
  561-580 ص، از 1399زمستان  ،4 ةشمار ،13 ةدور ،کارآفرینی توسعه

 

  
  اي در ایرانهاي نوپاي رسانهگیري شرکتهاي کلیدي شکل شناسایی چالش

 
 2مهدي تاج پور -1آیدین سالم زاده

  دانشگاه تهران تیریدانشکده مد اریاستاد. 1
 تهراندانشجوي دکتري دانشکده کارآفرینی دانشگاه  .2

  

  8/5/1399: افتیدر خیتار
 9/7/1399: رشیپذ خیتار

  
  چکیده

بنیان داشته و منشاء تحوالت اجتماعی متعددي  رنگی در توسعه اقتصاد دانش اي نقش پرهاي نوپا رسانهشرکت
این قلمرو  ها در اي مورد بررسی قرار گرفته و ابعاد مختلف آن هاي نوپا در حوزه کارآفرینی رسانهگردند. این شرکت می

هاي نوپا بپردازد. طرح این گیري این دسته از شرکت هاي شکل شود. این تحقیق سعی دارد تا با بررسی چالش موشکافی می
 5نفر از موسسین  11بوده و از نظر هدف روش پژوهش بنیادي است. از این رو، با  -مطالعه موردي چندگانه-تحقیق کیفی

اي انجام شده است. از روش کدگذاري دو مرحله اي براي ساختاریافته نیمه هاي اي مصاحبه نوپاي رسانه شرکت
ها استفاده گردیده است. یافته هاي این تحقیق از وجود شش دسته چالش کلیدي از جمله  تحلیل یافته هاي مصاحبه و تجزیه
هاي مرتبط با  مالی، چالش مینهاي تا انسانی، چالش هاي سرمایه هاي زیرساختی، چالش قانونی، چالش و هاي حقوقی چالش
اي حکایت دارد. بر اساس یافته  هاي نوپاي رسانههاي محتوایی در خصوص شکل گیري شرکت اي و چالش رسانه اعتبار

هاي داراي اهمیت در شکل گیري استارت آپ هاي  هاي محتوایی بعنوان یکی از مهم ترین چالش هاي این تحقیق، چالش
  به شمار می آیند.

  

  اي هاي نوپا، شکل گیري، کارآفرینی رسانهچالش، رسانه، شرکت :هاي کلیدي واژه

                                                        
 نویسندة مسئول:  Email: salamzadeh@ut.ac.ir  
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  مقدمه
کار آنهـا داراي سـه ویژگـی     و هایی موقتی می باشند که مدل کسب هاي نوپا سازمان شرکت
. آنهـا، در زمـان   )Blank & Dorf, 2020( اسـت  3پـذیري  ، و مقیـاس 2، تکرارپـذیري 1سـودآوري 

باشند(سـخدري و   هـاي متعـددي همچـون ریسـک بـازار مواجـه مـی        شان بـا چـالش   گیري شکل
هـاي   نظر گرفتن زمینه و ویژگـی  ها، در دي در بررسی این چالش). اما، نکته کلی1396همکاران،

هـاي نوپـاي    ست. شرکتا -اي هاي نوپاي رسانه در اینجا شرکت -هاي نوپاشرکتخاص انواع 
شود که در حوزه شناسایی، خلق/کشـف، بهـره    اي به گونه اي از این شرکت ها گفته می رسانه

اي  اي فعالیـت داشـته و توسـط کارآفرینـان رسـانه      رسـانه هـاي   برداري، و خلق ارزش در پلتفرم
) بـراي نخسـتین بـار مسـاله وجـود      2017( 4). آختن هـاگن Khajeheian, 2017شوند( هدایت می

هـاي عمـومی    اي را مطـرح نمـود. چـالش    هـاي نوپـاي رسـانه    هـاي خـاص بـراي شـرکت     چالش
) در 1396مکــاران،ســازان و ه مــالی آنها(چیــت هــاي تــامین هــاي نوپــا همچــون چــالش شــرکت

. از اند گرفتهمورد بررسی قرار  هاي مختلف مانند ایران، کانادا، و یا ایاالت متحده آمریکا کشور
هاي مختلف بـا یکـدیگر تمایزهـایی دارنـد. بـراي       در حوزه هاي نوپاشرکتهاي  طرفی، چالش

هـاي بسـیار متمـایزي     چـالش   رسـانه  حـوزه هاي زیستی با  ي حوزه فناوريهاي نوپاشرکتمثال، 
دوم بـه   هاي دستهشرکتهاي زیستی را دارند،  دارند. در حالیکه دسته اول چالش کسب مجوز

شـان را   گیري و آزمون ایده ادگی و حتی گاهاً بدون کسب مجوزي خاص مراحل اولیه شکلس
 .)Igarashi, de Souza Pereira, Júnior, & Porto, 2018(کنند طی می

اي داراي اقتضائات مختص خود می باشـند. بـراي مثـال،     ي رسانههاي نوپاشرکتاز طرفی، 
کنـد.   اي در کشور چین اشـاره مـی   ي رسانههاي نوپاشرکتهاي  ) به برخی از چالش2018( 5وو

هـاي   حفـظ جریـان هـاي درآمـدي، کسـب درآمـد      هاي قانونی، مشکالت مرتبط بـا   محدودیت

                                                        
1. Profitability 
2. Repeatability 
3. Scalability 
4. Achtenhagen 
5. Wu 
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) نیـز بـه   2016( 1. کـادا )Wu, 2018(باشـند  پذیر و امثالهم از جملـه ایـن مـوارد مـی     پایدار مقیاس
زعم وي، رویکـرد فرامحلـی    پردازد. به حوزه رسانه می هاي نوپايشرکتچالش نگاه فرامحلی 

اي  ي رسـانه هاي نوپـا شرکتباشد، زیرا  از اهمیت باالتري برخوردار می نوپا هايشرکتدر این 
طعـا  . اما این نگـاه فرامحلـی ق  )Chadha, 2016(سادگی به مناطق اطراف رسوخ کنند توانند به می

تـرین   گیـري بـزرگ   هایی را به دنبـال خواهـد داشـت. ایـن چـالش حتـی در مهـد شـکل         چالش
خطرپـذیر   گـذاري  ي جهان پابرجاست. بطوریکه بسیاري از صاحبنظران سـرمایه هاي نوپاشرکت

  .)Kunz, Mütterlein, & Walton, 2017(دانند هایی اساسی می را نیازمند بازنگري
لذا، در ایـن تحقیـق بـه دنبـال یـافتن ایـن وجـوه تمـایز بـوده و کوشـیدیم تـا پـس از مـرور              

ي نوپـا  هـاي شـرکت تـر بـه حـوزه     ، با نگـاهی دقیـق  نوپا هايکتشرگیري  هاي کلی شکل چالش
هاي کلیدي  چالش«ترتیب، سوال کلیدي این تحقیق عبارتست از اینکه:  اي بپردازیم. بدین رسانه
هـاي  شـرکت از ایـن رو، بـا بررسـی چنـد     ». انـد؟  اي کدام گیري شرکت هاي نوپاي رسانه شکل
هاي یافت شـده   ترتیب، مصادیق چالش اله داریم. بدیناي نگاهی استقرایی نیز به مس رسانه نوپاي

اي،  ي رسـانه نوپـا  هـاي شرکتهاي انجام شده با موسسین  در ادبیات را با مواردي که از مصاحبه
هـاي   ها رسیدیم در کنار یکدیگر قرار داده و نهایتـا یافتـه   قانونگذاران، و اساتید این حوزه به آن

 کلیدي تحقیق را بیان می نمائیم.

  قیتحق نهیشیو پ ينظر یبر مبان يرورم
کوشـیم تـا بـه بررسـی      با توجه به محدودیت تحقیقات در زمینه عنوان این تحقیق، ابتدا مـی 

). سپس، بـه تحقیقـاتی مـی پـردازیم     1بپردازیم (جدول  هاي نوپا، بطور عام،شرکتهاي  چالش
، عمـده  1اند. بـر اسـاس جـدول     اي پرداخته کارهاي رسانه و گیري کسب هاي شکل که به چالش

چارچوب و مدل  هاي نوپاشرکتگیري  هاي شکل تحقیقات صورت گرفته در خصوص چالش
ز عـدم وجـود دیـدگاهی دارد    ها نشان ا مبنایی مشخصی نداشته اند. همچنین، پراکندگی چالش

                                                        
1. Chadha 
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هاي مربوطه پرداخته و مبنایی بـراي سیاسـتگذاران    که مبتنی بر چارچوبی معین به احصاء چالش
  باشد. 

   هاي نوپاشرکتگیري  هاي شکل . مرور چالش1جدول 
 نویسنده/

  دسته بندي چالش ها  روش تحقیق  عنوان تحقیق  سال  نویسندگان

هاي نوپا: چالش ها شرکت مقیاس پذیري 2019  و همکاران 1روي
هاي  هاي دولتی، چالش چالش  پیمایش  در اکوسیستم نوآوري کانادا

  آموزشی- دانشگاهی

  2018  2اسالم و القبیري
هاي کارآفرینی الکترونیک براي شرکت
هاي  نوپا الکترونیک: پتانسیل ها، چالش

  متداول و مسیر پیش رو
  مطالعه

  کتابخانه اي

کارآفرینی، فقدان فردي (فقدان مهارت 
اعتماد به نفس موسس، فقدان تجربه)، 
زمینه اي (ریسک فناوري جدید، اندازه 

  پروژه، و شکست)
گیروترا و 
هاي هاي جذب استعداد در شرکت چالش 2018  3کاوشیک

  پیمایش  نوپا تجارت الکترونیکی هند
فرهنگ سازي، تیم سازي، ماهیت سیال 

نیروهاي هاي نوپا، جابجایی هاي شرکت
  با استعداد

  2018  4اسکاال
هاي نوپا دیجیتال در اقتصادهاي در شرکت

هاي مدیریتی،  حال گذار: چالش
  کارآفرینی و آموزشی

  مدیریتی، کارآفرینی، آموزشی  پیمایش

زاده و  سالم
کاري و اکوسیستم  و انجمن هاي کسب 2017  کاواموریتا کسیم

  هاي نوپاي در ایرانشرکت
مرور ادبیات، 

مطالعه کتابخانه 
 اي، پیمایش

مالی، انسانی، مکانیزم هاي حمایتی، 
  سایر

هاي نوپاي نرم هاي کلیدي شرکت چالش  2016  و همکاران 5ونگ
مراحل یادگیري (تعریف مساله، اثبات   پیمایش افزاري در طی مراحل دوره زندگی

  مساله، تعریف راه حل، اثبات راه حل)

  اي اي با رویکرد کارآفرینی رسانه نوپاي رسانههاي گیري شرکت هاي شکل چالش
اي، می  رسانه هاي نوپايشرکتگیري  هاي شکل با محدود کردن حوزه تحقیقاتی به چالش

اند که در  توان مشاهده نمود که تحقیقات اندك در این زمینه به موارد قابل توجهی اشاره کرده
هـاي کـارآفرینی در    ) بـه چـالش  2008(6پـردازیم. آخـتن هـاگن    ادامه به مرور برخی از آنها می
هـاي  شـرکت هـاي متمـایزي را بـراي     این عوامـل چـالش  «گوید:  رسانه هاي سنتی پرداخته و می

از ». هـا مواجـه نیسـتند    در سایر صـنایع بـا آن   نوپا هايشرکتنماید، که  اي ایجاد می رسانه نوپاي

                                                        
1. Rowe 
2. Islam & Alghobiri 
3. Girotra & Kaushik 
4. Skala 
5. Wang 
6. Achtenhagen 
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. لـذا،  )Achtenhagen, 2008(دانـد  را حائز اهمیـت مـی   1اي این رو، وي مطالعه کارآفرینی رسانه
هـاي   هـاي شناسـایی، ارزیـابی و بهـره بـرداري از فرصـت       اي که به شـیوه  رسانه مقوله کارآفرینی

اي  رسـانه اي و یا توسط کارآفرینـان   کارهاي رسانه و کارآفرینانه به منظور خلق ارزش در کسب
 ;Khajeheian, 2017(می پردازد، بـه حـوزه اي نسـبتا جدیـد بـراي محققـین تبـدیل شـده اسـت         

Salamzadeh, Radovic Markovic, & Masjed, 2019(.      اي بـین   ایـن حـوزه بـه عنـوان حـوزه
)، 2013( 3)، فریر2008(2هوگ )،2008هاگن( اهمیت توسط افرادي همچون آختن اي و پر رشته

تـوان   کلـی، مـی   )، مورد بحـث و بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. بطـور      2017، 2013و خواجه ئیان(
  اي را به صورت ذیل عنوان کرد: رسانه هاي نوپايشرکتهاي  چالش

حوزه صنایع خـالق بـا یکـدیگر     هاي نوپايشرکتهاي کالن صنعت رسانه و صنایع  چالش
) 2018( 5گردند. بـراي مثـال، توکبـاوا    مطرح می 4وضوعات در سطح کالنتالقی پیدا کرده و م

اي از تحقیـق   رسـانه  هـاي کـارآفرینی   کند که موضـوع بررسـی چـالش    در تحقیق خود اشاره می
اي در  رسـانه  هـاي نوپـاي  شـرکت هاي  ) آغاز گردیده است. در تحقیق وي چالش2008هوگ(

خارج از صنعت رسانه مقایسه شـده اسـت. امـا     هاي هاي نوپايشرکت ایاالت متحده آمریکا با
باید توجه داشت که این مقایسه به بررسی جزئیات نپرداخته و صـرفا طلیعـه اي بـراي بحـث در     

هـاي ناشـی از    )، بـه چـالش  2013، همچنـین، فریـر (  )Tokbaeva, 2018(این خصوص بوده است
ها پرداخته و  فناوري را فرصـتی بـراي مقابلـه بـا      تبط با رسانهسازي مر مسائل قانونی و خصوصی

اي می بایست تـالش بیشـتري    رسانه هاي نوپايشرکتشمارد. در تعبیر وي،  ها بر می این چالش
را براي حل مسائل قانونی اعمال کننـد. چـالش جـدي دیگـر، تغییـرات بـیش از حـد سـریع در         

 هـاي نوپـا  شـرکت کـار   و صنعت رسانه است که با تغییرات تکنولوژیک و تغییر در مدل کسـب 
همچنـین  ها بشدت تحت تاثیر این چالش کوچک شـده انـد.    همراه شده و حتی برخی از رسانه

  .)Ferrier, 2013(اي است رسانه هاي نوپايشرکتجهانی چالشی براي  تغییرات فرهنگ
                                                        

1. Media entrepreneurship 
2. Hoag 
3. Ferrier 
4. Macro level 
5. Tokbaeva 
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و   1ر موردي و در سطح میانیاي بطو رسانه هاي نوپايشرکتهاي  در رابطه با مصادیق چالش
) 2018هایی توسط محققان انجام شده است. براي مثال، اسالم و القبیري (پژوهش 2خرد

کنند.  صنعت رسانه را در دو سطح فردي و زمینه اي بررسی می هاي نوپايشرکتهاي  چالش
به نفس  فقدان اعتماد ،ینیقدان مهارت کارآفربه زعم ایشان در سطح فردي، مواردي نظیر ف

اندازه  د،یجد يفناور سکیري، ا نهیزم در سطح ،مهم هستند. همچنین تجربهو نیز ، ینموسس
 کیالکترون ینیکارآفرآیند. در این مطالعه،  عوامل مهمی بشمار می شکستترس از پروژه، و 

هاي  ، چالشي توسعهها لیپتانساي مورد بررسی قرار گرفته و به  رسانه هاي نوپايشرکت در
 ,Islam & Alghobiri(شود پرداخته می هاي نوپايشرکتي این رو شیپ ریمسنیز متداول و 

 هاي نوپايشرکتجذب استعداد در هاي  ) نیز به چالش2018( کیو کاوش روترایگ. )2018
سازي، تیم سازي، ماهیت  پردازند. ایشان مسائلی همچون فرهنگ تجارت الکترونیکی هند می

هاي کلیدي در این حوزه  هاي نیروهاي با استعداد را چالش ، و جابجاییهاي نوپاشرکتسیال 
حوزه خبري  هاي نوپايشرکت) به بررسی 2017( 3. آشر)Girotra & Kaushik, 2018(دانند می

داند. به زعم وي،  می 4بازي گرایی و احساس پرداخته و چالش بزرگ پیش روي آنها را عادت
هاي خبري می بایست تغییر کرده و عادات ایشان با عادات جدید  نهاحساس و رویکرد رسا

 هاي نوپايشرکتجایگزین شود. از این رو، وي دهه گذشته را دهه اي پر چالش براي 
. همچنین، )Usher, 2017(سازد مدرن را برجسته می اي تلقی نموده و الزام ظهور ژورنالیسم رسانه
هاي اجتماعی  گیري از رسانه را در بهره هاي نوپاشرکت) قدرت 2016و همکاران ( 5گزي

هاي  اي و رسانه رسانه هاي نوپايشرکتمورد بررسی قرار داده و معتقدند چالش کلیدي 
خواهند  ست که میهاي نوپاشرکتاجتماعی، میزان توان آنها در برآورده کردن نیازهاي سایر 

 هاي نوپايشرکتگیري از  آنها به عنوان ابزاري مفید بهره گیرند. چالش دیگر، شیوه بهره از

                                                        
1. Meso level 
2. Micro level 
3. Usher 
4. Feel of the game 
5. Ghezzi 
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. )Ghezzi, Gastaldi, Lettieri, Martini, & Corso, 2016(باشد باز می اي در توسعه نوآوري رسانه
شان در  کارانه را رویکرد محافظها شرکت) چالش این 2017( 1از طرف دیگر، بکر و والتز

گیري شان  در کنار بهره هاشرکتدانند. به زعم وي، حفظ استقالل این  مواجهه با نوآوري می
) نیز 2019( 2. بورلی)Becker & Waltz, 2017(هاي توسعه چالشی کلیدي است از تمامی ابزار

دانسته و تعدادي از مشکالت اصلی  ها شرکتکار را چالش کلیدي این  و بحران مدل کسب
حوزه ژورنالیسم می بایست  هاي نوپايشرکتشمارد. به زعم ایشان،  را بر می برخی از آنها

تري داشته و با شیوه هایی خالق به توسعه و رشد این حوزه از رسانه ها کمک  فعالیت برجسته
  . )Borelli, 2019( کنند

   یشناس روش
گرفته شـده در ایـن تحقیـق در زمـره تحقیقـات کیفـی، و از منظـر هـدف          طرح تحقیق بکار

بـه بنیـانی    3بوده و کوشیده ایم تا با اسـتفاده از روش مطالعـه مـوردي چندگانـه     پژوهش، بنیادي
دست یابیم. به منظور  اي رسانه هاي نوپايشرکت يریگ شکل يها چالشاتکا در خصوص  قابل

بهـره گرفتـه    5یافتـه هـا، سـعی شـده اسـت تـا از منطـق تکـرار         4اطمینان بیشتر از تعمـیم پـذیري  
هـاي مطالعـه،    ن، به منظور رسیدن به وجوه تشابه و تمایز درون مورد. همچنی)Tellis, 1997(شود

مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. از طـرف دیگـر، در راسـتاي اطمینـان از          6کالمی منطق تکرار
اسـتفاده گردیـد. در ایـن تحقیـق،      7تمایزهاي فیمابین مورد هاي مطالعـه از منطـق تکـرار نظـري    

ي روش نمونه گیري قضاوتی معین شده اند. نمونه هاي مورد اي بر مبنا رسانه هاي نوپايشرکت
سـال گذشـته راه انـدازي     5هاي زیر برخوردار بودند: طـی   مطالعه، همگی می بایست از ویژگی
) را داشــته باشــند؛ از جــنس 2012اسـتیو بلنــک و دورف (  شـده باشــند؛ ویژگــی هــاي تعریــف 

                                                        
1. Becker & Waltz 
2. Borelli 
3. Multiple case study 
4. Generalizability  
5. Replication logic 
6. Literal replication 
7. Theoretical replication 
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موجـود باشـند. از    فـاوا  يگـر  لیو تسـه  يازمرکز توانمندسدیجیتال باشد؛ و در لیست  هاي رسانه
و در شهر تهران انجام شـده و از نظـر موضـوعی     1398نظر زمانی، این تحقیق در نیمه دوم سال 

پـردازد.   اي دیجیتال در ایـران مـی   رسانه هاي نوپايشرکتگیري  هاي شکل نیز به بررسی چالش
منـد و بـا اسـتفاده از    رت نظـام جهت گردآوري اطالعات از مصاحبه نیمه ساختار یافتـه بـه صـو   

استخراج شد و با استفاده از نظر خبرگان اصالح و تکمیل گردیـد (طـالبی و    5w1hچهارچوب 
گیري تا رسیدن  نفر مصاحبه صورت گرفته و نمونه 11). شایان ذکر است که با 1395همکاران،

ي مـذکور بـوده و   هاي نوپاشرکتشوندگان موسسین اصلی  به اشباع نظري ادامه یافت. مصاحبه
هـا از پروتکـل    آوري داده منظـور جمـع    اند. به هاي مطالعه همکاري داشته تا زمان تحقیق با مورد

) استفاده شده است. هر مصاحبه بین یک تـا یـک و نـیم    2017زاده و کاواموریتا ( سالم مصاحبه 
لـی از  بـا کسـب اجـازه قب    -ساعت به طول انجامید. در کنـار ضـبط صـداي مصـاحبه شـوندگان     

وتحلیـل   نویسنده به یادداشت برداري از نکات مهم مصاحبه پرداخت. بـه منظـور تجزیـه    -ایشان
شـده اسـت. در ایـن مطالعـه، بـا اسـتفاده از       کدگذاري اولیـه و ثانویـه انجـام     ها، دو مرحله داده
کدگذاري انجام گردید. همچنین براي تحقق روایی ابزار پـژوهش   8نسخه  1افزار اطلس تی نرم

ز سه روش شامل، استفاده از دو ابزار نگارش سوال ها، اصالح سوال ها توسـط خبرگـان و در   ا
نهایت بازبینی سوال ها با انجام دو مصاحبه مقدماتی استفاده شده و تحقق پایایی این پژوهش بـا  

انجام شده است. ضریب پایایی براساس توافق بـین دو   11رسیدن به مرحله اشباع نظري تا نمونه 
با توجـه   ،توسط چند متخصص جینتا یی،ایاعتبار پا نییتع يبرابوده است.  73گذار برابر با %کد

پذیري، تائیدپذیري و انتقال پـذیري  )، از لحاظ باورپذیري، اطمینان1985لینکلن( و به معیارگوبا
  اند.  شده يو طبقه بند یابیارز

  ها افتهی
 توصیف جمعیت شناختی

 3مطالعـه در جـدول زیـر آمـده اسـت. همچنـین، در جـدول        هـاي مـورد    هاي نمونـه  ویژگی

                                                        
1. Atlas.ti 
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ویژگی هاي کلیدي مصاحبه شوندگان درج شده است. طبق جداول، تمامی موارد مورد مطالعه 
  از ویژگی هاي الزم برخوردار بوده و شرایط نمونه گیري قضاوتی فراهم شده است.   

  . ویژگی هاي نمونه هاي مورد مطالعه 2جدول 
  شکل قانونی  نوع رسانه  حوزه فعالیت  تاسیسسال   *نام کیس

  نشر بر خط  دیجیتال  خبرگزاري 1395  الف
  شرکت حقوقی  دیجیتال و چاپی  مجله هنري  1396  ب
  شرکت حقوقی  دیجیتال  1به درخواست دئویو 1396  پ
  شرکت حقوقی  دیجیتال و چاپی  نشریه  1397  ت
  نشر بر خط  دیجیتال  پادکست 1395  ث

  به دلیل حفظ محرمانگی اطالعات، نام کیس ها به صورت کد گذاري شده آمده است. *

  . ویژگی هاي مصاحبه شوندگان 3جدول 
  هاي نوپانقش در شرکت  تحصیالت  جنسیت  سن  شماره

  هم بنیان گذار، مدیر بازاریابی  کارشناسی ارشد  مذکر 28  1
 هم بنیان گذار، مدیر عامل  کارشناسی  مونث  26  2
 هم بنیان گذار، مدیر توسعه  کارشناسی ارشد مذکر 31  3
 هم بنیان گذار، مدیر بازاریابی  کارشناسی ارشد مذکر  24  4
 هم بنیان گذار، مدیر عامل  کارشناسی مذکر 31  5
 هم بنیان گذار، مدیر مسئول  کارشناسی ارشد  مونث 26  6
 هم بنیان گذار، مدیر فنی  کارشناسی ارشد  مذکر 27  7
 هم بنیان گذار، مدیر عامل  کارشناسی ارشد  مذکر 27  8
 هم بنیان گذار، مدیر فنی  کارشناسی  مذکر 26  9

 هم بنیان گذار، مدیر عامل  کارشناسی ارشد  مذکر 28  10
 هم بنیان گذار، مدیر عامل  کارشناسی  مونث 32  11

  تحلیل داده ها
هاي ایـن تحقیـق    اي، بر اساس یافته ي رسانههاي نوپاشرکتگیري  هاي کلیدي شکل چالش

هـاي ایـن    تـرین چـالش   بندي شده اند. شکل زیر نشـان دهنـده کلیـدي    در قالب موارد ذیل دسته
  می باشد. در ادامه، هر کدام از چالش ها تشریح می گردند. هاي نوپاشرکت

                                                        
1. Video-on-Demand (VOD) 
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  اي رسانه هاي نوپايشرکت گیري شکل کلیدي هاي . چالش1شکل 

 
 هاي نوپاي شرکتگیري  یکی از مشکالت اساسی شکل :هاي حقوقی و قانونی چالشالف. 

بویژه  -اي، چالش قانونی و حقوقی است. رسانه ها به دلیل ماهیت و جایگاه اجتماعی شان رسانه
هـایی نظیـر اخـذ مجـوز،      بـا چـالش   -گیـري شـان   در بدو تولد و یا در طی دوران ابتدایی شـکل 

باشند. از طـرف دیگـر، مشـکالت حقـوقی نظیـر ثبـت        نی مواجه میتشکیل شرکت، و ثبت قانو
مالکیت معنوي، تنظیم مقررات سایت، و محافظت از محتواي تولید شده نیـز گریبـان گیـر ایـن     

  بوده است.  هاي نوپايشرکت
 هاي نوپايشرکتگیري  هاي کلیدي شکل یکی دیگر از چالش: هاي زیرساختی ب. چالش

بط با زیرساخت بود. منظور از زیرساخت، هم زیرسـاخت هـاي نـرم و    هاي مرت اي، چالش رسانه
گیـري   هم سخت است. یعنی، در بخش زیرساخت هاي نرم، قوانین و خاستگاه الزم براي شکل

موجود نبود. از طرف دیگـر، زیرسـاخت هـاي سـخت هـم تـاثیر بـه سـزایی          هاي نوپايشرکت
  دارند. 

اي  ي رسـانه هاي نوپاشرکتگیري  هاي شکل شاز دیگر چال :هاي سرمایه انسانی پ. چالش
هـاي متعـددي را در ایـن     هاي انسانی است. تیم ها چالش هاي مرتبط با سرمایه توان به چالش می

چالش هاي 
کلیدي

حقوقی و  
قانونی

زیرساختی

سرمایه 
انسانی

تامین مالی

اعتبار 
رسانه اي

محتوایی
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کنند؛ از پیدا کردن اعضاي تیم مناسب گرفته تا شیوه تسـهیم منـافع حاصـل از     دوران تجربه می
  گیري، دشوار است.  شان. از طرف دیگر، یافتن اعضاي مناسب، بویژه در دوران شکل فعالیت

هـاي  شـرکت هاي مالی چالشی کلیـدي پـیش روي    دغدغه :هاي تامین مالی ت. چالش
اي کـه   ي رسـانه هـاي نوپـا  شـرکت اي، است. تامین مالی  ي رسانهنوپا هايشرکت، و بویژه  نوپا

هاي مرسوم تبلیغاتی و یـا فـروش محتـوا مـی باشـند، چالشـی        غالباً نیازمند کسب درآمد از شیوه
هـایی نظیـر تـامین محتـواي جـذاب، ایجـاد        گذاران این حوزه نیـز دغدغـه   کلیدي است. سرمایه

  بخشی را طرح می نمایند.    هاي درآمدزایی، و مشروعیت زیرساخت
اي نیـز همچـون سـایر     ي رسـانه هـاي نوپـا  شـرکت  :اي هاي مرتبط با اعتبار رسانه ث. چالش

گیري شان، نیازمنـد کسـب اعتبـار مـی باشـند. امـا ایـن         ، بویژه در دوران شکل هاي نوپاشرکت
بایست  ها می سانهاي است. ر اي نوع خاصی به نام اعتبار رسانه ي رسانههاي نوپاشرکتاعتبار در 

بتوانند در دید جامعه، بطور عام، و مخاطبین خود، بطور خـاص، اعتبـار الزم را کسـب نماینـد،     
هـایی همچـون، جـذب اولـین      وگرنه احتماال موفق به درگیرسازي مخاطب نمی شـوند. دغدغـه  

تـرین   دسته از مخاطبین، دست یـافتن بـه مخـاطبین خـاص، و درگیرسـازي آنهـا، از جملـه مهـم        
  اي بشمار می آیند.   ي رسانههاي نوپاشرکتهاي  الشچ

هاي شرکتهاي کلیدي  هاي محتوایی یکی دیگر از چالش چالش :هاي محتوایی ج. چالش
اي نیست، اما شـدت   رسانه هاي نوپاشرکتآیند. این چالش مختص  اي به شمار می رسانه نوپاي

تا حد زیادي بیشتر از سایر گونه هاسـت. محتـوا بخـش     هاي نوپاشرکتتاثیر آن در این نوع از 
بوده و براي آنها مانند خون براي انسان ضروري اسـت. بـویژه در دوران   ها شرکتالینفک این 

باشـند تـا ایـده     نیازمند تولید محتواي جذاب با کمترین امکانات مـی ها شرکتگیري، این  شکل
هـاي تـامین یـا تولیـد      اشند. لذا، تناقض بین هزینـه شان را آزموده و ارزشی براي پیشنهاد داشته ب

در زمــان راه انــدازي و آزمــون  هــاي نوپــاشــرکتهــاي متعــدد  محتــواي جــذاب و محــدودیت
  آید.   کارشان چالشی کلیدي بشمار می و کسب مدل

جدول زیر، نمونه اي از خالصه کدگذاري هاي انجام شده را نشان مـی دهـد. شـایان ذکـر     
هـاي نوپـا را در قالـب شـش حـوزه       گیري شـرکت  هاي شکل نویه چالشاست که کدگذاري ثا
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یی) محتـوا ، و اي رسـانه  اعتبـار ی، مـال   نیتامی، انسان هیسرمای، رساختیزی، و قانون یحقوقکلیدي (
  دسته بندي نموده است.

  هاي انجام شده. خالصه کدگذاري4 جدول
  کدگذاري اولیه  گزاره هاي کالمی  ردیف

را تولیـد مـی کـردیم، امـا خیلـی از همکارهـا و رقبـا از مـاکپی بـرداري مـی           ما محتواي زیـادي    1
ما نمی دانستیم کـه  ». کردند... حتی گاها محتوا عینا با تغییرات ظاهري اندك به سرقت می رفت

استفاده کنیم و در برخی از موارد براي مان دردسـر ایجـاد شـد...     1باید از مقررات خاص سایت
  تا این قوانین را به دقت تنظیم کند.تا بعدا وکیلی گرفتیم 

  کپی برداري رقبا و همکاران
  سرقت محتوا از سوي رقبا

  عدم آگاهی نسبت به مقررات خاص

کارهاي نوپاي حوزه رسانه متولی خاصی در کشور نبود، از طرفی هـم همـه مـدعی     و براي کسب  2
  بودند.

  عدم وجود متولی خاص در کشور

هاي ما نظیر استریمینگ نیازمند زیرساخت هاي خاصـی بـود کـه آن زمـان بـه      بسیاري از فعالیت   3
سختی در کشور یافت می شد. در حال حاضر هم گزینه هایی وجود دارند، امـا یـا ارزان نیسـتند    

  و یا کیفیت پایینی دارند.

  نبود زیرساخت هاي خاص
  عدم کیفیت مناسب و گران بودن

اي مان دنبال اعضاي مناسبی بـودیم کـه حاضـر     مشکالت مالی و سرمایهچند ماه اول، با توجه به   4
  مدت با ما سهیم باشند. باشند عضوي از تیم شده و در منافع بلند

  وجود مشکالت مالی
  گذارجذب سرمایه

ما براي تسهیم سهام همیشه بحث داشتیم؛ بویژه مواقعی که کار رو بـه رشـد بـود... اعضـایی کـه        5
  داشتند گاها انگیزه شان را از دست می دادند.سهم کمتري 

  مشکالت تسهیم سهام
  انگیزه کم سهامداران خرد

نقش بعضی از اعضاء در رسانه پررنگ تر بود و گاها سهام بیشتري را طلب مـی کردنـد... یکـی      6
 از اعضاي تیم ما با نقش پررنگی که در رسانه پیدا کرده بود دیگر مثـل گذشـته بـا سـهام بیسـت     

کار ما بـه او وابسـتگی شـدید داشـت. در      و درصدي اش راضی نبود و از طرفی، بخشی از کسب
  نتیجه برخی اوقات کارشکنی یا عدم همکاري ناشی از نابرابري رخ می داد.

  عدم رضایت از میزان درصد سهام
  عدم همکاري ناشی از نابرابري

اي داشـتند، امـا    ها ادعاي کـار رسـانه   کرد... خیلی میاعضاي تیم ما در دوران ابتدایی خیلی تغییر   7
تـر بودنـد... مـا     اي هم بی ادعا بودند امـا بعـدا دیـدیم چقـدر خـوب      هیچ تجربه اي نداشتند. عده

  قدرت تشخیص درستی نداشتیم.

  تغییرات ابتدایی در اعضاي تیم
  عدم تجربه کافی

قابلیـت تـامین مـالی را نداشـتیم و در نتیجـه      ما تا زمانی کـه مخاطـب کـافی را نداشـتیم، چنـدان        8
  خودمان تامین مالی کارمان را کردیم.

  ناتوانی در جذب منابع مالی

اي، حتی محتواي دیجیتال، جدیداً مطرح شده است... مـا   گذاري در حوزه محتواي رسانه سرمایه  9
م... امـروز  گیري مان اصـال ظرفیـت جـذب سـرمایه روي تـامین محتـوا را نداشـتی        در زمان شکل

گذارها به این حوزه عالقه پیـدا کـرده انـد... بیشـتر رویکـرد بـه محتـوا         بینیم بعضی از سرمایه می
  رویکرد بهبود کارکرد موتورهاي جستجو بوده و هست تا توجه به خود محتوا باشد.

عدم ظرفیت جذب سرمایه گذار روي 
  محتوا

یم اصال قبول نداشتند که ما هـم مـی تـوانیم    ما وقتی با بعضی از سرمایه گذارها صحبت می کرد  10
فعالیت مان را ادامه بدهیم... بعضی می گفتند از ارشاد مجوز دارید یـا نـه؟ یـک سـري هـم مـی       

شود؟ سواالتی مثل اینها باعث می شد بعضی وقـت هـا بـه     گفتند انحصار صوت و تصویر چه می
ی شکل می گرفت... مـا حتـی   چالش جدي بخوریم و حتی در بین اعضاي تیم مان هم بحث های

آدرسی براي دفتر و گرفتن مجوزهاي مربوطه نداشتیم... فضاي کاري اشتراکی را هـم خیلـی از   
  نهادها قبول نداشتند.

  عدم توانایی در معرفی فعالیت ها
  عدم رضایت نهادها از کار اشتراکی

نبود اطالعات و آگاهی در مورد قوانین 
  و مجوزها

کنیم تـا مـردم بیشـتر ببیننـد... بـراي       2ابتداي کار نمی دانستیم چطور کار خودمان را وایرالما در   11
ها رفتیم و گاهی هم از افراد مختلف کمک گرفتیم... اما با تمـام   این دغدغه به سراغ سایر رسانه

مانـد... درسـت اسـت کـه محتـواي       اینها، مخاطب مخاطب آنها بود و خیلی وقت هـا بـا مـا نمـی    

نبود تجربه در استفاده از طسانه هاي 
  اجتماعی

  بی توجهی به مخاطبان خود

                                                        
  بود.  self-regulationمنظور . 1

2. Viral 
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  کدگذاري اولیه  گزاره هاي کالمی  ردیف
تـان   مخاطب می آورد، اما اگر مخاطب شما را جدي نگیرد اتفـاق موفقیـت آمیـزي بـراي    خوب 

  پیش نمی آید.
بـدهیم و حتـی بـراي     1رایـدینگ  ها مجبور شدیم تا خیلی فـري  ما براي کسب اعتبار در بین رسانه  12

شده محتواي رایگان تولید کنـیم... امـا کنـار آنهـا بـودن در کـل        هاي شناخته یک سري از رسانه
  مثبت بود و به ما هم مشروعیت داد.

تولید محتواي رایگان براي رسانه هاي 
  شناخته شده

د بـه تـامین هزینـه    مان را نداشتیم، چه برسـ  هاي نیروي انسانی ما آن زمان حتی قدرت تامین هزینه  13
هاي تولید محتوا!... به همین خاطر در بهترین حالت، دنبال بازنویسی و یا بازتولید محتـواي سـایر   
رسانه ها بودیم... دوره اي را هم با فریلنسرها همکاري کردیم کـه بـراي مـان نسـبت بـه درآمـد       

  .محدود مان بسیار سخت بود

  کار خود و هاي کسبعدم تامین هزینه

  هاي همکاري با فعاالن حوزهدشواري
شاید به نظر برسد که براي تولید پادکست ها خودمان می توانستیم کار ضـبط را انجـام بـدهیم...      14

بله، می شد، اما براي نوشتن متون و تنظیم و سایر کارها نیازمند تخصص هـاي خاصـی بـودیم...    
یم و بـه آنهـا سـهم دادیـم تـا انگیـزه       ما براي حل این چالش چند نفر متخصص را وارد تیم کرد

  داشته باشند، اما آن هم با مشکالتی همراه بود.

  نبود تیم متخصص در بخش محتوي

  کار و گیري در کسب اشتباه تصمیم

یکی از مشکالت انحصار محتواي صوت وتصویر است کـه کـار مـا را سـخت مـی کـرد. حتـی          15
نداشت... در زمینه ورزشی مـا محتـوایی را اسـتفاده کـردیم     محتواي آرشیوي هم قابلیت استفاده 

که به سرعت بعضی از سازمان ها سـراغ مـا آمدنـد. در حـالی کـه روي سـایت خودشـان بـود و         
  سازمانی دولتی بودند.

  وجود انحصار در صوت و تصویر
  تامین محتواي ورزشی

 يریگ جهیبحث و نت 
گیري  هاي شکل بندي چالشاین تحقیق دسته هدفهمانگونه که پیش از این اشاره شد، 

اي به  رسانه اي بود. رویکرد کارآفرینی رسانه اي با رویکرد کارآفرینی رسانه هاي نوپاشرکت
در حوزه رسانه پرداخته و می کوشد تا به  هاي نوپاشرکتگیري  ها و راهکارهاي شکل دغدغه

اي بپردازد. از این رو، با استفاده از این  کارها توسط کارآفرینان رسانه و سبک راه اندازي کسب
اي پرداخته و مسیر را  رسانه هاي نوپايشرکتگیري  هاي شکل توان به دغدغه رویکرد، می

 - مطالعه موردي چندگانه- براي محققین آتی روشن نمود. بدین منظور، از روش تحقیق کیفی
اي مورد بررسی قرار گرفته اند.  رسانه هاي نوپايشرکتبهره گرفته شده و موسسین پنج 

اي را در شش دسته  ي رسانههاي نوپاشرکتهاي کلیدي  هاي این تحقیق، چالش یافته
) 3هاي زیرساختی، ( ) چالش2قانونی، ( و هاي حقوقی ) چالش1کند: ( بندي می دسته

) 6اي، و ( سانهر هاي اعتبار ) چالش5مالی، ( هاي تامین ) چالش4انسانی، (  هاي سرمایه چالش
  هاي محتوایی.  چالش

                                                        
1. Free riding 
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 هاي نوپايشرکتهاي حقوقی و قانونی می باشند که در ادبیات مرتبط با  دسته اول، چالش
 هاي نوپايشرکتهاي کلیدي  بطور عام مورد بررسی قرار گرفته اند. علیرغم این توجه، چالش

اند. براي مثال،  توجه قرار گرفتهاي در زمینه هاي حقوقی و قانونی کمتر در ادبیات مورد  رسانه
) به برخی از دغدغه هاي حقوقی 2018( 1در میان تحقیقات موجود، تحقیقات کاستریش و وبر

ي خبري پرداخته است. اما یافته کلیدي این تحقیق مربوط به هاي نوپاشرکتتامین مالی 
است. در  پاهاي نوشرکتاین  قانونی ثبت و شرکت، تشکیل مجوز، اخذ نظیر هایی چالش

حقیقت، نبود زیرساخت قانونی مناسب و تعریف نشدن دقیق الزامات قانونی، و تعدد نهادهایی 
اي  ي رسانههاي نوپاشرکتکه خود را از نظر قانونی ناظر می دانند به مسائلی کلیدي براي 

کاري اي با هم هاي نوپاي رسانهشود مالکین شرکتتبدیل شده اند. در این راستا پیشنهاد می
مشاوران حقوقی، قراردادي براي شرکت با زیرمجموعه خود تنظیم کنند. همچنین نقش نهادها 

تواند به حل این معضل کمک کند. براي مثال، هاي مربوطه در اجراي قوانین میو دستگاه
و  2)، و کانتامسا2017زاده و کاواموریتا ( )، سالم2017زاده و همکاران ( تحقیقاتی همچون سالم

  )  مورد توجه قرار گرفته است.2018همکاران (
هاي شرکتگیري  باشند که نقشی حیاتی را در شکل هاي زیرساختی می دسته دوم چالش

کنند. مسائل زیرساختی نیز در ادبیات کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.  اي بازي می ي رسانهنوپا
ت به ندرت مساله زیرساخت توسط اي می توان گف رسانه هاي نوپايشرکتالبته در خصوص 

 هاي نوپاشرکتهاي  هاي فنی از جمله چالش زیرساختمحققین مورد بحث قرار گرفته است. 
هاي ارتباطی و اطالعاتی مانند پهناي باند و  در کشور به شمار می آیند. کیفیت پایین زیرساخت

ت و ارتباطات در کشور، سرعت اینترنت و مراکز داده، باال بودن قیمت خدمات فناوري اطالعا
هاي جدید همچون تحلیل داده هاي حجیم و  برداري از فناوري زیرساخت نامناسب براي بهره

هاي فنی  سیار از جمله مواردي است که سبب دشواري در دسترسی به زیرساخت ارتباطات

                                                        
1. Kosterich & Weber 
2. Cantamessa 
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گ ) به برخی از مسائل فنی زیرساختی استریمین2009و همکاران ( 1براي مثال، ژو .شود می
  ) مساله رایانش ابري را مطرح نموده اند. 2018( 2پرداخته، و یا سوروسو و سریراتناساري

مربوط  هاي نوپاشرکتترین دارایی  هاي سرمایه انسانی هستند که به کلیدي دسته سوم چالش
هاي متعددي که در این خصوص طرح شده یافتن اعضاي جدید، تیم  شوند. از جمله چالش می

اي، صرفا  ي رسانههاي نوپاشرکتباشد. اما در حوزه تسهیم منافع و سهام می سازي، و شیوه
) این مساله را برجسته نموده اند. در این میان، یکی 2018( 3تحقیقات محدودي نظیر تحقیق وو

گیري از  کردن و یا بهره هاي مرتبط با اضافه از یافته هاي کلیدي این تحقیق، دغدغه
اي در دوران  ي رسانههاي نوپاشرکتدي حوزه رسانه در هاي افراد کلی توانمندي

شود براي رفع این چالش بحث توانمندي شان است.در این زمینه پیشنهاد می گیري شکل
هاي موجود در توانا سازي و  شود که شامل الگوهاي توانمندسازي، چالش کارکنان مطرح می

هاي نوپا حوزه رسانه مدنظر قرار تهایی براي توانمندسازي منابع انسانی در شرکاستراتژي
)، و 2018)، اسالم و القبیري (2017زاده و کاواموریتا ( گیرد. تحقیقات موجود نظیر سالم

  ) به برخی از این مسائل پرداخته اند.2018گیروترا و کاوشیک (
باشند. این دسته از چالش ها در ادبیات به تفصیل مورد  هاي تامین مالی می دسته چهارم چالش

اي است  ي رسانههاي نوپاشرکتتوجه قرار گرفته اند. اما برخی از چالش ها بیشتر پیش روي 
 گذاران بالقوه در این اند. به عنوان مثال، سرمایه که در ادبیات به ندرت مورد بحث قرار گرفته

هاي درآمدزایی، و  هایی نظیر تامین محتواي جذاب، ایجاد زیرساخت حوزه دغدغه
هاي  ها در کنار قابلیت باالي درآمدزایی از شیوه کنند. این چالش بخشی را طرح می مشروعیت

دهد. مهمترین  ها افزایش می ي سایر حوزههاي نوپاشرکتگذاران را از  تبلیغاتی انتظار سرمایه
ها باشند. شتاب دهندهتواند شتاباي میهاي نوپا در حوزه رسانهمالی شرکت هاي تامینروش
ها را در اختیار نوپا درصدي از مالکیت آن گذاري اولیه بر روي یک شرکتها با سرمایهدهنده

                                                        
1. Zhu 
2. Suroso & Sriratnasari 
3. Wu 
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ها و خدمات الزم در مسیر اندازي پروژه از طریق آموزشگرفته و در مقابل کمک به راه
زاده و  دهد. براي مثال، سالمر براي کسب موفقیت بهتر را انجام میتآفرینی سریع ارزش

  ) به همین چالش ها اشاره دارند.2019و همکاران ( 1)، و کاسامانو2017کاواموریتا (
ها براي  اي می باشند. این دسته از چالش رسانه اعتبار با هاي مرتبط دسته پنجم چالش

رنگ  حیاتی را ایفا می کنند. با این وجود در پر اي نقشی ي رسانههاي نوپاشرکتگیري  شکل
بخشی مورد توجه قرار گرفته اند. پیدا کردن  ترین حال، در ادبیات موجود به عنوان مشروعیت

اي باعث ایجاد اعتماد در مخاطبین شده و مخاطبین بالقوه را به مخاطبین وفادار  رسانه اعتبار
 فناوري که ازآنجا اما است، اعتماد جنس از تبارو اع شهرت ، موارد اغلب کند. در تبدیل می

کنند. به همین جهت  نمی عمل خوب کیفی هاي معیار چنین تعیین در هنوز اطالعات هاي
 جمع را توسط کاربر شده تولید اطالعات خودکار طور به وجود داشته باشد که ابزاري بایستی

ها می بایست به دقت  لذا، این دسته از چالش .شود مشخص آنها ارزش و درستی تا آوري کند
گیري اندیشیده گردد. براي مثال، گزي و  بررسی شده و تدابیري براي حل آنها در دوران شکل

  کنند. ) تلویحا به این مساله اشاره می2019( 2) و پراساد2016همکاران (
ها بطور عام در  هاي محتوایی هستند. این دسته از چالش ها، چالش آخرین دسته از چالش

اي  ي رسانههاي نوپاشرکتادبیات مطرح شده اند، اما از آنجا که محتوي نقشی محوري در 
ترین یافته هاي این تحقیق، برجسته نمودن  شود. یکی از مهم چندان می ها دو دارد، اهمیت آن

اي  هاي نوپاي رسانهگیري شرکت چالش تولید و یا تامین محتواي جذاب در مراحل شکل
هاي نوپا با مشکالتی مواجه هستند که موجب ارائه محتواي نه است. در این دوران، این شرکت

خورند.  براي  ها به همین علت شکست می ها شده و بسیاري از آن چندان جذاب از جانب آن
هاي مرتبط با محتواي  ) به چالش2019( 3)، و چادا و هارلو2019)، بورلی (2017مثال، آشر (

  اي می پردازند.ي رسانهنوپاهاي شرکت

                                                        
1. Cusumano 
2. Prasad 
3. Chadha & Harlow 
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 شنهادهایپ 
اي  هاي نوپاي رسانه هاي این تحقیق، به سیاستگزاران و مسئولین حوزه شرکت بر اساس یافته

هـاي قـانونی و زیرسـاختی تـدابیري را بیاندیشـند تـا        شود تا در راستاي زمینـه چـالش   توصیه می
هـاي   سیستم شناخته شده و زیرسـاخت قانونگذار این حوزه و نهادهاي متولی براي بازیگران اکو

هـاي تـامین مـالی، بـه نهادهــاي      الزم بـراي ایشـان فـراهم شـود. همچنـین، در خصـوص چـالش       
گـذاري جسـورانه پیشـنهاد     هـاي سـرمایه   هـا و صـندوق   دهنـده  کننده منابع مالی نظیر شتاب تامین
در برنامــه  بخشـی را  هـاي تــامین محتـوا و مشـروعیت    هــاي مـرتبط بـا چـالش    شـود تـا مقولـه    مـی 

شان در نظر بگیرند. به محققین عالقه مند به حوزه موضوعی این تحقیـق پیشـنهاد    گذاري سرمایه
ها مورد مطالعه  اي را در مواجهه با این چالش نوپاي رسانه هايگردد تا نقش موسسین شرکت می

ین شـرکت  قرار دهند. به عالوه، بررسی میزان اثربخشی راهکارهاي ارائه شده توسط موسسین ا
هـاي   خصـوص چـالش   هاي نوپا می تواند موضوعی جذاب براي تحقیقات آتی بشـمار آیـد. در  

اي و محتوا کمتر مورد بررسی قـرار گرفتـه انـد. لـذا، پـرداختن بـه آنهـا بـا          رسانه مرتبط با اعتبار
تواند جذابیت باالیی براي  کارهاي صنعت رسانه می و هاي بخصوص کسب گرفتن ویژگی نظر در

  یق داشته باشد. تحق

  هامحدودیت
باشد، ایـن مقالـه نیـز بـا      با توجه به این که مطالعات حوزه علوم انسانی بدون محدودیت نمی

وتحلیـل   توان گفت که اول، تجزیـه هایی همراه است. از جمله این محدودیت ها میمحدودیت
هـا   یافتـه  ین در تعمـیم اي است، بنـابرا  هاي نوپاي رسانهانجام شده مربوط به شهر تهران و شرکت

اي مختلـف اعتبـار الزم را    بایستی با احتیاط استفاده شود، زیرا ممکن است براي شـرایط منطقـه  
اي را از طریـق مصـاحبه   هـاي نوپـاي رسـانه   هاي شـرکت  نداشته باشد. دوم، پژوهشگران چالش

د. سـوم اینکـه،   هاي دیگر در کنار این روش نیز استفاده شو اند، بهتر است از روش بررسی کرده
اي در  هـاي نوپـاي رسـانه    به دلیل تنوع حوزه هاي صنعت رسانه، تفـاوت هـاي فیمـابین شـرکت    

  هاي مختلف در این تحقیق برجسته نشده اند. حوزه
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