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Abstract
Objective: Because of their presence in a competitive and complex market, media organizations
need to exploit all of their resources, especially intellectual capital, which brings sustainability
and competitive advantage. The prerequisite for this is the identification of intellectual capital in
the organization. Unlike tangible resources, IRIB does not provide a specific list for intangible
and intellectual resources. So, in this study, we decided to identify the organization's intellectual
resources.
Methods: This research was performed in three stages with a qualitative approach and using the
Delphi ranking method. Participants were selected by the targeted sampling method, which
included 27 people from two different groups; The first group consists of experienced managers
and familiar with management at the highest levels of the organization The second group
consists of experts and academics in the field of organizational and intellectual capital.
Results: According to the research findings, the organization's intellectual capital includes
manpower, archive, audience area, access to governance centers, Islamic culture, experience in
crises, Radio and Television University, programmers, media coverage of the whole country
and the history of Iran.
Conclusion: This study showed that the intellectual capital of the Radio and Television
Organization is scattered in a range of communication, human and structural capital, and the
efficiency and effectiveness of the Radio and Television Organization depend on the proper and
appropriate use of these funds.
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چکیده
هدف :سازمانهای رسانهای به دلیل حضور در یک بازار رقابتی و پیچیده نیازمند بهرهگیری از تمام منابع خود هستند ،بههویهژه سهرمایهههای
فکری که پایداری و مزیت رقابتی را به ارمغان میآورند .پیشنیاز این امر ،شناسایی سرمایههای فکری موجهود در سهازمان اسهت .در سهازمان
صداوسیما ،برخالف منابع ملموس ،برای منابع ناملموس و فکری ،لیست مشخصی ارائه نشده است .بنابراین ،در این پهژوهش بهرآن شهدیم تها
منابع فکری سازمان را شناسایی نماییم.
روش :این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش دلفی در سه مرحله انجام شد .مشارکتکنندگان به شیوه نمونهگیری هدفمند انتخاب
شدند که شامل  72نفر و از دو گروه متفاوت بودند؛ گروه اول متشکل از مدیران مجرب و آشنا به مدیریت در سطوح عالی سهازمان؛ گهروه دوم
متشکل از خبرگان و دانشگاهیان حوزه سرمایه سازمانی و فکری.
یافتهها :بنابر یافتههای پژوهش ،سرمایههای فکری سازمان شامل نیروی انسانی ،آرشیو ،پهنه مخاطب ،دسترسی به مراکز حاکمیتی ،فرهنگ
اسالمی ،تجربه در بحرانها ،دانشگاه صداوسیما ،برنامهسازان ،پوشش رسانهای کل کشور و تاریخ ایران است.
نتیجهگیری :این پژوهش نشان داد که سرمایههای فکری سازمان صداوسیما در گسترهای از سرمایههای ارتباطی ،انسانی و ساختاری پراکنده
شدهاند و کارایی و اثربخشی سازمان صداوسیما در گرو بکارگیری درست و متناسب از این سرمایهها است.
کلیدواژهها :صداوسیما ،سرمایه فکری ،دارایی ناملموس ،سازمان رسانهای
استناد :صلواتیان ،سیاوش ،شریفی ،سیدمهدی؛ قربانی ،آرش ( .)9311شناسایی سرمایههای فکری اصلی در سهازمانههای رسهانهای دولتهی:
مطالعه موردی سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران .مدیریت دولتی.671 -672 ،)4(97 ،
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مقدمه

امروزه مدیریت و بهرهبرداری صحیح از سرمایهها و منابع در دسترس سازمانها بهه مهمتهرین وظهای مهدیریت تبهدیل
شدهاست .مدیریتی که در هر سازمان وظیفهی تبدیل منابع به اهداف را داراست .سازمانهای رسانهای به دلیل حضهور در
یک بازار رقابتی و پیچیده نیازمند استفاده از تمام منابع در دسترس خود برای کسب بازار جدید و حفه بهازار فعلهی خهود
هستند .از مهمترین منابع در دسترس یک سازمان رسانهای را میتوان سرمایههای فکری و منابع ناملموس آن دانسهت
که مزیت را در تولید محصوالت رسانهای ایجاد میکنند (صالحیصدقیانی و همکاران .)9313 ،سهرمایهههای فکهری بهه
دلیل ماهیت رسانه و نوع محصول خروجی آن ،تاثیر مستقیمی در عملکرد عملیاتی و راهبردی سازمان رسهانه دارد .طبه
تعری سند  9111موسوم به نقشه صنایع خالق «فعالیتهایی که ریشهی آنها در فعالیت ،مهارت و استعداد فردی اسهت
و پتانسیل تولید ثروت و کار را از طری تولید و اسهتفاده از مالکیهت معنهوی دارنهد» (وازرت فرهنهگ ،رسهانه و ورزش،9
 .)9111با این مفهوم سازمانهای رسانهای به دلیل برخورداری از هر دو ویژگی وابستگی به مهارت و اسهتعداد فهردی و
پتانسیل تولید ثروت از طری مالکیت معنوی ،جزو صنایع خالق محسوب میشوند .بنابراین ،استفاده فراوان از خالقیتها
و مهارتهای نیروی انسانی و بهرهبرداری گسترده از تمام ظرفیت برای حف سهم در بازار رسانهای و توسهعهی سهازمان
ضروری است (خاشعی و دهقان .)9319 ،این صنایع باید بتوانند در درون خود ،سهرمایهههای فکهری را بهه سهرمایهههای
ساختاری و در نهایت به ثروت تبدیل کنند .اما ،دشواریههای مختلفهی در ایهن راه وجهود دارد کهه اساسهیتهرین آنهها،
ناشناخته بودن سرمایههای فکری و روش اندازهگیری این سهرمایههها اسهت (شهریفی ،عبهاس پهور و مهرگهان.)9317 ،
سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران نیز بهعنوان بزرگترین سازمان رسانهای در سپهر رسهانهای کشهور ،در یهک
محیط به شدت رقابتی فعالیت میکند (سلطانی ،صلواتیان و لبافی )9311 ،و بهرای تحکهیم نقهش خهود بههعنهوان «پهل
ارتباطی میان حاکمیت و افکار عمومی» نیازمند بهرهگیری از سرمایههای فکری خود است .همانطورکهه بیهان شهد ،ایهن
بهرهگیری نیازمند حصول شناخت کافی از سرمایههای فکری است که مرور ادبیات پژوهش نشان از خالء توجه بهه ایهن
موضوع دارد .در حالیکه شناسایی روشمند سرمایههای فکری سهازمان صداوسهیما مهیتوانهد بهه مهدیریت صهحیح ایهن
دارایی ها و سپس ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان صداوسیما در محیط پویا و پیچیده اکوسیستم رسهانه کمهک کنهد .در
نقطه مقابل ،عدم پرداخت به این موضوع میتواند به نگاه تک بعدی به منهابع سهازمانی ،اتهالف سهرمایهههای فکهری و
اثرگذاری منفی بر محصوالت رسانه ای و عملکرد منفی منجهر شهود .در واقهع ،مها در ایهن پهژوهش بهه دنبهال مطالعهه
شاخصهایی از سرمایههای سازمان هستیم که به کمک آن بتوانیم بدون توسعهی منابع مالی و با وجود تمام کمبودها در
زمینهی بودجه و لجستیک ،راه رسیدن به اهداف و تامین ماموریتهای سهازمان صداوسهیما را تسههیل کنهیم .در همهین
راستا ،پژوهش حاضر بهدنبال پاسخ به این سوال است :سرمایههای فکری سازمان صداوسیما شامل کدام موارد است؟
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پیشینه پژوهش

در این بخش پژوهشهای موجود در باب موضوع پژوهش اعم از منهابع سهازمانههای رسهانهای ،اههداف سهازمانههای
رسانهای و انواع سرمایه در سازمانهای امروزی مرور میشود .برای این منظور ،پژوهشهای داخلی و خارجی هر دو مورد
توجه قرار گرفتهاند.
اسالمبولچی و رضاییمنش ( )9317در تحقی شان بها عنهوان « طراحهی الگهوی انهدازهگیهری سهرمایه فکهری در
سازمانهای فرهنگی دولتی ایران» با درک اهمیت سرمایه فکری در سهازمانههای دولتهی ،در پهی ارائهه الگهویی بهرای
اندازهگیری و ارزیابی سطح سرمایههای فکری در سازمانهای فرهنگی-دولتی کشور بودند .در این تحقی پس از مروری
بر ادبیات سرمایههای فکری و به خصوص مدلهای اندازهگیری و ارزیابی سرمایه فکری در سازمانهای دولتی ،بها روش
دلفی به ارائه الگو رسیده است .نکته حائز اهمیت این مقاله برای پژوهش ما ،وجود پیشفرض عدم وجود تالشی مهوثر در
جهت مدیریت سرمایه فکری در سازمانهای دولتی در این مقاله و وجود همین واقعیت در سازمان صداوسیما بهه عنهوان
سازمان مورد بررسی در پژوهش حاضر است.
شهسواری ،یمنیدوزی سرخابی ،ابوالقاسمی( )9313در تحقی شان با عنوان « الگهوی مفههومی سهرمایه فکهری در
آموزش عالی ،مطالعه موردی دانشگاه صنعتی شری » به طراحی الگویی شناختی از اساسهیتهرین سهرمایهههای فکهری
دانشگاه پرداختهاند .در پایان این پژوهش برآوردی از سرمایه انسانی ،ارتباطی و سازمانی دانشگاه شری ارائه شده اسهت.
این پژوهش به لحاظ تالش جهت ارائه مدل شناختی از سرمایه فکری با پژوهش ما همخوانی دارد اما تفاوت دو پژوهش
در محیط مورد بررسی است .اگر چه هردو محیط غیرصنعتی و غیرتجاری هستند اما تفاوت محیط رسهانه بها دانشهگاه ،از
نظر چند وجهی بودن رسانه و داشتن ذینفعان گوناگون به وضوح قابل تشخیص است.
علوی و قریشی ( )9316در تحقی شان با عنوان « الگوی اندازهگیری سرمایه فکری در سازمانههای ایرانهی» بهه
بررسی الگوهای سنجش سرمایه فکری پرداختهاند .در بررسیهای این پژوهش مشخص گشهتهاسهت کهه شهرکتههای
ایرانی و خارجی از پارامترها و شاخصهای نسبتا متفاوتی در گزارش سرمایههای فکری خود استفاده میکنند .با توجه بهه
سازمانهای مورد بررسی در این مقاله که همگی سازمانهایی صنعتی و تجهاری هسهتند .نکتهه مههم ایهن مقالهه بهرای
پژوهش ما توجه به ویژگی سازمانهای ایرانی در اندازهگیری و شناسایی سرمایه فکری است.
شیخی ،اسکندرزاده و ولیزاده ( )9311در تحقی شان با عنوان «رتبهبندی شاخصهای سنجش سهرمایه فکهری بها
استفاده از تکنیک فازی» به رتبهبندی شاخصهای سنجش سهرمایه فکهری بها اسهتفاده از تکنیهک فهازی پرداختههانهد.
همچنین در این پژوهش مهمترین عوامل موثر بر سنجش سرمایه فکری به ترتیب :توانمندی ذهنهی و فکهری ،توانهایی
انجام وظای  ،قابلیت جمع آوری و استفاده از دادههای مشتریان میباشند .این پژوهش در نهایت به لیستی از عوامل موثر
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بر سنجش سرمایه فکری رسیده است و همچنین مهمترین ابعاد موثر بر سرمایه فکری را نیز شناسایی کهرده اسهت کهه
شامل سرمایه انسانی ،نوآوری ،رابطهای ،مشتری و سرمایه ساختاری است.
احمدی ،حاتمیزاده و حسینی ( )9311در تحقی شان با عنوان «شناسایی و دستهبندی مفاهیم و مؤلفههای سهرمایه
فکری در سازمان» جدولی از ابعاد مختلفی که توسط صاحبنظران برای سرمایه فکری سازمانها ارائه کرده و با تفکیک
موارد پیشنهاد ارائه کردهاند .هدف از این پژوهش شناسایی مفهاهیم و مؤلفههههای سهرمایه فکهری سهازمان و چگهونگی
دستهبندی آنها در قالب ابعاد در منابع موجود است و به دلیل هدفگذاری خود به شناسایی داراییهای نامشهود بصورت
مصداقی و در قالب سازمانهای خاص ورود پیدا نکرده است.
اینکینن و همکاران )7792( 9در تحقی شان با عنوان «ساختار سرمایه فکری  -مقایسه بینالمللی» بر روی سهاختار
سرمایه فکری و بررسی اشکال مختل آن در کشورهای مختل متمرکهز شهدهانهد .ایهن مقالهه پیشهنهاد مهیکنهد کهه
ساختارهای سازمانی خاص کشور ممکن است بر روی ادراک از سرمایه فکری تأثیر بگذارد.
آسیایی ،جوسو و بونتیس  )7791( 7در تحقی شان با عنوان «سرمایه فکری و سیستم اندازهگیری عملکرد در ایران»
به این نتیجه رسیدهاند که سرمایه فکری بطور غیرمستقیم با عملکرد سازمانی رابطه دارد .در واقع این تحقی بههصهورت
عملیاتی در مورد اینکه چگونه مدیریت ارشد باید از سیستمهای اندازهگیری عملکرد استفاده کند تا از مزایای سرمایههای
فکری بهرهمند شود ،میتواند منجر به بهبود عملکرد سازمانی شود .این پژوهش بدلیل بررسی موضوع تخصصی سهرمایه
فکری در ایران میتواند به پژوهش ما کمک کند.
با توجه به مرور انجام شده در حیطهی پژوهشهای حوزهی سرمایه فکری ،پژوهشها ،بیشتر با تمرکز بهر سهرمایه
فکری در سازمانهای اقتصادی انجام شده است .در بخشی از ایهن پهژوهش هها بها تحدیهد سهرمایه فکهری بهه بعضهی
پارامترهای آن به بررسی اثر این پارامتر بر متغیر دیگر یا برعکس ،پرداخته اند .بطورخالصه تمرکز اصهلی پهژوهشههای
گذشته بر سازمان های اقتصادی و در نظر گرفتن یک بخش از سرمایه فکری برای بررسی ،از اصلیترین ویژگی مشاهده
شده در پژوهش های پیشین است .در این پژوهش ،بر آنیم تا بها ورود مفههوم سهرمایه فکهری در صهنعت رسهانه ،بهرای
نخستین بار به شناسایی این سرمایهها در یک سازمان رسانه ای کشهور بپهردازیم .ایهن شناسهایی کهه در مهورد سهازمان
صداوسیما انجام شده است ،میتواند آغاز راهی برای شناسایی سرمایهههای فکهری در سهایر سهازمانههای رسهانهای و
همچنین شناسایی سرمایه فکری هر یک از بخشهای سازمان صداوسیما باشد.
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Inkinen, Kianto, Vanhala, & Ritala
Asiaei, Jusoh & Bontis

1
2

مدیریت دولتی ،9966 ،دوره  ،91شماره 4

899

سرمایه فکری
منابع بنگاه برحسب محتوای آنها به دو مجموعه تقسیمبندی میشوند )9 :توانمندی ،که به قابلیتهای خاص بنگاه اشاره
دارد )7 .داراییهای استراتژیک ،که به داراییهای ملموس و ناملموس استراتژیک اشهاره دارنهد (هابهان .)7777 ،9از نظهر
میلر و شمسی )9116( 7با ورود به اقتصاددانشی ،ما به مدل جدیدی از دستهبنهدی منهابع سهازمانی نیهاز داشهتیم .از نظهر
ایشان دستهبندی منابع زمانی بدون نقص است که با شاخصههای ارزش ،کمیابی ،جایگزینپذیری و تقلیدناپهذیری ادغهام
شود .بنابراین منابع به دو دسته )9 :منابع متنی بر دانش  )7منابع مبتنی بر دارایهی ،تقسهیم مهیشهوند .چهان  -آلمسهتد

3

( )9314منابع مبتنی بر دارایی در سازمان را به دو دسته تقسیم کرده است:
 )9داراییهای مشهود :این داراییها شامل داراییهای فیزیکی و مالی هستند که بهطهور تقریبها کامهل در ترازنامهه
شرکت منعکس میشوند .این داراییها تحت اصول اقتصاد کمیابی عمل میکنند ،یعنی با استفاده بیشتر از آنها از ارزش
آنها کاسته میشود.
 )7داراییهای نامشهود :این داراییها خود به دو دسته کلی تقسیم میشوند :دسته اول ،داراییهای نامشههودی کهه
بهوسیله قانون حمایتشدهاند و به آنها عنوان مالکیت معنوی را دادهاند و شامل ح امتیازها و کپهیرایهتهها ،فرانشهیز،
عالئم و مارکهای تجاری است .برخی از موارد این داراییها در ترازنامه سازمانها منعکس میشهوند .دسهته دوم ،سهایر
داراییهای نامشهود که شامل سرمایههای فکری است که بر اساس اصل اقتصاد فراوانی عمل میکنند ،یعنی با اسهتفاده
بیشتر از آنها از ارزش آنها کاسته نمیشود و معموال در ترازنامهها منعکس مهیشهوند .میلهر و شمسهی و نیهز داس و
تنگ 4اظهار داشتند که طبقهبندی منابع ازلحاظ نظری فقط زمانی منطقی است که شامل چهار صفت ذکرشده ،یعنی نادر،
ارزشمند ،غیرقابل جایگزین و غیر قابلتولید بودن باشند
سرمایه فکری ،مفهوم محوری پژوهش حاضر است و از این منظر ،پرداخت و ارائه تعری پهژوهش از ایهن مفههوم،
ضروری به نظر می رسد .در ادامه در قالب جدول زیر ،اهم تعاری مرتبط با سرمایه فکری مورد اشاره قرار گرفته است.
نویسنده/گان
ادوینسون)7777( 1
مارتیسن و همکاران)7773( 6

جدول  .9تعاری سرمایه فکری
تعری
سرمایه فکری عبارتست از :داشتن دانش ،بکارگیری تجربه ،تکنولوژی سازمانی ،ارتباط با مشتری و نیز
تواناییهای حرفهای که مزیت رقابتی در بازار را از آن سازمان میکند
سرمایه فکری دربرگیرنده مواردی از قبیل کارکنان ،مشتریان ،فناوری ،کار مدیریتی و دانش است .سرمایه
فکری خودش به تنهایی نمیتواند پایدار باشد بلکه سازوکاری را فراهم میکند که از طری آن به دیگر
داراییها اجازه میدهد تا فرایند بهره وری شرکترا تضمین نمایند.
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Das &Teng
5
Edvinsoon
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Mouritsen, Bukh, & Marr
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کونگ و پریر)7771( 9
عصاره ،یزدانفر ،قاسمی
()9313
قلیچ و مشبکی ()9311

سرمایه فکری نمایندهی دانشی تجمیعی است که در کارکنان ،جریان متداول سازمانی و روابط شبکهای یک
سازمان جاسازی شده است.
سرمایههای فکری در سطوح مختلفی همچون فردی ،درون سازمانی و برون سازمانی قرار میگیرد .در نتیجه
سرمایه فکری تنها محدود به دانش در دسترس افراد نمیشود ،بلکه شامل دانش ذخیره شده در درون پایگاه
دادههای سازمانی ،فرایندهای کسبوکار و ارتباطات نیز میگردد.
سرمایه فکری مجموعهای از دانش ،اطالعات ،داراییهای فکری تجربه ،رقابت و یادگیری سازمانی است که
میتواند برای ایجاد ثروت بهکار گرفته شود .در واقع سرمایه فکری تمامی کارکنان ،دانش سازمانی و
تواناییهای آن را برای ایجاد ارزش افزوده در بر میگیرد و باعث منافع رقابتی مستمر میگردد.

با توجه تعاری ارائهشده ،هر کدام از محققان از لنز منحصربهفردی به تعری سرمایه فکری پرداختهانهد .احمهدی و
همکاران ( )9311نیز عقیده دارند که در حوزه سرمایههای فکری تعری جامع و مورد پذیرش همگانی وجود ندارد ولی در
صورت مرور تمام تعاری موجود می توان به فصل مشترک تمام این تعاری رسید .با این حال ،در یهک مفههوم مشهترک
هستند و آن هم این است که این نوع از دانش در اجزا و ساختارهای سازمانی جای گرفته است و غیرقابهل تقلیهد اسهت.
پابلوس )7773( 7و فورنل )7777( 3در رابطه با ماهیت ناملموس سرمایه فکری اینگونه استدالل میکنند کهه سهرمایه
فکری ،داراییهای نامشهودی است که در صورتهای مالی واحد تجاری سازمانها گزارش نمیشوند ،درصهورتی کهه 17
درصد ارزش بازار شرکتها به سرمایه فکری آنها بستگی دارد .با توجه به تعاری ارائه شده و زمینه مورد بحث که یهک
سازمان رسانهای با تمام مختصاتش است ،پژوهش حاضر سرمایه فکری را بدینگونه تعری میکند:
«مجموعهای از ارتباطات (از قبیل ساختارها ،ارتباطات بین فردی ،گروهی ،سهازمانی ،بهرون سهازمانی) ،دانهشهها و
تجربیات (شامل فرآیندها ،مهارتها ،بانکهای اطالعاتی ،شرکا ،مشتریان و تامین کنندگان) و هویهتهها (برنهد ،جایگهاه
اجتماعی ،یادگیرندگی سازمان) که در درون سازمان و در سطوح مختل وجود دارد و نهایتا برای سازمان در محیط پویا و
پیچیده ایجاد مزیت رقابتی میکند».
از نظر اسویبی سرمایه فکری را به سه بخش قابل تقسیمبندی است:
سرمایه انسانی که در رابطه با شایستگیهای فردی است؛ سرمایه ساختاری که در رابطه با سهاختار داخلهی سهازمان
است؛ سرمایه ارتباطی که در رابطه با ساختار خارجی سازمان است.
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شکل  .9بخشهای سرمایه فکری و اجزای هر کدام (بونتیس)9111 ،

از نظر بونتیس )9111( 9نیز سرمایه فکری سه بعد اصلی مرتبط به هم را در بهر مهیگیهرد )9 :سهرمایه انسهانی)7،
سرمایه ارتباطی و  )3سرمایه ساختاری .سرمایه انسانی :افرادی که منبع ابداع و نوآوری هستند ،به عواملی نظیهر ،دانهش،
مهارت ،قابلیت و طرز تلقی کارکنان اشاره دارد ،که منجر به بهبود عملکرد میشود .تورج بیگهی و محمدحسهین فطهرس
( )9311سرمایه انسانی را به عنوان بارزترین نوع سرمایه فکری قلمداد میکنند که بر عملکرد سهازمانی تهاثیر مسهتقمی
میگذارد .سرمایه انسانی به دانش سازمانی اشاره دارد که در نیروی انسانی متبلور میشود  .از دیهدگاه روس و همکهاران،
این سرمایه شامل شایستگی ،روش کار و تیزهوشی کارکنان میشهود (شهجاعی ،بیگهی و نظهری پهور .)9311 ،سهرمایه
ساخ تاری :سرمایه ساختاری به دانش غیرانسانی ذخیره شده در سازمان اشاره دارد .ایهن از دیهدگاه ادوینسهون و مهالون7
( )9112سرمایه ساختاری شامل هر گونه توانایی است که به اثربخشی و کارایی سازمانی کمک میکند مثل ،سختافهزار،
نرمافزار ،پایگاههای اطالعاتی ،ساختار سازمانی ،ح ثبت اختراعهات ،عالئهم تجهاری و  ...کارکنهان مهی گهردد .سهرمایه
ساختاری ابزاری است که برای تقسیم کردن و انتقال دانش بکار میرود ،دربرگیرنده سرمایههای سازمانی نظیهر نهوآوری،
فرآیندها و فرهنگ سازمانی و نیز سرمایه نوسازی و توسعه ،نظیر ح ثبهت محصهوالت و تهالشههای آموزشهی اسهت
(ادوینسون و سالیوان .)9116 ،3سرمایه رابطهای :ارزش روابطی که منجر به روابط تجاری میشود ،شامل دانهش موجهود
در همهی روابطی است ،که سازمان با مشتریان ،رقبا ،تامینکنندگان ،انجمنهای تجاری و دولت برقرار میکند(بونتیس و
همکاران .)9111 ،از نظر احمدی ،حاتمیزاده ,حسینی ( )9311ویژگیهای مشترک تعاری سرمایه فکری شهامل مهوارد
زیر است:
 -9دارایی نامشهود یا ناملموس سازمان محسوب میشوند.
 -7از ترکیب دانش افراد/گروههای سازمانی خل میشود.
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 -3ماهیت فیزیکی و ملموس ندارند و در ترازنامههای سنتی ارز شگذاری نمیشوند.
 -4سبب عملکرد بهتر و مزیت رقابتی برای سازمان میشوند.
 -1منجر به تولید ارزشافزوده و ثروت میشوند.
سرمایه فکری در سازمانهای رسانهای
خجسته ( )9314میزان و اهمیت سرمایههای فکری در سازمانهای رسانهای بهدلیل تفاوت ماهوی سازمانهای رسانهای
با سازمانهای صنعتی بسیار بیشتر و پر اهمیتتر هستند که شناسایی و اثرگذاری ایهن سهرمایههها ،سهازمان را در ایجهاد
مزیت رقابتی و تولید دانش سازمانی کمک میکند (صالحی صدقیانی و همکاران .)9313 ،ازآنجاییکه صهنایع رسهانهای
امروز در حال ورود به یک دوره تغییرات بیسابقه در بازار رسانه هستند که توسط تکنولوژیهای نوظهور همچون اینترنت
و دیجیتالی کردن آورده شدهاند ،لذا بررسیهای سرمایه فکری برای سازمانهای رسانهای حساستر میشهود (صهلواتیان،
موسویان و ایراندوست9316 ،؛ سلطانی ،صلواتیان و لبافی .)9311 ،صنعت رسانه با سهایر صهنایع کهه در حهال حاضهر از
مدلهای سرمایه فکری استفاده میکنند ،متفاوت است .اول از همه ،محصول رسانهای از ماهیت بسیار ویژهای برخهوردار
است؛ میتواند ابزاری برای نفوذ و هدایت اجتماعی باشد .همچنین ،یک کاالی «فناپهذیر» اسهت  -بعهد از مهدت زمهان
کوتاهی منسوخ میشود (الوین و واکمن.)9111 ،9
از یک محصول هم نسخه پرداختی و هم نسخه رایگان وجود دارد .چرخه تولید مربوط بهه تولیهد و گهردش محتهوا
است و از اینرو عناصر بهکارگرفتهشده باید بدیع ،جالب و اقناع کننده باشند .در صنایع دیگر ،تولید بیشتر حالت تکراری و
یکنواخت دارد .عالوهبراین ،رسانههها اغلهب ویژگهی غیرقابهل جهایگزین دارنهد .آنهها بهه آیینهی تبهدیل مهیشهوند کهه
مصرفکنندگان قادر به ترک آن و یا یافتن جایگزین مناسب برای آن نیستند (اشتپایسکا .)7794 ،اطالعات تقریبا در همه
صنایع برای مدیریت صحیح منابع انسانی یا مالی الزم است؛ اما در صنعت رسانه اهمیت مضاعفی دارد  ،زیرا محصهوالت
رسانهای مبتنی بر اطالعات و خالقیت است .عالوهبراین  ،مخاطبان یا گروه هدف این صنصت نسبت بهه صهنایع دیگهر،
بزرگتر است؛ تلویزیون تقریبا در هر خانهای وجود دارد ،بنابراین تولیدکنندگان رسانه برخالف هر محصول دیگری ،توانایی
دسترسی تقریبا به کل جمعیت کشور دارند .همچنین ،خالقیت برای صنعت رسانه از اهمیهت بسهیار بیشهتری نسهبت بهه
دیگران برخوردار است .بنیان این صنعت و ماهیت آن وابسته به این عنصر است .به همین دلیل است که افراد خالق جزء
اصلی صنایع رسانهای را تشکیل میدهند (اشتپایسکا .)7794 ،نکته دیگر این است کهه شهرکتههای رسهانهای نهه تنهها
کاالها و خدمات خاصی را در اختیار مصرفکنندگان قرار میدهند بلکه ،توجه مخاطبان را نیز در بههعنهوان یهک دارایهی
نامملوس دارند و بهعنوان کاالی نادر و ارزشمند ،به تبلیغکنندگان می فروشند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت کهه صهنایع
رسانهای در بازاری دوگانه فعالیت میکنند (پیکارد.)9111 ،
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روششناسی پژوهش

مطلوب این پژوهش شناسایی سرمایههای فکری اصلی سازمان صداوسیما بوده که برای دستیابی به این هدف از روش
دلفی استفاده شد .روش دلفی انواع گوناگونی دارد و در پژوهش حاضر از روش دلفی بهره جستیم .دلیل انتخاب دلفی از
آن جهت بود که می توانستیم با استفاده از آن ،نظرات گروه نخبگان را در رابطه با موضوع مورد نظر از دیدگاههای
مختل جمعآوری کرده و سپس سرمایههای فکری اصلی سازمان را لیست کنیم .دلفی رویکرد یا روشی سیستماتیک در
تحقی برای استخراج نظرات از یک گروه در مورد یک موضوع یا یک سؤال است و یا رسیدن به اجماع گروهی از طری
یک سری از راندهای پرسشنامهای با حف گمنامی پاسخدهندگان و بازخورد نظرات به اعضای پانل است و یا درخواست
قضاوتهای حرفهای از متخصص خبره و مستقل در مورد یک موضوع ویژه در سطح بزرگ جغرافیایی با استفاده از
پرسشنامهها است که تا زمان دستیابی به اجماع نظرات مداوم تکرار میشود( .احمدی ،نصریانی و اباذری .)9312 ،روش
دلفی در این پژوهش در سه فاز مرتبط و متوالی انجام پذیرفت که در جدول زیر با جزئیات ارائه شده است.
جدول .7شرح مختصر بر مراحل روش دلفی
فاز اجرا

توضیحات

فاز اول دلفی :طوفان
9
مغزی

در این فاز پژوهشگر با بهرهگیری از آرا خبرگان به دنبال دستیابی به دادههای حداکثری در پژوهش است .از این
رو از طری انجام مصاحبه باز یا تهیه پرسشنامه نیمه ساختار یافته میتوان به این منظور تحق بخشید.
در این فاز پژوهشگر از طری تدوین پرسشنامه با استفاده از نتایج حاصل از تحلیل دادههای به دست آمده در فاز
پیشین اقدام به اشتراکگذاری آنها با خبرگان میکند .سپس از ایشان میخواهد تعداد مشخصی از گویهها را
گزینش کنند .ممکن است برای دستیابی به تعداد مشخصی از دادهها این فاز در چند مرحله از طری پرسشنامه
ساختار یافته و بسته انجام پذیرد .این فاز با استفاده از دادههای آماری از قبیل میانگین تحلیل میشود.
در این فاز نتایج حاصل از فاز پیشین را در اختیار خبرگان قرار داده و از ایشان خواسته شد که موارد اصلی را
مشخص کنند.

فاز دوم دلفی :کاهش
دادهها
فاز سوم دلفی:
نتیجهگیری

جامعه مورد بررسی برای پژوهش حاضر را از بین دو گروه از صاحب نظهران مجهرب و اسهاتید دانشهگاهی انتخهاب
کردیم .گروه اول را مدیران سازمانی بهعنوان افراد دارای تجربه و گروه دوم را مدرسان دانشگاهی و پژوهشگران عرصهه
سرمایه فکری و سازمانی تشکیل میدادند .در دور اول با توجه به ویژگیهای یاد شده با  72نفر مصاحبه شد .در دور دوم
اقدام به کاهش دادههای مرحلهی اول نمودیم .در این دور از میان افراد شرکت کننده در دور اول  92نفر شرکت کردنهد.
در مرحلهی سوم  97نفر از مشارکتکنندگان حضور داشتند .در جدول زیر اسامی مشهارکت کننهدگان و همچنهین تعهداد
مشارکت هر یک از آنان در مراحل مختل ارائه شده است.

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
Brain storming
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جدول  .3اطالعات مشارکتکنندگان و دفعات مشارکت در مراحل دلفی
ردی
9
7
3
4
1
6
2
1
1
97
99
97
93
94
91
96
92
91
91
77
77
79
77
73
74
71
76
72

سابقه کاری

تحصیالت

دور اول

معاونت ساب صدای سازمان صداوسیما
معاونت اسب سازمان صداوسیما
ریاست ساب شبکه مستند
ریاست خبرگذاری دانشگاه آزاد
ریاست بسیج صداوسیما
ریاست ساب مرکز تحقیقات سازمان
صداوسیما
ریاست دانشکده ارتباطات دانشگاه
صداوسیما
قائم مقام مرکز سیما فیلم
مدیرکل انتصابات سازمان صداوسیما
پژوهشگر و مدیر پژوهشی پژوهشکده
فرهنگ و اندیشه اسالمی
ریاست دانشکده ارتباطات دانشگاه عالمه
طباطبایی
سردبیر خبر
مدیر گروه آینده پژوهی مرکز افکار سنجی
سازمان
مشاور ریاست شبکه اف
پژوهشگر رسانه
سردبیر خبر
سردبیر خبر
معاون آموزش معاونت استانها
رییس مرکز تحقیقات و افکارسنجی
سازمان صداوسیما
مدرس دانشگاه و پژوهشگر
مدیرکل نوآوریهای همراه اول
مدیر طرح و برنامه گروه تلویزیونی بسیج
مدیر آموزش مرکز بسیج صداوسیما
معاون سازمان سینمایی
مدیر گروه تلویزیونی بسیج صداوسیما
هیئت علمی گروه مطالعات ارتباطی و
فناوری اطالعات دانشگاه عالمه طباطبایی
رییس موسسه سفیر فیلم
مدیرعامل خبرگزاری دانشجو

دکترای مدیریت استراتژیک /عضو هیئت علمی
کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی و رسانه
دکتری ارتباطات
دکتری ارتباطات

*
*
*
*
*

دکتری مدیریت استراتژیک

*

دکتری ارتباطات

*

دور دوم

دور سوم

*

*

*

*
*

*
*

دکتری علوم سیاسی /استادیار

*

*

دکتری علوم ارتباطات /استادیار

*

*

دکتری ارتباطات

*

*
*

دکتری مدیریت رسانه

*

*

*

کارشناسی ارشد مدیریت رسانه
دکتری مدیریت رسانه
کارشناسی ارشد ژورنالیسم
کارشناس ارشد ژورنالیسم
کارشناس ارشد مدیریت رسانه

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

دکتری پژهش های اجتماعی

*

*

*

دکتری ارتباطات
دکتری فلسفه تکنولوژی
دکتری مدیریت رسانه
کارشناسی ارشد مدیریت رسانه
دکتری پژوهش در هنر
کارشناسی ارشد مدیریت رسانه

*
*
*
*
*
*

*
*

*
*

دکتری علوم ارتباطات اجتماعی

*

*

*

سطح  3حوزه
کارشناسی ارشد مدیریت رسانه

*
*

*

در نمونهگیری این پژوهش از شیوهی نمونهگیری هدفمند استفاده شد که توجه ویژه به ههدف پهژوهش در انتخهاب
افراد ،موجب استفاده از این روش شد .ابزار گرداوری اطالعات در دور اول مصاحبه عمی و در دور دوم و سوم پرسشهنامه
محق ساخته بود .در این مرحله مشارکت کنندگان مهمترین موارد سرمایه فکری سازمان صداوسیما را به ترتیب اولویهت
از  9تا  97لیست میکردند .دلیل انتخاب عدد  97این بود که بتوانیم هم تعداد قابل قبولی از سرمایههای فکری سهازمان
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را در پایان پژوهش معرفی کنیم و هم با محدود کردن تعداد ،بتوانیم به سهولت استفاده و طبقهبنهدی بهتهر اطالعهات در
پژوهشهای آینده کمک کنیم .هر فهرست متشکل از ده مورد از سرمایههای فکری برتر سازمان بود.

هدف:
نهایی سازی
ده مورد برتر

شکل  .7شماتیک مراحل اجرای پژوهش با استفاده از روش دلفی

قابلیت اعتبار (اعتبارپذیری) در پژوهش حاضر با استفاده از چندسویه سازی استفاده شده است کهه از میهان  4روش
چند سویهسازی چند سویهسازی نظری که به معنی کاربرد دیدگاهههای نظهری چندگانهه بهین تهیم پهژوهش و مصهاحبه
شوندگان از حوزههای مختل برای تفسیر مجموعهای واحد از دادهها است ،مورد استفاده واقع شده است.
یافتههای پژوهش

با انجام مصاحبات در دور اول دلفی به  12مورد از عناوین سرمایههای فکهری سهازمان صداوسهیما رسهیدیم کهه از نظهر
نخبگان و خبرگان مورد مصاحبه قرار گرفته ،میتوانستند در بین عناوین سهرمایهههای فکهری سهازمان صداوسهیما قهرار
بگیرند .در این مرحله با فراوانی و پراکندگی گستردهای در بین سرمایههای شناسایی شده مواجه بودیم .این گسهتردگی و
پراکندگی به گستردگی و پراکندگی فعالیتها ،ظرفیتها و توانمندیهای سازمان بود .اولین ویژگی نتایج بدست آمهده در
این مرحله که در نگاه اول بسیار جلب توجه میکرد ،تنوع و گستردگی عناوین سرمایهفکری بود .گستردگی این مهوارد از
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طرفی سرمایههای ارتباطی و تعاملی سازمان را در بر میگرفت و از سوی دیگر شامل سهرمایهههای انسهانی و سهاختاری
سازمان میشد .بخش عمدهای از سرمایههای ذکر شده از سوی مشارکتکنندگان ،ناظر بهه ظرفیهتهها و سهرمایهههای
انسانی اعم از نیروی متخصص در جایگاههای تولیدی تا ستادی است .این سرمایهها به شکل توانمندی خهاص در افهراد
به صورت انفرادی یا توانمندی جمعی بروز پیدا کرده است .بخش دیگری از سرمایههای ذکر شهده نهاظر بهه تعهامالت و
ارتباطات سازمان صداوسیما اعم از داخل یا خارج از کشور مربوط میباشد .شکل دیگهری از ایهن سهرمایههها بهه عنهوان
ظرفیتهای ارتباطی با گروه هایی از مخاطبان است که در ویژگی یا موضوع خاص با سازمان ،همراستا مشهترک یها ههم
موضع هستند .گروهی دیگر از سرمایههای ذکر شده شامل سرمایههای ساختاری سازمان اعم از بانکهای داده و آرشهیو،
تجربیات مختل و فرآیندهای کاری است که بسیار مورد توجه مشارکتکنندگان قرار گرفته بود .هویتهای دینی و ملهی
به عنوان بستر فعالیت سازمان صداوسیما ،عوامل مختل تولید ،مراکز اندیشهای ،دانشگاهی و علمی سازمان ،بسهترهها و
امکانات فنی و بسیاری دیگر از موارد و مصادی  ،جزو سرمایههای ذکر شده از طرف کارشناسان و مشارکتکنندگان برای
قرار گرفتن در لیستنهایی سرمایههای فکری سازمان صداوسیما بود .در مجموع در انتههای مصهاحبههها و فهاز اول اول
دلفی به لیست  12موردی از سرمایههای فکری سازمان صداوسیما رسیدیم .که برای سهولت در تحلیل و انجام فاز بعدی
دلفی دستهبندی داده ها انجام شد .این دسته بندی با توجه به نزدیک بودن منشا هر یهک از سهرمایههها انجهام شهد کهه
نتیجهی آن ده گروه ،سرمایههای قانونی ،ارتباط بینالملل و میان فرهنگی ،سهرمایه فرهنگهی ،سهرمایه نیهروی انسهانی،
سرمایه پراکندگی محلی ،سرمایه اجتماعی ،سرمایه حاکمیتی ،سهرمایه دسترسهی ،سهرمایه رسهانهای و سهرمایه دانشهی و
تجربی شد.

ارتباط
بینالملل

قانونی

سرمایه
فرهنگی
نیروی
انسانی

پراکنده و
محلی
انواع سرمایه
فکری

رسانه ای

اجتماعی

حاکمیتی

دانشی و
تجربی

دسترسی

شکل  .3دستهبندی سرمایههای فکری سازمان صداوسیما
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هر کدام از ده دستههای سرمایه فکری سازمان صداوسیما ،زیرمقولههای خود را دارند که در ادامه در قالب جدول بدانها
اشاره شده است:
جدول  .4دستهبندی سرمایههای مختل فکری سازمان صداوسیما
فرهنگ ایرانی
فرهنگ اسالمی
امکان ارتباط با هنرمندان

نیروی انسانی توانمند
برخی مدیران دلسوز

سرمایههای فرهنگی
مردم عالقهمند به قصه
ارزشهای انقالبی
تاریخ ایران
زبان فارسی

وجود گنجینه عظیم قصه
ظرفیت کشورهای مقاومت

سرمایههای نیروی انسانی
نیروی انسانی توانمند با
نیروی انسانی خالق
پراکندگی گسترده
استعداد بازیگران
برنامهسازان توانمند

اتصال به جریان دانشجویی و
جوان
بازنشستگان

سرمایههای رسانهای
امکان تولید برند انسانی

آرشیو

توانمندیهای فنی

مانیتورینگ

مزیت آنتن به سایر

تنوع قالبی در سازمان

ظرفیت برنامهسازی طنز
وجود زنجیره کامل
خل ارزش
ظرفیتهای نرمافزاری و
سختافزاری
تحلیل اخبار

مزیت در تولید مستند

تنوع کانالهای ارتباطی با
مخاطب
تنوع برنامهسازان

دوبله
زیرساخت قوی توزیع

مزیت نصب تجهیزات

فرستنده

سوژههای بکر

دسترسی به مردم

وسعت و حجم زیاد مخاطب

شبکهی حرفهای برودکست

گنجینه عظیم فیلم و سریال

توانمندی و مزیت رقابت در فضای مجازی
دسترسی
تنوع و گستردگی جغرافیایی مراکز
قانونی

انحصار پخش فراگیر

تجربیات جمعی سازمان

دانشی و تجربی
دانش رسانه داری ضمنی

تجربه گسترده
برنامهسازی
دسترسی و سهولت به منابع
دینی

تجربیات فردی

نیاز دولت

حمایت مراکز حاکمیتی

دانش فنی

دانشگاه و مراکز اندیشهای

دانشگاه صداوسیما

نقشآفرینی و اخذ تجربه
در بحرانها

همکاری وسیع
مجموعهها با سازمان

کانال رسمی حاکمیت

حاکمیتی

ارتباط با مراکز تولید اطالعات
مهم بانک مرکزی و ..
پذیرش عمومی
اولین رسانه انتخابی مردم

سرمایه اجتماعی
دسترسی گسترده و
امکان آموزش عمومی و ممتد
تعاملی به سوژهها
امکان پخش صدا و
اثرگذاری در مشارکتهای عمومی

پل بودن بین مردم و مسئولین
دسترسی به افراد شاخص
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منبع مهم اخبار مردم

تاثیرگذاری در
موارد حساس انتخابات

تصویر مردم
وابستگی به حاکمیت
نه دولت

امکان مدیریت سلبریتیها

پراکندگی و محلی
بازیگر اصلی معادالت محلی
تنوع زبانی و لهجه در کشور و برنامهها

تعدد خرده فرهنگهای کشور

ارتباط با زندگی مخاطب ایرانی

پوشش رسانهای کل کشور

امکان اعتباربخشی به گروههای
اقلیت

ارتباطات فرهنگی و بین الملل
ارتباطات بینالملل
تمایل مخاطب ضدسلطه

نگاه و ایدئولوژی
خاص ما
مزیت آرشیو در
تعامل خارجی
تنوع مخاطب خارجی

اهمیت موضوعات مرتبط
با ایران در جهان
وجود مخاطب هم فرهنگ در منطقه

موسیقی محلی

طی مخاطبان
گسترده فارسی زبان

عالقهمندی مشترک
با مردم منطقه
پاک بودن محصوالت

بر اساس استخراج موارد سرمایه فکری از طری تحلیل مصاحبههای عمیه انجهام شهده در مرحلههی اول دلفهی،
پرسشنامهی مرحلهی دوم طراحی شد .در این پرسشنامه بر اساس سوال طرح شده ،میبایست از بهین مهوارد ذکهر شهده،
حذف صورت بگیرد و مواردی که از نظر هر یک از خبرگان در بین سرمایههای فکری اصلی سازمان محسوب نمیشهوند
را حذف نمایند .موارد سرمایه فکری در این پرسشنامه در دستهبندیهای مرحلهی اول به مشارکتکنندگان ارائه شد .در
این مرحله مواردی که بیش از یک سوم از مشارکت کنندگان آنها را جزو سرمایههای فکری اصلی سهازمان صداوسهیما
نمیدانستند ،حذف شد .پس از این کاهش داده به لیست  31موردی زیر رسیدیم.
در مرحله سوم از مشارکت کنندگان خواسته شهد ،در پرسشهنامهی خهود از لیسهت  31مهوردی مرحلههی دوم97 ،
سرمایه فکری اصلی سازمان صداوسیما را انتخاب کنند .در واقع مشارکتکنندگان لیست ده موردی از مهمترین سرمایهها
از  9تا  97را تکمیل کردند .با توجه به نمرات کسب شده هر مورد ،از بین تمامی موارد انتخاب شده ،ده سرمایه اصلی بهه
شکل ذیل معرفی شدند.
جدول  .1ده سرمایه فکری اصلی سازمان صداوسیما
ردی
9
7
3
4
1
6
2
1
1
97

نام کد
نیروی انسانی
آرشیو
پهنه مخاطب
دسترسی به مراکز حاکمیتی
فرهنگ اسالمی
کسب تجربه در بحرانها
دانشگاه صداوسیما
برنامه سازان
پوشش رسانهای کل کشور
تاریخ ایران
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نیروی انسانی :نیروی انسانی مهمترین سرمایه سازمانها برای تولید مزیترقهابتی ،خالقیهت ،بدسهت آوردن سههم
بیشتری از بازار و  ...بشمار میرود .سازمانهای رسانه ای امروز به دلیل مواجهه با عواملی مثل ،تغییهرات محیطهی بسهیار
سریع ،تعدد رسانههای رقیب ،نیاز به برآورده کردن نیازها و خواستههای متنوع مخاطبان و بسیاری عوامل دیگهر ،نیازمنهد
نیروی انسانی توانمند و خالق هستند .سازمان صداوسیما به دلیل برخورداری از بدنهای از نیروی انسانی توانمنهد و دارای
تجربه از این جهت دارای سرمایهای ارزشمند بهشمار میرود چنان که به گفتهی یکی از مشهارکتکننهدگان« :بعضهی از
کارکنان و مدیران صداوسیما در حوزهی تخصصی خود به عنوان سرآمد در سطح کشور شناخته میشهوند» .ایهن نهوع از
کارکنان ارزشمند از بخش های فنی و تولیدی گرفته تا ستادی سازمان به صورت فراوان وجود دارند .این سرمایه ارزشمند
به سازمان این امکان را می دهد تا بتواند در صورت تامین بسترها و ملزومات ایفای نقش موثر ،بر توان رقابتی سازمان در
محیط رسانهای داخلی و خارجی بی افزاید و در ایفای مسئولیتهای اجتماعی یاری رسان آن باشد .تقریبا اکثر قریهب بهه
اتفاق مشارکت کنندگان در پژوهش به نقش مهم نیروی انسانی در سازمان و همچنین ارزشمند بودن ایهن سهرمایه بهرای
سازمان تاکید داشتند که از این نظر سرمایه نیروی انسانی از جایگاه ویژهای در بین سهایر سهرمایهههای فکهری سهازمان
برخوردار بود.
آرشیو :در بین دستهبندیهای مختلفی که در مورد انواع و گونههای مختل سرمایه فکری انجام میشود ،بانکهای
داده را جزو سرمایههای ساختاری سازمانها بشمار میآورند .آرشیو سازمان صداوسیما به دلیل دارا بودن حجم انبهوهی از
صوت و تصویر مربوط به انواع برنامهها ،رویدادها و اتفاقات گذشته که در بسیاری از مواقع بصهورت انحصهاری در اختیهار
این سازمان وجود دارد بسیار ارزشمند است .این سرمایه ارزشمند و بسیار گرانبها بهه عقیهدهی بسهیاری از کارشناسهان و
اکثر مشارکت کنندگان در این پژوهش ،میتواند به عنوان یک مزیت رقابتی قابل اتکا برای سازمان مطرح باشد .یکهی از
مشارکتکنندگان در پژوهش عقیده داشت «سازمان صداوسیما میتواند یکی از پایههای درآمدی خود را استفاده از آرشیو
و فروش موردی از آن قهرار دههد» .طراحهی سهازوکار اسهتفاده و محافظهت توامهان از ایهن سهرمایه ارزشهمند ،معرفهی
توانمندیهای آرشیو به برنامهسازان جوان و تولید محصوالت جدید از دل آنها و بسیاری از پیشهنهادات و دغدغههههای
استفاده از این سرمایه در بین نظرات مشارکتکنندگان وجود داشت.
پهنه مخاطب :مخاطب در رسانه به عنوان یکی از مهمترین سرمایهها و اساسیتهرین اههداف محسهوب مهیشهود.
صداوسیما به عنوان رسانهی ملی ،با برخورداری از شهبکهههای مختله رادیهویی و تلویزیهونی در موضهوعات مختله ،
همچنان به عنوان گزینهی اول رسانهای مردم ایران و پر مخاطب ترین رسانهی کشور شناخته میشود .این جایگاه ویهژه
در بین مخاطبین رسانه در کشور به سازمان صداوسیما توان و امکهان فراوانهی را بهرای پیشهبرد اههداف خهود مهیدههد.
برخورداری از مخاطب است که به برنامهسازان و تولیدکنندگان برنامه ،امکان دیده شدن و دستیابی به مخاطهب ههدف را
فراهم میکند و به سیاستگذاران و مدیران امکان نقشآفرینی موثرتر بر افکار عمومی و اثرگذاری بر جامعه را مهیدههد.
وجه مهم مخاطبان گسترده و پرتعداد صداوسیما پراکندگی آنان از نظهر ،جهنس ،سهن ،جغرافیها ،تحصهیالت ،فرهنهگ و

شناسایی سرمایههای فکری اصلی در سازمانهای رسانهای دولتی...

811

بسیاری از پارامتر های دیگر است .این تنوع مخاطب هم مسئولیت مهمی را بردوش سازمان قرار میدهد و وظیفهی آن را
سنگینتر میکند و هم میتواند سرمایه بسیار ارزشمندی را برای سازمان فراهم آورد.
دسترسی به مراکز حاکمیتی :دسترسی ساده به منابع دست اول اطالعاتی مورد نیاز جامعه از جمله ،قوای سههگانهه،
بانک مرکزی ،وزارت خارجه ،نهاد های امنیتی و سایر مراکز حاکمیتی که محل تولید اخبار و اطالعات برای جامعه هستند
یکی از سرمایههای مهم سازمان صداوسیما محسوب میشود .سازمان صداوسیما به عنوان رسانهملی نقش تسههیلگهری
ارتباط حاکمیت با جامعه را بر عهده دارد که این نقش ،باعث بوجود آمدن فرصت حضور در بدنهی دستگاهههای اجرایهی
کشور را شده است .به گفتهی یکی مشارکتکنندگان « این دسترسی به حدی میتواند مورد اهمیت واقع شده شهود ،کهه
در صورت استفادهی درست در مواقع حساس ،برتری روایتگری در وقایع خاص را بهه صداوسهیما بدههد و باعهث ایجهاد
مرجعیت رسانهای برای سازمان شود » .در واقع صداوسیما میتواند با تکیه به ایهن دسترسهی جایگهاه بسهیار ویهژهای در
سپهر رسانه ای کشور برای خود ایجاد نموده و با اطالع رسانی درست و بموقع و ایجاد این پل ارتباطی ،برای خهود تولیهد
ارزش و سرمایه اجتماعی نماید.
فرهنگ اسالمی :وجود سازمان صدا وسیما در جامعه اسالمی و مسلمان ایران و معرفی به عنوان رسهانه ملهی یهک
کشور اسالمی باعث هویت بخشی ضمنی و صریح به سازمان صداوسیما به عنوان یک رسانهی اسهالمی گردیهده اسهت.
اگر چه سازمان صداوسیما در تمامی حوزه های ستادی تا تولید و مخاطهب بطهور کامهل نتوانسهته اسهت مختصهات یهک
رسانهی اسالمی را معرفی و ایجاد نماید ،اما برخورداری کارکنان ،فرهنگ سازمانی ،حوزهی مخاطب و  ...این سهازمان از
فرهنگ اسالمی ،می تواند برای سازمان تولید مزیت رقابتی ویژه نماید .از نظر یکی از مشارکتکنندگان «قائهل بهودن بهه
معیارهای مذهبی ،شرعی و عالقه و احیانا ارادهی ایجاد رسانهی پاک و خانواده محور ،از مهمتهرین نتهایج برخهورداری از
فرهنگ اسالمی است که بواسطهی آن سازمان صداوسیما میتواند مخاطبان داخلی و حتی قشهری از مخاطبهان خهارجی
دغدغهمند برای استفاده از یک رسانهی پاک را به استفاده کنندگان از محصوالت رسانهای خود تبدیل کند» .
کسب تجربه در بحرانها :سازمانهای رسانه ای به دلیل تاثیرگذاری و تاثیرپذیری مستقیم با محیط پیرامون ،بشدت
نسبت به شرایط محیطی متغیر هستند .سازمان صداوسیما به دلیل حضور در متن تجربیات و بحرانهای پهس از انقهالب
اسالمی دارای تجربیات بسیار ارزشمند و گرانبهایی شده است« .سازمان صداوسیما از بدو تاسهیس و بخصهوص پهس از
پیروزی انقالب اسالمی ،گام به گام در تجربیات دورانهای مختل کشور همچون ،کودتای نوژه ،آشوبهای محلی ،دفاع
مقدس ،عزل رییس جمهور ،ترور نخست وزیر ،انفجارهای تروریستی ،فتنه  ،11انتخاباتها ،راهپیماییها و بسیاری دیگهر
از وقایع انقالب اسالمی حضور فعال داشته است» .این حضور در دل اتفاقات کشور برای صداوسیما به عنوان مههمتهرین
کنشگر رسانهای کشور در تمامی این سالها گنجینهی ارزشمندی از تجربیات فردی و جمعهی رسهانهای را ایجهاد کهرده
است.
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دانشگاه صداوسیما :دانشگاه صداوسیما به واسطهی حضور جمعی از اساتید صاحب نظر در حوزههای مختل رسهانه
از تولید تا مدیریت و سیاست گذاری از یک سو و برخورداری از نیرو و نشاط جوانی از سمت دانشجویان رشتههای مختل
مرتبط با رسانه از سمت دیگر ،یکی از ظرفیتهای عظیم سازمان صهدا بشهمار مهیرود .دانشهگاه صداوسهیما بها داشهتن
دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد چه در زمینهی آثار و تولیدات رسانهای دانشجویی و چهه در زمینههتربیهت
افراد خبره تولیدی و علمی در برای آینهدهی سهازمان یهک سهرمایه ارزشهمند بحسهاب مهیآیهد .بنهابر گفتههی یکهی از
مشارکتکنندگان« ،توانایی پشتیبانی علمی از تمامی فعالیتهای سازمان با هدایت پایهاننامههههای دانشهجویی یکهی از
ظرفیتهای مهم علمی دانشگاه صداوسیما است که در سالهای اخیر توجه بیشتری نسبت به گذشته به آن شده است».
برنامه سازان :شرایط تولید محصوالت رسانه ای سازمان ،به دلیل وجهود محهدودیتهها و مالحظهات خهاص ،دارای
پیچیدگیها و دشواری های مختل و متعددی است .لزوم رعایت مالحظات خاص موجود در سازمان ،رعایت ویژگیههای
فرهنگی ،قومیتی ،شرعی و  ...جامعه در عین لزوم رعایت استانداردهای برنامهسازی و رقابت در فضای رسانهای درونهی و
بیرونی کشور از دشواریهای برنامهسازی در سازمان صداوسیما است .به این لیست میتوان محدودیتهای بودجه و زیهر
ساخت و امکانات را نیز اضافه کرد تا بیشتر بتوان به شرایط برنامهسازی در سازمان پیبرد .در این شرایط ،بخش عمدهای
از برنامه سازان سازمان ،توانستهاند با غلبه بر دشواریهای موجود ،محصوالت رسانهای پرمخهاطبی را تولیهد کننهد .ایهن
گروه از برنامه سازان با شناخت صحیح از شرایط سازمان و جامعه و همچنین دقت در نیاز واقعی مخاطب موفه شهدهانهد
برنامه هایی با کیفیت قابل قبول و مطلوب و قابل دفاع تولید کنند و همچنان در اتمسفر رسانهای کشور سهم سازمان را از
سبد انتخاب مخاطب به خود اختصاص دهند.
پوشش رسانهای کل کشور :پوشش رسانه ای تمام مناط کشور اعم از نقاط مختل جغرافیایی ،یکی از مههمتهرین
ویژگیهای سازمان صداوسیما محسوب میشود .یکی از مشارکتکنندگان در این پژوهش عقیهده داشهت« :اینکهه یهک
رسانه بتواند با پوشش صددرصدی تمام افراد یک ملت را بطور بالقوه تحت پوشش خهود قهرار دههد ،یهک امکهان بسهیار
ارزشمند برای آن رسانه محسوب میشود» .سازمان صداوسیما توانسته اسهت بها پوشهش رادیهویی و تلویزیهونی خهود در
سراسر کشور ،امکان ارتباط مخاطب داخلی با خود را فراهم سازد .این آمادهسازی بستر دسترسهی مخاطهب بهه محتهوای
تولیدی رسانه ای سازمان ،یکی از مقدمات موثر اثرگذاری صداوسیما بر مخاطب ههدف و تکمیهل زنجیهرهی ارزش خهود
است.
تاریخ ایران :برخورداری و دسترسی سازمان صداوسیما از گنجینهی تمدنی ایران ،که بواسهطهی قهدمت تهاریخی از
هزاران سال پیش از میالد تا ورود اسالم به ایران  ،و از ورود اسالم به ایران تا تاریخ معاصر به عنوان میراثی گرانبها وجود
دارد ،یکی از ظرفیتهای عظیم و سرمایههای ارزشمند صداوسیما محسوب میشود .بهه عنهوان مثهال اشهارهی یکهی از
مشارکتکنندگان از ادبیات و زبان فارسی به عنوان یکی از سرمایههای تاریخی ایران « ادبیات فارسی شامل شهعر و نثهر
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فارسی ،ادبیات داستانی و ادبیات نمایشی ما یکی از ظرفیتهای صداوسیما هم برای تولیهد محصهوالت رسهانهای و ههم
برای ایجاد مخاطب هدف در حوزهی تمدنی ایران ،یکی از گنجینههای ارزشمند سازمان صداوسیما بحساب میآید».
بحث و نتیجهگیری

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی سرمایه های فکری سازمان صداوسیما بود که نهایتا پس از بهرهگیهری از مشهارکت
خبرگان مرتبط با موضوع پژوهش به مجموعه ده موردی از سرمایههای فکری ویژه سازمان صداوسیما دسهت یافهت .در
نگاه تحلیلی ،این ده سرمایه فکری شناسایی شده ،را میتوان در سه بعد سرمایه فکری از نظر مارتینز )7776( 9جای داد.
مارتینز سه بعد سرمایهفکری را شامل سرمایه انسانی ،ساختاری و ارتباطی میدانهد (مهارتینز  .)692 ،7776طبه تعریه
مارتینز سرمایه انسانی منبعی برای خالقیت و بازآفرینی راهبردی است .سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری را میسهازد کهه
می تواند به عنوان پیامد خالقیت انسانی دیده شود؛ مشابه با آنچه کهه در مهورد سهرمایه مهالی رخ میدههد  .سهاختاریابی
داراییهای فکری می توانند دانش فردی را به مالکیت گروهی تبدیل سهازد(مارتینز  .)7776در میهان ده سهرمایه فکهری
اصلی سازمان صداوسیما در این پژوهش ،نیروی انسانی و برنامهسازان به عنوان سرمایههای فکری اصلی سازمان طبه
تعری مارتینز جزو بعد سرمایه انسانی بحساب می آیند و دانشگاه صداوسهیما نیهز از منظهر وجهود نیهروی انسهانی مولهد
خالقیت و ارزش نیز در این بعد جای میگیرد .مطاب تعری مارتینز ،نیروی انسهانی ،مولهد دیگهر سهرمایههها محسهوب
می شود .از این جهت که سازمان صداوسیما ،به عنوان یک رسانه ،به شهکل روزافهزون بهه خالقیهت و نهوآوری نیهازدارد،
نیروی انسانی ،راهکار پاسخ به این نیاز اساسی است .اساسیترین مساله ی سهازمان در ایهن خصهوص را بایهد چگهونگی
فرآیند جذب نیروی انسانی تا بکارگیری صحیح و تداوم استفاده از ظرفیهت آنهان پهس از بازنشسهتگی دانسهت .سهازمان
صداوسیما میتواند با جذب نیروی انسانی خالق ،بخش عمدهای از خال موجود خود در خصوص کمبودههای بودجههای را
جبران کند .دانشگاه صداوسیما نیز اساسا با هدف پرورش نیروی انسانی مورد نیاز سازمان شهکل گرفتهه اسهت .دانشهگاه
صداوسیما به شرط تعیین جهت گیری درست و طراحی صحیح جایگاه در پازل کلی سازمان میتواند به تنهایی پاسخگوی
نیازهای متعدد و متنوع نیروس انسانی متخصص و خالق در سازمان باشد.
بعد دوم سرمایه فکری از نظر مارتینز ،بعد ساختاری سرمایه فکری است .مطاب عقیدهی مهارتینز ماهیهت سهرمایه
ساختاری ،دانش موجود و انباشت شده جریان های معمول سازمان سازمان اسهت ،بنهابراین عناصهری ماننهد فراینهدها یها
جریان های کاری سازمان ،اطالعات ذخیره شده در بانک اطالعات یها بانهک دادهههای سهازمانی سهرمایه سهاختاریانهد.
بیشترین تالش یک ساز مان نیز در جهت تبدیل کردن سرمایه انسانی به سرمایه ساختاری است .بنابر تعری ارائه شدهی
مارتینز ،آرشیو کسب تجربه در بحرانها جزو سرمایهساختاری محسوب می شوند .دانشگاه صداوسیما بواسطهی به دانهش
تبدیل کردن تجربیات کاری موجود سازمان و پشتیبانی علمی کردن از فعالیتهای سازمان و ایجاد دانش رسهانه در ایهن
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
Martinez
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بعد جای می گیرند .مارتینز سرمایه ارتباطی و انسانی را مهم میداند اما تاکید ویژهای بر سرمایهههای سهاختاری سهازمان
دارد .سرمایه ساختاری عالوه بر اینکه سرمایه انسانی را به تملک سازمانی در میاورد به معنای عینیت بخشی و در نتیجهه
دسترسپذیر نمودن هرچه بیشتر سرمایه انسانی است .سازمان صداوسیما میتواند با طراحی فرآیندهای مدیریت دانهش و
تولید اسناد بومی و پروتکلهای نگه داشت تجربیهات ،از ههدر رفهت سهرمایه سهاختاری خودجلهوگیری نمایهد (کهاپالن و
نورتون . )7779 ،9همچنین با بهرهگیری از سرمایههای فرهنگی و تاریخی موجود خود در بخهشههای تولیهد بهه ایجهاد
محصوالت رسانه ای بومی و دارای اشتراک هویت با طی وسیعی از مخاطبهان در محهدودهی سهرزمینههای اسهالمی و
حوزهی تمدنی ایران بپردازد.
بعد سوم سرمایه فکری از نظر مارتینز ،سرمایه ارتباطی است که بهه معنهای تهوان ،ظرفیهت و امکانهاتی اسهت کهه
سازمان برای برقراری ارتباط با متقاضیان خدمات و محیط بیرونی خود به کار میگیرد .مهارتینز از ایهن بخهش از تهوان و
ظرفیت های سازمانی به عنوان دانش تعری شده در روابط سازمان با اعضا و مخاطبان خود نام میبهرد .بنهابراین سهرمایه
ارتباطی توان و قابلیت یک جایگاه یا مرتبه شغلی–تخصصی و یا یک واقعیهت سهازمانی بهرای برقهراری کهنش متقابهل
(مثبت) با دیگران است.که به حرکت و پیشبرد پتانسیلهای سازمانی منجر میشود (مارتینز  .)7776مطهاب ایهن تعریه
میتوان پهنه ی مخاطب ،دسترسی به مراکز حاکمیتی ،فرهنگ اسالمی ،پوشش رسانهای کل کشور و تاریخ ایهران را در
این بعد قرار داد .سازمان صداوسیما میتواند با تکیه بر توان ارتباطی خود که ناشهی از جایگهاهقهانونی ،سهابقهی فعالیهت
حرفه ای ،بسترهای ملی و بومی و مذهبی ،مناسبات رسمی و غیر رسمی است میتواند مزیتهای ویهژهای را بهرای خهود
تولید نماید .صداوسیما با استفاده از بسهترهای فرهنگهی و تهاریخی  -بهومی کشهور مهیتوانهد بخهش عمهدهای از خهال
محصوالت نمایشی خود را برطهرف نمایهد .سهرمایه ههای ارتبهاطی و انسهانی بهه صهورت متقابهل روی ههم اثرگهذاری
دارند(مارتینز  .)7776این اثرگذاری متقابل این قابلیت را ایجاد میکنند تا هر دو به تقویت یکدیگر منجر شوند و نتیجهی
آن را در افزایش سرمایههای ساختاری سازمان ببینیم .استفاده از سرمایههای ارتباطی (پهنههی مخاطبهان ،دسترسهی بهه
مراکز حاکمیتی ،فرهنگ اسالمی ،پوشش رسانهای کل کشور و تهاریخ ایهران) و سهرمایهههای انسهانی (نیهروی انسهانی،
برنامهسازان و دانشگاه صداوسیما) باید منجر به افزایش سرمایههای ساختاری از قبیل بانکههای داده ،آرشهیو ،تجربیهات
سازمانی و دانش بومی سازمان شود .در این مدل افزایش هر سه نوع سرمایه امکهان تقویهت دیگهر سهرمایههها را ایجهاد
میکند.

پیشنهادهای پژوهش

 گزارشگیری و پ ژوهش مستمر مرکز افکارسنجی صداوسیما از میزان تغییر هر یک از متغیرهای منابع فکری
سازمان بر اساس پارامترهای قابل تدوین

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
Kaplan & Norton
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 ایجاد کارگروه در سیما فیلم و سایر گروههای فیلم و سریال جهت تولید محصوالت با مخاطب عام منطقهای
بخصوص کشورهای همسایه
 ایجاد سازوکار حمایت و تعامل با استارتاپهای رسانهای به منظور بهرهبرداری از آرشیو صدا و سیما
 تدوین سند منابع فکری سازمان صداوسیما جهت حف و توجه به این منابع
 گنجاندن منابع فکری صداوسیما در لیست حسابرسی و گزارشگیری مستمر در خصوص هر یک از مواد آن از
تمامی بخشهای سازمان
 جانشانی و تعیین جایگاه منابع فکری سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران در تدوین هر سند باالدستی و
تدوینی در سازمان
 ارائه طرح کسبوکار جهت استفاده از سرمایههای فکری در استارتآپهای رسانهای
 شناسایی زیر مجموعهها و منابع سرمایههای فکری سازمان صداوسیما در هر یک از موارد اصلی سازمان صداوسیما
 طراحی مدل تعامل سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران شرکتهای نوپای رسانهای برای استفاده از
سرمایههای فکری سازمان
منابع
احمدی ،محمد؛ حاتمیزاده ،نیکتا؛ حسینی ،محمدعلی .)9311( .شناسایی و دستهبندی مفاهیم و مؤلفههای سرمایه فکری در
سازان .نشریه مدیریت ارتقای سالمت.72-91 ،)3(1 ،
اسالمبولچی ،علیرضا؛ رضاییمنش ،بهروز؛ زاهدی ،شمسالسادات .)9317( .طراحی الگوی اندازهگیری سرمایه فکری در
سازمانهای فرهنگی دولتی ایران .فصلنامه علمی ه پژوهشی مدیریت سازمانها دولتی.64-43 ،)3(9،
اکبری ،طراوت .)9311( .بررسی تاثیر مولفههای سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی ،شباک 1(7 ،و76-91 ،)1
چان – آلمستد ،سیلویا ام .)9314( .استراتژیهای رقابتی رسانه( .مترجم :اعرابی ،سیدمحمد؛ هاشمی ،سیدعلیرضا؛ زارع ،رحیم.).
تهران :نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی.
خاشعی ،وحید؛ دهقان ،علی .)9319( .مدیریت راهبردی در رسانهها از نظریه تا عمل .تهران :دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها.
خجسته باقرزاده ،حسن .)9314( .تفاوت سازمانهای رسانهای با سازمانهای صنعتی .رسانه و فرهنگ.31-79 ،)97(1 ،
سلطانی ،توحید؛ صلواتیان ،سیاوش؛ لبافی ،سمیه .)9311( .طراحی مدل بازیوارشده برای بهبود فرهنگ مشارکتی کارکنان
رسانه ای در فرایند تسهیم دانش (مورد مطالعه :کارکنان سیمای جمهوری اسالمی ایران) .مجله علمی مدیریت فرهنگ
سازمانی.413-412 ،)3(91 ،
شجاعی ،عبدالناصر؛ بیگی ،تورج؛ نظری پور ،محمد .)9311( .شناسایی تعامالت بین اجزای سرمایه فکری با استفاده از تکنیک مدل
یابی معادالت ساختاری در صنعت بانکداری ایران .مدیریت بهرهوری.41-91 ،)7(4 ،
شریفی ،محمد؛ عباس پور ،عباس؛ مهرگان ،محمدرضا .)9317( .شناسایی و رتبهبندی شاخص های سنجش سرمایه فکری در نظام
آموزش عالی .فصلنامه اندازه گیری تربیتی.927-933 ،)4(3 ،
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 مطالعه موردی: مدیریت سرمایههای فکری دانشگاه.)9313( . محمود، محمد؛ ابوالقاسمی، امیر؛ یمنیدوزی سرخابی،شهسواری
.996-19 ،)4(91 ، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران. دانشگاه صنعتی شری
 بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمانی.)9313( امیر، مریم؛ حاتمی، مریم؛ احمدی طاهری، جمشید؛ اخوان خرازیان،صالحی صدقیانی
 فصلنامه. معاونت رسانههای مجازی سازمان صداوسیما:بر بهرهوری دانش در سازمانهای رسانهای (مطالعه موردی
.971-977 ،)4(6 ،مدیریت کسب و کار
 الگوی مفهومی پیشنهادی مدیریت دانش برای سازمان.)9316( . محسن، سید مرتضی؛ ایراندوست، سیاوش؛ موسویان،صلواتیان
.914-941 ،)7(99 ،) اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت.صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران
 استفاده از رویکرد سرمایههای فکری به منظور ارتقا مزیت رقابتی پایدار در.)9313(  افشین، شیوا؛ قاسمی، فریده؛ یزدانفر،عصاره
197-411 ،)3(77 . تحقیقات اطالع رسانی و کتابخانههای عمومی.کتابخانههای عمومی استان خوزستان
، فصلنامه اندیشه مدیریت. الگوی اندازهگیری سرمایه فکری در سازمانهای ایرانی.)9316(. سیدروح اهلل، سیدعلی؛ قریشی،علوی
.917-972 ،)7(9
 از: اندازهگیری میزان تاثیر سرمایه انسانی برعملکرد سازمانی صنعت بانکداری ایران.)9311(. تورج، محمدحسین؛ بیگی،فطرس
.11-19 ،)4(4 ، مدیریت صنعتی.دیدگاه داراییهای نامشهود
 مطالعه دو شرکت خودروسازی: نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایهی فکری در سازمان.)9311(. اصغر، بهروز؛ مشبکی،قلیچی
941-971 ،)9(91 ، فصلنامه دانش مدیریت.
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