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مقدمه

امــروزه بــا همــهگیــر شــين اســتفاده از اینترنــت ،شــاهي تغییـرات بنیـادي بســیاري در
کس وکارها هستیم .کشور ایران هم از این تغییرات مستثنا نیست .ضری

نفـوذ 51/35

درصيي تلفن همراه ،وجود  12میلیون مشترک اینترنت و اسـتفاده بـاال از گوشـيهـاي
هوشمني بهطوري که در حال حاضر 12 ،میلیون گوشي تلفن هوشـمني در کشـور فعـال
است ،همگي نشان از سطح مناس

استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطـات در کشـور

دارد (ازلي .)2771 ،7یکي از پيیيههایي که همزمان با گسـترش اینترنـت رخ مـيدهـي،
انتقال کس وکارهاي سنتي بر بسترهاي نوین رسانهاي است .با توجه به اقبـال عمـومي
مردم نسبت به این تغییرات ،به نظر ميرسي کـه سـرمایهگـذاري در ایـن بخـش بسـیار
هوشمنيانه است .در این میان ،بستر گوشيهاي هوشمني تلفن همراه یکـي از بسـترهاي
بکر و جذاب براي سرمایهگذاري است .آمارها نشان ميدهي در سال  ،2771نزدیا بـه
 2/1میلیارد گوشي هوشمني در دنیا فعال بوده و به این ترتی  ،درآمـيي بـالغ بـر 91/1

میلیارد دالر در بخش تولیي محتوا و برنامههاي کاربردي در جهان حاصل شيه است.
بر اساس برآوردهاي صورت گرفته کانالهاي تلگرامـي کـه بـر بسـتر گوشـيهـاي
هوشمني تلفن همراه در گستره ایران فعالیت ميکنني ،در سال  2771میالدي درآميي در
حيود  23/3میلیون دالر کس

کردهاني (جعفري .)2771 ،2در ایـن بـین ،سـازمانهـاي

رسانهاي خود را در اولویت نخست بهکارگیري و استفاده تجاري از این بستر مـيبیننـي.
سازمان صياوسیماي جمهوري اسالمي ایران نیز از این قاعيه مستثنا نیست.
تغییـر در فنــاوري رســانه ،مقــرراتزدایــي و خصوصـيســازي در صــنعت رســانه،
فرصتهاي زیادي براي ایجاد کس وکارهاي کارآفرینانه در صنعت رسانه ایجـاد کـرده
است .این فرصتهاي جيیي ،باعث ایجاد تنوع در کس وکارهـاي رسـانهاي نیـز شـيه
است (هنگ .)2771 ،3سازمانهاي رسانهاي به دنبال کشف راههاي جيیي بـهکـارگیري
منابع فعلي ،بهمنظور ایجاد روشهاي نوین درآمـيزایي و افـزایش دارایـيهـاي خـود
3. Hang

2. Jafari

1. Azali
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هستني (دوتا 7و همکاران .)2775 ،شرکتهاي رسانهاي به منابع دوگانه محتوا و آگهـي
وابسته هستني ،ازاینرو ،نیاز به شناسـایي یـا مـيل کسـ وکـار ترکیبـي دارنـي کـه
درآميهاي کافي از هر دو منبـع ایجـاد کنـي (خواجـهئیـان و همکـاران .)7357 ،منطـق
شکلگیري کس وکارهاي نوین براي شرکتهاي بزره رسـانهاي ،میـل بـه روشهـاي
نوین درآميزایي ،مخاطرهپذیري ،ارتقاي محصول و روابط تبلیغاتي با مشتریان ،با هـي
دستیابي بهعنوان رسانه پیشرو در این صنعت است (کاتالین 2و مگيالینا.)2777 ،3
سازمان صياوسیما نیازمني اتخاذ هرچه سریعتـر مـيلي جـامع بـراي سـامانيهي بـه
فرایني کس وکار خویش و درآميزایي در بسترهاي نوین رسانهاي ازجمله گوشـيهـاي
هوشمني تلفن همراه است و بایي بهسرعت به این سمت گام بردارد .این مهم که نیازمني
در اختیار داشتن مجموعه یکپارچهاي از مباني نظري و رویکردهاي نـوین کسـ وکـار
است ،مسئله اصلي پژوهش حاضر را تشکیل ميدهي .ضرورت پژوهش علمي در بـاب
اقتصاد رسانه بهخصوص در شرایط مالي ایـن روزهـاي سـازمان صياوسـیما بـهشـيت
احساس ميشي و الزم بود الگو و راهبردهـاي علمـي و عملـي متناسـ

بـا فرهنـگ و

شرایط بومي و الزامات حقوقي حاکم بر این فضا تـيوین شـود در غیـر ایـن صـورت،
سازمان صياوسیما از بهرهمنيي از مجموعـهاي از یافتـههـا کـه مـيتوانسـت منجـر بـه
درآميزایي بیشتر و اصال ساختار اقتصادي این سازمان شود ،محروم ميماني .اهمیت و
مطالعه کس وکارهاي رسانهاي را بهصورت عمومي ميتوان در سه عامل خالصه کـرد
رشي اقتصادي (ایجاد شغلهاي جيیي و رشي اقتصادي) بهرهوري (تأثیر غیرقابـلانکـار
فعالیتهاي کارآفرینانه در ارتقاي بهره وري) و خلق انـواع فنّـاوري ،کاالهـا و خـيمات
جيیي (مقیمي ،7321 ،ص

.)91 - 92

پس از تبیین لزوم حضور قيرتمنيانه و داشتن دیي اقتصـادي بـهمنظـور خودکفـایي
رسانهها در کشور ،با نگاه کس وکاري بـه راهانـيازي و مـيیریت ایـن نـوع از رسـانه،
متناس

با اهيا

و راهبردهاي سازمان رسانهاي ،به طراحي و تبیین مـيل کسـ وکـار

رسانهها پرداختهایم.
3. Magdalena

2. Catalin

1. Dutta
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هي از این پژوهش ،طراحي الگوي کس وکار سازمان صياوسیماي جمهـوري اسـالمي
ایران بر بستر گوشيهاي هوشمني تلفن همراه بهمنظور افزایش درآمـيهاي ایـن سـازمان اسـت
که شناخت شرکاي کلیيي ،فعالیتهاي کلیـيي ،منـابع کلیـيي ،ارزش پیشـنهادي ،مشـتریان و
نحوه ارتباط با مشتري و کانالها ،ساختار هزینه و جریـان درآمـيي سـازمان صياوسـیما را در
ميل کس وکار بر بستر گوشيهاي هوشمني تلفن همراه را شامل ميشود.
پيشينه پژوهش

پژوهشي که بهطور مشخ

 ،طراحي ميل کس وکار بـراي سـازمان صياوسـیما را بـر

بستر گوشيهاي هوشمني تلفن همراه مورد مطالعه قرار داده باشي ،در داخل و خـارج از
کشور وجود نيارد اما پژوهشهاي مختلفي در حوزه ميل کس وکار سازمانها یا مـيل
کس وکار در فضاي وب  2یا بهصورت عموميتر ،ميلهـاي کسـ وکـار الکترونیکـي
صورت گرفته است که در ادامه به آنها اشاره ميشود.
جدول  .1پیشینه پژوهش

رديف

نويسندگان

1

صدقی ()1101

اهداف و
پرسشهاي اصلی
بررسدددددی رابطددددده
رسددانههددای نددوین بددا
مددد کسددبوکددار در
سازمان صداوسیما

مهمترين يافتهها و نتايج
 0مد کسبوکار شناسایی ردید:
 .1محوریت سازمان رادیو و تلویزیونی و
همکاری اپراتور شبکه ارتباطی
 .2محوریت اپراتور شبکه ارتباطی و
همکاری سازمان رادیو و تلویزیونی
 .1حضور تأمینکننده مستقل سرویس و خدمات
 .1محوریت اپراتور شبکه ارتباطی
 .0مد کسبوکار اشتراکی

پيشنهاد مدل کسبوکار مبتنی بر گوشیهاي هوشمند همراه براي سازمان صداوسيما 11 
ادامه جدول 1

رديف

نويسندگان

1

قاسمی
ودرزی
()1100

1

آزادنیا و
همکاران
()1100

4

حکیمزاده
حسینی
()1101

اهداف و
پرسشهاي اصلی
الگدددوی کسدددبوکدددار
رسانه های اجتمداعی بدر
اساس مد کدانواس بدا
جهدددت ید دری راهبدددرد
تمرکز پورتر

مددد هددای کسددبوکددار
شبکههای اجتماعی

مدددد کسدددبوکدددار و
طراحی نقشه راه تغییر را
در یک نمونده واقعدی در
فروشگاه اینترنتی

مهمترين يافتهها و نتايج
تبیین ویی یهای  0عنور «بخشهدای
مشددتری»و «ارزشهددای پیشددنهادی»و
«کانا های توزیع»و «ارتباب با مشتری»
و «جریانهای درآمدی»:
این پیوهش ضمن تعری ترکیب بدیعی از دو
نددوع از بخددشهددای مشددتریو یعندی «بددازار
وندوجهی» و «بازار وشهای»و دستهبندی به
نسبت کاملی از بخشهای مشتری برای یک
رسانه اجتماعیِ تحت تأثیر راهبرد تمرکز پورتر
ارائه کرده و برای هریدک از ایدن بخدشهداو
ارزش پیشنهادیو کانا های توزیعو ارتبداب بدا
مشتری و جریان درآمدی پیشنهاد داده است.
ارائدده تعدداری مفوددل از شددبکههددای
اجتماعی و مد های کسب وکدارو ارائدهو
تبیین و طبقهبندی مد های کسبوکدار
موجددود بددرای شددبکههددای اجتمدداعی و
همچنددین بررسددی مددوردی برخددی از
شبکههای اجتماعی کشورهای مختل
مد های پیشنهادی مبتنی بر  0ارزش :تاز یو
عملکدددردو سفارشدددیسدددازیو طراحدددی و
قیمت/کاهش هزینهاند .سپس نقشه راه تغییدر
برای رسیدن به هر یدک از ایدن مدد هدای
پیشنهادی با استفاده از فراروش ارائده شدده از
سوی دی روور 1در سا  2011طراحدیشدده
است .باالترین رتبهو متعلق به مد پیشنهادی
مبتنی بر ارزش عملکرد و نقشه راه مربوب بوده
و بددده ترتیدددبو مدددد هدددای مبتندددی بدددر
سفارشیسازیو تاز یو طراحیو قیمت/کاهش
هزینه و نقشههای راه مربوبشان در رتبههای
دوم تا پنجم قرار رفتند.
1. De Reuver
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ادامه جدول 1

رديف

نويسندگان

1

کمپونوو 1و
2
پیگنیور
()2001

6

شیائویان
()2011

1

اهداف و
پرسشهاي اصلی
تجزیددهوتحلیددل مددد
کسب وکار مورد اسدتفاده
برای کسدب وکدار تلفدن
همراه

مهمترين يافتهها و نتايج

در این مقاله آمده اسدت؛ تجدارت موبایدل
صنعت نویددهنده جوانی است که با ایجداد
شبکههای داده بیسیم ایجاد شدده اسدت.
همانند سایر صنایع در حا ظهورو با سطح
باالیی از نبود اطمینان در سطوح مختلد و
بددهویددیه در زمیندده فندداوریو راهبردهددای
کسددبوکددار و تقاضددای موددر کننددده
مددواجهیم .ایددن مقالدده بددر عدددم قطعیددت
راهبددردی تمرکددز داردو تعددداد زیددادی از
بددازیگران تددالش مددیکننددد تعدددادی از
روشهددای راهبددردی خددود را در موقعیددت
مطلوب در زنجیره ارزش قرار دهند .در این
مقالده سددعی شددده اسددت دری بهتددری از
روششناسدددی تجزیدددهوتحلیدددل مدددد
کسددبوکددار بددرای دری رویکردهدددای
راهبردی این بازیگران فراهم شود.
تحلیدددل مدددد هدددای شیائویان در پیوهشی بدا عندوان «تحلیدل
کسدبوکدار رسدانههدای مد های کسب وکار رسانههای اجتمداعی؛
مطالعه موردی شرکت تنسنتو فیسبدوی
اجتماعی
و مایاسپیس» ودارووب مددنظر خدود را
برای مد کسبوکار در این سده شدرکت
معددرو در حددوزه رسددانههددای اجتمدداعی
بررسی کرده است و با معیار قرار دادن این
وارووبو این سه شرکت را مدورد آزمدون
قرار داده و موفقیتهای هریک را به دست
آورده است.

3. Xiaoyan

2. Pigneur

1. Camponovo
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ادامه جدول 1

رديف

نويسندگان

اهداف و
پرسشهاي اصلی
بررسددی نحددوه موددر
رسانه های سدنتی مانندد
تلویزیون و طراحی مدد
تجاری متناسب با نیازهدا
و عالیق نسل هزاره

1

1

ولر
()2011

8

ساندرسون
()2011

مطالعدده و رتبددهبندددی
مدددد هدددای تجدددارت
الکترونیدددک در زمینددده
محتوای رسانههای جدید
2

مهمترين يافتهها و نتايج
نویسدنده رفتدار مودر تلویزیدون ایدن
نسل را شناسایی کرده و به تعرید سده
زیر ددروه در حددوزه شددرکتکننددد ان
پرداخته است .با توجه به پدیوهشهدای
صددورت رفتددهو ایددن نسددل هنددوز از
تلویزیونهای سنتی استفاده میکنند؛ بدا
این حا و محتدوای روزانده تلویزیدون را
بهصورت آنالیدن و بدهویدیه بدهصدورت
ویدئویی تقاضا مشاهده میکنندد .مدد
پرداخت ترجیح داده شده آنها بر اسداس
حق اشترای استو هروند فقدب درصدد
کم دیو درواقددع اشددترای دارنددد .نتیجدده
نهایی این پایاننامهو یک مدد تجداری
است که بر اساس نیاز و رفتدار مودرفی
یکی از زیر روه هدای نسدل هدزاره کده
خدمات اشدتراکی را تدرجیح مدیدهنددو
طراحی شده است.
این پیوهش به مطالعه وند سیستم عامل
کلیدی اقتوادی رسانه های جدید شدامل
محتوای حمایت شدده در نشدر دیجیتدا
برای نخستین بارو تأمین مدالی جمعدی و
رتبددهبندددی آنو مددد هددای تجددارت
الکترونیک به امید کش بینشهای تدازه
در مورد محتوای رسانههای جدید و تولید
درآمد از آن پرداخته است .در نهایتو ایدن
مطالعدده ضددمن توصددیه بدده کدداربران
رسانههای جدید در تدالش اسدت تدا بده
رشد اقتوادی و اخالقدی در ایدن منطقده
خاکستری عور دیجیتا کمک کند.
2. Sanderson

1. Göller
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ادامه جدول 1

رديف

نويسندگان

1

1

سلوومار
()2012

اهداف و
پرسشهاي اصلی
وگونه اپراتورها میتوانند
از طریددددق خددددددمات
رسددانههددای پهددن بانددد
موبایددل در بددازار هنددد
کسب کنند؟

مهمترين يافتهها و نتايج
ظهدور خددمات رسدانه ای باندد پهددن
موبایل باعث ای جاد انتظارات زیدادی
در میان کاربران نها یی و والش ها یی
در میددان اپراتورهددای شددبکه تلفددن
همرا ه م ی شدود  .بدا توجده بده تعدداد
زیادی از برنامه های کاربردی تعبید ه
شده در این سروی س هدای رسدانه ای
پهن باند مو بایلو اپراتورها در خدمات
صوت ی و پیام کوتداه سدنت ی خدود بدا
کاهش درآمد روبه رو هستند .اکندون
زمان مناسب بدرای ای جداد تغ ییدر در
کسب وکار اپراتورها و ارائه خدمات از
طری ق پهنای باند موبایدل اسدت کده
موجب می شود اپراتورها خدمات خود
را بهبود بخشند و درآمدهای خدود را
افددزای ش دهنددد .در اید ن پایددان نامدده و
مد هدای کسدب وکدار مختلفد ی کده
برای بازار هند مناسب هستندو مدورد
مطالعه قرار م ی ی رند  .این پا یان نامده
همچندددین زی نددده هدددای مناسدددب
کسددب وکددار مددد بددرای خدددمات
رسانه های پهن باند موبایدل را ارائده
مدد ی دهددد کدده احتمددا بدداالیی در
کسب وکار سودآور در هند دارد.

1. Selvakumar

پيشنهاد مدل کسبوکار مبتنی بر گوشیهاي هوشمند همراه براي سازمان صداوسيما 11 
ادامه جدول 1

رديف

نويسندگان

11

زولنوفسکی 2و
همکاران
()2011

11

کتنون
اوکسی 1و
همکاران
()2010

اهداف و
پرسشهاي اصلی
پاسخ به ندواق موجدود
در مدددد کسدددبوکدددار
خدماتی و با روششناسی
بددوم مددد کسددبوکددار
استروالدر

ارائدددددده توددددددویری
سدددازمانیافتددده از دری
فعلی مدا از ایجداد ارزش
مبتن دی بددر رسددانههددای
اجتمدداعی و مددد هددای
کسبوکار

3. Ketonen-Oksi

مهمترين يافتهها و نتايج
آی تی 1یکی از پیشرانهای اصلی مدد
کسب وکار نوآوری و سرویسدهی است.
بازنمایی مد های کسدب وکدار بدهطدور
سددتردهای در تجزیددهوتحلیددل ایددن
تحوالت و همچنین ارائه ایده های نوین
خدمات و مد های کسبوکدار خددماتی
مورد استفاده قرار می یرد .با این حدا و
ارائه های فعلی از مد های کسدب وکدار
موفق به ثبت جنبههای اساسی خددمات
مانند ایجاد همکاری نمیشوند .کاربرد و
اثربخشی این مد بازاریابی جایگزین با
مطالعه مدوردی یدک خددمات پرداخدت
موبایلی در صنعت خدردهفروشدی آلمدان
نشان داده شده است .بهطور تقریبیو بوم
مد کسب وکار و بوم مد کسدب وکدار
خدماتی مقایسه شده اند و بر مبندای آنو
ارزیابی مبتنی بر استدال هدای آ اهانده
ارائه شده است.
ایددن پددیوهشو بددا توصددیفی دقیددقو
تجزیه وتحلیلی از سدازوکار رسدانه هدای
اجتماعی مهم و مؤثر بر ایجداد ارزش در
شبکههای اجتماعی مبتنی بر ارزشهای
رسانهای ارائده مدیدهدد و اندواع اثدرات
رسانه هدای اجتمداعی را بدر مدد هدای
کسبوکار حا و آینده بررسی میکند.

2. Zolnowski

1. IT
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از آنجا که گوشيهاي هوشمني تلفن همراه ،بستر نویني است که در سالهـاي اخیـر
به وجود آميه است پژوهش حاضر در این زمینه ،تازگي دارد ایـن رویکـرد پژوهشـي
براي طراحي ميل تجاري حضور برودکستر در گوشيهاي هوشمني ،مـيتوانـي در نـوع
خود تازگي و جذابیت بسیاري داشته باشي .با مروري بر پیشینه نظري پـژوهش حاضـر
ميتوان نقطه قوت آن را در رویکرد تنوعبخشي به زمینه فعالیتهاي سازمان صياوسیما
برشمرد .همچنین ميتوان ادعا کرد که پژوهش حاضر در زمینـه کـاوش نحـوه حضـور
برودکستر در بستر گوشيهاي هوشمني تلفن همراه در زمره پیشروان است.
مدل کسبوکار

تعریف ميل کس وکار 1اغل

با دشـواري همـراه اسـت زیـرا در زمینـههـاي متفـاوت

کس وکار ،معاني متفاوتي از آن برداشت ميشود و ارائه یا تعریـف یکسـان در همـه
کس وکارها مقيور نیست .این نقصان در تعریف ميلهاي نوین کس وکار الکترونیـا
بیش از سایر حوزهها احساس ميشود .تعاریف ميل از نظر کانون توجه بـه سـه گـروه
اقتصادي ،عملیاتي و راهبردي تقسیم مي شوني .رویکـرد اقتصـادي بـر چگـونگي سـود
شرکت ها تمرکز دارد .رویکرد عملیاتي به فراینيهاي داخلي شرکت و زیر سـاختارهایي
که امکان ایجاد ارزش را براي شرکت فراهم مـي آورنـي ،توجـه مـي کنـي و در رویکـرد
راهبردي ،تأکیي بر ایجاد و رشي فرصتهاست (سانيلوسکي 2و باروسو.)2771 ،3
ميل کس وکار بیان ميدارد که چگونه سازمان براي تولیـي محصـول یـا ارائـه خـيمت،
ایجاد ارزشافزوده ميکني .بهعبارت دیگر ،این ميلها که درواقع چارچوبي براي پولسـازي
هستني ،به سه پرسش کلیيي درباره شرکتها پاسخ ميدهني :کيام فعالیتها ،چگونـه و چـه
وقت بایي انجام شونيو پاسخ صحیح به این پرسشها ،منجر به عملکرد مناس

شرکتهـا و

ارائه مزایاي مطلوب به مشتریان ميشود و در نهایت ،براي شرکت سود به ارمغـان مـيآورد.
ميل کس وکار ،ميلي مفهومي است که با ایجاد منطق هاي ابتکاري ،قابلیت هـاي فنـي را بـه
ارزشهاي واقعي اقتصادي تبيیل ميکني (کمپونو و پیگنیور.)2773 ،
3. Barroso

2. Sandelowski

1. Business model

پيشنهاد مدل کسبوکار مبتنی بر گوشیهاي هوشمند همراه براي سازمان صداوسيما 11 

مدل استروالدر

در همین زمینه ،بوم ميل کس وکار 7از سوي الکسانير استروالير طراحي شيه که به کمـا
آن ميکوشي بخشهاي مختلف ميل کس وکار و ارتباط آنهـا بـا یکـيیگر را بـه شـیوهاي
ساده ،قابلفهم و کاربردي تبیین کني .بوم ميل کس

کار یا زبان مشترک براي ارتباط افـراد

و ترســیم افکــار و جمــعبنــيي نظرهاســت .ایـن تــابلو از  1حــوزه اصــلي شــاملر «ارزش»،
«مشتري»« ،زیرساخت» و «مالي (درآمي ـ هزینه)» تشکیل شيه که در  5عنصر تقسیمبنـيي و
ساخته ميشود :ارزشهاي پیشنهادي ،2بخشهاي مشتري ،3کانـالهـا ،1ارتبـاط بـا مشـتري،9
منابع کلیيي ،1فعالیتهاي کلیيي ،1مشارکتهاي کلیيي ،2جریانهـاي درآمـيي 5و سـاختار
هزینه( 70استروالير و پیگنیور ،ترجمه توکلي و همکاران.)7357 ،
در این پژوهش ،بر مبناي بوم ميل کس وکار ،به دنبـال طراحـي مـيل کسـ وکـار
براي ورود و فعالیت سازمان صياوسیماي جمهوري اسالمي ـ بـه عنـوان یـا سـازمان
رسانهاي برودکست پایه ـ بر بستر گوشيهاي هوشمني تلفـن همـراه هسـتیم و اجـزاي
نهگانه بوم ميل کس وکار ،راهنماي عمل و چارچوب فعالیت ما هستني.
نمودار  .1بوم مدل کسبوکار استروالدر

2. value propositions

1. business model canvas

5. customer relationships

4. channels

3. customer segments

8. key partners

7. key activities

6. key resources

10. cost structure

9. revenue Streams
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روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر ،پژوهشي کیفـي و کمّـي ،ازنظـر هـي  ،کـاربردي و ازنظـر گـردآوري
اطالعات ،از نوع اکتشافي است که در آن از روش دلفي کالسیا اسـتفاده شـيه اسـت.
براي انتخاب اعضاي پنل خبرگان از نمونهگیري هيفمنـي اسـتفاده شـي و بـا  21نفـر از
خبرگان در زمینههاي مختلف تخصصي ،مصاحبه صورت گرفت.
جدول  .2مشارکتکنندگان در پژوهش

رديف
1
1
1
4
1
6
1
8

1

سوابق عملی مشارکتکننده
سوابق علمی مشارکتکننده
دکترای ارتباطات و معار اسالمی دانشگاه مدیر شبکه تلویزیونی ثقلینو جانشین سدابق
مدیر شبکه الکوثرو معاون سابق شبکه العالمو
امام صادت
مشاور رئیس پیشین سازمان صداوسیما
رئددیس پدداری علددم و فندداوریو پیوهشددگر
دکترای مهندسی برت الکترونیک
عرصه کسبوکارهای مجازی
رئیس بخش استارتاپهای موبدایلی پداری
دکترای اقتواد
علم و فناوری
کارشناسددی ارشددد مدددیریت رسددانه دانشددگاه پیوهشگر رسانههای نوین
صداوسیما و دانشجوی دکترای مدیریت رسانه
هیئتعلمی پیوهشکدهو پیوهشدگر رسدانههدای
دکترای ارتباطات و معار اسالمی
نوین
کارشناسی ارشد مدیریت رسانه و دانشجوی مسئو روه اقتواد مقاومتی دروه رسدانه
اداره پیوهشهای خبری صداوسیما
دکترای ارتباطات
مدددیر اداره کددل بددازار محتددوای سددازمان
مهندسی برت سیستم
صداوسیما
مدیر اداره کل فناوریهای رسانههای نوین
دانشجوی دکترای مهندسی نرمافزار
سازمان صداوسیما
معاون سابق جهاد خودکفایی سازمان صداوسیما
دانشجوی دکترای نرمافزار رایش شناختی مدددیرکل سددابق اداره رسددانههددای نددوین
سازمان صداوسیما
استاد دانشگاه صداوسیما

پيشنهاد مدل کسبوکار مبتنی بر گوشیهاي هوشمند همراه براي سازمان صداوسيما 11 
ادامه جدول 2

رديف
11

سوابق علمی مشارکتکننده
کارشناسی ارشد MBA

سوابق عملی مشارکتکننده
مدیرعامل شرکت توسدعه آریندان سدینمای
نوین و مدیرعامل برند سینما مارکت
فعا در پیوهشگاه دانشگاه صنعتی شری

11

کارشناسی ارشد اقتواد نوآوری

11

کارشناسی ارشد اقتواد نوآوری

پیوهشگر اقتواد رسانه

11

کارشناسی ارشد اقتواد نوآوری

پیوهشگر اقتواد رسانه

14

کارشناسی ارشد اقتواد نوآوری

پیوهشگر اقتواد رسانههای نوین

11

کارشناسی ارشد اقتواد فرهن

پیوهشگر اقتواد کسبوکارهای نوآورانه

کارشناسی ارشد مدیریت رسانه

پیوهشدددگر حدددوزه محتدددوایی و سددداختار
رسانههای نوین
پیوهشددگر دیجیتددا مارکتین د و فعددا در
زمینه استارتاپهای موبایلی
پیوهشگر دیجیتا مارکتین

کارشناسی ارشد مدیریت رسانه

مدیر روابدب عمدومی و رسدانههدای ندوین
شبکه ثقلین
برنامهنویس و فعا کسبوکارهای موبایلی

16
11
18
11
11
11
11
11
14

کارشناسی ارشد MBA
کارشناسی ارشد MBA

دانشجوی دکترای مکانیک

فعدا اسددتارتاپهددای موبددایلیو کارشددناس
کارشناسی ارشد MBA
کسبوکارهای نوین
کارشناسی ارشد مددیریت رسدانه دانشدگاه پیوهشگر کسبوکار رسانههای نوین
عالمه طباطبایی
مهندس فنی سازمان صداوسیماو پیوهشگر
کارشناسی ارشد برت مخابرات
نهاننگاری رسانه
مهندس فنی سازمان صداوسیماو پیوهشگر
کارشناسی ارشد برت مخابرات
حوزه بازیابی اسناد فتاری

حاصل این راني ،دستیابي به  772گویه منحصربهفرد بـود .سـپس پرسشـنامهاي بـر
مبناي نتایج راني اول تنظیم شي و در اختیار خبرگان قرار گرفت .در این دور  27نفـر از
 21نفر خبره مشارکت داشتني و از آنان خواسته شي مواردي را که با آن موافق بودني ،از
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میان مجموع گویههاي به دست آميه از راني اول در هر بخش انتخاب کنني .آنان ایـن امکـان
را داشتني که به هر تعياد از میان گویهها برگزینني .راني سوم ،با تحلیل نتـایج رانـي دوم ادامـه
یافت و گویههایي که در دور دوم ،موافقت حـياقل  17درصـي از خبرگـان را کسـ

کـرده

بودني ،با توجه به اجماع روي این گویهها حذ شيني .پرسشـنامه بـر مبنـاي افـزوده شـين
گویهها با حينصاب  37-17درصي و حذ گویهها با رأي زیر  37درصي طراحي شـي و در
اختیار کارشناسان قرار گرفت 75 .نفر از خبرگان در این راني مشارکت کردني .در نهایـت 91
گویه در قال

 5بخش اصلي بوم ميل کس وکار استروالير احصا شي.
نمودار  .2مراحل انجام پژوهش

يافتههاي پژوهش

در پایان راني سوم ،با  1دسته گویه مواجهیم:
الف) گویههایي که اکثریت نسبي اعضاي پنل خبرگان در راني دوم ( 17درصـي) بـا
آنها اعالم موافقت کردهاني و در موردشان اجماع نسبي وجود دارد 11( .گویه)

پيشنهاد مدل کسبوکار مبتنی بر گوشیهاي هوشمند همراه براي سازمان صداوسيما 81 

ب) گویههایي که اکثریت نسبي تعریف شيه در راني دوم را کس

نکردهاني ولي در

راني سوم ،موافقت نسبي اعضاي پنل خبرگان (درصي موافقـت حـياقل  73نفـر) را بـه
دست آوردهاني و در این راني به اجماع رسیيهاني 33( .گویه)
ج) گویههایي که اکثریت نسبي تعریف شيه در راني دوم را کسـ
راني سوم هم اجماعي براي افزوده شين یا حذ

نکـردهانـي و در

آنها شکل نگرفته اسـت و بـه همـین

دلیل نميتوان دربارهشان اظهارنظر قطعي داشت 72( .گویه)
د) گویههایي که در راني دوم ،کمترین میزان نسبي موافقت را کسـ
راني سوم ،براي حذ

کـردهانـي و در

آنها موافقت نسبي پنل خبرگان (حـياقل  73نفـر) شـکل گرفتـه

است و ميتوان اجماع بر مخالفت را براي آنها در نظر گرفت 1( .گویه)
گویههاي دسته اول و دوم خروجيهاي این پژوهش هستني کـه بـه تحلیـل آنهـا در
قال

بوم ميل کس وکار ميپردازیم.

بخشبنديمشتريان

«کاربران گوشيهاي هوشمني و اپلیکیشن سازمان ،تبلیـغ دهنـيگان و شـرکاي تجـاري،
بازار مخاط

خاص و تولیيکننيگان محتوا» گویههاي اجماعي ما بودني.

سازمان صياوسیما براي فعالیت بر بستر گوشيهاي هوشمني تلفن همـراه بـا بخـش
عميهاي از مشتریان مواجه است که همان کاربران اپلیکیشـنهـاي اختصاصـي سـازمان
بهصورت بالفعل و دارنيگان گوشيهاي هوشـمني بـهصـورت بـالقوه هسـتني .سـازمان
صياوسیما در این بستر نیز همانني خيمات برودکست خود ،ارائـه خـيمات بـه جامعـه
هي

حياکثري را پیگیري ميکنـي .در بسـتر گوشـيهـاي هوشـمني تلفـن همـراه نیـز

آگهيدهنيگان از مهمترین مشتریان فضاي تبلیغاتي این بسـتر ،هسـتني .تولیـي محتـواي
اختصاصي ،عقي قراردادهاي تجاري و شراکت در سود نیـز بخـش دیگـري از خـيماتي
است که سازمان ميتواني در این بستر بـه مشـتریان تجـاري خـود ارائـه کنـي .سـازمان
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صياوسیما ميتواني با هي گذاري براي بازارهاي نی  7و خاص و با استفاده از محتواي
تخصصي ،خيمات خود را به گروههاي مختلـف ایـن بسـتر ارائـه کنـي .تولیيکننـيگان
محتواي صوتيوتصویري نیز ميتوانني از بستر ایجادشيه از سوي سازمان بهـره برنـي و
محتواي تولیيي خود را ارائه کنني .امکان تعریف ميلهاي درآميي خاص این بخش از
مشتریان نیز بهصورت فروش فضاي انتشار و یـا دریافـت کـارمزد از فـروش تولیـيات
وجود دارد.
کانالهايارتباطي 
پس از انجـام  3رانـي دلفـي گویـههـاي گوشـيهـاي هوشـمني و اپلیکیشـن سـازمان،
بستر ،2OTTبسترهاي برودبني ،3تلویزیون اجتماعي 1و شبکه هاي برودکست صياوسیما
به اجماع رسیيني .گوشيهاي هوشمني و بهطور خاص اپلیکیشنهاي موبـایلي سـازمان
بر بستر گوشيهاي هوشمني ،مهمترین کانال ارتباطي سازمان با مشـتریان خـود هسـتني.
سایر کانالها نیز نقش مکمل و یاريگر کانال اصلي را براي تبلیغ و کمـا بـه رسـانين
پیام و به دست گرفتن بازار دارني .سنتيترین راه ارتباطي سازمان صياوسیما بـا جامعـه
مخاط

خود ،سیستم برودکست سازمان است که ميتوانـي یـاریگر بسـتر گوشـيهـاي

هوشمني در ارتباط با مخاطبان خود باشي .سازمان ميتواني از زیرساختهاي ایجاد شيه
 .7بازار جاویژه (به انگلیسي : (Niche marketبخش حاشیهاي کوچکي از بازار است که بر روي یا نیاز ویژه
یا یا کاالي ویژه متمرکز شيه است .این گونه از ميیریت بازاریابي ،بازار هي

خود را بر پایه نیاز بسـیار ویـژه،

دامنه قیمتي ،کیفیت کاال و ویژگيهاي جمعیتشناختي تعریف کرده است.
 .2در این روش در هر زمان و در هر مکان و با هر دستگاه الکترونیکي به محتواي مورد نظرتان دسترسي خواهیـي
داشت .در نتیجه با توجه به گستردگي اینترنت ،گستره پوشش جغرافیایي بسیار وسیع خواهي بود.
 .3در ارتباطات مخابراتي ،پهناي باني به معني انتقال اطالعات با پهناي باني وسیع است .پهنبانـي در توزیـع ویـيئو آنـالوه
از قيیم به سیستمهاي تلویزیون کابلي اشاره دارد که کانالهاي اختصاصي بروي یا فرکانس ثابت قرار ميگیـرد .اگرچـه
پهن باني ویيئویي در جریان محتواي ویيئو اینترنت به وسیله فایلهاي ویيئویي به انيازه کافي کیفیت باالیي دارد کـه نیـاز
به اینترنت پهن باني را افزایش ميدهي .پهن باني ویيئویي بعضي اوقات براي توصیف  IPTVنیز استفاده ميشود.
 .1تلویزیون اجتماعي مجموعهاي از خيمات است که ميتواني امکان ارتباط بیشتر مخاطبان را از طریق شـبکههـاي
اجتماعي فراهم آورد .از دیيگاه برودکسترها به استفاده از ظرفیت شبکههاي اجتماعي بـراي افـزایش مخاطبـان و
ایجاد جذابیت بیشتر در برنامههاي تلویزیوني ،تلویزیون اجتماعي گفته ميشود.
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در حوزه ویيئو برحس

تقاضا و تلویزیون تحت پروتکل اینترنت بـهعنـوان بسـترهاي

یاريرسان براي ارتباط با مخاط

استفاده کني .ارائه خيمات  OTTیکـي از مهـمتـرین

بخشهاي خيمات بازنشر محتواست که نقش مهمي در درآميزایي صنایع رسانهاي ایفـا
ميکني مقصـود از تلویزیـون اجتمـاعي ،بـهکـارگیري شـبکههـاي اجتمـاعي در دامنـه
تلویزیون است که کارکردهایي نظیر امکان به اشـتراکگـذاري تجربیـات تلویزیـوني بـا
استفاده از روشهاي متنوع تعاملي بین کاربران ،ترکی

خيمات صيا مبتني بـر آيپـي،7

پی ـام فــوري ،2حضــور و کنفــرانس وی ـيئویي بــا تلویزی ـون ،تغیی ـر نقــش کــاربران از
مشاهيه کننيگان منفعل به شرکت کننيگان فعال در تجربیات مشاهيه تلویزیـوني شـامل:
ناوبري پیشرفته محتوا ،3تولیي محتوا از سوي کـاربر ،1نشـانهگـذاري برنامـه اجتمـاعي،9
پسنيیين ،1موردپسني واقع نشين 1و ...را فراهم ميسازد.
نحوهارتباطبامشتري 
«پشتیباني آنالیـن در اپلیکیشـن ،اسـتفاده دلخـواه (سـلفسـرویس) ،ارتبـاط از طریـق
کامنتهاي کاربران و تلویزیون اجتماعي» گویههایي هستني که درباره آنها به جمعبنـيي
رسیيیم .در استفاده دلخواه (سلفسرویس) این خودِ کاربر اسـت کـه فعالیـت بـر ایـن
بستر را ناوبري ميکني و بر مبناي نیاز و میل خود ،از میان محتواهاي موجود ،دست بـه
انتخاب ميزني .وجود یا سیستم پشتیباني تماموقت در اپلیکیشن براي حل مشـکالت
و پاسخ به پرسشهاي کاربران ،در کنار دریافت نظرها و پیشنهادهاي آنان ،مـيتوانـي از
دیگر شیوههاي ارتباطي سازمان بر این بستر باشي .کامنتهاي کاربران از مهمترین منابع
رسانهها در خصوص محتواي ارائه شيه و یا فضاي کلي آن رسانه اسـت کـه مـيتوانـي
1. VOIP
2. IM
 .3ایيه تلویزیون اجتماعي نشئت گرفته از یا تغییر اساسي در نحوه تعامل و معاشرت مردم با محتواي تلویزیوني
است .از انتخاب محتوا و به اشتراک گذاري آن تا تولیي محتواي مرتبط یا مشارکت در تولیي برنامه اصلي و ناوبري
محتوا بر بستر تلویزیون اجتماعي.
4. UGC
5. Bookmark
6. Like
7. dislike
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زمینه را براي برنامهسازيها و اعمال نظرات کاربران در تولیي محتوا فراهم ميکني .ارائـه
تلویزیون اجتماعي با یا کانتکت شخصي براي کاربر و فهرستي از دوسـتان بـا امکـان
حذ

و اضافه ،وجود قابلیت جستجو در سیستم و امکان چت و ارسال متن ،عکس یـا

ویيئو در هنگام استفاده از محتوا همچنین اطالع از کانـالهـاي موردعالقـه دوسـتان و
ارائه پیشنهاد ،ایجاد محتوا و شخصيسازي ،از دیگر امکاناتي است که سازمان ميتوانـي
به این شکل در اختیار مشتریان و مخاطبان خود قرار دهي .
ارزشپيشنهادي 
«تولیي محتواي فاخر ،شبکه پخش وسیع و مخاط

گسترده ،سفارشـيسـازي خـيمات

محتوایي ،امکان تولیي محتواي حرفهاي نسبت به رقبا ،ارائه محتواي افزونتر از آنتن بـر
این بستر ،نیروي انساني متخص

و برني صياوسیما» گویههـاي نهـایي در ایـن بخـش

است .برني صياوسیما مـيتوانـي نقـش یـا گزینـه قابـلاعتمـاد را ایفـا کنـي .سـازمان
صياوسیما ميتواني از شهرت و اعتبار برني خود در میان مخاطبان نهایت استفاده را ببرد
و بازار را به دست گیرد .ارائه خيمات بر اساس میل کاربر ازجمله خـيماتي اسـت کـه
سازمان ميتواني با ارائه آن نسبت به رقبا به برتري برسي .وجود زیرسـاختهـاي تولیـي
محتوا عالوه بر سابقه طوالني تولیي محتواي صوتيوتصویري و در اختیار داشتن نیروي
انساني متخص

 ،شرایط را براي فعالیت سازمان صياوسیما فعالیـت در ایـن عرصـه و

جذب مخاط

مهیاتر ساخته است .سازمان صياوسیما ميتواني بـا تعریـف رتبـه بنـيي

تولیيات بستر موبایل-مشابه آنچه براي تولیيات بستر برودکست وجود داردــ و تولیـي
محتواي فاخر که در اصطال «الف ویژه» نامیيه ميشود ،دست برتـر را در بـازار تولیـي
محتواي صوتيوتصویر بـر ایـن بسـتر نیـز از آن خـود کنـي .بـه بیـان دیگـر ،سـازمان
صياوسیما براي جذب مخاط

در فضاي امروز رسانههـا ،چـارهاي جـز تولیـي و ارائـه

محتواي فاخر نيارد .فعالیت بر بستر گوشيهاي هوشمني براي سـازمان صياوسـیما کـه
ماهیت اصلي آنیا سازمان برودکستر است ،ميتواني با ارائه محتوا و خيماتي افزونتـر
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و خاصتر از آنتن برودکسـت سـازمان ،زمینـه جـذب مخاطـ

و ایجـاد ارزش بـراي

مخاط

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

متخص

در استخيام و یا حضور افرادي که در استخيام سازمان نیسـتني ولـي فعالیـت

حرفهاي آنها در سازمان شناخته شيه و برني شخصيشان نیز زیرمجموعه برنـي سـازمان
صياوسیما تعریف ميشود ،زمینه مناسبي براي ایجاد ارزش در کس وکـار سـازمان بـر
این بستر است .سازمان صياوسیما که بهطور سـنتي ،نقـش اصـلي را در سـبي مصـر
رسانهاي مردم بر عهيه دارد ،داراي شبکه گستردهاي از مخاطبان بـالقوه و بالفعـل اسـت
که نیازهاي اصلي رسانهاي خـود را از بسـترهاي ارائـه شـيه از سـوي سـازمان تـأمین
ميکنني در کنار آن ،صياوسیما با بهکارگیري همه ظرفیتهاي رسـانهاي خـود و ایجـاد
همافزایي بین آنها براي تبلیغ و رسانين پیامهـاي مـينظر ،از ایـن حیـث ،داراي مزیـت
رقابتي نسبت به رقباي خود در این بستر است.
منابعکليدي 
گویههاي «آرشیو سازمان ،زیرساختهاي فني ،کـالن داده حاصـل از فعالیـت کـاربران،
مجوزها و دسترسيهاي خاص ،امکان تولیي محتواي حرفهاي ،برنيینگ خاص سـازمان
صياوسیما ،سیستم افکار سنجي ميرن» در بخش منابع کلیيي به اجماع رسیيني .آرشـیو
ســازمان صياوســیماي جمهــوري اســالمي بــهعنــوان گســتردهتــرین آرشــیوهاي
صوتيوتصویري در مقیاسي عظیم و به قيمت تاریخ رسانه در ایران ،در صورت فـراهم
آمين زیرساختهاي الزم براي بهره برداري ،ميتواني این منبـع کلیـيي را بـیشازپـیش
بهکار گیرد .سازمان صياوسیماي جمهوري اسالمي ،داراي زیرساختهاي فني بـهروز و
گستردهاي است که بنابر نیاز و مأموریتهاي سازمان مهیا شيهاني .بهکـارگیري گسـترده
فناوري اطالعات در فراینيهاي هوشمني رسانهاي ،همزمان با تحـوّل در صـنعت رسـانه
در جهان ،زمینه شکلگیري سازماني هوشمني را براي صياوسیما با خـيمات گسـترده و
جيیي فراهم آورده است که ازجمله نیازمنييهاي کلیيي آن در آینيه اسـت .مجموعـه
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این زیرساختها براي فعالیت سازمان بر بستر گوشيهاي هوشمني تلفن همراه ،منـابعي
کلیيي محسوب ميشوني .سازمان صياوسیما با ایجاد زمینه فعالیـت کـاربران بـر بسـتر
گوشيهاي هوشمني تلفن همراه و شبکههاي اجتماعي ،ظرفیت عظیمي براي اسـتفاده و
بهکارگیري کالنداده 7دارد و جزء منابع اصلي فعالیت سازمان بهحساب ميآیي .سـازمان
صياوسیما به دلیل جایگاه حاکمیتي خود و مأموریتهـاي ویـژهاي کـه بـر عهـيه دارد،
مجوزها و دسترسيهاي خاص و بیشتري نسبت به سایر رسانهها براي برنامـهسـازي در
حوزههـاي خـاص و عمومـاً ملـي در اختیـار دارد کـه در صـورت اسـتفاده درسـت و
برنامهسازي حرفهاي ميتواني از منابع کلیيي سازمان محسوب شود .زمینه مهیاي تولیـي
محتوا ميتواني از منابع کلیيي سـازمان باشـي .مرکـز تحقیقـات صياوسـیما نیـز کـه بـا
مأموریت مطالعه ،پژوهش و سنجش در زمینههاي مورد نیاز صياوسیما و بـا اسـتفاده از
روشهاي علمي بهمنظور سیاستگذاري ،برنامهریـزي ،برنامـهسـازي ،نظـارت و ارتقـاي
کیفي برنامههاي رسانه ملي ميتواني برنامهسازيها و رونيهاي رسانهاي مينظر کـاربران
را مشخ

سازد ،از دیگر منابع کلیيي سازمان است.

فعاليتهايکليدي 
«تولیي محتواي مناس

براي بستر موبایل ،تولیـي محتـواي فـاخر بـر ایـن بسـتر ،تغییـر
2

جایگاه از تصييگري به نظارت و رگوالتوري  ،تهیه الگوي مشـخ
تمایالت کاربران ،جذب و نگهياشت نیـروي انسـاني متخصـ

بـراي اسـتخراج

 ،ایجـاد زیرسـاخت و

ميیریت زیرساخت عظیم کالنداده ،بازنگري در شیوههاي توزیع و مهنيسي انتشـار در
 .7کالنداده یا بیگ دیتا به مجموعهاي از اطالعات و دادهها اشـاره مـيکنـي کـه بسـیار پیچیـيه و حجـیم بـوده و
ازاینرو ،پردازش آنها با ابزارهاي ميیریت پایگاه داده دستي و یا برنامـههـاي کـاربردي سـنتي مشـکل اسـت .بـا
استفاده از کالنداده ميتوان کاهش هزینههـا ،کـاهش زمـان ،توسـعه محصـوالت جيیـي و پیشـنهادهاي جيیـي و
تصمیمگیري هوشمنيانهتر کس وکار را مقيور ساخت.
 .2استانياردسازي خيمات صوتو تصویر فراگیر در فضـاي مجـازي ،هـيایت و نظـارت بـراي تولیـي و انتشـار محتـوا و
خيمات مبتني بر اخالق رسانهاي و فرهنگ اسالمي ـ ایراني ،صيور مجوز به ارائهکننيگان خيمات در ایـن عرصـه ،تهیـه،
تنظیم و تصوی

نظامنامهها ،روشهاي اجرایي ،دستورالعملهاي کاربردي و سامانيهي حوزه صوتوتصویر فراگیر
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فضــاي مجــازي ،توســعه زیرســاخت پلتفــرم و اپلیکیشــن ،ایجــاد بــازار محتــواي
صوتوتصویر و نیز بر هم نزدن اصـول بـازار و رعایـت شـرایط رقابـت» جمـعبنـيي
پژوهش ما در این بخش بوده اسـت .سـازمان صياوسـیماي جمهـوري اسـالمي ایـران
بهمنظور برنامهریزي هيفمني براي ميیریت و تولیـي محتـواي متناسـ
کاربران ،موظف به تهیه الگویي مشخ

بـا میـل و نیـاز

براي استخراج تمایالت کاربران و تولیي محتوا

بر اساس آن است .سازمان همچنین ميتواني از کالن داده حاصل از فعالیت کـاربران بـر
بسترهاي ایجاد شيه در این زمینه استفاده کني .مخاط

هر بستر ،ذائقه رسانهاي متفاوتي

با سایر بسترهاي رسـانهاي دارد .کـاربران گوشـيهـاي هوشـمني عمومـاً عالقـه دارنـي
محتواي ارائه شيه در این بستر ،کوتاه ،صـریح و در اصـطال  ،مختصـر و مفیـي باشـي.
صياوسیما بایي با شناخت دقیق نیازها و تمایالت کاربران خود در این بسـتر ،بـه تولیـي
محتواي مناس

اقيام کني .انتشـار محتـوا در فضـاي مجـازي و در بسـتر گوشـيهـاي

هوشمني نیازمني اتخاذ راهبردهاي خاص و روشهـاي نـو و بـيیع متناسـ
فضاست .روشهاي انتشار قيیمي کـه اغلـ

متناسـ

بـا همـین

بـا فضـاي برودکسـت طراحـي

شيهاني ،پاسخگوي نیازهـاي امـروز نیسـت .سـازمان صياوسـیما الزم اسـت بـا اتخـاذ
روشها و شیوههاي جيیي مهنيسي انتشـار در فضـاي مجـازي ،نظیـر ویروسـي کـردن
پیامها و  ...اقيام به بازنگري در این حوزه کني .صياوسیماي جمهـوري اسـالمي ایـران،
براي فعالیـت بـر بسـتر گوشـيهـاي هوشـمني تلفـن همـراه ،نیـاز بـه توسـعه مـياوم
زیرساختهاي پلتفرم و اپلیکیشن و بهینهسازي دائمي آنهـا دارد .ایجـاد بـازار محتـواي
صوت و تصویر بهنحويکه این امکان را هم براي محتواهـاي تولیـيي سـازمان و سـایر
تولیيکننيگان (فیلمهاي سینمایي ،شبکه خانگي و  )...و هـم بـراي محتواهـاي تولیـيي
کاربران مهیا سازد ،از مهم ترین اقياماتي است که سازمان صياوسیما بـراي رونـق بـازار
محتوا و نیز افزایش سهم بستر گوشيهاي هوشمني در سبي مصـر

رسـانهاي کـاربران

ميتواني انجام دهي .جذب و نگهياري نیروي انساني کارآمي ،خالق و مؤثر ،از مهمترین
فعالیتهایي است که سازمانهاي رسانهاي در فضاي رقـابتي امـروز بایـي انجـام دهنـي.
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سازمان صياوسیماي جمهوري اسالمي ایران ،بـا توجـه بـه جایگـاه حـاکمیتي خـود و
برخورداري از امکانات و منابع دولتي ،در عمل ميتواني رقابت نابرابري با سایر فعـاالن
این عرصه داشته باشي .افزون بر این ،انحصار پخش برودکست سـازمان صياوسـیما در
فضاي رسانهاي کشور نیز ميتواني باعث تقویت زمینههاي ورود انحصاري به این بسـتر
و تصييگري امور بشود .درصورتيکه در فضاي نوین رسانهها و پلتفرمهاي جيیي کـه
ذاتي متکثر دارني ،امکان شکلگیري تصييگري انحصاري وجـود نـيارد و سـازمان بـا
توجه به مأموریتهاي اساسي خود ،بهتر است با قرار گرفتن در جایگـاه رگوالتـوري و
مقـرراتگــذاري و ایجــاد شــرایط بــراي ورود ســایر بــازیگران بــه ایــن عرصــه ،خــود
تصييگري را واگذارد .همچنین با رعایت شرایط رقابت با سایر فعـاالن ایـن عرصـه و
بر هم نزدن اصول بازار ،به تعامل با سایر بازیگران در این بستر بپردازد.
شرکايکليدي 
گویه هاي «اپراتورهاي تلفن همراه ،نهادهاي ملي در حـوزه زیرسـاخت ،ارائـهدهنـيگان
سرویس برودبني ،تولیيکننيگان محتواي صوتيوتصویري ،ارائهدهنيگان محتـواي کـاربر
ساخته ،تبلیغدهنيگان و شرکاي تجاري ،استارتاپها و پلتفرمهاي فناورانه» در نهایت به
اجماع رسیيني .شبکه هاي برودکست صياوسیما بـراي فعالیـت بـر بسـتر گوشـيهـاي
هوشمني ،بیش از هر بخش دیگري ،مشـارکت و همکـاري اپراتورهـاي ارتبـاطي تلفـن
همراه را ميطلبني .همکاري با اپراتورها ميتواني هـم در حـوزه زیرسـاخت ارتبـاطي و
پهناي باني مصرفي کاربران بسترهاي موبایلي سـازمان و هـم در حـوزه تولیـي محتـواي
مشترک و عقي قراردادهاي تجاري شکل بگیرد .تولیيکننيگان محتوا در شـبکه خـانگي،
دفاتر فیلمسازي ،توزیعکننـيگان فـیلمهـاي سـینمایي ،تولیيکننـيگان محتـوا در فضـاي
مجازي نظیر اینستاگرام و  ...همه و همه داراي زمینههاي همکاري مشـترک بـا سـازمان
صياوسیما براي فعالیت بر بستر گوشيهاي هوشمني هستني .محتواي صوتيوتصـویري
اصليترین ابزار فعالیت رسانهاي است .حال اگر سازمان رسانهاي براي تولیي این محتـوا

پيشنهاد مدل کسبوکار مبتنی بر گوشیهاي هوشمند همراه براي سازمان صداوسيما 81 

هزینهاي نیز پرداخت نکرده باشي ،زمینه مناسبي براي رشي و توسعه خود فراهم ميسـازد.
بهعبارت دیگر ،محتواي کاربر ساخته ميتواني موتور محرک حرکـت سـازمان صياوسـیما
بر بستر گوشيهاي هوشمني تلفن همراه باشي .ارائـه محتواهـا بـر ایـن بسـتر ،هـم بـراي
تولیيکننيگان و هم براي سازمان سودآور است .آگهيدهنيگان رفتهرفته در حال پـذیرفتن
آگهيهاي آنالین و قبول اینترنت بهعنوان یا ابـزار بازاریـابي قـوي هسـتني بـهویـژه بـا
پیشــرفتهــاي اخیــر در حــوزه فنــاوري رســانه ،تمایــل آگهــيدهنــيگان و غــولهــاي
سرمایهگذاري به حضور در بسترهاي نوین رسانهاي افزایش یافته اسـت و ایـن مـيتوانـي
زمینه همکاري مشترک بین سـازمانهـاي رسـانهاي و آنهـا را فـراهم کنـي .هـم در زمینـه
تبلیغات و پخش آگهي و هم در زمینه فعالیتهاي مشترک تجـاري ،امکـان زیـادي بـراي
همکــاري بــین ســازمان صياوســیما و آگهــيدهنــيگان و ســرمایهگــذاران وجــود دارد
استارتاپها و پلتفرمهاي جيیي در عرصه رسانهها با ایيههاي نو و انگیزه بسیار مـيتواننـي
تحوالت عظیمي در دنیاي رسانهها رقم بزنني .سازمان صياوسیما با ایجاد مرکز شتابدهي
ایيه ،به بارور شين ایيهها کما ميکني و خود نیز از قِبل آن منتفع ميشود .عالوه بر این،
همکاري و شراکت با استارتاپها و پلتفرمهاي جيیي به بزرهتر شـين ایـن بـازار کمـا
ميکني که سود آن به همه مجموعه بازميگردد .شبکههاي برودکست سـازمان صياوسـیما
بهعنوان بخش اصلي سازمان و متولي اصلي تولیي محتوا در سازمان صياوسیما ،ميتواننـي
در زمینه تبلیغ ،جذب مخاطـ  ،تولیـي محتـوا بـراي ایـن بسـتر و نیـز اسـتفاده و پخـش
محتواهاي ارائه شيه بر بستر گوشيهاي هوشمني همکاري داشته باشني.
جرياندرآمدي 
گویههاي «درآمي ثابت ناشي از حق نشر ،تبلیغات برنـيها و سـازمانهـا ،ایجـاد روابـط
تجاري با دو اپراتور برتر مخابراتي کشور ،کسـ

درآمـي بـا فـروش محتواهـاي کـاربر

ساخته ،فروش حق اشتراک ،فروش کالنداده و ارائه و فروش محتواي افزونتر از آنتن»
با کس

حينصابهاي الزم به اجماع رسیيني .سازمان صياوسیما ميتوانـي بـا تعریـف
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ســازوکار حقــوقي و بســترهاي الزم ،از هــر بــار اســتفاده از محصــوالت تولیــيي یــا
کاراکترهاي تلویزیوني خود از سوي دیگران ،کس

درآمي کني .اپراتورهاي تلفن همـراه

از مهمترین شرکاي سازمان براي فعالیت بر بستر گوشيهـاي هوشـمني هسـتني و عقـي
قراردادهاي همکاري ،هم در حوزه زیرساختي و پهناي باني اینترنت موبایل بـراي بسـتر
موبایل و هم بهمنظور فعالیتهاي تجاري مشترک ميتواني درآمي قابل توجهي را نصی
سازمان کني .محتوایي که کاربران شخصاً تولیي و بر بستر ایجادشيه سـازمان بارگـذاري
ميکنني ،زمینه مناسبي را براي تبلیغات تجاري و نیز فروش به دیگر رسانهها در صورت
برخورداري از کیفیت الزم فراهم مـيکنـي .سـازمان مـيتوانـي بـراي عرضـه و فـروش
محتواي بارگذاري شيه از سوي کاربران ،با دریافت کارمزد کس

درآمـي کنـي .اگرچـه

سازمان صياوسیما تمرکز اصلي فعالیـتهـاي عمـومي خـود را بـر بسـتر گوشـيهـاي
هوشمني ،بر مبناي ارائه رایگان خيمات به کاربران قـرار داده اسـت ،سـازمان مـيتوانـي
براي ارائه خيماتي افزون بر خيمات عمومي ،اقيام به فروش حق اشتراک کني .سـازمان
صياوسیما در صورت تحقق الزامات حقوقي و رعایت سیاستهـاي مربـوط بـه حـریم
خصوصي کاربران ،ميتواني با فروش کالنداده به دسـت آمـيه از فعالیـت کـاربران بـه
سازمانها و شرکتهاي تجاري ،اطالعات مهمي را در زمینه رونيهاي اجتمـاعي و میـل
و سلیقه کاربران و مشتریان براي تولیيات و خيمات آنها ارائه کنني .همچنـین مـيتـوان
با ارائه محتوا و خيماتي افزونتر و خاصتر از آنتن برودکست سـازمان ،زمینـه جـذب
مخاط

و کس

درآمي براي سازمان را فراهم کرد.

ساختارهزينه 
گویــههــاي «هزینــه تحقی ـق و توســعه ،هزینــه تولی ـي محتــواي فــاخر ،هزینــه توســعه
زیرساختها و پلتفرم ،هزینه جذب و نگهياشت نیروي انساني متخصـ

 ،هزینـههـاي

مربوط به خریي کپيرایت و حق مالکیت معنوي ،هزینه ایجاد مرکز شتابدهي ایيههـا و
استارتاپهاي محتوایي بر این بستر ،هزینه رگوالتوري ،هزینـه بـهکـارگیري کـالنداده،
هزینه تأسیس دیتاسنتر و شبکه ملي اطالعات و نیز هزینه تغییر سـاختار سـازمان بـراي
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فعالیت در این بستر» به اجماع رسیيني .از آنجا کـه تحقیـق و توسـعه ،نقـش جـيي در
تغییرات فنّاورانه صنعت رسانه دارد ،بسیاري از بنگاههاي رسانهاي رقم قابل تـوجهي را
به این کار اختصاص ميدهني .سازمان صياوسیما براي همگام شين بـا رونـي تغییـرات
جهاني رسانهها و شکل دادن به چرخه خالقیت رسانهاي ،نیازمني هزینه کـردن در امـور
تحقیق و توسعه است .تولیي و ارائه محتوا با باالترین کیفیت ممکـن و متناسـ

بـا هـر

بستر ،نیازمني سرمایهگذاري بیشتري نسبت به حالت عادي است .همانگونه که تولیيات
با درجه «الف ویژه» که داراي فرایني تولیي عظیم 7هستني ،نیاز به بودجه بـاالتري دارنـي.
ازآنجاکه سرعت انتقال اطالعات در سازمانهاي رسانهاي از اهمیـت زیـادي برخـوردار
است ،توسعه زیرساختهـاي فنـاوري روز امـري ضـروري اسـت .اپلیکیشـن موبـایلي
کيگشا ،سیستم پردازش تصویر ،گفتار و متن ،سیستم کيگذار براي مارکتینگ و سیسـتم
یکپارچه بهرهبرداري از دادهها و آرشیو سازمان ازجمله مواردي هستني که سازمان بـراي
فعالیت بر بستر گوشيهاي هوشمني بایي به توسعه آنها بپردازد و متناس

با آنهـا هزینـه

کني .از دیگر چالشهاي نیروي انساني در این حوزه ،نگهياشت نیروي متخص

است.

تقاضاي باال براي جذب نیروي انساني کیفي از یاسو و ویژگيهاي روحي این نیروهـا
و البته نیازها و توقعات مالي آنان از سوي دیگر ،شرایط سختي را براي تـأمین رضـایت
شغلي این نیروها فراهم مي آورد .تأمین شرایط الزم براي جـذب و نگهياشـت نیروهـا،
نیازمني صر

هزینه است .سازمان صياوسیما به همان نسبت که براي اسـتفاده دیگـران

از محتواهاي تولیيي سازمان ميتوانـي کسـ

درآمـي کنـي ،بـراي اسـتفاده از محتـواي

دیگران ،ملزم به پرداخت حـق مالکیـت معنـوي و هزینـه کپـيرایـت اسـت .ازایـنرو،
ميتواني با ایجاد مرکز شتابدهي ایيه ،به بارور شين ایيهها کما کنـي و خـود نیـز از
قِبل آن منتفـع شـود .ایجـاد چنـین مرکـز و سـاختاري ،نیازمنـي صـر

هزینـه اسـت.

تبيیلشين به نهاد اصلي رگوالتوري و تنظیم مقررات براي بستر گوشيهـاي هوشـمني،
نیاز بهصر

هزینه و آمادهسازي زیرساختهاي سختافـزاري و نـرمافـزاري متعـيدي

دارد که الزمه آن ،اختصاص هزینههاي بسیار است .در فراینيهاي بهکار گرفتـه شـيه در
1. Big Production
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خيمات کالنداده ميیریت و پردازش اطالعات فراتر از سـطح فعلـي اسـت و نیـاز بـه
زیرساختهاي جمعآوري ،ميیریت ،بازخواني و در نهایت ،استفاده از آنهـا دارد .ایجـاد
زیرساختهاي کيگذاري ،کيگشایي و  ...براي ذخیـرهسـازي و بـهکـارگیري کـالنداده
نیازمني سرمایهگذاري ویژه است .تأسیس شبکه ملي اطالعات و ایجـاد مرکـز اطالعـات
ملي نیز نیاز به تجهیزات و زیرساختهاي فني بسیار بـراي راهانـيازي ،بهـرهبـرداري و
بهکارگیري دارد که هزینه زیـادي را مـيطلبـي .سـازمانهـا بـراي بقـا بایـي بـه سـمت
سازمانهاي خالق و یادگیرنيه حرکت کنني .هزینه این تغییـر سـاختار و چابـاسـازي
سازمان براي فعالیت بهتر ،در ساختار هزینهاي ميل کس وکار سازمان لحاظ ميشود.
بحث و نتيجهگيري

بر اساس یافتههاي پژوهش ،ميتوان بوم ميل کس وکار سازمان صياوسیما را بر بسـتر
گوشيهاي هوشمني تلفن همراه ،بهصورت کلي ،در قال

شکل  3به نمایش گذاشت:

نمودار  .9مدل پیشنهادی کسبوکار سازمان صداوسیما بر بستر گوشیهای
هوشمند تلفن همراه
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مخاط

جيیي رسانههاي همگرا نهتنها در انتخاب و دریافت پیامها فعال است بلکـه

با مشارکت در تولیي محتواي رسانهاي ،جایگاهي بيیع در فرایني توزیـع اطالعـات پیـيا
کرده است .در بخش مشتریان ،سازمان با یا بازار چنيوجهي ،شـامل وجـوه «کـاربران
گوشيهاي هوشمني و اپلیکیشن سازمان»« ،تبلیغ دهنـيگان و شـرکاي تجـاري»« ،بـازار
مخاط

خاص براي هي گذاري براي بازارهاي نی و خـاص بـا اسـتفاده از محتـواي

تخصصي» و «تولیيکننيگان محتوا» در ميل تصویر ميشود .بـهعبـارت دیگـر ،سـازمان
صياوسیما همانگونه که در ماهیت برودکستر خـود ،عمـوم جامعـه را مخاطـ

بـالقوه

ميداني ،در این عرصه نیز نگاه حياکثري دارد و درعینحال ،از مخاطبان خاص و بـازار
نی غافل نخواهي بود .با توجه به گسترش امکـان تولیـي محتـوا بـراي عمـوم کـاربران،
مخاطبران تولیيکننيه محتوا ،مهمترین گروه مشتریان سازمان خواهني بود.
کانالهاي توزیع مرسوم براي کاربران ،یعني سایت و اپلیکیشن موبایلي موجودنـي و
عالوه بر آنها ميتوان «شبکههاي برودکست سازمان» را نیز تعریف کرد که در کنار بستر
گوش ـيهــا م ـيتوانــي ی ـاريرســان باشــي« .بســترهاي برودبنــي ( IPTVو  »)VODو
«تلویزیون اجتمـاعي (بـهکـارگیري شـبکههـاي اجتمـاعي در دامنـه تلویزیـون)» سـایر
کانالهاي ارتباطي سازمان بر بستر گوشيهاي هوشـمني تلفـن همـراه هسـتني .بـه ایـن
ترتی  ،دامنه ارتباطي سازمان براي فعالیت کاربران ،دامنه وسیعي است که ميتواني همـه
بسترهاي آنالین را در برگیرد .ازاینرو ،ارتباط با مشتري در بستر گوشيهاي هوشـمني،
بهصورت اثر شبکهاي مستقیم یا غیرمستقیم و از طریق راههایي مانني «پشـتیباني آنالیـن
در اپلیکیشن»« ،استفاده دلخواه (سلفسرویس)» یعني بهگونهاي که کاربر بنا بـه میـل و
زمان خود ،از امکانات و محتوا استفاده ميکني و «ارتباط از طریق کامنتهـاي کـاربران»
در کنار «تلویزیون اجتماعي شامل برودکست و برودبني» که با بـهکـارگیري شـبکههـاي
اجتماعي بر بسترهاي برودبني و برودکست ،بر اساس بازخوردها ،به تولیـي برنامـههـاي
مطابق میل کاربر ميپردازني ،خواهي بود.
ارزشهاي پیشنهادي به کاربران ميتواني با ارائه محتواي فاخر و حرفهاي که مزیـت
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نسبي سازمان نسبت بـه رقباسـت ،ارائـه شـود .حضـور نیروهـاي متخصـ

در زمینـه

برنامهسازي که داراي برني شخصي در کنار برني صياوسیما هستني ،مزیت دیگري است
که سازمان قادر به استفاده از آن در شبکه پخش گسترده خود است .هنوز بخش بزرگي
از مشتریان وجود دارني که از انتخاب از پـیش اسـتقبال مـيکننـي .ایـن بخـش فرصـتي
جذاب براي بنگاههاي رسانهاي فراهم ميآورني که با استفاده از شهرت برني خـود ایـن
بازار را به دست بگیرني .ارائه خيمات و برنامهها بـر اسـاس اطالعـاتي کـه از کـاربر و
نحوه فعالیت ،سالیق و عالقهمنييهاي او به دست مـيآیـي (کـالنداده) تحـت عنـوان
شخصيسازي خيمات محتوایي ،ارزش پیشـنهادي دیگـر سـازمان در ایـن بسـتر بـراي
کاربران است.
«آرشیو سازمان» و «زیرساختهاي فني» دو مؤلفه از منابع کلیيي سازمان براي فعالیت
در این عرصه هستني که ميتوانني کما کنني سازمان در مواجهه با رقباي حاضر که سـهم
زیادي از بازار در حال حاضر در اختیار آنهاست ،به رقابت بپردازد .در کنار آنها« ،مجوزهـا
و دسترسيهاي خاص» براي برنامهسـازي و تهیـه گـزارش کـه بنـا بـه دالیـل امنیتـي یـا
حاکمیتي و بهواسطه «برني سازمان صياوسیما» ،بهطور انحصاري در اختیـار سـازمان قـرار
دارد ،به همراه «امکان و ظرفیت تولیي محتواي حرفهاي» نسبت به رقبـا ،دسـت بـاال را در
رقابت در اختیار سازمان قرار ميدهي« .وجود سیستم افکارسنجي» نیـز کـه در چـارچوب
مرکز تحقیقات سازمان و با استفاده از «کـالنداده حاصـل از فعالیـت کـاربران» در شـبکه
اجتماعي سازمان به دست ميآیي ،از دیگر منابع کلیيي در این بستر است.
سازمان صياوسیماي جمهوري اسالمي ایران الزم است بـا توسـعه زیرسـاختهـاي
خود ،اعم از اپلیکیشـن ،پلتفـرم و سـایر بسـترهاي فناورانـه ازجملـه زیرسـاختهـاي
ميیریت و بهرهبرداري از کالندادهها بهمنظور برنامـهسـازي باکیفیـت بـا «تهیـه الگـوي
مشخ

براي استخراج تمایالت کاربران»-بهخصوص قشر جوان و نوجوان که عالیـق

و نیازهاي مخت

به خود را دارني ـ و «بازنگري در شیوههاي توزیع و مهنيسي انتشـار

در فضاي مجازي» ـ که ظرافتها و ظرفیتهاي مخصوص به خود را دارد -بـه «تولیـي

پيشنهاد مدل کسبوکار مبتنی بر گوشیهاي هوشمند همراه براي سازمان صداوسيما 11 

محتواي مناس

براي بستر موبایل» آنهم بـهصـورت «تولیـي محتـواي فـاخر» بپـردازد.

محتواي فاخر و حرفهاي است که ميتواني در این آشـفته بـازار فضـاي مجـازي ،سـهم
سازمان را از سبي مصر

و توجه کاربران افـزایش دهـي .بـيیهي اسـت کـه «جـذب و

نگهياشت نیروي انساني متخص
حرفهاي و مخاط

» ،خالق و صـاح

برنـي کـه تـوان تولیـي محتـواي

پسني را دارني ،اولویت دیگر فعالیت سـازمان در ایـن بسـتر اسـت.

همچنین سازمان با ایجاد بازار محتواي صوت و تصویر -که زمینه را براي برنامـهسـازان
و تولیيکننيگان محتوا فراهم ميکني تا محتواي تولیيي خـود را بـراي جامعـه مخاطـ
گسترده ارائه کننيـ و قرار گرفتن در «جایگاه رگوالتوري بهجاي تصـييگـري» در ایـن
بازار ميتواني زمینهساز حذ

انحصار و «برهـم نـزدن اصـول بـازار و رعایـت شـرایط

رقابت» شود.
اپراتورهاي اصلي تلفن همراه در کشور که عهـيهدار خـيمات اینترنـت موبایـل نیـز
هستني ،از اصليترین شرکاي سازمان خواهني بود چه در زمینـه دسترسـي بـه خـيمات
آنالین و چه در زمینه همکاريهاي تجاري بیشتر .شرکت مخابرات و شرکت ارتباطـات
زیرساخت نیز در زمینه ایجاد زیرساختهاي الزم براي فعالیـت در بسـترهاي آنالیـن و
دسترسيها و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد براي همکاري در زمینـه ارائـهدهنـيگان
خيمات ویيئوي درخواستي شرکاي راهبـردي مـا در حـوزه کـالن هسـتني کـه آنهـا را
نهادهاي ملي در حوزه زیرساخت نام نهادهایم .همکاري با این نهادها ميتواني زمینهساز
رشي و ارتقاي ارائه خيمات به کاربران در این بستر باشي.
شبکه ملي اطالعات در کنار سامانه اینترنت ملي ،زمینههاي همکاري بسـیاري بـراي
فعالیت بر بستر گوشيهاي هوشمني با سازمان صياوسیما دارد .وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي نیز متولي اعطاي امتیاز و سامانيهي به توزیعکننيگان  VODاسـت کـه هماننـي
ارائهدهنيگان سیستم برودبني ميتواني همکاري مشترکي بـا سـازمان صياوسـیما داشـته
باشي .تولیيکننيگان محتواي صوتيوتصویري ،به خصوص تولیيکننيگان محتواي کـاربر
ساخته ،با فروش یا بارگـذاري محتـواي تولیـيي خـود در اپلیکیشـنهـاي سـازمان ،از
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شرکاي اصلي و مهـم در ایـن بسـتر هسـتني .شـبکههـاي برودکسـت سـازمان در کنـار
ارائهدهنيگان خيمات برودبني ،ميتوانني یاریگر و مکمل فعالیت سـازمان بـر بسـترهاي
موبایل و حرکت در جهت یکپارچگي رسانهاي باشني .سازمان صياوسیما مـي توانـي بـا
همکاري با استارتاپها و پلتفرمهاي جيیي ،زمینه را براي بزرهتر شين و رونـق بـازار
فعاالن بستر گوشيهاي هوشمني تسهیل کني .شرکاي تجاري و آگهيدهنيگان نیز موتور
محرک اقتصادي فعالیت در این بستر خواهني بود بازار آگهيدهنيگان بخش بزرگـي از
درآمي رسانه را تشکیل ميدهي.
در بخش جریان درآمـيي سـازمان بـر بسـتر گوشـيهـاي هوشـمني ،سـازمان پایـه
فعالیتهاي خود را براي ارائه خيمات به عموم مخاطبـان بـهصـورت رایگـان پیگیـري
خواهي کرد اما فروش حق اشتراک که در ازاي ارائه محتواي افزونتر از آنـتن ،محتـواي
بيون تبلیغات و یا محتواي سفارشيسازي شيه بـراي مخاطبـان اسـت ،از جریـانهـاي
درآميي سازمان خواهي بود .ایجاد روابـط تجـاري و عقـي قـرارداد بـا شـرکتهـا هـم
بهمنظور آگهي و تبلیغات و هم براي فعالیتهاي تجاري سـازمان ،ازجملـه شـراکت در
سود آنها بهجاي دریافت صر

هزینه تبلیغات ،بخش مهمي از درآمـي سـازمان در ایـن

بستر خواهي بود .پورسانت دریافتي از فروش محتواي کاربران در بازار محتواي صـوت
و تصویر در کنار پورسانت دریافتي از اشتراک محتواهاي اختصاصـي سـازمان در سـایر
بسترها ،از دیگر مـوارد درآمـيزایي اسـت .فـروش کـالنداده بـه سـازمانهـاي ملـي و
شرکتهاي تجاري با رعایت الزامات قانوني و حفظ حریم خصوصي کاربران ميتوانـي
عرصه دیگري براي درآميزایي سازمان باشي.
فرصتهاي کس وکار مجازي در دنیاي اطالعـات و ارتباطـات ،در حـوزه اقتصـاد
رسانه ،جایگاه بسیار قابلتوجهي دارني .با توجه به فرصتهاي یاد شـيه و چـالشهـاي
پیش رو در حوزه اقتصاد رسانه به نظر ميرسي که اغل

فرصتهاي سرمایهگـذاري در

زمینه ارتباطات و رسانهها بـه ابـياعات و اختراعـات فناورانـه بـازميگـردد .در عرصـه
ارتباطات نوین ،ابياع اینترنت و شبکههاي آنالین با سرمایهگذاريهاي ثابت اقتصادي و
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پشــتیبانيهــاي فرهنگــي ،مناســبات نــویني را خلــق و تــأمین کــرده اســت و گســترش
فناوريهاي روزآمي ،هر لحظه سریعتر شيه و ایجاد کس وکارهاي جيیـي رسـانهاي را
هر چه بیشتر توسعه بخشیيه است بنابراین عجی

نیست که در بخش ساختار هزینهاي

سازمان در این بستر ،عميه جریان هزینه معطو

به تحقیق و توسعه باشي .هزینـههـایي

چون توسعه اپلیکیشن ،زیرساخت کالنداده ،سـامانه هـاي پـردازش صـوت و تصـویر،
تأسیس دیتاسنتر و مرکز شتابدهي استارتاپها و  ...ازجمله این مـوارد اسـت .در حـوزه
کالنداده با چالشهایي مـواجهیم کـه بـهطـور عمـيه نیازمنـي هزینـهکـرد در زمینـههـاي
زیرساختي هستني .چالشهاي حوزه کالنداده شامل جمعآوري ،ذخیرهسازي ،جستجو ،به
اشتراکگذاري و تحلیل کالندادههاست .دیتاسنترها مراکزي هستني که براي نگهياري امـن
و مطمئن اطالعات به کار ميروني و مکمل و زیرساخت الزم براي شبکه ملـي اطالعـات
به شمار ميروني .راهانيازي ،تعمیر و نگهياشت آنها نیز مستلزم هزینه کرد بسیاري اسـت.
سازمان صياوسیما بهمنظور فعالیت بر بستر گوشـيهـاي هوشـمني تلفـن همـراه نیـاز بـه
بستري امن بـراي پـردازش ،نگهـياري ،بـروز رسـاني ،حفـظ و تهیـه نسـخه پشـتیبان از
اطالعات خود و کاربران دارد و ازاینرو ،نیازمني تأسیس دیتاسنتر است.
مراکز شتاب دهي ایيهها و استارتاپها سـاختارهایي حمایـتمحـور هسـتني کـه بـا
سرمایهگذاري ،از شکلگیري استارتاپها و کس وکارهاي نوپا پشـتیباني مـيکننـي و از
طریق شناسایي ،آموزش و توانمنيسازي گروههاي فعـال و داراي ایـيههـاي نوآورانـه،
توسعه کس وکار گروهها و تجاريسازي محصوالت آنها را پیگیري ميکنني.
تأسیس چنین مرکزي ،نیازمني هزینههاي اولیه است و به این ترتی  ،سـازمان بـراي
بزرهتر شين و رونق گرفتن بازار محتوایي و زیرساختي گوشـيهـاي هوشـمني ،بایـي
اقيام به تأسیس و سرمایهگذاري در استارتاپها کني.
هزینه تغییر ساختار سازمان به ساختار منعطـف ،چابـا و مطـابق بـا نیازهـاي یـا
سازمان رسانهاي در این عصر ،در کنار هزینههاي مربوط بـه رگوالتـوري ،سـایر وجـوه
ساختار هزینه سازمان را شکل ميدهني .خریي حق پخـش و حـق نشـر یـا کپـيرایـت
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محتواهاي تأمیني ،آنگونه که رئیس سابق سازمان صياوسیما بیـان کـرده اسـت ،بخـش
عميهاي از بودجه رسانه ملي را چه در داخل و چه در خارج از کشور تشکیل ميدهـي.
حق پخش فیلمها و سریالهاي مختلف ،برنامههاي مستني ،برنامههاي ورزشي ،مسابقات
فوتبال جام جهاني و دیگر برنامههاي رادیویي و تلویزیوني از این جمله است .جذب و
نگهياشت نیروي انساني خالق یکي دیگر از هزینههاي اساسي این بخش اسـت .بـراي
استخيام یا بهکارگیري یا فرد رسانهاي خالق بهعنوان نیروي کار ،حياقل هزینهاي کـه
بایي براي آن پرداخت ،پایه حقوق استخيام به همراه حياقل سیسـتم موردنیـاز و تـأمین
حياقل فضاي کاري است.
در پیشینه پژوهش بررسي کردیم که صيقي ( )7357دربـاره بسـتر موبایـل ،بـازیگران
تأثیرگذار را در سه عرصه سیاستگذاري ،تولیي محتوا و عرضه محتوا شناسایي کرده اسـت.
او بازیگران مـؤثر در توزیـع محتـوا را اپراتورهـاي مخـابراتي تلفـن همـراه ،اپراتورهـاي
ارائهدهنـيه خـيمات اینترنـت و شـهرداريهـا بـه دلیـل نقـش در صـيور مجـوز نصـ
سختافزار و زیرساخت دانسته است .ما نیز در این پژوهش ،کانـالهـاي توزیـع محتـوا و
دسترسي گوشـيهـاي هوشـمني و اپلیکیشـن سـازمان ،بسـتر  ،OTTبسـترهاي برودبنـي
( IPTVو  )VODو تلویزیون اجتماعي را احصا کردهایم .به نظر ميرسي که در پـژوهش
حاضر ،جنبههاي نرمافزاري و محتوایي کـار مـينظر بـوده اسـت امـا صـيقي ،جنبـههـاي
سختافزاري و زیرساختي در برهه انجام پژوهش را بیشتر لحـاظ کـرده اسـت .در سـایر
وجوه پژوهش نیز این نکته به چشم ميخورد .بـا توجـه بـه پـژوهش قاسـمي گـودرزي
( )7351به نظر ميرسي که بررسي تخصصي بستر گوشيهاي هوشمني بهعنوان یا بسـتر
فناورانه ،در مقابل بررسي ویژگيهـاي شـبکههـاي اجتمـاعي بـهعنـوان مفهـومي عمومـاً
نرمافزاري ،منشأ این تفاوتها بوده است .ارزش پیشنهادي ارائهشيه در پژوهش گـودرزي
عبارت از امکانات ارتباطاتي ،غنا و اعتبار محتوا و خيمات تخصصيتر خود براي کـاربران
است که به ترتی  ،متناظر با گویههـاي شـبکه پخـش وسـیع و مخاطـ

گسـترده ،تولیـي

محتواي فاخر و امکان تولیي محتواي حرفهاي نسـبت بـه رقبـا ،سفارشـيسـازي خـيمات

پيشنهاد مدل کسبوکار مبتنی بر گوشیهاي هوشمند همراه براي سازمان صداوسيما 11 

محتوایي و ارائه محتواي افزونتر از آنتن بـر ایـن بسـتر اسـت .احسـاس هویـت و رفـع
دلزدگي ،امکان انجام تبلیغات هيفمني محصوالت و خيمات ،از ویژگـيهـاي پایـاننامـه
گودرزي است و برني صياوسیما و نیروي انساني متخص

نیز از ویژگـيهـاي پـژوهش

حاضر است که بنا به شرایط و ویژگيهاي خاص سازمان صياوسیما احصـا شـيه اسـت.
اشتراکات پژوهشها در بخش جریان درآمـيي ـ کـه آخـرین بخـش اسـت کـه قاسـمي
گودرزي به بررسي آن پرداخته است ـ بیشتر از سایر حوزههاست .حق عضویت که همان
حق اشتراک پژوهش ماست ،در صورت ارائه خيمات بیشـتر و خـاص ،افـزون بـر ارائـه
خيمات عمومي رایگان است .قاسمي گودرزي درآمي ناشي از فـروش اطالعـات را بیـان
کرده است و ما در مقابل ،درآمي ناشي از فروش کالن داده را داریم .درآمـيهاي تبلیغـاتي
که ميتواني شامل تبلیغات برنيها و سازمانها و نیز ایجاد روابط تجاري با دو اپراتور برتـر
مخابراتي کشور باشي ،از بخشهاي مهم جریان درآميي در هر دو پژوهش است.
راهکارهاي مديريتی ـ رسانهاي

ایجاد زیرساختهاي بازار محتواي صوت و تصـویر فراگیـر در بسـترهاي نـوین رسـانهاي،
ایجاد مرکز شتابدهي به ایيهها و فراهم کردن امکان رشي استارتاپهاي فني و محتـوایي در
رسانههاي نوین ،ایجاد زیرساختهاي ميیریت ذخیـرهسـازي ،اسـتخراج و بهـرهبـرداري از
ظرفیت کالنداده ،بازنگري در شیوههـاي سیاسـتگذاري ،تولیـي ،توزیـع و مهنيسـي انتشـار
محتواي تولیيي سازمان در بسترهاي نوین رسانهاي ،ایجـاد سـازوکار حقـوقي بـراي تنظـیم
بازار محتوا و ایجاد ساختار رگوالتوري بسترهاي نوین رسـانه در سـازمان ،ایجـاد سـازوکار
جذب و بهکارگیري استعيادهاي برتر تولیي محتوا و استفاده از کـاربران در بسـترهاي نـوین
رسانهاي ،توسعه پلتفـرم هـا و بسـترهاي فناورانـه ،نظیـر فینگرپرینـت و واترمارکینـگ بـراي
بهرهبرداريهاي تجاري از بستر رسانههاي نوین و بازنگري در ميل کس وکار کلي سـازمان
صياوسیما بهمنظور انطباق با بسترهاي نوین رسانهاي و سازگاري با فضاي رقابتي رسـانههـا
ازجمله موارد کاربردي ـ ميیریتي پژوهش حاضر است.
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