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چکیده

ــی را  ــل توجه ــای قاب ــانه ای فرصت ه ــازمان های رس ــرای س ــی، ب ــرمایۀ اجتماع ــت س ــته از ظرفی ــت برخاس خالقی

ــت.  ــی در رسانه هاس ــد بررس ــائل نیازمن ــی از مس ــل یک ــن دلی ــه همی ــت ب ــت خالقی ــت. مدیری ــم آورده اس فراه

ایــن پژوهــش بــا هــدف شناســایی راهبردهــا و پیامدهــای مدیریــت خالقیــت بــا رویکــرد ســرمایۀ اجتماعــی در 

ــام  ــه انج ــل مصاحب ــتفاده از تحلی ــا اس ــی ب ــش کیف ــنت پژوه ــوب س ــان و در چهارچ ــز اصفه ــیمای مرک صداوس

ــا اســتفاده از  ــه ب ــر از صاحب نظــران حــوزۀ موردمطالع ــا 13 نف ــک اشــباع نظــری ب ــای تکنی ــر مبن شــده اســت. ب

ــار  ــنجش اعتب ــرای س ــد. ب ــل آم ــه عم ــاختاریافته ب ــۀ نیمه س ــور، مصاحب ــد مالک مح ــری هدفمن روش نمونه گی

ــاز و محــوری  ــذاری ب ــا کدگ ــل به صــورت اســتقرایی و ب ــی اســتفاده شــد. تجزیه وتحلی ــزان بیرون ــا از ممی داده ه

انجــام گرفــت و راهبردهــا بــا 21 مؤلفــه در ســه راهبــرد کشــف و جــذب خالقیــت )سیاســت جــذب منابــع خــالق و 

سیاســت شناســایی و کشــف(، توســعه و تقویــت خالقیــت )کارآفرین محــوری و توانمندســازی منابــع( و حمایــت 

و بازآفرینــی خالقیــت )حمایــت از کســب وکار رســانه و حمایــت فــرا ســازمانی( و پیامدهــای آن شــامل 22 مؤلفــه 

ــه(، شــهروند  ــاد جامعه محــور و مشــارکت داوطلبان در 4 دســته ســرمایۀ اجتماعــی )مســئولیت اجتماعــی، اعتم

ــی و  ــری فرهنگ ــالق، تنوع پذی ــاغل خ ــعۀ مش ــالق )توس ــۀ خ ــی(، طبق ــت محل ــال و خالقی ــهروندی فع ــالق )ش خ

قــدرت خــالق( و منابــع خــالق )توســعۀ منابــع و محتــوای خــالق( دســته بندی شــدند. یافته هــا نشــان می دهنــد 

مدیریــت در رســانه از طریــق کشــف، توســعه و حمایــت از خالقیــت بــر بســتر مؤلفه هــای سرمایه ســاز اجتماعــی 

ــد. ــالق می انجام ــۀ خ ــع و طبق ــدی از  مناب ــالق و بهره من ــهروند خ ــرورش ش ــه پ ب

واژه های کلیدی

 مدیریت خالقیت، خالقیت سازمانی، سرمایۀ اجتماعی، صداوسیمای مرکز اصفهان.
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مقدمه

اطالعاتــی1« )کاســتلز2007،2( وضعیــت ســازمان های  بــا طــرح موضــوع »جامعــۀ 

رســانه ای تحت تأثیــر آگاهــی فزاینــدۀ کارکنــان و مخاطبــان قــرار گرفــت و همه چیــز 

بیش ازپیــش بــه چالــش کشــیده شــد؛ چــرا کــه رســانه ها از یک ســو بــا مخاطــب 

ــده  ــرخ فزاین ــر ن ــوی دیگ ــدند و در س ــه ش ــده مواج ــال تولیدکنن ــده و درعین ح مصرف کنن

ــه ســازگاری از طریــق  ــدن در ســپهر قــدرت وادار ب ــرای مان ــا را ب ــر محیــط رقابتــی آنه تغیی

مدیریــت خالقیــت کــرد؛ چــرا کــه پیونــد قابل توجهــی بــا بدنــه جامعــۀ اطالعاتــی داشــتند 

)کونــگ2011،3 ، 43(.

همان طــور کــه بیلتــون4 )2014( مطــرح می کنــد، مدیریــت خالقیــت به ویــژه در 

رســانه ها از صداهــای تحریک کننــدۀ معاصــر اســت. بیلتــون )2014( تصریــح می کنــد 

خالقیــت5  و مدیریــت اگرچــه از لحــاظ تاریخــی به عنــوان مفاهیــم متضــاد مطرح شــده اند 

امــا هم راســتا هســتند؛ بــه زعــم او مدیریــت و خالقیــت در مدل هــای جدیــد سیاســت های 

ــت در  ــا خالقی ــازمان ب ــویی س ــه همس ــاز ب ــل نی ــه دلی ــب وکار ب ــت کس ــی و مدیری فرهنگ

موجــود محیــط، همگــرا می شــوند. در همیــن راســتا ســازمان های خــالق رســانه ای در ســطح 

محلــی عمدتــًا از منافــع خالقیــت بــه نفــع ســازمان خــود بهــره می برنــد و دســت یابی بــه 

آن را به عنــوان یــک منبــع در ایجــاد مزیــت رقابتــی در سیاســت های کالن ســازمانی مدنظــر 

ــکاران6، 2003(. ــد )بانکــس و هم ــرار می دهن ق

ســازمان های موفــق تــالش می کننــد خالقیــت در محیط هــای چنــد فرهنگــی را از طریــق 

ــوع  ــه تن ــد )چــن و همــکاران7، 2008(. توجــه ب افزایــش ســرمایۀ اجتماعــی توســعه دهن

ــمالبون و  ــد )اس ــک کن ــت کم ــرای خالقی ــت ب ــه رقاب ــادی ب ــد زی ــا ح ــد ت ــی می توان فرهنگ

1.  Information Society

2.  Castells

3.  Küng

4.  Bilton

5.  Creativity 

6.  Banks  et al.

7.  Chen et al.
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همــکاران2005،1(؛ چــرا کــه ایــن نــوع از ســرمایه، تــوان ایجــاد خالقیــت اجتماعــی2 را دارد 

ــد خالقیــت را توســعه  ــی در فراین ــر دانــش ضمن ــن ام )فیشــر و همــکاران2004،3( و همی

می دهــد )نونــاکا و تویامــا2015،4؛ بــرودر و همــکاران2019،5؛ فردریــچ و همــکاران2019،6(. 

در همیــن راســتا شــواهدی وجــود دارد کــه نشــان می دهــد مدیریــت خالقیــت و ســرمایۀ 

اجتماعــی بــه مزیتــی در تولیــد محصــول جدیــد می انجامد)چنــگ و همــکاران7، 2010(. در 

ایــران نیــز پژوهش هــا نشــان می دهــد ســرمایۀ اجتماعــی تأثیــر مســتقیم و معنــی داری بــر 

ــران و همــکاران،1391(. ــرد، 1395؛ پی ــرادران و منوری ف خالقیــت دارد )ب

امــا وضعیــت بــرای همــه ســازمان ها 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 

ســازمان هایی امــکان بهره منــدی از مزایــای خالقیــت را دارنــد کــه توانایــی آن را بــا ایجــاد 

مفروضــات مشــترک داشــته باشــند. ایــن مهــم عمدتــًا در ســازمان هایی فراوانــی بیشــتری 

دارد کــه بــا تنــوع فرهنگــی مواجه انــد.

ــا رســانۀ  ــا رویکــرد مبــدا انتشــار شــناخته می شــوند. در ایــن معن رســانه های محلــی ب

ــه  ــبت ب ــم نس ــی و ه ــت مل ــه موقعی ــبت ب ــی نس ــتره جغرافیای ــاس گس ــم براس ــی ه محل

ــانۀ  ــکی ،1995(. رس ــت )استاویتس ــانه ها اس ــایر رس ــز از س ــل تمای ــی قاب ــتره موضوع گس

محلــی رســانه ای اســت کــه بــا پرداختــن بــه موضوعاتــی کــه بــرای اجتمــاع محلــی مهــم و 

دارای ارزش اســت و زندگــی آنهــا را تحت تأثیــر قــرار میدهــد بــه تقویــت هویــت مشــترک 

محلــی کمــک کــرده و آن را بــه عنــوان میراثــی بــرای تــداوم و پیشــرفت کل کشــور حفــظ 

ــارۀ  ــی درب ــی خبرهــای کوچــک فراوان ــد )کریمــی،1385(. رســانه های محل ــت می کن و تقوی

زندگــی اجتماعــی اهالــی شهرســتانها در مطبوعــات منتشــر می کننــد کــه هیچــگاه از طریــق 

ــه ای پخــش  ــد و حتــی فرســتنده هــا و مراکــز ناحی ــو و تلویزیــون پخــش نمــی گردن رادی

1.  Smallbone

2.  Social creativity

3.  Fischer  et al.

4.  Nonaka & Toyama

5.  Browder et al.

6.  Friedrich  et al.

7.  Chang  et al.
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رادیویــی و تلویزیونــی کــه در اســتانها تأســیس شــده انــد نمیتواننــد بــه همــه آنهــا توجــه 

ــژاد،1385(. کننــد )معتمدن

 همچنیــن در فعالیت هــای خالقــه، تنــوع فرهنگــی هدایت شــده از رهگــذر شــبکه 

ســرمایۀ اجتماعــی یــک منبــع از رقابــت بالقــوه اســت، چــرا کــه بیــن تنوع پذیــری و 

خالقیــت روابــط مثبتــی نشــان داده شــده اســت )زی و پایــک2019،1(. تنــوع میــان زمینــه و 

ــا گســترش  ــد خالقیــت گــروه را ب دانــش اعضــای گــروه در ســازمان های رســانه ای می توان

کل مجموعــه ای از اطالعــات منحصربه فــرد در دســترس بــرای گــروه و معرفــی دیدگاه هــای 

ــارگادون و  ــد )ه ــش ده ــود، افزای ــام ش ــد ادغ ــای جدی ــد در راه ه ــه می توان ــی ک مختلف

ــاروی2013،3(.  ــی2006،2؛ ه بک

یکــی دیگــر از دالیــل مســئله شــدن مدیریــت خالقیــت از منظــر ســرمایۀ اجتماعــی بــرای 

ــان و  ــبکه متخصص ــن ش ــوان آن را در بی ــا می ت ــه نه تنه ــت ک ــن اس ــی ای ــانه های  محل رس

در محــل کار تشــویق کــرد )لیــال و یــروا2013،4( بلکــه عامــل راهبــردی و تعیین کننــده در 

ــا از بیــن رفتــن مرزهــا نه تنهــا در  توســعه مزیــت رقابتــی بــرای ســازمان هایی اســت کــه ب

محیطــی پویــا فعالیــت دارنــد، بلکــه نیــروی خــالق آن کــه عمدتــًا از ظرفیت هــای بیرونــی 

ــد. ــه حســاب می آین ــی ســازمان ب ــرد ســرمایه اصل بهــره می گی

رســانه در اینجــا محملــی اســت کــه خالقیــت را بیــن ســازمان و محیــط بیرونــی پیونــد 

می دهــد. اگــر چــه برخــی از مطالعــات معتقدنــد کــه افــراد از ســکوهای رســانه ای در درجــۀ 

ــه شــکل  ــن وجــود مادامــی ک ــا ای ــو2010،5(. ب ــد )چائ ــرای مصــرف اســتفاده می کنن اول ب

ــان  ــه هم زم ــد ک ــان می ده ــی نش ــای طول ــد رونده ــی باش ــورت اجتماع ــرف به ص ــن مص ای

ــک  ــت )پم ــد یاف ــش خواه ــته افزای ــور پیوس ــز به ط ــت نی ــد خالقی ــیوه های تولی ــا آن ش ب

و همــکاران2009،6(. بــر ایــن اســاس، خالقیــت بــر بســتر ســرمایه های اجتماعــی از 

ــود. در  ــد ب ــانه های خواه ــازمان رس ــرای س ــه ب ــل توج ــت قاب ــک ظرفی ــانه ها ی ــق رس طری

1.  Xie & Paik

2.  Hargadon & Bechky

3.  Harvey

4.  Leal & Urrea

5.  Chau

6.  Pempek et al.



9

دوره 15
 پیاپی 39
 پاییز 1400

شناسایی راهبردها و پیامدهای مدیریت خالقیت ...

واقــع خالقیــت ابــزار گســترده ای بــرای حرکــت افــراد بیــن رســانه های مصرفــی و تولیــدی 

ــود.  ــد ب ــز خواه ــده نی ــوه، تولیدکنن ــدۀ بالق ــر مصرف کنن ــه ه ــه ای ک ــد به گون ــاد می کن ایج

ــان در حــال ایجــاد  ــی از جوان ــه نشــان می دهــد حجــم قابل توجه ــن زمین شــواهدی در ای

و بــه اشــتراک گذاری ایده هــای خالقانــه در رســانه ها هســتند. ایــن شــواهد نشــان 

ــی  ــاد نوع ــال ایج ــی در ح ــبکه های اجتماع ــان در ش ــد از نوجوان ــه 77 درص ــد  ک می ده

محتــوای خــالق شــامل ماننــد آثــار هنــری ، عکــس ، داســتان یــا فیلــم و مطالــب بازترکیــب  

ــادن،12007(.  ــارت و م ــتند )رنه ــده هس ش

علیرغــم افزایــش نوآوری هــای تکنولوژیکــی در رســانه ها، کمبــود تحقیقــات در ارتبــاط 

ــود  ــاس می ش ــت آن احس ــانه ها و مدیری ــرای رس ــوب ب ــیوه های مطل ــه ش ــت ب ــا خالقی ب

ــی  ــت رقابت ــع قاطــع مزی ــت در حــال حاضــر، منب ــر چــه خالقی ــو،2015(. اگ ــگ و میائ )وان

 )2011 کاپــالن5،  و  فاســتر  همــکاران2009،4؛  و  روهربــک  )رانکو2019،2؛منظــور2014،3؛ 

در عرصه هــای اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادی بــه شــمار مــی رود و نه تنهــا 

ــکاران6،  ــن و هم ــود )وس ــوب می ش ــه محس ــی یق ــه ب ــاد طبق ــاز ایج ــتر س ــوان بس به عن

ــای  ــی الگوه ــیوه زندگ ــت ش ــول در زیس ــت تح ــطه قابلی ــه واس ــن ب ــود ای ــا وج 2019(. ب

همزیســتی خالقانــه7 را بیــن افــراد افزایــش می دهــد )فلوریــدا2002،8( و شــکلی از زندگــی 

جمعــی را ایجــاد می کنــد کــه بــه دلیــل پیچیدگی هــای مــداوم بــا خالقیــت می توانــد بــه 

حیــات خــود ادامــه دهــد.

بــا  خالقیــت  مدیریــت  می کنــد  مطــرح   )2016( کاسراســاکاس9  کــه  همان طــور 

ــت  ــه هوی ــالق ک ــای خ ــکال ایده ه ــازی رادی ــون پیاده س ــی همچ ــای مختلف پارادوکس ه

ــد و باعــث تضــاد در ســازمان می شــوند مواجــه اســت. ازایــن رو  ســازمان را تهدیــد می کن

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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ــرای توســعۀ خالقیــت تبدیــل شــود. ــزام ب ــوان یــک ال ــد به عن مدیریــت خالقیــت می توان

ــا  ــی، مصــرف رســانه ب ــی در جهــان رقابت ــرا روی رســانه های محل ــه دلیــل وضعیــت ف ب

ــان مواجــه شــده اســت )یاگباســان  ــن نیازهــای مخاطب ــه تأمی ــادی در زمین چالش هــای زی

و یاگباســان2018،1( ازایــن رو خالقیــت در رســانه های محلــی یــک مســئله جــدی بــه شــمار 

ــا یکدیگــر در حــال رقابت انــد و از ســوی  مــی رود؛ چــرا کــه از یک ســو رســانه های محلــی ب

دیگــر محیــط رقابتــی آنهــا ضــرورت توجــه بــه قابلیت هــای محیــط اجتماعــی را دو چنــدان 

ــه آن توجــه نداشــته اســت. ــی ب ــد؛ موضوعــی کــه پیش ازایــن رســانۀ محل می کن

ــن  ــه ای ــا ب ــد، ام ــت پرداخته ان ــر خالقی ــذار ب ــل تأثیرگ ــه عوام ــا ب ــا عمدت ــش ه پژوه

ــل  ــط متقاب ــر شــبکه رواب ــی ب ــه مبتن ــی- ک ــه خالقیــت در جامعــۀ اطالعات ــه چگون ــه ک نکت

ــت. ــده اس ــی نش ــد، توجه ــی برمی آی ــط جمع ــبکۀ رواب ــن ش ــت- از بط ــانی اس انس

اهمیــت بحــث خالقیــت بــه دلیــل ویژگــی خــاص مدیریــت خالقیــت و پیامدهــای آن 

در اقتصــاد دانش بنیــان اســت. تحقیقــات لــو2 )2017( خالقیــت را بــه صــورت نظریه هــای 

ــوان یــک زیرمجموعــۀ هــوش  ــه عن فرایندهــای خــالق، خالقیــت و شــخصیت، خالقیــت ب

و ســازمان ها بــه تصویــر می کشــد. او بحــث می کنــد کــه چگونــه کارکنــان فــردی در 

اقتصــاد دانــش از خالقیــت و دانــش خــود در بخش هــای تبلیغــات و فنــاوری اطالعــات در 

ــد. ــتفاده می کنن ــنگاپور اس ــن و س ــتان، ژاپ انگلس

ــک  ــتن ی ــد داش ــی نیازمن ــانۀ محل ــد رس ــای جدی ــا چالش ه ــه ب ــت در مواجه موفقی

الگــوی مدیریــت خالقیــت اســت کــه هــم تنــوع فرهنگــی موجــود فضــای رقابتــی را پاســخ 

ــه  ــکل یافت ــی ش ــرمایه های اجتماع ــون س ــی پیرام ــق اجتماع ــه تواف ــر پای ــم ب ــد و ه ده

باشــد. برخــی تــالش کــرده انــد تــا بهره گیــری از رویکردهــای معطــوف بــه محتــوا الگــوی 

مفهومــی مدیریــت خالقیــت و نــوآوری در تولیــد محتــوای تلویزیونــی بــرای صداوســیمای 

ــان و منصــوری، 1395(. ــد )صلواتی ــران را پیشــنهاد دهن ــوری اســالمی ای جمه

ــن  ــوه( بی ــارض )بالق ــاط و تع ــی رســد محصــوالت رســانه ای محصــول ارتب ــه نظــر م  ب

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 

ــازمان های  ــت در س ــت خالقی ــوع مدیری ــه موض ــت ک ــن جه ــت و از ای ــه اس ــه نوآوران جنب

رســانه ای چنــدان مــورد توجــه قــرار نگرفتــه موضوعــی جدیــد بــه شــمار می آیــد. همچنیــن 

بــه دلیــل نــگاه محلــی بــه رســانه و بهره منــدی از مزایــای ســرمایه های اجتماعــی در تولیــد 

خالقیــت جنبــه نوآورانــه دارد. یکــی از مهمتریــن ضرورت هــای پژوهــش حاضــر توجــه بــه 

ــانه ها  ــردی رس ــرف ف ــد مص ــی ده ــان م ــه نش ــت ک ــانه ای اس ــرف رس ــوزۀ مص ــت ح اهمی

ــای  ــد و تفاوت ه ــش می دهن ــردم را پوش ــرۀ م ــی روزم ــده ای از زندگ ــزرگ و فزاین ــش ب بخ

ایــن زمینــه نیــز بــه نحــو نظام منــدی بــا ویژگی هــای فــردی، موقعیتــی و ســاختاری برگرفتــه 

ــا و  ــا نگرش ه ــه ت ــس و طبق ــن، جن ــب س ــی برحس ــت اجتماع ــا موقعی ــه ی ــوع جامع از ن

عقایــد و ارزش هــای فــردی مرتبــط هســتند )باســتان و همــکاران، 1397(. ســرمایۀ اجتماعی 

ــروز خالقیــت، ایده پــروری، تســهیل رفتارهــای  ــوان یــک پدیــدۀ اجتماعــی باعــث ب ــه عن ب

ــکاران، 1391(. ــران و هم ــود )پی ــازمان می ش ــک پذیری در س ــه و ریس نوآوران

ــن  ــن ای ــد؛ یکــی از مهمتری ــروز و ظهــور می کن ــر عناصــر مختلفــی ب خالقیــت تحت تأثی

عناصــر شــبکه ارتباطــات اجتماعــی بــه ویــژه در ســطوح محلــی اســت کــه در قالــب ســرمایۀ 

ــن  ــد ای ــد آم ــه خواهن ــه در ادام ــات ک اجتماعــی نشــان داده می شــود. بســیاری از مطالع

ــرداری از ظرفیــت ســرمایه های  ــد. ســازمانهایی کــه امــکان بهره ب ــاط را نشــان مــی دهن ارتب

ــازمان  ــت در س ــد خالقی ــازی فراین ــور بهینه س ــه منظ ــد آن را ب ــد می توانن ــی را دارن اجتماع

ــرای ســازمان های رســانه ای کــه در  ــژه ب ــه وی ــد. ایــن موضــوع ب مــورد اســتفاده قــرار دهن

محیــط متغیــر و پــر چالــش حضــور دارنــد و مخاطبــان فعــال و رقبــای متعــددی دارنــد یــک 

موضــوع جــدی اســت.

ــط اجتماعــی ســنتی  ــه واســطۀ ســابقۀ تاریخــی و رواب ــان ب ــی شــهر اصفه بافــت محل

ظرفیــت هم افزایــی بــه منظــور توســعۀ ســرمایۀ اجتماعــی را بــه خوبــی داراســت.  اصفهــان 

از جملــه کالنشــهرهایی اســت کــه در عیــن توســعه و نیــل بــه مؤلفه هــای شــهرهای بــزرگ، 

همچنــان در درون بافــت ســنتی و روابــط مبتنــی بــر جوامــع محلــی اســتوار اســت. از این رو 

ســازمان های رســانه ای بــه منظــور بهره گیــری از ظرفیت هــای تعاملــی زبــان، صنایــع دســتی 

و میــراث فرهنگــی و ظرفیــت روابــط محلــی کــه امکانــی بــرای توســعه و تقویــت خالقیــت 

هســتند می تواننــد از ســرمایه های اجتماعــی محلــه ای بــه نفــع خالقیــت بهره بــرداری 

کننــد.
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بــر همیــن اســاس، ایــن مقالــه تــالش دارد راهبردهــا و پیامدهــای مدیریــت خالقیــت 

ــورد  ــان( م ــی اصفه ــیمای محل ــتانی )صداوس ــز اس ــی در مراک ــرمایۀ اجتماع ــرد س ــا رویک ب

ــرار دهــد. واکاوی ق

مســئله اصلــی پژوهــش اینجاســت کــه بــا توجــه بــه قابلیت هــای ســرمایۀ اجتماعــی 

در ایجــاد خالقیــت، صداوســیمای محلــی می توانــد از ایــن ظرفیــت بــه نحــو مطلــوب بــرای 

ــرمایه های  ــی از س ــش قابل توجه ــه بخ ــه ای ک ــد، به گون ــرداری کن ــب بهره ب ــذب مخاط ج

اجتماعــی در ایجــاد مزیــت رقابتــی بــرای ســازمان نقــش ایفــا کننــد. بخــش عمــده ای از این 

ــه  ــع خالق ــوه ای از مناب ــای بالق ــی ظرفیت ه ــای اجتماع ــت در گروه ه ــا عضوی ــان ب مخاطب

ــرداری  ــانه بهره ب ــازمان های رس ــرد در س ــش عملک ــع افزای ــه نف ــد ب ــه می توان ــد ک را دارن

شــود؛ امــا پارادایــم مدیریــت خالقیــت عمدتــًا نگاهــی درونــی داشــته و صرفــًا بــه خالقیــت 

کارکنــان توجــه می کنــد، بااین حــال، وجــود راهبردهایــی هایــی کــه بتوانــد ایــن خالقیــت را 

توســعه دهــد کمتــر مــورد توجــه قرارگرفتــه اســت. بازخوانــی مدیریــت خالقیــت براســاس 

ــت  ــت خالقی ــی مدیری ــه بازشناس ــد ب ــه بتوان ــه ای ک ــی به گون ــرمایۀ اجتماع ــازه های س س

ــت در  ــرای خالقی ــی را ب ــرمایۀ اجتماع ــای س ــا و قابلیت ه ــد ظرفیت ه ــد می توان ــک کن کم

رســانه های محلــی تبییــن کنــد. از ســویی دیگــر ســرمایۀ اجتماعــی تــوان »جامعــه مدنــی« 

ــی  ــق انجمن هــای غیررســمی و غیردولت ــور خــود از طری ــرای ادارۀ ام ــه ب ــی جامع ــا توانای ی

ــت  ــرای مدیری ــی ب ــن قابلیت ــت و چنی ــی اس ــی غیرانتفاع ــای گروه ــن فعالیت ه و همچنی

ــت  ــای  مدیری ــن، راهبرده ــود ای ــا وج ــود. ب ــد ب ــردی خواه ــت راهب ــک قابلی ــت ی خالقی

ــدان  ــن فق ــدارد. همی ــود ن ــران وج ــی در ای ــانه های محل ــطح رس ــل در س ــت حداق خالقی

ــش را  ــی پژوه ــئلۀ اصل ــود مس ــای موج ــه نیازه ــخ ب ــرای پاس ــای آن ب ــو قابلیت ه از یک س

ــن  ــه راهبردهــا و پیامدهــای ایجــاد خالقیــت در ای شــکل می دهــد.  ازایــن رو دســتیابی ب

ســازمان بــا رویکــرد ســرمایۀ اجتماعــی ســؤال اصلــی ایــن پژوهــش خواهــد بــود.

 پیشینۀ پژوهش

خبــازی )1396( در پژوهشــی بــا عنــوان ســبک رهبــری و خالقیــت در ســازمان های 

رســانه ای بــه روش پیمایشــی بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه بــرای شــکوفایی و رشــد 

خالقیــت تولیدکننــدگان و تنظیم کننــدگان پیــام در ســازمان های رســانه ای کــه بــه ضــرورت 

ــری مشــارکت جویانه  ــر از متوســط هســتند بایــد ســبک های رهب ــوان باالت ــزه و ت داری انگی
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بیشــتر مــورد توجــه قــرار گیرنــد تــا در ســایه رفتارهــای مدیریتــی متناســب بــا آنهــا خالقیت 

ــان شــکوفا شــده و در خدمــت هدف هــای ســازمان قــرار گیرنــد.  کارکن

ــی  ــوی مفهوم ــنهاد الگ ــوان پیش ــا عن ــی ب ــوری)1395( در پژوهش ــان و منص  صلواتی

مدیریــت خالقیــت و نــوآوری در تولیــد محتــوای تلویزیونــی بــرای صــدا و ســیمای جمهــوری 

ــتخرج از  ــای مس ــد کده ــان دادن ــاد نش ــردازی داده بنی ــه روش نظریه پ ــران، ب ــالمی ای اس

مصاحبه هــا در چهــار دســته کــد محــوری دســته بندی شــدند. یــک دســته از مفاهیــم بــه 

ــدی  ــته بع ــردازد؛ دس ــی پ ــی م ــازی تلویزیون ــد برنامه س ــاد فراین ــا و ابع ــی ه ــی ویژگ معرف

ضمــن بررســی نقــش مدیــر در مراحــل مختلــف فراینــد برنامــه ســازی، برخــی از وظایــف و 

تکالیــف اولیــه و ویژگی هــای ذاتــی و مهارتــی او را در مدیریــت خالقیــت و نــوآوری بیــان 

ــد برنامه ســازی و  ــف برنامه ســاز در فراین ــد محــوری ســوم، نقش هــا و وظای ــد؛ در ک می کن

همچنیــن اســتعدادها، مهارت هــا و توانایی هــای او جــا می گیــرد؛ و نهایتــًا مفاهیــم مرتبــط 

بــا نیازهــا، الزامــات و اقدامــات پایــه ای در بــروز خالقیــت و نــوآوری در ســازمان نیــز در کــد 

ــود. ــته بندی می ش ــارم دس ــوری چه مح

علیئــی و همــکاران )1394( در تحقیقــی بــا عنــوان واکاوی کاربســت رســانه ملــی 

ــتقیم  ــۀ مس ــید رابط ــه رس ــن نتیج ــه ای ــی ب ــا روش ترکیب ــی ب ــرمایۀ اجتماع ــای س در ارتق

بســیاری از کارکردهــای رســانۀ ملــی در شــاخص های ســرمایۀ اجتماعــی تأییــد شــده و در 

نهایــت ســهم ایــن ســازمان در تولیــد ســرمایۀ اجتماعــی در شــاخص های مــورد شناســایی 

مشــخص شــده اســت.

رســولی و پــاک نیــت )1390( در تحقیقــی بــا عنــوان بررســی نقــش رســانه های جمعــی 

ــه  ــی ب ــا روش پیمایش ــزد ب ــهر ی ــهروندان ش ــن ش ــی در بی ــرمایۀ اجتماع ــکل گیری س در ش

ــان اســتفاده از رســانه های جمعــی و ســرمایۀ اجتماعــی  ــن می ــه بی ــن نتیجــه رســید ک ای

همبســتگی وجــود دارد و از آنجایــی کــه هــر دو متغیــر یعنــی رســانه های جمعــی و 

ســرمایۀ اجتماعــی درســطح فاصلــه ای اندازه گیــری شــده اند از ضریــب همبســتگی پیرســون 

ــق  ــتقل تحقی ــر مس ــن متغی ــتقیمی بی ــتگی مس ــن همبس ــت. همچنی ــده اس ــتفاده ش اس

ــاد  ــاد آن )اعتم ــی و ابع ــا ســرمایۀ اجتماع ــی ب ــزان اســتفاده از رســانه های جمع ــی می یعن

اجتماعــی، مشــارکت اجتماعــی و هنجــار اجتماعــی( وجــود دارد.
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ســوزبیلیر1 )2018( در پژوهشــی بــا عنــوان تعامــل میــان ســرمایۀ اجتماعــی، خالقیــت 

ــر  ــی ب ــد ســرمایۀ اجتماع ــه نشــان دادن ــی در ســازمان ها در آژانس هــای کاری ترکی و کارآی

ــذارد.  ــر می گ ــی ســازمان تأثی ــت و کارآی خالقی

ــه  ــوان مطالعــۀ خالقیــت ســازمانی ب ــا عن ــگل و همــکاران2)2017( در پژوهشــی ب فورتن

ــت  ــی در خالقی ــدگاه رقابت ــد دو دی ــان دادن ــی3؟ نش ــا دوگانگ ــیالیت ی ــد: س ــوان فراین عن

ــک  ــوان ی ــه عن ــت را ب ــدن«- خالقی ــل ش ــد »تبدی ــدگاه اول- دی ــود دارد: دی ــازمانی وج س

ــان  ــود، نش ــور می ش ــی متبل ــل پیش بین ــات غیرقاب ــار در لحظ ــر ب ــه ه ــت  ک ــان ثاب جری

ــد اجتماعــی  ــک فراین ــوان ی ــه عن ــدگاه عمــل- خالقیــت را ب می دهــد. چشــم انداز دوم- دی

مــورد بررســی قــرار داده کــه در آن، ســاختارها نقــش مهمــی را در ایجــاد و محــدود کــردن 

ــد. ــا می کنن ــی ایف ــدۀ جمع ــک پدی ــوان ی ــه عن ــت ب ــروی از خالقی ــردی در پی ــل ف عوام

ــا اجــازه  ــه م ــه و  ب ــی وعده هــای خاصــی را ارائ ــدگاه عمل ــه دی ــد ک ــا اســتدالل می کنن آنه

ــازمان دهی و  ــوۀ س ــض نح ــد و نقی ــال ض ــن ح ــم و در عی ــئلۀ مه ــه مس ــه ب ــد ک می ده

ــت. ــت پرداخ ــت خالقی مدیری

ــت  ــت خالقی ــای مدیری ــوان پارادوکس ه ــا عن ــی ب ــاکاس4 )2016( در پژوهش کاسراس

نشــان می دهــد مدیریــت خالقیــت  بــا پارادوکس هــای مختلفــی در عمــل مواجــه اســت، 

از بیــن 10 پارادوکــس مدیریــت خالقیــت کــه او شناســایی می کنــد یــک پارادوکــس بــزرگ و 

9 پارادوکــس جزئــی هســتند. هــدف اصلــی او توصیــف ایــن پارادوکس هــا  و اینکــه نشــان 

دهــد رویکردهــای مختلفــی در بــاب مدیریــت خالقیــت وجــود دارد. ایــن مقالــه بــه دنبــال 

ــن  ــکالت ممک ــۀ مش ــاد هم ــت در اقتص ــه خالقی ــت  ک ــه اس ــرش مبتدیان ــن نگ ــال ای ابط

ارائــه می کنــد: پیاده ســازی  این گونــه  گزاره هــای چالش برانگیــز را  او  را حــل می کنــد. 

ــت باعــث تضــاد در  ــد. خالقی ــد می کن ــت ســازمان را تهدی ــکال ایده هــای خــالق هوی رادی

ســازمان می شــود. هــر مختــرع یــا نــوآور تــالش می کنــد تــا محیــط اجتماعــی ای کــه در آن 

تحصیــل کــرده و در آن برانگیخنــه شــده اســت را نادیــده بگیــرد، اگرچــه مدیریــت ســخت 

خالقیــت را می کشــد، 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. ســازمان ها بایــد بتوانند 

هــم کمیــت و هــم کیفیــت را مدیریــت کننــد. ســازمان نه تنهــا نیازمنــد مدیریــت دانــش 

بلکــه مدیریــت جهــل نیــز هســتند. مدیــران بایــد گذشــته موفــق ســازمان را فرامــوش کــرده 

و بــه آینــدۀ آن فکــر کننــد.

برمــن و کیــم1 )2010( در پژوهشــی بــا عنــوان مدیریــت خالقیــت در ســازمان های 

عمومــی: نــوآوری آغــاز پــرش، در چیــن تجــارب اخیــر کالن شــهر ســئول )هشــتمین شــهر 

بــزرگ دنیــا(، بــه منظــور افزایــش ابتــکار عمــل از طریــق اصــالح نظــام پــاداش، مدیریــت و 

آمــوزش، را توصیــف می کننــد. نتایــج مطالعــۀ چندمتغیــرۀ آنهــا نشــان می دهــد کــه طــی 

ــا  ــه 13٪ آنه ــد ک ــنهاد دادن ــده را پیش ــران 62666 ای ــان و مدی ــاله، کارکن ــک دورۀ دو س ی

ــان  ــران و کارکن ــان 1194 مدی ــنجی در می ــج نظرس ــدند. نتای ــاب ش ــازی انتخ ــرای پیاده س ب

ــا دیــد  ابتــکاری  نشــان می دهــد کــه درصــد مقاماتــی کــه اکنــون بــه حــوزۀ کاری خــود ب

می نگرنــد دوبرابــر یعنــی از 16٪ بــه 33٪ رشــد داشــته اســت. مدیریــت خالقیــت در ایــن 

اثــر بــه عنــوان یــک رویکــرد موثــر بــرای تشــویق ایده هــا و راه حل هــای جدیــد و گســترش 

ــت.  ــده اس ــه ش ــی ارائ ــازمان های عموم ــوآوری در س ــای ن رویه ه

چن،چانــگ و هونــگ2 )2008( در پژوهشــی بــا عنــوان ســرمایۀ اجتماعــی و خالقیــت در 

تیم هــای پــروژۀ تحقیــق و توســعه  بــا اســتفاده از نمونــۀ 54 تیــم پــروژۀ تحقیق و توســعه 

ــاوری پیشــرفتۀ تایــوان تأثیــر ســرمایۀ اجتماعــی بــر خالقیــت تیم هــای  در شــرکت های فن

پــروژه تحقیــق و توســعه را از منظــر درون گروهــی 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؛ یافته هــا حاکــی 

از آن اســت کــه تعامــل اجتماعــی و پیوندهــای شــبکه تأثیــر معنــادار و مثبتــی بــر خالقیــت 

تیم هــای پــروژه تحقیــق و توســعه دارد، امــا اعتمــاد متقابــل و اهــداف مشــترک نداشــت.

ســودا، ســتا و پترســن3 )2019( در پژوهشــی بــا عنــوان ســاختار شــبکه، زمینــۀ همــکاری 

و خالقیــت فــردی نشــان دادنــد ســطح همــکاری در یــک شــبکه می توانــد از خصوصیــات 

ــه از  ــش ک ــب دان ــبکه در کس ــزاری ش ــع کارگ ــد مواض ــتقل باش ــبکۀ مس ــاختاری آن ش س

1.  Berman and kim

2.  Chen,Chang & Hung

3.  Soda, Stea & Pedersen
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خالقیــت پشــتیبانی می کنــد. در واقــع افــرادی کــه در شــبکه های بســته تعبیــه شــده اند، 

ــد،  ــاد باش ــا زی ــبکه آنه ــکاری در ش ــطح هم ــی س ــد و وقت ــب می کنن ــتری کس ــش بیش دان

خالق تــر می شــوند. کارگزارانــی کــه اطالعــات را از طریــق مخاطبیــن کســب می کننــد ، 

ــر می شــوند. دانــش بیشــتری کســب کــرده و وقتــی همــکاری کــم اســت ، خــالق ت

باتــی و همــکاران1 )2020( در پژوهشــی بــا هــدف بررســی روابــط بیــن ســرمایۀ اجتماعی، 

ــان داد  ــتان نش ــازی پاکس ــت داروس ــت در صنع ــاداری کار و خالقی ــش، معن ــتراک دان اش

ابعــاد رابطــه ای و شــناختی ســرمایۀ اجتماعــی تأثیــر مهمــی در خالقیــت فــرد نــدارد.

پژوهش هــای انجــام شــده عمدتــا بــه تاثیــر کارکــرد رســانه در توســعه ســرمایه 

فرهنگــی )رســولی و پاک نیــت، 1390؛ علیئــی و همــکاران، 1394( و یــا توجــه بــه مدیریــت 

ــان  ــه صــورت مســتقل در ســازمان های رســانه ای )صلواتی خالقیــت و ســرمایۀ اجتماعــی ب

و منصــوری،1395؛ کاسراســاکاس،2016؛ ( اشــاره دارنــد؛ برخــی از پژوهش هایــی کــه هــر 

دو مقولــه ســرمایۀ اجتماعــی و خالقیــت پرداختنــد )باتــی و همــکاران ،2020؛ ســودا، ســتا 

ــد.  ــانه ای کار نکرده ان ــازمان های رس ــگ ،2008( در س ــگ و هون ــن ،2019؛ چن،چان و پترس

ــی از  ــرمایۀ اجتماع ــای س ــق ظرفیت ه ــت آن از طری ــت و مدیری ــت خالقی ــوع تقوی موض

موضوعــات جدیــدی اســت کــه در ســازمان های رســانه ای کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه 

اســت؛ بــا توجــه بــه اینکــه قابلیــت اســتفاده از خالقیــت بــه واســطۀ ماهیــت محصــوالت 

ــی اســت بررســی آن خــالء پژوهشــی در  ــده در عرصــۀ رقابت رســانه ای دارای اهمیــت فزاین

تحقیقــات پیشــین را خواهــد کاســت.

چهارچوب نظری پژوهش

بــه زعــم میســبورگ2 )2009( بیــش از یکصــد تجزیه وتحلیــل مختلــف را می تــوان 

دربــارۀ خالقیــت در ادبیــات یافــت. اســترنبرگ3 تولیــد چیــزی اصلــی و ارزشــمند را 

ــد  ــتدالل می کن ــل4)1998( اس ــترنبرگ،2019(. آمابی ــرد )اس ــف ک ــت تعری ــوان خالقی به عن

بــرای ارتقــاء خالقیــت در کســب وکار، ســه مؤلفــۀ مهــم تخصــص5 )دانــش فنــی، رویــه ای و 

1.   Bhatti et al.
2.  Meusburger 
3.  Sternberg
4.  Amabile 
5.  Expertise  
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فکــری( مهارت هــای تفکــر خــالق1 )چگونگــی انعطاف پذیــری و تخیلــی مــردم بــه مشــکالت( 

و انگیــزه2 )به ویــژه انگیــزۀ ذاتــی شــامل رضایــت، لــذت بــردن از کار( نیــاز اســت )پارجــان 

ــا2019،3(.  و هیپ

ــود  ــازمان ها وج ــت در س ــت خالقی ــه مدیری ــبت ب ــاوت نس ــۀ متف ــیوۀ مواجه دو ش

دارد؛ در نــگاه تیلــوری بــه ســازمان، خالقیــت بایــد کنتــرل شــود. بــه ایــن معنــا کــه افــراد 

ــل  ــند. آمابی ــته باش ــری داش ــتان قوی ت ــد دس ــد، بای ــان کار کن ــه ذهن ش ــش از آن ک بی

ــازمان ها  ــران س ــیاری از مدی ــرض بس ــن ف ــای همی ــر مبن ــه ب ــد ك ــتدالل می کن )1996( اس

ــد. در نقطــۀ  ــه شــکل مــرده طراحــی می کنن ناخواســته و به طــور ســامان مند خالقیــت را ب

ــری  ــد عملکــرد قوی ت ــا بتوانن ــگاه افــراد در ســازمان ها بایــد خــالق باشــند ت ــل ایــن ن مقاب

از خــود نشــان دهنــد )کراپلــی2010،4(. برخــی مطالعــات معتبــر نشــان می دهــد کــه 

ــط  ــه و محی ــی کار خالقان ــل ویژگ ــه دلی ــرا ب ــتند، زی ــرل« هس ــالق »غیرقابل کنت ــان خ کارکن

غیرقابل پیش بینــی نمی تواننــد در چهارچــوب کنترلــی، تیلوریــزه شــده باشــند )فلوریــدا5 ، 

2002(. ازایــن رو مدیریــت خالقیــت6 یــک مســئلۀ قابل توجــه بــرای ســازمان هایی خواهــد 

بــود کــه بــا محیــط متغیــر خــود نیازمنــد انطبــاق هســتند )جیانــگ، ونــگ و ژائــو2012،7(. 

ــن بیش ازحــد ایده هــا  ــت تأمی ــت و مدیری ــه زعــم برخــی از نویســندگان، مســئلۀ خالقی ب

و اســتعدادهای خالقانــه اســت. بــر ایــن اســاس  در غیــاب یــک تئــوری خالقیــت، مطمئنــًا 

ــر ،2016(. ــدارد )دی هیــچ نظریــۀ موافقــی درمــورد مدیریــت خالقیــت وجــود ن

مطالعــات اندکــی در ادبیــات مدیریــت رســانه وجــود دارد کــه مدیریــت واقعــی 

ــًا  ــد2006،8(. عمدت ــواک و هالیفیل ــد )میرزجس ــت آورده باش ــه دس ــت را ب ــد خالقی فراین

ــعه  ــدف توس ــا ه ــی ب ــتم های اطالعات ــر سیس ــت از منظ ــورد خالقی ــر درم ــات اخی مطالع

و  متمرکزشــده اند)بیکر  کار  در  خالقیــت  زمینه هــای  بــرای  درونــی  اطالعــات  فنــاوری 

1.  Creative thinking skills

2.  Intrinsic motivation

3.  Parjanen & Hyypiä

4.  Cropley

5.  Florida

6.  Management of Creativity 

7.  Jiang, Wang & Zhao

8.  Mierzejewska & Hollifield
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بررســی  )به ویــژه  خالقیــت  تئوری هــای   .)2010 کارو3،  همکاران2008،1؛ســیدل2011،2؛ 

ــی  ــه جنبه هــای گوناگون ــر هســتند( ب ــران خالق ت ــه دیگ ــراد نســبت ب ــه چــرا برخــی اف اینک

ــن و  ــترنبرگ، کوفم ــد اس ــی فراین ــل اصل ــار عام ــه چه ــوالً ب ــا معم ــته اند. آنه ــه داش توج

رابرتــس،2019(، محصــول )گابــورا1997،4؛ میــک2019،5(، مــکان )پالکــر و آالنــازی2019،6( و 

ــد.  ــد دارن ــکاران2019،7( تأکی ــوی و هم ــخص )جیب ش

پیامدهــای مهــم مدیریــت خالقیــت در ســطوح مختلفــی همچــون کســب وکار و 

انســانی، دانــش و مدیریــت ســازمانی  اقتصــاد )فلوریــدا8، 2003( مدیریــت منابــع 

روانشناســی  و همــکاران2010،10( جامعه شناســی،  )بــروان  آمــوزش  )آلوســون2004،9(، 

و بخش هــای مربــوط بــه اقتصــاد دانــش به ویــژه فنــاوری اطالعــات )نرلنــد،2008( و 

اســت. تبلیغات)لــو،2017( در پژوهش هــای مختلــف نشــان داده شــده 

ــه طــور خــاص  کشــف اخیــر ارزش بالقــوۀ خالقیــت در مدیریــت فرایندهــای تجــاری ب

در مشــاغل مبتنــی بــر نــوآوری و یــا مالکیــت معنــوی تأکیــد می کنــد کــه علیرغــم کاربــرد 

گســترده و در نتیجــه مبهــم کــردن عبــارت "خالقیــت" ، نقــش آن در رســانه ها همچنــان بــه 

چشــم مــی خــورد )کارو،2011(. ابزارهــای رســانه ای جدیــد- کــه عمدتــًا اجتماعــی هســتند- 

ــدگان  ــا 18 ســاله، مصرف کنن ــان 8 ت ــد؛ جوان ــت دارن ــرای توســعۀ خالقی ــادی ب ــت زی ظرفی

مشــتاق رســانه ای و در واقــع تولیدکننــدگان ایده هــای خالقانــه بــه شــمار می رونــد کــه بــا 

ــداوت و  ــد )ری ــرکت می کنن ــرداز ش ــای ایده پ ــا و گروه ه ــزون در انجمن ه ــارکت روزاف مش

همــکاران11 ، 2010(.
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7.  Jiboye et al.

8.  Florida

9.  Alvesson

10.  Brown et al.

11.  Rideout et al.
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ــد اجتماعــی اســت کــه در آن ســاختارها نقــش مهمــی  ــوان یــک فراین خالقیــت به عن

را در ایجــاد و محــدود کــردن عوامــل فــردی در پیــروی از خالقیــت به عنــوان یــک پدیــدۀ 

ــی  ــرمایۀ اجتماع ــی س ــر اصل ــکاران2017،1(. عناص ــگل و هم ــد )فورتن ــا می کنن ــی ایف جمع

یعنــی تعامــل اجتماعــی، پیوندهــای شــبکه، اعتمــاد متقابــل و اهــداف مشــترک می تواننــد 

ــع  ــوزبیلیر2018،3(. در واق ــگ2008،2؛ س ــگ و هون ــد )چن،چان ــعه دهن ــت را توس خالقی

ــه  ــت، موردمطالع ــای خالقی ــا و پیامده ــا پویایی ه ــد ب ــل پیون ــه دلی ــی ب ــرمایۀ اجتماع س

ــکاران ،  ــن و هم ــکاران2011،4؛ چ ــون و هم ــو، 2013؛ بائ ــت )لی ــه اس ــرار گرفت ــیاری ق بس

2008؛ الزکیــاس و دیلــی دیــت2015،5(. در ایــن معنــا اشــکال مختلــف ســرمایۀ اجتماعــی 

ــه اشــتراک اطالعــات ، توســعۀ اقتصــادی، حــل مشــکالت عمومــی از طریــق  را می تــوان ب

اقدامــات جمعــی ، هزینــه کــم معاملــه، توســعه انســانی، تســهیل مبادلــه منابــع بینابینــی 

ــر  ــذاری ب ــردی و تأثیرگ ــن عملک ــروه بی ــی گ ــاد ارزش، اثربخش ــول ، ایج ــوآوری محص و ن

موفقیــت شــغلی روابــط تأمین کننــدۀ خــوب، یادگیــری میــان شــرکت در نظــر گرفــت )آدلــر 

ــکارا2019،8(. ــا و ان ــگ2010،7؛ال طب و کاون2002،6؛ژن

ــر خالقیــت افــراد شــاغل در  چــن و همــکاران )2008( تأثیــرات ســرمایۀ اجتماعــی را ب

پــروژه تحقیــق و توســعه از منظــر درون تیمــی مــورد بررســی قــرار داده و نتیجــه گرفتنــد کــه 

تعامــل اجتماعــی و تقویــت پیوندهــای شــبکه و تأثیــرات معنــادار و مثبتــی بــر خالقیــت 

گروه هــای پــروژه تحقیــق و توســعه را در پــی دارد. 

ــک تســهیل کننده  ــد ســرمایۀ اجتماعــی ی ــو )2013( اســتدالل می کن ــه لی همان طــور ک

مهــم اســت و باعــث افزایــش خالقیــت می شــود. کارمندانــی کــه از نظــر اعتمــاد متقابــل 

ــت  ــت خالقی ــت تقوی ــد، در جه ــی دارن ــط خوب ــان رواب ــا همکارانش ــتی ب ــرام و دوس ، احت

ــی اســت  ــد عاملیت ــط کار چن ــط اجتماعــی محی ــن محی ــد. بنابرای ســازمانی خدمــت می کنن

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 )2006( گــزارش دادنــد کــه تأثیــر روابــط ضعیف تــر 

اجتماعــی منجــر بــه پاییــن آمــدن ســطح خالقیــت در ســازمان شــده اســت )پــری اســمیت1، 

2006(. به طورکلــی تعامــل بهتــر بیــن افــراد در محیــط کار باعــث افزایــش ســطح خالقیــت 

می شــود )هانتــر، بــدل و مومفــورد2007،2( بــه همیــن ترتیب ، برخــی از مطالعــات دریافتند 

کــه ســرمایۀ اجتماعــی بــر خالقیــت تأثیــر مثبــت می گــذارد )گیــو، ژانــگ و لیــو2014،3(.

ــط اجتماعــی )ســودا، ســتا و پترســن2019،4(   افزایــش ســطح همــکاری در شــبکۀ رواب

ــل  ــترش تعام ــاری ، گس ــات تج ــظ ارتباط ــد حف ــی )مانن ــبکه های خارج ــار ش ــژه رفت به وی

اجتماعــی خارجــی و شــرکت در فعالیت هــای حرفــه ای خارجــی( و همچنیــن رفتــار شــبکه های 

داخلــی )ماننــد افزایــش شــفافیت داخلــی( تأثیــر مثبتــی بــر خالقیــت می گــذارد )النــگ و 

وانــگ2019،5(. شــواهد تجربــی دیگــری نیــز نشــان داده اســت کــه فراینــد ارتبــاط و تعامــل 

بیــن مــردم بــرای خالقیــت ســازمانی مهــم اســت )هاندیــز و چایمونکاالنونــد2004،6(. 

روش شناسی پژوهش

ایــن پژوهــش بــا روش تحلیــل محتــوای کیفــی و بــا رویکــرد اســتقرایی بــا اســتفاده 

از مصاحبــۀ نیمه ســاختمند7 انجــام شــده اســت. ســاختار اصلــی تحلیــل داده هــا بــر 

مبنــای شــیوۀ کدگــذاری بــاز8 محــوری9 اســت. تحلیــل محتــوای کیفــی را می تــوان نوعــی 

ــت. ــا دانس ــی داده ه ــیر محتوای ــت تفس ــق در خدم ــی تحقی روش شناس

ایــن تحقیــق،  انجــام شــد؛ مشــارکت کنندگان در  ایــن پژوهــش در ســال 1399 

ــن 60  ــا بی ــد؛ مصاحبه ه ــانه بودن ــات و رس ــوم ارتباط ــۀ عل ــص در زمین ــان متخص کارشناس

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 80 دقیقــه طــول کشــید. شــرایط ورود بــه مصاحبــه ایــن افــراد عــالوه بــر تمایــل و 

آمادگــی، داشــتن ســابقه و تجربــه، سرشــناس بــودن و همچنیــن داشــتن زمینــه تخصصــی 

ــه خالقیــت، رســانه و ســرمایۀ اجتماعــی اســت.  ــا کارگاهــی در زمین تدریــس، تألیــف و ی

ــر  ــدا پژوهش گ ــار اســت؛ در ابت ــه معی ــد وابســته ب ــن پژوهــش هدفمن ــری در ای نمونه گی

براســاس قضــاوت خــود از بهتریــن منابــع اطالعاتــی از قبیــل مصاحبــه، مشــاهده یــا منابــع 

ــی مــی رود  ــال نمونه های ــه دنب ــن انتخاب هــا را انجــام می دهــد و ســپس ب مکتــوب بهتری

کــه تئــوری ایجادشــده را کامــل کنــد. در ایــن پژوهــش بــا 13 نفــر مصاحبــه شــد تــا بــه 

شــاخص اشــباع نظــری1 رســید. محقــق دریافــت کــه اطالعــات دریافتــی تکــراری اســت و بــه 

اطالعــات بیشــتری نخواهــد رســید )گیــون2، 2008(. بــه منظــور بررســی اعتبــار داده هــای 

ــه مصاحبه شــوندگان  ــن بازگشــت ب ــی و همچنی ــزان بیرون ــن پژوهــش از ممی ــی در ای کیف

اســتفاده شــد.

جدول 1. ویژگی های جمعیت شناختی مشارکت کنندگان

شغل مدرک تحصیلی سن ردیف

پژوهشگر رسانه-مدرس دانشگاه ارشد رسانه 37 1

مدیر طرح و برنامۀ سازمان صداوسیما ارشد مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی 45 2

معاونت فضای مجازی سازمان صداوسیما ارشد مدیریت رسانه 40 3

معاونت صداوسیما ارشد مدیریت رسانه  35 4

مدیر کل سازمان دانشجوی دکترای ارتباطات  50 5

قائم مقام سازمان دکترای مدیریت رسانه  50 6

پژوهشگر کارشناس ارشد ارتباطات  35 7

خبرنگار- گزارشگر کارشناس ارشد ارتباطات  30 8

مستندساز کارگردان-دانشکده صداوسیما  45 9

معاونت نظارت و برنامه ریزی سازمان ارشد مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی 46 10

معاونت فنی سازمان دکترا- مدیریت استراتژیک 45 11

برنامه ریزی دکترا- آینده پژوهی 37 12

مدیر حوزۀ هنری  دکترا-مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی 45 13

1. Theoretical saturation

2.  Given
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یافته های پژوهش

ــه ســؤال ایــن پژوهــش در خصــوص راهبردهــا و پیامدهــای مدیریــت  ــرای پاســخ ب ب

خالقیــت بــا رویکــرد ســرمایۀ اجتماعــی در صداوســیما نتایــج در جــداول )2( الــی)5( بــه 

تفکیــک بــرای راهبردهــا و پیامدهــا آورده شــده اســت.

راهبردهای مدیریت خالقیت

جدول2. راهبردهای مدیریت خالقیت با رویکرد سرمایۀ اجتماعی در صداوسیما

راهبردهای مدیریت خالقیت

سیاست جذب منابع خالق کشف و جذب خالقیت

سیاست شناسایی و کشف

کارآفرین محوری توسعه و تقویت خالقیت

توانمندسازی منابع

حمایت از کسب وکار رسانه حمایت و بازآفرینی خالقیت

حمایت فراسازمانی 

همان طــور کــه جــدول )2( نشــان می دهــد راهبردهایــی چــون کشــف و جــذب 

خالقیــت، توســعه و تقویــت خالقیــت و  حمایــت و بازآفرینــی خالقیــت را می تــوان 

ــیما  ــی در صداوس ــرمایۀ اجتماع ــرد س ــا رویک ــت ب ــت خالقی ــای مدیری ــوان راهبرده به عن

بازشناســی کــرد. ایــن راهبردهــا شــامل سیاســت جــذب منابــع خــالق، سیاســت شناســایی 

و کشــف، کارآفرین محــوری، توانمندســازی منابــع، حمایــت از کســب  وکار رســانه و حمایــت 

فراســازمانی هســتند. در ادامــه، مؤلفه هــای مدیریــت خالقیــت بــا رویکــرد ســرمایۀ 

اجتماعــی کــه از تحلیــل محتــوای مصاحبه هــا اســتخراج شــده اســت در ذیــل هــر راهبــرد 

ــت.  ــده اس آورده ش
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جدول3. راهبردها و مؤلفه های مدیریت خالقیت با رویکرد سرمایۀ اجتماعی در صداوسیما

مؤلفه های راهبردی مدیریت خالقیت 
راهبردهای مدیریت 

خالقیت

تقویت سازوکارهای جذب افراد خالق محلی 

پذیرش نیروهای خالق محلی به عنوان کنشگران رسانه ای سیاست جذب منابع خالق

تسهیل در ارتقای افراد توانمند در حوزۀ رسانه ای

برگزاری مسابقات دوره ای کشف استعداد برتر در سطح محلی 

به کارگیری مدیریت استعداد در مدارس محلی سیاست شناسایی و کشف

شناسایی عناصر ایجاد خالقیت در بین اعضای گروه های محلی

تقویت کارآفرینی اجتماعی رسانه 

درآمدزایی از ایده پردازی محلیکارآفرین محوری

کارآفرینی رسانه ای 

تقویت منابع از طریق برگزاری رویدادهای بین المللی-محلی

برگزاری پودمان های آموزش مهارت کار تیمی در رسانه توانمندسازی منابع

توسعۀ شهروند خبرنگاری

ایجاد فرصت های شغلی مبتنی رسانه های جمعی

ارائه پلتفرم های مختلف رسانهحمایت از کسب وکار رسانه

بازار سازی از طریق گسترش رسانه ای

نمادسازی محالت براساس مشارکت در برنامه های رسانه

حمایت فراسازمانی 

پخش برنامه های تولیدشدۀ آماتور و بومی محلی 

پیشگیری از کوچ نخبگان رسانه ای 

ارتباط با سازمان های بین المللی رسانه ای 

تدوین سند چشم انداز رسانه

مطالعات تطبیقی

ــت  ــت خالقی ــردی مدیری ــای راهب ــد مؤلفه ه ــان می ده ــدول )3( نش ــه ج ــور ک همان ط

ــا رویکــرد ســرمایۀ اجتماعــی شــامل عناصــری چــون تقویــت ســازوکارهای جــذب افــراد  ب

خــالق محلــی، پذیــرش نیروهــای خــالق محلــی به عنــوان کنشــگران رســانه ای، تســهیل در 

ارتقــاء افــراد توانمنــد در حــوزۀ رســانه ای، برگــزاری مســابقات دوره ای کشــف اســتعداد برتــر 

ــر  ــایی عناص ــی، شناس ــدارس محل ــتعداد در م ــت اس ــری مدیری ــی، به کارگی ــطح محل در س

ایجــاد خالقیــت در بیــن اعضــای گروه هــای محلــی، تقویــت، کارآفرینــی اجتماعــی رســانه، 

درآمدزایــی از ایــده پــردازی محلــی، تقویــت منابــع از طریــق برگــزاری رویدادهــای بین المللی- 
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محلــی، برگــزاری پودمــان هــای آمــوزش مهــارت کار تیمــی در رســانه، نمادســازی محــالت 

ــانه ای،  ــی رس ــازمان های بین الملل ــا س ــاط ب ــانه، ارتب ــای رس ــارکت در برنامه ه ــاس مش براس

ــد. ــانه و... می باش ــم انداز رس ــند چش ــن س تدوی

پیامدهای مدیریت خالقیت

جدول 4. پیامدهای مدیریت خالقیت با رویکرد سرمایۀ اجتماعی در صداوسیما

پیامدهای مدیریت خالقیت

مسئولیت اجتماعی

اعتماد جامعه محورسرمایۀ اجتماعی

مشارکت داوطلبانه

شهروندی فعال
شهروند خالق

خالقیت محلی

توسعۀ مشاغل خالق

تنوع پذیری فرهنگیطبقۀ خالق

قدرت خالق

توسعۀ منابع
منابع خالق

محتوای خالق

همان طــور کــه جــدول )4( نشــان می دهــد می تــوان عناصــر ســرمایۀ اجتماعــی، 

ــا  شــهروند خــالق، طبقــۀ خــالق و منابــع خــالق به عنــوان پیامدهــای مدیریــت خالقیــت ب

رویکــرد ســرمایۀ اجتماعــی در صداوســیما بازشناســی کــرد. ایــن پیامدها شــامل مســئولیت 

اجتماعــی، اعتمــاد جامعه محــور، مشــارکت داوطلبانــه، شــهروندی فعــال، خالقیــت محلــی، 

توســعۀ مشــاغل خــالق، تنوع پذیــری فرهنگــی، قــدرت خــالق، توســعۀ منابــع و محتــوای 

خــالق هســتند.
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جدول5. پیامدهای مدیریت خالقیت با رویکرد سرمایۀ اجتماعی در صداوسیما

مؤلفه های پیامدی مدیریت خالقیت  پیامدهای مدیریت خالقیت

رسانۀ جامعه ساز
مسئولیت اجتماعی

رسانۀ مسئولیت پذیر

افزایش شفافیت 
اعتماد جامعه محور

تقویت اعتماد اجتماعی 

افزایش تمایل به مشارکت جمعی
مشارکت داوطلبانه

توسعۀ سطح مشارکت های داوطلبانه 

افزایش تعامالت شهروند-رسانه
شهروندی فعال

افزایش سواد فرهنگی شهروندان

افزایش فعالیت های خالقانه در سطح شهر

بروز و ظهور میراث فرهنگی ناملموسخالقیت محلی

احیای هنرهای روبه زوال از طریق خالقیت 

افزایش مشاغل شهری خالق
توسعۀ مشاغل خالق

افزایش مشاغل دانش بنیان فرهنگی

کاهش آستانۀ حساسیت فرهنگی نسبت به تفاوت ها 

توجه به سرمایه های چند فرهنگیتنوع پذیری فرهنگی

افزایش شایستگی های فرهنگی محلی

افزایش ضریب  نفوذ دموکراسی افراد خالق در رسانه 
قدرت خالق

تأثیرگذاری از طریق کنترل صنعت فرهنگی

تربیت میان نسلی شهروندان از طریق رسانه 
توسعه منابع

افزایش سطح درآمد ناشی از مشارکت فعال 

گفت وگوی فرهنگی 
محتوای خالق

درگیر شدن همۀ اقشار جامعه در تولید محتوا

ــامل  ــت ش ــت خالقی ــای مدیری ــد پیامده ــان می ده ــدول )5( نش ــه ج ــور ک همان ط

ــت  ــفافیت، تقوی ــش ش ــئولیت پذیر، افزای ــانۀ مس ــاز، رس ــانۀ جامعه س ــون رس ــری چ عناص

ــه مشــارکت جمعــی، توســعۀ ســطح مشــارکت های  اعتمــاد اجتماعــی، افزایــش تمایــل ب

داوطلبانــه، افزایــش شایســتگی های فرهنگــی محلــی، افزایــش ضریــب  نفــوذ دموکراســی 

افــراد خــالق 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 نتیجه گیری

یافته هــای ایــن پژوهــش در ســطح راهبردهــا نشــان می دهــد راهبــرد کشــف و جــذب، 

توســعه و تقویــت و حمایــت و بازآفرینــی خالقیــت می توانــد بــه مدیریــت خالقیــت کمــک 

ــی از طریــق  ــه جــذب و کشــف اســتعدادهای محل ــکا ب ــا ات ــد. ســازمان های رســانه ای ب کن

توســعۀ برنامه هــای شــهروند محــور و بــا تأکیــد بــر اســتعدادهای غیــر آکادمیــک می توانــد 

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 رســانه های داخلــی خواهــد شــد. از ســویی دیگــر رســانۀ محلــی 

ــه ظرفیت هــای  ــکا ب ــا ات ــت ب ــق حمای ــت از طری ــی خالقی ــرای توســعه و بازآفرین ــی ب امکان

کارآفرینانــه اجتماعــی و بــازار ســازی و فرصــت آفرینــی دارد.

اســتفاده از ظرفیــت ســرمایۀ اجتماعــی در ســطح محــالت و مدیریــت خالقیــت افزایش 

ــه مشــارکت جمعــی و توســعۀ  ــل ب ــاد اجتماعــی، افزایــش تمای ــت اعتم شــفافیت، تقوی

ســطح مشــارکت های داوطلبانــه را در پــی خواهــد داشــت.

پژوهش هــای انجــام شــده در زمینــه مدیریــت خالقیــت و ســرمایۀ اجتماعــی بــا 

ــگ)2008( و  ــگ و هون ــن، چان ــای چ ــد. پژوهش ه ــویی دارن ــش همس ــن پژوه ــج ای نتای

ســوزبیلیر)2018( در ایــن زمینــه نشــان داده انــد کــه تعامــل اجتماعــی ، پیوندهــای شــبکه، 

اعتمــاد متقابــل و اهــداف مشــترک می تواننــد خالقیــت را توســعه دهنــد. عــالوه بــر ایــن 

ــق  ــز تصدی ــکاران )2011( نی ــون و هم ــت )2015(، بائ ــی دی ــاس و دیل ــای الزکی پژوهش ه

می کننــد کــه ســرمایۀ اجتماعــی بــه دلیــل پیونــد بــا پویایی هــا عــالوه بــر تقویــت خالقیــت 

می توانــد نوعــی از پیامدهــای آن باشــد. بــر ایــن اســاس می تــوان از پژوهش هــای 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 

ــول ،  ــوآوری محص ــی و ن ــع بینابین ــۀ مناب ــهیل مبادل ــانی، تس ــعۀ انس ــه ، توس ــم معامل ک

ایجــاد ارزش ، اثربخشــی گــروه بیــن عملکــردی و تأثیرگــذاری بــر موفقیــت شــغلی روابــط 

ــگ  ــر و کاون ،2002؛ژن ــت )آدل ــر گرف ــرکت در نظ ــان ش ــری می ــوب ، یادگی ــده خ تأمین کنن

،2010؛ال طبــا و انــکارا ،2019(؛  در ســطح اجتماعــی نیــز  مســائلی همچون توســعۀ مشــاغل 

خــالق، تنوع پذیــری فرهنگــی، قــدرت خــالق، توســعۀ منابــع و محتــوای خــالق کــه از نتایــج 
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ایــن پژوهــش برخاســته اســت در راســتای تحقــق پیامدهــای مدیریــت خالقیــت بــا اتــکای 

بــه ســرمایۀ اجتماعــی اســت. ایــن یافته هــا بــا پژوهــش فلوریــدا )2003( و ظهــور طبقــۀ 

خــالق و تئــوری 3 تــی )اســتعداد، رواداری، فنــاوری( همســویی دارد.

پــری   ،)2013( لیــو   ،)2008( همــکاران  و  چــن  پژوهش هــای  ایــن،  بــر  عــالوه 

اســمیت)2006( بــه تأثیــرات متقابــل خالقیــت و ســرمایۀ اجتماعــی کــه خــود را در ســطوح 

ارتبــاط بــا عناصــر اصلــی و تشــکیل دهندۀ روابــط میــان فــردی تأکیــد می کننــد.

بــا توجــه بــه نتایــج یافته هــا درراســتای پذیــرش ســرمایۀ اجتماعــی به منظــور مدیریــت 

ــعه  ــازمان توس ــت س ــود، سیاس ــنهاد می ش ــت پیش ــرای خالقی ــازی ب ــرمایه ها و بسترس س

رســانۀ محلــی بــه معنــای بازخوانــی غیرحرفــه ای رســانه از طریــق درگیــر کــردن ظرفیت هــای 

ــانه ای  ــت رس ــوردار از قابلی ــتعدادهای برخ ــی اس ــف تصادف ــد. کش ــانه باش ــی در رس محل

شــدن در کنــار اســتفاده از هنرهــای محلــی بــرای امکانــی را بــرای تحقــق مدیریــت خالقیــت 

ایجــاد می کنــد. به منظــور تقویــت اســتعدادهای درون نهــادی ایجــاد شــبکه های ارتباطــی 

و تقویــت بســترهای ایجــاد شــفافیت بایــد توجــه داشــت. به عــالوه فهــم محیــط کار چنــد 

ــۀ  ــای طبق ــورداری از مزیت ه ــکان برخ ــی از آن ام ــی ناش ــوع فرهنگ ــرش تن ــی و پذی عاملیت

ــد. ــی می افزای خــالق را در رســانه مل

عــالوه بــر ایــن اتــکا بــه ظرفیت هــای تولیــدی شــهروندان در حوزه هــای مختلــف 

ــی را  ــتانی امکان ــزرگ اس ــای ب ــزاری رویداده ــق برگ ــی از طری ــای تلویزیون ــری و برنامه ه خب

ــی  ــرورش اســتعداد و بســط ســرمایۀ اجتماعــی خواهــد داشــت. رســانه های محل ــرای پ ب

ــرای معرفــی، آمــوزش و  ــد از طریــق توســعۀ بازارهــای خانگــی و ایجــاد بســتری ب می توانن

همچنیــن مبــادالت محصــوالت محلــه ای امکانــی بــرای ارتبــاط رســانه- محلــه و همچنیــن 

توســعۀ ظرفیت هــای خــالق بــرای محله هــا فراهــم آورنــد. در ســطح فــرا محلــی ایــن امــکان 

وجــود دارد کــه از طریــق ارتبــاط بــا ســازمان های بیــن المللــی و بهره بــرداری از فرصت هایــی 

نظیــر خواهرخواندگــی و همچنیــن قابلیت هــای میــراث مشــترک شــهری ســرمایه های 

اجتماعــی بــه نفــع خالقیــت محلــی هدایــت شــوند. الگوبــرداری از رســانه های موفــق بــه 

ــت  ــی تقوی ــطح جهان ــی را در س ــانه های محل ــای رس ــد ظرفیت ه ــه می توان ــکل ترازیابان ش

نمایــد و امکانــی بــرای معرفــی برون دادهــای خــالق محلــی در ســطح جهانــی فراهــم آیــد.
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