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 چکيده
. افراد است کردهرسانه فراهم  یاستگذارانصاحبان و س یرا برا هاییزمینه و هاامروزه فرصت هاسلبریتی مداررسانه شهرت

های جدیدی بر مبنای  اقتصاد توجه برای درآمدزایی و ای که در جامعه امروز ایجاد شده فرصتمشهور با توجه به زمینه

 اند.های سنتی و نوین پدیده را پدید آورهخلق ارزش در رسانه

های تلویزیونی با رویکرد اقتصاد توجه هدف اصلی در وکار برنامهها در مدل درآمدی کسبتبیین نقش و کارکرد سلبریتی 

های ارتباطات، ها از مصاحبه عمیق با سه گروه از استادان دانشگاه در رشتهمقاله است. روش دستیابی به یافتهاین 

پخش شده از شبکه سوم سیما « باشبرنده»باشد. مورد مطالعه مسابقه شناسی و مدیریت رسانه و نیز فعاالن میجامعه

 باشد.می

های خود تقسیم ش و درآمد قرار داشته است که هرکدام به زیرمجموعهمدل درآمدی بدست آمده در دو دسته  خلق ارز

 و توضیح داده می شود.

  درآمدیباش، سلبریتی، مدل برنده ،ی تلویزیونیاقتصاد توجه، برنامه واژگان کليدی:
 

 

 
 

  

 های تلویزیونی ها در مدل درآمدی برنامهنقش و تاثير سلبریتی

 با رویکرد نظریه اقتصاد توجه

 

 4، ریحانه مفيدی3علی احمدی، 2سياوش صلواتيان، *1محمدحسين ترکمان رحمانی
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 مقدمه

  بيان مسئله

های توجه به شرایط اقتصادی کشور، اعمال تحریمرود با ای کشور به شمار میکه  بزرگترین سازمان رسانه یمامان صدا و سزسا

کند. این مشکالت صدا و سیما را بر آن ویژه کاهش بودجه دریافتی از دولت با مشکالت مالی دست و پنجه نرم میخارجی و به

های نوین، شیوههای مشارکتی گرایش بیشتری پیدا کند و با های درآمدی چون جذب تبلیغات و برنامهداشته است تا به سایر روش

ای خود داشته باشد. این امر نیازمند توجه مخاطبان و به عبارت بهتر پربیننده بودن سعی در جبران کمبودها و خأل بودجه

 کند.کننده را ایجاب میهای جذاب و سرگرمهای تلویزیونی در قالبی برنامههای تولیدی است و ارائهبرنامه

یاز  مخاطبان م یت موفق به جذب تعداد انبوهیدااز تول شیگوناگون و مختلف تنها بخ اینهرسا یداتاز تول یانبوه یاندر م

و تنها به عنوان  شوندیروبه رو نم یتو موفق مخاطبان با اقبال ای سازمان صداوسیمارسانه یداتتول یهمه یگر. به عبارت دشوند

 هاییتبا محدود یماسازمان صداوس ایو بودجه یکه منابع مال یطیدر شرا مانند.یم یباق دوش سازمانبر  بازدهای بدونینههز

 یندر ا شود.می مغتنم شمرده یموهبت یرانمد یسازمان برا ای بودجه یفمستقل از رد هاییبرنامه ، تولیدهمراه است یجد

های هتأمین هزینو عالوه بر  ندبایستخودشان ی پا یرو یبه نوعبدون صرف هزینه از محل بودجه که بخواهند  برنامه هایی یتوضع

های های اجتماعی و رسانه؟ با گسترش شبکهکنند یدامهم دست پ ینبه ا یدچگونه با ،برسند یزن یبه سودآورجاری و تولید، 

 یشتازپ یدات تصویری و محدودیت میزان توجه مخاطباناز تول یحجم انبوه یاندر متوان می تصویری مبتنی بر اینترنت، چگونه

  ؟درا به سمت خود روانه کربیننده توجه حداکثر و  بود

 ترینیاز اصل یکیدر جهان، رقابت بر سر توجه و جذب مخاطب را همواره به  یجمع هایگسترش انواع رسانه و رشد فناورانه

 هستند مخاطبانه توج نیازمند ایمحصوالت رسانه یدکنندگانتول تبدیل کرده است. آن یاستگذارانصاحبان رسانه و س هایدغدغه

کنند. در صورت تحقق کسب  یاجتماع یهسرمابه این ترتیب و به خود وفادار را آنان  یدوارند، اممخاطب توجه دست آوردنبهبا  و

 معتقد  (2014وبستر) که طورهماننیز فراهم خواهد شد.  قدرت کسب سود یی باو درآمدزا پایدار ماندن تواندر ادامه این هدف، 

 یازمندن دف خود،اه یابی بهدست یو موفق برا های با نفوذرسانه. رقم نخواهد خورد اییژهاتفاق و مخاطبان توجه انبوهبدون  ،است

درک  یجه. در نتکنندیرقابت م بایکدیگر در بازار توجه ی جلب توجه مخاطبان به سمت خودشانهستند و برا گسترده مخاطب

  (.2014وبستر، شده است ) یتحائز اهم یشاز پ یشب ددهنیرا شکل م «یتوجه عموم»که  یروهایین

ها بر جلب توجه مخاطب، در ها و تاثیر آنهای پیشین داخلی و خارجی در خصوص سلبریتیطبق نتایج حاصله از پژوهش

مثل  گاهانه تمایل دارندشوند و افراد آگاهانه و ناآهای رویایی و ایدئال برای عموم افراد تلقی میها ازآنجایی که نمونهواقع سلبریتی

کنند. داری میی بعدی نگه(، بنابراین توجه مخاطب را جذب و در مرحله1396شان زندگی کنند)موالیی، های مورد عالقهسلبریتی

(، همانطور که الیس کاشمور نیز 2012کند)دریسنز، سازی نیز میهمچنین سلبریتی در جریان این همراهی با مخاطبان فرهنگ

. آوردیمبه ما هجوم  یو حت کندیم حاطهبا ما است، ما را ا یتیفرهنگ سلبر چه خوشمان بیاید و چه بدمان بیاید» ست کهمعتقد ا

[ نه تنها با هواداران مصمم بلکه بر همه مردم  یتی. ]فرهنگ سلبردهدیفرهنگ[ افکار و سلوک، سبک و منش ما را شکل م ین]ا

 (.2006کاشمور، «)پذیردیم یرو تأث نهدیم یرتأث

سازی باعث گسترش رابطه شرکت کنندگان و تماشاگران گونه فرهنگبنابراین همراهی مخاطب با سلبریتی و بوجود آمدن این 

توجه  یبر رو گذارییهسرما یبرا یدر برابر عامه مردم است( راه هایتیسلبر یتوضع یف)که مرتبط با توصانگاری در پدیده بت

 یرابطه یک گیریشکل یندفرا ین. در ادهندیهمان اصحاب رسانه آن را انجام م یااست که سازندگان بت  از مخاطبان یافتیدر

ته وابسدهد، ی توجهی که ارائه میبه واسطهخدمات خاص است که  یامحصول  یکبه  یلضا و ماموفق در اقتصاد توجه منوط به تق

سودآوری  عوامل در تریناز مهم یکیصنعت رسانه و  یبرا ترین سرمایهرزشبا اتوجه مخاطبان . مخاطب است کننده؛ یعنیبه مصرف

. چراکه آنکندیم یداپ یتاهم هایتیو استفاده از سلبر گذارییهامروز، سرما ایمدرن و رسانه هاییابیدر بازار یناست. بنابرا مالی

 مصرف محصوالت و استفاده از خدمات هستند. تسم به یانمخاطب و مشترن و هل داد یقهستند که باعث تشو یافراد بهترین ها

).........(در واقع بازار واقعی توجه را  .شودیم برداریبهره مشهور افراد به کنندگاناز توجه مخاطبان و مصرف یتموقع ینا در

 فرهنگ سلبریتی وها به جلب چنین توجهی کمک خواهد کرد. هر چند پیدایش کنند و استفاده از سلبریتیمخاطبان ایجاد می

ها و یا ها، فرصتهای مشهور یا سلبریتیهای جمعی و اجتماعی سبب شده است که امروز ستارگان، چهرهتقویت آن در رسانه
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رآمدی دمدل ها در تببین نقش و تاثیر سلبریتیپژوهش، این  یدیکل تهدیدهایی را در ساختارهای یک جامعه ایجاد کنند. عنصر

با اجرای محمدرضا گلزار؛ از  سیما سوم کهاز شب «مسابقه بزرگ برنده باش» موسوم به  برنامه ی است. بنابراینیک برنامه تلویزیون

 شود. های مشهور سینمای ایران، بررسی و تحلیل میستارگان و چهره

چگونه  تلویزیونی یهاها در برنامهحضور سلبریتی توجه، اقتصاد نظریه به توجه با که است این پژوهش این در اصلی پرسش

 شود؟می درآمد به تبدیل

 

 پيشينيه پژوهش

 آموزانمرجع دانش یهابر گروه هایتیسلبر يرتأث یشناختجامعه بررسی

 یهاآموزان پرداخته است. گروهمرجع دانش یهاجوها( بر گروهها )آوازهیتیسلبر یاثرگذار یتشناسانه وضعجامعه یبه بررس

ارها رفت یابیو ارز گیرییمتصم یهستند که افراد برا ییهاگروه یاشدن، شامل اشخاص و  یوامل اجتماعاز ع یکیمرجع به عنوان 

انان و نوجو یشدر گرا ییراتیتغ ین،نو یهابا گسترش رسانه دهدینشان م یشینها اتکا دارند. مطالعات پآن هب یشانهاو نگرش

 مرجع صورت گرفته است. یهاجوانان به گروه

 یاند و در حوزه هنجارهاشدهآموزان مطرحدانش یبرا یعنوان گروه مرجع هنجاربه هایتیسلبر داده استنشان  یققتح نتایج

 ندارند. یچندان اییسهدارند اما کارکرد مقا یشتریب یاثرگذار یو سبک زندگ یرفتار

نسبت به  یزاقبال ن یشترینب .کردندیمرجع خانواده و مدرسه احساس تعارض م یهاو گروه هایتیسلبر ینها بآن ینهمچن

 پسند بوده است.عامه هاییتیورزش و در درجه بعد سلبر می،حوزه هنر، سرگر هاییتیسلبر

 

 برند: یژه( بر ارزش ویتیسلبر یامشهور)شهره  هایيتاعتبار شخص يرتاث یمطالعه

برند با  یثانو یوندهایپ یجادا یقانند از طرتو یبرند م یان و حامیبپشت هاییتیداشته است که سلبر یانب ایکیدهدر چ

 یجهدر نت کند و یعمل م یبرند اصل یهمکار برا یا یکبرند شر یکبه عنوان  یحام یتیبرند را بسازند. سلبر یژهارزش و یان،مشتر

تواند  یم ییتسلبر یتو حما ییدشود. تأ یم یتیسلبر یبرند شخص یبرند مورد نظر و برا یهم برا یژهمنجر به ارتقاء سطح ارزش و

 درک شده محصول اثر بگذارد.. یفیتو ک ییهمتا یبر ب

هم  یدار یعنم یرو قابل اعتماد بودن تأث یتبرند با ابعاد تخصص، جذاب یحام یتینشان داد که اعتبار سلبر یقتحق یها یافته

اعتبار  ریتأث یتنها ردار بود. د یمعن یزبرند ن ژهیاعتماد به برند بر ارزش و یربرند دارد. تأث یژهبر اعتماد به برند و هم بر ارزش و

دار  یمعن زیبه برند ن یبرند و وفادار یدرک شده، تداع یفیتاز برند، ک یبرند شامل آگاه یژهبرند بر ابعاد ارزش و یحام یتیسلبر

 بود.  

 

 یزیونی:تلو هایدر برنامه یبرندساز هایمولفه

ذارند؟ گ یم یرآن تاث یچگونه در برندساز یزیونیتلو یبرنامه ها یکه مولفه هاسوال است  ینبه ا ییپاسخ گو یمحقق در پ

وب آن، مفهوم به برند در چارچ یمو شرح مفاه یمرتبط به برندساز ینظر یپرسش ضمن استفاده از مبان ینبه ا ییپاسخ گو یبرا

 یددر تول یتسنخ» ،«یدر برنامه ساز یزتما» ی چهار مقوله یلپژوهش در ذ ینا یجاست نتا .کندمی یحرا تشر یزیدانش برنامه ر

هر برنامد یدهد که برندساز ی( نشان میزیونیمخاطب به برند تلو یاعتماد و وفادار»و  «یانسان یها و برندها یتیسلبر»، «برنامه

 یزتما» یت، توجه و رعاما یدر زمانه رندبه ب یزیونیبرنامه تلو یک یلتبد یبلندمدت است و شرط ضرور هایپروسه یزیونیتلو یها

 باشد. یم «یدر همه شئون برنامه ساز یفیثبات ک»و « آنها یبا مخاطب و بازخوردها یدارتعامل پا»، « زادرون

  یعموم افراد تلق یبرا یدئالو ا یاییرؤ هایها نمونه یتیسلبر: »نویسدیپژوهش خود م هاییافتهاز  گیرییجهدر نت محقق

 تییکنند. درواقع به سلبر یمورد عالقه شان زندگ یها یتیست دارند چه آگاهانه وچه ناآگاهانه مثل سلبرافراد دو یعنی. شوندیم

گردند.  یزمتما یگرانها نشان دهند تا از د یتیسلبر یخود را طرفدار برخ کنندیافراد تالش م کنند.یعنوان اسوه خود نگاه مها به

 .شوندیم سازییفراد شخصتوسط ا ندعنوان برها به یتیسلبر گونهینا
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 و فرهنگ شهرت: یساختار یاییجامعه و فرهنگ، فهم پو سازیسلبریتی

 است سلبریتی فرهنگ و هادر خصوص نسبت رسانه یسنزدر یویراز مقاالت مهم ال یکیشدن جامعه و فرهنگ  سلبریتیزه

و در   یزیونو تلو یو سرگرم یخبر یهادر رسانهامر  یناست. اشده ایمشخص جوامع رسانه هاییژگیاز و یکیشهرت به  فرهنگ

 یو حت یاسیس یژه, به ویاجتماع هایینهاز زم یاریبر بس یقاًاست و عمشده یتتقو یاسیس هاییتو فعال یغاتمانند تبل یموارد

تماندر مبارزات گف است کهشده یمنبع با ارزش یکبه  یلافراد مشهور تبد یشهرت برا  یرا. زستاگذاشته یرتاث یمذهب یهاحوزه

کند )بل,  یدر نزد عموم عمل م یتاز موفق ایموارد به عنوان نشانه ینوع امو مج یردمورد استفاده قرار گ تواندیقدرت م های

2010.) 
 

 و اقتصاد توجه در صنعت رسانه هاسلبریتی

و  مکانیزمی چه با اساسا که این ترتیب کهاست به  پرداخته هاو اقتصاد توجه در رسانه هایتیسلبر یانمقاله به نسبت م این

یحاصل م یصنعت رسانه سودآور یبراو چگونه  شوندیکردن مخاطب م یراقتصاد توجه و درگ یوارد عرصه هایتیچگونه سلبر

 .شود

عامه در برابر  هایتیوسلبر یتوضع یف)که مرتبط با توص یبت انگار یپدیده در تماشاگران و کنندگانرابطه شرکت گسترش

همان اصحاب رسانه آن را انجام  یااز مخاطبان است که سازندگان بت  یافتیتوجه در یبر رو گذارییهسرما یبرا یمردم است( راه

خدمات خاص  یامحصول  یکبه  یلضا و ماموفق در اقتصاد توجه منوط به تق یرابطه یک گیریشکل یندفرا ین. در ادهندیم

و اگر محصول و خدمات ارائه شده مورد  دهدیکه ارائه م یمخاطب است به خاطر توجه یعنی کنندهاست. که وابسته به مصرف

 ییکصنعت رسانه و  یبرا یدارا رزشمندترینپسند مخاطب باشد، حاضر به اختصاص دادن توجه خود است. توجه مخاطبان همانا ا

 هایتیو استفاده از سلبر گذارییهامروز، سرما ایو رسانه مدرن هاییابیدر بازار ینعوامل در ساخت پول است. بنابرا تریناز مهم

مصرف محصوالت  تبه سم یانمخاطب و مشترن و هل داد یقهستند که باعث تشو یافراد بهترین ها. چراکه آنکندیم یداپ یتاهم

 .شودیم برداریهبهر مشهور افراد به کنتدگاناز توجه مخاطبان و مصرف یتموقع ینا در و استفاده از خدمات هستند.

 

 ها در اثربخشی تبليغات:ها و اهميت ارزش آنتصدیق سلبریتی

ادا گورل »توسط   2011های آمریکا در سال پژوهشی که در این پایان نامه مقطع دکتری در گروه  بازاریابی یکی از دانشگاه

 استفاده کردند مورد بررسی قرار گرفته است.های مشهور شرکت تجاری که در تبلیغاتشان از چهره 30انجام شده است،  1«آتا

برخی از شرکت ها از افراد مشهور برای تبلیغ انواع مختلف محصوالت استفاده می کنند. هزینه گرافی صرف به خدمت گرفتن 

 فرض که مزایای استفاده از افراد مشهور از هزینه ها بیشتر است.شود. با این پیشها میسلبریتی

نامه به تبلیغ کنندگان و محققان کمک می کند تا بتوانند کمپین های مربوط به تایید و تصدیق پایاننتایج پژوهش این 

ها را به صورت مؤثرتری را ایجاد کنند. به عنوان مثال، هنگامی که یک تبلیغ کننده می بایست یک فرد مشهور را انتخاب سلبریتی

د، می تواند افراد مناسب مرتبط با آن کاال که ارزش های محصول را به اشتراک کند تا بتواند کاالی خاصی را برای مشتری تأیید کن

 می گذارند انتخاب نماید.

 

 نوآوری پژوهش

ها در سازمان صداوسیمای جمهوری های تلویزیونی با محوریت سلبریتینوآوری موضوعی این کار الگوی درآمدی جدید برنامه 

ها شاهد هستیم. عمده تمرکز این تحقیقات برپایه ابعاد نه تحقیقات مرتبط با سلبریتی. همانطور که در پیشیاسالمی ایران است

های مربوط به ازریابی رفتار افراد در باشد و یا درحیطه مباحث مرتبط با اقتصاد و مصرف بیشتر به حوزهفرهنگی و اجتماعی می

ت. اما تمرکز عمده مقاله حاضر مبتنی بر تبیین فرایند ها در آن حضور دارند معطوف شده اسواکنش به تبلیغاتی که سلبریتی

 ها می باشد.چگونگی درآمدزایی به واسطه سلبریتی

                                                   
1 Eda Gurel Atay 
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 مبانی نظری 

 :جمعی و کار رسانهکسب  الگوهای

 یدر ازا دهندگانیاز آگه است که ینا 2یعموم هایرنامهب کنندگانپخش ی)به استثنای سنت هایکسب و کار رسانه الگوهای

ین الگوی کسب ا .کنندمی کسب درآمد( اندقرار گرفته ایمحصوالت رسانه یمحتوا یرکه تحت تاث یمخاطبان یعنی)ب مخاطب جل

 هایاز سازمان یناش هاینهاز هز یادیاست )بخش ز یرمستقیملفه پرداخت غؤم یداراویژگی هایی دارد از جمله این که  و کار

بر محصوالت  یتعداد ممکن مخاطبان است( و مبتن ترینیشاز ب یخت بر اساس برخوردارمدل پردا) تاس یاست(؛ جمع یغاتیتبل

نمونه آن تبلیغات بازرگانی در صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران است که حتی پخش بیش از حد این آگهی  استاندارد است.

 ر دوگانه محصوالت رسانه ای دارد.ها موجب اعتراض بینندگان رسانه ملی می شود. هر چند این رسانه در اصل بازا

بازار دو  یکدر  یزیونو تلو رادیو مجالت، ها،مانند روزنامه یغاتیتبل هایکننده رسانه یدتول ایرسانه هایاز سازمان یاریبس

نابه سازم مخاطب ینو ا کنندمصرف محتوا جذب می یبرا یزرا ن یمحتوا، مخاطبان یدها عالوه بر تول: آنکنندیم یتفعال یمحصول

هدف  ی. به طور کلگذاردیم یرتاثاستراتژی محتوایی امر بر  ین(. ا2003 ی،؛ ناپول2002 یکارد،)پشوند یفروخته م یغاتیتبل های

را  یتجذاب یشترینکه ب هاییبازار گسترده گروه ینتعداد مصرف کننده را جلب کند، اما در ا یشتریناست که ب ییمحتوا یاصل

 .گیرندیمورد توجه قرار م دارند، یغاتیتبل هایسازمان یبرا

 

 سلبریتی

 نآ جوان نسل بویژه جامعه و باشد داشته شهرت خاص ایزمینه در که شودمی گفته شخصی به سلبریتی عامه فرهنگ در

 توانمی را چهره یا سلبریتی واژه که هستند افرادی جمله از هنرمندان ورزشکاران، سینما، ستارگان مشهور، هایچهره. شناسدمی را

 .شودمی تقویت اجتماعی هایشبکه و تلویزیون جمله از اجتماعی و جمعی هایرسانه با اغلب شهرتشان و کرد اطالق آنان به

 یارمع ینبه هم ستنادو با ا شدن استمصرف یازمندن یتی: سلبرگویندیم یتیسلبر یک یهایژگیو ییناز پژوهشگران در تع یاریبس

 در قرن نوزدهم پرورده یتیفرهنگ سلبر یاساس یهامشخصه ۀهم ی. ولکنندیمربوط م یستمرا به قرن ب هایتیرخاستگاه سلب

همچون   هاییخوراکی از هااز کاال یبر تعداد روزافزون هایتیزدن سلبر ییدمُهر تأ یاها، و تبادل پرتره گردآوری به عالقه شدند، مانند

شناخته  یراحتبود که به اییعموم یهاچهره یرهایو تصو هایکه همراه گواه بهداشتییشیو خردل گرفته تا لوازم آرا یچا

تسب مندر آمریکا  یوودهال یهاو به ظهور ستاره دانندیم ینمارا همزاد س یتیسلبر یستم،پژوهان اواخر قرن ب. عموم دانششدندیم

 یآرا: قرن نوزدهم، صحنهایمیافتهبحث  یبرا یشروع مهم ۀنقط یم،بدان تریمیقد یادوره دررا  یتی. اما اگر زادگاه سلبرکنندیم

مخترع  یوود. هالرفتیرا چنان بزرگ کرد که اصالً انتظارش نم یتیسلبر اش،یجمع یهابا رسانه یستم،مدرن بود؛ و قرن ب یتیسلبر

 .(2019از آن را به ما داد)گراوت,  یشتریب یزاننبود، فقط م یتیسلبر

ها، مثل پادشاهان و ملکه یافراد :تعلق داشت یقدرت و شهرت به طبقات مشخص یری،پذمشاهده یم،قد یاهزمان در

ها )که با وجود داشت. با گسترش رسانه یتعداد کم یتنها برا یتیبزرگ و فالسفه. منزلت سلبر یانجنگجو یسان،قد داران،ینزم

اوردها و تا دست یجادشدها یافراد معمول یبرا یشتری( شانس بینترنتا اکنونشروع شد و هم یزیونو تلو یلمازآن فو پس یعکاس

ها غالباً با هدف جذب مخاطبان بیشتر و در نتیجه جلب پروری در رسانه. امروزه شهرت(2009 یار،مشاهده شود) نا هایشانییدارا

این  ای که حتی مخاطبان و هوادارانه گونهگیرد. صنعت فیلم و بویژه هالیوود مبتنی بر خلق ستاره است بآگهی بیشتر صورت می

 یزیچ رسانه، اقتصاد حوزه در رسدنمی نظر ها یا رأی دادن به آنها حاضرند هزینه کنند. بههای سلبریتیها برای دیدن برنامهچهره

 هالبریتیس از کندمی ترغیب را هارسانه توجه، جلب ضرورت. باشد داشته اهمیت هارسانه برای توجه از ناشی درآمد انباشت از بیشتر

 .ددارن نیاز سرمایه این به هارسانه رود، شمار به ایسرمایه کاالی عنوان به جذابیت اگر واقع در و کنند استفاده هاآن جذابیت و

 بلکه مفیدند، کار و کسب و فروش برای که افرادی عنوان به تنها نه کم کم 1950 دهه در ها سلبریتی» نویسد می گامسون

 اگرچه که است این او منظور(. 1992گامسون، ) «شدند بازنمایی شده، خلق فروش با که کاری و کسب خودِ عنوان به همچنین

                                                   
2  Services Public 
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 فتارر کاال مثل هم خودشان با کم کم اما بودند، شده گرفته کار به کاالها تبلیغ برای مشهور های چهره سایر و هالیوود ستارگان

 .(1992گامسون، )شد

 

 جه اقتصاد تو

است از ابعاد مختلف مورد آنها باعث شده یاجتماع نقش شیو افزا ریدر چند دهۀ اخ یجمع یهاانواع رسانه ریچشمگ رشد

 .(1394آنها است )روشندل،  یابعاد بُعد اقتصاد نیاز ا یکیو  رندیقرار گ قیمطالعه و تحق

بخش  یو منطق یعلم هاییلتحل یزنکنون ه شده و تا در صنعت رسانه استفاد یاقتصاد یمدر اقتصاد رسانه از اصول و مفاه

و  دارد اربرددر سطح بازار ک یااقتصاد رسانه در بخش صنعت و  معتقد است که  3پیکاردشعاع خود قرار داده است.الرسانه را تحت 

 (.2002 یکارد،)پشود یکز ممتمر یمنابع مال یژهمنابع، به و یریو جامعه بر به کارگ گاندهندیمخاطبان، آگه یازهایرفع ن یبرا

مطالعه اقتصاد رسانه  یبرا یاساس یمنطقاست، پردازان مطرح حوزه اقتصاد رسانه  یهاز نظر یکی نیز که 4در این خصوص آلباران

« دنرا بهتر فهم ک یانو مشتر یرسانه ا یبازارها ی،رسانه ا یفرد  بتواند رفتار شرکت ها یککه  یا ینهزم»عنوان ه بو آن را مقرر 

 (.2006آلباران، توصیف کرده است)

امروز  یایدر دن یرسانه ا یها سیمحتوا و سروکنیم شاهد این هستیم که را بررسی می تر اقتصاد رسانهوقتی به طور دقیق

ر وبط د،یو جد میرسانه ها، اعم از قد ا،یدر حال گسترش و نفوذ هستند که حجم مطالب عمال نامحدود است. ثان یبا چنان سرعت

کنند،  یم همفرا گریمطلب به مطلب د کیکه امکان حرکت کاربران را از  تالیجید یشبکه ها قیبر حسب تقاضا از طر یا ندهیفزا

ه رسان نیب شیفاصله رو به افزابا . استشود، محدود  یمصرف آنچه عرضه م یقابل دسترس هستند. مجموع توجه انسان ها برا

 برای وقت پیدانکردن بلکه نیست، کردن توجه برای اطالعاتی یا و خواندن برای چیزی داکردنپی دیگر امروز چالش ،نامحدود یها

 (. 2019وسترگارد،   ,اطالعات موجود به چالش تبدیل شده است )هندریکز به نگاه یا و خواندن

ی و رادیوی دیجیتال، یمحتواها. شود می تبدیل ارزش منبع یک به رسانه خبر یا برنامه، موضوع، یک به توجه سطح واقع در

 و است  یافته کاهش محتواها شدن سرریز علت به توجه این اما کنند می مصرف توجه که هستند محتواهایی...  و تلویزیونی

 شود. می ارزشمند کند کمک حوزه این در گذاری سرمایه به بنابراین آنچه

 را انسان توجه که است 5اطالعات مدیریت به رویکرد یا رهیافت یک« اقتصاد توجه » با توجه به این موضوع مهم، در واقع 

 توجه. کندمی اعمال اطالعات، مدیریت مختلف مسائل حل برای را اقتصادی هایتئوری و کندمی تلقی کمیاب کاالی یک عنوانبه

اقتصاد توجه را « ار توجهباز»جیمز وبستر در کتاب  (. 2015کرافورد،)دارند  را 6سرمایه این افراد که است منبع سرمایه ای یک

را  یتیوضع ،محدود توجه بشر در حال رقابت هستند زانیم یکه برا تالیجید یعرضه فراوان رسانه ها»کند: گونه تعریف میاین

  (.2014)وبستر، « .ندیگو یکند که به آن اقتصاد توجه م یخلق م

ه اطالعات در ده عیتوز یبرا یبه عنوان روش نوبل اقتصادبرنده جایزه  مونیبار هربرت سا نیاولرا « قتصاد توجها»دیدگاه  

 انیمشتر -که در آن مخاطب  کندیم یاد« بازار» کیاز آن به عنوان  مونیسا .(2002)داونپورت و بک,  کرد شنهادیپ 19۷0

همان منبع ارزشمند « وجهت»(. در این بازار قطعاً 200۷ایسکولد، ) کنند افتیتوجه خود در یرا در ازا یتا خدمات کنندیموافقت م

 کند.کمیابی است که قیمت پیدا می

تواند تنها به ی خواهد نمیکه توجه شما را م یکس معتقد است: ۷هابر گلددست آوردن این منبع کمیاب و ارزشمند برای به

جالب و جذاب  دیم دهد، باانجا نیاز ا شیب یکار دیدهد، بلکه بایتوجه به شما پول م نیبدست آوردن ا یباشد که برا یمتک نیا

(. در این میان جلب توجه 199۷)گلدهابر، توجه به سمت پول  یکمتر اریو به مقدار بس ابدی یم انیپول به سمت توجه جر. باشد

 یاهنهیرو در زم نیاز اکارگیری فنون آن تالش کنند. خوبی آگاه باشند و در بهرود برنامه سازان از آن بهکاری است که انتظار می

هابرمن، ) دارند ینقش مهم «تیمحبوب»و  «یتازگ» یعنیدر جلب توجه   لیدخ ی, دو عامل اصلیوکار رسانه و سرگرمبکس

                                                   
3 Rabert G.Picard 
4 Alen B Albaran 
5 Information management 
6 Fund 
7 Goldhaber 
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 ارائه کمیاب توجه و شده سرریز اطالعات بر مبتنی اقتصادی های نظریه بر مروری9 هینک استیون و 8هفتی اندریاس(.  2013

 گذاریسرمایه فرد مثال برای. کرد یکتفک ،کندیم یتهدا 10محرک که توجهی از را اهداف به توجه باید معتقدند آنها. اند کرده

تواند  می روزنامه خواندن هنگام اوکند.  یمکارها تقس یرخواندن روزنامه و سا ینب را خود وقت است مجبور خواند می روزنامه که

 بهتوجه  با ترتیب یندارد بخواند و به ا یدو اطالعات مفا یشناسد و برا یرا که م یتدر اولو یهاگزارش یاا هصفحات، بخش

کنند.  یم یتاهداف هستند که توجه را هدا ینا حالت این در. دهدمی اختصاص خواندن به را خود زمانکه انتظار دارد  هایییتمز

و  یریکنند و در جهت گیبرجسته هستند که توجه فرد را به خود جلب م اطالعات یر،جذاب، تصاو ینعناو یگراما در حالت د

 ابراز موضوع این از آنها البته. کنندمی هدایت را توجه که هستند هاییمحرک هااین درواقع و گذارندمیاثر  یمدت زمان مطالعه و

 حورم هدف توجه بر مبتنی کندمی مطالعه را توجه کمبود که کالسیک اقتصادی ادبیات از ای عمده بخشی که کنندمی تاسف

 (.2015فتی، هینک، است)ه

 که است ما اطراف در بسیاری عناصر با شدن درگیر برای بشر جمعی ظرفیت توجه اقتصاد: گوید می نیز 11مارگارت رز خانم

 اییرویداده و محتوا و است محدود توجه برای انسان ظرفیت که است اذعان یک دهنده نشان اصطالح این. طلبد می را ذهنی تمرکز

 .(2019است)رز،  ظرفیت آن از فراتر بسیار دارد، وجود کردن توجه برای که

 هاآن وجه،ت کسب با. هستند( مخاطبان) توجه خواستار ایرسانه محصوالت این تولیدکنندگان استثنائی هیچ بدون تقریبا

 غییرت را بشری یرویدادها سیر یا و کنند کسب درآمد اجتماعی، سرمایهکنند و با کسب  سرگرم را خود مخاطبان هستند امیدوار

 است مخاطب نیازمند هدف یک به رسیدن برای رسانه. داشت خواهد ناچیزی و کم پیامدهای هاآن هایتالش توجه، بدون. دهند

 باعث رقابت این(. 2014 وبستر،) کنند رقابت توجه بازار در یکدیگر با باید مخاطب این( جذب) کردن پیدا برای تولیدکنندگان و

 دگیرییا با و بزنند خالقانه راهکارهای یا و هاخالقیت به دست مخاطبان ارزشمند توجه کسب برای کنندگانلیدتو که است شده

 .باشند رقابت این پیروز رسانه اقتصاد صحیح اصول کارگیریبه و
 

 شناسیروش
 یفیک یقروش تحق ی،ینها هاییافتهبه  یدنرس یآن برا یشده و نحوه بررسپژوهش با توجه به موضوع انتخاب یندر ا

 اجرا شده است. یریتفس یلتحل یا 12مضمون یلروش تحل یقتحق یاکتشاف یتشده است و در مرحله بعد با توجه به ماهانتخاب

 رارق استفاده مورد اولیه کیفی تحقیقات در هاداده تحلیل و تجزیه برای معموال که است تحلیلی های روش از یکیمضمون  یلتحل

 . (2008 هاردن، توماس،)گیرد می

و  رسانه، ارتباطات یریتمد یداساتنفر از استادان و پژوهشگران حوزه مدیریت رسانه شامل  15جامعه آماری این تحقیق؛ 

ها، مضامین گویا استخراج شد به روش مصاحبه عمیق گردآوری شد. سپس از متن مصاحبه یک هر نظراتکه است  یجامعه شناس

دهنده ته بندی شده است. پژوهشگران در ادامه از طریق تحلیل سه دسته مضامین فراگیر، سازمانو سپس مضامین بدست آمده دس

و پایه به نتایج رسیدند. در پایان نیز پاالیش و بازبینی مضامین صورت گرفت و به تدوین گزارش نهایی از تحلیل مضمون منجر 

 شده است.

 

 پژوهش هاییافته
های آنان به شوندگان با محوریت پرسش اصلی پژوهش، پاسخی انجام شده با مصاحبههادر این بخش با توجه به مصاحبه

بندی شده است. شکل زیر به طور دهنده و پایه در شکل زیر طبقههای پژوهش در قالب مضامین فراگیر، سازمانعنوان یافته

ند کایجاد می« مسابقه برنده باش» ی همچونهایاجمالی، مضامین مربوط به سلبریتی و مدل درآمدی جدیدی را که برای برنامه

 شود.دهد که در ادامه به تفصیل توضیح داده مینشان می

                                                   
8 Andreas Hefti 
9 Stevan Heinke 
10 stimulus 
11 Margaret Rouse 
12 Thematic analysis 
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 های تلویزیونیدرآمدزایی در برنامه مدل سلبریتی و

ه دو بخش ب یرمضمون فراگ ینمحور است. ا یتیسلبر هایبرنامه ییدرآمدزامدل  یلو تحل یپژوهش بررس دیگر مهم موضوع

را شامل  یپول یو درآمد مادی سود صرفاً  که است سازانو برنامه گذارانیهسرما یخلق ارزش برا یاز جنبه ی. اولشودیم یمتقس

 شود:ینم

 ارزش: خلق

یاستفاده م یشترب یریتعلم مد یاتکه در ادب 14و منفعت 13دو واژه پرکاربرد سود یبخش توجه به تفاوت معنا ینا یابتدا در

شود ولی منفعت فقط به جنبه مادی و پولی اشاره ندارد بلکه یرا شامل م یو پول یمال هایاست. سود که جنبه یضرور د،شو

اما در د. باشتری نسبت به سود مالی و پولی میتر و پیچیهی گستردههای اقتصادی شامل دایرههای حاصل از انجام فعالیتمنفعت

رسانه های. برنامهداردنام برده شده به منافع حاصل شونده از جانب مخاطبان برنامه اشاره  آنز بخش که با عنوان خلق ارزش ا ینا

 مراتب به که شود هاآن یبنص تواندیم یو منافع یستن یپول ییهسرما صرفاً آورندیکه بدست مرا آنچه  پربیینده و پرمخاطب دار

 گذارانیهسرما یمجدد برا یسازمنافع در بلندمدت بتواند سبب پول یناچه بسا ، باشد یشترو ارزش آن از پول و سود ب اهمیت

که  یافتیمدر . همچنیناست ییبسزا یتاهم یدارا شودیبرنامه م یبکه نص یمنافع یثح از این. بشود رسانه-صاحبان و هابرنامه

 یاجتماع اییهد. با پشتوانه اعتبار و سرماشو یاقتصاد یدرآمدها منجر به تواندیم یو اجتماع یفرهنگ هاییهدست آوردن سرماهب

                                                   
13 profit 
14 benefit 

مضمون          مضمون فراگير   

 نده دهسازمان

 مضمون پایه

 مدل درآمدی

 خلق ارزش

 درآمد

ها و ها، نظرسنجیفراخوان

 های مردمیمشارکت

هاکمپين 

فروش و اعطای آرامش و خوشبختی 

 تبدیل سرمایه فرهنگی به اقتصادی 

مصرف 

برندسازی 

سازیهویت 

خلق و ارتقای اعتبار 

آگهی و تبليغات 

 تبليغات پنهان 

اپليکيشن 

دارن فعال هوا 

ای هوادارن بازار گوشه 

های حاشيهوکارایجاد کسب 

فروش کاال 
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به  یطور کل به ها ونظرسنجی و هاشرکت در فراخوان مخاطبان را به توان، میدست آمده استهکه از جانب مخاطب و مردم ب

 کند.یرا فراهم م یاقتصاد یهدست آمدن سرماه و ب سازیپول امکان دعوت کردکه هااز مشارکت یانواع

 :یمردم یهامشارکت ها،ینظرسنج ها،فراخوان

 ی. برگزارکنندیآن از مخاطبان خود در تعامل با برنامه استفاده م یلهوسبه یزیونیتلو هایکه برنامه هاییاز روش یکی

حضور در  برای ها.  فراخوانشودیهمچون مسابقه، اعالم نظرات و بازخورد گرفتن و.. انجام م هاییکه در قالب ی استنظرسنج

 ومانند بحران  عیدر مواق که بعضاٌاست  اییریهمخاطبان، مشارکت دادن مردم در امور خ هایایدهو  یشنهاداتپ یافتبرنامه و در

کمک هادر این فراخوان .شود، استفاده میمناطق ینامردم  یتبه وضع یدگیکمک و رس برایو زلزله  یلهمچون س یعیطب بالیایی

 و اعتبار یتهو باشد یشترموارد ب ینمخاطبان در ا یمشارکت مردم یزانکه در مجموع هرچه م شودیجمع م نیفراوا مبالغ و ها

 ایانهبزرگ با پشتو یاجتماع یارهم یکبه  یلفراتر برده و تبد یبرنامه سرگرم یککه آن را از صرف  بخشدیبه برنامه م بیشتری نیز

 ،خود را گسترده کند یمردم یسازد و پشتوانه همراه یشترکه بتواند مردم را با خود ب ای. در عصر امروز هر رسانهکندیم یمردم

  از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد شد. نزد عموم

 افتد؛ زیرایاتفاق م یرپوستیز هاییهدر ال شود،یخلق پول مدر نهایت به اعتبار و  یلکه تبد یمردم هایمشارکت فرآیند

 ینا یدنبه فروش رس یاست که برا یغیتبل ینکه ا دانندیآگاهانه م گیرند،یقرار م یبازرگان یغاتبرابر تبلکه در  یمخاطبان زمان

 تریمتنوع هاییهو در ال یگریبه شکل د یغاتتبل ینکه ا یشده است و در برابر آن ممکن است مقاومت کنند. اما زمان یدکاال تول

گسترش اخالق در جامعه و ...  ی،ارکت اجتماعمش دوستانه،و انسان اییریهخی هایتهمچون فعال ینیآن هم با برچسب و عناو

 انجامد.میبرنامه  هایو به مشارکت در فراخوانشده  یلتما به یلتبد یغاتمقاومت در برابر تبل شودیهمراه م

 اعتبار: یخلق و ارتقا ،یبرندساز ،یسازتیهو

شود که آن  ملباالتر از نوع تعا هایمخاطبان وارد جنبه یبرا تواندشود، مییاجرا م یتیسلبر یک یتکه با محور هاییبرنامه

و  یژهو یازامت یگرد از برنامه فاصله بگیرد یتیاگر شخص سلبر در این نوع برنامه ها .مخاطبان است یبرا سازییتو هو یابییتهو

 که ؛اشاره شد یقبل هایکه در بخش سلبریتی به مندعالقهمعنا که مخاطبان  ین. به اندارد هابرنامه یرنسبت به سا یرقابت یتمز

 های، ارتباطشان با برنامه وارد جنبهاست یاجتماع هاییگاهجا ترینیبه عال یابیو دست یتاز موفق نمادی هاآن یبرا سلبریتی

محبوب  یتیوست دارد با سلبر. مخاطب درودیتوجه مخاطب به شمار م یریاقسام درگ یناز باالتر یکیخود  عشده که در نو یتیهو

 یحو نصا یناز فرام یرویدر مشارکت فعال و مستمر، پ یسع هم که او در آن حضور دارد ایدر برنامه یجهخود شناخته شود، در نت

 است. یتیو حضور سلبر آفرینینقش، اتفاق همانا این سببساز شده است و  هویت برنامه یتوضع یندارد که در ا یتیسلبر

ر منحص یزیتما یجادا ؛ یعنیشخص است یک یابرنامه و  یکبرند شدن  یتی،وضع ینچن یدر ادامه یبعد یتپر اهم یجنبه

 می شود برند قدرتمند و معتبر باعث یک یجادسازمان. ا یرانکارکنان و مد گذاران،یاستس گذاران،یهمخاطبان، سرما یبفرد  برا

باشد  یاندر م هایتیسلبر یکه پا یزمان یطیشرا ینکه در چنشوند از برنامه  یتحاضر به مشارکت در حما یشتریب گذارانیهسرما

 .کندیم یداپ یشافزا گیریبه طور چشم یبرند ینچنعلت وجود بهبرنامه  یسودآوردارند، که  یبه واسطه مخاطبان و هوادران فعال

ییاز دارا یکیمجموعه،  یاشرکت و  یکو برند  ازیبرندس که اندنوشته چنینینا ینگو برند یریتمباحث مربوط به علم مد در

 یک یتکه با محور ایدر واقع برنامه باشد. یشترسازمان ب هایییدارا ییهاز کل تواندیناملموس سازمان است که ارزش آن م های

 برنامه به هاارزش ینمام ات یتی،و شهرت سلبر یتمحبوب یپشتوانه یچرا که به واسطهاست؛ اعتبار  یداراشود، یاجرا م یتیسلبر

 وراعتبار برنامه به واسطه حض شودیامر سبب م ینموثر است. هم یاربس یمردم هایو در جلب اعتماد مشارکت شودیمنتقل م نیز

 کند. یداپ یشدر نزد مخاطب افزا یتیسلبر

 درآمد:

 :یبازرگان غاتيو تبل یآگه

 یغاتتبل ها،یالمختلف و سر هایاز محل پخش برنامه یماداوسسازمان ص یدرآمد یشگیثابت و هم هاییاناز جر یکی

به زمان  هستند بسته یغاتتبل یکه متقاض یو خدمات یدیتول یهاشرکت یبرا یغاتیتبل هاییاست و نرخ تعرفه آگه یبازرگان

مخاطب و  میزان سببرح تفاوت ینا ستیهی امتفاوت است. بد شودیکه پخش م ایبرنامه ینشبکه و  قبل و بعد و ح پخش،

ییابکه در حال پخش است قابل ارز یینظر گرفتن برنامه و محتوا در با یزنکته ن ینو ا شودیکه وجود دارد محاسبه م ایینندهب
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یه. ثانشودیفروخته م یغاتتبل یبه متقاض یتریشب یمتآنتن به ق، باشد یشترتوجه باالتر و ب یزانهرچه م ،رت. به زبان سادهست

 یزن یغتبل یانمتقاض ینبنابرا رسد.یمباالترین سطح خود مخاطب به میزان وجود دارد که در آن لحظات  یزیوندر تلو ییطال های

و شبکه مخاطب  یزیونکه تلو یساعات پخش ،خاص یزیونیتلو هایبرنامهها و یالحساس، سر یورزش هایمسابقهدر . رودیباال م

 .رسدیم یباالتر اریبه رقم بس هایآگهمبلغ دارد  یشتریب

 :شنيکياپل

با استفاده از که  کنندیم یرا معرف هایییکیشناپل غالباً« برنده باش»از جمله برنامه  یزیونی صداوسیماتلو هایبرخی برنامه

 ها،یبرنامه همچون نظرسنج یمشارکت هایبخش یبراشود تا مخاطبان بیشتری کند، باعث مییم یجادکاربران ا یکه برا یخدمات

با  هایکیشناپل ینشدن ایدهو د یغدر واقع مصرف و تبلها بروند. یکیشناپل یناعالم نظرات و ... به سمت استفاده از ا ها،کشیقرعه

که منبع  کندیروانه م هایکشناپل ینبه سمت ا ،برنامه یو توجهِ مخاطب را  عالوه بر محتوا تعداد دفعات پخش برنامه برابر است

 .باشد تواندمی برنامه و هااسپانسر گذاران،یهسرما یآمد برااز در یمیعظ

به منبع  اندجمع کرده یزیونیتلو یکه از سمت مخاطب در برنامه یبه واسطه توجه ییبه تنها هایکیشناپل ینخود ا حال

 کاربر یبرا ایینههز گونهیچاست و ه یگانرا هایکیشناپل یناستفاده و نصب ا شودیم یدهشنشوند. در حالی که یمتبدیل درآمد 

که مخاطب و توجه به حجم  زمانی شوند؟ در واقعیمتبدیل کالن  هایییبه منبع درآمدزا ها یکیشناپل ینا چگونهندارد پس 

 ،داشته باشد یشتریو مخاطب ب یینندهکه ب رسانه یا سایت یا اپلیکشینی شود. اساسا هر یه تبدیلبه سرما تواندیبرسد، م یانبوه

 یو رسانه، فضا یمجاز یمنطق عالوه بر فضا این. دهند در آن از خود نشان می گذارییهسرما یبرااشتیاق بیشتری  گذارانیهسرما

به واسطه گردشگران  دارانیهدارند سرماگردشگری  هایکه جاذبه یمناطق گردشگردر . به طور مثال شودیرا هم شامل م یقیحق

 یلوسا یهبه طور مثال احداث هتل، مغازه، کراپیدا می کنند که  ییامکان درآمدزا گذارند،یدوده مکه پا به آن مح ییو مسافرها

که در  یادی استوجود افراد ز گذاری،یهسرما یناز ا یناناطم ییهپا یمبنارا شامل می شود.  در اصل، و ...  یدستفروش ی،سرگرم

قاعده  یناز هم نیز شهر مختلف مناطق در هاه مغازهراجا یمتنوسان قعلت  به همین ترتیب  کنند.یم پیدا حضور محدوده آن

   . کندیم یتتبع

 زیونییشدن در برنامه تلو یغو تبل یکه از معرف یبا جذب توجهنیز  های تلویزیونی صدا و سیماهای برخی برنامهیکیشناپل

 تریناز ساده یکی ایدرون برنامه یغاتتبلکنند.  ی میهای مختلف درآمدزایآورند به شیوهمیبدست « مسابقه برنده باش»مانند 

 یدهایرخ . روش دیگراست یغاتتبل تقاضیانم یبرا یکاربران، منبع مناسبتوجه از  یحجم انبوهوجود  یلراهکارهاست. برنامه به دل

 ارتقا و توسعه یبرا یا شودیم یشنهادپ از برنامه به کاربر یگانفراتر از استفاده را یبه امکانات یدسترس یراباست که  ایبرنامهدرون

اما  تاس زیناچ یارکاربر بس یمبالغ برا ینا معموالًکه  یز شودوار یکیشنبه درگاه اپل یمبلغ بایستیموجود در برنامه م هایگزینه

 امهشده به سمت درگاه برن مبلغ روانه یکیشن وجه واریز کننداز اپل یشتراستفاده ب ینفر برا هایلیونم یاکه صدهاهزار نفر و  یزمان

است امّا محصول  یگانرا یهو اول یهمحصول پا یعنی شودیاطالق م 15پریمیومحالت  ینبه ا اصطالحاً .رقمی بسیار باال خواهد بود

  شود.یارائه م یدر قبال پرداخت مبلغ یتر با امکانات اضافیافتهو ارتقا یشرفتهپ

تکرار شونده  یدرآمدها یبرا غالباً کنند که یم ییآن درآمدزا طریق از هاکه اپست یی اراهکارها یگراز د یکیاشتراک   فروش

 کارهایراه یرمانند سا شودیاز کاربران حاصل م یشتریب یهاروش مبالغ و داده یندر ا ین کها یل. به دلشوداستفاده میاز اشتراک 

 .آورندیدست مهب یادیکنند پول زیروش استفاده م یناز ا که هایییکیشناپل یست. هر چندکه ذکر شد مورد پسند ن ییدرآمدزا

 :اسپانسرها

 یمال یاناسپانسرها و حام یبا ورود و مشارکت جد یرسال اخ در چند یاسالم یجمهور یمایصداوس یدپربازد هایبرنامه

 هایینههز حامی مالی برنامه  همه شودهای مشارکتی نامیده میها که در صدا و سیما برنامهاست. در این نوع برنامههمراه بوده 

 نهیو هز یهبرابر آن سرما ینبرنامه، چند یدتول یبرا هاینههز یندر عوض احامی مالی  کشد. در واقع میبرنامه را به دوش  یدتول

رد که حامی مالی هایی نیز وجود دابرنامه. شودیم گذارانیهسرما عاید هابرنامه یناز ا یکالن یو سودهاآورد میرا بدست  اولیه

-یدست و پنجه نرم م یبا مشکالت مال یماکه سازمان صداوس یطیدر شراکند. سازمانی دولتی است و  از بودجه خود هزینه می

                                                   
Premi um 15 
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 یندسازمان ناخوشا یچندان برارویه استفاده از حامیان مالی  رسدیو آنچه که به نظر م شودمی ترکند. نقش اسپانسرها پررنگ

سازمان شده و  یبتومان نص میلیاردها هابرنامه ینا یغاتتبل بستهبلکه از  شودیمتحمل سازمان نم ایینهتنها هز. چراکه نه یستن

تومان به سمت سازمان  یلیاردهام یمال یینههز یچبدون ه طرفی از و رفته باال هااز برنامه یدهم آمار مخاطب و بازد یقطر یناز

 .پژوهش خارج است ییطهآن از ح یدارد که بررس یامدهای منفی محتوایروند پ ینرشد او  گیری. ک البته شکلشودیم یزسرار

 یراهکارها ریگو د یقرعه کش یبرگزار یقعمدتاً از طر یزیونی،تلو یهابه برنامه یمال یهاقابل انکار اسپانسر یرپر رنگ و غ ورود

 طییدر شراکند؛ ها هزینه نیز تحمیل میتشویق و به آنخود  یهااز مخاطبان را به شرکت در طرح یادیمشارکت مخاطبان، شمار ز

به این   یاز کارشناسان به صورت جد یاریبس ،ها شده استبرنامه ینا ناپذیرییجدا ارهایسازوکاز  یکیبه  یلتبد یهرو ینکه ا

  .گیرندمیو ... قرار  ییولشوهمچون پ یمال یهادر مظان اتهام یزیونیکنندگان سرشناس تلو یهته یبرخرویه انتقاد دارند و 

 

 توجه فروش

 به هابرنامه ینکه در ا یزیچ ین. اولگیردیصورت م یرمستقیمو غ قیمبه صورت مست یزیونیتلو هایکاال در برنامه فروش

 یندر اکه  ی. در واقع عاملشودیفروخته م ییباال یاربا مبالغ بس دهندگانیهمان توجه مخاطبان است که به آگه رسد،می فروش

 ندارد. آیندفر ینا یدر نفع مال یسهم یچاست که خودش ه یو کاربر کند، مخاطبیخلق ارزش افزوده م یندفرا

 

 16هادادهکالن

ها را است. در واقع این داده مشارکت مخاطبان بدست آمده یقکه از طر هاییفروش اطالعات و داده یگرد یتپراهم موضوع

تجزیه و تحلیل کرد. که البته ثابت نشده است چنین  و ...  یآمار هایسازمان ی،تجار هایشرکت یقاتی،تحق هاینهادتوان در یم

که از مخاطبان  هاییدادهامروز کالن ایدر عصر رسانههای تلویزیونی صدا و سیما بشود. در هر حال ای از داده ها در برنامهاستفاده

 یدرآمدها یاز منابع اصل یکیو فروش شود. امروزه  یدخر تواندیاست که م یالتمحصو یناز ارزشمندتر یکیدست آمده هو کاربران ب

فروش کالن ینکاربران ندارد هم یبرا ایهزینههیچ هانآکه استفاده و حضور در  ینستاگرامو ا یسبوکف یرنظ یاجتماع هایشبکه

 . باشدمی هاداده

 

 ن فعال:او هوادار ایگوشه یبازارها ایجاد

که البته درآمد نامیده می شود  ایگوشه یاصطالحا بازارها دهندیکه مخاطبان شکل م یدرآمد یاناز جر یگرید بخش

 ایجاد می شوند. هواداران  یبا مشارکت فعاالنهبازارها این گوشه. شودینم یزسرار گذاریهسرماو به سمت برنامه  از آن الزاماًحاصل 

 هایپبرنامه، کل در یرشتصاوشود نخستین اتفاق مصرف خود اوست که یحاضر م زیونیچون تلو ایدر رسانه یتیکه سلبر یزمان

یتیسلبر هایبشود. چاپ عکسنیز  ترییقعم هاییهوارد الممکن است مصرف   ین. ارسدمینگاه و توجه مخاطب به مصرف و ... 

در  یهمگشود می هاآن یشتره باعث فروش بو مجالت ک یاتآنان با نشر هایاحبهمجالت، مص روی هاقرارگرفتن عکس آن ها،

 محور،یتیسلبر یبرنامه راه اندازی و تولیدحضور دارند. در واقع با  یندفرا ینمخاطبان در ا گیرند ویقرار مسلبریتی مصرف  یزمره

 یادیز داد نسبتاًکه تع یزمان . چرخدمی آنها از فرصت هوشمندانه  ستفادها صورتدر نیز کسب و کارها  یرسا یچرخ اقتصاد

کسب  کنندیمشاهده م یکو او را از نزد شوندیضبط برنامه حاضر م یویدودر است یتیبا سلبر یفراتعامل اجتماع یکمخاطب در 

بخواهند که  یگرید یهرکاال یاخود و  یفروش محصوالت فرهنگشوند و به میر قدر اطراف محدوده پخش برنامه مست ییو کارها

افراد و کسب یبرا ییکه سبب درآمدزا گیردیشکل م محوریتیسلبر یمجزا به واسطه برنامه یانیجر یقطر اینزاکنند. اقدام می

 . شودیم یگرد وکارهای

مسابقه محمدرضا گلزار مجری برنامه : وجود دارد بخش این با مرتبط شوندگاناز مصاحبه یکی یبه ادعا یجالب توجه اتفاق

کرد که در حین پژوهش با مترجم این کتاب مصاحبه کتابی را به بینندگان معرفی میر محم، از برنامه هر قسمت یبرنده باش، انتها

 ییهولا شمارگانکمتر چند هفته به دو برابر  ظرف کتاب  یناشمارگان برنامه ، در کتاب   ینا یاز معرف پس مترجم، به گواه  شد.

                                                   
16 Big data 
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 یانبا جر یبر آن است که مواز یو گواه مویداتفاق  ین. ایدرس یدبازد 5000 به یدبازد 500ن از آ پدیاییکیو یدو بازد یدرسآن 

 درآمد کنندهو ضمانت یانجیدعوت به مصرف و فروش محصول وجود دارد که م یبرا یزن یگرید هایبرنامه، چه فرصت یدرآمد

 یحو توض ه. اما اشارشودیز آن برنامه مایم است که مستق یپژوهش بر مدل درآمد ین. هرچند تمرکز اباشدیم سلبریتی همانان آن

 مل و توجه است.أقابل ت ایرسانه یداتتول ییهدسته از اتفاقات در حاش ینا

 

 گيرینتيجه 

ها در جذب و درگیرکردن مخاطبان ها نشان از نقش موثر آنهای داخلی و خارجی صورت گرفته در حوزه سلبریتیپژوهش

 ها بر مصرف مشتریان امری کامال مشهود است.ت سلبریتیداشته است و در بعد تبلیغاتی اثرا

وسیما و حساسیت رقابت این رسانه به عنوان یک سازمان خدمت عمومی که نیاز به مالی در سازمان صدا مسائل و معضالت

 وهعال صداوسیما نسازد. سازماهای درآمدی را تبدیل به امری ضروری میماندن و حضور در فضای رقابتی دارد به روز رسانی شیوه

های های خاص دارد مثل برنامههایی با ویژگیخود نیاز به تولید برنامه اقتصادی مسائل دادن به نیاز به راه حلی برای سامان بر

عنوان یک عنصر جذاب تواند حضور یک سلبریتی بهها میمحور با هدف جذب و جلب توجه مخاطب؛ که محور این برنامهسرگرمی

های اجتماعی و دسترسی همگانی و آسان کاربران به های نوین، گسترش بی حد و حصر شبکهسویی دیگر رشد رسانه از باشد. 

 هایاست. انتخاب شده تلویزیون و رادیو همچون سنتی هایقدرتمند رسانه جایگاه تولید و توزیع محتوا تا حدی موجب تضعیف

موجودیت  است زیرا داده شکل مخاطب توجه جذب سر بر هاآن جدال و هارسانه اقسام میان را رقابتی کاربران، شمار پیش رویبی

دهد وجود مخاطبی است که برای او پیام آنچه هویت و  سرشت رسانه را تشکیل می و ندارد مفهومی و معنا مخاطب بدون رسانه

 شود و این پیام باید به بهترین شکل به او منتقل شود.  تولید می

عرصه در متفاوت هایبینش و نگرش با وِیژه جوانجدید و به مدیران کارآمدن روی وضعیت، این تنگرف نظر در با

ها منجر تواند به خالقیت و نوآوری در تولید برنامهای میبویژه صدا و سیما به شرط تمرکز حرفه ای در کشوررسانه گذاریسیاست

متکی بر ایده برخی دیگر و بلندمدت هایبرنامه و اجرای گرآینده تفکرات بر مبتنی ای بیشترمدیران رسانه فعالیت برخی . شود

 سال سالیان ممکن است که دارد هر یک از این دو گروه پیامدهایی های-گیریتصمیم در است که تفاوت فوری و زودبازده های

اطب خم این داشتجذب و نگه یبرامدیران  در هر حال و با هر نگرشی پابرجا بماند. جا به جایی یا بازنشستگی مدیران از پس حتی

، مخاطب یزانمدر عین افزایش و حفظ مخاطب خود بتواند  جذب بر عالوه تلویزیونکه ین کنند تدو طرحی و الزم است برنامه

و  یماد یهایتو موفق یقاتسرآغاز توف یبه نقطه تواندیپرمخاطب م ی. رسانهیدبه خود جلب نما نیز و اعتماد آنان را یداروفا

و  ینشگریگز یمرحله وارد او میزان توجه از سوی مخاطب، یتموجود و محدود هایکثرت رسانه علته بشود اما  یلتبد یمعنو

جلب مخاطب بیشتر را به همراه دارد. اعتماد و ، اعتبارآورد و همین یاعتبار م صدا و سیما یبرا بیشتر مخاطب شود.انتخاب می

یبه برند م یلرا تبد یزیونیبرنامه تلو یا ایشخص رسانه یکبه طور مثال  یارسانه و  ،حفظ آن در دراز مدت اعتبار و ینامتداد ا

 هایینهخارج و هزاز این طریق، مو  بکشدرا مشتاقانه به سمت خود  یمال یانو حام یتجار هایبنگاهتواند میبرند  ینا کند که

توجه مخاطبان  یلهبه وس یهاول ییهسرما ینبرابر ا ینچند یرفت و برگشت یچرخه یکدر  شود. در این صورت ینصنعت رسانه تام

را  یاست که هم مخاطبان انبوه ایرسانه ینبرتر و قدرتمند چن یرسانه در واقع به رسانه باز می گردد و این یعنی سودآوری.

  ست آورده است.ه دخود ب یرا برا یهمراه خود کرده و هم اقتصاد قدرتمند

ها بر اقتصاد صداوسیما با مطالعه موردی یک برنامه خاص همین چارچوب در این پژوهش تأثیر استفاده از سلبریتی در

دهد جلب توجه از طریق سلبریتی هم به صورت مستقیم و های انجام شده نشان میتلویزیونی بررسی شده است. نتایج مصاحبه

شود که خود نشان دهنده تأثیرگذاری گسترده ناشی از وجود تلویزیونی میهم به صورت غیر مستقیم موجب درآمدزایی برنامه 

جه مخاطبانش تر اقتصاد یک رسانه به میزان توطور کلییک سلبریتی بر اقتصاد برنامه تلویزیونی است. ثبات اقتصاد یک برنامه و به

. تر استمخاطبان را جلب کند، در این رقابت موفقوابسته است و به هر میزان که آن برنامه یا محتوای ارائه شده بتواند توجه 

طه شود که به این واسهمانطور که پیشتر توضیح داده شد نقش آفرینی یک سلبریتی بسترساز حجم انبوهی از مخاطبان می

یتی به برشوند و از وجهی دیگر اعتبار و مشروعیتی که سلگذاری میمتقاضیان تبلیغات به سمت برنامه آمده و داوطلب سرمایه
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واسطه شهرت، مشروعیت و محوبیتی که داراست به برنامه اضافه شده که در کنار خلق ارزش مادی و پولی، به خلق ارزش معنوی 

 شود.منتج می

عالوه بر این، میزان توجه اختصاص داده شده به یک برنامه به عبارتی همان میزان مقبولیت و محبوبیت آن برنامه است که 

 شود. آورد و این اعتبار بر اساس نتایج پژوهش شامل اعتبار مادی و غیرمادی میاعتبار به همراه میاین مقبولیت، 

بکه به عنوان یک سلبریتی از ش« محمدرضا گلزار»گری که با مجری« مسابقه تلویزیونی برنده باش»در این پژوهش با مطالعه 

حضور یک سلبریتی بر مدل درآمدی و درآمدزایی یک برنامه  شد، نقش و تاثیرسوم سیمای جمهوری اسالمی ایران پخش می

 برنامه اجرای داریعهده و محوری نقش در سلبریتی یک حضور تلویزیونی بررسی شد. این بررسی به ما نشان داد که در تلویزیون،

شناخته تییسلبراستفاده از  سابقه  بادر واقع، این م رود.به عنوان یکی از منابع کلیدی از نظر نیروی انسانی در سازمان به شمار می

 محصوالت و خدمات یغو تبل گذارییهسرما یبرارا  یاریبس مالییانحام، ن محمدرضا گلزارکمتر در دسترسی چو و خاص شده،

در و بود  جهآن تو یآورنده یتی مجریلبربود که س به برنامه گستردهوجود توجهعلت استقبال به  ینا یعتاًطب به این برنامه کشاند.

 چیزی بخواهد کس هر معتقدند1۷ بک و داونپورت چه چنان. و سرمایه به سازمان شد پول یآورنده، توجه مخاطبنتیجه، همین 

 خطرترینکم و ترینمناسب رسدمی نظرکند. به گذاریسرمایه توجه بازارهای کند باید در برای کاری قانع را کسی یا بفروشد

توان به (. از این روست که در ادامه نتایج این پژوهش می2002باشد)داونپورت، بک، می هاری سلبریتیکارگی به گذاریسرمایه

 هایکیشنیاپل ی پیش، هنگام و پس از برنامه،بازرگان یغاتون تبلهای مختلف درآمدزایی ناشی از جلب توجه با فرایندهایی چشیوه

ناشی از همین توجه  یرپولیق ارزش غاشاره کرد. همچنین از جنبه خل مختلف کالاش به هابرنامه و فراخوان هایبرنامه، اسپانسر

از قابلیت  سخن گفت که کت مخاطبان در اشکال مختلف و متنوعها، مشاراندازی کمپینهایی چون راهتوان از روشبه برنامه، می

 دارد. حکایت شدن یاقتصاد یهبه سرمابرای تبدیل شدن  یاجتماع یهسرما این

حضور در  برای کنندگاناز شرکت یمکه به صورت مستق است پولی خاص طور به باشبرنامه برندهدر  درآمد یگرمهم د نبعم

 اختسواالت پرد یدخر یتومان برا یلیونم یکمبلغ  یانگینحضور در مسابقه به طور م برای کننده. هر شرکتشودگرفته میبرنامه 

لغ که مب ینا در حقیقت، یکی از علتهای مهم پرداخت بتواند در مسابقه حاضر شود. اولیه،  یندهایراپس از گذراندن فتا  کندمی

خاص  یتیسلبر یکمقابل قرار گرفتن  برای کنندگانشرکت یاقاشت ناشی از رسدیتومان م یلیونم ینبه چند یحت یدر موارد

 راه مسابقه به چهار نفر فقط برنامه در هر هفته در دهکنناز هزاران نفر شرکتاین در حالی است که  است.  زارمحمدرضا گل یعنی

 کنند.یم پیدا

 

 پيشنهادات پژوهشی و کاربردی:
 های تلویزیونهای منفی سلبریتیزه شدن برنامهمطالعه و بررسی پیامد

  عمومی در مواقع بحران ها در جلب مشارکتمطالعه نقش و تاثیر سلبریتی

  ریتی شدنبررسی پیامدهای میل جوانان به سلب
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