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مقدمه
خالقیت برای همه سازمان ها در تمام عرصه 
سازمان های  میان  این  در  است.  توجه  مورد 
خودشان  خاص  شرایط  به  توجه  با  رسانه ای 
و نیاز به تولید مستمر ایده از اهمیت باالیی 

برخوردار هستند. بررسی خالقیت و نوآوری در 
سازمان های رسانه ای بدون توجه به مخاطب و 
شرایط جامعه کاری بیهوده به نظر می رسد، 
چرا که رسانه ها در گذشته جزئی از زندگی ما 
انسان ها بودند، اما امروزه با فراگیرشدن شان در 
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 نوآوری رسانه ای؛ 
چیستی، چرایی و چگونگی

چکید�ه
همواره این سؤال در ذهن پژوهشگران عرصه مدیریت رسانه بوده است، که 
»نوآوری در رسانه چه مفهومی پیدا می کند و چگونه قابل دستیابی است«. 
به سؤاالتی  تا  است  انجام شده  زیادی  پژوهش های  نیز  در حوزه مدیریت 
نظیر »آیا خالقیت رسانه ای قابل مدیریت است؟« یا »آیا مدیریت و خالقیت 
در تنش با هم هستند؟« پاسخ دهد. درک صحیح و ارائه پاسخ معتبر به این 
سؤاالت نیازمند تبیین صحیح و دقیق نوآوری رسانه ای و بیان نسبت آن  با 

سازمان رسانه ای، مخاطب رسانه و جامعه است.
خالقیت و نوآوری خیال پردازی نبوده و مدیر در یک سازمان می تواند برای 
از  یکی  آن  مدیریت  ظرافت  و  موضوع  این  اهمیت  کند.  برنامه ریزی  آن 
دغدغه های اصلی مدیران است. نوآوری و خالقیت در سازمان های رسانه ای 

به جهت شرایط متغیر بیرونی سازمان، از اهمیت باالتری برخوردار است.
در مقاله حاضر، به تعریف علمی خالقیت و نوآوری در ادبیات موجود و سپس 
بیان مدلی از نوآوری در سازمان پرداخته ایم. پس از آن به سراغ سازمان های 
رسانه ای رفته و نوآوری رسانه ای، انواع آن و نسبت آن با تغییر را شرح داده و 
روش های علمی تحقیق در مطالعات نوآوری ارتباطات را بیان کرده ایم و در 
نهایت نسبت نوآوری رسانه با جامعه و مخاطب را مورد بررسی قرار داده ایم 
و در نتیجه گیری به لزوم توجه به نوآوری مخاطب یا کاربر و نوآوری اجتماع 

برای نیل به نوآوری رسانه ای توجه شده است.
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تمام شئون زندگی بشر، این انسان ها هستند 
که جزئی از فضای رسانه ای تعریف می شوند. با 
این شرایط وقتی می خواهیم در مورد نوآوری 
از سال های  متفاوت  کنیم،  رسانه ای صحبت 
گذشته خواهد بود و یقینا تعامل بیش از پیش 
مخاطب و رسانه، در روند شکل گیری نوآوری 

رسانه ای تغییر ایجاد خواهد کرد.
می توان  است  معتقد  کونگ1 )2۰۰8(  لوسی 
دی ان ای2  به  رسانه ای  صنایع  در  را  خالقیت 
علی رغم  که  کرد،  تشبیه  روزانه  فعالیت های 
یا  محصول  یک  خلق  در  آن  حیاتی  نقش 
است.  مشکل  ظاهر  در  آن  مشاهده  خدمت، 
رسانه ای  صنایع  در  تجربه ای  که  محققانی 
یا  نوآوری  وظایف  فقدان  مشاهده  با  ندارند، 
واحدهای تحقیق و توسعه متعجب می شوند و 
به غلط نتیجه می گیرند که این صنعت تأکید 
کمی بر این عامل مهم دارد. اما چیزی که آن ها 
فراموش کرده اند، این است که خالقیت عمیقا 
در بسیاری از وظایف روتین رخنه کرده است 
و نیاز برای خالقیت بیشتر از توسعه ایده اولیه 
با  مرتبط  تصمیمات  جمله  از  می یابد،  ادامه 

چگونگی توسعه محصول و ... .
عدم توجه به خالقیت و نوآوری رسانه ای در 
یک سازمان رسانه ای می تواند موجب از دست 
دادن بازار رقابتی، ریزش مخاطب، پایین آمدن 
انگیزه  کاهش  و  تولیدی  برنامه های  کیفیت 
کارکنان شود و از طرفی دیگر سرمایه گذاری و 
توجه ویژه به خالقیت و نوآوری رسانه ای، حتی 
با امکانات و هزینه کمتر از رقبا، می تواند یک 
سازمان رسانه ای را به موفقیت های چشم گیر 

برساند.
طرح بحث
۱. خالقیت

»خالقیت« جنبه ای ذهنی دارد و قضاوت در 
مورد این که »چه چیزی دقیقا خالق است؟«، 

بسیار سخت و پیچیده است.
تعابیر  به  خالقیت  از  پژوهشی،  مقاالت  در 

1. Luccy kung

2. DNA

مختلف نام برده شده و پژوهشگران متعددی 
خالقیت را از منظر خودشان تعریف کرده اند. 
برای مثال خالقیت، منبع مهم ارزش آفریني 

.)Horn & Salvendy, 2006( نامیده می شود
دستیابی به تولید رسانه ای خالق تلویزیونی با 
برنامه ساز  و  مدیر  مؤثر سازمان،  نقش آفرینی 
شدن  یکپارچه  و  همسو  همچنین  و  خالق 
تولید در  و همه عوامل  برنامه سازان  مدیران، 
جهت رویکردها و سنت های اصلی برنامه سازی 
و  )صلواتیان  بود  خواهد  ممکن  سازمان، 

منصوری، 1۳۹۵(.
۲. نوآوری

با نگاه به ادبیات علمی، نوآوری به طور ساده 
به عنوان »ایده ای که به طور موفق عملی شده 
است« تعریف می شود. با این حال، آن ها اقرار 
را  سؤاالتی  ساده ای،  تعریف  چنین  می کنند، 
در  زمان  چیست؟  »موفقیت  می کند:  ایجاد 
موقعیت تأثیرگذار است، و نوآوری می تواند در 
ابتدا موفقیت آمیز ولی در نهایت ناموفق باشد، یا 
برعکس. اعمال کردن به چه چیز داللت دارد؟ 
آیا این اعمال بر یک بخش سازمان است، یا به 
صورت بین المللی در بین گروه عظیم کاربران 
بسط  برای  تالش  یک  در  است؟«  پراکنده 
تعریف نوآوری، استونمن، به سادگی پذیرش 
نوآوری«  اساسی  عنصر  عنوان  به  را  »تازگی 
به  را  نوآوری  متعاقبا  او  و  می دهد  پیشنهاد 
تعریف  است«  جدید  که  چیزی  »هر  عنوان 

می کند.
که  است،  معتقد   )2۰۰۳( کروگاگلیاردی۳ 
نوآوری و خالقیت مهم ترین عامل در رشد و 
پیشرفت بشر در تمام زمینه ها است. به همین 
دلیل در محیط پررقابت کنونی نوآوری عامل 
)نیکنامی،  است  سازمان ها  بقای  در  مهمی 

پورظهیر و غفار مجلج، 1۳8۹(.
با نو  از یک طرف  نوآوری در بیان پژوهشی، 
نوآوری  ویژگی  اولین  همچنین  )که  بودن 
رسانه ای نیز است که توسط دوگرول4 پیشنهاد 

3. Cerogagliardi

4. Dogruel
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بازار  پراکندگی  با  دیگر  طرف  از  و  می شود( 
تعیین می شود. هر چیزی که در بازار جدید و 
موفق است، به عنوان نوآوری قلمداد می شود. 
»استوارت کانینگ هام1« می گوید که؛ نوآوری 
فقط ایجاد ایده های جدید نیست، بلکه شامل 
پیاده سازی آن ایده ها برای اقتصاد، و منفعت 

اجتماعی یا عمومی است. 
۳. تفاوت  خالقیت و نوآوری

نوآوری  با  مترادف  واژه های خالقیت  اگر چه 
معتقد  محققان  بیشتر  اما  می شود،  استفاده 
هستند که دو اصطالح نوآوری و خالقیت را 
و  معانب  که  چرا  دانست؛  هم  از  جدای  باید 
تعاریف جداگانه ای به ویژه در سازمان ها دارند 

 .)Mohr, 1969(
مرحله  به  جدید  چیزی  آوردن  به  خالقیت 
وجود اشاره دارد، در حالی که نوآوری داللت 
بر آوردن چیزی جدید به مرحله استفاده است 

.)Rosenfeld and servo, 1990(
۴. نوآوری در سازمان های رسانه ای

درباره  اغلب  که  است  عبارتی  ــوآوری«  »ن
پیشرفت های مربوط به فناوری در محیط های 
مفهوم  و  می شود  مطرح  تجاری  و  صنعتی 
با  چندانی  تفاوتی  نیز  رسانه ها  در  نــوآوری 
معنای رایج آن ندارد. نوآوری در رسانه ها، در 
معنای رایج آن با پدیده هایی چون رشد فناوری 
و ساخت پلتفرم های جدید ارتباطی، روش های 
جدید تولید و کانال های تازه توزیع و ... آمیخته 
است و در یک مفهوم جامع، حرکت رو به رشد 
جهان رسانه ها، به  سوی رسانه های دیجیتال را 
توصیف می کند )صلواتیان و منصوری، 1۳۹۵(.

در مقاله حاضر بیشتر سعی داریم به بررسی 
عواملی که به تولید محتوای رسانه ای نوآورانه 

منجر می شود، بپردازیم.
بهتر  را  چیزها  که  می آید  نوآوری  رسانه ای 
استفاده  )مثال  مقصود  یک  برای  بهتر  کند: 
بهینه تر از پهنای باند در ارتباطات موبایلی(، 
بهتر برای محیط، بهتر برای انسجام اجتماعی 

1. Stuart Cunningham

تمامی  به  توجه  با  بهتر  یا  دموکراتیک،  و 
ارزش های مناسب. آیا باید یک چیز جدید و 
موفق که منطبق با هیچ ارزش مناسبی نیست، 
نوآوری قلمداد شود؟ آیا به فرض مثال، تولید 
ارزان تر کاال، به قیمت کاهش کیفیت آن کاال، 

یک نوآوری محسوب می شود؟
خبر  اتاق های  قبل،  سؤال  برای  نمونه ای 
خبری  اتاق  واحدهای  چنین  است.  یکپارچه 
مثل چاپ و ژورنالیسم در یک واحد فیزیکی 
و اغلب در یک دفتر با فضای باز بود. چند سال 
قبل، این ایده جدید بود و بر اساس پراکندگی 
بین روزنامه نگاری های بین المللی بسیار موفق 
خبر،  اتاق های  یکپارچه سازی  آیا  اما  بود، 
کیفیت تحریریه را ارتقا بخشید؟ بدین سان آیا 
اتاق های خبر یکپارچه در ژورنالیسم نوآوری 
محسوب می شود یا فقط یک نوآوری در روند 

مدیریتی است؟
5. تحقیق در مطالعات نوآوری ارتباطات۲ 

و  استورسول۳  رسانه،  نوآوری  مطالعه  هنگام 
کرومزویک4، از تعریف مرسوم نوآوری و اختراع 
شروع کردند، جایی که »نوآوری، پیاده سازی 
اختراع درون بازار یا در محیط اجتماعی است. 
یا به عبارتی، نوآوری داللت بر معرفی چیزی 
اقتصادی  اجتماعی-  سیستم  درون  جدید 

دارد.«
دیدگاه های  برخی  می کنند،  پیشنهاد  آن ها 
اصولی را در تحقیقات نوآوری وارد کنیم: چه 
کسی از نوآوری بهره می برد، چه منافعی دخیل 
هستند، چگونه آن ها سازماندهی می شوند، چه 
کسی در بازار موفق و چه کسی شکست خورده 
است. این سؤاالت اصولی با دو سؤال تحقیقاتی 
در  شده اند  تنظیم  منسل۵  رابین  توسط  که 
یک ردیف قرار می گیرند که پیشنهاد می کند 
ارزش ها و مشاهدات غالِب  به دنبال »اصول، 
محور  تکنولوژی  تعامالت  در  که  ــدرت،  ق

2. CIS

3. Storsul

4. Krumsvik

5. Robin Mansell
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درونی سازی شده« و همچنین این که چگونه 
نوآوری در شاخه های جدید رسانه ساختاردهی 

می شود، باشیم.
توسعه  برای  نقاط شروع مهمی  این سؤاالت 
دستور کار تحقیقات CIS هستند. اگر نوآوری به 
عنوان ایده ها و راه حل ها درک شود که جدید 
فضای  اگر  و  موجود هستند،  از وضع  برتر  و 
عمومی دموکراتیک با توجه به آزادی، تساوی و 
تنوع، همین طور اتحاد و مشارکت تعریف شود، 
آن گاه سؤاالت فراتحقیق زیر برای CIS می تواند 

تدوین شود:
تغییر  را  ارتباطات  نــوآوری،  طریقی  چه  به 
می دهد، چه اصول غالبی از قدرت درونی سازی 
شده و پیامدها بر ارزش های دموکراتیک آزادی، 

تساوی، تنوع، اتحاد و مشارکت چه هستند؟
چنین سؤال فراتحقیقی، به زنجیره  گسترده ای 
از سؤاالت تحقیقاتی دقیق تر منجر می شود، اما 
همیشه در ذهن داریم که نوآوری قرار است 
ارتباطات را بهتر کند و ارزش های دموکراتیک 
را برای افراد دخیل در ارتباطات بهبود بخشد. 
باز می گذارد که  را  احتمال  این  این حال،  با 
تغییرات در ارتباطات، به عنوان نوآوری تلقی 
نشود و چنین ارتباطاتی در پی چنین تغییراتی 

با توجه به ارزش های دموکراتیک بدتر شوند.

برای سازماندهی و ساختاردهی تحقیقات در 
CIS متعاقب این سؤال فراتحقیق، کار ابتدایی 

است.  مناسب  نقطه شروع  پورتر یک  مایکل 
تئوری وی برای درک و توضیح تولید، تحویل و 
فرایند خدمت رسانی به عنوان »زنجیره ارزش« 
کمک  مشابه،  متخصصان  و  پژوهشگران  به 
کرده تا فرایند پیچیده درون یک شرکت معین 
با وجود برخی ضعف ها  را بخش بندی کنند. 
دادم،  قرار  اشــاره  مورد  دیگر  جای  در  که 
بخش بندی فرایند به تولید )ایجاد(، توزیع، و 
تحویل )ارائه( هنوز ارزشمند است. به منظور 
 ،CIS ساماندهی یک دستورکار تحقیقاتی برای
زنجیره ارزش یک الحاقیه کوچک اما مهم نیاز 
یک  ایجاد  یا  تولید  پورتر،  شروع  نقطه  دارد. 
خدمت یا محصول است. این به طور ضمنی 
می فهماند که شرکت ها به طور کامل آزادند 
که با اجناس و منابع مورد اختیار خود، چیزی 
کنند.  انتخاب  را  کنند  تولید  می خواهند  که 
به دیگر کسب  اعمال  قابل  است  این ممکن 
ارتباطات،  رشته  در  نباشد؛  یا  باشد  کارها  و 
محدودیت های به نسبت سختی برای این که 
چه چیزی برای جامعه مقبول است و چه چیز 
نیست وجود دارد. بنابراین، تقسیم بندی نیاز 
دارد تا ساختارهای بیرونی را به عنوان اولین 

گام تطبیق دهد.
تحقیقات CIS شرایط ساختاری  اولین سطح 
دارد  نیاز  ارتباطات،  نوآوری  مطالعات  است. 
و ساختاری شکل دهنده  اجتماعی  تا شرایط 
مشی  خط   تنها  نه  کند.  دنبال  را  ارتباطات 
بلکه  اســت،  مشاهده  نیازمند  اقتصاد  و 
محدودیت ها، هنجارها و ارزش های اجتماعی 
نیز پارامترهای مهمی برای نوآوری ارتباطات 

هستند. 
دومین سطح تحقیقات CIS فرایند تولید محتوا 
)ژورنالیسم( است. فرایند تولید محتوا به شکل 
ارتباطات  از تغییرات جاری در  اساسی متأثر 
انحصار  ژورنالیست ها  تنها  نه  است.  عمومی 
سابق خود را به عنوان فراهم کنندگان اطالعات 
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و آگاهی دهندگان، به صداهای متنوع گسترده 
که در اینترنت بلند شده اند از دست می دهند، 
بلکه ژورنالیسم به خاطر بحرانی حل نشده که 
تقریبا بر تمام روزنامه های اروپا تأثیر گذاشته 

مورد تهدید است. 
سومین سطح تحقیقات CIS  اقتصاد رسانه و 
ارتباطات است. در این سطح، CIS بر اقتصاد 
تمرکز  دیجیتال  تغییر  زمان  در  ارتباطات 

می کند. 
خود تبلیغات یک موضوع مهم در تحقیقات 
است، اما به نسبت مورد غفلت قرار گرفته باقی 
مانده است، اما جدایی تبلیغات از محتوا، یک 
رسانه های  و  اخبار  عرف  بین  قطعی  جدایی 
هنوز  است.  داده  تشکیل  را  سرگرم کننده 
مشخص نیست چگونه ممکن است کمپانی های 
بپردازند.  را  زیان هایی  چنین  تاوان  رسانه ای 
ارتباطات  برای  درآمد  تولید  جدید  راه های 
حرفه ای ضرورتا مورد نیاز است، اما هنوز مقدور 
نیست. بدبینان انتظار هرگونه مدل جدید کسب 
و کار »که به ما، یعنی ژورنالیسم، جامعه مورد 
تاکنون،  نداشتند.  بدهد«  را  خودمختار  نیاز 
امیدوارکننده،  درآمد  تولید  مدل  غیاب  در 
کاهش  اقدامات  وقت،  رسانه ای  کمپانی های 
جدید  شریان های  کرده اند.  اعمال  را  هزینه 
و  است  نیاز  مورد  فوری  صورت  به  درآمدی 
تحقیقات ارتباطات ممکن است بینش هایی به 
موقعیت های جدید فراهم کند. مرحله چهارم 
و پنجم مطالعات نوآوری ارتباطات، به ترتیب 

توزیع و تجربه کاربری است.

6. مدیریت نوآوری
بررسی پیشینه نظری موضوع تحقیق بیانگر 
و  نوآوری  نظریه پردازان  عموم  که  است  این 
خالقیت، بیش از نوآوری بر مدیریت نوآوری 
تأکید می نمایند. مدیریت نوآوری عبارت است 
از مجموعه ای از تالش های هدفمند و نظام یافته 
بروز  زمینه های  فراهم سازی  منظور  به  که 
خالقیت و نوآوری در سازمان های اجتماعی و 
محیط های کسب و کار و پیاده سازی و تبدیل 
آن ها به کاالها و خدمات نوین و مبادله آن ها 
با ارزش های اقتصادی و پولی صورت می پذیرد 

)لی1 و چانگ2، 2۰۰۶(.
مدیریت نوآوری تنها مدیریت ایده های تولید 
شده یا اجرای فرایندهای نوآوری نیست. هدف 
و  کارا  سازمان دهی  نوآوری  مدیریت  اصلی 
اثربخش فعالیت های نوآورانه ای است، که اجرا 
و انجام آن ها، اهداف راهبردی و عملیاتی یک 
سازمان را مورد حمایت قرار می دهد )دال زتو۳ 

و ون کراننبرگ4، 2۰۰8(.
7. فرایند نوآوری

خالقیت ها  حاصل  گاهی  ــوآوری  ن هرچند 
است،  دفعتی  و  ناگهانی  ذهنی  بارقه های  و 
همچون  آن،  برای  نوآوری  مدیریت  در  ولی 
همه  فرایندهای دیگر مراحلی در نظر گرفته 
می شود که دارای تقدم و تأخر است. معموال 

1. Lee

2. chang

3. Cinzia Dal Zotto

4. Hans van Kranenburg

)۲00۴ ,Basadur(    شکل ۱. توسعه و تکامل مدل های نوآوری
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محور اصلی تمام این فرایندها، بر سه مرحله 
الگوی  دارند.  تأکید  ارزیابی  و  اجرا  طراحی، 
ضروری  جزئیات  از  »باسادر1«،  پیشنهادی 
بیشتری برخوردار و دارای پنج مرحله از ایده 
تا پیاده سازی و تبدیل آن به منافع کسب و 

کار است.
8. نوآوری رسانه ای

که  چیزی  می نویسد،  مقاله اش  در  چادویک 
شکل  بهترین  در  می توان  را  داریم  امــروزه 
نامید:  )هیبریدی(  ترکیبی  رسانه ای  سیستم 
متنوع،  شدت  به  رسانه ای  محیط  »امــروزه، 
روش های  و  است  متمرکز  غیر  و  گسیخته 
دیجیتال  ارتباطات  خاستن  پا  به  با  جدیدی 

توسعه داده شده اند«.
9. نوآوری رسانه ای و تغییر

»تغییر«  مفهوم  با  همواره  ارتباطی  مطالعات 
گره خورده است. هم تغییر در تکنولوژی های 
ارتباطی و هم تغییرات اجتماعی. واژه  »رسانه 
بار معنایی  جدید2« تقریبا هر دهه مفهوم و 
تکنولوژی  و  ماهواره  می کند.  پیدا  جدیدی 
در   )ICT( و  رایانه   ،)1۹8۰( دهه  در  کابلی 
دهه )1۹۹۰(، اینترنت و ارتباطات آنالین در 
دهه )2۰۰۰( و اخیرا در اوج خود، شبکه های 
در   )UCG( کاربرساخته  محتوای  و  اجتماعی 
برداشت های  و  معانی  تاکنون   )2۰1۰( دهه 
مختلف )رسانه جدید( در گذر زمان بوده اند. 
پس می توان گفت که در شرح نوآوری رسانه ای 
حتما باید به عنصر زمان توجه داشته باشیم و 
به این سؤال پاسخ بدهیم که »تغییر در چه 

زمانی رخ می دهد؟«
با بسط این عامل و بررسی دقیق تر می توانیم از 
مدل السول در واکاوی تغییرات رسانه ای الهام 
بگیریم. علم ارتباطات سعی دارد به این موضوع 
بپردازد که تغییر، چرا، چگونه، کجا، چه زمانی 

و با چه تأثیراتی صورت می گیرد.
در نوآوری رسانه ای باید به دو بعد توجه کرد، اول 

1.  Basadur 2004

2. New Media

آنچه که تغییر می کند و دوم درجه تازگی آن. 
نوآوری رسانه می تواند شامل جنبه های مختلف 
تغییر در افق رسانه باشد. از توسعه بسترهای 
رسانه ای جدید تا مدل های کسب و کار جدید 

و روش های جدید تولید متون رسانه است.
فرانسیس۳ و بسانت4 )2۰۰۵( چهار نوع نوآوری 
مورد شناسایی قرار می دهند، که عبارت هستند 
نوآوری  فرایند،  نوآوری  نوآوری محصول،  از:  

وضعیت و نوآوری پارادایمی. 
y  نوآوری محصول، شامل تغییرات در خدماتی

در  ارائه می دهد.  می شود که یک سازمان 
به  می تواند  محصول  نوآوری  رسانه  زمینه 
مثل  رسانه  جدید  بسترهای  در  نــوآوری 
گوشی های هوشمند یا خدمات جدید رسانه 
مثل ویکی پدیا و نوآوری در ژانر و الگوهای 

ارتباطات.
y  نوآوری فرایند، به تغییرات در روش هایی که

در آن محصول و خدمات ایجاد می شوند. 
این شامل نوآوری در سازمان های رسانه ای 
هم  خود،  فعالیت های  چگونه  که  این  و 
فرایندهای درون سازمانی و هم فرایندهای 

برون  سازمانی را سازمان دهی می کنند. 
y  نوآوری وضعیت، شامل تغییرات در چگونگی

قرارگیری محصوالت و خدمات درون یک 
بستر خاص است. شرکت های رسانه ای که 
تجدید  را  خود  خدمات  یا  محصول  برند، 
موقعیت می کنند، در نوآوری موقعیت قرار 
دارند. مثل یک مجله که خودش را برای یک 

مخاطب جدید، تجدید موقعیت می کند.
y  نوآوری پارادایمی، شامل تغییرات در طرز

فکر، ارزش ها و مدل های کسب و کار یک 
موسیقی،  صنعت  وقتی  می شود.  سازمان 
رو  استریم  خدمات  به  سی دی  فروش  از 
را  پارادایم  نوآوری  یک  حقیقت  در  آورد، 
اجرا کرده اند. در صنعت مطبوعات نیز، این 
نوآوری جای مشخصی دارد، جایی که دیگر 

3. Francis

4. Bessant



شماره 35
آبان 96

61

ی
نگ

گو
 چ

ی و
رای

 چ
ی،

ست
چی

ی؛  
ه ا

سان
ی ر

ور
وآ

ن
تمرکز  بلکه  نبود،  روی چاپ  دیگر  تمرکز 
شرکت های  بود.  آنالین  خدمات  روی  بر 
رسانه ای در جستجوی یک مدل کسب و 
کار پایدار هر چه بیشتر به خدمات آنالین 

رو آوردند.
ابتکارات مشارکتی مانند لینوکس و ویکی پدیا 
از  نوآوری محصول هستند، که  از  مثال هایی 
فرایند(  )نوآوری  فرایندهای مشارکتی  طریق 
توسعه داده شده اند، که شامل تغییرات در طرز 
فکر در مورد چگونگی امکان توسعه خدمات 

می شود.
توصیف  برای  مورد  چهار  این  حال،  این  با 
مثال  برای  نیست.  کافی  رسانه ای  نــوآوری 
استفاده نوآورانه از خدمات ارتباطات و رسانه 
یا  محصول  یک  لزوما  اجتماعی  اهداف  برای 
خدمت جدیدی را شامل نمی شود، بلکه مربوط 
محصوالت  و  خدمات  از  خالقانه  استفاده  به 
است.  اجتماعی  اهداف  ترویج  برای  موجود 
بنابراین نوآوری اجتماعی را به عنوان پنجمین 
نوآوری  مفهوم سازی  منظور  به  نوآوری  نوع 

رسانه اضافه می کنیم.
نوآوری اجتماعی آن نوآوری است که نیازهای 
اجتماعی را برطرف می کند و زندگی مردم را 
بهبود می بخشد. این نوآوری شامل روش های 
اجتماعی  اهداف  برای  رسانه  خدمات  جدید 

است.
یک مسئله در بحث نوآوری رسانه این است 
که یک چیز چقدر باید جدید باشد تا نوآوری 
محسوب شود. چه چیزی توسعه محصول یا 
سازمان است و چه چیز باید به عنوان نوآوری 

توصیف شود. 
بگوییم  که  می کند  مطرح  طور  این  دوگرول 
مجله ای  یا  فیلم جدید  یک  از  بیش  نوآوری 
دیگر است. آن چیز باید نوعی تأثیر مضاعف 
اقتصادی یا اجتماعی داشته باشد، تا نوآوری 
خوانده شود. این نوآوری ها می تواند بهبود های 
ریشه ای  یا  افزایشی(  )نــوآور هــای  تجربی 
زیادی  اصالحات  باشد.  بنیادی(  )نوآوری های 

برای توصیف این بعد استفاده شده است.
۱. نوآوری رسانه ای و اجتماع

و  سازمان  در  بلکه  محتوا،  در  تنها  نه  رسانه 
ساختار تکنولوژیکی بازتاب جامعه است. رسانه 
از  برخی  این حال  با  از جامعه است،  بخشی 
ممکن  رسانه ای،  سازمان های  و  متخصصین 
مستقل  وضعیتی  کنند  ادعا  بخواهند  است 
بی طرفی  مشاهده گر  تنها  و  دارند  جامعه  از 
بین بخش های مختلف  هستند؛ آن ها واسط 
جامعه هستند، و با تغییر جامعه، رسانه که در 
بین عناصر تشکیل دهنده آن قرار گرفته نیز 
بنابراین، وقتی ما نوآوری های  تغییر می کند. 
حقیقت  در  می کنیم،  بررسی  را  رسانه ای 
مشغول کاوش در یکی از فرایندهای نوآوری 
اجتماعی هستیم. اما با این حال، مفید است 
که ایده  نوآوری های رسانه ای را به عنوان نقطه 
شروع خود در نظر بگیریم و تغییرات اجتماع را 
از این نقطه پیگیری کنیم. پس وقتی صحبت 
از نوآوری رسانه ای می کنیم، نمی توانیم بدون 
توجه به فرامتن و تغیرات جامعه آن را بررسی 
کنیم. نوآوری رسانه ای با نوآوری های اجتماعی 

گره خورده است.
شاید تشبیه به ماه و زمین، یک تشبیه مناسب 
برای این سیستم پیچیده تعامالت بین یک 
باشد که هر دو دور یک  جامعه و رسانه آن 
مرکز ثقل مشترک که بین آن ها قرار گرفته، 
می چرخند. گاهی جامعه و گاهی رسانه است 
که فرایند نوآوری و تغییر را رهبری می کند، 
به یکدیگر  اما هر دو به طور جدایی ناپذیری 
پایدار  نسبتا  سیستم  برخالف  اما  وابسته اند. 
و  جامعه  سیستم  در  زمین،  و  ماه  ثابت  و 
رسانه، شکل بدنه این دو که به دور یکدیگر 
می چرخند، به طور پیوسته در حال دگرگونی 
است، و بنابراین همیشه ریسک به هم خوردن 
ورود  دارد.  وجود  دو  این  بین  ظریف  تعادل 
جدید،  روش های  ضرورت  جدید،  بازیگران 
در صنایع رسانه ای پتانسیل این را دارند که 
و چرخه  به شدت تضعیف  را  آرایش موجود 
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کل سیستم را تا زمان برقراری تعادل دوباره 
از کنترل خارج کنند.

نوآوری های  مورد  در  تحقیق  نگاه،  این  با 
رسانه ای، بیشتر تبدیل به تحقیق در تغییرات 
خود جامعه شد. اینجا بحث مشابه چیزی است 
زمانی  است،  کرده  مطرح  راجرز1  ریچارد  که 
روی  تحقیق  جای  به  می خواهد  ما  از  او  که 
»اینترنت«، به تحقیق در مورد جامعه دارای 
اینترنت بپردازیم. با احاطه شدن جامعه توسط 
جنبه های  تمام  در  اینترنتی  تکنولوژی های 
زندگی خود، اینترنت دیگر یک مورد مطالعه 
جداگانه یا قابل تفکیک را تشکیل نمی دهد، 
بلکه عنصری جدایی ناپذیر از خود جامعه شده 
مطالعه  دیگر  رسانه  نوآوری  مطالعه  و  است 
روش های  بلکه  نیست،  رسانه  در  ــوآوری  ن
اجتماعی-  تغییرات  -در  مشارکت  نوآورانه ی 

خود جامعه است.
۲. نوآوری رسانه ای و مخاطب

شبکه  ظهور  -از  گذشته  دهه های  مسلما 
جهانی وب- به طور قابل مالحظه ای سرعت 
چنین توسعه هایی افزایش یافته است. برخی از 
بازیگران برتر کنونی افق حال حاضر رسانه )مثل 
گوگل، فیسبوک( به سختی در 1۰ یا 1۵ سال 
گذشته وجود داشته اند؛ آن ها اگر چه به شکل 
غیر ثابت، ولی به سرعت از آغازگرانی کوچک 
به شرکت های عظیم توسعه پیدا کرده اند. اما 
علت آن فقط به سادگی وجود ضرورت چنین 
کمپانی ها و محصوالت و خدمات آن ها نیست 
که البته قابل توجه است، بلکه راهی است که 
چنین فرایندهای نوآورانه درون و حول آن ها 
آشکار شده اند: به جای هدایت یک طرفه فقط 
توسط شرکت و توسعه داخلی، نوآوری رسانه 
در عصر اینترنت غالبا داستان همکاری در خلق 
محصول، بستر و روش ها در تعامل بین کاربر و 

تهیه کننده است.
توییتر  جدیدتر،  موفق  داستان های  از  یکی 
است. توییتر می تواند یک مثال مفید در این 

1.  Richard Rogers

 )2۰۰۶( سال  در  توییتر  بستر  باشد.  زمینه 
ارسال  به  قادر  را  کاربر  که  ابزاری  عنوان  به 
پیام های کوتاه به شبکه ای باز از ارتباطات، که 
مشابه یک گروه عمومی نه چندان کوچک و 
به حالت پیامک گروهی می کرد ظهور یافت 
)در واقع، نیاز به وجود امکان ارسال توییت از 
محدودیت 14۰  دلیل  موبایل  پیامک  طریق 
کاراکتری پیام های توییتر است. زیرا هر یک 
به  است(.  کاراکتر   1۶۰ به  محدود  پیامک 
عنوان بستری همگانی برای چیزی که گاهی 
توانایی  نامیده می شود، صرف  »میکروبالگ« 
به شکل کوتاه  بروزرسانی هایی  ارسال چنین 
کافی  می تواند  نفر،  یک  کنونی  وضعیت  از 
باشد، با این حال، ویژگی ارتباطی ماندگار و 
متمایز توییتر، @ و هشتگ، قرارداد یا در واقع 
طور  به  که  است،  بوده  کاربر  توسط  نوآوری 
قابل مالحظه ای انعطاف و تنوع این سرویس 
هاالویس2  که  گونه  آن  است.  داده  بهبود  را 
نشان می دهد، این نوآوری ها )که به ترتیب در 
بالگ ها و گفتگوهای بر اساس اینترنت سابقه 
داشته اند( توسط کاربرانی به توییتر معرفی شد 
این  آنچه  از  بیشتر  انجام چیزی  نیازمند  که 
بستر به شکل بومی پشتیبانی می کرد، بودند؛ 
آن ها می خواستند قادر به اشاره مستقیم به یک 
کاربر باشند، بدون آن که بخواهند به حالت 
پیام  نامرئی  فضای  یعنی  برگردند،  خصوصی 
مستقیم )توسط کاراکتر @( یا برای مثال در 
یک بحث عمومی در سطح یک گروه بزرگ و 
سابقا غیر متصل از کاربرانی که به یک موضوع 
)توسط  دارند مشارکت کنند  مشترک عالقه 
چنین  زمانی  فقط  توییتر  شرکت  هشتگ(. 
عناصر ارتباطی را به صورت رسمی اضافه کرد 
که مشخص شد این موارد نقش قابل توجهی را 
در شیوه های کاربران و توسعه آینده توییتر به 
عنوان بستر ارتباطات عمومی خواهند داشت. 
کاربرمحوری  نوآوری  بستر  چنین  تاکنون، 
حتی فراتر از خود توییتر پخش شده، همانند 

2. Halavais
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فیسبوک که قابلیت هشتگ کردن را معرفی 
با  و  خصوصی  نیمه  ساختار  حتی  که  کرده 
نسبتا  آن،  دنیای کوچک شبکه های دوستی 
برای سود بردن از استفاده از هشتگ نامناسب 
یا  کاربر  مؤثر  نقش  نشان دهنده  این  و  است. 

مخاطب در فرایند نوآوری رسانه ای است.
 نتیجه گیری

رسانه ای  تکنولوژی های  در  نوآوری  اگرچه 
تحقیقات  از  مهمی  شاخه  خود  جای  در 
گرفته  نادیده  نباید  تکنولوژی  نقش  و  است 
و  بیشتر  تأثیرات  که  نوآوری  آن  ولی  شود، 
مهم تری دارد، نوآوری در روش های رسانه ای 
شکل گیری  در  که  نوآوری هایی  اســت. 
اندازه  به  رسانه  کاربران  و  مخاطبان  آن ها، 
متخصصین شاغل در رسانه نقش داشته اند، 

حتی بیش از آن ها.
تولید  از  فراتر  باید  را  نوآوری  دیگر  طرف  از 
این  اجرای  نوآوری  بدانیم.  خالق  ایده های 
ایده ها در قالب نوعی وسیله یا فرایند جدید 
است. نوآوری را می توانیم فرایند دریافت اندیشه 
خالق و تبدیل آن به محصول و عملیاتی شدن 
مدیریت  قابل  نوآوری  و  خالقیت  نامید.  آن 
کردن در سازمان هستند. ساختار سازمانی و 
 ... و  کارکنان  انگیزش  نحوه  و  کار  روش های 
می توانند در بروز خالقیت کارکنان تأثیر مثبت 

یا منفی داشته باشند.
برای نیل به نوآوری رسانه ای، ناگزیر از توجه 
به نوآوری مخاطب و نوآوری اجتماع هستیم 
و یک سازمان رسانه ای بدون توجه به نوآوری 
اجتماع و نوآوری مخاطب، در فرایند نوآوری 

رسانه ای موفق نخواهد بود. 
رسانه،  نوآوری  مطالعات  حوزه  در  پژوهش 
برای محققان مدیریت رسانه از اهمیت باالیی 
ما هنوز خالهای  و در کشور  برخوردار است 
پژوهشی زیادی در این زمینه دیده می شود. 
پیشنهاد می شود که در پژوهش های آتی روی 
موضوعات نحوه دریافت ایده از مخاطبان رسانه 
و طراحی فرایند ایده تا محصول در سازمان های 

رسانه ای و نحوه کارکرد نظام پیشنهادات در 
سازمان های  در  نوآوری  و  خالقیت  خدمت 
رسانه ای و همچنین نحوه کارکرد بانک ایده 
در سازمان های رسانه ای مورد تحقیق و بررسی 

قرار گیرد.
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