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چکیده

ــی  ــی و درون ــوالت بیرون ــانه ای، تح ــوالت رس ــازار محص ــانه و ب ــت رس ــای صنع ــای پوی ــه ویژگی ه ــه ب ــا توج ب

ــه نیازهــای مدیریــت اســت. نوســازی  ــا ایــن تغییــرات، از جمل ایــن صنعــت، بســیار زیــاد هســتند و ســازگاری ب

اســتراتژیک کارآفرینانــه، عاملــی اســت کــه بــه موفقیــت بلندمــدت ســازمان و بهره بــرداری از فرصت هــای محیطــی 

کمــک خواهــد کــرد. ایــن پژوهــش از لحــاظ هــدف، توســعه ای- کاربــردی و از لحــاظ روش، دارای رویکــرد آمیختــه 

اکتشــافی اســت کــه بــا هــدف طراحــی مــدل مفهومــی نوســازی اســتراتژیک کارآفرینانــه در ســازمان های رســانه ای 

ــانه ای و  ــازمان های رس ــد س ــران ارش ــر از مدی ــی، 17 نف ــش کیف ــش در بخ ــۀ پژوه ــت. جامع ــده اس ــام ش انج

متخصصــان دانشــگاهی هســتند کــه در حــوزۀ رســانه، ســابقۀ فعالیــت دارنــد و بــا اســتفاده از روش نمونه گیــری 

ــران،  ــز مدی ــش را نی ــی پژوه ــش کّم ــاری بخ ــۀ آم ــده اند. جامع ــاب ش ــی انتخ ــورت گلوله برف ــد و به ص هدفمن

ــران  ــول کوک ــتفاده از فرم ــا اس ــه ب ــد ک ــکیل می دهن ــانه ای تش ــازمان های رس ــاالن س ــرگان و فع ــان، خب کارشناس

بــرای جامعــۀ نامعیــن، تعــداد 384 نفــر به عنــوان نمونــۀ آمــاری از طریــق روش نمونه گیــری دردســترس انتخــاب 

ــی، پرســش نامۀ  ــۀ کّم ــۀ نیمه ســاختاریافته و در مرحل ــۀ کیفــی، مصاحب ــردآوری داده هــا در مرحل ــزار گ شــدند. اب

محقق ســاخته اســت. بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــای کیفــی، از روش تحلیل محتــوا و بــرای داده هــای کّمــی، از 

روش تحلیــل عاملــی به کمــک نرم افزارهــای معــادالت ســاختاری اســتفاده شــده اســت. براســاس نتایــج، تمــام 

ابعــاد و مؤلفه هــای نوســازی اســتراتژیک کارآفرینانــه در ســازمان های رســانه ای موردتأییــد واقــع شــدند و عوامــل 

ــای  ــاد قابلیت ه ــتراتژیک، ایج ــی اس ــد از: چابک ــب عبارت ان ــه، به ترتی ــتراتژیک کارآفرینان ــازی اس ــر نوس ــر ب مؤث

ــب وکار. ــدل کس ــی در م ــی ارزش و بازطراح ــی، هم آفرین ــای محیط ــرداری از فرصت ه ــف و بهره ب ــازمانی، کش س
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مقدمه

در طــول ســالیان گذشــته، ســازمان های رســانه ای ســنتی بــا تغییــر پارادایم هــای 

ــازمان های  ــای س ــدن فض ــتر دیجیتالی ش ــدن و بیش ــا جهانی ش ــد. ب ــه رو بودن ــی روب متوال

رســانه ای، موفقیــت و ادامــۀ حیــات بــرای ســازمان ها بــه چالشــی گســترده تبدیــل شــده 

ــا  ــکاری ب ــه هم ــاز ب ــاوری، نی ــرات فن ــت )Amankwah-Amoah et al, 2021:3(. تغیی اس

رقبــا و شــیوه های جدیــد تولیدمحتــوا، ســازمان های رســانه ای را بــا مشــکالت زیــادی 

ــای  ــر در فراینده ــه تجدیدنظ ــا را وادار ب ــرده و آنه ــه ک ــنتی مواج ــب وکار س ــدل کس در م

ــرداری از فرصت هــای  ــه درراســتای بهره ب ــوآوری و شــیوه های خالقان ــا اســتفاده از ن خــود ب

کارآفرینانــه کــرده اســت )Virta and Malmelin, 2017:45(. ادبیــات اســتراتژیک مدیریــت 

ــه مطالعــات  ــا دیدگاه هــا و نظریه هــای مختلفــی ب رســانه نشــان می دهــد کــه محققــان ب

ــی  ــه دیــدگاه مبتن ــوان ب ــان، می ت ــد کــه از آن می اســتراتژیک در صنعــت رســانه پرداخته ان

 Ardakan( بــر منابــع، دیــدگاه مبتنــی بــر دانــش و دیــدگاه قابلیت هــای پویــا اشــاره کــرد

and Ghanbary, 2020:528(. اگرچــه دیدگاه هــای مختلــف در مدیریــت اســتراتژیک، 
ــا  ــد، ام ــه می دهن ــرکت ارائ ــف ش ــوت و ضع ــایی و درک نقاط ق ــرای شناس ــی را ب ابزارهای

بســیاری از مفروضــات گذشــته بــرای ســازمان های رســانه ای کاربــردی نــدارد و بــرای تبییــن 

ســاختار و رونــد اســتراتژی در ایــن نــوع ســازمان ها، مفاهیــم و نظریه هــای جدیــدی 

ــی،  ــای مدیریت ــی فراینده ــت )Horst and Murschetz, 2019: 3(. پیچیدگ ــاز اس موردنی

عدم قطعیــت محیطــی، جهانی شــدن، مرزهــای نامشــخص ســازمان، مدل هــای کســب وکار 

ســازمان های  مصرف کننــده،  ترجیحــات  در  تغییــر  و  ناشــناخته بودن  درحال تکامــل، 

ــی  ــه رو شــوند. ویژگ ــده روب ــا محیط هــای آشــفته و پیچی ــا ب ــر آن داشــته ت رســانه ای را ب

اصلــی ایــن محیــط نوظهــور، افزایــش رقابــت به دلیــل پیچیدگــی محیطــی اســت و شــامل 

ــد  ــخص خواه ــج را نامش ــه نتای ــت ک ــی اس ــهود و غیرمنطق ــل نامش ــه ای از عوام مجموع

ســاخت. از طــرف دیگــر نیــز، ســازمان های رقیبــی کــه براســاس چهارچوب هــای غیراخالقــی 

ــان هســتند. همچنیــن پیش بینــی  ــا شــده اند، درصــدد ایجــاد تغییــر در ســالیق مخاطب بن

ــا ســال 2022 به صــورت چشــمگیری  ــون ت ــد تلویزی ــان رســانه هایی مانن ــه مخاطب شــده ک

کاهــش خواهنــد یافــت و رســانه های آنالیــن، جایگزیــن رســانه های ســنتی خواهنــد شــد 

)Newman, 2020: online(؛ بنابرایــن، اهمیــت تغییــرات برمبنــای پیش بینــی فرصت هــا، 
حائزاهمیــت خواهــد بــود تــا ســازمان ها بتواننــد بــا پیش بینــی درســت، زودتــر از 
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محیط هــا و نیــاز مخاطبــان، تغییراتــی را براســاس منابــع درون ســازمانی خــود ایجــاد کننــد 

تــا باعــث دســتیابی بــه رضایتمنــدی واقعــی شــوند. از طــرف دیگــر، ســازمان های رســانه ای 

بــا ســالیق و ترجیحــات متفاوتــی روبــه رو خواهنــد شــد، زیــرا تغییــر در ترجیحــات مخاطبــان 

را نمی تــوان به راحتــی پیش بینــی کــرد. ســازمان های رســانه ای بایــد ابزارهــای اســتراتژیکی 

را توســعه دهنــد کــه امــکان ایجــاد مشــاغل جدیــد را فراهــم کــرده و تصاحــب فرصت هــای 

ناشــی از زمینه هــای نوظهــور را تســهیل کنــد. به عبــارت دیگــر، ســازمان های رســانه ای بایــد 

بــه شــیوه   ای اســتراتژیک کارآفرین تــر شــوند )Will et al, 2016:191(. ســازمان های موفــق 

نه تنهــا درحال شناســایی فرصت هــای پیــش ِرو هســتند، بلکــه از نوســازی اســتراتژیک 

ــد. درواقــع،  ــره می برن ــز به ــرداری از فرصت هــا نی ــرای بهره ب ــزاری ب ــوان اب ــه، به عن کارآفرینان

نوســازی اســتراتژیک کارآفرینانــه دربردارنــدۀ فراینــد کشــف و تشــخیص نیــاز، خالقیــت در 

ــع انســانی، اطالعاتــی،  ــوآوری اســت کــه به واســطۀ قابلیت هــای مناب ــۀ ن بازارســازی و ارائ

ــا  ــازی فراینده ــی و جوان س ــتراتژی های بازاریاب ــف اس ــازمان و بازتعری ــی س ــی و فیزیک مال

ــازی  ــکاران، 16:1395(. نوس ــی و هم ــت )کالب ــده اس ــرا ش ــرکت، اج ــی ش ــاختار درون و س

ــای  ــظ توانمندی ه ــرای حف ــازمان ب ــک س ــای ی ــوان قابلیت ه ــه به عن ــتراتژیک کارآفرینان اس

خــود در پیگیــری نوآوری هــای جدیــد و اســتفادۀ بهینــه از قابلیت هــا درنظرگرفته می شــود 

ــه  ــه ب ــت ک ــدی اس ــتراتژیک فراین ــازی اس )Colabi and Khajeheian, 2018: 318(. نوس
ــب وکار،  ــداف کس ــا اه ــق ب ــان، مطاب ــول زم ــا در ط ــد ت ــکان را می ده ــن ام ــازمان ها ای س

قابلیت هــای راهبــردی خــود را تغییــر دهنــد. بــا توجــه بــه تحــوالت ارتباطــی- اطالعاتــی در 

عصــر جدیــد، ســازمان های رســانه ای، نیازمنــد بازنگــری در راهبردهــای خــود هســتند تــا در 

 Arthofer and( تغییــرات گســترده ای کــه در آینــده ایجــاد خواهــد شــد، پیشــرو باشــند

Rose, 2016: 5(. ســازمان های رســانه ای بــرای شناســایی و بهره بــرداری از فرصت هــای 
ــتراتژی های  ــازی در اس ــد نوس ــم، نیازمن ــط متالط ــود در محی ــگاه خ ــظ جای ــی و حف محیط

ــرات گســترده  ــه، باعــث ایجــاد تغیی ــود. نوســازی اســتراتژیک کارآفرینان ــد ب خــود خواهن

ــود.  ــان می ش ــون ذی نفع ــای گوناگ ــا نیازه ــازمان ب ــتر س ــری بیش ــازمان و انطباق پذی در س

به عبارت دیگــر، نوســازی اســتراتژیک کارآفرینانــه، توانایــی ســازمان بــرای مقابلــه بــا 

تغییــرات اساســی تکنولوژیکــی، سیاســی و اقتصــادی اســت کــه بــا اســتفاده از فرصت هــای 

ــا و متالطــم خواهــد شــد.  ــه افزایــش بهــره وری ســازمان در محیــط پوی محیطــی، منجــر ب

ــد  ــداوم در فراین ــدن م ــده، درگیرش ــط پیچی ــازمان در محی ــت س ــۀ فعالی ــرای ادام ــذا ب ل
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نوســازی اســتراتژیک کارآفرینانــه ضــرورت دارد. عدم توجــه بــه فراینــد نوســازی اســتراتژیک 

کارآفرینانــه، ســازمان ها را بــا محدودیت هــای نهــادی و عدم تطابق پذیــری بــا محیــط 

مواجــه خواهــد کــرد کــه چالش هــای گســترده و درنهایــت، شکســت ســازمان را بــه همــراه 

خواهــد داشــت )Pettit and Crossan, 2020:1114(. ازآن جاکــه ســازمان های رســانه ای، 

ــه  ــه ســایر ســازمان ها- هســتند ک ــا- نســبت ب ــی و محیطــی متالطــم و پوی دارای پیچیدگ

ــی  ــا اهــداف تخریب ــا ب ــودن محیــط، موردهجمــۀ رقب به دلیــل فضــای فرهنگــی و رقابتــی ب

ــه،  ــتراتژیک کارآفرینان ــازی اس ــه نوس ــه ب ــد، عدم توج ــرار می گیرن ــان ق ــازی مخاطب و جداس

ســازمان های رســانه ای را بــا مشــکالت جــدی مواجــه خواهــد کــرد و ســبب کاهــش شــمار 

ــد. در  ــد ش ــادی خواه ــارات زی ــدن خس ــت، واردش ــا و درنهای ــش هزینه ه ــان، افزای مخاطب

ــه در  ــتراتژیک کارآفرینان ــازی اس ــدل نوس ــۀ م ــایی و ارائ ــه شناس ــدا ب ــش، ابت ــن پژوه ای

ســازمان های فعــال در صنعــت رســانه ای، پرداختــه شــده، ســپس میزان تأثیــر مؤلفه هــای 

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــده، موردبررس استخراج ش

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش 

کارآفرینی رسانه ای

کارآفرینــی در صنایــع رســانه ای- کــه اغلــب بــا عنــوان کارآفرینی رســانه ای شــناخته شــده- رشــته ای 

روبه رشــد اســت. کارآفرینــی رســانه ای، راهــی مهــم بــرای ایجــاد نــوآوری، پاســخ بــه تغییــرات بــازار و 

ایجــاد فرصت هــای جدیــد در ســازمان های رســانه ای اســت )Khajeheian et al, 2018(. رســانه ها بــا 

ایجــاد گفتمانــی ارزش محــور و تشــویق روحیــۀ کارآفرینــی در جامعــه، بــر کارآفرینــی تأثیــر گذاشــته 

ــه توســعۀ اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی در جامعــه می شــود. درواقــع،  و کارآفرینــی نیــز منجــر ب

کارآفرینــی و رســانه ها تأثیــر متقابــل بــر یکدیگــر دارنــد. به عبارت دیگــر، رســانه ها می تواننــد 

 Khajeheian کارآفرینــی را ارتقــا دهنــد و فراینــد کارآفرینــی نیــز بــر صنایــع رســانه ای تأثیرگــذار اســت

and Roshandel Arbatani, 2011:3((. صنعــت رســانه بــا حضــور کارآفرینانــی ایجــاد شــده کــه ریســک 

ــد.  ــده می گیرن ــر عه ــی ب ــای محیط ــه فرصت ه ــخ ب ــانه ای را در پاس ــوالت رس ــۀ محص ــی و ارائ معرف

ــرای  ــت را ب ــد و رقاب ــر ش ــز ظاه ــه نی ــب وکار خالقان ــای کس ــانه ای، مدل ه ــان رس ــور کارآفرین ــا ظه ب

ــیار  ــد- بس ــتفاده می کردن ــنتی اس ــاری س ــای تج ــوز از مدل ه ــه هن ــانه ای- ک ــزرگ رس ــرکت های ب ش

ــف  ــمارۀ 1، تعاری ــدول ش ــاخت )Salamzadeh and Radovic Markovic 2018:37(. در ج ــوار س دش

کارآفرینــی رســانه ای آورده شــده اســت.



127

دوره 4
 پیاپی 13
 پاییز 1400

طراحی مدل نوسازی استراتژیک کارآفرینانه ...

جدول 1. تعاریف کارآفرینی رسانه ای  

منبعتعریف

ــم از  ــا )اع ــتفاده از فرصت ه ــک اس ــن ریس ــوان پذیرفت ــانه ای به عن ــی رس کارآفرین
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 فعالیت هایــی 
ــم از  ــانه )اع ــب رس ــل ارزش( در قال ــا تحوی ــاخت ی ــم از س ــۀ ارزش )اع ــرای ارائ ب
ــای  ــه نیازه ــود ک ــف می ش ــری( تعری ــای کارب ــرم/ داده ه ــانه ای/ پلتف ــوای رس محت
ــرادی( را  ــدگان انف ــا مصرف کنن ــب وکارها و ی ــم از کس ــازار )اع ــژه ای از ب ــش وی بخ
در قالــب فــردی، کســب وکار جدیــد و یــا کارآفرینــی ســازمانی بــرای کســب منفعــت 
)اعــم از پــول/ توجــه مخاطــب/ رفتــار مطلــوب مخاطــب( از طــرف یکــی از ذی نفعانی 
کــه حاضــر بــه پرداخــت اســت )اعــم از مشــتریان/ تبلیغ کننــدگان/ متقاضیــاِن داده( 

ــد. ــرآورده می کن ب

Khajeheian, 2017

ــا  ــع خــود ی ــه از مناب ــا شــرکت هایی اســت ک ــراد ی ــی رســانه ای شــامل اف کارآفرین
ــا بهره بــرداری از فرصت هــا از طریــق ارائــۀ محصــوالت  دیگــران بــرای ایجــاد ارزش ب
و خدمــات نوآورانــه در بــازار رســانه یــا بــازاری دیگــر اســتفاده می کننــد کــه رســانه، 

ــال تعامــل آ نهاســت.  ــن کان اصلی تری

Khajeheian, 2013

ــدف  ــا ه ــد ب ــای جدی ــه فعالیت ه ــه چگون ــد ک ــان می کن ــانه ای بی ــی رس کارآفرین
ــط  ــد، توس ــعه می یاب ــده توس ــانه ای، در آین ــات رس ــا و خدم ــودآوردن کااله به وج

ــت.  ــد داش ــی خواه ــه عواقب ــود و چ ــاد می ش ــی ایج ــه کس چ
Achtenhagen, 2008

ــازار  ــه ب ــای آن، ب ــه فعالیت ه ــک ک ــازمان کوچ ــا س ــرکت ی ــت ش ــاد و مالکی ایج
رســانه، نــوآوری می افزایــد.

Hoang, 2008

کارآفرینــی رســانه ای، حــوزه ای درحال توســعه و مهــم در تحقیقــات اجتماعــی اســت کــه 

ــی  ــد. کارآفرین ــت می کن ــانه ها حمای ــراف رس ــل و اط ــع در داخ ــای واق ــعۀ دیدگاه ه از توس

ــد،  ــه اشــتراک بگذارن رســانه ای، ســازمان های رســانه ای را قــادر می ســازد دانــش خــود را ب

ــدی را  ــای جدی ــد، فراینده ــت کنن ــبکه ها را مدیری ــد، ش ــاد کنن ــدی را ایج ــای جدی ایده ه

پیاده ســازی کــرده و آنهــا را بــه مخاطبــان عرضــه کننــد. به عبارت دیگــر، کارآفرینــی رســانه ای، 

ــد، تعریــف شــده و راهــی  ــازار رســانه، ارزش می افزای ــه ب ــه ب ــوان ایجــاد ســازمانی ک به عن

اســت کــه در آن، مشــاغل جدیــِد به وجودآورنــدۀ کاال و خدمــات رســانه ای، توســعه می یابــد 

ــه  ــا افزایــش فعالیت هــای کارآفرینان ــی رســانه ای ب )Achtenhagen, 2008:125(. کارآفرین
در بخــش رســانه، بــا تغییــرات در محیــط صنعــت و رقابــت همــراه شــده و از دیدگاه هــای 

ــانه ای  ــی رس ــه کارآفرین ــانه ای ب ــی رس ــات کارآفرین ــر مطالع ــد. اکث ــعه می یاب ــف توس مختل

شــرکتی و کارآفرینــی فــردی در صنعــت رســانه می پردازنــد. ایــن مطالعــات بــر محصــوالت 

اســتراتژیک  تغییــرات  و  نــوآوری  فرایندهــای  ســنتی،  رســانه ای  ســازمان های  جدیــد 
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ــانه را در  ــت رس ــاوری در صنع ــر فن ــی ب ــریع مبتن ــرات س ــته و تغیی ــز داش ــان تمرک مخاطب

ــترهای  ــه بس ــدن ب ــال درحال تبدیل ش ــانه ای دیجیت ــای رس ــرا فناوری ه ــد؛ زی ــر می گیرن نظ

ــه آن  ــن ب ــت. ای ــازی اس ــا و برندس ــتراک گذاری ایده ه ــان، به اش ــا مخاطب ــاط ب ــی ارتب اصل

معناســت کــه پتانســیل قــوی بــرای مطالعــات بیشــتر در زمینــۀ کارآفرینــی رســانه ای وجــود 

دارد و محققــان می تواننــد از دیدگاه هــای مختلــف بــه حــوزۀ کارآفرینــی رســانه ای بپردازنــد 

)Rohn, 2018(. از طــرف دیگــر، کارآفرینــی اســتراتژیک نیــز به عنــوان ترکیبــی از رفتارهــای 
فرصت طلــب و مزیت طلــب تعریــف شــده کــه منجــر بــه عملکــرد بهتــر ســازمان می شــود؛ 

از ایــن رو، اســتراتژی و کارآفرینــی، اســاس موفقیــت در صنعــت رســانه هســتند و ایــن دو 

مفهــوم در کنــار هــم، پایــه و اســاس کارآفرینــی رســانه ای اســتراتژیک را تشــکیل می دهنــد. 

بــه بیــان دیگــر، کارآفرینــی رســانه ای اســتراتژیک، به عنــوان کلیــۀ فعالیت هــا، فرایندهــا و 

 Horst( شــیوه های منجــر بــه توســعۀ کارآفرینــی و موفقیــت اســتراتژیک تعریــف می شــود

and Murschetz, 2019:4(. در کارآفرینــی رســانه ای اســتراتژیک، اســتراتژی به صــورت 
فراینــدی تکاملــی درنظرگرفته می شــود کــه در آن، تغییــرات، به صــورت تدریجــی و در حالــی 

ــازی  ــه بازس ــدام ب ــی، اق ــرات محیط ــه تغیی ــخ ب ــازمان ها در پاس ــه س ــوند ک ــام می ش انج

مجــدد اســتراتژیک می کننــد. از ســوی دیگــر، تفــاوت زیــادی میــان محصــوالت رســانه ای و 

ــد از:  ــا عبارت ان ــن تفاوت ه ــود دارد، ای ــانه ای وج غیررس

1. محصــول رســانه ای، دارای محتــوای ناملمــوس اســت و درعين حــال، بــه يـــك رســـانۀ 

فيزيكـــی بــرای توزیــع نیازمنــد اســت؛ 2. برخــالف ســاير محصــوالت ملمــوس، افــراد زيــادی 

ــا ســبب  ــر، نه تنه ــن ام ــد و اي ــان، اســتفاده كنن ــك محصــول، به طورهمزمـ ــد از ي می توانن

ــز ايجــاد  ــاس ني ــی از مقي ــرفۀ ناشـ ــه صـ ــی محصــول نمی شــود، بلكـ ــا كمياب اســتهالك ي

می كنــد؛ 3. شــركت های رســانه ای بــه منابــع دوگانــۀ محتــوا و آگهـــی، وابســـته هســـتند، 

ازايـــن رو، نيازمنـــد شناســايی يــك مــدل كســب وكار تركيبــی هســتند كــه درآمدهــای كافــی 

ــق  ــوا از طري ــانه ای، محت ــوالت رس ــياری از محص ــد؛ 4. در بس ــاد كن ــع ايج ــر دو منب را از ه

ــد؛  ــده می رس ــت مصرف كنن ــه دس ــف ب ــی مختل ــای زمان ــاوت و در دوره ه ــای متف قالب ه

5. محصـــوالت رسـانه ای از تغييـرات ســـليقه و عالقـۀ مصـرف كننـدگان تـأثير مـی پذيرنـد، 

ــر روی موفقيــت  ــرات مســتقيمی ب ــی، تأثي ــازار جغرافياي زيرســاخت های ارتباطــی در هــر ب

ــالف  ــد؛ 6. برخ ــرار می گيرن ــز ق ــذاری ني ــر قانون گ ــن تحت تأثي ــد، همچنی ــا مـی گذارنـ آنهـ

ــن رو،  ــد )و از اي ــِر مصرفــی- كــه طبقــۀ محصــول مشــخصی دارن بســياری از كاالهــای ديگ
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ــه آ نهــا ســاده تر اســت(، محصــوالت رســانه ای، طبقــۀ  ــوط ب ــت مرب ــازار و رقاب شناســايی ب

محصــول خاصـــی ندارنــد. به عبارت ديگــر، مصرف كننــدگان رســانه، به جای اينكــه فقــط 

يـــك رســـانۀ خـــاص يـــا قالـــب رســانه ای خــاص را به كارگيرنــد، مجموعــه ای از رسـانه هـــای 

گونـــاگون را در قالـب هـــای متنــوع، مورداســتفاده قــرار می دهنــد، درنتيجــه، شركت هـــای 

رســـانه ای، اغلـــب، محصـــوالتی را ايجـــاد می كننــد كــه محصــوالت رقيــب را درعين رقابــت، 

تكميــل نیــز می كننــد )روشــندل اربطانی و همــکاران، 75:1390(. به طورکلــی، ماهیــت 

ســازمان های رســانه ای، به صورتــی اســت کــه بایــد بیشــتر کارآفرینانــه عمــل کــرده و 

ــده ای  ــی، پدی ــد. کارآفرین ــت کنن ــال را مدیری ــانه های دیجیت ــای رس ــرات در فناوری ه تغیی

مهــم در صنعــت رســانه اســت کــه ممکــن اســت پاســخ های خالقانۀ مختلفــی را برای پاســخ 

ــاوری،  ــرا تغییــرات فن ــه همــراه داشــته باشــد، زی ــه چالش هــای ســازمان های رســانه ای ب ب

ــر فرایندهــای مدیریــت رســانه تأثیرگــذار  ــه وجــود مــی آورد کــه ب ــدی را ب مدل هــای جدی

اســت و مدیریــت رســانه، بــه فعالیتــی تبدیــل می شــود کــه فراتــر از ســازمان های رســانه ای 

و صنعــت رســانه اســت. درواقــع، محققــان مدیریــت رســانه در ایجــاد نظریــه  بــا فرصت هــا 

و چالش هــای گوناگونــی روبــه رو هســتند، زیــرا تغییــرات و تالطــم محیطــی صنعــت رســانه، 

ســریع و زیــاد اســت و همگامــی بــا تغییــرات بــا مشــکل مواجــه خواهــد شــد. مدیریــت 

ــت  ــعه نیافته اس ــال، توس ــر دیجیت ــه در عص ــرد کارآفرینان ــا رویک ــانه ای ب ــازمان های رس س

)Will et al, 2016(. بنابرایــن، نوســازی اســتراتژیک کارآفرینانــه در ایــن نــوع ســازمان ها، 
ــه  ــل اســت و نوســازی اســتراتژیک کارآفرینان ــد هماهنگــی از طریــق همــکاری متقاب نیازمن

ــا،  ــای پوی ــوآوری و قابلیت ه ــق ن ــه از طری ــت ک ــازمانی اس ــی س ــکال کارآفرین ــی از اش یک

می توانــد بــر عملکــرد ســازمان تأثیــر گذاشــته و بــر توانمندســازی ســازمان ها بــرای 

ــر باشــد.  ــرات محیطــی مؤث ــه تغیی پاســخ گویی ب

نوسازی استراتژیک 

ــی  ــت و مکانیزم ــط اس ــازمان و محی ــازی س ــتای همسوس ــتراتژیک درراس ــازی اس نوس

اســت کــه ایــن همسوســازی محیطــی را هدایــت می کنــد و یکپارچگــی فرایندهــای 

ایجــاد  لــزوم  و  محیــط  در  پویــا  تغییــرات  باتوجه بــه  می کنــد.  فراهــم  را  ســازمانی 

ــاز  ــازمانی، نی ــول س ــری از اف ــرای جلوگی ــن ب ــط، همچنی ــازمان و محی ــری در س انطباق پذی

بــه ایجــاد مجموعــه ای از تغییــرات در ســازمان بــرای همــگام شــدن بــا محیــط وجــود دارد 

 .)298 :2014 ,Floyd and Lane( کــه از طریــق نوســازی اســتراتژیک انجــام می پذیــرد
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دیجیتالی شــدن و شبکه ســازی در ســازمان ها بــه فراینــد نوســازی اســتراتژیک مســتمر 

 Warner( نیــاز دارد کــه از طریــق مشــارکت و تغییــر در فرهنــگ ســازمانی شــکل می گیــرد

and Wager, 2019: 330(. برخــی از پژوهشــگران، نوســازی اســتراتژیک را ایجــاد تغییــر در 
مــدل کســب وکار می داننــد و تعــدادی دیگــر، آن را ارائــۀ خدمــات جدیــد و تعریــف مجــدد 

بازارهــا تعریــف می کننــد )Mielcarek, 2018(. درواقــع، نوســازی اســتراتژیک، تمــام 

ــی ویژگی هــای کلیــدی ســازمان  ــا و جایگزین فرایندهــا و خروجی هــای به وجودآمــده از احی

ــرد.  ــورت می گی ــی ص ــکال و تدریج ــیوۀ رادی ــه دو ش ــه ب ــت ک ــدت اس ــرد بلندم ــا رویک ب

نوســازی اســتراتژیک تدریجــی، شــامل تغییــرات نســبتًا تدریجــی و مــداوم در برنامه هــای 

ــازی  ــده. نوس ــات عرضه ش ــترش خدم ــه: گس ــت، از جمل ــرکت اس ــتراتژیک ش ــازی اس نوس

ــد:  ــرکت، مانن ــتراتژیک ش ــای اس ــی در برنامه ه ــرات اساس ــز تغیی ــکال نی ــتراتژیک رادی اس

تغییــر روابــط بــا مخاطبــان کلیــدی، تعریــف مجــدد بــازار و تغییــر مــدل درآمــدی ســازمان 

ــت و  ــی اس ــرات محیط ــی از تغیی ــکال، ناش ــتراتژیک رادی ــازی اس ــی، نوس ــت. به طورکل اس

ــن  ــد. ای ــازمانی می کن ــای س ــیعی از ویژگی ه ــش وس ــر در بخ ــه تغیی ــور ب ــازمان را مجب س

ــر و ناآشناســت  ــه حیطــه ای جدیدت ــی ب ــر فعالیت هــای فعل ــوع از نوســازی، شــامل تغیی ن

)Basu and Wadhwa, 2011:25(. تحــوالت اساســی در نوســازی رادیــکال، نه تنهــا شــامل 
ــه ای همچــون: مــدل  ــر در ابعــاد چندگان ــرات اساســی اســت، بلکــه تغیی درجــه ای از تغیی

کســب وکار، مبنــای تکنولوژیکــی، ســاختار ســازمانی، منابــع و قابلیت هــا را شــامل می شــود. 

نوســازی اســتراتژیک تدریجــی نیــز ازطریــق انطبــاق مــداوم بــا محیــط، ایجادشــده و پاســخ 

ــه نوســازی اســتراتژیک  ــری نســبت ب ــه ریســک کمت ــط متالطــم اســت ک ســازمان در محی

ــی،  ــتراتژیک تدریج ــازی اس ــه نوس ــکال دارد )Albert et al, 2015: 214(. درصورتی ک رادی

به طورفعاالنــه صــورت گیــرد، ســازمان را بــرای تعامــل و انطبــاق بــا محیــط بیرونــی آمــاده 

می کنــد و نتایــج مانــدگاری را در ســازمان، نســبت بــه نوســازی اســتراتژیک رادیــکال خواهــد 

داشــت. در جــدول شــمارۀ 2، برخــی از تعاریــف نوســازی اســتراتژیک آورده شــده اســت.
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جدول 2؛ تعاریف نوسازی استراتژیک 

منبعتعریف

ــرات  ــا تغیی ــی ب ــرات اســتراتژیک درراســتای هماهنگ ــد اتخــاذ و ایجــاد تغیی فراین
ــام دارد. ــتراتژیک ن ــازی اس ــدات، نوس ــش تهدی ــی و کاه محیط

Lai et al, 2021

نوســازی اســتراتژیک فراینــدی اســت کــه ســازمان را قــادر می ســازد تــا مســیر خــود 
را بــا تغییــر در اهــداف و قابلیت هــای اســتراتژیک تغییــر دهــد. 

 Pettiet and Crosson,

2020

نوســازی اســتراتژیک فراینــدی مدیریتــی اســت کــه بــا اســتفاده از یادگیــری 
ســازمانی و رفتــار نوآورانــه، باعــث تغییــر در اســتراتژی و قابلیت هــای اصلــی 

می شــود.  فرصت هــا  از  بهره بــرداری  بــرای  ســازمان 

 Perez and Hernandez,

2020

نوســازی اســتراتژیک شــکلی از کارآفرینــی ســازمانی اســت کــه باعــث بهبــود کارایــی 
محیــط بیرونــی و ارتقــای روابــط بــا ســایر ســازمان ها می شــود.

Shah et al, 2019

ــتای  ــا درراس ــازی فعالیت ه ــا و یکپارچه س ــف فراینده ــازمان در بازتعری ــی س توانای
اســتراتژی ها، ســاختار و خط مشــی ها، نوســازی اســتراتژیک نــام دارد. 

Riviere et al, 2018

ــرای حفــظ و نگهــداری  نوســازی اســتراتژیک به عنــوان قابلیت هــای یــک ســازمان ب
قابلیت هــا  از  بهره بــرداری  و  نوآوری هــا  از  اســتفاده  در  خــود  توانمندی هــای 

تعریــف می شــود. 

 Colabi and Khajeheian,

2018

نوســازی اســتراتژیک به وســیلۀ نــوآوری پیوســته و مــداوم تعریــف می شــود و بــه 
ــدت  ــا ش ــد ت ــخ دهن ــی پاس ــای محیط ــه پویایی ه ــد ب ــکان می ده ــازمان ها ام س

رقابــت آنهــا کاهــش یابــد.
Pratap and Saha, 2018

ــرای  ــود چشــم انداز ســازمان و کشــف فرصت هــا ب نوســازی اســتراتژیک مســیر بهب
ــه می شــود. ــر در نظــر گرفت ــط درحال تغیی ــا محی ســازگاری ب

Akpotu, 2016

نوســازی اســتراتژیک دربرگیرنــدۀ تغییــرات اساســی در فعالیت هــای ســازمان و 
ــت. ــازمان اس ــط س ــرات محی ــه تغیی ــخ گویی ب پاس

Albert et al, 2015

نوســازی اســتراتژیک منابــع ســازمان را بــرای رســیدن بــه عملکــرد اقتصــادی پایــدار 
ــد.  ــهیل می کن ــی را تس ــای محیط ــرداری از فرصت ه ــر داده و بهره ب تغیی

Kwee et al, 2011

نوســازی اســتراتژیک عبــارت اســت از ایجــاد تحــول در ســازمان به وســیلۀ نوســازی 
در ایده هــای اصلــی کــه ســازمان براســاس آن بنــا شــده اســت. 

Saez-Martinez, 2011

نوســازی اســتراتژیک بــه تغییــر در محیــط، اهــداف، راهبردهــا و ســاختار ســازمان 
ــرای بقــای بلندمــدت ســازمان اســت.  ــد کــه در تــاش ب می گوین

Kreiser, 2010

برخــی، مطالعــات نوســازی اســتراتژیک را فراینــدی پرریســک معرفــی کرده انــد، زیــرا ممکــن 

ــازی  ــرای نوس ــد ب ــود، ندان ــیر خ ــی از مس ــتن آگاه ــوِد داش ــا وج ــازمان ب ــک س ــت ی اس

اســتراتژیک در ســازمان بــه چــه اقدامــات و ابتکاراتــی نیــاز دارد. درواقــع، نوســازی 

اســتراتژیک بــه شــیوۀ جدیــدی از تفکــر و توانایــِی پیداکــردن فرصت هایــی فراتــر از آنچــه 

ــای  ــا و مدل ه ــت فراینده ــن اس ــن، ممک ــاز دارد. بنابرای ــت، نی ــازمان درحال اجراس در س
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عملیاتــی کــه بــرای نوســازی اســتراتژیک الزم اســت، در ابتــدا مبهــم باشــند. از همیــن رو، 

 Jarvi( ــد ــر دارن ــد نوســازی اســتراتژیک، نقشــی مؤث ــاِن بااســتعداد، در اجــرای فراین کارکن

and Khoreva, 2019: 77(. لــزوم نوســازی اســتراتژیک در ســازمان ها به گونــه ای اســت کــه 

می تــوان آن را یــک وظیفــۀ مســتمر در ســازمان دانســت، زیــرا در ایــن صــورت، چشــم انداز 

ــر در  ــا یکدیگ ــازمان ب ــر س ــایر عناص ــع و س ــتگی ها، مناب ــازمان، شایس ــی س ــی و درون بیرون

تعامــل و همــکاری قــرار خواهنــد گرفــت. عالوه برایــن، افزایــش تغییــرات محیــط بیرونــی 

و الزامــات درون ســازمانی، 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. به عبارت دیگــر، ســازمان ها بــرای بقــا و 

ادامۀحیــات، بایــد در فرایندهــای مــداوم نوســازی اســتراتژیک مشــارکت کننــد. ویملیــوس1 

ــرد و  ــان نمی پذی ــچ گاه پای ــازی، هی ــه نوس ــاز ب ــه نی ــد ک ــان می کنن ــکاران )2021( بی و هم

به عنــوان یــک فراینــد مــداوم به وســیلۀ فعالیت هــای مدیریــت اســتراتژیک و در مواجهــه 

بــا محیــط، ایجــاد می شــود. ازآن جاکــه یکــی از مشــکالت ســازمان ها، چگونگــی دســتیابی 

ــه طراحــی مــدل نوســازی اســتراتژیک  ــن پژوهــش، ب ــط اســت، در ای ــا محی ــه تعــادل ب ب

ــای الزم  ــا زمینه ه ــده ت ــه ش ــانه پرداخت ــت رس ــال در صنع ــرکت های فع ــه در ش کارآفرینان

بــرای نوســازی اســتراتژیک کارآفرینانــۀ موفــق مشــخص شــود.

ــت  ــات مدیری ــا ادبی ــه ب ــه- در مقایس ــتراتژیک کارآفرینان ــازی اس ــوزۀ نوس ــات ح ادبی

ــای  ــی از پژوهش ه ــه برخ ــه ب ــی رود. در ادام ــمار م ــه ش ــد ب ــوزه ای جدی ــتراتژیک- ح اس

ــت. ــده اس ــه ش ــتراتژیک پرداخت ــازی اس ــوزۀ نوس ــی ح ــی و خارج داخل

اســتراتژیک  	 »نوســازی  بــا عنــوان  را  پژوهشــی   )1399( کریمــی راد  و  کالبــی 

گردشــگری«  صنعــت  در  فعــال  شــرکت های  پســاکرونا؛  دوران  در  کارآفرینانــه 

ــاکرونا  ــتراتژیک در دوران پس ــازی اس ــر نوس ــر ب ــل مؤث ــایی عوام ــدف شناس ــا ه ب

انجــام داده انــد. یافته هــای ایــن پژوهــش نشــان داد کــه بــرای تســهیل نوســازی 

اســتراتژیک در ایــن دوران، توجــه بــه خالقیــت و نــوآوری، منابــع انســانی، رهبــری 

ــت. ــروری اس ــری ض ــا ام و قابلیت ه

ــی  	 ــش اهرم ــوازی و نق ــازی های م ــرای نوس ــتراتژیک، اج ــازی اس ــش »نوس پژوه

1 . Wimelius
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ســاختار ســازمانی« توســط آقاجانیــان و مشــایخی )1393( بــا هدف بررســی فرایند 

نوســازی اســتراتژیک و ارائــۀ یــک مــدل فراینــدی انجــام شــده اســت. نتایــج ایــن 

پژوهــش- کــه در ســازمان های موفــق ایرانــی، موردبررســی قــرار گرفتــه بــود- نشــان 

داد کــه بــرای موفقیــت در فراینــد نوســازی اســتراتژیک در ســازمان، نوســازی های 

به صــورت  می بایســت  ســازمانی،  دانــش  و  سیســتم ها  ســاختار،  در  مــوازی 

ــهیل کننده را در  ــی تس ــش اهرم ــاختاری، نق ــازی س ــد و نوس ــاق بیفت ــی اتف متوال

ــد. ــا می کن اجــرای نوســازی اســتراتژیک در ســازمان ایف

ــا عنــوان »نوســازی اســتراتژیک در طــول تغییــرات  	 لیســکا1 )2019( در پژوهشــی ب

فنــاوری: ســیر دیجیتالــی شــدن ســازمان های خبــری قدیمــی« بــه تجزیــه و تحلیــل 

فراینــد نوســازی اســتراتژیک در میــان ناشــران خبــری کشــورهای انگلســتان، فنالنــد 

و ســوئیس، پرداختــه اســت. نتایــج ایــن پژوهــش، نشــان دهندۀ آن اســت کــه 

ــی  ــای دیجیتال ــا و بازاره ــر در فراینده ــا تغیی ــازمان ها ب ــدن س ــیر دیجیتالی ش س

ــراه  ــه  هم ــازمان ها را ب ــوع س ــن ن ــتراتژیک در ای ــازی اس ــه نوس ــود ک ــاز می ش آغ

خواهــد داشــت. 

ــا  	 ــای پوی ــاد قابلیت ه ــوان »ایج ــا عن ــود ب ــش خ ــر2 )2019( در پژوه ــر و وگ وارن

بــرای تحــول دیجیتــال: رونــد مســتمر نوســازی اســتراتژیک« بررســی کردنــد کــه 

چگونــه شــرکت های ســنتی، قابلیت هــای پویایــی را بــرای تحــول دیجیتــال ایجــاد 

ــر  ــا تغیی ــتراتژیک ب ــازی اس ــه نوس ــان داد ک ــش نش ــن پژوه ــج ای ــد. نتای می کنن

در مــدل کســب وکار، ایجــاد رویکــرد مشــارکتی و فرهنــگ ســازمانی، قابلیت هــای 

ــه می دهــد.  ــال ســازمان ارائ ــرای تحــول دیجیت ــی را ب پویای

هورســت و موســاندر3 )2015( در پژوهــش خــود بــا عنــوان »پارادوکس هــای  	

ــای  ــی چالش ه ــه بررس ــنتی« ب ــانه ای س ــرکت های رس ــتراتژیک در ش ــازی اس نوس

ــوع  ــن ن ــتراتژیک در ای ــازی اس ــت نوس ــانه ای در مدیری ــازمان های رس ــران س مدی

ســازمان ها پرداختنــد. نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه: ایجــاد تعــادل میــان 

ــای  ــع نیازه ــر، رف ــرای تغیی ــازمان ب ــای س ــات و نیازه ــرای ثب ــان ب ــای کارکن نیازه

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، موقعیت هــای متناقضــی اســت کــه 

مدیــران بایــد آنهــا را مّدنظــر قــرار دهنــد.

ــازی  ــداف نوس ــی از اه ــت، یک ــود موقعی ــیلۀ بهب ــازمان به وس ــرای س ــاد ارزش ب ایج

اســتراتژیک کارآفرینانــه اســت، بنابرایــن ســازمان ها بــرای ادامۀ حیــات 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 

ــرداری  ــدگاه بهره ب ــه از دی ــتراتژیک کارآفرینان ــازی اس ــت و نوس ــه نیس ــا، موردتوج بنگاه ه

از فرصت هــای محیطــی، مّدنظــر اســت؛ از ایــن رو، پژوهــش حاضــر درصــدد طراحــی 

ــرای نوســازی اســتراتژیک کارآفرینانــه در ســازمان های رســانه ای از منظــر  مــدل مفهومــی ب

ــت.  ــی اس ــای محیط ــرداری از فرصت ه ــایی و بهره ب شناس

روش شناسی پژوهش

ایــن پژوهــش، از لحــاظ هــدف، توســعه ای- کاربــردی و از لحــاظ روش، دارای رویکــردی 

آمیختــه  اکتشــافی )کیفــی- کّمــی( اســت کــه بــا هــدف طراحــی مــدل مفهومــی نوســازی 

اســتراتژیک کارآفرینانــه در ســازمان های رســانه ای انجــام شــده اســت. بــا توجــه بــه هــدف 

پژوهــش، بایــد بــه پارامترهــای پژوهــش شــامل: چه چیــزی )What(، چــه جامعــه ای 

)Who(، محدودیــت زمانــی )When( و چگونگــی روش )How(، پاســخ داده شــود. ســؤاالت 

ــر ایــن اســاس شــکل گرفتــه اســت. جامعــۀ پژوهــش در بخــش کیفــی،  ــز ب پژوهــش نی

مدیــران ارشــد ســازمان های رســانه ای و متخصصــان دانشــگاهی اســت کــه ســابقۀ 

ــد و  ــری هدفمن ــتفاده از روش نمونه گی ــا اس ــد و ب ــانه را دارا بوده ان ــوزۀ رس ــت در ح فعالی

به صورت گلوله برفــی انتخــاب شــدند )هــم مدیــران ارشــد و متخصصــان باســابقۀ فعالیــت 

در ســازمان های رســانه ای و هــم متخصصــان دانشــگاهی( و بــا آ نهــا مصاحبــه انجــام 

ــش  ــاری بخ ــۀ آم ــد. جامع ــل ش ــری حاص ــباع نظ ــه، اش ــام 17 مصاحب ــس از انج ــت. پ گرف

ــانه ای  ــازمان های رس ــاالن س ــرگان و فع ــان، خب ــران، کارشناس ــز مدی ــش را نی ــی پژوه کّم

ــا اســتفاده از فرمــول  )اعــم از رســانه های خبــری، تبلیغاتــی و...( تشــکیل می دهنــد کــه ب

کوکــران بــرای جامعــه نامعّیــن، تعــداد 384 نفــر از آنهــا به عنــوان نمونــۀ آمــاری از طریــق 

ــات  ــش، از مطالع ــی پژوه ــش کیف ــدند. در بخ ــاب ش ــترس انتخ ــری دردس روش نمونه گی
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ــده  ــتفاده ش ــا اس ــع آوری داده ه ــرای جم ــاختاریافته ب ــای نیمه س ــه ای و مصاحبه ه کتابخان

اســت. ابتــدا براســاس مــرور ادبیــات نظــری، پرســش های اصلــی طــرح شــد و به تدریــج، 

در مصاحبه هــای بعــدی، ســؤاالت جدیــدی شــکل گرفــت و بــه پرســش های اولیــه اضافــه 

ــازی  ــتای نوس ــافی درراس ــًا اکتش ــؤاالت ماهیت ــامل س ــه، ش ــکل مصاحب ــذا پروت ــد. ل ش

اســتراتژیک کارآفرینانــه در ســازمان های رســانه ای اســت. همچنیــن به منظــور تعییــن 

ــی  ــی درون ــرل توســط مصاحبه شــوندگان اســتفاده شــد. روای ــی داده هــا از روش کنت روای

نیــز موردتأییــد گروهــی از خبــرگان و اســاتید قــرار گرفــت. بــرای پایایــی نیــز بــر اشــباع نظری 

ــه  دســت نیامــد و روابــط  ــه ای کــه در آن، داده هــای جدیــدی ب تأکیــد شــده اســت؛ مرحل

ــش،  ــاخص های پژوه ــاد و ش ــه، ابع ــن مرحل ــد. در ای ــد ش ــرار و تأیی ــا برق ــن مقوله ه بی

اســتخراج و ســپس ایــن داده هــا بــا اســتفاده از روش تحلیل محتــوا کدگــذاری شــد و بــرای 

ــی اســتفاده شــدند.  ــم پرسشــنامه به منظــور ســنجش در بخــش کّم تنظی

در بخــش کّمــی پژوهــش، گــردآوری داده هــا بــا اســتفاده از پرســش نامۀ محقق ســاخته 

 spss به صــورت طیــف پنج گزینــه ای لیکــرت انجــام شــده و داده هــا به کمــک نرم افــزار

ــی  ــنجش روای ــرای س ــت. ب ــرار گرف ــل ق ــخۀ 24، موردتجزیه وتحلی ــخۀ 20 و Amos نس نس

به این صورت کــه  شــد.  اســتفاده  ســازه  روایــی  و  محتوایــی  روایــی  از  پرســش نامه، 

ــرار گرفــت.  ــن حــوزه و اســاتید دانشــگاه ق ــرگان ای ــر از خب ــد 5 نف پرســش نامه، موردتأیی

ــاخ اســتفاده شــد کــه درنهایــت، میانگیــن  ــرای ســنجش پایایــی از ضریــب آلفــای کرونب ب

ــب  ــا و ضری ــه ای از گویه ه ــمارۀ 3، خالص ــدول ش ــد. در ج ــت آم ــه دس ــای 0/766 ب آلف

ــت.  ــده اس ــش داده ش ــا نمای ــک از گویه ه ــاخ هری ــای کرونب آلف

جدول 3. گویه های پرسش نامه و پایایی آنها

ضریب آلفای کرونباختعداد سؤاالتگویه

100/731 سؤالهم آفرینی ارزش

90/747 سؤالکشف و بهره برداری از فرصت های محیطی

70/752 سؤالچابکی استراتژیک

80/833 سؤالایجاد قابلیت های سازمان

60/780 سؤالبازطراحی در مدل کسب وکار

یافته های پژوهش

مصاحبه هــای  کیفــی  محتــوای  تجزیه وتحلیــل  از  به دســت آمده  یافته هــای 
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ــازمان های  ــه در س ــتراتژیک کارآفرینان ــازی اس ــه نوس ــد ک ــان می ده ــاختاریافته نش نیمه س

و  کشــف  ارزش،  هم آفرینــی  از:  کــه عبارت انــد  اســت  پنج مؤلفــه  شــامل  رســانه ای، 

ــرداری از فرصت هــای محیطــی، چابکــی اســتراتژیک، ایجــاد قابلیت هــای ســازمانی و  بهره ب

بازطراحــی در مــدل کســب وکار. ابعــاد و شــاخص های استخراج شــده از گزاره هــای کالمــی 

ــت.  ــده  اس ــه  ش ــمارۀ 4 ارائ ــدول ش ــوندگان در ج مصاحبه ش

جدول4. مؤلفه های نوسازی استراتژیک کارآفرینانه در سازمان های رسانه ای

کدگذاری 
محوری

کد مصاحبه شوندگان)Q(کدگذاری باز )گویه ها(

ش
ارز

ی 
رین

آف
هم 

تعیین فعالیت های سازمان براساس ترجیحات و انتظارات 
مخاطبان

1و2و5و8و11و12و15و16

2و3و5و7و10و11و13و14و17توجه و احترام به سایق مختلف مخاطبان

1و2و4و6و7و9و10و14و15محورقراردادن مخاطبان و کانون توجه بودن آ نها برای سازمان

1و3و6و8و9و12و13و17گردآوری اطاعات مخاطب برای ارتباط مؤثرتر با آنها

3و4و5و7و11و14و16شناسایی و درک نیازهای پنهان و آشکار مخاطب در تولید محتوا

همکاری و مشارکت مخاطبان در ایجاد ارزش )مانند: گرفتن و 
اجرای ایده های مخاطبان در برنامه ها(

2و6و7و8و10و12و15و17

1و4و5و9و11و13و14تولید محتوای کاربرساخته 

1و2و4و8و9و12و16و17تبادل نظر با سایر رسانه ها و توسعۀ همکاری با رسانه های آناین 

2و5و6و10و11و13و14و16تولید محصوالت و ارائۀ خدمات سفارشی مطابق با نیاز مخاطبان

3و4و5و9و11و12و15همکاری و هماهنگی بخش های مختلف
ی 

یط
مح

ی 
ها

ت 
ص

فر
از 

ی 
دار

ه بر
هر

و ب
ف 

ش
ک

مقایسه و ارزیابی فعالیت های خود با سازمان های موفق مرتبط با 
حوزۀ فعالیت

1و4و6و8و11و15و17

نظرخواهی مستمر از مخاطبان، سازندگان برنامه ها و اعضای 
سازمان

2و3و4و7و9و10و14و15

1و3و5و6و8و11و13و15آینده نگاری درراستای بهره برداری از فرصت ها

1و2و4و5و7و9و12و16تعیین استراتژی برای پاسخ به تغییرات نیازها

2و4و6و9و15و17استانداردسازی و کنترل کیفیت برنامه ها و محتوای تولیدی

1و3و5و8و10و17حذف برنامه ها و فعالیت های کم مخاطب

3و6و10و14و17توجه به کارآیی در طوالنی مدت )و نه صرفًا کوتاه مدت(

4و5و7و9و11و13و16پیش بینی سریع و به موقع وقوع تغییرات احتمالی

2و4و7و9و12و15ارزیابی به روز و دقیق کاربران 
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ادامه جدول4. مؤلفه های نوسازی استراتژیک کارآفرینانه در سازمان های رسانه ای

کدگذاری 
محوری

کد مصاحبه شوندگان)Q(کدگذاری باز )گویه ها(

ک 
ژی

رات
ست

ی ا
بک

چا

1و3و4و6و9و14و17انعطاف پذیری در تولید برنامه های دربرگیرندۀ سایق مختلف 

2و4و10و11و14و15پاسخ گویی سریع و به موقع به تغییر نیازها و انتظارات مخاطبان 

1و4و9و12و14و16و17شناسایی بسترهای توزیع محتوا 

نوآوری استراتژیک درراستای ایجاد ارزش افزوده ازطریق 
سفارشی سازی برنامه ها و اطمینان از ارائۀ با کیفیت برنامه ها

3و5و8و9و11و15و16

2و6و8و9و12و14انجام وظایف و فعالیت ها در کمترین زمان ممکن و به موقع

6و9و10و13و16و17اعمال تغییرات خواسته شده توسط مخاطبان در کمترین زمان

ارتباط مستمر با مخاطبان و ایجاد باشگاه مخاطبان برای 
پاسخگویی سریع به تغییرات و سرعت در ایجاد تغییرات 

4و5و7و8و10و15

نی
ما

ساز
ی 

ها
ت 

بلی
قا

ایجاد تفکر سیستمی و رشد تفکر استراتژیک در میان مدیران 
سازمانی 

1و3و5و8و14و16

پشتیبانی از ایده های جدید و تأکید بر وجود خاقیت و نوآوری 
در کارکنان

3و5و7و9و14و16و17

1و4و8و12و13و15عدم تمرکز در سازمان و افزایش مشارکت کارکنان

5و8و11و15و17مسئولیت پذیری تمام کارکنان سازمان

1و3و6و9و13و16افزایش مهارت ها و دانش کارکنان در زمینۀ فناوری

3و6و9و10و11و15تعامل با شرکای محیط رسانه ای

دسترسی کارکنان به اطاعات و ارتباط مطلوب بین قسمت های 
مختلف سازمان

2و5و8و9و14و16

1و3و6و9و13و16هماهنگی دانش و مهارت افراد با فناوری های جدید

کار
ب و

س
 ک

دل
 م

در
ی 

اح
طر

باز

ایجاد گروه های تحقیقاتی درراستای جمع آوری اطاعات )تغییرات 
محیطی، تغییرات تکنولوژیکی( و استفاده از یافته ها در فرایند 

اجرا با نگاه به ارزش های مخاطب 
2و3و5و9و10و11

ایجاد رویکرد ریسک پذیری همراه با پشتیبانی و حمایت از 
طرح های نوآور درراستای اجرایی کردن فرایندهای جدید

6و9و14و15و17

2و5و8و9و11و16و17آموزش مهارت های ارتباطی برای ارتقای فرهنگ تعاملی

1و5و8و13و14و16شناسایی ظرفیت ها و ساختار فعلی و اصاح و به روزرسانی آن

ایجاد مکانیسمی برای پایش فضای سازمان همراه با تغییرات 
سایق مخاطبان 

3و8و10و13و17

ایجاد مسیری شفاف در تحقیق و توسعه و برون سپاری برخی از 
فعالیت ها و مدل های درآمدی

1و4و8و12و14و15
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از تعــداد 40 ســؤال تخصصــی پرســش نامه، 10 ســؤال، مربــوط بــه شــاخص های بُعــد 

ــرداری از فرصت هــای  ــه شــاخص های کشــف و بهره ب ــوط ب ــی ارزش، 9 ســؤال مرب هم آفرین

محیطــی، 7 ســؤال مربــوط بــه شــاخص های چابکــی اســتراتژیک، 8 ســؤال مربــوط 

ــدل  ــی در م ــه بازطراح ــوط ب ــؤال، مرب ــازمانی و 6 س ــای س ــاد قابلیت ه ــاخص ایج ــه ش ب

کســب وکار اســت. پایایــی ابعــاد، براســاس آلفــای کرونبــاخ، بُعــد هم آفرینــی ارزش 0/731، 

کشــف و بهره بــرداری از فرصت هــای محیطــی 0/747، چابکــی اســتراتژیک 0/752، ایجــاد 

ــت.  ــوده اس ــب وکار 0/780 ب ــدل کس ــی در م ــازمانی 0/833 و بازطراح ــای س قابلیت ه

بــرای تشــخیص ایــن مســئله کــه تعــداد داده هــای موردنظــر )انــدازۀ نمونه هــا و رابطــۀ 

ــا خیــر، از شــاخص آزمــون  میــان متغیرهــا( به منظــور تحلیــل عاملــی، مناســب هســتند ی

ــن  ــج ای ــمارۀ 5، نتای ــدول ش ــد. ج ــتفاده ش ــت2 اس ــون بارتل ــر1 و آزم ــرز- مای ــب کای تناس

آزمون هــا را نشــان می دهــد. 

جدول 5. اندازۀ KMO و بارتلت برای نوسازی استراتژیک کارآفرینانه سازمان های رسانه ای

0/821آزمون کفایت نمونه گیری کایرز- مایر

آزمون بارتلت
7662/437آمارۀ کای-دو

1035درجۀ آزادی

0/000سطح معناداری

ــرداری(  ــت نمونه ب ــدار ΚMΟ )کفای ــه مق ــت ک ــان دهندۀ آن اس ــمارۀ 3، نش ــدول ش ج

برابــر... )بزرگتــر از 0/7( و ســطح معنــاداری آزمــون، برابــر بــا صفــر اســت. بنابرایــن، عالوه بــر 

کفایــت نمونه بــرداری، اجــرای تحلیــل عاملــی براســاس ماتریــس همبســتگی موردمطالعــه 

نیــز قابل توجیــه خواهــد بــود. در ایــن پژوهــش، بــرای ارائــۀ مؤلفه هــای نوســازی 

ــۀ دوم  ــدی مرتب ــی تأیی ــل عامل ــه در ســازمان های رســانه ای، از تحلی اســتراتژیک کارآفرینان

 Amos ــزار ــک نرم اف ــه به کم ــاختاری را ک ــدل س ــمارۀ 1، م ــکل ش ــه ش ــده ک ــتفاده ش اس

ــی،  ــار عامل ــتاندارد ب ــب اس ــراه ضری ــا، به هم ــاد و مؤلفه ه ــر ابع ــا ذک ــده، ب ــتخراج ش اس

نشــان می دهــد:

1 . KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling Adequacy)

2 . Bartlets Test of sphericity
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شکل 1. مؤلفه های نوسازی استراتژیک کارآفرینانه در سازمان های رسانه ای

نتایــج تحلیــل عاملــی تأییــدِی مؤلفه هــای نوســازی اســتراتژیک در ســازمان های 

رســانه ای، در جــدول شــمارۀ 6 آورده شــده اســت. 
جدول 6. نتایج تحلیل عاملی تأییدی

ضریب عاملی ابعاد
استاندارد

t سطح مقدار
معناداری

اولویت برمبنای نتیجه
ضریب عاملی

اولتأیید0/7735/7840/000چابکی استراتژیک

دومتأیید0/7435/3690/000ایجاد قابلیت های سازمانی

کشف و بهره برداری از فرصت های 
محیطی

سومتأیید0/6214/2820/000

چهارمتأیید0/5813/6170/001هم آفرینی ارزش

پنجمتأیید0/5143/2820/000بازطراحی در مدل کسب وکار

بــا توجــه بــه جــدول شــمارۀ 5، ابعــاد مؤثــر بــر نوســازی اســتراتژیک کارآفرینانــه در 
گرفتنــد.  قــرار  موردتأییــد  و  دارد  معنــاداری  تأثیــر  مــدل،  در  رســانه ای  ســازمان های 

اســت.  شــده  آورده   7 شــمارۀ  جــدول  در  مــدل  بــرازش  شــاخص های 
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جدول 7. شاخص های تحلیل عاملی تأییدی 

مقدار قابل قبولمقدار یافته شدهاختصارشاخص

کمتر از DF/χ21/8303نسبت کای دو به درجۀ آزادی

میانگین مجذور پس مانده های 
استاندارد

SRMR0/1180/8 کمتر از

بیشتر از IFI0/9270/9برازندگی فزاینده

بیشتر از TLI0/9140/9توکر لویس

بیشتر از CFI0/9240/9برازندگی تعدیل یافته

کمتر از RMSEA0/0630/08ریشۀ دوم برآورد خطای تقریب

HOELTER251 0/01هلتر 0/01

HOELTER246 0/05هلتر 0/05 

بحث و نتیجه گیری

ازآن جاکــه بحــث اصلــی مطالعــات در نوســازی اســتراتژیک بــا رویکــرد مدیریتــی، 

ــه آن  ــا ب ــه رقب ــت ک ــرد اس ــع منحصربه ف ــه مناب ــی ب ــع و دسترس ــۀ مناب ــص بهین تخصی

ــی  ــای محیط ــرداری از فرصت ه ــایی و بهره ب ــدد شناس ــش درص ــن پژوه ــد، ای ــلط ندارن تس

ــان آن  ــدی و ذی نفع ــرکای کلی ــف ش ــاس تعری ــاخته، براس ــوای کاربرس ــه محت ــه ب ــا توج ب

ــت  ــوا، فوری ــه تولیدمحت ــبت ب ــع نس ــترهای توزی ــدۀ بس ــت فزاین ــن اهمی ــت. همچنی اس

در پاســخ های محیطــی، تحت تســلط بــودن این گونــه ســازمان ها براســاس قوانیــن و 

مقــررات مــدّون، بــر پیچیدگــی محیطــی ســازمان ها افــزوده اســت. ایــن پژوهــش، به دنبــال 

ــرای  ــک از مؤلفه هــا ب ــدی هــر ی ــه و اولویت بن ــۀ مــدل نوســازی اســتراتژیک کارآفرینان ارائ

ــه  ــتراتژیک کارآفرینان ــازی اس ــی نوس ــاس مبان ــانه ای، براس ــازمان های رس ــدن س رقابتی ترش

در بســتر کارآفرینــی اســتراتژیک اســت. آنچــه مهــم اســت، ماهیــت صنعــت و ســازمان های 

ــه براســاس یافته هــای  ــاوت اســت ک ــت اســتراتژیک متف ــرد مدیری ــا رویک فعــال در آن، ب

پژوهــش، 40 شــاخص در قالــب 5 مؤلفــه شناســایی شــد. بررســی یافته هــا نشــان دهندۀ 

آن اســت کــه به ترتیــب، بُعــد چابکــی اســتراتژیک بــا بــار عاملــی اســتاندارد 0/77، ایجــاد 

ــرداری از فرصت هــای  ــی اســتاندارد 0/74،کشــف و بهره ب ــا بارعامل قابلیت هــای ســازمانی ب

محیطــی بــا بــار عاملــی اســتاندارد 0/62، هم آفرینــی ارزش بــا بارعاملــی اســتاندارد 

ــاد  ــن ابع ــتاندارد 0/51، مهم تری ــی اس ــا بارعامل ــب وکار ب ــدل کس ــی در م 0/58 و بازطراح

ــل  ــی عوام ــتند. در بررس ــانه ای هس ــازمان های رس ــه در س ــتراتژیک کارآفرینان ــازی اس نوس

استخراج شــده در هریــک از ابعــاد- اعــم از هم آفرینــی ارزش، ایجــاد قابلیت هــای ســازمانی، 
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ــدل  ــی در م ــی و بازطراح ــای محیط ــرداری از فرصت ه ــف و بهره ب ــتراتژیک، کش ــی اس چابک

ــانه ای و  ــازمان های رس ــتراتژیک س ــازی اس ــرای نوس ــه ب ــم ک ــه می گیری ــب وکار- نتیج کس

ــن  ــه ای ــه ب ــازمان، توج ــات س ــدت و ادامۀ حی ــازمان در طوالنی م ــت س ــری از شکس جلوگی

عوامــل، حائزاهمیــت بــوده و ایــن عوامــل، پایــه و اســاس نوســازی اســتراتژیک کارآفرینانــه 

ــت.  ــوع سازمان هاس ــن ن در ای

چابکــی اســتراتژیک ازجملــه زیرســاخت های اساســی و بســتر شــکل گیری نوســازی 

اســتراتژیک کارآفرینانــه اســت. از طریــق چابکــی اســتراتژیک، کیفیــت محتــوای تولیدشــده، 

ــد  ــخ گوتر خواه ــان، پاس ــای مخاطب ــا و نیازه ــه تقاض ــبت ب ــازمان نس ــد و س ــود می یاب بهب

ــازمان های  ــت. س ــد داش ــراه خواه ــه  هم ــز ب ــی ارزش را نی ــل، هم آفرین ــن عام ــه ای ــد ک ش

ــا  ــداوم ب ــری م ــان، درگی ــالیق مخاطب ــاوت در س ــودن، تف ــل چندماهیتی ب ــانه ای، به دلی رس

قوانیــن و دشــواری ســنجش عملکــرد، بــا حجــم وســیعی از تغییــرات در طــول زمــان مواجــه 

هســتند  و ســازمان بایــد از طریــق انعطاف پذیــری و چابکــی اســتراتژیک بــه ایــن تغییــرات 

پاســخ دهــد. یکــی دیگــر از عوامــل مؤثــر بــر نوســازی اســتراتژیک کارآفرینانــۀ ســازمان های 

ــرای تحقــق  ــه ب ــان( اســت ک ــا مخاطب ــق ارزش مشــترک ب ــی ارزش )خل رســانه ای، هم آفرین

ــت دادن  ــان و دخال ــنجی از مخاطب ــۀ نیازس ــن برنام ــا تدوی ــد ب ــازمان ها بای ــر، س ــن ام ای

مخاطبــان در فراینــد تولیدمحتــوا و توســعۀ زیرســاخت های ارتباطــی، هم آفرینــی ارزش بــا 

مخاطــب را تســهیل کننــد. باتوجه بــه تأثیــر کشــف و بهره بــرداری از فرصت هــای محیطــی 

در نوســازی اســتراتژیک کارآفرینانــه، بــه ســازمان ها توصیــه می شــود بــا مقایســه و 

ارزیابــی فعالیت هــای خــود بــا ســازمان های موفــق حــوزۀ فعالیــت آینده نــگاری درراســتای 

ــف  ــت کش ــا در جه ــت برنامه ه ــرل کیفی ــازی و کنت ــا، استانداردس ــرداری از فرصت ه بهره ب

از  کســب وکار،  مــدل  بازطراحــی  کننــد.  از فرصت هــای محیطــی عمــل  بهره بــرداری  و 

ــد، در  ــرح ش ــن، مط ــش از ای ــه پی ــه و همان طورک ــأت گرفت ــازمان نش ــط س ــرات محی تغیی

ایــن ســازمان ها، پیچیدگــی و محیطــی متالطــم وجــود دارد کــه به دلیــل فضــای فرهنگــی 

ســازمان و رقابتی بــودن محیــط، موردهجمــۀ رقبــا- بــا اهــداف تخریبــی- قــرار می گیــرد؛ لــذا 

ایجــاد گروه هــای تحقیقاتــی درراســتای جمــع آوری اطالعــات )تغییــرات محیطــی، تغییــرات 

تکنولوژیکــی( و اســتفاده از نتایــج تحقیقــات، بــه فراینــد بازطراحــی در مــدل کســب وکار 

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 برون ســپاری برخــی 
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ــر مــدل درآمــدی اســت.  از فعالیت هــا و تغیی

ــه، پیشــنهاداتی  ــا، در ادام ــل داده ه ــج حاصل شــده از تجزیه وتحلی ــه نتای ــا توجــه ب ب

ارائــه شــده اســت:

بــرای کشــف و بهره بــرداری از فرصت هــای محیطــی، نظرخواهــی مســتمر از مخاطبــان،  	

ایــن عامــل،  اســت.  اهمیــت  حائــز  اعضــای ســازمان،  و  برنامه هــا  ســازندگان 

ــایی و درک  ــا شناس ــد، ب ــد ش ــا خواه ــرداری از فرصت ه ــث بهره ب ــه باع عالوه براینک

نیازهــای پنهــان مخاطــب در تولیدمحتــوا، هم آفرینــی ارزش را به وجــود خواهــد آورد 

ــز  ــی، بازطراحــی در مــدل کســب وکار را نی ــا شناســایی ظرفیت هــا و ســاختار فعل و ب

تســهیل خواهــد کــرد؛

ــالیق  	 ــدۀ س ــه دربرگیرن ــی ک ــد برنامه های ــری در تولی ــا انعطاف پذی ــد ب ــازمان بای س

مختلــف هســتند، بــه پاســخ گویی ســریع و به موقــع بــه تغییــر نیازهــا و انتظــارات 

مخاطبــان بپــردازد. همچنیــن مدیــران ســازمان بــا داشــتن دیدگاهــی اســتراتژیک و 

ــد؛ ــدام کنن ــتراتژیک اق ــازی اس ــرای چابک س ــا، ب ــت برنامه ه ــداوم باکیفی ــان از ت اطمین

ــرای نوســازی  	 یافته هــای پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه ســازمان های رســانه ای، ب

اســتراتژیک متناســب بــا تغییــرات محیطــی، اقدام بــه نوآوری اســتراتژیک درراســتای 

ــتا  ــن راس ــد. در ای ــا می کنن ــازی برنامه ه ــق سفارشی س ــزوده از طری ــاد ارزش اف ایج

بایــد متناســب بــا تغییــرات، زمینه هــای الزم بــرای حمایــت از نــوآوری فراهــم شــود 

و مخاطبــان در تولیــد محتــوا نقــش داشــته باشــند؛

ســازمان های رســانه ای بایــد در تولیــد محتــوای خــود، حداکثــر تــالش خــود را  	

به کارگیرنــد تــا محتوایــی مطابــق بــا فرهنــگ ایرانــی و ســالیق مخاطبــان ارائــه دهنــد 

کــه عالوه بــر افزایــش رضایــت مخاطبــان فعلــی، جــذب مخاطبــان جدیــد را نیــز بــه 

همــراه خواهــد داشــت؛ 

ســازمان های رســانه ای می تواننــد ازطریــق ارتقــای مهارت هــای منابــع انســانی و  	

ــا تخصیــص نیروهــای  ــد و ب ــی ارزش، فعالیــت کنن ــۀ هم آفرین فرهنگ ســازی در زمین

متخصــص بــرای ارتبــاط بــا مخاطبــان و تعییــن ارزش هــای ســازمانی مخاطب محــور، 

ــند. ــی ارزش بکوش ــرای هم آفرین ــود ب ــازمانی خ ــای س ــای قابلیت ه ــت ارتق در جه
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