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چکیده
خالقیــت برخاســته از ظرفیــت ســرمایۀ اجتماعــی ،بــرای ســازمانهای رســانهای فرصتهــای قابــل توجهــی را
فراهــم آورده اســت .مدیریــت خالقیــت بــه همیــن دلیــل یکــی از مســائل نیازمنــد بررســی در رسانههاســت.
ایــن پژوهــش بــا هــدف شناســایی راهبردهــا و پیامدهــای مدیریــت خالقیــت بــا رویکــرد ســرمایۀ اجتماعــی در
صداوســیمای مرکــز اصفهــان و در چهارچــوب ســنت پژوهــش کیفــی بــا اســتفاده از تحلیــل مصاحبــه انجــام
شــده اســت .بــر مبنــای تکنیــک اشــباع نظــری بــا  13نفــر از صاحبنظــران حــوزۀ موردمطالعــه بــا اســتفاده از
روش نمونهگیــری هدفمنــد مالکمحــور ،مصاحبــۀ نیمهســاختاریافته بــه عمــل آمــد .بــرای ســنجش اعتبــار
دادههــا از ممیــزان بیرونــی اســتفاده شــد .تجزیهوتحلیــل بهصــورت اســتقرایی و بــا کدگــذاری بــاز و محــوری
انجــام گرفــت و راهبردهــا بــا  21مؤلفــه در ســه راهبــرد کشــف و جــذب خالقیــت (سیاســت جــذب منابــع خــاق و
سیاســت شناســایی و کشــف) ،توســعه و تقویــت خالقیــت (کارآفرینمحــوری و توانمندســازی منابــع) و حمایــت
و بازآفرینــی خالقیــت (حمایــت از کسـبوکار رســانه و حمایــت فــرا ســازمانی) و پیامدهــای آن شــامل  22مؤلفــه
در  4دســته ســرمایۀ اجتماعــی (مســئولیت اجتماعــی ،اعتمــاد جامعهمحــور و مشــارکت داوطلبانــه) ،شــهروند
خــاق (شــهروندی فعــال و خالقیــت محلــی) ،طبقــۀ خــاق (توســعۀ مشــاغل خــاق ،تنوعپذیــری فرهنگــی و
قــدرت خــاق) و منابــع خــاق (توســعۀ منابــع و محتــوای خــاق) دســتهبندی شــدند .یافتههــا نشــان میدهنــد
مدیریــت در رســانه از طریــق کشــف ،توســعه و حمایــت از خالقیــت بــر بســتر مؤلفههــای سرمایهســاز اجتماعــی
بــه پــرورش شــهروند خــاق و بهرهمنــدی از منابــع و طبقــۀ خــاق میانجامــد.
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مقدمه
بــا طــرح موضــوع «جامعــۀ اطالعاتــی( »1کاســتلز )2007،2وضعیــت ســازمانهای
رســانهای تحتتأثیــر آگاهــی فزاینــدۀ کارکنــان و مخاطبــان قــرار گرفــت و همهچیــز
بیشازپیــش بــه چالــش کشــیده شــد؛ چــرا کــه رســانهها از یکســو بــا مخاطــب
مصرفکننــده و درعینحــال تولیدکننــده مواجــه شــدند و در ســوی دیگــر نــرخ فزاینــده
تغییــر محیــط رقابتــی آنهــا را بــرای مانــدن در ســپهر قــدرت وادار بــه ســازگاری از طریــق
مدیریــت خالقیــت کــرد؛ چــرا کــه پیونــد قابلتوجهــی بــا بدنــه جامعــۀ اطالعاتــی داشــتند
(کونــگ.)43 ، 2011،3
همانطــور کــه بیلتــون )2014( 4مطــرح میکنــد ،مدیریــت خالقیــت بهویــژه در
رســانهها از صداهــای تحریککننــدۀ معاصــر اســت .بیلتــون ( )2014تصریــح میکنــد
خالقیــت 5و مدیریــت اگرچــه از لحــاظ تاریخــی بهعنــوان مفاهیــم متضــاد مطرحشــدهاند
امــا همراســتا هســتند؛ بــه زعــم او مدیریــت و خالقیــت در مد لهــای جدیــد سیاسـتهای
فرهنگــی و مدیریــت کســبوکار بــه دلیــل نیــاز بــه همســویی ســازمان بــا خالقیــت در
موجــود محیــط ،همگــرا میشــوند .در همیــن راســتا ســازمانهای خــاق رســانهای در ســطح

محلــی عمدتـ ً
ـا از منافــع خالقیــت بــه نفــع ســازمان خــود بهــره میبرنــد و دس ـتیابی بــه
آن را بهعنــوان یــک منبــع در ایجــاد مزیــت رقابتــی در سیاسـتهای کالن ســازمانی مدنظــر
قــرار میدهنــد (بانکــس و همــکاران.)2003 ،6
ســازمانهای موفــق تــاش میکننــد خالقیــت در محیطهــای چنــد فرهنگــی را از طریــق
افزایــش ســرمایۀ اجتماعــی توســعه دهنــد (چــن و همــکاران .)2008 ،7توجــه بــه تنــوع
فرهنگــی میتوانــد تــا حــد زیــادی بــه رقابــت بــرای خالقیــت کمــک کنــد (اســمالبون و
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همــکاران)2005،1؛ چــرا کــه ایــن نــوع از ســرمایه ،تــوان ایجــاد خالقیــت اجتماعــی 2را دارد
(فیشــر و همــکاران )2004،3و همیــن امــر دانــش ضمنــی در فراینــد خالقیــت را توســعه
میدهــد (نونــاکا و تویامــا2015،4؛ بــرودر و همــکاران2019،5؛ فردریــچ و همــکاران.)2019،6
در همیــن راســتا شــواهدی وجــود دارد کــه نشــان میدهــد مدیریــت خالقیــت و ســرمایۀ
اجتماعــی بــه مزیتــی در تولیــد محصــول جدیــد میانجامد(چنــگ و همــکاران .)2010 ،7در
ایــران نیــز پژوهشهــا نشــان میدهــد ســرمایۀ اجتماعــی تأثیــر مســتقیم و معنـیداری بــر
خالقیــت دارد (بــرادران و منوریفــرد1395 ،؛ پیــران و همــکاران.)1391،
امــا وضعیــت بــرای همــه ســازمانها یکســان نیســت .چــرا کــه در شــرایط رقابــت بــه
دلیــل افزایــش تعــدد و تکثــر عناصــر تنــوع فرهنگــی در ســطح جامعــه محلــی چــه در ســطح
نیازهــا و چــه در ســطح تقاضاهــا بیشــتر خواهــد شــد .در ایــن شــرایط پــر تنــوع در واقــع
ســازمانهایی امــکان بهرهمنــدی از مزایــای خالقیــت را دارنــد کــه توانایــی آن را بــا ایجــاد

مفروضــات مشــترک داشــته باشــند .ایــن مهــم عمدتـ ً
ـا در ســازمانهایی فراوانــی بیشــتری
دارد کــه بــا تنــوع فرهنگــی مواجهانــد.
رســانههای محلــی بــا رویکــرد مبــدا انتشــار شــناخته میشــوند .در ایــن معنــا رســانۀ
محلــی هــم براســاس گســتره جغرافیایــی نســبت بــه موقعیــت ملــی و هــم نســبت بــه
گســتره موضوعــی قابــل تمایــز از ســایر رســانهها اســت (استاویتســکی  .)1995،رســانۀ
محلــی رســانهای اســت کــه بــا پرداختــن بــه موضوعاتــی کــه بــرای اجتمــاع محلــی مهــم و
دارای ارزش اســت و زندگــی آنهــا را تحتتأثیــر قــرار میدهــد بــه تقویــت هویــت مشــترک
محلــی کمــک کــرده و آن را بــه عنــوان میراثــی بــرای تــداوم و پیشــرفت کل کشــور حفــظ
و تقویــت میکنــد (کریمــی .)1385،رســانههای محلــی خبرهــای کوچــک فراوانــی دربــارۀ
زندگــی اجتماعــی اهالــی شهرســتانها در مطبوعــات منتشــر میکننــد کــه هیچــگاه از طریــق
رادیــو و تلویزیــون پخــش نمــی گردنــد و حتــی فرســتنده هــا و مراکــز ناحیــه ای پخــش
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رادیویــی و تلویزیونــی کــه در اســتانها تأســیس شــده انــد نمیتواننــد بــه همــه آنهــا توجــه
کننــد (معتمدنــژاد.)1385،
همچنیــن در فعالیتهــای خالقــه ،تنــوع فرهنگــی هدایتشــده از رهگــذر شــبکه
ســرمایۀ اجتماعــی یــک منبــع از رقابــت بالقــوه اســت ،چــرا کــه بیــن تنوعپذیــری و
خالقیــت روابــط مثبتــی نشــان دادهشــده اســت (زی و پایــک .)2019،1تنــوع میــان زمینــه و
دانــش اعضــای گــروه در ســازمانهای رســانهای میتوانــد خالقیــت گــروه را بــا گســترش
کل مجموع ـهای از اطالعــات منحصربهفــرد در دســترس بــرای گــروه و معرفــی دیدگاههــای
مختلفــی کــه میتوانــد در راههــای جدیــد ادغــام شــود ،افزایــش دهــد (هــارگادون و
بکــی2006،2؛ هــاروی.)2013،3
یکــی دیگــر از دالیــل مســئله شــدن مدیریــت خالقیــت از منظــر ســرمایۀ اجتماعــی بــرای
رســانههای محلــی ایــن اســت کــه نهتنهــا میتــوان آن را در بیــن شــبکه متخصصــان و
در محــل کار تشــویق کــرد (لیــال و یــروا )2013،4بلکــه عامــل راهبــردی و تعیینکننــده در
توســعه مزیــت رقابتــی بــرای ســازمانهایی اســت کــه بــا از بیــن رفتــن مرزهــا نهتنهــا در

محیطــی پویــا فعالیــت دارنــد ،بلکــه نیــروی خــاق آن کــه عمدتـ ً
ـا از ظرفیتهــای بیرونــی
بهــره میگیــرد ســرمایه اصلــی ســازمان بــه حســاب میآینــد.
رســانه در اینجــا محملــی اســت کــه خالقیــت را بیــن ســازمان و محیــط بیرونــی پیونــد
میدهــد .اگــر چــه برخــی از مطالعــات معتقدنــد کــه افــراد از ســکوهای رســانهای در درجــۀ
اول بــرای مصــرف اســتفاده میکننــد (چائــو .)2010،5بــا ایــن وجــود مادامــی کــه شــکل
ایــن مصــرف بهصــورت اجتماعــی باشــد روندهــای طولــی نشــان میدهــد کــه همزمــان
بــا آن شــیوههای تولیــد خالقیــت نیــز بهطــور پیوســته افزایــش خواهــد یافــت (پمــک
و همــکاران .)2009،6بــر ایــن اســاس ،خالقیــت بــر بســتر ســرمایههای اجتماعــی از
طریــق رســانهها یــک ظرفیــت قابــل توجــه بــرای ســازمان رســانههای خواهــد بــود .در
1. Xie & Paik
2. Hargadon & Bechky
3. Harvey
4. Leal & Urrea
5. Chau
6. Pempek et al.
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واقــع خالقیــت ابــزار گســتردهای بــرای حرکــت افــراد بیــن رســانههای مصرفــی و تولیــدی
ایجــاد میکنــد بهگونــهای کــه هــر مصرفکننــدۀ بالقــوه ،تولیدکننــده نیــز خواهــد بــود.
شــواهدی در ایــن زمینــه نشــان میدهــد حجــم قابلتوجهــی از جوانــان در حــال ایجــاد
و بــه اشــتراکگذاری ایدههــای خالقانــه در رســانهها هســتند .ایــن شــواهد نشــان
میدهــد کــه  77درصــد از نوجوانــان در شــبکههای اجتماعــی در حــال ایجــاد نوعــی
محتــوای خــاق شــامل ماننــد آثــار هنــری  ،عکــس  ،داســتان یــا فیلــم و مطالــب بازترکیــب
شــده هســتند (رنهــارت و مــادن.)12007،
علیرغــم افزایــش نوآوریهــای تکنولوژیکــی در رســانهها ،کمبــود تحقیقــات در ارتبــاط
بــا خالقیــت بــه شــیوههای مطلــوب بــرای رســانهها و مدیریــت آن احســاس میشــود
(وانــگ و میائــو .)2015،اگــر چــه خالقیــت در حــال حاضــر ،منبــع قاطــع مزیــت رقابتــی
(رانکو2019،2؛منظــور2014،3؛ روهربــک و همــکاران2009،4؛ فاســتر و کاپــان)2011 ،5
در عرصههــای اجتماعــی ،سیاســی ،فرهنگــی و اقتصــادی بــه شــمار مــیرود و نهتنهــا
بهعنــوان بســتر ســاز ایجــاد طبقــه بــی یقــه محســوب میشــود (وســن و همــکاران،6
 .)2019ب��ا وجــود ایـ�ن بــه واســطه قابلیــت تحــول در زیســت شــیوه زندگــی الگوهــای
همزیســتی خالقانــه 7را بیــن افــراد افزایــش میدهــد (فلوریــدا )2002،8و شــکلی از زندگــی
جمعــی را ایجــاد میکنــد کــه بــه دلیــل پیچیدگیهــای مــداوم بــا خالقیــت میتوانــد بــه
حیــات خــود ادامــه دهــد.
همانطــور کــه کاسراســاکاس )2016( 9مطــرح میکنــد مدیریــت خالقیــت بــا
پارادوکسهــای مختلفــی همچــون پیادهســازی رادیــکال ایدههــای خــاق کــه هویــت
ســازمان را تهدیــد میکنــد و باعــث تضــاد در ســازمان میشــوند مواجــه اســت .ازای ـنرو
1. Lenhart and Madden
2. Runco
3. Manzoor
4. Rohrbeck et al.
5. Foster & Kaplan
6. Vossen et al.
7. Creative coexistence
8. Florida
9. Kačerauskas
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مدیریــت خالقیــت میتوانــد بهعنــوان یــک الــزام بــرای توســعۀ خالقیــت تبدیــل شــود.
بــه دلیــل وضعیــت فــرا روی رســانههای محلــی در جهــان رقابتــی ،مصــرف رســانه بــا
چالشهــای زیــادی در زمینــه تأمیــن نیازهــای مخاطبــان مواجــه شــده اســت (یاگباســان
و یاگباســان )2018،1ازای ـنرو خالقیــت در رســانههای محلــی یــک مســئله جــدی بــه شــمار
م ـیرود؛ چــرا کــه از یکســو رســانههای محلــی بــا یکدیگــر در حــال رقابتانــد و از ســوی
دیگــر محیــط رقابتــی آنهــا ضــرورت توجــه بــه قابلیتهــای محیــط اجتماعــی را دو چنــدان
میکنــد؛ موضوعــی کــه پیشازایــن رســانۀ محلــی بــه آن توجــه نداشــته اســت.
پژوهــش هــا عمدتــا بــه عوامــل تأثیرگــذار بــر خالقیــت پرداختهانــد ،امــا بــه ایــن
نکتــه کــه چگونــه خالقیــت در جامعــۀ اطالعاتــی -کــه مبتنــی بــر شــبکه روابــط متقابــل
انســانی اســت -از بطــن شــبکۀ روابــط جمعــی برمیآیــد ،توجهــی نشــده اســت.
اهمیــت بحــث خالقیــت بــه دلیــل ویژگــی خــاص مدیریــت خالقیــت و پیامدهــای آن
در اقتصــاد دانشبنیــان اســت .تحقیقــات لــو )2017( 2خالقیــت را بــه صــورت نظریههــای
فرایندهــای خــاق ،خالقیــت و شــخصیت ،خالقیــت بــه عنــوان یــک زیرمجموعــۀ هــوش
و ســازمانها بــه تصویــر میکشــد .او بحــث میکنــد کــه چگونــه کارکنــان فــردی در
اقتصــاد دانــش از خالقیــت و دانــش خــود در بخشهــای تبلیغــات و فنــاوری اطالعــات در
انگلســتان ،ژاپــن و ســنگاپور اســتفاده میکننــد.
موفقیــت در مواجهــه بــا چالشهــای جدیــد رســانۀ محلــی نیازمنــد داشــتن یــک
الگــوی مدیریــت خالقیــت اســت کــه هــم تنــوع فرهنگــی موجــود فضــای رقابتــی را پاســخ
دهــد و هــم بــر پایــه توافــق اجتماعــی پیرامــون ســرمایههای اجتماعــی شــکل یافتــه
باشــد .برخــی تــاش کــرده انــد تــا بهرهگیــری از رویکردهــای معطــوف بــه محتــوا الگــوی
مفهومــی مدیریــت خالقیــت و نــوآوری در تولیــد محتــوای تلویزیونــی بــرای صداوســیمای
جمهــوری اســامی ایــران را پیشــنهاد دهنــد (صلواتیــان و منصــوری.)1395 ،
بــه نظــر مــی رســد محصــوالت رســانهای محصــول ارتبــاط و تعــارض (بالقــوه) بیــن
خالقیــت و جهــت گیــری بــازار هســتند .ایــن فــرض زمانــی قابــل درک اســت کــه خالقیــت
بیــش از حــل مســئله هــدف داشــته باشــد.
1. YAĞBASAN and YAĞBASAN
2. Loo
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ایــن پژوهــش بــه دلیــل اســتفاده از رویکــرد ســرمایۀ اجتماعی در حــوزۀ خالقیــت دارای
جنبــه نوآورانــه اســت و از ایــن جهــت کــه موضــوع مدیریــت خالقیــت در ســازمانهای
رســانهای چنــدان مــورد توجــه قــرار نگرفتــه موضوعــی جدیــد بــه شــمار میآیــد .همچنیــن
بــه دلیــل نــگاه محلــی بــه رســانه و بهرهمنــدی از مزایــای ســرمایههای اجتماعــی در تولیــد
خالقیــت جنبــه نوآورانــه دارد .یکــی از مهمتریــن ضرورتهــای پژوهــش حاضــر توجــه بــه
اهمیــت حــوزۀ مصــرف رســانهای اســت کــه نشــان مــی دهــد مصــرف فــردی رســانهها
بخــش بــزرگ و فزاینــدهای از زندگــی روزمــرۀ مــردم را پوشــش میدهنــد و تفاوتهــای
ایــن زمینــه نیــز بــه نحــو نظاممنــدی بــا ویژگیهــای فــردی ،موقعیتــی و ســاختاری برگرفتــه
از نــوع جامعــه یــا موقعیــت اجتماعــی برحســب ســن ،جنــس و طبقــه تــا نگرشهــا و
عقایــد و ارزشهــای فــردی مرتبــط هســتند (باســتان و همــکاران .)1397 ،ســرمایۀ اجتماعی
بــه عنــوان یــک پدیــدۀ اجتماعــی باعــث بــروز خالقیــت ،ایدهپــروری ،تســهیل رفتارهــای
نوآورانــه و ریســکپذیری در ســازمان میشــود (پیــران و همــکاران.)1391 ،
خالقیــت تحتتأثیــر عناصــر مختلفــی بــروز و ظهــور میکنــد؛ یکــی از مهمتریــن ایــن
عناصــر شــبکه ارتباطــات اجتماعــی بــه ویــژه در ســطوح محلــی اســت کــه در قالــب ســرمایۀ
اجتماعــی نشــان داده میشــود .بســیاری از مطالعــات کــه در ادامــه خواهنــد آمــد ایــن
ارتبــاط را نشــان مــی دهنــد .ســازمانهایی کــه امــکان بهرهبــرداری از ظرفیــت ســرمایههای
اجتماعــی را دارنــد میتواننــد آن را بــه منظــور بهینهســازی فراینــد خالقیــت در ســازمان
مــورد اســتفاده قــرار دهنــد .ایــن موضــوع بــه ویــژه بــرای ســازمانهای رســانهای کــه در
محیــط متغیــر و پــر چالــش حضــور دارنــد و مخاطبــان فعــال و رقبــای متعــددی دارنــد یــک
موضــوع جــدی اســت.
بافــت محلــی شــهر اصفهــان بــه واســطۀ ســابقۀ تاریخــی و روابــط اجتماعــی ســنتی
ظرفیــت همافزایــی بــه منظــور توســعۀ ســرمایۀ اجتماعــی را بــه خوبــی داراســت .اصفهــان
از جملــه کالنشــهرهایی اســت کــه در عیــن توســعه و نیــل بــه مؤلفههــای شــهرهای بــزرگ،
همچنــان در درون بافــت ســنتی و روابــط مبتنــی بــر جوامــع محلــی اســتوار اســت .از این رو
ســازمانهای رســانهای بــه منظــور بهرهگیــری از ظرفیتهــای تعاملــی زبــان ،صنایــع دســتی
و میــراث فرهنگــی و ظرفیــت روابــط محلــی کــه امکانــی بــرای توســعه و تقویــت خالقیــت
هســتند میتواننــد از ســرمایههای اجتماعــی محلــهای بــه نفــع خالقیــت بهرهبــرداری
کننــد.
دوره 15
پیاپی 39
پاییز 1400

11

شناسایی راهبردها و پیامدهای مدیریت خالقیت ...

بــر همیــن اســاس ،ایــن مقالــه تــاش دارد راهبردهــا و پیامدهــای مدیریــت خالقیــت
بــا رویکــرد ســرمایۀ اجتماعــی در مراکــز اســتانی (صداوســیمای محلــی اصفهــان) مــورد
واکاوی قــرار دهــد.
مســئله اصلــی پژوهــش اینجاســت کــه بــا توجــه بــه قابلیتهــای ســرمایۀ اجتماعــی
در ایجــاد خالقیــت ،صداوســیمای محلــی میتوانــد از ایــن ظرفیــت بــه نحــو مطلــوب بــرای
جــذب مخاطــب بهرهبــرداری کنــد ،بهگونــهای کــه بخــش قابلتوجهــی از ســرمایههای
اجتماعــی در ایجــاد مزیــت رقابتــی بــرای ســازمان نقــش ایفــا کننــد .بخــش عمــدهای از این
مخاطبــان بــا عضویــت در گروههــای اجتماعــی ظرفیتهــای بالقــوهای از منابــع خالقــه
را دارنــد کــه میتوانــد بــه نفــع افزایــش عملکــرد در ســازمانهای رســانه بهرهبــرداری
ـا نگاهــی درونــی داشــته و صرفـ ً
شــود؛ امــا پارادایــم مدیریــت خالقیــت عمدتـ ً
ـا بــه خالقیــت
کارکنــان توجــه میکنــد ،بااینحــال ،وجــود راهبردهایــی هایــی کــه بتوانــد ایــن خالقیــت را
توســعه دهــد کمتــر مــورد توجــه قرارگرفتــه اســت .بازخوانــی مدیریــت خالقیــت براســاس
ســازههای ســرمایۀ اجتماعــی بهگونــهای کــه بتوانــد بــه بازشناســی مدیریــت خالقیــت
کمــک کنــد میتوانــد ظرفیتهــا و قابلیتهــای ســرمایۀ اجتماعــی را بــرای خالقیــت در
رســانههای محلــی تبییــن کنــد .از ســویی دیگــر ســرمایۀ اجتماعــی تــوان «جامعــه مدنــی»
یــا توانایــی جامعــه بــرای ادارۀ امــور خــود از طریــق انجمنهــای غیررســمی و غیردولتــی
و همچنیــن فعالیتهــای گروهــی غیرانتفاعــی اســت و چنیــن قابلیتــی بــرای مدیریــت
خالقیــت یــک قابلیــت راهبــردی خواهــد بــود .بــا وجــود ایــن ،راهبردهــای مدیریــت
خالقیــت حداقــل در ســطح رســانههای محلــی در ایــران وجــود نــدارد .همیــن فقــدان
از یکســو قابلیتهــای آن بــرای پاســخ بــه نیازهــای موجــود مســئلۀ اصلــی پژوهــش را
شــکل میدهــد .ازایــنرو دســتیابی بــه راهبردهــا و پیامدهــای ایجــاد خالقیــت در ایــن
ســازمان بــا رویکــرد ســرمایۀ اجتماعــی ســؤال اصلــی ایــن پژوهــش خواهــد بــود.
پیشینۀ پژوهش
خبــازی ( )1396در پژوهشــی بــا عنــوان ســبک رهبــری و خالقیــت در ســازمانهای
رســانهای بــه روش پیمایشــی بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه بــرای شــکوفایی و رشــد
خالقیــت تولیدکننــدگان و تنظیمکننــدگان پیــام در ســازمانهای رســانهای کــه بــه ضــرورت
داری انگیــزه و تــوان باالتــر از متوســط هســتند بایــد ســبکهای رهبــری مشــارکتجویانه
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بیشــتر مــورد توجــه قــرار گیرنــد تــا در ســایه رفتارهــای مدیریتــی متناســب بــا آنهــا خالقیت
کارکنــان شــکوفا شــده و در خدمــت هدفهــای ســازمان قــرار گیرنــد.
صلواتیــان و منصــوری( )1395در پژوهشــی بــا عنــوان پیشــنهاد الگــوی مفهومــی
مدیریــت خالقیــت و نــوآوری در تولیــد محتــوای تلویزیونــی بــرای صــدا و ســیمای جمهــوری
اســامی ایــران ،بــه روش نظریهپــردازی دادهبنیــاد نشــان دادنــد کدهــای مســتخرج از
مصاحبههــا در چهــار دســته کــد محــوری دســتهبندی شــدند .یــک دســته از مفاهیــم بــه
معرفــی ویژگــی هــا و ابعــاد فراینــد برنامهســازی تلویزیونــی مــی پــردازد؛ دســته بعــدی
ضمــن بررســی نقــش مدیــر در مراحــل مختلــف فراینــد برنامــه ســازی ،برخــی از وظایــف و
تکالیــف اولیــه و ویژگیهــای ذاتــی و مهارتــی او را در مدیریــت خالقیــت و نــوآوری بیــان
میکنــد؛ در کــد محــوری ســوم ،نقشهــا و وظایــف برنامهســاز در فراینــد برنامهســازی و
همچنیــن اســتعدادها ،مهارتهــا و تواناییهــای او جــا میگیــرد؛ و نهایتـ ً
ـا مفاهیــم مرتبــط

بــا نیازهــا ،الزامــات و اقدامــات پایــه ای در بــروز خالقیــت و نــوآوری در ســازمان نیــز در کــد
محــوری چهــارم دســتهبندی میشــود.
علیئــی و همــکاران ( )1394در تحقیقــی بــا عنــوان واکاوی کاربســت رســانه ملــی
در ارتقــای ســرمایۀ اجتماعــی بــا روش ترکیبــی بــه ایــن نتیجــه رســید رابطــۀ مســتقیم
بســیاری از کارکردهــای رســانۀ ملــی در شــاخصهای ســرمایۀ اجتماعــی تأییــد شــده و در
نهایــت ســهم ایــن ســازمان در تولیــد ســرمایۀ اجتماعــی در شــاخصهای مــورد شناســایی
مشــخص شــده اســت.
رســولی و پــاک نیــت ( )1390در تحقیقــی بــا عنــوان بررســی نقــش رســانههای جمعــی
در شــکلگیری ســرمایۀ اجتماعــی در بیــن شــهروندان شــهر یــزد بــا روش پیمایشــی بــه
ایــن نتیجــه رســید کــه بیــن میــان اســتفاده از رســانههای جمعــی و ســرمایۀ اجتماعــی
همبســتگی وجــود دارد و از آنجایــی کــه هــر دو متغیــر یعنــی رســانههای جمعــی و
ســرمایۀ اجتماعــی درســطح فاصلـهای اندازهگیــری شــدهاند از ضریــب همبســتگی پیرســون
اســتفاده شــده اســت .همچنیــن همبســتگی مســتقیمی بیــن متغیــر مســتقل تحقیــق
یعنــی میــزان اســتفاده از رســانههای جمعــی بــا ســرمایۀ اجتماعــی و ابعــاد آن (اعتمــاد
اجتماعــی ،مشــارکت اجتماعــی و هنجــار اجتماعــی) وجــود دارد.
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ســوزبیلیر )2018( 1در پژوهشــی بــا عنــوان تعامــل میــان ســرمایۀ اجتماعــی ،خالقیــت
و کارآیــی در ســازمانها در آژانسهــای کاری ترکیــه نشــان دادنــد ســرمایۀ اجتماعــی بــر
خالقیــت و کارآیــی ســازمان تأثیــر میگــذارد.
فورتنــگل و همــکاران )2017(2در پژوهشــی بــا عنــوان مطالعــۀ خالقیــت ســازمانی بــه
عنــوان فراینــد :ســیالیت یــا دوگانگــی3؟ نشــان دادنــد دو دیــدگاه رقابتــی در خالقیــت
ســازمانی وجــود دارد :دیــدگاه اول -دیــد «تبدیــل شــدن» -خالقیــت را بــه عنــوان یــک
جریــان ثابــت کــه هــر بــار در لحظــات غیرقابــل پیشبینــی متبلــور میشــود ،نشــان
میدهــد .چشــمانداز دوم -دیــدگاه عمــل -خالقیــت را بــه عنــوان یــک فراینــد اجتماعــی
مــورد بررســی قــرار داده کــه در آن ،ســاختارها نقــش مهمــی را در ایجــاد و محــدود کــردن
عوامــل فــردی در پیــروی از خالقیــت بــه عنــوان یــک پدیــدۀ جمعــی ایفــا میکننــد.
آنهــا اســتدالل میکننــد کــه دیــدگاه عملــی وعدههــای خاصــی را ارائــه و بــه مــا اجــازه
میدهــد کــه بــه مســئلۀ مهــم و در عیــن حــال ضــد و نقیــض نحــوۀ ســازماندهی و
مدیریــت خالقیــت پرداخــت.
کاسراســاکاس )2016( 4در پژوهشــی بــا عنــوان پارادوکسهــای مدیریــت خالقیــت
نشــان میدهــد مدیریــت خالقیــت بــا پارادوکسهــای مختلفــی در عمــل مواجــه اســت،
از بیــن  10پارادوکــس مدیریــت خالقیــت کــه او شناســایی میکنــد یــک پارادوکــس بــزرگ و
 9پارادوکــس جزئــی هســتند .هــدف اصلــی او توصیــف ایــن پارادوکسهــا و اینکــه نشــان
دهــد رویکردهــای مختلفــی در بــاب مدیریــت خالقیــت وجــود دارد .ایــن مقالــه بــه دنبــال
ابطــال ایــن نگــرش مبتدیانــه اســت کــه خالقیــت در اقتصــاد همــۀ مشــکالت ممکــن
را حــل میکنــد .او گزارههــای چالشبرانگیــز را اینگونــه ارائــه میکنــد :پیادهســازی
رادیــکال ایدههــای خــاق هویــت ســازمان را تهدیــد میکنــد .خالقیــت باعــث تضــاد در
ســازمان میشــود .هــر مختــرع یــا نــوآور تــاش میکنــد تــا محیــط اجتماعـیای کــه در آن
تحصیــل کــرده و در آن برانگیخنــه شــده اســت را نادیــده بگیــرد ،اگرچــه مدیریــت ســخت
خالقیــت را میکشــد ،امــا گاهــی اوقــات تصمیمــات ســخت نیــاز اســت .هــر چــه نتایــج
1. Sözbilir
2. Fortwengel et al.
?3. Studying organizational creativity as process: Fluidity or duality
4. Kačerauskas
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بدتــر باشــد ،خالقیــت تصمیمــات در ســازمان بیشــتر خواهــد بــود .ســازمانها بایــد بتوانند
هــم کمیــت و هــم کیفیــت را مدیریــت کننــد .ســازمان نهتنهــا نیازمنــد مدیریــت دانــش
بلکــه مدیریــت جهــل نیــز هســتند .مدیــران بایــد گذشــته موفــق ســازمان را فرامــوش کــرده
و بــه آینــدۀ آن فکــر کننــد.
برمــن و کیــم )2010( 1در پژوهشــی بــا عنــوان مدیریــت خالقیــت در ســازمانهای
عمومــی :نــوآوری آغــاز پــرش ،در چیــن تجــارب اخیــر کالن شــهر ســئول (هشــتمین شــهر
بــزرگ دنیــا) ،بــه منظــور افزایــش ابتــکار عمــل از طریــق اصــاح نظــام پــاداش ،مدیریــت و
آمــوزش ،را توصیــف میکننــد .نتایــج مطالعــۀ چندمتغیــرۀ آنهــا نشــان میدهــد کــه طــی
یــک دورۀ دو ســاله ،کارکنــان و مدیــران  62666ایــده را پیشــنهاد دادنــد کــه  ٪13آنهــا
بــرای پیادهســازی انتخــاب شــدند .نتایــج نظرســنجی در میــان  1194مدیــران و کارکنــان
نشــان میدهــد کــه درصــد مقاماتــی کــه اکنــون بــه حــوزۀ کاری خــود بــا دیــد ابتــکاری
مینگرنــد دوبرابــر یعنــی از  ٪16بــه  ٪33رشــد داشــته اســت .مدیریــت خالقیــت در ایــن
اثــر بــه عنــوان یــک رویکــرد موثــر بــرای تشــویق ایدههــا و راهحلهــای جدیــد و گســترش
رویههــای نــوآوری در ســازمانهای عمومــی ارائــه شــده اســت.
چن،چانــگ و هونــگ )2008( 2در پژوهشــی بــا عنــوان ســرمایۀ اجتماعــی و خالقیــت در
تیمهــای پــروژۀ تحقیــق و توســعه بــا اســتفاده از نمونــۀ  54تیــم پــروژۀ تحقیق و توســعه
در شــرکتهای فنــاوری پیشــرفتۀ تایــوان تأثیــر ســرمایۀ اجتماعــی بــر خالقیــت تیمهــای
پــروژه تحقیــق و توســعه را از منظــر درونگروهــی بررســی کردنــد؛ آنهــا نشــان دادنــد چهــار
عامــل اســتخراج شــده از مفهــوم ســرمایۀ اجتماعــی ،یعنــی تعامــل اجتماعــی  ،پیوندهــای
شــبکه ،اعتمــاد متقابــل و اهــداف مشــترک در ایــن فضــا معنــا دار اســت؛ یافتههــا حاکــی
از آن اســت کــه تعامــل اجتماعــی و پیوندهــای شــبکه تأثیــر معنــادار و مثبتــی بــر خالقیــت
تیمهــای پــروژه تحقیــق و توســعه دارد ،امــا اعتمــاد متقابــل و اهــداف مشــترک نداشــت.
ســودا ،ســتا و پترســن )2019( 3در پژوهشــی بــا عنــوان ســاختار شــبکه ،زمینــۀ همــکاری
و خالقیــت فــردی نشــان دادنــد ســطح همــکاری در یــک شــبکه میتوانــد از خصوصیــات
ســاختاری آن شــبکۀ مســتقل باشــد مواضــع کارگــزاری شــبکه در کســب دانــش کــه از
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خالقیــت پشــتیبانی میکنــد .در واقــع افــرادی کــه در شــبکههای بســته تعبیــه شــدهاند،
دانــش بیشــتری کســب میکننــد و وقتــی ســطح همــکاری در شــبکه آنهــا زیــاد باشــد،
خالقتــر میشــوند .کارگزارانــی کــه اطالعــات را از طریــق مخاطبیــن کســب میکننــد ،
دانــش بیشــتری کســب کــرده و وقتــی همــکاری کــم اســت  ،خــاق تــر میشــوند.
باتــی و همــکاران )2020( 1در پژوهشــی بــا هــدف بررســی روابــط بیــن ســرمایۀ اجتماعی،
اشــتراک دانــش ،معنــاداری کار و خالقیــت در صنعــت داروســازی پاکســتان نشــان داد
ابعــاد رابط ـهای و شــناختی ســرمایۀ اجتماعــی تأثیــر مهمــی در خالقیــت فــرد نــدارد.
پژوهشهــای انجــام شــده عمدتــا بــه تاثیــر کارکــرد رســانه در توســعه ســرمایه
فرهنگــی (رســولی و پاکنیــت1390 ،؛ علیئــی و همــکاران )1394 ،و یــا توجــه بــه مدیریــت
خالقیــت و ســرمایۀ اجتماعــی بــه صــورت مســتقل در ســازمانهای رســانهای (صلواتیــان
و منصــوری1395،؛ کاسراســاکاس2016،؛ ) اشــاره دارنــد؛ برخــی از پژوهشهایــی کــه هــر
دو مقولــه ســرمایۀ اجتماعــی و خالقیــت پرداختنــد (باتــی و همــکاران 2020،؛ ســودا ،ســتا
و پترســن 2019،؛ چن،چانــگ و هونــگ  )2008،در ســازمانهای رســانهای کار نکردهانــد.
موضــوع تقویــت خالقیــت و مدیریــت آن از طریــق ظرفیتهــای ســرمایۀ اجتماعــی از
موضوعــات جدیــدی اســت کــه در ســازمانهای رســانهای کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه
اســت؛ بــا توجــه بــه اینکــه قابلیــت اســتفاده از خالقیــت بــه واســطۀ ماهیــت محصــوالت
رســانهای دارای اهمیــت فزاینــده در عرصــۀ رقابتــی اســت بررســی آن خــاء پژوهشــی در
تحقیقــات پیشــین را خواهــد کاســت.
چهارچوب نظری پژوهش
بــه زعــم میســبورگ )2009( 2بیــش از یکصــد تجزیهوتحلیــل مختلــف را میتــوان
دربــارۀ خالقیــت در ادبیــات یافــت .اســترنبرگ 3تولیــد چیــزی اصلــی و ارزشــمند را
بهعنــوان خالقیــت تعریــف کــرد (اســترنبرگ .)2019،آمابیــل )1998(4اســتدالل میکنــد
بــرای ارتقــاء خالقیــت در کسـبوکار ،ســه مؤلفــۀ مهــم تخصــص( 5دانــش فنــی ،رویـهای و
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فکــری) مهارتهــای تفکــر خــاق( 1چگونگــی انعطافپذیــری و تخیلــی مــردم بــه مشــکالت)
و انگیــزه( 2بهویــژه انگیــزۀ ذاتــی شــامل رضایــت ،لــذت بــردن از کار) نیــاز اســت (پارجــان
و هیپــا.)2019،3
دو شــیوۀ مواجهــۀ متفــاوت نســبت بــه مدیریــت خالقیــت در ســازمانها وجــود
دارد؛ در نــگاه تیلــوری بــه ســازمان ،خالقیــت بایــد کنتــرل شــود .بــه ایــن معنــا کــه افــراد
بیــش از آن کــه ذهنشــان کار کنــد ،بایــد دســتان قویتــری داشــته باشــند .آمابیــل
( )1996اســتدالل میکنــد كــه بــر مبنــای همیــن فــرض بســیاری از مدیــران ســازمانها
ناخواســته و بهطــور ســامانمند خالقیــت را بــه شــکل مــرده طراحــی میکننــد .در نقطــۀ
مقابــل ایــن نــگاه افــراد در ســازمانها بایــد خــاق باشــند تــا بتواننــد عملکــرد قویتــری
از خــود نشــان دهنــد (کراپلــی .)2010،4برخــی مطالعــات معتبــر نشــان میدهــد کــه
کارکنــان خــاق «غیرقابلکنتــرل» هســتند ،زیــرا بــه دلیــل ویژگــی کار خالقانــه و محیــط
غیرقابلپیشبینــی نمیتواننــد در چهارچــوب کنترلــی ،تیلوریــزه شــده باشــند (فلوریــدا، 5
 .)2002ازای ـنرو مدیریــت خالقیــت 6یــک مســئلۀ قابلتوجــه بــرای ســازمانهایی خواهــد
بــود کــه بــا محیــط متغیــر خــود نیازمنــد انطبــاق هســتند (جیانــگ ،ونــگ و ژائــو.)2012،7
بــه زعــم برخــی از نویســندگان ،مســئلۀ خالقیــت و مدیریــت تأمیــن بیشازحــد ایدههــا
و اســتعدادهای خالقانــه اســت .بــر ایــن اســاس در غیــاب یــک تئــوری خالقیــت ،مطمئنـ ً
ـا
هیــچ نظریــۀ موافقــی درمــورد مدیریــت خالقیــت وجــود نــدارد (دیــر .)2016،
مطالعــات اندکــی در ادبیــات مدیریــت رســانه وجــود دارد کــه مدیریــت واقعــی

ً
عمدتــا
فراینــد خالقیــت را بــه دســت آورده باشــد (میرزجســواک و هالیفیلــد.)2006،8
مطالعــات اخیــر درمــورد خالقیــت از منظــر سیســتمهای اطالعاتــی بــا هــدف توســعه
فنــاوری اطالعــات درونــی بــرای زمینههــای خالقیــت در کار متمرکزشــدهاند(بیکر و
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همکاران2008،1؛ســیدل2011،2؛ کارو .)2010 ،3تئوریهــای خالقیــت (بهویــژه بررســی
اینکــه چــرا برخــی افــراد نســبت بــه دیگــران خالقتــر هســتند) بــه جنبههــای گوناگونــی
توجــه داشــتهاند .آنهــا معمــوالً بــه چهــار عامــل اصلــی فراینــد اســترنبرگ ،کوفمــن و

رابرتــس ،)2019،محصــول (گابــورا1997،4؛ میــک ،)2019،5مــکان (پالکــر و آالنــازی )2019،6و
شــخص (جیبــوی و همــکاران )2019،7تأکیــد دارنــد.
پیامدهــای مهــم مدیریــت خالقیــت در ســطوح مختلفــی همچــون کســبوکار و
اقتصــاد (فلوریــدا )2003 ،8مدیریــت منابــع انســانی ،دانــش و مدیریــت ســازمانی
(آلوســون ،)2004،9آمــوزش (بــروان و همــکاران )2010،10جامعهشناســی ،روانشناســی
و بخشهــای مربــوط بــه اقتصــاد دانــش بهویــژه فنــاوری اطالعــات (نرلنــد )2008،و
تبلیغات(لــو )2017،در پژوهشهــای مختلــف نشــان دادهشــده اســت.
کشــف اخیــر ارزش بالقــوۀ خالقیــت در مدیریــت فرایندهــای تجــاری بــه طــور خــاص
در مشــاغل مبتنــی بــر نــوآوری و یــا مالکیــت معنــوی تأکیــد میکنــد کــه علیرغــم کاربــرد
گســترده و در نتیجــه مبهــم کــردن عبــارت "خالقیــت"  ،نقــش آن در رســانهها همچنــان بــه

چشــم مــی خــورد (کارو .)2011،ابزارهــای رســانهای جدیــد -کــه عمدتـ ً
ـا اجتماعــی هســتند-
ظرفیــت زیــادی بــرای توســعۀ خالقیــت دارنــد؛ جوانــان  8تــا  18ســاله ،مصرفکننــدگان
مشــتاق رســانهای و در واقــع تولیدکننــدگان ایدههــای خالقانــه بــه شــمار میرونــد کــه بــا
مشــارکت روزافــزون در انجمنهــا و گروههــای ایدهپــرداز شــرکت میکننــد (ریــداوت و
همــکاران.)2010 ، 11

1. Becker et al.
2. Seidel
3. Karow
4. Gabora
5. Mick
6. Plucker & Alanazi
7. Jiboye et al.
8. Florida
9. Alvesson
10. Brown et al.
11. Rideout et al.
دوره 15
پیاپی 39
پاییز 1400

18

شناسایی راهبردها و پیامدهای مدیریت خالقیت ...

خالقیــت بهعنــوان یــک فراینــد اجتماعــی اســت کــه در آن ســاختارها نقــش مهمــی
را در ایجــاد و محــدود کــردن عوامــل فــردی در پیــروی از خالقیــت بهعنــوان یــک پدیــدۀ
جمعــی ایفــا میکننــد (فورتنــگل و همــکاران .)2017،1عناصــر اصلــی ســرمایۀ اجتماعــی
یعنــی تعامــل اجتماعــی ،پیوندهــای شــبکه ،اعتمــاد متقابــل و اهــداف مشــترک میتواننــد
خالقیــت را توســعه دهنــد (چن،چانــگ و هونــگ2008،2؛ ســوزبیلیر .)2018،3در واقــع
ســرمایۀ اجتماعــی بــه دلیــل پیونــد بــا پویاییهــا و پیامدهــای خالقیــت ،موردمطالعــه
بســیاری قــرار گرفتــه اســت (لیــو2013 ،؛ بائــون و همــکاران2011،4؛ چــن و همــکاران ،
2008؛ الزکیــاس و دیلــی دیــت .)2015،5در ایــن معنــا اشــکال مختلــف ســرمایۀ اجتماعــی
را میتــوان بــه اشــتراک اطالعــات  ،توســعۀ اقتصــادی ،حــل مشــکالت عمومــی از طریــق
اقدامــات جمعــی  ،هزینــه کــم معاملــه ،توســعه انســانی ،تســهیل مبادلــه منابــع بینابینــی
و نــوآوری محصــول  ،ایجــاد ارزش ،اثربخشــی گــروه بیــن عملکــردی و تأثیرگــذاری بــر
موفقیــت شــغلی روابــط تأمینکننــدۀ خــوب ،یادگیــری میــان شــرکت در نظــر گرفــت (آدلــر
و کاون2002،6؛ژنــگ2010،7؛ال طبــا و انــکارا.)2019،8
چــن و همــکاران ( )2008تأثیــرات ســرمایۀ اجتماعــی را بــر خالقیــت افــراد شــاغل در
پــروژه تحقیــق و توســعه از منظــر درونتیمــی مــورد بررســی قــرار داده و نتیجــه گرفتنــد کــه
تعامــل اجتماعــی و تقویــت پیوندهــای شــبکه و تأثیــرات معنــادار و مثبتــی بــر خالقیــت
گروههــای پــروژه تحقیــق و توســعه را در پــی دارد.
همانطــور کــه لیــو ( )2013اســتدالل میکنــد ســرمایۀ اجتماعــی یــک تســهیلکننده
مهــم اســت و باعــث افزایــش خالقیــت میشــود .کارمندانــی کــه از نظــر اعتمــاد متقابــل
 ،احتــرام و دوســتی بــا همکارانشــان روابــط خوبــی دارنــد ،در جهــت تقویــت خالقیــت
ســازمانی خدمــت میکننــد .بنابرایــن محیــط اجتماعــی محیــط کار چنــد عاملیتــی اســت
1. Fortwengel et al.
2. Chen,Chang & Hung
3. Sözbilir
4. Baughn et al.
5. Laužikas & Dailydaitė
6. Adler & Kwon
7. Zheng
8. Al‐Tabbaa & Ankrah
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کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
در مطالعــه دیگــری پــری اســمیت ( )2006گــزارش دادنــد کــه تأثیــر روابــط ضعیفتــر
اجتماعــی منجــر بــه پاییــن آمــدن ســطح خالقیــت در ســازمان شــده اســت (پــری اســمیت،1
 .)2006بهطورکلــی تعامــل بهتــر بیــن افــراد در محیــط کار باعــث افزایــش ســطح خالقیــت
میشــود (هانتــر ،بــدل و مومفــورد )2007،2بــه همیــن ترتیب  ،برخــی از مطالعــات دریافتند
کــه ســرمایۀ اجتماعــی بــر خالقیــت تأثیــر مثبــت میگــذارد (گیــو ،ژانــگ و لیــو.)2014،3
افزایــش ســطح همــکاری در شــبکۀ روابــط اجتماعــی (ســودا ،ســتا و پترســن)2019،4
بهویــژه رفتــار شــبکههای خارجــی (ماننــد حفــظ ارتباطــات تجــاری  ،گســترش تعامــل
اجتماعــی خارجــی و شــرکت در فعالیتهــای حرفـهای خارجــی) و همچنیــن رفتــار شــبکههای
داخلــی (ماننــد افزایــش شــفافیت داخلــی) تأثیــر مثبتــی بــر خالقیــت میگــذارد (النــگ و
وانــگ .)2019،5شــواهد تجربــی دیگــری نیــز نشــان داده اســت کــه فراینــد ارتبــاط و تعامــل
بیــن مــردم بــرای خالقیــت ســازمانی مهــم اســت (هاندیــز و چایمونکاالنونــد.)2004،6
روششناسی پژوهش
ایــن پژوهــش بــا روش تحلیــل محتــوای کیفــی و بــا رویکــرد اســتقرایی بــا اســتفاده
از مصاحبــۀ نیمهســاختمند 7انجــام شــده اســت .ســاختار اصلــی تحلیــل دادههــا بــر
مبنــای شــیوۀ کدگــذاری بــاز 8محــوری 9اســت .تحلیــل محتــوای کیفــی را میتــوان نوعــی
روششناســی تحقیــق در خدمــت تفســیر محتوایــی دادههــا دانســت.
ایــن پژوهــش در ســال  1399انجــام شــد؛ مشــارکتکنندگان در ایــن تحقیــق،
کارشناســان متخصــص در زمینــۀ علــوم ارتباطــات و رســانه بودنــد؛ مصاحبههــا بیــن 60
1. Perry-Smith
2. Hunter, Bedell, & Mumford
3. Gu, Zhang & Liu
4. Soda, Stea & Pedersen
5. Long & Wang
6. Handzic & Chaimungkalanont
7. Semi-structured interview
8. Open coding
9. Axial coding
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الــی  80دقیقــه طــول کشــید .شــرایط ورود بــه مصاحبــه ایــن افــراد عــاوه بــر تمایــل و
آمادگــی ،داشــتن ســابقه و تجربــه ،سرشــناس بــودن و همچنیــن داشــتن زمینــه تخصصــی
تدریــس ،تألیــف و یــا کارگاهــی در زمینــه خالقیــت ،رســانه و ســرمایۀ اجتماعــی اســت.
نمونهگیــری در ایــن پژوهــش هدفمنــد وابســته بــه معیــار اســت؛ در ابتــدا پژوهشگــر
براســاس قضــاوت خــود از بهتریــن منابــع اطالعاتــی از قبیــل مصاحبــه ،مشــاهده یــا منابــع
مکتــوب بهتریــن انتخابهــا را انجــام میدهــد و ســپس بــه دنبــال نمونههایــی مــیرود
کــه تئــوری ایجادشــده را کامــل کنــد .در ایــن پژوهــش بــا  13نفــر مصاحبــه شــد تــا بــه
شــاخص اشــباع نظــری 1رســید .محقــق دریافــت کــه اطالعــات دریافتــی تکــراری اســت و بــه
اطالعــات بیشــتری نخواهــد رســید (گیــون .)2008 ،2بــه منظــور بررســی اعتبــار دادههــای
کیفــی در ایــن پژوهــش از ممیــزان بیرونــی و همچنیــن بازگشــت بــه مصاحبهشــوندگان
اســتفاده شــد.
جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی مشارکتکنندگان
ردیف

سن

مدرک تحصیلی

شغل

1

37

ارشد رسانه

پژوهشگر رسانه-مدرس دانشگاه

2

45

ارشد مدیریت و برنامهریزی فرهنگی

مدیر طرح و برنامۀ سازمان صداوسیما

3

40

ارشد مدیریت رسانه

معاونت فضای مجازی سازمان صداوسیما

4

35

ارشد مدیریت رسانه

معاونت صداوسیما

5

50

دانشجوی دکترای ارتباطات

مدیر کل سازمان

6

50

دکترای مدیریت رسانه

قائم مقام سازمان

7

35

کارشناس ارشد ارتباطات

پژوهشگر

8

30

کارشناس ارشد ارتباطات

خبرنگار -گزارشگر

9

45

کارگردان-دانشکده صداوسیما

مستندساز

10

46

ارشد مدیریت و برنامهریزی فرهنگی

معاونت نظارت و برنامهریزی سازمان

11

45

دکترا -مدیریت استراتژیک

معاونت فنی سازمان

12

37

دکترا -آیندهپژوهی

برنامهریزی

13

45

دکترا-مدیریت و برنامهریزی فرهنگی

مدیر حوزۀ هنری

1. Theoretical saturation
2. Given
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یافتههای پژوهش
بــرای پاســخ بــه ســؤال ایــن پژوهــش در خصــوص راهبردهــا و پیامدهــای مدیریــت
خالقیــت بــا رویکــرد ســرمایۀ اجتماعــی در صداوســیما نتایــج در جــداول ( )2الــی( )5بــه
تفکیــک بــرای راهبردهــا و پیامدهــا آورده شــده اســت.
راهبردهای مدیریت خالقیت
جدول .2راهبردهای مدیریت خالقیت با رویکرد سرمایۀ اجتماعی در صداوسیما
راهبردهای مدیریت خالقیت
کشف و جذب خالقیت

سیاست جذب منابع خالق
سیاست شناسایی و کشف

توسعه و تقویت خالقیت

کارآفرینمحوری
توانمندسازی منابع

حمایت و بازآفرینی خالقیت

حمایت از کسبوکار رسانه
حمایت فراسازمانی

همانطــور کــه جــدول ( )2نشــان میدهــد راهبردهایــی چــون کشــف و جــذب
خالقیــت ،توســعه و تقویــت خالقیــت و حمایــت و بازآفرینــی خالقیــت را میتــوان
بهعنــوان راهبردهــای مدیریــت خالقیــت بــا رویکــرد ســرمایۀ اجتماعــی در صداوســیما
بازشناســی کــرد .ایــن راهبردهــا شــامل سیاســت جــذب منابــع خــاق ،سیاســت شناســایی
و کشــف ،کارآفرینمحــوری ،توانمندســازی منابــع ،حمایــت از کســبوکار رســانه و حمایــت
فراســازمانی هســتند .در ادامــه ،مؤلفههــای مدیریــت خالقیــت بــا رویکــرد ســرمایۀ
اجتماعــی کــه از تحلیــل محتــوای مصاحبههــا اســتخراج شــده اســت در ذیــل هــر راهبــرد
آورده شــده اســت.
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جدول .3راهبردها و مؤلفههای مدیریت خالقیت با رویکرد سرمایۀ اجتماعی در صداوسیما
راهبردهای مدیریت
خالقیت

مؤلفههای راهبردی مدیریت خالقیت
تقویت سازوکارهای جذب افراد خالق محلی

سیاست جذب منابع خالق

پذیرش نیروهای خالق محلی بهعنوان کنشگران رسانهای
تسهیل در ارتقای افراد توانمند در حوزۀ رسانهای
برگزاری مسابقات دورهای کشف استعداد برتر در سطح محلی

سیاست شناسایی و کشف

بهکارگیری مدیریت استعداد در مدارس محلی
شناسایی عناصر ایجاد خالقیت در بین اعضای گروههای محلی
تقویت کارآفرینی اجتماعی رسانه

کارآفرینمحوری

درآمدزایی از ایدهپردازی محلی
کارآفرینی رسانهای
تقویت منابع از طریق برگزاری رویدادهای بینالمللی-محلی

توانمندسازی منابع

برگزاری پودمانهای آموزش مهارت کار تیمی در رسانه
توسعۀ شهروند خبرنگاری
ایجاد فرصتهای شغلی مبتنی رسانههای جمعی

حمایت از کسبوکار رسانه

ارائه پلتفرمهای مختلف رسانه
بازار سازی از طریق گسترش رسانهای
نمادسازی محالت براساس مشارکت در برنامههای رسانه
پخش برنامههای تولیدشدۀ آماتور و بومی محلی

حمایت فراسازمانی

پیشگیری از کوچ نخبگان رسانهای
ارتباط با سازمانهای بینالمللی رسانهای
تدوین سند چشمانداز رسانه
مطالعات تطبیقی

همانطــور کــه جــدول ( )3نشــان میدهــد مؤلفههــای راهبــردی مدیریــت خالقیــت
بــا رویکــرد ســرمایۀ اجتماعــی شــامل عناصــری چــون تقویــت ســازوکارهای جــذب افــراد
خــاق محلــی ،پذیــرش نیروهــای خــاق محلــی بهعنــوان کنشــگران رســانهای ،تســهیل در
ارتقــاء افــراد توانمنــد در حــوزۀ رســانهای ،برگــزاری مســابقات دورهای کشــف اســتعداد برتــر
در ســطح محلــی ،بهکارگیــری مدیریــت اســتعداد در مــدارس محلــی ،شناســایی عناصــر
ایجــاد خالقیــت در بیــن اعضــای گروههــای محلــی ،تقویــت ،کارآفرینــی اجتماعــی رســانه،
درآمدزایــی از ایــده پــردازی محلــی ،تقویــت منابــع از طریــق برگــزاری رویدادهــای بینالمللی-
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محلــی ،برگــزاری پودمــان هــای آمــوزش مهــارت کار تیمــی در رســانه ،نمادســازی محــات
براســاس مشــارکت در برنامههــای رســانه ،ارتبــاط بــا ســازمانهای بینالمللــی رســانهای،
تدویــن ســند چشــمانداز رســانه و ...میباشــد.
پیامدهای مدیریت خالقیت
جدول  .4پیامدهای مدیریت خالقیت با رویکرد سرمایۀ اجتماعی در صداوسیما
پیامدهای مدیریت خالقیت
مسئولیت اجتماعی
سرمایۀ اجتماعی

اعتماد جامعهمحور
مشارکت داوطلبانه

شهروند خالق

شهروندی فعال
خالقیت محلی
توسعۀ مشاغل خالق

طبقۀ خالق

تنوعپذیری فرهنگی
قدرت خالق

منابع خالق

توسعۀ منابع
محتوای خالق

همانطــور کــه جــدول ( )4نشــان میدهــد میتــوان عناصــر ســرمایۀ اجتماعــی،
شــهروند خــاق ،طبقــۀ خــاق و منابــع خــاق بهعنــوان پیامدهــای مدیریــت خالقیــت بــا
رویکــرد ســرمایۀ اجتماعــی در صداوســیما بازشناســی کــرد .ایــن پیامدها شــامل مســئولیت
اجتماعــی ،اعتمــاد جامعهمحــور ،مشــارکت داوطلبانــه ،شــهروندی فعــال ،خالقیــت محلــی،
توســعۀ مشــاغل خــاق ،تنوعپذیــری فرهنگــی ،قــدرت خــاق ،توســعۀ منابــع و محتــوای
خــاق هســتند.
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جدول .5پیامدهای مدیریت خالقیت با رویکرد سرمایۀ اجتماعی در صداوسیما
پیامدهای مدیریت خالقیت
مسئولیت اجتماعی
اعتماد جامعهمحور
مشارکت داوطلبانه
شهروندی فعال

مؤلفههای پیامدی مدیریت خالقیت
رسانۀ جامعهساز
رسانۀ مسئولیتپذیر
افزایش شفافیت
تقویت اعتماد اجتماعی
افزایش تمایل به مشارکت جمعی
توسعۀ سطح مشارکتهای داوطلبانه
افزایش تعامالت شهروند-رسانه
افزایش سواد فرهنگی شهروندان
افزایش فعالیتهای خالقانه در سطح شهر

خالقیت محلی

بروز و ظهور میراث فرهنگی ناملموس
احیای هنرهای روبهزوال از طریق خالقیت

توسعۀ مشاغل خالق

افزایش مشاغل شهری خالق
افزایش مشاغل دانشبنیان فرهنگی
کاهش آستانۀ حساسیت فرهنگی نسبت به تفاوتها

تنوعپذیری فرهنگی

توجه به سرمایههای چند فرهنگی
افزایش شایستگیهای فرهنگی محلی

قدرت خالق
توسعه منابع
محتوای خالق

افزایش ضریب نفوذ دموکراسی افراد خالق در رسانه
تأثیرگذاری از طریق کنترل صنعت فرهنگی
تربیت میان نسلی شهروندان از طریق رسانه
افزایش سطح درآمد ناشی از مشارکت فعال
گفتوگوی فرهنگی
درگیر شدن همۀ اقشار جامعه در تولید محتوا

همانطــور کــه جــدول ( )5نشــان میدهــد پیامدهــای مدیریــت خالقیــت شــامل
عناصــری چــون رســانۀ جامعهســاز ،رســانۀ مســئولیتپذیر ،افزایــش شــفافیت ،تقویــت
اعتمــاد اجتماعــی ،افزایــش تمایــل بــه مشــارکت جمعــی ،توســعۀ ســطح مشــارکتهای
داوطلبانــه ،افزایــش شایســتگیهای فرهنگــی محلــی ،افزایــش ضریــب نفــوذ دموکراســی
افــراد خــاق در رســانه ،تأثیرگــذاری از طریــق کنتــرل صنعــت فرهنگــی ،تربیــت میــان نســلی
شــهروندان از طریــق رســانه ،افزایــش ســطح درآمــد ناشــی از مشــارکت فعــال ،گفتگــوی
فرهنگــی و درگیــر شــدن همــۀ اقشــار جامعــه در تولیــد محتــوا و ...اســت.
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بحث و نتیجهگیری
یافتههــای ایــن پژوهــش در ســطح راهبردهــا نشــان میدهــد راهبــرد کشــف و جــذب،
توســعه و تقویــت و حمایــت و بازآفرینــی خالقیــت میتوانــد بــه مدیریــت خالقیــت کمــک
کنــد .ســازمانهای رســانهای بــا اتــکا بــه جــذب و کشــف اســتعدادهای محلــی از طریــق
توســعۀ برنامههــای شــهروند محــور و بــا تأکیــد بــر اســتعدادهای غیــر آکادمیــک میتوانــد
بســتری بــرای کشــف و پــرورش آنهــا داشــته باشــد؛ چنیــن پیونــدی بــا رســانه بــه تقویــت
بســترهای ســرمایۀ اجتماعــی منجــر خواهــد و تاثیــر متقابلــی بــر افزایــش انگیــزه کنشــگران
اجتماعــی بــرای ارتبــاط بــا رســانههای داخلــی خواهــد شــد .از ســویی دیگــر رســانۀ محلــی
امکانــی بــرای توســعه و بازآفرینــی خالقیــت از طریــق حمایــت بــا اتــکا بــه ظرفیتهــای
کارآفرینانــه اجتماعــی و بــازار ســازی و فرصــت آفرینــی دارد.
اســتفاده از ظرفیــت ســرمایۀ اجتماعــی در ســطح محــات و مدیریــت خالقیــت افزایش
شــفافیت ،تقویــت اعتمــاد اجتماعــی ،افزایــش تمایــل بــه مشــارکت جمعــی و توســعۀ
ســطح مشــارکتهای داوطلبانــه را در پــی خواهــد داشــت.
پژوهشهــای انجــام شــده در زمینــه مدیریــت خالقیــت و ســرمایۀ اجتماعــی بــا
نتایــج ایــن پژوهــش همســویی دارنــد .پژوهشهــای چــن ،چانــگ و هونــگ( )2008و
ســوزبیلیر( )2018در ایــن زمینــه نشــان دادهانــد کــه تعامــل اجتماعــی  ،پیوندهــای شــبکه،
اعتمــاد متقابــل و اهــداف مشــترک میتواننــد خالقیــت را توســعه دهنــد .عــاوه بــر ایــن
پژوهشهــای الزکیــاس و دیلــی دیــت ( ،)2015بائــون و همــکاران ( )2011نیــز تصدیــق
میکننــد کــه ســرمایۀ اجتماعــی بــه دلیــل پیونــد بــا پویاییهــا عــاوه بــر تقویــت خالقیــت
میتوانــد نوعــی از پیامدهــای آن باشــد .بــر ایــن اســاس میتــوان از پژوهشهــای انجــام
گرفتــه در ایــن راســتا نتیجــه گرفــت کــه چــه در ســطح ســازمان بــا عناصــری چــون اشــتراک
اطالعــات  ،توســعه اقتصــادی ،حــل مشــکالت عمومــی از طریــق اقدامــات جمعــی  ،هزینــه
کــم معاملــه  ،توســعۀ انســانی ،تســهیل مبادلــۀ منابــع بینابینــی و نــوآوری محصــول ،
ایجــاد ارزش  ،اثربخشــی گــروه بیــن عملکــردی و تأثیرگــذاری بــر موفقیــت شــغلی روابــط
تأمینکننــده خــوب  ،یادگیــری میــان شــرکت در نظــر گرفــت (آدلــر و کاون 2002،؛ژنــگ
2010،؛ال طبــا و انــکارا )2019،؛ در ســطح اجتماعــی نیــز مســائلی همچون توســعۀ مشــاغل
خــاق ،تنوعپذیــری فرهنگــی ،قــدرت خــاق ،توســعۀ منابــع و محتــوای خــاق کــه از نتایــج
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ایــن پژوهــش برخاســته اســت در راســتای تحقــق پیامدهــای مدیریــت خالقیــت بــا اتــکای
بــه ســرمایۀ اجتماعــی اســت .ایــن یافتههــا بــا پژوهــش فلوریــدا ( )2003و ظهــور طبقــۀ
خــاق و تئــوری  3ت��ی (اســتعداد ،رواداری ،فنــاوری) همســویی دارد.
عــاوه بــر ایــن ،پژوهشهــای چــن و همــکاران ( ،)2008لیــو ( ،)2013پــری
اســمیت( )2006بــه تأثیــرات متقابــل خالقیــت و ســرمایۀ اجتماعــی کــه خــود را در ســطوح
ارتبــاط بــا عناصــر اصلــی و تشــکیلدهندۀ روابــط میــان فــردی تأکیــد میکننــد.
بــا توجــه بــه نتایــج یافتههــا درراســتای پذیــرش ســرمایۀ اجتماعــی بهمنظــور مدیریــت
ســرمایهها و بسترســازی بــرای خالقیــت پیشــنهاد میشــود ،سیاســت ســازمان توســعه
رســانۀ محلــی بــه معنــای بازخوانــی غیرحرفـهای رســانه از طریــق درگیــر کــردن ظرفیتهــای
محلــی در رســانه باشــد .کشــف تصادفــی اســتعدادهای برخــوردار از قابلیــت رســانهای
شــدن در کنــار اســتفاده از هنرهــای محلــی بــرای امکانــی را بــرای تحقــق مدیریــت خالقیــت
ایجــاد میکنــد .بهمنظــور تقویــت اســتعدادهای درون نهــادی ایجــاد شــبکههای ارتباطــی
و تقویــت بســترهای ایجــاد شــفافیت بایــد توجــه داشــت .بهعــاوه فهــم محیــط کار چنــد
عاملیتــی و پذیــرش تنــوع فرهنگــی ناشــی از آن امــکان برخــورداری از مزیتهــای طبقــۀ
خــاق را در رســانه ملــی میافزایــد.
عــاوه بــر ایــن اتــکا بــه ظرفیتهــای تولیــدی شــهروندان در حوزههــای مختلــف
خبــری و برنامههــای تلویزیونــی از طریــق برگــزاری رویدادهــای بــزرگ اســتانی امکانــی را
بــرای پــرورش اســتعداد و بســط ســرمایۀ اجتماعــی خواهــد داشــت .رســانههای محلــی
میتواننــد از طریــق توســعۀ بازارهــای خانگــی و ایجــاد بســتری بــرای معرفــی ،آمــوزش و
همچنیــن مبــادالت محصــوالت محل ـهای امکانــی بــرای ارتبــاط رســانه -محلــه و همچنیــن
توســعۀ ظرفیتهــای خــاق بــرای محلههــا فراهــم آورنــد .در ســطح فــرا محلــی ایــن امــکان
وجــود دارد کــه از طریــق ارتبــاط بــا ســازمانهای بیــن المللــی و بهرهبــرداری از فرصتهایــی
نظیــر خواهرخواندگــی و همچنیــن قابلیتهــای میــراث مشــترک شــهری ســرمایههای
اجتماعــی بــه نفــع خالقیــت محلــی هدایــت شــوند .الگوبــرداری از رســانههای موفــق بــه
شــکل ترازیابانــه میتوانــد ظرفیتهــای رســانههای محلــی را در ســطح جهانــی تقویــت
نمایــد و امکانــی بــرای معرفــی بروندادهــای خــاق محلــی در ســطح جهانــی فراهــم آیــد.
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