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تاریخ دریافت    1400/02/16 :تاریخ پذیرش1400/03/22:

چکیده
هــدف ایــن مقالــه ،طراحــی مــدل ســازمان کاریزماتیــک بــرای ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران،
بــا توجــه بــه شــرایط ّ
علــی ،عوامــل زمین ـهای و مداخلهگرهــای موجــود اســت .ایــن تحقیــق بــا تمرکــز بــر مبانــی
نظــری مدیریــت کاریزماتیــک ســازمانی ،درصــدد اســت بــه ایــن پرس ـش پاســخ دهــد کــه چگونــه یــک ســازمان
رس�اـنهای میتوان��د چه��رهای کاریزماتیــک را از خــود ارائ��ه دهــد کــه باع�ثـ تمایزــ س�اـزمان شــود؟ بــه ایــن منظــور،
بــا اســتفاده از روش تحقیــق کیفــی و تکنیــک دادهکاوی سیســتمی ،بــا خبــرگان ،اســاتید و مدیــران ارشــد ســازمان
صــدا و ســیما مصاحبــه شــد و بــا رویکــرد نمونهگیــری نظــری ،یعنــی دســتیابی بــه مفاهیــم در مقولههــای
کلیــدی ،تأثیــرات آنهــا و ایجــاد تکــرار دادههــا ادامــه یافــت .در مجمــوع 74 ،مفهــوم در ارتبــاط بــا مقولههــای
دادهکاوی سیســتمی اســتخراج شــد .براســاس نتایــج بهدســتآمده ،اعتمــاد ،شــفافیت ،نــوآوری و ســرمایۀ
اجتماعــی ،نقشــی محــوری را در ارتبــاط بــا ســایر مقــوالت و زیرمقــوالت بــر عهــده دارنــد .در ایــن میــان ،ســرمایۀ
اجتماعــی ،دارای زیرمجموعههایــی ماننــد :فرهنــگ ســازمانی ،احســاس مســئولیت ،تناســب شــغلی ،اعتمادســازی
و تشــکیل تیمهــای خودگــردان اســت .عوامــل و شــرایط ّ
علــی ماننــد :ســاختار ســازمانی ،ماهیــت و مأموریتهــای
ســازمانی ،اصــاح مفاهیــم ،طراحــی اتــاق فکــر ،تعهــد مدیــران ،همگرایــی و ...از جملــه عناصــر کلیــدی احصاشــده
بودن��د .رویکــرد نظارتــی قانــون اساســی ،نــوع مداخلــۀ نهادهــای دولتــی ،ســلیقهگرایی ،میــزان محبوبیــت در
ردههــای داخلــی و میــان مخاطبــان و ماهیــت عمــودی مدیریــت ،موانــع تحقــق مــدل کاریزماتیــک بــرای ایــن
ســازمان رســانهای هســتند.

واژگان کلیدی
کاریزماتیک ،عوامل ّ
علی ،نوآوری ،اعتماد ،صدا و سیما.

* این مقاله بر اساس نظر گروه دبیران و سردبیر فصلنامه ،پژوهشی است.
 . 1دانشــجوی دکتــرای مدیریــت دولتــی گرایــش رفتــار ســازمانی ،مرکــز تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه پیــام نــور،
تهــران ،ایــران( .نویســنده مســئول)
 . 2استاد گروه مدیریت ،مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.

 . 3دانشیار گروه مدیریت رسانه ،دانشکده ارتباطات ،دانشگاه صداوسیما ،تهران ایران.
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مقدمه
در دنيــای رقابتــی امــروز ،در ميــان رســانهها و شــبكههای اجتماعــی الكترونيــك ،معيارهــای
زيــادی بــرای ارزيابــی يــك ســازمان رســانهای مطــرح اســت ،از جملــه :تــوان فنــی ،ذات
درونــی پيــام ،شــيوههای بيانــی ،تحليــل موقعيــت ،تحليــل ذهــن و ...امــا مهمتريــن
معيــار ،ميــزان اعتمــاد رســانهای اســت (ســاروخاني )9 :1394 ،ايــن اعتمــاد اجتماعــی،
جزئــی اساســی از ســرمايۀ اجتماعــی اســت كــه ارتباطــات و شــبكههای اجتماعــی را تقويــت
میكنــد و بــه پيــش میرانــد.
يــك راه رشــد ســرمايۀ اجتماعــی در ســازمان ،داشــتن رهبــران كاريزماتيــك اســت .در
الگوهــای جدیــد کس ـبوکار ،نیــاز بیشــتری بــه رهبــران و افــراد فرهمنــد (کاریزماتیــک) و
الهامبخــش احســاس میشــود (دیرنــداک)2011 ،1؛ آنهــا روابــط شــخصی و محكمــی را بــا
ديگــران بــهوجــود میآورنــد و بــا اعتمــاد كاملــی كــه بــه اهــداف خــود و اطرافيانشــان
دارنــد ،آنهــا را در همســويی بــا ايــن اهــداف ترغيــب میكننــد (رابينــز-706 :1386 ,
 .)707راه دیگــر افزایــش ســرمایۀ اجتماعــی ،توجــه بــه ایــن موضــوع اســت کــه وجــود
قابلیته��ای خ��اص در س��ازمان ،مهمتـ�ر از رهبرــی کاریزماتیـ�ک استــ .بــا آغــاز قــرن بیســت
و یــک و معطــوف شــدن توجهــات از فــرد بــه ســازمان ،طراحــی و شناســایی هویتهــای
خــاص ســازمانی در پاســخ بــه نیــاز ســازمان بــرای بقــا ،اهمیــت بیشــتری پیــدا کــرد .ایــن
توجــه ،در معرفــی چهرههــای ســازمانی ،نمــود بیشــتری پیــدا کــرد .مفهــوم چهــرۀ ســازمان،
از نظــر مبانــی نظــری ،ریشــه در دو نگــرش ســازمان بهعنــوان سیســتم طبیعــی و اســتعارۀ
ســازمان بهعنــوان موجــود زنــده دارد (مــورگان)1383 ،؛ طبــق ایــن دو نگــرش ،ســازمانها
موجوداتــی زنــده و انســانگونه هســتند .در دیکشــنری مریــام وبســتر از چهــره بهعنــوان
ابــزار شناســایی ،نــام بــرده شــدهاســت .2درواقــع ،ســازمانها همچــون انســانها دارای
چهــره هســتند .منظــور از چهــره ،خصایــص مهمــی اســت کــه باعــث شناســایی و تمایــز یــک
ســازمان از ســازمان دیگــر میشــود (اســکات1374 ،؛ ســرلک.)1390 ،
ســازمانهای بــا چهــرۀ کاریزماتیــک ،افــراد را بــرای دســتیابی بــه اهــداف و ایجــاد یــک
اجتمــاع جــذاب بــرای عضویــت ،جــذب میکننــد .بــه عبــارت دیگــر ،آنهــا ســرمایۀ اجتماعــی
1. Dierendonck
2. http://www.merriam-webster.com/dictionary/face
دوره 15
پیاپی 38
تابستان 1400

36

صدا و سیما؛ شرایط و زمینههای تبیین سازمانی كاريزماتيك

قــوی و ســازمانی ایجــاد میکننــد (ســاگاوا و جاســپین .)2009 ،1ايــن ســازمانها بهشــيوۀ

رهبــران كاريزماتيــك ،افــراد را جــذب میكننــد؛ درحالیكــه لزومـ ً
ـا رهبــر كاريزماتيــك ندارنــد.
آنهــا چهــرۀ ســازمانی كاريزماتيــك را ارائــه میدهنــد كــه شــبكههایی بــزرگ و موفــق دارد
و ایــن شــبکهها بــه فرمهــای ضــروری دیگــری از ســرمایۀ مالــی ،انســانی و سیاســی منجــر
میشــوند کــه بــه ســازمان امــکان میدهــد تــا نفــوذش را بیشــتر کنــد و حتــی فراتــر از آن،
چرخـهای از رش��د و نفوــذ را آغاــز کندــ .ســرمایۀ اجتماعــی ،ســازمانها را قــادر میســازد تــا
کارکنــان ،ســهامداران ،تأمینکننــدگان ،خیریــن و نخبــگان جديــد را جــذب کننــد ،کســانیکه
در عــوض ،بــرای ســازمان ،منابعــی مثــل :پــول ،مهــارت ،نفــوذ در عرصــۀ سیاســت ،توجــه
رســانهای و دوســتان و طرفــداران جدیــد را فراهــم میکننــد .بنابرایــن ،طراحــی مــدل
ســازمان کاریزماتیــک ،میتوانــد راهنمــای مناســبی بــرای ســازمانها در شــکلدهی و
تقویــت ســرمایۀ اجتماعــی باشــد کــه عــاوه بــر مزایــای بســیار بــرای ســازمان ،منافــع ایــن
تجمعــ س��رمایۀ اجتماعـ�ی بـ�ه جامع��ه نیـ�ز میرسـ�د .چال��ش سرــمايۀ اجتماع��ی از مشـ�كالت
اساس��ی در رواب��ط س�اـزمانها ،حكومته��ا و جوام��ع محسـ�وب میشـ�ود .کاهـ�ش اعتمـ�اد
شهــروندان ب��ه نهاده��ای دولت��ی بهدلي��ل پ��ارهای از مــوارد ،تشــدید میشــود ،مــواردی
نظیـ�ر :فس��ادهای اداری ،عـ�دم كنتـ�رل ش��هروندان ب��ر س�اـزمانها ،تفــاوت ارزشهـ�ای
ش��هروندان ب��ا س�اـزمانها (دنهــارت ،)2000 ،2ع��دم توــان پاس��خگويی س��ازمانها بهدليـ�ل
س��اختار نامناسـ�ب تصميمگيریهــای س��ازمانی ،عدمتوجـ�ه يـ�ا كمتوجهیــ مديرــان بــه
مس�ئـوليت اجتماع��ی س�اـزمان خــود (رابينســون ،)1980،اس�تـفاده از تعق��ل اب��زاری بهجــای
مبنـ�ا ق��راردادن تعق��ل جوهـ�ری و جداي��ی مديــران از جامعــه (الوانــي.)291 :1380 ،
ســازمانهای رســانهای دولتــی ،بهويــژه در مــواردی کــه مســئوليت خدمــت عمومــی
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دارنــد ،از يــك طــرف ،بهدليــل ماهيــت دولتــی خــود بــا چالــش ســرمايۀ اجتماعــی و
لغزندگــی اعتمــاد اجتماعــی در بیــن مخاطبــان و کارکنــان روبـهرو هســتند و از طــرف ديگــر،
بهدليــل مأموريــت نهايــی خــود در خدمــت عمومــی ،مكلــف بــه رشــد ســرمايۀ اجتماعــی
و فضــای اعتمــاد در جامعــه هســتند .در ســند چشــمانداز جمهــوری اســامی ایــران در
افــق  ،1404کــه در تاریــخ  13آبــان  1382توســط رهبــر معظــم انقــاب بــه ســران قــوای
س ـهگانه ابــاغ شــد ،یکــی از ویژگیهــای جامعــۀ ایرانــی در افــق ایــن چش ـمانداز« ،متکــی
1. Sagawa, Jospin
2. Denhardt
3. Public Service Broadcasting
دوره 15
پیاپی 38
تابستان 1400

37

صدا و سیما؛ شرایط و زمینههای تبیین سازمانی كاريزماتيك

بــودن جامعــه بــه ســهم برتــر منابــع انســانی و ســرمایۀ اجتماعــی در تولیــد ملــی» اســت
کــه ضــرورت پرداختــن بــه ایــن موضــوع در افــق کالن جامعــه و ســازمانهای دولتــی را نیــز
نشــان میدهــد .بنابرايــن ،ارائــۀ مــدل ســازمان كاريزماتيــك كــه بــر ايــن مبنــا شــكل گرفتــه
اســت ،میتوانــد رشــد و بقــای ایــن ســازمانها را تحتتأثيــر قــرار دهــد و قدمــی در راه
تحقــق چش��مانداز جامع�ۀـ ایران�یـ باش��د .از آن ج��ا ک��ه ســازمان صــدا و ســیما ،بهعنــوان
بزرگتریــن ســازمان فرهنگــی رســانهای ایــران ،مجموعــهای از وظایــف خدمــت عمومــی و
آگاهیبخشــی سیاســی -دینــی را در جامعــه بــه عهــده دارد و در انجــام ایــن وظایــف ،نیــاز
بــه ســرمایۀ اجتماعــی بــاال در میــان کارکنــان ،تأمینکننــدگان ،مخاطبــان و سیاســتمداران
دارد ،لــذا مطالعــۀ میــزان ایــن ســرمایۀ اجتماعــی و معیارهــای تأثیرگــذار بــر آن ،بــه
برنامهریزــی بــرای افزای��ش ای��ن س��رمایۀ اجتماعـ�ی کم�کـ میکنـ�د .بــا توضیحــات فــوق،
ايــن پژوهــش بــا طــرح پرس ـشهای زیــر ،درصــدد اســت بــرای رشــد جایــگاه ســازمانهای
فرهنگــی -و بهویــژه ســازمان صــدا و ســیما -گام بــردارد:
الگــوی پارادایمــی ســازمان رســانهای کاریزماتیــک چیســت و ارزشآفرینــی رســانۀ
کاریزماتیــک نیازمنــد چــه کنشهــا و راهبردهایــی و متأثــر از چــه زمینههــا و موانعــی
اســت؟
چهارچوب مفهومی پژوهش
رهبری کاریزماتیک یا تحو لگرا
در مت��ون مختل��ف مدیری��ت ،رهبــر تحــول آفریــن و کاریزماتیــک بــه جــای یکدیگــر اســتفاده
میشــوند (کانگــر و کانانگــو )35 :1395 ،یعنــی مینویســند« :رهبــری کاریزماتیــک یــا
تحو لآفریــن» و حتــی گاهــی از عنــوان «رهبــری کاریزماتیــک /تحو لآفریــن» اســتفاده
میکننــد (بــرای مثــال در آوولیــو و گیبونــز1988 ،؛ هــاوس و شــمیر1993 ،؛ هانــت.)1991 ،
تنــس )2015( 1بــه جمعبنــدی ایــن موضــوع میپــردازد و میگویــد« :در میــان انــواع
رهبــری تحو لگــرا ،کاریزماتیــک و کاربــردی ،دو نــوع اول از رهبــری ،غالبــا بهجــای یکدیگــر
توســط محققــان دانشــگاهی اســتفاده میشــوند ،درحالیکــه نویســندگان دیگــری ،ایــن
دو را بهعنــوان ســبکهای جداگانــه یــا فرایندهایــی کــه بــا هــم تداخــل دارنــد ،معرفــی
میکننــد» .نتیجهگیــری وی بــا مطالعــۀ انتقــادی ســه جنبــۀ ذکرشــده در اختــاف ایــن
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دو نــوع رهبــری ایــن اســت کــه «رهبــری تحو لگــرا و کاریزماتیــک بــا توجــه بــه ارتباطــات
نظــریای کــه دارنــد ،بهعنــوان بخشهــای یــک ســبک رهبــری ،قابلترکیــب هســتند» (ص
 .)405در ادبیــات جدیــد ،ســعی شــده بهجــای اصطــاح «کاریزماتیــک» از معاد لهایــی
مثــل رهبــر اثربخــش یــا رهبــر الهامبخــش اســتفاده شــود کــه در برشــمردن ویژگیهــای
شــخصیتی ،همــان تعریــف رهبــر کاریزماتیــک را دارنــد ،بهعنــوان مثــال ،مینــارد ()1385
در کتــاب «رهبــر الهامبخــش» خــود میگویــد« :رهبــران الهامبخــش معمــوالً تــاش

میکننــد تــا در هفــت مــورد زیــر ،بهتریــن تأثیرگــذاری را داشــته باشــند :ژرفنگــری،
نــوآوری ،الهامبخشــی ،مســئولیتپذیری ،چارهجویــی بههنــگام ،ویژگیهــای فــردی و
پیگیــری» (ص  .)16-15شــاید یکــی از دالیلــی کــه باعــث میشــود در مدیریــت ،از اصطــاح
«کاریزماتیــک» و مطالعــۀ صفــات رهبــران کاریزماتیــک فاصلــه گرفتــه شــود ،اعتقــادی کلــی
در ناکارآمــدی رهبــران کاریزماتیــک باشــد کــه در جملــۀ معــروف دراکــر بهخوبــی منعکــس
اســت .وی در ایــن زمینــه میگویــد« :کاریزمــا صفتــی اســت کــه رهبــران را بــه وادی ســقوط
میکشــاند و آنهــا را بــه افــرادی انعطافناپذیــر تبدیــل میکنــد ،بهگونهایکــه اعتقــادی
راســخ مبنــی بــر خطاناپذیــر بــودن خــود پیــدا میکننــد و دیگــر قــادر نیســتند خــود را تغییــر
دهنــد» (بــه نقــل از مینــارد .)18 :1385 ،کانگــر و کانانگــو تــا ســال  ،1998مبســوطترین
مطالعــه درمــورد رهبــران کاریزماتیــک را در چندیــن مقالــه و کتــاب انجــام دادهانــد .آنــان در
مطالعــۀ ادبیــات پیشــین رهبــری کاریزماتیــک میگوینــد« :بــه نظــر میرســد کــه از دیــدگاه
دنیــای کســبوکار ،فرهمنــدی از لحــاظ نهادینــه شــدن ،یــک پدیــدۀ ضعیــف و شــکننده
اســت» (کانگــر و کانانگــو )44 :1390 ،در آخریــن کتــاب کانگــر و کانانگــو کــه بــا عنــوان
«رهبــری فرهمنــد در ســازمانها » ترجمــه شــده اســت ،آنهــا رهبــران فرهمنــد مثبــت و
منفــی را از هــم تفکیــک کردهانــد ،نقــاط ضعــف و قــوت رهبــران کاریزماتیــک ،راههــای رفــع
ضعفهــا و آفتهــای رهبــری کاریزماتیــک در ســازمانها را مشــخص کردهانــد؛ همچنیــن
الگــوی شــکلگیری رهبــر کاریزماتیــک در ســازمان را طراحــی کردهانــد کــه در شــکل زیــر
ارائــه شــده اســت( :کانگــر و کانانگــو .)1395 ،
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شکل  .1مدل کانگر و کانانگو

سرمایۀ اجتماعی سازمانی در ایران و جهان
ۀ جمهــوری اســامی ایــران در افــق  1404هجــری شمســی
در ســند چش ـمانداز بیستســال 
کــه در ســال  1382توســط رهبــر معظــم انقــاب بــه ســران قــوای ســهگانه ابــاغ شــد،
ویژگیهایــی بــرای جامعــۀ ایرانــی در افــق ایــن چشــمانداز ترســیم شــده اســت .در
طبقهبنــدی بخــش تولیــد ،چنیــن گفتــه شــده اســت« :برخــوردار از دانــش پیشــرفته ،توانــا
در تولیــد علــم و فنــاوری ،متکــی بــر ســهم برتــر منابــع انســانی و ســرمایۀ اجتماعــی در تولید
ملــی» .بــه نظــر میرســد بــا توجــه بــه جایــگاه بیانشــده بــرای ســرمایۀ اجتماعــی ،ایــن
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ســند ،بــه ســرمایۀ اجتماعــی ســازمانی و نقــش آن در تقویــت تــوان تولیــد ،توجــه کــرده
اســت .از زمــان شــکلگیری مفهــوم ســرمایۀ اجتماعــی ســازمانی ،تحقیقــات زیــادی در ایــران
و جهــان بــه ایــن موضــوع پرداختهانــد کــه بــا توجــه بــه کثــرت و تنــوع آنهــا ،بــه مــوارد
متأخــر ک��ه ارتب��اط موضوعیــ بیشــتری دارن��د ،میپردازیــم .ســرمایۀ اجتماعــی در توســعۀ
ســازمان باعــث تقویــت گرایــش بــه نــوآوری و رفتــار شــهروندی ســازمانی (احمــدزاده و
شــکوه ،)1399 ،ایجــاد ســرمایۀ فکــری و تقویــت عملکــرد ســازمانی (زردشــتیان و کریمــی،
 ،)1398افزایــش اشــتیاق کاری (ارجمنــدراد و شــکرکن )1399 ،و تقویــت مدیریــت دانــش
و ظرفیــت ســازمانی (بهرامــی )1397 ،میشــود .همچنیــن ســرمایۀ اجتماعــی در رابطــۀ
بیــن رهبــری دوســوتوانی و هــوش رقابتــی نقــش میانجــی دارد (حســنزاده و همــکاران،
.)1399
ریــو )2015( 1بــه مطالعــۀ تأثیــر دو نــوع ســرمایۀ اجتماعــی ســازمانی پلزننــده و
پیونــدی میپــردازد و میگویــد« :ســرمایۀ اجتماعــی پلزننــده ،دارای اثــرات مثبــت بــر
عملکــرد ســازمانی اســت ،امــا در زمــان مشــکالت مالــی ،شــوکهای منفــی را تشــدید
ً
دقیقــا برعکــس اســت» (ص  .)18ایــن مطالعــه،
میکنــد .ســرمایۀ اجتماعــی پیونــدی

اســتدالل میکنــد کــه بیــن دو نــوع ســرمایۀ اجتماعــی پلزننــده و پیونــدی (بیرونــی
و درونــی) نبایــد انتخــاب کــرد ،بلکــه مدیــران ارشــد ،بســته بــه موقعیتهایــی کــه در
ســازمان خــود بــا آن مواجهانــد ،تعــادل آنهــا را نیــاز دارنــد.
رهبری کاریزماتیک و سرمایۀ اجتماعی
بنیــس 2بیــان م ـیدارد کــه نفــوذ در افــراد و برقــراری ارتباطــات در قالــب گــروه و تیــم ،از
ـری مدیــر ،معنــی پیــدا میکنــد.
جملــه وظایــف اصلــی مدیــران اســت کــه در نقــش رهبـ ِ
بنابرایــن ،بــه نظــر میرســد کــه رهبــری اثربخــش ،قــادر خواهــد بــود ســطح ســرمایۀ
اجتماعیــ در س��ازمان را بــاال بب�رـد (بنیــس .)5 :2007،بدیــن و کرونــا )2008( 3اذعــان
میدارنــد کــه رهبــران ،نقشــی مهــم در بهبــود ســرمایۀ اجتماعــی دارنــد و ایــن کار را از
طریــق تســهیل فعالیتهــای دســتهجمعی و ایجــاد هماهنگــی و حــل مســائل انجــام
میدهنــد (ص  .)13وجــود رهبــران در ســازمانها میتوانــد بــه ایجــاد تیمهــای منســجم
1. Ryu
2. Bennis
3. Bodin, &. Crona
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منجــر شــود و بــه همیــن طریــق ،ســرمایۀ اجتماعــی نیــز افزایــش یابــد (تنســلی:2007 ،1
 .)353در حقیقــت ،رهبرانــی کــه مســئولیتپذیری و امــور اخالقــی را ارج مینهنــد ،چــه در
بخــش دولتــی و چــه در بخــش خصوصــی ،میتواننــد بــه ایجــاد ســرمایۀ اجتماعــی اقــدام
کننــد .ایــن رهبــران ،شــبکههای ارتباطــی و پیونــد افــراد بــه یکدیگــر را تقویــت میکننــد و
اعتمــاد میــان افــراد را فزونــی میبخشــند (چــان و مــاک .)330 :2014 ،2در هنــگام بررســی
تأثیــر ســبک رهبــری بــر روی ســرمایۀ اجتماعــی ،دو مشــکل ظاهــر میشــود؛ نخســت آن
کــه بهمنظــور دســتیابی بــه ســرمایۀ اجتماعــی ،الزم اســت ارتباطــات در قالــب شــبکههای
ســازمانی افزایــش یابــد .بنابرایــن بــا افزایــش ارتباطــات ،نقــش رهبــر بهعنــوان یــک فــرد،
کمرنــگ میشــود و خــود رهبــر بهعنــوان یــک عضــو در شــبکۀ عظیــم ارتباطــات ایجادشــده
عمــل خواهــد کــرد (زاکارو و کلیموســکی .)24 :2001 ،3دوم اینکــه بــا افزایــش وســعت
شــبکۀ ارتباطــی ســازمانها ،زیرگــروه و زیرشــبکههای مختلفــی در ســازمان ،بــا منافــع
مختلفــی شــکل میگیــرد (شــاو ،)16 :1971 ،4کــه ممکــن اســت منافــع آنهــا بــا اهــداف
ســازمان در تضــاد باشــد .زاکارو و کلیموســکی بــا بیــان مشــکالتی از ایــن قبیــل ،چنیــن
بیــان میدارنــد کــه امــکان دارد رهبرانــی بــا ویژگــی تحو لآفریــن ،بتواننــد خــود را در مرکــز
شــبکههای ارتباطــی قــرار دهنــد ،تضادهــای مختلــف در ســازمان را مدیریــت و نقــش خود را
بهعنــوان تســهیلکنندگان کســب ســرمایۀ اجتماعــی ایفــا کننــد .بـ َرس نیــز معتقــد اســت
بــرای مرتفعســازی آســیبهای تدریجــی ناشــی از ســرمایۀ اجتماعــی ،میتــوان اقــدام بــه
احیــای تشــکیالت و ایجــاد شــبکههای ارتباطــی انبــوه کــرد کــه بازســازی اعتمــاد ،انتظــارات
و تعهــدات مشــترک و هنجارهــای مشــترک را ممکــن میســازد .ایــن امــر بهنوعــی ،نیــاز

بــه رهبــری تحو لآفریــن را آشــکار میکنــد .چنیــن ســازمانی احتمــاالً «نیازمنــد رهبرانــی
اســت کــه ارزشهــای جمعــی راـ کــه میتواننــد ســازمان را در مســیری فراتــر از ترجیحــات
شــخصی هدایــت کننــدـ در اولویــت قــرار میدهنــد» (بــراس .)147 :2001 ،5مککوئــن

6

( )2012بــر تیمهــای کاری متمرکــز اســت و بــا طبقهبنــدی افــراد مشــغول در تیمهــا بــه
1. Tansley
2. Chan , Mak
3. Zaccaro & Klimoski
4. Shaw
5. Brass
6. McKeown
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افــراد رويايــی ،عملگــرا و پردازنــده 1میگویــد «فــرد همافــزا پيونــد از دســت رفتــۀ گــروه
در تبدیــل شــدن بــه يــک تيــم اســت .او ايــن کار را بــا غنیســازی و تبديــل نــوع تعامــل
بيــن افــراد رويايــی ،عملگــرا و پردازنــده در گــروه ،انجــام میدهــد» (ص  .)11مککوئــن
همافــزا را بــا  9مهــارت در دو طبقــۀ مهارتهــای بهــرهوری شــخصی و مهارتهــای کار
گروهــی معرفــی میکنــد و دو رویکــرد کلیــدی کــه عبارتانــد از« :تمرکــز بــر آنچــه بــرای
شــرکت (ســازمان ،بخــش ،پــروژه ،گــروه يــا تيــم) بهتريــن اســت» کــه «بــه ســطح بااليــی
از چش ـمانداز فعاليتهــای تيــم» منجــر میشــود و «تعهــد شــخصی» را بخــش اســرارآمیز
کار میدانــد کــه «ايــن نُــه مهــارت نسـ ً
ـبتا پيشپاافتــاده را بــه چيــزی بســيار ويــژه تبديــل

میكنــد» (ص  .)13بــه گفتــۀ شــریبر و کارلــی« )2008( 2رهبــران تطبیق ـی کســانی هســتند
کــه در شــکل دادن بــه ســاختار ارتباطــی ،مؤثرنــد و بــه پیشــبرد تکامــل مشــترک انســانی
و ســرمایۀ اجتماعــی کمــک میکننــد» (ص  .)294آنــان ضعفهــای عملکــرد رهبــر ســنتی
در عملکــرد پیچیــدۀ ســازمانی را شــرح میدهنــد و راهحــل را در ظهــور رهبــران تطبیقــی
بــا محوریــت افزایــش ســرمایۀ اجتماعــی ســازمانی میداننــد؛ امــا ویژگیهــای ایــن رهبــر
را شــرح نمیدهنــد .نظریههــای هنجــاری بــه تشــریح بایدهــا و نبایدهــای حاکــم بــر
وســایل ارتبــاط جمعــی یــا بــه عبارتــی ،نظامهــای کنتــرل و مدیریــت رســانهها میپردازنــد
(مهــدیزاده« .)1396 ،نظریــۀ هنجــاری رســانهها ،بهعنــوان نقطــۀ شــروع ،مجموعــهای
از ایدههــا و اصــول را بیــان میکنــد .طبــق آنهــا ،ســبک فعالیــت رســانهها ،رســیدن بــه
ارزشهــای اجتماعــی مطلــوب را تســهیل میکنــد .بحــث از راهحلهــای قانونــی ،ســازمانی،
عملکــردی و همچنیــن فــردی مربــوط بــه رســانههای جمعــی ،توســط محققــان ایــن زمینــه
در ط��ول زمـ�ان انج��ام ش��ده اس�تـ» (پیونتــک .)49 :2016 ،3مــک کوایــل ( )2006میگوید:
«قلمــرو نظریــۀ هنجــاری بایــد براســاس موضوعــات مربــوط بــه ســاختار رســانهها و اداره
یــا اجــرا[ی آنهــا] ترســیم شــود کــه حــاوی مباحــث پیونــد رســانه و جامعــه اســت .او بــا
توجــه بــه توافقهــای کلــی درمــورد اصــول کــه فراتــر از ارزشهــای گوناگــون در جوامــع
وجــود دارد ،ارزشهــای محــوری در نظریههــای هنجــاری را آزادی ،برابــری (در دسترســی) و
نظــم میدانــد و دو ارزش بــا بــرد کمتــر عینیــت و کیفیــت اطالعــات و کیفیــت فرهنگــی
را نیــز بــه آن میافزایــد» (مــک کوایــل .)184-182 :1382 ،همچنیــن اصــول موردبحــث 
)1. VOP (Visionary–Operator–Processor
2. Schreiber & Carley
3. Piontek
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را قابلاعمــال در ســه ســطح :نهــاد یــا نظــام کل رســانهها ،ســطح ســازمان رســانهای
مشــخص و ســطح مخاطبــان میدانــد (همــان.)183 :
روش پژوهش
روش اجــرای ایــن پژوهــش ،روش دادهکاوی 1سیســتماتیک اســت .در ایــن روش،
جمـعآوری دادههــا و مراحــل کدگــذاری ،بهنحــوی انجــام شــده اســت کــه الگــوی پارادایمــی
مشــخصی را حــول پدیــدۀ مرکــزی کامــل کنــد .کرســول ( )2012ایــن الگــو را بهصــورت
نمــودار زیــر نشــان داده اســت:

شکل  :2مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین ،به نقل از کرسول ()2012

بــر ایــن مبنــا اطالعــات حاصــل از مطالعــات نظــری در مــدل دادهکاوی سیســتمی قــرار
ه دســت آمــد ،ســپس بــا پرسشــنامۀ نیمهبــاز از خبــرگان،
داده شــده و مــدل اولیــۀ بــ 
مــدل ،کامــل شــد .بنابرایــن ،جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش ،کلیــۀ خبــرگان حــوزۀ رســانه
هســتند .بــر ایــن اســاس ،بــرای انتخــاب نمونــه در مرحلــۀ اول ،لیســت اولیـهای از خبــرگان
از میــان اســاتید دانشــگاه بــا تخصــص مدیریــت یــا ارتباطــات و مدیــران کل و ارشــد صــف
و ســتاد ســازمان صــدا و ســیما بــا مــدارک تحصیلــی مرتبــط تهیــه شــد .مبنــای توســعۀ
مصاحبهشــوندگان ،اشــباع نظــری اســت ،بــه ایــن معنــی کــه پــس از اجــرای چنــد مصاحبــۀ
)1. Grounded Theory Methodology (GTM
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ابتدایــی ،در هــر مرحلــه از مصاحبــه ،مدلــی کلــی جمـعآوری شــد ،براســاس مفاهیمــی کــه
ً
بعــدا مشــخص
درســت شــکل نگرفتهانــد یــا شــهود محقــق موضــوع مصاحبــه و خبــره،
میشــد .در نهایــت ،غنــای ایــن مفاهیــم در مــدل مبنــای کفایــت نظــری مصاحبههــا قــرار
گرفــت و در مجمــوع بــا  12نفــر مصاحبــه صــورت گرفــت .ایــن مصاحبههــا در بــازهای
ســهماهه در اواخــر ســال  1397و اوایــل ســال  1398صــورت گرفــت.
پایایی و روایی
در میــان راهبردهایــی کــه بــرای افزایــش و ســنجش پایایــی و روایــی تحقیقــات کیفــی
مطــرح اســت ،هشــت راهبــرد عنــوان میشــود (لینکلــن و گوبــا  )1985 ، 1کــه جــزء مــوارد
ملموستــر و اجراییتــر اســت کــه رعایــت دســتکم دو راهبــرد در هــر پژوهــش کیفــی،
میتوانــد بــرای پژوهــش ،اعتبــاری قابلقبــول ایجــاد کنــد (کرســول:)1391 ،
1 .1مشــارکت و مشــاهدۀ مصرانــه در میــدان مطالعــه کــه بــا تکمیــل مرحلــه بــه
مرحلــه و فعــال مــدل در حیــن انجــام مصاحبههــا و تعامــات اولیــه بــا خبــرگان
ســازمانی کاریزماتیــک همــراه بــوده اســت.
دربــارۀ ماهیــت مــدل و چهــرۀ
ِ
2 .2همهجانبهگرایــی یــا مثلثســازی .ایــن فراینــد ،مســتلزم کســب شــواهد
تقویتکننــده از مأخذهــای متفــاوت بــرای روشــن کــردن یــک مضمــون یــا نــگاه
اســت .در ایــن راســتا ،مصاحبههــا بــا تحقیقــات کتابخانــهای و جســتوجو و
مطالعــۀ مطالــب عنوانشــده از طــرف خبــرگان ،تکمیــل شــده اســت.
3 .3مــرور یــا بازخــورد همتایــان .2لینکلــن و گوبــا ( )1985نقــش همتایــان را هماننــد
نقــش مدافــع منتقــد 3میداننــد؛ فــردی کــه پژوهشــگر را صــادق نــگاه م ـیدارد
و پرســشهای چالشبرانگیــز درمــورد روشهــا ،معانــی و تفاســیر میپرســد.
بهدلیــل تبحــر بیشــتر خبــرگان ایــن تحقیــق در موضــوع روش تحقیق و مد لســازی
در مدیریــت و ارتباطــات ،بخــش مهمــی از پیشجلســات مصاحبههــا بــه فراینــد
پیشــرفت مــدل و اجــرای روش تحقیــق اختصــاص مییافــت و از نظــرات آنــان در
ایــن مــورد اســتفاده میشــد.
1. Lincoln & Guba
2. Peer review or debriefing
3. Devil’s Advocate
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4 .4تحلیــل مــوارد منفــی .1پژوهشــگر فرضیههایــش را در حیــن پیشــرفت پژوهــش
و در پرتــوی شــواهد منفــی یــا نامســاعد اصــاح و تعدیــل میکنــد .فرضیههــای
اولی ـهاش را آنقــدر تعدیــل میکنــد تــا بــا همــۀ مــوارد ســازگار شــود .در حیــن
مصاحبــه بــا خبــرگان ،مــواردی از جملــه تلقــی از مفهــوم کاریزمــا بهعنــوان
خودکامگــی ،ســلطۀ نخبــگان و چالشهــای ارزیابــی عملکــرد در یــک ســازمان
کاریزماتیــک عنــوان شــد کــه در پیشــینه ،ســابقۀ زیــادی نداشــت و بــرای افزایــش
اعتبــار ،بــه پایــۀ نظــری افــزوده شــد.
5 .5تصریــح ســوگیریهای احتمالــی پژوهشــگر از آغــاز مطالعــه .پژوهشــگر در
قالــب ایــن تصریحگــری ،درمــورد تجــارب گذشــته ،ســوگیریها ،پیشداوریهــا
و جهتگیریهایــش کــه احتمــاالً بــر تفســیر ارائهشــده و رویکــرد مطالعــه ،تأثیــر

داشــته اســت ،توضیــح میدهــد.
6 .6دریافــت و بررســی نظــر اعضــا .2پژوهشــگر از دیــدگاه مشــارکتکنندگان بــرای
برقــرار کــردن اطمینانپذیــری یافتههــا و تفاســیر اســتفاده میکنــد.
7 .7توصیــف پرمایــه و غنــی .3امــکان قضــاوت درمــورد انتقا لپذیــری یافتههــا را
میدهــد .خواننــده را قــادر میســازد بــه انتقــال دادههــا بــه دیگــر شــرایط و
تصمیمگیــری درمــورد اینکــه آیــا یافتههــا را میتــوان انتقــال داد یــا خیــر .در
مراحــل مختلــف مصاحبــه و کدگــذاری ،عــاوه بــر شــرایط منحصربهفــرد در ســازمان
صــدا و ســیما ،بــه ضرورتهــای ســازمانهای رســانهای و فرهنگــی بــه طــور عــام
نیــز پرداختــه شــده اســت.
8 .8ممیــزان بیرونــی .4بــه یــک مشــاور خارجــی و یــک ممیــز اجــازه داده میشــود هــم
فراینــد و هــم محصــول شرحدادهشــده را ارزیابــی کنــد .لینکلــن و گوبــا (  )1985
ایــن فراینــد را ماننــد حسابرســی مالــی میداننــد .بــرای ایــن منظــور ،کدگــذاری
توســط فــرد دیگــری کــه بــا مطالعــه ارتبــاط نداشــته اســت و نیــز بــا رایانــه بهطــور

1. Negative case analysis
2. Member Checking
3. Thick description
4. External Audit
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همزمــان ،صــورت گرفتــه و از یادداش ـتبرداری و نظــرات شــفاهی مطرحشــده در
پیشــبرد کار کمــک گرفتــه شــده اســت.
همچنیــن اســتفاده از روش دادهکاوی سیســتمی بــا روشــن بــودن مقولههــای پایــه در
تحلیــل پدیــده و جلوگیــری از مغفــول مانــدن ایــن مقولههــا ،بــه افزایــش روایــی کمــک
میکنــد .بهعــاوه در ایــن تحقیــق ،در الیــهای مجــزا بــه ارکان ســازمان شــامل :هــدف،
ســاختار ،نیــروی انســانی (اختیــار و مســئولیت ،پــاداش و خدمــات و ،)...فنــاوری و محیــط
نیــز پرداختــه شــده اســت .همچنیــن بــا توجــه بــه ضرورتهــای ســازمانهای رســانهای،
جزئیــات محیــط شــامل :انــواع ذینفعــان و مخاطبــان نیــز از ابتــدا ّ
مدنظــر بــوده اســت تــا
جامــع بــودن روش ،پوشــش داده شــود.
یافتههای پژوهش
براســاس یافتههــای حاصــل از مصاحبــه بــا خبــرگان و کارشناســان ایــن مطالعــه ،مقولههــا
و زیرمقولههــا در ســه دســتهبندی :معیارهــای ســازمان کاریزماتیــک ،مراحــل ســازمان
کاریزماتیــک و پیامدهــا ،قوتهــا و آســیبها قــرار گرفــت.
معیارهای سازمان کاریزماتیک؛ شرایط ّ
علی
ساــختار س��ازمانی ،طراحـ�ی سیس��تم خودتنظیمــ ،ماهیــت اکتس��ابی کاریزم��ا بوــدن ،اصــاح
مفاهیــم پیشــین ،تکیــه بــر فنــاوری ،همگرایــی درونــی و بیرونــی ،اصــل شــفافیت و چرخــۀ
کســب و دریافــت اطالعــات ،از اصلیتریــن معیارهایــی اســت کــه بــرای کاریزماتیــک بــودن
ســازمان صــدا و ســیما ضــروری اســت .در ادامــه ،بــه تشــریح ایــن مقولههــا پرداختــه شــده
ا ست :
ساختار سازمانی
یکــی از مراحــل اجــرای سیاســت کاریزماتیــک در ســازمان رســانهای ،تغییــر در ســاختار
ســازمانی رادیــکال و یــا ماتریســی اســت .بــه ایــن معنــا کــه پژوهــش و تکثــر آرا در
زیرســاختها و خطمش ـیهای آن مشــهود باشــد و فضــای گفتمانــی آن بــه ســمت تعامــل
چندســویه گام بــردارد .مدیریتهــای افقــی حــذف و ســرعت در اختیــار بخــش تولیــد
قــرار گیــرد .موســویان اینگونــه پیشبینــی میکنــد« :مهمتریــن شــاهدی کــه داللــت
بــر تفکیــک افقــی درون ســازمان دارد ،تخصصگرایــی و بخشبنــدی درونــی ســازمان
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اســت .رســمیت میتوانــد واضــح و صریــح و یــا مبهــم و تلویحــی باشــد» .بــر ایــن مبنــا،
شــرکتکنندۀ همگرایــی درصورتــی محقــق میشــود کــه بــر مبنــای تخصــص و فنــاوری،
افــراد را در بخشهــای مختلــف مســتقر کنیــم و ضمــن حــذف رویکــرد افقــی و حرکــت بــه
ســمت هدایــت عمــودی روابــط و امــور ،بــه اجــرای آن ســرعت بخشــیم کــه ایــن مهــم زیــر
ســایۀ تغییــر خطمشــیها و ســاختارهای یــک ســازمان کاریزماتیــک رخ میدهــد.
طراحی سیستم خودتنظیم
یکــی از کارشناســانی کــه بــر ایــن بــاور نبــود کــه ســاختار قــدرت و ســازمان را بهراحتــی
میتــوان تغییــر داد ،راهــکاری مبنــی بــر ایجــاد سیســتم خودتنظیــم ارائــه کــرد .بــه ایــن
دلیــل ،مــا ایــن مقولــه را بهصــورت جداگانــه در نظــر گرفتیــم .امیــری در اینبــاره گفــت:
ک راه داریــد آنهــم ایــن اســت
«ســاختار را کــه نمیتــوان بــه هــم زد ،شــما فقــط یــ 
کــه یــک سیســتم خودتنظیــم ایجــاد کنیــد کــه در آن ،کســی نتوانــد خــاف اصــول
تعیینشــده حرکــت کنــد .مثــل تفکیــک قــوا کــه شــاید بهتریــن کار در عرصــۀ سیاســت،
همیــن بــوده ،امــا علیرغــم تفکیــک قــوا ،شــما نــگاه میکنیــد در دنیــا دولتهــا همیشــه
تصــرف میکننــد ،ســازمانها دخــل و تصــرف میکننــد .در ایــدهآل میشــد ایــن را دیــد،
امــا در عمــل ،وقتیکــه میآییــد ســازمان کاریزماتیــک ،چــون یــک ســازمانی اســت کــه
مشــورتی اداره میشــود ،بــاز مشــورتی هــم همیــن اســت ،چــون مــا درمــورد بروکراســی،
همیــن بحــث را داشــتیم ،بروکراســی خــودش یــک ســازمان کاریزماتیــک هســت ،بــه قــول
وبــر میشــود یــک قفــس آهنیــن کــه یــک عــدهای حیاطخلوتــی درســت میکننــد و
کســی را هــم در حیاطخلــوت راه نمیدهنــد و بعــد ،زبانشــان را چنــان پیچیــده میکننــد
کــه کســی هــم ســر درنیــاورد».
اصالح مفاهیم پیشین
بــرای آن کــه بخواهیــم بــه ســازمان کاریزماتیــک نزدیــک شــویم ،نیــاز اســت تــا برخــی از
مفاهیــم ،وظایــف ،اهــداف و قوانیــن ســازمان را بــار دیگــر تعریــف کنیــم .یکــی از ایــن
مفاهی�مـ ،خ��ود واژۀ کاریزماتی��ک اسـ�ت .صلواتیــان بیــان میکنــد « :اگــر دنبــال رهبــری
کاریزماتیــک هســتیم بایــد اول تعریــف کنیــم کــه رهبــری کاریزماتیــک یعنــی چــه؟ رهبــر،
ن کســی اســت کــه بــه آدمهــا انگیــزه میدهــد ،نــگاه آدمهــا را بــه افــق روشــن میکنــد،
آ
حرکتشــان میدهــد ،بــه آنهــا انــرژی میدهــد و پشتســر خــود میکشــاند .بــه عقیــدۀ
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وی ،خصیصــه و ویژگــی مدیــران و رهبــران ســازمان صــدا و ســیما بایــد بهگون ـهای باشــد
کــه ابتــدا در میــان کارکنــان و عوامــل درونــی ســازمان ،دارای وجهــۀ محبــوب و قابلقبــول
باشــد .در حقیقــت ،مدیــران کلیــدی بایــد نقــش ناجــی و قهرمــان را بــازی کننــد تــا دیگــران
بــه نســبت رفتارهــای شایســتۀ آنــان ،بــه ســازمان پایبنــد شــوند .بــرای ایــن امــر نیــز اصــاح
و بازتعریــف مفاهیــم رهبــری و مدیریــت ،مســئلهای اســت کــه کارشناســان مؤکـ ً
ـدا بــر آن
اصــرار داشــتند.
اعتماد؛ محور فناوری
مدیریــت فنــاوری اطالعــات و جایــگاه آن در تکامــل یــک ســازمان و دســتیابی بــه اهدافش،
مســئلهای اســت کــه بایــد موردتوجــه مدیــران کاریزماتیــک قــرار گیــرد .شــریفخانی بــر
اهمیــت مســئلۀ فنــاوری و نــوآوری تأکیــد دارد ،امــا معتقــد اســت اگرچــه ایــن دو ،وابســته
بــه یکدیگرنــد و نمیتــوان ســازمان را بــدون آنهــا هدایــت کــرد ،امــا در رســانه ،بایــد هــر
دوی ایــن مــوارد بــا محوریــت اعتمادســازی موردتوجــه باشــند .بــه بــاور وی« :مثــاً شــبکه

راه بینــداز و سـهبُعدی کار کــن ،مــردم برونــد در واقعیــت مجــازی ،اینهــا همـهاش نــوآوری
اســت و همـهاش هــم خــوب اســت ،ولــی ایــن بیشــتر بــرای شــما کاریزمــا ایجــاد میکنــد
یــا مثــاً فــرض کنیــد شــما یــک ســامانه راه میاندازیــد و مــردم اساماس میزننــد ،ایــن

مســتقیم مــیرود روی آنتــن .کــدام بیشــتر اعتمــاد ایجــاد میکنــد؟ آن کــه بــرای شــما
اعتمــاد ایجــاد میکنــد ،شــما را کاریزماتیکتــر میکنــد و شــما را تبدیــل میکنــد بــه آن
عنصــری کــه میتوانیــد بــرای خودتــان فالــوور بیاوریــد و کســانی را بیابیــد کــه بــه شــما
اقتــدا کننــد و افــرادی را بــرای شــما م ـیآورد کــه احســاس امنیــت میکننــد در تعامــل بــا
شــما .وقتــی کــه میخواهنــد بــه یــک نیــاز رســانهای برســند ،میبیننــد اینجــا جایــش
هســت ،اینجــا صــدای واقعــی شــنیده میشــود ،اینجــا حقیقــت گفتــه میشــود ،چــرا؟
چــون خــودم امتحانــش کــردم و شــد .ســازمان کاریزماتیــک چــه نگــرش و رویکــردی بــه
اطالعــات و فنــاوری دارد ،مــا بــه اطالعــات کار داریــم ،چــون بــه مــا میگویــد کــه االن
جایــی کــه مــا داریــم از آن ضربــه میخوریــم و اعتمــاد ،خدشــهدار میشــود ،کجاســت».
همگرایی درونی و بیرونی
تعامــل بخشهــا و نهادهــای درونــی یــک ســازمان بــا یکدیگــر و محیــط بیــرون،
میتوانــد بــه رونــد تحــول آن ســازمان در امــور یــاری رســاند .از ویژگیهــای یــک ســازمان
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کاریزماتیــک ،همگرایــی درونــی بخشهــا و نهادهــا بــا یکدیگــر اســت .امــا در کنــار آن ،بایــد
بــا محیــط بیــرون نیــز در تعامــل تنگاتنــگ و قــوی باشــد .یکــی از کارشناســان ،معتقــد
بوــد کــه« :ی�کـ س�اـزمان میتوانــد بــرای عوامــل خــودش محبــوب باشــد ،ولــی بــرای
بیرونیهــا محبــوب نباشــد و برعکــس ،بــرای داخلیهــا محبــوب نباشــد ،ولــی فضــای
بیرونــیاش محبــوب باشــد» .وی قابلیــت یــک رهبــر را در ایــن میدانــد کــه بتوانــد بــا
ذکاوت و هوشــیاری ،تعــادل میــان درون و بیــرون ســازمان را حفــظ کنــد« :بیبیســی
االن مســئلهاش ایــن اســت کــه افــراد بیرونــی ،بایــد ســازمان را مــال خودشــان بداننــد،
یعنــی فکــر میکنــم مرحلــۀ درون را گذرانــده و دارد راجــع بــه بیــرون صحبــت میکنــد.
ایــن کار راحتــی نیســت کــه شــما بتوانیــد عوامــل درونســازمانی خودتــان را بــه چنیــن
مرحلــهای برســانید کــه بگوینــد ســازمان مــن! و افتخــار کننــد از اینکــه در ایــن ســازمان
دارنــد فعالیــت میکننــد یــا اگــر در جایــی بودنــد و حملـهای ،هجمــهای یــا خدشـهای وارد
شــد بــه ســازمان ،بایســتند و دفــاع کننــد».
روشن بودن هویت شغلی
تشــریح شــفاف وظایــف و جایــگاه و موقعیــت کارکنــان ،مدیــران میانــه و رابطــان
ســازمان ،مســئلۀ دیگــری اســت کــه بایــد در مدیریــت کاریزماتیــک ســازمان صــدا و ســیما
بــه آن بهــا داده شــود .در ایــن زمینــه ،صابریمقــدم معتقــد بــود« :شــفافیت بســیار مهــم
اســت .اینکــه هــر کســی قــرار اســت در یــک پلــن کلــی چــه کاری را انجــام بدهــد ،بســیار
اهمیــت پیــدا میکنــد .بــا ترســیم پلــن کلــی ،ایــن حــس مشــارکت را بــه وجــود آوردیــد.
عمــاً عوامــل ســازمانی دارنــد کمــک میکننــد بــه آن نقشــی کــه مخاطــب میخواهــد
بــرای شــما بعــداً بــازی کنــد .خیلــی راجــع بــه آن نقشــه شــنیدیم ،از طــرف دیگــر ،چــون مؤثر

بودیــد و اثــرش را هــم در مــردم میبینیــد ،میدانیــد کــه اگــر یــک روز ســر کار نیامدیــد،
سیســتم دچــار مشــکل میشــود ،کــدام مشــکل؟ همــان مشــکلی کــه بعــداً میخواســتید

تــازه بــه آن افتخــار کنیــد کــه مــن ...یعنــی آدم ایــن حــس را دارد کــه کار متعلــق بــه
خــودش اســت .ایــن حــس را الزم اســت بــه وجــود بیاوریــد» .بنابرایــن ،برنامهریــزی دقیــق
و شــفاف ،آشــفتگی و تشــویش را از درون ســازمان بــه بــرون ســازمان کنتــرل میکنــد
و ســیمای ســازمان را در هــر دو محیــط ،تضمیــن میکنــد کــه ایــن ،مســتلزم آن اســت

کــه اصــل شــفافیت بــا اختیــارات رهبــری پیوســته شــود تــا شــرایط ّ
علــی ایجــاد ســازمان
کاریزماتیــک مه ّیــا شــود .از ایـنرو ،در مــدل نهایــی ،ایــن دو اصــل در پیونــد و تعامــل بــا
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یکدیگرنــد.
چرخۀ کسب و دریافت اطالعات
در خصیصــۀ یــک ســازمان کاریزماتیــک ،طراحــی یــک سیســتم اطالعرســانی ،ارســال و
دریافــت اطالعــات بــه بدنــه و بخشهــای آن ،امــری ضــروری اســت .بــه گفتــۀ کارشناســان،
ســنتی اطالعرســانی ماننــد خدماتــی کــه روابــط عمومیهــا بــه کارکنــان ارائــه
روشهــای
ِ
میدهنــد ،دیگــر پاســخگو نیســت و روشهــای جدیــد میتوانــد راهگشــا باشــد .در ایــن
زمینــه ،سرشــار بــرای شــبکۀ پویــا اســتراتژیای را در نظــر گرفتــه اســت« :مــا در طــرح و
برنامــه ،شــبکۀ واحــدی را تأســیس کردیــم کــه االن در مرحلــۀ ثبــت دادههاســت .در مرحلــۀ
بعــد میخواهیــم دو کار را انجــام دهیــم :یکــی اینکــه مصاحبههایــی بــا نیروهایــی کــه
قصــد خــروج از مجموعــه را دارنــد ،انجــام دهیــم ،یعنــی هــر کســی کــه میخواهــد از
مجموعــه بیــرون بــرود ،تسویهحســابش بــا مــا ایــن باشــد کــه بــرود بــا بخــش دانــش
ســازمانی بنشــیند ...،اطالعــات و تجرب ـهاش را در مــوارد مختلــف منتقــل کنــد و بعــد کار
دیگــری کــه شــروع میکنیــم ،آمــوزش اســت» .بــر ایــن اســاس ،آمــوزش شــیوههای جدیــد
اطالعرســانی و دریافــت اطالعــات ،از مــواردی اســت کــه میتــوان در ســازمان کاریزماتیــک
انتظــار آن را داشــت ».نــژاد نیــز دســتیابی بــه اطالعــات را امــری مهــم بــرای ســازمان
دانســت و اشــاره کــرد« :طبقهبنــدی را کســی منکــرش نیســت ،طبقهبنــدی اطالعــات جــای
خــودش .کســی نمیگویــد اطالعــات محرمانــه یــا فوقســری را بیاوریــد بگذاریــد رو.
امــا اطالعاتــی کــه دارد در درون سیســتم تولیــد میشــود و دانــش ســازمانی را افزایــش
میدهــد ،اینهــا را بایــد در اختیــار بقیــه هــم قــرار بدهیــم و آنجاســت کــه آدمهایــی پیــدا
میشــوند کــه ایــن اطالعــات را میگیرنــد و تبدیــل میکننــد بــه خالقیــت در ســازمان».
اگــر اشــتراکگذاری دانــش در میــان کارکنــان و چرخــش اطالعــات در فراینــد ســازمان
بهدرســتی انجــام نشــود ،نمیتــوان خالقیــت و موفقیــت را بــرای آن انتظــار داشــت.
مراحل سازمان کاریزماتیک؛ زمینهها
از زمینههــا و عوامــل مهــم مراحــل طراحــی مــدل کاریزماتیــک ســازمان صــدا و ســیما،
بحــث ســرمایۀ اجتماعــی اســت .در ایــن مطالعــه ،ســرمایۀ اجتماعــی ،بهعنــوان مقولــۀ
اصلــی در نظــر گرفتــه شــده کــه خــود دارای زیرمقوالتــی اســت کــه خبــرگان و کارشناســان
بــدان اشــاره کردنــد .فرهنــگ ســازمانی ،تناســب شــغلی افــراد ،اعتمــاد و تشــکیل تیمهــای
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خودگــردان ،زیرمقــوالت ســرمایۀ اجتماعــی را تشــکیل دادهانــد.
فرهنــگ ســازمانی خــود بــه مجموعههــای خردتــری تبدیــل شــده اســت .درواقــع،
فرهنــگ ســازمانی بهمثابــه ســرمایۀ اجتماعــی و ســازمانی اســت کــه بایــد موردتوجــه
سیاســتگذاران واقــع شــود .راهکارهایــی بــرای ارتقــای فرهنــگ ســازمانی مؤثــر توســط
کارشناســان اظهــار شــد .بــرای مثــال ،یکــی از مدیــران ارشــد در اینبــاره معتقــد بــود:
«شــما بایــد بتوانیــد اختیــارات بدهیــد .عــدم تمرکــز بدهیــد و مدیریــت را حــل کنیــد،
سیاســتهای کلــی را همــه میداننــد ،مثــاً همــه میداننــد مــا بــا آمریــکا مشــکل

داریــم .مدیریــت هــم اینطــور باشــد کــه شــما اختیــار بدهیــد و مســئولیت بدهیــد و کار
بخواهیــد دیگــر ،ایــن را چــون نداریــد ،پــس دیگــر نمیتوانیــد .یعنــی مثــاً همـهاش مــن

بایــد خودسانســوری کنــم کــه برســم اینجــا و ایــن میشــود فرهنــگ .فرهنــگ ســازمانی
یعنــی از بیــن بــردن مدیریتهــای فــردی و توزیــع مدیریــت کــه آن ،همــهاش ابتــکار و
نــوآوری را بــا خــود م ـیآورد و باالخــره فکرهــای جدیــد را م ـیآورد و خیلــی کمــک میکنــد
در چهارچوبهایــی کــه داریــم» .دادن اختیــارات بــه مدیــران ،حــذف ســلیقه و نظــر فــردی
در اجراهــا ،تعریــف مســئولیتها در ردههــای مختلــف شــغلی بهشــیوهای گویــا و واضــح و
ایجــاد فضــای خودشــکوفایی در محیــط کار ،میتوانــد در ایــن مــورد بهمثابــه ســرمایهای
مهــم قلمــداد شــود .صابــری مقــدم نکتــۀ مهمــی را در اینبــاره بیــان کــرد« :ســازمانهای
رســانهای خیلــی ســلیقهمحورند ،در ســازمان خــود شــما هــم کامــاً محســوس اســت.

یعنــی آدمهــا کــه عــوض میشــوند ،اصــاً پیداســت خروجیهــای مــا متفــاوت میشــود.
رویکردهــای مــا متفــاوت میشــود» .کنــار گذاشــتن تمایــات و خواســتههای فــردی و
ســلیقهای در مدیریــت ،مســئلۀ دیگــری اســت کــه یــک ســازمان را بــه ســمت ســیمای
کاریزماتیــک رهنمــون میشــود .تشریکمســاعی و ایجــاد فضــای همســانی و هماهنگــی
باورهــا ،گفتارهــا ،گفتمانهــا و نظرهــا ،بــه ارتقــای فرهنــگ ســازمانی متعالــی و ارزنــده،
کمکــی شــایان میکنــد .براســاس گفتوگوهــا ،فرهنــگ ســازمانی ،شــاخصهای مهــم در
ســرمایۀ اجتماعــی اســت کــه پیونــد عمیقــی بــا ســایر عناصــر و عوامــل زمینـهای دارد و در
عیــن حــال ،در مجــاورت ســازمان کاریزماتیــک ،معنــا میگیــرد.
مقولــۀ دیگــری کــه در ســرمایۀ اجتماعــی یــک ســازمان امــری مهــم تلقــی میشــود،
تناســب میــان نیــاز بــه افــراد در مشــاغل گوناگــون اســت .بــه ایــن معنــا کــه نبایــد تعــداد
نفــرات از نیــاز شــغلی ســازمان باالتــر باشــد .در ایــن زمینــه ،ســاعی تنهــا کارشناســی اســت
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کــه بــر ایــن بــاور بــود« :آدمهــا در ســازمان درراســتای آن مأموریــت ســازمانی ،نبایــد بیــکار
باشــند .یعنــی نســبت جذبــی کــه انجــام میدهــی ،بایــد بهگون ـهای باشــد کــه ایــن آدم
چــه در داخــل ســازمان ،بهطــور مســتقیم و چــه در بیــرون ،بهلحــاظ اشــتغال فکــری،
مشــغولیت داشــته باشــد .اگــر آدم زیــاد وارد ســازمان کنــی و کار کــم باشــد ،ناامیــد
میشــود ،خالقیتــش فروکــش میکنــد .پــس اولیــن چیــز ایــن اســت کــه یــک تناســب
جــدی بیــن کار و نفــرات داشــته باشــید و مهمتریــن چیــز ،کار اســت ،اگــر تناســب داشــته
باشــد ،بــه انــدازه باشــد .متناســب بــا جنــس آدم باشــد ،هیــچ چیــز بــه انــدازۀ کار در
افزایــش انگیــزه مؤثــر نیســت».
مطابــق آرای کارشناســان ،عنصــر اعتمــاد ،مقول ـهای بســیار مهــم در رونــد کاریزماتیــک
شــدن یــک ســازمان اســت .بهویــژه اینکــه ســازمانهای رســانهای بــرای تأثیرگــذاری
پیامهــا نیازمنــد اعتمادســازی و جلبنظــر مخاطبانشــان هســتند ،لــذا درک ایــن مســئله
و کاربســت آن در رونــد اجــرای مســائل ســازمان صــدا و ســیما مقول ـهای مهــم و بــاارزش
اســت .نکتــۀ مهمــی کــه در اینجــا اهمیــت مییابــد ،ایــن اســت کــه الزمــۀ ایجــاد اعتمــاد
در چرخــۀ ســرمایۀ اجتماعــی ،ایجــاد وفــاداری در بــاور مخاطبــان اســت .بــه ایــن معنــا
کــه هــر چــه وفــاداری فــرد بــه ســازمان افزایــش یابــد ،بــر ســرمایۀ اجتماعــی آن ســازمان
افــزوده میشــود .عــاوه بــر آن ،ایجــاد حــس مشــارکت در میــان مخاطبــان و بــه همــان
انــدازه در میــان کارکنــان نیــز بــر ســرمایۀ اجتماعــی ســازمان کاریزماتیــک اضافــه میکنــد.
«کاریزماتیــک چطــور ایجــاد بشــود؟ بــه نظــر میآیــد بخــش عمــدهای از آن ،در یــک واژه
نهفتــه و آن ،اعتمــاد اســت .یعنــی اگــر مــردم بــه کســی اعتمــاد بکنند کــه این فــرد ،منفعت
شــخصی نــدارد و بــرای مــردم و بقیــه اســت ،نســبت بــه او ایــن احســاس اخالقمــداری
را میبیننــد .بنابرایــن ،تلفیــق قــدرت عملیاتــی و قــدرت اجرایــی و قدرتمنــدی بهاضافــۀ
اخالقــی کــه مبتنــی بــر ایــن واقعیــت اســت کــه مــن منافــع مــردم را میپذیــرم ،منافــع آن
اجتماعــی کــه شــما اســمش را میگذاریــد ســرمایۀ اجتماعــی ،حــاال چــه نمونــۀ داخلــش،
چــه خارجـیاش ،اگــر ایــن دو تــا را کنــار هــم داشــته باشــد ،میآیــد آن کاریزمــای موفــق را
ایجــاد خواهــد کــرد .یعنــی از آن آفاتــی کــه شــما میگوییــد ،مصــون خواهــد بــود .یقینـ ً
ـا
در نهادهایــی کــه عمومــی یــا غیرتجــاری هســتند ،مشــروط بــر اینکــه آن احســاس اعتمــاد
را بــه وجــود بیاورنــد ،یعنــی شــما چــه بــرای ایجــاد ســرمایۀ اجتماعــی داخلــی ،چــه بــرای
ایجــاد ســرمایۀ اجتماعــی خارجــی ،اگــر بخواهیــد کاریزمــا ایجــاد بکنیــد ،وفــاداری را اضافــه
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بکنیــد بــه ســرمایۀ اجتماعــی ،تــا کاریزمــا رخ بدهــد .الزمــۀ اصلـیاش ایــن اســت».
شــکلدهی بــه تیمهایــی کــه بتواننــد بــه شــیوۀ خودآگاهانــه و تیممحــور بــه وظایــف
ســازمان عمــل کننــد و آن را بــه ســمت اهــداف ســازمان ســوق دهنــد ،از ویژگیهــای
ســازمانهای کاریزماتیــک اســت .بیشــتر کارشناســان در گفتههایشــان بــه ایــن مســئله
اشــاره کردنــد ،لــذا تشــکیل تیمهــای خودگــردان ،مرحلــهای از دســتیابی بــه ســازمان
کاریزماتیــک اســت .در ایــن زمینــه ،نــژاد معتقــد بــود کــه ســازمانهای کاریزماتیــک بایــد
در ساختارشــان بــه تیممحــوری بیشــتر از پروژهمحــوری بهــا دهنــد و بهویــژه ســازمانهای
رســانهای در امــر تولیــد بایــد تیمهایــی را بــرای پیشــبرد کارهــا در نظــر بگیرنــد.
عــاوه بــر ســرمایۀ اجتماعــی ،تعامــل دوســویه ،کارکنــان و وظایــف ســازمانی آنــان،
تعهــد مدیــران بــه ســازمان ،تغییــر در ماهیــت مأموریتهــا ،نــوآوری ،ارزیابــی عملکردهــا،
طراحــی اتــاق فکــر ،خطرپذیــری و حــذف شــکافها و برقــراری عدالــت نیــز از دیگــر شــرایط
زمین ـهای طراحــی ســیمای کاریزماتیــک بــرای ســازمان صــدا و ســیما اســت.
درواقــع ،در مســئلۀ تعامــل دوســویه ،تعامــل مدیــران بــا مدیــران ،مدیــران بــا کارکنــان،
کارکنــان بــا کارکنــان و در نهایــت ،تعامــل ســازمان بــا مخاطبــان یــا مشــتریان و تبــادل
اطالعــات و بهرهگیــری از ســایق آنــان ،بایــد بهگونــهای باشــد کــه مناســبات ســازمانی از
مــدل عمــودی بــه افقــی تغییــر جهــت دهــد .ترســیم ســپهر و فضــای تعامــل مدیــران بــا
کارکنــان در ســازمان کاریزماتیــک بایــد بــه شــیوهای باشــد کــه از حالــت رئیــس و مرئــوس
خــارج و بــه روایتهــای صمیمانــه و ارتبــاط دوســتانه نزدیــک شــود .همچنیــن بایــد ارتبــاط
میــان بدنــه و مخاطبــان مســتحکم شــود .صلواتیــان در اینبــاره میگویــد« :در رهبــری،
مهمتریــن اصلــی کــه مطــرح میشــود ،ارتبــاط اســت .یعنــی زمانــی شــما میتوانیــد بــرای
مــن کاریزمــا بشــوید کــه مــن بــا شــما ارتبــاط داشــته باشــم و حرفتــان را بشــنوم ،یعنــی
بیــس اولیــۀ شــکلگیری یــک رهبــری کاریزمــا ،شــکلگیری ارتبــاط اســت .ایــن ارتبــاط
بــرای یــک ســازمان رســانهای یعنــی چــه؟ چیــزی غیــر از خــود خروجــی آنتـناش میشــود؟

مثــاً شــما ســازمانی بــه نــام ایرانخــودرو هســتید ،میآییــد شــروع میکنیــد یکســری
مســئولیتهای اجتماعــی را بــر عهــده میگیریــد و کار میکنیــد و مــن کاری بــا خروجــی
و محصــول خــودروی شــما نــدارم ،یکســری برنامهریزیهایــی میکنیــد ،یکســری
کارهایــی میکنیــد ،خروجــیاش چــه میشــود؟ اتفاقــی کــه میافتــد ایــن اســت؛ شــما
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آرامآرام بــا اســتفاده از تبلیغــات رســانهای و کمکبــازوی عمومــیات بهغیــر از پیــکان و
پرایــد و پــژو بــا آن بازوهــا بــا مــردم ارتبــاط برقــرار میکنیــد و یــک وجهــۀ ســازمانی مثبــت از
خودتــان ارائــه میدهیــد  ...یعنــی مــن فکــر میکنــم ســازمان کاریزماتیــک ،ســازمانی اســت
کــه یــک وجهــه و یــک منظــر خیلــی مثبتــی در ذهــن کاربرهــا یــا مخاطبــان یــا اعضایــی
کــه بــا آن در ارتبــاط هســتند ،ایجــاد میکنــد» .شــریفخانی دربــارۀ اهمیــت مخاطبــان
در ترســیم ســیمای درونــی و بیرونــی ســازمان صــدا و ســیما بــر ایــن بــاور بــود « :اگــه
شــما مخاطــب مشــخص داشــته باشــید ،اینهــا را شــبکه بکنیــد ،کنــار هــم قــرار بدهیــد،
مثــاً کیسهــای گوگلــی و اپلــی خیلــی خــوب اســت .وقتــی نــگاه میکنیــم اینهــا شــبکه
هســتند و وقتــی میرویــد بیــن اینهــا و صحبــت میکنیــد ،میبینیــد مثــل پرسپولیســی
و اســتقاللیها هســتند ،نســبت بــه همدیگــر یــک چیــزی دارنــد ،اینهــا هــم همینطــور
هســتند و میگوینــد مــا اپلیهــا فــان ،هــر چقــدر کــه اینهــا نزدیکتــر بــه همدیگــر
باشــند ،راحتتــر میتوانیــد بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار کنیــد و هــر چــه ســطح سوادشــان بــه
ۀ اینهــا نزدیــک باشــد،
هــم نزدیکتــر باشــد ،محصــول مشــابهتری کــه بــه ذائقــۀ همــ 
راحتتــر میتوانیــد بــه آنهــا ارائــه کنیــد» .طبقهبنــدی مخاطبــان و حتــی شناســایی عالیــق،
رجحانهــا و ســایق آنــان و کشــف ذائقــۀ رســانهای افــراد جامعــه ،تأثیرگــذاری پیــام را
بــرای صــدا و ســیما بســیار ســهلتر میکنــد و ماحصــل آن ،جــذب مخاطبــی معتمــد و
وفــادار بــه محتــوا و ســیمای ســازمان اســت.
کارکنــان ،مهمتریــن بخــش یــک ســازمان محســوب میشــوند .برنامهریــزی بــرای ارتقــا
و رشــد دائمــی آنــان و تنظیــم سیاســتهای ســازمانی بــر محــور رضایــت و خرســندی
کارکنــان از محیــط کار ،ماننــد یــک تیــر و دو نشــان عمــل میکنــد  .اخــاق کارکنــان در محیط
کار اهمیــت زیــادی در رونــد عملکــرد ســازمان دارد ،بهطوریکــه میتوانــد در موفقیــت یــا
شکســت ســازمان بســیار مؤثــر باشــد .ســاعی در اینبــاره گفــت« :بایــد محیطــی ایجــاد
کنیــد کــه روابــط ،خــوب باشــد ،یعنــی لزومـ ً
ـا قــرار نیســت بهتریــن در کار خودشــان باشــند،
بایــد خوشاخــاق باشــند ،بتواننــد بــا دیگــران همــراه بشــوند ،کار جمعــی بلــد باشــند،
یعنــی پنــج نفــر داشــته باشــید کــه تکتــک اینهــا از پنــج نفــر دیگــر ،مهارتشــان 15-10
درصــد کمتــر باشــد ،ولــی کار جمعــی بلــد باشــند ،حاصلــش شــاید چندبرابــر حاصــل کار
آنهــا ارزش داشــته باشــد».
گاهــی مأموریتهــا و خطمشــیهای یــک ســازمان کــه بــر محــور آنهــا وارد
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نقشآفرینــی شــده ،دچــار کهنگــی و یــا بیثمــری شــده اســت .در ایــن صــورت ،بایــد
مطابــق آرمانهــای جدیــد ،آن را تغییــر داد .یکــی از مدیــران ارشــد در اینبــاره مدعــی
اســت« :نظریههــای مدیریــت کــه خاستگاهشــان صنعتــی اســت و بــا تیلــور و ...شــروع
میشــود ،تــا کار و زمــان و نمــودار گانــت ،وقتــی بــه رســانه میرســند ،جــواب نمیدهــد.

مثــاً بــرای برنامهســازی تلویزیونــی ،هیچوقــت نمیتوانیــد نمــودار گانــت بکشــید .مــن
معتقــدم در حــال حاضــر ،بــرای ایجــاد ســرمایۀ اجتماعــی ،مأموریــت اصلــی ســازمان صــدا
ً
عینــا قابلتبییــن و نهادینهســازی نیســت .ببینیــد مــا کلماتــی در مأموریــت
و ســیما
ســازمان داریــم ،مثــل هدایــت افــکار عمومــی کــه جامعــۀ کنونــی ،آن را برنمیتابــد .اینکــه

ســازمان بگویــد مــن آمــدم افــکار شــما را هدایــت کنــم ،اصــاً جــواب نمیدهــد».

از طرف��ی ،هــر چــه خالقیــت و نــوآوری در رونــد و اجــرای ســازمان باالتــر باشــد ،ســیمای
کاریزماتی��ک آن مش��هودتر اسـ�ت .سرشــار در اینبــاره میگویــد« :دانــش ســازمانی بــه ایــن
معنــی کــه رفتــار مــا بهعنــوان یــک ســازمان ،در مقابــل پدیدههای مختلــف چیســت .انتهای
ایــن ســند راهبــردی شــبکه ،مــا یــک فراینــد داریــم کــه مثــاً آمادهســازی کارهــای خارجــی را

نشــان میدهــد» .امیــری نیــز نــوآوری را در گــرو شــناخت روحیۀجمعــی جامعــه و ایجــاد
حــس مشــارکت دانســت و بــر ایــن بــاور بــود« :نــوآوری بــرای ایــن ســازمان کاریزماتیــک
چطــور میتوانــد نهادینــه شــود؟ بــا مشــارکت جمعیــت .ببینیــد تمــام حــرف من این اســت
کــه بایــد روح جامعــه را در همهجــا ســیال ببینیــم .در روایــات مــا هســت بــرای اینکــه از
تکبــر دور بشــویم ،علمــای علــم اخــاق زیــاد تأکیــد داشــتند ،بــا فقــرا همنشــینی کنیــد .در
اینجــا هــم اگــر میخواهیــم نــوآوری ،نهادینــه شــود ،نــوآوری از جامعــه برمیخیــزد ،نــه از
آن حیاطخلوتــی کــه گفتیــم ،چــون آن حیاطخلــوت ،نوآوریهایشــان خــاص خودشــان
اســت» .بــر ایــن اســاس ،نــوآوری میتوانــد در خدمــت ســاختار ســازمانی واقــع شــود،
امــا پیــش از آن بایــد نهادهایــی گرداننــده و خالــق نــوآوری باشــند .بــا شــناخت زوایــا و
ابعــاد جامعــه و ایجــاد حــس مشــارکت و افزایــش ســطح دانــش ذینفعــان و کارکنــان
ســازمان در ایــن زمینــه ،میتــوان کمــک مؤثــری بــه بهبــود ایــن رونــد کــرد .تشــکیل اتــاق
پیشــنهادات ،یکــی از مــواردی اســت کــه ســازمان را بــه نــوآوری نزدیــک میکنــد .بــه
بــاور کارشناســان ایــن پژوهــش ،نــوآوری بهواســطۀ راهبردهایــی محقــق میشــود کــه از
جملــۀ آنهــا ،گســترش دانــش مدیریتــی ،شــناخت روحیــات جامعــه ،تشــکیل اتاقهــای
پیشــنهادات و ایجــاد حــس مشــارکت در میــان اعضــای ســازمان و بــا محیــط بیرونی اســت.
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یــک ســازمان کاریزماتیــک ،بایــد دارای چشــمی بهمثابــه عقــاب باشــد و نظارتگــری و
دیدهبانــی مداومــی از وضعیــت جامعــه داشــته باشــد .درواقــع ،بایــد بــا احــوال جامعــه
آشــنا بــوده و بهخوبــی ،شــرایط و موضوعــات آن را ّ
مدنظــر قــرار دهــد .در اینبــاره ،امیــری
معتقــد بــود« :اگــر یــک ســازمان بــهجایــی برســد کــه از اهــداف اجتماعــی جلــو نزنــد و
اهــداف خــودش را دقیقـ ً
ـا تنظیــم کنــد و ارزشهایــش را روی ارزشهــای اجتماعــی تنظیــم
کنــد ،ســازمان ،اینجــا نهــاد میشــود و وقتــی نهــاد شــد ،از جامعــه جلــو نمیافتــد ،یعنــی

اســتانداردهای جامعــه را حفــظ میکنــد ،مثــاً مباحــث بازاریابــی کــه مطــرح میشــود،
صــدای دوم مشــتری را ســازمان بالــغ میشــنود ،یعنــی نیــازی کــه جامعــه ،خــودش دارد و
متوجــه نیســت ،چــون انســجام نــدارد را ســازمان بــرآورده میکنــد .چــون ســازمان انســجام
دارد».
خلــق زمینههــای خطرپذیــری و تقویــت روحیــۀ خطرپذیــر در مســئوالن ســازمان،
میتوانــد آنــان را بــه نــوآوری نزدیــک کنــد .در ایــن زمینــه ،یکــی از کارشناســان بــر ایــن
بــاور بــود« :بــرای بــروز خالقیــت ،حداقــل کار ایــن اســت کــه فضــای خالقانــهای ایجــاد
شــود ،فضــای خالقانــه ایــن اســت کــه قــدرت ریســک یــا خطرپذیــری مدیــر و آن افــرادی
کــه دارنــد آن کار را انجــام میدهنــد را بایــد بــاال بــرد ،یعنــی آنهــا از ریســک کــردن ...
رهبــران کاریزمــا هــم همیــن ویژگــی را داشــتند ،اینهــا از نتیجــۀ عملکردشــان ممکــن اســت
 %100خبــر نداشــته باشــند ،امــا قــدرت باالیــی در ریســک کــردن دارنــد ...اگــر گانــدی را در
هنــد نــگاه بکنیــد یــا نمونــه¬ای کــه خودمــان بــا چشــم خودمــان دیدیــم ،اگــر حضــرت
امــام را نــگاه بکنیــد ،آن زمانــی کــه شــروع بــه مبــارزه کــرد ،نمی¬دانســت  %100جریــان مبارزه
بــه اینجــا میرســد» .بــه عقیــدۀ نــژاد ،شــجاعت و جســارت مدیــران کاریزماتیــک ،منجــر
بــه آزمایــش و امتحــان کــردن راههــای گوناگــون میشــود و میتوانــد بــه خلــق و کشــف
نوآورانــۀ راههــای دســتیابی بــه اهــداف نائــل شــود.
آگاهســازی کارشناســان نســبت بــه میــزان اهمیــت توجــه آنان بــه ردههــای تصمیمگیری،
مســئولیتی اســت کــه بــر عهــدۀ مدیــران یــک ســازمان اســت و اگــر کارشناســان ،جایــگاه و
وظایــف خــود را نشناســند ،نمیتــوان انتظــار داشــت کــه چرخــۀ اجــرای ســازمان بهدرســتی
عمــل کند.
تأمیــن بیمــۀ کارکنــان و توجــه بــه حقــوق آن در بخشهــای مختلــف یــک ســازمان،
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مســئلهای اســت کــه درصــورت اجــرای صحیــح ،ســیمای ســازمان را محبــوب و وفــاداری
کارکنــان را دوچنــدان میکنــد .بــه تناســبی کــه در واحدهــا و مجموعههــای مختلــف
ســازمانی ،کارکنــان احســاس برابــری و تســاوی کننــد ،بــه همــان نســبت ،بــه ســازمان
وفــادار بــوده و تــوان خــود را در بهــرهوری ســازمان بــه کار میگیرنــد .شــرکتکنندگان،
ایجــاد تعــادل در حقــوق و مزایــای کارکنــان واحدهــا و زیرمجموعههــای مختلــف ســازمان را
امــری ضــروری در موفقیــت ســازمان میدانســتند .همچنیــن حــذف فاصلــه میــان کارکنــان
بــا مدیــران ارشــد یــا میانــی ،کارکنــان بــا مشــتریان (مخاطبــان) و مدیــران بــا مشــتریان
(مخاطبــان) از دیگــر مــواردی اســت کــه کارشناســان ایــن پژوهــش ،نســبت بــه آن تأکیــد
داشــت .در حقیقــت ،کاریزماتیــک بــودن یــک ســازمان بــه میــزان همگرایــی اعضــای آن از
ردههــای پاییــن تــا بــاال بــا یکدیگــر و ســپس همگرایــی بــا مشــتریان (مخاطبــان) اســت.
همســویی کارکنــان و مدیــران ،نکتــۀ دیگــری اســت کــه در حــذف شــکافها و دســتیابی بــه
ســیمای کاریزماتیــک ســازمان مفیــد اســت .امیــری بــر ایــن بــاور بــود« :اهــداف ،همســو
باشــند ،هــدف رهبــر کاریزمــا در ســازمان بایــد بــا هــدف ســازمان و بــا هــدف کارکنــان،
همــه در یــکجهــت باشــد».
آسیبها و پیامدهای سازمان کاریزماتیک
بهزعــم کارشناســان ،طراحــی مــدل ســازمان کاریزماتیــک بــرای رســانۀ ملــی ،خالــی از
نقــاط ضعــف ،آســیب و موانــع نیســت .درواقــع ،عواملــی بهعنــوان مداخلهگــر در اینجــا
حضــور دارنــد کــه در تبییــن مــدل نهایــی بایــد آنهــا را در نظــر داشــت .کارشناســان بــه
مــواردی اشــاره کردنــد کــه در ادامــه تشــریح شــده اســت:
ســازمان صــدا و ســیما بهدلیــل سیاســت هدایــت و کنترلــی کــه در قانــون اساســی
بــرای آن تعییــن شــده اســت ،همــواره از ســوی عوامــل بیرونــی نیــز تحتتأثیــر قــرار
میگیــرد .از ایــنرو ،رســیدن بــه قلههــای محبوبیــت بــرای ایــن ســازمان ،اندکــی ناهمــوار
اســت .بهگونهایکــه خروجــی آن تحتتأثیــر نهادهــای ناظــر بــر اعمــال آن قــرار دارد.
کســب مجــوز از دســتگاهها و نهادهــای دیگــر حکومتــی و دولتــی ،مســئلۀ دیگــری
اســت کــه مانــع تحقــق ســیمای کاریزماتیــک بــرای ســازمان صــدا و ســیما میشــود .بــه
ایــن معنــا کــه ســازمان صــدا و ســیما براســاس قانــون ،بایــد مطابــق بــا تصمیمــات شــورای
سیاســتگذاری ،شــورای امنیــت ملــی و ســایر نهادهــای امنیتــی و حکومتــی ،بــه اعمــال
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وظیفــه بپــردازد ،لــذا مداخلــۀ ایــن نهادهــا تــا حــدودی مانــع دســتیابی بــه سیســتم
کاریزماتیــک میشــود .در ایــن ارتبــاط ،یکــی از مدیــران کل گفــت« :اگــر قــرار باشــد
کاریزماتیــک باشــد ،باالخــره ایــن ســازمان بایــد یــک مکانیزمــی بــرای قانونگــذاری داشــته
باشــد . .اگــر نقشــی بــرای مدیــر تعریــف نشــده باشــد ،توقــع اینکــه بخواهــد کاریزماتیــک

هــم باشــد ،اصــاً نخواهــد داشــت .مثــاً یــک خبــر را مــن میخواهــم بدهــم ،امــا در
قانــون نوشــته کــه شــورای امنیــت ملــی بایــد مجــوزش را بدهــد ،پــس وقتــی اینطــور

شــد ،دیگــر عمــاً توقــع ایــن را نمیشــود داشــت ،مگــر اینکــه یــک ســطح از اختیــارات را
بگذاریــم».
یکــی دیگــر از عواملــی کــه ســازمان کاریزماتیــک را دچــار آشــفتگی میکنــد ،تـکروی و
ایجــاد حــس دیکتاتــوری در برخــی از مدیــران ردهبــاالی ســازمانی اســت .یکــی از اســاتید
دربــارۀ ایــن عنصــر مداخلهگــر معتقــد بــود« :بایــد گــردش نخبگــی در جامعــه وجــود
داشــته باشــد ،در ســازمان کاریزماتیــک هــم اگــر گــردش نخبگــی نباشــد ،یــک عــده نخبــۀ
خــاص ،دیکتاتــوری خودشــان را بــاز اعمــال میکننــد ،چــون وقتــی کــه گــردش نخبگــی
نیســت ،آن حیاطخلــوت کــه در بروکراســی شــکل میگیــرد ،یعنــی یــک عــدهای میآینــد
حلقــه را میبندنــد ،بعــد دیگــر اجــازه نمیدهنــد کســی در ایــن حلقــه بیایــد و اینهایــی
کــه بیــرون هســتند ،کمکــم خــب اینهــا توانمندتــر هســتند و بــا واقعیتهــا پیونــد دارنــد،
بعــد کمکــم بــا مــردم هــم متحــد میشــوند و نتیجــهاش میشــود ایــن انقالبهایــی
کــه میبینیــد .مــا در کشــورمان ایــن مشــکل را داریــم کــه حلقــۀ مدیریــت کشــور محــدود
اســت ،ولــی ســازمان کــه میگوییــد ،یــک ســاختار دارد ،یــک سلســلهمراتب دارد ،یــک
تقســیمکار دارد ،در عمــل ،مشــکل اســت ایــن .حــاال اینهــا را شــما گفتیــد یــک جایــی بــه
آن توجــه کردیــد ،نــوع نظــام اختیــار و مســئولیت اگــر میخواهــد شــکل بگیــرد ،بایــد
سیســتم تصمیمگیــری مشــارکتی بــه شــکلی باشــد کــه آدمهــا بهطــور مســتمر بتواننــد
ارتقــا پیــدا کننــد» .وی راهحــل ایــن مشــکل را افزایــش اختیــارات نخبــگان در بدنــۀ اصلــی
ســازمان میدانــد.
از مجمــوع گفتوگــو بــا کارشناســان بــه پیامدهــای طراحــی مدلــی کاریزماتیــک بــرای
صــدا و ســیما نیــز توجــه شــد .در حقیقــت ،بــا شــناختی کــه خبــرگان ایــن مطالعــه از
ماهیــت و وظایــف ســازمان صــدا و ســیما داشــتند ،از مجموعهعوامــل و شــرایطی کــه
مســبب تدویــن مدلــی کاریزماتیــک بــرای ایــن رســانه اســت ،پیامدهــای ناشــی از آن نیــز
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موردتوجــه قــرار گرفــت .سرشــار در ایــن بــار گفــت« :ســازمانهای کاریزماتیــک مهمتریــن
مشــکلی کــه دارنــد ،ایــن اســت کــه اگــر آن شــخصیت کاریزمــا از آنهــا بــرود ،ممکــن اســت
فروبپاشــند .لــذا اگــر نشــود ،ایــن شــخصیت نتوانــد عناصــر کاریزمایــی خــودش را تبدیــل
بــه فرهنــگ ســازمانی بکنــد ،اصــا از بیــن م ـیرود .نکتــۀ اساســی ،بحــث جانشــینپروری
اســت» .درواقــع ،کاریزمــا بــودن نبایــد معطــوف بــه شــخص ،بلکــه بایــد معطــوف بــه بدنــه
و شــمایل ســازمان باشــد تــا بــا رفتــن یــا بازنشســتگی یــک مدیــر ،مخــدوش نشــود و
یــا از بیــن نــرود .ســازمان ماننــد فــرد اســت و اگــر بــه خودشــیفتگی برســد ،صدمــات
شــدیدی را متحمــل میشــود .عــاوه بــر خودشــیفتگی« ،از دســت رفتــن کمالگرایــی»
نیــز نقطــۀ منفــی دیگــری اســت کــه ســازمان را دچــار آســیب میکنــد .در ایــن زمینــه،
نــژاد معتقــد اســت« :نبای��د سـ�ازمان اینگون�هـ باشــد کهــ بگویـ�د مــن بــه همــه چیــزی
کــه بایــد میرســیدم ،رســیدهام و بقیــه ،هــر چــه هــم بیاینــد بــا مــن فاصلــه دارنــد .ایــن
خودشــیفتگی ســازمانی اســت».
جمعبندی و نتیجهگیری
براســاس نظــر کارشناســان ،اعتمــاد ،بهعنــوان مهمتریــن عنصــر در ارتقــا و حتــی پیشــرفت
خالقیــت ســازمان معرفــی شــد .بــه ایــن معنــا میتــوان ارتبــاط آن بــا ســایر مقولههــا را
بــه شــکل زیــر ترســیم کــرد:

شکل  .3مدل اولیۀ دستیابی به سازمان کاریزماتیک
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همانطــور کــه شــکل نشــان میدهــد ،اعتمــاد ،تعامــل ،ســرمایۀ اجتماعــی و نــوآوری،
بههمــراه زیرمقــوالت و ریزمقــوالت خــود ،بــه ترســیم و طراحــی ســازمان کاریزماتیــک منجــر
میشــوند .ایــن عوامــل کلیــدی اســت کــه در کنــار ســایر عوامــل ،بازتولیــد میشــود .بــر
ایــن مبنــا ،تغییــر ســاختار و مأموریتهــای ســازمان ،اختیــارات مدیــران ،تعاملگرایــی
و دوســویگی ،مشــارکت مــداوم مدیــران بــا مدیــران ،مدیــران بــا کارکنــان ،کارکنــان بــا
کارکنــان ،کارکنــان بــا مشــتریان (مخاطبــان) ،مدیــران بــا مشــتریان (مخاطبــان) ،و مشــتریان
بــا مشــتریان نیــز امــری مهــم و ضــروری اســت .همچنیــن ســرمایۀ اجتماعــی بهعنــوان
نقطــۀ تثبیتگــر و عطــف مقولههــا در نظــر گرفتــه شــد کــه مهمتریــن و کلیدیتریــن
عناصــر آن در شــکل زیــر بســط یافتــه اســت:

شکل .4مهمترین مقوالت سازمان کاریزماتیک

همانطــور کــه در نمــودار نیــز مشــخص اســت ،ســرمایۀ اجتماعــی ،عاملــی تثبیتگــر
و زیربنایــی اســت کــه زیرمقــوالت زیــادی را دربرمیگیــرد کــه پرتکرارتریــن آنهــا کــه از
جانــب تمــام کارشناســان موردتأکیــد قــرار گرفــت ،وفــاداری ،مشــارکت ،اعتمــاد و فرهنــگ
ســازمانی اســت .بــه ایــن معنــا کــه ایــن زیرمقــوالت در تعامــل تنگاتنــگ بــا ســایر شــرایط

ّ
علــی و عوامــل زمینــهای هســتند .بــر ایــن اســاس ،بــا جمعبنــدی ســخنان کارشناســان،
مــدل نهایــی پژوهــش بــه شــکل زیــر ترســیم میشــود:
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ﻫﻤﺴﺎنﺳﺎزي
ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ
ﺣﺬف
ﺳﻠﯿﻘﻪﻣﺤﻮري

ﺗﻠﻔﯿﻖ واژه رﻫﺒﺮ
و ﻣﺪﯾﺮ

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

رﻓﻊ
ﺧﻮدﺳﺎﻧﺴﻮري

ﻣﺎﻫﯿﺖ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﻐﻞ

ﺗﺸﺮﯾﮏ
ﻣﺴﺎﻋﯽ

ﺑﺎز ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ

اﻧﮕﯿﺰش

ﺣﺲ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺗﯿﭗﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻣﺪﯾﺮان

وﻓﺎداري
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزي
ﺗﯿﻢﻫﺎي
ﺧﻮدﮔﺮدان

ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﻫﻮﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ

ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ

ﺳﭙﻬﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ

دوﺳﻮﯾﮕﯽ

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن/
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن

زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ

ﻧﻮآوري

ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻠﯽ

ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎﺗﯿﮏ

ﺗﯿﻢ ﻣﺤﻮر
رواﺑﻂ
ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎز

ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮﻫﺎ

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد

آﯾﻨﺪه ﻣﺤﻮري

روشﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت

ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮر

رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮي

ﮐﻼنﻧﮕﺮي

اﺗﺎق ﻓﮑﺮ

ﺣﺬف ﺷﮑﺎفﻫﺎ

ﻋﺪاﻟﺖ

ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ

ﺳﻠﯿﻘﻪﮔﺮاﯾﯽ

روﯾﮑﺮد اﻓﻘﯽ

ﻧﻈﺎرت دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي
دوﻟﺘﯽ

ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ

ارزشﮔﺬاري
ﻧﺒﻮد
اﺟﻤﺎع
اﻓﮑﺎرﺳﻨﺠﯽ

ﺧﻼ
ﻧﺨﺒﮕﺎن

ﯾﮑﻪﺗﺎزي

ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ دوﺳﻮﯾﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ذاﺋﻘﻪﺳﻨﺠﯽ
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ﻓﻨﺎوري

اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺤﻮر

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﻧﻈﺎرتﮔﺮي

اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي

ﻫﻮﺷﯿﺎري ﻣﺤﯿﻂ

ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮي

ﭼﺮﺧﻪ اﻃﻼﻋﺎت

ﺗﻌﻬﺪ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ

ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ

ﺑﯿﺮوﻧﯽ

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ

ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪ

دروﻧﯽ

ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ

ﭘﺎداش
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ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ

اﺧﺘﯿﺎرات

ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن

داﺧﻠﯽ

ﺧﺎرﺟﯽ

روﯾﮑﺮد
ﻋﻤﻮدي

ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻢ

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪﺷﻪﻫﺎي
اﻋﺘﻤﺎد

صدا و سیما؛ شرایط و زمینههای تبیین سازمانی كاريزماتيك

همانطــور کــه نمــودار نشــان میدهــد ،هــر کــدام از شــرایط ّ
علــی ،عوامــل زمینــهای
و عوامــل مداخلهگــر ،دارای مقــوالت و زیرمقوالتــی هســتند کــه از ماحصــل گفتههــای
کارشناســان بهعنــوان مدلــی بــرای کاریزماتیــک شــدن ســازمان صــدا و ســیما احصــا شــده
اســت .ســرمایۀ اجتماعــی بهعنــوان متغیــر محــوری ،دربرگیرنــدۀ مقــوالت و زیرمقوالتــی
اســت کــه بهتناســب آن ،ارتبــاط نزدیکــی بــا شــاخصههای ســازمان کاریزماتیــک ایجــاد

میشــود .ایــن مقولــه در میــان شــرایط ّ
علــی و عوامــل زمینـهای ،نقطــۀ ثقلــی بــرای ارتبــاط
زیرمقولههــای هــر یــک از آنــان محســوب میشــود .نــوآوری ،شــفافیت ،اعتمادســازی و
کارکنــان نیــز از جملــه زیرمقوالتــی هســتند کــه در ارتبــاط تنگاتنــگ بــا ســایر زیرمقــوالت

قــرار دارنــد .بــه ایــن معنــا کــه بــا اســتناد بــه نظــرات کارشناســان ،نــوآوری صرفـ ً
ـا محــدود
بــه یــک یــا دو زیرمقولــه نیســت و حالتــی گردشــی و چرخشــی را در مــدل ایفــا میکنــد و
بــا ســایر زیرمقــوالت در تعامــل گســترده اســت .در مقولــۀ اتــاق فکــر ،عــاوه بــر ســهمی کــه
مدیــران بــه عهــده دارنــد ،کارکنــان نیــز صاحــب ســهماند و بهزعــم کارشناســان ،همیــن
مقولــه در ارتبــاط بــا نــوآوری نیــز قــرار میگیــرد .لــذا در نمــودار ،بهصــورت مســتقیم و
غیرمســتقیم ،ارتبــاط ایــن مقولــه بــا ســایر مقــوالت و زیرمقــوالت ،مشــخص شــده اســت.
همانطــور کــه کارشناســان مدعــی بودنــد ،توجــه بــه اعتمــاد و جلــب آن در ســاختها و
زیرســاختهای ســازمان ،عــاوه بــر اینکــه خــود ،عامــل ســرمایۀ اجتماعــی اســت ،نوعــی
شــفافیت را هــم در ردههــای مدیریتــی ،هــم در میــان کارکنــان و در نهایــت در جلــب
رضایــت مخاطبــان /مشــتریان ایجــاد میکنــد ،لــذا ایــن دو مقولــه نیــز در ارتبــاط گســترده
بــا ســایر عوامــل و شــرایط هســتند کــه در ماهیــت و تدویــن مأموریتهــای ســازمان
کاریزماتیــک مؤثرنــد .در قســمت انتهایــی مــدل نیــز مداخلهگرهایــی کــه مانــع دســتیابی
ســازمان صــدا و ســیما بــه یــک ســازمان کاریزماتیــک میشــوند ،آورده شــده اســت .بــه
گفتــۀ کارشناســان ،قانــون اساســی و ســاختار کلــی نظــام حاکمیــت کــه مالکیــت ســازمان
صــدا و ســیما را تعییــن کــرده و وظیفــۀ نظــارت بــر آن را بــر عهــدۀ شــورای نظــارت بــر صــدا
و ســیما گــذارده اســت ،یکــی از موانعــی اســت کــه ایجــاد هــر گونــه اصــاح و تغییــرات در
ماهیــت و مأموریتهــای ایــن ســازمان را بــا چالــش مواجــه میکنــد .ســاختار از بــاال بــه
پاییــن (مدیریــت عمومــی) ،ســلیقهگرایی ،مداخلــۀ نهادهــای دولتــی و حکومتــی ،کمبــود
محبوبیــت در داخــل و خــارج ســازمان ،از دیگــر عواملــی اســت کــه فراینــد کاریزماتیــک
شــدن ســازمان صــدا و ســیما را دچــار اختــال و چالــش میکنــد.
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پیشنهادهای کاربردی
اینکــه راهبــرد اصلــی یــک ســازمان ،انتخــاب چهــرهای کاریزماتیــک بــرای مجموعــۀ
نمودهایــش باشــد ،بــه ایــن معناســت کــه اعتمادســازی ،نــوآوری و تحو لگرایــی ،محــور
اصلــی فعالیتهــای آن هســتند و دربــارۀ ســازمان رســانهای ،بــه ایــن معناســت کــه بهجــای
تکنیکهــای پروپاگاندایــی در اقنــاع افــکار عمومــی ،پیشــرو بــودن در اعتمادســازی را
ّ
مدنظــر دارد.
_

_شــروع ایــن تحــول در ســازمان صــدا و ســیما و ســازمانهای فرهنگــی و رســانهای،
شــکلگیری منســجم ایــن مفاهیــم بهعنــوان مفاهیــم قابلتکیــه در مدیریــت
در اذهــان ســطوح مختلــف ســازمانی اســت و بنابرایــن ،نیازمنــد تقویــت فرهنــگ
ارتباطــات شــفاهی و بیــن ســطوح و گروههــای ســازمانی خواهــد بــود.

_

_تکمیــل و بازنویســی سیاســتها و آییننامههــا -بهویــژه مــوارد مرتبــط بــا
کارکنــان و محتــوا -بــا محوریــت اصــول گفتهشــده ،پیشــنهاد همزمانــی اســت
کــه بــا کمــک ارتباطــات شــفاهی ذکرشــده گــردش پیــدا میکنــد و مضمــون پایــۀ
ایــن اصــول را -هــم در متــن و هــم در فــرا متــن -انتقــال میدهــد.

_

_در کنــار فعالیتهــای زیربنایــی در اصالحــات ،شــکل دادن و تقویــت تیمهــای
تولیــد و پخــش پیــام کــه هــم در نــوع تیمهــای کاری و هــم در فــرم و مضمــون
محتــوا و پیــام بــه ایــن اصــول وفادارنــد ،هــر چنــد کوچــک و کمتعــداد ،میتوانــد
الگــو و انگیــزهای بــرای شــاخصگذاری و تقویــت رویکــرد تحولــی در مجموعــۀ
ســازمان باشــد.
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