، تفاوت ها 
و تنوع فرهنگی و تعامالت 
فرهنگ ها با یکدیگر زمینه 

کسب اطالعات هر چه بیشتر 
انسان ها از محیط زندگی را 

کرده است فراهم 
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آن�مخاطبان� به� باشند� مردم�جامعه� از� خاصی�
یک� مــردم� عموم� هرگاه� می�شود.� اطــالق� خاص�
آن� بــه� باشند� رســانــه� مخاطب� هـــدف،� جامعه�

مخاطبان�عام�اطالق�می�شود.
زادگاه�هر� و� تریسی�)Tracey(�خاستگاه� گفته� به�
فلسفه�جامعه� در� و�بصری�فقط� فلسفه�سمعی�
و� سمعی� سیستم� یا� تلویزیون� و� ــو� رادی و� اســت�
ارزش�هــا،� نمادین� بیان� جز� چیزی� هرگز� بصری�

گسترده� به�معنای� نیازهای�جامعه� و� انتظارات�
رسانه�ها� و�دیگران:60(.� )اتکینسون� نیست.� آن�
ازلحاظ�مالکیت�به�سه�شکل�مالکیت�عمومی،�
دولتی�و�خصوصی�اداره�می�شوند.�هر�یک�از�این�
رسانه�ها�منش�)خط�مشی(�و�روش�خاص�خود�را�

در�انجام�وظایف�دارند.
مالکیت،� نوع� اســاس� بر� شبکه�ها� این� از� هریک�
)نمودار�شماره� را�دارند.� شیوه�های�خاص�خود�
در� مقوله� مهم�ترین� سرمایه�داری� نظام� در� �.)2
مخاطبان� و� اســت� بـــازار� اقتصاد� رسانه�ها� بــاب�
رسانه�ای� پیام�های� »مصرف�کننده«� نقش� در�
بر� مبتنی� ــانـــه�ای� رسـ ــظــام�هــای� ن در� هــســتــنــد.�
ســرویــس�خــدمــت�عــمــومــی،�مــهــم�تــریــن�مقوله�
نقش� در� مــخــاطــبــان� و� مــحــســوب� دمــکــراســی�
هدف� مهم�ترین� می�شوند.� معرفی� »شهروند«�
نظام�سرمایه�داری�سودآوری�ولی�در�نظام�مبتنی�
بر�دمکراسی�خدمت�به�عموم�هدف�اصلی�است.�
کسب�وکار� هدف�رسانه�ها�در�نظام�سرمایه�داری�
و�تجارت�است�ولی�در�نظام�مردم�ساالری�ارتقای�
گاهی�مردم�و�تعلیم�و�تربیت�اولویت�اصلی� تراز�آ
تعیین� را� رسانه� اداره� مالکیت�شیوه� نوع� است.�
مرکز� دولتی� و� عمومی� رسانه�های� در� می�کند.�
کشور� عمومی� منابع� رسانه،� مالی� منابع� تأمین�
است.�در�بخش�خصوصی،�محل�تأمین�منابع،�

سرمایه�گذاران�بخش�خصوصی�هستند.

نمودار شماره 2 : انواع مالکیت در 
رسانه های جمعی

شهروندان� تمام� به� عمومی� خدمت� تلویزیون�
ــاره�فــرهــنــگ�هــا،�مذاهب� کــشــور�ازجــمــلــه�پـ یــک�
می�دهد.� ارائـــه� متناسب� خــدمــات� اقلیت�ها� و�
»نهاد� اعــضــای� عمومی� خــدمــات� تلویزیون� در�
متشکل� مــردم،� نمایندگان� اغلب� را� رسانه�ها«�
غیردولتی� سازمان�های� و� انتخابی� نهادهای� از�
می�دهند.� تشکیل� دولــت� نمایندگان� البته� و�
شهر،� شــورای� نمایندگان� مجلس،� نمایندگان�
سندیکاها،� نمایندگان� حقوق�دانان،� نماینده�
که�از� نمایندگان�قشرهای�نخبه�و�بانفوذ�جامعه�
نهاد� این� تعیین�می�شوند.� رأی� طریق�صندوق�
رسانه�ای،�سیاست�های�رسانه�را�تعیین�می�کند�
هستند.� پاسخگو� نهادی� چنین� به� مدیران� و�
رسانه�دولتی�نیز�بر�اساس�چگونگی�شکل�گیری�
انــجــام�وظــیــفــه� آن� ــودی� ــ فــلــســفــه�وجـ و� ــت� ــ دول
به� رسانه�ها� نظام�ها،� این� از� هریک� در� می�کند.�

شیوه�های�مختلف�اداره�و�مدیریت�می�شوند.
فرایند تولید و پخش تلویزیون

و� درونـــی� طــریــق� دو� از� تلویزیونی� شبکه�های�
می�کنند.� تأمین� را� خــود� بــرنــامــه�هــای� بــیــرونــی�
زیرسیستم� ســه� تلویزیون� در� فعالیت� فرایند�
عمده�اصلی�دارد.�فرایند�تولید،�فرایند�بازاریابی�
)نمودار� تبلیغات.� و� بازاریابی� فرایند� و� توزیع� و�
تولید� اقــتــصــاد،� واژه�شــنــاســی� »در� �.)3 شــمــاره�
که� گفته�مــی�شــود� �یــا�خــدمــاتــی� کــاال بــه�ایــجــاد�
در�صنایع� مـــی�آورد.� وجــود� به� را� آن�هــا� »بنگاه«�
و� فیزیکی� از�محصوالت� تولید� انواع� با� رسانه�ای�

 مهم ترین هدف نظام  �
سرمایه داری سودآوری 

ولی در نظام مبتنی بر 
دمکراسی خدمت به 

عموم هدف اصلی است
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گرفته� رسانه�های�چاپی�)نظیر�روزنامه�و�مجله(�
پخش� )نظیر� پخش� رسانه� گذری� تا�محصوالت�
هستیم.«� مواجه� سرگرمی(� برنامه�های� و� اخبار�
»تصمیم�گیری� ــران:73(.� ــگــ ــ دی و� )اتــکــیــنــســون�
کاالیی�و�به�چه�میزان�باید�تولید� درباره�اینکه�چه�
تولیدکنندگان� تعامالت� به�وسیله� عمومًا� شــود�
معمواًل� مــی�شــود.� مشخص� مصرف�کنندگان� و�
نــقــش�بسیار� بــرنــامــه� بــســتــه�بــنــدی� بــنــگــاه�هــای�
مهمی�را�در�زنجیره�عرضه�ایفا�می�نمایند�و�میان�
که�می�خواهند�محتوی�تلویزیونی� برنامه�سازانی�
که� مــخــاطــبــانــی� و� ــنــد� ــرســان ب ــروش� ــ فـ را� ــود� خــ
کانال�های�تلویزیونی�را�دریافت�نمایند� مایل�اند�
به�عنوان�واسطه�حضور�پیدا�می�کنند.«�)گیلیان�
دویله:148(.�»برای�هر�یک�از�صنایع�رسانه�ای،�
ــازار،�اســتــفــاده�از� ــ ــوزیــع،�پــوشــش�ب کــانــال�هــای�ت
فیزیکی،� ــع� ــوزی ت تــکــنــیــک�هــای� و� واســطــه�گــرهــا�
اهمیت�و�جایگاه�مدیریت�توزیع�نیز�برحسب�هر�
یک�به�نحو�قابل�مالحظه�ای�با�یکدیگر�متفاوت�
بازاریابی� ــگــران:75(.� دی و� )اتکینسون� اســت.«�
بازار،� مطالعه� و� شناسایی� شامل� کلی� واژه� یک�
ارزیابی�و�استانداردسازی�محصوالت�و�خدمات�
و�نیز�تبلیغات�و�فروش�آن�هاست.�)اتکینسون�و�

دیگران:77).
نمودار شماره 3: فرایند فعالیت

 در شبکه  تلوزیونی

»ساختار�انتخاب�ها�در�صنعت�پخش�تلویزیونی�
نــخــســت؛� عـــامـــل� اســـــت:� عـــامـــل� دو� از� ــر� ــأث ــت م
رقابت�های�بین�فناوری�های�توزیع�است.�شامل�
خانگی،� ماهواره� گیرنده�های� کابلی،� تلویزیون�

دیجیتال� دوســویــه� تلویزیون� و� )دی�وی�دی(�
از� هرکدام� روی� که� است� فشاری� دیگر؛� عامل� و�
خود� بــازار� بتوانند� تا� دارد� وجود� فناوری�ها� این�
فزاینده� از�عهده�هزینه�های� و� گسترش�دهند� را�

رقابت�برآیند.«�)الکساندرو�دیگران:316).
فعالیت�های� سایر� همانند� تلویزیونی� »پخش�
که� عــرصــه�رســانــه�در�بـــــازاری�اتــفــاق�مــی�افــتــد�
 dual( مــحــصــولــی� دو� بـــــازار� آن� بـــه� اصـــطـــالحـــًا�
یک� محصول� نخستین� می�گویند.� �)product
آن� برنامه�ای� خدمات� تلویزیونی،� پخش� بنگاه�
تلویزیونی� پخش� بنگاه� دیگر� محصول� اســت...�
مخاطبان� بــه� دسترسی� اســت.� آن� مخاطبان�
کنندگان� قابل�قیمت�گذاری�و�فروش�به�تبلیغات�

است.«)گیلیان�دویله:112).
»شبکه�های�تلویزیونی�به�دو�دلیل�لزومًا�به�دنبال�
کثر�سازی�تعداد�مخاطبان�نیستند�)اون�و� حدا

تبلیغ�کنندگان� اینکه� نخست� ویــلــدمــن،1992(.�
مدنظر� شناختی� جمعیت� ویژگی�های� به� بسته�
در�یک� به�مخاطبان�خاصی�عالقه�مندند.�دوم�
هزینه� که� دارد� وجود� احتمال� این� رقابتی� بــازار�
کثر�سازی�مخاطبان�یک�برنامه�از�ظرفیتی� حدا
فــراتــر�رود.� ــودآوری�آن�وجـــود�دارد� بـــرای�ســ کــه�

)الکساندرو�دیگران:329(.«
مدیریت استراتژیک در اقتصاد تلویزیونی

از� بررسی� این� تلویزیونی�در� اقتصاد� تبیین� برای�
 SWOTمنظر�رویکرد�استراتژیک�از�روش�تحلیل�
استفاده�شده�است.�این�روش�یک�تکنیک�قوی�

 بنگاه های بسته بندی  �
ً
 معموال

برنامه نقش بسیار مهمی را در 
زنجیره عرضه ایفا می نمایند 

که  و میان برنامه سازانی 
می خواهند محتوی تلویزیونی 

خود را فروش برسانند و 
که مایل اند  مخاطبانی 

کانال های تلویزیونی را دریافت 
نمایند به عنوان واسطه حضور 

پیدا می کنند.
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هر� بیرونی� و�محیط� درونی� فضای� تحلیل� برای�
به�عنوان� �SWOT تحلیل� روش� اســت.� رســانــه�
و� فرصت�ها� و� و�ضعف� قوت� نقاط� یک�منظومه�
تهدیدهای�هر�سازمان�را�در�پیوند�با�یکدیگر�و�با�
مقایسه�مستمر�تحلیل�می�کند�و�استراتژی�های�

متناسب�را�انتخاب�می�کند.
استراتژی�سازمانی�نقشه�ای�برای�رقابت�در�بازار�
موفق� استراتژی� استراتژیک؛� »تناسب� و� اســت�
سازمان� آنچه� کــه� مــی�دانــد� اســتــراتــژی� نوعی� را�
با� آن(� )شایستگی�های� دهــد� انــجــام� مــی�تــوانــد�
کاری�خود�هم�راستا� نیازها�و�تقاضاهای�محیط�

رسانه�ای� سازمان�های� ــچ،184(.«� )هـ می�سازد�
اطمینان� با�عدم� و� متغیر� پیچیده،� در�محیطی�
به� اشـــاره� »پیچیدگی� می�کنند.� فعالیت� زیـــاد�
این� بــه� تغییر� نــرخ� دارد.� محیط� تنوع� و� تعدد�
نحوی� بــه� عناصر� ایــن� کــه� می�کند� اشـــاره� نکته�
شتابان�تغییر�می�کنند.�عدم�اطمینان�محیطی�
و� پیچیدگی� میزان� بین� تعامل� نوعی� به�عنوان�
نرخ�تغییر�در�محیط�تعریف�می�شود�)هچ،161(.«�
و� رسمیت� میزان� تلویزیون� رسانه� در� ــن�رو� ازایـ
تقسیم�کار� و� گرایی� تخصص� اســتــانــداردســازی،�
این�خود� برسد.� به�حداقل�ممکن� باید� تمرکز� و�

تأثیر�زیادی�در�هزینه�های�رسانه�دارد.
ــه�ای�در�درون�شـــبـــکـــه�ای�از� ــانـ هــر�ســـازمـــان�رسـ
سازمان�های�متعامل�و�رقیب�قرار�دارد.�)نمودار�
از� متشکل� ســازمــانــی� بین� »شبکه� �.)4 شــمــاره�
رقبا،� مــشــتــریــان،� ــیــه،� اول مـــواد� عرضه�کنندگان�
موسسه�های�تنظیمی�–�نظارتی�و�ذی�نفع�های�
رابطه� نظریه� ســه� ــچ،123(.� ــت.«)هــ اســ خــاص�
می�کند.� تبیین� به�خوبی� را� محیط� با� ســازمــان�
ســازمــانــی،� جمعیت� بــوم�شــنــاســی� نــظــریــه�هــای�
نهادی.�»زمانی� نظریه� و� وابستگی�منابع� نظریه�

محیط،� تقاضاهای� با� سازمان� قابلیت�های� که�
انتخاب� ســازمــان� شــو� مــی� همسو� یــا� متناسب�
بوم�شناسی� )دیــدگــاه� بیابد� مــی� بقا� و� مــی�شــود�
اختیارش� در� الزم� منابع� ســازمــانــی(� جمعیت�
و� منابع(� وابستگی� )دیدگاه� می�شود� داده� قــرار�
مشروعیت�پیدا�می�کند�)دیدگاه�نهادی(.�بر�این�
تناسب� فعاالنه� مدیریت� به� استراتژی� اســاس�
دارد� توجه� رقابتی� مزیت� تحقق� برای� راهبردی�
را�تضمین� بقاء،�سودآوری�و�شهرت�سازمان� که�

کرد�)هچ،185(.« خواهد�
نمودار شماره 4: شبکه بین سازمانی

  شبکه

اتحادیه ها موسسه های تنظیمی  

نظارتی  

    مرصف کنندگان    عرضه کنندگان

        )مشرتیان( 

         رشکا                 ذی نفع های خاص

   رقبا

سازمان

اقتباس�از�ماری�جو�هچ�1997.
مــایــکــل�پـــورتـــر�ســـه�اســـتـــراتـــژی�عــمــومــی�بـــرای�
دستیابی�به�مزیت�رقابتی�پایدار�مطرح�می�کند.�
ــردن.� ک تمرکز� و� متمایزسازی� هزینه،� رهــبــری�
کاهش�هزینه�های�تولید�در� رهبری�هزینه�دایر�بر�
مقایسه�با�رقبا،�متمایزسازی�به�تنوع�محصوالت�
در� شــرکــت� از� منحصربه�فرد� ذهــنــی� تصویر� یــا� و�
کردن�اشاره�بر�تمرکز�بر� اذهان�مشتریان�و�تمرکز�

بخش�خاصی�از�بازار�دارد.�)هچ،188).
تکوین�یک�رسانه��3مرحله�دارد.�)نمودار�شماره�
مراحل� از� یــک� هــر� در� رســانــه� یــک� تأسیس� �.)5
حــوزه� بــا� متناسب� ــدازی� ــ راه�انـ و� اجـــرا� مطالعه،�
هرچه� دارد.� نیاز� هزینه�هایی� بــه� جغرافیایی،�
گسترده� حوزه�جغرافیایی�فعالیت�و�پیام�رسانی�
شود،�نیاز�رسانه�به�اعتبارات�بیشتر�خواهد�شد�

کرد. که�باید�برای�تأمین�هزینه�ها�برنامه�ریزی�
مرحله اول: امکان سنجی رسانه

سه نظریه رابطه سازمان با  �
محیط را به خوبی تبیین می کند. 
نظریه های بوم شناسی جمعیت 

سازمانی، نظریه وابستگی منابع 
و نظریه نهادی. 
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امکان�سنجی�یکی�از�مراحل�مهم�تکوین�رسانه�
و� رادیــویــی� ایستگاه� تأسیس� مطالعه� اســـت.�
تلویزیونی،�روزنامه،�مجله�و�یا�هر�نوع�رسانه�دیگر�
بین�المللی،� در�سطح� جغرافیایی� حوزه� یک� در�
ملی�یا�محلی�به�امکان�سنجی�دقیق�و�سنجیده�

نیاز�دارد.
»اقتصادی«،� »فنی«،� بعد� �5 در� امکان�سنجی�
»زمــانــی«� و� »عملیاتی«� حــقــوقــی«،� و� »قــانــونــی�
انجام�می�شود�و�بر�اساس�مأموریت�ها�و�اهداف�

رسانه،�طرح�جامع�برای�اجرا�تهیه�می�شود.
ــات�و� ــه�ای�بــه�امــکــان ــانـ در�بــعــد�»فــنــی«�هــر�رسـ
ــت�هــا�و� ــأمــوری تــجــهــیــزات�فــنــی�بــــرای�تــحــقــق�م
وظایف�نیاز�دارد.�تعیین�وسایل�فنی�و�چگونگی�

دستیابی�به�آن�ها�موردبررسی�قرار�می�گیرد.
ــتــصــادی«�وضــعــیــت�ســرمــایــه�گــذاری� از�بــعــد�»اق
ــداث�تــأســیــســات،� ــ ــأمــیــن�هــزیــنــه�هــای�احــ و�ت
تجهیزات� مربوط،� ایستگاه�های� و� ساختمان�ها�
امــور� ســایــر� و� انــســانــی� منابع� تأمین� ــیــاز،� مــوردن

پشتیبانی�موردتوجه�قرار�می�گیرد.
در�بــعــد�»قــانــونــی�و�حــقــوقــی«�اخـــذ�مــجــوزهــای�
و�چگونگی� رســـانـــه�ای� فــعــالــیــت� بـــرای� قــانــونــی�
مقررات�و�نظامات�حقوقی�در�عرصه�بین�المللی�
کنترل�ها�و� و�ملی�و�همچنین�محدودیت�های�و�

اعمال�نظارت�مراجع�قانونی�مطالعه�می�شود.
و� تحقق� چگونگی� بــه� عملیاتی� امکان�سنجی�
عملیاتی�شدن�طرح�رسانه�ای�مربوط�می�شود.�
بهره�برداری� به� و� اجــرا� چگونه� طــرح� یک� اینکه�
ــعــات�امــکــان�ســنــجــی� مـــی�رســـد�ازجــمــلــه�مــطــال
برنامه� نیز� طــرح� زمــانــی� امکان�سنجی� اســـت.�
به� و� آغــاز� طــرح� که�یک� با�مدت�زمانی� را� ــزان� ری
مراحل� و�همچنین� بهره�برداری�می�رسد� مرحله�

کار�آشنا�می�کند. پیشرفت�
ح مرحله دوم: عملیاتی شدن طر

مطالعات� جریان� در� که� طرحی� مرحله� ایــن� در�
اجرا� مرحله� به� اســت� تهیه�شده� امکان�سنجی�
مأموریت�ها،� طــرح� ایــن� در� مــی�شــود.� گذاشته�
ــف�تــعــیــیــن�شــده�بـــرای�رســانــه،� ــداف�و�وظــای اهــ
موردنیاز،� تأسیسات� و� ساختمان�ها� تأسیس�
نیروی� تأمین� تدارکاتی،� و� فنی� تجهیزات� تهیه�
نیازهای� سایر� و� ــان� آن مــهــارت�آمــوزی� و� انسانی�
ــیــرد.�در� ــرار�مــی�گ ــ ــانـــه�ای�مــــورد�دقـــت�نــظــر�ق رسـ
رسانه�الکترونیک�مانند�تلویزیون�جذب�نیروی�

ساختمان�های� تهیه� حــرفــه�ای،� و� متخصص�
تلویزیونی،� ایــســتــگــاه�هــای� اداری،� تــولــیــدی،�
امکانات�استودیویی،�تجهیزات�فنی�و�ملزومات�
موردنیاز�پرسنل�و�سایر�نیازهای�تدارکاتی�است.

مرحله سوم: راه اندازی رسانه
در�این�مرحله�پس�از�تحقق�عملیات�اجرایی�
رسانه،�فعالیت�های�تولید�و�پخش�بر�اساس�

مأموریت�ها�و�اهداف�تعیین�شده�آغاز�می�شود.�
فعالیت�های�تولید�و�پخش�بر�اساس�نقش�های�

سه�گانه�وسایل�ارتباط�جمعی�یعنی�اطالع�رسانی،�
آموزشی�و�سرگرمی�برنامه�ریزی�می�شوند.�

وظیفه�یک�رسانه�اجرای�یکی�از�این�نقش�ها�و�یا�
ترکیب�های�متفاوتی�از�این��3نقش�باشد.

مرحله امکان سنجی

اجرای عملیات

راه اندازی رسانه

منودار شامره5 : مراحل تکوین رسانه

کسب�سود�از�طریق� رسانه�های�تجاری�باهدف�
معرفی� به�منظور� )فــضــا(� مــکــان� و� زمـــان� فـــروش�
مخاطبان� بــه� صــنــایــع� صــاحــبــان� مــحــصــوالت�
ــع�پـــل�ارتــبــاطــی� ــ ــ کـــه�درواق فــعــالــیــت�مــی�کــنــنــد�
محسوب� مخاطبان� و� صنایع� صــاحــبــان� بین�
رسانه� مالکیت� کــه� رسانه�هایی� در� می�شوند.�

رسانه های تجاری باهدف  �
کسب سود از طریق فروش زمان 

و مکان )فضا( به منظور معرفی 
محصوالت صاحبان صنایع به 

مخاطبان فعالیت می کنند
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بر اساس مدل عقالیی، فرایند  �
استراتژی با تحلیل محیط 

)ارزیابی خارجی( و ارزیابی 
سازمان )ارزیابی داخلی( آغاز 

می شود. 

ی
یون

ویز
د تل

صا
 اقت

ک
تژی

ترا
اس

ت 
یری

مد

از� بــخــشــی� ــا� ی ــــت� ــه�دول ب کــامــل�متعلق� ــه�طــور� ب
میزان� بــا� متناسب� اســت� دولــت� بــه� متعلق� آن�
ــودجــه�عــمــومــی�اســتــفــاده� مــالــکــیــت�دولـــت�از�ب
که�مالکیت�آن�متعلق�به� می�کند.�در�رسانه�هایی�
بخش�خصوصی�است�هزینه�های�رسانه�از�منابع�

بخش�خصوصی�تأمین�می�شود.

ــــی و بــرون ســازمــانــی  ــان ــازمــ تــحــلــیــل درون ســ
)SWOT تکنیک(

بــر�اســـاس�مــدل�عــقــالیــی،�فــرایــنــد�اســتــراتــژی�با�
ــی� ــاب ارزی و� خــارجــی(� ــابـــی� )ارزیـ محیط� تحلیل�
ــاز�مـــی�شـــود.� ــ ســـازمـــان�)ارزیــــابــــی�داخـــلـــی(�آغـ
فرصت�ها� شناسایی� به�عنوان� خارجی� ارزیــابــی�
به� ســـازمـــان� بـــرای� ــه�محیط� ک تــهــدیــدهــایــی� و�
داخلی� ارزیابی� می�شود.� تفسیر� مــی�آورد،� وجود�
آشکار�می�سازد.� را� و�ضعف�سازمان� قوت� نقاط�

)هچ،190(.(�نمودار�شماره�6).
ازاین�رو�برای�تحلیل�استراتژیک�اقتصاد�سازمان�
نقاط� تلویزیونی�چهار�مؤلفه�اصلی�نقاط�قوت،�
تــهــدیــدات� فــرصــت�هــای�مــحــیــطــی�و� ضــعــف�و�

محیطی�را�تحلیل�می�کنیم.

نمودار شماره 6: تکنیک SWOT و مؤلفه های 
اصلی آن . در صفخه ی بعد

توان کاهش هزینه تولید
منابع مالی موجود 
وفاداری مشرتیان 

امکانات جدید تولید 
حق امتیازهای گوناگون

محدودیت های تولیدی 
 مدیریت

  باال بودن هزینه ها
  ارایه تصویر سازمانی

قابلیت افزایش تولید 
   ورود به بازارهای جدید 

            امکان دستیابی به فناوری 
های مورد نیاز

تغییر سالیق مخاطبان  
احتامل ورود رقبای جدید 

 تغییر مغررات دولتی

قوت های 

سازمان

ضعف های 

سازمان

فرصت های 

محیطی

تهدید های 

محیطی

الف: نقاط قوت
توان� شامل� تلویزیونی� سازمان� هر� قوت� نقاط�
موجود،� منابع� افــزایــش� تولید،� هزینه� کاهش�
وفاداری�مخاطبان،�امکانات�جدید�تولید،�حق�

گون�است. گونا امتیازهای�
1.�کاهش�هزینه�تولید:�صنعت�تلویزیونی�صنعتی�
که�از�ژانرهای�متعددی�در� به�غایت�متنوع�است�

صنعت� این� می�برد.� استفاده� تلویزیونی� برنامه�
است� مبتنی� تــک�واحــدی� تولید� اســتــراتــژی� بــر�
بطوریکه�هیچ�دو�اثر�و�برنامه�تلویزیونی�نه�تنها�در�
تلویزیونی� تمام�شبکه�های� در� بلکه� یک�شبکه�
تشابه� اســت� ممکن� هرچند� نیست،� همسان�
کاهش�هزینه�های� برای� ازاین�رو� باشند.� داشته�
تولید�باید�از�شیوه�هایی�خاص�رسانه�ها�استفاده�
هزینه�ها� کاهش� و� انبوه� تولید� استراتژی� کــرد.�

کاربردی�در�دنیای�رسانه�ها�ندارد. چندان�
به� توجه� با� رسانه�ها� موجود:� منابع� افزایش� �:2
بــرای� متعدد� اعــتــبــاری� منابع� از� مالکیت� ــوع� ن
که� می�شوند� بهره�مند� خــود� رســانــه�ای� فعالیت�

در�این�مقاله�به�مهم�ترین�آن�ها�اشاره�می�شود.�
منابع� طــریــق� دو� از� رســانــه�هــا� ــدی� ــ درآم منابع�
)غیردولتی(� منابع�خصوصی� و� )دولتی(� عمومی�

تأمین�می�شوند.
درآمــدهــای� عــمــومــی:� مــنــابــع� �.1.2
یک� �.)7 شــمــاره� )نــمــودار� عمومی�
گون� گونا ردیــف�هــای� شامل� رسانه�

درآمدی�به�این�شرح�است:
که� بــودجــه�عــمــومــی:�رســانــه�هــایــی�
ــــف�درآمـــــدی�اســتــفــاده� ــن�ردی از�ایـ
نسبت� اســاس� بر� � معمواًل می�کنند�
از�بودجه� مالکیت�دولت�در�رسانه،�
می�کنند.� اســتــفــاده� کشور� عمومی�
ــا�ردیـــف�هـــایـــی� ــ ــه�ردیــــــف�ی ــ ــاالن ســ
منابع� محل� از� خــاصــی� ــودجــه�ای� ب
کشور�به�آن�ها�اختصاص�داده�می�شود. عمومی�
دریافت�یارانه�)subsides(:�یارانه�یعنی�تخصیص�
یا�پرداخت�پول�نقد�از�سوی�دولت�در�زمینه�ای�
فعالیت�های� از� حــمــایــت� بــه�مــنــظــور� ــا� ی خـــاص�

رسانه�ای.
 :(Regulations(وضع�قوانین�و�مقررات�حمایتی�
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دخالت�در�نحوه�فعالیت�صنعت�از�طریق�وضع�
قوانین�به�سه�شکل�انجام�می�شود.

رعــایــت� و� تــعــیــیــن� نــظــیــر� ــنــی� ف مـــقـــررات� اول:�
فعالیت�های� کنترل� و� خــاص� اســتــانــداردهــای�
کیفیت� عادی�صنعت�به�منظور�تخمین�رقابت،�

و�رعایت�مسائل�ایمنی.
بــازار�دخالت� تنظیم�ساختار� بــرای� دولــت� دوم:�
این� از� پروانه� و� ویــژه� امتیازات� اعطای� می�کند.�
کــه�بــر�اســـاس�آن�هـــا�انـــواع�خــاصــی�از� ــوع�اســت� ن

ساختارها�مجاز�و�حمایت�می�شوند.
مقررات� و� قوانین� تدوین� با� حکومت�ها� ســوم:�
نحوه�رفتار�شرکت�ها�را�تنظیم�می�کنند.�عالوه�بر�
کنترل�نرخ�ها�و�قیمت�ها�در�جهت�تحقق� این�با�
عــوارض�خارجی� کنترل� یا� کالن� اقتصاد� اهــداف�

گام�برمی�دارند.�)پیکارد:163). زیان�آور�
از� یکی� می�تواند� مقررات� تعیین� و� قانون�گذاری�

کردن� منابع�درآمدی�رسانه�ها�تلقی�شود.�محول�
خاصی� نوع� برای� مجوز� یا� پروانه� صدور� وظیفه�
رسانه�ها� بــه� هنری� و� فرهنگی� فعالیت�های� از�
شمول� از� شــدن� معاف� وجــه،� دریافت� قبال� در�
آن�ها�موجب�صرف� اجرای� که� قوانین� از� بعضی�
قالب� درآمــدهــای� کسب� یا� سنگین� هزینه�های�
امتیازات� تصویب� رســانــه�هــاســت.� بـــرای� تــوجــه�
همچنین� رسانه�ها،� کارکنان� بــرای� خاص� مالی�
کنترل�رقبا�از�طریق� حمایت�از�رسانه�ها�از�طریق�

اعمال�مقررات�ازجمله�این�موارد�است.
اعطای�مزایا�و�امتیازات�)advantages(:�تدابیری�
کاالها�و�خدمات� که�دولت�ها�باعرضه�ارزان� است�
مــؤســســات�تحت� و� طــریــق�صــنــایــع� از� دولــتــی�
ویـــژه�ای� خــدمــات� دولـــت،� بــه� وابسته� و� کنترل�
این� �.))163  :Picard.دهـــنـــد ارائــه� شرکت�ها� به�
کاالها�و�خدمات�را�در� گونی�از� گونا تدابیر،�طیف�
در� ویژه� تخفیف�های� اعطای� مانند� برمی�گیرد،�
کاالهای�موردنیاز�رسانه�ها�در�مواردی� نرخ�انواع�

نرخ� و� دولتی� نــرخ� بین� قابل�توجهی� تفاوت� که�
استفاده� تمهید� همچنین� اســت.� مشهود� بــازار�
ارزان� اجـــاره� مانند� دولــتــی� امــکــانــات� از� رایــگــان�
ساختمان�های�دولتی،�استفاده�رایگان�یا�ارزان�
کز�و�مؤسسات�وابسته�به�دولت�و� از�خدمات�مرا

کارشناسان�دولتی�از�آن�جمله�است.
یعنی� مــالــیــات� �:)taxation( مالیاتی� معافیت�
و� تولیدکنندگان� ســوی� از� نقد� پــول� پــرداخــت�
هزینه� تأمین� ــرای� ب ــت� دول بــه� مصرف�کنندگان�
به� نظر� ــکــارد:163(.� ــی پ ــتــی.(� دول فعالیت�های�
با� رســانــه�ای� مختلف� فعالیت�های� بــرای� اینکه�
توجه�به�نوع�فعالیت،�تعرفه�های�مالیاتی�اعمال�
بخشودگی� گرفتن� نظر� در� بــا� دولـــت� مــی�شــود،�
به�رسانه�ها� تعیین�شده� مالیات� از� یا�بخشی� کل�

کمک�مالی�می�کند.
بــرای� رسانه�ها� � معمواًل گمرکی:� معافیت�های�
زمینه� در� خــود� هــای� فعالت� توسعه� و� گسترش�
از� بخشی� فنی� تجهیزات� و� برنامه�ای� تولیدات�
کشور�تهیه�می�کنند.� نیازهای�خود�را�از�خارج�از�
تلویزیونی� و� رادیــویــی� فــرســتــنــده�هــای� تأمین�
سایر� و� تصویر� و� صــدا� مــلــزومــات� و� تجهیزات� و�
تولیدات� همچنین� و� رســانــه� صنعت� نیازهای�
فیلم،� قبیل� از� تلویزیونی� و� رادیویی� برنامه�ای�
سریال�و�موسیقی�برای�پخش�از�رسانه�مستلزم�
که�اعمال�معافیت� گمرکی�است� پرداخت�حقوق�
قالب� درآمــــدی� منبع� ــت� دولـ ســـوی� از� گــمــرکــی�

توجهی�برای�رسانه�ها�تلقی�می�شود.
نمودار�شماره�7:�منابع�عمومی�رسانه�تلویزیون

  
منابع عمومی

�بودجه�عمومی

�وضع�قوانین�و�مقررات�
 (regulations)

بخشودگی�مالیات�
(taxation)

اعطای�مزایا�و�
 (advantages(امتیازات�

�دریافت�یارانه�
(sobsides) گمرکی �معافیت�های�

نقاط قوت هر سازمان تلویزیونی  �
کاهش هزینه تولید،  شامل توان 

افزایش منابع موجود، وفاداری 
مخاطبان، امکانات جدید تولید، 

گون است. گونا حق امتیازهای 
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2.2.�درآمدهای�اختصاصی:�این�درامدها�نیز�به�
غیر� درآمدهای� و� تولیدی� درآمدهای� دودسته�

تولیدی�تقسیم�می�شوند.�)نمودار�شماره�8).
دسته�اول:�درآمدهای�تولیدی

که�رسانه�ها�در�آن�شرکت�دارند� کاالیی� اولین�بازار�
گاهی� کاال�)که� بازار�تولیدات�رسانه�ای�است.�این�
از�آن�با�عبارت�تولید�محتوا�یاد�می�شود(�شامل�
قالب� در� کــه� اســت� سرگرمی�هایی� و� اطــالعــات�
رادیویی� برنامه�های� کتاب،� و� مجله� روزنــامــه،�
تولیدات� و� فیلم� و� کابلی� تلویزیونی،�خدمات� و�

ویدئویی�عرضه�می�شود.�)پیکارد:25).
بــیــشــتــر�رســـانـــه�هـــا�در�آن� کـــه� ــازاری� ـــ بـ دومـــیـــن�
از� برخی� گرچه� اســت.� گهی� آ ــازار� ب ــد� دارن حضور�
بی�قیدی� ســر� از� اســـت� ممکن� صــاحــب�نــظــران�
به� را� فضا� و� زمــان� رسانه�ها،� که� باشند� معتقد�
گهی�دهندگان�می�فروشند�اما�به�تعریف�دقیق�تر� آ
و�جامع�تر�رسانه�ها�دسترسی�به�مخاطبان�را�به�

گهی�ها�می�فروشند�)پیکارد:27). صاحبان�آ
می�خواهند؛� سرگرمی� و� اطــالعــات� »بینندگان�
به� بازرگانی� گهی�های� آ برای� کنندگان� تبلیغات�
این�ها،� تمام� بین� اشترک� اما� بیننده�اند؛� دنبال�
ســود،�چگونه� بــرای�خلق� اینکه� از� است� عبارت�
درآمد� کثر� حدا که� کنند� استفاده� خود� منابع� از�
و� الکساندر� باشند.(� را�داشته� و�حداقل�مخارج�

دیگران:309(.«
گهی�)تبلیغات(:�درآمد�ناشی�از�تبلیغات� درآمد�آ
گــهــی�هــای�تــجــاری�یــکــی�از� ــانــی�و�پــخــش�آ ــازرگ ب
مهم�ترین�منبع�درآمدی�رسانه�ها�تلقی�می�شود�
کــشــورهــا�رســانــه�هــای� از� پـــــاره�ای� کــه�حــتــی�در�
شدن� بهره�مند� ــاوجــود� ب نیز� عمومی� خــدمــت�
خود� درآمــدهــای� از� بخشی� عمومی،� بودجه� از�
هــزیــنــه�ای� و� می�کنند� تــأمــیــن� طــریــق� ایـــن� از� را�
راه� ایــن� از� کامل� بــه�طــور� رســانــه�هــای�خصوصی�
سنتی� وسیله� تبلیغات،� درآمد� می�شود.� تأمین�
برنامه� تــجــاری� پخش�کنندگان� بــودجــه� تأمین�
شیوه� ایــن� منفعت� اقتصادی،� منظر� از� اســت.�
پــرهــیــز�از�مــصــرف�کــنــنــده�اســـت؛�امـــا�ایـــن�روش�
ضعف�هایی�دارد.�چون�سطوح�درآمد�با�تقاضای�
همبستگی� برنامه� پخش� بــرای� مصرف�کننده�
اقتصاد�سودآوری� به�سالمت� بیشتر� بلکه� ندارد،�
مصرف،� تقاضای� سطوح� و� شرکت�ها� فعالیت�

کننده�مربوط�می�شود.�)شانکلمن:70).
که� اســت� سوختی� به�مثابه� تبلیغات� ــد� ــ »درآم
را�به�حرکت�درمی�آورد� تلویزیونی� اقتصاد�پخش�
گهی�های�تبلیغاتی�و�تجاری�در�سطوح� و�فروش�آ
یک� درآمد� کل� تقریبًا� ملی� و� منطقه�ای� محلی،�
ایستگاه�پخش�را�تشکیل�می�دهد.�سایر�درآمدها�
کل�درآمد�است�شامل� �فقط��10درصد� که�معمواًل
از�طرف� که� اســت� پــرداخــت�هــای�جبرانی� ــواع� ان
می�شود... وابسته� ایستگاه�های� نصیب� شبکه�
آن� نام� از� که� همان�طور� جبرانی� پرداختی�های�
ایستگاه� یک� برای� که� است� درآمــدی� پیداست�
ــتــه�بــرای� پــخــش�تــلــویــزیــونــی�فــرصــت�ازدســت�رف
اختصاص�یافته� زمــان�هــای� در� تبلیغات� فــروش�
ــدر�و� ــکــســان ــنــد.«)ال بـــه�شــبــکــه�را�جـــبـــران�مــی�ک

دیگران:321-320).
رخــدادهــای� از� متأثر� تبلیغات� درآمـــدی� »منبع�
سیاسی� تبلیغات� نمونه� به�عنوان� است� ادواری�
ــات�ریـــاســـت�جــمــهــوری� ــتــخــاب ان ــای� ــال�هـ در�سـ
تبلیغات� ــد� افــزایــش�مــی�یــابــد...�درآمـ بــه�شــدت�
همچنین�به�طور�مشخص�وابسته�به�بخش�های�

تولیدی�است.«�)الکساندر�و�دیگران:322).
که�خریداران�و�فروشندگان� »روش�دیگر�آن�است�

قیمت�گذاری� ــرای� ب تلویزیونی� تبلیغات� زمــان�
بینندگان� از�درجه�استقبال� بازرگانی� گهی�های� آ
استقبال� درجه� کنند.� استفاده� �)point rating)
برنامه� که�یک� بالقوه�ای� یعنی�درصد�مخاطبان�
گــیــری�مــی�کــنــنــد.«�)الــکــســانــدر�و� خـــاص�را�پــی�

دیگران:338).

که رسانه ها  � کاالیی  اولین بازار 
در آن شرکت دارند بازار 

تولیدات رسانه ای است. 
کاال شامل اطالعات  این 
که  و سرگرمی هایی است 

در قالب روزنامه، مجله و 
کتاب، برنامه های رادیویی 

و تلویزیونی و ... عرضه 
یمی شود.
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»یک�شبکه�پخش�تلویزیونی�الزم�است�به�نحو�
گهی�های�بازرگانی�را�مدیریت� عملیاتی،�قیمت�آ
ــه�هر� ب کــنــنــد.�فــروخــتــن�مــوجــودی�یــک�شبکه�
شبکه� یک� هنگامی�که� نیست.� درســت� قیمت�
غالبًا�در� اقــدام�می�کند،� فــروش�وقت�خود� بــرای�
پیدا� گذری� متقاضیان� سروکله� لحظات� آخرین�
گر�شبکه�ای�شکیبایی�الزم�را�نداشته� می�شوند.�ا
باشد�و�وقت�پخش�خود�را�قبل�از�موقع�بفروشد،�
نــمــی�تــوانــد�از�قــیــمــت�هــای�بـــاالتـــری�بـــرخـــوردار�
بپردازند.«� حاضرند� گذری� متقاضیان� که� شود�

)الکساندر�و�دیگران:329).
 1940 دهــه� در� روزنــامــه� مالکان� که� »همان�طور�
نگران�توسعه�رسانه�پخش�رادیویی�و�تلویزیونی�
بـــودنـــد،�نــســل�فعلی� تــبــلــیــغــات� مــوردحــمــایــت�
ــه�خــاطــر�توسعه� ــه�نــیــز�ب ــگــران�عــرصــه�رســان ــازی ب
محصوالت� سایر� و� تعاملی� تلویزیون� اینترنت،�
کاهش� نگران� جدید� چندرسانه�ای� خدمات� و�
حال� ...در� هستند.� خــود� تــجــاری� درآمــدهــای�
حاضر�اینترنت�رقابت�خود�را�با�رسانه�سنتی�آغاز�
برخی� بازاریابی� بودجه�های� از� سهمی� تا� کــرده�
اختصاص� خــود� بــه� را� بـــزرگ� تبلیغ�کنندگان� از�

دهند.«�)گیلیان�دویله:104-�103).
کننده� انتشار� یک� برای� کلیدی� نکته� »این�یک�
که�مطمئن�شود�درآمدهای�حاصل�از�هر� است�
بیننده�در�هر�ساعت�از�مشاهده�در�دنیای�جدید�
از� بیشتر� یا� و� سنتی� سیستم� به�مانند� دیجیتال�

.(24:Gali�Einav(».آن�است
گهی�های�بازرگانی�در�فضای�وب�و�تفاوت� درباره�آ
آشکاری� تــفــاوت�هــای� سنتی� شبکه�های� بــا� آن�
کلیدی�درباره�این�نوع� وجود�دارد.�»چند�نکته�
نام� تجربه� اینکه�یک� اول:� دارد.� گهی�ها�وجود� آ
می�کنند.� پیشنهاد� تعاملی� به�صورت� را� تجاری�
درگیر� گهی� آ با� مرحله�به�مرحله� به�صورت� را� کاربر�
که�پیش�ازاین�یادآور�شدیم� می�کند�و�همان�طور�
تأثیر� تحت� اســت� محتمل� بسیار� بیننده� یــک�
اجــازه� گهی� آ دوم� گیرد«.� قــرار� تجاری� نــام� پیام�
کند.� کنترل� را� کاربر�تجربیات�آن�ها� که� می�دهد�
و� کلیک� موضوعی� چه� روی� که� بگیرد� تصمیم�
گهی� آ ســوم:� کند.� توقف� آن� روی� مدت� به�چه�
مشتمل�بر�یک�پیشنهاد�رایگان�به�عنوان�محرک�
انگیزشی�آزمون�محصول�است،�اما�همیشه�نام�

آشکار� و� گهی�دهنده�معلوم� آ به� را� کاربر� آدرس� و�
.(17:Gali�Einav(�.می�کند

ــتــی:�رســـانـــه�هـــا�بــعــضــًا�بـــرای� تـــولـــیـــدات�مــشــارک
تولید� خود� موردنیاز� اعتبارات� از� بخشی� تأمین�
مؤسسات� سازمان�ها،� مشارکت� با� را� برنامه�ها�
ایـــن�طــریــق� از� انـــجـــام�مــی�دهــنــد.� بــنــگــاه�هــا� و�
این�گونه�مؤسسات�مبالغی�برای�برنامه�سازی�به�
دست�اندرکاران�رسانه�ها�در�قبال�دریافت�نوعی�

خدمات�رسانه�ای�پرداخت�می�کنند.
 :(conservation�of� resources( منابع� نگهداری�
راهبردهای� از� یکی� �)2002( فرگوسن� و� ایستمن�
منابع� نــگــهــداری� را� ــامــه�ســازی� ــرن ب در� کــلــیــدی�
که� �به�این�معنا�بوده�است� که�معمواًل می�دانند�
پخش� ســال� در� ــار� دوب برنامه� یک� از� قسمت� هر�
اعمال� با� اینکه�قسمت�های�پخش�شده� یا� شود�

ویرایش�های�الزم�به�روش�های�مناسبی�مجددًا�
گیرد. مورداستفاده�قرار�

که� چندمنظوره�سازی�)Repurpose(:�همان�طور�
اساس� بر� تالش�هایی� تازه�ترین� اشــاره�شد،� قباًل�
چندمنظوره� تــالش� گرفته،� صــورت� راهبرد� ایــن�
که�در�آن�شبکه�ای�یک�برنامه�واحد� سازی�است�
کانال�به�طور�مشترک�پخش�می�کند.� را�در�چند�

)الکساندر�و�دیگران:339).
 economies� of( فرصت� و� مقیاس� صرفه�های�
افزایش� با� گذشته� »در�دهه� �:)scale and scope
رقابت�در�بازار�تلویزیونی،�شبکه�ها�و�ایستگاهای�
پخش�مجبور�شدند�تا�برای�مقابله�با�چالش�های�
کسب�درآمد،�بیش�ازپیش�به�دنبال�بهره�برداری�
 (economies�of� scale( مقیاس«� از�»صرفه�های�
 (economies� of� scope( مــجــال� صــرفــه�هــای� و�

باشند.«�)الکساندر�و�دیگران:313).
»نــخــســت�ایــنــکــه،�هــمــواره�بــیــن�مــراجــع�پخش�
پخش� ایستگاهای� و� شبکه�ها� مانند� تلویزیونی�
سر� بر� برنامه�سازی� از� پخشی� غیر� اشکال� نیز� و�

گهی های بازرگانی  � درباره آ
در فضای وب و تفاوت آن با 

شبکه های سنتی تفاوت های 
آشکاری وجود دارد.
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دومین� دارد.� وجــود� رقابت� برنامه� و� مخاطب�
ایستگاه�های� از� هرکدام� داخلی� کارایی� به� بــازار�
به� دو� هر� که� برنامه� تولیدکنندگان� یا� تلویزیونی�
دنبال�حداقل�سازی�هزینه�ساخت�برنامه�های�
زنده�تلویزیونی�هستند،�برمی�گردد.�شرکت�های�
)امکان� مقیاس� صرفه�های� مزیت�های� از� بزرگ�
گـــران(�و� اســتــفــاده�تــمــام�وقــت�از�اســتــودیــوهــای�
شبکه،� یک� در� مثال� )به�طور� مجال� صرفه�های�
یعنی� برنامه� توزیع�کننده� و� برنامه� تولیدکننده�
ایستگاه�تلویزیونی�هر�دو�متعلق�به�یک�سازمان�
را� آن� استطاعت� برخوردارند.�شبکه�ها� واحدند(�
گران�قیمت�سفارش�دهند.� که�برنامه�های� دارند�
محصوالت� مصرف�کنندگان� ــازار� بـ سومین� در�
پخش�)بینندگان(�نیز�مالحظات�هزینه�–�فایده�
به� تلویزیونی� مخاطب� می�کنند.� دنبال� را� خود�
دنبال�کانال�هایی�است�که�نیازها�و�خواسته�های�
کند.� ارضـــا� منصفانه� هزینه� یــک� درازای� را� او�
که�در�آن�ایستگاه�ها�و�سایر� چهارم�بازاری�است�
به� مخاطبان� توجه� مــیــزان� برنامه�ساز� فــعــاالن�
این� می�گذارند.�خریداران� فروش� به� را� برنامه�ها�
دنبال� به� که� هستند� کنندگان� تبلیغات� بــازار،�
و� )الکساندر� می�باشند.� به�مخاطبان� دسترسی�

دیگران:316-313(.«
»اصطالح� بــودجــه:� کسر� طریق� از� مالی� تأمین�
است� سیستمی� بودجه� کسر� راه� از� مالی� تأمین�
برنامه�سازان� آن� در� و� اســت� رایــج� امریکا� در� که�
سوم� مرتبه� و� ثانویه� حقوق� مالکیت� مقابل� در�
برنامه�های�خود�در�قسمتی�از�ریسک�های�مالی�
را� تولید�سهیم�اند...�هزینه�ای� به�عرضه� مربوط�
آن� تولید� بودجه� از� کمتر� که� می�کنند� پیشنهاد�
گر� ا اســـت...� آن� یــک�ســوم� غالبًا� و� اســت� برنامه�
برنامه� به� مربوط� سهم� بخورد� شکست� برنامه�
گر� ا ...و� مــی�بــازد� را� شــده� ســرمــایــه�گــذاری� تولید�
برنامه�پربیننده�باشد�این�امکان�برای�برنامه�ساز�
که�از�فروش�برنامه�های�خود�به� به�وجود�می�آید�
به� قابل�توجهی� ...ســود� پخش� بنگاه�های� سایر�

دست�آورد�)گیلیان�دویله:153-152(.«
مقابل� »در� ثانویه:� حــق� طریق� از� مالی� تأمین�
انگلستآن�همه� در� تلویزیونی� پخش� بنگاه�های�
بدین� و� می�کنند� پرداخت� را� تولید� هزینه�های�
ترتیب�تولیدکنندگان�در�معرض�هیچ�گونه�ریسک�

مالی�قرار�نمی�گیرند؛�اما�بنگاه�های�پخش�متقاباًل�
نگه� خــود� بـــرای� را� ثانویه� حــقــوق� اعــظــم� بخش�

می�دارند.�)گیلیان�دویله:152(.«
ــکــردی� روی »بـــه� �:)windowing( پــنــجــره�بــنــدی�
کثر� حدا ــرای� ب ایاالت�متحده� بــرنــامــه�ســازان� کــه�
برنامه� حــقــوق� مالکیت� از� نــاشــی� بـــازده� کـــردن�
مــی�شــود...� گفته� پنجره�بندی� کــرده�انــد� اتخاذ�
طریق� از� محصوالت� فــروش� بــا� نه�تنها� کــار� ایــن�

صورت� زیــاد� حتی�االمکان� پنجره�های� یا� راه�هــا�
تحقق� نظمی� یا� الگو� اســاس� بر� بلکه� می�پذیرد�
که�باالترین�بازده�را�به�همراه�دارد.«� پیدا�می�کند�
که� اســت� قیمت� تبعیض� نوعی� »پنجره�بندی�
و� مختلف� قیمت�های� در� محصول� یک� آن،� در�
گروه�های�مصرف�کننده�مختلف�به�فروش� برای�
کار�به�تفاوت�در�هزینه�ها� می�رسد�و�اهداف�این�

گیلیان�دویله:157-156(.« ارتباطی�ندارد.(�
قادر� که� تولیدی� سازمان�های� فیلم:� صــادرات�
کشورها� دیگر� رسانه�ای� مؤسسات� با� رقابت� به�
ــدور�فیلم� بـــه�ســاخــت�و�صــ ــبـــادرت� هــســتــنــد�مـ

می�کنند.

رسانه  اختصاصی  منابع   :8 شــمــاره  نــمــودار 
تلویزیون

درآمدهای اختصاصی

تولیدات�تلوزیونی

�تکنیک�های�مدیریتی�

گهی�بازرگانی� سایر�فغالیت�ها�تولید�آ

 همواره بین مراجع پخش  �
تلویزیونی مانند شبکه ها 

و ایستگاهای پخش و 
نیز اشکال غیر پخشی 

از برنامه سازی بر سر 
مخاطب و برنامه رقابت 

وجود دارد.
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ساخت� وقتی� ــر:� ــ ارزان�ت باقیمت� فیلم� واردات�
موردنظر� معیارهای� و� هنجارها� رعایت� با� فیلم�
ارزان�تــر�است� کشورها�نسبت�به�داخل� در�سایر�

از�این�شیوه�استفاده�می�شود.
ــروش�مـــحـــصـــوالت�فـــرهـــنـــگـــی:�مــحــصــوالت� ــ ــ ف
کاالی� کاالهای�فرهنگی�و�یا� رسانه�ای�بخشی�از�
ــه�نــوع� ــا�تــوجــه�ب ب ــه� ک هـــای�اطــالعــاتــی�هستند�
رادیو� در� مثاًل� دارنــد.� متفاوتی� گونه�های� رسانه�
تلویزیونی� انواع�تولیدات�رادیویی�و� تلویزیون� و�
در� آموزشی� بسته�های� و� سریال� فیلم،� قبیل� از�
تصویری� و� کاست�های�صوتی� و� قالب�سی�دی�
منبع� یــک� کــه� مــی�شــود� بـــازار�عرضه� بــه� و� تولید�

درآمدی�برای�رسانه�هاست.
حق� بر� مبتنی� سیستم�های� در� ک:� اشــتــرا حق�
که� ــد�زمـــانـــی�تــولــیــد�مـــی�شـــود� ــ ک،�درآمـ اشـــتـــرا
تمام� دریافت� بــرای� مستقیم� به�طور� بینندگان�
کــانــال�هــای� یــا�مجموعه� کــانــال� یــک� مــحــتــوای�
باآنکه�هزینه� این�سیستم� وجهی�می�پردازند...�
اما� دارد� راه�انـــدازی� و� نصب� مرحله� در� سنگینی�
و� کافی� حد� به� بینندگان� تعداد� رسیدن� از� پس�
مزایای� راه�انــدازی،� مستهلک�شدن�هزینه�های�
دارد.(� دیگر� مــدل�هــای� با� مقایسه� در� بسیاری�

شانکلمن:71).
ــعــامــلــی:�شــیــوه�ای� ســیــســتــم�هــای�پـــرداخـــت�ت
ــرای�تــأمــیــن�بــودجــه�بــه�ســرعــت�در� ــ کــه�ب اســـت�
همگرایی� درنتیجه� و� اســت� شکل�گیری� حــال�
فناوری� صنایع� و� دور� راه� ارتباطات� رسانه�های�
کابلی،� سیستم� در� تحوالتی� بــه�ویــژه� اطــالعــات�
انتخاب�مخاطب�و�تعاملی�بودن�رایانه�شخصی�
پرداخت� است.�سیستم�های� آورده� وجود� به� را�
می�دهند� امــکــان� بینندگان� بــه� تماشا� درازای�
فیلم�های� )غالبًا� خــود� منتخب� برنامه�های� که�
در� را� مهم(� ورزشـــی� وقــایــع� یــا� جدید� سینمایی�
مستقیم� به�طور� و� کــرده� تماشا� موردنظر� زمــان�
کنند� برای�آنچه�تماشا�می�کنند�وجهی�پرداخت�

)همان:71).
ازجمله� مختلف� شــکــل�هــای� بــه� هــدایــا� ــا:� هــدای
تــأمــیــن�مــجــوز�مــســابــقــات�مــربــوط�بــه�تــولــیــدات�
برتر� گــروه�هــای� و� افــراد� جوایز� تأمین� برنامه�ای،�
بنگاه�ها� مؤسسات،� از� گون� گونا جشنواره�های�
از� یکی� که� می�شود� دریافت� صنایع� صاحبان� و�

منابع�درآمدی�رسانه�های�محسوب�می�شود.
با� رسانه�ها� پژوهشی:� و� آمــوزشــی� فعالیت�های�
کز�آموزشی�و�پژوهشی� کردن�دانشکده�و�مرا دایر�
و�تربیت�نیروی�متخصص�برای�مشاغل�فرهنگی�
پــژوهــش�هــای� ــجــام� ان ــا� ب همچنین� و� هــنــری� و�
حق�الزحمه� و� شهریه� نظرسنجی� و� گــون� گــونــا

دریافت�می�کنند.
دسته دوم: درآمدهای غیر تولیدی

ــدازی�شــرکــت�هــای�اقـــمـــاری:�رســانــه�هــا�بر� ــ ــ راه�ان

آن� از� که� و�تخصصی� و�دانش� توان�مالی� اساس�
به� وابسته� شرکت�های� ــواع� ان هستند� بهره�مند�
بازرگانی� تولیدی،� زمینه�های� در� رسانه� صنعت�
تــأســیــس� ــنــد.� ــن مــی�ک ــأســیــس� ت را� خــدمــاتــی� و�
ــال،�انــتــشــار� ــریـ ــیــد�فــیــلــم�و�سـ ــول شـــرکـــت�هـــای�ت
تجهیزات� ســاخــت� ــه،� ــامـ روزنـ و� مجله� ــتــاب،� ک
تولید� اداری،� ملزومات� تولید� مخابراتی،� و� فنی�
کاالهای�فرهنگی�و...ازجمله�این� محصوالت�و�
که�منبع�درآمدی�برای�رسانه�ها� فعالیت�هاست�

محسوب�می�شوند.
که�از�توان�مالی�نسبتًا� خرید�سهام:�رسانه�هایی�
مالی� ــوان� ت از� بخشی� هستند� بهره�مند� خوبی�
خود�را�صرف�خرید�سهام�می�کنند�و�از�این�طریق�

کسب�درآمد�می�کنند.
مالی� نــیــازهــای� از� بخشی� رســانــه�هــا� وام:� اخــذ�
کم�و�با�عناوین� خود�را�از�طریق�اخذ�وام�با�بهره�
اعتباری� و� مالی� و� بانکی� مؤسسات� از� گون� گونا

دریافت�می�کنند.
ــه�هــا�بــعــضــًا�بــخــشــی�از� مــبــادلــه�خـــدمـــات:�رســان
با� خدمات� مبادله� طریق� از� را� رسانه� نیازهای�
شرکت�ها�و�مؤسسات�و�بنگاه�ها�انجام�می�دهند�
مــوردنــیــاز،� یــا�خــدمــات� � ــاال ک ــافــت� و�درازای�دری
را� موسسه� زمـــان� و� )پــخــش(� فــضــای� از� بخشی�

محصوالت رسانه ای  �
کاالهای  بخشی از 

کاالهای  فرهنگی و یا 
که  اطالعاتی هستند 

با توجه به نوع رسانه 
گونه های متفاوتی دارند.
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در�اخــتــیــار�صــاحــبــان�ایــن�گــونــه�مــؤســســات�قــرار�
می�دهند.

ــرای� ــانـــه�ای�ب فـــروش�خـــدمـــات:�مــؤســســات�رسـ
تجهیزات� و� تأسیسات� امکانات،� درآمــد؛� کسب�
کــرایــه�و� و� اجـــاره� را�در�قبال�دریــافــت� فنی�خــود�
مانند� می�کنند؛� ــذار� گ وا دیگران� به� حق�الزحمه�
از� استفاده� از� استفاده� قبال� در� وجــه� دریــافــت�
تلویزیونی،� و� رادیویی� برنامه� استودیوی�ضبط�

تجهیزات�فیلم�و�صدا�و�عوامل�انسانی.
مــازاد� دارایــی� � معمواًل رسانه�ها� دارایـــی:� فــروش�
که�شامل�تأسیسات� خود�را�به�فروش�می�رسانند�
ک،�وسایل�نقلیه�و�سایر�موارد� ساختمانی،�امال
که�بعضًا�محل�تأمین�درآمد�مناسبی�برای� است�

رسانه�هاست.
صاحبان� و� مــالــکــان� ــکــان:� مــال ــذاری� ــه�گ ســرمــای
ــاد�و�تــوســعــه� ــرای�ایـــجـ ــ ــاری�بـ ــانـــه�هـــای�تـــجـ رسـ

سرمایه�گذاری� � معمواًل رســانــه�ای� فعالیت�های�
تأمین� طریق� از� ســرمــایــه�گــذاری� ایــن� می�کنند.�
نـــیـــروی�انــســانــی،�تــأمــیــن�ســاخــتــمــان،�خــریــد�

تجهیزات�و�توسعه�فعالیت�هاست.
که�وابسته�به� کمک�های�داوطلبانه:�رسانه�هایی�
کمک�های� از� � معمواًل هستند� خصوصی� بخش�
داوطلبانه�عالقه�مندان�و�حامیان�خود�بهره�مند�
می�شوند.�بعضًا�رسانه�ها�شماره�حساب�بانکی�را�
به�این�منظور�اختصاص�داده�و�به�اطالع�عموم�
کمک�های�داوطلبانه�رسانه� می�رسانند�تا�آنان�با�

را�یاری�دهند.
3:�وفاداری�مخاطبان:�مخاطبان�سرمایه�اصلی�
هر�رسانه�تلویزیونی�محسوب�می�شوند.�درواقع�
معنوی� و� اجتماعی� سرمایه� نه�تنها� مخاطبان�
درامدهای� اصلی� منبع� بلکه� هستند� رسانه�ها�

محسوب� مــخــاطــبــان� خــصــوصــی� رســـانـــه�هـــای�
و� رسانه� به� آن�هــا� ــاداری� وفـ ــن�رو� ازایـ می�شوند.�
اعتماد�آن�ها�سرمایه�اصلی�هر�شبکه�تلویزیونی�
قابلیت� در� خدشه�ای� »هــر� می�شود.� محسوب�
معین� روزنامه� یا� تلویزیونی� شبکه� یک� اعتماد�
رقابت� بــازار� در� آن� مخاطبان� می�شود� موجب�
بین�دیگران�تقسیم�شوند«)کاستلز،378،�ج�2). 
آرزوهــای� آمــال،� به� بی�توجهی� اینکه� دیگر� نکته�
و� ــاورهــا� ب چــارچــوب� در� مخاطبان� نــیــازهــای� و�
را� مخربی� و� زیانباری� ــار� آث عمومی� هنجارهای�

برای�رسانه�ای�ایجاد�می�کند.
ــه،� ــیــد:�صــنــعــت�رســان ــول ــد�ت ــات�جــدی ــکــان 4:�ام
فناوری�های� اســت.� رشــد� به� رو� و� پویا� صنعتی�
شیوه�های� و� فنی� تجهیزات� بر� مشتمل� جدید�
مستمر� بــه�طــور� تلویزیونی� بــرنــامــه�هــای� تولید�
امــکــانــات�جدید� مــی�شــود.� تغییر� دســت�خــوش�
رسانه�ها� ــاران� ــدرک دســت�ان بــرای� رقابتی� مزیت�

ایجاد�می�کند.
از�طریق� رسانه�ها� گون:� گونا امتیازهای� 5.�حق�
دولت�یا�مؤسسات�بخش�خصوصی�امتیازهایی�
در� امــتــیــازهــا� ــن� ای می�کنند.� ــافــت� دری گــون� گــونــا

گون�است. گونا زمینه�های�
هزینه�مجوز:�در�اصل�یک�مالیات�است،�مالیاتی�
که�همه�دارندگان�تلویزیون�می�پردازند.� عمومی�
مبلغ� ایــران� در� مثال� به�طور� )شانکلمن:86(.�
تــلــویــزیــون�از�طریق� بــابــت�هــزیــنــه�پــخــش� کــمــی�

قبوض�دریافت�می�شود.
ب: نقاط ضعف

نقاط�ضعف�هر�سازمان�شامل�محدودیت�های�
باال� عمیق،� مدیریتی� بینش� نداشتن� تولید،�
نیروی� وجـــود� دلــیــل� بــه� عملیات� هزینه� بـــودن�
در� ناتوانی� تجهیزات،� فرسودگی� و� مازاد� انسانی�
تأمین�سرمایه�و�ارائه�تصویر�ضعیف�از�سازمان�به�

بازار�است.�)رضاییان،247).
محدودیت�های�تولید:�نداشتن�بینش�مدیریتی�
عمیق:�فضای�رسانه�ها�فضای�رقابتی�است.�در�
قادر� افـــرادی� و� سازمان�ها� پرشتاب� کـــارزار� ایــن�
داشته� استراتژیک� تفکر� که� هستند� رقابت� به�
پــایــدار� ایـــن�تفکر�مــزیــت�هــای�رقــابــتــی� بــاشــنــد.�
عمیق� مدیریتی� بینش� نبودن� می�کند.� ایجاد�
که�نتوان�از�منابع�ازجمله�منابع� موجب�می�شود�
بهره� به�خوبی� امکانات� و� تجهیزات� و� انسانی�

مالکان و صاحبان رسانه های  �
تجاری برای ایجاد و توسعه 

 
ً
فعالیت های رسانه ای معموال

سرمایه گذاری می کنند. 
این سرمایه گذاری از طریق 

تأمین نیروی انسانی، تأمین 
ساختمان، خرید تجهیزات و 

توسعه فعالیت هاست.

ی
یون

ویز
د تل

صا
 اقت

ک
تژی

ترا
اس

ت 
یری

مد



شماره 11
تیر  94

44

ضایع� به� است� محتمل� زان� فراتر� حتی� گرفت.�
شدن�منابع�سازمان�بیانجامد.�ازاین�رو�مدیران�
اســتــراتــژیــک�یک� ازجــمــلــه�ضــعــف�هــای� ضعیف�

رسانه�تلویزیونی�محسوب�می�شوند.
سازمان� یک� وقتی� عملیات:� هزینه� بــودن� � بــاال
تولید� محصوالتی� مشابه� شرایط� در� رســانــه�ای�
که�هزینه�تولید�آن�ها�از�رقبا�بیشتر�است.� می�کند�
موریانه� به�مانند� کــه� اســت� شــده� آسیبی� دچــار�
سازمان�را�تضعیف�و�از�مدار�فعالیت�در�درازمدت�
که�بهترین�ها� خارج�می�کند.�ازاین�رو�رسانه�هایی�
کمترین�هزینه�تولید�می�کنند�قادر�به�بقای� را�با�
آن�ها� حیات� و� بــوده� سازمانی� در�جماعت� خود�

استمرار�می�یابد.
ناتوانی�در�تأمین�سرمایه:�صنعت�رسانه،�صنعتی�
هر� مخاطبان� نیازهای� تأمین� اســت.� پرهزینه�
وقتی� دارد.� بستگی� سرمایه� تأمین� بــه� رســانــه�
رسانه�ای�در�تأمین�سرمایه�موردنیاز�خود�ناتوان�
پاسخگویی� به� قادر� تزلزل�می�شود.� است�دچار�
به�نیازهای�مخاطبان�نیست�و�درنتیجه�قادر�به�

رقابت�در�بازار�و�حفظ�بقای�خود�نیست.
ارائه�تصویر�ضعیف�از�سازمان�)سوگیری�و�خروج�
استقالل� مجبورند� »رسانه�ها� �:) انصاف� مدار� از�
امر� این� زیــرا� کنند� و�حفظ� کسب� را�حفظ� خود�
کلیدی�از�اعتبارشان�است.� برای�آن�ها�عنصری�
آن�هم�نه�صرفًا�با�توجه�به�افکار�عمومی�بلکه�با�
توجه�به�تکثر�صاحبان�قدرت�و�سفارش�دهندگان�
اقتصادی� ریشه� تبلیغات� زیرا�صنعت� تبلیغات،�
ــه� گــــر�یـــک�رســان ــاســـت.�ا ــه�هـ ــانـ ــار�رسـ کـــســـب�وکـ
به�یک�موضع�سیاسی� به�طور�قطعی� بخصوص�
ــا�انــــواع�بــخــصــوصــی�از� آشــکــار�پــیــوســتــه�بــاشــد�ی
خود� مخاطبان� بــگــذارد،� مکتوم� را� اطــالعــات�
خــواهــد� کــوچــکــی� نسبتًا� اقــلــیــت� بــه� مــحــدود� را�
رسانه�ها� ــازار� بـ در� توانست� نخواهد� و� ســاخــت�
منافع� از� نــمــی�تــوانــد� و� آورد� دســـت� بــه� ــودی� سـ
بهره�گیری� مــوجــود� متکثر� جــریــان�هــای� متعدد�
کند.«)کاستلز،�309،�ج�2(.�»رسانه�ها�باید�آن�قدر�
به� کــه� باشند� نــزدیــک� حکومت� و� سیاست� بــه�
و� مقررات� بر� باشند،� داشته� اطالعات�دسترسی�
از� تأثیرگذارند�و�در�بسیاری� به�نفع�خود� نظارت�
از� کنند�.� دریافت� چشمگیر� یارانه�های� کشورها�
کافی�بی�طرف�و�دور� سوی�دیگر�آن�ها�باید�به�قدر�

بدین�سان� و� کنند� را�حفظ� اعتبار�خود� ا� باشند�
و� شــهــرونــدان� اتــصــال� حلقه�های� و� میانجی�ها�
احزاب�در�تولید�و�مصرف�جریان�های�اطالعات�و�
که�ریشه�شکل�گیری�افکار�عمومی� تصاویر�باشند�
سیاسی� تــصــمــیــم�گــیــری�هــای� و� ــری�هــا� ــی رأی�گ و�

است.«)کاستلز،378،�ج�2)
ج.فرصت های محیطی

افــزایــش� قابلیت� شــامــل� محیطی� فــرصــت�هــای�
بازارهای�جدید،� به� امکان�ورود� تولید،� خطوط�
مــوردنــیــاز.� فـــن�آوری�هـــای� بــه� امــکــان�دستیابی�

)رضاییان،247).
گـــر� ــد:�ا ــ ــی ــ ــول ــ ــش�خــــطــــوط�ت ــ ــ ــزای ــ ــ ــت�اف ــیـ ــلـ ــابـ قـ
ــلــویــزیــون�بــتــوانــنــد� ــاران�رســـانـــه�ت ــ ــدرک ــ دســــت�ان
فــاخــر� فــیــلــم�و�ســـریـــال�هـــای� ــیــد� تــول زمــیــنــه� در�
درواقــع� می�کنند� ایجاد� جدیدی� ظرفیت�های�
این�فرصت�را�می�یابند�تا�از�پرداخت�هزینه�بابت�

تولید�فیلم�و�سریال�خارجی�معاف�شوند.�البته�
این�گونه�تولید�فیلم�ها�باید�قادر�به�رقابت�با�سایر�
روی� بیشتر� هزینه�های� و� باشد� تولیدکنندگان�

دست�تولیدکنندگان�نگذارد.
امکان�ورود�به�بازارهای�جدید:�تولید�فیلم�و�سریال�
و�قطعات�موسیقی�فاخر�امکان�ورود�به�بازارهای�
جدید�را�فراهم�می�کند�که�این�خود�مستلزم�رعایت�
معیارهای�رقابتی�در�بازار�است.�آنچه�در�این�راستا�
مهم�است�تمرکز�بر�بازارهای�خاصی�است.�به�طور�
بــازار� بــر� می�تواند� ایـــران� اســالمــی� مثال�جمهوری�

کشورهای�اسالمی�تمرکز�کند.
مــوردنــیــاز:� فـــن�آوری�هـــای� بــه� دستیابی� امــکــان�
دستیابی�به�فناوری�نیز�فرصت�زا�ست.�چه�بسا�
که�یک�رسانه�با�دستیابی�به�نوعی�فناوری�خاص�
ایجاد�می�کند.� منبع�درامد�سرشاری�برای�خود�
ویژه� از�جلوه�های� نوعی� در�حال�حاضر�ساخت�
کشورها�مانند�امریکا� سینمایی�فقط�در�پاره�ای�از�
از�دست�اندرکاران� بسیاری� که� امکان�پذیر�است�

رسانه ها مجبورند استقالل خود  �
کنند زیرا این  کسب و حفظ  را  

کلیدی از  امر برای آن ها عنصری 
اعتبارشان است.
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چنین� تأمین� برای� ناچارند� تلویزیون� و� سینما�
گزاف�بپردازند. نیازهایی�هزینه�های�

د. تهدیدهای محیطی
ــدهــای�مــحــیــطــی�شــامــل�تــغــیــیــر�ســالیــق� ــهــدی ت
رقبای� ورود� احتمال� اربــاب�رجــوع.� و� مشتریان�
در� دولتی� مقررات� و� خط�مشی�ها� تغییر� جدید،�

جهت�مغایر�با�منافع�سازمان�)رضاییان،247).
ارباب�رجوع:�همچنان� و� تغییر�سالیق�مشتریان�
محیطی� در� رسانه�ها� شد� بیان� پیش�ازاین� که�
متغیر،�پیچیده�و�پویا�فعالیت�می�کنند.�هرچند�
ــزان�خــاصــی�مــخــاطــب�وفـــادار� ــی ــه�از�م هــر�رســان
فقط� مخاطبان� از� بسیاری� امــا� اســت� بــرخــوردار�
در�صورت�تأمین�نیازها�و�آرمان�های�آنان�دل�به�
مخاطبان� سالیق� تغییر� می�بندند.� رسانه� یک�
کاهش�مخاطبان�و�روی�آوردن� می�تواند�موجب�
محیطی� تهدیدی� که� شود� دیگر� رسانه�های� به�

محسوب�می�شود.
رســانــه�ای،� سپهر� جدید:� رقبای� ورود� احتمال�
تــعــدادی� اســـت.� تغییر� مــرتــب�در�حــال� بــه�طــور�
اعضایی� و� می�شوند� خــارج� گــردونــه� از� اعضا� از�
فن�آوری�های� می�گیرند.� را� آن�ها� جای� جدیدی�
ــد�رســـانـــه�هـــای�جــدیــد� ــول ــد�نــیــز�مــوجــب�ت جــدی
می�شود.�رقبای�جدیدی�پا�به�میدان�می�گذارند�

و�این�تهدیدی�برای�دیگر�رسانه�هاست.
جهت� در� دولتی� مــقــررات� و� خط�مشی�ها� تغییر�
دولتی� مقررات� تنظیم� سازمان:� منافع� با� مغایر�
یک� تضعیف� یــا� و� تقویت� موجب� می�تواند� نیز�
که�دولت�از�طریق� رسانه�شود.�محدودیت�هایی�
به� که� کند�چه�بسا� ایجاد� می�تواند� قانون�گذاری�

تعطیلی�فعالیت�های�یک�رسانه�منجر�شود.

نتیجه گیری
اقـــتـــصـــادی�در�رســانــه� ــت�اســتــراتــژیــک� ــری مــدی
»قــدرت� مقوله�های� تعیین� مستلزم� تلویزیون�
ــکـــالت«،� مـــشـ ــفــــوذ�رســـــانـــــه«،�»مـــســـائـــل�و� ــ ن
این� اســت.� »آسیب�پذیری«� و� »محدودیت�ها«�
به� �SWOT تحلیل� فن� طریق� از� مهم� مقوله� �4

دست�می�آیند.
بــر�اســـاس�مــدل�عــقــالیــی،�فــرایــنــد�اســتــراتــژی�با�
ــی� ــاب ارزی و� خــارجــی(� ــابـــی� )ارزیـ محیط� تحلیل�
ارزیابی� می�شود.� آغاز� داخلی(� )ارزیابی� سازمان�

ــی�فـــرصـــت�هـــا�و� ــاســای ــنـــوان�شــن خـــارجـــی�بـــه�عـ
وجود� به� سازمان� برای� محیط� که� تهدیدهایی�
نقاط� داخلی� ارزیابی� می�شود.� تفسیر� مــی�آورد،�
برای� می�سازد.� آشکار� را� سازمان� ضعف� و� قوت�
تعیین�»قدرت�نفوذ�سازمان«�قوت�های�سازمان�
با�فرصت�های�محیطی�مقایسه�مستمر�می�شود.�
»مسائل�و�مشکالت�سازمان«�از�طریق�مقایسه�
تــهــدیــدهــای�محیطی� ــا� ب ــان� ضــعــف�هــای�ســازم
سازمان«� »محدودیت�های� می�شوند.� نمایان�
از�طـــریـــق�مــقــایــســه�فـــرصـــت�هـــای�مــحــیــطــی�و�
ضعف�های�سازمان�به�دست�می�آیند�و�سرانجام�
»حوزه�آسیب�پذیری�سازمان�و�مؤلفه�های�آن«�از�
طریق�مقایسه�قوت�های�سازمان�و�تهدیدهای�

محیطی�به�دست�می�آیند.
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