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 مقدمه

 در بســیاري يادیــبن راتییــتغ ، شــاهينترنــتیا شــين اســتفاده از گیــر همــهامــروزه بــا 

 35/51ضری  نفـوذ   .ستیمستثنا ن راتییتغ نیهم از ا رانی. کشور امیوکارها هست کس 

ي هـا  يگوشـ اسـتفاده بـاال از    میلیون مشترک اینترنت و 12ه، وجود درصيي تلفن همرا

میلیون گوشي تلفن هوشـمني در کشـور فعـال     12 در حال حاضر، که  يطور هوشمني به

فناوري اطالعات و ارتباطـات در کشـور    همگي نشان از سطح مناس  استفاده از است،

 ،دهـي  رخ مـي  نترنـت یا با گسـترش  زمانهم که یيها يهیاز پي يک(. ی2771، 7)ازلي دارد

 يتوجه به اقبـال عمـوم   با .ي استا رسانهي نوین بر بسترها يسنت يوکارها انتقال کس 

 اریسـ بخـش ب  نیـ در ا يگـذار  هیسـرما  کـه  رسي يبه نظر م ،راتییتغ نیبه انسبت مردم 

ي هوشمني تلفن همراه یکـي از بسـترهاي   ها يگوشبستر  ،در این میان .استهوشمنيانه 

بـه   ای، نزد2771سال  در  دهي يمي است. آمارها نشان گذار هیسرمابکر و جذاب براي 

 1/91درآمـيي بـالغ بـر     و به این ترتی ،میلیارد گوشي هوشمني در دنیا فعال بوده  1/2

 .است شيه  در جهان حاصل يکاربرد يها محتوا و برنامه يیلدر بخش تومیلیارد دالر 

ي هـا  يگوشـ ي تلگرامـي کـه بـر بسـتر     ها کانال ي صورت گرفتهبرآوردها بر اساس

میالدي درآميي در  2771در سال  ،کنني يمهوشمني تلفن همراه در گستره ایران فعالیت 

ـ ا در (.2771، 2)جعفري اني کردهدالر کس   یلیونم 3/23حيود  ـ   نی  يهـا  سـازمان  ،نیب

. بیننـي  يبستر مـ  یناز ا يو استفاده تجار يریکارگ نخست به یتخود را در اولو يا رسانه

 .یستقاعيه مستثنا ن یناز ا یزن یرانا ياسالم يجمهور ياوسیمايسازمان ص

در صــنعت رســانه،  ســازي يخصوصــو  یــيزدا در فنــاوري رســانه، مقــررات رییــتغ

کـرده   جـاد یدر صنعت رسانه ا نانهیکارآفر يوکارها س ک جادیبراي ا اديیزي ها فرصت

ـ ن يا رسـانه  يوکارهـا  کس تنوع در  جادیباعث ا ي،یجي يها فرصت نیاست. ا شـيه   زی

 يریکـارگ  بـه  يیجي يها راه کشف دنبال به يا رسانه يها سازمان (.2771، 3)هنگ است

 خـود  يهـا  یـي رادا شیافـزا  و یيدرآمـيزا  نوین يها روش ایجاد منظور به، فعلي منابع

                                                      

1. Azali        2. Jafari        3. Hang 
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 آگهـي  و محتوا دوگانه منابع به يا رسانه يها شرکت (.2775و همکاران،  7دوتاهستني )

 کـه  دارنـي  وکـار ترکیبـي   کسـ   مـيل  یـا  شناسـایي  به یازن، رو نیازا هستني، وابسته

منطـق  (. 7357 ن و همکـاران، ئیـا  )خواجـه  کنـي  ایجـاد  منبـع  دو هر از کافي درآميهاي

ـ ، ميا رسـانه  ي بزرهها براي شرکت نینو يوکارها کس  یريگ شکل ي هـا  بـه روش  لی

با هـي    ،انیبا مشتر يغاتیمحصول و روابط تبل يارتقا ،پذیري مخاطره ،یيرآميزانوین د

 .(2777، 3مگيالیناو  2است )کاتالین صنعتاین در  شرویپ  رسانه عنوان به يابیدست
 بـه  امانيهيسـ  يع بـرا جـام  يمـيل  تـر  عیاتخاذ هرچه سر یازمنين یماسازمان صياوس

 هـاي  يازجمله گوشـ ي ا رسانههاي نوین در بستر یيو درآميزا یشوکار خو کس  فرایني
نیازمني  که این مهم .به این سمت گام بردارد سرعت بهو بایي  هوشمني تلفن همراه است

وکـار   اي از مباني نظري و رویکردهاي نـوین کسـ    در اختیار داشتن مجموعه یکپارچه
در بـاب   يپژوهش علم ضرورت .دهي را تشکیل مياصلي پژوهش حاضر  مسئلهاست، 

ـ ا يمال طیدر شرا خصوص بهاقتصاد رسانه  شـيت   بـه  مایسـازمان صياوسـ   يروزهـا  نی
فرهنـگ و   متناسـ  بـا   يو عملـ  يعلمـ  يو الزم بود الگو و راهبردهـا  شي ياحساس م

ـ ا ریـ در غ شـود   نیفضا تـيو  نیحاکم بر ا يو الزامات حقوق يبوم طیشرا  ،صـورت  نی
منجـر بـه    سـت توان يکـه مـ   هـا  افتـه یاز  يا از مجموعـه  يمني از بهره مایسازمان صياوس

و  تیاهم .ماني يمحروم م ،سازمان شود نیا يو اصال  ساختار اقتصاد شتریب یيدرآميزا
کـرد    هعامل خالصه در س توان يصورت عمومي م را به يا رسانه يوکارها مطالعه کس 

 انکـار  رقابـل یغ ری)تأثي ور   بهره(تصاديقجيیي و رشي ا يها شغل ادجی)ا اقتصاديرشي 
کاالهـا و خـيمات    انـواع فنّـاوري،   قو خلي( ور در ارتقاي بهره هارآفرینانک يها تیفعال

 (.91 - 92، ص  7321جيیي )مقیمي، 

 یيمنظـور خودکفـا   بـه  ياقتصـاد  يیلزوم حضور قيرتمنيانه و داشتن د نییاز تب پس

ـ ا تیریو مـي  يانـياز  بـه راه  يوکار نگاه کس  با ،کشورها در  رسانه ، نـوع از رسـانه   نی

وکـار   مـيل کسـ    نییو تب يبه طراح ،يا سازمان رسانه راهبردهايمتناس  با اهيا  و 

 .میا هها پرداخت رسانه
                                                      

1. Dutta        2. Catalin        3. Magdalena 
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 ياسـالم  يجمهـور  یمايسازمان صياوس وکار کس  يالگو طراحيهي  از این پژوهش، 

ي ایـن سـازمان اسـت    درآمـيها  یشافزا منظور بهوشمني تلفن همراه ه هاي يبر بستر گوش یرانا

، مشـتریان و  یشـنهادي ارزش پ یـيي، منـابع کل  هاي کلیـيي،  ، فعالیتیييکل شرکاي که شناخت

در را  یماسـازمان صياوسـ  هزینه و جریـان درآمـيي    ساختار ،ها کانالي و نحوه ارتباط با مشتر

 .دوش يمرا شامل  لفن همراههوشمني ت هاي يوکار بر بستر گوش ميل کس 

 پيشينه پژوهش

بـر   را وکار بـراي سـازمان صياوسـیما    طراحي ميل کس  ،طور مشخ  که به يپژوهش
مطالعه قرار داده باشي، در داخل و خـارج از   مورد ي هوشمني تلفن همراهها يگوشبستر 

مـيل   ایها  وکار سازمان در حوزه ميل کس  يمختلف يها کشور وجود نيارد  اما پژوهش
 يکـ یوکـار الکترون  کسـ   يهـا  ميل ،تر يصورت عموم به ای 2وب  يوکار در فضا کس 

 .شود يها اشاره مکه در ادامه به آن صورت گرفته است

 . پیشینه پژوهش1جدول 

 نويسندگان رديف
اهداف و 

 هاي اصلی پرسش
 ها و نتايج ترين يافته مهم

 (1101) یصدق 1

بطددددده را یبررسددددد
بددا  یننددو یهددا رسددانه

وکددار در  مددد  کسددب
 یماسازمان صداوس

 ید: رد ییوکار شناسا مد  کسب 0
و  یزیونیو تلو یوسازمان راد یتمحور .1

 یاپراتور شبکه ارتباط یهمکار
و  یاپراتور شبکه ارتباط یتمحور .2

 یزیونیو تلو یوسازمان راد یهمکار
 و خدمات یسمستقل سرو کننده نیحضور تأم .1
 یراتور شبکه ارتباطاپ یتمحور  .1
 یوکار اشتراک مد  کسب  .0
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 1جدول ادامه 

 نويسندگان رديف
اهداف و 

 هاي اصلی پرسش
 ها و نتايج ترين يافته مهم

1 
 یقاسم
 ی ودرز

(1100) 

وکدددار  کسدددب یالگدددو
بدر   یاجتمداع  یها رسانه

اساس مد  کدانواس بدا   
راهبدددرد  یریددد  جهدددت

 تمرکز پورتر

 یهدا  بخش»عنور  0 یها یی یو نییتب
 و«یشددنهادیپ یهددا ارزش» و«یمشددتر

 «یارتباب با مشتر» و«عیتوز یها کانا »
 :«یدرآمد یها انیجر»و 
از دو  یعیبد بیترک  یپیوهش ضمن تعر نیا

بددازار » یعنددی ویمشددتر یهددا نددوع از بخددش
به  یبند دسته و«یا بازار  وشه»و  «یوندوجه
 کی یبرا یمشتر یها از بخش یکامل نسبت

تمرکز پورتر  راهبرد ریتأث تحت یِرسانه اجتماع
هداو   بخدش  نید از ا کید هر یارائه کرده و برا

ارتبداب بدا    عویتوز یها کانا  ویشنهادیارزش پ
 .داده است شنهادیپ یدرآمد انیو جر یمشتر

1 
و  ایآزادن

 همکاران
(1100) 

وکددار  کسددب یهددا مددد 
 های اجتماعی شبکه

 یهددا مفوددل از شددبکه  یارائدده تعددار
وکدارو ارائدهو    سبک های و مد  یاجتماع

وکدار   کسب یها  مد یبند و طبقه نییتب
و  یاجتمدداع یهددا شددبکه یموجددود بددرا

بررسددی مددوردی برخددی از    نیهمچندد
 اجتماعی کشورهای مختل  یها شبکه

4 
زاده  حکیم

حسینی 
(1101) 

وکدددار و  مدددد  کسدددب
طراحی نقشه راه تغییر را 
در یک نمونده واقعدی در   

 فروشگاه اینترنتی

ارزش: تاز یو  0دی مبتنی بر های پیشنها مد 
سدددازیو طراحدددی و  عملکدددردو سفارشدددی
اند. سپس نقشه راه تغییدر   قیمت/کاهش هزینه

هدای   برای رسیدن به هر یدک از ایدن مدد    
شدده از    پیشنهادی با استفاده از فراروش ارائده 

شدده   طراحدی  2011در سا   1سوی دی روور
است. باالترین رتبهو متعلق به مد  پیشنهادی 

ی بر ارزش عملکرد و نقشه راه مربوب بوده مبتن
هدددای مبتندددی بدددر  و بددده ترتیدددبو مدددد 

سازیو تاز یو طراحیو قیمت/کاهش  سفارشی
های  شان در رتبه های راه مربوب هزینه و نقشه

 .دوم تا پنجم قرار  رفتند
                                                      

1. De Reuver 

https://www.tudelft.nl/en/tpm/about-the-faculty/departments/engineering-systems-and-services/people/associate-professors/drir-ga-mark-de-reuver/
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 1جدول ادامه 

 نويسندگان رديف
اهداف و 

 هاي اصلی پرسش
 ها و نتايج ترين يافته مهم

1 
و  1ونووکمپ

 2پیگنیور
(2001) 

وتحلیددل مددد    تجزیدده
وکار مورد اسدتفاده   کسب

وکدار تلفدن    برای کسدب 
 همراه

در این مقاله آمده اسدت؛ تجدارت موبایدل    
یددهنده جوانی است که با ایجداد  نوصنعت 
سیم ایجاد شدده اسدت.    ی داده بیها شبکه

همانند سایر صنایع در حا  ظهورو با سطح 
ن در سطوح مختلد و  باالیی از نبود اطمینا

ویددیه در زمیندده فندداوریو راهبردهددای   بدده
کننددده  وکددار و تقاضددای موددر   کسددب

مددواجهیم. ایددن مقالدده بددر عدددم قطعیددت  
راهبددردی تمرکددز داردو تعددداد زیددادی از   

تعدددادی از  کننددد یمددبددازیگران تددالش  
ی راهبددردی خددود را در موقعیددت هددا روش

مطلوب در زنجیره ارزش قرار دهند. در این 
ه سددعی شددده اسددت دری بهتددری از مقالدد
وتحلیدددل مدددد   شناسدددی تجزیددده روش

ی کردهدددایرووکددار بددرای دری    کسددب 
 راهبردی این بازیگران فراهم شود.

6 
 1انی ائویش

(2011) 

هدددای  مدددد  لیدددتحل
 یهدا  وکدار رسدانه   کسدب 
 یاجتماع

 لید تحل»بدا عندوان    یدر پیوهش انی ائویش
 ؛یاجتمداع  یها وکار رسانه های کسب مد 

 بدوی  یسشرکت تنسنتو ف یوردمطالعه م
 را ودارووب مددنظر خدود   « سیاسپ یو ما
سده شدرکت    نیوکار در ا مد  کسب یبرا

 یاجتمدداع یهددا معددرو  در حددوزه رسددانه
 نیقرار دادن ا اریبا مع و کرده است بررسی

سه شرکت را مدورد آزمدون    نیوارووبو ا
را به دست  کی هر یها تیقرار داده و موفق

 .آورده است

                                                      

1. Camponovo        2. Pigneur       3. Xiaoyan 
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 1ول جدادامه 

 نويسندگان رديف
اهداف و 

 هاي اصلی پرسش
 ها و نتايج ترين يافته مهم

1 
 1 ولر

(2011) 

بررسددی نحددوه موددر   
ی سدنتی مانندد   ها رسانه

تلویزیون و طراحی مدد   
تجاری متناسب با نیازهدا  

 و عالیق نسل هزاره

 نید ا ونید زیرفتدار مودر  تلو   سدنده ینو
سده   به تعرید   و هکرد یینسل را شناسا

کننددد ان  در حددوزه شددرکت  ر ددروهیز
هدای   پدیوهش . با توجه به پرداخته است

هنددوز از  ایددن نسددل  وصددورت  رفتدده 
؛ بدا  کنند یاستفاده م یسنت یها ونیزیتلو
را  ونید زیروزانده تلو  یحا و محتدوا  نیا
 صدورت  بده  یهید و هو بد  نید صورت آنال به

. مدد   کنندد  یتقاضا مشاهده م ویدئویی
 اسداده شده آنها بر اسد  حیپرداخت ترج

اشترای استو هروند فقدب درصدد    حق
 جددهیدرواقددع اشددترای دارنددد. نت یوکمدد
 یمدد  تجدار   کی نامهو یانپا نیا یینها

 یو رفتدار مودرف   ازیاست که بر اساس ن
کده   نسدل هدزاره   هدای  یر روهاز ز یکی

و دهندد  یمد  حیرا تدرج  یخدمات اشدتراک 
 شده است. طراحی

8 
 2ساندرسون

(2011) 

ی بنددد  رتبدده مطالعدده و 
ی تجدددارت هدددا مدددد 

الکترونیدددک در زمینددده  
 ی جدیدها رسانهمحتوای 

عامل   این پیوهش به مطالعه وند سیستم
های جدید شدامل   کلیدی اقتوادی رسانه

شدده در نشدر دیجیتدا       محتوای حمایت
برای نخستین بارو تأمین مدالی جمعدی و   

هددای تجددارت   بندددی آنو مددد   رتبدده
های تدازه   الکترونیک به امید کش  بینش

های جدید و تولید  مورد محتوای رسانهدر 
درآمد از آن پرداخته است. در نهایتو ایدن  
مطالعدده ضددمن توصددیه بدده کدداربران     

های جدید در تدالش اسدت تدا بده      رسانه
رشد اقتوادی و اخالقدی در ایدن منطقده    

 خاکستری عور دیجیتا  کمک کند.

                                                      

1. Göller       2. Sanderson 
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 1جدول ادامه 

 نويسندگان رديف
اهداف و 

 هاي اصلی پرسش
 ها و نتايج ن يافتهتري مهم

1 
 1سلوومار

(2012) 

 توانند یوگونه اپراتورها م
خددددددمات  قیددددداز طر
پهددن بانددد  یهددا رسددانه
در بددازار هنددد   لیددموبا

 کسب کنند؟

باندد پهددن   یا ظهدور خددمات رسدانه   
 یادید انتظارات ز جادیباعث ا لیموبا
یی ها و والش ییکاربران نها انیدر م
شددبکه تلفددن  یاپراتورهددا انیدددر م
. بدا توجده بده تعدداد     شدود  یه مهمرا

 هید تعب یکاربرد یها از برنامه یادیز
 یا رسدانه  یهدا  سیسرو نیشده در ا

اپراتورها در خدمات  لویباپهن باند مو
 بدا خدود   یسدنت  پیام کوتداه و  یصوت

رو هستند. اکندون   روبه کاهش درآمد
در  ریید تغ جداد یا یزمان مناسب بدرا 

ارائه خدمات از  اپراتورها ووکار  کسب
اسدت کده    لید باند موبا یپهنا قیطر

خدمات خود  شود اپراتورها موجب می
خدود را   یو درآمدها ندرا بهبود بخش

و نامدده یددانپا نیدددهنددد. در ا شیفددزاا
کده   یوکدار مختلفد   کسدب  یهدا  مد 
بازار هند مناسب هستندو مدورد   یبرا

 نامده  یانپا نی. ارندی  یمطالعه قرار م
مناسدددب  یهدددا ندددهی ز نیهمچنددد
خدددمات  یمددد  بددرا وکددار  کسددب
را ارائده   لید پهن باند موبا یها رسانه
در  ییکدده احتمددا  بدداال   دهددد یمدد

 هند دارد. دروکار سودآور  کسب

 

                                                      

1. Selvakumar  
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 1جدول ادامه 

 نويسندگان رديف
اهداف و 

 هاي اصلی پرسش
 ها و نتايج ترين يافته مهم

11 
و  2زولنوفسکی
 همکاران

(2011) 

پاسخ به ندواق  موجدود   
وکدددار  در مدددد  کسدددب

شناسی  تی و با روشخدما
وکددار  بددوم مددد  کسددب 

 استروالدر

های اصلی مدد    یکی از پیشران 1تی آی
دهی است.  وکار نوآوری و سرویس کسب

 طدور  بده وکدار   کسدب  های مد بازنمایی 
وتحلیددل ایددن   ی در تجزیددها  سددترده

ی نوین ها دهیاتحوالت و همچنین ارائه 
وکدار خددماتی    کسب های مد خدمات و 

و حدا    نیا با. ردی  یمقرار مورد استفاده 
وکدار   کسدب  های مد ی فعلی از ها ارائه

ی اساسی خددمات  ها جنبهموفق به ثبت 
. کاربرد و شوند ینممانند ایجاد همکاری 

اثربخشی این مد  بازاریابی جایگزین با 
مطالعه مدوردی یدک خددمات پرداخدت     

فروشدی آلمدان    موبایلی در صنعت خدرده 
تقریبیو بوم  ورط بهشده است.  نشان داده 
وکدار   وکار و بوم مد  کسدب  مد  کسب

اند و بر مبندای آنو   خدماتی مقایسه شده
ی آ اهانده  هدا  استدال ارزیابی مبتنی بر 

 شده است.  ارائه

کتنون  11
 و 1یاوکس

 نهمکارا
 (2010) 

 یریتوددددددو ارائدددددده
از دری  افتدددهی سدددازمان

ارزش  یجداد مدا از ا  یفعل
 یهددا بددر رسددانه یمبتندد

 یهددا مددد و  یاجتمدداع
 وکار کسب

 یددقودق بددا توصددیفی  وپددیوهش یددنا
 یهدا  رسدانه  سدازوکار از  یوتحلیل تجزیه
ارزش در  یجداد مهم و مؤثر بر ا یاجتماع
 یها بر ارزش یمبتن یاجتماع یها شبکه
و اندواع اثدرات    دهدد  یارائده مد   یا رسانه
 یهدا  مدد   را بدر  یاجتمداع  یهدا  رسانه
 .کند یم یبررس یندهوکار حا  و آ کسب

                                                      

1. IT       2. Zolnowski       3. Ketonen-Oksi  
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 ریـ اخ يهـا  است که در سال ينیبستر نو ،هاي هوشمني تلفن همراه که گوشي آنجا از
ـ   ادارد يتازگ ،نهیزم نیدر ا حاضر پژوهش  به وجود آميه است  يپژوهشـ  کـرد یرو نی

در نـوع   توانـي  يهوشمني، مـ  يها يحضور برودکستر در گوش يميل تجار يطراح يبرا
پـژوهش حاضـر    ينظر نهیشیبر پ يمرور داشته باشي. با ياریبس  تیو جذاب يخود تازگ

 مایسازمان صياوس يها تیفعال نهیزم به يبخش تنوع کردیرا در رو آننقطه قوت  توان يم
کـاوش نحـوه حضـور     نـه یادعا کرد که پژوهش حاضر در زم توان يمهمچنین  برشمرد.

 .است شروانیپ در زمرههوشمني تلفن همراه  يها يشبرودکستر در بستر گو

 کارو کسب مدل

متفـاوت   هـاي  ینـه در زم یـرا همـراه اسـت ز   يبا دشـوار  اغل  1وکار ميل کس  یفتعر
در همـه   یکسـان  یـف تعر یاو ارائه  شود ياز آن برداشت م يمتفاوت يمعان ،وکار کس 
 یـا وکار الکترون کس  یننو يها ميل یفنقصان در تعر ین. ایستوکارها مقيور ن کس 
 گـروه  سـه  بـه  توجه کانوننظر  از ميل تعاریفشود.  يها احساس م حوزه یراز سا یشب

 سـود  چگـونگي  بـر  اقتصـادي  رویکـرد . شوني مي تقسیم راهبردي و عملیاتي اقتصادي،
 سـاختارهایي  زیر و شرکت داخلي فراینيهاي به عملیاتي رویکرد. دارد تمرکزها  شرکت
 کـرد روی در کنـي و  مـي  توجـه  آورنـي،  مـي  فراهم شرکت براي را ارزش ایجاد امکان که

 (.2771، 3و باروسو 2ست )سانيلوسکيها فرصت رشي و ایجاد بر تأکیي راهبردي،
 ،ارائـه خـيمت   یـا محصـول   یـي تول يکه چگونه سازمان برا دارد مي یانوکار ب ميل کس 

 يسـاز  پول يبرا وبيها که درواقع چارچ ميل ینا ،گرید عبارت  . بهکني يافزوده م ارزش یجادا
چگونـه و چـه    ،ها : کيام فعالیتدهني يها پاسخ م درباره شرکت یييهستني، به سه پرسش کل

هـا و   منجر به عملکرد مناس  شرکت ،ها پرسش ینبه ا یحانجام شونيو پاسخ صح یيوقت با
 آورد. يشرکت سود به ارمغـان مـ   يبرا یت،نها و در شود يم یانمطلوب به مشتر یايارائه مزا
 بـه  را فنـي  هـاي  قابلیت ابتکاري، هاي منطق ادایج با که است مفهومي ميلي وکار، کس  ميل
 (.2773پیگنیور، و کني )کمپونو  مي تبيیل اقتصادي واقعي هاي ارزش

                                                      

1. Business model        2. Sandelowski        3. Barroso 
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 استروالدر مدل

به کمـا   که هشي يالکسانير استروالير طراح از سوي 7وکار بوم ميل کس  زمینه، نیهم در
اي  یگر را بـه شـیوه  هـا بـا یکـي    وکار و ارتباط آن هاي مختلف ميل کس  کوشي بخش آن مي

براي ارتباط افـراد   مشترک زبان  ایبوم ميل کس  کار  .فهم و کاربردي تبیین کني ساده، قابل
، «ارزش»شــاملر  يحــوزه اصــل 1تــابلو از  نیــ. انظرهاســتبنــيي  جمــع و ترســیم افکــار و
 و يبنـي  میعنصر تقس 5که در  شيه  لیتشک(« نهیهزـ   )درآمي يمال»و  «رساختیز» ،«يمشتر»

 ،9يارتبـاط بـا مشـتر    ،1هـا  انـال ک ،3يمشتر يها بخش ،2يشنهادیپ يها : ارزششود يساخته م
سـاختار  و  5يدرآمـي  يهـا  انیجر ،2ييیکل يها مشارکت، 1ييیکل يها تیفعال ،1ييیمنابع کل
 (.7357 ترجمه توکلي و همکاران، ،و پیگنیور )استروالير 70نهیهز

وکـار   ار، به دنبـال طراحـي مـيل کسـ     وک در این پژوهش، بر مبناي بوم ميل کس 
 براي ورود و فعالیت سازمان صياوسیماي جمهوري اسالمي ـ بـه عنـوان یـا سـازمان     

ي هوشمني تلفـن همـراه هسـتیم و اجـزاي     ها يگوشي برودکست پایه ـ بر بستر  ا رسانه
 وکار، راهنماي عمل و چارچوب فعالیت ما هستني. بوم ميل کس  گانه نه

 وکار استروالدر بوم مدل کسب. 1نمودار 

 

 

 

 

                                                      

1. business model canvas       2. value propositions  

3. customer segments         4. channels          5. customer relationships 

6. key resources             7. key activities      8. key partners 

9. revenue Streams           10. cost structure    
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 شناسی پژوهش روش

ـ  يفـ یک يحاضر، پژوهش پژوهش ازنظـر هـي ، کـاربردي و ازنظـر گـردآوري       ،يو کمّ

 شـيه اسـت.    اسـتفاده کالسیا  يدلفکه در آن از روش  است ياطالعات، از نوع اکتشاف

نفـر از   21شـي و بـا   ي اسـتفاده  هيفمنـ  يریگ از نمونهبراي انتخاب اعضاي پنل خبرگان 

 گرفت. صورتمصاحبه  ،ي مختلف تخصصيها نهیزمخبرگان در 

 کنندگان در پژوهش . مشارکت2 جدول

 کننده مشارکت عملیسوابق  کننده سوابق علمی مشارکت رديف

1 
دکترای ارتباطات و معار  اسالمی دانشگاه 

 امام صادت
مدیر شبکه تلویزیونی ثقلینو جانشین سدابق  

دیر شبکه الکوثرو معاون سابق شبکه العالمو م
 مشاور رئیس پیشین سازمان صداوسیما

1 
رئددیس پدداری علددم و فندداوریو پیوهشددگر  دکترای مهندسی برت الکترونیک

 وکارهای مجازی عرصه کسب

1 
های موبدایلی پداری    رئیس بخش استارتاپ دکترای اقتواد

 علم و فناوری

4 
انشددگاه کارشناسددی ارشددد مدددیریت رسددانه د 

 صداوسیما و دانشجوی دکترای مدیریت رسانه
 های نوین پیوهشگر رسانه

1 
هدای   ی پیوهشکدهو پیوهشدگر رسدانه  علم ئتیه دکترای ارتباطات و معار  اسالمی

 نوین

6 
کارشناسی ارشد مدیریت رسانه و دانشجوی 

 دکترای ارتباطات
مسئو   روه اقتواد مقاومتی  دروه رسدانه   

 بری صداوسیماهای خ اداره پیوهش

1 
مدددیر اداره کددل بددازار محتددوای سددازمان    مهندسی برت سیستم

 صداوسیما

8 
های نوین  های رسانه مدیر اداره کل فناوری افزار دانشجوی دکترای مهندسی نرم

 سازمان صداوسیما
 یی سازمان صداوسیماجهاد خودکفامعاون سابق 

1 
هددای نددوین  سددابق اداره رسددانهمدددیرکل  افزار  رایش شناختی دانشجوی دکترای نرم

 سازمان صداوسیما
 استاد دانشگاه صداوسیما
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 2 جدولادامه 

 کننده مشارکت عملیسوابق  کننده سوابق علمی مشارکت رديف

11 
شرکت توسدعه آریندان سدینمای     رعاملیمد MBAکارشناسی ارشد 

 برند سینما مارکت رعاملیمدنوین و 

   در پیوهشگاه دانشگاه صنعتی شری فعا کارشناسی ارشد اقتواد نوآوری 11

 پیوهشگر اقتواد رسانه کارشناسی ارشد اقتواد نوآوری 11

 پیوهشگر اقتواد رسانه کارشناسی ارشد اقتواد نوآوری 11

 های نوین پیوهشگر اقتواد رسانه کارشناسی ارشد اقتواد نوآوری 14

 ای نوآورانهوکاره پیوهشگر اقتواد کسب کارشناسی ارشد اقتواد فرهن  11

16 
 و سددداختارپیوهشدددگر حدددوزه محتدددوایی  کارشناسی ارشد مدیریت رسانه

 های نوین رسانه

11 
پیوهشددگر دیجیتددا  مارکتیندد و فعددا  در  MBAکارشناسی ارشد 

 های موبایلی زمینه استارتاپ

 پیوهشگر دیجیتا  مارکتین  MBAکارشناسی ارشد  18

11 
هدای ندوین    ابدب عمدومی و رسدانه   مدیر رو کارشناسی ارشد مدیریت رسانه

 شبکه ثقلین

 وکارهای موبایلی و فعا  کسب سینو برنامه دانشجوی دکترای مکانیک 11

11 
هددای موبددایلیو کارشددناس  فعدا  اسددتارتاپ  MBAارشد  یکارشناس

 وکارهای نوین کسب

11 
کارشناسی ارشد مددیریت رسدانه دانشدگاه    

 عالمه طباطبایی
 ی نوینها وکار رسانه پیوهشگر کسب

11 
مهندس فنی سازمان صداوسیماو پیوهشگر  کارشناسی ارشد برت مخابرات

 ی رسانهنگار نهان

14 
مهندس فنی سازمان صداوسیماو پیوهشگر  کارشناسی ارشد برت مخابرات

 حوزه بازیابی اسناد  فتاری

اي بـر   فرد بـود. سـپس پرسشـنامه    گویه منحصربه 772دستیابي به  ،حاصل این راني 
نفـر از   27و در اختیار خبرگان قرار گرفت. در این دور  شي اي نتایج راني اول تنظیممبن
از  ،موافق بودني  آنخواسته شي مواردي را که با  آناننفر خبره مشارکت داشتني و از  21
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ایـن امکـان    آنان از راني اول در هر بخش انتخاب کنني. آميه  دست  بهي ها هیگومیان مجموع 
ها برگزینني. راني سوم، با تحلیل نتـایج رانـي دوم ادامـه     به هر تعياد از میان گویه را داشتني که
درصـي از خبرگـان را کسـ  کـرده      17هایي که در دور دوم، موافقت حـياقل   یافت و گویه

حذ  شيني. پرسشـنامه بـر مبنـاي افـزوده شـين       ها هیگوبودني، با توجه به اجماع روي این 
درصي طراحي شـي و در   37ي زیر رأها با  درصي و حذ  گویه 37-17ها با حينصاب  گویه

ـ نها نفر از خبرگان در این راني مشارکت کردني. در 75اختیار کارشناسان قرار گرفت.   91 تی
 شي.احصا وکار استروالير  ميل کس  ومب بخش اصلي 5 در قال  هیگو

 . مراحل انجام پژوهش2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي پژوهش يافته

 :میمواجه هیدسته گو 1راني سوم، با  انیدر پا

درصـي( بـا    17گان در راني دوم )پنل خبر ياعضا ينسب تیکه اکثر یيها هی( گوالف

 (هگوی 11) وجود دارد. ياجماع نسبشان اني و در مورد اعالم موافقت کردهها آن
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در  يول اني را کس  نکردهدر راني دوم  شيه  فیتعر ينسب تیکه اکثر یيها هی( گوب

نفـر( را بـه    73پنل خبرگان )درصي موافقـت حـياقل    ياعضا يموافقت نسب ،راني سوم

 (هگوی 33) .نيا هيیراني به اجماع رس نیو در ا اني دست آورده

و در  انـي  در راني دوم را کسـ  نکـرده   شيه  فیتعر ينسب تیکه اکثر یيها هی( گوج

 نیها شکل نگرفته اسـت و بـه همـ   نحذ  آ ایه شين افزود يبرا يراني سوم هم اجماع

 (هگوی 72)داشت.  ياظهارنظر قطعشان  درباره توان ينم لیدل

و در  انـي  کـرده موافقت را کسـ    ينسب زانیم نیکمتر ،که در راني دوم یيها هی( گود

ـ    73پنل خبرگان )حـياقل   يها موافقت نسبحذ  آن يبرا ،راني سوم ه نفـر( شـکل گرفت

 (هگوی 1). ها در نظر گرفتآن ياجماع بر مخالفت را برا انتو يو م است

ـ بـه تحل  کـه پژوهش هستني  نیا يها يدسته اول و دوم خروج يها هیگو آنهـا در   لی

 .میپرداز يوکار م قال  بوم ميل کس 

 مشتريانبنديبخش

ـ تبل، سازمان شنیکیهوشمني و اپل يها يکاربران گوش» ي، تجـار  يدهنـيگان و شـرکا   غی

 هاي اجماعي ما بودني. گویه« محتوا يکننيگانیتولو اط  خاص مخ بازار

ي هوشمني تلفن همـراه بـا بخـش    ها يگوشسازمان صياوسیما براي فعالیت بر بستر 

هـاي اختصاصـي سـازمان     از مشتریان مواجه است که همان کاربران اپلیکیشـن  اي عميه

هسـتني. سـازمان   صـورت بـالقوه    ي هوشـمني بـه  ها يگوشصورت بالفعل و دارنيگان  به

برودکست خود، ارائـه خـيمات بـه جامعـه      خيماتصياوسیما در این بستر نیز همانني 

ي هوشـمني تلفـن همـراه نیـز     هـا  يگوشـ کنـي. در بسـتر    هي  حياکثري را پیگیري مي

. تولیـي محتـواي   هسـتني مشتریان فضاي تبلیغاتي این بسـتر،   ترین مهمدهنيگان از  آگهي

تجاري و شراکت در سود نیـز بخـش دیگـري از خـيماتي     عقي قراردادهاي  ،اختصاصي

سـازمان  در این بستر بـه مشـتریان تجـاري خـود ارائـه کنـي.        تواني يماست که سازمان 
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 يو خاص و با استفاده از محتوا 7 ین يبازارها يبرا يگذار با هي  تواني يم مایصياوس

 يکننـيگان یتولبسـتر ارائـه کنـي.     نیـ مختلـف ا  يها گروه بهخيمات خود را  ،يتخصص

و  برنـي سازمان بهـره   از سوي جادشيهیاز بستر ا توانني يم ي نیزریتصو و يصوت يمحتوا

بخش از  نیخاص ا يدرآمي يها ميل فیخود را ارائه کنني. امکان تعر ييیتول يمحتوا

ـ انتشار و  يصورت فروش فضا به زین انیمشتر  ياتیـ کـارمزد از فـروش تول   افـت یدر ای

 وجود دارد.

ايارتباطيهکانال

، سـازمان  شـن یکیهوشـمني و اپل  يهـا  يگوشـ هـاي   رانـي دلفـي گویـه    3پس از انجـام  

2بستر
OTT ،مایبرودکست صياوس يها شبکهو  1ياجتماع ونیزیتلو، 3برودبني يبسترها 

هاي موبـایلي سـازمان    خاص اپلیکیشن طور بهي هوشمني و ها يگوشبه اجماع رسیيني. 

. هسـتني ترین کانال ارتباطي سازمان با مشـتریان خـود    مهم ،ي هوشمنيها يگوشبر بستر 

تبلیغ و کمـا بـه رسـانين     را برايگر کانال اصلي  نقش مکمل و یارينیز  ها کانالسایر 

راه ارتباطي سازمان صياوسیما بـا جامعـه    نیتر يسنتگرفتن بازار دارني.  به دستپیام و 

ي هـا  يگوشـ گر بسـتر  رییـا  توانـي  يمسیستم برودکست سازمان است که  ،مخاط  خود

 شيه جادیا يها رساختیاز ز تواني يسازمان م هوشمني در ارتباط با مخاطبان خود باشي.
                                                      

 ژهیو ازین ای ياز بازار است که بر رو يکوچک يا هیبخش حاش Niche market) :يسیبه انگل) ژهیبازار جاو. 7
 ژه،یـ و اریبسـ  ازین هیبازار هي  خود را بر پا ،يابیبازار تیریگونه از مي نیا .متمرکز شيه است ژهیو يکاال ای ای

 .ف کرده استیتعر يشناخت تیجمع يها يژگیکاال و و تیفیک ،يمتیدامنه ق
 يیـ خواه ينظرتان دسترس مورد يبه محتوا يکیر مکان و با هر دستگاه الکترونروش در هر زمان و در ه نیدر ا. 2

 خواهي بود. عیوس اریبس یيایگستره پوشش جغراف نترنت،یا يبا توجه به گستردگ جهیداشت. در نت
ویـيئو آنـالوه   بانـي در توزیـع    پهن. پهناي باني وسیع است با اطالعات انتقال به معني در ارتباطات مخابراتي، پهناي باني. 3

اگرچـه   .یـرد گ هاي اختصاصي بروي یا فرکانس ثابت قرار مي اشاره دارد که کانال تلویزیون کابلي هاي از قيیم به سیستم
هاي ویيئویي به انيازه کافي کیفیت باالیي دارد کـه نیـاز    باني ویيئویي در جریان محتواي ویيئو اینترنت به وسیله فایل  پهن

 .شود نیز استفاده مي IPTV باني ویيئویي بعضي اوقات براي توصیف  دهي. پهن به اینترنت پهن باني را افزایش مي

 يهـا  شـبکه  طریق از را مخاطبان بیشتر ارتباط امکان تواني يم که است خيمات از يا مجموعه اجتماعي . تلویزیون1
 و مخاطبـان  افـزایش  بـراي  اجتماعي يها شبکه ظرفیت از استفادهاز دیيگاه برودکسترها به  .آورد فراهم اجتماعي
 .شود يم گفته اجتماعي تلویزیون تلویزیوني، يها برنامه در بیشتر جذابیت ایجاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C
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 يعنـوان بسـترها   بـه  نترنتیتحت پروتکل ا ونیزیبرحس  تقاضا و تلو يئویدر حوزه و

تـرین   از مهـم  يکـ ی OTTارائه خيمات  ي.نارتباط با مخاط  استفاده ک برايرسان  ياری

 فـا یا يا رسانه عیصنا یيدرآميزا در يست که نقش مهمابازنشر محتو يماتخي ها بخش

در دامنـه   ياجتمـاع  يهـا  شـبکه  يریکـارگ  بـه   مقصـود از تلویزیـون اجتمـاعي،    کني يم

بـا   يونیـ زیتلو اتیـ تجرب يگـذار  امکان به اشـتراک است که کارکردهایي نظیر  ونیزیتلو

، 7پـي  صيا مبتني بـر آي خيمات   یترک ،کاربران نیب يمتنوع تعامل يها استفاده از روش

ــپ ــ، حضــور و کنفــرانس و2يفــور امی ــا تلو یييئوی ــزیب ــتغ، ونی نقــش کــاربران از  ریی

 شـامل:  يونیـ زیتلو مشاهيه اتیکننيگان فعال در تجرب کننيگان منفعل به شرکت مشاهيه

، 9يبرنامـه اجتمـاع   يگـذار  نشـانه ، 1کـاربر  از سويمحتوا  يیتول ،3محتوا شرفتهیپ يناوبر

 .سازد يمو... را فراهم  1نموردپسني واقع نشي ،1ينیپسني

نحوهارتباطبامشتري

ـ آنال يبانیپشت» ـ از طر ارتبـاط ، (سیسـرو  دلخـواه )سـلف   اسـتفاده ، شـن یکیدر اپل نی  قی

بنـيي   به جمع هاآنهایي هستني که درباره  گویه« ياجتماع ونیزیتلوو  کاربران يها کامنت

ـ بـر ا  تیـ خودِ کاربر اسـت کـه فعال   نیا (سیسرو )سلفدلخواه  استفادهدر  رسیيیم.  نی

دست بـه  موجود،  يمحتواها انیاز م ،خود لیو م ازین يو بر مبنا کني يم يبستر را ناوبر

حل مشـکالت   يبرا شنیکیوقت در اپل تمام يبانیپشت ستمیس ایوجود  زني. انتخاب مي

از  توانـي  ي، مـ آنان ينهادهاشیو پ هانظر افتیکاربران، در کنار در هاي پرسشو پاسخ به 

ترین منابع  کاربران از مهم يها بستر باشي. کامنت نیسازمان بر ا يارتباط يها وهیش گرید

 توانـي  يآن رسانه اسـت کـه مـ    يکل يفضا ایشيه و   ارائه يمحتوا خصوصها در  رسانه
                                                      

1. VOIP        2. IM 

 تلویزیوني محتواي با مردم معاشرت و تعامل نحوه در اساسي تغییر یا از گرفته نشئت اجتماعي تلویزیون ایيه. 3
گذاري آن تا تولیي محتواي مرتبط یا مشارکت در تولیي برنامه اصلي و ناوبري  از انتخاب محتوا و به اشتراک .است

 محتوا بر بستر تلویزیون اجتماعي.
4. UGC       5. Bookmark        6. Like 

7. dislike 
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ارائـه   .کني يمحتوا فراهم م يیو اعمال نظرات کاربران در تول ها يساز برنامه يرا برا زمینه

از دوسـتان بـا امکـان     يکاربر و فهرست براي يکانتکت شخص ای با ياجتماع ونیزیتلو

 ایـ و امکان چت و ارسال متن، عکس  ستمیجستجو در س تیحذ  و اضافه، وجود قابل

و  تانموردعالقـه دوسـ   يهـا  اطالع از کانـال  همچنین  در هنگام استفاده از محتوا يئویو

 توانـي  ياست که سازمان م يامکانات از دیگر ،يساز يمحتوا و شخص جادیا شنهاد،یارائه پ

و مخاطبان خود قرار دهي. انیمشتر اریشکل در اخت نیبه ا

ارزشپيشنهادي

خـيمات   يسـاز  يسفارشـ ، و مخاط  گسترده عیپخش وس شبکه، فاخر يمحتوا يیتول»

تر از آنتن بـر   افزون يمحتوا ارائه، نسبت به رقبا يا حرفه يمحتوا يیتول امکانیي، محتوا

هـاي نهـایي در ایـن بخـش      گویه« مایصياوس برنيو  متخص  يانسان يروین، بستر نیا

ـ توانـي نقـش    يمـ  مایصياوس برنياست.  . سـازمان  کنـي  فـا یاعتمـاد را ا  قابـل  نـه یگز ای

 ببرداز شهرت و اعتبار برني خود در میان مخاطبان نهایت استفاده را  تواني يمصياوسیما 

خـيماتي اسـت کـه     ازجمله کاربر لیارائه خيمات بر اساس م را به دست گیرد. و بازار

ي تولیـي  هـا  رسـاخت یزبا ارائه آن نسبت به رقبا به برتري برسي. وجود  تواني يمسازمان 

ي و در اختیار داشتن نیروي ریوتصو يصوتمحتوا عالوه بر سابقه طوالني تولیي محتواي 

سازمان صياوسیما فعالیـت در ایـن عرصـه و     لیتفعا انساني متخص ، شرایط را براي

ي بنـي  رتبـه بـا تعریـف    تواني يمجذب مخاط  مهیاتر ساخته است. سازمان صياوسیما 

و تولیـي   ـمشابه آنچه براي تولیيات بستر برودکست وجود داردـ -تولیيات بستر موبایل

ـ در ، دست برتـر را  شود يمنامیيه « الف ویژه»محتواي فاخر که در اصطال   ازار تولیـي  ب

آن خـود کنـي. بـه بیـان دیگـر، سـازمان        تصویر بـر ایـن بسـتر نیـز از     و محتواي صوتي

ي جـز تولیـي و ارائـه    ا چـاره ، هـا  رسانهصياوسیما براي جذب مخاط  در فضاي امروز 

ي هوشمني براي سـازمان صياوسـیما کـه    ها يگوشمحتواي فاخر نيارد. فعالیت بر بستر 

 تـر  افزونبا ارائه محتوا و خيماتي  تواني يمودکستر است، سازمان بر یا آنماهیت اصلي 
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از آنتن برودکسـت سـازمان، زمینـه جـذب مخاطـ  و ایجـاد ارزش بـراي         تر خاصو 

. در اختیـار داشـتن نیـروي انسـاني     فـراهم کنـي  وکار سازمان  در ميل کس  را مخاط 

لـي فعالیـت   متخص  در استخيام و یا حضور افرادي که در استخيام سازمان نیسـتني و 

نیز زیرمجموعه برنـي سـازمان   شان  و برني شخصي شيه  شناختهدر سازمان  هاآني ا حرفه

ـ سـازمان   وکـار  کس ، زمینه مناسبي براي ایجاد ارزش در شود يمصياوسیما تعریف   رب

سـنتي، نقـش اصـلي را در سـبي مصـر        طور بهبستر است. سازمان صياوسیما که  این

ي از مخاطبان بـالقوه و بالفعـل اسـت    ا گستردهد، داراي شبکه دار بر عهيه ي مردما رسانه

 نیتـأم سـازمان   از سـوي شـيه    ي خـود را از بسـترهاي ارائـه   ا رسانهي اصلي ازهاینکه 

ي خـود و ایجـاد   ا رسـانه ي ها تیظرفي همه ریکارگ بهصياوسیما با  ،  در کنار آنکنني يم

داراي مزیـت   ،، از ایـن حیـث  مـينظر ي هـا  امیپبراي تبلیغ و رسانين  هانآیي بین افزا هم

 رقابتي نسبت به رقباي خود در این بستر است.

منابعکليدي

، کـاربران  تیـ حاصـل از فعال   کـالن داده ي، فن يها رساختیز، سازمان ویآرش» يها هیگو

خاص سـازمان   نگیبرنيي، ا حرفه يمحتوا يیتول امکان، خاص يها يو دسترس مجوزها

. آرشـیو  به اجماع رسیيني در بخش منابع کلیيي« ميرن يجافکار سن ستمیس، مایصياوس

ــالمي     ــوري اس ــیماي جمه ــازمان صياوس ــهس ــوان ب ــترده عن ــر گس ــیوهاي  نیت آرش

فـراهم  در صورت  ،تصویري در مقیاسي عظیم و به قيمت تاریخ رسانه در ایران و صوتي

ـ این منبـع کلیـيي را    تواني يمي، بردار بهرهبراي ي الزم ها رساختیز آمين  شیازپـ  شیب

روز و  ي فني بـه ها رساختیزداراي  ،کار گیرد. سازمان صياوسیماي جمهوري اسالمي به

 گسـترده  يریکـارگ  به .اني شيهي سازمان مهیا ها تیمأمورنیاز و  بري است که بناا گسترده

زمان با تحـوّل در صـنعت رسـانه    هماي،  هاي هوشمني رسانهفراینيدر  فناوري اطالعات

با خـيمات گسـترده و    مایگیري سازماني هوشمني را براي صياوس کلش نهیدر جهان، زم

مجموعـه  اسـت.   در آینيه آنهاي کلیيي  نیازمنيي ازجملهجيیي فراهم آورده است که 
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ي هوشمني تلفن همراه، منـابعي  ها يگوشي فعالیت سازمان بر بستر برا ها رساختیزاین 

مینه فعالیـت کـاربران بـر بسـتر     . سازمان صياوسیما با ایجاد زشوني يمکلیيي محسوب 

ي اجتماعي، ظرفیت عظیمي براي اسـتفاده و  ها شبکهي هوشمني تلفن همراه و ها يگوش

. سـازمان  يیآ يم حساب بهدارد و جزء منابع اصلي فعالیت سازمان  7داده ي کالنریکارگ به

، عهـيه دارد  ي کـه بـر  ا ژهیـ وي هـا  تیمأمورصياوسیما به دلیل جایگاه حاکمیتي خود و 

ي در سـاز  برنامـه براي  ها رسانهي خاص و بیشتري نسبت به سایر ها يدسترسمجوزها و 

ملـي در اختیـار دارد کـه در صـورت اسـتفاده درسـت و        عمومـاً ي خـاص و  هـا  حوزه

زمینه مهیاي تولیـي   .از منابع کلیيي سازمان محسوب شود تواني يمي ا حرفهي ساز برنامه

بـا   نیـز کـه   صياوسـیما  تحقیقـات زمان باشـي. مرکـز   از منابع کلیيي سـا  تواني يممحتوا 

صياوسیما و بـا اسـتفاده از    ازین موردي ها نهیزممطالعه، پژوهش و سنجش در  تیمأمور

ـ ر برنامهي، گذاراستیسمنظور  ي علمي بهها روش ي، نظـارت و ارتقـاي   سـاز  برنامـه ي، زی

کـاربران   مينظري ا سانهرو رونيهاي  ها يساز برنامه تواني يمي رسانه ملي ها برنامهکیفي 

 منابع کلیيي سازمان است.دیگر را مشخ  سازد، از 

هايکليديفعاليت

ـ تول، لیبستر موبا يمناس  برا يمحتوا يیتول» ـ فـاخر بـر ا   يمحتـوا  يی ـ تغ، بسـتر  نی  ریی

اسـتخراج   يمشـخ  بـرا   يالگو هیته، 2يبه نظارت و رگوالتور يگر ياز تصي گاهیجا

و  رسـاخت یز جـاد یا، متخصـ   يانسـان  يرویـ هياشت نو نگ جذب، کاربران التیتما

انتشـار در   يو مهنيس عیتوز يها وهیدر ش يبازنگر، داده کالن میعظ رساختیز تیریمي
                                                      

بـوده و   میو حجـ  يهیـ چیپ اریکـه بسـ   کنـي  يها اشـاره مـ   از اطالعات و داده يا به مجموعه یا بیگ دیتا داده کالن .7
مشـکل اسـت. بـا     يسـنت  يکـاربرد  يهـا  برنامـه  ایو  يداده دست گاهیپا تیریمي يا با ابزارهانهپردازش آ ،رو نیازا

و  يیـ جي يشـنهادها یو پ يیـ کـاهش زمـان، توسـعه محصـوالت جي     هـا،  نهیکاهش هز توان يداده م از کالن استفاده
 .وکار را مقيور ساخت تر کس  هوشمنيانه يریگ میتصم
تصویر فراگیر در فضـاي مجـازي، هـيایت و نظـارت بـراي تولیـي و انتشـار محتـوا و          و سازي خيمات صوت استانيارد .2

کننيگان خيمات در ایـن عرصـه، تهیـه،     اي و فرهنگ اسالمي ـ ایراني، صيور مجوز به ارائه  رسانهخيمات مبتني بر اخالق 
 فراگیر تصویر و هاي کاربردي و سامانيهي حوزه صوت هاي اجرایي، دستورالعمل ها، روش نامه تنظیم و تصوی  نظام
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ــا ــاز يفض ــعهي، مج ــاختیز توس ــرم و اپل رس ــنیکیپلتف ــادیا، ش ــوا  ج ــازار محت  يب

ي بنـي  جمـع « رقابـت  طیشـرا  تیـ هم نزدن اصـول بـازار و رعا   برو نیز  ریتصو و صوت

در این بخش بوده اسـت. سـازمان صياوسـیماي جمهـوري اسـالمي ایـران        ش ماپژوه

ریزي هيفمني براي ميیریت و تولیـي محتـواي متناسـ  بـا میـل و نیـاز        منظور برنامه به

کاربران، موظف به تهیه الگویي مشخ  براي استخراج تمایالت کاربران و تولیي محتوا 

داده حاصل از فعالیت کـاربران بـر    ز کالنا تواني يمآن است. سازمان همچنین  بر اساس

ي متفاوتي ا رسانهدر این زمینه استفاده کني. مخاط  هر بستر، ذائقه  شيه جادیاي بسترها

عالقـه دارنـي    عمومـاً ي هوشـمني  هـا  يگوشـ ي دارد. کـاربران  ا رسـانه با سایر بسترهاي 

و مفیـي باشـي.   در این بستر، کوتاه، صـریح و در اصـطال ، مختصـر     شيه  ارائهمحتواي 

و تمایالت کاربران خود در این بسـتر، بـه تولیـي     ازهاینصياوسیما بایي با شناخت دقیق 

ي هـا  يگوشـ محتواي مناس  اقيام کني. انتشـار محتـوا در فضـاي مجـازي و در بسـتر      

ي نـو و بـيیع متناسـ  بـا همـین      هـا  روشخاص و  راهبردهاينیازمني اتخاذ  هوشمني

 يطراحـ متناسـ  بـا فضـاي برودکسـت      اغلـ  یمي کـه  ي انتشار قيها روشفضاست. 

نیازهـاي امـروز نیسـت. سـازمان صياوسـیما الزم اسـت بـا اتخـاذ          پاسخگوي ،اني شيه 

نظیـر ویروسـي کـردن     ،يمجـاز ي جيیي مهنيسي انتشـار در فضـاي   ها وهیشو  ها روش

ـ   کنيو ... اقيام به بازنگري در این حوزه  ها امیپ  ،ران. صياوسیماي جمهـوري اسـالمي ای

توسـعه مـياوم    بـه  نیـاز  ،ي هوشـمني تلفـن همـراه   هـا  يگوشـ براي فعالیـت بـر بسـتر    

بـازار محتـواي    جـاد یا .آنهـا دارد ي دائمي ساز نهیبهي پلتفرم و اپلیکیشن و ها رساختیز

سـایر   و این امکان را هم براي محتواهـاي تولیـيي سـازمان    که ينحو به صوت و تصویر

 ، شبکه خانگي و ...( و هـم بـراي محتواهـاي تولیـيي    ي سینمایيها لمیفتولیيکننيگان )

ترین اقياماتي است که سازمان صياوسیما بـراي رونـق بـازار     از مهم ،کاربران مهیا سازد

ي کـاربران  ا رسـانه ي هوشمني در سبي مصـر   ها يگوشمحتوا و نیز افزایش سهم بستر 

ترین  از مهم ،و مؤثرق ، خالکارآمي يانسان يروین يجذب و نگهيار انجام دهي. تواني يم

ي در فضاي رقـابتي امـروز بایـي انجـام دهنـي.      ا رسانهي ها سازمانیي است که ها تیفعال
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بـا توجـه بـه جایگـاه حـاکمیتي خـود و        ،سازمان صياوسیماي جمهوري اسالمي ایران

ن رقابت نابرابري با سایر فعـاال  تواني يم در عملبرخورداري از امکانات و منابع دولتي، 

رصه داشته باشي. افزون بر این، انحصار پخش برودکست سـازمان صياوسـیما در   این ع

این بسـتر   بهي ورود انحصاري ها نهیزمباعث تقویت  تواني يمي کشور نیز ا رسانهفضاي 

کـه   ي جيیيها پلتفرمو  ها رسانهدر فضاي نوین  که يدرصورتي امور بشود. گر يتصيو 

ي انحصاري وجـود نـيارد و سـازمان بـا     گر يصيتي ریگ شکلذاتي متکثر دارني، امکان 

رفتن در جایگـاه رگوالتـوري و   گي اساسي خود، بهتر است با قرار ها تیمأمورتوجه به 

ایــن عرصــه، خــود  بــهگــذاري و ایجــاد شــرایط بــراي ورود ســایر بــازیگران  مقـررات 

و ن ایـن عرصـه   با سایر فعـاال  رقابتبا رعایت شرایط  همچنیني را واگذارد. گر يتصي

 بر هم نزدن اصول بازار، به تعامل با سایر بازیگران در این بستر بپردازد.

شرکايکليدي

 دهنـيگان  ارائـه ، رسـاخت یدر حـوزه ز  يمل ينهادها، تلفن همراه ياپراتورها»هاي  گویه

کـاربر   يمحتـوا  دهنيگان ارائهي، ریوتصو يصوت يمحتوا يکننيگانیتول، برودبني سیسرو

در نهایت به  «فناورانه يها و پلتفرم ها استارتاپي، تجار يو شرکا دهنيگان غیتبل، ساخته

ي هـا  يگوشـ فعالیـت بـر بسـتر    بـراي   مایبرودکست صياوس يها شبکه اجماع رسیيني.

مشـارکت و همکـاري اپراتورهـاي ارتبـاطي تلفـن       ،بیش از هر بخش دیگري ،هوشمني

وزه زیرسـاخت ارتبـاطي و   هـم در حـ   تواني يم. همکاري با اپراتورها ينطلب يمهمراه را 

پهناي باني مصرفي کاربران بسترهاي موبایلي سـازمان و هـم در حـوزه تولیـي محتـواي      

محتوا در شـبکه خـانگي،    يکننيگانیتول مشترک و عقي قراردادهاي تجاري شکل بگیرد.

محتـوا در فضـاي    يکننـيگان یتولي سـینمایي،  هـا  لمیفـ  کننـيگان  عیتوزي، سازلمیفدفاتر 

ي همکاري مشـترک بـا سـازمان    ها نهیزمي دارااینستاگرام و ... همه و همه مجازي نظیر 

 يریوتصـو  يصوت يمحتوا ي هوشمني هستني.ها يگوشصياوسیما براي فعالیت بر بستر 

محتـوا   نیا يیتول يبرا يا است. حال اگر سازمان رسانه يا رسانه تیابزار فعال نیتر ياصل
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. سـازد  يفراهم م خودرشي و توسعه  يبرا يمناسب هنیزم ،پرداخت نکرده باشي زین يا نهیهز

 مایاوسـ موتور محرک حرکـت سـازمان صي   تواني يکاربر ساخته م يمحتوا گر،ید  عبارت به

 يهـم بـرا   ،بسـتر  نیـ هوشمني تلفن همراه باشي. ارائـه محتواهـا بـر ا    يها يبر بستر گوش

 رفتنیرفته در حال پـذ  دهنيگان رفته سازمان سودآور است. آگهي يو هم برا يکننيگانیتول

ـ ابـزار بازار  ایعنوان  به نترنتیو قبول ا نیآنال يها يآگه ـ   يقـو  يابی بـا   ژهیـ و ههسـتني  ب

ــاوري رســانه، تمایــل آگهــي هــا شــرفتیپ ــر در حــوزه فن ي هــا غــولدهنــيگان و  ي اخی

 توانـي  يمـ اسـت و ایـن    افتهی  شیافزاي ا رسانهي به حضور در بسترهاي نوین گذار هیسرما

را فـراهم کنـي. هـم در زمینـه      آنهـا ي و ا رسـانه ي هـا  سـازمان کاري مشترک بین زمینه هم

ي مشترک تجـاري، امکـان زیـادي بـراي     ها تیفعالتبلیغات و پخش آگهي و هم در زمینه 

ــین ســازمان صياوســیما و آگهــي   يهمکــار ــيگان و  ب وجــود دارد   گــذاران هیســرمادهن

 تواننـي  يمـ ي نو و انگیزه بسیار ها يهیابا  ها رسانهي جيیي در عرصه ها پلتفرمو  ها استارتاپ

ي ده شتابرقم بزنني. سازمان صياوسیما با ایجاد مرکز  ها رسانهتحوالت عظیمي در دنیاي 

شود. عالوه بر این،  کني و خود نیز از قِب ل آن منتفع مي کما مي ها يهیاایيه، به بارور شين 

ـ تر شـين ا  به بزرهيیي ي جها پلتفرمو  ها استارتاپهمکاري و شراکت با   بـازار کمـا   نی

ي برودکست سـازمان صياوسـیما   ها شبکه .گردد يبازمکه سود آن به همه مجموعه  کني يم

 تواننـي  يمبخش اصلي سازمان و متولي اصلي تولیي محتوا در سازمان صياوسیما،  عنوان به

و پخـش  در زمینه تبلیغ، جذب مخاطـ ، تولیـي محتـوا بـراي ایـن بسـتر و نیـز اسـتفاده         

 ي هوشمني همکاري داشته باشني.ها يگوشبر بستر  شيه  ارائهمحتواهاي 

جرياندرآمدي

روابـط   جـاد یا، هـا  برنـيها و سـازمان   غاتیتبل، از حق نشر يدرآمي ثابت ناش»هاي  گویه

کـاربر   يدرآمـي بـا فـروش محتواهـا     کسـ  ، کشور يبا دو اپراتور برتر مخابرات يتجار

« تر از آنتن افزون يو فروش محتوا ارائهو  داده کالن فروش، حق اشتراک فروش، ساخته

بـا تعریـف    توانـي  يمي الزم به اجماع رسیيني. سازمان صياوسیما ها حينصاببا کس  
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ــا    ــيي ی ــار اســتفاده از محصــوالت تولی ســازوکار حقــوقي و بســترهاي الزم، از هــر ب

اتورهاي تلفن همـراه  کس  درآمي کني. اپر ،دیگران از سويکاراکترهاي تلویزیوني خود 

ي هوشـمني هسـتني و عقـي    هـا  يگوشترین شرکاي سازمان براي فعالیت بر بستر  از مهم

هم در حوزه زیرساختي و پهناي باني اینترنت موبایل بـراي بسـتر    ،قراردادهاي همکاري

ي را نصی  توجه  قابلدرآمي  تواني يمي تجاري مشترک ها تیفعالمنظور  موبایل و هم به

سـازمان بارگـذاري    جادشيهیاتولیي و بر بستر  شخصاًني. محتوایي که کاربران سازمان ک

در صورت  ها رسانه، زمینه مناسبي را براي تبلیغات تجاري و نیز فروش به دیگر کنني يم

بـراي عرضـه و فـروش     توانـي  يمـ . سـازمان  کنـي  يمـ برخورداري از کیفیت الزم فراهم 

 اگرچـه کارمزد کس  درآمـي کنـي.   با دریافت  کاربران، از سويمحتواي بارگذاري شيه 

ـ فعالسازمان صياوسیما تمرکز اصلي  ي هـا  يگوشـ بـر بسـتر    را ي عمـومي خـود  هـا  تی

 توانـي  يمـ بر مبناي ارائه رایگان خيمات به کاربران قـرار داده اسـت، سـازمان     ،هوشمني

زمان براي ارائه خيماتي افزون بر خيمات عمومي، اقيام به فروش حق اشتراک کني. سـا 

ي مربـوط بـه حـریم    هـا  استیسصياوسیما در صورت تحقق الزامات حقوقي و رعایت 

از فعالیـت کـاربران بـه     آمـيه   دسـت   بهداده  با فروش کالن تواني يمخصوصي کاربران، 

ي تجاري، اطالعات مهمي را در زمینه رونيهاي اجتمـاعي و میـل   ها شرکتو  ها سازمان

تـوان   ارائه کنني. همچنـین مـي   هاآنتولیيات و خيمات و سلیقه کاربران و مشتریان براي 

از آنتن برودکست سـازمان، زمینـه جـذب     تر خاصو  تر افزونبا ارائه محتوا و خيماتي 

 .کردفراهم  را کس  درآمي براي سازمان ومخاط  

ساختارهزينه

توســعه  نــهیهز، فــاخر يمحتــوا يیــتول نــهیهز، و توســعه قیــتحق نــهیهز»هــاي  گویــه
 يهـا  نـه یهز، متخصـ   يانسان يرویجذب و نگهياشت ن نهیهز، و پلتفرم ها رساختیز

و  هـا  يهیا يده مرکز شتاب جادیا نهیهزي، معنو تیو حق مالک تیرا يکپ يیمربوط به خر
، داده کـالن  يریکـارگ  بـه  نـه یهزي، رگوالتور نهیهز، بستر نیبر ا یيمحتوا يها استارتاپ
 يسـاختار سـازمان بـرا    رییتغ نهیهزو نیز  عاتاطال يو شبکه مل تاسنترید سیتأسهزینه 
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نقـش جـيي در    ،تحقیـق و توسـعه   کـه  آنجا ازبه اجماع رسیيني. « بستر نیدر ا تیفعال
تـوجهي را    رقم قابل يا رسانهي ها بنگاهدارد، بسیاري از  رسانهصنعت  فنّاورانهتغییرات 

بـا رونـي تغییـرات     شين همگام. سازمان صياوسیما براي دهني به این کار اختصاص مي
نیازمني هزینه کـردن در امـور    ،يا رسانهخالقیت  چرخه به شکل دادنو  ها رسانهجهاني 
و توسعه است. تولیي و ارائه محتوا با باالترین کیفیت ممکـن و متناسـ  بـا هـر      قیتحق
که تولیيات  گونه همانگذاري بیشتري نسبت به حالت عادي است.  نیازمني سرمایه ،بستر
. دارنـي بودجه بـاالتري   به نیاز ،هستني 7تولیي عظیم فراینيکه داراي « الف ویژه»ه با درج

ـ از اهم يا رسانه يها ازآنجاکه سرعت انتقال اطالعات در سازمان برخـوردار   يادیـ ز تی
 يلیموبـا  شـن یکیاپل اسـت.  يضـرور امـري  روز  ي فنـاوري هـا  رساختیزتوسعه  ،است

 سـتم یو س مارکتینگ يکيگذار برا ستمیتن، سگفتار و م ر،یپردازش تصو ستمیکيگشا، س
که سازمان بـراي   هستنيمواردي  ازجمله سازمان ویها و آرش از داده يبردار بهره کپارچهی

هزینـه   هـا آنبپردازد و متناس  با  هاآنبایي به توسعه  هوشمنيي ها يگوشفعالیت بر بستر 
متخص  است.  يروین حوزه، نگهياشت نیدر ا يانسان يروین يها چالش گریاز دکني. 
 روهـا ین نیا يروح يها يژگیو و سو ایاز  يفیک يانسان يرویجذب ن يباال برا يتقاضا
 تیرضـا  تـأمین  يبرارا  يسخت طیشرا از سوي دیگر، آنان يو توقعات مال ازهایو البته ن
 ،شرایط الزم براي جـذب و نگهياشـت نیروهـا    نیتأم .آورد فراهم مي روهاین نیا يشغل

ر  هزینه است. سازمان صياوسیما به همان نسبت که براي اسـتفاده دیگـران   نیازمني ص
کسـ  درآمـي کنـي، بـراي اسـتفاده از محتـواي        توانـي  يماز محتواهاي تولیيي سازمان 

رو،  یـن ازارایـت اسـت.    ملزم به پرداخت حـق مالکیـت معنـوي و هزینـه کپـي      ،دیگران
و خـود نیـز از    کنـي کما  ها يهیاشين  دهي ایيه، به بارور با ایجاد مرکز شتاب تواني مي

نیازمنـي صـر  هزینـه اسـت.      ،قِب ل آن منتفـع شـود. ایجـاد چنـین مرکـز و سـاختاري      
 ،ي هوشـمني هـا  يگوشبه نهاد اصلي رگوالتوري و تنظیم مقررات براي بستر  شين لیتبي
ي متعـيدي  افـزار  نـرم ي و افـزار  سختي ها رساختیزي ساز آمادههزینه و  صر  به یازن
گرفتـه شـيه در    کار به يهافراینيدر ي بسیار است. ها نهیهزاختصاص  الزمه آن،که  ددار

                                                      

1. Big Production 
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و نیـاز بـه    اسـت  ياز سـطح فعلـ   اترو پردازش اطالعات فر تیریمي داده کالنخيمات 
دارد. ایجـاد   هـا آناستفاده از  ،تینها دربازخواني و  ،ي، ميیریتآور جمعي ها رساختیز
داده  ي کـالن ریکـارگ  بـه ي و سـاز  رهیـ ذخو ... براي کيگشایي ي کيگذاري، ها رساختیز

شبکه ملي اطالعات و ایجـاد مرکـز اطالعـات     سیتأس ي ویژه است.گذار هیسرمانیازمني 
بـرداري و   بهـره  ي،انـياز  راهي فني بسیار بـراي  ها رساختیزتجهیزات و  به ملي نیز نیاز

بقـا بایـي بـه سـمت      بـراي  هـا  سـازمان  .طلبـي  يمـ که هزینه زیـادي را   داردکارگیري  به
سـازي   ي خالق و یادگیرنيه حرکت کنني. هزینه این تغییـر سـاختار و چابـا   ها سازمان

 .شود يمسازمان لحاظ  وکار کس ي ميل ا نهیهزسازمان براي فعالیت بهتر، در ساختار 

 گيري نتيجهبحث و 

بسـتر   بر را سازمان صياوسیماوکار  بوم ميل کس  توان ي، مپژوهش يها افتهیاساس  بر

 گذاشت: شیبه نما 3در قال  شکل  ،يصورت کل به ،تلفن همراه ي هوشمنيها يگوش

ی ها یگوشوکار سازمان صداوسیما بر بستر  . مدل پیشنهادی کسب9نمودار 

 تلفن همراه هوشمند
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ت بلکـه  ها فعال اس در انتخاب و دریافت پیام تنها نههاي همگرا  مخاط  جيیي رسانه

توزیـع اطالعـات پیـيا     فراینياي، جایگاهي بيیع در  با مشارکت در تولیي محتواي رسانه

کـاربران  »شـامل وجـوه    ،يبازار چنيوجهسازمان با یا  ،کرده است. در بخش مشتریان

بـازار  » ،«يتجـار  يدهنـيگان و شـرکا   غیتبل»، «سازمان شنیکیهوشمني و اپل يها يگوش

 يو خـاص بـا اسـتفاده از محتـوا      ین يبازارها يبرا يگذار هي براي مخاط  خاص 

سـازمان   گـر، ید  عبـارت  . بـه شود يم ریدر ميل تصو« محتوا يکننيگانیتول»و « يتخصص

برودکستر خـود، عمـوم جامعـه را مخاطـ  بـالقوه       تیگونه که در ماه همان مایصياوس

ان خاص و بـازار  از مخاطب ،حال نیدارد و درع ينگاه حياکثر زیعرصه ن نیدر ا ،داني يم

. با توجه به گسترش امکـان تولیـي محتـوا بـراي عمـوم کـاربران،       غافل نخواهي بود  ین

 ي بود.نگروه مشتریان سازمان خواه ترین مهم ،محتوا یيکننيهتولان مخاطبر

و  موجودنـي  يلیموبا شنیکیو اپل تیسا يعنیکاربران،  يمرسوم برا عیتوز يها کانال

کرد که در کنار بستر  فیتعر زیرا ن« برودکست سازمان يها شبکه» توان يها معالوه بر آن

ــ هــا يگوشــ ــي اتو يم ــن ــي ) يبســترها»رســان باشــي.  ياری   و(« VODو  IPTVبرودبن

 ریسـا (« ونیـ زیدر دامنـه تلو  ياجتمـاع  يهـا  کهشـب  يریکـارگ  )بـه  ياجتمـاع  ونیزیتلو»

بـه ایـن    ه هسـتني. هوشـمني تلفـن همـرا    يها يسازمان بر بستر گوش يارتباط يها کانال

همـه   تواني يم کهدامنه وسیعي است  ،دامنه ارتباطي سازمان براي فعالیت کاربران ترتی ،

هوشـمني،   يها يدر بستر گوش يبا مشتر ارتباط رو، ینازا. ردیدر برگبسترهاي آنالین را 

ـ آنال يبانیپشـت »مانني  یيها راه قیاز طر و میرمستقیغ یا میمستق يا صورت اثر شبکه به  نی

ي که کاربر بنا بـه میـل و   ا گونه بهیعني  («سیسرو استفاده دلخواه )سلف» ،«شنیکیدر اپل

« کـاربران  يهـا  کامنت قیارتباط از طر»و  کني يماز امکانات و محتوا استفاده  ،زمان خود

ي هـا  شـبکه ي ریکـارگ  بـه که با  «شامل برودکست و برودبني ياجتماع ونیزیتلو»در کنار 

 هـاي  به تولیـي برنامـه   ها،بازخوردبر اساس ي برودبني و برودکست، هابستراجتماعي بر 

 خواهي بود. پردازني، ميمطابق میل کاربر 

 تیـ که مز يا فاخر و حرفه يبا ارائه محتوا تواني يبه کاربران م يشنهادیپ يها ارزش
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 نـه یمتخصـ  در زم  يروهـا یارائـه شـود. حضـور ن    ،نسبت بـه رقباسـت   نسازما ينسب

است  يگرید تیمز ،هستني مایدر کنار برني صياوس يبرني شخص يکه دارا يازس برنامه

 يکه سازمان قادر به استفاده از آن در شبکه پخش گسترده خود است. هنوز بخش بزرگ

ـ نوجود دار انیاز مشتر ـ . انـي نک ياسـتقبال مـ   شیي که از انتخاب از پ  يبخـش فرصـت   نی

 نیـ که با استفاده از شهرت برني خـود ا  آورني فراهم مي يا رسانه يها بنگاه يجذاب برا

کـه از کـاربر و    يها بـر اسـاس اطالعـات    ارائه خيمات و برنامه. رنيیبازار را به دست بگ

ـ آ ياو به دست مـ  يها يمني و عالقه قیسال ،تینحوه فعال تحـت عنـوان    داده( )کـالن  يی

 يبسـتر بـرا   نیـ سـازمان در ا  گـر ید يشـنهاد یارزش پ ،یيمحتوا ماتخي يساز يشخص

 کاربران است.

 تیفعال يسازمان برا ييیدو مؤلفه از منابع کل «يفن يها رساختیز»و « سازمان ویآرش»

حاضر که سـهم   يکما کنني سازمان در مواجهه با رقبا توانني يعرصه هستني که م نیدر ا

مجوزهـا  »ها، نآنهاست، به رقابت بپردازد. در کنار آ اریاز بازار در حال حاضر در اخت يادیز

ـ یامن لیـ گـزارش کـه بنـا بـه دال     هیـ سـازي و ته  برنامه يبرا« خاص يها يسترسد و  ایـ  يت

سـازمان قـرار    اریـ در اخت انحصاري طور به ،«مایبرني سازمان صياوس»واسطه  و به يتیحاکم

نسبت به رقبـا، دسـت بـاال را در     «يا حرفه يمحتوا يیتول تیامکان و ظرف» به همراه ،دارد

کـه در چـارچوب   نیـز   «يافکارسنج ستمیوجود س. »دهي يقرار م سازمان اریرقابت در اخت

 در شـبکه « کـاربران  تیـ حاصـل از فعال   داده کـالن »سازمان و با استفاده از  قاتیمرکز تحق

 .استبستر  نیدر ا ييیمنابع کل گریاز د ،يیآ يسازمان به دست م ياجتماع

 يهـا  رسـاخت یزبـا توسـعه    الزم است رانیا ياسالم يجمهور يمایصياوس سازمان

 يهـا  رسـاخت یز ازجملـه   فناورانـه  يبسـترها  ریپلتفـرم و سـا   ،شـن یکیاعم از اپل ،خود

ـ ته»بـا   تیـ فیسـازي باک  منظور برنامـه  به ها داده کالناز  يبردار و بهره تیریمي  يالگـو  هی

 قیـ قشر جوان و نوجوان که عال خصوص به-«کاربران التیاستخراج تما يمشخ  برا

انتشـار   يو مهنيس عیتوز يها وهیدر ش يبازنگر»و  ـ  د را دارنيمخت  به خو يازهایو ن

ـ تول»بـه   -مخصوص به خود را دارد يها تیها و ظرف که ظرافت ـ« يمجاز يدر فضا  يی
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ـ تول»صـورت   هم بـه  آن «لیبستر موبا يمناس  برا يمحتوا بپـردازد.  « فـاخر  يمحتـوا  يی

سـهم   ،يمجـاز  يبـازار فضـا    آشـفته  نیدر ا تواني ياست که م يا فاخر و حرفه يوامحت

جـذب و  »اسـت کـه    يهیدهـي. بـي   شیاز سبي مصر  و توجه کاربران افـزا  را سازمان

 يمحتـوا  يیـ خالق و صـاح  برنـي کـه تـوان تول    ، «متخص  يانسان يروینگهياشت ن

بسـتر اسـت.    نیـ در ا ازمانسـ  تیفعال گرید تیاولو ،و مخاط  پسني را دارني يا حرفه

سـازان   برنامـه  يرا برا نهیکه زم- ریصوت و تصو يبازار محتوا جادیسازمان با ا نیهمچن

جامعـه مخاطـ     يخـود را بـرا   ييیتول يمحتوا تا کني يمحتوا فراهم م يکننيگانیو تول

 نیـ در ا «يگـر  يتصـي  يجا به يرگوالتور گاهیجا»و قرار گرفتن در  ـگسترده ارائه کنني

 طیشـرا  تیـ ن اصـول بـازار و رعا  هـم نـزد   بر»حذ  انحصار و  ساز نهیزم تواني يبازار م

 .شود« رقابت

ـ نتریا خـيمات دار  تلفن همراه در کشور که عهـيه  ياصل ياپراتورها ـ موبا تن ـ ن لی  زی

 خـيمات بـه   يدسترسـ  نـه یسازمان خواهني بود  چه در زم يشرکا نیتر ياز اصل ،هستني

ت شرکت مخابرات و شرکت ارتباطـا  .شتریب يتجار يها يهمکار نهیو چه در زم نیآنال

ـ فعالبراي الزم  يها رساختیز جادیا نهیدر زم زین رساختیز ـ آنال يدر بسـترها  تی و  نی

دهنـيگان   ارائـه  نـه یدر زم يهمکار يوزارت فرهنگ و ارشاد برا نیو همچن ها يدسترس

هـا را  آنمـا در حـوزه کـالن هسـتني کـه       يراهبـرد  يشرکا يدرخواست ييئویو خيمات

 ساز نهیزم تواني ينهادها م نیبا ا ي. همکارمیا هدنام نها رساختیدر حوزه ز يمل ينهادها

 .باشيبستر  نیارائه خيمات به کاربران در ا يرشي و ارتقا

 يبـرا  ياریبسـ  يهمکار يها نهیزم ،يمل نترنتیاطالعات در کنار سامانه ا يمل شبکه

دارد. وزارت فرهنگ و ارشاد  مایهوشمني با سازمان صياوس يها يبر بستر گوش تیفعال

اسـت کـه هماننـي     VOD کننيگان عیتوز به ييهو سامان ازیامت ياعطا يمتول زین يماسال

داشـته   مایبـا سـازمان صياوسـ    يمشترک يهمکار يتوان يمبرودبني  ستمیدهنيگان س ارائه

کـاربر   يمحتوا يکننيگانیخصوص تول به ،يریوتصو يصوت يمحتوا يکننيگانیي. تولباش

ـ تول يمحتـوا  يبارگـذار  ایبا فروش  ،ساخته از  ،سـازمان  يهـا  شـن یکیخـود در اپل  ييی
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برودکسـت سـازمان در کنـار     يهـا  بسـتر هسـتني. شـبکه    نیـ و مهـم در ا  ياصل يشرکا

 يسـازمان بـر بسـترها    تیگر و مکمل فعالیاری توانني يبرودبني، م خيماتدهنيگان  ارائه

بـا   توانـي   مـي  مایباشني. سازمان صياوس يا رسانه يکپارچگیو حرکت در جهت  لیموبا

تر شين و رونـق بـازار    بزره يرا برا نهیزم ي،یجي يها ها و پلتفرم با استارتاپ يهمکار

موتور  زیدهنيگان ن يو آگه يتجار يشرکا. کني لیهوشمني تسه يها يفعاالن بستر گوش

ي از دهنيگان بخش بزرگـ  بازار آگهي  بستر خواهني بود نیدر ا تیفعال ياقتصاد محرک

 ي.ده ميدرآمي رسانه را تشکیل 

 هیـ سـازمان پا  ،ي هوشـمني هـا  يگوشـ در بخش جریان درآمـيي سـازمان بـر بسـتر     

 يریـ گیپ گـان یصـورت را  ارائه خيمات به عموم مخاطبـان بـه   يخود را برا يها تیفعال

 يتر از آنـتن، محتـوا   افزون يارائه محتوا يفروش حق اشتراک که در ازا اماخواهي کرد 

 يهـا  انیـ مخاطبـان اسـت، از جر   يشيه بـرا  يازس يسفارش يمحتوا ایو  غاتیبيون تبل

هـا هـم    و عقـي قـرارداد بـا شـرکت     يروابـط تجـار   جادیسازمان خواهي بود. ا يدرآمي

ازجملـه شـراکت در    ،سـازمان  يتجار يها تیفعال يو هم برا غاتیو تبل يمنظور آگه به

ـ از درآمـي سـازمان در ا   ي، بخش مهمي دریافت صر  هزینه تبلیغاتجا به هاسود آن  نی

صـوت   يتواکاربران در بازار مح ياز فروش محتوا يافتیبستر خواهي بود. پورسانت در

 ریسـازمان در سـا   ياختصاصـ  ياز اشتراک محتواها يافتیدر کنار پورسانت در ریو تصو

و  يملـ  يهـا  بـه سـازمان   داده کـالن اسـت. فـروش    یيمـوارد درآمـيزا   از دیگربسترها، 

 توانـي  يکاربران م يخصوص میو حفظ حر يقانونالزامات  تیبا رعا يتجار يها شرکت

 سازمان باشي. یيدرآميزا يبرا يگریعرصه د

وکار مجازي در دنیاي اطالعـات و ارتباطـات، در حـوزه اقتصـاد      هاي کس  فرصت

هـاي   و چـالش  یاد شـيه هاي  . با توجه به فرصتدارنيي توجه قابلجایگاه بسیار  ،رسانه

ي در گـذار  هیسرماهاي  اغل  فرصت که رسي نظر ميپیش رو در حوزه اقتصاد رسانه به 

گـردد. در عرصـه    بـازمي  فناورانـه بـه ابـياعات و اختراعـات     ها و رسانهزمینه ارتباطات 

ي ثابت اقتصادي و ها يگذار هیسرماهاي آنالین با  ارتباطات نوین، ابياع اینترنت و شبکه
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ه اســت و گســترش کــردخلــق و تــأمین  را هــاي فرهنگــي، مناســبات نــویني پشــتیباني

را اي  وکارهاي جيیـي رسـانه   تر شيه و ایجاد کس  لحظه سریع هر ،روزآمي هاي فناوري

 يا نهیبخش ساختار هز دربنابراین عجی  نیست که   بخشیيه است توسعه هر چه بیشتر

 یيهـا  نـه ی. هزباشيو توسعه  قیمعطو  به تحق نهیهز انیبستر، عميه جر نیسازمان در ا

 ر،یپـردازش صـوت و تصـو    هـاي   سـامانه  ،داده کالن رساختیز شن،یکیچون توسعه اپل

در حـوزه   مـوارد اسـت.   نیها و ... ازجمله ا استارتاپ يده و مرکز شتاب تاسنترید سیتأس

ي هـا  نـه یزمکـرد در   عمـيه نیازمنـي هزینـه    طـور  بـه یي مـواجهیم کـه   ها چالشبا  داده کالن

 به، جستجوي، ساز رهیذخي، آور جمعل شام داده کالني حوزه ها چالشزیرساختي هستني. 

که براي نگهياري امـن   هستنيمراکزي  تاسنترهاید. هاست داده ي و تحلیل کالنگذار اشتراک

و مکمل و زیرساخت الزم براي شبکه ملـي اطالعـات    روني کار ميه و مطمئن اطالعات ب

کرد بسیاري اسـت.   نیز مستلزم هزینه آنهاي، تعمیر و نگهياشت انياز راهروني.  به شمار مي

 بـه  یـاز ني هوشـمني تلفـن همـراه    هـا  يگوشـ فعالیت بر بستر  منظور بهسازمان صياوسیما 

از  پشـتیبان  هپـردازش، نگهـياري، بـروز رسـاني، حفـظ و تهیـه نسـخ       بستري امن بـراي  

 دیتاسنتر است. سیتأسرو، نیازمني  اطالعات خود و کاربران دارد و ازاین

محـور هسـتني کـه بـا      سـاختارهایي حمایـت   ها ستارتاپاو  ها يهیاي ده شتابمراکز 

از و  کننـي  وکارهاي نوپا پشـتیباني مـي   ها و کس  گیري استارتاپ از شکل ،گذاري سرمایه

ـ ا يفعـال و دارا  يها گروه  يآموزش و توانمنيساز ،یيشناسا قیطر  ،نوآورانـه  يهـا  يهی

 .ينکن يمري را پیگیها آنمحصوالت  يساز يها و تجار گروه وکار توسعه کس 

سـازمان بـراي    و به این ترتی ،اولیه است  هاي نیازمني هزینه ،مرکزي نیچن سیتأس

بایـي   ،ي هوشـمني هـا  يگوشـ و زیرساختي  یيشين و رونق گرفتن بازار محتوا تر بزره

 .کني ها استارتاپي در گذار هیسرماو  سیتأساقيام به 

 ایـ  يازهـا یو مطـابق بـا ن  ساختار سازمان به ساختار منعطـف، چابـا    رییتغ نهیهز

وجـوه   ریسـا  ،يمربوط بـه رگوالتـور   يها نهیعصر، در کنار هز نیدر ا يا سازمان رسانه

ـ  نشـر یـا   حق پخـش و حـق   يیخر .دهني يسازمان را شکل م نهیساختار هز ـ را يکپ  تی
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خـش  ب ،اسـت  کـرده که رئیس سابق سازمان صياوسیما بیـان   گونه آن ،ينیمأت يمحتواها

دهـي.   تشکیل ميچه در داخل و چه در خارج از کشور  را رسانه ملي اي از بودجه عميه

مسابقات  ،هاي ورزشي برنامه ،ستنيم يها برنامهمختلف،  يها الیسرو  ها لمیف حق پخش

جذب و . از این جمله استرادیویي و تلویزیوني  يها برنامهفوتبال جام جهاني و دیگر 

 يبخش اسـت. بـرا   نیا ياساس يها نهیاز هز یکي دیگرخالق  يانسان يروینگهياشت ن

کـه   يا نهیحياقل هز ،کاري رویعنوان ن به اي خالق رسانه فرد ای يریکارگ بهیا  استخيام

 ینتـأم  و ازیـ موردن سـتم یحقوق استخيام به همراه حياقل س هیپا ،بایي براي آن پرداخت

 .است يکار يحياقل فضا

بسـتر موبایـل، بـازیگران     بـاره ( در7357) يصيقیشینه پژوهش بررسي کردیم که پدر 

را در سه عرصه سیاستگذاري، تولیي محتوا و عرضه محتوا شناسایي کرده اسـت.   رگذاریتأث

 در توزیـع محتـوا را اپراتورهـاي مخـابراتي تلفـن همـراه، اپراتورهـاي        مـؤثر او بازیگران 

هـا بـه دلیـل نقـش در صـيور مجـوز نصـ          دهنـيه خـيمات اینترنـت و شـهرداري     ارائه

ي توزیـع محتـوا و   هـا  کانـال دانسته است. ما نیز در این پژوهش،  افزار و زیرساخت سخت

برودبنـي   يبسـترها ، OTT بسـتر ، سـازمان  شـن یکیهوشـمني و اپل  يهـا  يگوشـ دسترسي 

(IPTV  وVOD)  که در پـژوهش   رسي يمایم. به نظر  احصا کرده ي رااجتماع ونیزیتلوو

ي هـا  جنبـه مـينظر بـوده اسـت امـا صـيقي،       افزاري و محتوایي کـار  ي نرمها جنبهحاضر، 

اسـت. در سـایر     کـرده ي و زیرساختي در برهه انجام پژوهش را بیشتر لحـاظ  افزار سخت

. بـا توجـه بـه پـژوهش قاسـمي گـودرزي       خورد يموجوه پژوهش نیز این نکته به چشم 

عنوان یا بسـتر   ي هوشمني بهها يگوشکه بررسي تخصصي بستر  رسي يم( به نظر 7351)

 عمومـاً مفهـومي   عنـوان  بـه ي اجتمـاعي  هـا  شـبکه هـاي   اورانه، در مقابل بررسي ویژگيفن

 در پژوهش گـودرزي شيه  ارائه يشنهادیارزش پبوده است.  ها تفاوتاین  منشأافزاري،  نرم

کـاربران   يخود برا تر يخيمات تخصصو  غنا و اعتبار محتوا ،يامکانات ارتباطات ازعبارت 

ـ تول ،و مخاطـ  گسـترده   عیپخـش وسـ   شـبکه هـاي   ر با گویهکه به ترتی ، متناظ است  يی

خـيمات   يسـاز  يسفارشـ  ،نسـبت بـه رقبـا    يا حرفه يمحتوا يیتول امکان و فاخر يمحتوا
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ـ تر از آنتن بـر ا  افزون يمحتوا ارائهو  یيمحتوا و رفـع   تیـ احسـاس هو  اسـت.  بسـتر  نی

نامـه   ي پایـان هـا  يگـ ژیو، از هيفمني محصوالت و خيمات غاتیامکان انجام تبلي، زدگ دل

ي پـژوهش  هـا  يژگـ یونیز از  متخص  يانسان يروین و مایصياوس برنيگودرزي است و 

ي خاص سازمان صياوسیما احصـا شـيه اسـت.    ها يژگیوحاضر است که بنا به شرایط و 

در بخش جریان درآمـيي ـ کـه آخـرین بخـش اسـت کـه قاسـمي          ها پژوهشاشتراکات 

. حق عضویت که همان هاست حوزهـ بیشتر از سایر   گودرزي به بررسي آن پرداخته است

حق اشتراک پژوهش ماست، در صورت ارائه خيمات بیشـتر و خـاص، افـزون بـر ارائـه      

اطالعـات را بیـان    خيمات عمومي رایگان است. قاسمي گودرزي درآمي ناشي از فـروش 

اي تبلیغـاتي  را داریم. درآمـيه  کالن داده فروشکرده است و ما در مقابل، درآمي ناشي از 

با دو اپراتور برتـر   يروابط تجار جادیاو نیز  ها سازمانشامل تبلیغات برنيها و  تواني يمکه 

 ي مهم جریان درآميي در هر دو پژوهش است.ها بخشباشي، از  کشور يمخابرات

 اي راهکارهاي مديريتی ـ رسانه

اي،  نـوین رسـانه   هاي بازار محتواي صوت و تصـویر فراگیـر در بسـترهاي    ایجاد زیرساخت

هاي فني و محتـوایي در   و فراهم کردن امکان رشي استارتاپ ها يهیادهي به  ایجاد مرکز شتاب

بـرداري از   سـازي، اسـتخراج و بهـره    یـره ذخي ميیریت ها رساختیزي نوین، ایجاد ها رسانه

هـاي سیاسـتگذاري، تولیـي، توزیـع و مهنيسـي انتشـار        داده، بازنگري در شیوه ظرفیت کالن

اي، ایجـاد سـازوکار حقـوقي بـراي تنظـیم       محتواي تولیيي سازمان در بسترهاي نوین رسانه

محتوا و ایجاد ساختار رگوالتوري بسترهاي نوین رسـانه در سـازمان، ایجـاد سـازوکار      بازار

از کـاربران در بسـترهاي نـوین     استفادهکارگیري استعيادهاي برتر تولیي محتوا و  جذب و به

هـا و بسـترهاي فناورانـه، نظیـر فینگرپرینـت و واترمارکینـگ بـراي         پلتفـرم  اي، توسعه رسانه

وکار کلي سـازمان   ي نوین و بازنگري در ميل کس ها رسانههاي تجاري از بستر  يبردار بهره

 هـا  رسـانه اي و سازگاري با فضاي رقابتي  انطباق با بسترهاي نوین رسانه منظور بهصياوسیما 

 يیریتي پژوهش حاضر است.موارد کاربردي ـ م ازجمله
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