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چکيده
رسانهها عالوه بر کارکردهاي ذاتي اطالعرساني و آموزشي ،در سالهاي اخير ،جنبه اقتصادي بـه خـود
گرفته اند و بويژه ،انواع ديجيتال آنها ،به عنوان يـ منبـع درآمـد بـزر و بـه عبـارت ديگـر ،نـوعي
کسبوکار ،مطرح شدهاند .هدف از پژوهش حاضر ،ارائه چارچوبي براي کسبوکار رسانههاي ديجيتال
مبتني بر اينترنت در ايران است .اين پژوهش از نوع کيفي است و با به کارگيري روش نظريـه داده بنيـاد
يا نظريه برخاسته از داده انجام گرفته است .دادههاي پژوهش از طرين مصاحبه نيمه ساختاريافته از ميـان
 12مؤسسه رسانهاي ديجيتال کشور شامل چهار دسته اصلي توليدکنندگان محتوا ،فـروش محصـوالت/
خدمات ،پشتيباني و نرمافزار و تبليغات جمعآوري شده است .يافتهها نشان ميدهـد کـه در چـارچوب
کسبوکار رسانهاي ،شش عامل رسانه ديجيتال ،دولت ،شـرکتهـا و سـازمانهـا ،عمـوم (مشـتريان)،
شرکتهاي تبليغاتي و ساير رسانهها ،بازيگران اصلي محسوب ميشوند کـه تـوازن در تعـامالت آنهـا،
موجب دوام و استمرار کسبوکار رسانهاي خواهد شد.
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مقدمه

در نخستين سالهاي شکلگيري رسانشهاي جمعي ،هدف اساسي دولتهـا ،تأثيرگـذاري بـر
افکار عمومي بوده است ،در حالي کش اين هدف اوليش در طول سالهاي متمادي ،بسـيار فراتـر
از اين رفتش و امروزه رسانش بش يکي از پرمصرفترين وسايل روزمـره زنـدگي انسـان تبـديل
شده است .در جهان امروز ،وسايل ارتباط جمعي ـ روزنامش ،راديو ،تلويزيـون و سـينما ـ بـا
انتقال اطالعات و معلومات جديد و با مبادلش افکار و عقايد عمـومي ،نقـش مهمـي را در راه
پيشرفت فرهنگ و تمدن بشري بر عهده گرفتشاند ،بش نحوي کش بسياري از دانشمندان ،عصـر
کنوني زندگي انسان را عصر ارتباطات نام نهادهاند (معتمدنژاد ،1386 ،ص .)1
در دو دهش اخيـر ،بـا ورود محصـوالت و خـدمات رسـانشهـاي ديجيتـال ازجملـش
محصوالت چندرسانش اي ،امکانات فروش آنالين ،اراکش خدمات الکترونيکي و نظـاير آن
بش بازارهاي رسانش اي و فراگير شدن تبليغات اينترنتي و موبايلي ،مشـاهده مـيشـود کـش
جنبش ااتصادي رسانش ها نيز اهميت بارزي پيدا کرده و بش عنوان يک زمينش فعـال تجـاري
مطر شده است .در حقيقت ،رسانشها بويژه در بستر و فرمتهـاي نـوين ديجيتـال ،بـش
دليل اابليت هاي ديجيتالي و آناليـن بـودن ،عـالوه بـر ويژگـيهـاي ذاتـي آموزشـي و
اطالع رساني کش رسانش بش طور عام داراي آن است ،بش عنوان يک منبع درآمد بزرگ و بـش
عبارت ديگر ،نوعي کسبوکار ،مطر ميشوند.
1

بيان مسئله و ضرورت پژوهش

هر فعاليت تجاري مستلزم شناخت ابعاد مختلف کسبوکار در آن حوزه است .هنگـامي
کش ادعا ميشود حوزهاي را مـيتـوان کسـبوکـار ناميـد ،شناسـايي بـازار و مشـتريان،
محصوالت و خدمات مرتبط ،رابا ،ذينفعان ،سرمايش و منابع در دسترر آن کسبوکار،
الزمش ورود و توسعش آن است .اراکش طر هاي کسـبوکـار ،2چـارچوب کسـبوکـار و

مدل هايي از اين ابيل ،نمونشاي از تالش هاي پژوهشگران براي شناسايي ابعـاد مختلـف
تجاري يک کسب وکـار هسـتند .عـالوه بـر ايـن مـوارد ،کسـبوکـار رسـانشاي داراي
خصوصياتي منحصر بش فرد در مقايسش با انواعي ديگر از اين دست است .اگـر کاالهـا و
2. business plan

1. digital media
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خدمات تجاري بش طور عمده در جهت برآوردن نيازهاي فيزيکي افراد توليـد و عرضـش
ميشوند ،در محصوالت و خدمات رسانشاي عالوه بر ابعاد تجاري ،الزم است مسئوليت
اجتماعي آنها را نيز ،بش دليل تأثيرگذاري بر ارزشها ،نگرشهـا و جنبـشهـاي روحـي و
رواني افراد ،در نظر گرفت .بش اين ترتيب ،ميتوان ضـرورت پـرداختن بـش پـژوهش در
خصوص ابعاد تجاري کسبوکارهاي رسانشاي را در کشور ،تبيين کرد.
بش طور خالصش اهميت و ضرورت انجام پژوهش در حوزه کسبوکارهاي رسـانشاي
در کشور را ميتوان بش صورت زير بيان کرد:
 رسانشها ،در عصر حاضر جزء جداييناپذير زندگي و کار انسانها هسـتند .از ايـن رو،
با توجش بش نيازمندي همش افراد جامعش و وجود ظرفيتهاي بـالقوه بـراي کسـبوکـار و
رشد ااتصادي در اين حوزه ،انجام پژوهش هاي عمي در خصوص ايـن بُعـد از رسـانش
ضروري بش نظر ميرسد.
 اهميت و مطالعش کسبوکارهاي رسانشاي را بش صورت عمـومي مـيتـوان در سـش
عامل خالصش کرد؛ رشد ااتصادي (ايجاد شغلهاي جديد و رشد ااتصـادي)؛ بهـرهوري
(تأثير غير اابل انکار فعاليتهاي کارآفرينانش در ارتقاي بهرهوري) و خل انواع فنّـاوري،
کاالها و خدمات جديـد (مقيمـي ،1387 ،صـص  58ـ .)56ايـن عوامـل را بـش وضـو
مي توان در صنعت رسانش کشور مشاهده کرد و ظرفيت رسانشهاي ديجيتـال را در رشـد
ااتصادي ،بهرهوري و خل فنّاوريها مورد بررسي ارار داد.
 رسانش در سالهاي اخيـر در عرصـش بـينالمللـي (و نيـز داخلـي) بُعـد و صـورت
جديدي از خود نشان داده است؛ چنان کش آن را بش عنوان نوعي کسبوکار نگريستشانـد.
بش اين ترتيب ،شناسايي و مطالعش عوامل نقـشآفـرين در کسـبوکـار رسـانش در االـب
چارچوب کسبوکار رسانشهاي ديجيتال ،ضروري بش نظر ميرسد.
 در بررسي هاي اوليش در خصوص ادبيات موضوع تحقي  ،با وجود مفهومسازيهـا
و مطالعــاتي کــش در ايــن حــوزه صــورت گرفتــش اســت ،در زمينــش تــدوين مــدلهــا و
چارچوبهاي کسبوکار در حوزه رسانش کار جدي کمتر انجام شده اسـت .بـش عـالوه،
با توجش بش جوان بودن اين حوزه از پژوهش در ايران ،بررسـي عميـ در ايـن زمينـش و
طر شدن اين چارچوب ،بش عنوان اولين چـارچوب کسـبوکـار رسـانشاي در کشـور
ضرورت دارد.
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 با عنايت بش جايگاه رسانش در بين مردم جامعش ،بش لزوم توجش جـدي و اساسـي بـش
توسعش کمي و کيفي رسانش ها در اسناد باالدستي نظام اشاره شده است .بـراي نمونـش ،در
چندين ماده از اانون برنامش پنجسالش پنجم توسعش (براي مرال ،تبصره ب ماده  9از فصـل
الف) بش صراحت بش لزوم توجش بش توسعش رسانش در کشور اشاره شده اسـت؛ ايـن نگـاه
اسناد باالدستي نظام ،پرداختن بش مطالعات کسبوکار رسانش را توجيش ميکند چرا کش هم
سبب گسترش اشتغال در ميان جوانان مي شود و هم بش توسعش علمي و فنّـاوري کشـور
ميانجامد کش همگام با برنامش چشمانداز و ارتقاي جايگاه کشور در منطقش است.
عالوه بر موارد ياد شده ،بايد اذعـان کـرد کـش رسـانشهـاي ديجيتـال بـش دليـل برخـي
ويژگيهاي ذاتي ،ازجملش بي نياز بودن بش سرمايش زياد ،ارزان بودن تجهيزات بـر اثـر رشـد
فنّاوري ،دانش محور بودن ،فراهم آوردن امکان کار در خانش و غيره ،براي ورود بـش حـوزه
کسبوکار و کارآفريني تناسب دارند .از سوي ديگر ،رسانشها ،بويژه رسانشهاي ديجيتـال و
اينترنتي ،همانند آنچش در کشورهاي پيشـرفتش دنيـا ديـده مـيشـود ،مـيتواننـد از عوامـل
ادرتمند ااتصادي در کشور باشند .با توجش بش موارد ياد شده و تعداد اندک پـژوهشهـاي
اين حوزه ،انجام پژوهشي کش بتواند براي گسترش کسبوکار در رسانشها ،با نگاه ويژه بـش
رسانشهاي ديجيتال اينترنتي الگوي مناسبي فراهم کند ،ضروري بش نظر ميرسد.
پرسشهاي پژوهش

از آنجا کش ماهيت اين پژوهش اکتشافي و از نوع کيفي است ،از اين رو ،در فرايند انجام
مراحل تالش شده است تا بش سؤاالت پژوهش پاسخ داده شود.
با توجش بش اينکش در زمينش گسترش فعاليتهاي مرتبط با کسبوکار رسانشاي تـاکنون
الگوسازي بش صورت جدي انجام نشده است ،بنابراين تالش براي تهيـش چنـين الگـويي
ميتواند در حل مشکل گسترش فعاليتهاي کارآفرينانـش کسـبوکـار در حـوزه رسـانش
مفيد باشد .نظر بش موارد ياد شده ،پرسش اصلي اين پژوهش عبارت است از :چارچوب
کسبوکار 1براي رسانش هاي ديجيتال مبتني بر اينترنـت در کشـور چيسـتر در مراحـل
پژوهش تالش خواهد شد بـا رويکـرد شناسـايي و بـا تـدوين چـارچوب کسـبوکـار
رسانشاي براي رسانشهاي ديجيتال مبتني بر اينترنت ،بش پرسشها پاسخ داده شود.
1. business framework
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مبانی نظري و پيشينه پژوهش

مفهوم رسانه ديجيتال
از مفهوم رسانش ديجيتال تعاريف متعددي اراکش شده است .ترونگ 1و همکـاران (،2010
ص  )711رسانش ديجيتال را هر نوع رسانشاي ميدانند کش اطالعات را در االب و فرمـت
ديجيتال منتشر و توزيع ميکند .همچنين پروکتور )2011( 2در تعريف مشـابهي ،رسـانش
ديجيتال را فعاليتها ،محصوالت و خدماتي تعريف ميکند کش در ارتباط با خل  ،توزيع
و مصرف محتواي ديجيتالي سرگرمي ،آموزشي و کاري باشد .هنگ )2007( 3نيز رسـانش
ديجيتال را اين چنين تعريف کرده است :رسانشهـاي ديجيتـال بـش رسـانشهـايي اطـالق
ميشود کش تبادل يا انتشار محتوا در آنها ،تنها بش کمـک ابزارهـاي مجهـز بـش پردازشـگر
ديجيتال ميسر است .سامانش جديد رسانشاي ديجيتال آن است کش از اابليت پذيرش همـش
اشکال ارتباطات انساني در فرمت ديجيتال برخوردار باشد (ص .)43
همش تعاريف ياد شده داراي دو محور و درونمايش اصلي هستند :انتقال پيام يا محتـوا
و دارا بودن فرمت ديجيتال .از اين رو ،همان گونش کش مالحظش ميشود ،رسـانش ديجيتـال
در تعريف ،بر پايش و محور تعاريف کلي رسانش بش عنوان انتقال دهنده پيام ـ محتوا اـرار
دارد اما محور متمايزکننده آن اين است کش اين پيام ـ محتوا در االب ديجيتال باشد.
از مهمترين ويژگيهاي اين رسانشها ميتوان بش سرعت و وسعت دامنش انتشار ،بسـتر
نشر آسان ،تنوع و حجم باالي محتوا ،جذابيت و تعاملي بودن محصـوالت ،کـم هزينـش
بودن توليد ،اابليت دسترسي و طيف وسيع و متنوع مخاطبان اشاره کرد (مرکـز توسـعش
فنّاوري اطالعات و رسانشهاي ديجيتال .)1387 ،خواجـشکيـان و همکـاران ( )1388پـنج
ويژگي محتواي ديجيتال ،تعاملي بودن ،شخصيسازي ،آني بودن و مستقيم بـودن را بـش
عنوان ويژگيهاي رسانشهاي ديجيتال ذکر ميکند.
5
کري 4و همکاران ( )2010بش مفهوم جديدي با عنـوان رسـانشهـاي ديجيتـال نـوين
اشاره مي کنند .منظور از رسانش هاي ديجيتال نوين ،فنّاوري هـايي اسـت کـش افـراد بـراي
اتصال و ارتباط با يکديگر از آنها استفاده ميکنند .اين فنّاوريها شامل تلفنهاي همـراه،
2. Proctor

1. Truong

3. Hang

)5. New Digital Media (NDM

4. Carrie
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دستياران ديجيتال شخصي ،1کنسولهاي بازي و رايانشهاي متصل بش اينترنـت مـيشـود.
اين گونش رسانشها از عوامل ايجاد و ترغيب فرهنگ مشارکتي بش شمار ميروند (ص .)220
رسانه و کسبوکار
در حالي کش واژه رسانش در سال هاي نش چندان دور ،راديو ،تلويزيون و روزنامشهـا را بـش
ذهن افراد متبادر مي کـرد ،در عصـر فنّـاوريهـاي نـوين ارتبـاطي ،ايـن مفهـوم طيـف
گستردهاي از کاربريهاي ديجيتال را در انتقال پيام در بر مي گيرد .در عصر رسـانشهـاي
ديجيتال ،رسانش ،نقش و وظايفي بسيار وسيعتـر از مفهـوم سـنتي خـود دارد .رسـانش در
عصر حاضر ،بخش اصلي زندگي و کار انسانها را (در همش سنين) شامل مـيشـود .در
اين دوره ،کودکان از بدو تولد تا جواني و سـنين کهولـت ،بـش صـورت تمـام واـت از
رسانشها استفاده مي کننـد .عـالوه بـر همـش کارکردهـاي سـنتي و نـوين رسـانش (شـامل
اطالع رساني ،آموزشي ،سرگرمي و  ،)...گستردگي رسانشهاي ديجيتال ،ايـن ابـزار را بـش
عنوان نوعي کسب وکار جديد و فراگير مطر ميسازد .همچنين «با افـزايش راابـت در
صنعت رسانش ،بازاريابي در کانون توجش مـديريت رسـانش اـرار مـي گيـرد» (ويکـح 2و
همکاران ،ترجمش روشندل اربطاني ،1388 ،ص  .)405از ايـن رو ،مطالعـش در خصـوص
موضوع کسبوکار رسانشاي بش عنوان يکي از رويکردهاي مديريتي بش علم مديريت رسـانش
بويژه رسانشهاي ديجيتال ،از موضوعات اساسي و جذاب در اين حوزه محسوب ميشود.
از طرف ديگر ،گسترش رسانش در دنيا و بدل شدن آن بش يک کسبوکار تمام عيـار،
بش همراه بروز فرصتهاي کارآفرينانش در اين صنعت ،در سالهاي اخير ،پديده رسـانش را
بش نوعي منبع بالقوه ااتصادي تبـديل کـرده اسـت .بـر اسـار آمارهـا ،در سـال ،2008
کسبوکارهايي کش در سطح جهاني ،بش طور مستقيم يا غيرمستقيم با رسانشهاي ديجيتـال
مرتبط بودهاند ،بالغ بر  2740ميليارد دالر ارزش مبادلشاي داشتشاند (ترونگ و همکـاران،
 ،2010ص .)709
3
هنگ و ون ويزل ( )2005سابقش مطالعات صورت گرفتش با محور نقـش کـارآفريني
در رشد کسبوکارهاي رسانش اي را مورد بررسي ارار دادند .نتـايج نشـان داد کـش؛ اول؛
تمايل بش مطالعش رسانش بش عنوان نوعي کسبوکـار ،بـويژه در سـالهـاي اخيـر در حـال
3. Van weezel

2. Wicks

)1. Personal Digital Assistants (PDA
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افزايش است و از يک مورد در دهش  1970بش  43مورد در حد فاصل سالهاي  2000تـا
 2004رسيده است کش روندي صعودي را در طول سالهاي ياد شده نشان ميدهد .دوم؛
مطالعات حال حاضر در حوزه صنايع رسانشاي بش طور نـامتوازن توزيـع شـده اسـت .از
ديدگاه صنعت رسانش ،بش برخي جنبشها مانند روزنامـش ،فـيلم و صـنايع موسـيقي توجـش
بيشتري شده است در حالي کش ساير حوزهها بويژه رسانشهاي نوين ديجيتال کمتر مـورد
مطالعش و کاوش ارار گرفتشاند .سوم؛ پژوهشهاي بسيار کمي در خصوص اينکش چگونش
رسانشها بش عنوان نوعي کسبوکار بر پديده کارآفريني تأثير ميگذارند ،انجام پذيرفتش است.
برتود ،1هوسکنز 2و لوبک ،2007( 3ص  )6در مطالعـش اي بـر روي ادبيـات تحقيـ
موضوع ،سش عامل منابع و اابليتها ،ويژگي هـاي کـارآفرين و ايـده محصـول در مـدل
کسبوکار را بش عنوان پيشرانهاي موفقيت در خل کسـبوکارهـاي جديـد رسـانشاي
شناسايي کردهاند.
يافتشهاي يکي ديگر از مطالعات نشان ميدهد کش 99درصد (نزديک بـش  )119000از
شرکتهاي رسانش اي در اياالت متحده ،از سوي دولت فدرال در رديف کسبوکارهـاي
کوچک دستشبندي شدهاند (هواگ 4و سئو ،2005 ،5ص .)2
6
در حوزه بش کارگيري رسانش هـاي ديجيتـال ،در زمينـشهـاي آموزشـي نيـز اسـميت
( )2008سش روند اصلي را در رسانشهاي ديجيتال شناسـايي و معرفـي کـرده اسـت .وي
معتقد است کش در اين زمينش ،آموزش ،همگرايي ،اابليت جسـتجو و همکـاري در بسـتر
يکپارچش ،روندهاي اصلي توسعش رسانش هاي ديجيتال بـودهانـد .همگرايـي مـورد اشـاره
اسميت يک اابليت اساسي براي رسانشهاي ديجيتال بش شمار ميرود کش اساسـاً موجـب
اراکش ظرفيتهاي جديدي در کسبوکار رسانشاي شده است (ص .)1
همگرايي ،يکپارچشسازي رسانشهاي غيرمتجانح مختلف در يکديگر اسـت .همگرايـي
رسانشاي بش طور وسيعي نتيجش نوآوري در فنّاوري ،بويژه رشد انواع تراششهاي کوچـک و
پرادرت رايانشاي همچون خودرو و تلفن همراه است کش امـروزه مـانع رشـد بسـياري از
خصوصيات فردي شده است .همگرايي باعث آميختش شـدن رسـانشهـا بـش صـورتهـاي
شگرفي شده است .همچنين نوآوري در ايجاد اابليت جستجو نيز بعد ديگـري از اهميـت
3. Loebbecke

2. Huyskens

1. Berthod

6. Smith

5. Seo

4. Hoag
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روندهاي نوين رسانشهاي ديجيتال است .ترکيبات جديد رسـانشهـا ايـن امکـان را فـراهم
ميآورد کش دادهها را بتوان بش روشهاي مختلف و متفاوتي بازيـابي کـرد .برخـي از انـواع
اابليت هاي جستجو هنوز در مراحل اوليش خود ارار دارند ،با اين حال ،از اهميت و ارزش
ويژهاي برخوردارند .روند سوم موجود در توسعش رسانشهاي ديجيتال ،اابليت همکـاري و
مشارکت در طيف گسـتردهاي از احتمـاالت اسـت کـش از طريـ همگرايـي رسـانشهـاي
مختلف ،امکان پذير شـده اسـت .محـيط وب کـش امکـان تعامـل و مشـارکت عمـومي در
محتواي رسانش را فراهم کرده است ،بش وب نسخش  12.0موسوم است (همان ،ص .)2
دروااع صنعت رسانش ،زمينشاي بِکر و کمتر دستخورده بـراي متوليـان کسـبوکـار
محسوب مي شود .مطالعات نيز نشان از تأثيرپذيري شگرف اصول کسبوکـار از رسـانش
(بويژه رسانشهاي ديجيتال) دارد تا جايي کش از کسب وکار رسانش بش عنوان ظـرف عسـل
براي کارآفرينان 2ياد ميکنند! کش اين ضرورت نگاه بش رسانش را بش عنوان کسـبوکـار را

بيشتر نمايان ميکند.
الگوي سنتي کسبوکار در رسانههاي سنتي
بش طور سنتي ،ااتصاد رسانشها عموماً مبتني بر استفاده از بودجشهاي دولتي بـوده اسـت.
دروااع درآمدهاي حاصل از کار رسانشاي کفاف هزينشهاي آن را نميداده است .ااتصـاد
رسانشها بش برخي منابع درآمدي محدود متکي بوده است کش عمـدهتـرين آنهـا دريافـت
سفارش آگهيهاي تبليغاتي است .دروااع هنوز هم غالب درآمدهاي رسانشهاي سـنتي و
مکتوب از محل اخذ آگهيهاي تبليغاتي است .الگوي سنتي کسبوکـار در رسـانشهـاي
سنتي مبتني بر تعامل رسانش هـاي ديجيتـال ،آگهـيدهنـدگان و مخاطبـان در چـارچوب
بازيگراني ازجملش دولت ،شرکت هاي توليدي ،خردهفروشـان و آژانـحهـاي ارتباطـات
بازاريابي ،است (مک فيليپح 3و مرلو.)2008 ،4
الگوي سنتي کسب وکار رسانش در سال هاي اخير با افول مواجش شده است .دو دليـل
کليدي براي افول اين الگو ميتوان برشمرد :توليد بيش از حـد محصـوالت رسـانشاي و
3. Mc Phillips

2. honey pot for the entrepreneurs

1. Web 2.0
4. Merlo
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کاهش اثربخشي تبليغات رسانشاي(( )1همـان ،ص  .)238از ايـن رو ،ضـرورت ايجـاب
ميکند کش الگو و چارچوب جديدي با رويکرد رسـانشهـاي نـوين ديجيتـال بـراي ايـن
کسب وکار شناسايي و معرفي شود تا زمينش پرداختن بـش مطالعـات بعـدي در خصـوص
عوامل و بازيگران آن و همچنين تبيين تأثيرات ميان آنها فراهم آيد.
شکل 1ـ الگوی سنتی کسبوکار رسانه ،مک فیلیپس و مرلو ()2008

مفاهيم عملياتی پژوهش

رسانه ديجيتال .بش رسانشهايي اطالق ميشود کش تبادل يا انتشار محتوا در آنهـا ،تنهـا بـش
کمک ابزارهاي مجهز بش پردازشگر ديجيتال امکانپذير است .سيستم جديد رسـانشهـاي
ديجيتال از اابليت پذيرش همش اشکال ارتباطات انساني در فرمـت ديجيتـال برخـوردار
است (هنگ.)2007 ،
از مهمترين ويژگيهاي اين رسانشها مي توان بش سرعت و گستره دامنش انتشار ،بسـتر
نشر آسان ،تنوع و حجم باالي محتوا ،جذابيت و تعاملي بودن محصـوالت ،کـم هزينـش
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بودن توليد و دسترسي و طيف وسيع و متنوع مخاطبان اشاره کرد (مرکز توسعش فنّاوري
اطالعات و رسانشهاي ديجيتال .)1387 ،خواجشکيـان و همکـاران ( )1388پـنج ويژگـي
محتواي ديجيتال ،تعاملي بودن ،شخصي سازي ،آني بودن و مستقيم بـودن را بـش عنـوان
ويژگيهاي رسانشهاي ديجيتال مطر ميکند (ص .)19
کسبوکارهاي رسانهاي .خل و مالکيت شرکت يا سازماني است کش فعاليتهاي آن،
حداال يک محصول براي بازار کسبوکارهاي رسانشاي ايجاد کند (هـواگ و کـامپين،1
 ،2007ص .)4
کسبوکارهاي رسانههاي ديجيتال مبتنـي بـر اينترنـت .خلـ و مالکيـت شـرکت يـا
سازماني است کش فعاليتهاي آن ،حـداال يـک محصـول بـراي بـازار کسـبوکارهـاي
رسانش اي ديجيتال در بسـتر اينترنـت ايجـاد کنـد (برگرفتـش از تعريـف کسـبوکارهـاي
رسانشاي ،هواگ و کامپين ،2007 ،ص .)4
روش پژوهش

ماهيت پژوهش حاضر ،از نوع اکتشافي ـ کيفي است .با عنايت بش اينکـش در زمينـش تـدوين
چارچوب يا مدل کسبوکار براي رسانشهاي ديجيتال مبتني بر اينترنت در کشـور تـاکنون
الگويي اراکش نشده اسـت ،ايـن پـژوهش بـش روش نظريـش برخاسـتش از داده و بـر اسـار
جمعآوري دادهها بش صورت مصـاحبش عميـ و نيمـش سـاختاريافتـش از  12مؤسسـش رسـانشاي
ديجيتال مبتني بر اينترنت در کشور انجام گرفتش است .نوع مصاحبش عمي و نيمش سـاختاريافتش،
ضمن ايجاد انعطاف الزم ،با اراکش سؤاالت باز بش منظور کشف و استخراج حقاي از زمينـش
مطالعش ،نوعي نظم و توالي در جمعآوري اطالعات ايجاد ميکند.
چارچوب مصاحبشها را معاهده تدوين شده مبتني بر ادبيات تحقي موجـود بـراي مفهـوم
کسبوکار رسانشهاي ديجيتال و تلفي ويژگيهاي اين مفهوم در کشور کش پيشتـر بـش آن
اشاره شد ،تعيين کرده است .معاهده ايـن مصـاحبش در راسـتاي جمـعآوري اطالعـات در
چهار حوزه شناسايي بازيگران اصـلي مـدل کسـبوکـار ،نحـوه ارتبـاط بـازيگران مـدل،
شناسايي عوامل بيروني تأثيرگذار بر مدل و شناسايي ساير عوامـل مـرتبط بـا کسـبوکـار
1. Compaine
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رسانشاي ،تدوين شده است .پح از انجام مصاحبشها نيز دادههاي جمعآوري شده ،در سـش
مرحلش کدگذاري باز ،محوري و انتخابي کش در ادامش تشريح خواهند شد ،تحليل شدهاند.
جامعش آماري اين پژوهش را کسبوکارهاي رسانشاي مبتنـي بـر اينترنـت در کشـور
تشکيل مي دهند کش در تعريف عمليـاتي ايـن مفهـوم مـيگنجنـد .حجـم نمونـش را نيـز
دادههاي جمعآوري شده و تحليل آنها مشخص ميکند .نمونشگيـري ادامـش مـييابـد تـا
دادهها بش اشباع برسند .اشباع در نظريش داده بنياد عبارت است از کامل شدن همش سطو
کدها و اينکش اطالعات مفهومي جديدي کش نياز بش کد جديد يا گسترش کدهاي موجود
داشتش باشد ،بش دست نيايد (اديب حاجبـااري .)1385 ،بـش منظـور تعيـين درجـش اشـباع
دادههاي جمعآوري شده ،از مصاحبش هفتم بش بعد ،درصد کدهاي ايجاد شـده جديـد در
مقايسش با کدهاي تکراري اندازه گيـري شـده اسـت .در سـش مصـاحبش پايـاني هـي کـد
جديدي بش دست نيامد و بر اين اسار نتيجشگيري شد کش اشباع حاصـل شـده اسـت و
بش اين ترتيب ،مرحلش جمعآوري دادهها پح از مصاحبش دوازدهم بش پايان رسيد.
معيار انتخاب (نظري و هدفمند) نمونشها ،پوشش دادن همش حوزههـاي رسـانشهـاي
ديجيتال مبتنـي بـر اينترنـت در کشـور (شـامل سـايت خبـري ـ تحليلـي ،خبرگـزاري،
وبالگها ،پورتال آموزش مجازي ،پايگاههاي اطالعاتي ،تجارت الکترونيـک و  )...بـوده
است .از اين رو ،در مجموع ،دادههـاي پـژوهش از ميـان يـک خبرگـزاري ،دو شـرکت
رسانشاي ديجيتال ،دو سـايت خبـري ـ تحليلـي ،يـک پورتـال پايگـاه اطالعـاتي ،يـک
اراکش دهنده خدمات وبالگ ،دو شرکت فروش الکترونيکي کتاب و خدمات ،يک شرکت
برنامش نويسي و پشتيباني آنالين ،يک شرکت تبليغات اينترنتي و يک پورتال آموزشهاي
ديجيتال جمعآوري شده است .تحليلهاي مقايسشاي کش الـب و مرکـز تحقيـ گرانـدد
تئوري محسوب ميشوند ،در اغلب موارد بش روش تحليـل مقايسـشاي مـداوم 1شـهرت
دارند (صلصالي و همکاران .)1386 ،اين روش تحليل مقايسش اي ،طي مراحل کدگذاري
بش واوع ميپيوندد کش در بخش يافتشهاي پژوهش بش آن پرداختش شده است.
يافتههاي پژوهش

تجزيش و تحليل داده ها براي بررسي صحت و سـقم فرضـيات در هـر نـوع پـژوهش از
1. constant comparative analysis
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اهميت خاصي برخوردار است .تحليل مصاحبشها در سش مرحلش کدگـذاري انجـام شـده
است .بر اين اسار ،ابتدا متغيرها از طري کدگذاري باز 1شناسايي شدهاند .بش هر کـدام
از کدهاي استخراج شده در مرحلش اول ،يـک نشـانگر اختصـاص داده شـد .نشـانگرها
داراي يک پيشوند ثابت ( ،)Qيک حرف براي نشان دادن شـماره مصـاحبش ( Aتـا  )Lو
يک عدد براي معين کردن شماره کد در مصاحبش مورد نظر بودهاند( .براي نمونش QG11
مصاحبش شماره  7يا  ،Gکد  11ام) .مرحلش دوم کدگذاري با عنـوان کدگـذاري محـوري
بر اسار تجزيش و تحليل مقايسشاي مستمر بر روي متن مصاحبشها و ارتباط بين کدهاي
اوليش انجام پذيرفت .در پايان اين مرحلش ،طي کدگـذاري محـوري 2و از تلفيـ کـدهاي
مرتبط ،مفاهيم 3شکل گرفتند .سپح در مرحلش سوم ،کدگذاري انتخابي 4از طري تجزيش
و تحليل مقايسشاي انجام و مقولشها 5از ترکيـب مفـاهيم مرحلـش ابـل ايجـاد شـدند .بـا
ترکيب و تلفي مفاهيم  8مقولش اصلي پديدار شدند .مقولشهايي کش طي فرايند کدگـذاري
انتخابي ،مدل نهايي را ايجاد کردند ،بش همراه مفـاهيم تشـکيلدهنـده ايـن مقولـشهـا در
جدول  1نشان داده شدهاند:
جدول 1ـ مقولهها و مفاهیم استخراج شده از کدگذاری

مقوله
رديف
توسعه زیرساختهای رسانه دیجیتا
1
حمایت هدفمند دولت
2
فرو اطالعات
3
ارائه محتوای رسانهای
4
آگیي و تبلیغات
5
مشتری نیایي رسانه دیجیتا
6
مالیات
7
تقویت راهبردهای توسعهای کشور
8

مفاهيم
بستر دیجیتا  ،دسترسي اینترنتي و پرداخت الکترونیکي
حمایت مالي دولت ،قوانی ،و مقررات حمایتي
تأمی ،نیازهای اطالعاتي و بان های اطالعاتي
مولتي مدیا ،خبر و اطالعرساني و محتوای آموزشي
آگیي اینترنتي و تبلیغات
مصرفکنندگان رسانه ،سازمانها و شرکتها
مالیات دولتي
راهبردهای دولت و برنامههای کالن توسعه

بر اسار نتايج حاصل از کدگذاريها ،تجزيش و تحليل دادههاي پژوهش و آناليز نهايي
3. concept

2. axial coding

1. open coding

5. category

4. selective coding
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اطالعات گردآوري شده ،چارچوب پيشنهادي مبتني بر پنج دستش از بازيگراني کش با رسانش
ديجيتال اينترنتي در االب چارچوب کسبوکار تعامل دارند .مؤلفشهاي الگو و نحوه رابطش
ميان آنها بش گونشاي کنار هم ارار گرفتشاند کش بتوانند بـش خـوبي ،مبـين تأثيرگـذاري همـش
عوامل شناسايي شده در ايجاد تعادل و دوام چارچوب کسبوکار باشند.
شکل 2ـ چارچوب شناسایی شده کسبوکار رسانههای دیجیتال اینترنتی کشور

توسعه ای دولت

تقویت راهبردهای کالن

خرید (پاسخ به آگهی تبلیغاتی)

رسانه
ديجيتال

هزینه خرید اطالعات،
رپورتاژ آگهی و خدمات
محتوای رسانه ای (محصوالت،
خدمات ،تبلیغات ،رپورتاژ آگهی)

هزینه دریافت محتوای رسانه ای

عموم
(مشتریان)

پورسانت معرفی مشتری

هزینه سفارش آگهی تبلیغاتی

توسعه زیرساخت های دیجیتال

معرفی مشتری

حمایت هدفمند+نظارت

سایر

شرکتها و
سازمانها
خدمات

دولت

فروش اطالعات +ارائه

مالیات

بازخورد

هزینه آگهی های تبلیغاتی

رسانهها

شرکتهای
تبلیغاتي

زیرساخت دیجیتال و پول الکترونیکی

بحث و نتيجهگيري

خواجشکيان و جانش ( ،)1390سش عامل جذب آگهي ،خل محتوا و آمادهسازي محصـول را
در عرصش سودآوري الگوي مطلوب مديريت سازماني در رسانش ذکـر مـيکننـد (ص .)98
نتايج پژوهش حاضر مبين اين است کش چارچوب کسبوکار رسانشهاي ديجيتـال ،ايـن
عوامل را در االب بازيگران کسبوکار رسانشهاي ديجيتال پوشش ميدهد .جذب آگهي
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و توليدات محتوايي رسانش ديجيتال دو عامل اساسـي در گـردش فراينـدي کسـبوکـار
رسانشهاي ديجيتال بين دولت ،شرکتها و سازمانها ،مخاطبـان عمـومي ،شـرکتهـاي
تبليغاتي و ساير رسانشها در تعامل با رسانش ديجيتال مـورد نظرنـد .ويکـح و همکـاران
(ترجمش روشندل اربطاني ،1388 ،ص  )405نيز اذعان ميدارند کش براي مـديران رسـانش،
دو دســتش اصــلي مشــتريان عبــارتانــد از مصــرفکننــدگان (خواننــدگان ،بيننــدگان و
شنوندگان) و تبليغاتکنندگان .بر اسار اطالعات جمع آوري شـده نيـز ،در چـارچوب
کسب وکار رسانش هاي ديجيتال اينترنتي کشور همچنان درآمدهاي حاصل از آگهـيهـاي
تبليغاتي نقش اصلي را در حيات اين بنگاهها ايفا ميکنند ،تا آنجا کـش بـراي بسـياري از
آنها ،جذب آگهي تبليغاتي تنها محل درآمد محسوب ميشـود .شـرکتهـا و مؤسسـات
توليدي و خدماتي بر اسار نيازهاي بازاريابيشان با اراکش سفارش آگهي بش پورتالهـاي
اينترنتي با هزينش بسيار اندک و گاه تا يک دهم هزينشهاي تبليغاتي در رسانشهاي مکتوب
(روزنامش ها و  ،)...يکي از منابع ثابت و بالفعل درآمـدهاي رسـانشهـاي ديجيتـال کشـور
محسوب مي شوند .شايان ذکر است کش پايين بودن هزينشهـاي تبليغـات در رسـانشهـاي
اينترنتي ،از داليل مهم رون گرفتن اين رسانشها در امر تبليغات بوده اسـت .از ايـن رو،
يکي از نتايج کاربردي پژوهش حاضر نيز نشان ميدهـد کـش بـش لحـاف نظـري ،تمرکـز
رسانشهاي ديجيتال بر درآمدهاي ناشي از آگهيهاي تبليغاتي ،اثربخش خواهد بود.
چارچوب کسبوکار رسانش هاي ديجيتال ،همچنين اين موضوع را تأييد ميکند کش با
توجــش بــش نوپــا بــودن ايــن کســبوکــار در کشــور ،تــداوم حمايــت و کمــک دولــت
اجتنابناپذير بش نظر ميرسد .البتش اين حمايت هدفدار و توسعشاي خواهد بود .يکـي از
وظايف ذاتي دولتها در همش کشورهاي دنيا ،حمايت از صنايع فرهنگي و هنري اسـت
کش اين امر در ايران نيز از طرف دولت با پرداخت يارانشهـاي مشـخص ازجملـش يارانـش
کاغذ بش اصحاب رسانش و فرهنگ کشور صورت ميپذيرد .با وجود اين ،بسياري از ايـن
منابع صرف ناکارآمدي توليد و توزيع رسانشهاي سنتي و بهـرهوري پـايينتـر مـيشـود.
رسانشهاي ديجيتال با اابليت تکرير نامحدود و حذف هزينشهاي اضـافي توليـد ناشـي از
بوروکراسي و استفاده از ابزار و مکان فيزيکي ،نوعي تکرير تصاعدي را بش ازاي هر ريال
حمايت دولتي ايجاد مي کنند .بش عالوه ،تحليل هوشمند اطالعات ديجيتال اين امکـان را
فراهم ميسازد کش پح از محاسبش الزم ،حمايتهـاي دولـت در جـايي کـش راهبردهـاي
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توسعشاي کشور بهتر حمايت ميشوند ،بيشتر صرف شوند .بـراي نمونـش ،در جـايي کـش
چشم انداز توسعش کشور ،توليد علم و فنّاوري است ،بش طور هوشمند ،مقاالت ،کارهـاي
پژوهشي و رسالشهايي کش با توجش بش اين چشـمانـداز در پايگـاههـاي اطالعـات علمـي
(نوعي از رسانشهاي ديجيتال) توليد مي شوند ،از طرف دولت حمايت خواهند شد .ايـن
نوع حمايت دولتي را مـي تـوان حمايـت هدفمنـد دانسـت .همچنـين ايـن حمايـتهـا
ميتوانند بسترساز عدالت اطالعرساني در همش مناط کشور شوند .بش اين ترتيب ،نقـش
اساسي دولت در تسهيل بستر اانوني و نظارتي فعاليت رسانشهاي ديجيتال و نيز تقويـت
زيرساخت هاي ديجيتال و فنّاوري اطالعـات کشـور نمـود پيـدا مـيکنـد .در حقيقـت،
فنّاوري ديجيتال دشواري هاي توزيـع را بـراي در دسـترر اـرار دادن محتـوا برطـرف
مي کند و بش مديران رسانش توان نفوذ بش حوزهها و مناطقي را ميدهد کش پيشتر بش دليـل
دشواري توزيع سنتي ،غير اابل دسترر مينمود (خواجشکيان و همکاران ،1388 ،ص .)15
از طرف ديگر ،رسانشهاي ديجيتال با دريافت بـازخورد مخاطبـان بـش صـورت بـرخط و
بدون واسطش و بر اسار تعـداد و نـوع مراجعـش مشـتري بـش بخـشهـاي خاصـي از منـابع
اطالعاتي ،اادر بش شناسايي عالي و سـالي مخاطبـان هسـتند .تحليـل هوشـمند اطالعـات
مشتريان بش رسانش ديجيتال اين امکان را ميدهد کش با دستشبندي آنها ،محصوالت و خـدماتي
را کش با عالاش مخاطب خاصي مطابقت دارد ،بش او پيشنهاد دهند و از اين محل کسب درآمـد
کنند؛ حتي در صورت اراکش ندادن چنين کااليي ،او را از طري درگاههاي مجازي بـش سـمت
رسانش ديگري سوق دهند و از اين بابت از رسانش دوم شارژ دريافت کنند؛ و در نهايت اينکـش
اادر خواهند بود توليدات خود را بش سرعت با نياز مخاطبان تطبي دهند .البتش رابطـش تعـاملي
رسانشهاي ديجيتال در درون اين چارچوب محدود بش معرفـي مشـتري نيسـت؛ رسـانشهـاي
ديجيتال در بسياري از موارد نقش مکمل يکديگر را دارنـد و لزومـاً رايـب نيسـتند .بـش هـر
صورت ،تعامل بين رسانشهاي درون چارچوب ،بسيار فراتـر و پيچيـدهتـر از رابطـش سـاده و
خطي نمايش داده شده است و تبيين آن در اين مقالش نميگنجد.
يکي ديگر از منابع ااتصـادي رسـانش هـاي ديجيتـال بـا توجـش بـش وجـود اطالعـات
هوشمند ،فروش اطالعات مورد نيـاز در مـورد نـوع خواسـتشهـا و نيازهـاي جامعـش و
اطالعاتي از اين ابيل بش شرکتها و مؤسسـات توليـدي و خـدماتي و اخـذ شـارژهاي

شناسايي چارچوب کسبوکار رسانههاي ديجيتال مبتني بر اينترنت در ايران 97 

مربوط بش فروش اطالعات از اين محل اسـت .همچنـين رسـانش يـاد شـده اـادر اسـت
خدمات ديگري را نيز در حوزه فعاليت خود بـش شـرکتهـا و سـازمانهـا اراکـش دهـد.
رپورتاژ آگهي نيز نوعي از تبليغات غيرمستقيم است کش از جانب رسانشها در خصـوص
معرفي شرکتها و سازمانها ،در االب خبر و اطالعرسـاني صـورت مـيگيـرد و منبـع
درآمد مهمي براي آنها بش حساب ميآيد .البتش در خصوص فروش اطالعـاتي کـش گفتـش
شد ،ظرفيت هاي بالقوه بسياري وجود دارد کـش در حـال حاضـر در کشـور مـا مرسـوم
نيستند و الزم است دولت محدوده اين نـوع فعاليـتهـا را بـراي رسـانشهـاي ديجيتـال
مشخص کند .ازجملش اين موارد ميتوان بش جمعآوري اخبـار ،اطالعـات و تصـاوير بـش
نمايندگي از ساير رسانشها و فروش اين گونش اطالعات بش آنها نام برد.
چارچوب شناسايي شده ،نوعي تلفي از تعـامالت بالفعـل کسـبوکـار رسـانشهـاي
ديجيتال مبتني بر اينترنت و ظرفيتهاي بالقوه و کمتر بهـرهگيـري شـده در ايـن حـوزه
است کش شامل دو دستش عوامل اجرايي ميشوند :پيشرانها و محدودکنندهها .توسـعش و
تقويت بستر فنّاوري ديجيتال در کشور ،کليديترين عامل سـختافـزاري بـراي توسـعش
کسبوکار رسانش هاي ديجيتال است .افزايش ضريب نفوذ اينترنت و اراکش سرعت بـاالي
دسترسي اينترنتي در کشور ،رکن اساسي توسعش کسبوکار ديجيتال بش شمار ميرود .در
کشور ما اطالعات موجود ،حاکي از رشـد ضـريب نفـوذ اينترنـت در طـول سـالهـاي
گذشتش بوده است؛ رشدي کـش يکـي از داليـل اصـلي آن ،نيازهـاي روزافـزون کـاربران
اينترنت و دروااع رويکرد بسياري از امور خدماتي بش اينترنت است .بر اسار آمارهـاي
پورتال سازمان فنّاوري اطالعات ايران ،ضريب نفوذ اينترنت در کشـور در سـال ،1391
معادل 61درصد و تعداد کاربران اينترنـت بـيش از  45ميليـون نفـر بـوده اسـت کـش در
مقايسش با سال ابل کش اين نر 43درصد اعالم شـده بـود ،رشـدي معـادل 18درصـد را
تجربش کرده است (سازمان فنّاوري اطالعات .)1391 ،با اين حال ،هنـوز هـم بـا وجـود
رشد صورت گرفتش در حوزه اراکش زيرساختهاي ديجيتال بخصوص اينترنت پرسرعت،
بنا بر اظهارنظرهاي کارشناساني کـش در جمـعآوري اطالعـات ايـن پـژوهش مشـارکت
داشتشاند ،سرعت و پوشش اينترنـت مهـمتـرين عامـل پـيشران در رونـ کسـبوکـار
رسانش هاي ديجيتال محسوب مي شـود و از ايـن رو ،ايـن حـوزه نيازمنـد توجـش بيشـتر
مسئوالن و اراکشدهندگان خدمات اينترنتي است.
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بستر فکري و نرمافزاري الگوي کسبوکار رسانشهاي ديجيتال نيز فرهنـگ ديجيتـال
در جامعش است کش از نظر کارشناسان ،با توجش بش سطح تحصيلکردههـاي جامعـش امکـان
پذيرش تحوالت آن در کشور تا حد خوبي فـراهم اسـت .پـيشران ديگـر کسـبوکـار
رسانشاي ديجيتال ،بهرهوري باال بش واسطش حذف ناکارآمـديهـاي نظـام سـنتي توليـد و
توزيع محصوالت رسانشاي اسـت .نقطـش اـوت رسـانش هـاي ديجيتـال ،اابليـت تحليـل
هوشمند اطالعات و ارزيابي نيازها ،تواعات و بازخوردهاي دريافتي از جانب مخاطبـان
است کش بش عنوان مقوم کسبوکار رسانشاي ديجيتال مطر است .وفـاداري مشـتري بـش
دليل احسار تأثيرگذار بودن او بر عملکرد رسانش ،بسيار بيشتر از ساير انواع کسبوکار
در رسانشهاي ديجيتال ،بويژه رسانشهاي مبتنـي بـر اينترنـت بـش چشـم مـيخـورد و بـا
کوچکترين تغييري نسبت بش (براي مرال يک پورتال) ،بسياري از مخاطبـان آن واکـنش
نشان ميدهند .از مباحث کليدي توسعش کسبوکار در اين حوزه ،توانمندسـازي نيـروي
انساني فعال در رسانشهاي ديجيتال است.
در عين حال ،رمز موفقيت اين نوع کسبوکارها ،رعايـت هنجارهـاي جامعـش و بـش
طور کلي همخواني با ارزش هاي اجتماعي است کـش هـم محدودکننـده فعاليـت رسـانش
ديجيتال در جهت حفظ چارچوب هـاي اخالاـي و هـم مقـوم رسـانش متعهـد در برابـر
ارزشهاي جامعش المداد ميشود.
عرصش راابت بسيار سخت و فشرده بازار رسـانشهـاي ديجيتـال هـم يکـي ديگـر از
محدودکنندههاي اين صنعت بش شمار ميرود و در نهايت ،مقررات دولتـي تعيـينکننـده
چارچوب فعاليتها و نحوه عملکرد و ارزيابي رسانشهاي ديجيتال است کش بايد در ايـن
کسب وکار مد نظر ارار گيرد .موارد ذکر شده ،اهم پيشرانها و محدودکنندههاي حـوزه
فعاليت رسانشهاي ديجيتال مبتني بر اينترنت محسوب ميشوند اما بـدون شـک ،عوامـل
متعددي را عالوه بر موارد ذکر شده ميتوان عنوان کرد.
بديهي است کش فعاليت در محيط مجازي و ورود بش عرصش ديجيتـال مسـتلزم در نظـر
گرفتن مالحظات متعدد اانوني و حقواي ،اخالاي ،سختافزاري و نرمافـزاري و بسـياري
ديگـر از عوامـل ديگـر اسـت .مشـوق و محـرک اصـلي ورود بـش ايـن عرصـش از ســوي
اراکشدهندگان خدمات رسانشاي ديجيتال در درجش نخست ،جذابيتهاي کسبوکار و بازار
اين نوع رسانشهاست .بش عنوان کليديترين عامل شناسايي شده در کسبوکار رسـانشهـاي
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ديجيتال مبتني بر اينترنت در کشور و کاربرديترين پيشـنهاد ايـن پـژوهش بـراي فعـاالن
عرصش کسبوکار رسانشهاي ديجيتال ،بايد بش نقش تبليغات اينترنتي در فعاليـت ايـن نـوع
رسانشها اشاره کرد .بررسيها حاکي از آن است کش کسبوکار رسانشهاي اينترنتي بش طـور
عمده ،وابستش و متکي بش جذب تبليغات و آگهيهاي اينترنتي است .از عوامل تأثيرگذار بر
پذيرش اين نوع تبليغات از سوي مخاطبان ،اعتماد و رضايت مشتري بش رسانش مـورد نظـر
است .از اين رو ،بش پژوهشگران آتي پيشنهاد ميشـود سلسـلش پـژوهشهـايي را در مـورد
عوامل مؤثر بر پذيرش تبليغات اينترنتي رسانشهاي ديجيتال ،ازجملش شبکشهـاي اجتمـاعي،
سايتهاي خبري ،پورتالهاي خريد و فروش آنالين ،سايتهاي آموزشي و اطالعرسـاني
و نظاير آنها انجام دهند .ضمن اينکش ،پژوهش در خصوص ابعاد اعتمادپذيري رسـانشهـاي
اينترنتي نيز امري ضروري بش نظر ميرسد.
در اين مقالش تالش شد ،با مـروري بـر الگـوي سـنتي کسـبوکـار رسـانش در دنيـا،
چارچوب کسبوکار رسانش هاي ديجيتال مبتني بر اينترنت در کشور شناسايي شـود .بـش
اين ترتيب ،مي توان پيشنهاد کرد کش در پژوهشي تکميلي ،در خصوص نحوه اثرگـذاري
روابط موجود در چارچوب شناسايي شده نيز مطالعاتي صورت گيـرد .البتـش الزم اسـت
بش منظور تدوين مدل جامع رسـانشهـاي ديجيتـال کشـور ،سـاير عوامـل و مؤلفـشهـاي
اخالاي ،حقواي و غيره مورد بررسي ارار گيرد تا با تلفي اين الگوها بتوان تدوين مدل
نهايي آينده رسانشهاي ديجيتال کشور را پايشريزي کرد.
پینوشت

( )1بش وااع افزايش تعداد رسانشها همچون روزنامشها و تعدد کانـالهـاي تلويزيـوني و
راديويي و نيز کاهش ميزان اثرگذاري تبليغات رسانشاي بر عمـوم مـردم و ايجـاد نـوعي
حح تبليغگريزي در ميان مخاطبان رسانشها باعث شده است يکـي از مهـمتـرين منـابع
درآمدي رسانشها با کاهش مواجش شود .از اين رو ،نيازمنـد رويکـرد جديـدي در ايجـاد
درآمد براي رسانشهاي نوين هستيم.
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