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مقدمه

خالقیت بهعنوان یک عامل مهم سازماني در راسـتاي واکـنش بـه مقـیط متریـر و پویـا
شناختهشيه است که انعطافپذیري داخلي و حجيیي حیات سازمان را امکانپذیر ميسـازد و
بنابراین ،ارحياي آن در سـازمان ضـرورت دارد (سـیگاال 8و چـالکي .)2783 ،2در ایـن بـین،
سازمانهاي رسانهاي که با افزایش هزینهها ،کـاهش درآمـيها (بـهخصـو

از حبلیرـات) و

افزایش رقابت (در ميیاس جهاني) روبهرو شيهاني ،نیاز دارني با افزایش حمرکز بـر خالقیـت،
عبور از چالشها ،برني شين در رقابت بازار و حياضا را براي خود رقم بزنني (فلئـو.)2788 ،3
دویر )2781( 1خالقیت در صنایع رسانهاي را منبع ارزشمنيي ميداني که بيون بـهکـارفیري
سط مشخصي از آن هی سازمان رسانهاي نميحواني در حولیيهاي خود موفق شود .اهمیـت
خالقیت براي سازمانهاي رسانهاي در حيي است که از آن با عنوان «منبـع اسـتراحژیک» در
سازمانهاي رسانهاي یاد ميشـود (رشـیيي و ابـري .)8319 ،کونـگ )2771( 3خالقیـت در
سازمانهاي رسانهاي را به دي.ان.اي 1فعالیتهاي روزانه حشبیه کرده اسـت و ارس)2773( 7
آن را در کنار حخیل و استعياد ،از عناصر حشکیلدهنيه مقتواي رسانهاي موفق دانسته اسـت.
با این حال ،خالقیت چیزي نیست که خودبهخـود رخ بيهـي ،بلکـه ایـن کارکنـان سـازمان
هستني که موج

وقوع آن ميشوني (استنبرگ 1و همکـاران)8997 ،؛ جـرجیس )2783( 9در

همین زمینه ادعا ميکني که آغاز شـکلفیـري فراینـي خالقیـت در سـازمانهـاي رسـانهاي،
انگیزش کارکنان آنهاست؛ افرچه بهطور معمول ،افـراد خـالق یعنـي کارکنـان سـازمانهـاي
رسانهاي ،داراي سط باالیي از انگیزه هستني (شاو 87و هومان ،)821 :2783 ،88همانطور کـه
آمابیل )8911( 82ميفویي استخيام افراد خالق بـهفونـهاي اثـربخش ،بـهحنهـایي نمـيحوانـي
خالقیت را به همراه داشته باشي؛ الزم است شرایط مقیطي به شکلي حنریم شود که موجـ
حقریک انگیزه بهعنوان یک عنصر مهم در خالقیت شود.
3. Flew

2. Chalkiti

1. Sigala

6. DNA

5. Kung

4. Dwyer

9. Georgiades

8. Sternberg

7. Arrese
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روشنيلاربطاني و همکاران ( )8397انگیزش کارکنان را نخستین مشـکلي مـيداننـي
که سازمانهاي رسانهاي با آن روبهرو هستني ،به ایـن معنـا کـه در عمـل ،سـازمانهـاي
رسانهاي در صورت ناحواني در انگیزش ،در فرایني خالقیت دچار مشکل ميشوني .ایـن
مسئله در خبرفزاريها نیز بهعنوان رسانههاي مادر (صلواحیان و مسعودي )8393 ،دیـيه
شــيه اســت .بــراي نمونــه ،مشــاهيه چنــي حــن از پژوهشــگران حقيیــق در یکــي از
خبرفزاريهاي داخلي کشور نشان داد که عواملي چون قيرناشناسي ميیر مـافوق ،نبـود
حشویقهاي کالمي و مالي یا بي حوجهي به نیروي حالشگر خالق ،سب

شـيه اسـت کـه

خبرنگار حتي براي انتخار یک حیتر خالقانه خبري بهعنوان مهمحرین عامل جل

حوجه

مخاط  ،با ففتاري شبیه اینکه «براي چه وقت خودم را حلف کنم!» از انجـام کـار شـانه
خــالي کنــي .درواقــع ،ایــن مشــاهيه مســتني نشــان داده اســت کــه نیروهــاي خــالق
خبرفزاريهاي داخلي به دالیل متنوع ،انگیزه الزم را براي انجام فعالیت خـود نيارنـي و
درواقع ،فرایني خالقیت در این خبرفزاريها با مشـکل مواجـه اسـت؛ چنـین مسـئلهاي
سب

مي شود که آنان در کـارزار اقتصـاد حوجـه دچـار ضـعف شـوني و نتواننـي حوجـه

مخاطبان را به خود جل

کنني.

در هر حال ،افر خبرفزاري ها بخواهني خالقیت الزم را در کارکنان خود ایجاد کنني،
بایي به ذهنیت آنان درباره مواردي که ميحواني موج

انگیزش شود ،حوجه کنني چراکـه

پیژواک ،)3 :2781( 8رایان 2و دسي )2777( 3نگرشهـاي خـا

افـراد را بـر انگیـزش

مؤثر مي دانني و این موضـوع در پویـایي انگیزشـي افـراد (رابینـز ،حرجمـه پارسـاییان و
اعرابي ) 8391 ،ریشه دارد .با این حال ،هم اکنون ،مسئله پژوهش حاضر ،فييان شناخت
درست از ذهنیت نیروهاي خالق خبرفزاريهـاي داخلـي ،پیرامـون عـواملي اسـت کـه
مي حوان با آنها ایجاد انگیزه کرد حا این انگیزه موج

خالقیت شود .بررسـي ذهنیـتهـا

به دو دلیل مهم حایز اهمیت است :نخست به دلیل «خالقیتکُشـي» ناخواسـته مـيیران
سازمانهاي خالق و خبرفزاريها بهعنوان فونهاي از آن .همانطور کـه آمابیـل ()8911
3. Deci

2. Ryan

1. Pjesivac
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معتيي است؛ ميیران سازمان هاي خالق حالش ميکننـي حـا از خالقیـت نیروهـاي خـود
حمایت کنني ،اما در عمل آن را ميکشـني؛ شـریفي و همکـاران ( )8397نیـز در همـین
زمینه حأکیي ميکنني «کار با نیروهاي خالق مسائلي دارد که رعایت نکردن آن بیشـتر بـه
نابودي نیروي خالقیت کارکنان ،بهعنوان جزء اصلي مهارتهاي آنان و نیز قابلیـتهـاي
نوآوري در سازمان ميانجامي» ،به این حرحی  ،به نرر ميرسي؛ یکي از دالیل اصـلي کـه
موج

«خالقیتکُشي» مي شود ،نبود شناخت درست از ذهنیتهـاي کارکنـان در بـار

انگیزش است که بهعنوان آغاز شکلفیري فرایني خالقیت از آن نام برده ميشـود .دلیـل
دوم براي شناخت ذهنیت ها این است کـه بـا درکـي درسـت از آنهـا مـيحـوان فراینـي
خالقیت را در سازمان شکل داد و از ثمرات آن بهره الزم را برد .ازجمله این ثمرات آن
است که با ارحياي عملکرد خالقانه شخصي و فروهي ميحوان باعث عملکـرد نوآورانـه
سازمان شي (هرست 8و همکاران 2779 ،و شین 2و ژو)2777 ،3؛ بنابراین ،دسـتاوردهاي
پژوهش حاضر ميحواني فامي در راه کمک به ميیران سـازمانهـاي خبرفـزاري داخلـي
براي ایجاد انگیزه و به حبع آن ،افزایش خالقیت در نیروهاي خالق یا خبرنگاران باشي .با
عنایت به آنچه فذشت ،پرسش اساسي پژوهش حاضر ،این است کـه الگـوهـاي ذهنـي
خبرنگاران خبرفزاريهاي ایران پیرامون انگیزش براي خالقیت کـيامانـي و در صـورت
وجود الگوهاي ذهني متفاوت ،کيامیک اهمیت بیشتري دارد؟
پيشينه پژوهش

عســگري آزاد ( )8392در پایــاننامــهاي خــود بــا مطالعــه بــر روي  887حــن از
روزنامهنگاران سه روزنامه غیردولتي ،به این نتیجه رسیي که به حرحیـ  ،نیازهـاي :حعلـق
اجتماعي ،احتـرام ،خودشـکوفایي و امنیـت از اهمیـت بیشـتري بـراي روزنامـهنگـاران
برخوردار هستني .همچنین شفیعي مزرعه نو ( )8392در پایاننامهاي بـا عنـوان «بررسـي
عوامل مؤثر بر انگیزش شرلي کارکنان صياوسیماي مرکز یزد» حعياد  97نفر از کارکنـان
3. Zhou

2. Shin

1. Hirst
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صياوسیماي مرکز یزد را مورد مطالعه قرار داد و به این نتیجـه رسـیي کـه بـین عوامـل
رفاهي و انگیزه شرلي ،رابطه معناداري وجود نيارد؛ این در حالي اسـت کـه یافتـههـاي
وي ،رابطه مثبت معنادار بین عوامل رواني و انگیزش شرلي را نشان ميدهي.
پژوهش روشنيل اربطاني و همکاران ( )8391نیز عوامل مؤثر بر حوانمنيسازي منـابع
انساني در سازمانهاي ارحباطي و رسانههاي دولتي را بـا اسـتفاده از روشهـاي دلفـي و
ميلیابي ساختاري مورد بررسي قرار داده است .در این پژوهش ،نتیجه فرفته مـيشـود
که  )8بایي به کارمنيان در راستاي حوسعه اهياف سازمان پـاداش داده شـود )2 ،حناسـ
در پرداخت حيوق کارکنان برقرار باشي )3 ،حسهیالت سـازماني میـان کارکنـان بـهطـور
مناس

حوزیع شود )1 ،حس اعتمادبهنفس کارکنان ارحيا داده شود )3 ،کارکنـان در حـل

مسئله مشارکت داده شوني و  )1یادفیري حیمي ،حعامـل حیمـي و نقـوه حفکـر سیسـتمي
حيویت شود .شریفي و همکاران ( )8391با ارائه مـيل طراحـي حفـظ کارکنـان دانشـي
سازمانهاي رسانهاي آینيه ضمن معرفي انواع کارکنان دانشي در سازمانهـاي رسـانهاي
حرحیبات و اقيامات متناس

با هر یک از فـروههـاي دانشـي را معرفـي کـردهانـي .ایـن

حرحیبات و اقيامات در مواردي مربوط به مسائل انگیزهبخش است؛ براي مثال ،آنان براي
فنساالران بهعنوان یک فروه از انواع کارکنان دانشي حوجـه بـه عوامـل و مقـرکهـاي
دروني شرل را مناس

دیيهاني.

پژوهش آبه 8و اِنوُکـوو )2781( 2رابطـه بـین انگیـزش و بهـرهوري کارکنـان را در
شرکت رادیویي نیجریه مورد بررسي قرار ميدهني .یافتههاي آنان حاکي از آن است کـه
بین انگیزش و بهره وري رابطـه معنـادار و مثبتـي وجـود دارد .در ایـن مطالعـه حوصـیه
ميشود که حکنیکهاي انگیزشي متناس

با نیـازهـاي نیـروي کـار ارائـه شـود .لیـو 3و

همکاران ( )2781نیز در ميالهاي با عنوان «مکانیسم انگیزشي کارکنان خالق» به بررسـي
سه ميوله انگیزه دروني ،انگیزش اجتماعي و خودکارآميي خالق پرداختهاني و هـر سـه
ميوله را داراي قيرت پیشبیني خالقیت دانستهاني.
3. Liu

2. Nwokwu

1. Abah
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همچنین اِسوینگا اِن )2781( 8در ميالـهاي بـا عنـوان «رازهـاي فوفـل در انگیـزش
موفيیتآمیز کارکنان» به بررسي ميایسهاي روش هاي انگیـزش در فوفـل و روشهـاي
نیـازهـاي

سنتي پرداخته است .او در این مياله حأکیي ميکني که همچنان ،سلسـلهمراحـ

مازلو ،2براي انگیزه کارکنان قابل اجراست و فوفل از روشهاي جيیـي بـراي بـرآورده
کردن این نیازها استفاده ميکني.
با حوجه به پژوهشهاي مرور شيه در ایـن بخـش ،حفـاوت پـژوهش حاضـر بـا پیشـینه
مروري ،در درک ذهنیت خـود کارکنـان خـالق خبرفـزاريهـا دربـاره آن دسـته از عوامـل
انگیزشي است که موج

حرغی

آنان به مشارکت خالقانه ميشود .درک ذهنیتها ميحوانـي

ما را به الگوهایي ذهني برساني که بر اساس آنها ميحوان ميلهاي پویـاي انگیزشـي کارکنـان
خالق خبرفزاريها را حعریف کرد و شناخت دقیقحري از نیازهـاي هـر یـک از الگوهـا بـه
دست آورد .البته در پژوهش حاضر ،به دنبـال رسـیين بـه مـيلهـاي پویـا نیسـتیم و صـرفاً
الگوهاي اساسي ذهني را حبیین خواهیم کرد ،بر همین اساس ،زمینهاي را فراهم ميآوریم کـه
بر مبناي آن بتوان نسبت به ذهنیتهاي کارکنان در خصو

انگیزش فهم درستي داشت.

چارچوب مفهومی

در پژوهشهاي کیفي ،از چارچور مفهومي براي سامان دادن به پرسشهاي پـژوهش و
افزایش حساسیت نرري پژوهشگران استفاده ميشود .چـارچور مفهـومي شـامل مجموعـه
مفاهیم به هم مرحبطي است که بر مفاهیم و موضوعات عميه مورد مطالعه حمرکز دارد و آنهـا
را حقت یک نرام منسجم و مرحبط معنایي به یکيیگر پیوني ميدهـي (ماکسـول .)2782 ،3در
پژوهش حاضر نیز مفاهیم مرحبط با موضوع پژوهش در این بخش مرور ميشوني.
.3مفهومخالقيت 
امروزه پژوهشهاي متنوعي در حوزه خالقیت در سازمانها انجام شيهاني (فیشـر 1و
3. Maxwell

2. Maslow

1. Essounga N
4. Fischer
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همکــاران2789 ،؛ آدیــل 8و حمیــي 2789 ،2و دوا 3و اُپُکــي )2789 ،1کــه حمــامي آنهــا،
خالقیت را بهعنوان یک منبع ارزشمني سازماني پذیرفتهاني؛ با این حال ،همچنان حعریف
واحــيي از خالقیــت وجــود نــيارد؛ خالقیــت بــهعنــوان «حولیــي ایــيه اصــیل و مفیــي»
(کاسراسکاس 2781 ،3نيل از آمابیل ،)8911 ،خالقیت بهعنـوان «ایجـاد چیـزي جيیـي،
منقصربهفرد ،مناس

و مفیي با نتیجه حل یک مشکل» (نرـري و شـهيادنژاد )2788 ،و

خالقیت بهعنوان «نوآوري حازه و مفیي در مورد ایيههاي مربوط به مقصوالت ،فراینيها
و خيمات» (ژو و شاللي )2788 ،1ازجمله حعریـفهـاي مـرحبط بـا ایـن مفهـومانـي امـا
همانفونه که هِنِسي 7و آمابیل ( )2779حأکیي دارني ،این حعاریف ،حنها آرایشي آشـفته از
رویکردهاي نرمدهنيه به خالقیت براي درک بهتر آن هستني.
استنبرگ ( )2782خالقیت را به عنوان «عـادت» حعریـف کـرده اسـت؛ او حأکیـي
دارد؛ خالقیت یک شیوه زنيفي است که برخي از آن به طور منرم بهـره مـي برنـي،
بنابراین ،مي حوان ففت؛ خالقیت همان فونه که لوم  )8999( 1مـي فویـي ،مفهـومي
حک وجه ي نیست و حوانایي هاي چنيبعـيي شـناختي و هیجـاني عامـل پیـيایش آن
است .در این مطالعه ،پژوهشگران با پذیرفتن مفهوم خالقیت به عنـوان یـک پيیـيه
چنيوجه ي ،به حأسي از فلیفورد ) 8973( 9آن را متشکل از  1مؤلفه سـیالي (حوانـایي
ارائه راه حل هاي فونافون) ،بسط (حوانایي برنامه ریزي و سازمانيهي در اجراي امور
مختلف) ،ابتکار (دور شين از مسائل واض و معمـولي) و انعطـاف پـذیري (ایجـاد
الگوي جيیي حفکر و متکي نبودن به الگو هاي موجود) مي دانني؛ درواقـع ،خالقیـت
برآینيي از این  1مؤلفه است که موج

مي شوني در نهایت ،ایـيه هـایي بـا قابلیـت

جيیي بودن ،معمولي نبودن و داشتن حوان حل مسئله شکل بگیرني کـه مـي حـوان از
آنها به عنوان یک ایيه خالقانه بهره فرفت.

3. Duah

2. Hamid

1. Adil

6. Shalley

5. Kačerauskas

4. Opoku

9. Guilford

7. Hennessey 8. Lumb
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.0مفهومانگيزش 
مانولوپولوس )2777( 8انگیزش را ،وجود یا ایجاد حالت کشش و رغبتي ميداني که
فرد را به انجام عمل خاصي وادار ميکني .بوچانـان 2و هوزنسـکي )2771( 3انگیـزش را
بهعنوان فرایني حصمیمفیري شناختي حعریف کردهاني که از طریق آن ،رفتارهـا ،هـيایت،
حيویت و حفظ ميشوني؛ پژوهشگران نیـز در ایـن مطالعـه ،حعریـف اخیـر را بـهعنـوان
حعریفي قابل قبول از انگیزش مينرر قرار دادهاني و معتييني که انگیزش در مقـیط خـ
شکل نمي فیرد ،زیرا انگیزش ،نتیجه رابطه متيابل یا حعامل فرد با موقعیـت یـا وضـعیتي
است که در آن قرار دارد و پویایي انگیزشي افـراد متفـاوت از یکـيیگر اسـت (رابینـز،
حرجمه پارساییان و اعرابي .)323 :8391 ،پویایي انگیزشي را ميحـوان بـر مبنـاي رابطـه
انگیزه و کمبود نیاز مورد بقث قرار داد ،چراکه انگیزه با کمبود نیاز آغاز ميشود (آبـه و
اِن وُکوو؛  ،)2781بنابراین ،هنگامي که شيت کمبود یـک نیـاز زیـاد اسـت ،انگیـزش در
راستاي رفع آن کمبود ،رضایت الزم را در صاح

نیـاز ایجـاد مـيکنـي و بهـرهوري را

افزایش مـيدهـي .برخـي از صـاحبنرران ،هرفونـه غفلـت از انگیـزش را مایـه کـاهش
اثربخشي و بهرهوري سازمان دانستهاني (اسکیمپ ـ آرلت 1و حوپنسه .)2777 ،3انگیـزش
در سازمانها بر اثر عوامل دروني و بیروني متعيدي ایجاد ميشود؛ درآمي ،طراحـي شـرل،
مياخله در حصمیمفیري ،رهبري درست ،به رسـمیت شـناختن ،امنیـت شـرلي بـه معنـاي
اطمینان درک شيه یک فرد از رابطه مياوم با کار خود (آشفورد 1و همکـاران ،)8919 ،حـس
موفيیت ،روابط مناس

در فروه ،عيالت ،مقیط کاري مناس

و ارحيـا (جـانروس 2781 ،7و

آبه و اِنوُکـوو؛  ) 2781ازجملـه ایـن عوامـل هسـتني؛ بـراي ایجـاد انگیـزش در کارکنـان
سازمانهاي رسانهاي نیز روشنيلاربطاني و همکاران ( )8397معتييني که بایي فارغ از سن
و سال و حجربه کاري ،به پایهریزي اهياف فروهي و ایجـاد فرصـتهـاي جيیـي شـرلي،
پرداخت پاداش حرفهاي و حرفیع متناس

با حالش کارکنان اقيام کرد.

3. Huezynski
6. Ashford

2. Buchana
5. Toupence

1. Manolopoulos
4. Skemp-Arlt
7. Janerose
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خالقيتآمابيل؛الگوهاييباتأکيدبرانگيزش 

.الگوهاي

2
در خصو

موضوع خالقیت در سازمان ،الگوي آمابیـل ( )8911یکـي از مـيلهـاي

شناختهشيهاي به شمار ميرود که بر اساس ادعاي خود او  1777هـزار بـار مـورد اسـتناد
قرار فرفته اسـت (آمابیـل و پـرات .)2781 ،8آمابیـل ( )8911خالقیـت در سـازمانهـا را
متشکل از  3جزء مهم انگیزه دروني ،مهارتهاي حفکر خالقانه و دامنـه دانـش و مهـارت
دانسته و در سال  2781نیز در الگوي دیگري بر انگیزش بیروني حأکیي کرده است (آمابیـل
و پرات .)2781 ،بر اساس نرر دویر ( )2781آمابیل در الگوي خود بر بعي انگیزش حأکیـي
بسیاري دارد و این موضوع از اهمیت انگیزه بـهعنـوان «قلـ

رفتـار سـازماني» (فـافن،2

 )181 :2781قابل حقلیل است .از آنجا که در این پژوهش نیز حأکیي بر ميولـه انگیـزش در
حوزه خالقیت بوده است ،صرفاً درباره این بعي از الگوهاي آمابیل بقث ميشود.
انگیزه جهت ،شيت و پایياري رفتارهاي عملکرد را هيایت ميکني و داراي دو بعـي
دروني و بیروني است (دسي و همکاران .)2787 ،بعي دروني بر این نکته حأکیي دارد کـه
کارکنان وظایف خود را صرفاً به دلیل رضایت و عالقه انجام ميدهني (آمابیـل و پـرات،
 )2781اما در نيطه ميابل ،بعي بیروني بر این نکته حأکیي مـيکنـي کـه درفیـري 3زمـاني
شکل مي فیرد که مالحرات مادي و اجتماعي مورد انترـار هسـتني (فیشـر و همکـاران،
 .)2789با این حال ،آنچه روني پژوهشهاي مـرحبط بـا انگیـزش بـراي خالقیـت نشـان
ميدهي ،این است که موضوع انگیزش دروني و انگیزش بیروني ،دو قطـ

پژوهشـي را

در این زمینه شکل دادهاني؛ بهطوري که برخي ،اثر انگیزش بیروني را بر خالقیـت منفـي
دیيهاني و عيهاي دیگر آن را ضروري دانستهاني .برخي نیز با ارائـه مفهـوم «هـمافزایـي
انگیزشـي» (آمابیـل و همکـاران8911 ،؛ آمابیـل و پـرات 2781 ،و هنسـي و همکـاران،
 )8919بر هر دو بعي انگیزش حأکیي داشتهاني.
طبق ادعاي فیشر و همکاران ( )2789در طول سه دهه فذشته ،همـواره بعـي انگیـزه
دروني در خالقیت بهعنوان موضوعي برجسته مورد بقـث بـوده اسـت و بـه انگیـزش
3. engagement

2. Gagné

1. Pratt
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بیروني حوجه کمتري شيه است .ميافعان «انگیـزش درونـي بـراي خالقیـت» ،هـر نـوع
انگیزش بیروني را مانع خالقیت ميبینني .آمابیل ميفویي« :زماني که فرد احسـاس کنـي
عامل انگیزش دروني کارکنان سازمان براي انجام کار ،در درجه اول ،عالقـه ،رضـایت و
چالشهاي دروني خود اوست ،نه فشارهاي خارجي ،جز خالقحرین مردم خواهي شي»
(آمابیل .)79 :8991 ،شین و همکـاران ( )3 :2789بـا ذکـر دو دلیـل )8 :حـأثیر انگیـزش
دروني بر عملکرد کارکنان فارغ از انگیزش بیروني و  )2اثرفـذاري عوامـل مـوقعیتي و
زمینهاي بر انگیزه دروني ،انگیـزش درونـي را مهـمحـر از انگیـزش بیرونـي دانسـتهانـي.
صاحبنرران و پژوهشگران داخلي نیز با بررسي حأثیر انگیزش دروني بر خالقیت از ایـيه
آمابیل دفـاع کـردهانـي .بـراي مثـال ،ميیمـي ( ،)211 :8393البـرزي و رضـویه ()8393
انگیزش بیروني را عاملي منفي براي خالقیـت دانسـتهانـي .برخـي مطالعـات در حـوزه
روزنامهنگاري نیز نشان ميدهي که عوامل انگیزش دروني ،نيـش مهـمحـري نسـبت بـه
عوامل انگیزش بیروني بازي ميکننـي (اسـکات 2781 ،8و بـارت .)8911 ،2در مجمـوع،
مي حوان ففت که از نرر پژوهشگران مطالعه حاضر ،پایه اسـتنادي کسـاني کـه انگیـزش
بیروني را مانع خالقیت مي بینني ،بر نرریه ارزشیابي شناختي در حوزه انگیـزش اسـتوار
است .رابینز ميفویي« :در این نرریه چنین استيالل ميشود که افر سازمانهـا از پـاداش
بیروني بهعنوان جبران عملکردهاي برحر استفاده کنني ،پاداشهاي دروني (که منشـأ آنهـا
افرادي هستني که کارهاي مورد عالقه خود را انجام ميدهني) کاهش مـيیابـي» (رابینـز،
حرجمه پارساییان و اعرابي.)312 :8391 ،
در نيطه ميابل ،پژوهشگراني همچـون دسـي و همکـاران ( ،)2787فیشـر و همکـاران
( )2789و حتي آمابیل و پرات ( ،)2781کرميشعار و همکاران ( )89 :8391به این نتیجـه
رسیيهاني که نميحوان از انگیـزش بیرونـي بـراي خالقیـت چشـمپوشـي کـرد .اسـتنبرگ
( )2782در خصو

انگیزش بیروني ميعي شيه است :یک فرد ممکن است حمامي منـابع

دروني نیازمني حفکر خالق را داشته باشي ،امـا بـيون مقـیط حمایـتکننـيه ،خالقیـت او
2. Barret

1. Scott
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هی فاه نمایان نشود .کرمي شعار و همکاران ( )3 :8391نیز درباره نيش انگیـزش بیرونـي
در خالقیت ففتهاني« :مطابق اصل افزایش انگیزش دروني و بیروني ،سط انگیـزش اولیـه،
نوع انگیزش بیروني و زمان ارائه انگیزش بیروني ،بر آغاز ،ادامه و پایـان چرخـه خالقیـت
نيش دارني» .همچنین آمابیل و پـرات ( )2781در الگـوي دینامیـک خالقیـت و نـوآوري،
انگیزش بیروني را داراي اثر افزایشي بر انگیزش دروني و در نتیجه ،خالقیـت دانسـتهانـي.
پژوهشها در زمینه روزنامهنگـاري نشـان داده اسـت کـه انگیـزش بیرونـي در خالقیـت
خبرنگاران مؤثر است (اسکات.)2781 ،
انگیزش بیروني با کلیي واژه پاداش شناخته ميشود و بر همین مبنا ،اکثر پژوهشهـا
حول همین کلیي واژه ،انگیـزش بیرونـي را بررسـي کـردهانـي .در ایـن زمینـه شـاللي و
همکاران ( )2771با اشاره به نتایج پژوهشي دیگر ،به ارحباط مثبـت بـین میـزان حشـویق
کارکنان از سوي ميیران و خالقیت آنان اشـاره کـردهانـي و حـأثیر مثبـت پـاداشهـا بـر
خالقیت کارکنان را در یافتههاي مطالعه آیزنبرگ 8و آرملي 2مـورد حوجـه قـرار دادهانـي.
فیشر و همکاران ( )2789پاداش را به دو نوع پاداش معامالحي 3و رابطهاي 1حيسیمبنـيي
کردهاني .پاداش معامالحي ،پاداشي ملموس است که بهطور عمـيه ،جنبـه و شـکل مـالي
دارد .دسي و رایان ( )2781دریافتهاني که پاداشهـاي مـالي و پـولي ،عملکـرد کلـي را
افزایش ميدهني و خالقیت را حيویت ميکنني .با این حال پاداش رابطهاي ،نـاملموس و
فراحر از مالحرات مادي است و به عيیيه آرمسترانگ )2787( 3نیاز به رفتار مـيیریتي و
ایجاد روابط ارزشمني دارد .در مجموع ،از نرر نگارنـيفان ،حـأثیر انگیـزش بیرونـي بـر
خالقیت را ميحوان با استفاده از نرریه حيویت رفتار حوجیه کرد .در نرریه حيویت رفتـار،
حأکیي ميشود؛ این عوامل حيویتکننيه هستني که رفتار را کنترل ميکنني (رابینز ،حرجمـه
پارساییان و اعرابي .)311 :8391 ،درواقع ،بر مبناي این نرریه بایي ففت؛ عـاملي چـون
پاداشهاي مالي ميحواني در حيویت مشارکت خالقانه مؤثر باشي.
3. Transactional

2. Armel

1. Eiesenberger

5. Armstrong

4. relational
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همانطور که ففته شي ،عالوه بـر دو قطـ

موافـق و مخـالف در حـوزه انگیـزش،

فروهي دیگر ،برآیني این دو را عامل مهمي در انگیزش دانسته و از همافزایي انگیزشـي
نام بردهاني .در همین زمینه ،فیشر و همکاران ( )2789با بررسي فرضـیاحي در مـورد اثـر
انگیزش دروني و بیروني بر خالقیت به این نکته دستیافتهاني که پاداشهاي ارحباطي با
انگیزه دروني براي خالقیت ميحواننـي هـمافزایـي داشـته باشـني .پـژوهشهـاي حـوزه
روزنامهنگاري نیز بر آن دسته از عوامل انگیزشي حأکیي دارني که هر دو بعـي را پوشـش
ميدهي .نمونهاي از این پـژوهشهـا را جـانروس ( )2781انجـام داده کـه راهبـردهـاي
انگیزشي در روزنامهنگاري را شـامل حقکـیم روابـط مثبـت ،وجـود حنبیـه مـؤثر بـراي
موضوعات مهم و رقابتي ،رفتار متعادل با همه افراد فارغ از سن و جنسیت آنان ،امنیـت
شرلي ،ایجاد اهياف حیمي ،سـازمانيهي مقـل کـار ،مزایـاي عملکـرد حرفـهاي ،ارحيـا،
پرداخت مالي مناس

و شرایط کاري خور ،ميداني؛ راهبردهایي که بیانگر هر دو بعـي

انگیزشي است.
بهطور کلي مرور پژوهشگران بر پیشینه و ادبیات موضوع نشان داد که انگیزش درونـي و
بیروني ،نيش اثرفذاري در خالقیت دارد و پژوهشهایي کـه مـيافع هـر یـک از ایـن ابعـاد
هستني ،بهطور فسترده انجام شيهاني با این حال ،با وجود آنکه هنوز جيال انگیـزش درونـي
و بیروني پایان نیافته ،همافزایي انگیزشي ،رویکرد دقیقحري از نرر پژوهشـگران ایـن مطالعـه
به ميوله انگیزش براي خالقیت است؛ پژوهشگران بر مبناي حساسیت نرري به وجود آمـيه
در قال

چارچور مفهومي مرور شيه در بخش فضاي ففتمان این پژوهش کـه حوضـی آن

در بخش روش آميه است ،به دنبال عبارات و فویههاي جامعي خواهني بود که هـر دو بعـي
انگیزشي را در برفیرد حا به طرز دقیقحري بتوان ذهنیـتهـاي اشـخا
پژوهش را در خصو

مشـارکتکننـيه در

«انگیزش براي خالقیت» شناخت.

روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از حیث هيف ،پژوهشي اکتشافي مقسور ميشود که با اسـتفاده از
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روش کیو بهعنوان یک روش حرکیبي انجام شيه است .روش کیو فني است که پژوهشـگر را
در شناسایي عيایي و ادراکات افراد؛ همچنین دستهبنيي فروههاي آنان بر اسـاس ادراکاحشـان
یاري ميدهي (مککئون 8و حوماس .)2783 ،2واناکسـل 3و ديفـراف 1مزیـت روش کیـو را
مطالعه سامانمني ذهنیتها و اعتيادات افراد در مورد یک موضوع ميداننـي .مراحـل اجـراي
یک پژوهش با روش کیو به شر شکل  8حيسیمبنيي شيه است.
شکل  .1مراحل فرایند اجرای یک پژوهش با روش کیو (خوشگویانفرد)6۱ :1۸۳۱ ،



فام نخست در حعیین روش پژوهش کیو ،حعیین موضـوع پـژوهش اسـت؛ موضـوع
پژوهش در مطالعه کیو بایي بهفونهاي باشي که عيایي مختلف در مورد آن وجـود داشـته
باشي (خوشگویانفرد)32 :8311 ،؛ موضوع پژوهش حاضر نیز بـر همـین مبنـا انتخـار
شيه است ،بهطوريکه دیيفاههاي مختلفي نسبت به آن وجود دارد .فام دوم در مطالعـه
کیو ،مرور ادبیات موضوع و مراجعه به منابع مختلف بهمنرور رسیين به فضاي ففتمـان
است .در این پژوهش نیز در این فام ،مرور جامعي بـر منـابع متعـيد صـورت فرفتـه و
بهمنرور عمق بخشیين بـه دادههـا بـا  9حـن از افـراد آشـنا در حـوزه خبرفـزاريهـا و
مطبوعات که مشخصات آنان در جيول  8آميه ،مصاحبه عمیق شيه است.
3. Van Exel

2. Thomas

1. McKeown
4. De Graaf
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جدول  .1اسامی مصاحبهشوندگان برای رسیدن به فضای گفتمان

رديف مشخصات مصاحبهشوندگان رديف مشخصات مصاحبهشوندگان
خبرنگار خبرگزاری آنا
6
سردبیر خبرگزاری تسنیم
1
خبرنگار خبرگزاری مهر
7
سردبیر خبرگزاری تسنیم
2
خبرنگار روزنامه همشهری
8
دبیر سابق خبرگزاری تسنیم
3
سردبیر خبرگزاری مهر
4
خبرنگار روزنامه وطن امروز
9
خبرنگار خبرگزاری فارس
5

در فام سوم بایي ارزیابي و جمعبنيي فضاي ففتمان صورت ميفرفـت؛ بـه عيیـيه
براون )2771( 8فضاي ففتمان شامل ففتوفوها ،حفاسیر ،عکسها ،فیلمهـا ،نياشـيهـا،
متنها ،قطعات موسیيي و بهطور کلي ،هر چیزي است که بـا موضـوع پـژوهش مـرحبط
باشي .با حوجه بهمرور ادبیات و مصاحبههاي انجام شيه در ایـن مطالعـه  17عبـارت در
قال

فضاي ففتمان پژوهش جاي فرفت .فام بعيي انتخار نمونه کیو بود؛ مککئون و

حوماس ( )21-27 :2783بین  37حا  877عبارت را براي نمونه کیو پیشنهاد کـردهانـي .در
نهایت ،پژوهشگران عبارات کم ارحباط با موضوع و عبارات مشابه یا حکراري در فضـاي
ففتمان را حذف کردني و به این حرحی  ،نمونهاي با  37عبارت که ابعاد مختلف فضـاي
ففتمان را نشان ميداد ،حشکیل شي .عبارات حشکیلدهنيه ایـن نمونـه کیـو کـه از نـوع
نمونه کیو بي ساختار است ،در جيول  2آميه است.
جدول  .6عبارات نمونه کیو

وظایف زیاد یک خبرنگار و پاسخگگیی او در ارزیاب کار بر مبنای مخ گیخری انگیخزهکُخ
برابر میقعیت شغل عامل ب انگیزگ م شید .است.
اتگاذ شییه نادرست در نحیه پرداخت پاداش و ارزیاب مکانیک (کم ) باعخ بخ انگیزگخ
م شید.
کارانه میجب ب انگیزگ م شید.
ب تفاوت مدیران نسبت بخه خققیخت عخامل ارزیاب کار فرهنگ دشیار است؛ با این حال تیجه
نکردن به کیفیت میجب ب انگیزگ م شید.
برای ب انگیزگ محسیب م شید.
1. Brown
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ادامه جدول 6

یک از عیامل ب انگیزگ خبرنگخاران اووییخت
دادن به روابط بهجای ضیابط است (برای مثال فقخخدان ذهنیخخت مصمخخایز بخخیدن سخخازمانهخخای
گرای حزب و سیاس مخق انصاخابهخای رسخخخانهای از سخخخایر سخخخازمانهخخخا میجخخخب
سازمان قرار م گیرد /انصاابهای بخر اسخاس ب انگیزگ م شید.
شایسصگ نیست).
سرعت انصشار اخبار میزان خققیت خبرنگاران غیرقابل دسصرس بیدن مدیران خبرگزاریها و
را تحتاوشعاع قرار م دهد (دیر یا زود منصشخر روابط غیر صمیمانه میان خبرنگاران و مدیران
میجب ب انگیزگ م شید.
شدن اخبار هر دو مدنظر است).
ساعات کار طیالن مدت میجب از بین رفخصن امنیخخت شخخغل پخخایین خبرنگخخاران میجخخب
ب انگیزگ م شید.
انگیزه م شید.
دشیار بیدن جابه جای از یک بگ به بگ
بهخخرهمنخخد نبخخیدن از خخخدمات رفخخاه و مخخاو
دیگر میجب ب انگیزگ م شید (برای مثخال
مناسب میجب ب انگیزگ م شید.
نبید چرخ شغل ).
شخهرت نیخافصن خبرنگخاران بخه دویخل انصشخار
دادههای خام میجخب بخ انگیزگخ مخ شخید مدیران که تنها منفعت خید را دنبال م کنند
(برای مثال نبردن نخام از خبرنگخار در ذیخل میجب ب انگیزگ خبرنگاران م شیند.
خبر و گزارش).
خبرنگار محیر نبخیدن خبرگخزاری هخا میجخب
گسخخصرش روحیخخه کارمنخخدی و روزمرگخخ در
ب انگیزگخ اسخت (تعریخف نشخدن خبرنگخار
خبرنگاران میجب ب انگیزگ م شید.
بهعنیان هسصه خبرگزاری).
برخیردار نبیدن مدیران میان و ارشد از تجربه
تبعیض هخای جنسخیص میجخب بخ انگیزگخ
تگاا و حرفهای در سیژه یاب و عملیخات
خبرگزاریها م شید.
روان اتاق خبر میجب ب انگیزگ م شید.
نبید مراکز آمیزش ضمن خدمت عامل برای نبید سیسصم های ارزیخاب شایسخصگ ازجملخه
عیامل ب انگیزگ است.
حبس خققیتها و انگیزههاست.
خبرنگخخاران خخخید را در خلخخق سخخیژه شخخریک تیجه نکردن به خبرنگاری که در کار خخید از
نم دانند و همخین سخبب بخ انگیزگخ آنخان فناوری های جدید اسخصفاده مخ کنخد میجخب
ب انگیزگ م شید.
است.
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یک عامل ب انگیزگ آن اسخت کخه بخه ازای نحیه ماوکیت رسانهها (بخرای مثخال ماوکیخت
ایده های خققانه خبرنگاران تشییق به آنخان دووصخ خ ) و وابسخخخصگ هخخخای آنهخخخا میجخخخب
ب انگیزگ م شید.
اعطا نم شید.
ب تیجه مدیران به خروج های خبرنگخاران
میجب ب انگیزگ است (برای مثال بخه ازای
ترس از مگدوش شدن اعصبار سازمان خبخری
ضریب نفیذ خبر در افکخار عمخیم تشخییق
باع ب انگیزگ خبرنگاران م شخید چراکخه
صخخخخیرت نمخخ خ گیخخخخرد هم نخخخخان کخخخخه
خبرنگاران مسئیل همه کارهای خید هسصند.
جریانسازیهای خبر یک خبرنگخار را مخدنظر
قرار نم دهند).
با همه میضیعات در سطیح مگصلخف بخه وحخا
ب احصرام به خبرنگاران و میرد هجمخه قخرار پخخاداش و دسخخصمزد برخخخیرد یکسخخان م خ شخخید
بهعبارت سنجیده نشدن سگص خبر و میضخیع
دادن شگایت میجب ب انگیزگ م شید.
آن ب انگیزگ خبرنگاران را رقم م زند.
از باال به پایین نگاه کردن به خبرنگار میجخب
هماهنگ نبیدن باورهای فرد با سازمان سبب
ب انگیزگ م شید (بخرای مثخال بخه چشخم
ب انگیزگ م شید.
کارگر دیدن او).
یک از عیامل ب انگیزگ نبید برنامخه بخرای وجید ممیزی های بخدون منطخق و سخلیقه ای
میجب ب انگیزگ م شید.
حفظ ارزشها و آرمانهای افراد است.
نبید مشارکت جمع و همافزایخ در سخازمان حمایت نکردن از خبرنگاران در مسائل حقیق
میجب ب انگیزگ م شید.
خبرگزاری از عیامل ب انگیزگ است.
نبید تناسب بین وظایف شغل و تگاص خبرنگاران ازجمله عیامل ب انگیزگ است.

در فام بعي ،ابتيا ادبیات کـارتهـا از سـوي پژوهشـگران ،بـازبیني و پـس از اصـال
جزئي ،بهصورت کامالً حصادفي ،هر یک از آنها به روي یک برفه ميـوایي بـهانـيازه 3*3
نوشته شي ،بهطوري که در نهایت  37کارت با انيازه ففته شيه وجود داشت که دسته کیـو
پژوهش حاضر را حشکیل ميداد .در مرحله انتخار مشارکتکننيفان ،الزم بود افـرادي از
میان اهالي ففتمان بهعنوان نمونه افراد براي مشارکت در مطالعـه کیـو و مرحـ سـازي آن
انتخار شوني ،با استناد به دانایيفرد و همکاران ( )39 :8392در این پژوهش نیـز از روش
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نمونهفیري هيفمني براي انتخار مشارکتکننيفان بهره برده شي .حعياد مشارکتکننـيفان
که بایي کمتر از حعياد عبارات کیو باشي (یاسیني و همکاران 23 ،)887 :8393 ،نفر بود کـه
بر اسـاس ویژفـيهـایي نریـر فعالیـت در خبرفـزاري ،حضـور در بخـشهـاي مختلـف
خبرفزاريها و شناخت ساختار کاري خبرفزاريها انتخار شيني .از این حعياد  81نفـر را
مردان و  9نفر را زنـان حشـکیل مـيدادنـي؛  87حـن از مشـارکتکننـيفان ،داراي مـيرک
کارشناسي و  83حن دیگر ،داراي ميرک کارشناسي ارشي بودني ،همچنـین  3نفـر در بـازه
سني  81حا  22سال 88 ،نفر در بازه سني  23حا  27سـال 7 ،نفـر در بـازه سـني  21حـا 32
سال 3 ،نفر در بازه سني  32حا 31سال و یک نفر در بازه سني  37سال به باال قرار داشـتني.
فام بعيي ،مرح سازي نمونه کیو بود؛ در پژوهش حاضر ،براي مرح سازي نمونه کیـو از
یک نمودار (شکل  )2با حوزیع شبه نرمال استفاده شيه است.
شکل  .6نمودار شبه نرمال تحقیق برای توزیع اجباری کارتهای کیو
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بر این اساس مشارکتکننيفان ،ناچار از حوزیع اجباري کـارت هـا بـر روي نمـودار
بودني؛ در این فام مشارکتکننيفان بایي بهصورت اجباري ،میـزان موافيـت و مخالفـت
خود را در مورد هر کارت بین بازه  +3حا  -3مشخ

ميکردنـي .حوزیـع اجبـاري ایـن

امکان را فراهم ميکرد که مشارکتکننيفان دقت و حوجه بیشـتري را مصـروف حوزیـع
کارتها کنني (خوشگویانفرد .)31 :8311 ،پس از مرحله مرح سـازي ،نوبـت بـه فـام
نهایي یعني حقلیل آماري دادهها رسیي .در این فام ،پژوهشگران دادههاي به دست آمـيه
را مرح سازي و وارد نرمافزار  SPSSکردني .بـراي شـناخت عامـلهـا ابتـيا از حقلیـل
عاملي در نرمافزار بهره فرفته شي .در فرایني حقلیل عـاملي بـا اسـتفاده از روش حقلیـل
مؤلفههاي اصلي و بر اساس معیار کایزر ـ فاحمن و نمودار سنگریزه ،عاملهـا شناسـایي
شيني و پس از طي فرایني حقلیل عـاملي ،بـراي حفسـیر عامـلهـا ،امتیـازهـاي عـاملي،
استخراج و در نهایت ،آرایههاي عاملي حشکیل شي حا حفسیر عاملها ممکن شود.
همچنین روایي و پایایي پژوهش حاضر مورد ارزیابي قرار فرفت؛ بـهمنرـور حعیـین
روایي ،پژوهشگران از روش روایي صوري بهره فرفتني؛ دنیس )8911( 8روایي صـوري
را میزان رضایت مشارکتکننيفان نسبت به ظرفیت و قابلیت عبارات بـراي نشـان دادن
ذهنیت آنان ميداني که با حوجه به صـقبتهـاي مشـارکتکننـيفان پـژوهش در مـورد
عبارات ميحوان ففت؛ پژوهش از روایي صوري برخوردار اسـت .بـراي حعیـین پایـایي
پژوهش نیز براون ( )8917روش حکرار مرح سـازي و مشـابهت آنهـا حـا  13درصـي را
مورد اشاره قرار ميدهي؛ در این پژوهش از دو حن از مشارکتکننـيفان پـس از فاصـله
زماني دو روزه خواسته شي حا مرح سازي را بار دیگر انجام دهنـي؛ نتـایج حـاکي از 11
درصي مشابهت بود که حکایت از پایایي پژوهش داشت.
يافتههاي پژوهش

پژوهش حاضر به دنبـال پاسـخ بـه دو پرسـش بـود؛ الگـوهـاي ذهنـي خبرنگـاران
خبرفزاري هاي ایران پیرامـون انگیـزش بـراي خالقیـت چیسـت و در صـورت وجـود
1. Dennis

شناسایي الگوهاي ذهني خبرنگاران خبرگزاريهاي ایران 11  ...

الگوهاي ذهني متفاوت ،کيامیـک داراي اهمیـت بیشـتري اسـت؟ بـهمنرـور شناسـایي
ذهنیتهاي مختلف در مورد این عوامل انگیزشي که در نمونه کیو مشخ

شيهانـي ،از

حقلیل عاملي کیو استفاده شي .راهبرد حقلیل ،شناخت حمـامي ذهنیـتهـاي معنـادار بـر
اساس معیار کایزر ـ فاحمن (مييار ویژه باالحر از  )8و نمودار سنگریزه بود .همـانطـور
که در شکل  3دیيه ميشود 7 ،عامل بر اساس این معیارها شناسایي شيهاني.
شکل  .۸نمودار سنگریزه

جيول  3نشان ميدهي که این  7عامل 77 ،درصي واریانس کل را حبیـین مـيکننـي و
پوشش ميدهني؛ به بیان دیگر ،این عوامل قادر بـه بیـان  77درصـي از ذهنیـت مشـترک
افراد مشارکتکننيه در پژوهشاني .
جدول .۸واریانس کل تبیین شده

عوامل
عامل اول
عامل دوم
عامل سیم
عامل چهارم
عامل پنجم
عامل ششم
عامل هفصم

مجموع مجذورات دوران يافته
کل
4/93
2/84
2/52
2/23
1/91
1/66
1/51

درصد واريانس
19/79
11/39
11/11
8/89
7/66
6/66
6/13

درصد تجمعی
19/71
31/11
41/22
51/15
57/82
64/48
71/52
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بر اساس دادههاي جيول  3عامل اول ،حيود  37درصي از کل واریانس حبیین شـيه
را شامل ميشوني .همچنین دادههاي جيول نشان ميدهني که عامل اول ،با ميـيار ویـژه
 1/93و  89/79درصي کل واریانس ،بهعنوان مهمحرین الگوي ذهنـي و عامـل هفـتم ،بـا
مييار ویژه  8/38و  1/73از مجموع واریانس کل بهعنوان کماهمیتحرین الگـوي ذهنـي
شناخته ميشوني .عاملهاي دوم با  88/39درصي ،سوم با  87/88درصي ،چهارم بـا 1/19
درصي ،پنجم با  7/11درصي و ششم با  1/11درصي از کل واریانس نیـز بـه حرحیـ  ،در
رحبههاي دوم حا ششم اهمیت قرار دارني.
در جيول  1ماحریس چرخش یافتـه عامـلهـا نشـان داده شـيه اسـت .حعـياد چـرخش
ماحریس  22بار بوده است .با حوجه به این ماحریس ،افرادي که در هر یک از الگوهـاي ذهنـي
شيهاني .همانطور که جيول نشان ميدهي ،شرکتکننـيفان

هفتگانه حضور دارني ،مشخ

شــماره  23 ،81 ،3 ،1 ،23 ،81و  3ذهنیــت اول ،شــرکتکننــيفان شــماره  22 ،9 ،87و 21
ذهنیت دوم ،شرکتکننيفان شماره  83 ،83و  81ذهنیت سوم ،شرکتکننـيفان شـماره ،88
 1 ،82و  1ذهنیت چهارم ،شرکتکننيفان شماره  28و  8ذهنیت پنجم ،شرکت تننره شرره 7
ذهنی ششم و شکت تننه شره  01ذهنی هفتم ا تشکیل میدهنه.
جدول  .4ماتریس چرخش یافته عاملها

مشارکتکنندگان 


عامل عامل
1

P14

.757

P23

.758

P4

.795

P5

.778

P18

.765

P25

.575

P3

.551

2

عامل

عامل

عامل

3

4

5

عامل عامل
6

7
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مشارکتکنندگان 


عامل عامل
1

2

P17

.791

P9

.655

P22

.595

P24

.595

عامل

عامل

عامل

3

4

5

P15

.918

P13

.775

P16

.515

P11

.715

P12

.659

P6

.575

P8

.555

P21

.775

P1
P19
P7
P2
P10
P20

.585

عامل عامل
6

7

.700
.781

با حوجه به  7الگوي ذهني استخراجشيه و با استفاده از مقاسبه آرایـههـاي امتیـازي
الگوهاي هفتگانه و مرح سازي نمودار کیو عامـلهـا ،مهـمحـرین فـزارههـاي موافـق و
مخالف در هر فروه ذهني به شر جيول  3آميه است .این فزارهها به حفسیر هـر یـک
از این الگوهاي ذهني که در ادامه شر داده ميشود ،کمک ميکنني.
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جدول  .5مهمترین گزارههای موافق و مخالف در الگوهای ذهنی

اوگیی ذهن اول

مهمترين گزارههاي موافق
الگوها
اتگخخاذ شخخییه نادرسخخت در نحخخیه پرداخخخت
پاداشها و کارانه میجب ب انگیزگ م شید.
بهرهمند نبیدن از خدمات رفاه و مخاو
مناسب میجب ب انگیزگ م شید.
یک عامل ب انگیزگ آن اسخت کخه بخه
ازای ایده های خققانه خبرنگاران تشییق
به آنها اعطا نم شید.
امنیت شغل پخایین خبرنگخاران میجخب
ب انگیزگ م شید.
ب خ تخخیجه مخخدیران بخخه خروج خ هخخای
خبرنگاران میجب ب انگیزگ م شید.
یک عامل ب انگیزگ آن اسخت کخه بخه
ازای ایده های خققانه خبرنگاران تشییق
به آنها اعطا نم شید.
اوگیی ذهن دوم

اوگیی ذهن سیم

سخخرعت انصشخخار اخبخخار می خزان خققی خت
خبرنگاران را تحتاوشعاع قرار م دهد.
ارزیاب کار بر مبنای مخ گیخری انگیخزه
کُ است.
امنیت شغل پخایین خبرنگخاران میجخب
ب انگیزگ م شید.

اوگیی ذهن چهارم

 وظایف زیاد یک خبرنگار و پاسگگیی او در
برابر میقعیت شغل عامل ب انگیزگ است.
اتگخخاذ ش خییه نادرسخخت در نحخخیه پرداخخخت
پاداش و کارانه میجب ب انگیزگ م شید.
ترس از مگدوش شدن اعصبار سازمان خبری
باع ب انگیزگ خبرنگاران مخ شخید چراکخه
خبرنگاران مسئیل همه کارهای خید هسصند.

مهمترين گزارههاي مخالف
وجخخید ممی خزیهخخای بخخدون منطخخق و
سلیقهای میجب ب انگیزگ م شید.
حمایت نکردن از خبرنگاران در مسائل
حقیق میجب ب انگیزگ م شید.
تناسخخب نداشخخصن وظخخایف شخخغل بخخا
تگاخخص خبرنگخخاران ازجملخخه عیامخخل
ب انگیزگ است.
یک از عیامل ب انگیزگخ نبخید برنامخه
برای حفظ ارزشهخا و آرمخانهخای افخراد
است.
نبخخید مشخخارکت جمع خ و هخخمافزای خ در
سازمان خبرگخزاری از عیامخل بخ انگیزگخ
است.
تبعخخخیضهخخخای جنسخخخیص میجخخخب
ب انگیزگ خبرگزاریها م شید.
نحخخیه ماوکی خت رسخخانه (بخخرای مثخخال
ماوکی خت دووص خ ) و وابسخخصگ هخخای آن
میجب ب انگیزگ م شید.
تبعخخخیضهخخخای جنسخخخیص میجخخخب
ب انگیزگ خبرگزاریها م شید.
ب تیجه مخدیران بخه خروجخ هخای
خبرنگاران میجب ب انگیزگ م شید.
ب تیجه مخدیران بخه خروجخ هخای
خبرنگاران میجب ب انگیزگ م شید.
خبرنگخخاران خخخید را در خلخخق سخخیژه
شخخریک نمخخ داننخخد و همخخین سخخبب
ب انگیزگ آنان م شید.
نبخخید مشخخارکت جمع خ و هخخمافزای خ در
سازمان خبرگخزاری از عیامخل بخ انگیزگخ
است.
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اوگیی ذهن پنجم

مهمترين گزارههاي موافق
الگوها
وجخخید ممیخخزیهخخای بخخدون منطخخق و
سلیقهای میجب ب انگیزگ م شید.
تناسب نداشصن وظایف شغل بخا تگاخص
خبرنگاران ازجمله عیامل ب انگیزگ است.
بهرهمند نبیدن از خدمات رفاه و ماو
مناسب میجب ب انگیزگ م شید.

اوگیی ذهن ششم
اوگیی ذهن هفصم

یکخ از عیامخخل بخ انگیزگخ خبرنگخخاران
اووییت دادن به روابط بهجای ضیابط است.
ب احصرام به خبرنگاران و میرد هجمه
قخخخرار دادن شگاخ خیت آنخخخان میجخخخب
ب انگیزگ م شید.
از باال به پایین نگاه کردن به خبرنگخار
میجب ب انگیزگ م شید.
یکخ از عیامخخل بخ انگیزگخ خبرنگخخاران
اووییت دادن به روابط بهجای ضیابط است.
برخیردار نبیدن مدیران میان و ارشد از
تجربه تگاا و حرفهای در سیژهیخاب
و عملی خات روان خ در اتخخاق خبخخر میجخخب
ب انگیزگ م شید.
تبعیضهای جنسیص میجب ب انگیزگ
خبرگزاریها م شید.

مهمترين گزارههاي مخالف
فقدان ذهنیت مصمایز بیدن سخازمانهخای
رسخخانهای از سخخایر سخخازمانهخخا میجخخب
ب انگیزگ م شید.
مخخدیران کخخه تنهخخا منفعخخت خخخید را دنبخخال
مخ کننخخد میجخخب بخ انگیزگخ خبرنگخخاران
م شیند.
سرعت انصشخار اخبخار میخزان خققیخت
خبرنگاران را تحتاوشعاع قرار م دهد.
تیجه نکردن به خبرنگاری کخه در کخار
خید از فناوریهای جدید اسصفاده م کند
میجب ب انگیزگ م شید.
ارزیخخاب کخخار بخخر مبنخخای مخخ گیخخری
انگیزهکُ است.
گسصرش روحیه کارمنخدی و روزمرگخ در
خبرنگاران میجب ب انگیزگ م شید.
هماهنگ نبیدن باورهای فرد با سازمان
سبب ب انگیزگ م شید.
یک از عیامل ب انگیزگ نبخید برنامخه
برای حفظ ارزش ها و آرمخانهخای افخراد
است.
یک عامل ب انگیزگ آن است کخه بخه
ازای ایخخدههخخای خققانخخه خبرنگخخاران
تشییق به آنان اعطا نم شید.

* الگوي ذهني اول :مهمحرین ذهنیت در میان خبرنگاران که بهعنوان الگـوي ذهنـي
اول شناختهشيه ،نشان ميدهي که عميه حمرکز در این الگوي ذهني ،بر مسـائل مـالي و
پاداشهاست؛ در این الگو ،نگاه و نگرش خبرنگاران خبرفزاريها به ميوله انگیزش این
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است که اعطاي پاداشها و خيمات رفاهي و مالي مناس

ميحواني برایشان انگیزهبخـش

باشي؛ فزارههایي مانني «احخاذ شیوه غلط و نادرست در نقوه پرداخت پاداش و کارانـه»،
«بهرهمني نبودن از خيمات رفاهي و مالي مناس » و «حشویق نشين ایـيههـاي خالقانـه»
این موضوع را پشتیباني کردني؛ همچنین بررسي فزارههاي مخالف ایـن الگـوي ذهنـي،
مانني فزاره «حناس

نياشتن وظـایف شـرلي بـا حخصـ

خبرنگـاران ازجملـه عوامـل

بيانگیزفي است» نشان داد در این الگوي ذهني ،انگیزش دروني اهمیت بسـیار کمتـري
نسبت به انگیزش بیروني مبتني بر پاداش دارد.
* الگوي ذهني دوم :بررسي فـزاره هـاي موافـق و مخـالف نشـان داد« ،حمایـت از
خالقیت فردي» در کنار «حمایت از خـود فـرد» در ایـن الگـوي ذهنـي پررنـگ اسـت.
همچنین فزاره «امنیت پایین شرلي موج
از خبرنگاران در مسائل حيوقي موج

بيانگیزفي ميشود» با فزاره «حمایت نشين
بيانگیزفي است» پشتیباني ميشي کـه نشـان از

نیاز و حوجه این افراد به امنیت داشت ،عالوه بر این ،فزارههایي ماننـي «بـيحـوجهي بـه
خروجي هاي خبرنگاران» و «حشویق نشين به ازاي ایـيههـاي خالقانـه» بـا فـزارههـاي
«بيحفاوحي ميیران نسبت به خالقیت عاملي براي بيانگیزفي است» و «فسترش روحیـه
کارمنيي و روزمرفي در خبرنگاران موج

بيانگیزفي ميشود» بهخوبي نشـان داد کـه

خالقیت نیز براي این افراد از اهمیت باالیي برخوردار اسـت؛ بنـابراین ،نگـرش اصـلي
حامیان این الگوي ذهني ،خالقیت بهشرط ایمني است؛ به بیان دیگر ،انگیزش براي ایـن
افراد ناشي از ایمني و وجود فرهنگ خالقیت در سازمان است.
* الگوي ذهني سوم :چالشهاي شرلي مهـمحـرین ویژفـي در الگـوي ذهنـي سـوم
هستني .دارنيفان این الگوي ذهنـي ،سـط بـه نسـبت مناسـبي از احتـرام را در ميابـل
چالشهاي شرلي خود خواهانني .آنان چالشهاي شـرلي ماننـي «سـرعت بـاالي انتشـار
خبر» و «وظایف زیاد شرلي» را مؤلفههایي ميبینني که به انگیزههایشـان لطمـه مـيزنـي.
این دو فزاره را فزاره دیگري نیز مانني «ساعات کار طوالنيميت موج

از بـین رفـتن

خالقیت ميشود» حمایت ميکرد .عالوه بر این ،حامیان این الگوي ذهني معتيـي بودنـي
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که ارزیابي کار آنان نبایي بر مبناي م فیري باشي و این امر را موج

بيانگیزفـي خـود

ميدانستني .خبرنگاراني که در این الگوي ذهني جاي ميفرفتني خودارزیابي را در ميابل
ارزیابي بیروني مناس

مي دیيني .ذهنیت این فروه نشان داد که با حأکیي صرف بر وظیفه

فرایي و ارزیابي مکانیکي کار ،ميیران انگیزه را در خبرنگاران ميکُشني.
* الگوي ذهني چهارم :در این الگوي ذهني آنچه بهعنوان عامـل انگیـزهکُـش حليـي
ميشود ،مسئولیتهاي فردي زیاد خبرنگاران است .فزارههـایي ماننـي «مسـئولیت همـه
کارها بر عهيه خبرنگار است»« ،وظایف شرلي زیاد و پاسخگویي در برابـر همـه آنهـا»،
«ساعات کاري طوالنيميت» و «امنیت پایین شرلي» بهطـور کلـي ،نشـان مـيدهنـي کـه
خبرنگاران دارنيه این الگوي ذهني با مسئولیتهاي فردي زیـاد یـک خبرنگـار مشـکل
دارني .فزاره هاي مخالف در این الگوي ذهني نیز نشان داد که بـهطـور عمـيه ،مسـائلي
همچون مشارکت در خلق سوژههاي خبري ،حوجه ميیران بـه خروجـيهـاي خبـري و
حتي کار فروهي در این الگوي ذهني ،اهمیت چنياني در انگیزش نيارد؛ درواقـع بـراي
حامیان این الگوي ذهني از سویي ،مسئولیت فردي زیاد انگیـزهکُـش اسـت و از سـوي
دیگر ،فعالیتهاي فروهي و حیمي هم انگیزهاي برایشان به ارمران نمـيآورد ،بـر همـین
اساس ميحوان ففت که حامیان این الگوي ذهني خواهان مسئولیتهاي غیـر پیچیـيه و
بيون دخالت فروه هستني و چنین مسئولیتهایي در این افراد موج

انگیزش ميشود.

* الگوي ذهني پنجم :حوجه به سیر حرحیبي فویهها در الگوي ذهني پـنجم نشـان داد
که خبرنگاران نیازمني حعریف شرلي دقیق ،حناس

حخص

با وظـایف شـرلي ،سیسـتم

ارزیــابي دقیــق ،هرچنــي مکــانیکي ،دریافــت پــاداش و خــيمات رفــاهي متناس ـ
فعالیتهایشان و در نهایت ،حعامل مناس

با ميیران متخص

بــا

و حرفـهاي هسـتني .ایـن

الگوي ذهني خبرنگاراني را نشان داد که انگیزه دروني و بیروني باالیي دارني .بـا حوجـه
به این ویژفيها و با الهام از ميل رهبري هرسي و بالنچارد ميحوان ففت؛ افراد در ایـن
فروه ذهني «نابالراني» هستني که براي انجام کار به حأییي اجتماعي نیاز دارني.
* الگوي ذهني ششم :حامیان الگوي ذهني ششم ،افرادي هسـتني کـه نیـاز بـه احتـرام و
حعلق دارني و خواهان آنني که این دو نیاز از جان

فروه و ميیر برایشان حأمین شـود .احتـرام
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و حعلق که هر دو در سلسلهمراح

نیازهاي مازلو وجود دارني ،انگیزش دروني را بـراي افـراد

به وجود ميآورني و در نهایت موج

خالقیت ميشوني .بر اساس ذهنیت افـراد موجـود در

این الگوي ذهني ،ارزیابي کار اهمیت انيکي دارد و آنان ،برخالف حامیان الگوي ذهني سـوم
که ضمن حأکیي بر نیاز به احترام ،ارزیابي را کشنيه خالقیت ميدانسـتني ،ارزیـابي را در بعـي
کمي و کیفي آن چنيان در انگیزش معطوف به خالقیت مهم نميدانني .در این الگوي ذهنـي،
جو سازماني مبتني بر احترام و حعامل اهمیت باالیي دارد و افر فروه و مـيیر زمینـه بـرآورده
شين این دو نیاز را فراهم کنني ،این دسته افراد ،چالشهاي کاري نریر ساعات کـار طـوالني
و وظایف زیاد را حقمل ميکنني و با برخورد قاعيهمني و ضابطهمني؛ همچـون ارزیـابيهـاي
مکانیکي و کیفي کار یا حرفیعهاي مبتني بر ضابطه مخالفتي نيارني.
* الگوي ذهني هفتم :عوامل فرهنگسازماني؛ ماننـي هماهنـگ نبـودن باورهـاي فـرد بـا
سازمان ،نبود برنامه براي حفظ ارزشها و آرمانها و یا حتي نبود روحیه مشـارکت جمعـي،
بر اساس الگوي ذهني هفتم فاقي اهمیت ایجاد انگیزش است .در ميابل ،ایـن الگـوي ذهنـي
سه خصیصه عميه را در خود جاي داده است؛ خصیصه نخست ،موضـوع حخصـ
است .در الگوي ذهني هفتم ،اعتياد این است که نبـود حخصـ

فرایـي

فرایـي بـه انگیـزش لطمـه

ميزني؛ خصیصه دوم در این الگوي ذهني ارزیابي است؛ این الگوي ذهني ،دربرفیرنـيه ایـن
حفکر است که ارزیابي بیروني با هر هيفي ،نتیجه منفي بر انگیزش افراد نميفذارد .خصیصـه
سوم این الگوي ذهني ،موضوع جنسیت است؛ در هی کيام از الگوهاي ذهنـي فذشـته ایـن
فزاره با عنوان فزاره موافق حضور نياشت همچنان که در پیشینه آثار پژوهشگران نیز چنـین
مسئلهاي دیيه نشيه است .بهطور کلي ،در این الگـو بـا افـرادي مـواجهیم کـه ایـيئولوژیک
نیستني ،به حخص

و قانونفرایي حوجه ویژهاي دارنـي و بـهشـيت بـر حجربـه و حخصـ

ميیران ارشي حأکیي ميکنني .از یکطرف ،این افراد با ارزیابي مشکل دارني و از طـرف دیگـر،
نیازمني حوجه به کیفیت کارشان هستني و پاداش در جایگـاه ذهنـي آنـان بـهشـيت ضـعیف
است؛ چنین ویژفيهایي آنان را به شخصیتهاي هنرمني شبیه ساخته است؛ شخصیتهـایي
که ضمن نیاز به حوجه به کیفیت کارشان از ارزیابيهاي کمـي و خطـي فـرار مـيکننـي و در
عین حال ،بهسختي ميحوان براي هنرشان قیمت فذاشت.
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بحث و نتيجهگيري

خبرفزاريها بهعنوان فونهاي از سازمانهاي خالق شناخته ميشوني و موفيیت آنهـا
در کارزار اقتصادي حوجه ،وابستگي زیادي به خالقیـت کارکنانشـان دارد ،ازایـنرو ،در
پژوهش حاضر ،شناسایي الگوهاي ذهني خبرنگاران خبرفزاريهاي ایـران در خصـو
عوامل انگیزشي ،به عنوان یک عامل مهم براي خالقیت ،بررسي شيه اسـت .درواقـع در
این پژوهش ،ذهنیتهـاي مختلـف خبرنگـاران خبرفـزاريهـاي داخلـي در خصـو
انگیزش براي خالقیت ،با در نرر فرفته شـين نرریـههـا و عوامـل مـرحبط بـا انگیـزش
بیروني ،دروني و همافزایي انگیزشي که پژوهشگران پیشـین بـه آنهـا اشـاره کـرده انـي،
استخراج شيه است .یافتههاي پژوهش  7الگوي ذهني را نشان ميدهني کـه هـر یـک از
آنها ویژفيهاي خاصي دارني؛ براي مثال ،مهمحرین الگوي ذهني یا همان الگـوي ذهنـي
نخست ،حأییي کاملي بر نرریه انگیزش بیروني و نرریه حيویت رفتار است ،در حالي کـه
کمرنگحرین ،یعني الگوي ذهني هفتم ،بیشتر بر نرریه انگیـزش درونـي حأکیـي دارد .در
این بخش ،ویژفي هاي مرحبط با هر یک از این الگوهاي ذهني به حرحیـ

اهمیـت آمـيه

است؛ نخستین و مهمحرین الگوي ذهني این پژوهش ،الگویي بود که انگیـزش را منـوط
به پاداش مناس

بیروني ميدیي؛ این الگوي ذهني نشان داد که حأکیي روشنيلاربطـاني و

همکاران ( )8391بر اعطاي پاداش به کارمنيان بهمنرور حوسعه اهياف سازمان ،موضـوع
مهمي است که نبایي از آن غافل شي؛ در این الگو ،مهمحرین عمل مـيیر بـراي انگیـزش
کارکنان ،حعریف نرام مناس

و عادالنه اعطاي پاداش و در کنار آن ،فسـترش خـيمات

رفاهي است .همچنین حوجه ویژهاي به پول بهعنـوان عامـل انگیزشـي مـيشـود و ایـن
موضوع با یافتههاي پژوهش جـانروس ( )2781کـه بـر پرداخـت مـالي مناسـ

بـراي

انگیزش روزنامهنگاران حأکیي ميکني ،همسو است .از آنجا که پول بهعنوان یـک پـاداش
معامالحي (فیشر و همکاران )2789 ،شناخته ميشـود ،مـيحـوان ففـت؛ دارنـيفان ایـن
الگوي ذهني ،حوجه ویژهاي به پاداشهاي معامالحي دارني .اعطاي پاداش به خبرنگـاراني
که داراي این الگوي ذهني هستني ،بایي عادالنه ،انعطافپذیر ،متریر ،مبتني بر عملکـرد و
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مبتني بر برد-برد باشي حا مؤثر بر خالقیت واقع شـود (صـادقيمـالامیـري.)81 :8391 ،
البته حوجه دارنيفان این الگوي ذهني به مسائل رفاهي ،در حضاد بـا یافتـههـاي شـفیعي
مزرعه نو ( )8392است که بین عوامل رفاهي و انگیزه شرلي ،رابطه معناداري نميبینـي.
بهطور کلي ،دارنيفان این الگوي ذهني ،طرفيار انگیزش بیروني هستني که این مسئله ،با
یافتههاي ژو و شاللي ( )2788در خصو

نبود رابطـه مسـتيیم بـین انگیـزه بیرونـي و

خالقیت در حضاد است و در عین حال با یافتههـاي برخـي از پژوهشـگران کـه انگیـزه
بیروني را نسبت به انگیزه دروني عامل قويحري در انگیزش روزنامـهنگـاران مـيداننـي
همسویي دارد (اسکات .)2781 ،همچنین این الگوي ذهني نشـان مـيدهـي کـه نرریـه
حيویت رفتار براي حرغیـ

خبرنگـاران خبرفـزاريهـاي کشـور بـه رفتـار و مشـارکت

خالقانه ،نرریهاي مؤثر است.
در الگوي ذهني دوم بر موضوع خالقیت بهشرط امنیت در مقیط خالق حأکیي شـيه
است؛ در این الگو ،نیـاز بـه امنیـت نيـش برجسـتهاي دارد .در پـژوهش عسـگري آزاد
( )8392امنیت بهعنوان کماهمیتحرین نیاز روزنامهنگاران مطر شيه است که در حضـاد
با ذهنیت دارنيفان این الگوي ذهني بهعنوان دومین الگوي ذهني این پژوهش است؛ بـا
این حال ،پژوهش شین و همکاران ( )2789نشان ميدهي که ناامني شرلي ،سب

کاهش

انگیزه دروني ميشود و این موضوع حاکي از نيش پررنگ امنیت در انگیزش اسـت کـه
دارنيفان این الگوي ذهني ،نگرش خود را بر آن اسـتوار کـردهانـي .پـژوهش جـانروس
( )2781نیز نشان ميدهي که امنیت شرلي از عوامـل مهـم انگیزشـي اسـت .در الگـوي
ذهني دوم ،عالوه بر نیاز به امنیت ،برخورداري از مقیط حمایتکننـيه از خالقیـت نیـز
مهــم اسـت .حمایــت از ایــيههــاي جيیــي ،حوانمنــيســازي کارکنــان و آزادي ازجملــه
مصياقهایي است که مقیط حمایتکننيه از خالقیت فراهم ميکني .این مسئله با حأکیـي
استنبرگ ( )2782بر مقیط حمایتکننيه از خالقیت همخواني کامل دارد.
الگوي ذهني سوم نگرش افرادي را در برميفیرد که چالشهاي شـرلي را از عوامـل
انگیزهزدا ميدانني .در این زمینه ،یک مؤلفه مهم در حـوزه چـالشهـاي شـرلي« ،موعـي
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زماني» است .همانفونه که این الگوي ذهني مطر ميکني ،وقت کم و نیـاز بـهسـرعت
زیاد ،انگیزه الزم براي خالقیت را سل

ميکنني؛ این ذهنیت همسو با یافتههاي آمابیل و

همکاران ( )2772است که موعي زماني را عامل کاهش خالقیـت مـيداننـي .درواقـع در
این الگوي ذهني ،افزایش خالقیت نیازمني مسائلي انگیزشي مانني طراحي مناس

شرلي

و شرایط کاري خور (جانروس 2781 ،و آبه و اِنوُکوو )2781 ،بـراي فـایق آمـين بـر
چالشهاي شرلي است .همچنین دارنيفان ایـن الگـوي ذهنـي بـه دنبـال خودارزیـابي
هستني و ارزیابي بیروني کنترل مقور را داراي اثر منفي بر خالقیت ميدانني .ایـن نگـاه،
همسو با نرر شاللي و همکاران ( )2771در مـورد حـأثیر منفـي رویـه کنترلـي زیـاد بـر
خالقیت حليي مـيشـود .حقلیـل پژوهشـگران ایـن اسـت کـه در ذهنیـت ایـن فـروه،
ارزیابي هاي بیروني بایي حنها با نگاه اطالعاحي و حوجه به بازخوردهاي اطالعـاحي انجـام
شود؛ در این صورت است که بازخوردهاي اطالعاحي موج

حشویق افراد بـه خالقیـت

در سطو باال ميشوني (سیيجوادین و همکاران.)8397 ،
دارنيفان الگوي ذهني چهارم خواهـان مسـئولیت هـاي سـبک هسـتني؛ ایـن فـروه
به شيت به انجام کار شخصي بيون حوجه به فضاهاي جمعي مقیط کار عالقـهمنينـي و
به نرر ميرسي به خـاطر حـرس از شکسـت (رضـاییان )8393 ،و مقـيودیت (ميیمـي،
 )8393نميحوانني عهيه دار وظایف پیچیـيه شـرلي باشـني و از فـروه بـهشـيت دوري
ميکنني .با وجود اینکه بسـیاري از پـژوهشهـا ،کـار فروهـي و جـو حیمـي را عـاملي
انگیزهبخش ميداننـي (جـانروس2781 ،؛ آبـه و اِنوُکـوو؛  2781و روشـنيلاربطـاني و
همکاران ،)8391 ،ذهنیت این فروه در حضاد با یافتههاي پژوهشي آنان قرار دارد .بهطور
مشخ

 ،انگیزهبخش نبودن فعالیت در فروه براي این افراد ،در حيابل با نتیجه پـژوهش

ژو و همکاران ( )2781که جو حیمي را عاملي مؤثر بر خالقیت ميدانني ،قرار مـيفیـرد؛
بهبیان دیگر فروه ،عامل انگیزهبخشي براي آنان نیست .به عيیيه پژوهشگران ،این افـراد
نیازمني حيوین شر شرل مشخ

و درخواست کار در قبال آن هسـتني .بـا اسـتفاده از

این شر شرل ،عالوه بر ملزم کردن آنان به کار مشخ

 ،بایي آزادي مـورد نیازشـان را
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حخص

و وظیفه بـراي بـروز

نیز حأمین کرد ،چراکه این فروه ،به آزادي کامل و حناس

خالقیت نیازمنيني .همانطور که آمابیل ميفویي ،آزادي و حناس

یکي

شرل با حخص

از ارکان اصلي کار با نیروهاي خالق است (شریفي و همکاران 8397 ،نيـل از آمابیـل).
در نهایت ،پژوهشگران معتييني کـه برخـورد حشـویيي بـا حامیـان ایـن الگـوي ذهنـي
ميحواني انگیزه الزم را براي خالقیت به آنان بيهي.
الگوي ذهني پنجم ،الگویي است که در آن ،وظیفـهمـياري و رابطـهمـياري در حـي
باالیي قرار دارني .حوجه به ویژفيهاي این الگوي ذهني نشان ميدهـي کـه افـراد داراي
این ذهنیت ،همانني فروه چهارم ،نیاز به حعریف وظـایف بـه نقـوي مشـخ

و دقیـق

دارني ،اما در کنار آن ،سیستم ارزیابي و پاداشدهـي قـوي ،همچنـین حعامـل خـور بـا
ميیران را نیز خواهانني .این افراد برخالف فروه سوم که ارزیـابي بیرونـي را بـهشـيت
مورد نکوهش قرار ميدهني ،بر ارزیابي بیروني حأکیي دارني و در همین زمینه ،نگاه آنـان
با یافتههـاي هـزاوهاي و صـميي ( )8311کـه ارزشـیابي جـيي عملکـردهـا را عـاملي
انگیزشي مي دانني ،همخواني دارد .درواقع این فروه بـراي اسـتفاده از مزایـاي عملکـرد
حرفهاي که جانروس ( )2781بر آن حأکیي دارد ،ارزیابي را ميپسنيني؛ حمایل ایـن افـراد
به حعامل با ميیران بهعنوان یک حس حعلق اجتمـاعي نیـز یـا یافتـههـاي عسـگري آزاد
( )8392همخواني دارد و به نرر پژوهشگران ،حعامل با مـيیران نـوعي عامـل روانـي در
انگیزش براي دارنيفان این الگوي ذهني مقسور ميشود که آن را ميحـوان همسـو بـا
یافته هاي شفیعي مزرعه نو ( )8392ارزیابي کرد؛ بهطور کلي ،به عيیيه پژوهشگران ،این
فروه نیازمني ميیراني هستني که در عین حأکیـي بـر وظیفـه ،بـا آنـان در حعـاملي فـرم و
صمیمي باشني حا با این برخورد ،انگیزش الزم را در آنان ایجاد کنني.
یافتههاي مرحبط با الگوي ذهني ششم نشان ميدهي که ميیران براي ایجـاد انگیـزش
در دارنيفان این الگوي ذهني ،بایي عنصر احترام را در رأس رفتار مـيیریتي خـود قـرار
دهني .نگرش این فروه به انگیزش ،حأکیي اِسوینگا اِن ( )2781را بر قابلیت سلسلهمراح
نیازهاي مازلو براي انگیزش کارکنان ،کامالً درست نشان ميدهي ،چراکه دارنـيفان ایـن
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الگوي ذهني ،حعلق اجتماعي و احترام را که دو نیاز سط باال در هـرم نیـازهـاي مـازلو
هستني ،بهعنوان عوامل انگیزشي مهم در نرر دارنـي؛ ایـن موضـوع همچنـین همسـو بـا
یافتههاي پژوهش عسگري آزاد ( )8392است که حعلق اجتماعي و احترام را به حرحیـ ،
مهمحرین نیاز هاي انگیزشي روزنامهنگاران ميداني .به نرـر پژوهشـگران ،آنچـه در ایـن
الگوي ذهني حکم مهمي براي انگیزش دارد ،جو سازماني است کـه صـادقيمـالامیـري
( )8391نیز آن را مؤثر بر خالقیت مـيدانـي .او جوسـازماني مبتنـي بـر آزادي ،اعتمـاد،
حعامل و پشتیباني را در انگیزش معطوف به خالقیت مؤثر ميبیني .دارنيفان این ذهنیت،
از ضابطهمنيي حمایت ميکنني و همین موضوع ميحواني عـاملي انگیزشـي بـراي آنـان
باشي؛ پژوهشگران ،نگاه ویژه این فروه را بـه ضـابطهمنـيي ،همسـو بـا ميولـه عـيالت
بهعنوان یک عامل انگیزشـي در دیـيفاه جـانروس ( )2781و آبـه و اِنوُکـوو)2781( ،
ميدانني و به نرر ميرسي که عيالت حوزیعي و رویهاي ،همان ميصود مينرر این فـروه
از ضابطهمنيي است.
الگوي ذهني هفتم ،کمرنگحرین الگوي ذهني این پژوهش است کـه اهمیـت بسـیار
کمي دارد؛ شـریفي و همکـاران ( )8391فروهـي از کارکنـان دانشـي در سـازمانهـاي
رسانهاي را شناسایي کردهاني که آنان را فنساالران نامیيهاني .وجه حشـابه فـنسـاالران و
دارنيفان الگوي ذهني هفتم ،حوجه به عوامل دروني و مقرکهاي دروني براي انگیـزش
است .یکي از خصیصههاي پررنگ ایـن افـراد ،ميولـه حخصـ
حخص

فرایـي اسـت .درواقـع

فرایي ،نوعي حأکیي بر مهارت کاربردي افراد است که از دیـيفاه امبلـي ،رفتـار

خالق ،انعکاسي از آن است (سیيجوادین و همکاران)8397 ،؛ به این معنا که دارنـيفان
الگوي ذهني هفتم ،رفتار خالقانه خود را با انجام اموري که در آن حخص
نمایش مي دهني؛ ميوله حخص

کامل دارنـي

یکي از ارکـان خالقیـت در کنـار انگیـزش در الگـوي

آمابیل ( )8911مقسور ميشود که در قال

حفکر این فروه ،جزئي از انگیـزش حبـيیل

شيه است و نکته قابل حأملي در این الگوي ذهني به شمار مـيرود .همچنـین در قالـ
ذهني این فروه ،ارزیابي کامالً مطرود است؛ نگاهي که منطبق با نيش منفي رویه کنترلي
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زیاد بر خالقیت است (شاللي و همکاران)2771 ،؛ این مسئله با نرر ميیمي ( )8393کـه
معتيي است افراد خالق به دلیل حرس از ارزیابي عملکـرد خـود بـهراحتـي نمـيحواننـي
فعالیت کنني ،همپوشاني دارد؛ نکته قابل حوجه آنکه در الگوي ذهني سوم ،ارزیابي مبتني
بر م فیري مورد نکوهش بود و در الگوي ششم ،در عمل ،ارزیابي اهمیت چنـياني در
انگیزش نياشت اما در این الگوي ذهني ،ارزیابي بهعنوان یک عامل منفي دیيه ميشـود.
به نرر پژوهشگران ،در این الگو ،ميیر از طرفي بایي حخص

و حوانمنـيي خـود را بـه

خبرنگاران اثبات کني و از طرف دیگر ،ضمن اهمیت دادن به کار آنـان از ارزیـابيهـاي
خطي خودداري کني.
بهطور کلي ،بقث و نتیجهفیري حاصل از پژوهش نشـان مـيدهـي کـه خبرنگـاران
خبرفزاريهاي داخلـي ،داراي پویـایي انگیزشـي فسـتردهاي هسـتني؛ بـر همـین مبنـا،
ضروري است که در برخورد با آنـان ،ضـمن شـناخت درسـت راهکارهـاي انگیزشـي،
روشهاي انگیزش مناس

را در پیش فرفت؛ این پژوهش با حأکیـي بـر آنکـه انگیـزش

بیروني بهویژه انگیزش پولي ،بایي بهطور حتم در خبرفزاريها مورد حوجه واقـع شـود،
نتیجه مي فیرد که انگیزش دروني و بیروني ،دو سر یک طیف هستني و براي رویـارویي
با فروههاي مختلف خبرنگاران بایي از بخـشهـاي مختلـف ایـن طیـف اسـتفاده کـرد؛
درواقع ،پژوهش حاضر ،مفهوم «همافزایي انگیزشي» را مورد حأییي قـرار مـيدهـي و بـر
اساس آنچه فذشت ،پیشنهاد ميشود:

 ميیران خبرفزاريها در بودجهبنيي ،هزینههاي الزم و مناس

پاداش حيارک ببینني و بهحناس

را بـراي حشـویق و

اقيامات خبرنگاران ،در پوشش رویيادهاي مهم یا ارائـه

خبرهاي حأثیرفذار به آنان پاداش دهني.

 ميیران خبرفزاريها بایي در طراحي شرل بر مبناي اصول علمي عمـل کننـي و از

وافذاري مسئولیتهاي بیشازحي به افراد خودداري کنني.

 از آنجــا کــه فریــزي از ارزیــابي عملکــرد در هــی ســازماني نیســت ،مــيیران

خبرفزاريها بایي ارزیابي عملکرد خبرنگاران خود را بهصورت پلهاي انجـام دهنـي و از
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هرفونه حأثیرفذاري مستيیم ارزیابي عملکرد بر حيوق و مسائل امنیت شرلي کارکنان حـا
هنگام برقراري حس کامل عيالت رویهاي جلوفیري کنني.

 در صورت برقراري نرام ارزیابي عملکرد ،بهطور حتم ميولـه کیفیـت بایـي مـورد

حوجه ویژه قرار فیرد و از ارزیابي کمي صرف خودداري شود.

 ميیران خبرفزاريها بایي احساس احترام بـه خبرنگـاران را حـا حـيي در سراسـر

سازمان خبري جاري و ساري کنني که حنبیهات الزم نتواني این حس را مخيوش کني.

 ميیران خبرفزاري ها بایي سعي کنني حا حعـامالت چهـره بـه چهـره مناسـبي را بـا

خبرنگاران سازمان خبري خود برقرار سازني ،در این حعامالت به بازخوردهـاي مناسـ
مبادرت ورزني و از دریافت بازخوردهاي منفي هراسان نگردني.

 ميیران منابع انساني خبرفزاريها بایي در هنگام استخيام نیرو ،سـعي در شـناخت

ذهنیت انگیزشي آنان داشته باشـني و مشـورت هـاي خـود را در زمینـه انگیـزش بـراي
خالقیت به ميیران مربوط انتيال دهني.
منابع

البـرزي ،مقبوبـه و رضـویه ،اصـرر .)8393( .حـأثیر انگیـزش بیرونـي بـر خالقیــت
تازههايعلومشناختي.37-11 ،)2(83 ،
کودکان .
روششناســيکيــو .حهــران :مرکــز حقيیيــات

خوشــگویانفــرد ،علیرضــا.)8311( .
صياوسیما.
دانـــایيفـــرد ،حســـن؛ حســـیني ،ســـیيیعيـــور و شـــیخها ،روزبـــه.)8392( .
نظريوچارچوبهايانجامپژوهش .حهران :صفار.

شناسيکيوشالوده

رو 
ش
رابینــز ،اســتیفن .پــي .)8391( .رفتــارســازماني؛مفــاهيم،نظريــه،کاربردهــا
(حرجمه علي پارساییان و سیيمقمي اعرابي) .حهران :دفتر پژوهشهاي فرهنگي.
رشــیيي ،احتشــام و ابــري ،انســـیه .)8319( .خالقیــت ،منبــع اســـتراحژیک در
ســازمانهــاي رســانهاي :مطالعــه شــرکتهــاي رســانهاي خــالق .ســومينکنفــرانس
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ملـــيخالقيـــتشناســـيTRIZ،ومهندســـيومـــديريتنـــوآوريايـــران.
پژوهشکيه علوم خالقیتشناسي ،نوآوري و .TRIZ
رضاییان ،علي .)8393( .مبانيمديريترفتارسازماني .حهران :سمت.
روشـــنيلاربطـــاني ،طـــاهر؛ شـــریفي ،ســـیيمهيي و لبـــافي ،ســـمیه.)8397( .
مديريترسانه:مفاهيم،نظريههاورويکردها .حهران :انتشارات دانشگاه حهران.

روشــنيلاربطــاني ،طــاهر؛ فرهنگــي ،علــياکبــر؛ ربیعــي ،علــي و رادفــرد ،ســودابه.
( .)8391شناســایي عوامــل مــؤثر بــر حوانمنيســازي منــابع انســاني در ســازمانهــاي
ارحباطاحي و رسانهاي دولتي.مديريتدولتي.387-331 ،)3( 9 ،
ســیيجوادین ،ســیيرضــا؛ بــاقري ،مســلم و علــيشــیري ،مقمــيمهــيي.)8397( .
شناسایي عوامـل مـؤثر بـر خالق یـت پژوهشـگران حـوزه منـابع انسـاني صـنعت نفـت
کشور .مديريتومنابعانسانيدرصنعتنفت.9-37 ،)1(81 ،
شـــریفي ،ســـیيمهيي؛ حـــاجمقمـــيي ،علـــي و انصـــاري ،نفیســـه.)8397( .
مديريتمنابعانسانيدرصنايعخالق .حهران :سازمان ميیریت صنعتي.
شریفي ،سـیيمهـيي؛ راشـي ،مهـييیـار و سـابيي ،هـادي .)8391( .طراحـي مـيل
حفظ کارکنان دانشي سازمانهاي رسانهاي آینيه .رسانه.873-827 ،21)3( ،
شفیعي مزرعه نـو ،حسـن .)8392( .بررسـيعوامـلمـؤثربـرانگيـزششـغلي
کارکنـانصــداوسـيمايمرکــزيـزد.پایـاننامــه کارشناسـي ارشــي ،رشـته مــيیریت
رسانه ،دانشگاه حهران.
صــادقيمــالامیــري ،منصــور .)8391( .حئــوري سیســتمي خالقیــت در ســازمان.
ابتکاروخالقيتدرعلومانساني.813-277 ،)1(81 ،
صــلواحیان ،ســیاوش و مســعودي ،ســارا .)8393( .شناســایي پیشــرانهــاي مــؤثر بــر
آینيه خبرفزاريها در ایران .مطالعاتفرهنگـارتباطات.17-11 ،)87(31 ،
عســـگري آزاد ،فاطمـــه .)8392( .ارزيـــابيســـطوحمختلـــ نيازهـــاي
روزنامهنگارانبراسـاسنظريـهسلسـلهمراتـبنيازهـايمـازلوبـاهـدفارائـه
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راهکارهــايانگيزش ـيبــرايمــديرانروزنامــههــا.پایــاننامــه کارشناســي ارشــي،
رشته ميیریت رسانه ،دانشگاه حهران.
کرمــي شــعار ،مــریم؛ کرمــي شــعار ،طــاهره و مرزیــه ،افســانه .)8391( .حــأثیر
انگیــزش بیرونــي بــر خالقیــت در چــارچور نرریــه ســرمایهفــذاري خالقیــت.
چهارمينکنفـرانسبـينالمللـينـوآوريهـاياخيـردرروانشناسـي،مشـاورهو
علومرفتاري .دانشگاه نیکان.
ميیمي ،سیيمقمي.)8393( .مبانيسازمانومديريت .حهران :راهدان.
هـزاوهاي ،ســیيمقميمهيي و صــميي ،علــي .)8311( .بررســي عوامــل مــؤثر بــر انگیــزه
خيمتي کارکنان اجرایي استان هميان .اصولبهداشترواني.83-21 ،21-23 ،
یاســیني ،علــي؛ رضــایيخــواه هــيایت؛ حابــان ،مقمــي و زیــنآبــادي ،حســنرضــا.
( .)8393شناســایي الگوهــاي ذهنــي کارکنــان دانشــگاه ایــالم در خصــو

ارحيــاي شــرلي

مديريتسازمانهايدولتي.877-827 ،)3(87 ،
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