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طراحی مدل نوسازی استراتژیک کارآفرینانه در سازمانهای رسانهای
امیرمحمد کالبی
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تاریخ دریافت 1400/06/14 :تاریخ پذیرش1400/07/06:

چکیده
بــا توجــه بــه ویژگیهــای پویــای صنعــت رســانه و بــازار محصــوالت رســانهای ،تحــوالت بیرونــی و درونــی
ایــن صنعــت ،بســیار زیــاد هســتند و ســازگاری بــا ایــن تغییــرات ،از جملــه نیازهــای مدیریــت اســت .نوســازی
اســتراتژیک کارآفرینانــه ،عاملــی اســت کــه بــه موفقیــت بلندمــدت ســازمان و بهرهبــرداری از فرصتهــای محیطــی
کمــک خواهــد کــرد .ایــن پژوهــش از لحــاظ هــدف ،توســعهای -کاربــردی و از لحــاظ روش ،دارای رویکــرد آمیختــه
اکتشــافی اســت کــه بــا هــدف طراحــی مــدل مفهومــی نوســازی اســتراتژیک کارآفرینانــه در ســازمانهای رســانهای
انجــام شــده اســت .جامعــۀ پژوهــش در بخــش کیفــی 17 ،نفــر از مدیــران ارشــد ســازمانهای رســانهای و
متخصصــان دانشــگاهی هســتند کــه در حــوزۀ رســانه ،ســابقۀ فعالیــت دارنــد و بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری
کمــی پژوهــش را نیــز مدیــران،
هدفمنــد و بهصــورت گلولهبرفــی انتخــاب شــدهاند .جامعــۀ آمــاری بخــش ّ
کارشناســان ،خبــرگان و فعــاالن ســازمانهای رســانهای تشــکیل میدهنــد کــه بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران
بــرای جامعــۀ نامعیــن ،تعــداد  384نفــر بهعنــوان نمونــۀ آمــاری از طریــق روش نمونهگیــری دردســترس انتخــاب
کمــی ،پرســشنامۀ
شــدند .ابــزار گــردآوری دادههــا در مرحلــۀ کیفــی ،مصاحبــۀ نیمهســاختاریافته و در مرحلــۀ ّ
کمــی ،از
محققســاخته اســت .بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــای کیفــی ،از روش تحلیلمحتــوا و بــرای دادههــای ّ
روش تحلیــل عاملــی بهکمــک نرمافزارهــای معــادالت ســاختاری اســتفاده شــده اســت .براســاس نتایــج ،تمــام
ابعــاد و مؤلفههــای نوســازی اســتراتژیک کارآفرینانــه در ســازمانهای رســانهای موردتأییــد واقــع شــدند و عوامــل
مؤثــر بــر نوســازی اســتراتژیک کارآفرینانــه ،بهترتیــب عبارتانــد از :چابکــی اســتراتژیک ،ایجــاد قابلیتهــای
ســازمانی ،کشــف و بهرهبــرداری از فرصتهــای محیطــی ،همآفرینــی ارزش و بازطراحــی در مــدل کســبوکار.

واژههای کلیدی
نوسازی استراتژیک کارآفرینانه ،کارآفرینی سازمانی ،کارآفرینی رسانهای ،سازمانهای رسانهای.

* این مقاله بر اساس نظر گروه دبیران و سردبیر فصلنامه ،پژوهشی است.
 . 1اســتادیار گــروه مدیریــت بازرگانــی ،دانشــکدۀ مدیریــت و اقتصــاد ،دانشــگاه تربیــت مــدرس ،تهــران ،ایــران .
colabi@modares.ac.ir
(نویســندۀ مســئول)
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مقدمه
در طــول ســالیان گذشــته ،ســازمانهای رســانهای ســنتی بــا تغییــر پارادایمهــای
متوالــی روبــهرو بودنــد .بــا جهانیشــدن و بیشــتر دیجیتالیشــدن فضــای ســازمانهای
رســانهای ،موفقیــت و ادامــۀ حیــات بــرای ســازمانها بــه چالشــی گســترده تبدیــل شــده
اســت ( .)Amankwah-Amoah et al, 2021:3تغییــرات فنــاوری ،نیــاز بــه همــکاری بــا
رقبــا و شــیوههای جدیــد تولیدمحتــوا ،ســازمانهای رســانهای را بــا مشــکالت زیــادی
در مــدل کســبوکار ســنتی مواجــه کــرده و آنهــا را وادار بــه تجدیدنظــر در فرایندهــای
خــود بــا اســتفاده از نــوآوری و شــیوههای خالقانــه درراســتای بهرهبــرداری از فرصتهــای
کارآفرینانــه کــرده اســت ( .)Virta and Malmelin, 2017:45ادبیــات اســتراتژیک مدیریــت
رســانه نشــان میدهــد کــه محققــان بــا دیدگاههــا و نظریههــای مختلفــی بــه مطالعــات
اســتراتژیک در صنعــت رســانه پرداختهانــد کــه از آن میــان ،میتــوان بــه دیــدگاه مبتنــی

بــر منابــع ،دیــدگاه مبتنــی بــر دانــش و دیــدگاه قابلیتهــای پویــا اشــاره کــرد (Ardakan
 .)and Ghanbary, 2020:528اگرچــه دیدگاههــای مختلــف در مدیریــت اســتراتژیک،
ابزارهایــی را بــرای شناســایی و درک نقاطقــوت و ضعــف شــرکت ارائــه میدهنــد ،امــا
بســیاری از مفروضــات گذشــته بــرای ســازمانهای رســانهای کاربــردی نــدارد و بــرای تبییــن
ســاختار و رونــد اســتراتژی در ایــن نــوع ســازمانها ،مفاهیــم و نظریههــای جدیــدی
موردنیــاز اســت ( .)Horst and Murschetz, 2019: 3پیچیدگــی فرایندهــای مدیریتــی،
عدمقطعیــت محیطــی ،جهانیشــدن ،مرزهــای نامشــخص ســازمان ،مد لهــای کس ـبوکار
درحا لتکامــل ،ناشــناختهبودن و تغییــر در ترجیحــات مصرفکننــده ،ســازمانهای
رســانهای را بــر آن داشــته تــا بــا محیطهــای آشــفته و پیچیــده روبــهرو شــوند .ویژگــی
اصلــی ایــن محیــط نوظهــور ،افزایــش رقابــت بهدلیــل پیچیدگــی محیطــی اســت و شــامل
مجموعــهای از عوامــل نامشــهود و غیرمنطقــی اســت کــه نتایــج را نامشــخص خواهــد
ســاخت .از طــرف دیگــر نیــز ،ســازمانهای رقیبــی کــه براســاس چهارچوبهــای غیراخالقــی
بنــا شــدهاند ،درصــدد ایجــاد تغییــر در ســایق مخاطبــان هســتند .همچنیــن پیشبینــی
شــده کــه مخاطبــان رســانههایی ماننــد تلویزیــون تــا ســال  2022بهصــورت چشــمگیری
کاهــش خواهنــد یافــت و رســانههای آنالیــن ،جایگزیــن رســانههای ســنتی خواهنــد شــد
()Newman, 2020: online؛ بنابرایــن ،اهمیــت تغییــرات برمبنــای پیشبینــی فرصتهــا،
حائزاهمیــت خواهــد بــود تــا ســازمانها بتواننــد بــا پیشبینــی درســت ،زودتــر از
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محیطهــا و نیــاز مخاطبــان ،تغییراتــی را براســاس منابــع درونســازمانی خــود ایجــاد کننــد
تــا باعــث دســتیابی بــه رضایتمنــدی واقعــی شــوند .از طــرف دیگــر ،ســازمانهای رســانهای
بــا ســایق و ترجیحــات متفاوتــی روبـهرو خواهنــد شــد ،زیــرا تغییــر در ترجیحــات مخاطبــان
را نمیتــوان بهراحتــی پیشبینــی کــرد .ســازمانهای رســانهای بایــد ابزارهــای اســتراتژیکی
را توســعه دهنــد کــه امــکان ایجــاد مشــاغل جدیــد را فراهــم کــرده و تصاحــب فرصتهــای
ناشــی از زمینههــای نوظهــور را تســهیل کنــد .بهعبــارت دیگــر ،ســازمانهای رســانهای بایــد
بــه شــیوهای اســتراتژیک کارآفرینتــر شــوند ( .)Will et al, 2016:191ســازمانهای موفــق
شِرو هســتند ،بلکــه از نوســازی اســتراتژیک
نهتنهــا درحا لشناســایی فرصتهــای پیــ 
کارآفرینانــه ،بهعنــوان ابــزاری بــرای بهرهبــرداری از فرصتهــا نیــز بهــره میبرنــد .درواقــع،
نوســازی اســتراتژیک کارآفرینانــه دربردارنــدۀ فراینــد کشــف و تشــخیص نیــاز ،خالقیــت در
بازارســازی و ارائــۀ نــوآوری اســت کــه بهواســطۀ قابلیتهــای منابــع انســانی ،اطالعاتــی،
مالــی و فیزیکــی ســازمان و بازتعریــف اســتراتژیهای بازاریابــی و جوانســازی فرایندهــا
و ســاختار درونــی شــرکت ،اجــرا شــده اســت (کالبــی و همــکاران .)16:1395 ،نوســازی
اســتراتژیک کارآفرینانــه بهعنــوان قابلیتهــای یــک ســازمان بــرای حفــظ توانمندیهــای
خــود در پیگیــری نوآوریهــای جدیــد و اســتفادۀ بهینــه از قابلیتهــا درنظرگرفتهمیشــود
( .)Colabi and Khajeheian, 2018: 318نوســازی اســتراتژیک فراینــدی اســت کــه بــه
ســازمانها ایــن امــکان را میدهــد تــا در طــول زمــان ،مطابــق بــا اهــداف کســبوکار،
قابلیتهــای راهبــردی خــود را تغییــر دهنــد .بــا توجــه بــه تحــوالت ارتباطــی -اطالعاتــی در
عصــر جدیــد ،ســازمانهای رســانهای ،نیازمنــد بازنگــری در راهبردهــای خــود هســتند تــا در

تغییــرات گســتردهای کــه در آینــده ایجــاد خواهــد شــد ،پیشــرو باشــند (Arthofer and
 .)Rose, 2016: 5ســازمانهای رســانهای بــرای شناســایی و بهرهبــرداری از فرصتهــای
محیطــی و حفــظ جایــگاه خــود در محیــط متالطــم ،نیازمنــد نوســازی در اســتراتژیهای
خــود خواهنــد بــود .نوســازی اســتراتژیک کارآفرینانــه ،باعــث ایجــاد تغییــرات گســترده
در ســازمان و انطباقپذیــری بیشــتر ســازمان بــا نیازهــای گوناگــون ذینفعــان میشــود.
بهعبارتدیگــر ،نوســازی اســتراتژیک کارآفرینانــه ،توانایــی ســازمان بــرای مقابلــه بــا
تغییــرات اساســی تکنولوژیکــی ،سیاســی و اقتصــادی اســت کــه بــا اســتفاده از فرصتهــای
محیطــی ،منجــر بــه افزایــش بهــرهوری ســازمان در محیــط پویــا و متالطــم خواهــد شــد.
لــذا بــرای ادامــۀ فعالیــت ســازمان در محیــط پیچیــده ،درگیرشــدن مــداوم در فراینــد
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نوســازی اســتراتژیک کارآفرینانــه ضــرورت دارد .عدمتوجــه بــه فراینــد نوســازی اســتراتژیک
کارآفرینانــه ،ســازمانها را بــا محدودیتهــای نهــادی و عدمتطابقپذیــری بــا محیــط
مواجــه خواهــد کــرد کــه چالشهــای گســترده و درنهایــت ،شکســت ســازمان را بــه همــراه
خواهــد داشــت ( .)Pettit and Crossan, 2020:1114ازآنجاکــه ســازمانهای رســانهای،
دارای پیچیدگــی و محیطــی متالطــم و پویــا -نســبت بــه ســایر ســازمانها -هســتند کــه
بهدلیــل فضــای فرهنگــی و رقابتــی بــودن محیــط ،موردهجمــۀ رقبــا بــا اهــداف تخریبــی
و جداســازی مخاطبــان قــرار میگیرنــد ،عدمتوجــه بــه نوســازی اســتراتژیک کارآفرینانــه،
ســازمانهای رســانهای را بــا مشــکالت جــدی مواجــه خواهــد کــرد و ســبب کاهــش شــمار
مخاطبــان ،افزایــش هزینههــا و درنهایــت ،واردشــدن خســارات زیــادی خواهــد شــد .در
ایــن پژوهــش ،ابتــدا بــه شناســایی و ارائــۀ مــدل نوســازی اســتراتژیک کارآفرینانــه در
ســازمانهای فعــال در صنعــت رســانهای ،پرداختــه شــده ،ســپس میزانتأثیــر مؤلفههــای
استخراجشــده ،موردبررســی قــرار گرفتــه اســت.
مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
کارآفرینی رسانهای
کارآفرینــی در صنایــع رســانهای -کــه اغلــب بــا عنــوان کارآفرینی رســانهای شــناخته شــده -رشــتهای
روبهرشــد اســت .کارآفرینــی رســانهای ،راهــی مهــم بــرای ایجــاد نــوآوری ،پاســخ بــه تغییــرات بــازار و
ایجــاد فرصتهــای جدیــد در ســازمانهای رســانهای اســت ( .)2018 ,Khajeheian et alرســانهها بــا
ایجــاد گفتمانــی ارزشمحــور و تشــویق روحیــۀ کارآفرینــی در جامعــه ،بــر کارآفرینــی تأثیــر گذاشــته
و کارآفرینــی نیــز منجــر بــه توســعۀ اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی در جامعــه میشــود .درواقــع،
کارآفرینــی و رســانهها تأثیــر متقابــل بــر یکدیگــر دارنــد .بهعبارتدیگــر ،رســانهها میتواننــد
کارآفرینــی را ارتقــا دهنــد و فراینــد کارآفرینــی نیــز بــر صنایــع رســانهای تأثیرگــذار اســت Khajeheian
 .))2011:3 ,and Roshandel Arbataniصنعــت رســانه بــا حضــور کارآفرینانــی ایجــاد شــده کــه ریســک
معرفــی و ارائــۀ محصــوالت رســانهای را در پاســخ بــه فرصتهــای محیطــی بــر عهــده میگیرنــد.
بــا ظهــور کارآفرینــان رســانهای ،مد لهــای کســبوکار خالقانــه نیــز ظاهــر شــد و رقابــت را بــرای
شــرکتهای بــزرگ رســانهای -کــه هنــوز از مد لهــای تجــاری ســنتی اســتفاده میکردنــد -بســیار
دشــوار ســاخت ( .)2018:37 Salamzadeh and Radovic Markovicدر جــدول شــمارۀ  ،1تعاریــف
کارآفرینــی رســانهای آورده شــده اســت.
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جدول  .1تعاریف کارآفرینی رسانهای
تعریف

منبع

کارآفرینــی رســانهای بهعنــوان پذیرفتــن ریســک اســتفاده از فرصتهــا (اعــم از
ســاخت یــا کشــف فرصــت) بــا اســتفاده از منابــع جدیــد (چــه از طریــق مالکیــت
منابــع و چــه کنتــرل بــه شــیوۀ قــرارداد) بــرای تبدیــل یــک ایــده بــه فعالیتهایــی
بــرای ارائــۀ ارزش (اعــم از ســاخت یــا تحویــل ارزش) در قالــب رســانه (اعــم از
محتــوای رســانهای /پلتفــرم /دادههــای کاربــری) تعریــف میشــود کــه نیازهــای
بخــش ویــژهای از بــازار (اعــم از کســبوکارها و یــا مصرفکننــدگان انفــرادی) را

Khajeheian, 2017

در قالــب فــردی ،کسـبوکار جدیــد و یــا کارآفرینــی ســازمانی بــرای کســب منفعــت
(اعــم از پــول /توجــه مخاطــب /رفتــار مطلــوب مخاطــب) از طــرف یکــی از ذینفعانی
ـان داده)
کــه حاضــر بــه پرداخــت اســت (اعــم از مشــتریان /تبلیغکننــدگان /متقاضیـ ِ
بــرآورده میکنــد.

کارآفرینــی رســانهای شــامل افــراد یــا شــرکتهایی اســت کــه از منابــع خــود یــا
دیگــران بــرای ایجــاد ارزش بــا بهرهبــرداری از فرصتهــا از طریــق ارائــۀ محصــوالت
و خدمــات نوآورانــه در بــازار رســانه یــا بــازاری دیگــر اســتفاده میکننــد کــه رســانه،

Khajeheian, 2013

اصلیتریــن کانــال تعامــل آنهاســت.
کارآفرینــی رســانهای بیــان میکنــد کــه چگونــه فعالیتهــای جدیــد بــا هــدف
بهوجــودآوردن کاالهــا و خدمــات رســانهای ،در آینــده توســعه مییابــد ،توســط
چــه کســی ایجــاد میشــود و چــه عواقبــی خواهــد داشــت.
ایجــاد و مالکیــت شــرکت یــا ســازمان کوچــک کــه فعالیتهــای آن ،بــه بــازار
رســانه ،نــوآوری میافزایــد.

Achtenhagen, 2008
Hoang, 2008

کارآفرینــی رســانهای ،حــوزهای درحا لتوســعه و مهــم در تحقیقــات اجتماعــی اســت کــه
از توســعۀ دیدگاههــای واقــع در داخــل و اطــراف رســانهها حمایــت میکنــد .کارآفرینــی
رســانهای ،ســازمانهای رســانهای را قــادر میســازد دانــش خــود را بــه اشــتراک بگذارنــد،
ایدههــای جدیــدی را ایجــاد کننــد ،شــبکهها را مدیریــت کننــد ،فرایندهــای جدیــدی را
پیادهســازی کــرده و آنهــا را بــه مخاطبــان عرضــه کننــد .بهعبارتدیگــر ،کارآفرینــی رســانهای،
بهعنــوان ایجــاد ســازمانی کــه بــه بــازار رســانه ،ارزش میافزایــد ،تعریــف شــده و راهــی
اســت کــه در آن ،مشــاغل جدیـ ِ
ـد بهوجودآورنــدۀ کاال و خدمــات رســانهای ،توســعه مییابــد
( .)Achtenhagen, 2008:125کارآفرینــی رســانهای بــا افزایــش فعالیتهــای کارآفرینانــه
در بخــش رســانه ،بــا تغییــرات در محیــط صنعــت و رقابــت همــراه شــده و از دیدگاههــای
مختلــف توســعه مییابــد .اکثــر مطالعــات کارآفرینــی رســانهای بــه کارآفرینــی رســانهای
شــرکتی و کارآفرینــی فــردی در صنعــت رســانه میپردازنــد .ایــن مطالعــات بــر محصــوالت
جدیــد ســازمانهای رســانهای ســنتی ،فرایندهــای نــوآوری و تغییــرات اســتراتژیک
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مخاطبــان تمرکــز داشــته و تغییــرات ســریع مبتنــی بــر فنــاوری در صنعــت رســانه را در
نظــر میگیرنــد؛ زیــرا فناوریهــای رســانهای دیجیتــال درحا لتبدیلشــدن بــه بســترهای
اصلــی ارتبــاط بــا مخاطبــان ،بهاشــتراکگذاری ایدههــا و برندســازی اســت .ایــن بــه آن
معناســت کــه پتانســیل قــوی بــرای مطالعــات بیشــتر در زمینــۀ کارآفرینــی رســانهای وجــود
دارد و محققــان میتواننــد از دیدگاههــای مختلــف بــه حــوزۀ کارآفرینــی رســانهای بپردازنــد
( .)Rohn, 2018از طــرف دیگــر ،کارآفرینــی اســتراتژیک نیــز بهعنــوان ترکیبــی از رفتارهــای
فرصتطلــب و مزیتطلــب تعریــف شــده کــه منجــر بــه عملکــرد بهتــر ســازمان میشــود؛
از ایــن رو ،اســتراتژی و کارآفرینــی ،اســاس موفقیــت در صنعــت رســانه هســتند و ایــن دو
مفهــوم در کنــار هــم ،پایــه و اســاس کارآفرینــی رســانهای اســتراتژیک را تشــکیل میدهنــد.
بــه بیــان دیگــر ،کارآفرینــی رســانهای اســتراتژیک ،بهعنــوان کلیــۀ فعالیتهــا ،فرایندهــا و

شــیوههای منجــر بــه توســعۀ کارآفرینــی و موفقیــت اســتراتژیک تعریــف میشــود (Horst
 .)and Murschetz, 2019:4در کارآفرینــی رســانهای اســتراتژیک ،اســتراتژی بهصــورت
فراینــدی تکاملــی درنظرگرفتهمیشــود کــه در آن ،تغییــرات ،بهصــورت تدریجــی و در حالــی
انجــام میشــوند کــه ســازمانها در پاســخ بــه تغییــرات محیطــی ،اقــدام بــه بازســازی
مجــدد اســتراتژیک میکننــد .از ســوی دیگــر ،تفــاوت زیــادی میــان محصــوالت رســانهای و
غیررســانهای وجــود دارد ،ایــن تفاوتهــا عبارتانــد از:
 .1محصــول رســانهای ،دارای محتــوای ناملمــوس اســت و درعينحــال ،بــه يـــك رســـانۀ
فيزيكـــی بــرای توزیــع نیازمنــد اســت؛  .2برخــاف ســاير محصــوالت ملمــوس ،افــراد زيــادی
میتواننــد از يــك محصــول ،بهطورهمزمـــان ،اســتفاده كننــد و ايــن امــر ،نهتنهــا ســبب
اســتهالك يــا كميابــی محصــول نمیشــود ،بلكـــه صـــرفۀ ناشـــی از مقيــاس نيــز ايجــاد
میكنــد؛  .3شــركتهای رســانهای بــه منابــع دوگانــۀ محتــوا و آگهـــی ،وابســـته هســـتند،
ازايــنرو ،نيازمنـــد شناســايی يــك مــدل كسـبوكار تركيبــی هســتند كــه درآمدهــای كافــی
را از هــر دو منبــع ايجــاد كنــد؛  .4در بســياری از محصــوالت رســانهای ،محتــوا از طريــق
قالبهــای متفــاوت و در دورههــای زمانــی مختلــف بــه دســت مصرفكننــده میرســد؛
 .5محصـــوالت رسـانهای از تغييـرات ســـليقه و عالقـۀ مصـرفكننـدگان تـأثير مـیپذيرنـد،
زيرســاختهای ارتباطــی در هــر بــازار جغرافيايــی ،تأثيــرات مســتقيمی بــر روی موفقيــت
آنهـــا مـیگذارنـــد ،همچنیــن تحتتأثيــر قانونگــذاری نيــز قــرار میگيرنــد؛  .6برخــاف
بســياری از كاالهــای ديگــ ِر مصرفــی -كــه طبقــۀ محصــول مشــخصی دارنــد (و از ايــن رو،
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شناســايی بــازار و رقابــت مربــوط بــه آنهــا ســادهتر اســت) ،محصــوالت رســانهای ،طبقــۀ
محصــول خاصـــی ندارنــد .بهعبارتديگــر ،مصرفكننــدگان رســانه ،بهجایاينكــه فقــط
يـــك رســـانۀ خـــاص يـــا قالـــب رســانهای خــاص را بهكارگيرنــد ،مجموعـهای از رسـانههـــای
گونـــاگون را در قالـبهـــای متنــوع ،مورداســتفاده قــرار میدهنــد ،درنتيجــه ،شركتهـــای
رســـانهای ،اغلـــب ،محصـــوالتی را ايجـــاد میكننــد كــه محصــوالت رقيــب را درعينرقابــت،
تكميــل نیــز میكننــد (روشــند لاربطانی و همــکاران .)75:1390 ،بهطورکلــی ،ماهیــت
ســازمانهای رســانهای ،بهصورتــی اســت کــه بایــد بیشــتر کارآفرینانــه عمــل کــرده و
تغییــرات در فناوریهــای رســانههای دیجیتــال را مدیریــت کننــد .کارآفرینــی ،پدیــدهای
مهــم در صنعــت رســانه اســت کــه ممکــن اســت پاسـخهای خالقانۀ مختلفــی را برای پاســخ
بــه چالشهــای ســازمانهای رســانهای بــه همــراه داشــته باشــد ،زیــرا تغییــرات فنــاوری،
مد لهــای جدیــدی را بــه وجــود مــیآورد کــه بــر فرایندهــای مدیریــت رســانه تأثیرگــذار
اســت و مدیریــت رســانه ،بــه فعالیتــی تبدیــل میشــود کــه فراتــر از ســازمانهای رســانهای
ه بــا فرصتهــا
و صنعــت رســانه اســت .درواقــع ،محققــان مدیریــت رســانه در ایجــاد نظریـ 
و چالشهــای گوناگونــی روبـهرو هســتند ،زیــرا تغییــرات و تالطــم محیطــی صنعــت رســانه،
ســریع و زیــاد اســت و همگامــی بــا تغییــرات بــا مشــکل مواجــه خواهــد شــد .مدیریــت
ســازمانهای رســانهای بــا رویکــرد کارآفرینانــه در عصــر دیجیتــال ،توســعهنیافته اســت
( .)Will et al, 2016بنابرایــن ،نوســازی اســتراتژیک کارآفرینانــه در ایــن نــوع ســازمانها،
نیازمنــد هماهنگــی از طریــق همــکاری متقابــل اســت و نوســازی اســتراتژیک کارآفرینانــه
یکــی از اشــکال کارآفرینــی ســازمانی اســت کــه از طریــق نــوآوری و قابلیتهــای پویــا،
میتوانــد بــر عملکــرد ســازمان تأثیــر گذاشــته و بــر توانمندســازی ســازمانها بــرای
پاســخگویی بــه تغییــرات محیطــی مؤثــر باشــد.
نوسازی استراتژیک
نوســازی اســتراتژیک درراســتای همسوســازی ســازمان و محیــط اســت و مکانیزمــی
اســت کــه ایــن همسوســازی محیطــی را هدایــت میکنــد و یکپارچگــی فرایندهــای
ســازمانی را فراهــم میکنــد .باتوجهبــه تغییــرات پویــا در محیــط و لــزوم ایجــاد
انطباقپذیــری در ســازمان و محیــط ،همچنیــن بــرای جلوگیــری از افــول ســازمانی ،نیــاز
بــه ایجــاد مجموعـهای از تغییــرات در ســازمان بــرای همــگام شــدن بــا محیــط وجــود دارد
کــه از طریــق نوســازی اســتراتژیک انجــام میپذیــرد (.)298 :2014 ,Floyd and Lane
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دیجیتالیشــدن و شبکهســازی در ســازمانها بــه فراینــد نوســازی اســتراتژیک مســتمر

نیــاز دارد کــه از طریــق مشــارکت و تغییــر در فرهنــگ ســازمانی شــکل میگیــرد (Warner
 .)and Wager, 2019: 330برخــی از پژوهشــگران ،نوســازی اســتراتژیک را ایجــاد تغییــر در
مــدل کسـبوکار میداننــد و تعــدادی دیگــر ،آن را ارائــۀ خدمــات جدیــد و تعریــف مجــدد
بازارهــا تعریــف میکننــد ( .)Mielcarek, 2018درواقــع ،نوســازی اســتراتژیک ،تمــام
فرایندهــا و خروجیهــای بهوجودآمــده از احیــا و جایگزینــی ویژگیهــای کلیــدی ســازمان
بــا رویکــرد بلندمــدت اســت کــه بــه دو شــیوۀ رادیــکال و تدریجــی صــورت میگیــرد.
نوســازی اســتراتژیک تدریجــی ،شــامل تغییــرات نسـ ً
ـبتا تدریجــی و مــداوم در برنامههــای

نوســازی اســتراتژیک شــرکت اســت ،از جملــه :گســترش خدمــات عرضهشــده .نوســازی
اســتراتژیک رادیــکال نیــز تغییــرات اساســی در برنامههــای اســتراتژیک شــرکت ،ماننــد:
تغییــر روابــط بــا مخاطبــان کلیــدی ،تعریــف مجــدد بــازار و تغییــر مــدل درآمــدی ســازمان
اســت .بهطورکلــی ،نوســازی اســتراتژیک رادیــکال ،ناشــی از تغییــرات محیطــی اســت و
ســازمان را مجبــور بــه تغییــر در بخــش وســیعی از ویژگیهــای ســازمانی میکنــد .ایــن
نــوع از نوســازی ،شــامل تغییــر فعالیتهــای فعلــی بــه حیطــهای جدیدتــر و ناآشناســت
( .)Basu and Wadhwa, 2011:25تحــوالت اساســی در نوســازی رادیــکال ،نهتنهــا شــامل
درجــهای از تغییــرات اساســی اســت ،بلکــه تغییــر در ابعــاد چندگانــهای همچــون :مــدل
کسـبوکار ،مبنــای تکنولوژیکــی ،ســاختار ســازمانی ،منابــع و قابلیتهــا را شــامل میشــود.
نوســازی اســتراتژیک تدریجــی نیــز ازطریــق انطبــاق مــداوم بــا محیــط ،ایجادشــده و پاســخ
ســازمان در محیــط متالطــم اســت کــه ریســک کمتــری نســبت بــه نوســازی اســتراتژیک
رادیــکال دارد ( .)Albert et al, 2015: 214درصورتیکــه نوســازی اســتراتژیک تدریجــی،
بهطورفعاالنــه صــورت گیــرد ،ســازمان را بــرای تعامــل و انطبــاق بــا محیــط بیرونــی آمــاده
میکنــد و نتایــج مانــدگاری را در ســازمان ،نســبت بــه نوســازی اســتراتژیک رادیــکال خواهــد
داشــت .در جــدول شــمارۀ  ،2برخــی از تعاریــف نوســازی اســتراتژیک آورده شــده اســت.
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جدول 2؛ تعاریف نوسازی استراتژیک
تعریف
فراینــد اتخــاذ و ایجــاد تغییــرات اســتراتژیک درراســتای هماهنگــی بــا تغییــرات
محیطــی و کاهــش تهدیــدات ،نوســازی اســتراتژیک نــام دارد.

منبع
Lai et al, 2021

نوســازی اســتراتژیک فراینــدی اســت کــه ســازمان را قــادر میســازد تــا مســیر خــود

Pettiet and Crosson,

را بــا تغییــر در اهــداف و قابلیتهــای اســتراتژیک تغییــر دهــد.

2020

نوســازی اســتراتژیک فراینــدی مدیریتــی اســت کــه بــا اســتفاده از یادگیــری

Perez and Hernandez,

ســازمانی و رفتــار نوآورانــه ،باعــث تغییــر در اســتراتژی و قابلیتهــای اصلــی
ســازمان بــرای بهرهبــرداری از فرصتهــا میشــود.
نوســازی اســتراتژیک شــکلی از کارآفرینــی ســازمانی اســت کــه باعــث بهبــود کارایــی
محیــط بیرونــی و ارتقــای روابــط بــا ســایر ســازمانها میشــود.
توانایــی ســازمان در بازتعریــف فرایندهــا و یکپارچهســازی فعالیتهــا درراســتای
اســتراتژیها ،ســاختار و خطمشــیها ،نوســازی اســتراتژیک نــام دارد.
نوســازی اســتراتژیک بهعنــوان قابلیتهــای یــک ســازمان بــرای حفــظ و نگهــداری
توانمندیهــای خــود در اســتفاده از نوآوریهــا و بهرهبــرداری از قابلیتهــا
تعریــف میشــود.

2020
Shah et al, 2019
Riviere et al, 2018
Colabi and Khajeheian,
2018

نوســازی اســتراتژیک بهوســیلۀ نــوآوری پیوســته و مــداوم تعریــف میشــود و بــه
ســازمانها امــکان میدهــد بــه پویاییهــای محیطــی پاســخ دهنــد تــا شــدت

Pratap and Saha, 2018

رقابــت آنهــا کاهــش یابــد.
نوســازی اســتراتژیک مســیر بهبــود چش ـمانداز ســازمان و کشــف فرصتهــا بــرای
ســازگاری بــا محیــط درحا لتغییــر در نظــر گرفتــه میشــود.
نوســازی اســتراتژیک دربرگیرنــدۀ تغییــرات اساســی در فعالیتهــای ســازمان و
پاســخگویی بــه تغییــرات محیــط ســازمان اســت.
نوســازی اســتراتژیک منابــع ســازمان را بــرای رســیدن بــه عملکــرد اقتصــادی پایــدار
تغییــر داده و بهرهبــرداری از فرصتهــای محیطــی را تســهیل میکنــد.
نوســازی اســتراتژیک عبــارت اســت از ایجــاد تحــول در ســازمان بهوســیلۀ نوســازی
در ایدههــای اصلــی کــه ســازمان براســاس آن بنــا شــده اســت.
نوســازی اســتراتژیک بــه تغییــر در محیــط ،اهــداف ،راهبردهــا و ســاختار ســازمان
میگوینــد کــه در تــاش بــرای بقــای بلندمــدت ســازمان اســت.

Akpotu, 2016
Albert et al, 2015
Kwee et al, 2011
Saez-Martinez, 2011
Kreiser, 2010

برخــی ،مطالعــات نوســازی اســتراتژیک را فراینــدی پرریســک معرفــی کردهانــد ،زیــرا ممکــن
ِ
وجــود داشــتن آگاهــی از مســیر خــود ،ندانــد بــرای نوســازی
اســت یــک ســازمان بــا
اســتراتژیک در ســازمان بــه چــه اقدامــات و ابتکاراتــی نیــاز دارد .درواقــع ،نوســازی
ـی پیداکــردن فرصتهایــی فراتــر از آنچــه
اســتراتژیک بــه شــیوۀ جدیــدی از تفکــر و توانایـ ِ
در ســازمان درحا لاجراســت ،نیــاز دارد .بنابرایــن ،ممکــن اســت فرایندهــا و مد لهــای
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عملیاتــی کــه بــرای نوســازی اســتراتژیک الزم اســت ،در ابتــدا مبهــم باشــند .از همیــن رو،
کارکنــان بااســتعداد ،در اجــرای فراینــد نوســازی اســتراتژیک ،نقشــی مؤثــر دارنــد (Jarvi
ِ
 .)77 :2019 ,and Khorevaلــزوم نوســازی اســتراتژیک در ســازمانها بهگونـهای اســت کــه
میتــوان آن را یــک وظیفــۀ مســتمر در ســازمان دانســت ،زیــرا در ایــن صــورت ،چشـمانداز
بیرونــی و درونــی ســازمان ،شایســتگیها ،منابــع و ســایر عناصــر ســازمان بــا یکدیگــر در
تعامــل و همــکاری قــرار خواهنــد گرفــت .عالوهبرایــن ،افزایــش تغییــرات محیــط بیرونــی
و الزامــات درونســازمانی ،بــر اهمیــت درک و شــناخت نوســازی اســتراتژیک افــزوده اســت
و موفقیــت مســتمر و بلندمــدت در ســازمان ،بــه دســت نخواهــد آمــد مگــر بــا توجــه بــه
تغییــرات تکنولوژیکــی و نوســازی اســتراتژیک .بهعبارتدیگــر ،ســازمانها بــرای بقــا و
ادامۀحیــات ،بایــد در فرایندهــای مــداوم نوســازی اســتراتژیک مشــارکت کننــد .ویملیــوس

1

و همــکاران ( )2021بیــان میکننــد کــه نیــاز بــه نوســازی ،هیــچگاه پایــان نمیپذیــرد و
بهعنــوان یــک فراینــد مــداوم بهوســیلۀ فعالیتهــای مدیریــت اســتراتژیک و در مواجهــه
بــا محیــط ،ایجــاد میشــود .ازآنجاکــه یکــی از مشــکالت ســازمانها ،چگونگــی دســتیابی
بــه تعــادل بــا محیــط اســت ،در ایــن پژوهــش ،بــه طراحــی مــدل نوســازی اســتراتژیک
کارآفرینانــه در شــرکتهای فعــال در صنعــت رســانه پرداختــه شــده تــا زمینههــای الزم
بــرای نوســازی اســتراتژیک کارآفرینانــۀ موفــق مشــخص شــود.
ادبیــات حــوزۀ نوســازی اســتراتژیک کارآفرینانــه -در مقایســه بــا ادبیــات مدیریــت
اســتراتژیک -حــوزهای جدیــد بــه شــمار مــیرود .در ادامــه بــه برخــی از پژوهشهــای
داخلــی و خارجــی حــوزۀ نوســازی اســتراتژیک پرداختــه شــده اســت.
●کالبــی و کریمــیراد ( )1399پژوهشــی را بــا عنــوان «نوســازی اســتراتژیک
کارآفرینانــه در دوران پســاکرونا؛ شــرکتهای فعــال در صنعــت گردشــگری»
بــا هــدف شناســایی عوامــل مؤثــر بــر نوســازی اســتراتژیک در دوران پســاکرونا
انجــام دادهانــد .یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان داد کــه بــرای تســهیل نوســازی
اســتراتژیک در ایــن دوران ،توجــه بــه خالقیــت و نــوآوری ،منابــع انســانی ،رهبــری
و قابلیتهــا امــری ضــروری اســت.
●پژوهــش «نوســازی اســتراتژیک ،اجــرای نوســازیهای مــوازی و نقــش اهرمــی
1 . Wimelius
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ســاختار ســازمانی» توســط آقاجانیــان و مشــایخی ( )1393بــا هدف بررســی فرایند
نوســازی اســتراتژیک و ارائــۀ یــک مــدل فراینــدی انجــام شــده اســت .نتایــج ایــن
پژوهــش -کــه در ســازمانهای موفــق ایرانــی ،موردبررســی قــرار گرفتــه بــود -نشــان
داد کــه بــرای موفقیــت در فراینــد نوســازی اســتراتژیک در ســازمان ،نوســازیهای
مــوازی در ســاختار ،سیســتمها و دانــش ســازمانی ،میبایســت بهصــورت
متوالــی اتفــاق بیفتــد و نوســازی ســاختاری ،نقــش اهرمــی تســهیلکننده را در
اجــرای نوســازی اســتراتژیک در ســازمان ایفــا میکنــد.
●لیســکا )2019( 1در پژوهشــی بــا عنــوان «نوســازی اســتراتژیک در طــول تغییــرات
فنــاوری :ســیر دیجیتالــی شــدن ســازمانهای خبــری قدیمــی» بــه تجزیــه و تحلیــل
فراینــد نوســازی اســتراتژیک در میــان ناشــران خبــری کشــورهای انگلســتان ،فنالنــد
و ســوئیس ،پرداختــه اســت .نتایــج ایــن پژوهــش ،نشــاندهندۀ آن اســت کــه
ســیر دیجیتالیشــدن ســازمانها بــا تغییــر در فرایندهــا و بازارهــای دیجیتالــی
آغــاز میشــود کــه نوســازی اســتراتژیک در ایــن نــوع ســازمانها را بــههمــراه
خواهــد داشــت.
●وارنــر و وگــر )2019( 2در پژوهــش خــود بــا عنــوان «ایجــاد قابلیتهــای پویــا
بــرای تحــول دیجیتــال :رونــد مســتمر نوســازی اســتراتژیک» بررســی کردنــد کــه
چگونــه شــرکتهای ســنتی ،قابلیتهــای پویایــی را بــرای تحــول دیجیتــال ایجــاد
میکننــد .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه نوســازی اســتراتژیک بــا تغییــر
در مــدل کس ـبوکار ،ایجــاد رویکــرد مشــارکتی و فرهنــگ ســازمانی ،قابلیتهــای
پویایــی را بــرای تحــول دیجیتــال ســازمان ارائــه میدهــد.
●هورســت و موســاندر )2015( 3در پژوهــش خــود بــا عنــوان «پارادوکسهــای
نوســازی اســتراتژیک در شــرکتهای رســانهای ســنتی» بــه بررســی چالشهــای
مدیــران ســازمانهای رســانهای در مدیریــت نوســازی اســتراتژیک در ایــن نــوع
ســازمانها پرداختنــد .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه :ایجــاد تعــادل میــان
نیازهــای کارکنــان بــرای ثبــات و نیازهــای ســازمان بــرای تغییــر ،رفــع نیازهــای
1 . Lischka
2 . Warner and Wager
3 . Horst and Moisander
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کارکنــان بــرای امنیــت و نیازهــای ســازمان بــرای تغییــر و ســازگاری نیازهــای کارکنــان
بــا نیازهــای ســازمان بــرای همــکاری جمعــی ،موقعیتهــای متناقضــی اســت کــه
مدیــران بایــد آنهــا را ّ
مدنظــر قــرار دهنــد.
ایجــاد ارزش بــرای ســازمان بهوســیلۀ بهبــود موقعیــت ،یکــی از اهــداف نوســازی
اســتراتژیک کارآفرینانــه اســت ،بنابرایــن ســازمانها بــرای ادامۀحیــات و تــداوم در چرخــۀ
عمــر ســازمان ،نیازمنــد بــه نوســازی اســتراتژیک کارآفرینانــه هســتند .نوســازی اســتراتژیک
کارآفرینانــه بــا نوســازی اســتراتژیک متفــاوت اســت .در ایــن پژوهش ،نوســازی اســتراتژیک
بنگاههــا ،موردتوجــه نیســت و نوســازی اســتراتژیک کارآفرینانــه از دیــدگاه بهرهبــرداری
از فرصتهــای محیطــیّ ،
مدنظــر اســت؛ از ایــن رو ،پژوهــش حاضــر درصــدد طراحــی
مــدل مفهومــی بــرای نوســازی اســتراتژیک کارآفرینانــه در ســازمانهای رســانهای از منظــر
شناســایی و بهرهبــرداری از فرصتهــای محیطــی اســت.
روششناسی پژوهش
ایــن پژوهــش ،از لحــاظ هــدف ،توســعهای -کاربــردی و از لحــاظ روش ،دارای رویکــردی
کمــی) اســت کــه بــا هــدف طراحــی مــدل مفهومــی نوســازی
آمیختــهاکتشــافی (کیفــیّ -
اســتراتژیک کارآفرینانــه در ســازمانهای رســانهای انجــام شــده اســت .بــا توجــه بــه هــدف
پژوهــش ،بایــد بــه پارامترهــای پژوهــش شــامل :چهچیــزی ( ،)Whatچــه جامعــهای
( ،)Whoمحدودیــت زمانــی ( )Whenو چگونگــی روش ( ،)Howپاســخ داده شــود .ســؤاالت
پژوهــش نیــز بــر ایــن اســاس شــکل گرفتــه اســت .جامعــۀ پژوهــش در بخــش کیفــی،
مدیــران ارشــد ســازمانهای رســانهای و متخصصــان دانشــگاهی اســت کــه ســابقۀ
فعالیــت در حــوزۀ رســانه را دارا بودهانــد و بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری هدفمنــد و
بهصورتگلولهبرفــی انتخــاب شــدند (هــم مدیــران ارشــد و متخصصــان باســابقۀ فعالیــت
در ســازمانهای رســانهای و هــم متخصصــان دانشــگاهی) و بــا آنهــا مصاحبــه انجــام
گرفــت .پــس از انجــام  17مصاحبــه ،اشــباع نظــری حاصــل شــد .جامعــۀ آمــاری بخــش
کمــی پژوهــش را نیــز مدیــران ،کارشناســان ،خبــرگان و فعــاالن ســازمانهای رســانهای
ّ
(اعــم از رســانههای خبــری ،تبلیغاتــی و )...تشــکیل میدهنــد کــه بــا اســتفاده از فرمــول
کوکــران بــرای جامعــه نامع ّیــن ،تعــداد  384نفــر از آنهــا بهعنــوان نمونــۀ آمــاری از طریــق
روش نمونهگیــری دردســترس انتخــاب شــدند .در بخــش کیفــی پژوهــش ،از مطالعــات
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کتابخانــهای و مصاحبههــای نیمهســاختاریافته بــرای جمــعآوری دادههــا اســتفاده شــده
اســت .ابتــدا براســاس مــرور ادبیــات نظــری ،پرس ـشهای اصلــی طــرح شــد و بهتدریــج،
در مصاحبههــای بعــدی ،ســؤاالت جدیــدی شــکل گرفــت و بــه پرس ـشهای اولیــه اضافــه
ً
ماهیتــا اکتشــافی درراســتای نوســازی
شــد .لــذا پروتــکل مصاحبــه ،شــامل ســؤاالت

اســتراتژیک کارآفرینانــه در ســازمانهای رســانهای اســت .همچنیــن بهمنظــور تعییــن
روایــی دادههــا از روش کنتــرل توســط مصاحبهشــوندگان اســتفاده شــد .روایــی درونــی
نیــز موردتأییــد گروهــی از خبــرگان و اســاتید قــرار گرفــت .بــرای پایایــی نیــز بــر اشــباع نظری
ه دســت نیامــد و روابــط
تأکیــد شــده اســت؛ مرحل ـهای کــه در آن ،دادههــای جدیــدی ب ـ 
بیــن مقولههــا برقــرار و تأییــد شــد .در ایــن مرحلــه ،ابعــاد و شــاخصهای پژوهــش،
اســتخراج و ســپس ایــن دادههــا بــا اســتفاده از روش تحلیلمحتــوا کدگــذاری شــد و بــرای
کمــی اســتفاده شــدند.
تنظیــم پرسشــنامه بهمنظــور ســنجش در بخــش ّ
کمــی پژوهــش ،گــردآوری دادههــا بــا اســتفاده از پرسـشنامۀ محققســاخته
در بخــش ّ
بهصــورت طیــف پنجگزینــهای لیکــرت انجــام شــده و دادههــا بهکمــک نرمافــزار spss
نســخۀ  20و  Amosنســخۀ  ،24موردتجزیهوتحلیــل قــرار گرفــت .بــرای ســنجش روایــی
پرســشنامه ،از روایــی محتوایــی و روایــی ســازه اســتفاده شــد .بهاینصورتکــه
پرســشنامه ،موردتأییــد  5نفــر از خبــرگان ایــن حــوزه و اســاتید دانشــگاه قــرار گرفــت.
بــرای ســنجش پایایــی از ضریــب آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــد کــه درنهایــت ،میانگیــن
آلفــای  0/766بــه دســت آمــد .در جــدول شــمارۀ  ،3خالصــهای از گویههــا و ضریــب
آلفــای کرونبــاخ هریــک از گویههــا نمایــش داده شــده اســت.
جدول  .3گویههای پرسشنامه و پایایی آنها
گویه

تعداد سؤاالت

ضریب آلفای کرونباخ

همآفرینی ارزش

 10سؤال

0/731

کشف و بهرهبرداری از فرصتهای محیطی

 9سؤال

0/747

چابکی استراتژیک

 7سؤال

0/752

ایجاد قابلیتهای سازمان

 8سؤال

0/833

بازطراحی در مدل کسبوکار

 6سؤال

0/780

یافتههای پژوهش
یافتههــای بهدســتآمده از تجزیهوتحلیــل محتــوای کیفــی مصاحبههــای
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نیمهســاختاریافته نشــان میدهــد کــه نوســازی اســتراتژیک کارآفرینانــه در ســازمانهای
رســانهای ،شــامل پنجمؤلفــه اســت کــه عبارتانــد از :همآفرینــی ارزش ،کشــف و
بهرهبــرداری از فرصتهــای محیطــی ،چابکــی اســتراتژیک ،ایجــاد قابلیتهــای ســازمانی و
بازطراحــی در مــدل کس ـبوکار .ابعــاد و شــاخصهای استخراجشــده از گزارههــای کالمــی
مصاحبهشــوندگان در جــدول شــمارۀ  4ارائــهشــد ه اســت.
جدول .4مؤلفههای نوسازی استراتژیک کارآفرینانه در سازمانهای رسانهای
کدگذاری
محوری

کدگذاری باز (گویهها)
تعیین فعالیتهای سازمان براساس ترجیحات و انتظارات
مخاطبان

همآفرینی ارزش
کشف و بهرهبرداری از فرصتهای محیطی
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1و2و5و8و11و12و15و16

توجه و احترام به سالیق مختلف مخاطبان

2و3و5و7و10و11و13و14و17

محورقراردادن مخاطبان و کانون توجه بودن آنها برای سازمان

1و2و4و6و7و9و10و14و15

گردآوری اطالعات مخاطب برای ارتباط مؤثرتر با آنها

1و3و6و8و9و12و13و17

شناسایی و درک نیازهای پنهان و آشکار مخاطب در تولید محتوا

3و4و5و7و11و14و16

همکاری و مشارکت مخاطبان در ایجاد ارزش (مانند :گرفتن و
اجرای ایدههای مخاطبان در برنامهها)

2و6و7و8و10و12و15و17

تولید محتوای کاربرساخته

1و4و5و9و11و13و14

تباد لنظر با سایر رسانهها و توسعۀ همکاری با رسانههای آنالین

1و2و4و8و9و12و16و17

تولید محصوالت و ارائۀ خدمات سفارشی مطابق با نیاز مخاطبان

2و5و6و10و11و13و14و16

همکاری و هماهنگی بخشهای مختلف

3و4و5و9و11و12و15

مقایسه و ارزیابی فعالیتهای خود با سازمانهای موفق مرتبط با
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کد مصاحبهشوندگان()Q

حوزۀ فعالیت
نظرخواهی مستمر از مخاطبان ،سازندگان برنامهها و اعضای
سازمان

1و4و6و8و11و15و17
2و3و4و7و9و10و14و15

آیندهنگاری درراستای بهرهبرداری از فرصتها

1و3و5و6و8و11و13و15

تعیین استراتژی برای پاسخ به تغییرات نیازها

1و2و4و5و7و9و12و16

استانداردسازی و کنترل کیفیت برنامهها و محتوای تولیدی

2و4و6و9و15و17

حذف برنامهها و فعالیتهای کممخاطب

1و3و5و8و10و17

ً
صرفا کوتاهمدت)
توجه به کارآیی در طوالنیمدت (و نه

3و6و10و14و17

پیشبینی سریع و بهموقع وقوع تغییرات احتمالی

4و5و7و9و11و13و16

ارزیابی بهروز و دقیق کاربران

2و4و7و9و12و15

طراحی مدل نوسازی استراتژیک کارآفرینانه ...
ادامه جدول .4مؤلفههای نوسازی استراتژیک کارآفرینانه در سازمانهای رسانهای
کدگذاری
محوری

چابکی استراتژیک

کدگذاری باز (گویهها)

کد مصاحبهشوندگان()Q

انعطافپذیری در تولید برنامههای دربرگیرندۀ سالیق مختلف

1و3و4و6و9و14و17

پاسخگویی سریع و بهموقع به تغییر نیازها و انتظارات مخاطبان

2و4و10و11و14و15

شناسایی بسترهای توزیع محتوا

1و4و9و12و14و16و17

نوآوری استراتژیک درراستای ایجاد ارزش افزوده ازطریق
سفارشیسازی برنامهها و اطمینان از ارائۀ با کیفیت برنامهها

3و5و8و9و11و15و16

انجام وظایف و فعالیتها در کمترین زمان ممکن و بهموقع

2و6و8و9و12و14

اعمال تغییرات خواستهشده توسط مخاطبان در کمترین زمان

6و9و10و13و16و17

ارتباط مستمر با مخاطبان و ایجاد باشگاه مخاطبان برای
پاسخگویی سریع به تغییرات و سرعت در ایجاد تغییرات
ایجاد تفکر سیستمی و رشد تفکر استراتژیک در میان مدیران
سازمانی
پشتیبانی از ایدههای جدید و تأکید بر وجود خالقیت و نوآوری
قابلیتهای سازمانی

در کارکنان

4و5و7و8و10و15
1و3و5و8و14و16
3و5و7و9و14و16و17

عدمتمرکز در سازمان و افزایش مشارکت کارکنان

1و4و8و12و13و15

مسئولیتپذیری تمام کارکنان سازمان

5و8و11و15و17

افزایش مهارتها و دانش کارکنان در زمینۀ فناوری

1و3و6و9و13و16

تعامل با شرکای محیط رسانهای

3و6و9و10و11و15

دسترسی کارکنان به اطالعات و ارتباط مطلوب بین قسمتهای
مختلف سازمان
هماهنگی دانش و مهارت افراد با فناوریهای جدید

2و5و8و9و14و16
1و3و6و9و13و16

ایجاد گروههای تحقیقاتی درراستای جمعآوری اطالعات (تغییرات
محیطی ،تغییرات تکنولوژیکی) و استفاده از یافتهها در فرایند

2و3و5و9و10و11

بازطراحی در مدل کسبوکار

اجرا با نگاه به ارزشهای مخاطب
ایجاد رویکرد ریسکپذیری همراه با پشتیبانی و حمایت از
طرحهای نوآور درراستای اجراییکردن فرایندهای جدید

6و9و14و15و17

آموزش مهارتهای ارتباطی برای ارتقای فرهنگ تعاملی

2و5و8و9و11و16و17

شناسایی ظرفیتها و ساختار فعلی و اصالح و بهروزرسانی آن

1و5و8و13و14و16

ایجاد مکانیسمی برای پایش فضای سازمان همراه با تغییرات
سالیق مخاطبان
ایجاد مسیری شفاف در تحقیق و توسعه و برونسپاری برخی از
فعالیتها و مد لهای درآمدی

3و8و10و13و17
1و4و8و12و14و15
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از تعــداد  40ســؤال تخصصــی پرس ـشنامه 10 ،ســؤال ،مربــوط بــه شــاخصهای بُعــد
همآفرینــی ارزش 9 ،ســؤال مربــوط بــه شــاخصهای کشــف و بهرهبــرداری از فرصتهــای
محیطــی 7 ،ســؤال مربــوط بــه شــاخصهای چابکــی اســتراتژیک 8 ،ســؤال مربــوط
بــه شــاخص ایجــاد قابلیتهــای ســازمانی و  6ســؤال ،مربــوط بــه بازطراحــی در مــدل
کسـبوکار اســت .پایایــی ابعــاد ،براســاس آلفــای کرونبــاخ ،بُعــد همآفرینــی ارزش ،0/731
کشــف و بهرهبــرداری از فرصتهــای محیطــی  ،0/747چابکــی اســتراتژیک  ،0/752ایجــاد
قابلیتهــای ســازمانی  0/833و بازطراحــی در مــدل کســبوکار  0/780بــوده اســت.
بــرای تشــخیص ایــن مســئله کــه تعــداد دادههــای موردنظــر (انــدازۀ نمونههــا و رابطــۀ
میــان متغیرهــا) بهمنظــور تحلیــل عاملــی ،مناســب هســتند یــا خیــر ،از شــاخص آزمــون
تناســب کایــرز -مایــر 1و آزمــون بارتلــت 2اســتفاده شــد .جــدول شــمارۀ  ،5نتایــج ایــن
آزمونهــا را نشــان میدهــد.
جدول  .5اندازۀ  KMOو بارتلت برای نوسازی استراتژیک کارآفرینانه سازمانهای رسانهای
آزمون کفایت نمونهگیری کایرز -مایر
آزمون بارتلت

0/821

آمارۀ کای-دو

7662/437

درجۀ آزادی

1035

سطح معناداری

0/000

جــدول شــمارۀ  ،3نشــاندهندۀ آن اســت کــه مقــدار ( ΚMΟکفایــت نمونهبــرداری)
برابــر( ...بزرگتــر از  )0/7و ســطح معنــاداری آزمــون ،برابــر بــا صفــر اســت .بنابرایــن ،عالوهبــر
کفایــت نمونهبــرداری ،اجــرای تحلیــل عاملــی براســاس ماتریــس همبســتگی موردمطالعــه
نیــز قابلتوجیــه خواهــد بــود .در ایــن پژوهــش ،بــرای ارائــۀ مؤلفههــای نوســازی
اســتراتژیک کارآفرینانــه در ســازمانهای رســانهای ،از تحلیــل عاملــی تأییــدی مرتبــۀ دوم
اســتفاده شــده کــه شــکل شــمارۀ  ،1مــدل ســاختاری را کــه بهکمــک نرمافــزار Amos
اســتخراج شــده ،بــا ذکــر ابعــاد و مؤلفههــا ،بههمــراه ضریــب اســتاندارد بــار عاملــی،
نشــان میدهــد:

)1 . KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling Adequacy
2 . Bartlets Test of sphericity
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شکل  .1مؤلفههای نوسازی استراتژیک کارآفرینانه در سازمانهای رسانهای

تأییــدی مؤلفههــای نوســازی اســتراتژیک در ســازمانهای
نتایــج تحلیــل عاملــی
ِ
رســانهای ،در جــدول شــمارۀ  6آورده شــده اســت.
جدول  .6نتایج تحلیل عاملی تأییدی
ابعاد

ضریب عاملی

مقدار t

سطح

چابکی استراتژیک

0/773

5/784

0/000

تأیید

ایجاد قابلیتهای سازمانی

0/743

5/369

0/000

تأیید

دوم

کشف و بهرهبرداری از فرصتهای

0/621

4/282

0/000

تأیید

سوم

استاندارد

معناداری

نتیجه

اولویت برمبنای
اول

ضریب عاملی

محیطی
همآفرینی ارزش

0/581

3/617

0/001

تأیید

چهارم

بازطراحی در مدل کسبوکار

0/514

3/282

0/000

تأیید

پنجم

بــا توجــه بــه جــدول شــمارۀ  ،5ابعــاد مؤثــر بــر نوســازی اســتراتژیک کارآفرینانــه در

ســازمانهای رســانهای در مــدل ،تأثیــر معنــاداری دارد و موردتأییــد قــرار گرفتنــد.
شــاخصهای بــرازش مــدل در جــدول شــمارۀ  7آورده شــده اســت.
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جدول  .7شاخصهای تحلیل عاملی تأییدی
شاخص
نسبت کای دو به درجۀ آزادی
میانگین مجذور پسماندههای

اختصار

مقدار یافتهشده

DF/χ2

1/830

مقدار قابلقبول
کمتر از 3

0/118

کمتر از 0/8

برازندگی فزاینده

IFI

0/927

بیشتر از 0/9

توکر لویس

TLI

0/914

بیشتر از 0/9

برازندگی تعدیل یافته

CFI

0/924

بیشتر از 0/9

ریشۀ دوم برآورد خطای تقریب

RMSEA

0/063

کمتر از 0/08

هلتر 0/01

0/01 HOELTER

251

هلتر 0/05

0/05 HOELTER

246

استاندارد

SRMR

بحث و نتیجهگیری
ازآنجاکــه بحــث اصلــی مطالعــات در نوســازی اســتراتژیک بــا رویکــرد مدیریتــی،
تخصیــص بهینــۀ منابــع و دسترســی بــه منابــع منحصربهفــرد اســت کــه رقبــا بــه آن
تســلط ندارنــد ،ایــن پژوهــش درصــدد شناســایی و بهرهبــرداری از فرصتهــای محیطــی
بــا توجــه بــه محتــوای کاربرســاخته ،براســاس تعریــف شــرکای کلیــدی و ذینفعــان آن
اســت .همچنیــن اهمیــت فزاینــدۀ بســترهای توزیــع نســبت بــه تولیدمحتــوا ،فوریــت
در پاســخهای محیطــی ،تحتتســلط بــودن اینگونــه ســازمانها براســاس قوانیــن و
مقــررات مــدوّ ن ،بــر پیچیدگــی محیطــی ســازمانها افــزوده اســت .ایــن پژوهــش ،بهدنبــال
ارائــۀ مــدل نوســازی اســتراتژیک کارآفرینانــه و اولویتبنــدی هــر یــک از مؤلفههــا بــرای
رقابتیترشــدن ســازمانهای رســانهای ،براســاس مبانــی نوســازی اســتراتژیک کارآفرینانــه
در بســتر کارآفرینــی اســتراتژیک اســت .آنچــه مهــم اســت ،ماهیــت صنعــت و ســازمانهای
فعــال در آن ،بــا رویکــرد مدیریــت اســتراتژیک متفــاوت اســت کــه براســاس یافتههــای
پژوهــش 40 ،شــاخص در قالــب  5مؤلفــه شناســایی شــد .بررســی یافتههــا نشــاندهندۀ
آن اســت کــه بهترتیــبُ ،بعــد چابکــی اســتراتژیک بــا بــار عاملــی اســتاندارد  ،0/77ایجــاد
قابلیتهــای ســازمانی بــا بارعاملــی اســتاندارد ،0/74کشــف و بهرهبــرداری از فرصتهــای
محیطــی بــا بــار عاملــی اســتاندارد  ،0/62همآفرینــی ارزش بــا بارعاملــی اســتاندارد
 0/58و بازطراحــی در مــدل کســبوکار بــا بارعاملــی اســتاندارد  ،0/51مهمتریــن ابعــاد
نوســازی اســتراتژیک کارآفرینانــه در ســازمانهای رســانهای هســتند .در بررســی عوامــل
استخراجشــده در هریــک از ابعــاد -اعــم از همآفرینــی ارزش ،ایجــاد قابلیتهــای ســازمانی،
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چابکــی اســتراتژیک ،کشــف و بهرهبــرداری از فرصتهــای محیطــی و بازطراحــی در مــدل
کســبوکار -نتیجــه میگیریــم کــه بــرای نوســازی اســتراتژیک ســازمانهای رســانهای و
جلوگیــری از شکســت ســازمان در طوالنیمــدت و ادامۀحیــات ســازمان ،توجــه بــه ایــن
عوامــل ،حائزاهمیــت بــوده و ایــن عوامــل ،پایــه و اســاس نوســازی اســتراتژیک کارآفرینانــه
در ایــن نــوع سازمانهاســت.
چابکــی اســتراتژیک ازجملــه زیرســاختهای اساســی و بســتر شــکلگیری نوســازی
اســتراتژیک کارآفرینانــه اســت .از طریــق چابکــی اســتراتژیک ،کیفیــت محتــوای تولیدشــده،
بهبــود مییابــد و ســازمان نســبت بــه تقاضــا و نیازهــای مخاطبــان ،پاســخگوتر خواهــد
شــد کــه ایــن عامــل ،همآفرینــی ارزش را نیــز بــههمــراه خواهــد داشــت .ســازمانهای
رســانهای ،بهدلیــل چندماهیتیبــودن ،تفــاوت در ســایق مخاطبــان ،درگیــری مــداوم بــا
قوانیــن و دشــواری ســنجش عملکــرد ،بــا حجــم وســیعی از تغییــرات در طــول زمــان مواجــه
هســتند و ســازمان بایــد از طریــق انعطافپذیــری و چابکــی اســتراتژیک بــه ایــن تغییــرات
پاســخ دهــد .یکــی دیگــر از عوامــل مؤثــر بــر نوســازی اســتراتژیک کارآفرینانــۀ ســازمانهای
رســانهای ،همآفرینــی ارزش (خلــق ارزش مشــترک بــا مخاطبــان) اســت کــه بــرای تحقــق
ایــن امــر ،ســازمانها بایــد بــا تدویــن برنامــۀ نیازســنجی از مخاطبــان و دخالــتدادن
مخاطبــان در فراینــد تولیدمحتــوا و توســعۀ زیرســاختهای ارتباطــی ،همآفرینــی ارزش بــا
مخاطــب را تســهیل کننــد .باتوجهبــه تأثیــر کشــف و بهرهبــرداری از فرصتهــای محیطــی
در نوســازی اســتراتژیک کارآفرینانــه ،بــه ســازمانها توصیــه میشــود بــا مقایســه و
ارزیابــی فعالیتهــای خــود بــا ســازمانهای موفــق حــوزۀ فعالیــت آیندهنــگاری درراســتای
بهرهبــرداری از فرصتهــا ،استانداردســازی و کنتــرل کیفیــت برنامههــا در جهــت کشــف
و بهرهبــرداری از فرصتهــای محیطــی عمــل کننــد .بازطراحــی مــدل کســبوکار ،از
تغییــرات محیــط ســازمان نشــأت گرفتــه و همانطورکــه پیــش از ایــن ،مطــرح شــد ،در
ایــن ســازمانها ،پیچیدگــی و محیطــی متالطــم وجــود دارد کــه بهدلیــل فضــای فرهنگــی
ســازمان و رقابتیبــودن محیــط ،موردهجمــۀ رقبــا -بــا اهــداف تخریبــی -قــرار میگیــرد؛ لــذا
ایجــاد گروههــای تحقیقاتــی درراســتای جمـعآوری اطالعــات (تغییــرات محیطــی ،تغییــرات
تکنولوژیکــی) و اســتفاده از نتایــج تحقیقــات ،بــه فراینــد بازطراحــی در مــدل کس ـبوکار
کمــک خواهــد کــرد .از دیگــر عوامــل مؤثــر بــر ایــن بُعــد ،ایجــاد مکانیزمــی بــرای پایــش
فضــای ســازمان و ایجــاد مســیری شــفاف در فراینــد تحقیــق و توســعه و برونســپاری برخــی
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از فعالیتهــا و تغییــر مــدل درآمــدی اســت.
بــا توجــه بــه نتایــج حاصلشــده از تجزیهوتحلیــل دادههــا ،در ادامــه ،پیشــنهاداتی
ارائــه شــده اســت:
●بــرای کشــف و بهرهبــرداری از فرصتهــای محیطــی ،نظرخواهــی مســتمر از مخاطبــان،
ســازندگان برنامههــا و اعضــای ســازمان ،حائــز اهمیــت اســت .ایــن عامــل،
عالوهبراینکــه باعــث بهرهبــرداری از فرصتهــا خواهــد شــد ،بــا شناســایی و درک
نیازهــای پنهــان مخاطــب در تولیدمحتــوا ،همآفرینــی ارزش را بهوجــود خواهــد آورد
و بــا شناســایی ظرفیتهــا و ســاختار فعلــی ،بازطراحــی در مــدل کســبوکار را نیــز
تســهیل خواهــد کــرد؛
●ســازمان بایــد بــا انعطافپذیــری در تولیــد برنامههایــی کــه دربرگیرنــدۀ ســایق
مختلــف هســتند ،بــه پاس ـخگویی ســریع و بهموقــع بــه تغییــر نیازهــا و انتظــارات
مخاطبــان بپــردازد .همچنیــن مدیــران ســازمان بــا داشــتن دیدگاهــی اســتراتژیک و
اطمینــان از تــداوم باکیفیــت برنامههــا ،بــرای چابکســازی اســتراتژیک اقــدام کننــد؛
●یافتههــای پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه ســازمانهای رســانهای ،بــرای نوســازی
اســتراتژیک متناســب بــا تغییــرات محیطــی ،اقدام بــه نوآوری اســتراتژیک درراســتای
ایجــاد ارزش افــزوده از طریــق سفارشیســازی برنامههــا میکننــد .در ایــن راســتا
بایــد متناســب بــا تغییــرات ،زمینههــای الزم بــرای حمایــت از نــوآوری فراهــم شــود
و مخاطبــان در تولیــد محتــوا نقــش داشــته باشــند؛
●ســازمانهای رســانهای بایــد در تولیــد محتــوای خــود ،حداکثــر تــاش خــود را
بهکارگیرنــد تــا محتوایــی مطابــق بــا فرهنــگ ایرانــی و ســایق مخاطبــان ارائــه دهنــد
کــه عالوهبــر افزایــش رضایــت مخاطبــان فعلــی ،جــذب مخاطبــان جدیــد را نیــز بــه
همــراه خواهــد داشــت؛
●ســازمانهای رســانهای میتواننــد ازطریــق ارتقــای مهارتهــای منابــع انســانی و
فرهنگســازی در زمینــۀ همآفرینــی ارزش ،فعالیــت کننــد و بــا تخصیــص نیروهــای
متخصــص بــرای ارتبــاط بــا مخاطبــان و تعییــن ارزشهــای ســازمانی مخاطبمحــور،
در جهــت ارتقــای قابلیتهــای ســازمانی خــود بــرای همآفرینــی ارزش بکوشــند.
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