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چکیده

هدف تحقیق حاضر ،تدوین الگوی کارآفرینی سازمانی برای موسسات تبلیغاتی است که برای دستیابی به الگوی
مورد نظر ،با  ۱۵نفر از اطالع رسانان کلیدی که با ابعاد مساله و موضوع تحقیق درگیر بوده و واجد تجربههای مفید
و مستمّر در موضوع تحقیق بودند مصاحبه عمیق انجام گرفته است.
روش مورد استفاده در تحقیقِ حاضر ،روش تحقیق کیفی نظریه مبنایی یا نظریه برخاسته از دادهها ( )GTمیباشد
که از طریق مصاحبه عمیق ،فعّال و اکتشافی با خبرگان ،ساختار درونی ارزشها ،نگرشها و تجارب زیستی ایشان
در موضوع تحقیق ،احصاء گردید .اطالع رسانان و افراد خبره در  ۳گروه و از بین افرادی انتخاب شدند که با مساله
درگیر بودند .دراین تحقیق از روش نمونهگیری هدفمند ،برمبنای اصل اشباعنظری استفاده شده است .سپس دادهها
و اطالعات به دست آمده از مصاحبهها ،ابتدا کدگذاری باز و محوری شدند و در همین راستا کدگذاری انتخابی انجام
گرفت ،از مصاحبهها مجموعاً  ۵70گزاره مفهومی اولیه درمرحله کدگذاری باز و چندتا؟ گزاره مقولهای در مرحله
کدگذاری محوری ،به دست آمد و درنهایت در مرحله کدگذاری انتخابی ،قضایایی که روابط تعمیمیافته میان مقوالت
را منعكس میکنند ،وضوحکافی پیدا کردند و مدل  GTنمایان شد .این مدل دارای چهار بخش نظریه ،موجبات ع ّلی،
شرایط و زمینهها ،عاملیت و کنش (راهبردها و مداخالت) ،بروندادها ،پیامدها و نتایج است.
بر اساس مدل سه شاخگی ،محقق سه گروه عوامل رفتاری ،محیطی و ساختاری را در بروز پدیده کار آفرینی در
ف تخصصیِ مدیریت،
موسسات تبلیغاتی مورد بررسی قرار داده است ،بر اساس مدلِ به دست آمده ،پدیدهی اصلی ،ضع ِ
ش تخصصی و حرفهای و محیط کسب و کار است ،به عبارت دیگر ،در این مدل توضیح داده میشود که چه
ن آموز ِ
فقدا ِ
عواملی و تح چه شرایطی در بروز پدیده کارآفرینی موثر است .اطالع رسانان ،کار آفرینی را از طریق موجبات علّی آن
توضیح میدهند و بیان میکنند که چه عواملی در فرایند شكلگیری ضعفِ تخصصی مدیریت ،فقدانِ آموزش تخصصی
و حرفهای و محیط کسب و کار تاثیر دارد و این امر درکدام شرایط و زمینهها صورت میگیرد؟ و چه عامل ّیتها و کنش-
هایی (مداخالت و راهبردهایی) میتوانند در این فرایند اثر بگذارند و چگونه این فرایند به پیامدهاییکه متضمن شكل-
گیری کارآفرینی سازمانی درصنف تبلیغات است و به دنبال آن بلوغ و گسترش زمینههای کسب و کار ،منجر میشود.
واژگان کلیدی :کارآفرینی سازمانهای رسانهای ،نظریه مبنایی ( )GTو موسسات تبلیغاتی.
 .1استادیار گروه ارتباطات دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز – ایران.
 .2استادیار گروه مدیریت دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران – ایران.
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مقدمه

سازمانهای تبلیغاتی به عنوان یكی از زیرمجموعههای رده کاری خدمات که طبق تعاریف ارائه شده در
زمره سازمانهای رسانهای طبقهبندی میشوند دررونق فعالیّتهای اقتصادی و نیز اطالعرسانی به مخاطبان
نقش مهمّی به عهده دارند .از آنجایی که فعالیتهای تبلیغاتی بعد ازانقالب سال  ۱۳۵7به مدت بیش از ۱0
سال به دالیل راهبردی و سپری شدن دوران جنگ تحمیلی با ممنوعیت رو به رو بوده است ،سازمانهای
تبلیغاتی و فعاالن این عرصه با ضعفهای اساسی ساختاری ،تخصصی و آموزشی رو به رو بودهاند .از سوی
دیگر گسترش عرصههای تولید و تجارتهای بینالمللی ،لزوم فراگیری قواعد بازی در این عرصه پر رقابت
را ،هر روز بیش از پیش نمایان میکند .کشف ،تئوریزه کردن و ارائهی راه حل برای بهبود شرایط فعالیت در
عرصهی تبلیغات و مدیریت سازمانهای تبلیغاتی ،به لحاظ مدیریتی و ساختاری برای افزایش بهرهوری و
شكوفایی ،امروز نه یک انتخاب که یک ضرورت است.
بیان مسئله

به راستی چه عواملی باعث نوآوری و رشد میشوند؟ پاسخ ،بدون شک درمفهوم کار آفرینی نهفته است.
این واقعیّت ،ذات تئوریهای کار آفرینی و تحقیقات مربوط به آن است .پژوهشهای اخیر نشان دادهاند که
رشد شرکتهای کوچک و جدید و رکودهای متناظر آن در دهه  ۱970آغاز شده است .در واقع شرکتهای
کوچک به عنوان منب ِع اصلی رشد خالص مشاغل محسوب شدهاند .آیا این شواهد هنگام تسّری به صنف
رسانه هم مصداق مییابد؟ و به طور خاصّ این سوال در ذهن پژوهشگران مطرح میشود که آیا تعریف
نوآوری ،آن هنگام که به مفاهیم ناظر بر کارکردهای رسانهها از جمله تنّوع (در محتوا و رسایی) دسترسی
(به رسانهها و شبكههای ارتباطی برای عموم) و فرآیندهای جدید با تاثیرات دموکراتیزه کردن هر چه بیشتر
جامعه اطالق میگردد؛ همچنان مصادیق خود را حفظ میکند؟
کدام تئوریها و زمینههای تحقیقاتی ازحوزه کارآفرینی قابل تعمیم به مطالعات اقتصاد رسانهای است؟
حجم قابل توجهی از رویكردهای تحقیقاتی در حوزه اقتصاد رسانهها به طرح سواالت و حل مسالههایی
میپردازد که از منظر سازمانهای صنعتی به رسانهها نگریسته است.
ظهور ادبیات و دانش کار آفرینی به عنوان مكمل شیوههای مدیریت سازمانی در صنایع و افزایش
کارایی آنها مطرح گردیده است .از مبانی بنیادی که درکار آفرینی و تحقیقات وابسته به آن همواره مورد
تمرکز است ،مفهوم نوآوری است .سیر استداللهای منطقی بر همگان مبرهن ساخته استکه کار آفرینی
نقش بسیار کلیدی را در صنعت رسانه به عهده دارد و نوآوری در جای جای سابقهی علمی و اجرایی این
صنعت ریشه دوانده است ،اما درعین حال سهم و جایگاه کارآفرینی در رشد صنعت رسانهای به طور دقیق
معلوم نیست.
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کارآفرینی یكی از مهمترین مولفهها در صنعت رسانهای است که عرصهی بالقوه و با ظرفیتی برای
تحقیقات علمی محسوب میشود.
این رساله قصد دارد تا زمینه جستاری را درخصوص ماهیّت و چیستی کار آفرینی در رسانه و تاثیر آن
بر روند خلق نوآوریها در عرصه رسانهای را معرفی نماید.
با عنایت به موارد فوقاالشاره ،سه سوال کلیدی در این تحقیق بنیادی مطرح میشود:
 .۱کار آفرینی رسانهای چیست؟
 .2یک واحد رسانهای به چه ترتیبی کار آفرین خواهد بود؟
 .۳موانع موجود بر سر راه کار آفرینی در سازمانهای تبلیغاتی در ایران کدامند؟
در روند پاسخگویی به این سواالت به مفاهیم زیر توجه خواهیم کرد:
الف) عوامل تاثیرگذار بر کار آفرینی رسانهای
ب) تمرکز بر رسانه به عنوان یک سازمان با هدف درآمدزایی و سوددهی
در این مسیر پس از تعریفِ کار آفرینی ،به دنبال تعمیم نظریهها به صنعت رسانه و نیز باز تعریف
تكنیکهای عملی موجود در ادبیات رسانهای خواهیم بود و در نهایت قصدِ شناختِ زمینههای بروز کار
آفرینی در رسانهها را داریم .به عبارت دیگر قصد داریم چشماندازی از مفهوم کار آفرینی در رسانهها را
ترسیم کرده و سپس به مقایسهی مفهوم کار آفرینی در رسانه با سایر عرصهها و صنایع بپردازیم.
در حال حاضر ،تحقیقات بسیار محدودی در این زمینه به چاپ رسیده که آنها نیز به فراخور موضوع
بخشی را انتخاب کرده و در آن عمیق شدهاند و یا این که مفهوم را در یک رسانه خاص بررسی کردهاند
به جای اینکه دیدی فرانگر و جامع را ارائه بدهند(.)Hoag Anne, 2005
مبانی نظری تحقیق

مفهوم سازمان کارآفرين

نقش سازمانها دردستیابی به اهداف اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی یک جامعه آنچنان برجسته
است که سازمانهای هر جامعه را گردونههای تحقق اهداف آن میدانند .بدیهی است که ساختار سازمانی
ناهماهنگ با اهداف جامعه ،دیوانساالری بازدارندهای است که کل جامعه را به بیراهه میکشاند .ایجاد
سازمانهای جدید به عنوان یكی از مهمترین نیروهای توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب شده ،تسهیلگر
رشد اقتصادی بوده ،باعث توسعه فناوری و ایجاد محصوالت و خدمات جدید شده و در برخی موارد به طور
کامل به خلق صنایع جدید منجر میگردد .سازمانهای جدید همچنین منجر به ایجاد مشاغل جدید و
دستاوردهای اقتصادی شده و باعث تحرك اجتماعی بیشتر میشود(.)Barnett and Dobrev, 2005
کار آفرینی فرآیند تاسیس کسب و کار بر مبنای یک فكر و ایده نو است که در آن یک یا گروهی از
افراد که به آنان کار آفرین گفته میشود ،فرصتی نوین را کشف کرده و یا خلق میکنند و وارد عرصه بازار و
رقابت میشوند ،این موضوع در سازمانی اتفاق میافتد که به آن سازمان کار آفرین میگویند(.)Bart, 2006
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اصول کارآفرینی سازمانیِ نک و اکلس نشان میدهد که ساختار سازمانی ،رفتارهای کارآفرینانه را ارتقا
میبخشد و عنصری اساسی برای موفقیت کارآفرینانه سازمان است( .)Echols and Neck, 1998ساختار
سازمانی ،طراحی سازمان است که واحدها ،بخشها ،شعبات و آن چه که هر یک از آنها انجام میدهند و
مسئول آن هستند ،را شامل میشود .در واقع ساختار ،الگوی رسمی است که چگونگی گروهبندی مشاغل و
افراد را نشان میدهد( .)Cornwall and Perlman, 1990پیتر دراکر نیز ساختار سازمانی را مناسبترین فضا
برای ایجاد کارآفرینی میداند( .)Prokopenko and Pavlin, 1991در یک ساختار دیوانساالر ،قدرت دانش
در سطح عالی سازمان متمرکز میشود .ساختار دیوانساالر همان ساختار ایستا است .ساختار ایستا ساختاری
منطقی و غیرشخصی است که مبتنی بر تصمیمگیری متمرکز ،مقررات و رویههای رسمی ،انجام فرآیندهای
سازمانی در حالتی رسمی و یكسان و وظایف تخصصیشده میباشد(مقیمی .)۱۳8۳ ،این در حالی است که
یک سازمان کارآفرین خواهان اجتناب از ساختار ایستا و استقرار ساختار پویا است .ساختار پویا ،نوآوری و
کارآفرینی را در سازمان افزایش میدهد .چنین ساختار سازمانی پویایی ،دارای دگرگونپذیری و انعطاف،
حداقل سلسله مراتب و صرفاً مقررات ضروری بوده و بر مرزگستری افقی تاکید دارد .هدف از ساختار پویا،
حفظ نوآوری و بهرهوری در سازمان استکه برای حمایت از چنین ساختاری ،توانمندسازی به عنوان بخشی
از راهبرد سازمانی مورد توجه قرار میگیرد( .)Cornwall and Perlman, 1990سازمانهای کارآفرین دارای
ویژگیهایی هستند که شناسایی و تقویت آنها موجب ایجاد نوآوری و در نتیجه اجرای بهینه کارآفرینی
سازمانی میگردد.
ابعاد سازمانهای کارآفرين

از نظر دفت( ،)۱998ابعاد سازمانی به دو گروه ساختاری و محتوایی تقسیم میشوند که برای ارزیابی
و درك سازمان ،توجه به هر دو بعد ضروری است ،هر بعد هم دارای مولفهها و هم دارای نشانگرهایی
است.
در جدول زیر ،به ابعاد ساختاری و محتوایی سازمانهای کارآفرین اشاره شده است.
جدول شماره ( :)1ابعاد ساختاری و محتوایی سازمانهای كارآفرین

ابعاد

مولفهها
 .۱میزان رسمیت

ساختاری

شناسه (معرفها) در سازمانهای کارآفرین
غیررسمی

 .2تخصصی بودن

تخصصی نبودن

 .۳داشتن استاندارد

نداشتن استاندارد

 .4سلسله مراتب اختیارات

کمرنگ بودن سلسله مراتب و ارتباطات افقی

 .۵پیچیدگی

نداشتن پیچیدگی

 .6میزان تمرکز  /عدم تمرکز

عدمتمرکز

 .7حرفهای بودن

هم حرفهای و هم غیرحرفهای
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محتوایی

 .8نسبتهای پرسنلی

کم بودن کارکنان ستادی نسبت به کل کارکنان

 .۱اندازه

اغلب سازمانهای کوچک

 .2اهداف

داشتن اهداف روشن با چشمانداز و رسالت روشن ،مدون،
مشتریگرا و مثبت

 .۳فنآوری

تاکید بر فناوری پیشرفته

 .4فرهنگ

فرهنگ سازمانی کارآفرینانه (حامی نوآوری و خطرپذیری)

 .۵محیط

تعامل زیاد با محیط (سازگاری و تاثیرگذاری بر محیط)
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آنتونسیک و هیسریچ( ،)200۳برای کارآفرینی سازمانی هشت بعد پیشنهاد نمودهاند.
کارآفرينی رسانه

هاگ( )Hoag, 2005کارآفرینی رسانه را خلق و مدیریت کسب و کار کوچک یا سازمانی میداندکه در
فعالیتهایش نوآوری را در حوزه بازار رسانهای به کار میگیرد .وی با اندازهگیری معیارهای کارآفرینی در
صنعت رسانه و همچنین میزان نوآوریهاییکه دراین صنعت اتفاق میافتد بیان میداردکه نرخ کارآفرینی
و تاسیس کسب و کارهای جدیدالتأسیس در صنعت رسانه در حد باالیی قرار دارد .در تشریح تعریف فوق
میتوان نكات چندی را برشمرد :اول از همه این که ،این تعریف ،تمامی محصوالت و تولیدات رسانهای
را دربرمیگیرد .دوم ،نوآوری اشاره شده در این تعریف ،هم شامل نوآوری بنیادین و هم نوآوری تدریجی
است .شرکتهای فعال در صنعت رسانه ،شامل شرکتهای انتفاعی و غیرانتفاعی هستند.
همچنین ،در این تعریف ،منظور از شرکت ،تنها شرکتهای کوچک و متوسط نیستند ،زیرا شرکتهای
بزرگی که در صنعت رسانه فعالیت میکنند ،میتوانند نوآور باشند .به عبارت دیگر ،چه بسا این شرکتهای
بزرگ ،به دلیل منابع مالی بیشتریکه در اختیار دارند ،بهتر قادر به سرمایهگذاری در زمینه نوآوریهای جدید
باشند(.)Bull and Willard, 1993
واژهی رسانه ،به رسانههای ارتباطجمعی سنتی و همچنین رسانههای جدیدالظهور اطالق میشوند .از
جمله رسانههای سنتی میتوان به روزنامهها و کتابها و رسانههای الكترونیک سنتی مانند رادیو و
تلویزیون ،و رسانههای مدرن و جدیدالظهور نیز میتوان به اینترنت اشاره کرد.
کلمه رسانه ،با توجه به نوع محیط و معیار ،تعاریف مختلفی دارد .به عنوان مثال ،کلمه رسانه در عبارت
رسانههای جمعی ،به ابزارهایی اطالق میشود که به منظور انتشار حقایق ،ایدهها و سرگرمیهایی همچون
روزنامه ،مجله ،فیلمهای سینمایی ،رادیو ،تلویزیون و شبكه جهانی وب ،به کارگرفته میشود .همچنین ،کلمه
رسانه ،اصطالح عمومی است که برای سیستمهای تولید و انتشار اطالعات ،سرگرمی و اعمال انواع کنترل-
های اجتماعی مورد استفاده قرار میگیرد .برخالف یک کانال ارتباطی ،که به ارتباطات میان فرستنده و
دریافت کننده پیام محدود میشود ،رسانه ،شامل موسساتی میشود که تعیینکننده ماهیت ،برنامهریزی و
نوع انتشار پیام نیز هستند( .)Krippendorf, 1986در اکثر موارد ،رسانه به انواع ارتباطات شامل روزنامهها،
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مجالت ،بیلبوردها ،رادیو ،تلویزیون ،نوارهای صوتی و تصویری و بازیهای کامپیوتری اطالق میشود
(.)Hoag, 2005
کارآفرینی ،به عنوان یک حوزه عملی ،ارتباط نزدیكی با رسانه و مخصوصاً مبحث مدیریت رسانه دارد.
پدیدهی کارآفرینی ،صنعت رسانه را شدیداً تحت تاثیر قرارداده ،به گونهایکه در سالهای اخیر ،خالقیّت-
های بسیاری در این صنعت صورت گرفته است .ماهیت خالقانه رسانه از یک سو و فرآیند هنرمندانهی
صنعت رسانه از سوی دیگر ،موجب شده است تا محصوالت و خدماتی که در صنعت رسانه ارائه میشوند،
تفاوتهای زیادی با محصوالت سایر صنایع داشته باشد( .)Caves, 2000از این رو ،ویژگیهای اصلی
فعالیتهای کارآفرینانه ،مانند خالقیت ،نوآوری و روشهای جدید تفكر ،به منظور کسب موفقیت در این
صنعت ضروری هستند .بررسی نحوهی تاثیرگذاری کارآفرینی بر صنعت رسانه میتواند کمک مفیدی به
فعاالن این عرصه کند.
بررسی تحقیقات انجام شده تاکنون ،نشان میدهدکه کارآفرینی رسانهای تاکنون بسیارکم مورد توجه
محققان قرار گرفته است(هانگ و دیگری .)۱7 :2007 ،با این حال تلفیق فعالیتهای کارآفرینانه در زمینه
رسانه میتواند در این زمینه راهگشا باشد .از این رو کارآفرینی رسانهای به فعالیتهای کارآفرینانهای
اطالق میگردد که با هدف استخراج فرصتهای مناسب کسب و کار و سودآوری در صنعت رسانه انجام
میشوند(.)Thurik, 1999
روش تحقیق كیفی با تمركز بر روش تئوری بنیادی

هدفی که از روش تحقیقکیفی مدلسازی مفهومی بهره خواهیم گرفت تدوین تئوری سیر کارآفرینی
سازمانی در سازمانهای تبلیغاتی تئوری بنیادی یک روش پژوهش استقرایی و اکتشافی است که به
پژوهشگر امكان میدهد تا به جای استفاده از تئوریهای موجود و از پیش تعریف شده خود به تدوین
اقدام کند .یعنی شكلگیری تئوری دراین استراتژی ازجز به کل است .این استراتژی برسه عنصر مفاهیم،
مقولهها و قضیهها استوار است .در عین حال مفاهیم ،عناصر کلیدی تحلیل هستند زیرا تئوری از مفهوم-
سازی و نه جمع دادههای عینی حاصل میشود ،این روش پژوهشی برای حوزههایی از پژوهشکه سابقه
تحقیقی قوی وجود ندارد و بدنه ادبیات تحقیق به اندازه کافی تنومند نیست کاربرد دارد .همانطور که در
بخش ادبیات تحقیق اشاره شد مبحث کارآفرینی در رسانه تاکنون در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و
پژوهش در ایران حاضر اولین گام در این عرصه به شمار میرود و از سوی دیگر در سوابق پژوهشهای
جهانی نیز زمینههای بسیار محدودی از این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است.
برای تدوین تئوری مفهومسازی بنیادی  ۵مرحله تحلیلی وجود دارد که عبارتنداز:
 -طرح پژوهش
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 جمعآوری دادهها تنظیم دادهها تحلیل دادهها مقایسه با متونپس از تدوین سوالهای بنیادی ،پژوهش در مسیر خاصی قرار میگیرد .گام بعدی جمعآوری دادههایی
است که در این بخش مفاهیم و مقولهها در حال شكلگیری هستند.
در این پژوهش مدل مفهومی که چهارچوب کدگذاری دادهها خواهند بود بر اساس مدل سه شاخگی
که برای شناخت مسائل سازمانی طراحی شده است استفاده خواهد شد.
این ابزار تحلیلی دارای سه بعد اساسی است که شامل :عوامل ساختاری ،عوامل رفتاری (محیطی) و
عوامل زمینهای که هر کدام مورد بررسی قرار میگیرد.

روش انجام كار

دراین تحقیق از ابزار مصاحبه اکتشافی و نیمهساختار یافته با مطلعین کلیدی استفاده شده است .نمونه-
گیری ،به صورت هدفمند و راهبردی بود و «اطالع رسانان» براساس اهداف خاص تحقیق و راهبردهای حل
مساله ،انتخاب شدهاند .برحسب محتوای مصاحبه اکتشافی با اطالعرسانان و به روش گلولهی برفی ،مراجعه به
اطالع رسانان دیگری ضرورت یافت ،نمونهگیری و مصاحبه ،تا زمانی ادامه پیدا کرد که فرایند تجزیه و تحلیل
و اکتشاف به اشباع نظری برسد(فراستخواه.)۱۳86 ،
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با  ۱7نفر از اطالع رسان کلیدی مصاحبه اکتشافی صورت گرفت آنها در  ۳گروه و ازبین کسانی بودند که
با مساله درگیر بودند و با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .نمونهبرداری ،بر مبنای اشباعنظری بود.
اطالع رسانان کلیدی در سه گروه به شرح زیر انتخاب شدهاند:
 .۱مدیران موسسات تبلیغاتی برتر کشور
 .2مدیران دولتی با سمتهای مرتبط
 .۳کارشناسان و مشاوران تبلیغاتی
برخی از مصاحبهشوندگان از مطلعین کلیدی دیگری نام میبردندکه نویسنده درصورت تشخیص ضرورت،
با روش گلوله برفی ،به سراغ مصاحبه با آنها نیز میرفت .با سه نفر از مطلعین کلیدی ،نویسنده دو بار (مجزا و
با فاصله زمانی) مصاحبه کرد .دادهها و اطالعات به دست آمده از مصاحبهها ،ابتدا کدگذاری باز و محوری
شدند و در همین راستا کدگذاری انتخابی انجام گرفت و از مصاحبهها مجموعاً  690گزارهی مفهومی اولیه در
مرحله کدگذاری باز و  ۱۱4گزارهی مقولهای در مرحله کدگذاری محوری ،به دست آمد و نهایتاً در مرحله
کدگذاری انتخابی ،قضایایی که روابط تعمیم یافته میان مقوالت را منعكس میدارند ،وضوح کافی پیدا کردند و
مدل  GTفراهم شد.
مرحله کدگذاری باز 690 :گزاره مفهومی اولیه
مرحله کدگذاری محوری ۱۱4 :گزاره مقولهای
 .۱مدیریت  6مقوله .2 ،ساختار سازمانی ۱2مقوله .۳ ،رفتار سازمانی 7مقوله.
 .۱فرهنگ  ۵مقوله .2 ،محیط کسب و کار  6مقوله .۳ ،تكنولوژی  ۱مقوله.
سه سطح ،سطح خرد  ۳مقوله ،سطح متوسط  ۵مقوله ،سطح کالن  6مقوله.
 .۱تهدید موجودیت سازمان  4مقوله .2 ،مهارتهای فردی  2مقوله.
مرحله کدگذاری انتخابی 4 :مولفه نظریه
موجبات علی= 2۵مقوله ،شرایط و زمینه= ۱7مقوله ،عاملیت و کنش (راهبردها و مداخالت)=27
مقوله ،بروندادها ،پیامدها و نتایج= 4۵مقوله.
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نمودار شماره ( :)1نقشه مفهومی كارآفرینی سازمانی در موسسات تبلیغاتی

به منظور اعتباربخشی به مدل اولیه جلسه هماندیشی با تعدادی از مصاحبه شوندگان (به صورت گروه
کانونی) تشكیل گردید ،و بر اساس اطالعات جمعآوری شده در آن جلسه ،در مدل ابتدایی اصالح و جرح و
تعدیلهایی صورت گرفت و مدل مذکور در قالب مدل شماره ( )۱اصالح و نهایی شد.
برنامهریزی و تدوین استراتژی که به آن از زاویه کوتاهمدت بودن برنامهها و نیز نبود رویكرد استراتژیک
در برنامهریزیها و فقدان اهداف بلند مدت به آنها نگریسته شده است ،به عنوان زیرمجموعهای از موجبات
علی دستهبندی شده بودکه حاضرین متفقالقول بر ضرروت قرارگیری در عوامل زمینه و محیط کسب و کار
تاکید داشتند .به عالوه در دسته موجبات علی و در مقوله ساختار سازمانی بر اضافه نمودن مقولهای تحت
عنوان واحدهای تخصصی با دو زیرمقوله تعدد سرویسها و رویكرد اجراکاری و غیرتخصصی اذعان کردند.
یافتههای تحقیق

خالصه مهمترین یافتههای تحقیق ،بر اساس اهداف اختصاصی تحقیق و در چهار نظریه .۱ :موجبات
علّی  .2شرایط و زمینهها  .۳مداخلهگر  .4نتایج و پیامدها به دست آمده به این شرح است:
موجبات علّی

مقوله موجبات علّیکه مستقیماً به مقوله کانونی کارآفرینی در سازمانهای تبلیغاتی میانجامید خود از
چند مقوله فرعی تشكیل شده است که عبارتند از  .۱مدیریت  .2ساختار سازمانی .۳رفتار سازمانی.
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 .۱مدیریت :براساس یافتههای تحقیق ،این مقوله خود ازسه مقوله فرعی تشكیل شده استکه عبارتند
از :نگرش کارآفرینانه ،تخصص و ویژگیهای شخصیتی.
 نگرش کارآفرینانه مدیریت و صاحب سازمانهای تبلیغاتی در بروز کارآفرینی سازمانی و تجلّیایدههای کارآفرینانه دربستر سازمان از تاثیر به سزایی برخوردار است .یافتههای تحقیق حكایت از آن دارد
که با توجه به سابقه زمانی نه چندان بلند مدت این رشته از فعالیت داخل کشور و نیز بنا به دالیلی چون
نبود تخصصگرایی در این صنف ،در صورت وجود در شخص مدیر عموماً با دو زیر مقوله ارتباط تنگاتنگ
دارد.
عدم شناخت از دانش مدیریت و اصول اولیهی مدیریت سازمانها و موسسات :نداشتن آموزشهای
مهارتی و دانشگاهی در اغلب مدیران موجب شده است تا از مدیریت تنها عنوانها و سمتهای آن را
بشناسند و از آنجایی که تجربه مدیریت در سازمانهای تبلیغاتی و رسانهای سابقهای دیرپا ندارد لذا بدنه
تخصص مدیریت ،هم به لحاظ تجربه و هم دانش در این عرصه ضعیف است .از سوی دیگر همانند آن
چه که در سایر عرصههای کسب و کار در کشور نیز متداول است وجود پدیده مدیر -مالک نیز یكی دیگر
از عواملی است که رویكرد تخصصگرایی مدیریت را تحت تاثیر قرار داده است.
ویژگیهای شخصیتی مدیریت در بروز یا عدم بروز کارآفرینی در بدنه سازمان و در عرصهی کسب و
کار نقش اساسی دارد .ازمیان ویژگیهای شخصیتی افراد و مدیران کارآفرینکه درتحقیقات پیشین آزمون
شده مورد تایید قرار گرفتهاند و چند ویژگی بیشتر از سایر آنها به عنوان موثرترین ویژگی در این تحقیق
شناخته شدهاند که عبارتند از :نتیجهگرایی ،مهارت ارتباطی و رهبری که ضرورت و کارآمدی آنها توسط
مصاحبهشوندگان تایید و تاکید شد.
 .2ساختار سازمانی :ساختار سازمانی که بیان کننده ویژگیهای درونی یک سازمان هستند ،مبنایی
ایجاد میکند که به وسیله آن میتوان سازمانها را با هم مقایسه نمود .یافتههای این تحقیق حاکی از آن
است که چند ویژگی سازمانی در بروز کارآفرینی سازمانها و موسسات تبلیغاتی نقش بیشتری داشته است
که هر کدام از آنها از حیث نقاط ضعف یا محدودیتهایی که در حال حاضر در سازمانهای تبلیغاتی با
آنها رو به رو هستیم مورد بررسی قرار گرفتهاند.
واحدهای تخصصی یكی از اصلیترین عوامل زیرمجموعه ساختار سازمانی درموسسات تبلیغاتی است.
فعالیتهای تبلیغاتی در استانداردهای بینالمللی از مشاغل بسیار تخصصگرا محسوب میشود .فرایند
تبلیغات از زیرمجموعههای متعدد در تبلیغات گرفته تا تولید محتوا ،برنامهریزی رسانه و سنجش اثربخشی
تشكیل شده است .به طور کلی دو رویكرد در ساختاربندی موسسات تبلیغاتی وجود دارد:
رویكرد اول :انتخاب یكی ازحلقههای فرایند تبلیغات به عنوان زمینه مرکزیکسب وکار ارائه سرویس-
های محدود و تخصصیکه دراین روش معموالً پراکندگی زمینههای جانبی خدمات وجود نداشته و تمرکز
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سازمانی موجب عمیقتر شدن و ارتقا کیفیت خدمات ارائه شده میشود ،اما از سوی دیگر بازار کار را
محدود میکند.
رویكرد دوم :در رویكرد دومکه در بازارهای بالغتر روی میدهد تولد هولدینگهاییکه همه مجموعه
خدمات را ارائه میدهند که هر کدام در قالب یک سازمان جداگانه اما زیرمجموعهی شرکت مادر فعالیت
میکنند.
 .۳رفتار سازمانی :رفتار سازمانی از دیگر زمینههایی استکه در گروه موجبات علی برای شناخت
دالیل بروز یا عدم بروز کارآفرینی سازمانی در موسسات تبلیغاتی مورد بررسی قرار گرفته است .که پنج
زیر مقوله را شامل شده است که عبارتند از :حمایت سازمان ،کار تیمی ،رهبری ،وفاداری و انگیزش
حمایت سازمان از ایدههای نو و زمینههای کارآفرینیکه ازسوی بدنه سازمان شناسایی و یا ایجاد میشود،
یكی از موثرترین زمینههای گسترش کسب و کار و تقویت کارآفرینی سازمانی است .عدم دسترسی به
منابع برای ایجاد زمینههای الزم و تبلور فرصتهای کارآفرینی معرفی شده از سوی بدنه سازمان عمده-
ترین نقطه ضعف در سازمانهای تبلیغاتی است که خود ناشی از دو دلیل عمده است :اول عدم توانمندی
مالی و تخصصی سازمان برای سرمایهگذاری و امتحان فرصتهای جدیدکسب وکار و دیگر ضعف دانش
تخصصیکه امكان ارزیابی و یا اصالح فرصتهای مطرح شده را از مدیریت میگیرد و به ناچار تن به
نادیده گرفتن فرصتها میدهد .البته عدم ثبات اقتصادی و نبود آمار اطالعات الزم برای اتخاذ تصمیمات
درست نیز از عوامل جانبی کندی و رکود در کارآفرینی رسانهای است.
شرايط و زمینهها

موجبات علّی ،در شرایط خاص محیط شكل میگیرند و درنتیجه برای توضیح این فرایند ،نیاز به فهم
شرایط است .مقوله شرایط و زمینهها ،خود از چند مقوله فرعی تشكیل شده است ،که بدون ترتیب اهمیت
عبارتند از .۱ :عوامل فرهنگی  .2محیط کسب و کار  .۳تكنولوژی.
محیط فرهنگی یكی از زمینههای تاثیرگذار بر فرایند ارتباطات و کسب و کار تبلیغات است .از آن جایی
که محتوای فعالیت سازمانهای تبلیغاتی و رسانهای به طور اخص در ارتباط تنگاتنگ با فرهنگ است ،از
این رو در این پژوهش ،زیر مقوله اصلی فرهنگ مورد بررسی قرار گرفته است:
الف) فرهنگ اجتماعی :آنچه درذهن افكار عمومی و صاحبان کاال و خدمات از فعالیتهای تبلیغاتی شكل
گرفته است بدون شک با مفهوم بیاعتمادی گره خورده است ،بدین معنا که آموزههای فرهنگی و تاریخی
همواره بر این مدعا تاثیر دارد که فرایند تبلیغات به معنای بزرگنمایی ،اغراق و به گونهای دروغگویی است و از
سوی دیگر سوابق شغلی دستاندرکاران این صنف ناظر بر بیثباتی و غیرتخصصی بودن ساختار سازمانی آن-
ها است ،از این رو بیاعتمادی به خود سازمان و خروجی آن (کیفیت خدمات ارائه شده) منجر به لطمه دیدن
اعتبار این صنف از سوی مخاطبان و مشتریان شده است.
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ب) .بنابر یافتههای این تحقیق ،فرهنگ و ارزشهای سازمانی که تعریف دقیق و بهبود مستمر آنها،
زمینهساز تعامل موثر اعضای سازمان با یكدیگر و سایر سازمانهای ذینفع مشتریان است ،دچار ضعف
اساسی است .ارزشهایی که در صنف رسانه از الزامات محسوب شده و در حال حاضر شفافیت به مفهوم
ارائه اطالعات کافی و صادقانه درخصوص فعالیتهاییکه ازسوی مشتریان به پیمانکاران تبلیغاتی واگذار
میشود از معضالت اصلی است که اعتماد مشتریان را جلب ننموده است .محدود بودن تعداد شرکتهای
تبلیغاتی ،منجر به این شده است که مشتریان گزینههای محدودی از پیمانکاران پیش روی خود داشته
باشند و این به معنای گردش اطالعات رقبا در بین پیمانکاران است و از آنجایی که در بازار رقابتی
اطالعات اختصاصی مشتریان از ارزش بسیار باالیی برخوردار است ،متاسفانه انتقال غیر اخالقی این
اطالعات از طریق موسسات تبلیغاتی ،به دلیل ضعف در ارزشهای سازمانی از جمله رازداری ،معضالت
اعتباری زیادی بر فعاالن این صنف به وجود آورده است و این امر موجب شده تا میزان مسئولیتپذیری
در پی آن از سطح مطلوبی برخوردار نباشد که این معضالت فرهنگی و ارزشهای سازمانی از دالیلی
است که پروژهای کارآفرینی و کشف فرصتها از سوی مشتریان با استقبال رو به رو نمیشود.
جایگاه و هویت شغلی شاغالن درعرصه تبلیغات و موسسات تبلیغاتی به دلیل فرهنگ اجتماعی حاکم
بر این فضا و البته نتایج فعالیتهای پیشین در مجموع نسبت به ایجاد روند گسترش زمینههای کسب و
کار مثبت نبوده و با مشكل هویتی رو به روست ،که این مشكل هویتی بر حمایتهای قانونی و دولتی نیز
تاثیر منفی گذاشته است.
محیط کسب و کار :شامل تمامی عواملی میشود که کسب و کار تبلیغات را احاطه کرده است .یافتههای
تحقیق نشان میدهد که حداقل  ۳گروه از عوامل محیطی بر کارآفرینی در حوزه رسانه و تبلیغات تاثیر مستقیم
داشته است که عبارتند از .۱ :ارتباط با سازمانهای بینالمللی  .2عوامل اقتصادی  .۳سیاست و موضوعات
وابسته به آن.
ارتباط با سازمانهای بینالمللی که در اصل ریشهی اصلی آنچه تحت عنوان الگوبرداری (در بخش
موجبات علّی) بدان اشاره شد ،به شمار میرود.
 سیاست :عوامل سیاسی که جدا کردن آنها از عوامل اقتصادی امكانپذیر نیست ،به طور غیرمستقیم برکارآفرینی در فضای تبلیغات و رسانه اثر میگذارد که از آن به عنوان محدودیتهای فكری و اجتماعی نام برده
میشود ،تصمیمات سیاسیکه عرصههای اقتصادی را بهطور مستقیم هدف قرار میدهند محدود و همه عوامل
سیاسی هستند که فضای کارآفرینی در عرصه رسانه را مانند سایر زمینهها متاثر میکنند .به طور کلی میتوان
گفت رکودهای زمینهای و زیرساختی از پیامدهای اصلی عوامل سیاسی به شمار میروند.
 عوامل فنآورانه :اگر چه فضای رسانهای ،تبلیغاتی و ارتباطات ،امروزه بیش از پیش به فنآوری وکارکردهای آن وابستگی پیدا کرده است اما هنوز عوامل فنآوری بهعنوان حلقههای فرایندهای پشتیبانی
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به شمار میروند که درصورت دسترسی و بهرهمندی ازآنها در ارتقای کیفیت و تسهیل امور تاثیر مستقیم
دارد اما در تولد زمینههای کارآفرینی کلیدی نیست.
کشور ما در این عرصه از نیروهای مولد خود فنآوری به شمار نمیرود از این رو باید اشاره کرد که
اگر چه با وجود تكنولوژیها زمینههای کسب و کار جدید در این مرحله فراهم آمده است ،اما از مصادیق
کارآفرینی مطابق با آن چه در تعاریف به آنها اشاره کردیم نمیباشد ،چرا که صرفاً تبدیل شدن به کاربر
برای فنآوریها لزوماً به معنای کارآفرین شدن نیست .از سوی دیگر آن چه که دراین تحقیق بدان اشاره
شده است ناظر بر آن است که ورود فنآوریها در این زمینه نیاز به تعدّد نیروی انسانی شاغل را به شدت
کاهش داده است که خود موجب کوچکتر شدن بدنه سازمانهای تبلیغاتی شده است.
مداخلهگرها

از نظر مصاحبه شوندگان ،هرچند مسئولیت توانایی مدیریت و رویكرد او ناشی ازموجبات علّی و تحت
تاثیر شرایط و زمینههاست ،ولی در این اثنا ،نقش عوامل مداخلهگر را نباید نادیده گرفت ،این عوامل با
مداخالت و راهبردهای خود ،میتوانند این فرایند را تسهیل نمایند .در واقع این مداخلهگرها ،به عنوان
کارگشایان و میانجیهای تغییر عمل میکنند .چه بسا اگر وضع موجود ساختارهای محیطی به حال خود
رها شوند ،هرگز اجازه فراهم آمدن موجبات علّی الزم برای ایجاد فعالیتهای کارآفرینانه اجتماعی داده
نمیشد ،اینجا است که اهمیت این عوامل مداخلهگر خود را نشان میدهد .این عوامل با اقدام و ابتكارات
خود ،باعث بسترسازی و روانسازی فرایند میشوند.
مقولهی مداخلهگرها ،در یافتههای  GTدر این تحقیق ،سه مقوله فرعی را دربرمیگیرد .۱ :سطح خرد
 .2سطح متوسط .۳ .سطح کالن (دولت).
سطح خرد

 .۱در سطح خرد دو زیر مقوله تاثیرگذار توسط مصاحبه شوندگان شناسایی شد که عبارتنداز :مشتری
و مشاوران مستقل.
 مشتریان :مشتریان به عنوان منبع اصلی درآمد و اصلیترین وابسته کاری سازمانها و موسساتتبلیغاتی ،در شكل گیری و تغییر اصول حاکم بر فضای کسب و کار درعرصه تبلیغات مانند سایر زمینه-
ها نقش کلیدی بازی میکند .یافته های این تحقیق سه محور اصلی را از سوی مشتریان به عنوان
مداخله گرهای اصلی شناسایی نموده است.
الف) بیاعتمادی :رابطه اجرایی ،قانونی ،عاطفی و حرفهای بین سازمانهای تبلیغاتی و مشتریانشان
یک مداخلهگر اصلی در چگونگی شكلگیری کارآفرینی در این عرصه شناخته شده است .با اشاره مجدّد
به آنچه که در عوامل زمینهای و ساختاری اشاره کردیم ،همواره هالهای از بیاعتمادی یا به عبارت دیگر
تردید در روشها و چگونگی اعتمادسازی در این فضا بر کل فرایندکاری سایه انداخته است .همان طور
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که پیشتر بدان اشاره شد ،فقدان صنف تخصصی کارگزاران و سازمانها ،وجود رانتها و روابط غیرسالم،
عوامل فرهنگی و تاریخی حاکم بر کسب و کار و کیفی بودن ماهیت کار به لحاظ تاثیرگذاری بر نتایج و
جلب رضایت مشتری و نیز ضعف در سنجش عملكرد کارگزاران و مشاوران موجب شده است تا کسب
اعتماد مشتری به اصلیترین دغدغههای سازمانهای تبلیغاتی به فراموشی سپرده شود.
ب) نبود دانش مشترك میان مشاوران و سازمانهای تبلیغاتی و مشتریان :یكی از اصلیترین دالیل
کوتاهی عمر روابط کاری میان این دو است .همچنین نداشتن امكان تعریف صورت مسالههای مشتریان
و انتقال نیازهای متقابل و دریافت پاسخهای مقتضی ،از تبعات فقدان این دانش مشترك است.
البته عدم بلوغ حرفهای و ساختاری صاحبان کسب و کار و فضای رقابتی خود از مجموعه عواملی است
که در تعریف جایگاه خدمات تبلیغاتی خلل جدی وارد کرده و موجب ایجاد سدّی جدی در برخورد با ایدهها
و فرصتهای کارآفرینی گردیده است .سطح تقاضای مشتری که در اصل پیامد عامل فوق به حساب میآید
خود مداخلهگری جدّی برای تعیین سطح تعامالتی فیمابین شده است.
ضعف تخصص دو سویه (مشتری و کارگزار) باعث شده است تا با دو رویه کلی رو به رو باشیم .اول،
کارگزاران با مشتریانی روبهرو هستندکه نیاز خود را نمیدانند و به دالیل مختلف هنوز به بلوغ کافی برای
بهرهمندی از یک سرویس یكپارچه و تاثیرگذار را ندارند .پس سازمانهای تبلیغاتی با حداکثر ظرفیت کار
نمیکنند و مجبور به استفاده از ابتداییترین و غیررقابتیترین تخصصهای خود هستند و فرصتگسترش
کسب و کار و تعامل و کارآفرینی از آنها گرفته میشود و دوم ،مشتریان توانمندی الزم را در کارگزاران
برای برآورده کردن نیازهای خود نمیبینند و موسسات تبلیغاتی از ایفای نقش خالقانه خود در حل کردن
معضالت و تعریف راهحلهای بیشتر بازمانده و به سطح اجرا کار تنزل پیدا میکند که هر دوی اینها از
سوی مصاحبه شوندگان تحت عنوان سطح نیاز مشتری به عنوان اصلیترین مداخلهگر مطرح شده است.
ج) سطح تقاضای مشتری :این عامل که خود وابستهای است از دو عاملی که در باال بدانها اشاره شد.
این امر واقعیتی انكارناپذیر است که سطح تقاضای مشتریان در بازار و نوع نگاه آنها به کارگزاران تبلیغاتی
از عوامل مهمی برای ارتقا و یا تنزل سطح فعالیتهای پیمانکاران است .واقعیت این است که نوع نگاه
صاحبان کاال و خدمات که خود برگرفته از سطح دانش علمی و فنی آنها است ،در اصل صورت مساله
فعالیتهای شرکتهای تبلیغاتی را تدوین میکند .بعد از پایان دوران جنگ  8ساله ایران و عراق و شروع
دوران سازندگی که با تولد تولیدکنندگان داخلی و تقویت آنها از یک سو و ورود سرمایهگذاران خارجی از
سوی دیگر همراه بوده است درتغییر و ارتقاء روز افزون سطح تقاضای مشتریان تاثیر بهسزایی گذاشته است.
و همچنین بایستی اشاره کرد که ،بخش بزرگی از آنچه امروز تحت عنوان دانش تبلیغات و نوآوریهای
کسب و کار تبلیغات نام برده میشود ،مرهون تقاضای مشتریانی استکه به واسطه حضورشان استاندارد-
های بینالمللی و دانش فنی را با خود وارد بازار ایران کردهاند.
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سطح متوسط

برای ایجاد کارآفرینی درموسسات تبلیغاتی و رسانه در سطح متوسط دو زیرمقوله ذیل بایستی مدنظر
گرفته شود:
صنف و اتحادیه :نقش وجود صنف و اتحادیه در توسعه و شكوفایی هر زمینه کسب و کار برهیچ کس
پوشیده نیست .از آنجایی که موسسات تبلیغاتی و رسانهای در ایران دارای اتحادیه نیستند و صنف نیز در
سطح انجمن صنفی شرکتهای تبلیغاتی به صورت نیمه فعال به حیات خود ادامه میدهد ،بنابراین خود
این امر یكی از اصلیترین ضعفهای بنیادیگسترش زمینههای کسب وکار و کارآفرینی به شمار میرود.
یافتههای این تحقیق سه زیرمقولهی برجسته را مورد بررسی قرار داده است:
الف) نبود واحد نظارتی و ارزیاب باعث شده تا با رشد عرضی شدیدی در این صنف رو به رو باشیم.
علیرغم ثبت قانونی بیش از  4هزار واحد صنفی ،شمار فعاالن جدی در این صنف در سراسر ایران از 40
شرکت تجاوز نمیکند که خود غیرتخصصی بودن و غیر متمرکز بودن دامنه فعالیتها موجب میشود که به
طور مستقیم بر آسیاب آنچه که در زیر مقوله تعامل با مشتریان بدان اشاره شد آب میریزد و بر شكلگیری
یک محیط کاسبکارانه بدون تخصص دامن میزند و از هر گونه فیلتراسیون جدی و طبقهبندی مشاغل
جلوگیری میکند.
ب) نقص ساختاری و ماهیتی صنف به لحاظ پاسخگویی و قدرت اجرایی و تعامل قانونگذاران و
تعریف دامنه عملكرد و زمینه فعالیت واحدهای صنفی موجب شده تالشهای اندك صورت گرفته در
ایجاد نظاممندی در فعالیتهای صنفی همواره ناکام باقیبماند.
ج) ضعف تخصصی و ناکارآمدی اجرایی موجب شده است تا خود فعاالن این عرصه صنف را بهعنوان
باالترین واحد مرجع به رسمیت نشناخته و عمالً به حاشیه رانده شود .البته گفتنی است معضالت فرهنگی
ناشی از ضعف کار گروهی و رویكرد منطقی به فعالیتهای مدنی و  NGOاز عوامل کلیدی ضعف و
ناکارآمدی اجرایی محسوب میشود.
صاحبان رسانهها را میتوان اصلیترین مداخلهگر در سطح متوسط در عرصه تبلیغات به شمار آورد .از
آنجایی که بخش عمدهای از فعالیتهای تبلیغاتی به اطالع رسانی محتوای تهیه شده از طریق رسانهها
از اصلیترین عوامل فعالیتهای تبلیغاتی رسانهای محسوب میشود ،صاحبان رسانهها که دراصل خوراك
و سفارشهای خود را بایستی از سازمانهای تبلیغاتی دریافت کنند به دلیل نبود مالكیت ،روابط کاری
حاکم در بازار حال حاضر تبلیغات ایران خود به گلوگاه تبدیل شده است.
از آن جایی که بزرگترین بخش کسب و درآمد و گردش مالی در فرایند تبلیغات به خرید و فروش
فضای رسانهای اختصاص دارد ،ازاین رو صاحبان رسانه اعم ازصوتی و تصویری ،آنالین ،چاپی و محیطی
به بخش فربه این چرخه تبدیل شدهاند.
نداشتن سازوکارهای سنجش اثربخشیکارکرد رسانهها و نظامهای پایش رسانه و صد البته ضعف دانش
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تخصصی ،باعث شده است که بخش برنامهریزی رسانه و خرید و فروش آن فاقد هرگونه معیار علمی و
قابل ردگیری باشد و عمالً به نوعی فعالیت واسطهگری فروش بدل شده است که فعالیت در آن به کمترین
دانش و مهارت تخصصی نیاز دارد .به گفته خود فعاالن این عرصه آنچه برای موفقیت در این زمینه مهم و
ضروری است دانش اقتصاد و مدیریت مالی است تا دانش تخصصی تبلیغات .از این رو است که گرایش
موسسات تبلیغاتی به مالكیت رسانهها به هر شكل و نیز چرخش از فعالیتهای تخصصی که با سدهای
متعددی رو به رو است به سمت خرید و فروش و واسطهگری رسانهای به گونهای روزافزون وجود دارد.
سطح كالن

کالنترین سطح مداخلهگرها به متولیان نظام آموزشی و قانونگذاران اختصاص دارد که مانند آن چه
که متداول است به نهادهای دولتی و تعامل فیمابین آنها وابستگی تام دارد.
نظام آموزشی :مقصود از نظام آموزشی حال حاضر ،نظام آموزشی دانشگاهی و فنی و حرفهای است که
خروجی آنها علیالقاعده باید نیروی متخصص آماده به کار میباشدکه درایران با ضعف جدی رو به روست.
علیرغم آنکه عمر قدیمیترین دانشگاه صنف تبلیغات در دنیا فراتر از  ۱00سال است ،آموزش دانشگاهی
این رشته درایران عمری کمتر از  ۱0سال داردکه محدود به مقطع کارشناسیارشد در دانشگاه صدا وسیمای
جمهوری اسالمی ایران است که پس از گذشت  ۱0سال هنوز ماهیت داخلی و درون سازمانی داشته و به
عرصه آموزشعالی راه پیدا نكرده است .آنچه بدیهی است حوزه تبلیغات یک زمینه میان رشتهای محسوب
میشود ،آموزشهای مهارتی و هنری نیز سهم به سزایی در آن دارند .قطع ارتباط بین دانش آموختگان
دانشگاهی و تدوین سرفصل براساس نیاز بازار از یک سو و نیز غیردانشگاهی و غیرمنسجم بودن آموزشگاه-
ها از سوی دیگر باعث شده تا فضای غیرتخصصی این زمینه هر روز بیش از پیش بر ریشهی این نهاد نوپا
تیشه بزند .نبود مراکز آموزشی میان دورهای و کوتاه مدت و مهارتی نیز از ضعفهای کلیدی این بخش به
شمار میرود.
نهادهای قانونگذار و متولی :که دراصل عالیترین سطح تاثیرگذار درگروه مداخلهگرها محسوب می-
شوند ،از معضالت جدی رنج میبرند که در قالب سه زیرمقوله اصلی به آنها اشاره میشود:
الف) تعدد متولیان :تعدد متولیان نظارتی ،قانونگذار و پاسخگو درعرصه تبلیغات ایران موجبات آشفتگی
و عدم یكپارچگی رویههای اجرایی و نظارتی شده است.
معاونت مطبوعاتی و تبلیغات وزارت ارشاد ،سازمان زیباسازی شهرداری ،معاونت بازرگانی صدا و
سیمای جمهوری اسالمی ایران و قانون مطبوعات همه و همه متولیان متعددی هستندکه هر کدام به فرا
خور زمینه عملكرد قوانین و نظارتهای خاص خود را دارند که در بسیاری موارد جنبه مدون و مكتوب نیز
نداشته و زمینه سردرگمیکارگزاران و کندی فرایندهای اجرایی را فراهم آورده است .ازسوی دیگر این امر
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موجب پراکندگی و مسئولیتگریزی متولیان از نقش حمایتی و بسترسازیهای الزم شده است و صنف
تبلیغات و شرکتهای وابسته مانند طفل سر راهی از ادارهای به اداره دیگر به گدایی اندکی حمایت و
سازماندهی و یكپارچگی سردرگم هستند.
ب) روزآمد نبودن و عدم تطابق قوانین و رویكردهای اجرایی با آن چه که نیاز بازار پویا و رو به رشد
تبلیغات در دنیا و ایران است ،به عمیقتر شدن این شكاف دامن میزند .ازآن جایی که عرصه تبلیغات هر
روز به واسطه یک نوآوری جدید در زمینه برقراری ارتباط مخاطبان به حیات خود ادامه میدهد .پویایی
قانونگذاران و متولیان و همپایی و همراهی در سازماندهی و دیوانساالر کردن روند تعامل نقش بسیار
موثری در ایجاد انگیزش برای مدیران و صاحبان سازمانهای تبلیغاتی برای کارآفرینی و سرمایهگذاری
در زمینههای گسترش کسب و کار را فراهم میکند.
طوالنی مدت بودن و ناکارآمد بودن فرآیندهایکسب مجوز که خود ناشی از تعدد متولیان است باعث
شده در بسیاری از موارد کسب حمایتها و مجوزها ماهها بعد از بین رفتن فرصت شناساییشده فراهم
گردد.
ج) نقش سازمانهای قانونگذار عمدتاً ماهیتکنترل و نظارتی داشته و غالباً با رویكرد تعیین حدود و ثغور
دامنه فعالیتها شكل گرفته و مدیریت میشود ،این درحالی است که این زمینه کسب و کار درحال حاضر
به عنوان یكی از پیشفرضهای رونق اقتصادی بیش از پیش نیازمند تقویت نقش حمایتی و بسترسازی
است.
پیامدها و نتایج

مطابق نمودار شماره ( )۱و مقولهها و فرایندهای پیش گفته ،سرانجام به مقولهای تحت عنوان نتایج و
پیامدها منتهی میشود .درواقع نظریه برخاسته از دادهها ،ازیک الگوی «اگر ،پس ،آنگاه» استفاده میکند
(فراستخواه .)۱۳8۵ ،بدینمعنا که اگر کنشهای مناسبی متناسب با شرایط و زمینهها وجود داشته باشد
پس موجبات علّی شرایطی فراهم میآورند و آنگاه شاهد پیامدها و نتایج خواهیم بود .مقوله «پیامدها و
نتایج» همان طور که در الگوی مفهومی نمودار ( )۱مالحظه میشود پیامدها خود ،در برگیرنده چند مقوله
فرعی است که بدون قید اهمیت عبارتند از:
پیامدهای تعامل آنچه که یافتههای این بررسی در قالب مدل ارائه شده است ،در خالصهترین حالت
آن تهدید موجودیت سازمانهای تبلیغاتی است ،آنچه که از آن در دانش کارآفرینی رسانه به شاخص
پویایی تعبیر شده است که جزییات بر طبق یافتههای این تحقیق در ارتباط با کارآفرینی سازمانی به شرح
ذیل خالصه شده است:
 .۱جدا شدن فرصتها از بدنه سازمان
 .2خروج سرمایهها و افت گردش مالی
 .۳افت کیفیت خدمات ارائه شده
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