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In parallel with emergence of digital media in the media industry and 
facilitation of content production and distribution, a great number of startups 
have been created in the media industry. Considering the two-way 
communication between entrepreneurship and media industry is 
identification of the existing entrepreneurial opportunities in the media 
industry deemed the most essential needs or components in this area. 
Currently, a limited number of research programs have been conducted on 
the linkage between media entrepreneurship and identification of relevant 
opportunities in Iran. The present research is regard practical in terms of the 
purpose and exploratory mix in respect of data collection and analysis. The 
objective of this investigation is to identify entrepreneurial opportunities in 
the media startups in Iran. Thus in this research, some deep semi structured 
interviews were arranged for 12 media experts and entrepreneurs with the 
aim of identifying the existing entrepreneurial opportunities in the field of 
media startups. In the qualitative section, the targeted sampling method for 
achieving the theoretical saturation and in the quantitative section, the 
systematic sampling method were used. The data were collected by means 
of the two methods of deep interview (in the qualitative section) and 
questionnaire (in the quantitative section). In the qualitative section, the 
existing opportunities in the media industry were identified by using the 
thematic analysis techniques. Additionally a pairwise comparison 
questionnaire was designed and distributed among the experts and 
entrepreneurs to establish the relationship between identified trends and 
opportunities intensity of their counter impact. the data gathered from the 
questionnaires were analyzed by the DEMATEL technique and finally 67 
opportunities in 9 different segments of the media industry were identified. 
These opportunities, inter alia included news coverage, amusement, 
information service, advertisement, training/education and cultural areas.    
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ي وکارهاکســبهاي دیجیتال در صــنعت رســانه و تســهیل تولید و توزیع محتوا، با ظهور رســانه

سانه  ست. با توجه به ارتباط دوسویه جادشدهیانوپاي زیادي در صنعت ر کارآفرینی و رسانه،  ا

ــایی  ــناس ــتش ــنعت از هافرص ــتهي کارآفرینانه موجود در این ص نیازهاي این حوزه  نیتربرجس

اي و هاي معدودي در رابطه با کارآفرینی رســانه. در حال حاضــر پژوهششــودیممحســوب 

ــایی  ــناس ــتش ــنعت در ایران هافرص ــدهانجامي این ص ــر از نوع هدف  ش ــت. پژوهش حاض اس

کاربردي و از حیث جمع آوري و تحلیل داده ها، پژوهشی آمیخته اکتشافی  محسوب می شود 

ستارتاپ. هدف این پژوهش شناسایی فرصت اي در ایران بوده هاي رسانههاي کارآفرینانه در ا

 12اي با ي رسانههاهاي موجود در حوزه استارتاپاست. در این پژوهش براي شناسایی فرصت

سانه صاحبهاي نفر از خبرگان و کارآفرینان ر صورت گرفت.-ي عمیقهام ساختاریافته  در  نیمه 

بخش کیفی از شیوه نمونه گیري هدفمند تا رسیدن به اشباع نظري و در بخش کمی نیز از نمونه 

ساس تکنیک  ستماتیک بر ا سی شدنمونه گیري  ستفاده  شیوه  باجمع آوري داده  .ا صاحبه دو  م

انجام گردید. در بخش کیفی با اسـتفاده عمیق (در بخش کیفی) و پرسـشـنامه (در بخش کمی) 

شد. عالوه بر از تکنیک تحلیل مضمون فرصت سایی  شنا صنعت،  هاي موجود در این بخش از 

ــت ــاهاي این، براي تعیین رابطه بین روندها و فرص ــناس ــدهییش ــدت  ش ــانياثرگذارو ش بر  ش

شنام س شد. دادهیکدیگر، پر سات زوجی طراحی و بین خبرگان و کارآفرینان توزیع  هاي ه مقای

ــنامه ــش ــل از این پرس ــتفاده از تکنیک حاص ــدند و در نهایت  DEMATELها با اس  67تحلیل ش

هاي خبري، شــامل فرصــت هافرصــتبخش مختلف صــنعت معرفی گردید. این  9فرصــت در 

  نگی بودند.تبلیغاتی، آموزشی و فرهی، رساناطالعسرگرمی، 

در  هااستارتاپ براي نانهیکارآفر يهافرصت يبند تیو اولو ییشناسا). 1401عقبائی، محدثه؛ کریمی، آصف؛ لبافی، سمیه. (استناد: 

  299-283)، 2( 56، نشریه توسعه کارآفرینی،صنعت رسانه

DOI: doi.org/ 10.22059/JED.2022.310680.653463 
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  مقدمه

صت سب دیجد يهافر سانه، ظاهر م یمختلف يهاشکل به ،وکارک صنعت ر  در. شوندیدر 

ند تا دانش جدکرده يادیز يهاتالش محققان ر،یاخ دهه طول ئه تعار يدیا با ارا  يبرا یفیرا 

منسجم و جامع  ی)، با ساختن چارچوبAchtenhagen, 2008; Khajeian, 2017رسانه ( ینیکارآفر

سانه قاتیدر تحق از ابزارها و اقدامات الزم  يریگبا بهره تینها ) و در ,2016Hang( 1نوآورانه ر

کارآفر هت  نه ینیدر ج ند ( جادیا، اي رســــا  & Achtenhagen,2017;Hoag, 2008; Horstکن

Hitters, 2020.(  ،عاریف مختلف در این حوزه ها از با وجود ت جامع ترین تعریف  یکی از 

ـــانه اي را  ـــک پذیري براي خلق یا 2017( یانخواجه ئکارآفرینی رس ) ارائه کرده و آن را ریس

ـــت ـــف فرص ـــی، تقلیدي) از منابع  داندیها مکش نه (رادیکال، اقزایش ـــتفاده نوآورا با اس که 

سخ  سانه (محتوا/پلتفرم/داده کاربر) در پا صی از (مالکیت/کنترل) در فرمی از ر به نیاز بخش خا

بازار (کسب وکار یا مشتریان) چه به صورت تالش فردي و چه با خلق سرمایه جدید با مدیریت 

سازمان و کسب سود (پول/توجه/رفتار مورد عالقه) از یکی از منابع  هايیتکارآفرینانه موجود

، یا هر مشــتري که حاضــر به پرداخت پول (مشــتریان مســتقیم، تبلیغات کنندگان، مشــتریان داده

در نتیجه این تعریف، مطالعه در مورد موضــوع  اطالعات مصــرف کنندگان) براي آن اســت. 

کارآفرینی رســـانه اي، دانش کارآفرینی مبتنی بر درك عملکرد صـــنعت رســـانه را ارائه دهد 

)Achtenhagen,2017 ستر دیجیتال نیز مورد توجه سال هاي اخیر کارآفرینی رسانه اي در ب ). در 

مام و تال بر ت هاي دیجی ناوري  تأثیر ف نه  هاي زیادي در زمی ته و پژوهش  قان قرار گرف یژه محق

 .(Donders et al., 2018; Olleros & Zhegu, 2016; PwC, 2016) صنایع و مشخصاً صنعت رسانه

هاي  که  ـــب تال نظیر ش هاي دیجی ناوري  ـــرفت ف با پیش کارآفرینی  ما از  ، تغییر دانش و درك 

ماعی، این ها، فضــــاي ابري و ... اجت یاء، ابرداده  ـــ نت اش  Paoloni, Secundo, Ndou and)تر

.Modaffari,2019:185) مل در عا به عنوان مهم ترین  تال  نه دجی هاي رســــا ناوري  و نقش ف

سب وکار پرداخته شکل شد و نوآوري در ک ستیابی به ر دهی ابزارها، کانال ها و پلتفرم هاي د

 ;Giones & Brem, 2017; Kraus et al., 2019; Nambisan, 2018; Nambisan et al., 2018) اند
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Shen et al., 2018).  

هاي پژوهش برهیتکهاي دیجیتال در کشور بیش از ، صنعت رسانهشدهانجامهاي طبق بررسی

سان نظري و ارائه مدل شنا ها و الگوهاي بومی مبتنی بر دانش روز بر پایه تجربیات فعاالن و کار

صنعت ا شود و عالوه بر این در حوزه مدیریت دانش و انتقال تجربه نیز خأل وجود داره میاین 

ــويدارد. از ــبدیگر، با توجه به نوپا بودن هر دو حوزه کارآفرینی و س ــانهوکارهاکس اي ي رس

اسـت که ضـرورت انجام  گرفتهنانجامدیجیتال در ایران، بررسـی و مطالعات کافی در این زمینه 

هاي کارآفرینانه . از اینرو هدف این پژوهش شناسایی فرصتدهدیمتر را نشان ي بیشهاپژوهش

 اي در ایران بوده است. هاي رسانهدر استارتاپ

  مروري بر مبانی نظري و پیشینه تحقیق

اي و ي رسـانهوکارهاکسـبدر زمینه نقش کارآفرینی در رشـد  شـدهانجامپیشـینه مطالعات 

ـــانه بر کارآفرینی  راتیتأث ـــد. به طور مثال هوگرس ) 2008(1به حدود دو دهه پیش می رس

تحلیلی کیفی از رتبه بندي استارتاپ ها در صنایع رسانه اي در مقایسه با دیگر صنایع در ایاالت 

شی دیگر هوگ و کامپین ( سانه 2012متحده ارائه کرده و در پژوه )به انگیزه هاي کارآفرینان ر

یاالت متحده و همچنین موانع نه پرداخته  اي در ا نا نه کارآفری عالیت هاي بهی به ف ها  ورود آن 

ستارتاپ هاي داخلی نیز خواجه ئیان ( سازي 2013اند.در زمینه ا ) مطالعه اي در رابطه با تجاري 

ـــت. مقیمی و  ـــانه اي در ایران ارائه کرده اس ـــوي کارآفرینان رس نوآوري هاي دیجیتال از س

عه کارآفرینی رســـانه اي از طریق آموزش مهارت ) نیز در مطالعه خود به توســـ1398همکاران(

سی کرده  شی و منابع مالی برر سانی، منابع اموز سه بخش منابع ان شاره کرده و آن را در  محور ا

ـــانه اي در بخش 1397اند.خلفی و همکاران( ـــعه کارآفرینی رس ) نیز در همین زمینه براي توس

ــازي مخاطی در پلتفرم هاي اجتماعی از  ــازمانی درگیرس ــتریان، تعریف س ــایی مش ــناس طریق ش

ــیر  ــازي، مدیریت مس ــازي، انتخاب ابزارهاي درگیرس ــنهادي، انتخاب نظام درگیرس ارزش پیش

ــی  ــنهاد کرده اند. در پژوهش ــالح آن را پیش ــنجش موفقیت برنامه و اص ــازي، س فرایند درگیرس
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سالم زاده و تاج پور( سانه  )1399دیگر،  شرکت هاي نوپاي ر شکل گیري  چالش هاي کلیدي 

اي در ایران را در شش دسته چالش هاي حقوقی و قانونی، چالش هاي زیرساختی، چالش هاي 

ســـرمایه انســـانی، چالش هاي تامین مالی، چالش هاي مرتبط با اعتبار رســـانه اي و چالش هاي 

ــایی کرده اند ــناس ــتراك مطالعات این حو. محتوایی ش ــتفاده و تاثیر فناوري هاي وجه اش زه اس

 ,Dumont & Ots, 2020; Giones & Brem, 2017; Horst) رســانه هاي دیجیتال بر کارآفرینی

Järventie-Thesleff & Perez-Latre, 2019; Kraus et al., 2019; Li, Su, Zhang & Mao, 2017; 

Nambisan, 2018; Shen, Lindsay & Xu, 2018(عات متمرکز ب طال نه و م عت در زمی ـــن ر ص

 & Achtenhagen, 2017; Hang, 2016; Horst) کارآفرینی رســانه اي و صــنایع خالق اســت

Murschetz, 2019; Khajeheian, 2017; Price Schultz & Jones, 2017; Zboralska, 2017( .  

مختلف صنایع  يهاانبوهی از گوشه بازارها در بخشوجود ذکر این نکته ضروري است که 

ـــان منجر به ورود بازیگران جدید به بازار و ایجاد پلتفرم هاي پایدار دیجیتال در زمینه  ياهرس

ـــرگرمی( )و تغییر Rohn,2018اطالعات، ارتباطات، تبادل کاال و خدمات و همچنین بازي و س

) Donders, Enli, Raats & Syvertsen, 2018; Wirtz & Elsäßer, 2017مدل هاي کســب وکار(

ــود.   ــمی ش ــت ها نی، ا ي نیزطح فرددر س ــاغل  جادیا يرا برا نانیکارآفر يتحوالت فرص مش

ــ دیجد ــوالت و خدمات در امتداد مس ــعه محص ــانه ها ریو توس دهد  یم شیافزا تالیجید يرس

)2018; Nambiasan, 2019Kraus,et al.,.( سن و همکاران ) در پژوهش خود تعاریف 2011(1هان

ی که متکی بر عناصر فرصت و فرایندهاي مربوطه است، فرصت را به دو دسته مفهومی و عملیات

ضی( سیم کردند. در پژوهش هاي داخلی نیز ولی نفس و قا صت را 1395تق ) با مرور ادبیات فر

ــیاري کارآفرینانه،  ــتجوي نظام مند معرفی و به نقش هوش ــخیص یا جس ــول دو فرایند تش محص

ـــ ـــت اش ـــخیص فرص ـــنایی با بازار در تش ـــبکه هاي اجتماعی و آش ـــوفیه و ش اره کردند. ص

صت و کارآفرینی، ادبیات این حوزه را 1397همکاران( ) نیز با مرور نظام مند مطالعات حوزه فر

عات داخلی، قوامی و  طال ند.در یکی از آخرین م ـــی کرده ا ـــی بررس ناس ـــ از منظر روش ش

ـــت کارآفرینانه و تحلیل 1400همکاران( ـــخیص فرص ) نیز به مرور تحقیقات اثرگذار حوزه تش
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  اند.پرداخته  2018تا  1994یکردشناختی آن در بازهرو

  ی شناسروش

اســت.  اکتشــافی ي داده ها آمیختهآورجمعشــیوه  نظر ازهدف کاربردي،  ازنظراین تحقیق 

ستارتاپ نظر ازهمچنین  ضوعی، ا سانهقلمرو مو صت در این حوزه، هاي ر سایی فر شنا  ازاي و 

به ســـال نظر ـــوري را در  نظر ازو در آخر  98-97هاي زمانی مربوط  نه کش قلمرو مکانی دام

شارکت کنندگان درگیرد. برمی صان نفر 12 در فاز کیفی، پژوهش این م ص و خبرگان و از متخ

و مالك انتخاب این افراد فعالیت مســتمر و  بودند ياهاي رســانهاســتارتاپ حوزه کارآفرینان

نفر از  12نمونه مورد مطالعه در فاز کمی،  سـال بوده اسـت. 5به مدت  تخصـصـی در این حوزه

سترس  ست که به روش هدفمند و در د شور بوده ا ستارتاپی در ک ستم ا سی ضا و خبرگان اکو اع

حوزه  در خبره نظرات چندین از کیفی فاز در ارزیابی، و سـنجی اعتبار برايانتخاب شـده اند. 

جمع  فرآیند بر نظارت سؤاالت و تدوین براي مشاور و راهنما اساتید و ياهاي رسانهاستارتاپ

 اعتبار براي پژوهش این کمی فاز در. شـــد اســـتفاده اطالعات تجزیه و تحلیل و آوري داده

شنامه سنجی س ستفاده  در دو بخش ظاهري و محتوایی منطقی روش از گزارش ارزیابی و پر ا

هاي اســتارتاپ حوزه خبرگان نظر از امه،پرســشــن محتوایی اعتبار تعیین منظور به. اســت شــده

 اولیه طراحی مرحله در ظاهري اعتبار تعیین به منظور همچنین. اســت شــده اســتفاده يارســانه

شنامه س سی با محدود صورت به آن توزیع و پر سخ دهندگان برر ستفاده و رفتار پا  نظرات از ا

صالحات آنان شنامه در ظاهري نظر از الزم ا س براي تحلیل داده در بخش  .پذیرفت صورت پر

  است. شدهگرفتهکیفی از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی از روش دیمتل بهره 

ضمون، تحلیل در سبت و کرد مرور را کیفی يهاداده بار چندین پس از اینکه محقق م  به ن

 به پاسخ در و یا پژوهش موضوع در را غنا بیشترین که را کیفی يهاداده کرد، پیدا تسلط آنها

شخص دارد پژوهش سؤاالت شگر . پس ازآن،کندیم م شده کیفی يهاداده پژوه را  انتخاب 

سب ها،داده کدگذاري .نمایدیم کدگذاري صاحبه برح تعریف  قبالً باآنکه مرتبط کدهاي و م

ست، ستفاده با محقق کدگذاري، مرحله اتمام از پس .شودیانجام م شده ا  خود، خالقیت از ا
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ـــب یک کدها، از یک هر براي ـــب گذاري، مرحله .کندیم انتخاب 1برچس  از یکی برچس

ساس ضمون تحلیل مراحل ینترح شد. یم م ضامین باید ابتدا کار، این برايبا شابه فرعی م  و م

 یا و بســازیم آن براي مناســب عنوان یک ســپس و دهیم دســته قرار یک در را هم به نزدیک

ضامین. کنیم انتخاب صلی، م سخ همان ا ستند سؤاالت پژوهش به پا  کیفی يهاداده از که ه

 .)1390، همکاران(عابدي جعفري و  است استخراج شده

فت،  DEMATEL روش فاده قرار گر ـــت ها در بخش کمی مورد اس ته  یاف یل  نیز براي تحل

  :است داده شده توضیح زیر در روش این مراحل

سبه -1مرحله  سخ دهندگان از :میانگین ماتریس محا سته پا شان، طبق بر تا شد  خوا ضاوت  ق

ستقیم اثر صر میان م شخص طیف مطابق را عنا صر هر .کنند ارزیابی م  از نهایی ماتریس در عن

  آمد.  دست به پاسخ دهندگان مختلف هايیسماتر عناصر حسابی میانگین

از تساوي  به )  �×��( یهمحاسبه ماتریس اثر مستقیم اولی: ماتریس اثر مستقیم اول -2مرحله 

  آمد. دست 

  شد.محاسبه ماتریس اثر نرمال: ماتریس مستقیم نرمال  حاصل  -3مرحله 

ــبه ماتریس روابط کل -4مرحله  ــتقیم کامل): ماتریس روابط  یمحاس ــتقیم و غیرمس (اثر مس

  .آمد) به دست T( یکل

ها مجموع ستون)، Tتحلیل نتایج اثرات و روابط: با توجه به ماتریس روابط کلی ( -5مرحله 

)Sها (یف) و مجموع ردRسبه م (اهمیت)، قوت  ي) درجه نقش مرکزR+S. مقدار (شودی) محا

شان م شد، مربوط بودن  دهدیاثر به خارج و به داخل را ن شتر با و هر چه مقدار آن براي عامل بی

 دهدیان م) شدت اثر یا همان اولویت عوامل را نشR – Sآن بیشتر است. به طور مشابه، مقدار (

)Wu,2012.(  

  هاافتهی

                                                           
1 Label 
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  الف) توصیف جمعیت شناختی پژوهش

  مشخصات مصاحبه شوندگان .1جدول 

  سن  جنسیت  سمت  سطح تحصیالت  رشته تحصیلی  ردیف

 45  مرد  يارسانه مدیر استارت آپ  کارشناسی ارشد  مهندسی کامپیوتر نرم افزار  1

 36  مرد  ياآپ رسانهمدیر سابق استارت   کارشناسی ارشد  مدیریت بازرگانی  2

 32  مرد  يامدیر خالق استارت آپ رسانه  کارشناسی ارشد  مهندسی صنایع  3

 29  مرد  يامدیر استارت آپ رسانه  کارشناسی ارشد  مدیریت توسعه  4

 43  مرد  يامدیر استارت آپ رسانه  کارشناسی ارشد  مدیریت اجرایی  5

 32  مرد  يارسانهمنتور استارت آپ   کارشناسی  مدیریت بازرگانی  6

 27  مرد  ياطراح و ایده پرداز استارت آپ رسانه  کارشناسی ارشد  مدیریت توسعه  7

 34  مرد  يامدیر استارت آپ رسانه  کارشناسی ارشد  مهندسی صنایع  8

 27  زن  ياکارشناس کارآفرینی در حوزه استارت آپ رسانه  کارشناسی ارشد  مهندسی کامپیوتر  9

 38  مرد  يامنتور استارت آپ رسانه  کارشناسی ارشد  امنیت شبکه  10

 35  مرد  يامؤسس استارت آپ رسانه  کارشناسی ارشد  مدیریت بازرگانی  11

 28  مرد  ياسرمایه گذار استارت آپ رسانه  کارشناسی ارشد  مهندسی صنایع  12

  

  ب) فرآیند تحلیل داده هاي کیفی

 دري مختلف استخراج و هابخشفرصت در  67 آمدهدستبهدر این مرحله بر اساس نتایج 

. در این بخش محقق با توجه شوندیمبا بررسی این مضامین فرعی مضامین اصلی تدوین  تینها

ي کرده و به خلق مفاهیم جدید در این بنددستهبه قرابت معنایی و مفهومی مضامین فرعی را 

 67که مضامین فرعی که شامل  هشددادهنشان  2حوزه پرداخته است. نتایج نهایی در جدول 

مضمون  9فرصت بود، بعد از بررسی و استفاده از نظرات خبرگان و با توجه به مطالعات پیشین به 

از دیدگاه  شدهییشناساي هافرصتي بندرتبهاست. همچنین طبق  شدهلیتبداصلی 

و  »سرگرمی يهافرصت«، »آموزشی يهافرصت« آمده، 3که در جدول  دهندگانپاسخ

داراي جذابیت بیشتري در حوزه  و ها قرار دارنددر باالترین رتبه »تبلیغاتی يهافرصت«

 يهافرصت«که  دهدیاین جدول نشان م يهاهستند. عالوه بر این، داده ياهاي رسانهاستارتاپ

 ترینیینپا »یرساناطالع يهافرصت«و  »خبري يهافرصت«، »ورزشی يهافرصت«، »همکارانه

ها در حوزه دهنده جذابیت کمتر این فرصتاند که نشانها را به خود اختصاص دادهرتبه

  است. ياهاي رسانهاستارتاپ
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ي چندمعیاره دیمتل ریگمیتصمي کمی از تکنیک هاداده لیوتحلهیتجزدر مرحله بعد، براي 

باشد، با می گیري بر پایه مقایسات زوجیهاي تصمیمدیمتل که از انواع روش. شودیماستفاده 

مندي از قضاوت خبرگان در استخراج عوامل یک سیستم و ساختاردهی سیستماتیک به بهره

ها، ساختار سلسله مراتبی از عوامل موجود در کارگیري اصول تئوري گرافها توسط بهآن

دهد، دست میسیستم، همراه با روابط تأثیرگذاري و تأثیرپذیري متقابل عناصر مذکور به

 کندصورت امتیازي عددي معین میها را بهاي که شدت اثر روابط مذکور و اهمیت آنهگونبه

)Wu, 2012(. با  شدهانجامي هامصاحبهفرصت از  67که گفته شد، در مرحله اول  طورهمان

ي هافرصتجزییات برخی از  2ي شد. جدول بندطبقهدسته  9و در  آمدهدستبهخبرگان 

  .  دهدیممضامین اصلی) را نشان ها (ي این فرصتهايبنددستهمضامین فرعی) و آمده (دستبه

  احصاء مضامین .2جدول 

  مضامین فرعی  مضامین اصلی  ردیف

  خبري يهافرصت  1

 1 .گوناگون يهاارائه اخبار با تفکیک حوزه 

 2 .انتشار آخرین حوادث و رویدادهاي پربازدید 

 3 .سامانه تحلیل اخبار 

 4 . محتوا براي کاربر يسازیپردازش اخبار با هوش مصنوعی براي سفارشپایش و 

 5 .بستر دسترسی اینترنتی به مطبوعات استانی 

 6 .استانی يابستر انتشار اخبار لحظه  

  سرگرمی يهافرصت  2

 نمایش فیلم و سریال 

 بازي آنالین 

 خدمات گیمیفیکیشن 

 سنتی در قالب اندروید هاييطراحی باز 

  مسابقات ورزشیپخش زنده 

 تلویزیونی يهاپخش زنده برنامه 

 سرویس جستجو و مشاهده ویدیو 

 ياشبکه اجتماعی چندرسانه 

 مناسب براي کودکان هايیلمو ف هایمیشننمایش و معرفی ان 

 جذاب و فکري کودکان هاييارائه باز 

 موبایلی هاييسرویس معرفی و بررسی تخصصی باز  

  یرساناطالع يهافرصت  3
 رویدادهاي فرهنگی، اجتماعی و هنري معرفی 

 نمایش زنده رویدادها 
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  مضامین فرعی  مضامین اصلی  ردیف

 اجراي وبینار 

 تخصصی مادر و کودك يهامعرفی برنامه 

 بستر پرسش و پاسخ توسط کاربران  

  تبلیغاتی يهافرصت  4

 بخشیارائه تبلیغات محتوایی آگاه 

 تبلیغاتی هايینمدیریت کمپ 

 اجتماعی يهابستر تبلیغات در شبکه 

 هایازمنديپلتفرم ن 

 خانگی يوکارهاارائه تبلیغات کسب 

 موبایلی هايينمایش هوشمند تبلیغات در اپلیکیشن ها و باز 

 شبکه معرفی محصوالت و خدمات متناسب با نیاز کاربران 

 گوناگون يهايبندمختلف در دسته يهامعرفی محصوالت موجود در فروشگاه 

 سامانه ویژه تبلیغات ویدیویی 

  نمایش و فروش آثار هنريبستر آنالین 

 شبکه تبلیغات مناسبتی  

  

  ج) فرآیند گردآوري داده ها در بخش کمی

ــی نحوه آورجمعبعد از  ــلی و فرعی جهت بررس ــامین اص ــاء مض ي نظرات خبرگان و احص

 با استفاده از تکنیک دیمتل، یک ماتریس تجمیعی طراحی شد. روندهاو  هافرصتي رگذاریتأث

در مرحله  آید.دست میماتریس روابط کل یا شدت نسبی روابط مستقیم و غیرمستقیم به سپس

نشــان  3که در جدول  دیآیمبه دســت  T) ماتریس J( يهاســتون) و Rبعدي مجموع ســطرها (

  است. شدهداده

  هافرصتي رگذاریتأثاهمیت و  .3جدول 

 R J R+J R-J RANK® RANK (J) RANK(R+J) RANK(R_J) 

  16 12 5 18 741/-0 1/295 1/018 0/227  ي خبريهافرصت

 18 5 4 15  942/-0  1/678 1/310  0/368  ي سرگرمیهافرصت

 20 3  2 13  98/-01 2/034 1/566  0/468 یرساناطالعي هافرصت

 21 2 1  14 189/-0 2/121 1/565 0/464 ي تبلیغاتیهافرصت

 19 7 3 16 027/-1 1/634 1/133 0/304 ي آموزشیهافرصت

 17 13 6 19  -756/0 1/275 1/015 0/257 ي فرهنگیهافرصت

 14 19 9 20 -427/0 0/873 0/650 0/223 ي سازمانیهافرصت

 15 14 7 17 -652/0 1/2227 0/937 0/286  ي ورزشیهافرصت
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 13 21 16 21  0/241 0/448 0/344  0/104  ي همکارانههافرصت

  

ـــتبراي  ـــخص کردن ارتباط بین فرص ها، ها و اهمیت و تأثیرگذاري و تأثیرپذیري آنمش

هاي )، از بین فرصـــتR+Jبر اســـاس معیار ( ،شـــدهدادهنشـــان   5طور که در جدول همان

سایی صتشنا شامل فر صتشده که  صتهاي خبري، فر سرگرمی، فر سانی، هاي اطالعهاي  ر

ــت ــتفرص ــی، فهاي تبلیغاتی، فرص ــتهاي آموزش ــترص ــازمانی، هاي فرهنگی، فرص هاي س

هاي هاي تبلیغاتی، فرصـــتهاي همکارانه هســـتند، فرصـــتهاي ورزشـــی و فرصـــتفرصـــت

ــتاطالع ــانی و فرص ــرگرمی در رتبهرس ــترین هاي س ــوم قرار دارند و داراي بیش هاي اول تا س

ي هاهاي ســازمانی و فرصــتهاي ورزشــی، فرصــتباشــند. فرصــتاثرگذاري و اثرپذیري می

ـــتم و نهم قرار دارند.همکارانه داراي کمترین اهمیت بوده و به ترتیب در رتبه با  هاي هفتم، هش

هاي فرصـتو  شـان اثرپذیر هسـتندها با توجه به منفی بودن، تمامی فرصـت(R-J)توجه به معیار 

صرهاي تحقیق  شترین خالص اثرگذاري، اثرگذارترین عن سوب میهمکارانه با بی در  .شوندمح

ــتنق ــتطه مقابل، فرص ــاییهاي تبلیغاتی در بین فرص ــناس ــده، داراي کمترین خالص هاي ش ش

سوب می صرهاي تحقیق مح صتشود. رتبهاثرگذاري بوده و اثرپذیرترین عن ها در هر بندي فر

  .شده استنشان داده 5در جدول  )J-R(و  )R+J(دو حالت 

  ي ریگجهینتبحث و 

سانه در بازاري در حال ظهور ي هاينوآورو مدام با تغییراتی مانند  کندیمفعالیت  صنعت ر

ـــرف مخاطبان مواجه  ـــودیمتکنولوژیک و تغییر نوع و میزان مص نقش و فعالیت  رونیازا. ش

ستارتاپ هاي  ي جدید بازار دست به تولید محصوالت و خدمات ازهایني که بر اساس ارسانها

ــروري به نظر  ــنعت ض ــدیمجدید بزنند براي این ص ــایی  .رس ــناس ــتش ي هاتیاولوو  هافرص

کارآفرینانه در صــنعت رســانه که بتواند توســط اســتارتاپ ها اخذ شــده و در راســتاي آن این 

سیار  صوالت و خدمات جدید بزنند ب ست به تولید مح صنعت، د خواهد  کنندهکمکنوآوران 

رابطه با  ي کارآفرینانه درهافرصـــتبود. در این راســـتا این پژوهش هدف خود را شـــناســـایی 

ي موجود در این حوزه شناسایی شد که در این هافرصت. ابتدا قراردادي ارسانهاستارتاپ هاي 
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دسته مختلف  9در  هافرصتکه این  فرصت کارآفرینانه شناسایی کردند 67 راستا پژوهشگران،

شدند. این بندطبقه صتي  صتشامل:  هافر صت، خبري يهافر صت، سرگرمی يهافر  يهافر

ساناطالع صتی، ر صت، تبلیغاتی يهافر شی يهافر صت، آموز صت، فرهنگی يهافر  يهافر

صت، سازمانی شی يهافر صت، ورز صتبودند.  همکارانه يهافر ساي هافر ، در شدهییشنا

یی با هاتفاوتبرخی از موارد به دلیل ذات متفاوت تولید و توزیع محصــول در صــنعت رســانه، 

 کدامچیهیی است که تاکنون در هافرصتفرصت خبري، جزء  مثالوانعنبهدیگر صنایع دارند. 

صنایع دیگر  صت  عنوانبهاز  شدهشناختهفر ست  ن سعه  کهیدرحالا شمندي براي تو صت ارز فر

  ي کوچک در صنعت رسانه است.وکارهاکسب

صتدر مرحله بعدي پژوهش،  ساي هافر ساس میزانشدهییشنا ستفاده  ، بر ا تکرار آن و با ا

، »آموزشی يهافرصت«گذاري شده و در این مرحله مشخص شد که تکنیک دیمتل، ارزش از

ــت« ــرگرمی يهافرص ــت«و  »س ــتند »تبلیغاتی يهافرص ــترین ارزش هس بر  .به ترتیب داراي بیش

 آموزشی يهاتبلیغاتی، فرصت يهافرصت شدهییشناسا يها) از بین فرصتR+Jاساس معیار (

اول تا ســـوم قرار دارند و داراي بیشـــترین اثرگذاري و  يهاهســـرگرمی در رتب يهاو فرصـــت

  .باشندیاثرپذیري م

به همه  یاري از آموزشبا توجه  ـــ ها و همچنین گیري ویروس کرونا و مجازي شـــدن بس

به  کاربران  گانی  ـــی هم ـــترس ـــیدس مدن گوش به وجود آ ند و همچنین  ـــم هاي همراه هوش

ـــب ـــرورت بهرهنوپاي فن يوکارهاکس ـــت در خدمت انتقال بهینه آورانه، ض بردن از این فرص

ي آموزشـــی با هافرصـــتدر اولویت قرار گرفتن  رونیازا و ؛نمایان شـــد شیازپشیبیادگیري 

ـــي تحقیق هاافتهی ـــو نیز گردید. در رابطه با اولویت باالي 1398( ینیحس ـــت) همس ي هافرص

ـــرگرمی نیز نتایج با ی ـــ) و تحقیق ایزدي و یداللهی 2006( زولیوي هنگ و ون هاافتهس  یفارس

ــتقبال از 1395( ــتر دیجیتال و اس ــرگرمی در بس ــد کارکرد س ) هماهنگ بود و این به معناي رش

ي هايدکه در این رابطه ظهور وي او  هایی در زمینه فیلم، موســـیقی و بازي اســـتاســـتارتاپ

هاي جدید ا توجه به ظرفیتهاي تبلیغاتی نیز بفرصت بزرگ در کشور نیز شاهد این مدعا است.

ـــتر پلتفرم ـــبکهتبلیغات در بس هاي اجتماعی و همچنین رویکرد محتوایی و فرهنگی به ها و ش
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ي نوپاي وکارهاکسبشده است و در این راستا اکنون  هافرصتتبلیغات منجر به استقبال از این 

ستند.  شغول به فعالیت ه صت«زیادي م صت«، »همکارانه يهافر ش يهافر صت«، »یورز  يهافر

ـــت«و  »خبري ـــاناطالع يهافرص داراي ارزش کمتري ي بعدي قرار گرفتند و هارتبهدر  »یرس

ـــتR-Jبا توجه به معیار (بودند.  ـــتند)، تمامی فرص ـــان اثرپذیر هس  و ها با توجه به منفی بودنش

صت صرهاي تحقیق م يهافر شترین خالص اثرگذاري، اثرگذارترین عن شندیهمکارانه با بی . با

، داراي کمترین خالص شدهییشناسا يهاتبلیغاتی در بین فرصت يهافرصت نیز در نقطه مقابل

 اثرگذاري بوده و اثرپذیرترین عنصرهاي تحقیق هستند.

صت  سایی فر شنا ست که کارهاي کمی در ایران در رابطه با  نوآوري این پژوهش از آنجا ا

انجام شده است و کارهاي پیشین هیچ کدام  هاي کارآفرینانه در حوزه استارتاپ هاي رسانه اي

سوي دیگر این پژوهش در زمینه  شده، نزده اند. از  سایی  شنا صت هاي  ست به رتبه بندي فر د

سانه اي با محدودیت  ستارتاپ هاي ر ست که ا شده ا سانه اي در ایران انجام  ستارتاپ هاي ر ا

سیاستی و همچنین اقتصادي مواجه هستند و فرصت  هاي آنها متفاوت با فرصت هاي قانونی و 

شان  صت ها ن ست. همچنین رتبه بندي فر سانه ا صنعت ر شورها در  هاي کارآفرینانه در دیگر ک

داد، در صنعت رسانه رتبه اول فرصت هاي کارآفرینانه در بخش خبر وجود دارد و نه در بخش 

  سرگرمی، که این خود یافته اي متفاوت نسبت به پژوهش هاي پیشین بود. 

صتا توب شنهاد م يهاجه به اهمیت باالي فر سترده هايیتفعال شودیتبلیغاتی، پی براي  ياگ

 هایییتانجام شــود. فعالي تبلیغاتی یا ایجاد نوآوري در این حوزه وکارهاکســبارتقاء کیفیت 

ـــتر مدیریت ـــبرد نظیر ایجاد بس ـــبکه تبلیغات  هايینکمپ یکپارچه براي اجرا و پیش تبلیغاتی، ش

 يوکارهاکســب اختصــاصــی براياجتماعی، ارائه تبلیغات  يهادر شــبکه یغاتبلمناســبتی، ت

ـــن مدیریتخانگی،  ـــوالت و  هاييها و بازتبلیغات در اپلیکیش ـــبکه معرفی محص موبایلی، ش

محصــوالت موجود  مبتنی بر تبلیغ کنندهمصــرفمدیریت نیاز خدمات متناســب با نیاز کاربران، 

کارآفرینان را در ورود یا  توانندیمو ...  گوناگون يهايبندمختلف در دســته يهادر فروشــگاه

ـــتارتاپ ـــتهاي نوپاي تبلیغاتی یاري دهند. ماندگاري در حوزه اس ـــاناطالع يهافرص و  یرس

به يهافرصـــت ـــرگرمی در رت که م يهاس ند  یت قرار دار عدي اهم نه  توانیب به در این زمی
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ندازراه تارتاپا ـــ مایش زنده نظیر معرفی هایی ي اس رویدادهاي فرهنگی، اجتماعی و هنري، ن

سترهایی براي اطالع سانرویدادها، اجراي وبینار و ایجاد ب سط  یر سخ تو سش و پا شکل پر به 

ـــانکاربران در حوزه اطالع ـــت یرس ـــرگرمی به فرص ازجمله نمایش فیلم و  ییهاو در حوزه س

ســنتی در قالب اندروید، پخش  هاييســریال، بازي آنالین، خدمات گیمیفیکیشــن، طراحی باز

شی، پخش زنده برنامه سابقات ورز شاهده ویدیو،  يهازنده م ستجو و م سرویس ج تلویزیونی، 

ــانه ــبکه اجتماعی چندرس ــن، نمایش و معرفی انياش ــب براي کودکان،  هايیلمو ف هایمیش مناس

موبایلی  هاييجذاب و فکري کودکان، سرویس معرفی و بررسی تخصصی باز هاييارائه باز

 تواندیمي کارآفرینانه در صنعت رسانه هافرصتدر خصوص  شدهانجامي بندرتبه اشاره کرد.

توسط دیگر  وکارهاکسبدرك نوآوري این دست  درواقعهاي این حوزه و به رشد استارتاپ

راهنماي ســـیاســـتگذاران اکوســـیســـتم نوآوري  تواندیمبیانجامد. این پژوهش  وکارهاکســـب

ستفاده از یي دارسانه ستم هاحوزهي آن، به هاافتهر کشور قرار گیرد و با ا ي مختلف این اکوسی

  جود در آن توجه کنند.ي موهافرصتو 
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