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 مقدمه

 

العات رسانه، محققان، اساتید و دانشجویان در حوزه مط مندیبهره با هدفاین کتاب در زمینه اقتصاد رسانه 

باشد نگاشته شده  ایرسانهبه درک تغییرات سریع محیط  مندعالقهکه هر فرد دیگری ، ارتباطات و فرهنگ

وضوعاتی مبه خواننده باید اما  ،ضروری نیست اقتصادی زمینهبرای خواندن این کتاب داشتن یک پیش است.

مفاهیم، وی ربر  مرتبط هایزمینهو  هارسانهدر  هابحث. بسیاری از مند باشددارند عالقهابعاد اقتصادی که 

ی از که در بسیار شدهطراحی و ریزیپایه صنعتاین  یهامربوط به بخشاقتصادی  هایپیشینهمفروضات و 

 هستند. داری پیشرفته و پساصنعتیجوامع سرمایهتغییر ساختار اقتصادی در  رانِپیش هازمینه

 به عنوان رسانه سیستم تحلیل برای ایرسانه و بازارهای صنایع اقتصادیِ پویاییِ درکِبر سر اینکه 

و حیاتی است، توافق عمومی وجود دارد. هدف این کتاب پوشش جامع تمامی عناوین اقتصاد  مهم، کل یک

رسانه نیست زیرا این امر در چنین کتاب کوتاهی ناممکن است؛ و عالوه بر این آثار برگزیده متعددی وجود 

، 2؛ الباران1،1983برای مثال پیکارد)دهند دارد که جریان اصلی موضوعات را در آن زمینه به خوبی پوشش می

و  2006، 6؛ دویل2004، 5؛ هاسکینز و همکاران2004، 4؛ دِ وَنی2004، 3؛ الکساندر و همکاران2010و  2002

(. تالش این کتاب طرح عناصر کلیدی ادبیات جریان اصلی اقتصاد 2014، 8؛ هاردی2009، 7؛ موسکو2013

به باور نویسندگان در زمینه کاربرد اقتصاد در رسانه رسانه و تکمیل آن است، با اشاره به سنتهای اقتصادی که 

 اند. مورد غفلت واقع شده

 هایپارادایم گردند تا به خواننده نشان داده شود کهارائه می موردی مطالعات منظم، فواصل در

متنوع های مهم کاربردی درباره سودمندی رویکردهای فرد را به بینش بلکه ند،نیستصرف  نظریهفقط  اقتصادی

اند( های متنی در چهار فصل اول کتاب آورده شدهکه در قاب) کنند. این مطالعات موردیدر اقتصاد مجهز می

 فرهنگی مطالعات و ارتباطات رسانه، اساسی مسائل و اصلی مباحث( به 5و مطالعات موردی مفصل )در فصل 

این موارد عبارتند از اصول بنیادین عرضه  .پردازندمی جویاندانشمطالعات معمول  وآموزشی  هایدر برنامه

های های اقتصاد رسانه در بستر دیجیتال؛ روشها؛ چالشای؛ تمرکز مالکیت رسانهو تقاضا در بازار رسانه

ها؛ قراردادها و حقوق مالکیت پخش متفاوت اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از طریق رسانه
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ای؛ و تفکر مفصل درباره رسانه 2سازی؛ دستبردهایها در عصر جهانیه؛ حاکمیت بر رسان1رادیوتلویزیونی

 .3بوم تلویزیون پس از دوران پخش رادیوتلویزیونیالمنفعه و پیدایش سریع زیستهای عامآینده رسانه

ای که اقتصاد رسانه به شدت توسط چارچوب یا سنت نظریبا توجه به آنچه ذکر شد، و نظر به این

دهی این مقدمه بر اقتصاد گیرد، شیوه متفاوتی را برای سازمانشود تحت تأثیر قرار میکه به کار گرفته می

ایم که بر درک ما از فی کردهاصلی از اقتصاد رسانه را معرشاخه دو  2و  1دهیم. در فصل ارائه می رسانه

یا جریان اصلی اقتصاد رسانه ]خوانندگان توجه کنند که این  4اقتصاد رسانه غالب است: اقتصاد نئوکالسیک

ای از جریان اصلی اقتصاد است. مترجمان[ و اقتصاد دو مترادف نیستند و اقتصاد نئوکالسیک زیر مجموعه

بر اقتصاد رسانه  6های حاکمعنوان طریقتشایسته آن هستند که به ها. این دو دیدگاهرسانه 5سیاسی انتقادی

اما ازجهت  دهند؛ها ارائه میهای قدرتمندی درباره نحوه کارکردن رسانهدر نظر گرفته شوند زیرا تحلیل

گیرند که ممکن است دانشجویان شناسی و مفروضات اساسی آن قدر از هم فاصله میموضوع تحلیل، روش

طالعات رسانه، فرهنگ و ارتباطات هنگام برخورد با این موضوعات، درک اقتصاد رسانه را بسیار های مرشته

. جریان اصلی اقتصاد رسانه یک از این دو رویکرد میانه خوبی با دیگری ندارددشوار بیابند. عالوه بر این، هیچ

 و از سوی دیگر اقتصاد سیاسی ؛داندارزشمند میرویکرد انتقادی کمتر چیزی را در مانند اقتصاد عمومی 

 بلکه در مواردی آن رویکردهاکند، جریان اصلی تعریف میرویکردهای با تعارض تنها خود را در انتقادی نه

فاقد درک اخالقی از مصالح و مرتجع لحاظ سیاسی  بهرا کنند ها استفاده میآناز و اقتصاددانان رسانه که 

 .قلمداد کرده استعمومی 

عنوان یک رشته در بستر روشنفکری اروپایی و انقالب صنعتی پدید آمد و کتاب ثروت ملل هاقتصاد ب

باشد. پیشینه شکاف بین آن چیزی که اکنون به ( یک اثر کلیدی سازنده در این زمینه می1776) 7آدام اسمیت

انقالب »متفاوت بین  و دو مسیر 1850شناسیم، به دهه عنوان اقتصاد نئوکالسیک و اقتصاد سیاسی انتقادی می

                                                           
پخش رادیوتلویزیونی  Public Service Broadcast معادل پخش رادیوتلویزیونی را برگزیدیم، برای Broadcastingدر تمام این کتاب برای واژه  1

 .انتخاب کردیم تا ظرایف موجود در تفاوت این مفاهیم لحاظ شوندالمنفعه را رسانه عام Public Service Mediaعمومی و برای 
زیرا در فصل معموالً کلماتی مثل سرقت معنوی یا ادبی امثال آن استفاده شده است. با این حال ما واژه دستبرد را برگزیدیم،  Piracyبرای کلمه  2

کند. با توجه به این دیدگاه و برخی مباحث دیگر در دفاع شود که چگونه این مفهوم به تحول اقتصاد رسانه کمک میچهارم همین کتاب نشان داده می

نتیجه واژه دستبرد را برگزیدیم. های معنایی آن با این دیدگاه ناسازگار نباشد و در ای انتخاب شود که سایهای، الزم بود واژهاز محتوای رایگان رسانه

 ویراستار
 به توافق رسیدند.این عبارت مترجمان و ویراستار روی  broadcast television ecology-a postو ظرافت با توجه به دشواری  3

4 Neoclassical 
5 Media economics and critical political 

استفاده از مفاهیمی همچون پاکدینی و دگراندیشی در  در نظر گرفتیم. Reigning Ortodoxiesرا بهترین معادل برای « طریقت حاکم»عبارت   6

ای به تعصب باورمندانه و مومنانه اندیشمندان هر نحله اقتصادی به طریقت خود دارد و از این رو واژه طریقت را بر مسلک که این کتاب اشاره آگاهانه

 ود ترجیح داده و برگزیدیم. مترجمان و ویراستار.شبیشتر ایدئولوژی سیاسی را یادآور می
7 Adam Smith’s The Wealth of Nations 
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 بین هایتفاوت رسد.و اقتصاد سوسیالیست از سوی دیگر می 2از یک سو و کار کارل مارکس« 1گرایینهایی

اند. نشان داده شده 1 جدول در ،شوندداده می توضیح کتاب این در که انتقادی رویکردهای و اصلی جریان

 در انتهای کتاب مالحظه شود( 1)یادداشت شماره 

 انتقادی سیاسی اقتصاد و اقتصاد علم اصلی جریان بین . تفاوت1جدول 

 اقتصاد سیاسی انتقادی جریان اصلی اقتصاد

 تمرکز دارد؛ بر فرد

 است؛ انتخاب عقالنی فردیبرپایه 

 

 کند؛تبادالت بازار را تحلیل می

 تمرکز دارد؛ مثال طبقات اجتماعی(عنوانبه) نهادهای جمعی بر

 تعییناعتقادی مبتنی است که به صورت اجتماعی های سیستمبر 

 اند؛شده

 کند؛را تحلیل می و مصرف توزیع تولید، هایجریان

 کند؛را بررسی می (سطح کالنتاریخی )-فرایندهای اجتماعی کند؛را بررسی می (سطح خردشرایط تعادل بازار )

 بازارهاازطریق های فردی و منافع متقابل در تعامل بر انتخاب

 تمرکز دارد؛

 تمرکز دارد؛ جمعیعاملیت بر قدرت، تضاد اجتماعی و اشکال 

 داند؛می ایرشتهمیان اًذاترا اقتصاد سیاسی  داند؛می مستقل ایرشتهرا اقتصاد 

 دهد؛را ترجیح می کیفیهای تحقیق روشتوصیفی و تحلیل  دهد؛تحقیق را ترجیح می یکمّهای روشرسمی و های مدل

 هاشبدون دخالت ارزداند که باید میفعالیتی فعالیت آکادمیک را 

 ؛ ها(ها و ارزشجدایی واقعیتباور به ) صورت گیرد

باور )است  شکلی از مشارکت سیاسی و اخالقیفعالیت آکادمیک 

 ؛ها با یکدیگر مرتبط هستند(ها و ارزشواقعیتبه اینکه 

 .استاستوار داری بر تضاد اجتماعی سرمایهباور بر اینکه  .دنشومنجر به هماهنگی اجتماعی می هابازارباور به اینکه 

 (460-458ص، ص2012( و ارل و پنگ )155، ص2002ول )منبع: با اقتباس از استیل

رسد. اقتصاد تر از آن چیزی است که در این تقابل دوگانه به نظر میرشته، پیچیدهعنوان یکاقتصاد به

خواست می»که  کرد، روشی را معرفی پدیدار شد 1930( که در پی رکود بزرگ دهه 1936، 4)کینز 3النِ کِینزیک

گر چارچوب یک دولت مداخله تواند درداری را نجات دهد اما پی برد که این کار صرفاً میرمایهجوهره نظام س

 هایدیدگاه با مرتبط رویکردهای از ای(. مجموعه245، ص1979، 5هابسبام) «قوی و سیستماتیک اجرا شود

های موجود بر سر راه ، و نیز چالش8کینزیو اقتصاد پسا 7شامل رویکرد نهادی اقتصاد سیاسی در 6گرااصالح

را در  11و اقتصاد نهادی جدید 10، اقتصاد نوآوری9های نئوکالسیک نظیر دیدگاه اقتصاد رفتاریهژمونی تئوری

                                                           
1 Marginal revolution 
2 Karl Marx 
3 Keynesian macroeconomics 
4 Keynes 
5 Hobsbawm 
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در  2)یادداشت شماره   (.2002، 2ول؛ ایستل1991، 1کول و همکاران) دهیماین کتاب مورد توجه قرار می

 انتهای کتاب مالحظه شود(.

 3اقتصاد رسانه در برابر اقتصاد عمومی

های اقتصاد خرد سنتی در ها و تئوریهای متمایز متعددی دارد که مدلطور که رسانه ویژگیهمان

ها شامل های خاص خود را دارد. این ویژگیرسانه نیز چالشکشد، اقتصاد عرضه و تقاضا را به چالش می

اهداف اجتماعی و سیاسی مرتبط با رسانه برای ترویج کیفیت؛ تنوع و تکثر؛ ماهیت کاالهای اطالعاتی در 

 4هایها و هلدینگحوزه عمومی؛ سهم فرهنگی محتوای رسانه؛ و قدرت مرتبط با مالکیت متمرکز رسانه

یک نمای کلی از ( 2014) 5اشتن ظرفیت نفوذ در سیاست و افکار عمومی هستند. بالونای، ازجمله درسانه

( ]که تفاوت اقتصاد رسانه با اقتصاد نئوکالسیک 2های متمایز اقتصاد رسانه را ارائه داده است )جدول ویژگی

 دهد. مترجمان[.که بخشی از جریان اصلی اقتصاد است را نشان می

 رسانه اقتصاد و نئوکالسیک اقتصاد . مفروضات2جدول 

 رسانه های اقتصادویژگی نئوکالسیک اقتصاد مفروضات

 کمیاب کاالهای مصرف و توزیع کارآمد، تولید اصلی هدف

 است؛

 تنوع، کیفیت، همچنین ،کارآمدی بر عالوه اصلی هدف

 واقعاً  عقاید و اطالعات. است نوآوری و تکثرگرایی

 ؛نیستند کمیاب

ز نیمه( عمومی دارند تمرکبر کاالهای اطالعاتی که ویژگی ) ؛تمرکز داردخصوصی  بر کاالهای

 ؛دارد

های مثل جایگزین هستند )با ویژگی همگن محصوالت

 ؛پذیری(

 ؛هستند ای منحصر به فردرسانه محصوالت

 به نزدیک یا کم بسیاردر محصول مورد مطالعه  نهایی هزینه ؛مورد مطالعه دارد ی در محصولتوجهقابلسهم  نهایی هزینه

 ؛است صفر

 وجود ندارد یا موضوعی ثانویه است ]بر بر سر قیمت رقابت ؛است رقابت بر سر قیمت

 سر کیفیت، توجه، ارائه مطالب منحصر به فرد و .. است.

 ؛مترجمان[

 ؛سیاسی هستند و اجتماعی نفوذ دنبالمالکان به ؛دنبال سود حداکثری هستندمنطقاً به مالکان،

                                                           
1 Cole et al 
2 Stilwell 

با انتخاب بر اقتصاد رسانه، قطعه از متن مترجمان با توجه به لزوم راهنمایی کردن خواننده نسبت به تمرکز این  این تیتر در کتاب اصلی وجود ندارد و 3

 .ک کردندقطعه را به عنوان بخش مجزایی از قطعه قبلی تفکیاین  تیتر،این 

های ناهمگون فعالیت دارد)همچون گوگل، مایکروسافت(، واژه که به شرکتی که در مجموعه متنوعی از فعالیت Conglomerateمترجمان برای واژه  4

نزدیک است برگزیدند. امید  Conglomerateفارسی مناسبی پیدا نکردند و در نهایت واژه هلدینگ را که برای مخاطب فارسی زبان تا حدی به مفهوم 

 شود. وضع  واژه مناسبتری برای این نوع شرکتهادر آینده نزدیک است 
5 Ballon 
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، مثاًل کندمیمداخله هم مشی حتی بدون شکست بازار خط .است شکست بازار متأثر ازگذاری مشی خط

 و سالمت/ثروت عمومی، شهروندی، هایبحث به در کمک

 .اجتماعی
 از پالگریونویسندگان با اجازه انتشار ( 76، ص2014ن )ومنبع: بال

 میدان دید ما کهگشاید نیازمند آن است می رسانه اقتصادای که طریق پنجره از رسانه رکد

حلیل بردن بازارها، درحال ت و ایرسانه صنایع در جدید هایرویکردهایمان را گسترش دهیم، چراکه پیشرفت

 صرفم ودر تولید  جدیدهای پویایی هستند. انتقادیاقتصاد سیاسی  و نئوکالسیک هایظرفیت پارادایم

شدن بسترهای دیجیتالی همگرا در سراسر  موضوعاتی همچون عمومیتوسعه و پیشرفت در  ای،رسانه

های ی رسانهکننده تکنولوژها؛ پیامدهای مختلاقتصادی شبکه-ها؛ عالقه رو به رشد به ارزش اجتماعیرسانه

یق یوتیوب ای کاربرساخته ازطرای؛ ظهور محتوای رسانهوکار رسانهشده کسبهای تثبیتدیجیتال برای مدل

-مشین خطسازی دوباره از ماهیت مخاطب رسانه؛ و رشد گفتماهای اجتماعی و نیاز به مفهومگر رسانهو دی

اقتصادی  عنوان منابع ایجاد ثروت و نوآوریبه های رسانه و فرهنگگذاری صنایع خالق، با تمرکز بر بخش

 شود.را شامل می

اصلی آن این است که مکاتبی در تاریخ  دلیل اصلی افزودن این کتاب به ادبیات اقتصاد رسانه و بحث

اند، عمیق و غنی و نیز در عرصه معاصر اقتصاد وجود دارند که به ندرت، یا شاید هرگز، در رسانه اعمال شده

های امروز به ما کمک کنند. ما به در اقتصاد رسانه« های جدیدواقعیت»مواجهه با  توانند درحال آن که می

شویم، که در این رشته به کتاب بر روی اقتصاد نهادی و اقتصاد تکاملی متمرکز می عنوان نویسندگان در این

 نام گرفته و جایگزینی است برای جریان اصلی نئوکالسیک و اقتصاد سیاسی انتقادی 1عنوان اقتصاد دگراندیش

 (.2012ارل و پنگ، )

 که ایرسانه اقتصاددان ،مندیلاو استیون. کنیممطرح می را نکته این که نیستیم کسانی تنها ما البته،

 نکته این ،داشته است 2014 تا 2012 سال ازرا  2ایاالت متحده فدرال ارتباطات هتکمی ارشد اقتصاددانسمت 

تعداد  اصلی منبع» هم هنوز و است رسانه اقتصادسنگ بنای  ،نئوکالسیک اقتصاد اگرچه که کرده مطرح را

 نئوکالسیک رویکرد» حالبااین ،«است امروز اقتصادی تحقیقاتقابل توجهی، اگر نگوییم بیشترین تعداد، از 

( در بررسی این زمینه عنوان داشته 2014) 3(. پیتر بالون68، ص2006)وایلدمن،  «نیست غالب پارادایم دیگر... 

 ممکن که هاییبینش تکمیل برای جدید ایرسانه هایآوریفن ظهورمسائل ناشی از  بااست که مخصوصاً 

                                                           
1 Heterodox Economics 
2 FCC 
3 Pieter Ballon 
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دگراندیش موردنیاز است،. وی در بیان این  اقتصاد از نوع چندین شود، ارائه نئوکالسیک پارادایم توسط است

 گوید:مفهوم می

 کنئوکالسی اقتصاد در آنهای بسط یافته صورت و یکارآمدایستای مفهوم  تحلیل کهدرحالی»

 دگراندیش طالحبه اص اقتصاد ازتواند حوزه مطالعاتی می این باشد، داشته کاربرد هارسانه در تواندمی

توسط دانش  باید هارسانه به نسبت اقتصادی رویکرد یک آن که نکته ترینمهم .فراوانی ببرد سودنیز 

تغذیه  ورینوآاقتصاد  یا تکاملی اقتصاد و نهادی اقتصاد شبکه، اقتصاد ،اطالعات اقتصادموجود در 

 (76، ص2014« )شود.

اتب را مک دیگر و)این کتاب مورد بحث قرارگرفته  4 و 3 فصل در تکاملیاقتصاد  و نهادی اقتصاد

ها به آن گیفرهن و ارتباطات ،ایرسانه مطالعات در به ندرت کهازآنجایی اما ،(نیز بالون بررسی کرده است

 نیاز است.در این جا  کوتاه مقدمه یکبه  ،اشاره شده است

 و 2ویلیامسون الیور ،1نورث داگالس مانند نوبل جایزهندگان برآن گونه که توسط  –اقتصاد نهادی 

 توسعه و رشد برای نهادها اهمیتنیز  و 4بازارهاالینفک  ماهیت بر -به کار گرفته شده است 3اوستروم الینور

 باتواند فقط دهند نمیرخ می بازارها در که یمعامالتپویاییِ  که شودمی استدالل .کندتأکید می اقتصادی

 فنی و سیاسی فرهنگی، اجتماعی، شرایط با؛ بلکه آنها شودتبیین  ایستای تعادل هایمدل و یکمّ هایروش

 همچنین و بازارها نگهداری و تشکیل برای نهادی شرایط درک .اندآمیخته درهم ،اندساخته ممکن را هاآن که

 ودهد پیوند می (تاریخ مثالً) انسانی علوم و اجتماعی علوم در مکمل هایرشته به را اقتصاد ،هاشرکت اداره

 پدید آمده نیستند صورت تصادفیبهیک کلیت مستقل قدرت که اجزایی از  ،بازارها که کندمی یادآوری ما به

 شودمی بیشترین ثروت تولیددر عین حال بازارها جایی هستند که  هستند. شکننده اغلب و متغیر وابسته، بلکه

ارتباطات  مطالعاتِ رسانه، دانشجویانِ که بیشتر - حال خوب یا بد – همین سازوکار است  طریق احتماالً از و

احتماالً منظور نویسندگان این است که حتی اگر منتقد بازار ] کنندنیز از این بازارها امرار معاش می فرهنگ و

 .کنیم. مترجمان[ا زندگی میهم هستید، ما از طریق بازاره

 از بر پایه مدلی و دهدمی ارائه اقتصاد سیاسی انتقادی برای توجهقابل جایگزین یک تکاملی اقتصاد

به شکل پویایی  اشکه همچون همتای مارکسیستی است دارینظامِ سرمایه تحتِ زندگیِ خوب و بد اثراتِ

های تغییر اقتصادی و صنعتی را هدف خود قرار هم همچون آن، تحلیل ریشه بازو  مبتنی بر تعارض است

                                                           
1 Douglass North 
2 Oliver Williamson 
3 Elinor Ostrom 

نارسا خواهد بود. با توجه به اینکه منظور نویسندگان « ماهیت تعبیه شده بازارها»برداری رتهگ embedded nature of marketsدر ترجمه عبارت  4

م. درباره میزان صحیح انتقال مطلب امید یااصلی این است که بازار خود یک بخش نهادی و ماهیتاً جزئی از جامعه است، واژه الینفک را پیشنهاد کرده

 است خوانندگان قضاوت مثبتی کنند. 
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که در  تجلی یافته است «1خالق تخریب» مفهوم در مدل ین(. ا2011؛ روزنبرگ، 1994داده است )کیتفورز، 

در  آینده مورد درهایش و پیشگویی آمریکایی-اتریشی اقتصاددان ،2تریشومپ وزفژ با کار مترادفحقیقت 

بیانگر آن است که  خالق، تخریب مفهوم. دباش( می1942« )دموکراسی و سوسیالیسم ،داریسرمایه»کتاب 

شکلی تنها هرگز نه و است اقتصادی از تغییر شیوهیک  یا شکلیک به صورت ماهوی » دارینظام سرمایه

 رقابت، بینپویای  تعامل (.1942 تر،)شومپی «داشته باشدشکلی ایستا  تواندنمینیز  هرگز ثابت ندارد بلکه

وقفه بی طوربه ،سازدمتحول می درونرا از  اقتصاد ساختاروقفه بی طوربه» کسب و کار کارآفرینی و نوآوری

، جوهر نظام خالق تخریبفرایند  این .کندمی ایجاد وقفه چیزی جدیدطور بیبه و برده بین ازچیز قدیمی را 

 پیشرفت،) «3انباشت» که دارد اصرار زیرا است قدرتمندتفکر  این. (83ص ،1942 تر،یمپ)شو« است داریسرمایه

 تخریب سستی، و رونق چرخه تجاری، شکست) «4نابودی» و( غیره و فناوری در نوآوری ثروت، ایجاد

 تنیده هستند.سازنده درهم نیروهای( غیره و زیستمحیط

به عنوان یک  رشته اقتصاد ندارند بلکه اشکال دگراندیشانه اقتصاد اصوالً جایگاه محوری در

 بنیانی برای همچنین هاآن .شونداز اقتصاد جریان اصلیِ نئوکالسیکی در نظر گرفته می بندی جدیدچارچوب

مشی همچون خط ،اندها فراهم کردهرسانه برای روشن پیامدهای با هاییزمینه درمحور مشیتحقیقات خط

 رویکردهای و ها،رسانه مالکیت به مربوط هایمشیخط عمومی، نهادهای برایرانی حکم ساختارهای نوآوری،

 و ارتباطات مطالعات رسانه،اندیشمندان  .جدید هایی و خدمات رسانهمحتوادر زمینه  اتتحقیق از حمایت

 داریسرمایه»( 1996) کاستلز مانوئل آنچه فنیِ و اجتماعی تغییراتپویایی  بهتر درک بهمند که عالقه فرهنگ

چنان زیاد است که آن اقتصاددانش  در «5فکری هایناآرامی» کهبدانند  است مهم هستند؛ نامیده «اطالعاتی

های دیرینه در تقابل بین اقتصاد نئوکالسیک و اقتصاد مسائل این حوزه صرفاً به بحثشود برای فهم نمی

 کرد. سیاسی انتقادی اکتفا

 فرهنگی مطالعات و ارتباطات ،هارسانه کنیم کهعنوان می کتاب این در ما اینکه دالیل از دیگر یکی

 اغلب هارشته گونهاین که است این هستند،آن  مختلف هایقالب در رسانه اقتصادبررسی دوباره  نیازمند

 حیطه و در اقتصاد حوزه که ودشمی تصور دارند. به اشتباه اقتصاد نسبت به تک بعدی وایستا  رویکردهای

 هایکتاب و کارشناسی هایدوره در که شود که اقتصادیاست؛ به غلط تصور می همگن نسبتاً آن روش

به نادرست این باور وجود  دهد؛ ومی تشکیل این رشته را در اندیشه 6خط مقدم شودمی ارائه استاندارد درسی

این فرض  .کنندحمایت میجریان اصلی مشخص  از مکاتب سیاسی رایج دانش اقتصاد هایدارد که روش

                                                           
1 Creative Destruction 
2 Joseph Schumpeter 
3 Accumulation 
4 Annihilation 
5 Ferment in the Field 

 Leading edge of thoughtبه جای لبه دانش. اندیشه خط مقدم پیشنهاد بسیار عالی آقای حاج محمدی برای جایگذاری  6
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یک نوع سیاست نئولیبرالیستی  مترادف با شود که اقتصاد نئوکالسیکآخری، اغلب به این صورت بیان می

 شود.می انتقادی انسانی علوممسائل مطرح در  باتعامل فکری  و فرهنگ ذاتی ارزش درکمانع از  کهاست 

 مطالعات و سیاسی اقتصاد دیدگاه دو هر از فرهنگ و ارتباطات رسانه، مطالعات در برجسته هایچهره

 .اندزیر سؤال برده است انتقادیشبیه مکتب نئوکالسیک  چیزی کهرا  اقتصاد از روایت یک بعدی ،فرهنگی

عنوان « 1فرهنگی در زمان آینده مطالعات»کتاب  در فرهنگی مطالعات یپیشروپرداز ، نظریهبرگساگر الرنس

 داشته است:

از جایگاهی که کامال بیرونی  مفید دانشبه عنوان یک  اقتصاد از انتقادآشکار به  تمایل عدم یا ناتوانی»

 از اتانتقاد اغلباندازد. فاصله می اقتصاد دنیای با فرهنگی-اجتماعی انتقاداتو خارجی است میان 

اقتصاد  بندی موهوم استوار شده که درواقع ناشی از جهل نسبت بهیک جمع بر دانشگاهی اقتصاد

مبتنی بر نظریه از  تحلیلک غالباً ی ند کهاشدهاین نقدها از منظری ارائه  این، بر عالوه است.

 تنها اندیشه آنان، در که است تندرو مخالفان 2خیالی موضعِ بلکه نیست، واقعی اقتصاد هایپیچیدگی

  «.است دارینظام سرمایه سرنگونی گرایپروژه اخالق ممکن، سیاست

 (107، ص2010برگ، )گراس

 مجدد ارزیابی خواستار ، نیزرسانهدر  انتقادی سیاسی اقتصاد گذارانبنیان از یکی ،3گارنام نیکالس

ابراز  گارنام .است شده ارتباطاتو  مطالعات فرهنگی، رسانه، زمینهدر اقتصاد جریان اصلیمیزان اثرگذاری 

به تحجر کشیده  اخیر هایسال در داریسرمایه اقتصادپویایی  از خود درک در انتقادی سنتکند که نگرانی می

دانستن نفس  به مردود 4گرایش احساسی مارکسیستی» عنوانبه او چهکند آن. وی خاطرنشان میاست شده

 معناست بدان این .است آن تأثیرات و های واقعیبازار نحوه کارکردن تحلیلمانعی بر سر راه » ،نامدمی «بازار

 (.42، ص2011گارنام، ) اندای بحث اقتصاد را در اقتصاد سیاسی جدی نگرفتهبه حد شایسته که

 حدوددهد که تحوالت فکری مهمی در دانش اقتصاد درحال وقوع است. این امر در حالی رخ می

 شده اهدا نئوکالسیک پارادایم از خارج دانشمندان گذشته به سال 20 طی اقتصاد در نوبل جوایز از درصد20

منابع  تراژدی» که داده انجام شاخص کاری است که 5اوستروم ای از این دانشمندان الینورنمونه .است

را  گراییدولت و فردگرایی تواندافراد می جمعی داماق چگونه که دهدمی نشان و کندباطل می را 7«6مشترک

                                                           
1 Cultural Studies in the Future Tense 
2 Imagined position 
3 Nicholas Garnham 
4 A Romantic Marxist Rejection Of The Market Per Se 
5 Elinor Ostrom 
6 Tragedy Of The Commons 

که اقدام مستقل و مطابق منافع )مثال محیط زیست( افراد  انیبا منابع مشترک م ستمیس کیدر  یتیوضع عبارت است از «منابع مشترک یتراژد» 7

 ویراستار شود. یآن منابع م ینابود و شیهم موجب فرسا یاقدامات بر رو نیمنافات دارد و ا گرانیهر فرد در آن با مصلحت د یشخص
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 با طرح رویکرد است که 1سن آمارتیا ای دیگرنمونه(. 1990شکست دهد )اوستروم،  طبیعی منابع مدیریت در

 کسب جایزه شامل این تحوالت همچنین .است کرده متحول را توسعه اقتصاد بشری، برای رفاه «2هاتوانمندی»

 انندم اقتصاددانانی و 4ویلیامسون اولیور و 3نورث ساقتصاد نهادی نظیر داگال علوم توسط دانشمندان نوبل

 8کینزیوئن تحلیلی هایروش کهاست  7دولتیخواه اندیشمندان ترقی عنوانبه 6کروگمن پل و 5استیگلیتز ژوزف

نیازمند شناخت مکاتبی سخن آنکه، کوتاه  .اندکرده ترکیب جهانی اقتصادی هایها در بحثبحث مداخله با را

شناختی  چنین محدودهاند. کرده مطرح را نئوکالسیک غالب پارادایم از معاصر انتقادات که از اقتصاد هستیم

 9سبرگاگر لورنسنئومارکسیستی خواهد بود که به گفته  سیاسی اقتصاد از ترگسترده ایمالحظهقابل طوربه

برای پژوهشگران انتقادی در مطالعات رسانه، « 10تری درمورد اقتصادهای پذیرفتنینوشته( »106: 2010)

 ارتباطات و فرهنگ فراهم کرده است.

 دهدکتاب پوشش میاین آنچه 

 اقتصادبه جریان اصلی  1 فصل .شودمی آغاز رسانه اقتصاد اصلیهای شاخه کلی مرور با کوتاه کتاب این

معرفی  را رسانه است. این فصل عناصری از گرفتهشکل نئوکالسیک هاینظریه توسط پردازد کهمی رسانه

 متنوع ماهیت جمله ازکنند؛ دهند رفتار میکند که متفاوت از آنچه متون دانشگاهی اقتصاد خرد شرح میمی

 گیریشکل مالکیت، تمرکز به تمایل ،کنندگانتوسط تبلیغ تجاری هایرسانه مالی تأمین ،ایرسانه محصوالت

 .عمومی کاالی به عنوان هارسانه تنظیم در دولت نقش و ،خالق تولید پیچیدگی ،کنندهمصرف رفتار اجتماعی

در صنعت  نئوکالسیک مطابق با خطوط قتصادیِسازی امدلها ویژگی این کهشرح خواهیم داد که درحالی

 این وکند اما اعتبار رویکرد نئوکالسیک را به طور کلی نفی نمی ،سازندمی صنایع سایر از ترپیچیده رسانه را

 گراییواقع مسئله. با این حال است شدهداده  نشان دیجیتال هایمتغیر رسانه بازار در رقابت بحث باامر 

تر این تفکر پرداختن به مسائلی اساسیهای مضمون .نیست نئوکالسیک رویکردهایمضمون انتقادیِ  ِتنها

-روشاین رویکرد درباره فردگرایی  اصلیمفروضات  ؛نئوکالسیک رویکرد شناختیروش مبانیاست همچون 

توانند اینکه چگونه هر یک از این موضوعات می و بازار؛ تعادلمدلسازی  وعقالنی  انتخاب نظریه ،سانهشنا

مرتبط  دیگر هایرشته ازبه دست آمده  تحلیلی هاینئوکالسیک در اِعمال یافته« بسته»با یک رویکرد نسبتا 

                                                           
1 Amartya Sen 
2 Capabilities 

انجام  توانندیست که افراد ما ییآن بر کارها یاقتصاد رفاه است و تمرکز اصلنظریه نقطه مقابل  ودر دانش اقتصاد  هینظر کی «هایتوانمند کردیرو»

 ویراستار دهند.
3 Douglass North 
4 Oliver Williamson 
5 Joseph Stiglitz 
6 Paul Krugman 
7 Progressive public intellectuals 
8 Neo-Keynesian 
9 Lawrence Grossberg 
10 More Agreeable Writings About The Economy 
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 بین که شودنشان داده می همچنین ،گیرندمی قرار موردبحث دقیق طورموارد به ایندر عین حال که  .شوند

رسانه آمده  اقتصاد مانندای حاشیه نسبتاً هایحوزه در یادرسی  هایکتاب اقتصاد در اصلی جریانآنچه از 

گذرد، که در آن بسیاری از انتقادات از این مدل نئوکالسیکی مورد می رشته اینخطوط مقدم  دراست با آنچه 

 .دارد وجود هاییتفاوت گیرند،توجه قرار می

ترین شناخته شده شاید کهپردازد ها میبه بحث درباره رویکرد اقتصاد سیاسی انتقادی به رسانه 2فصل 

های نگرشی در این باشد. در این فصل تنوع و پویایی فرهنگ و ارتباطات رسانه، حوزه مطالعات دررویکرد 

های حال و به رغم این تنوع، برخی مفروضات اصلی در میان نگرشدهیم. با اینحوزه مطالعاتی را نشان می

؛ باور به وجود اجتماعی تغییر تاریخی فرآیندهای درک اهمیتمتنوع این حوزه مشترکند همچون: تاکید بر 

 در پیش گرفتن یک رویکرد فرهنگی؛ و اجتماعی اقتصادی،های ، روابط و شیوهنهادها بینه تافتدرهم رابطه یک

 به تعهد و ؛دارینظام سرمایه اجتماعی روابط و صنعتی ساختارهای از انتقادگرای متمرکز بر اخالق فلسفی

 تمایل بینحوزه وجود دارد  این در ی کهتنشهمچنین به  .اجتماعی خواهترقی هایجنبش با فکری کار پیوند

( عناصر 2011) 1که وینسکچنان - سیاسی اقتصاد چارچوب در تحقیقاتی متنوع هایفراگیربودن پارادایم به

و دیدگاه مقابل آن در میان  -داند نهادی و تکاملی اقتصاد نئوکالسیک را با اقتصاد سیاسی متجانس می

یکی از  .کنیمهاست، نیز اشاره میدر تضاد با سایر پژوهشکه اقتصاد سیاسی متخصصان پیشرو مبنی بر این

 یناست که ب مخاطب مطالعات ،بوده است( گزنده به صورت گاه) هاییبحث چنینهایی که شاید حوزه

دیدگاهی با عنوان  چنینمنتقدان  و فرهنگی مطالعات هایدر رشته «2فعال مخاطبان»های معتقد به شاخه

اند تا میان این پارادایم تالش کرده انتقادی سیاسی اقتصاددانان از برخی اخیراً .گرفتدر « 3فرهنگی پوپولیسم»

ای که شامل رویکردهای صنایع خالق و مطالعات های جدید در تحقیقات مربوط به صنایع رسانهگیریو جهت

 فهم هایکلید ی ازیکدهیم که شوند، تفکیک قائل شوند. همچنین نشان میمی محصوالت رسانه() تولید

 فرهنگی و سیاسی اقتصادی، قدرت میان رابطه ویژهبه و ،قدرتطرح سئواالتی درباره  ،انتقادی سیاسی اقتصاد

 .است

کشند. با این به تصویر می را تکاملی و نهادیبنیادین اقتصاد  هایترتیب، ویژگیبه 4 و 3 فصل

کمتر شناخته شده هستند، پیش از بیان کاربردهای  خوانندگان از بسیاری رایفرض که این رویکردها بپیش

 اقتصاد درمورددهیم. های معاصر، موارد اصلی مرتبط به آنها را به طور مفصل شرح میآنها در درک رسانه

همچنین  و وجود دارند« دیدج»هم  و «قدیم» نهادی اقتصادهم  کهدهیم نشان می سوم فصل در نهادی،

 که باهم ،موجودند خاص طورشناسی بهدر جامعه وبه طور عام  تماعیاج علوم در نهادی رویکردهای

برای درک  نهادی اقتصاد از .حوزه ادامه دارد این در وبر ماکس هایکار تأثیرهایی دارند. تفاوت وها شباهت

                                                           
1 Winseck 
2 Active Audience 
3 Cultural Populism 
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مشی های پخش رادیوتلویزیونی، و خطمفاهیمی همچون قراردادها در صنایع خالق، ماهیت اموال رسانه

 های جهانی استفاده خواهیم کرد.رسانه

 مانند مرتبطهای رشته در آن تأثیربه  شده، بحث 4 فصل در که طورهمان تکاملی، اقتصاد درمورد

با  خالق صنایع و هارسانه ارتباط هایمدل ایجاد در را آن اهمیتپردازیم. می نوآوری و اطالعاتاقتصادِ 

 رابطه وساز، های پیچیده جریاندستگاه عنوانبه فرهنگی وای بازارهای رسانه درک، کل یک عنوانبه اقتصاد

 هایشبکه بازار» هایی همچونپدیدهآنموجب ظهور  تکاملیکه پویایی  2(خانوار) بازارنا و 1بازار تولید بین

 بین رابطه دربارهرا  ما تفکر اقتصاد، در ساختاری تغییراتافزایش  .کنیمشده است، بررسی می« 3اجتماعی

 داده تغییر ،نوآوری و معنوی مالکیت بین پیچیده روابطقالب  درای دستبرد رسانه مسئله و 4«هدایا» و کاالها

 مشی این موارد وجود دارد.توافق کمی درباره پیامدهای حقوقی و خط اقتصاددانانکه در میان  است،

 اقتصاد مختلف هایزمینه از های متفاوتبینش آوریبا هدف جمع که مطالعه موردی دوبا  5 فصل

های اولین مورد درباره رسانه دهد.گیری کتاب را ارائه میشده است، نتیجه طرح کتاب این در موردبحث

ریزی شده پایه 6بازار مفهوم شکست برکه  نئوکالسیک، رویکرد کنیم که هرچندمطرح می است. 5المنفعهعام

از سوی  .بردمی رنج تاریخی و نهادی اندازیچشم فقدان ازاما  ،مشی کاربرد دارداست هنوز هم از نظر خط

نگاه  المنفعه بیش از حدهای عامرسانه دهیم که رویکرد اقتصاد سیاسی انتقادی نیز در تحلیلدیگر، نشان می

ها در عمل نادیده گرفته آن تجاری همتایان والمنفعه های عامرسانه بین هایارشادی داشته است و هم شباهت

روی کرده زیاده المنفعه های عاممنحصر به فرد بودن رسانه درباره همو  -همانطور که در تئوری متمایزند –

 در ،هستند ایرسانه متنوع و کیفیتبا محتوای دهندگانارائه تنهاالمنفعه های عاماست. مثالً این ادعا که رسانه

 اقتصاد که سازیممیمطرح  ناپذیر است.ادعایی توجیه 7ها ای و تعدّد رسانههای متنوع رسانهعصر دسترسی

 ماکند که ارزش توجه بیشتر دارد؛ االمنفعه در عمل ارائه میهای عامرسانه مورد در یمهمبینش  8جدید نهادی

 توسط کهالمنفعه های عامرسانه عملکردجدید  معیارهای معایب و مزایا درکدر عین حال، برای 

 یم.شو مندبهره نوآوری اقتصادهای دیدگاه از باید، عمومی ارزش مانندشود، در نظر گرفته می گذارانسیاست

بیش از  آن متمایز هایاست که ویژگی تلویزیونبوم زیست تغییردرخصوص  موردی مطالعهدومین 

که توسط « 9تخریب خالق طوفان»مفهوم شومپیتری  کهگوییم می ما .است مشهود ایاالت متحده درهمه 

                                                           
1 Market 
2 Non-Market (Household) 
3 Social Network Markets 
4 Gifts 
5 PSM: Public Service Media 
6 Market Failure 
7 Multichannel and Convergent Media Environment 
8 NIE: New Institutional Economics 
9 Gales of Creative Destruction 
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های سنتی شود بر رسانههدایت می 1نتفلیکس و آمازون اپل، گوگل،های دیجیتال مانند بازیگران جدید رسانه

این امر منشاء  که - دهندارائه می تلویزیونهای متفاوتی را برای تماشای پلتفرم نه تنها هافرود آمده است. آن

پخش  هایشرکت از محافظت در هاای و وظیفه احتمالی دولتگذاری رسانهمشیجهانی درباره خط هایحثب

 برای هاداده تحلیل از استفاده با نیز، را تلویزیون تجاری هایمدل بلکه - رادیوتلویزیونیِ موجود شده است

 کهشویم دهند. در این موردکاوی خاطرنشان میتغییر می محتوا توزیع هایاستراتژی و تولید گیریتصمیم

تحول » درموردرا  خاصیاند هر یک بینش مورد توجه قرار گرفته کتاب این در که مختلفی هایگرچه دیدگاه

 هایگیری از بینشهای هر گرایش فکری، بهرهدیدگاه جای نفیدهد، اما به می ارائه «2تلویزیون یانقالب

 تردرباره پیامدهای گسترده وکرده  درکبه بهترین شکل  را تغییراتی چنینپویایی  تواند کمک کندمی گوناگون

 .نیمکپردازی مناسبتری نظریه طوربه آن

 

                                                           
1 Google, Apple, Amazon and Netflix 
2 Revolutionisation of Television 
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 اصلی جریان رویکرد: رسانه اقتصاد :اولفصل 

منابعی همچون   . دروجود داشته استعنوان شکلی از یک رشته ]مستقل[  اقتصاد رسانه بهمیالدی  50از دهه 

 80دویل (،2002, 2010) 79الباران ،(2004) 78هاسکینز و دیگران ،(2004) 77همکارانالکساندر و  ،(1989) 76پیکارد

های مرتبط به توان دیدگاهانتشار خود را آغاز کرد، می 1988 سال در که 81رسانه ژورنال اقتصاد و( 2006, 2013)

پردازد به این می رسانه اقتصاد»کند: گونه تعریف می( اقتصاد رسانه را این7، ص1989این رشته را یافت. پیکارد )

 جامعه و کنندگانتبلیغ مخاطبان، سرگرمی و ها و نیازهای اطالعاتیخواسته گردانندگان صنعت رسانه، که چگونه

 این که چگونه صنایع مطالعه»( نیز چنین است: 5: 2002تعریف آلباران ). «کنندبرآورده می دردسترس منابع با را

 برآوردن برای جامعه در کنندگانمصرف میان کنند کهاستفاده می محتوایی برای تولید کمیاب منابع از ایرسانه

 .«شودتوزیع می 82مختلف نیازهای و هاخواسته

و مطالعات فرهنگی، موضوع مرکزی  شناسیجامعه های ارتباطات،ها در حوزهاقتصاد در مطالعات رسانه که هرچند

 هدف که است یک دلیل کلیدی این. یک رشته مطالعاتی دانشگاهی داشته است از اما همیشه اهمیتی فراتر نبوده؛

 هایسیاست گردانند وای را میرسانه هایکاروکسب است که دیدگاه کسانی اقتصاد، درک نحوه کار رسانه از

 با درک یک رشته،عنوان به اقتصاد،»کند که این نکته را مطرح می 83ژیلیَن دویلخانم . کنندمی را وضع ایرسانه

را  ایرسانه هایکه سازمان کسانی اکثر تصمیمات بسیار مرتبط است زیرا رسانه صنایع و هانحوه فعالیت شرکت

 (.1، ص2013)دویل،  «شوندمالی اتخاذ می مسائل و وبیش تحت تأثیر منابعکم کنند،اداره می

 مطالعه»کند: را به این شکل تعریف می بنیان نهاده شده که اقتصاد «84اصلی جریان»رویکرد براساس  رسانه اقتصاد

استفاده از منابع کمیاب تولیدی،  های متعددگیرند که از میان گزینهتصمیم نهایی را می جامعه افراد و که چگونهاین

« کنند جامعه توزیع هایگروه و کدام افراد میان و در... را تولید کرده و کدام کاالها... کدام را انتخاب کنند

)اصل  1991 ،اسمیت) ملل کتاب ثروت در 85پیشگام آدام اسمیت (. به پیروی از تحلیل3، ص1976)ساموئلسون، 

 87فردی طلبانهرفتار منفعت از جامعه منافعاین اندیشه که  و« 86نامرئی دست»باره در( (1776آن نوشته شده در 

                                                           
76 Picard 
77 Alexander et al. 
78 Hoskins et al. 
79 Albarran 
80 Doyle 
81 Journal of Media Economics 

 آورده شده است. مترجمان and wants sneed ارائه شده  فیهردو تعر در 82
83 Gillian Doyle 
84 Mainstream  
85 Adam Smith 
86 Invisible Hand 
87 Self-interested 
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ریزی دولتی برنامهبراساس  تخصیص منابع توسط بازار را بر تخصیص یافتند تا تمایل اقتصاددانان آید،حاصل می

را میسر  طرف برای دو سودمند مبادالت» بازار چون روابط ترجیح دهند، تخصیص براساس عرف و سنت یا

تفسیری  در 88رابرت هیلبرونر (.147، ص2002ول، )استیل« کندرا تضمین می منابع کارآمد تخصیص سازد ومی

 :را در یک کالم با این عبارات شرح داد 90بازار ارائه داد، نظام 89دنیوی کتاب فیلسوفان در اسمیت کار که از

و  کشش سنت نه نظام بازار، در. مالی را برایش دارد نفع را انجام دهد که بیشترین چهآن کس باید هر»

؛ داردمی شغل خود وا انجامرا به  اکثریت غالب افراد است که بلکه طمع کسب منفعت نه تازیانه قدرت،

های افراد در برابر کنش بیند انجام دهد،چه را سودآور میفردی آزاد است آن در چنین شرایطی که هرو 

 «.شودهای ضروری جامعه میلیتیکدیگر سبب انجام فعا

 (21-20، ص1999)هیلبرونر،  

 شامل که استگرفته  شکل «91خرد اقتصاد» گرید یعبارت به و اقتصادبه  نئوکالسیک برپایه رویکرد رسانه اقتصاد

 مطالعه یجهان تجارت نهیدرزمرا  یمل یاقتصادها که 92کالن اقتصادبرعکسِ  ؛شودیم منفرد یبازارها مطالعه

 تمرکز :جمله از است، شده نهاده بنا یمختلفمفروضات  هیبرپا رسانه اقتصاد مطالعه در کینئوکالس کردیرو. کندیم

 خود سازی منافعحداکثرمنظور  به یعقالن یرفتار در افراد که نیا فرضپیش ل؛یتحل یاصل هدفعنوان به فرد بر

 فرضاین پیشو  رسند؛تعادل می نقطه یا بهینه و قیمت به بازارها کهاین انتظار کنند؛شرکت می بازار معامالت در

 .رسددر یک مبادله آزاد به حداکثر میکنندگان مصرف و سود تولیدکنندگان جایی است که تعادل نقطه اینکه 

 نظریه این. اندمتعارف است، منجر شده خردِ اقتصاد بنایسنگکه  94تقاضا و عرضه هینظر به 93نین مفروضاتیچ

 که معنی این کنند؛ بهعقالنی رفتار می خدمات و کاالها خود برای تقاضای در کنندگانمصرف که کندمی فرض

 ،به همین شکلتر باشد، تقاضای بیشتری وجود خواهد داشت. یینپاهرچه قیمت  در صورت برابری سایر عوامل،

 منهای درآمد) خود سود حداکثر رساندنبه  کنند هم به دنبالمی عرضهرا  خدماتی و هایی که چنین کاالهاشرکت

 امر باعث ایجاد نقطه این .خواهد شد بیشتر هاآنسود  باالتر باشد، هرچه قیمت کهمعنی به این هستند، (هاهزینه

سمت پایین دارد،  به تقاضا که شیب منحنی دارد و باال سمت منحنی عرضه که شیب به آن، در که شودمی 95تعادل

                                                           
88 Robert Heilbroner 
89 Worldly Philosophers 
90 Market System 
91 Microeconomics 
92 Macroeconomics 

انگاریم و دقت فرمایند. مفروضه چیزی است که آن را پذیرفته شده می )Hypotheses(یا فرضیات  )Assumptions(خوانندگان به تفاوت مفروضات  9393

. واژه کنیمگذاریم و آن را تایید شده فرض نمیدهیم، در حالیکه فرضیه چیزی است که فرض درست بودن آن را به آزمون میبرپایه تایید آن کار را ادامه می

 مترجمان.کار رفته است. فرض هم در این کتاب مترادف با مفروضه به فرض یا پیش
94 Theory of Supply and Demand 
95 Equiliburium Point 
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 قیمت اگر .برابر است شده عرضه مقدار تقاضا شده با قیمت، مقدار آن در کنند کهبرخورد می ای به همنقطه در

 نظریه اصلی این مفاهیم. خواهد یافت تقاضا افزایش برود، پایین قیمت اگر و کرد افت خواهد تقاضا برود، باال

 و (15451-151، صص2002ول، برای مثال استیل) کارشناسی مقطع درسی کتاب هر تفصیل دربه اقتصادی

 .اندرسانه که در ابتدای فصل ذکر کردیم، بررسی شده های اقتصادکتاب در همچنین

 

 بازار تبلت مورد: عمل در بازارها

 این تاریخ ترین عرضه محصوالت درموفق از به بازار، یکی 2010 در مارس اپل شرکت 96پدکردن آیروانه

و  بازار اعتقاد چندانی نداشت به تحقیقات اپل، شرکت گذاریانبنجابز،  استیو کهی. درحالبود نوآور شرکت

 خواهند یا نه؛ اینمی اندیدهند حالتابهرا که  محصولی آیا که بدانند توانندنمی کنندگانمصرف معتقد بود که

 صفحههم  هوجود دارد ک یحملقابل رایانه دستگاه برای یتوجهقابلتقاضای  برآورد کرد که یدرستبه شرکت

 در اپل. همراه را دارا باشد تلفن یک قابلیت و و هم تحرک باشد، شخصی کامپیوتر آن به اندازه یک یشنما

مشابهی که  محصوالت کهیحالردبه فروش رساند  پدآی میلیون 15 از بیش این محصول، تولید اول ماه 12

 75 اپل ،2010 سال پایان در رقابت کند. اپل محصول عملکرد و با طراحی توانستنمی سایر رقبا تولید کردند

 .اختصاص داده بود تبلت را به خود شخصی هایرایانه بازار سهم درصد

 و ی گرفته بودپیش عرضه از ایجاد کرد که در آن تقاضا در بازار تبلت جدیدی وضعیت اپل بازار، از دید نظریه

 قیمت ،یجه. درنتها بودندسایر تبلت از قیمتی بیشحاضر به پرداخت  اپل شرکت پدآی برای کنندگانمصرف

 برای سودآوری ربسیا تبدیل به محصوالتها آن و( دالر آمریکا 829تا  499) بود باال نسبتاً اپل اول نسل برای

 ینتربزرگسهام  بازار اپل ازنظر ارزش شرکت آن در که وجود داشت 2011 هایی در سالشدند. دوره اپل

آمریکا هم  متحدهیاالت ادولت  ذخایر نقدی آن از نقدی ذخایر یک نقطه زمانی، در و بود جهان شرکت در

 .فراتر رفت

 بازار دررا  متوسط از باالتر سودی شرکت یک که وضعیتی شود دربینی میپیش نئوکالسیک اقتصادی در نظریه

وارد  بازار به جدید 97رقبای ندارد، های دیگر به بازار وجودشرکت نیز جهت ورود مانعی هیچ کند وکسب می

 ورود بود که با چیزی این ،2011 سال طی .شودها میقیمت بریین پااین امر باعث فشار رو به  که خواهند شد

دیگر  و توشیبا سونی، لنووو، ایسوز، ،سریا تبلت توسط شخصی هایرایانه همچنین و 98تب سامسونگگلکسی

به  تب سامسونگ در زمان ورودگلکسی مثالً هزینه پد بودند؛آی تر ازها ارزانهمه آن .ها اتفاق افتادشرکت

                                                           
96 iPad 
97 Competitors 
98 Galaxy Tab 
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دالر امریکا قیمت  499 اپل که شرکت پد سری دوآی مقایسه با دالر امریکا بود، در 299 ،2011بازار در سال 

 که - گوگل 99اندروید مسیست -اجرا کردند  مشترکی را عاملیستمها سآن مسئله مهم این بود که اما؛ داشت

 در کنند که هایی را تولیدساخت تا اپلیکشنکاربردی را قادر می هایبرنامه دهندگانتوسعه مانند ثالثی اشخاص

 به 100های تولید انبوه(جوییدلیل صرفه ناشی از مقیاس )صرفهبه ها قابل اجرا بودند وتبلت از ایگسترده طیف

 داشت، دست یابند. وجود اپل 101عامل آی او اسیستمس برایهایی که اپلیکیشن تولید سطح

 2012در سال . شده بود %30، 2013 سال و در بود یافته کاهش %40 به اپل تبلت بازار سهم ،2012 سال در

قیمتی  با بود و پدآیتر کوچک نسخه که پاسخ داد 102پد مینیآی با تولید دیگران و سامسونگ چالش به اپل

 حال درکه  آمازون و گوگل تبلت با شخصی هایرایانه بازار. شد گذاریقیمت ی رقباهاتبلت به ترنزدیک

 با تبلت ارائه کرد، به PCاز  یبیعنوان ترک به را Surface Proکه  مایکروسافت و خود بودند محصوالتتوسعه 

حدود  2011حالیکه در سال رسید در  فروش به تبلت میلیون 195 حداقل ،2013 سال در. داد ادامه خود رشد

 .دهدخود ادامه می رشد به تبلت همچنان شخصی هایرایانه میلیون تبلت فروخته شده بود. بازار 60

 :از عبارتندها این موردکاوی بازار تبلت یدیکل نکات

 مداومطور بهتقاضا  آن در که تبلت ایجاد کرد برای جدیدی بازار ،2010 سال در پدآی معرفی اپل با 

 .توسط بودم از باالتر سود کسب به قادر اپل یجه،. درنتبود ترجیحی کاالیی پدآی و بود عرضه از بیش

 ر هم د و هم در قیمت و داده های خود را توسعهرا برانگیخت تا تبلت وضعیت بازار رقبا این

 بپردازند. رقابت به اپل با محصول هاییژگیو

 تنوع و محدوده کهیدرحال یافت، هم کاهش هاتبلت قیمت زمانی که رقبا افزایش یافتند، متوسط 

 .یافت در بازار افزایش موجود محصوالت تبلت

 تبلت  جدید از محصول ییهانسخهکند و  بازار نوآوری سهم دادنازدست به پاسخ شد در مجبور اپل

 .تر عرضه کندقیمتی پایین خود را با

تواند در رویکرد آن در ورود به مباحثی همچون مسائل صنعت رسانه، میبه  رسانه یک مثال از شیوه ورود اقتصاد

تلویزیونی، که کمکی به فرهیختگی   ارزشِ سرگرمیِمتعدد و کم هایبرنامه طریق از هارسانه این دیده شود که آیا

فاوتی برقرار در قالب مت قرن یک از مدت بیشبه بحث ؟ اینکنندیم 103تحمیقکند، مردم را اندیشه و فرهنگ نمی

 [،پردازندهای دیگر به قضاوت درباره ارزشمندی محتوا می]در حالیکه اندیشمندان حوزه(. 1982بوده است )بنت، 

                                                           
99 Android 
100 Economies of scale 
101 IOS 
102 iPad Mini 
103 Dubmbing Down 
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اند. های دیگری واگذار کردهای قضاوت نکرده و آن را به رشتهه کیفیت محتوای خاص رسانهدربار اقتصاددانان

توجه  کنندهمصرف تولید محتوا براساس ترجیحات در ایرسانه هایگیری شرکتدرعوض، اقتصاددانان به تصمیم

ها سلیقه اگر اند ودلیل وجود دارد که مخاطبان به آن عالقه داشته این ای بهرسانه گویند محتوایمی کنند ومی

 .محتوا نیز تغییر خواهد کرد کنند، تغییر

تولیدکنندگان محتوا و  از دید کهی حال در [ثالًالبته ایراداتی هم به این دیدگاه اقتصاددانان وارد است. م]

همین ترکیب طبق دیگر  است ممکن یک رسانه ترکیبی بهینه است، اما محتوای کنندگان رسانه، ترکیبمصرف

ترین ترکیب محتوایی نباشد. مطلوب شهروندان، ارتقاء مشارکت یا مدنی هایارزشازجمله  اجتماعی معیارهای

 در پیشبرد عدم موفقیت بازار»ای است به اشاره که گویند،می 104بازار شکستاقتصاددانان به چنین وضعیتی 

 (. براساس این نگرش اگر92، ص2013)دویل، « اجتماعی انسجام و دموکراسی حفظ اجتماعی نظیر اهداف

 عمومی بودجه از توانندای بازارمحور وجود دارد، میرسانه محیط در تصور کنند مشکلی گذارانسیاست و هادولت

برای  دولتی اختصاص بودجه .کنند استفاده رسانه های محتوایبرای تضمین دسترسی جامعه به سایر شکل

 ییهانمونه نیچنبا  مواجهه یبرا یسنت هایابزاریکی از [ در ایران مایصداوس مثل] یرتجاریغ نفعهالمهای عامرسانه

 برای نشان داده خواهد شد، شکست بازار تنها یکی از دالیل 5طور که در فصل البته همان. است بازار شکستاز 

 المنفعه است.های عامرسانه از حمایت

 وسیعی طیف باهمراه البته  -شد  غالب 20در قرن  و آمد یدپدمیالدی  1870 در دهه نئوکالسیک اقتصاد

مستقل از  ایرشتهعنوان  به در پی تفکیک اقتصاد 105گراییظهور نئوکالسیک. آن پیرامونِ مخالفِ نظراتِ از

 یا اجتماعی کاهش اهمیت و توجه به ساختار همچنین و اجتماعی فلسفه و سیاست تاریخ، مانند های دیگررشته

 ،107میلجان استوارت  و 106دیوید ریکاردو آدام اسمیت، کالسیکِ  برخالف اقتصاد .صورت گرفت اخالقی مسائل

 کمّی هایروش و عقالنی انتخاب ،108شناسانهروش پایه فردگرایی بربه سواالت اقتصادی  نئوکالسیک رویکرد

 ترِ ]رویکرد نئوکالسیک[ برای تقلیدگسترده تمایل»در واکنش به  109ویلیام جکسون. (2013است )رِیس،  استوار

 و «هرگونه اثری از فرهنگ را زدوده» نئوکالسیک نظریه عنوان داشته است که «طبیعی در علوم اجتماعی علوم از

 .(44، ص2009)جکسون، « کمتر از هر رشته دیگر علوم اجتماعی پذیرای تفکر فرهنگی بوده است اقتصاد،»

اقتصادی نئوکالسیک در  هایروش اجرای هستند، فرهنگی بعد دارای یک وضوح ها بهرسانه یی کهآنجا زا

استفاده  فرهنگ و هارسانه مطالعه برای اقتصادی متعارف از ابزارهای که کسانی است و حتی سازمشکل هارسانه
                                                           

104 Market Failure 
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106 David Ricardo 
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108 Methodological Individualism 
109 William Jackson 
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ضمن انتقاد از  فرهنگی، اقتصاددان ،110دیوید ترُسبی. آن اذعان دارند هایمحدودیت و کنند نیز به مشکالتیم

هستند کامالً محدودکننده  نئوکالسیک اقتصادمفروضات »کند یمنئوکالسیک عنوان  اقتصاد «111امپریالیسم فکریِ»

به چالش کشیده  جایگاه برتر این نظریه اقتصادی به کار گرفته شود، تری از گفتماناگر دیدگاه گسترده و... 

 .(2، ص2001رسبی، )تُ «شودمی

 کردیرو ،هاآن نیاول. شودیم قائل زیتما رسانه اقتصاد در ینظر سنت سه ( بین21-20، ص2010) 112آلن الباران

 کردی. رواست رسانه عیصنا و بازار یبرا خرد اقتصاد استاندارد یابزارها از استفاده شامل کهاست  کینئوکالس

 مانند ،وکارکسب تیریمد یهاهینظر با را متعارف اقتصاد عناصر نامد،یم 113یکاربرد کردیرو الباران که یدوم

 ای و رسانه رانیمد یارائه راهکار برا یپ در معموالً و کندیم بیترک یسازمان رفتار و یشرکت یاستراتژ یهاهینظر

 نکلمنشَ-کونگ ،(2006) همکاران و البارانآثار  در را یکاربرد کردیرو از ییهانمونه. است یدولت ذارانگاستیس

انتهای  . درافتی توانیم ،115رسانه تیریمد یالمللنیب مجله در نیهمچن و( 2011) کاردیپ، (2008) 114همکاران و

 یینهادگرا ،یستیمارکس یاسیس اقتصاد راتیتأث یروبر  که دارد قرار یانتقاد یاسیس اقتصاد سنت ،این طیف

 رسانه اقتصاد تعارض با سنت تا حد زیادی در را خود گاهیجا وشده است  بنا ایتانیبر یفرهنگ مطالعات و یانتقاد

 رویکرد. (2014؛ هاردی، 2009؛ مسکو، 2005مرداک، ؛ گلدینگ و 2004واسکو، دهد )قرار می اصلی جریان

 .قرار خواهد گرفتبحث د مور 2 فصل انتقادی در سیاسی اقتصاد

 رسانه اقتصاد هایویژگی
 کنیم ورا به طور اجمالی بررسی می کلیدی رسانه عنصر هفت رسانه، اقتصاد کلیدی درک عناصرمنظور به

 :دهیمشود، شرح میآنها مواجهه میهایی را که رویکرد جریان اصلی با شیوه

 ها؛رسانه محصوالت 116ناهمگن ماهیت .1

 دوگانه؛ ایرسانه بازارهای .2

 ای؛انحصاری چندجانبه در عمده صنایع رسانه و بازارهای تمایل به تمرکز مالکیت .3

 ای؛های رسانهرفتار شرکت برای درک( SCP) عملکرد -اداره -رویکرد ساختار .4

 کننده رسانه؛مصرف دهنده رفتارشکل عوامل اجتماعی .5

 ای؛رسانه خالق تولیدکنندگان و قراردادها .6

                                                           
110 David Throsby 
111 Intellectual Imperialism 
112 Alan Albarran 
113 Applied Approach 
114 Küng-Shankelman et al. 
115 International Journal on Media Management 
116 Heterogeneous Nature 
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 .جانبی اثرات و عمومی کاالهای منظر خط مشی رقابتی، از در برابر رسانه دولت هایسیاست .7

 ناهمگن ایرسانه محصوالت

 یارسانهمحصول دشواری صحبت از یک  شویم،رسانه با آن مکرر مواجه می مشکالتی که در اقتصاد از کیی
 را رسانه یک واحد محتوای توان آنچهبه سختی می»معتقد است ( 12ص ،2013) دویل. است واحد و همگن

خن سکنیم از کل یک بسته واحد مجله صحبت می یا برای مثال وقتی از روزنامه. «دهد تعریف کردشکل می

زیون سخن تلوی و هنگامی که از رادیو برعکس، های ویژه.یا ستون شود، نه از مقاالتگوییم که خریداری میمی

وی دیگر، همین ساز . آن دهندهارائه شبکه یا شود و نه ایستگاهداری تلقی میمعنی واحد که است برنامه گوییم،می

ای هعشامل مجمو هایهای کابلی بر فروش بستهشدن هستند به این شکل که تلویزیون محومرزها هم در حال 

ایش مصرف افز به اینترنت به معنی چاپی هایرسانه مهاجرت کهیدرحال مبتنی هستند، ی تلویزیونیهاکانالاز 

 نشریه است. خرید کل یجا بهبه صورت مجزا  مقاالت

چه زیرا آن سازدمی هم دشوار را های مختلفرسانه قیمت تعیین رسانه، محتوای واحد پیرامون شفافیت عدم این

 شودگذاری میکه قیمت عالوه بر این، محتوایی. توان تفسیر کردهای گوناگونی میشود را به شکلمی مصرف

بستر دو  اما ،اندساخته شده مکتوب کلماتاز  هردو هاروزنامه و هامثالً کتاب ؛117نیز هست پلتفرمعموماً مبتنی بر 

 محصوالت توصیف برای «118محتوا»عمومی  اصطالح از استفاده .ای هستندبرای محتوای رسانه متفاوت کامالً

 مانند) اطالعات ارائه برعمدتاً ممکن است  ها ابهام ایجاد کند. محتواممکن است در تمایز میان انواع رسانه رسانه

های به دلیل ویژگی است که ممکنباشد، یا این متمرکز( مسابقات درام، مثل کمدی،) سرگرمی یا و( مستند اخبار،

، 2013)دویل،  «قرار گیرد توجه موردسازد غنی می ما را فرهنگی این که محیط خاطر به» یعنی فرهنگیکاالی 

البته ) نگریسته شود 120صِرفِ عامه سرگرمیِ یا 119کاالی سطح پایین فرهنگی عنوان به است ممکن یا و (13ص

 شکلبه تواندمیرسانه  محتوای یت،نها در (.هستند بحث قابلفرهنگی همیشه  و پایین سطح باال به تعاریف مربوط

 از ی باشد که محتواپلتفرم یا و سرویس است ممکن یا ،(دیویید یا سینمایی فیلم مثالً)باشد  منفک محصولی

که سرویس  استپلتفرم توییتر، خودِ  و بوکیسف مانند دیجیتال هایرسانه مورد در .است دسترس قابل طریق آن

                                                           
باید به نادرست است و باید « هست»که پایه را بسیار سست و بیهای اجتماعی، این دیدگاه وسیع در سطح رسانه متاسفانه اخیرًا گروهی با غوغا و جنجال 117

و به تبعیت از کنند. مترجمان با آگاهی کامل سوادی محکوم میرا به بی« هست»کاربرندگان عجبا که کنند و را بازنشر میبه کار برده شود « است»جای آن 

وین رمقی نیز که هست از وجود، پیش »: انداستفاده کرده« هست»از واژه وفور استفاده از این کلمه در ادبیات و غزلهای دلکش فارسی به ویژه سعدی 

ها بیت و ده« تدارم نیستغیرتم هست و اق»، «بیا بیا که مرا با تو ماجرایی هست، بگوی اگر گنهی رفت و گر خطایی هست»، «وجودت نتوان گفت هست

شوند به ای که سبب عاری شدن زبان زیبای فارسی از غنای خود میهای ناآگاهانهامید است چنین تالشزیبای دیگر از سعدی و سایر مفاخر ادب فارسی. 

 ئیانخواجهپایان برسند. 
118 Content 
119 Low Culture 
120 ‘Mere’ Popular Entertainment 
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انتخاب پلتفرم  در قراردادن برای است که افراد آن چیزی از متشکل محتوا کنندگان است ومصرف دسترس قابل

آن پلتفرم است ]جالب است که نویسندگان این کتاب حتی  طریق از یکدیگر کنند یا نحوه ارتباط کاربران بامی

 .رجمان[اند. متهای اجتماعی را هم محتوا دانستهشیوه ارتباط برقرار کردن در شبکه

 دوگانه ایرسانه بازارهای

 بازارهای شود، توسطای ناشی میگذاری رسانه که از دشواری در تعریف محصول رسانهعدم شفافیت در قیمت

دلیل نامگذاری بازارهای دوگانه این است  شود.را دارند، بیشتر هم می بازارهای دوگانهای، که اغلب شکل رسانه

. کنندمی فعالیت تبلیغات هم در بازار و کنندهمصرف بازار هم درزمان طور همبه ایرسانه صنایع از که بسیاری

های گوناگونِ برای بازاریابی محتوای خود درمیان مصرف کنندگان در پی استفاده از پلتفرم یارسانه هایشرکت

پردازد؛ ای آنها پول میکننده یا مستقیماً برای استفاده از محصول رسانهها مصرفهستند که در آن 121ارائه ارزش

دهنده خدمات مثل روزنامه، ایستگاه تلویزیونی، یا  کند؛ یا اشتراک یک ارائهیا وقت آزاد خود را صرف آن می

کنند و ازطریق آن بازارها، نیز شرکت می تبلیغات بازار در ایهای رسانههمین شرکت خرد. اماوب سایت را می

 احزاب موسسات دولتی، کوچک، یوکارهاکسب ها،شرکت شامل که فروشنددهندگان میآگهی را به زمان و فضا

 ها(.های روزنامهباشند )مثل نیازمندیمستقل می فروشندگان و یردولتیغ هایسازمان سیاسی،

 بازار ود اما در ،کنندیمیجاد امحصول  یک»شوند، تأمین مالی می یای که از طریق پذیرش آگههای رسانهشرکت

 قرار تأثیر حتتهر یک از این دو بازار، دیگری را  آنها در عملکرد و.. . کنندفعالیت می خدمات کاال و مجزای

خود، وکار کسب کلیدی بخشعنوان  بهای تجاری رسانه هایشرکت بنابراین،؛ (17، ص1989)پیکارد، « دهدمی

 بازار ا درهرسانه البته همه (.18، ص1989)پیکارد،  «فروشنددهندگان میرا به آگهی دسترسی به مخاطبانشان»

 خش تبلیغاتپاجازه  کنند اغلبعمومی ارتزاق می که از بودجه ایرسانه هایکنند. سازمانتبلیغات فعالیت نمی

 به مستقیم فروش مبتنی برمنحصراً  کتاب، صنعت مانندی، ارسانه صنایع از بسیاری تجاری را ندارند و

 کپارچه به همی رتبه صو بازار دواین  دهندهایی که این کار را انجام میرسانه برای اما هستند.کنندگان مصرف

 باالتری رخن تا سازدمی قادر ای راگروه بزرگی از مخاطبان، شرکت رسانه مرتبط هستند، به این ترتیب که جذب

به عاملی  ی،آگه از این رو قابلیت محتوا برای ]جذب مخاطب بیشتر و درنتیجه[ جذب. تبلیغات دریافت کند یبرا

 شود.گیری درباره محتوای رسانه، تبدیل میهنگام تصمیم ترین عاملمهم، و شاید مهم

  ایمتمرکز رسانه صنایع

ای صنایع رسانهاز اینکه تری تعریف واضح ای،رسانه برعکس ماهیت مبهم و با مرزهای نامشخص محصوالت

 هاروزنامه ، این فهرستمیکن هیته یارسانه عیصنااز  یفهرستاگر قرار باشد . وجود داردشود، شامل چه مواردی می

                                                           
121 Delivery Platforms 
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را  یقیموس و غاتیتبل ون،یزیتلو و،یراد لم،یف ،(کتاب یهایانتشارات مثل) نشر وچاپ  عیصنا ریسا مجالت، و

. های[ صنعت رسانه شرایط رقابت کامل ایجاد شودآید که در ]یکی از این بخشبسیار کم پیش می. شودشامل می

 بازار هم شامل طیفی بین ساختار و مالکیت هستند ی عمدتاً دارای سطح قابل توجهی از تمرکزارسانه صنایع

دارای تسلط بر  فروشندگانِشامل تعداد کمی از ) 122چندجانبه انحصارجمله  ازکامل،  انحصار و کامل رقابت

چندجانبه  وضعیت انحصار از بیش تعداد فروشندگانی) انحصاری رقابت و( بر سر قیمت یا کاال رقابت بدون بازار،

 (.1-1 جدول)است ( قیمت و محصولترکیبی از رقابت بر سر  و

 اواسط دهه در متحده یاالتا یارسانه بازارهای در رقابت درجه شان ازارزیابی در (1996) 123دیمیک و الباران

 رادیو و روزنامه مجله، کتاب، صنایعها . آنباشد رقابتی ای را نیافتند که کامالًرسانه صنعتهیچ  میالدی، 1990

را  موسیقی ضبط و فیلم و (چه اشتراکی چه عمومی و) صنایع تلویزیون و انحصاری عنوان صنایعی با رقابترا به

های آنالین ]با این حال در دهه اخیر وضعیت در رسانه. شناسایی کردند 124چندجانبهعنوان صنایعی با انحصار به

کننده کامل بوده است، به این خاطر که هیچ تامین در وضعیت رقابت ها تقریباًیتساوب برای تغییر کرده و[ بازار

 جستجوی گذاری کند. البته بازارواند روی آن سرمایهتنهایی دارای مزیتی طبیعی نیست که بتخدمات اینترنتی به

. قرار دارد فایرفاکس و اپل گوگل، مایکروسافت،در تسلط تر است و انحصاری نزدیک رقابت بهوضوح  به وب

 میزان به و اپل ه است و گوگل،جانب چند در وضعیتی شبیه انحصار 125ها(ها )اپلیکیشنبرنامک همچنین بازار

 126.اندمایکروسافت بر آن تسلط یافته کمتری

 هِرفیندال-هیرشمَن و 127(CR) «نسبت تمرکز»های ای شاخصهای ارزیابی تمرکز رسانهترین شاخصرایج

(HHI)128 برتر شرکت چهار بازار میزان سهم «نسبت تمرکز»شاخص  .هستند (4CR) شرکت برتر هشت یا (8CR) 

 50اگر سهم بازار چهار شرکت برتر بازار بیشتر از  کلی، قاعدهیک عنوان . بهکندرا مشخص می در یک صنعت

 (، صنعتCR8 ≥ 75%یا  CR4 ≥ 50%درصد باشد ) 75درصد و یا سهم هشت شرکت برتر بازار بیشتر از 

درصد یا سهم بازار هشت  49تا  34شود؛ اگر سهم بازار چهار شرکت اصلی بین شناخته می متمرکزشدت به

دارای سطح تمرکز متوسط  صنعت (CR8 = 51–74%یا  CR4 = 34–49%درصد باشد ) 74ا ت 51شرکت برتر بین 

درصد و یا سهم بازار هشت شرکت برتر زیر  33که سهم بازار چهار شرکت برتر زیر درصورتی شود وشناخته می

                                                           
122Oligopoly مترجمانتوانند بر قیمت و رقابت تاثیر گذارندانحصار چند جانبه فروش: انحصار تولید و عرضه توسط افراد یا شرکتهاى معدودى که می . 

123 Dimmick 
124 Oligopolistic 

 
125 Apps 

او اس )محصول اپل( و تا حد  ی)محصول گوگل( و آ دیاندرو یهاعامل ستمیسهمراه است که بازار تحت تسلط  یعاملهاستمیبه س سندگانینو اشاره 126

 مترجمان .است( کروسافتیما محصول) ندوزفونیو یکمتر
127 Concentration Ratio (CR) 
128 Hirschman-Herfindahl Index 
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 از شود. یکیسطح تمرکز کم ارزیابی میصنعت با ویژگی  (CR8 ≤ 50%یا  CR4 ≤ 33%درصد باشد ) 50

 ممکن که برتر شرکت هشت یا درباره تفاوت در اندازه چهار که است این« تمرکز نسبت»شاخص  هایضعف

  HHI درعوض، شاخص .کندقرار دهد، دانش کمی به ما ارائه می با یکدیگر را تحت تأثیر هاآن نحوه رقابت است

 درصدی صورتبهکه  بازار است مربع سهم شاخص عبارت از مجموع این .است ها حساستفاوت این نسبت به

است که گویای وضعیت انحصاری است  HHI 10،000 حداکثر مقدار .شودبیان می صنعت در هاشرکت همه از

 اگر صنعت ،مثالرقابتی بودن آن صنعت است. برای کامالً دهنده  و حداقل مقدار آن صفر است که نشان (2100)

 21=1 بازار را در اختیار داشته باشند، این شاخص برابر با سهم درصد 1ها آن همه داشته باشد که شرکت 100

 باشد 1000اگر زیر  است و باشد میزان تمرکز باال 1800که اگر باالی  است این HHIشاخص  قاعده .خواهد بود

 HHI اشکاالت از یکی. شوداست. محدوده میان این دو نیز با سطح تمرکز متوسط ارزیابی می میزان تمرکز کم

ازآنجاکه سهم بازار در هر سطحی که  و ها استشرکت همه بازار اطالعات درمورد سهم نیازمند که ین استا

 در کافی را« نسبت تمرکز»شاخص  محاسبه رسانه اقتصاددانان لذا اکثر همبستگی است،دارای « نسبت تمرکز» باشد با

 (.1476-146، صص2004، همکاران)هاسکینز و  گیرندنظر می
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 بازار ساختارهای در تنوع رقابت -1-1 جدول

 (CRنسبت تمرکز ) نمونه در صنعت رسانه مشخصات نوع ساختار بازار

 رقابت کامل

 ؛متعددفروشندگان 

 ؛همگن محصول

 ؛محصول آسان جایگزینی

 متیقرقابت شدید بر سر 

 .است

 nCR %1 ≥ هایتساوب

    

 رقابت انحصاری

 ؛فروشندگان کم تعداد

 ؛محصول متمایز

ترکیبی از رقابت بر سر 

 .قیمت است و محصول

 کتاب انتشارات

 مجالت

 ویراد

 ی عمومیهاروزنامه

CR4 ≤ 33% 

    

 چندجانبه انحصار

 ؛فروشندگان کم تعداد

 ؛مشابه محصول

 ؛بر سر قیمت نیست رقابت

 ؛بازار سهمرقابت بر سر 

 .تبانی به شیگرا

 یقیموسصنعت 

 لمیف

 ونیزیتلو

 وب یجستجو

 هاکبرنام

 یمخابرات ارتباطات

CR4 ≥ 50% 

    

 کامل انحصار
 ؛ فروشنده تنها

 .همگن محصول
 CR1 = 100% 

 (54-53، صص2010)الباران  از اقتباس :منبع

 129اسیمق ازی ناش صرفهدو مفهوم دارند،  شیگرا بازار درتمرکز  به یارسانه عیصنا اکثر چرا نکهیا حیتوض یبرا

 حجم شیافزا با» که داردوجود  ییدرجا اسیمق از ناشی صرفه. کنندیم فایا یمهم نقش 130دامنه ازی ناش صرفه و

الزامات فنّاورانه  ی کهعیصنا(. 15، ص2015 ل،ی)دو «ابدیمیکاهش  کاال یاضاف واحد کی هر ارائه نهیهز د،یتول

 131دیتول ناپذیربرگشت هیاول یهاهنیهزکه ) دیآغاز تول یکالن برا یهایگذارهیسرما به مندازین ودارند  دهیچیپ

چه  هر» شیگرابه  لیتما ،یارسانه عیصنا در. برندمی سود اسیمقاز  یناش صرفه از ،هستند (دنشویم خوانده

                                                           
129 Economies of Scale 
130 Scope Play 
131 Sunk Cost 
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 یِ اهیحاش یهانهیهز یژگیو نیا رایز شود،یم تیتقو 133محصول بودن یعموم یکاالواسطه به «132بهتر ،بیشتر

 دامنه از یناش صرفه. کندیم دیجد بالقوه یرقبا ورود یهانهیهزکمتر از  اریبسرا  دیجد کنندگانمصرف به دنیرس

 و خدمات کاال یا کی از شیب دیتول یبرا کسانی یهایورود از استفاده با بازده کسب و نهیهز کاهش تیظرف به

 دیگر بازارهای به فروش رساندن درمنظور به محصول، همان تغییر کاربری یا مجدد و بندیبسته قادربودن به یا

 است؛ 134پذیرتبدیل اهمیت زیادی دارد زیرا محتوا بسیار ایرسانه صنایع برای صرفه ناشی از دامنه. کنداشاره می

 های تلویزیونیبرنامه نیز در قالب بازی ارائه شوند؛ هابه فیلم تبدیل شوند و فیلم توانندمی هابه این ترتیب که بازی

کنند  خود را ضبط هایکنسرت توانندموسیقی می نوازندگان عرضه شوند؛ دیویید شکل مجموعه به توانندمی

 .موارد متعدد مشابه و دی اجرای زنده به فروش برسانند؛ویید و هاشکل آلبوم به راها آن و

، که با اثربخشی تولید و نوآوری هارسانه کلی عملکرداحتماالً روی  باالی مالکیت در صنعت رسانه مرکزت

طریق  از توانداین سطح باالی تمرکز مالکیت همچنین می. منفی دارد شود، پیامدهایتکنولوژیکی سنجیده می

باارزش  یا به عبارتی دیگر تملک حقوق ،135جوییرانتتر سبب هزینههای کمسرکوب رقابت و ظهور جایگزین

 و فرهنگی تنوع تواندنعت رسانه میسرانجام این که سطح باالی تمرکز مالکیت در ص. سیاسی شود البی ازطریق

 به عملیات شهروندان را کاهش داده و دردسترس نظرات و هادیدگاه تنوع یجهدرنت اطالعاتی را نیز محدود کند و

 هاامکان دارد دولت سوی دیگر از .(2014ب؛ فریدمن، 2011پیکارد، رساند )نهادهای دموکراتیک آسیب ب

های بزرگ مثالً با این التزام که شرکت را در ازای شرط متقابل بپذیرند؛چندجانبه انحصاری  بازار ساختارهای

ارائه خدمات به بازارهای همچون گذاری روی اهداف فرهنگی یا اجتماعی بخشی از سود خود را صرف سرمایه

کودکان و اخبار های های تولیدشده محلی، برنامههای کمتر سودآور نظیر فیلمکوچکتر و تولید محتوا در قالب

 ایرسانه هایاین دیدگاه را داشته باشند که به شرکت هاهمچنین ممکن است دولت .(2006، ولف)نمایند محلی 

ب، 2011پیکارد، باشند ) «ملی قهرمانان»المللی بین رقابتیِشدت به بازارهای نیاز است که در بزرگی داخلی

 ماهیت که یر استپذامکانزمانی بیشتر  هاشرکت میان 136تبانیزد و بند و  کلی، یک قاعدهعنوان به .(360ص

 پیچیده ایفزایندهطور به که محصوالتدیگر، هنگامی باشد. ازسوی پایدار نسبتاًمحصول  آن برای تقاضا و محصول

است  دهند، تبانی دشوارتررا تغییر می محصول به دسترسی ماهیت جدید هایفناوری یا شوند ومتمایز می و

 .(195، ص2004، همکارانهاسکینز و )

                                                           
132 Bigger is better 

را هر  ونیزیبرنامه تلو کی. مثالً شودیکم نم نیریسا یاز آن برا استفاده امکان کننده،مصرف کی توسط استفاده جهیدرنت که است ییکاال یعموم یکاال 133

امکان  ، دیگرانخواندیم روزنامه یکس یوقت یول. شود جادیا نندگانیب ریسا مصرف یبرا یممانعت کهنیا بدون ندیبب اشخانه ونیزیتلودر  تواندیم یکس

 مترجمان .را ندارنداستفاده همزمان از آن 
134 Fungible  
135 Rent Seeking 
136 Collusion 
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 SCP مدل: یارسانه شرکت رفتار
 طبق مدل. کنندکمک می یارسانه هایشرکت رفتار بینیاین است که به پیش در صنعت تمرکز هاینسبت اهمیت

 رفتار و ساختار صنعت، نحوه اداره بازار ،138(IO) صنعتی سازمان مدل یا و 137(SCP) عملکرد-اداره-ساختار

میزان  ای، بلکه بارسانه یک صنعت در تمرکز کنترل با فقط نه ساختارهای بازار. دهدها در آن را شکل میشرکت

گیرند. این امر به نوبه خود نیز شکل می جدید ورود رقبای محدودکردن های مستقر برایشرکت اِعمال موانع

گذاری قیمتی، تمایز محصول، رفتار سیاستدهد که توسط متغیرهایی همچون شیوه اداره شرکت را شکل می

نظریه »کند عنوان می 139شود. داگالس گومریهای جدید سنجیده میتبلیغاتی و اراده نوآوری در توسعه فناوری

قادرند بدون این که  هاآن زیرا (50: 1989)گومری،  «داردچندجانبه  انحصارگرایان چالش دشواری با اقتصادی

 فعال در هایهریک از شرکت. های گوناگونی رفتار کنندها تحمیل کرده باشد، به شکلفشار بازار چیزی به آن

گرچه ها آن برای مثال، .دارند انگیزه یکدیگر با هم برای رقابت و ، هم برای همکاریچندجانبه بازارِ انحصار

دهند زیرا نمی قیمت خود را کاهشمعموالً  اما کنند،می تبلیغاتی با هم رقابت درآمدهای و بازار سهم شدیداً برای

 که مثالً در صنعت گونه)همانشود  صنعت در های فعالشرکت همه سودآوری سبب کاهش تواندکاهش قیمت می

 جدید سر راه ورود رقبای ایجاد موانع انگیزه زیادی برای همچنینها آن (.است داده رخالمللی هواپیمایی بین

 هایمدل است ممکن که جدیدی هایفناوری توسعه کم کردن سرعت طریق از مثالً ،دارندخود  صنعت به بالقوه

 .بازار به ورود هایمحدودیت حفظ یا ایجاد برای با سیاستمداران البی طریق از یا و را تهدید کند هاوکار آنکسب

 بازارهای و صنایع توسعه یابند که در 140هاییهلدینگصورت توانند بههمچنین می ایرسانه یوکارهاکسب

را  واحد یک محصول که یارسانه شرکتآن » گویدمی (357، ص2006) 141دیمیک. کنندمتعددی فعالیت می

معاصر توسط  صنعت رسانه... شودمحسوب مینوزدهمی  یک عتیقه قرندیگر برای یک بازار واحد تولید کند، 

محصوالت متعددی را در مقیاس کنند و هایی شکل یافته است که در بازارهای متعددی فعالیت میشرکت

 ییافزاهم به یابیدست ،142هانگیهلد در یسازمتنوع یهایاستراتژ یصلا هدف .«رسانندالمللی به فروش میبین

 یارسانه انیم محصوالت جادیا یبرا تالشتوسط  گر؛ید یکاربردها یبرا محتوا یبازساز از طریق» یارسانهنیب

 کارد،ی)پاست  «هاسایر فعالیت یبرافعالیت  کانجام دهنده ی کارکنانِبا به کارگیری  و ها؛یباز و هاکتاب لم،یف در

                                                           
137 Structure Conduct Performance (SCP) 
138 Industrial Organisation 
139 Douglas Gomery 

عماری اداری ایران مدهد. سنک کونگلومره هم که در های ناهمگن را انجام میای از فعالیتبه معنی شرکتی است که مجموعه  conglomerate واژه 140

به اینکه واژه مناسبی در فارسی  های متنوع است. با توجهزیاد به کار رفته است از همین واژه گرفته شده است، زیرا شامل ترکیبات متنوع و ناهمگنی از سنگ

 ترجمانم .آشناستزبان  یخواننده فارس یاست و برا کینزد یکه مفهوم میدیبرگزآن  یرا برا نگیهلدرای این نوع شرکت نداریم، واژه ب
141 Dimmick 
142 Conglomeration 
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 مورد نیترمعروف 143یزنید دیشاخواهد بود.  قدرتمند ییافزاامر موفق باشد، هم نیجا ا هر(. 212، ص2012

 محصوالت و های تفریحیپارک ها،کتاب تلویزیونی، هایبرنامه ها،یی در فیلمافزاهم به یابیدست برای مطالعه

ها، سمت خانواده گیری به)تمرکز بر سرگرمی، جهت دیزنی برند خاص قوت نقاطها آن که همه مصرفی خود باشد

 افزایی وهم بر بسیاری کهیدرحال اما .کنندمی لحاظ سیاسی وغیره( را متقابالً تقویت انگیز ازمحصول غیرمجادله

ها رسانه تصاحب و ادغام تاریخ ،(2005)موری،  کنندمی تمرکز برندهای دیزنی آمیزیتموفقهای یاستراتژ

درون سازمان تازه ایجاد  ]مدیریتی[ در از دست رفتن تمرکز واسطه بههای متعددی است که شکست دهندهنشان

 در پویایی دادنازدست خاص و صنعت به مربوط هایمهارت تنزل سازمانی، هایفرهنگ بین ناسازگاری شده،

با تایم وارنر یک نمونه در صنعت  (AOLادغام شرکت خدمات آنالین آمریکا ). دهدرخ می شده ادغام سازمان

 Merger & Acquisitionشود. ]این پاراگراف در زمینه بحث ادغام و تملک کرّات ذکر میرسانه است که به

توسط نویسندگان برجسته نشده است، تأکید بر  است که جایگاه مهمی در مباحث اقتصاد رسانه دارد. ازآنجاکه

  برای جلب توجه خوانندگان بر این واژه و سرفصل الزم دانستیم. مترجمان[در متن اصلی آن را 

 رسانه کنندگانمصرف
ها آن کند واستخراج شده دنبال می نئوکالسیک را که از اقتصاد کنندهمصرف رفتار اصلی هایجنبه رسانه، اقتصاد

 شخصی رضایت ها این فرض است که سطحیکی از این جنبه. بردکار میبه رسانه برای مطالعه بازارهای را

 و( نهایی نزول مطلوبیت قانون)یابد می کاهش زمان طول در خدمات یا کاال اضافی مصرف ازآمده دستبه

 به منفی صورتبه و( کنندمی بیشتر مصرف)دهند می پاسخ قیمت کاهش به مثبت صورت به کنندگانمصرف

 کنندگان به چنین تغییرات قیمتی،واکنش مصرف(. کنندمی کمتر مصرف) دهندقیمت واکنش نشان می افزایش

 برای تقاضا(. تقاضا قیمتی کشش)کند تقاضا و نحوه تاثیر بر تولیدکنندگان را تعیین می منحنی پایینروبه شیب

آن  چه گیرد،نیز قرار می خدمات و کاالها سایر قیمت در یراتتحت تاثیر تغی خاص خدمات و برخی از کاالها

 چه و( تبلت که جایگزین یکدیگرند دسکتاپ و کامپیوترهای تاپ،لپ مثل) های مستقیم باشندکاالها جایگزین

متقابل  کششعنوان بهپدیده  این .(144تیونزآی های موجود در فروشگاهاپلیکیشن و مثل آیفون اپل) کاالی مکمل

 .استشده  شناخته 145تقاضا

                                                           
143 Disney 
144 iTunes 
145 Cross-Elasticity of Demand 
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 کششیابد که این تغییر توسط افزایش بیشتر درآمد اشخاص افزایش می نیز با خدمات و کاالها تقاضا برای برخی
 اقتصاددان آلمانی اواخر قرن، 148ارنست اینگلمنتسب به ) «147اینگل قانون» شود.سنجیده می 146تقاضا درآمدی

 یابد،فرهنگی افزایش نسبتاً بیشتری می خدمات و کاالها برای درآمد، تقاضابا افزایش  کندمی بینیپیش ،(نوزدهم

 هایفعالیت گیرند و بیشتر امکان مشارکت درزیرا افراد کمتر تحت فشار تهیه اقالم ضروری معیشتی خود قرار می

آبراهام  «149باالتر مرتبه نیازهای»توانایی بیشتری دارند تا  افراد یابند. درنتیجة بهبود وضعیت اقتصادی،می فرهنگی

شود های مختلف فرهنگ نیز میبردن از شکل های بیشتر برای بهرهشامل فرصت را دنبال کنند که 150مازلو

 (.2000مولر، )سوای

 اجتماعی زمینه از فردی تفکیک تقاضای کننده،مصرف های کلّی دیدگاه نئوکالسیک بر اقتصادیکی از محدودیت

 شناسانهروش فردگراییعنوان به روش این. شوداتخاذ می آن تصمیم فرد در است کهتری گسترده فرهنگی و

در اینجا باید ذکر کرد  اما خواهد گرفت، قراربحث  مورددر ادامه این فصل  بیشتری جزئیات با و شودمی شناخته

نشان  151لیبنشتاین وِینظیر هار تأثیرات جامعه توسط اقتصاددانانی ناشی از تفکیک تصمیم فردی از که مشکالت

را شناسایی کرد  فردی مصرف ترجیحات بر اجتماعی تأثیرات از معروف ناشی اثر ( سه1950لیبنشتاین ) .داده شد

 «است گرانید مصرف از مستقل فرد، هر مصرف رفتار» که کینئوکالس هینظر اساسی فرضپیش تناقض با در که

 با یهمرنگ اثر( الف: )از عبارتند کرد، یبررس نیبنشتایلکه  یمورد(. سه 184ص ،1950 ن،یبنشتایدارند )ل قرار
 و بخورند غذا کار کنند، خرید کنند، خود، لباس بپوشند، همنوعان مانند خواهندیم افراد آن در که 152جماعت

 153فخرفروشی اثر( ب) (؛184، ص1950)لیبنشتاین،  وغیره« باشند هاآن از یکی جمع پیوسته و به» تا کنند رفتار

 خانه غذایی متمایز، مواد متمایز، لباس خرید» خویش از سایرین هستند ازطریق 154در پیِ تمایز افراد آن در که

 (؛184، ص1950)لیبنشتاین،  «را از عامه مردم جدا خواهد کرد هاآنباور داشته باشند  که دیگری چیز هر متمایز یا

 مصرف»های گوناگون اقتصاددان اواخر قرن نوزدهم، که به شکل 156منتسب به تورستن وبلن ،155وِبلِن اثر( ج)و 

 کاال یمتق باارتباط مستقیم  خاص، خدمات و کاال خرید به تصمیم آنها در که کنداشاره می« 157نماشدنیانگشت

 به خرید آن اشتیاق وجود خواهد داشت.  بیشتر باشد، ترهرچه یک قلم کاال گران دارد و  خدمات یا

                                                           
146 Income Elasticity of Demand 
147 Engel’s Law 
148 Ernst Engel 
149 Higher-Order Needs 
150 Abraham Maslow 
151 Harvey Leibenstein 
152 Bandwagon Effects 
153 Snob Effects 
154 Exclusiveness 
155 Veblen Effects 
156 Thorstein Veblen 
157 Eonspicuous Consumption 
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 ایمحتوای رسانه خالق تولیدکنندگان و قراردادها

 اکثر ندةتولیدکن هاخودِ شرکتکه  بزرگ این است تا در مقیاسِ متوسط ایِ رسانه صنایع کلیدی یک ویژگی

 کنندگانتوزیع ون دهندگاسازمان گردآورندگان، بلکه معموالً دهند نیستند،ارائه می کنندگانبه مصرف محتوایی که

 یا فرادا. این کارکنان ممکن است شوندخالق تولید میکارکنان  از طریق قرارداد توسط هستند که محتوایی

 یدیهای کوچک تولتیم یا و( رایج است انتشارات و صنعت موسیقی دراین نمونه )باشند  کوچک هایگروه

های مختلف شکل گان وتولیدکنند بین این رابطه (.در تلویزیون رایج استاین نمونه )کنند باشند که با هم کار می

است  ینخالق ا صنایع ویژگی متفاوت است. زمان طول در ای ومختلف رسانه صنایع همکاری با افراد خالق در

های نبوروکراسی سازما ، به نحوی کهاز هم منفک هستند شکل ساختاری به «کردنمدیریت»و  «خالقیت» که

 .(2000دارد )دیویس و اسکیس، خالق محصوالت فرهنگی  کمی با تولید «تناسب»بزرگ 

 هارسانه فراگیر هایاز ویژگی و مؤسسات، خالق کارکنان بین اقتصاددان معتقد است قراردادهای 158ریچارد کِیوز

 ذاتی محصوالت فرهنگی است، هایناشی از پیچیدگی بودن قراردادها گوید فراگیراو می. خالق است صنایع و

 اما متفاوت منابع که هر یک از آنها ورودی یا طرف هستند همکاری چندین نیازمند پیچیده، هایپروژه» چراکه

هم  و فرهنگی محصوالت موقع به هم در زمینه تحویل همچنین .(12، ص2000)کِیوز، « کنندفراهم می مکملی را

 عدم کار، ریسک وداد از برون« بالقوه خریداران»درست  ارزیابی در بازار یا نهایی محصول در زمینه موفقیت

 ین یکیاو  کندمی صنایع ایفا این در مهمی نقش شهرت، .(13، ص2000وجود دارد )کِیوز،  یتوجهقابلاطمینان 

 در کند کهکِیوز اشاره می. مشابه است هایافراد دارای مهارت میان قراردادها و حقوق در تفاوت ایجاد عوامل از

(. 15: 2000)کِیوز، « گرفته شود نظر در قراردادها پیوند نقطهعنوان به تواندمی شرکت» خالق صنایع و هارسانه

 .این کتاب خواهیم خواند 3 فصل در بیشتر جزئیات را با بحث او

 159ایهرسان گذارییمشخط اقتصاد

های اخیر، تأثیر طی دهه و (2006درگیر بوده )دویل،  مشی عمومیمسائل مربوط به خط همواره با رسانه اقتصاد

کویلنبرگ و فون یش یافته است )افزاای و ارتباطاتی در سراسر جهان مشی رسانهبر خط اقتصادی رویکردهای

پژوهشگرانِ  رسدمی نظر به» بیان کردند میالدی، 1990 اوایل دهه در 161اِنتمن و وایلدمن (.2003، 160کوئیلمک

                                                           
158 Richard Caves 

با این ته شود، به کار گرف« علم اقتصاد»معادل  economicsبرای شود توصیه میاگرچه است.  Economics of media policyعنوان این بخش   159

 .نوان را برگزیدیماست و این ع معادل گویاتری برای محتوای مربوطه« مشی رسانهعلم اقتصاِد خط»نسبت به « ایگذاری رسانهاقتصاد خط مشی»حال 

 مترجمان
160 van Cuilenberg and McQuail 
161 Entman & Wildman 
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 اغلب این دو و شوندتقسیم می «163اجتماعی ارزش» و «162بازار اقتصاد» وضوح به دو مکتب فکریمشی، بهخط

عنوان ها آن. (5، ص1992)« نیستند یکدیگر با ارتباط به قادر دورند که هم ازبه حدی خود  زبان و مفروضات در

که اصلی  با این فرض است یرگذار بودهتأث بسیار ارتباطات گذاریسیاست در «بازار اقتصاد» رویکرد داشتند

 در مسیر مشکالت عنوان تحت ترین حالتدر ثمربخش توانندمی مشی ارتباطاتخط به مربوط مسائل»

موردنظر  نیز سبب دستیابی به سایر اهداف اثربخشی اقتصادی و... اقتصادی تحلیل شوند، وریبهره یحداکثرساز

 ینا خودشان،به گفته  ،164هاطلبان رسانهاصالح برای اصلی چالش .(7، ص1992)انتمن و وایلدمن، « خواهد شد

 مفروضات و بر هنجارها مبتنی یهااستدالل بتوانند بهتر تا کنند صحبت بازار اقتصاد با زبان چگونه بدانند بود که

 را ارائه دهند. ی اجتماعیهاارزشمکتب فکری 

 اقتصادیاتاً گذاری به کار گرفته شود که ذمشیدسته از سئواالت خط تواند برای پاسخ به آنمی رسانه اقتصاد

معرفی شده  ایگذاری رسانهمشییکی از اهداف خطعنوان به اغلب در رسانه تکثر و افزایش تنوع مثالً. نیستند

 شکل را خود هایبتوانند دیدگاه شکلی که افراد عقاید به و نظرات اطالعات، منابع انواع به از دسترسی»است تا 

گذاری اگر چنین هدف (.361، ص2012)پیکارد، « حاصل شودرسانه ارائه کنند، اطمینان  در یخوب به و دهند

تواند برای شناسایی ]یعنی افزایش تنوع و تکثر در رسانه[، اقتصاد رسانه می مشی قائل شویمبرای خطای ارشادی

 های واکنشی همچونمشیترین ابزارهای دستیابی به این هدف به کار گرفته شود؛ مثالً ازطریق خطمقرون به صرفه

در بازارهای  المنفعه یا کمک به افزایش رقابتهای عامگذاری روی رسانهای، سرمایهسوبسید برای تولیدات رسانه

مشی آن برپایه ای. مثالً دولت ممکن است نقش رسانه را در ارتقای فرهنگ ملی مهم بداند و درنتیجه خطرسانه

گذاری بر ای محلی، سرمایهه تولیدات رسانهفایده وضع شود؛ همچون اختصاص یارانه ب-معیارهای هزینه

ای وارداتی های محدودکننده برای تولیدات رسانههای مستقر در داخل مرزهای ملی و یا اعمال سهمیهرسانه

 (.2011)گرانت، 

گرفته  نظر در 165بازار شکست به الزم دولت پاسخی مداخله هاآنهمچنین به موارد خاصی که در  رسانه اقتصاد

 و مالکیت تمرکز مورد اولین. گیرندقرار میبحث  مورد حوزه پردازد. در این زمینه اغلب سهنیز می 166شودمی

مشی نقش اصلی خط جایی که حتی. استچندجانبه  انحصار یا و انحصار پیامدهای گرایش صنایع رسانه به سمت

                                                           
162 Market Economics 
163 Social Value 

 هماهنگی مومیع نیازهای اب که کنند هدایت دستورکاری سمت به را جمعی های رسانه کنند می تالش (Media Reformersطلبان رسانه )اصالح 164

 ویراستار. دارد فاصله سیاسی یا دولتی شرکتی، مطالبات به نسبت تعصب از و دارد بیشتری
165 Market Failure 

 با همراه نتوانسته بازار یعنی رند،یگیم قرار یتوجهیب مورد یاجتماع یهاارزش یبرخ وکارکسب منافع لیدلبه که دیآیم دیپد یزمان بازار شکست  166

 مترجمان. کند حرکت یاجتماع یهاارزش
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 ها،یمتقافزایش اجباری  در نامطلوبی صورتبهمالکیت  ، تمرکز168است «167هابازار ایده»ای برپایه ایجاد رسانه

 حد به از یشب سیاسی قدرت ارائه همچنین و موانع برای نوآوری ایجاد و جدید بالقوه رقبای ورود محدودکردن

 گذارینحوی سیاستها بهدولت که کنندمی توصیه اقتصاددانان معموالً. شودمشاهده می 169«هابزرگ مالکان رسانه»

 .امکان تمرکز مالکیت در آن را به حداقل برسانند دهند کهای انجام رسانه

 غیر از کسانی دیگر، یهابخش توسط وجودآمدهبه منافع و هاعبارتی هزینهبه است، یا 170جانبی اثرات حوزه دوم

 یا جانبی ممکن است منفی اثرات .هستند موردنظر درگیر خدمت یا کاال مصرف یا و تولید در مستقیمطوربه که

ی به عنوان ایجادکننده ضداجتماع تواند به خاطر ترویج رفتارمی هارسانه در ازحدیشب مثبت باشند. مثالً خشونت

 است شوند ممکنمی تولید محلیصورت  به هایی کهرسانه محتوای کهیدرحالاثرات جانبی منفی دیده شود، 

 برای بازدید از مسافران تشویق یا خود و لیم شهروندان در مورد فرهنگ بهتر درک مانند مثبتی جانبی اثرات

 ممکن محلی محتوای قوانین یا استانداردهای محتوا مانند مقررات هاییسیاست .را به همراه داشته باشد کشور

 .کنند فراهم اثرات جانبی مثبت ترویج یا و منفی جانبی اثرات حداقل رساندنرا برای به هاییروش است

 هستند، یعنی مصرف172 یررقابتی( غ1: خدماتی هستند که و است که کاالها 171عمومی کاالهایحوزه سوم درباره 

یعنی در  هستند، 173انحصاریرقابل( غ2و  شود؛نمی دیگری توسط شخص کاال همان مصرف یک شخص مانع از

 نیا ینتاینتر و هم محتوای 174های انبوههم رسانه .گذاشت قیمتی کنندگان، تبعیضمصرف توان بیننمیها آن

شود که ارائه خصوصی محتوا موجب کمبود ، زیرا در این مورد گفته میدارند بر در را یعموم یکاال یهایژگیو

 مانند 175المنفعه غیرانتفاعیهای عاماز رادیوتلویزیون حمایت دولت. شودعرضه نسبت به سطح مطلوب جامعه می

BBC بریتانیا، در CBC کانادا، در NHK ژاپن، در ABC جهان، سراسر در از موارد دیگر بسیاری و استرالیا در 

مراجع قانونی ملزم به واسطه  اغلبالمنفعه های عامرادیوتلویزیون .شوندمی توجیه چنین معیارهاییبراساس  اغلب

 هایرسانه کمتر توسطو دارند  های شایستهویژگی یا فرهنگی یهاارزش که هایی هستندبرنامه انواع به ارائه

 هایاقلیت های ویژهبرنامه و علمی و هنری مستند، هایبرنامه برنامه کودکان، مانند ،شوندمیعرضه  تجاری

برای تضمین هردو ویژگی کاالی  اقدام واکنشی دولتدر واقع المنفعه های عامرادیوتلویزیون .زبانی و فرهنگی

                                                           
167 Marketplace of Ideas 

منظور آشکارشدن حقیقت از طریق هبشده و مقصود از آن، تامین آزادی بیان در جامعه زاد ساخته آبازار ایده ها مفهومی است که با قیاس از مفهوم بازار   168

 های مختلف فکری است. ویراستارمجادله و مباحثه میان طیف
169 Media Moguls 
170 Externalities 
171 Public Goods 
172 Non-rivalrous 
173 Non-excludable 
174 Broadcast Media 
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برای انواع  منابع و تخصیص ؛شهروندان برای همه رسانه محتوای به رایگان دسترسییعنی ارائه ؛ هستند عمومی

هایی چنین امری از طریق تامین برنامه .کنندارائه می های تجاریرادیوتلویزیونچه آنهای محتوایی در میان قالب

 .مثبت خواهد شد جانبی اثرات به زیاد منجر احتمال گیرد که بهصورت می

 رسانه مجادله بر سر اقتصاد

مختلفی  انتقادات فرهنگی در معرض و رسانه سمت محققانِ مطالعات ارتباطات، از رسانه اقتصاد اصلی جریان

 .اندمورد تردید قرار داده ایرسانه صنایع عملیات نسبت به بینشی وسیع آن را در ارائه تواناییعمدتاً  که بوده است

 سیاسی تحلیل از» رسانه اقتصاد ،(4، ص2011) 176همکارانش واسکو و نظیر سیاسیِ انتقادی اقتصاددانانِ از نظر

 علمی» نئوکالسیک را اقتصاد 177وینسنت مسکو. «پذیردمی را موجود وضع عمدتاً و... کنداجتناب می تاریخی و

 دنبالفرهنگی، به اقدام و سازمانی رفتار اجتماعی، ساختار قدرت، هایپیچیدگی درک بدون»دانسته که  «178تهیمیان

 شناسدو جامعه به انتقادات نخستین توسط این امر، او در .(62، ص2009)مسکو، « باشداقتصادی می رفتار درک

 ارزش واقعیتی تنها»معتقدند  اشاره کرده که به باور آنها اقتصاددانان 180ایروینگ کریستول و 179های دانیل بلنامبه

 (.63، ص2009 مسکو، از نقل به) «باشدسنجش  قابل و یریگاندازه قابل ،مشاهده قابل که دارد بررسی

 شدهطرح نئوکالسیک اقتصاد اصلی جریان اقتصاددانان علیه سایر توسط نقدهایی پژواک انتقاداتی است که چنین

از  از ارائه تبیین روشنی رقابتی، شرایطدر  مبادالت بازار هایمدل»گوید می( 3، ص2002) 181ولاستیل است.

 اقتصادیِ  تمام جوانب نظریه تقریباً»نیز  (4، ص2001) 182کینبه باور  «.ناتوانندکنیم می زندگی آن در که جهانی

-سیاست و آن اکثر اقتصاددانان شدت و عمق که 2008 183جهانی مالی بحران .«فکری نقصان دارد نظر از متعارف

 «یاافتهیزوال هایایده»بر  184کوئیگین. شد زین اقتصاد رشته از یشتریبانتقادات  ساززمینه کرد،را غافلگیر  گذاران

خواسته است  افراد دخیل در حوزه اقتصاد از گذارند حمله کرده وتأثیر می های اقتصادیمشیکماکان بر خط که

 .(211، ص2010ارائه دهند )کوئیگین، « ازنظر اجتماعی مفیدتری ، وترانهمتواضع تر،یانهگراواقعقالب فکری »تا 

 منجر جهانی مالی بحران که به حوادثی در اقتصاددانان اقتصاد گفته است نوبل جایزه برنده 185استیگلیتز ژوزف

یجاد ا نتوانستند مشکالت چنان کور کرده بود که آزاد بازار ایمان به»از آنان را  بسیاری شد مقصر بودند، چراکه
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 آزاد بازار 186داریسرمایه مشوق ینتربزرگتبدیل به  علمی یک رشته از... دهد اقتصاداو ادامه می «.شده را ببینند

شیکاگو، معتقد  حقوقی دانشگاه پردازنظریه و اقتصاددان ،187ریچارد پوزنر. (238، ص2010)استگلیتز، « شده است

درستی ارائه  هایبینینتوانستند پیش پدید آمد که هاییاصرار بر نظریه»جهانی به دلیل  مالی بخشی از بحران است

مدرن با  اقتصاددانان که هاییبا مدل ندتوانستمی بود که یرقیب هایبه خاطر فقدان نظریه بدهند... و این ناتوانی

 (.272، ص2010)پوزنر،  «بودند سازگار باشد راحت هاآن

همراه شده  داریسرمایه اقتصادینظام  بهتری نسبت کلی مخالفت با نئوکالسیک اقتصاد نقد موارد، برخی رد

 ای مدرنیعنی گونه است، قدرت روابط موجود فکری گریهتوج اقتصاد علم اصلی جریان است، با این تفکر که

 اقتصاد نقد سایر موارد در اما (.1990نامیده است )بهارادواج،  «189مبتذل اقتصاد» 188مارکس کارل چهازآن

، پوزنرمثال برای . نیست داریسرمایه بازار اقتصاد به معنای مردود دانستن روشی تحلیلی،عنوان  به نئوکالسیک

 سابق ارشد نیز اقتصاددان استیگلیتزو  داری هستندسرمایه اقتصادی نظام بل و کریستول، حامیان پر و پا قرص

 .بود اسبق آمریکا جمهوریسرئ 190کلینتون بیل مشاور و جهانی بانک

. اندح شدهالیه مطر در سه به شکل خاص از اقتصاد رسانه به شکل عام و اقتصاد علم اصلی از جریان اتنتقادا

 اشتباهها هرسان بازار عملکرد و ماهیت مورد این دیدگاه در که تجربه نشان داده که مفروضات کلیدیاول این

 و شناسانهشفردگرایی رو عقالنی، انتخاب بر آن تمرکز دلیل نئوکالسیک به اقتصادی که نظریهاین دوم .هستند

تصاد به دلیل اق اصلی علم که جریانسوم این .دارد شناختیایراد روش تعادل، اساساً نیز فرض ایستابودن حالت

 ترینست. قویهای اخالقی اای علوم انسانی و سایر علوم اجتماعی، فاقد بنیانرشتهگیری از بینش میانعدم بهره

 ئولوژیک برایدای پوششی نئوکالسیک، و آن این است که اقتصاد وارد شده است که به نئولیبرالیسم آنها در نقدی

ن به توجیهی روشنفکرانه برای تاخت نماید وایجاد می غالب اقتصادی و سیاسی منافع از حفاظت و حمایت

 .(2005کند )هاروی، فراهم می رفاه دولت و عمومی مالکیت کارگری، هایاتحادیه

 رسانه اقتصاد اصلی مرکزی جریاننئوکالسیک را، که هسته  به اقتصاد کنیم تا انتقاداتتالش می فصل این ادامه در

 وجود: اند که عبارتند ازرا به چالش کشیده نئوکالسیک هایمسائلی نظریه به طور خاص،. بررسی کنیم است،

عقالنی،  انتخاب پیرامون مفروضات را اعمال کنند؛ بازار قدرت از درجات مختلفی توانندمی که بزرگی هایشرکت

 دانشگاهی، هایرشته سایر تشخیص سهم دشواری در و ایستا؛ تعادل پردازی حولنظریه شناسانه وفردگرایی روش

قابل تعمیم به کل  نشان خواهیم داد که این انتقاداتدر این کتاب  .نهادها و فرهنگمطالعه  بادر رابطه  یژهوبه
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 نئوکالسیک هایدیدگاه برای یتوجه جالب بسیار هاینیز اینکه در رشته اقتصاد، جایگزین و نیستند رشته اقتصاد

نظر  به «فرهنگی» که بیشتر سؤاالتی به دامنه رشته اقتصاد گسترش کتاب، این بعدی هایفصل در دارد. وجود

قائل  اساسی فرهنگی برای نهادهای شهروندان که غیرپولی مثل ارزش، کنیمرا بررسی می« اقتصادی»رسند تا می

 هستند.

 فصل نیا در. میکوبینم کسرهنیز ی را آناما  م،یکنینم شیستااقتصاد را  یاصل انیجر نکهیا نیع حال، درنیابا

 بازار و صنایع های مهم دریدهپدمفیدی درباره  متعارف رسانه بینش دهیم که در موارد متعددی، اقتصادنشان می

 مالکیت تمرکز باشد: روندموارد ذیل می اند شاملبررسی شده فصل این که در هایینمونه .رسانه ارائه داده است

 و دیجیتال، توزیع و جدید هایناشی از رسانه هایچالش به ایباسابقه رسانه هایدهی شرکتنحوه پاسخ رسانه،

کنیم با نگاهی انتقادی تالش می برای این امر. دیجیتال هایرسانه صنایع مبتنی بر محصول در رقابتِ دینامیک

کنند دهیم برخی منتقدان به اشتباه فرض میرسانه را بررسی کنیم. در این راه نشان میمنتقدان جریان اصلی اقتصاد 

 از فرهنگی سؤاالت به پرداختن ای نسبتاً ایستا و از نظر فکری همگن است؛ گمان دارند کهکه اقتصاد، رشته

های ای از بینشه مجموعهبه جای ارائ کنند که اقتصادفکر می و اشتباه است؛ اخالقیازنظر  اقتصادی اندازچشم

یک  ارائه ما قصد .کندعمل می منافع قدرت برای ایدئولوژیک ابزاریعنوان بهتحلیلی برای درک جهان، بیشتر 

 بازارهای و صنایع است که در اصلی جریان نئوکالسیک اقتصاد هایمحدودیت و هابینش از تردیدگاه متعادل

 .شودرسانه اعمال می

 تجربی هایپرسش

 از درک است و انتزاعی ازحدیشباین است که  شودمی اقتصاد اصلی علم از جریان که معموالً انتقاداتی از یکی

 رشته کاربردی در تمایز بین این موضوع ،رسانه اقتصاد در. ناتوان است« واقعی جهان» ها دروکارکسبپویایی 

شود طرح این موضوع شدیدتر می با این انتقاد اما یابد.میبازتاب  رسانه اقتصاد ترمطالعات نظری و رسانه مدیریت

یچ شرکتی ها هآن در قابل کاربرد هستند که رقابتی شدت به بازارهای برای نئوکالسیک تنها که رویکردهای

 ابعاد ای از اندازه و قدرت برسند که بتوانندها به درجهوقتی شرکت. قیمت خود را بر بازار تحمیل کند تواندنمی

کننده دیگر چندان تبیین نئوکالسیک کنترل کنند، نظریه محصول را تقاضای و قیمت مانند خارجی محیط کلیدی

 نیست. 

کند، زیرا همانطور که پیشتر رسانه را ترسیم می اقتصاد اصلی چنین دیدگاهی کاریکاتوری از ادعای بنیادین جریان

 رقابت انحصاری و انحصار چندجانبه قرار دارند. گزارهای در وضعیت گفته شد، به طور کلی بازارهای رسانه

 داشت که رقابتِ انتظار توانرسانه این است که وقتی همه متغیرها برابر است، می اقتصاد اصلی محوری جریان

 نفع ارائه شده گردد که به خدمات یا و محصول منجر به بهبود در یا را پایین بیاورد و قیمت بازار، در بیشتر
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ظهور رقبای جدید برای که تبلت که در صفحات قبلی مطرح شد نشان داد  مثالً موردکاوی. است نندگانکمصرف

به همین ترتیب، نتیجه فرعی این . کنندگان محصول شدافزایش عرضهناشی از سبب کاهش قیمت  پد اپلآی

 دهد کهوضع بدتری قرار میرا در  کنندگانمعموالً مصرف رسانه مالکیت بیشتر موردکاوی این است که تمرکز

ای مشی رسانهمهمی برای این است که اقدامات مربوط به محدودسازی تمرکز مالکیت، عنصر مهمی در خط دلیل

 .بیندرا لزوماً ناسازگار نمی بازار بودنرقابتی و مالکیت تمرکز نئوکالسیک، رغم این یافته، اقتصاداست. به

 

 شود؟بیشتر می در رسانه مالکیت با گذشت زمان، تمرکز آیا

سیاسی این است که آیا تمرکز  اقتصاددانان و رسانه اصلی جریان اقتصاددانان بین در مباحثه کلیدی یک نکته

 خود را به توجه سیاسی اقتصاد دیدگاه .کاهش یش یافته است یاافزازمان  طول در هارسانه مالکیت

یش افزا اینقطه تا زمان طول در مالکیت تمرکز کند کهمی استدالل معطوف نموده و ایهای رسانهظهورهُلدینگ

 از برخی درمقابل،. (2013چسنی، کند )مکمی را تهدید لیبرال دموکراسی مؤثر اکنون عملکرد یافته است که

 کلیدی یِارسانه بازارهای گویندمی (2008 ،؛ تیریر و اسکلن2005و  2001همچون کامپین، ) رسانه اقتصاددانان

 های جدیدیرسانه، شکل و اینترنت همگرایی و اندشده ترمیالدی رقابتی 1980 دهه از تلویزیون و رادیو مانند

کند که ( ابراز می2001) 191کامپین. کندی سنتی را تهدید میهارسانه هایغول اند کهرا پدید آورده رقابت از

 .«نه بدتر شود،بهتر میدارد  اما باشد،ایراد داشته  است ممکن... هاایده بازار»

 از یاالت متحده،ا در رسانه مالکیت خویش از روندهای جامع مرور در اقتصاددان رسانه (2009) 192الی نوآم

نسبت به این مسئله که  «193دیجیتال بینانخوش»مطرح شد استفاده کرد و دریافت که  قبالً که HHI شاخص

 اند.داشتهبوده درک درستی  روند این در مهمی عنصر اینترنت و شده 1984 سال از کمتر 2005 سال در تمرکز

واقف  2005 و 1996 هایسال بینها رسانهتمرکز  یشافزا بردرستی نیز به «194دیجیتال بدبینان» درعین حال،

در صنعت رسانه معاصر،  مسائل مربوط به مالکیت در درک کلیدی یکی از موضوعات نوآم دریافت که. اندبوده

 اپل، مانند یبزرگ 195یسازهاکپارچهای در حال تکامل بوده است که در آن یدوالیه یک سیستم است کهاین 

 دیتول شترِیب کهاند شده احاطهتخصصی  یهاشرکت از یادیز تعداد توسطآنها  امثال و کروسافتیما گوگل،

 هایغول مسئله، قدرت این (.437-436صص ،2009 نوآم،) دارند برعهدهدهد که در عمل رخ می را محتوا
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را تضعیف  200سونی و 199ویاکام/سی بی اس ،198، نیوز کورپوریشن197دیزنی ،196تایم وارنر مانند سنتی رسانه

و نه  بزرگ هستند ارتباطات و اطالعات افزاری و فناوریهای نرمبیشتر شرکتها آن زیرا رقبای کرده است،

 .یا نشر در ارتباط هستند موسیقی تلویزیون، و رادیو فیلم، قبیل از صنایعی با سنتیطور بههایی که شرکت

 در شبکه اثرات چون تر نیست،رقابتی یارسانه معنی یک محیطدهد این موضوع بهالبته نوآم هشدار می

به  گوگل و اپل مانند هاییشرکت ،مثال عنوان . بههستند قدرتمند جدید، بسیار ایرسانه هایوکارکسب

ها( ها )اپلیکیشنبرنامک محیط ظهور باخصوص به اند،شدهیلتبد محتوا دیجیتالی توزیع برای مهمی باناندروازه

 قدرت روابط که به این معنی است این موضوع همچنین. هستندوب  جهانی شبکهاز  201تریسازماندهقابلکه 

تولیدکنندگان محتوای سنتیِ دیجیتال قدرت بیشتر از  توزیع یهاپلتفرمتغییر است و  حال در صنایع رسانه در

 .آورندبازار را به دست می رایت، قدرتمبتنی بر کپی

ای بحرانی برای به بعد دوره 2005 سال حدود کند که بازه زمانیاین مسئله جلب می به را ما توجه نوآم کارِ

تایم  مانند رسانه هایند. غولداشت سلطه تحت پیش از آن را دهه بوده که یارسانههای هلدینگ از بسیاری

 مخاطبان مهاجرت همگرایی، هایاکنون با چالش سونی ویاکام/سی بی اس و دیزنی، نیوز کورپوریشن، وارنر،

 مایکروسافت، اپل، گوگل، مانند ارتباطات و اطالعات فناوری بر مبتنی نهادهای چالش و جدید یهاپلتفرم به

 همچنیناین موضوع قرار خواهد گرفت. موردبحث  5 فصل در بقیه مواجهند؛ که و 203آمازون ،202نت فلیکس

 یژهوبه زمان، طول بلکه در ماهیت خود ایستا نیست در «رسانه صنعت» کهاینو آن کندرا مطرح می مهمی نکته

 .تکامل است و تغییر حال ها، دررسانه همگرایی ندیفرا تحت

 

 افکار عمومی توجه خاصی به مالکان رسانه و مورد توجهی هستند هایوکار کسب اغلب یارسانه هایشرکت

که منافع سیاسی را با کسبوکار در  ،205و سیلویو برلوسکونی 204مالکان رسانه مانند روپرت مرداکبزرگ  .دارند

 وجود وها شرکت ی بزرگهاادغامگیرند. آمیزند مورد عالقه افکار عمومی در سراسر جهان قرار میهم می

 ،شاه) یندآیمبه شمار  مالکان رسانهبزرگ  نامحدود این قدرت از شواهدیعنوان  هب اغلب ایهای رسانههلدینگ

بر بازار را خاطرنشان  تسلط عنوان شاخص شرکت به لزوم توجه به معیاری فراتر از اندازه رسانه، اقتصاد اما .(2009
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ها درحال اما اهمیت آن هستند،ها مورد توجه افکار عمومی مالکان قدرتمند رسانهبزرگ که هنوز درحالی. کندمی

های سمت شکل را به رسانه گذاران نهادی،سرمایه نیز ظهور و کنترل و زیرا تفکیک مالکیت کاهش است،

 گذارانسرمایه ینتربزرگ کند،می اشاره 206که اِلی نوآم گونههمان .کندیمشرکت هدایت  مالکیت تریرشخصیغ

شرکت  ،207سر و صدایی مانند شرکت مشاوران جهانی استیت استریت موسسات نسبتاً کم جهانی، هایرسانه در

درزمینه رسانه  یانتقاد مطالعاترو  نیا از .(6، ص2009 نوآم،)هستند  209بارکلیز بانک و 208فیدلیتی منجمنت

 به اِعمال یبانفوذعالوه بر این، گرچه چنین اشخاص . است یشتریبنیازمند آگاهی  رسانه بزرگ مالکان قدرت

دردسرزا  ایرسانه هایوکارکسبخودِ  برای اغلبها آن اما نفوذ دهند،ای خود ادامه میرسانه هایدارایی بر قدرت

های تر به عمل آمده در شرکتیقدقهای گرفتن تحلیلسبب نادیدهها آنسالیق شخصی  است زیرا ممکن است

 (.2009 ،210وهمکاران نی)شوند  شرکتی گذاری سودآور منابعیهسرماتحت مدیریتشان درزمینه 

 از یکی. شوندرو میبا شکست روبه اغلب ایرسانه صنایع در هاتملک شرکت و های ادغاماستراتژی عالوه، به

سازمانی را به شکل نامناسبی  مختلف هایسنت وها فرهنگ با هاییشرکت که این است هاتملک و ادغام مشکالت

 ایرسانه غول و( AOL)  211شرکت خدمات آنالین آمریکا ادغام. کنندقالب یک سازمان با هم ترکیب می در

 عنوان یک به ، از آنادغام از بعد دهه یک اما بود، تاریخ در شرکت ادغام ینتربزرگ ،2001 سال در وارنر تایم

 580ازای  را در 212اسپیسمای شبکه اجتماعی نیوز کورپوریشن 2005در سال  ی کههنگام .برندنام می شکست

 های جدید بازتاب یافت؛تالش روپرت مرداک در تسخیر رسانه سندی ازعنوان  بهمیلیون دالر آمریکا تملک کرد 

 در شرایطی که پایگاه کاربرانش بسیار میلیون دالر آمریکا 35مبلغ  این شبکه را تنها به 2011در سال  ی کهوقتاما 

 .است عظیمی بوده اشتباه گذاریسرمایه که این کرد نیز اذعان مرداک خود رساند، فروش کوچکتر شده بود به

که  فناوری تحوالت سریع. اجتناب کرد بازار بر هاآن میزان کنترل ها باسازمان میان اندازه خلط باید از همچنین

جدید،  خدمات و محصوالت ظهور و ورود موانع ، کاهشداده رخجهانی رسانه  طی دو دهه گذشته در صنایع در

داد، های مستقر امکان ایجاد و حفظ مانع برای ورود رقبای جدید میرا که به رسانه ساختاری شرایط از بسیاری

 به دیجیتال به های آنالوگقالب از رسانه محتوای انتقال و ایرسانه همگرایی فرآیندهای. به چالش کشیده است

مفروضات  آن در که نمونه دو. است شده منجر جهان سراسر ای دررسانه بازارهای و در صنایع عمده تحوالتی

 دیجیتال زیرا محتوای یمت،ق با آن ارتباط و کمبود مفهوم ازعبارتند اند کشیده شده چالش رسانه به اقتصاد سنتی
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دهندگان رسانه، زیرا ارائه از صنعت درک و کنندگان است؛دسترس مصرف در رایگان صورتبه اغلب وفور وبه

عنوان به دهند و نهخدمات ارائه می محتوا به عنوان گردآورندگان گوگل و اپل ای مانندرسانهمحتوای همگرا شده 

 (.2009نوآم، ) رسانه کنندگان مستقیم محتوایتولیدکنندگان یا توزیع

 دیجیتال یهاپلتفرم و رسانه اقتصاد

 عنوان )بهباشد نیز می دیجیتال که فابل اعمال به محیط دارد وجود رسانه درمورد اقتصاد یتوجهقابلادبیات ا

اثر  .(2013؛ کوئیگین، 2012، 215؛ جورج و هوگندورن2009، 214؛ مادن و کوپر1999، 213: شاپیرو و وارینمثال

بر این اساس که مزیت زیادی  باشد،یمشبکه یکی از موضوعات مهمی است که عالقه به آن در حال رشد 

وجود دارد، زیرا کاربران برای  اجتماعی هایرسانه یدجد هاییسسرو دستی در ایجاد و توسعهپیش برای

 موضوع(. بوکسیف مثل) هستنددر آنها  تیعضو گیری از خدمات آنها و ارتباط با سایر اعضاء، ناگزیر ازبهره

 هم و کنندگانمصرف هم آن در که است یوفادارساختن مشتر و 216یبندسازیپا یاستراتژ گر،یمورد عالقه د

خدمات  ازکه  نندیبیم ریرا ناگز خود ،زاتیتجه و افزارهانرم نیسازگارتر از بردنبهره یبرا کنندگاننیتأم

 یرقبا ورود یبرا ییهاتیمحدود ،نیهمکه  ؛کنند[ تیآنها فعال ستمی]در اکوس کنند استفادهبزرگ  یهاشرکت

 اپل و شودمی مندبهره وکارکسب افزارنرم بازاردر  یبندسازیپا اثر از کروسافتیما. کندیم جادیا بازار به دیجد

 و موبایل هایگوشی برنامک برای دهندگانتوسعه شرکتی هایاستراتژی با را دررابطه مزایایی چنین گوگل و

 .کنندها حاصل میتبلت

 رسانه برای بازار و صنایع دیجیتال تحوالت در زمینه همچنان نئوکالسیک ( معتقد است اصول2014) 217استیرر

 ی سنتی، قابل استفاده هستند.ارسانههای شرکت و ی صنایعدهپاسخنحوه  و جدید هایینی رسانهآفرنقشدرک 

 استودیوهای چگونه به کار گرفته است که پرسش پاسخ به این و دیجیتال توزیع را برای نئوکالسیک اقتصاد او

 استفاده استیرر با. اندواکنش نشان داده 218مربوط به ویدئوهای درخواستی هایچالش درمقابل هالیوود بزرگ

دیجیتال استفاده از رمز » توانندمی کنندگانمصرف که در آن -بنفش  یماوراسرگرمی  مطالعه موردی سیستم از

 خدمات و هادستگاه انواع روی بر را خود هایفیلمقادر شوند فروشندگان دریافت کنند و  ازرا  «219محصول

نئوکالسیک  اقتصاد اصل دو از با استفاده توانرا می چنین ابتکاری کرد استدالل -بگذارند به نمایش  سازگار

 توضیح داد.
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 سرگرمی خود به زمان یا و درآمد تخصیص درمورد کنندگانمصرف است. 220جانشین کاالهای اصل اول، اصل

 دیخرازجمله  د،یآ دست به نیگزیجا یابزارها انواع با تواندیم سرگرمی و کنندگیری میخانه تصمیم در

 یدرخواست یدئوهایو اشتراک و( اپل ونزیتیآ ،مثالعنوان)به یدرخواست یدئوهایو یمورد مصرف ،یدیوید

 ینسببا زوال ها پلتفرم گرید به یدیوید از رییتغ یوودیهالبزرگ  یهاشرکت یبرا(. فلیکسنت ،مثالعنوان)به

مرتبط  یدرخواست یدئوهایو خدمات سمت بهو حرکت ها آن یهایدیویسودآور د اریبسوکار کسب در

فعال کردن  دی ازطریقویید فروش زاربا گسترش یبرا یتالش بنفش یماوراسرگرمی  سیستم. است بوده

است و بخشی از شکست آن به دلیل  بوده تلفن همراهو  دیجیتال هایدستگاه خود در اجرای محصوالت

به محتوا از طریق  دستیابی با سهولت مقایسه ها در چند سیستم درآن از استفاده در کنندگانمصرف مشکالت

 .بوده است فلیکسنت یا تیونز ومانند آی خدماتی

 دنبالبه یوودیهالبزرگ  یهاشرکت چرا کندیم انیبکه  است 221(های تغییر )سوئیچینگهزینه اصل دوم،

 تالیجید عیتوز خدمات قیطر ازها آن محصوالت که رفتندینپذ یسادگبه و بودند یفروشخرده یفضا در مداخله

 ترکیب به کنندهوجود درجاتی از پایبندسازی مصرف از اطمینان اپل، ممه یدستاوردها از یکی. دیآ دست به

ها آن از استفاده سهولت و هادستگاه همکاری قابلیت ی کهطور به عامل آن است،یستمس و افزارنرم افزار،سخت

 مشکالت مانند یم شده است؛تنظاپل  هایدستگاه جدایی از باالی هایکنندگان، هماهنگ با هزینهمصرف برای

 در باال فروش هاییهحاش برخالف .اپلی غیر هایدستگاه تیونز رویآی در یداری شدهخر محصوالتِاجرای 

 یتوجهقابل میزانبه تیونز اپلآی در فروش ازطریق هالیوود فروشندگان سود ی،فروشخرده هایدیویید

بازار  قدرت افزایش آنها به واکنش از بخشی  بنفش یماوراسرگرمی  ایجاد سیستم ابتکار بنابراین است، پایین

 .است خانگی هاییسرگرم در اپلروزافزون 

 نیا هرچند که شودیم فراموش نکته نیا اغلب کینئوکالس اقتصاد نقدگوید در می ترعیوساستیرر در نگاهی 

 یضرور سئوالدو این  درک یبرا ،وجود نیا با» ست،ین یکاف کامالً یابزار تالیجید عیتوز درک یبرا مکتب

 هاستمیس نیا چرا واند برای به کار گرفته شدن طراحی شده تالیجید عیتوز یهادستگاه چگونه کهنیا: است

( 1ص ،2013) لیدو نظر تایید بااستیرر  .(11ص ،2014 رر،یاست) «شوندیم مواجه شکست با ایو  شده موفق

 صنعتفعال در  یهاشرکت یبرا هاآن سودمندبودن متعارف، یهارسانه اقتصاد مطالعه لیدل کمبنی بر اینکه ی

 یاصل موتورعنوان به» کینئوکالس اقتصاد کندیم خاطرنشان ست،هاآن خود یرقابت طیمح درک در رسانه

 رندگانیگمیتصم ریسا و رقابت گذارانِیمشخط ،یکارگر رهبران ران،یمد گذاران،هیسرما یبرا یریگمیتصم
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 یریگمیتصم یندهایفرآ درک به تواندیم کینئوکالس یاقتصاد اصول از استفاده جه،ینت . درکندیم عمل قدرتمند

 (.12ص ،2014 رر،یاست) «کند کمککار  و کسب

 شناختیروش سؤاالت

میالدی  1920 و دهه 1870 بین دهه شده مطرح اقتصادی هاییهنظرطیفی از  با مشارکت نئوکالسیک خرد اقتصاد

ج . پنترین این آثار استشاخص میالدی 1890در سال  223آلفرد مارشال 222اقتصاد که کتاب اصولگرفته  شکل

، 225ولاستیل ؛2002، 224)اِکِالند و هِبرت از موارد زیرند تعبار نئوکالسیک اقتصاد شناختیبنیان کلیدی روش

 (:2006، 226؛ وایلدمن154-148، صص2002

نحوه لذت بردن  بر اقتصاداقتصاد نئوکالسیک مبتنی بر این فرض است که  :227انهشناسروش ییفردگرا .1

شرایطی انجام  امر در این. تمرکز دارد مختلف خدمات و محصوالت مصرف از مندی شخصییا بهره

 معیار هیچ کننده است و کاال یا خدمت، منحصر به خود مصرفمیزان مطلوبیت یک  آن در پذیرد کهمی

در این مورد که چقدر ارزش  قضاوت یا و مختلف میزان مطلوبیت برای افراد مقایسه مشترکی برای

  .ندارد بیش از سایرین است وجود های یک فرداجتماعی خواسته

در پی  کنندگاننی است که مصرفاقتصاد نئوکالسیک بر این فرض مبت :228گرایی )مارژینالیسم(نهایی .2

 از این رو تغییرات خود هستند و ها در پی به حداکثر رساندن سودحداکثر کردن مطلوبیت و شرکت

کند را مطالعه می سود نهایی حاصل از تولید هر واحد محصول اضافه )تغییرات حاشیه سود( تدریجی در

کننده را با ارائه حداکثر مطلوبیت برای مصرفتا با درک بهترین نشانگر قیمت، هدف حداکثرسازی سود 

 .برآورده سازد

زمان، پایدار و معین  از نقطه هر را در فردی ترجیحات و اقتصاد نئوکالسیک سالیق :229پایدار ترجیحات .3

 .شوندتولیدکنندگان تعیین می رفتار از گیرد که مستقلنظر می در

شوند که سازی میمطلوبیت و سودمندی در محیطی مدل یحداکثرساز فرآیندهای: 230ایستا سازیبهینه .4

 تقاضای فناوری، وضعیت ،231هانهاده قیمت کلی قیمت، سطح و مثل درآمد) مهم سایر عواملها آن در
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 نسبی، ثابت هایقیمت در مثل تغییر تغییر، یک تأثیر ارزیابیِ درهنگام( بازار در رقبا رفتار کننده،مصرف

 .شوندمی فرض

کنشگرانی  عنوان بهی را حداکثربازیگرانِ در جستجویِ سود  این نئوکالسیک اقتصاد :232عقالنیبازیگران  .5

 سودآوری باالترین حد مطلوبیت یا به خود را برای رسیدن در دسترس که منابع کندعقالنی توصیف می

های مختلف، بهترین گزینه قابل پیامدهای انتخاب درمورد کامل اطالعات این بازیگران با. کنندترکیب می

 کنند. میدستیابی را انتخاب 

-را توصیفها آنو کمتر کسی  تحلیلی اقتصاد نئوکالسیک هستند مفروضات از محدودی وارد باال تنها مجموعهم

 این» گویندکنند میاستفاده می چنین چارچوبی از که کسانی درعوض،. کندکننده کامل واقعیات موجود تلقی می

آنان در  دستاورد دهند واقتصاد ارائه می کنشگران واقعی برآوردهای تقریبیِ درحد کفایتی درباره رفتار مفروضات

)وایلدمن، « اندرفتهگرایانه نادیده گپیگیری و درک عالمانه مسائل اقتصادی  بیشتر از آنچه بوده که در توصیف واقع

س از که مفروضات بنیادی اقتصاد نئوکالسیک یکی پلیها مطرح است که درحاسؤال مدتاین  .(72، ص2006

 این حقیقت که ،رسانه اقتصاد مورد ماند؟ درپابرجا می شوند، بنیان تحلیلی این دیدگاه تا چه زمانیدیگری رد می

 گذاریر قیمتدبازار  رفتار است که رابطه بینبه این معنی  هستند چندجانبهرسانه تحت انحصار  اکثر بازارهای

قریباً کامل تآن چیزی است که درمورد بازارهای با رقابت  تر ازتر و نامعلومنامشخص ی،حداکثرپیگیری سود  و

 .شودمی فرض

دسترسی داشتن تصمیم  و اعتقادات عقالنیت افراد، بهینه رفتار دلیل مفروضاتش درموردنظریه انتخاب عقالنی به

را شناسایی  مورد 18 حداقل (2007) 233الستر. قرار گرفته استمورد انتقادهای وسیعی  گیرندگان به اطالعات،

عقالنی  انتخاب محوری نظریه اصول ناقض دهندیم انجام واقعی دنیای در افراد که ییهاانتخاب هاآن در کرد که

 عامل احساسات یا اشتیاق یجا بهترین تفسیر از عقالنیت که آن را دستانهگشاده در گوید حتیوی می .است

 کنندیمآنچه صالح خود قلمداد  از افراد ذهنی تفسیربر  عقالنی انتخاب بازهم نظریه داند،انسان می رفتار اصلی

)الستر، « عقالنی بودن واقعی آن است از کامالً متفاوت اعتقاد به عقالنی بودن یک چیز»استوار است، حال آنکه 

 .(211، ص2007

 ییگراسنت کردنخلط کنند،یم نقد رشتهاین  از بیرون  را داقتصا که مخاطرات پیش روی کسانی از یکی

 و یعلم شتازیپ مجالت درموجود  235شرویپتفکر  با یکارشناس مقطع یدرس یهاکتاب در موجود 234یمفهوم
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233 Elster 
234 Conceptual Orthodoxy 
235 State-Of-The-Art 



 

41 
 

 مقدسگانه سه»در حالیکه  ( معتقدند485، ص2004) 236همکاران و کُالندر. است اقتصاد نوبل زهیجا برندگان

آثار اند ولی های جریان اصلی افتصاد باقی ماندهر کانون محوری کتابدهنوز  «237تعادل و یخودخواه ت،یعقالن

مرزهای » در که کاری بینتوجه  قابل زمانی تأخیر گویندمی ها. آناندخود را به آنها نیاویخته گرید اقتصاد در شرویپ

نهادی  اقتصاد یا و 239تکاملی اقتصاد پیچیده انطباقی هایسیستم با مثل کار - گیردرشته صورت می «238دانشی

 .است بزرگی و پیچیدگی رشته اقتصاد از شود، ناشیمی تدریس کارشناسی مقطع هایبرنامه درآنچه با  -240جدید

 اقتصاد» ،«اقتصاد علم اصلی جریان» یهاعبارتانگارانه میان درمورد خلط ساده باید ما دهدمی استدالل نشان ینا

ممکن است  «اصلی جریان». کل، محتاط باشیم یکعنوان  به دانش اقتصاد و «نئوکالسیک اقتصاد» ،«241گراسنت

 «اقتصاد اصلی جریان» یقیناً این امر واقعیت دارد که نئوکالسیک باشد و رویکرد کامالً درحال دورشدن از

 است ن واضحهمچنی. کندزیستی میهم این رشته های متعارض فکری  موجود در درونسایر رگه باهاست مدت

گرایی درنظر سنتعنوان به هستند که چیزی آن مهم ابعاد مخالف اصلی نظران جریانصاحب از بزرگی بخش» که

آن  هسته از این رشته خارج در پیشرو کارهای ازآنجاکه. (491، ص2004، همکارانکُالندر و ) «شودگرفته می

در  3)یادداشت شماره  رسانه، الزم است. مانند اقتصاد هایییررشتهز افتد، زمان زیادی برای اشاعه آن بهاتفاق می

 انتهای کتاب مالحظه شود(

 ساختاری قدرت و فردی عاملیت

 اند این استباقی بم اقتصاد رشته از بخشی عنوان به همچنان عقالنی انتخاب سبب شده نظریه که دالیلی از یکی

 دیبا بخشتیرضا نییتب کی ،یاجتماع علوم در»است  معتقد که است خورده گرهشناسانه به فردگرایی روش که

 ساختاررا بر  یسانان عامل» امر نی. ا(36ص ،2007)الستر،  «باشد یمبتن انسان رفتاردرباره  ییهاهیفرض بر تاًینها

سون، د)ها «ندکیم دیتأک یاجتماع یهادهیپد حیتوض در افراد یهاتین نقش تیاهم بر و... دهدی ترجیح میاجتماع

-رشتهراه  ازراهی غیر وضوح  به یاضیر یهاکیتکن و یعقالن انتخاب ،شناسانهیی روشفردگرا به تعهد(. 2004

 یهاروش ،ییرگراساختا هارشته نیا در رایزپیمایند می ارتباطات و خیتار ،یاسیس علوم ،یشناسجامعه مانند ییها

 یاجتماع لومع یهارشته ریسا ن،یا بر عالوه(. 2009؛ جکسون، 1996 نگهام،یا) ندترجیرا یفیک قیتحق و یریتفس

 جکسون،) اندنداشته کرده، حفظ یسنت یهادگاهید به کینئوکالس کردیرشته اقتصاد با رو که را یتعهد نیچن

 (.70-69صص ،2009
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 قلمداد یدانشگاه یهارشته گرید با اقتصاددانان سازنده تعاملراه  در یمانععنوان به کهشناسانه فردگرایی روش

 شکل را جامعه خود رعامدانهیغ ای عامدانه اقدامات مجموعه با افراد» که است یقومفروضه  نیبر ا یمبتن ، شده

 ینهادها و یفرد تیعامل نیب رابطه گرید یاجتماع علوم تمام باًیتقر کهیدرحال ،(18ص ،2004 سون،دها) «دهندیم

 یارشتهانیم یهادگاهید ،انهشناسروشفردگرایی  برعکسِ. کنندیم یبررس متقابل یارابطهعنوان به را یاجتماع

 کنندهنییتع ضعف»گوید می 242تیکنت گالبرا. جاندهندیم یاقتصاد قدرتمربوط به  مسائل به یشتریب تیاهم

عنوان  به را اقتصاد جهیدرنت و رندانگایم دهینادرا  قدرت موضوع که مفروضاتی است در...  کینئوکالس اقتصاد در

 نیب از را یواقع جهان با خود ارتباط ندیفرآ نیهمواسطه  به کینئوکالس هینظر .دنگریم یاسیرسیغ یموضوع

 (.2ص ،1973 ت،ی)گالبرا «بردیم

 است،یس و قدرت موضوع بهآن  ینسب یتوجهیبو  اقتصاد علم یاصل انیجرانه شناسروشبحث فردگرایی 

ی اخالق یهاشالودهدهد که آن را یک دانش فاقد را نیز تشکیل می رسانه اقتصاد موجود از اتانتقادمایه درون

بر این اساس  رسانه اقتصاد یاصل انیجر از را یاسیس اقتصاد( 65ص ،2005) 243مرداک و نیگلد. کنندتلقی می

اند رفاً فنی نبودهص هرگز ،یخصوص و یدولت یهاشرکت نیب مناسب تعادل باب در مباحثات» کهدهند تمایز می

 استوار دهدرا شکل می «244کاالی عمومی»مشخصی نسبت به اینکه چه چیزی  هاییدگاهد همواره بر بلکه... 

ساختارها در هم  از قدرت آن غفلت شناسانه ونقد فردگرایی روش با رسانه اخالقی از اقتصاد نقد .«اندبوده

ها ارائه رسانه بازارهای در مالکیت تمرکز میزان تعیین را برای روشی نهرسا اقتصاد گفتیم ،مثال عنوان . بهاندتنیده

 .تاثیر مضرّ دارد یا خیر بازارهایی و توان براساس آن بررسی کرد آیا این تمرکز بر چنین صنایعکه می کندمی

زیرا  نیستنداقتصادیِ صرف  هرگز ،متمرکز رسانه مالکیتهای مربوط به دغدغه گویدمی( 2014) 245فریدمن

 های بازنماییقالب تنوع بر آن تأثیر دموکراتیک، جوامع مباحثات در و اطالعات کیفیت بر آن عواملی همچون تأثیر

 رسانه های سنجش مالکیتکارکنان خالق، توسط شاخص استخدام برای هایفرصت بر آن تأثیر و فرهنگی،

 و یک رویه سیاسی هستند که دارای اخالقی هاییپرسش اینها شود کهمی از این رو استدالل. شوندارزیابی نمی

 .ها فراهم کندیک دیدگاه برای پاسخ به آن تواندتنها می رسانه باشند و اقتصادگذاری میمشیخط

 گیرینتیجه

 به اقتصاد درعوض،. دنبال نکوهش آنو نه به ایمرسانه بوده اقتصاد نه در پی ستایش جریان اصلی فصل این در

نگریستیم که در زمینه  عرضه و تقاضا نظریه بر بنیادین مبتنی اصول برخی با تحلیلی روشیعنوان  بهرسانه 
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« 246محصول رسانه» که های مختلفیشکل از عبارتنداین اصول . شودرسانه به کار گرفته می خدمات و محصوالت

 رسانیهم به مخاطبان خدمت و کنندگانبه تبلیغکه هم  دوگانه بازارهایعنوان به رسانه بازارهای مفهوم پذیرد؛می

چندجانبه انحصاری  بازارهای هایویژگی ای؛تمرکز رسانه گیریاندازه برایاستفاده  موردهای شاخص کند؛می

 کاربرد و رسانه؛ محتوای تولیدکنندگان و کنندگانمصرف مفروضاتی درمورد ای؛های رسانهای و هلدینگرسانه

 .عمومی کاالهای و جانبی اثرات بازار، شکست به خاص اشاره با ای،گذاری رسانهمشیر خطد رسانه اقتصاد

 طور به است، شده مشتق کینئوکالس یاقتصاد هینظر از که رسانه، اقتصاد یاصل انیجر که شد شارها

تقاد قرارگرفته مورد ان هارسانه و یفرهنگ مطالعات ،ارتباطات یهاحوزهانتقادی  پردازانهینظر توسط یاگسترده

 مانند ه،ینظر رعناص از یبرخ درمورد چنین انتقاداتی. هستند اقتصاد علمخود درون  از یانتقاداتبازتاب  کهاست 

اینکه  اما رسند؛نظر می به موجّه دیگر هایهای رشتهدیدگاه پذیرش عدم به تمایل وانه شناسروشفردگرایی 

به  تواندکه این نقد می، چنانبسپاریم نادرست است مردودهای تحلیل دانزباله را به رسانه اصلی اقتصاد جریان

 ی برای تحلیلبسیار مناسب فرهنگی نیز وارد شود. اقتصاد نئوکالسیک، روش مطالعات و ارتباطات ها،حوزه رسانه

مثال  برای) دیگر متغیرهای و قیمت در تغییرات بین رابطه ای خاص،رسانه بازارهای و صنایع در تغییرات

 مختلف با درجات هاییمحیط در هاشرکت رفتار و( جدید هایفناوری از جدید ناشی خدمات و محصوالت

تر را نیز تحلیل کند. ای سنتیهای دیجیتال همگرا و نیز صنایع رسانهتواند رسانهاین دیدگاه می .است رقابت

 درجه است مکنم زیرا شود، احتیاط از خارج از رشته باید نسبت به رشته اقتصاد انتقاد در که شد اشاره همچنین

روی  تهگرفاین رشته کمتر از آنچه هست برآورد گردد و فاصله میان کار صورت موجود در ناهمگونی و تنوع

 هاینهمربوط به رسا درسی هایروح موجود در کتابمرزهای دانشی پیشتاز با مفروضات بی نظریه اقتصاد در

 .اقتصاد به طور عام از نظر دور بماند به طور خاص و اصلی جریان
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