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اقتصاد رسانه ،مطالعۀ علم اقتصاد را با مطالعۀ رسانه ترکیب میکند و صنایع خالق با داشتن مدل
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الگوی سیاست گذاری اقتصاد سیاسی توسعه اقتصاد و رسانه

اقتصاد رسانه ای در فضای شبکه اجتماعی ،دارای کارکرد های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگییی
بوده و پتانسیل تولید ثروت را دارند .این تحقیق که یییپ پ ی وهی بنیییادی ات نییو توصییی ی -
اکتشافی است ،تالش شده تا بر مبنای روش « داده بنیاد» در مطالعییات علییوس انسییانی ،الگییوی
اقتصاد رسانه ای را با محوریت باتارهای رسانه ای متناسب با روش تحقیق و اهداف ارایه شود.
ابزار اصلی پ وهی مصاحبه های نیمه ساختار یافته با افراد آگاه و متخصص در حیطه موضو

فصلنامه
پژوهشهای

بود که نمونه گیری به صورت گلوله برفی ات میان مدیران دستگاه های اجرایی و اعضای هیات

روابطط بطط

علمی دانشگاه که وی گی های مورد نظر را داشتندانجاس شد .معرفی م اهیم ،مقوله و فرامقولییه

دوره یازدهم شماره

الملطط

چهطططار شطططماره

های رویی یافته ات درون داده ها تا رسیدن به اشبا  ،مورد مطالعه قرار گرفت .الگوی اقتصییاد

پ اپی چه و سطه

رسانه ای در  5طبقه اصلی با مقوالت فن آوری ،تولید محتوا ،مخاطب به عنوان مشخصه های

زمستان 1400

اقتصاد و رسانه؛ عوامل بسترسات با فرامقوله های اعتمادساتی ،رقابت پذیری ،خصوصی ساتی و
ارتباطات؛ طبق ه عوامل تقویت کننده شامل :عوامل انسانی ،مدیریت منییابع ،عوامییل محیطییی و
عوامل فرهنگی پیامدها شامل :جهانی شدن و الگوساتی و موانییع شییکل گیییری شییامل موانییع
مداخالت دولتی و سوءمدیریت احصاء شد.
واژگان کلیدی :اقتصاد سیاسی ،سیاست گذاری ،رسانه ،سیاست فرهنگی
 .1دانشجوی دکتری مدیریت رسانه ،دانشگاه آتاد اسالمی  ،واحد علوس و تحقیقات ،تهران ،ایران.
 .2استاد مدعو گروه مدیریت رسانه دانشگاه علوس و تحقیقات ،گروه ارتباطات دانشگاه آتاد اسالمی واحد تبریز،
تبریز ،ایران( .نویسنده مسئول).
* msamadi426@yahoo.com
 .3استاد گروه مدیریت رسانه ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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مقدمه
امروته مخاطبان برای کسب اطالعات ،محدود به یپ رسیانه خیان نیسیتند و صیدها راه
برای دستیابی به اطالعات مورد نظر در اختیار دارند؛ چنان که تنهیا بایید ات مییان هیزاران
رسانه ای که در هر لحظه جریان اطالعات را به سوی آنهیا روانیه میی دارنید ،دسیت بیه
انتخاب بزنند و به تعداد محدودی توجه کنند .رسانه با مخاطب تنده اسیت و مهیم تیرین
نکته در مورد مخاطب ،نو  ،میزان و تداوس توجه او به رسانه است؛ به این ترتیب یکیی ات
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شاخص های اصلی ارتیابی علمکرد رسانه ،میزان جذب و نگهداشیت توجیه مخطابیان
است (فرهنگی .)92:1389 ،حال با توجه بیه اهمییت مخاطیب و وجیود هیزاران رسیانه،
موضو رقابت برای حضور حداکثری در سطح جامعه و جذب مخاطبان بیه عنیوان مهیم
ترین اولویت فعالیت رسانه ها است.
در بین رسانه های متعدد ،خبرگزاری ها نقی بسییار مهمیی در اراییه اطالعیات ،اخبیار و
آگاهی بخشی به جامعه ای اء می کنند .به عبارتی ،ات وظیای

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

مهیم خبرگیزاری هیا ،جمیع

آوری اطالعات ات موضوعات و رویدادهای جاری و تنظییم آنهیا در قالیب اخبیار اسیت.

دوره یططططططازدهم

تندگی امیروته و عیدس امکیان حضیور افیراد جامعیه در تمیامی صیحنه هیا و رخیدادها،

شماره پ اپی چهط

خبرگزاری ها در جایگیاه واسیطه و مییانجی قیرار داده اسیت .در جهیان تجیاری امیروت

شط ططماره چهط ططار
و سططه زمسط ططتان
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بیشترین ارتش ساتمانی مبتنی بر داراییهای غیرملمیو

اسیت .توانیایی بیرای شیناخت و

برآورد منبع این ارتش برای رسانه های مهم حییاتی بیوده در چنیین فضیایی ایین سیوال
اساسی قابل طرح است که رات بقا و موفقیت و سرآمدی رسانه ها در بیاتار رقیابتی امیروت
چیست؟ رشد و گسترش فناوریهای نوین ارتباطی و رسانه ای با سیرعت بیاور نکردنیی
تماس حوته های اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی جهان را دستخوش دگرگونیهیای
بنیادی کیرده اسیت ( .)Henten & Tadayoni,2020: 19در کنیار عوامیل درون سیاتمانی
مانند نیروی انسانی ،فرهنگ ساتمانی و امکانات و تجهیزات ،استقالل اقتصیادی و میالی و
وجود منابع درآمدی به وی ه پایدار برای خبرگزاری ها نقی اساسیی و مهمیی در پیشیبرد
اهداف و ماموریت آنان دارد که در واقع بخشیی ات میدیریت و اقتصیاد رسیانه و مباحی
مرتبط با آن را تشکیل می دهد .اقتصاد رسانه ای یکی ات حوته های مطالعیاتی اسیت کیه

در  40سال اخیر به شدت م ورد توجه محققان رسانه ای قرار گرفتیه اسیت .آغیاتگر ایین
مطالعات میلر و گاندی بودند که با بررسی نشریات مهم سال های  1965تا  1988اییاالت
متحده آمریکا ،توانستند  351مقاله کلیدی را شناسایی کنند که در آنهیا بیه ابعیاد گونیاگون
اقتصاد ارتباطات جمعی پرداخته شده بود (البراران .)2002 ،فضای رقیابتی جهیان امیروت
در تماس ابعاد و الیه های تندگی اجتماعی در سطوح فرد و بنگیاه هیای اقتصیادی بیدنبال
بهره وری و بهره گیری ات نیروی انسانی و دانشی در رونق کسب و کیار هیای نیوین میی
باشند .تغییر رژیم اقتصاد صنعتی به اقتصیاد اطالعیاتی و اقتصیاد خیدماتی در کشیورهای
توسعه یافته تحوالت وی های را در اصول تجارت جهانی بیه وجیود آورد .اقتصیاد رسیانه
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ای در ارتباط با نیاتها ،انتظارات و خواسیته هیای کیاربران و مخاطبیان مبتنیی بیر حیذف
فاصله ها ،ایجاد روابط افقی در برابر عمودی بودن رابطه ها ،شکل تعاملی ،حیذف موانیع
مکانی و تمانی  ،هزینه های حداقلی ،مشتری محوربودن ،غیرخطی بیودن محتیوای رسیانه
ای ،منابع مالی متنو و انعطاف پذیر هستند (ضیایی پور.)13:1394 ،
در مورد تولید و عملکرد رسانهها باید گ ت :نخسیتین بیاتار کیاالیی کیه رسیانهها در آن
شرکت دارند باتار تولیدات رسانهای است که شامل سیرگرمی و اطالعیاتی اسیت کیه در
روتنامه ،مجله ،کتاب ،برنامه های رادیویی ،تلویزیونی و خدمات کابلی عرضیه میشیود و
به مصرفکنندگان و مخاطبان داده میشیود.در اقتصیاد رسیانهای منظیور ات تولیید ،خلیق
کاالها و خیدمات بیرای مصیرفکنندگان اسیت؛ مصیرف بیه معنیی اسیت اده ات کاالهیا و
خدمات و برطرف کردن نیاتها و خواستههاست ( .)Wawrowski & Otola, 2020: 243
ظهور بحران های متعدد مالی و اقتصادی در سطح جهیان طیی چنید سیال اخییر ،بیالطبع
رسانه ها را دچار چالی های اساسی کرد که این چالی ها خیود را بیا در قالیب کیاهی
میزان خروجی اخبار و کاهی خبرگزاری ها و تولیدات رسیانه ای و ضیرر و تییان هیای
مالی برای رسانه ها به بار آورد .با توجه بیه نقیی و اهمییت اقتصیاد در رسیانه بیاالخص
خبرگزاری ها و همچنین تاثیر آن بر حیوته هیای مختلی

رسیانه التس اسیت تیا اقتصیاد

رسانه ای فراتر ات هرحوته دیگری در رسانه ها مورد بررسی قرار گیرد .ات طرفی یکیی ات
موضوعاتی که همواره در دولت ها مورد اهمیت قرار داشیته موضیو اقتصیاد مقیاومتی و
خودگردانی رسانه هاست که مول ه ای رقابتی برای آنهاست .اصوال دواس و بقیاء اقتصیادی

الگووو ی سیاسووو
گووو ا ی اقتصوووا
سیاسوووی ت سووو
اقتصوووا و سوووا
بووووا

یووو و

خبرگزا ی ها

اساسی ترین چالی رسانه ها و به وی ه خبرگزاری ها در اییران بیوده و هسیت و ضیع
بنیه اقتصادی و مالی و نب ود منابع مالی ات مهمترین عواملی هست که این نو رسانه هیا را
تعطیل می کند .مسائل و مشکالت میالی و اقتصیادی در خبرگیزاری هیا میانع بزرگیی و
عمده بر سر راه تعالی و توسعه کمی و کی یی فعالییت هیای ایین نیو ات رسیانه هاسیت.
مشکالت وابستگی ،نیروهای غیر متخصیص ،کیاهی تنیو تولییدات رسیانه ای ،کیاهی
مخاطبان عاس و خیان ،کیاهی ضیریب ن یوم و مقبولییت رسیانه ای ات عوامیل مسیتقیم
اقتصاد بیمار در رسانه است .نقی اقصاد در رونق کسب و کیار رسیانه ای و بیالطبع تیاثیر
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رسانه ها بر سرنوشت اجتماعی و فرهنگی مخاطبان جامعه نگاه وی ه ای را بیرای طراحیی
مدل اقتصاد رسا نه ای و خودک ایی رسانه هیا و خبرگیزاری هیا در حیوته اقتصیاد را میی
طلبد .بنابراین رسانه ها به وی ه خبرگزاری ها در اییران بیرای داشیتن مخاطبیان میلییونی،
مقبولیت حداکثری ،وجود منابع پایدار میالی و انسیانی ،اسیتقالل تحریرییه ،منیابع پاییدار
درآمدی و درآمدتایی و رونق بخشی به کسیب و کارهیای رسیانه ای ات طرییق کاربسیت
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الملطط

الگوی مناسب اقتصاد رسانه ای بهره خواهند برد.
در تحقیق حاضر محقق بدنبال آن است تا موضو اقتصاد رسانه ای در خبرگیزاری هیا را

دوره یططططططازدهم

مورد بررسی قرار داده و با شناسایی م اهیم اصلی این موضو و ارائیه الگیویی مناسیب ات

شماره پ اپی چهط

آن بتواند در شرایط وجود بحران های متعدد اقتصیادی و میالی در سیطح جهیان ات ییپ

و سططه زمسط ططتان

سو ،وجود مشکالت اقتصادی و مالی بر سر فعالیت رسانه ها و به وی ه خبرگزاری هیا ات

شط ططماره چهط ططار
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سوی دیگر و خروج ات وابستگی مالی شدید به دولت ها و اعمیال ن یوم آنیان در خیط و
مشی رسانه و دخالت بر عملکرد آنان با تاکید بر اصل  44قانون اساسی راهگشیای رسیانه
های باشد.
رهیافت تحلیلی اقتصاد سیاسی رسانه
دنیای نو ،دنیای چند صدایی است .ات دنیاهای بسته و انحصار رسانه ای به دور است.
خانه ها پر ات امواج گوناگون شده اند .اطالعات هر روت بیشتر می شوند؛ به نحوی
وسیعتر توتیع می گردند و انسان ها مستغرق در دنیای رسانه ای و اطالعاتند .ات عصر
تبان که اولین ابزار ارتباطی بوده تا دنیای امروت با انوا رسانه های نوین ،جذب توجه ات
طریق رسانه ها به سادگی گذشته نیست ،بدیهی است سهم اولین رسانه های عصر

گوتنبرگی مانند روتنامه ها در باتار انحصا ری توجه که بدون حضور رق بای قدرتمندی
همچون رادیو ،تلویزیون ،ماهواره ها ،اینترنت ،تل ن همراه و خبرگزاری ها و غیره یکه
تاتی می کردند ،با دنیای امروت غیر قابل مقایسه است .در واقع نرخ رشد مخاطب ات
منظر کمیت ،منطبق با ان جار کمی و کی ی رسانه ها نبوده است و نمودار رشد تعداد
رسانه ها با شیب تندتری نسبت به تعداد مخاطبان در حال صعود است .البته نباید منکر
رشد کلی است اده مردس ات رسانه ها شد (باکر و سادابا .)2008 ،اطالعات تولید شده و
موجود در محیط در یپ رقابت شدید رسانه به صور مختل

به مهن راه یابد و درک

شود .در نتیجه تنها تولید وسیع و توت یع درست اطالعات کافی نیست؛ بلکه توجه انسان
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ها مدنظر و هدف ارتباطات رسانه هاست .ات همین رو شاخه ای در دنیای ارتباطات با
ناس اقتصاد توجه پدید آمده که در آن سخن ات شیوه ها و فنونی است که می توان ات
طریق آن ،دو دنیای متناهی مهن آدمیان و نامتناهی اطالعات را مورد تحلیل قرار داد و
در دنیای پر رقابت رسانه ها ،با تکیه بر اقتصاد خوب حرکت کرد (ساروخانی،
.)43:1383

گووو ا ی اقتصوووا
سیاسوووی ت سووو

اقتصاد رسانه
اقتصاددانان ،تعاری

الگووو ی سیاسووو

اقتصوووا و سوووا

مختل ی در خصون اقتصاد ارائه کرده اند که اغلب آنها کم و بیی

مورد نقد و بررسی قرار گرفت ه اند .اما بر اسا

نظر اکثر آنان ،اقتصاد ،مطالعه روش

تخصیص منابع فیزیکی و انسانی کمیاب در میان خواسته های نامحدود یا مقاصد رقیب
است (فیلیپس ،ترجمه کمیجانی .)1387
اقتصاد رسانه ) (Media Economicsحوتهای ات مطالعات نظری و علمی است که ات دهه
ه تاد میالدی به شدت مورد توجه محققان اقتصاد و رسانه قرار گرفته است .در این
حوته عوامل تاثیرگذار اقتصادی و مالی بر فعالیتهای ارتباطی ،ساتمانها و بنگاههای
رسانهای و صنایع ارتباطات مطالعه میشود .شایان مکر است که اکثر تجزیه و تحلیلها
بر مبنای الگوهای اقتصادی ،به خصون اقتصاد خرد با اضافه کردن برخی ات وی گیهای
کاالهای رسانه ای بوده است .در این رهگذر جریان عرضه و تقاضا در باتار تولید و
پخی محتوای رسانهای با کمپ ابزارها ،الگوها و روشهای تجزیه و تحلیل اقتصادی
مورد توجه قرار میگیرد  .در نتیجه پارادایم حاکم بر این مطالعات ،نظریههای اقتصادی و

بووووا

یووو و

خبرگزا ی ها

به خصون اقتصاد نئوکالسیپ است و نظریههای ارتباطات و رسانهای نقی قابل
توجهی در این مطالعات نداشتهاند (گلیلیان.)136:1390 ،
اقتصاد رسانه ای  ،در برگیرنده گروهی ات نظریه ها ،م اهیم و اصول اقتصادی است که
ابعاد خرد و کالن اقتصاد صنایع رسانه ای را مورد بررسی قرار می دهد .امروته تمرکز و
همگرایی فزاینده صنایع رسانه ای،این مقوله را به عنوان یکی ات حوته های مطالعاتی
دانشگاهیان سیاستگذاران و تحلیلگران صنعتی معرفی کرده است .با توجه به م اهیم
حوته اقتصاد رسانه و عوامل تاثیرگذار اقتصادی و مالی بر فعال یت های ارتباطی ،ساتمان
124

ها و بنگاه ها ی رسانه ای و صنایع ارتباطات اتمنظر اقتصاد سیاسی رسانه ها نیز،
حاکمیت ها و به وی ه دولت ها به شیوه های مختل ی مانند سیاست گذاری مالی،
سیاست گذاری پولی و مقررات تدایی دراقتصاد تاثیر گذارند که آن شیوه ها هم می
توانند به نوب ه خود بر اقتصاد رسانه و در نهایت خرو جی و عملکرد نهایی رسانه ها و
بنگاه های رسانه ای تاثیر گذار باشند (سعیدی.)97:1390 ،

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

نظريه رسانه و اقتصاد
برای درک چرایی دردسر ادغاس نظریه رسانه و ت کر اقتصادی در رهیافت اقتصاد رسانه،

دوره یططططططازدهم

ما نیاتمند جست وجوی دو رابطه کلی بین رسانه و اقتصاد هستیم :

شماره پ اپی چهط

. 1به کارگی ری تفکر اقتصادی در رسانه :

شط ططماره چهط ططار
و سططه زمسط ططتان
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اولین رابطه کاربرد نظریه اقتصادی در یپ رسانه واحد ،در اشکال سنتی اقتصادی مانند
باتار ،خانواده و بنگاه است .در این کاربرد رسانه با شرکتهای رسانهای( مانند  AOLیا
تایم واینر )یکسان فرض شده است .این شرکتها محتوای رسانهای تولید میکنند؛
تولیدی که به دریافتکنندگان تحویل داده میشود .وی گیهای خاصی مثل محصول
اطالعات محور غیرمادی و نقی فرهنگی رسانهها ،اغلب منجر به ترکیب ارتشهای
هنجاری با این تحقیقات می شود .این محدوده مطالعاتی ات قبل توسعه پیدا کرده است.
یپ نمونه ات این محدوده را آلباران (  )1996در آمریکا انجاس داده است .
 . 2به کارگیری تفکر نظری رسانه در اقتصاد:

نقی رسانه در تعامالت بین باتیگران اقتصادی مختل

تجزیه و تحلیل میشود.

رسانه ها خودشان به عنوان بستر برخورد مواجهه تولیدات و تقاضا در باتارهای غیر

شخصی عمل میکنند .ات حروف ال بای خط میخی بابلیها تا بیتهای اینترنت ،رسانهها
قابلیت بستن قرارداد و تجارت غیرشخصی را داشته اند .ات این رو رسانه همیشه بخی
مهم ،اما بدیهی اقتصادی مدرن بوده است .ن وم رسانهها در این فرآیند یپ قلمروی
کامال کش

نشده را شکل میدهد.

رویکرد اول ات نقی رسانه ها در درون علم اقتصاد غافل شده است؛ اگر چه اقتصاد سنتی
رسانه در مورد نهادها غافل نبوده است بخصون در مناتعات اخیر درباره مشکالت حق
مالکیت ،اما در کل ات سهم رسانه ها نسبت به قواعد باتی غ لت شده اس ت (حق شنا
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.)29:1395
به منظور ارائه تقدس رسانهای که ات سوی نظریه رسانه ها پیشنهاد شده و در علم اقتصاد
قابل است اده است به معرفی یپ مدل الیهای اجمالی که در دانشگاه بوهانس ویمر
توسعه یافته است ،بپرداتیم .این مدل ،تمرکز بر روی یپ رسانه م رد مانند اقتصاد
تلویزیون ،اقتصاد روتنامه و ...را رها میکند و اجاته تجزیه و تحلیل بر روی یپ سطح
مختصرتر ،اما همچنان دارای ساختار را می دهد .این امر با تعری

الیههای یپ رسانه

صورت میگیرد .محل اشتراک این الیهها را مدالیته می نامند که یپ واژه آلمانی است و

گووو ا ی اقتصوووا
سیاسوووی ت سووو
اقتصوووا و سوووا
بووووا

اشاره به وی گیها و نیروی حاصل ات یپ رسانه دارد .
طبق این مدل الیه ای ،رسانهها شامل سه نیروی ت کیپناپذیرند:
. 1عینی)(object
- 2رویه)(dispositive
- 3شکل نمادین)(symbolic form

نقی رسانه در تعامالت بین باتیگران اقتصادی مختل

الگووو ی سیاسووو

تجزیه و تحلیل میشود .رسانهها

خودشان به عنوان بستر برخورد مواجهه تولیدات و تقاضا در باتارهای غیر شخصی
عمل میکنند .

این الیهها هیچ گاه ات یکدیگر جدا نمیشوند و همواره با هم هستند .ات آنجا که همه
رسانه ها ترکیبی ات آنها هستند ،رابطه ات یپ الیه به یپ الیه دیگر ،دارای نسبت ثابتی
نیست .بعضی رسانهها نمود قدرتمندتری در الیه «عینی» دارند ،برخی در الیه «رویه» و
بر خی دیگر دارای نیروهای قدرتمندی ات الیه «شکل نمادین» هستند .بعضی رسانهها

یووو و

خبرگزا ی ها

حتی ات تکنولوژی یکسان بهره میبرند ،اما در الیه «رویه» مت اوت هستند .قبل ات بررسی
چگونگی به کارگیری همزمان این الیه ها در ت کر اقتصادی ،توضیح مختصری
درخصون تعری

کلی این سه الیه «مدیالیتی» ارائه خواهد شد .

 . 1الیه عینی :الیه عینی ،الیه ابزاری است که نمود فناوری یپ رسانه و شامل
موضوعات سختافزاری ،ماشینآالت و همچنین واحدهای تولیدی است .این الیه
مقصد رسانه مانند ارسال ،انباره و غیره را تعری

میکند .برای رسانه فیلم ،این الیه

شامل همه ابزارهای تولید ،پس تولید ،تدوین و اجرا کردن پروژههای سینمایی به عالوه
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امکانات ضروری مانند استودیو؛ سینما و  ...را شامل میشود .

 . 2الیه رویه :دومین الیه ،رویه است یپ رویه شامل یپ آرایی لواتس در ظرف تمان و
مکان است .به گ ته م یشل فوکو ،رویه یپ  ...آرایی ات موضوعات ،سطوح ،نورها،
دیدگاهها؛ درون یپ ابزار که مکانیزسهای درونی آن نسبتها را تشکیل میدهند ،است
(الکساندر.)1998 ،
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

این یپ ساختار شرطی است که بر آرایی فیزیکی و یپ نشانه شناختی که انسان را به
قوانین وی ه ادراکی محدود میکند ،تکیه دارد .

دوره یططططططازدهم

در مثال سینما ،رویه قواعدی را توصی

شماره پ اپی چهط

باید آن را رعایت کنند .برای نشان دادن یپ فیلم طبق قواعد سینما این محل باید کامال

و سططه زمسط ططتان

تاریپ و آراس باشد و همه تماشاگران باید روبهروی صحنه بدون حرکت بنشینند .الیه

شط ططماره چهط ططار
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می کند که همه باتیگران برای است اده ات فیلم

رویه به گونه ای به تشریح قواعد یپ رسانه خان می پرداتد توجه کنید که وقتی شما
یپ فیلم سینمایی را در تلوتیون تماشا می کنید محتوا همان است ،ولی الیه رویه تغییر
میکند .

 . 3الیه شکل نمادین :الیه سوس ،شکل نمادین ،ات آنجا که به تشریح جهانبینی فرد که
توسط رسانهها شکل گرفته است ،میپرداتد ،پیچیدهترین الیه است .این الیه با امکان
ترکیب قوانین عالمانه و آگاهانه واحد را با تجمع حوا  ،جهانبینی را شکل میدهد و
توصی

می کند .درون این الیه ،تغییرات شناختی احتمالی نسبت به درک ات مابقی جهان

هستی شکل میگیرد .به عبارت دیگر ،الیه شکل نمادین ،تقریبا سهم رسانه ات نظاسهای
اقتصادی بشر در طول تمان اس ت (حق شنا

.)34:1395

روش شناسی :پ وهی حاضر ات نظر هدف ات نو نظری و کاربردی و ات نظر رویکرد
کی ی است وات استرات ی داده بنیاد بهره گرفته است .اتآنجا که طراحی مدل اقتصاد
رسانه ای در خبرگزاری هدف مطلوب این پ وهی بود .بنابراین راهبرد نظریه داده بنیاد
انتخاب شد تا با این مطلوب ساتگاری داشته باشد .پاول می گوید :نظریه داده بنیاد
روشی است که نظریه ها ،فرضیه ها و قضایا را طی یپ فرایند منظم ،به جای استناج ات
پیی فرض های قبلی ،سایر پ وهی ها یا چارچوب های نظری موجود ،به طور مستقیم
ات داده ها کش

می کند (پاول .)67:1399 ،روش داده بنیاد در ابتدا توسط دو محقق

آمریکایی به نامهای گلیزر و استراو

در کتابی بناس اکتشاف نظریه ساتی داده بنیاد
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مطرح گردید .در این روش ،پ وهشگر به گردآوری داده های کی ی ات طریق مشاهده،
مصاحبه و تجزیه و تحلیل متنی پرداخته ،آنها را کدبندی می کند و متغیرهای اصلی را
یافته و بررسی متغییرها می پرداتد دانایی فرد . )47: 1384 ،بر همین اسا

در این

تحقیق ات روش غیر نظاس مند گلیزر است اده شده است .سه طرح یا شیوه برای انجاس
روش داده بنیاد وجود دارد :شیوه سیستماتیپ که توسط کورین و استرا

()1990

مطرح شد و با سواالت ساختارمند روابط بین ابعاد مدل را هم نشان می دهد .شیوه ی
نوخاسته یا رهیافت ظاهر شونده که توسط گلیزر ( )1992توسعه داده شد .شیوه ساتگارا
( ساخت گرا) که توسط کتی چارمز در سال  2000توسعه داده شد .این طرح نوعی
موضع فلس ی است که به موضع تقریبا اثبات گرا می پرداتد (دانایی فرد)52: 1384 ،
گالسر در نقد ی آشکار بر طرح نظاس مند ،تاکید مضاع

بر قواعد و رویه ها و نیز به

کارگیری چارچوبی مشخص و ات قبل تعیین شده را ات جمله نقاط ضع

آن برمی

شمرد .وی بر این اندی شه است که نظریه باید خود ات دل داده ها بجوشد وظهور یابد ،نه
اینکه پ وهشگر ات قبل رابطه میان مقوله ها را در قالب کدگذاری محوری در نظر گرفته
باشد ،آنگاه در پی مقوله هایی بگردد که با این الگو ساتگار باشد .ات این رو در طرح
ظهور یابنده نمودار اولیه ای که نشان دهنده روابط میان مقوله ها باشد ترسیم نمی شود
( .)Glaser,1992روش گردآوری داده ها و اطالعات در تحقیق حاضر کتابخانه ای و
میدانی بوده است که در بررسی اسنادی ،متن های مکتوب شامل کتابها ،مقاله ها،
مجالت و مصاحبه های پیرامون موضو اقتصاد و رسانه بررسی و سعی بر توصی

الگووو ی سیاسووو
گووو ا ی اقتصوووا
سیاسوووی ت سووو
اقتصوووا و سوووا
بووووا

یووو و

خبرگزا ی ها

کی ی محتوای مورد نظر شده است .پس ات استخراج داده های نظری ،داده های موردنیات
تکمیلی با بکارگیری اب زار مصاحبه جمع آوری شد .روش گردآوری داده ها بر اسا
مصاحبه ات نو نیمه ساختار یافته بود .جامع آماری پ وهی شامل نخبگان و صاحب
نظران در حوته تحقیقاتی پ وهی بودند .نمونه گیری به روش گلوله برفی (ارجا
تنجیره ای) انجاس شد و مصاحبه ها تا اشبا نظری کامل پیی رفت .به جهت اطمینان
ات نقطه اشبا نظری مراحل اجرای مصاحبه ها تا نمونه کامل ادامه یافت .وی گی های
جمعیت شناختی نمونه آماری تحقیق در جدول  2ارائه شده است.
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فصلنامه

جدول  .1وی گی های جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان
ویژگی

شاخص ها

تعداد

سهم نسبی

شغل

هیات علمی

۷

٪۴۱

اجرایی

۱۰

٪۵۹

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد
دکترا

۲
۱۴

٪۱۲
٪۸۸

سابقه کار

کمتر از  ۱۵سال

۱

٪۶

پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

دوره یططططططازدهم
شط ططماره چهط ططار
شماره پ اپی چهط
و سططه زمسط ططتان
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کوربین و استراو

 ۱۵تا  ۲۰سال

۷

٪۴۱

بیشتر از ۲۰سال

۹

٪۵۳

( )2008برای ارتشیابی پ وهی های مبتنی بر رویکرد داده بنیاد

معیار مقبولیت راارائه کردند .مقبولیت بدان معناست که نتایج نهایی به دست آمده تاچه
میزان در انعکا

تجارب و علم پاسخگویان و محققانو حتی مخاطبان درباره پدیده

مورد مطالعه معتبر وباورکردنی است .این محققان ده شاخص را برای معیار مقبولیت
معرفی کردند که ات آن جمله می توان به حساسیت پ وهشگر ،انجاس روش شناسی،
متناسب بودن نمونه ،تکرار شدن یپ یافته ،و است اده ات بارخورد مطلعان اشاره کرد
(مقدس و همکاران .)133:1395
بنابراین نیایج نهایی حاصل ات پ وهی و همچنین فرایند دستیابی به دیاگراس در اختیار
چهار ن ر ات صاحبنظران حوته تحقیق قرارگرفت که بررسی و تحلیل این افراد بر یافته
های پ وهی صحه گذاشت .همچنین روش لینکن و گوبا نیز که بر اسا

چهار عنصر

قابلیت اعتبار ،قابلیت انتقا ل ،قابلیت اعتماد و قابلیت تایید شکل می گیرد .روایی ابزار را
تایید کرد .جدول  3مراحل تایید روایی بر اسا

روش لینکن و گوبا را نشان می دهد.

یکی ات روش های م عتبر ارتیابی پایایی در تحقیقات کی ی روش حسابرسی فرایند است.
نتایج تمانی قابل حسابرسی اند که محقق دیگری بتواند فرایند تصمیم به کاررفته توسط
محقق اصلی در طول مصاحبه را با روشنی و وضوح پیگیری کندو ساتگاری مطالعه را
نشان دهد ( .)Downing 2004بنابراین ،در تحقیق حاضر ،فرایند اجرای تصمیمات و
همچنین همه داده های خاس ،تحلیل شده ،کدها ،مقوله ها ،فرایند مطالعه ،اهداف اولیه و
سوال ها در اختیار دوتن ات صاحب نظران قرار گرفت و با حسابرسی دقیق همه گاس
های پیموده شده تایید شد .جهت اطمینان ات پایایی ابزار ،عالوه بر روش حسابرسی ات
روش توافق درونی (درون موضوعی) بهره برده شد .بدین منظور ضمن ارائه آموتش
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های التس جهت کدگذاری سه مصا حبه که به صورت تصادفی گزینی شدند اقداس کنند.
میزان کدهای مورد توافق در هر مصاحبه و میزان توافق درون موضوعی (پایایی) در
جدول  3آمده است.
جدول .۲روایی و ا عتبار بر اساس روش لینکن و گوبا
فرایند

شاخص
اعتبار

الگووو ی سیاسووو

انتقال پذیری

صرف زمان کافی برای برای پژوهش و تایید داده های مصاحبه توسط مصاحبه
شونده اخذ نظر خبرگانی که در پژوهش شرکت نداشتند
اخذ نظر خبرگانی که در پژوهش شرکت نداشته اند

تایید پذیری

مستند سازی و حفظ همه گام های پژوهش و مستندات در فرایند پژوهش

قابلیت اعتماد

ثبت همه جزئیات پژوهش و یادداشت برداری در طول مصاحبه و روند پژوهش
جدول . ۳پایایی ابزار پژوهش با استفاده از روش توافق درون موضوعی

ردیف

عنوان مصاحبه

تعداد کل کدها

تعداد توافقات

پایایی بازآزمون (درصد)

۱

سوم

۲۵

۲۰

٪۸۰

۲

هشتم

۳۳

۲۴

٪۷۴

شانزدهم

۲۸

۱۷

٪۶۳

۸۵

۶۳

٪۷۳

۳
کل

بنابر توافق موجود ،میزان توافق درونی باالی  60درصد بیان کننده پایایی مناسب ابزار
است .بنابراین نتایج جدول  3نشان می دهد مصاحبه های انجاس شده پایایی قابل قبولی
داشتند.
تجزيه و تحلیل داده ها

گووو ا ی اقتصوووا
سیاسوووی ت سووو
اقتصوووا و سوووا
بووووا

یووو و

خبرگزا ی ها

پس ات اینکه مصاحبه را با تپ تپ مصاحبه شوندگان انجاس شد صوت مصاحبه ها ،
تایپ و پیاده ساتی گردید .به هریپ ات مصاحبه شوندگان یپ شماره قراردادی داده
شد .مصاحبه شوندگان علمی با حرف ) (Uو مصاحبه شوندگان اجرایی با حرف )(O

مشخص شدند .برای تجزیه و تحلیل متن مصاحبه ها ات روش تحلیل بنیاد است اده
گردید .بر اسا

این روش مصاحبه ها مکرر خوانده شده و مطالب مرتبط پ وهشگران

که در حقیقت پاسخ به سواالت اصلی بودند مشخص شد .سپس داده کی ی انتخاب شده
کدگذاری گردیدند  .کدگذاری داده ها ،برحسب مصاحبه و شماره های قراردادی که در
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باال تشریح شد صورت گرفت.
تحلیل جزئی دادهها ،سؤال کردن و تحلیل مقایسه ای ،روشهای اصلی تحلیل در تئوری
داده بنیاد هستند .برای توسعه مدل نظری اقتصاد رسانه ای  ،محقق به شکلی مداوس و
هدفمند ،طی فرایند تحلیل داده ها بین کدگذاری بات و محوری حرکت نمود .همانطور که
استراو

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

و کوربین تأکید کردهاند ،فرایند کدگذاری بات و محوری دو گاس متوالی یپ

فرایند تحلیلی نیستند ،ب لکه فرایند کدگذاری ،پویا و شناور انجاس میگیرد .در ابتدای
کدگذاری ،تالش شد مقوله ها ات طریق کدگذاری بات مشخص شود و طی کدگذاری

دوره یططططططازدهم

محوری ،مقولهها به یکدیگر مرتبط میشوند .بعد ات اینکه ارتباط بین مقولهها طی

شماره پ اپی چهط

کدگذاری بات و محوری شناسایی شدند ،طی کدگذاری انتخابی ،مقولهها ،مقولههای

و سططه زمسط ططتان

فرعی و ارتباط آن ها یکپارچه شده تا مدل نظری توسعه یابد.

شط ططماره چهط ططار

1400

يافتههای پژوهش
نتایج به دست آمده حاکی ات آن است که براسا

نقطه نظرات مصاحبه شوندگان این

پ وهی شانزده م هوس فرعی و در تیر مجموعه  5مقوله اصلی یعنی مشخصه های
اقتصاد رسانه ای  ،عوامل شکل دهنده ،عوامل تقویت کننده ،موانع شکل گیری و
پیامدهای اقتصاد رسانه ای در خبرگزاری ها اس تخراج شده است که تا حدود تیادی با
نتایج پیرامون موضو تحقیق همخوانی دارد .در ادامه پ وهی کلیه م اهیم فرعی
استخراج شده تحقیق تشریح می شود.

جدول -4نمونه کدگذاری اولیه
نشانگر

گزیده متن
-

O1

داشتن ت کر استرات یپ در خبرگزاری می

کدگذاری بات
 -داشتن یپ نگاه استرات یپ

تواند اهداف کلی را ترسیم و هماهنگی ها را آسان نماید

-داشتن نظریه اقتصادی در

و به سوی درآمدتایی حرکت کند

رسانه

-

سرعت تغییر تکنولوژی و فن آوریها بسیار
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باالست .شاید بتوانیم ادعا کرد که هیچ تکنولوژی به

U4

انداته تکنولوژی رسانهای ،با شتاب تغییرات باال نبوده و

-است اده ات فن آوری و

به سرعت عوض نمیشود .شاید نتوان ساتمانی را مثال

تکنولوژی ها نوین

تد که به انداته ساتمان رسانهای ،محیطی پویا داشته

-داشتن محیط پویا

باشد .به لحاظ فناوری تکنولوژیهای رسانهای مداس در

-حرکت با رقبا در است اده ات

حال عوض شدن هستند و رسانه برای اینکه ات رقبا بات

فن آوری

الگووو ی سیاسووو

نماند مجبور است خود را با این فناوریهای نوین

گووو ا ی اقتصوووا

هماهنگ و ات آنها است اده کند

سیاسوووی ت سووو
اقتصوووا و سوووا
بووووا

پس ات فهرست کردن تمامی نکات کلیدی در مصاح به ها به هر نکته یپ کد(عنوان)
تخصیص داده شده است که در جدول شماره  1- 4در قالب کدهای اولیه نشان داده شده
است  .در این جدول نشانگر  U4به معنای چهارمین مصاحبه با اعضای هیأت علمی
دانشگاه و  o1به عنوان اولین مصاحبه با خبرگان می باشد.

یووو و

خبرگزا ی ها

جدول  - ۲کدهای نهایی ،مضامین فرعی و مضامین اصلی
مفاهیم
 خالقیت و نوآوری در رسانه استفاده از فن آوری های نوین -استفاده از ابزار و تجهیزات بروز
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فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

دوره یططططططازدهم
شط ططماره چهط ططار
شماره پ اپی چهط
و سططه زمسط ططتان
1400

طبقه های فرعی

طبقه های اصلی

فن آوری و نوآوری

دنیا
 حرکت همسو با فن آوری دنیا تولید دانش و پردازش اطالعات بهموقع
 تاب آوری و نوآوری تولید اطالعات بروز و منحصر بهفرد
 محصوالت خالقانه و اثربخشی تولید محتوای جذاب و بروز تولید محتوا متناسب با نیازمخاطب و جامعه
 افزایش مخاطبین و فروش وقتمخاطب به شرکت های تجاری
 استفاده از ظرفیت مخاطبین نگاه مشتری محوری در خبرگزاری حرکت به سوی اصل ۴۴ خوداتکایی اقتصادی و محتوایی جلب اعتماد بین خبرگزاری ومخاطب
 تولید محتوای صادقانه شفافیت در تولید اخبار شبکه سازی و اعتماد سازی دربین خبرگزاری ها و مخاطبین
 وجود شبکه های همسوی اعتمادسازی

تولید محتوای

اقتصاد رسانه ای خبرگزاری

مخاطب

خصوصی سازی

اعتماد سازی

عوامل شکل دهنده

 داشتن یک نوع تفکر و نظریهاقتصادی
 دغدغه داشتن تفکر استراتژیک برخورداری از رویکرد کالن نگری وجامع
-

ارتباطات فراگیر
تقویت شبکه های درون سازمانی
ایجاد شبکه های ارتباطی
توسعه ارتباطات با دنیای بیرون

 مسوولیت پذیری سازمانی اعضای خرد و تفکر جمعی دانش افزایی و مهارت افزایینیروی انسانی
 نیروی انسانی ماهر و توانا ومتخصص
 گروه های مشترک کاری و تیمورک
 تقویت کارگروهی-

سواد اقتصادی و رسانه ای مدیریت
مدیریت استراتژیک و فعال
مسوولیت پذیری
توانایی برقراری ارتباط موثر
مهارت های مدیریتی
مهارت ارتباطی مدیران

راهبردگرایی

ارتباطات

133

عوامل انسانی

الگووو ی سیاسووو
گووو ا ی اقتصوووا
سیاسوووی ت سووو
اقتصوووا و سوووا
بووووا

خبرگزا ی ها

مدیریت
عوامل تقویت کننده

 ساختار پویای خبرگزاری برون گرایی در بین رسانه هاینوین

عوامل محیطی

 گسترش فرهنگ دانش افزاییاقتصادی
 ایجاد فرهنگ افزایش دانش ومهارت رسانه ای
 نگاه سیستمی و مشترک-

عوامل فرهنگی

 -شناخت فرصت ها و تهدیدها

یووو و

 رقابت ناسالم عدم شایسته ساالری در انتصابمدیران
 نگرش بخشی و وظیفه ای -انفعال سازمانی
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فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

دوره یططططططازدهم
شط ططماره چهط ططار
شماره پ اپی چهط

-

سیاست ها و راهبردهای نادرست
سنت گرایی
سیاسی گرایی
گروه های ذی نفوذ

سوء مدیریت

موانع شکل گیری

سیاسی گرایی

 مداخله دولتی نگاه به بودجه دولتی حرکت به سوی الگوهای جهانیرسانه
 استفاده از متدها و الگوهای رسانهای برتر
 مورد استفاده خبرگزاری های بینالمللی
 الگو شدن به عنوان رسانه برتر نشر و تاثیر بر رسانه های دیگر -ارایه الگوی اقتصادی

جهانی شدن
پیامدها

الگوسازی

و سططه زمسط ططتان
1400

رويش الگو و اشباع نظری
در مرحله دوس که کدگذاری محوری نامیده شده است محقق یکی ات مقوله ها را انتخاب
کرده و آنرا تحت عنوان پدیده محوری در مرکز فرایند قرار می دهد.

عوامل تقویت کننده
فن آوری
تولید محتوا
مخاطب
اقتصاد رسانه ای در

عوامل شکل دهنده

خبرگزاری
پیامدها
جهانی شدن
الگوسازی

عوامل انسانی

خصوصی سازی

مدیریت

اعتماد سازی

عوامل فرهنگی

راهبردگرایی

عوامل محیطی

ارتباطات
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الگووو ی سیاسووو
گووو ا ی اقتصوووا

موانع شکل گیری

سیاسوووی ت سووو

سوءمدیریت

اقتصوووا و سوووا

سیاسی گرایی

یووو و

بووووا

خبرگزا ی ها

شکل  - 1مدل نهایی تحقیق
با توجه به نتایج بدست آمده که در شکل شماره  1ارائه شده است الگوی اقتصاد رسانه
ای در خبرگزاری ها مورد تبیین و تحلیل قرار می گیرد:
اقتصاد رسانه ای
اقتصاد رسانه ای در خبرگزاری ها  4مول ه عوامل انسانی ،عوامل فرهنگی و عوامل
محیطی و مدیریت می باشد.
عوامل فرهنگی به عنوان یپ متغییر مستقل می تواند به عنوان پایه و اسا

موجود در

نهاد های فرهنگی و شاکله اقتصاد رسانه ای عمل نمای د .عوامل فرهنگی بر نحوه

رفتارها ،باورهای کلیدی و ارتش های خبرگزاری تاثیر گذاشته و عامل مهم مهنی برای
تولید سرمایه و خوداتکایی را در رسانه ایجاد نماید .مدیریت رسانه محور تعالی است
همسویی مدیریت و منابع ا نسانی با همراهی تیم راهبردی و تشکیل دفاتر اندیشه ورتی
نشان ات حرکت روبه رشد آن رسانه خواهد داشت و مهمترین عامل در موفقیت به شمار
می آید .نگاه مدیریت چراغ راه رسانه خواهد شد و بالطبع آن منابع انسانی متخصص و
ماهر و باتجربه با ت کر اقتصادی می تواند در ترسیم ا لگوی اقتصاد رسانه ای تاثیر گذار
باشد.
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عوامل شکل دهنده
این عوامل در شکل دهی و ایجاد بستر مناسب برای اقتصاد رسانه ای تاثیرگذار می
باشند .ات جمله عوامل بدست آمده شامل خصوصی ساتی ،اعتماد ساتی ،راهبردگرایی و
ارتباطات بود که به ایجاد اقتصاد رسانه ای در خبرگزاری منجر و باع

ظهور آن می

گردد .اقتصاد رسانه ای تابعی ات ارتباطات فراگیر در بین خبرگزاری ها می باشد.
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

توانمندی و تخصص مدیران در برقراری تعامل و ارتباط با سایر دستگاه ها و بروت
مراودات غیر رسمی در بین خبرگزاری ها نقشی بسزا دارد .تا جایی که این ارتباطات و

دوره یططططططازدهم

تعامالت ،چالی ها و مشکالت در مسائل مالی و هزینه ها کاهی و هماهنگی های بین

شماره پ اپی چهط

خبرگزاری ها و اعتماد بین مخاطبان را افزایی می دهد .راهبردگرایی یکی دیگر ات

شط ططماره چهط ططار
و سططه زمسط ططتان
1400

عوامل مهم در شکل گیری اقتصاد رسانه ایست .وجود ت کر و یپ نظریه اقتصادی با
نگاهی کالن به آینده می تواند خبر گزاری را به سمت درآمدتایی و خوداتکایی کمپ
کند .و وجه تمایز بین خبرگزاری ها به شمار آید.
عوامل تقويت کننده
این عوامل شامل سه دسته تولید محتوای ناب ،فن آوری و نوآوری و مخاطب شناسی
است .امروته تولید محتوای ناب و جذاب یکی ات راه های جذب مخاطب بیشتر در
رسانه ها به شمار می آید .ات سوی دیگر نوآوری و خالقیت به عنوان سالحی نو و
کلیدی به عنوان ابزار رقابت پذیری اقتصادی برای خبرگزاری ها به شمار می آید که می
توانند با است اده ات آن در تالطم بحران های اقتصادی با موفقیت عمل کنند و در میان
رسانه های دیگر نماد برتری دا شته باشند .مخاطبان که شالوده و بطن اصلی حیات رسانه

به شمار می آیند با اعتماد ساتی و شبکه ساتی عامل مهم در حرکت و توسعه و رشد و
تعالی رسانه خواهند شد.
موانع شکل گیری
موانع مختل ی در رسانه ها و خبرگزاری ها می تواند وجود داشته باشد که آنها را در
تحقق الگو ی اقتصاد رسانه ای مانع گردند ات جمله این موانع می توان به سیاست گرایی
و سوءمدیریت حاکم بر خبرگزاری ناس برد .موانع درون ساتمانی ات قبیل رقابت های
من ی و ناسالم  ،عدس وجود نظاس شایسته ساالری ،انتصابات غی رعلمی ،وجود نگاه جزیره
ای ،نگرش وظی ه ای ،فرایندهای نادرست عملکرد ،رسانه را ات حرکت به سوی اقتصاد
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رسانه ای بات می دارند .ات سوی دیگر موانعی دیگر وجود دارد که در این مهم تاثیر گذار
هستند و آن سیاست گرایی و مداخله دولت می باشد .عواملی همچون قوانین و مقررات
تاید سیاسی  ،دیدگاه های سنتی و قدیمی ،تاثیرات انتصابات مدیریتی بر اسا
گرایشات سیاسی ،تحقق اهداف و منافع گروه ها و حزب های سیاسی حاکم در سطح
جامعه ،تامین منافع گروه های مین ع سیاسی ،تاثیرگذاری تصمیمات گروه های سیاسی ات
جمله موانعی هستند که بر تحقق الگوی اقتصاد رسانه ای تاثیر گذاشته و ات تحقق آن در
سطج خبرگزاری جلوگیری بعمل می آورد.
پیامدهای حاصل
پیامد در ا صطالح ،رویداد یا پدیده ای است که در نتیجه تحقق بپ برنامه ،فرآیند و
تالش یا هر اقداس مشابهی در ساتمانها و جوامع رخ دهد و آثار و نتایجی مت اوت رادر
پی داشته باشد .پیامدهای حاصل ات پیدایی الگوی اقتصاد رسانه ای در خبرگزاری ها
«الگوساتی» و «جهانی شدن» میباشد .ا جرای صحیح الگوی اقتصاد رسانه ای می تواند
تمینه حضور خبرگزاری را در سطح بین المللی و جهانی فراهم آورد و جزء رسانه های
برتر دنیا به شمار آیند .تبدیل به الگوشدن و جهانی ساتی رسانه باید یکی ات اهداف
واالی هر خبر گزاری باشد که مسلما بدون داشتن رسالت و الگوی اقتصادی میسر
نخواهد شد .بدیهی است رسیدن به اعتبار جهانی و الگوساتی ات اهداف و آمال هر
رسانه ای به شمار می آید که با تدوین الگوی اقتصاد رسانه ای به ثمر خواهد نشست.

الگووو ی سیاسووو
گووو ا ی اقتصوووا
سیاسوووی ت سووو
اقتصوووا و سوووا
بووووا

یووو و

خبرگزا ی ها

نتیجهگیری
به لحاظ اقتصادی ،نهاد رسانه باید قادر به تأمین هزینههای مالی و خود اتکایی باشد و ات
طریق تولید محتوای جذاب و عرضه آن به شهروندان و نیز جذب آگهی در باتار ،برای
خود کسب درآمد کند و در این راستا با به کارگیری اصول علم اقتصاد قادر به رقابت در
باتار باشد.امروته اهمیت و توجه به م اهیم اقتصادی در تمامی حوتهها بوی ه در
حوتهرسانهها به قدری گسترش یافته که فناوریهای اطالعاتی به عنوان کلیدیترین
فناوری قرن بیست و یکم به شمار میآیند .بهره گیری ات مدل مطلوب اقتصاد رسانه
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برای خبرگزاری ها ات جمله اقداماتی است که می تواند مسیری نو و شگرفی را در
حوته فعالیت های رسانه ای ایجاد کند به طوری که هرقدر بر رقبای حوته خبرگزاری
ها افزوده شود با داشتن یپ الگوی مناسب جای نگرانی نبوده و گسترش و تنو
ابزارهای خبری نمی تواند اثربخشی ساتمان رسانه ای را تحت الشعا قرار دهد  .ات
انجا که اقتصاد رسانه یپ رویکرد بین رشتهای می باشد واکثر تجزیه و تحلیلها بر

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

مبنای الگوهای اقتصادی ،به خصون اقتصاد خرد با اضافه کردن برخی ات وی گیهای
کاالهای رسانهای بوده است .این تحقیق راهکار و استرات یهای مناسبی را در قالب

دوره یططططططازدهم

الگوی م هومی م طلوب بومی در حوته اقتصاد رسانه ها ارایه کرده است که برای توسعه

شماره پ اپی چهط

و رشد رسانه ها به خصون خبرگزاری ها در حوته اقتصاد مقاومتی التس و ضروری

شط ططماره چهط ططار
و سططه زمسط ططتان
1400

است.
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