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Abstract 
Aim: Startup activities in different areas of business have been forming, operating, and 

growing for one or two decades. Accordingly, government institutions should seek to identify, 

monitor, and manage this area. The main purpose of this study is to identify and categorize active 
startups in the field of press and to formulate possible scenarios for their future development. 

Methodology: A combined (quantitative-qualitative) approach was used to achieve the 

research objectives. In the first part of the research, a descriptive survey method was used to 
identify and evaluate the status of startups in the field of press descriptive survey method. In the 

second part of the research (qualitative part), the formative scenario method was used to develop 

the scenario. The population in the quantitative part of the study were all startups active in the press 
industry, which after numerous studies, finally 62 startups were identified and introduced in the 

present study. In the qualitative part of the research, 8 academic and executive experts in the field 

of press were identified and interviewed. In order to collect information, in the quantitative part of 
the research, the checklist produced by the researchers was used, and in the qualitative part of the 

research, interviews and content analysis were used. A formal scenario writing method was used to 

analyze the data and formulate scenarios. In the first part, a researcher-made checklist was used to 
collect data and in the second part, a semi-structured interview was used to collect data. 

Findings: The results of the present study showed that active startups in the field of press 

and press have a lifespan of less than a decade and the weakness of investment and activity is 
one of their major weaknesses. On the other hand, they focus only on reporting and producing 

tools for managing and disseminating the press. Startups face many problems to work in this 

field, including infrastructure, industry weakness, and advocacy against change. Geographically, 
startups in this field are more concentrated in Tehran, and thematically, startups are more 

focused on public news and have not been able to cover the entire press industry. Finally, to 

explain the future of this field, three scenarios were explained if the infrastructure for their 
formation is provided to show the future of this field to the relevant officials. 

Conclusion: Press startups do not have a favorable situation in Iran and it is necessary to 
plan for financial and moral support of these startups by the responsible institutions. 
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 چکیده

وفعالیتوگیریشکلحالدرکهاستدههدویکیکاروکسبمختلفهایحوزهدرآپیاستارتهایفعالیت :هدف
 پژوهش یاصلهدف.باشندحوزهاینمدیریتورصدشناسایی،دنبالبهبایدحاکمیتیادهاینهاساساینبر.هستندرشد

 است.هاآن ندهیآ توسعهیبرا محتمل یوهایسنار نیتدو و مطبوعات حوزه فعال یهاآپاستارت یبنددسته و ییشناسا حاضر
اهدافپژوهشبرای:یشناس روش رو،وصولبه یفیک-ی)کمّیبیترکیکرداز شد. استفاده نخستبخشدر(
موردمطبوعاتحوزهیهاآپاستارتتیوضعیبررسوییشناساجهتیفیتوص-یشیمایپپژوهشروشپژوهش،

گرفت قرار یفیک)بخشدومبخشدر.استفاده .شداستفاده،ویسنارنیتدویبراینیتکویونگاریسنارروشاززین(
کمّبخشدرپژوهشجامعه صورتمتعددیهایبررسباکهبودندمطبوعاتصنعتدرفعالیهاآپاستارتتمامی،
ییاجراویدانشگاهخبرگانازنفر8زینیفیکبخشدر.شدندیمعرفوییشناساآپاستارت26تعدادتینهادر،گرفته
دیتولیوارسههایسازی،کمّبخشدراطالعاتیگردآوریبرا.گرفتندقرارمصاحبهموردوییشناسامطبوعاتحوزه
هادادهلیتحلیبرا.شداستفادههاآنیمحتوالیتحلومصاحبهاززینیفیکبخشدروشداستفادهمحققانتوسطشده

.گردیداستفادهینیتکویسیونویسنارروشازوهایسنارنیتدوو
دهه کی از ترکم یمرع از مطبوعات حوزه در فعال یهاآپاستارت که داد نشان حاضر پژوهش جینتا:نتایج
بر متمرکز تنها هاآن زین یطرف از .است هاآن یهاضعف عمده از ،تیفعال و یگذارهیسرما ضعف و هستند برخوردار
و مسائل با حوزه نیا در تیفعال یبرا هاآپاستارت .هستند مطبوعات اشاعه و تیریمد یبرا ییابزارها دیتول و یخبررسان

ضعفیرساختیز مسائل به توانیم هاآن جمله از که باشندمیمواجه یمتعدد مشکالت مقابل در مدافعهوصنعت ،
.کرد اشاره راتییتغ

                                                           
مطبوعات و ارائه سناریوهای   های صنایع خالق فرهنگی در حوزه آپ ترسیم وضعیت استارتبا عنوان:  طرح پژوهشی برگرفته از:پژوهش حاضر  .1

 ، است.0011سال در  ،توسعه، به کارفرمایی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
علوم و فنون  ن و ارائه سناریوهای توسعه.های حوزه مطبوعات در ایرا آپ ترسیم وضعیت استارت(. 0010) د.، مطلبی ،رادفر، ح. استناد به این مقاله:

 DOI: 10.22091/stim.2021.6936.1582. 732-703(، ص2)8، مدیریت اطالعات

 01/00/0000: انتشارتاری    خ  ؛  00/03/0000تاری    خ پذیرش:  ؛  00/03/0000تاری    خ اصالح:  ؛  20/02/0000 تاری    خ دریافت: 

 :  دانشگاه قم ناشر

 حق مولف©نویسندگان. 
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 بر شتریب یموضوع لحاظ به و هستند متمرکز تهران شهر در شتریب حوزه نیا یها آپ استارت یی نیزایجغراف لحاظ به 
این حوزه در نهایت برای تبیین آینده  .دهند پوشش را مطبوعات صنعت کل اندنتوانسته و بوده متمرکز یعموم یخبررسان

ها تبیین شد تا آینده این حوزه را برای مسئوالن مربوطه  گیری آن های شکل سه سناریو در صورت مهیاء شدن زیرساخت
 نشان دهد.

های حوزه مطبوعات در ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند و ضروری است  آپ استارت :یریگ جهینت
 ها توسط نهادهای مسئول انجام شود. آپ ین استارتریزی برای حمایت مالی و معنوی از ا برنامه

 

 سناریوهای توسعه.، یمطبوعات، خبررسان ها، صنعتآپاستارت ها: کلیدواژه
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 مقدمه  .1

گیر   توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات، فراگیر شدن استفاده از اینترنت و فضای مجازی، همه
ها )که همواره در دسترس و   های تلفن همراه و تبلت  شدن استفاده از ابزارهای هوشمند نظیر گوشی

گیری و   در کنار افراد هستند(، در کنار شور و اشتیاق کسب درآمد و شهرت، عالقه و توجه به شکل
ها را که عمومًا بر پایه فناوری هستند را بسیار زیاد و   آپ وکارهای نوپا و یا استارت توسعه کسب

وکار  ها این کسب ها آمده و بسیاری از آن  آپ لفی برای استارتگسترده کرده است. تعاریف مخت
های کاربردی   نوآورانه را عجین شده با فناوری و اینترنت دانسته که حاصل آن در قالب برنامه

ها و یا به صورت پیوسته )آنالین( توسعه  های هوشمند، تبلت  )اپلیکیشن( قابل استفاده در گوشی
 های  . برنامه(7933؛ نقل از: تاری و پرحلم، 7930؛ نادی و همکاران، 0271 ،1)سوناندایافته است 

های گوناگون که این روزها همه افراد درگیر با فضای مجازی را با خود   کاربردی متفاوت و در حوزه
سو کارآفرینی و کسب درآمد )بعضًا بسیار زیاد( و از سوی دیگر اسباب رفاه و  همراه کرده و از یک

 اربران را درپی داشته است.آسایش ک
ها شکل بگیرند و  ها سبب شده است تا تعداد زیادی از آن  آپ کارآفرینی و درآمدزایی این استارت

برای رفع نیازهای شناسایی شده در جامعه و کسب درآمد به توسعه فرایند تکاملی خود بپردازند. این 
ها به   آپ  احل آن طی شود، تبدیل استارتفرایند تکاملی در صورتی که مدیریت شده و به درستی مر

ریزی  های بزرگ و موفق را درپی خواهد داشت و در صورتی که به خوبی مدیریت و برنامه  شرکت
 گردد.  ها می نشود، به نتیجه مطلوب نرسیده و باعث تعطیلی و اتمام فعالیت آن

های مختلف، نیازها و   ند از جنبهگیرند و تالش دار  های مختلفی را دربر می  ها، حوزه  آپ استارت
ترین شیوه و از طریق فناوری   ها به راحت مشکالت موجود در جامعه را شناسایی و برای حل آن

ها و   آپ ترین مسائل درگیر جامعه نیز از استارت اقدام کنند. حوزه فرهنگ به عنوان یکی از مهم
به گسترش است. از آنجایی که حوزه فرهنگ  ها هر روز رو بهره نمانده و تعداد آن ها بی اپلیکیشن

های مرتبط با مطبوعات، به عنوان یکی   آپ بسیار گسترده است، در این پژوهش به مطالعه استارت
گیری افکار عمومی، فرهنگ و  های فرهنگی که تاثیر بسیار زیادی در شکل  ترین رسانه از مهم

وجه به پوشش گسترده و تاثیرگذار مطبوعات و اتفاقات دارند، پرداخته شده است. بنابراین، با ت
                                                           

1. Sunonda 
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ربط )وزارت  ها از سوی نهادهای ذی های مرتبط با آن، مدیریت آن  ها و اپلیکیشن آپ استارت
های  ها به طور عام، پژوهش آپ فرهنگ و ارشاد اسالمی(، امری ملی و مهم است. در حوزه استارت

ها در  ها و نقش آن آپ یمًا به حوزه استارتهایی که مستق متعددی صورت گرفته است، ولی پژوهش
ها در این حوزه  آپ توسعه حوزه مطبوعات پرداخته باشند، بسیار محدود است. از طرفی نیز استارت

ها نیز در حوزه آرشیو مقاالت  بیشتر متمرکز بر حوزه خبررسانی بوده و تعداد بسیار محدودی از آن
دارند. بنابراین، در این راستا ضروری است ضمن شناسایی مانند سیویلیکا، نورمگز و غیره فعالیت 

ها شناسایی، نقشه عملکرد  های حوزه مطبوعات، وضعیت فعلی آن  آپ بندی علمی استارت و دسته
ها و سناریوهایی  حل ها و رسیدن به توسعه مطلوب و همه جانبه، راه ها ترسیم و برای ادامه راه آن آن

های حوزه مطبوعات نشان داد که فهرست جامعی از  آپ ر مورد استارتارائه گردد. مطالعه اولیه د
ها وجود ندارد. اهمیت موضوع در این حوزه نشان داد که ضرری است در  آپ این دسته از استارت

 ها پرداخته شود. آپ ای به وضعیت این استارت مطالعه
ها، به  های آن گستره فعالیت های حوزه مطبوعات،  آپ بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع استارت

گاهی، نظارت، مدیریت و  های هوشمند و تبلت   های کاربردی گوشی  ویژه در برنامه ها و نیز ضرورت آ
ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، در پژوهش حاضر تالش  آپ ارزیابی و نیز توسعه استارت

ها در حوزه  آپ های آینده استارت  لیتت و ترسیم فعاین وضعییخواهد شد تا نسبت به شناسایی، تب
 مطبوعات اقدام شود. 

 اهداف پژوهش .2

و  مطبوعاتهای فعال حوزه  آپ بندی استارت هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و دسته
 ها است. تدوین سناریوهای محتمل برای توسعه آینده آن

 برای وصول به این هدف، اهداف فرعی زیر نیز مورد نظر خواهند بود:
 های فعال در حوزه مطبوعات در ایران؛ آپ شناسایی وضعیت استارت -

 ها در حوزه مطبوعات در ایران؛ آپ شناسایی عوامل مؤثر بر استارت -

 مطبوعات در ایران. حوزه فعال های آپ آینده استارت توسعه برای مناسب یوهایسنار تدوین -

 های پژوهش پرسش .3

 ر پاسخ دهد:یز یها شپژوهش حاضر تالش دارد تا به پرس
 در ایران چگونه است؟ مطبوعاتهای فعال در حوزه  آپ ت استارتیوضع. 7
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 در ایران چه مواردی هستند؟ مطبوعاتهای فعال در حوزه  آپ عوامل موثر بر استارت. 0

 ؟ستیچدر ایران  مطبوعات حوزه فعال یها آپاستارت ندهیآ یبرا مناسب یهاویسنار. 9

 نه پژوهشیشیپ .1

گیری  بود منابع قوی فرهنگی، مادی و اجتماعی در کشورهای متوسط، از موانع اصلی شکلن
نگاران  هایی که روزنامه  ( و میزان و نوع سرمایه0279، 1سروانتسهای مطبوعاتی است )  آپ استارت

، 2ین کواتسهای حوزه مطبوعات موثر هستند )  آپ گیری استارت  در اختیار دارند، در روند شکل
های خبری به طور علنی موجب تغییر نحوه فعالیت مطبوعات   آپ (. سودآوری استارت0270 

ورا  وهای فناورانه است )پاورس   های خبری در حمایت از نوآوری  آپ گردیده و برتری استارت
ها نقش موثری در توسعه اجتماعی و اقتصادی دارند. حمایت غیر   آپ (. استارت0271  ،3زمبرانو

گذاری   گذاری عمومی، جذب سرمایه  وکار از سوی دولت، جذب سرمایه رشد فرهنگ کسب انتفاعی،
های   ها و صالحیت  های تخصصی، کیفیت چارچوب نظارتی و قانونی، مهارت  خصوصی، ارزیابی

اندازی فناوری، تعامل علم، تجارت و قدرت جزو موثرترین عوامل در افزایش  اعضای تیم جهت راه
 ها،  آپ (. به منظور آشنایی با ابتکارات استارت0271 ، 4کارلسون و اوشرها هستند )  آپ تعداد استارت

گذاران، مدیران و مدیران ارشد اجرایی  های مورد مطالعه بنیان  جامعه پژوهش حاضر بیشتر پیشینه
مبتنی ها از طریق مصاحبه و پرسشنامه و  آوری اطالعات از آن  آپ بودند که جمع های استارت  پروژه

های پژوهش نشان داد که   شان بود. بررسی پیشینه آپ های استارت بر اسناد موجود در مورد پروژه
های   گیری از پلتفرم  شان به استفاده از فناوری، بهره ها به میزان متعهد بودن  آپ موفقیت استارت

تفکر باز و مشارکت پذیری،  جدید و میزان درآمدزایی بستگی دارد. نتایج حاکی از اهمیت انعطاف
ای جدید است.   ها به منظور فعالیت در بازار رسانه  آپ ای در استارت   هایی چندرشته  و وجود کارگروه

ها انواع مختلف دانشگاهی، کارآفرینی و صنعتی داشته   آپ ها مبین آن بود که استارت  بررسی پیشینه
وکار نوپا دارند، برخی برای اولین بار  کسبها تجربه متنوعی در حوزه   آپ گذاران استارت و بنیان

های   آپ مورد بررسی، شکست اندازی استارت وکار نوپا داشته، اما تعدادی پیش از راه تجربه کسب
                                                           

1. Cervantes 

2. Coates Nee 

3. Powers & Vera Zambrano 

4. Carlson & Usher 
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  ،3رومفو؛ 0278و همکاران،  2اورلووا؛ 0271 ، 1میزاده و کس سالمزیادی را تجربه کرده بودند )
، 4مونیو سا ، ریسهومفلد؛ 0273، الم و فو؛ 0278، آلبا -پاستور و گونزالس -والرو؛ 0278
ها اغلب در مراحل   آپ (. استارت0202، 6و کاوالو یز؛ گ0273، 5سپپنن و احمد؛ تیگن، 0273

های الزم برای دستیابی به کیفیت طوالنی مدت عمل   اولیه عمل، بدون تفکر و فاقد استراتژی
 (.0202  ان،و همکار 8؛ برگ0273، 7کوتابه و وایاولکنند )  می

ها، دولت به  وکارهای نوپا در ایران، حدأقل در مراحل اولیه رشد شرکت به منظور توسعه کسب
های علم و فناوری، مراکز  شود. ایجاد پارک  ترین پیشران توسعه کارآفرینی شناخته می عنوان مهم

های  ت، کمکوکارهای نوپا، در کنار مواردی چون اصالح مقررا دهنده کسب رشد و مراکز شتاب
مالی و ارزش گذاشتن بر سرمایه انسانی موجود در کشور، از جمله سازوکارهای مؤثر بر توسعه 

های فناور نوپا در چهار دسته  های حمایتی از شرکت کارآفرینی نوپا در ایران هستند. سیاست
انمندسازی های تو های توسعه بازار و حمایت های قانونی، حمایت های تأمین مالی، معافیت حمایت

های  ها چالش آپ ترین موانع توسعه استارت شوند. مهم بندی می مدیریتی و سازمانی تقسیم
عدم وجود استراتژی شفاف برای همکاری و شرایط کالن سیاسی و اقتصادی کشور  گذاری، قانون

سب با ها بوده است و راهبردهایی از جمله تدوین استانداردها و قوانین جدید متنا به ویژه تحریم
تواند به توسعه  نفعان کلیدی، می تحول دیجیتال با همکاری ذی  ها و ترسیم نقشه راه آپ نیاز استارت

های مورد مطالعه، اکتشافی و با کمک   ها در ایران کمک کند. روش پژوهش اکثر پیشینه آپ استارت
رای تحلیل عاملی اکتشافی ب 10پی. کیو متد افزار و نرم 9کیودا افزار مکس افزارهایی از جمله نرم نرم

گاهی هایی از جمله سرگرم باشد. وجود شاخص ها می داده بودن، آزاردهنده بودن،  بخش  کننده بودن، آ
 های آپ سازی شدن، مشوق بودن تبلیغ، بر نگرش کاربران نسبت به استارت معتبر بودن، شخصی

                                                           
1. Salamzadeh & Kesim 

2. Orlova & et al. 

3. Rompho 

4. Homfeldt & Simon 

5. Tegegne, Seppänen & Ahmad 

6. Ghezzi & Cavallo 

7. Oliva & Kotabe 

8. Berg & et al. 

9. MAXQDA 

10. PQ method 
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ود، باید خاطر نشان کرد که های موج  موبایلی حوزه خبر تأثیر دارد. در نگاه کلی به پیشینه
بندی   ها مانند الگوهای طبقه اند که برخی از آن  های مختلفی را مورد برسی قرار داده  ها جنبه  پژوهش

ها بر تغییر نگرش کاربران  ها بر عملکرد و اثر آن  آپ بندی، بررسی اثربخشی استارت  و اولویت
های پژوهشی با   توان گفت که حوزه در نهایت میگر باشد.   تواند در انجام پژوهش حاضر یاری  می

های زیادی را در این زمینه یافت. بررسی   توان پژوهش  ها جدید بوده و نمی  آپ موضوع استارت
های فرهنگی و به خصوص  آپ های پژوهش نشان داد که مطالعه موثری در حوزه استارت  پیشینه

 و آراسته؛ 7980)فتحی، اسفیدانی و اکبری،  مطبوعات انجام نشده و جای این پژوهش خالی است
؛ محقر 7988 و همکاران،  زاده فیشر؛ 7981ی، زمانی و نثار جان ی،فارس  ؛7980 ، جوکار یاکبر

ندافی و   ؛7930 ؛ پاداش، 7930 پور،  لو، مظاهری و طالب ؛ برجعلی7983یدری، ح و حاجی
؛ ایمان خان، 7931  ی،اسیال یمحمدی و ستآرا ،زاده سالم  ؛7931 فر،   شاهین  ؛7931 احمدوند،

؛ 7938ی، نیحس خدادادو  دیمؤ یمنصور ی،دریکردح؛ 7938 ، انینامدار و زاده ینق؛ 7931 
 (.7933 ، زانیانگ دلی و نادر ی،مراد  ؛7938 و همکاران،  فرد یتقو

 نوآوری پژوهش .5

اند و  ه مطبوعات نپرداختههای حوز آپ های پیشین به موضوع استارت با توجه به اینکه پژوهش
این حوزه به لحاظ توسعه حوزه مطبوعات و همخوانی آن با نیازهای آتی این حوزه بسیار با اهمیت 

های مطبوعات، برای نخستین بار  آپ شود، پژوهش حاضر تالش دارد تا به حوزه استارت تلقی می
 ها ارائه دهد. ای توسعه آنها را ترسیم کرده و سناریوهایی بر در کشور بپردازد و وضعیت آن

 پژوهش یشناس روش .6

تواند به عنوان نقشه راه   یج حاصل از آن میماهیت اصلی پژوهش حاضر کاربردی است و نتا
های فرهنگی مورد استفاده  های حوزه مطبوعات و همچنین سایر حوزه آپ آینده و توسعه استارت

کیفی( اجرا شد. جهت شناسایی و بررسی  -قرار گیرد. پژوهش حاضر با رویکرد ترکیبی )کّمی
های حوزه مطبوعات از روش پیمایشی توصیفی استفاده گردید. بدین ترتیب که  آپ وضعیت استارت

شان  های موجود در حوزه مطبوعات، اطالعات آنان ثبت و فعالیت آپ پس از شناسایی استارت
 توصیف شد. 

نگاری تکوینی برای تدوین سناریو در بخش دوم پژوهش )بخش کیفی( نیز از روش سناریو
ورزی در حوزه رویدادهای ممکن در آینده است. بر  استفاده گردید. هدف از سناریونگاری، اندیشه
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های حاصل از بخش کّمی پژوهش و انجام مصاحبه با  این اساس تالش شد تا بر اساس یافته
سپس دو سناریوی محتمل و  سازی محتوا برای تدوین سناریوها شده و خبرگان، اقدام به آماده

 ممکن بر این اساس تدوین گردید.
، تمام 1بندی و نامنظم های بدون دسته ها در این پروژه، در سایت آپ برای شناسایی استارت

های حوزه خبر، خبرگزاری و مطبوعات تفکیک شدند؛ اما در  آپ ها مشاهده و استارت آپ استارت
های حوزه خبر، خبرگزاری و مطبوعات و  آپ ستارتبندی شده و منظم، ا های دسته سایت وب

کننده  های معرفی های فعال بر روی اپلیکیشن هر دو بررسی شدند. با بررسی در سایت آپ استارت
آپ تخصصی در حوزه خبرگزاری، خبر و مطبوعات شناسایی  استارت 02ها، تعداد  آپ استارت

آپ  استارت 977ا مانند بازار و گوگل پلی، تعداد ه شدند. همچنین با بررسی در بازار ارائه اپلیکیشن
تخصصی مرتبط شناسایی شد. عالوه بر این دو روش، در موتور جستجوی گوگل نیز برای شناسایی 

مورد دیگر شناسایی  909موارد دیگری که ممکن بود شناسایی نشده باشند، جستجو شد و تعداد 
و هر سه فهرست با یکدیگر مطابقت داده شد  گردید. سپس تمام موارد شناسایی شده بررسی شدند

استارتاپ فعال در حوزه  10و با حذف موارد تکراری یا مواردی که درآمدزایی نداشتند، در مجموع 
( و نسخه 02خبر، خبرگزاری و مطبوعات شناسایی شد که در قالب ارائه خدمات تحت وب )

 ( شرکت دانش بنیان فعال بودند. 70اپلیکیشنی )
دوم برای تدوین سناریوها، اقدام به انجام مصاحبه با خبرگان این حوزه شد تا امکان در گام 

سناریونگاری در پژوهش حاضر فراهم شود. در این بخش برای انتخاب جامعه پژوهش، از روش 
گیری گلوله برفی استفاده شد. به این صورت که ابتدا دو نفر از خبرگان دانشگاهی و دو نفر نیز  نمونه
 های حوزه مطبوعات شناسایی شدند و پس از انجام مصاحبه آپ برگان تخصصی استارتاز خ
دقیقه به طول انجامید، نسبت به معرفی افراد متخصص جدید  00تا  92ها که عمومًا بین  با آن

ها تا جایی ادامه یافت تا به  ها اقدام به شناسایی افراد جدید شد. مصاحبه تقاضا شد و با معرفی آن
 8های انجام شده در این پژوهش  ها رسید. در نهایت تعداد مصاحبه محتوایی در مصاحبه اشباع

 مورد شد.
نخست که با روش پیمایشی انجام گرفت، برای شناسایی اطالعات در بخش  یابزار گردآور

                                                           
 اند. فاده نکردهبندی خاصی است ها از دسنته آپ هایی است که برای معرفی و ارائه استارت سایت منظور وب .1
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ا ها ب آپ بود. با توجه به اینکه الزم بود تمامی استارت های حوزه مطبوعات، سیاهه وارسی آپ استارت
، امکان مراجعه حضوری 73چارچوبی مشخص بررسی شوند، و به دلیل شیوع ویروس کووید 

های شناسایی شده برای  ها و یا اپلیکیشن گاه وجود نداشت، از سیاهه وارسی و مطالعه وب
پرسش مقدماتی در مورد عنوان،  0 سیاهه وارسی تهیه شده دارایگردآوری اطالعات استفاده شد. 

مؤلفه جزئی بود. برای گردآوری اطالعات  72مؤلفه اصلی و  0، شماره تماس؛ و وابستگی، آدرس
های اولیه مورد نیاز برای تدوین  در بخش بعدی پژوهش ابتدا با مطالعه منابع گوناگون، مؤلفه

های مصاحبه  ای از پرسش ها تهیه شد. در نتیجه سیاهه آپ سناریوها برای ترسیم وضعیت استارت
س از آزمون روایی سازه و محتوایی که با تأیید چهار نفر از متخصصان این حوزه تهیه گردید و پ

نفر از  8پرسش تهیه و نهایی شد. سپس اقدام به انجام مصاحبه با  3انجام گرفت، تعداد 
ها به  ای گردید. با توجه به شیوع ویروس کرونا، تمامی مصاحبه متخصصان دانشگاهی و حرفه

ها شد و  ها، اقدام به تحلیل محتوای مصاحبه د. پس از برگزاری مصاحبهصورت مجازی برگزار شدن
ها استخراج گردید. برای تحلیل محتواهای  آپ های اثرگذار بر فعالیت آتی استارت مؤلفه

ها، از روش تحلیل محتوای کیفی پنهان با رویکرد استقرائی، استفاده شد. به دلیل کم بودن  مصاحبه
ها به صورت دستی انجام شد. در این بخش از  ها، کار تحلیل داده نتعداد محتواها و حجم آ

ها، از کدگذاری موازی توسط یک متخصص دیگر غیر از پژوهشگر  پژوهش برای کدگذاری مقوله
اصلی پژوهش استفاده شد. با توجه به یکدست بودن کدهای استخراج شده، اعتبار کافی برای 

 یافته بدست آمد.ها و کدهای اختصاص  بندی مقوله دسته

 پژوهش یها افتهی .7

 در ایران چگونه است؟ مطبوعاتهای فعال در حوزه  آپ ت استارتیوضع پرسش اول:
آپ در حوزه نشریات ادواری در  استارت 10های انجام شده، در مجموع  با توجه به بررسی

های تهران،  ان( قابل مشاهده است، شهرست7طور که در نمودار شماره ) کشور فعال هستند. همان
های برتر قرار دارند. اکثر  آپ، در رتبه استارت 0و  0، 02قم و اصفهان به ترتیب با داشتن 

های  آپ اند و استارت های شهرهای بزرگ نیز به ارائه خدمات در قالب سایت پرداخته آپ استارت
تواند ناشی  امر می اپلیکیشن در مراحل بعدی قرار دارند که این-دهنده خدمات به شکل سایت  ارائه

شایان ذکر است که نوع ارائه  افزارهای موبایلی باشد.  از تمایل بیشتر ساکنین استان به استفاده از نرم
 های حوزه نشریات ادواری، نامشخص بوده است.  مورد از استارتاپ 0خدمات 
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 های حوزه نشریات در ایران آپ توزیع جغرافیایی استارت -1نمودار شماره 

های   آپ توان به آغاز فعالیت استارت ( مشخص است، می0گونه که در نمودار شماره ) همان
 اشاره نمود. 7918حوزه نشریات ادواری از سال 

 7981پردازند، فعالیت خود را از سال   هایی که به ارائه خدمات در قالب سایت می  آپ استارت
تا  7932ساله  ، اما در بازه زمانی یکاند  روند رو به رشدی داشته 7932شروع کرده و تا سال 

های بعد، ارائه خدمات صرفًا در قالب   ها بوده و در سال  آپ ، شاهد ُافت فعالیت این استارت7937
 به صورت همزمان افزایش یافته است. 1اپ-سایت منتفی شده و ارائه خدمات به صورت سایت

ها طی   آپ دهد که فعالیت استارت  اپ نشان می-بررسی نمودار ارائه خدمات در قالب سایت
و  7988هایی مانند   رو بوده است. طی سال  ، با نوسان بسیاری روبه7933تا  7982بازه زمانی 

تا  7981، 7980تا  7989هایی مثل   شاهد رشد صعودی خدمات بوده و گاهی در سال 7930
در ارائه خدمات به های مورد بررسی   آپ شاهد توقف فعالیت استارت 7931تا  7930، 7981

 اپ هستیم. -صورت سایت
تا  7989شروع شده است، اما طی بازه زمانی  7982افزار از سال   ارائه خدمات به صورت نرم

با رشد  7939تا  7930ها نیستیم. بازه زمانی   آپ ، شاهد ارائه هیچ خدمتی توسط استارت7981
ش مردم در استفاده از موبایل و خدمات مواجه بوده که این امر ممکن است ریشه در گرای

 افزارهای موبایلی داشته باشد.  نرم

                                                           
1. Site-app 
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 های حوزه نشریات ادواری در ایران برحسب سال شمسی آپ گیری استارت روند شکل -2نمودار شماره 

دهنده   های ارائه  آپ توان اظهار داشت که استارت ( می9بر مبنای اطالعات نمودار شماره )
رسانی تمرکز دارند.   افزار و اطالع  بر روی طراحی سایت خبری، طراحی نرم ها، بیشتر  اپلیکیشن

پذیری مقاالت علمی، تولید محتوا،   دهنده سایت بر روی دسترس  های ارائه  آپ تمرکز بیشتر استارت
سازی و   رسانی، طراحی سیستم هوشمند، نمایه  افزار، اطالع  طراحی سایت خبری، طراحی نرم

افزار تمرکز داشته و   ها بر روی طراحی نرم  اپ-دهنده سایت  های ارائه  آپ ت. استارتکارآفرینی اس
رسانی نیز   های دیگر نظیر طراحی سیستم هوشمند، طراحی سایت، تولید محتوا و اطالع  در حوزه

آپی که نوع فعالیت ارائه شده را مشخص نکرده است هم به تولید محتوا  کنند. استارت  فعالیت می
 پردازد.   یم

 
 های حوزه نشریات ادواری ایران آپ توزیع انواع فعالیت استارت -3نمودار شماره 
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 در ایران کدامند؟ مطبوعاتهای فعال در حوزه  آپ عوامل موثر بر استارت پرسش دوم:

دست آمد. پس از  های مصاحبه به محور پرسش 3مقوله در  770ها،  پس از انجام مصاحبه
های مصاحبه بدست آمد که در ادامه  کد در کل محورهای پرسش 98ا، تعداد ه کدگذاری مؤلفه

 شوند. ها در کدهای احصاء شده، معرفی می بندی آن بندی شده و دسته ها به صورت دسته مؤلفه
ها در فضای  آپ های مثبت و منفی استارت ها در زمینه نقش های حاصل از مصاحبه یافته

 ( است.7مطبوعات به شرح جدول شماره )
 ها در حوزه مطبوعات آپ های مثبت و منفی استارت نقش -1جدول شماره 

 کد ها آپ استارت یمنف یها نقش کد ها آپ استارت مثبت یها نقش

 اخبار یگذار اشتراک به سرعت

 رشد به کمک

 نامناسب حوزه در تیفعال

 و محدود تیفعال
 نامناسب

  محدود تیفعال صنعت کل در مثبت تحوالت

 مطبوعات حوزه رشد به ککم
 یخبررسان در حوزه کی بر تمرکز
 یعموم

 دهیا در ضعف نبودن منددهیا محتوا حوزه رشد

 مخاطب حوزه رشد
  

 مطبوعات در یانسان یروین حوزه رشد
  

 رکود از یریشگیپ مطبوعات شتریب رکود از یریشگیپ
  

 یلیتحل -یخبر یها قالب در تیفعال

 تیفعال تنوع

  
 محتوا دیتول حوزه در تیفعال

  
 چاپ حوزه در تیفعال

  
 عیتوز حوزه در تیفعال

  
 ها تیفعال یسازشفاف مطبوعات حوزه در ها تیفعال یسازشفاف

  

کد، اشاره به  0مقوله در  70دهد که تعداد  ( نشان می7های مندرج در جدول شماره ) داده
ها در حوزه  آپ های منفی استارت کد اشاره به نقش 0 مقوله و 0ها و  آپ های مثبت استارت نقش

 مطبوعات دارند. 
های مثبت و  رسد که یکی از نقش مقوله به نظر می 1کمک به رشد صنعت مطبوعات با تعداد 

های صنعت  ها در برخی از حوزه آپ ها باشد و فعالیت محدود و نامناسب استارت آپ مهم استارت
ها  آپ ها در حوزه مطبوعات است. عمده تمرکز استارت آپ رتمطبوعات نقش منفی حضور استا

 در حوزه مطبوعات، در خبررسانی عمومی است.
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 ها در حوزه مطبوعات آپ عوامل مؤثر بر رشد استارت -2جدول شماره 

 کد ها آپ استارت رشد بر مؤثر عوامل

 مثبت نقش یفایا مطبوعات تیوضع به کمک

 خبر ریتفس

 تیفعال در ینوآور
 یوآورن

 آن از ییدرآمدزا و خبر کردن ییکاال به نگاه

  مطبوعات حوزه رهیزنج کل در تیفعال

 یاجتماع -یاسیس باز یفضا
 مناسب یبسترها

 تیرا یکپ نیقوان

 خالق یروین
 مناسب یابزارها از یریگ بهره

 یمجاز یفضا یبسترها

ها نشان  آپ ؤثر بر رشد استارت(، در زمینه عوامل م0های مندرج در جدول شماره ) داده
محور حضور دارند. وجود نوآوری مؤثر بر فعالیت  0مقوله در  3دهد که در این حوزه، تعداد  می

 ها در حوزه مطبوعات دارند. آپ صنعت مطبوعات، مؤثرترین نقشی است که استارت

 های حوزه مطبوعات آپ گیری و رشد استارت موانع شکل -3جدول شماره 

 کد ها آپ استارت رشد و یریگلشک موانع

 یگذارهیسرما به ازین

 رساختیز به ازین
 شفاف نیقوان نبود

 روشن یتیحما مقررات نبود

 مانند ها آپ استارت رشد به یبخشسرعت در مختلف یواحدها به ازین
 رهیغ و ها دهنده  شتاب

 کیکالس و یتسنّ مطبوعات در راتییتغ مقابل در مقاومت

 راتییتغ مقابل رد مقاومت

 مطبوعات بر حاکم یتسنّ نگاه بودن غالب

 .ستین مطبوعات در رشد و ینوآور دنبال به مطبوعات حوزه تیحاکم

 یتسنّ سابقه با و قدرتمند یرقبا وجود

 دیجد یها دهیا با دیجد افراد ورود از ممانعت

 مخاطبان روزافزون کاهش

 صنعت بودن فیضع

 گذارانهیسرما جذب یبرا یسودآور در ضعف

 یسودآور در کم تیجذاب

 مطبوعات حوزه کوچک بازار

 مطبوعات صنعت افول به رو تیوضع
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 کد ها آپ استارت رشد و یریگلشک موانع

 کشور در ها آپ استارت گاهیجا بودنمبهم 

 یتیحاکم مسائل

 یمتول و قانونگذار ینهادها بودن منفعل

 مطبوعات حوزه در ها رانت

 مطبوعات حوزه در دهایسوبس

 دولت ییاانحصارگر

 دولت تیمحدود و کنترل

 رخالقیغ یآموزش نظام

 یآپ استارت ستمیاکوس و ینوآور کامل رهیزنج نبود

 .است مطبوعات صاحبان منافع حفظ به دنبال مطبوعات

 یحزب یها یریگءسو
 یگر یا حرفه و استقالل عدم

 مطبوعات به یحزب نگاه بودن غالب

 یاطالعات رانت وجود

گیری  گروه، موانع شکل 0مؤلفه در  01دهد که  ( نشان می9های مندرج در جدول شماره ) داده
ها در حوزه مطبوعات هستند. در این بین مسائل حاکمیتی و مسائل مرتبط با  آپ و رشد استارت

زیرساخت و نیز مقاومت در مقابل تغییرات در صنعت مطبوعات، موانع مهمی هستند که در 
 باشند. ها مؤثر می آپ ستارتگیری و رشد ا شکل

 های حوزه مطبوعات آپ عوامل مؤثر در شکست استارت -4جدول شماره 

 کد شکست در مؤثر عوامل

 نامناسب حوزه در تیفعال

 آپ استارت یداخل مسائل

 نبودن منددهیا

 یناکاف یگذارهیسرما

 ها آپ استارت حوزه در تیخالق و ینوآور نگاه نبود

 یدولت یها کمک و ها تیماح به یوابستگ

 کشور در ها آپ استارت گاهیجا در ابهام

 یتیحاکم مسائل

 مطبوعات یبرا یواقع یی و استقالل کارآزاد نبود

 یحقوق یها پشتوانه نبود

 .کند ینم فایا حوزه نیا یها آپ استارت تیریمد در یدرست نقش تیحاکم

 دولت ییانحصارگرا

 دولت تیمحدود و کنترل

 رخالقیغ یآموزش نظام

 یآپ استارت ستمیاکوس و ینوآور کامل رهیزنج نبود

 یاطالعات رانت وجود
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 کد شکست در مؤثر عوامل

 مطبوعات یها آپ استارت وجود فلسفه در درست باور نبود

 یدگاهید مسائل
 مطبوعات بر حاکم یتسنّ نگاه بودن غالب

 مطبوعات به یحزب نگاه بودن غالب

 .ندارد وجود وزهح نیا در ینوآور به اعتقاد

 صنعت در موجود مسائل مطبوعات در ها یا حرفه ریغبسیار  تیفعال

 یفناور عیسر تحوالت
 فنآورانه مسائل

 عیسر یفرهنگ -یاجتماع راتییتغ

 شفاف نیقوان نبود

 اندک یسودآور رساختیز در ضعف

 یمغزافزار و یافزار نرم ،یافزار سخت یها نهیزم نبودن ءایمه

دسته  1مؤلفه در  00دهد که در این حوزه  ( نشان می0های مندرج در جدول شماره ) یافته
ها سه مسئله  آپ حضور دارند. مسائل حاکمیتی، مسائل دیدگاهی و مشکالت داخلی استارت

 های حوزه مطبوعات هستند. آپ اصلی مؤثر در شکست استارت
 های کلیدی موجود در فرصت -5جدول شماره 

 های مطبوعات پآ حوزه استارت

 کد یدیکل یها فرصت

 عمل ابتکار
 ینوآور

 نوآورانه طرح

 یمحور مخاطب خاص یبازارها کشف سمت به حرکت

 یغن یمحتوا دیتول در مشکالت

 اخبار تیفیک با یرهایتفس و لیتحل بر تمرکز محتوا بر تمرکز

 خاص مخاطبان یبرا ارزشمند یمحتوا دیتول

 یخصوص بخش یگذارهیسرما
 یگذار هیسرما یها فرصت

 دولت یگذارهیسرما

گروه قرار  0مؤلفه در  8دهد که در این حوزه  ( نشان می0های مندرج در جدول شماره ) داده
رسد در کل تمرکز بر محتوا و ارائه محتواهای غنی برای مخاطبان خاص و نیز ارائه  دارند. به نظر می

های حوزه  آپ لیدی هستند که پیش روی استارتهای ک محصوالت و خدمات نوآورانه، فرصت
ای را در این  توانند عملکرد بهینه ها می گیری از این فرصت مطبوعات قرار دارند و در صورت بهره

 زمینه داشته باشند.
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 های مطبوعات آپ بازیگران در اکوسیستم استارت -6جدول شماره 

 کد ها آپ استارت ستمیاکوس در گرانیباز

 محتوا ندکنندگایتول

 مطبوعات صنعت یاصل گرانیباز
 یخبر یها شبکه

 عیتوز شبکه

 کنندگانمصرف

 فنآورانه رساختیز نترنتیا و یمجاز یها رساختیز

 نوآوران نوآوران

 ها دهنده  شتاب

 گذاران هیسرما بانیپشت ینهادها

 یتیحاکم نظام و دولت

گروه است. نهادهای پشتیبان و  0مؤلفه در  3 هدهند  ( نشان1های مندرج در جدول شماره ) داده
ها هستند و  آپ های کلیدی در اکوسیستم استارت بازیگران اصلی صنعت مطبوعات از جمله مهره

گیری از  توانند از فعاالن صنعت مطبوعات بوده و با بهره های فعال در این حوزه می آپ استارت
 ند در این حوزه مؤثر عمل کنند.توان های موجود در نهادهای پشتیبان می قابلیت

 های مطبوعات آپ نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در حوزه استارت -7جدول شماره 

 کد یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت نقش

 یگرلیتسه

 یگرلیتسه

 نیقوان در یبازنگر

 ریگ پا و دست نیقوان حذف

 نگیلتریف حذف

 زرد یها تیفعال حذف یبرا مردم به اریاخت ارائه

 نوپاها از تیحما و ازین مورد هیسرما نیتأم
 یبانیپشت

 ها آپ استارت تیفعال از یبانیپشت

تواند  دهد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می ( نشان می1های مندرج در جدول شماره ) داده
مطبوعات عمل  های حوزه آپ گری و پشتیبانی( در حمایت از استارت گروه )تسهیل 0حوزه، در  1در 

های این حوزه  آپ گری در این زمینه باشد تا استارت ترین نقش آن نیز تسهیل رسد مهم کند. به نظر می
 بتوانند با سهولت بیشتری شکل گرفته و رشد کنند.

های فعال حوزه مطبوعات در ایران   آپ سناریوهای مناسب برای آینده استارت پرسش سوم:
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 چگونه است؟
های انجام شده  های فعال در حوزه نشریات ادواری و همچنین مصاحبه تارتبررسی وضعیت اس

های حوزه مطبوعات و همچنین تدوین سناریوهایی برای  آپ امکان شناخت وضعیت فعالیت استارت
بینی آینده را در حوزه  دهد. در ادامه سناریوهایی که امکان پیش آینده را در اختیار پژوهشگران قرار می

 شود. ها دارند، ارائه می ر اساس اطالعات ارائه شده در بخش یافتهمطبوعات، ب

 یریگ جهینت .8

ها در حوزه مطبوعات هنوز در دوران طفولیت خود قرار دارند. این موضوع از تاریخ  آپ استارت
ها در صنعت مطبوعات به وضوح مشخص است. بر اساس نتایج حاصل  آپ گیری استارت شکل

ای، از موضوعات محبوب   رشته رسانی و میان  های موضوعی اطالع یب حوزهدر این پژوهش، به ترت
های پایگاه اطالعات پژوهشی ایران، علم نت، فارس   آپ ها هستند و استارت آپ در فعالیت استارت

ترین   پیپر، جار، کتابخانه دیجیتال نوین، ویراساینس، مگیران و پرتال جامع علوم انسانی از محبوب
باشند که به ارائه  های حوزه نشریات ادواری )با موضوعات عام( می  آپ  ن استارتو مشهورتری

 پردازند.   خدمات در قالب وبگاه می
ها در حوزه مطبوعات را در سه حوزه  آپ توان فعالیت استارت از طرف دیگر، به طور کلی می

های اطالعاتی  ایگاههای مدیریت نشریات ادواری، و پ های خبررسانی، زیرساخت تولید زیرساخت
ها در حوزه مطبوعات در  بندی کرد. البته الزم به توضیح است که بسیاری از فعالیت مقاالت دسته

شان و فعالیت فقط در حوزه خبررسانی عمومی  کشور وجود دارند که به علت مشابه بودن فعالیت
آپ شناسایی نشدند و  ستارتشوند، در این پژوهش به عنوان ا که تعداد بسیار زیادی را نیز شامل می

( نیز در راستای 0273از مجموعه پژوهش حاضر خارج شدند. پژوهش تیگن، سپپنن و احمد )
آپی در این زمینه  های استارت افزاری بود. این پژوهش بر چابک بودن شرکت های نرم مطالعه شرکت

کید دارد. همچنین نتایج نشان داد که شرکت های  آپ زمینه استارتافزاری در  های فعال نرم تأ
 مطبوعات از همین ویژگی برخوردار هستند.

ها به دلیل دولتی بودن و یا وابسته بودن به  آپ به لحاظ ساختار سازمانی، برخی از این استارت
نهادهای دولتی مانند پرتال جامع علوم انسانی، نورمگز و غیره، دارای امکانات زیرساختی مناسبی 

وارد، برخی از مؤسسات خصوصی تولیدکننده زیرساخت مدیریت نشریات هستند. عالوه بر این م
اند مشتریان زیادی را در  شان توانسته ادواری مانند یکتاوب و سینا وب نیز به دلیل فعالیت گسترده
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های موجود به لحاظ بنیه مالی و ساختار  آپ این حوزه پیدا کنند. در مقابل، بسیاری دیگر از استارت
 اند جایگاه مناسبی را در این زمینه کسب کنند. ر ضعیف بوده و نتوانستهسازمانی بسیا

ها به لحاظ  آپ توان اذعان داشت که استارت با توجه به نتایج حاصل در این پژوهش، می
جغرافیایی از گستردگی خوبی برخوردار نیستند و به دلیل مرکزیت شهر تهران، عمده فعالیت 

ها در  آپ ر شده است. یکی از دالیل اصلی مبنی بر تمرکز استارتها در این شهر مستق آپ استارت
شهر تهران، وجود اطالعات و مرکزیت تولید اطالعات در این شهر )پایتخت کشور( است. به نظر 

افزار و زیرساخت نیز در این شهر، به دلیل همین  های تولید نرم آپ رسد مرکزیت بیشتر استارت می
ها در شهر  آپ ظ جغرافیایی دالیل مذکور، تأییدکننده مرکزیت استارتموضوع باشد. در کل به لحا

رسد باید  تهران است. با این وجود و با توجه به تولید اطالعات در شهرهای دیگر به نظر می
ها در حوزه صنعت مطبوعات در اکثر شهرهای  آپ گیری استارت های مناسبی مبنی بر شکل اقدام

 ها باشیم. رد تا شاهد به بار نشستن این فعالیتمرکز استان در کشور صورت گی
ها در اکثر موارد به خبررسانی محدود شده است.  آپ از نظر موضوعی، فعالیت استارت

ها نشان  اند تا بتوانند خبررسانی انجام دهند. نگاهی به این فعالیت بسیاری از مؤسسات شکل گرفته
کنند. همین  های مشابهی استفاده می ی فعالیتها از ابزارهای مشابه و برا دهد که عمده آن می

ها قرار گیرند. در این حوزه ضروری  آپ ها نتوانند در قالب استارت موضوع باعث شده تا این فعالیت
های موضوعی خاص، بیشتر مورد  رسانی تخصصی در حوزه های مناسب برای اطالع است تا اقدام

خورد.  ن حوزه مطبوعات نیز بیشتر به چشم میتوجه قرار گیرد. این موضوع در توضیحات خبرگا
آپی  های استارت توجه به تولید محتوا در شرکت دهنده  ( نیز نشان7937پژوهش نیرومند و همکاران )

است. همین رویکرد و نتیجه نیز در پژوهش حاضر بدست آمد. بنابراین، همسویی در این نتیجه، 
 بین دو پژوهش وجود دارد.

ها در حوزه تولید زیرساخت مدیریت مطبوعات )مانند مدیریت  آپ از استارتاز طرفی نیز برخی 
های  اقدام دهنده  ها نشان اند. بررسی بیشتر این فعالیت نشریات و مدیریت وب مطبوعات( متمرکز شده

باشد. با این وجود،  خوبی در این زمینه است که متناسب با نیازهای این حوزه در حال پیشرفت می
شود. لذا، ضروری است تا در این  های مذکور مشاهده می ی اندکی در این زمینه در شرکتها نوآوری

 آپی مذکور شکل گیرد. های استارت های متناسبی در شرکت زمینه اقدام
 ها آپ شود که استارت با نگاهی به زنجیره کامل صنعت مطبوعات در کشور، مشخص می

اند که عمدتًا در انتهای زنجیره صنعت  دهدر این حوزه محدود به چند بخش خیلی کوچک ش
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های  آپ دهد که استارت اند. همین موضوع نشان می مطبوعات )ارتباط با مشتریان( قرار گرفته
صنعت مطبوعات به کل فرآیند زنجیره صنعت مطبوعات توجه ندارند. این در حالی است که 

های نوآورانه است.  ها با ایده آپ ارتنیازهای زیادی در این چرخه وجود دارد که نیازمند حضور است
ها به متولیان و فعاالن صنعت مطبوعات، به نظر  با توجه به محدود بودن عناصر مطرح در این بخش

آپی باید از خود این صنعت زده شود. شاید یکی از دالیل  های استارت رسد جرقه این فعالیت می
آپی نیستیم،  های استارت ر راستای فعالیتاینکه هنوز شاهد چنین تحوالتی در صنعت مطبوعات د

های مناسبی  های مختلف باشد. لذا، ضروری است اقدام ضعف موجود در این صنعت در حوزه
  برای آموزش در این حوزه شکل گیرد تا افراد در این حوزه بتوانند فعاالنه در این حوزه عمل کنند.

های انجام شده با  تحلیل مصاحبه پیش از ارائه سناریوها، چارچوب مفهومی برگرفته از
 (، آمده است. 0خبرگان، در شکل شماره )

 
 یوسنار یلتحل یچارچوب مفهوم -4شکل شماره 

های مثبت و منفی، عوامل موثر بر  محور اصلی شامل نقش 72(، 0بر اساس شکل شماره )
وزه مطبوعات، های کلیدی، بازیگران ح رشد، موانع موثر بر رشد، عوامل موثر بر شکست، فرصت
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های حوزه نشریات  آپ نقش دولت، وضع موجود و برآوردهای آینده در الیه اول مرتبط با استارت
کد یا محور فرعی مرتبط با محورهای اصلی پژوهش، احصاء  98ادواری حضور دارند و در کل 

ت های مثب های حوزه مطبوعات و شناسایی نقش آپ شده است. بر اساس وضعیت فعالیت استارت
های کلیدی، بازیگران حوزه  گیری، فرصت و منعی، عوامل موثر بر رشد، شکست و موانع شکل

توان چند سناریو را در رابطه با آینده  با نخبگان(، می  مطبوعات، نقش دولت )برگرفته از مصاحبه
رخی های حوزه نشریات ادواری در ایران ترسیم کرد. در ادامه ب آپ کوتاه مدت و میان مدت استارت

 شوند: سناریوهایی که احتمال بیشتری برای وقوع دارند، ارائه می
های حوزه مطبوعات، تحول چندانی را شاهد نخواهند بود و رشد  آپ استارت نخست: یسناریو

های  ها همچنان بر استارت آپ اندک و توأم با کندی را تجربه خواهند کرد. تمرکز استارت
های تولید محتوا و استفاده از هوش  آپ چندانی در استارت خبررسانی عمومی خواهد بود و تحول

مند  مصنوعی در حوزه مطبوعات رخ نخواهد داد. فعالیت در حوزه نامناسب، فعالیت محدود، ایده
گذاری پایین در  ، نبود قوانین شفاف، سرمایهاز آن ییکردن خبر و درآمدزا یینگاه به کاالنبودن، 

غالب بودن نگاه  یک،و کالس یتدر مطبوعات سنّ  ییراتر مقابل تغمقاومت دها،  آپ حوزه استارت
 های یدهبا ا یدممانعت از ورود افراد جد، نبود نوآوری در بدنه مطبوعات، حاکم بر مطبوعات یتسنّ 

کم در  ، جذابیتگذاران یهجذب سرما یبرا یکاهش روزافزون مخاطبان، ضعف در سودآور ید،جد
 یگاهبه افول صنعت مطبوعات، گنگ بودن جا رو یتبوعات، وضعبازار کوچک حوزه مط ی،سودآور
، سوءگیرهای حزبی، ضعف در زیرساخت و... از جمله دالیلی است که ها در کشور آپ استارت

ها خواهد شد. بدیهی است مسائل موجود در آینده نیز  آپ مانع از تحول زودهنگام در حوزه استارت
واهد بود و تا زمانی که این مسائل از طرف نهادهای حاکمیتی های این حوزه خ آپ  گیر استارت دامن

 توان امیدی به رشد شایسته این حوزه داشت.  ها شناسایی و اصالح نشوند، نمی آپ و خود استارت
ها  گذاری بنابراین، در این سناریو، به عنوان یکی از سناریوهای محتمل و بدون تغییر در سیاست

چندان مطلوب در این حوزه  ای نه رسد شاهد آینده به نظر نمیو وضعیت موجود تدوین شده، 
ها در چنین سطحی هستند، دو موقعیت شکست  که این حوزه  باشیم. البته باید توجه داشت، زمانی

ها به  آپ و یا آغاز رشد در انتظارشان خواهد بود. اگر توجهی به مسائل این حوزه نشود، این استارت
ای به این حوزه صورت  شوند و رو به افول خواهند بود. اگر توجه شایسته یتدریج به حاشیه رانده م

گذاری به تدریج به این حوزه توجه داشته باشند،  گیرد و مسائل مرتبط با نهادهای حاکمیتی و قانون
رسد توجه  توان این مقطع را به عنوان نقطه شروعی برای رشد این حوزه در نظر گرفت. به نظر می می
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هایی بنیادی و کاربردی در مقطع  رهنگ و ارشاد اسالمی به این حوزه و پذیرش پژوهشوزارت ف
توان  هایی از این امر باشد. البته در چنین شرایطی هم نمی کنونی، مانند پژوهش حاضر، نشانه

 تحول زیادی را در این حوزه در آینده شاهد بود. 

های واسط خواهند  آپ مردم، استارتهای مرجع و محل رجوع اکثر  آپ استارت دوم: یسناریو
ها و اخبار را از مراکز  ها، یادداشت کنند و مقاالت، گزارش بود که خود اقدام به تولید محتوا نمی

ها قرار  بندی و مبتنی بر نیازهای جامعه مخاطب در اختیار آن آوری، دسته تولید محتوا جمع
توانند  شوند، می ه درگیر تولید محتوا نمیها به جهت اینک آپ دهند. در عمل این نوع استارت می

ها  آپ رسد این نوع استارت تجربه کنند. به نظر می سبک بال بوده و حرکت سریع و رو به رشدی را
های کوچک و متوسط باشند و با توجه به کوچک بودن و تمرکز بر حوزه  توانند در سطح شرکت می

کنندگان  با مخاطبان و جامعه مصرف پذیری )یک حوزه مشخص( که ارتباط مستقیمی دسترس
تر با تحوالت فناورانه همراه شوند و با سرعت بیشتری خودشان را با نیازهای  توانند سریع دارند، می

های  گذاری اخبار، رشد حوزه محتوا، و فرصت اشتراک رو، سرعت به مخاطبان همگام سازند. از این
ی و تمرکز بر محتوا از جمله عوامل تاثیرگذار کلیدی از جمله نوآوری در مطبوعات، مخاطب محور

بینانه باشد. در این زمینه باید  تواند، سناریویی خوش در این سناریو هستند. چنین سناریویی می
توجه داشت که تا زمانی که تحوالتی در این حوزه از طرف نهادهای حاکمیتی رخ ندهد، و 

هایی نیز پایین خواهد بود  آپ ین استارتهمچنان مشکالت موجود پابرجا باشند، سرعت رشد چن
گذاران نخواهد داشت و در نتیجه رشد مطلوبی را شاهد نخواهیم  و همچمان جذابیتی برای سرمایه

های حلقه صنعت  هایی به سایر زنجیره آپ بود. همچنین با توجه به وابستگی چنین استارت
این سناریو باشد. از طرفی نیز عدم تواند مانعی در تحقق  ها، می مطبوعات و وجود ضعف در آن

ها در کل زنجیره صنعت مطبوعات، نبود انگیزه و توان در بازیگران اصلی صنعت  استقبال از نوآوری
آپی، وجود مشکالت اداری و قانونی در ثبت و  های استارت مطبوعات برای شرکت در فعالیت

گذاران موانعی هستند که در  ط سرمایهگذاری در این حوزه توس ها و کمی سرمایه آپ فعالیت استارت
 کنند. هایی را در تحقق این سناریو ایجاد می این حوزه وجود دارند و ابهام

ویژه مراکز  ها در تهران کاسته و در سراسر کشور به آپ  از میزان تمرکز استارت سوم: یسناریو
ها  آپ بتنی بر استارتسازی خبری م ها در جریان ها توزیع خواهد شد و نقش سایر استان استان

صورت   افزایش خواهد یافت. دسترسی گسترده به ابزارهای مبتنی بر فناوری و استفاده از اینترنت به
گذاری اخبار، رشد حوزه محتوا و استقبال مردم از  تقریبًا مساوی در سراسر کشور و سرعت اشتراک
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ذار باشد. تحقق چنین سناریویی به تواند در این حوزه تاثیرگ های خبررسانی عمومی می آپ استارت
 ظهور شرایطی وابسته است که باید محقق شوند و زمینه چنین تحوالتی را ایجاد کنند. 

آپی و حمایت  های استارت ها و فعالیت آپ تحول در نوع مواجهه نهادهای حاکمیتی با استارت
های  پی و نوآوران برای فعالیتآ ها در سطح کشور، ایجاد انگیزش در فعاالن استارت جانبه از آن همه

آپی، رشد  های استارت گسترده در این حوزه، پشتیبانی قانونی و اداری نهادهای حاکمیتی از فعالیت
های موجود در صنعت مطبوعات از تولید محتوا گرفته تا  جانبه و فعالیت گسترده همه زنجیره همه

ورهایی هستند که الزم است تحوالت پذیری، از جمله مح مدیریت، سازماندهی، توزیع و دسترس
بینانه و البته  ها رخ دهد تا چنین سناریویی محقق شود. این سناریویی خوش ای در آن گسترده

هایی از چنین تحوالتی را امروزه در صنعت مطبوعات شاهد نیستیم.  غیرمحتمل است؛ زیرا نشانه
 بنابراین، احتمال بروز چنین مواردی بسیار ضعیف است. 

 تقدیر و تشکر. 9

 موردی گزارش نشده است.

 تعارض منافع. 10

 موردی گزارش نشده است.
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 DOI: 10.22059/jed.2019.279279.652965 .712-707 ،(7)70 ،ینیتوسعه کارآفر ی.نیکارآفر ستمینوپا در اکوس

. به سازمان لیموبا یوکار بر اثر ورود فناور مدل کسب رییتغ یشناس روش(. 7983. )ن ،یدریح یحاج .،محقر، ع
 .730-710 ،0، اطالعات یرفناو تیریمد

توسعه  .رانیدر ا تک نیف یها آپ توسعه استارت ندیفرآ ی(. بررس7933) .س ،زانیانگ دل .،ن ی،نادر .،ش ی،مراد
 DOI: 10.22059/jed.2020.296930.653250 .702-707 ،(7)79 ،ینیکارآفر

ها( با استفاده  آپ وکارهای نوپا )استارت عه کسبهای توس بندی پیشران (. شناسایی و اولویت7931ندافی، ر.، احمدوند، م. )
 DOI: 10.22059/jed.2018.236443.652249. 090-071(، 9)72، توسعه کارآفرینیشناسی کیو.  از روش

 ،(0)77 ،یعلم و فناور استیس .فناور نوپا یها از شرکت تیحما یها استی(. س7938) .ل ،انینامدار .،ر ،زاده ینق
080-031. 

 یمبتن لیوکار موبا کسب یها مدل یبند و طبقه ییشناسا(. 7937. )م ،یرشاهیام.ر.، م ،یسعد.، رنجبر، م .،پ رومند،ین
 .072-713 ،72، اطالعات یفناور تیریمد. بیفراترک کردیبر رو
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