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دي و فرهنگي نگاهي به چالش اجتماعي، اقتصا
 مديريت مطبوعات در ايران

  
 نقش فرهنگ سازماني

 )مطبوعات(در مديريت رسانه 
 
  نوشتة 
  *پورعلي گرانمايه دكتر 

  
  چكيده

 تأثيرهاي صبح و عصر تهران و  پژوهشي پيرامون وضعيت فرهنگِ سازماني حاكم بر روزنامهخالصة اين مقاله 
در .  تهيه و در قالب رسالة دورة دكترا ارائـه شـده اسـت           83آن بر شيوه مديريت مطبوعات است كه در سال          

 روزنامة شهر تهـران و پـس از         36نگار     خبرنگار و روزنامه   500بخشي از اين پژوهش محقق با نظرسنجي از         
تجزيه و تحليل اطالعات آن سعي كرد با تكيه بر عوامل مختلف درون سازماني و بيـرون سـازماني بـه ايـن                       

 ه ضعف كيفي و كمي مطبوعات داخلي تنها بر اثر عوامل سازماني نيست و دليل مهم آن                 واقعيت اشاره كند ك   
آيد  بخشي  آنچه در ادامه مي. و حاكميت فرهنگ سازماني ضعيف استنگاران  ضعف روحيه و انگيزة روزنامه   

  .  از نتايج اين پژوهش است 
       

   نقش، فرهنگ سازماني، مديريت رسانه:كليد واژه
  

 را از ديگـر نهادهـا         آن   دارد كـه    اي   ويژه   اقتضائات   رسانه  ؟ آيا مديريت     چيست “ رسانه  تمديري”
   خاصـي  هـاي   و ويژگي ها اقتضائات   ساير رسانه    به  ها، نسبت    روزنامه  كند؟ آيا مديريت    متمايز مي 

هـايي    تفاوت آنها   “ مالكيت”   انواع   برحسب   مطبوعات   خصوص  ها به    در رسانه   دارد؟ آيا مديريت  
تواننـد     حـد مـي     ها تا چـه      رسانه  ؟ مديران    است   آن   مالكيت   حد تابع    تا چه    رسانه  دارد؟ مديريت 

ـ  ارا  توانند بـراي     مي   مطبوعات   كنند؟ آيا مديران    الگوسازي   ، صـرفاً از يـك    اثـربخش   مـديريت   ةئ
   مطبوعـات   ويژه ها به   رسانه  و فرهنگ سازماني     كنند؟ آيا ساختار سازماني      پيروي   مديريتي  مكتب

  اي  رسـانه هـاي       سـازمان    تـشكيالت   گرفتـار ها     رسانه   دارد؟ آيا مديران    تفاوتها    سازمانبا ساير   
   ويـژه   ، بـه     رسـانه    و مالكيـت     دارنـد؟ مـديريت     اي  رسانههاي    هشوپژ با     نسبتي  نها چه آند؟  هست

   برخـورد مـديران     ؟ نحـوة     اسـت   بـر جامعـه      حـاكم    سياسي   شرايط  از تأثرم حد     تا چه   مطبوعات

____________________________ 
  نگاري دانشگاه آزاد ـ واحد علوم و تحقيقات دكتراي علوم ارتباطات و روزنامه  *
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   حد بـا اصـول      ها تا چه     رسانه  ؟ مديران    است   چگونه   و دروني    بيروني   فشارهاي  ها با انواع    رسانه
؟    حد است    تا چه   ينگار  روزنامه   در حيطة    مديران   و تخصص    تجربه   آشنا هستند؟ ميزان    مديريت
   به  سازوكارهايي ها با چه  رسانه كند؟ مديران    مي   عمل  چگونه   بحراني  ها در مقاطع     رسانه  مديريت
هـا در      روزنامـه    و بـاالخص     مطبوعـات   ويژه  ها به    رسانه  يابند؟ مديريت    مي   خود دست   هاي  پست
  ، نـشان     دسـت    از ايـن    ديگـري ي  يها  پرسشو  ها    پرسش  ؟ اين ارندد   اي   عمده   مشكالت   چه  ايران
و  “ مالكيـت ” و   “ مـديريت ”   بـا عنـوان    “ اي   رسـانه   مطالعـات ” در    اي   تازه   باب  توان   مي  دهد كه   مي

.  گـشود    مطبوعـات   نقـش فرهنـگ سـازماني در مـديريت          ويژه  ها و به    رسانه “فرهنگ سازماني ”
  )1379،  ببران(

نها  آ   و نسبت    مطبوعات   ويژه  ها و به     بهتر رسانه    فهم   براي  دهد كه    مي  ، نشان   فوقهاي    پرسش
  . ست“ها  رسانه مديريتفرهنگ سازماني و ”  ، بحث  مناسب هاي  از مدخل ، يكي با جامعه

 قاجـار و      و ترسان    متزلزل   پادشاهي   و در دوران    ق. هـ   1235   در سال    كه   است   اين  واقعيت
   آمـادگي   نگاري   روزنامه   فعاليت   براي  وجه  هيچ  ، كشور ما به     طلب  ميرزاي اصالح    عباس  وليعهدي
 ق. هــ   1253   در محـرم   و سـپس  )  انتشار  ة وعد  آگهي ( ة طليع   ق. هـ   1252  در رمضان .  نداشت
 اروپـا بـود،     بـه   شده  اعزام  محصالن  گروه  جزو دومين  كه  شيرازي  نام ميرزا صالح   بدون  روزنامه

    مـردم    نيـاز واقعـي      و  زمينـه    پيش  ، بدون    در ايران   ينگار  روزنامه   آغاز تاريخ    يعني  اين. منتشر شد 
 بعد    سال 190  ، درست    ميالدي 1639  ، در سال    مانده جا  به   مدارك  طبق). 7ـ9: 1379،    زاده  قاضي(

 وارد   چاپ  ماشين  كرد، اولين  را اختراع  متحرك  حروف  چاپ  ماشين  در آلمان  گوتنبرگ آنكه از 
  )28 ـ 9: 1358موالنا،  (. گرديد  نصب  اصفهان  شد و در جلفاي ايران

   و جغرافيـا و فلـسفه        تنها تـاريخ     نه   بود كه    شيرازي  ميرزا صالح   نگار ايراني    روزنامه  نخستين
 و بـا    دانـست    را مـي     و فرانـسه     انگليـسي    از جملـه     خـارجي    زبـان    سـه    بود، كه   اروپا را آموخته  

ـ      و خـارج     مكرر در داخـل     آمدهاي و     خود و با رفت      و ايراني    اروپايي  تحصيالت   ة كـشور نمون
 بعد   هاي   سال  نگاران   او را روزنامه     از خصايص    بود و بسياري     ايران   نخستين  نگاران   روزنامه  كامل
  )41 ـ 2، 1370،  ذاكر حسين (. بردند رثا  به

 ةكـرد    تحـصيل   اهان از آزاديخو   ، متشكل    ايران   بيستم   قرن   و اوائل    نوزدهم   قرن  نگاران  روزنامه
   مملكتـي    و اصالحات    سياست   بودند كه    زمان   آن  دوست  و اروپا   بĤم فرنگيهاي    ايراني و    خارج

،   ذاكـر حـسين    (. بودنـد    و ادب    علـم    اهـل   آميختند و اغلب     مي  همدر    ينگار  روزنامه  ةرا با حرف  
  )41 ـ 2: 1370

  ، بـا تغييـرات       جمعـي    ارتبـاط    وسـيله    يـك   انعنـو  ه ب “روزنامه”   نوزدهم   قرن   ربع  در آخرين 
  نگـاري   روزنامه  بار قدرت  اولين  شد و براي آمد همراه وجود  ه ب  در ايران  كه  و تحوالتي  اجتماعي
 ديگـر    عبارت  به.  پيدا كرد    جديد انتقال    مردان   به “دولتيان”   از دست    گرديد، يعني    دست   به  دست

 ة عرصـ    بـه   و ايـران  ...   گـشت    منتقـل    و آزاديخواه  “ انقالبي  مردان”   به “ه مطلق  حكومت”  از مردان 
  ) 41: 1370،  ذاكر حسين (. نهاد  گام  جديد و ملي مطبوعات
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 كـرد     را روشـن     نكته   بايد اين    نخست  و   است   در غرب   و مطبوعات    چاپ   تكنولوژي  زادگاه
  از جملـه  .  پديـد آمدنـد      و حتمي   ، فوري   ساسي نياز ا    يك   احساس  ، در پي     در اروپا مطبوعات    كه

   نـشريه    از نخـستين     پيش   سال 307دقيقاً   (  ميالدي 1566   سال   در شهر ونيز به      كه  گازت  روزنامه
   چـاپ    عثمـاني    با دولت  “ ونيز  جمهوري”   ميان   اخبار جنگ    فقط   و در آن    يافت  انتشار مي )  ايراني
  )8 :1379،  زاده قاضي (.شد مي
   از همـان  ينگار  روزنامه،     در ايران    مطبوعات   فعاليت   براي   و فوري    واقعي  ة زمين   نبودن  دليل هب
   كـاركرد اصـلي    البتـه .بـود رو  روبـه )  پـارادوكس  (  و فرسـاينده    تـضاد فعـال      يك با،     نخست  گام

  و مـستبدِ    خـواه    تماميـت   هـاي   حكومـت   آنكـه     حـال .   اسـت    و آمـوزش    رساني  گاهيآ  مطبوعات
   ايـن    داشـتند كـه     شناختند و سعي     نمي   رسميت  ها را به     نقش   اين  وجه   هيچ  ، به    در ايران   اي  عشيره
 از  يعنـي .  قـرار دهنـد   “ و افكار دولتـي   ايدئولوژي تبليغ” و   “ باورسازي”   را در خدمت     وظيفه  سه

 ديگـر    درگيـر شـود و از جانـب        “ سـازي   آگـاه ” فراينـد  خود، بايد با       در خصلت    روزنامه  سويي
،    تـضاد بـزرگ     ايـن .   اسـت    خودمحـوران    بـراي    تحمـل    و غيرقابـل     خطرناك يندافر،    سازي  آگاه

  هـاي    تـوده  .كنـد   كـرد و مـي       رو مـي    آور روبـه     و مرگ    عظيم   با خطري    را همواره   نگاران  روزنامه
 دريابنـد و      دارند، تا چيزي     روزنامه  ة صفح   به  ، چشم    و ناظر و حاضر مخاطبان       اما زنده   ناشناخته
   را خطـري     مـردم   شـمارند، آگـاهي      مي   مطلق   و حق    مردم   خود را قيم     كه   ديگر گروهي   از سوي 

  )9: 1379،  زاده قاضي (.آورند شمار مي  خود به براي
    سياسـت  و   سياسـتمداران دسـت      از بدو تولد بازيچة      ايران   مطبوعات   كه  ست ا  اين  واقعيت

   داشتند، در مقابـل      را بر عهده   “ دولتي  كارگزاران”   نقش   ذكر شده    دو گروه   ، اين    بين  بودند در اين  
  بايد پذيرفت . شدند   مي   خارج   حيات   هر نحو از گردونة     زدند به    مي   ساز جدايي   هايي  اگر روزنامه 

   سـاير نهادهـاي     د بار سنگين   خو   و فرهنگي   ، اجتماعي    سياسي   تاريخ   در طول    ايران   مطبوعات  كه
  ة وظيف اند و همين كشيده  مي را بر دوش...) ، و   ، مجلس   حزب( مانند     و فرهنگي    اجتماعي  ،سياسي

  .   است  و خبر شده  از روزنامه  سوء استفاده ، سبب  مطبوعات كردن  سياسيِ ناروا ضمن
   ايـران    مطبوعـات    تـاريخ    و مفـسران    گران   از ديد تحليل     هميشه   متغير اصلي    يك   ميان  در اين 

  .  است  بر آن  حاكم  و الگوهاي“ مطبوعات مديريت”  هم  و آن دور ماند هب
   حـاكم    و سياسـي     اداري   مديريت   نوع   معتقدند كه    در غرب    مطبوعات   مديريت  پردازان  نظريه

  دارد و لـذا      بـستگي   زنامـه  رو   و مالكـان     صـاحبان    تفكـر و ايـدئولوژي       نوع   به  اي  بر هر روزنامه  
تـا    نيـز   و اروپـا     در غـرب    مطبوعـات .   است “ سياست” و   “مالكيت” از     تابعي   هميشه “مديريت”

 ماننـد     مـدني    وجـود نهادهـاي     البتـه  ؛هـستند   داران  ها و سرمايه    دولت   در دست    ابزاري  حدودي
 “  مـردم   تريبـون ” تنها     عنوان   به  عاتاز بار مطبو  ...)  و   حزبي  هاي  ، كنگره   ، سنديكا، اتحاديه    حزب(

   شـد آن     اروپا و امريكا افزوده      مطبوعات   به   دو ويژگي    نوزدهم   از قرن    پس   همچنين .  است  كاسته
 فكر    و به  بگيرند   فاصله   را وادار كرد از سياست       آنان   بود كه  “ و سود   آگهي” و   “رقابت”   اصل  هم

ــان نجــات ــانه”   خــود از طوف ــر رس ــند“ اي تكث ــران.  باش ــا در اي ــس ام ــال170 از   پ ــه  س   از  ك
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  هـاي   يارانـه  و با  است  دولت  بر دوش  مطبوعات  مالي گذرد هنوز بار سنگين   مي   مطبوعات  تاريخ
   از كـارگزاران   جديـدي   ظهـور نـسل   همچنـين .  هـستند   تكثـر مطبوعـاتي   دنبال ه ب  و ارزي  ريالي

  شـده    سـبب  “ مطبوعـات   مـديريت ”   عرصه  در ــ دارند...  و   سياسي  ه سابق بعضاً  كه   ــ  مطبوعاتي
  همين. نيستندمطلع  نگاري روزنامه  ة اولي  اصالً از اصول     باشند كه    روزنامه  ةكنند   اداره   افرادي  است
  فراينـد    اين  البته.   دموكراسي   چهارم  ها باشند تا ركن      جناح   سخنگوي   مطبوعات   كه   شده   سبب  عامل

  .  نيز مشهود است30 تا 20   دهه هاي  روزنامه  و همچنين  و بعد از مشروطه  قبل در مطبوعات
كننـد     مـي    نـرم    و پنجـه     دسـت    با آن    ايران   مطبوعات   گذشته   سال 50 در     دومي كه   اما چالش 

 ذكـر    ت مطبوعـا    حقـوق    به   مربوط  در مفاهيم .   است “  مطبوعاتي   از تخلفات   تفسير قانون ”  مشكل
 يـا     تأييـد اخالقـي      معنـي    به   يا سياسي   ، هنري    اقتصادي   هر فعاليت    براي   وجود قانون   است  شده

   كمـك    يـا قانونگـذاران      قضات   به   تفسير گاهي   ؛ همين    نيست   و عملكرد آن     ماهيت   بودن  انساني
  . كنند  استفاده  مطبوعات  ابزار كنترل عنوان به از قانون كند مي

 “ وفور آزادي ”   دوره   يك   در پي   نگاران   روزنامه   و تعقيب    مطبوعات   بحران   همواره  يراندر ا 
.   در كشور اسـت      بزرگ   حادثه   يك   حاصل   مطبوعات  دهد و وفور و گسترش      مي   روي  مطبوعات
   ملـي  ،  رضـاخان    سقوط ،  جهاني   جنگ ، مشروطه   انقالب ،  از روسيه    ايران  شكست (  چون  حوادثي
   بـه    كـه    اسـت   هـايي   گـاه    عرصـه    از جملـه     حوادث  اين) ... اسالمي و    انقالب ،  نفت   صنعت  شدن

   تـاريخ    سـاله  170   تـاريخ    سـبب    همـين   بـه .   اسـت    كرده   در كشور ما كمك      مطبوعات  گسترش
  )9: 1379، زاده  قاضي:  ( كرد  تقسيم  دوره7  توان  را مي  ايران مطبوعات

  ش. هـ  1285 تا 1216از :   دولتي وعاتمطب:   اول ةدور •
  ش. هـ  1299 تا 1285از :  عهد مشروطه:   دوم ةدور •
  ش. هـ  1320 تا 1299  كودتاي:   رضاخان خفقان:   سوم ةدور •
  ش. هـ  1332   تا كودتاي1320:   و باري بند  بي دوره:   چهارم ةدور •
  ش. هـ  1357   تا انقالب1332:  اختناق:   پنجم ةدور •
  ش. هـ  1376 تا 1357:   و مصلحت انقالب:   ششم دوره •
   ... تا1376 از   گرايي اصالح:   هفتم دوره •

   توسـعه   در پـي   روزنامـه   كـه   است  هنوز باقي  سال170 از    هنوز پس    سوء تفاهم    اين  فانهأسمت   
   بـه   ايـران  مطبوعاتيويژه  به  اي  رسانه ة هنوز جامع  .شود    مي   توسعه   باعث  روزنامهآنكه   يا   ،آيد  مي
 ،كنـد    نمـي    هدايت “ پيشرفت” و   “ترقي”  سوي   را به    جامعه “روزنامه”  كه است      نرسيده   درك  اين
   ميرزا، قائم عباس (  همچون گرايان  اصالح ة هم.  است“ پيشرفته”  ة جامع  يك  از لوازم  روزنامه بلكه
   وهـم  دچـار ايـن  ...)  و  مـصدق ، خواهـان   ر، مـشروطه   سپهـساال   خان  ، اميركبير، ميرزا حسين     مقام
   يـك   در تـشديد و تـسهيل      ها و مطبوعات     روزنامه   كه   بايد پذيرفت    را هم    نكته   اين  اند، البته   شده

  )9 : 1378،  زاده  قاضي (. دارند روند نقش
ـ    و راه   گيـري    شـكل    تـاريخ    در طـول     منفـي  بعـضاً   هـاي   ها و شـاخص      ويژگي  همين   دازي ان
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ـ راديو    دو وسـيله   ظهـور ايـن    تـاريخ   كـه   تفاوت  اما با اين  نيز مشهود است  در ايران  تلويزيون 
   به   با توجه    تاكنون   آن   مديريت   و حتي    دو رسانه    اين   مالكيت   و نوع  رسد  مي ن   روزنامه   به  ارتباطي

   دوران  در طـول   ايـران  يـون تلويز ــ ؛ لـذا راديـو         اسـت  بـوده  “دولتـي ”   آن   و اهميـت    حساسيت
   داده   رخ  انـد و اگـر حـوادثي        رو نبـوده   بـه   رو   مطبوعـات    به   شبيه  هايي   خود با چالش    گيري  شكل

  .   است  داشته  سازماني و داخلي عمدتاً ابعادي
ر  د   خاص   سازماني   فرهنگ   به   با توجه    كه   است   واقعيت   اين   بيان  دنبال ه ب   محقق مقاله  در اين 
،   اقتـصادي  هاي  چالش  به  شود تا بتواند با توجه  ارائه   مطبوعات  ة ادار   براي   الگويي  ، چه   مطبوعات
  . باشد  عملكرد را داشته  بهترين  و حقوقي ، سياسي فرهنگي
  

  نگاهي به تعريف گوناگون از فرهنگ و فرهنگ سازماني . 1
  

  فرهنگ. الف
  شـناختي    انسان  او در تعريف  . ه است دكر   ارائه  را از فرهنگ     و علمي    جامع   تعريف  تيلور نخستين 

   از كليـت     است   عبارت  انه   نگار   قوم   وسيع   در معناي    يا تمدن   فرهنگ«: نويسد   مي  خود از فرهنگ  
   كه ها و عاداتي     قابليت   و هر گونه     و رسوم   ، آداب   ، قانون   ، هنر، اخالق     دانش   شامل  اي   بافته  در هم 

و “ اجتماعي  سازمان”،     تعريف   اين ».  است   شده   كسب   از جامعه    عنصري   عنوان   به   انسان  سيله و  به
   با مفهوم    را كه  “ پيشرفت”  كند، اما مفهوم     مجزا نمي    فرهنگ   كلي  را از مفهوم   “  اجتماعي  نهادهاي”

ء يـسال ن برا  توسـط  نـگ  فره  و عـام   كـاربرد جـامع   ايـن . كند  ميجدا   بود از آن     شده   توأم  فرهنگ
  هـاي   فرهنگ  بر كثرت   تازه   تنها با تأكيدهاي     شناسان   ديگر از مردم    مالينوفسكي، فرانتس و برخي   

  ايـن . )Singer, 1946( شـد     دنبال  و كاربردي  يافته  سازمان هايي  كليت  عنوان  به  و خاص محلي
.  باز كند    فرهنگ   رسمي   تعريف   عنوان   به  ياجتماع   خود را در علوم      جايگاه   است   توانسته  تعريف

 از   اي  مجموعـه «: كنـد    مي   تعريف  گونه  را اين   فرهنگ) 1983 ( خود  شناسي  جامعه  شيفر در كتاب  
   كـشتي    چون   چيزهايي   تنها شامل   اند و نه     يافته   انتقال  طور اجتماعي    به   كه   شده   آموخته  رفتارهاي

   و رسـوم  هـا و آداب   عقايد، ارزش  شامل   مواليداند، بلكه    كنترل  هاي  ه طنز و شيو    هاي  ، كتاب   بادي
   از رفتارهـاي    مجموعـه  «:كنـد    مـي    تعريـف   گونـه   را ايـن     وندرزاندن فرهنگ  ».شوند   نيز مي   مردم

   و متـضمن     يافته   ديگر انتقال    نسل   به   از نسلي    كه   است   و عمل    تفسير احساس    براي   شده  آموخته
  ، فرهنگ  ديگري در تعريف.  (Vanderzanden, 1990) » است  مادي الگوها در بخش  اين  تجسم

 .2؛   هـستند    نسبتاً عمـومي   .1:   است   شده   دارند، عنوان    دو خصلت    كه   عمومي   باورهاي  مجموعه
 باورهـا   اين   غير مستقيم هاي  و از شيوه يستند ن  همراه   عمومي   باورها الزاماً با استدالل      اين  پذيرش
  )1373،  عظيمي( .اند  گرفته  شكل درجامعه
،    بـودن    و انـسان     نيـست  “ شخـصيت   بـدون ”   انساني   هيچ  شناس   از ديد روان     كه  طوري  همان

 “فرهنـگ   بي”   انساني  هيچ  هم شناسي  و جامعه شناسي ، از ديد انسان    است   شخصيت   داشتن  معادل
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  شخـصيت ”،    فرهنگ.  نمود   سلب   را از انسان     آن   بتوان   كه  ست ني   خصوصيتي  ، زيرا فرهنگ    نيست
   اينكـه   حكـم   را تنها به  شخصيت  اين هاي  ويژگي  و بيش  كم  جامعه  اعضاي  و كليه  است “جامعه

   خـاص   اي  ، رابطه    كنيم   توجه   سازمان   مفهوم   اگر به   حال. كنند با خود دارند      مي   زندگي  در اجتماع 
  . يابيم  مي  دو مفهوم  اين  ميان و تنگاتنگ

   شده   متعدد ارائه    تعاريف  از فرهنگ : گويد   مي   فرهنگ   تعريف  ة اكبر فرهنگي دربار    دكتر علي 
   خاص  اي   را از زاويه     خود، آن    تحقيقاتي   و اهداف    فكري  هاي   بينش   بر اساس   پردازي  و هر نظريه  

 ميـد،    مارگـارت  (  تعريـف    وي   عقيده  ؛ به    است   كرده   ارائه   متمايز از ديگران     تعريفي   و از آن    ديده
 در    از پژوهشگران    بسياري   و مورد استقبال     است   و در برگيرنده     بسيار مناسب   از فرهنگ )  1951
 :گويـد    مـي    فرهنـگ    ميـد در تعريـف     .  است   قرار گرفته  “ مديريت”   و از جمله     مختلف  هاي  رشته

   مـشترك    كـه    و سنن   ، باورها، عادات     آموختني   از رفتارهاي   اي  مجموعه از    ست ا  عبارت  فرهنگ«
شـوند     مـي    جامعـه    وارد آن    آنكـه  ديگر   توسـط    متـوالي   اي   گونـه    و به    از افراد است     گروهي  ميان

  )10 : 1378،  فرهنگي (».شوند ي  م  كار گرفته  و به آموخته
  

   فرهنگ سازماني .ب 
 .  اسـت    شـده    در نظـر گرفتـه       مؤثر در عملكرد سازمان      عامل   عنوان   به “ي سازمان  فرهنگ”  مفهوم
 تعهـد     تحكيم   باشد، به    يافته   گسترش   و كاركنان    مديريت   بين   خوبي   به   كه   كاري   مناسب  فرهنگ

  .گــردد  بــاالتر منجــر مــي وري  ، عملكــرد كــاراتر و عمومــاً بهــره ، ارتقــاء اخالقيــات ســازماني
 )Hampton, 1990(  

   مـشاركتي  “ سازماني  فرهنگ” تأثير بر     شاهدي   عنوان   به   ژاپني  هاي   اخير شركت   هاي  موفقيت
   و كاركنان    مديريت   بين   مشترك  هاي  ارزش. گردند   مي  اند، تلقي    يافته   و تداوم    پرورش   دقت   به  كه

   كاركنـان    برانگيختن  براي   روشي  عنوان  به   حساس  هاي   جنبه   بيانگر اهميت   هايي   شركت  در چنين 
 ة پديـد    ايـن  ِ   غربـي   گـران   مشاهده. شود    مي   در نظر گرفته     مشخص   اهداف   به   دستيابي  در جهت 

،    فرهنـگ   طور مكرر بر مفهوم     كنند، به    را بيان   موفقهاي    سازمان  هاي  اند ويژگي    كوشيده   كه  ژاپني
   سـازمان   كاري   نيروهاي  اند كه    تأكيد كرده   ي، عقايد و فرضيات      معنوي  هاي   ارزش   و سرايت   قدرت
  . دارند  وابستگي بدان
   مـشترك  طـور     بـه    سازمان   اعضاي   كه   است   مهم   از فرضيات   اي   مجموعه “ سازماني  فرهنگ”

    اسـت   “ فـرد   شخصيت”   شبيه   سازماني  فرهنگ.  را دارد    خودش   فرهنگ  هر سازماني . اند  پذيرفته
.   اسـت   هايـشان    فعاليـت    انجـام    براي   اشخاص   در هدايت   بخشد و محور اصلي      او معنا مي     به  كه

   سـازمان    اعـضاي    بـين    مـشترك   ، فرضـيات     آنهاست   رفتار افراد متأثر از شخصيت      كهگونه    همان
   را به  مهم  فرضيات گاه آن.  ستها سازمانها در   و فعاليت ، نظرات  رفتاري  از الگوهاي اي مجموعه

 و    افـراد مختلـف      در ميان    بسيار جالب    موضوعي “  سازماني  فرهنگ”  .دهند   مي   توضيح   شكل  اين
   از فرهنـگ    انـد تـا تعـاريفي        كوشـيده    زيـادي   ن و محققـا     است “   مديريت  ادبيات”طور در    همين
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اختار، سـ ( بـر      كـه    اسـت    عواملي   در تشريح    اكثر آنها تالش   “   مشترك  وجه”.  دهند   ارائه  سازماني
   است  عقايد و انتظاراتي  شامل  عوامل  مجموعه اين. گذارند ميتأثير   سازمان)  وري عملكرد و بهره

   رفتار سـازماني    به   كه   است   را ايجاد كرده     و هنجارهايي    است   مشترك   سازمان   اعضاي   در بين   كه
  ، فرهنـگ    در واقـع  .  هـستند   زمان سـا    فرهنگ   در برگيرنده    سازماني   رفتارهاي  اين. دهد   مي  شكل

، نمادهـا و       زبـان    از طريق   متناوبطور    به و   شود    مي آشكار     سازمان   اعتقادي   در سيستم   سازماني
  فرهنـگ . گـردد    مـي   ، بيـان     است   اعتقادي   از سيستم    رفتار ناشي    كننده   منعكس   كه   و رسوم   آداب

 هـر   ة كننـد    تفكيك   ديگر، عامل    و از سوي    سازمان   داخل ي اجزا   سو پيونددهنده    از يك   سازماني
  )Williams, 1994 (.ست ها سازمان از ديگر  سازمان

  
    آن  و ويژگي“ رسانه” در   سازماني  فرهنگ انواع. 2

 از   سيـستمي «،     سـازماني    منظور از فرهنگ     نظر دارند كه     مورد اتفاق    در اين   نظران  از صاحب    بسياري
 دو   تفكيـك   باعـث   ويژگي  دارند و همين  آن  به  نسبت  سازمان  يكي اعضا   كه ست ا   مشترك  استنباط
   قـسمت   ماند كـه     مي   يخ   كوه   مانند يك    سازمان  يك«  : معتقد است   فرنچ. »گردد   از يكديگر مي    سازمان
 ديگـر از    بعضي».  است  سازمان  قرار دارد، فرهنگ  زير آب    تغيير، آنچه   در اين .   است  مرئينا   آن  ةعمد

  .دانند  مي  سازمان  فرهنگ  عنوان  را به  و غيررسمي  رسمي ة هر دو جنب نويسندگان
  هـاي   ويژگـي  اي  هستند؛ از مجموعه  از آن  مشترك  استنباط  داراي  آن   اعضاي   كه   سيستم   يك
.   اسـت   قائـل  ا ارزش آنهـ  گـذارد يـا بـراي     مـي    آنهـا ارج     به   سازمان   كه   است   شده   تشكيل  اصلي
ننـد  ك   را مـشخص     سازمان  توانند فرهنگ    مي   كه  اي   عمده  هاي  ها يا شاخص     ويژگي   اين  ترين مهم

 : ند ازا عبارت
  آنها بر يكديگرتأثيرانواع فرهنگ سازماني حاكم بر مطبوعات ايران و   1الگوي 

 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  .1378، دوره دكترا،  اي هاي رسانه دكتر علي اكبر فرهنگي، درس مديريت سازمان. ت نقش فرهنگ سازماني در مديريت مطبوعا: منبع

 فرهنگ سازماني علمي. 2

 فرهنگ سازماني ارشديت.1

 فرهنگ سازماني مستبدانه يا نظامي.4

پذيري فرهنگ سازماني و ريسك.3
انواع فرهنگ
سازماني در 
 مطبوعات
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 مراحـل   خواهنـد از     مي   افراد مستقر در آن      كه   است   محلي   مكتب . يا علمي    مكتبي   فرهنگ .الف
  در  . شـوند    اسـتاد و خبـره       يابند و در آن     ند، آگاهي ا   مشغول   آن   به   كه  يي ها   كار ةهماجرا و انجام    

ها هـستند و       دانشگاه  التحصيالن   فارغ   و استخدام    بيشتر درصدد جذب    راهبرد   تدوين   سازمان  اين
. كننـد   مـي   تربيـت   خـاص   وظايف  و انجام  تخصصي كارهاي راهبرد     ارزيابي  آنها را براي    سپس

   سـازماني    فرهنـگ   نوعاين  . گاهي دائم است   موقت و  ام نيمه  بر استخد  ها    سازمان   نوع  تأكيد اين 
  )172  :1978 ، رابينز پي (.ترند  اثربخش“ ثابت هاي محيط”در 

  

 دهنـد و      خـرج    بـه   خواهند ابتكار عمـل      مي   كه   كساني  برايها    سازمان   اين . يگروه   فرهنگ .ب
   توليـد تعيـين      ميـزان    بـر مبنـاي     در اينجا پاداش  . ستا موعود     دارند بهشت    بااليي “خطرپذيري”

دهنـد و دسـتمزد يـا          افـراد مـي      بـه    زيـادي    عمـل   آزاديهـا     سازمان   اين   كه  از آنجايي . گردد مي
 چالـشگر و      افراد و داوطلبان    ة هم   روي   آنها به   رو درِ    از اين  ،كنند   مي   پرداخت   كالني  هاي  حقوق
  نمونه.   است   عمل  ي و آزاد   پذيري  خطر،     تأكيد بر نوآفريني   ها    سازمان  در اين .   باز است   طلب جاه

هـا ي     سـازمان ،    تبليغـاتي هـا ي      سـازمان ،     حقـوقي   هـا، مـشاوران     ، بانك ها    سازمان  گونه بارز اين 
  )173 :همان (. دارند  زيادي  متغير اثربخشي  در محيط  هستند، كه  و حسابرسي حسابداري

  

   امنيـت   مـسئلة  در آنهـا      ه كـ    است   اين ها    سازمان   بارز اين    خصوصيت .  يا سنگري    دژ نظامي  .ج
دژ ” پژوهشگر آنها را       اين   كه  يهاي    سازمان از    بسياري.   برخوردار نيست    بااليي   از اهميت   شغلي
   رو بـراي   ندارنـد؛ از ايـن    شـغلي   امنيـت   بـه   تعهدي   نوع  ، هيچ    است   ناميده “ سنگري” يا   “نظامي
   فرهنـگ    نـوع   ايـن .  كار خـود را تغييـر دهنـد          دارند مرتباً محل     دوست   كه   است   مناسب  كساني

  عمـده : نـد از  ا   عبـارت  هـا     سـازمان   گونه  اين  ةنمون.  تأكيد دارد    سازمان   و بقاي    بر حفظ   سازماني
  )173 : همان( .باشند  ميندتر  اثربخش  ثابت  در محيط ها و نظير آنها كه ، هتل  بزرگ هاي فروشي

   از آنهـا داراي     بـسياري  . داد   جـاي    چهار گروه    از اين   در يكي توان    نمي ها  سازمان از    بسياري
 چهـار   ايـن . گذراننـد   را مـي   انتقالي  مراحل  هم  ها هستند؛ برخي     از فرهنگ   اي   يا مجموعه   تركيب
   بـين    سـازگاري    نمايـد و اينكـه       خود جـذب     را به    مختلف  هاي  توانند شخصيت    مي   فرهنگ  نوع

  . او باشد  مسير ترقي كننده تواند تعيين  افراد مي صيت و شخ  سازماني فرهنگ
  

    مطبوعات  در مديريت  سازماني  فرهنگ نقش. 3
   اول.   دارد   بر عهـده     گوناگوني  كند يا وظايف     ايفا مي    متفاوتي  هاي   نقش  ، فرهنگ    سازمان  در يك 
   تفكيـك   را از هـم   هـا     ازمانسـ   ؛ يعنـي     اسـت  “مرز سـازماني  ”  ةكنند  تعيين   سازماني   فرهنگ  اينكه
   باعث    فرهنگ   سوم. كند   مي   تزريق   سازمان   پيكر اعضاي    به » هويت  احساس” ، نوعي   دوم. كند  مي
 فرد   شخصي  بيشتر از منافع  وجود بيايد كه  به  چيزي  به  نسبت“تعهد”   در افراد نوعي  كهشود  مي

 از نظـر   فرهنـگ . گـردد   مـي   اجتمـاعي   سيـستم “ و پايداري   ثبات”   موجب  ، فرهنگ   چهارم.  است
ـ   توانـد از طريـق       مي  آيد كه    مي   حساب   به “ چسب”   نوعي   عنوان   به  اجتماعي    اسـتانداردهاي  ة ارائ
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   كنتـرل    عامـل    يـك    عنـوان    بـه    فرهنـگ   سـرانجام .  كنـد    متصل   هم   را به    سازمان  ، اجزاي   مناسب
  . كند  را مشخص  مسابقه  و قوانين تواند مقررات آيد و مي  مي  حساب به

گـذارد،     اثـر مـي      سـازمان    بر رفتـار اعـضاي       كه   عاملي   عنوان   به   فرهنگ   نقش 1990  ةدر ده 
   افقـي   سـاختارها در سـطح  . شـد   گـسترده   يا قلمرو كنتـرل  حوزهها  سازماندر .  پيدا كرد   اهميت
 يـا     شـد و اختيـارات       كارها كاسـته     بودن   رسمي   از ميزان  . شد   تشكيل  هايي   گروه . يافت  گسترش
 از    كـه  “  مـشترك   استنباط”   نام   به  اي  وجود پديده .   است   شده   داده   كاركنان   بيشتر به   هاي  مسئوليت

 در    سـازمان    اعضاي ة هم   كه   است   را تأييد كرده     واقعيت   اين   است   قوي   فرهنگ   يك  آوردهاي ره
  )20 :انهم (. شوند  مي  مسيرهدايت يك

از .  دارد   اهميـت    چيـزي    دهنـد و چـه       انجـام    كارها را چگونـه     كه: گويد   افراد مي    به  فرهنگ
   ضـعيف    ابهام  گردد تا پديده     مي  ، زيرا موجب     ارزشمند است    فرهنگ   كارگر يا كارمند اين     ديدگاه

  )25  :همان( . خواهد بود  سازمان  نفع  اينها به  كه  نيست شود و ترديدي
   سـازمان    اثربخـشي    افزايش   موجب   كه  هايي   با ارزش    سازمان   اعضاي   مشترك  هاي  اگر ارزش 

. گـردد   پديـدار مـي    سـازمان   در ترازنامه  بدهي  قلم   يك   صورت   به   مغاير باشند، فرهنگ   شود    مي
شـوند،    مـي    سـازمان    اثربخشي   افزايش   موجب   كه  هايي   با ارزش    مشترك  هاي   اگر ارزش   همچنين
در آنجـا   .  آورد   حـساب    به “بدهي”   قلم   يك   عنوان   را به    و سازگار نباشند، بايد فرهنگ      هماهنگ

   بـه  “  محيطـي   عوامـل ”اگـر   .   اسـت    مـشاهده    بهتر قابـل     پديده  ، اين “پوياست”   سازمان   محيط  كه
.   نخواهـد داشـت      دوام   بـر سـازمان      حاكم   قرار گيرند، فرهنگ     سريع   تغييرات   دستخوش  سرعت
   بـه   ياقالم داراي    صورتي   به گرو شود، فرهن   ه روب “ و پايدار   ثابت”   با محيطي    اگر سازمان   بنابراين
  هـاي   يا ساير گروه ، قوميت  را از نژاد، جنس      مجبور شود افرادي     شركت  يا هرگاه . آيد   مي  حساب
   و مـشكالت     بـا مـسائل    ، باشـند   ر متفـاوت   كـا    نيروي   افراد با اكثريت    ند و اين  ك   استخدام  اقليت
 كـار    نيروي  ناهمگوني  بر سر راه  موانعي   صورت   به   سازمان  رو خواهد شد و فرهنگ     ه روب  زيادي

 )180 :همان (.گردد  مي  تلقي  بدهي درخواهد آمد و نوعي
  
  “ مطبوعات” در   سازماني هاي  فرهنگ گيري  و شكل  پيدايش شيوه. 4

   گذشته  به دهد تا حد زيادي      مي   كارها را انجام     سازمان   يك   كه  اي  ها و شيوه    ، سنت   م و رسو   آداب
  بنـابراين .  دارد  ، بستگي    است  ها داشته    تالش   در اين    سازمان   آن   كه  آميزي   موفقيت   و تجربيات   آن
   نقـش    آن   اوليه  گ ايجاد فرهن  ة در صحن    سازمان   يك “بنيانگذاران” يا     مؤسسات  كه:   گفت  توان  مي

   يـا تعـاملي    متقابـل   روابـط ة و نتيج  محصول  سازماني فرهنگ. كنند  ايفا مي  و بسيار حياتي   اصلي
   :  بين است

 در بـدو      مطبوعاتي   سازمان   اعضاي   آنچه .2 ؛  روزنامه   بنيانگذاران   مورد قبول    و اصول    تعصبات .1
  )200 :همان( .گردد ، برقرار مي  خواهند آموخت بعداً  آنچه.3آموزند و نيز   مي استخدام
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 آشـنا  “  سـازماني  فرهنـگ ” زيـر بـا    هاي  از طريقه توان   را مي    روزنامه   شده   استخدام  افراد تازه 
  :نمود

   ؛  و غيررسمي  رسمي  از طريق.1 
  ؛ جمعي  يا دسته  فردي  صورت  به.2 
 ة دور  بايـد در يـك    سـازمان   داخـل   به رد از خارج ف  انتقالةمرحل( يا متغير     ثابت   زماني   دوره .3 

  ؛) متغير ة دور  شود يا در يك  انجام  زماني معين
   يـا الگـو عمـل        مربـي    عنـوان    بـه    كسي   راهنماييِ   يا بدون    با راهنمايي   شده   استخدام   فرد تازه  .4 

  ؛آيد  در مي  سازمان  عضويت  و بهكند مي
 وارد را تأييـد كنـد يـا           تـازه    يـك    هويت   كه   است   اين  دنبال ه ب  وعاتي مطب   سازمان   آيا مديريت  .5

   را از او بگيرد؟  وي هويت
   فلسفه  اين.  باشد “ روزنامه   بنيانگذاران  فلسفه” جزء    تواند چيزي    نمي   سازماني   فرهنگ “منشأ”
   شـديدي   گيرند، اثرات   ي قرار م    مورد استفاده    استخدام فرايند در     كه  هايي   فرد بر شاخص     توجه  به
  اينكـه .  بگيـرد    شكل   كلي  تا جو  شود    مي   باعث   سازمان   عالي   مديريت   كنوني  اقدامات. گذارد  مي

 فراينـد  در     دارد كه    بستگي  مسئلة   اين   آشنا گردند به     سازماني   افراد بتوانند با فرهنگ      اندازه  تا چه 
 مـورد نظـر       افـراد دارنـد بـا آنچـه          را كـه    هـايي   واند ارزش  بت   اندازه   تا چه    افراد، سازمان   گزينش
  )92  :همان (. دهد طبيق، ت  است مديريت
  

    در مطبوعات  سازماني  تغيير فرهنگةشيو. 5
 .تواننـد تغييـر كننـد       هـا مـي      فرهنگ  ، ولي    است   بسيار مشكل    سازمان   يك   هر چند تغيير فرهنگ   

  )97  :همان (. تواند تغيير كند  زير مي  در شرايط  سازمان  يك فرهنگ
ـ    مـي   م موجـود را بـر هـ        ع وضـ    كه   است  اي   ضربه  رانـ بح . شديد   بحران  ـك ي .الف     د و ـزن

  .برد  مي الؤ را زير س  بر سازمان  حاكم  فرهنگ جوديتمو
گيـرد، احتمـاالً       قرار مـي     شركت   سازماني   هرم   در رأس    كه   رهبر جديدي  .  تغيير در رهبري    .ب

 در   پندارد كـه     مي  گيرد و چنين     در نظر مي     سازمان   جديد را براي    هاي   از ارزش   اي  موعهمج
  . جويد  تمسك هايي  ارزش  چنين  موجود بايد به برابر بحران

   محـدوديت    بـر آن     حاكم   نوپاتر باشد، فرهنگ      هر قدر سازمان    . و نوپا   وچكك هاي  سازمان .ج
   صـورتي    بـه    آن   باشد، مـديريت     كوچك   اگر سازمان    شيوه   همين  به.   خواهد داشت   كمتري
  . نمايد  جديد را ترويج هاي تواند ارزش تر مي راحت

   بـه    نـسبت    سـازمان    فراگيرتر باشد و هر قـدر اعـضاي          فرهنگ   هر قدر يك   .  ضعيف   فرهنگ .د
. خواهـد شـد   تـر      مـشكل    آن   باشـند تغييـر دادن       داشـته    نظر بيـشتري     توافق   آن  هاي  ارزش

   تغييـرات   تر دستخوش    راحت   قوي  هاي   با فرهنگ    در مقايسه    ضعيف  هاي  ، فرهنگ   برعكس
  . قرار خواهند گرفت
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  :  زير را در نظر گرفت  تغيير نمايد، بايد مراتب  سازماني  فرهنگ  يك  كند كه  ايجاب اگر شرايط
  خـود را بـه    )  گفتـار   نـه ( رفتـار     وع و ن   بگيرند   را برعهده    مثبتي   نقش   عالي سازمان   مديران .1

  )120  :همان (. از آنها تقليد كنند  ديگران  در آورند كه  الگويي صورت
   جـايگزين   تـا  داد     رواج  ا   ر  تـازه    و رسـوم     و آداب   كـرد    خلـق    جديـدي   هـاي   بايد داستان  .2

  . بود  ابهام  آنها در پرده  موجوديت  شود كه هايي سنت
   در پـي     كه  قرار گيرند    مورد تأييد و حمايت      يا كساني    داده شوند  فيع و تر    انتخاب  افرادي .3

  . جديد باشند هاي  ارزش ترويج
 سـازگار     نـوين   هاي   با ارزش    جديد سازماني    افراد با فرهنگ     و آشنا ساختن     معارفه فرايند .4

  .باشد
  .يرند جديد مورد تأييد قرار گ هاي  ارزش  تا مجموع را تغيير داد  پاداش سيستم .5
   اجرايـي    ضـمانت    كه   رسمي   و مقررات    قوانين  ا را ب    سازماني   نانوشته  هنجارها و معيارهاي   .6

  . كرد دارند، جايگزين
 را   كنـوني  هـاي   زير مجموعـه    سازماني   مختلف  هاي   و مقام  ها  ست افراد در پ     و انتقال   با نقل  .7

  .  ساخت دگرگون
   كامـل    از اعتماد و اطمينان      حاكي   كه   يا محيطي   جو  افراد و يا ايجاد      دادن  در اثر مشاركت   .8

 . باشند  داشته  نظر كامل  توافق  با هم  وجود آورد كه  به هايي اعضاء باشد، گروه
  

   مطبوعـاتي    سـازمان    در فرهنـگ     يا تغيير ناگهـاني      تحول اعثخود ب   پيشنهادها خودبه    اين  اجراي
   سـال    مقيـاس    برحـسب    كـه    اسـت    بلنـد مـدت    فراينـد    يك   سازماني   فرهنگ   بلكه ،نخواهد شد 

  )100  :همان (. تغيير داد توان  را مي  سازماني  فرهنگ  گفت توان  مي ولي. شود مي  گيري اندازه
  

    در مطبوعات“  شغلي رضايت” با   سازماني  فرهنگ رابطه. 6
،    پـاداش    پرداخت  ة، ساختار، شيو    الل و استق    عمل   آزادي   مانند ميزان    از عواملي    سازمان   كاركنان
 از   كلـي  هـاي   برداشـت  ايـن .  دارنـد   ذهنـي   قـضاوت  نوعي...  و  مديران هاي  و حمايت  صميميت
   خـود بگيـرد و ايـن         به   خاص   شكلي   آن   يا شخصيت    سازماني  گردد تا فرهنگ     مي   باعث  سازمان
 اثـر     سـازمان    اعـضاي    شـغلي    و رضـايت   ، بر عملكرد     غير مطلوب    و چه    مطلوب  ها چه   پنداشت

  )80  :همان (.آيند  وجود مي  به تري  قوي هاي  فرهنگ گذارند و در نتيجه مي
 افـراد   “  شـغلي   عملكرد و رضايت  ” بر     سازماني   و شواهد موجود، فرهنگ      مدارك   به  با توجه 

   بسيار قـوي     رابطه   فرد يك    شغلي   و رضايت    سازمان   فرهنگ  بين.  ندارند   و يكساني    مشابه  اثرات
   حـساب    بـه   كننـده    تعـديل    عامـل    يـك    عنوان   به   فردي  هاي   تفاوت   ميان   در اين   وجود دارد، ولي  

 باشـد،     وجـود داشـته      تجـانس    سـازمان    و فرهنگ    فردي   نيازهاي   اگر بين    كه   معني  بدين. آيد  مي
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  تـوان    مـي   بنـابراين .  خواهد رسيد    ميزان  باالترين   به   سازمان   آن   و اعضاي    كاركنان   شغلي  رضايت
،    اسـت    يا برداشتي    پنداشت   از كار در گروه      كاركنان   شغلي   رضايت   ميزان   كه   گرفت   نتيجه  چنين
  ).10 :همان( دارند    سازماني  آنها از فرهنگ كه

   يـك   نقـش  نولوژي و تك ،  نيست   مشخص   و عملكرد افراد چندان      سازماني   فرهنگ   بين  رابطه
 سـازگار باشـد،       بـا تكنولـوژي      بـر سـازمان      حـاكم   اگر فرهنگ . ندك    را ايفا مي    كننده   تعديل  عامل

 ة باشـد و از پديـد       القخـ  و     غيررسـمي    سازمان   يك  اگر فرهنگ .   خواهد يافت   عملكرد افزايش 
 غير   تكنولوژي يابد كه ي م  عملكرد افزايش  در صورتي گاه ند، آنك   حمايت  و تعارض خطرپذيري
   دوري   تعـارض   ة باشد و از پديـد       ضدريسك   ساختار رسمي    داراي   سازمان  اگر . باشد  يكنواخت

   عملكـرد افـزايش      در صـورتي    گـاه  ، آن    از كاركنان    كند نه    از توليد طرفداري     آن  جويد و رهبري  
  )97 :همان (. كند فاده است  يكنواخت  از تكنولوژي  سازمان يابد، كه مي

 
 
  

    سازمان  فرهنگ گيري  شكل شيوه  2نمودار  
 
 
  
  

 
  
  
  
  
  

  
  101   ص، رابينز  پي  استيفن، رفتار سازماني مديريت :منبع

هايشاخص
 گزينش

فلسفه بنيانگذاران
 سازمان

  

  سازمانفرهنگ

  پذيرفتن فرد
 در سازمان

مديريت عالي
 سازمان
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  )مطبوعات( انهرسرشد فرهنگ سازماني در  هاي ظهور و شاخص  3الگوي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صل پاداش و انگيزش و احترام به سلسله مراتب اداري و تجربيگيري ا شكل. 1
  

  افزايش شمارگان به همراه موفقيت در كسب سود و درآمد. 2
 

  ها و سياستگذاري گيري نگاران در تصميم مشاركت دادن روزنامه. 3
 

  )اصل حمايت(ازماني نگاران در مقابل فشارهاي محيطي و س حمايت مادي و معنوي مديريت سازمان از روزنامه .4
 

  رشد حس عالقه به كار نگرش مثبت به كار. 5
 

  نگاران در مالكيت و مديريت روزنامه شريك و سهيم كردن روزنامه. 6
 

  هاي مطبوعاتي كسب موفقيد در رقابت. 7
 

  كسب وجهه در نزد افكارعمومي جامعه و جذب مخاطبان فكري گوناگون. 8
 

   ميان كاركنان به خاطر عضويترشد حس سربلندي و وقار در .9
  ها در روزنامه در مقايسه با ساير روزنامه

 
  ها بندي تخصص فضاي سالم سازماني و هويت دادن به كاركنان براساس درجه. 10

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــع ــانه  :منب ــديريت رس ــازماني در م ــي، درس. نقــش فرهنــگ س ــر فرهنگ ــي اكب ــازمانعل ــديريت س ــاتي،  م ــاي مطبوع   ه
  .1378دوره دكترا ، 

  
    رسانه  مديريت  الگوهاي گيري  در شكل  سازماني  فرهنگ نقش. 7

  

  ؟چيست   رسانه مديريت
  هـا پـيش    ساير حرف  پاي به  پا اي  رسانه هاي  شركت ، براي   آينده  ، در دهة  “ انساني   منابع  نيازهاي”

 در  پوسـتان   و رنگـين    ظهور زنـان    ، از جمله     تغيير كاركنان    حال شناسي در   جمعيت.  خواهند رفت 
قـرار خواهـد   تـأثير     كار را نيز تحـت   مفاهيم گذارد، بلكه ميتأثير  كار  چهره در  تنها ، نه   مديريت

كنـد،     مـي    را ايجـاب     محـوري    تـصميم   هـاي    از شـيوه     استفاده   و سود همچنان     رقابت  گرچه. داد
  ),Willis 1997 ( .  آنها قرار خواهد گرفت  كاري  و تجارب تاريختأثير   تحت ران مدي هاي انتخاب
مـدار،     مرجـع   هـاي   شـيوه . پذيرند   مسئوليت   خواهند داد كه     شكل   را كساني    رهبري  هاي  شيوه
  هـاي    شـيوه    آن  ات مـواز    نابود نخواهند شد، امـا بـه         كلي   احتماالً به    پايين   و از باال به     كننده كنترل
 باشـند و      با بحران    رويارويي  ة آماد  انديشي كه   ، افراد روشن    در آينده .   خواهند گرفت    شكل  نويني

 متعهــد و  اي  حرفــه  نيروهــاي  نيازهــاي  ارضــاي  را بــراي  مطلــوب  كــاري هــاي بتواننــد محــيط
هـا    ترين   و باهوش   اترين بتوانند توان    كه  رهبراني.  آورند، مورد نياز خواهد بود       فراهم  كرده  تحصيل
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   ايـن    كـه   مـديراني  نيهمچن. اند   كار بسيار با ارزش      كمبود نيروي    هنگام   بكشانند، به    عرصه  را به 
  )Ibid( .كنند، مورد نيازند  مي  بدل  عالي  كنندگاني  شركت  جديد را به كاركنان

   و فضاي   نمادها، زبان . ود  ش  ميتر    تر و مهم     مهم   رهبري   براي “ فرهنگي  محتواي”،    و سرانجام 
 نيـاز     آينـده   رهبـران .  خواهند بـود     و فناوري   ، رقابتي   شناختي   جمعيت   تحوالت  كنندة  كار منعكس 

  . كنند  كار تدوين  و در محيط  كنند آنها را از نو تعريف  جديد را درك  مفاهيم دارند كه
 خواهنـد شـد و       پارچـه   يك  اي   و حرفه   المللي   بين  هاي  ، فرهنگ “ها  ضدفرهنگ”،  “ها  فرهنگ  پاره”

  .  كار خواهند يافت  بر نيروي  موروثي  و محو فشارهاي  كاهش  براي هايي  راه  موفق رهبران
   و دسـتمزد كاركنـان       حقـوق   ، پرداخـت  ها  سازمان  خودِ  تر از مسائلِ     رسانه مهم   نمديرا  براي
 از منظـر      بينجامـد كـه      فـردي   هـاي   گيري  م تصمي  تواند به    مي   خودمحوري   احساس  اين.  آنهاست
.   است  شود منطقي  آزموده  اي   حرفه   قوانين   اما اگر در چارچوب    ؛ نيست   درك   قابل   سنتي  مديريت

 دهـد، اصـالً     ادامـه   خـط   تـا تـه    مـاجرايي   اتمام  براينگار  روزنامه اگر   داند كه    مي  مدير روزنامه 
   همـه   ، اين   پرداخت  اضافه   به   چشمداشت   بدون  دارد كه   مي  را وا  نگار  روزنامه  آنچه.   نيست  عجيب
 او را    اي   حرفه   مسئوليت   تعهد او به    ، بلكه    و سختگير نيست     خشن   رئيس   كند، داشتن   كاري  اضافه

  )Ibid( .دارد  كار وا مي  اين به
   گرفـت  ان، تصميم ان  ينگار س  ، روزنامه   ، پيتر آرنت  )1991 (  فارس   خليج  ، در جنگ     مثال  براي

   خبـري    گـروه    شـهر بمانـد و يـك         از بغـداد، در ايـن        غربي  نگاران   روزنامه   همة   از عزيمت   پس
 را    كند، خطر مـرگ      را گزارش    جنگ   و خون    آتش   مرزهاي   بتواند از درون     آنكه  سي براي  بي سي

 خطـر     را به   شان   زندگي   بود كه   ادار نكرده  را و    آنان   خبرنگاران   اين   متبوع  مسلماً سازمان .  پذيرفت
 بدانند   توجه  جلب  يا تشنة  و احمق  را ديوانه  خبرنگاران ها اين  بعضي  است  ممكن گرچه. اندازند

 از    خبرنگـاران    مختلـف   هـاي    رده   در ميـان     بنامند، اما ايشان     ملي   امنيت   را مخل    ايشان  و يا حتي  
   آنـان    از آنچـه    بخشي كم   دست  كه  نظر داشتند    اتفاق  همه. ار شدند برخورد   عميق   و دركي   احترام

  ) Ibid( .  است  بوده“اي تعهد حرفه”   به بندي ، پاي  است  كرده  خطري  چنين  پذيرش را وادار به
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  به ترتيب اهميت) مطبوعات(هاي مهم مديريت رسانه  شاخص  4نمودار 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كسب درآمد و سودآوري و ادارة روزنامه. 1
  

  تالش براي افزايش شمارگان و سهم بازار. 2
  

  مقابله با رقباء از طريق نوآوري. 3
  

  ارزيابي سيستم مديريتي روزنامه. 4
  

  كسب وجهه و پايگاه اجتماعي در نزد مخاطبان. 5
  

  ه مديريت رسانه و بحرانآگاهي و احاطه ب. 6
  

  نگاران در اداره تحريريه مشاركت دادن روزنامه. 7
  

  نگاران در مديريت و مالكيت روزنامه سهيم كردن روزنامه. 8
  

  حفظ رضايتمندي كاركنان تحريريه. 9
  

  رشد امنيت شغلي كاركنان. 10
  

  كارگيري نيروي انساني تحصيلكرده و با تجربه به. 11
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  اي،  رسـانه هـاي   سـازمان اكبـر فرهنگـي، درس مـديريت     دكتـر علـي  . نقـش فرهنـگ سـازماني در مـديريت رسـانه       :منبع
  .1378 دوره دكترا،       

  

   در منطقـة     باشـند كـه      داشـته   اي  قدر تعهد حرفه    نيز آن    ساير كاركنان    كه   تصور كنيم   دشوار است 
در .  ندهند   از دست    را هم    داغ   خبرهاي   ذرات   آخرين   و خمپاره   نند تا زير تهديد بمب     بما  جنگي
   عـرب    آمريكـايي    مانـد، امـا كاركنـان        در عـراق     شخصي   و انتخاب    با ميل    آرنت  ، گرچه   حقيقت

   در منطقـة     بـر مانـدن      مبتنـي    نفتـي   هاي   شركت   درخواست   از پذيرش    اجتناب   سبب  آموكو را به  
  . قراردادند  مورد سرزنش جنگي
. دهـد    مـي    نيز خود را نشان      روزمره   غيربحرانيِ  در شرايط   كار   و تعهد به     استقالل   روحية  اين
  هـاي   و محدوديت  حقوق از حدودِ   گاهي  اند كه    ديده  ها خود را رويارو با كاركناني        رسانه  مديران

. انـد   اخبـار كـشانده    و يـا اتـاق    از تلويزيـون   بيـرون  ا به كار ر و  اند   فراتر رفته   اي   حرفه  مسئوليت
 از    برخـي    كنند كه    نرم   و پنجه    دست   حقيقت   بايد با اين     رسانه  ، مديران   يادآور شديم كه   ناهمچن

  چنـين .  خـود وفـادار نباشـند        كارفرمـاي    بـه    اقتصادي   امنيت   بر اثر نداشتن     است   ممكن  كاركنان
:  اظهار داشت ) 1980( هكر   . )Ibid( افتد   مي   اتفاق  اي   حرفه  هاي  نيز بر اثر وابستگي      گاهي  اي  پديده

   خـود وفـادار      سـازمان   ، بـه     كلمـه    كامـل    معنـاي    خبرنگار بـه     كه   معناست   بدين  “ بودن  اي  حرفه”
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 كـار    نـة  و اتحـاد در زمي       يكـساني    احساس   با ديگران   اي   از نظر حرفه     كه  ، كاركناني   يعني.   نيست
  هـاي    همبستگي  ، اين    گروهي  هاي  در رسانه . طلبند   را مي    خاصي   مديريتي  هاي  خود دارند، چالش  

   اهميتِ   دربارة   يكسان  هاي  ها با احساس    ، انگيزه    مشابه   آموزشي ـ    تربيتي  هاي   زمينه   علت  ، به   كاري
  .آورد  وجود مي هبرا  كار   در فضاي  مشترك  تجارب  و يا حتي  اجتماع رد  حرفه

 از    برخـي    كـه    باشد، آشـكار اسـت       هرچه “كار” با   “ اي  حرفه” پيوند     اين   آشكار يا پنهان    علل
   مهـم    سراسـري   هاي   از روزنامه    يكي   وجود دارد و مدير شخصي      اي   پديده  دانند چنين    مي  مديران

  گرچـه .  ندارنـد    شـباهت   ن سـازما   هـاي    از بخـش    يـك   هـيچ    خبر بـه    هاي   اتاق  دارد كه   اظهار مي 
  ها هماهنگ   ، توليد و ساير قسمت      ، بازاريابي   ، امور اداري     و تبليغات   ، آگهي    حسابداري  هاي  بخش
   خودشـان   خبر قلمرو فرمانروايي هاي كنند، بخش  كار مي  سازمان  مشترك   اهداف   در جهت   با هم 

 از   اما يكي  «: )Ibid( كند   مي   توصيف  گونه اين را     پديده  ، اين 1991 در    اي  او در مصاحبه  . را دارند 
   اعمـال   آنجـا مـديريتي   .   اسـت  “ خبـر   سـردبيري ”   بخش  ها در هر روزنامه      بخش  مهارناپذيرترين

كننـد و    مـي   و تجربه   را تمرين   نگاري   وفادارند؛ آنها روزنامه    نگاري   روزنامه   به  آنها فقط . شود  مين
كننـد و      مـي   چيـز شـك     همه   به   بخش   اين  خبرنگاران. كنند   مي  لقي ت “  مخالفت  را نوعي   مديريت”

  كنـد كـه    ايجاد مـي   فضايي  و اين،ها هستند  پديده  در پشت   پنهان   واقعيت   درصدد كشف   همواره
  رهبـري  ) 1991، اكتبـر       شخـصي   ارتبـاط  (».كنند   نمي   را استشمام    اعتماد واقعي    بوي   در آن   آنان

   باشند كـه    قدر پخته   آن   خدمتگزاران  افتد، مگر آنكه     نمي   اتفاق   سنتي   منسجم  ظام ن  فرهمند در يك  
  نگـاران    و تـاريخ    پـردازان   نظريـه  . برگزيننـد    بـر شخـصيت      متكـي    رهبري   را از طريق    رستگاري
ا وجود ه  رسانه  كاركنان  در ميان اساسيهايي  تفاوت اي  از نظر حرفه اند كه  توافق  بر اين ارتباطات

  .  است  هر رسانه“منشأ اولية” از  ها ناشي  تفاوت  اين ند كها دارد و بر آن
 بـر سـود     مبتنـي   اصولي  و اعتقاد به    ، بر درك     آگهي   و ساخت    تبليغ   و عمل   ، نظريه    مثال  براي

هـا    وزنامـه  و ر    گرفتـه   تئ نش   بر تفريح    مبتني   از عالئق    تلويزيون ـ راديو   شد و صنعت     نهاده  بنيان
   سياسـي    سـاختارهاي   ها برعليـه    ، روزنامه   در واقع . اند   بوده   تاريخي   نهادين   برخوردهاي  محصول
   تهـاجم    بـه    دسـت    و غيره    نظامي  ، ساختارهاي    مذهبي  هاي  ، گروه   اي  حرفههاي    سازمان،    حكومتي

  صـداي ” را    انگـذار آمريكـا آن     بني   پـدران    از آنچه    حفاظت   براي   اصالحيه  در آمريكا، اولين  . زدند
   تضاد و برخورد بين ند كها  بر آن ، برخي بنابر اين.  شد خواندند، نوشته  مي“ آينده  مخالفت بحراني
 . نيز قرار گيرد    پذير باشد و مورد حمايت       بيني   بايد پيش    رسانه   يك  هاي   خبر و ساير بخش     بخش

)Ibid (  
   آن   خـود بدانـد و در تعيـين          را هويت    آن   است   مايل  ه باشد ك    فردي   شخصيتي  بايد انعكاس 

   كـردن    شخـصي    برداشـت   ايـن .  باشد   داشته   نبايد باشد، نقش     بايد باشد و آنچه      محصولش  آنچه
 از    اهـدافي    نتيجـة    جـاي    بـه  “رهبر فرهمند ”   يك   ديدگاه   انعكاس   منزلة   به   آن   و خلق  “ خبر  اتاق”

  )  Ibid(.   جديد نيست  رسانه اندركاران  دست  بنمايد، اما براي د عجيب، شاي  شده  تعيين پيش
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   در ايران  رسانه مديريتهاي  نگاهي به چالش .8
 در  دهنـد  مـي هـا تـشكيل        نشريه كه حدود يكصد عنوان آن را روزنامه        1900 هم اكنون بيش از     

داراي مجـوز همـراه بـا       همچنين تعداد ده خبرگزاري غيردولتي      . رسد  سراسر كشور به چاپ مي    
سرشـماري واحـدها و شـاغالن       ”بـر اسـاس     . ها فعاليت دارنـد      نمايندگي در استان   300بيش از   

 نفـر  30439 تعداد شاغالن اين عرصه بـالغ بـر   1385 در سال “ها عرصه مطبوعات و خبرگزاري   
ــز    ــين تعــداد خبرنگــاران آزاد در سراســر كــشور ني   . نفــر اســت603,13اعــالم شــده وهمچن

 )11،37،47 :1386امپور، بهر(

، سـاير   كيهان و   اطالعاتتاريخ مطبوعات ايران گواه اين ادعا است كه به غير از دو روزنامه              
هاي قبل و بعد از انقالب بنا به داليل مخالف از ادامه روند چاپ مستمر بازمانـده و يـا                       روزنامه

 تعطيـل يـا از گردونـه        اغلب در كمند شرايط سياسي و فضاي اجتماعي بنا به داليلـي مختلـف             
  .اند حذف شده

به عقيده برخي اعطاي سوبسيد به هر شكل ممكن؛ شرايط رقابتي مطبوعات را از بين بـرده                 
اي  دغدغه اي بـراي كـسب سـود يارقابـت بـا سـاير                  و در اين حالت بسياري از مديران رسانه       

مديريت «را براي رشد ها را براي دوام در شرايط سخت ندارند و اين نگرش عمالً شرايط  رسانه
» مديريت هيئتـي  «نتيجه چنين نگرشي ظهور     .ريزي وسازماندهي آماده نمي سازد      يا برنامه » علمي

  .      است » اقتصاد رسانه «و كمرنگ شدن بحث 
هاي تلويزيـوني     شبكه» سازماندهي«هاي    يكي از سبك  » مديريت رسانه «هاي جديد     در نظريه 

. شـبكه تلويزيـوني اسـت     «يـا   » روزنامه«م حجم و كم تعداد      هاي مطبوعاتي طراحي ك     و سازمان 
 نيشتريـ  ب  مالي و انساني موجـود؛      تالش كنند كه با منابع     دي رسانه با  رانيمدبراساس اين ديدگاه    

 مثـال   يبـرا .  را تحقق بخشند   ي سازمان يها  آورند تا بتوانند اهداف و آرمان      دست  به را   يور بهره
كننـد كـه نـه تنهـا در عرصـه            ي را اداره مـ    يا رسـانه ؛  پرسـنل  نفـر    400 با   رهي شبكه الجز  رانيمد
 به  زي ن ان ان سي مثل   يالملل ني معتبر ب  يها  رسانه ي برا ي جد يبي بلكه رق  ستگذار ا ريثأ ت يالملل نيب

  .رود يشمار م
 را بـشناسد و  ازهـا ي را استخراج كند، ن ها تي با اتكا به شناخت خود اولو      دي رسانه با  تيريمد
  )1385زاده،  رضا قلي (. كنديري گمي كرده و تصميزير امه اساس برننيبر ا

رسانه در كشور ما، به دليل حوادث و وقايعي كه سير طبيعـي گـذار               » ساماندهي«مديريت و   
انقالب، جنگ و تحوالت عميق اجتمـاعي سـهم         . اند، جهتي غيرطبيعي يافته است      را مختل كرده  

هـا،    جملـه رسـانه     هـاي فرهنگـي، مـن       يرساختدر تمامي ز  » نظم تغيير «اي در به هم زدن        عمده
ها   همچنين از نگاه تاريخي، جغرافياي سياسي و اقتصادي، ايران همواره متضمن بحران           . اند  داشته

از ايـن رو، مطالعـه سـاماندهي رسـانه نيـز متـضمن              . هاي اجتماعي، فرهنگي بوده است      و كنش 
  )1383تاجيك،. (است» بحران جو«رويكردي 
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  :سترو روبهتوان گفت مطبوعات در ايران عمدتاً با پنج چالش مهم  بر اين اساس مي
   وضعيت نيروي انساني و امنيت شغلي.الف
   نوع مالكيت .ب
  هاي گوناگون مديريت ها و شيوه  سبك.ج
  )اقتصاد رسانه( درآمدزايي.د

  هاي حقوقي و تفسير از قانون و جرم مطبوعاتي   چالش.هـ 
  

هـاي    نيـروي انـساني وسـبك     (هايي همچـون       همواره بر شاخص   »مالكيت«به عقيده برخي نوع     
  . تأثيرگذار بوده و در بهبود يا افت كيفيت مطالب و محتواي رسانه نيز تأثيرگذار است ) مديريت

    
  نيروي انساني و امنيت شغلي  . الف

تعـداد     “هـا    واحدها و شاغالن عرصـه مطبوعـات و خبرگـزاري          85سرشماري سال   ”براساس  
 نفـر   960,30 همچنـين از     و زن   8191مـرد و     967,22 اين عرصه برحسب جنس شـامل      فعاالن

 ، نفر ديپلم  800,10  نفر زير ديپلم،   6024سواد،    نفر بي  349رساني كشور      شاغل در عرصه اطالع   
 نفـر داراي مـدرك      1416 نفر فـوق ليـسانس و        1970 نفر ليسانس،  7865فوق ديپلم،    نفر   2195

 نفر 1043 نفر شاغل با مدرك باالتر از ديپلم و غير دانشجو فقط 11 ,999از تعداد   . دكترا هستند 
البتـه شـايد بـه     ). 66،60،55: 1386بهرامپور، (بوده اند   » علوم ارتباطات «داراي مدرك تحصيلي    

التحصيالن  عقيدة برخي بخش عظيمي از فعاالن عرصه مطبوعات و حتي افراد مشهور آن از فارغ        
ؤال اين است كه چرا ورود به حـوزه تخصـصي و حـساس مطبوعـات               ساير رشته هستند، اما س    

قدر سهل و آسان بوده و حتي گاهي كار مطبوعاتي به عنوان شغل دوم يا براي كسب وجهه و  آن
  .شود انتخاب مي... 

هاي حوزة نيروي انـساني مطبوعـات در ايـران شـامل مـسائلي                با اين وضعيت عمده چالش    
  :همچون

اقتصادي، اجتماعي، فرهنگـي، سياسـي و       ( داليل  به عرصة مطبوعات به   ها    اي  ورود غير حرفه   •
  بدون آگاهي از قواعد حرفه اي و سازماني مطبوعات؛...) 

اندركاران و گرايش بـه تجربـي بـودن در مطبوعـات بـه جـاي                  تنوع مدارك تحصيلي دست    •
ده و   در مطبوعات ش   “كار ارزان ”اين وضعيت سبب بروز     . تجربه  جذب نيروهاي علمي و كم    

كساني كه داراي درك تحصيلي غيرمرتبط هستند بعضاً براي ادامة كـار حاضـر بـه پـذيرش                  
  شرايط روزنامه هستند؛

دليل ظهور نسل جديدي از فعاالن كـه داراي           كمرنگ شدن جايگاه پيشكسوتان مطبوعات به      •
  ها هستند؛ اي اهدافي متفاوت با حرفه

زايش عرضة نيروي انساني بر تقاضاي بـازار         و اف  “كاهش دستمزد ” و   “ها  اي  غير حرفه ”ورود   •
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نگاران و افـت انگيـزه شـغلي و كيفيـت ارائـه               حاصلش چند شغله شدن روزنامه    . مطبوعاتي
  مطلب است؛

  كاهش و گاهي نبود امنيت شغلي به داليل گوناگون؛ •
چـي در روزنامـه       تبديل شدن خبرنگاران به كارمندان مطبوعاتي و گاهي ايفاي نقش تلكـس            •

  .دستمزد كم و افت انگيزهدليل  به
  

  نوع مالكيت. ب
بـا  . ساز در اداره هر سازمان مطبوعاتي اسـت        هاي مهم و سرنوشت    نوع مالكيت يكي از شاخص    

ي مـشهور  ها روزنامهتلويزيوني يا هاي  شبكهشكوفايي و تكامل  ،گيري شكل هاي زمينهنگاهي به  
برخاسته از آن در سرنوشت يك رسـانه         هاي  انگيزهكه نوع مالكيت و     رسيم    ميدنيا به اين نتيجه     

  .   استتأثيرگذار چقدر 
هـا   سـانه  زيرا ر؛اي در ايران بدون توجه به نوع مالكيت آن غير ممكن است مطالعه هر رسانه  

 اغلـب : ندا      چندوجهي  هايي  پديده)   خصوصي   در بخش   خواه و     و عمومي    دولتي   در بخش   هخوا(
شـمار    بـه    اجتمـاعي  ــ   نهـاد فرهنگـي      يـك  ؛اند  اقتصادي   يا شركت    مؤسسه   يك  ها در ايران    رسانه
. اند  شده  تلقي   چهارم  ركن   سياست   هستند و در عالم      حكومت   تبليغاتي   از ابزارهاي    يكي ؛آيند  مي

 ديگـر    وجه.  است  فعاليت ة بقا و رشد و توسع       براي   اقتصادي   آنها مديريت    مديريت   حيث  از اين 
   و مخاطبـان     فرهنگـي    در برابر توليدكنندگان     باالخص  است؛   فرهنگي  مديريت ايران   ها در   رسانه
   اجتمـاعي  ــ   سياسي   جاري  ها و مسائل    ها، تنش    بحران   مديريت  رسانه در ايران   بعدي   وجه ؛ است
.   اسـت    سياسي   نفوذ و مشروعيت     افزايش   جهت   سياسي   تبليغات   مديريت  آن  ديگر   و وجه   است
 از    بخـشي    هـر يـك      كـه   يـم ا    مواجـه    از مـديريت     مختلفـي   هـا بـا سـطوح        در رسانه    لحاظ  بدين
   فهـم   هـا را بـراي       رسـانه    مديريت   فهم   نيز اهميت    سطوح  اين. گيرند   مي   را بر دوش   مسئوليتبارِ

  )31   ش،رسانه ، محمدي. (كنند  مي  روشن  در ايران مديريت رسانهعملكرد 
 در جهان سه نوع     يونيزي تلو ـوي راد يها  رسانه تي و ماه  ي حقوق تي و وضع  اصوالً نوع اداره  
   :قابل بررسي است

 هستند كه كل درآمد و اعتبارات آنها را دولـت و            )governmental (ي سازمان دولت   اول، گروه   
هـا، وابـسته بـه        برنامـه  ي و محتـوا   ي كار، خط مـش    استي كند و از نظر س     يحكومت پرداخت م  

 زيـ كنند و سلسله مراتب آنها را ن       ي م نيها و مقاصد آنها را تأم       هستند، خواسته  حكومت و دولت  
  . كند يمحكومت مشخص 

 افـت يهـستند كـه ضـمن در    ) public or national (ي ملـ اي ي عموميها  سازمان دوم،گروه   
 و حـق اشـتراك      ي عمـوم  يها  خود را از محل پرداخت     يها نهي هز ،ي و دولت  ي حكومت يها كمك
ــا آنهــا ارتبــاط دارد  ي مــنيتــأم يمردمــ  گــر،يبــه ســخن د. كننــد و دولــت در حــد نظــارت ب
 خاص، ي و نه دستگاه و شخصكي و دموكراتي مردمينهادها و مقررات و ضوابط آنها را     نيقوان
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  .  داردي را در پي و مردمي ملي به نهادهايي پاسخگوني قوانني نكردن اتي كنند و رعايوضع م
) private and commercial (ي و تجـارت ي خصوصيونيزي تلوـوي راديها  سازمان سوم،گروه   

 يهـا  نهيند و هز  ا  رأساً در برابر عملكرد خود مسئول      ،ي از مقررات عموم   تيهستند كه ضمن تبع   
 و  ي بازرگـان  يهـا  ي آگهـ  ،ي و كـارت   ياشـتراك كـابل    (ي اختـصاص  يآنها، صرفاً از محل درآمدها    

 تابع  زي آنها ن  ي حقوق تيشود كه وضع   ي و تدارك م   نيتأم)  و فروش محصوالت   ي تجارت تيحما
   )1385، دانشنامه رشد(. استي تجارتني و قوانيمقررات بازرگان

هـا بـه مـردم و         گـروه دوم رسـانه     تيها به حكومت و دولت، مالك      گروه اول رسانه   تيمالك
ـ اهر نـوع از  .  تعلق داردي خصوص ي حقوق اي يقيها به اشخاص حق     گروه سوم رسانه   تيمالك  ني
ـ  انتـصاب    ة آن به مردم و نحـو      تيفي و ك  يي پاسخگو زاني اداره، م  ةويها، در ش   تيمالك  انتخـاب   اي
ـ  از ا  ي نظـارت و مـسائل     ةوي چارچوب حاكم بر ضوابط و مقررات، ش       ران،يمد  دسـت كـه در      ني
 نـوع اول و دوم بـه   يها تياگرچه مالك. اند  كننده نيي دارند و تع   ريشوند، تأث  ي مالحظه م  تيريمد
 دخالـت و    زانيـ  المال دارنـد، م    تي تعلق به ب   ي به عبارت  ايشوند،   ي م ي تلق ي عموم تي مالك ينوع

 رسـانه بـه خـصوص وجـوه         تيريكنـد و مـد     ي آنهـا را متفـاوت مـ       داره ا ة نحو ينظارت عموم 
   )همان( .ها مرتبط است وهي شني با همماًي آن، مستقياستگذاريس

يل متعدد ضمن حمايت مالي مستقيم و غير        هاي دولتي بنا به دال      در ايران مطبوعات و رسانه    
مستقيم از حاشيه امن مالي و سياسي برخوردارند و خط قرمزها را نيـز بـه هـر شـكل رعايـت                            

مديران آنها بعضاً انتصابي و دغدغه باختن در عرصه رقابـت را ندارنـد؛ البتـه اگـر بـه                    . كنند  مي
توانند با عناصر  ر و تحول باشند به سختي ميدست گرفتن رسانه به دنبال نوآوري و ايجاد تغيي به

مخالف در سازمان مقابله كنند، زيرا بسياري از مديران مياني از آنها به عنـوان مـسافر و ميهمـان            
فكر و گاهي جوان حوزة اقتدار و منافع آنهـا را در              دهند كه مديران خوش     ياد كرده و اجازه نمي    

اي   هاي رسـانه    ايجاد تغيير به داليل متعدد در سازمان      به اين لحاظ    . سازمان دستخوش تغيير كنند   
 هاي دولتي در ايران شكل مالكيت آن  به نحوي     البته گاهي رسانه  . دولتي كاري بس مشكل است    

  .گردد  نيز محسوب مي“عمومي و دولتي”
 و صاحبان آن يا اشخاص حقيقي “خصوصي”نوع ديگر مالكيت مطبوعات و رسانه در ايران         

 اسـاس   در اين شكل از مالكيت انتـصاب يـا انتخـاب مـديران مطبوعـات بـر             . ندهست يا حقوقي 
هـاي اصـلي آنـان تـأمين درآمـد اسـت؛ البتـه در                 ها و شرايط متفاوت و يكي از دغدغـه          ويژگي
دهـد يـا برهزينـه كـردن آن مـديريت             ها كفاف مخارج را نمي      ها به داليل مختلف يارانه      روزنامه

ا بعضاً براي دوام و بقاي خود مجبورند يا به شرايط سخت و دشوار ه  گونه روزنامه   اين. شود  نمي
هاي فكـري     ادامه دهند، يا به سمت جذب آگهي به هر قيمت حركت كنند و يا به سمت جريان                

البته يكي ديگر از مشكالت اين طيف از مالكيت، سياسي شدن افراطـي             . و سياسي گرايش يابند   
 كه سبب تغيير نگرش افكار عمومي نسبت به         “هاست  ناحتريبون احراب يا ج   ”و ايفا كردن نقش     

چالش عمدة اين نوع از مالكيت ادامة بقـا در شـرايط بحرانـي و         . شود  ماهيت و عملكرد آنها مي    
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رقابت با ساير رقبا براي حفظ حوزه مخاطبان فكري و خوانندگان اسـت كـه عمـدتاً ايـن نـوع                     
البته همة اين عوامل عمـدتاً      . روست  ستگي روبه مالكيت در انتهاي راه با تعطيلي، بدهي يا ورشك        

ها در اينگونه از مطبوعات شده و در طول مـدت زمـان مشخـصي باعـث                   اي  سبب جذب حرفه  
شود كه اغلب سـبب گـران تمـام           رشد كيفي و كمي مطالب براي جذب مخاطبان فكري نيز مي          

  . شود شدن روزنامه مي
  

  هاي گوناگون مديريت ها و شيوه سبك .ج
ـ  قـرار دارد كـه       يفـ ي رسانه در ط   ريند كه مد  ا   ارتباطات برآن  تيريشگران مد پژوه  آن  ي سـو  كي

شـود   ي هر قدر از اعمال قدرت دور مـ        ريمد.  است ي آن اعمال آزاد   گري د ياعمال قدرت و سو   
  . شود و بالعكس يتر م كي نزديبه آزاد
ـ نظام آمرانه   ” در   كرت،ي نمونه اعمال قدرت محض، به نظر ل       در همـه  ) Telling( “ مـستبد  اي

 در اين نوع مديريت رسانه مخاطبان       .انجامد ي به انحصار م   تاًيشود و نها   ي م كتهي د گراني به د  زيچ
منفعل فرض شده و عقيده بر اين است كه هرچه رسانه و پيامش قوي تر تهيه شـود اثـرش بـر                      

   . استقابل بررسي » اي تزريقي يا گلوله«مخاطبان بيشتر است اين نگرش در قالب نظريه 
 ي آزاد  همراه بـا   “مديريت مشاركتي ”توان برشمرد،      مي في ط ني را كه در ا    يتيريمدنوع ديگر 

ـ اگرچه ا. وجو كرد  جستكاي و آمري غرب ي در كشورها   نوعي از آن را    توان ي م كه عمل است   ني
 است، اما در بـاطن      يي شده به ظاهر چندصدا    اني كشورها ب  ني ا يها  كه در رسانه   تيري مد يآزاد

 ي اطالعات هـر كـس     آزاد اني جر هي كه بر اساس نظر    ني جوامع با ا   نيدر ا .  است “صار مطلق انح”
ـ  دارد و حق مزبـور شـامل آن اسـت كـه عقا             اني و ب  دهي عق يحق آزاد  ـ       دي  و  مي خـود را بـدون ب

 مورد نظـر  يها يژگيتوانند از رسانه استفاده كنند كه و  ي م ي كند، اما در باطن كسان     انياضطراب ب 
 هـستند كـه     اي نيـز    ي رسـانه  هـا   از جوامـع و نظـام      يگري د شكلاما  . را دارا باشند   يدار هيسرما

ـ  ا يعني را دارد،    “يقدرتمند و آزاد  ” في دو ط  ني ا “قيتلف” در   ي سع شانيها  رسانه تيريدم كـه   ني
 در ادغـام آن     يكننـد و سـع     ي مـ  يابي ارز ي و جهان  ي زمان يها تي خود را بر اساس موقع     وضعيت
و در حـال     رمتعهـد ي غ ي از كـشورها   يتوان در برخـ    ي را م  يا  رسانه دهايرويكر نوع   نيا. دارند

ـ در ا .  مشاهده كـرد   شرقي آسيا همچون چين     توسعه آسيا و جنوب     نـه حـاكم     تيري نـوع مـد    ني
  )همان. ( كامل دارديسخنور مطلق است و نه جامعه آزاد

همچـون  هاي انعكاس اخبار در اين سه نوع مـديريت نيـز بـسيار متفـاوت و افـرادي                     شكل
 “ي و سـتاد   يـي  اجرا رانيمـد ”،  “ ارشـد  رانيمد”كنند،   ي م شيراي خبر كه اخبار را و     “بانان دروازه”
 ةدر جامعـ  .  وجود دارنـد   طيف مديريت  و خبرنگاران هستند كه در سه        راني و دب  راني سردب يعني

دهنـد كـه حكومـت       ي اجـازه نقـل و انتقـال مـ         ييهـا  بانان تنها به اخبـار و گـزارش        اول، دروازه 
 اسـت اجـازه     يدار هي كه به نفع نظام سرما     يبانان فقط به اخبار     دوم، دروازه  ةجامعدر  . خواهد يم

  . شود ي حق داده مني نظام ا“مصلحت” بر اساس، در جامعه سوم هم. دهند يپخش م
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ـ گو ي مـ  رگنيائولرب . شود تي رعا  نيز ي موارد نوع مديريت سه   اين    در   دي با اما گـذار   اميـ  پ :دي
.  مفـروض انطبـاق داشـته باشـد        يتي وضـع  يها تي با واقع  دي با ديگو يآنچه او م  كند كه    يدرك م 

 كـه  ي اجـرا شـود، در حـال   يزي باشد كه هر چيا تواند به گونه   يكند نم  ي كه او اعمال م    يتيريمد
اتخاذ شده    بپردازند كه عمالً     ييها مي به انعكاس تصم   ديگذاران با  اميپ. شود ي گفته م  يگري د زيچ

.  كننـد  فـه ي انجام وظ  يي اجرا راني در ارتباط تنگاتنگ با مد     دي است كه آنها با    ليل د نيبه هم . است
ـ ي تنگـاتنگ ة است كه تا حد امكـان رابطـ  ي الزاميا  سازمان رسانه كي ياما برا   ارتباطـات و  ني ب
 اني م ي است كه منجر به ناهماهنگ     ي كار ني چن يقصور در اجرا  .  آورد جود خودش به و   اتيعمل

ـ گو ي مـ  نكـر يب.  انجامـد  ي رفتن اعتبار و اعتماد نزد مردم م       اني به از م   شود و  يحرف و عمل م     دي
 تيري با مـد   يا كه رسانه ني ا يبرا.  خواهد داد  شي ارتباطات را افزا   ري حرف و عمل تأث    انيتقارن م 

 را مورد توجه ياري جوانب بسدي باابد،ي ي نظام و سازمان خود دسترسفدرست بخواهد به اهدا
  .قرار دهد

  

   رسانه در ارتباط با مخاطبانتيري مدفيوظا
 هـاي    سـازمان  همچون نظريه هاي علم مـديريت يـراي مـديران            “مديريت رسانه ”هاي   در نظريه 

طور دقيـق كـه گـاهي      نه بهبعضاًاي وظايفي كلي توصيه شده كه اين وظايف    مطبوعاتي و رسانه  
 كارشان اغلب با دو عامـل  طور نسبي قابل اجراست، زيرا مديران مطبوعاتي با توجه به ماهيت    به
هاي فشار،  همچون شرايط اجتماعي، قوانين، گروه(عوامل بيروني : اول: رو هستند روبه) يا فشار(

انـساني، تجهيـزات،    ( كه شامل نيـروي      “عوامل دروني يا سازماني   ”: دوم.... .) شرايط اقتصادي و  
  ...)ريزي و ميزان درآمد؛ برنامه

 بـا آن اشـاره      “هاي مطبوعاتي   سازمان” يا   “يف مديران رسانه  وظا”بنابراين آنچه تحت عنوان     
شود نوعي معيار براي  ارزيابي وسنجش كمي و كيفي محتواي رسانه است كـه اغلـب همـة                     مي

  .شود آيد اما نزديك شدن به آن هم سبب موفقيت مي طور كامل گرد هم نمي اين عوامل به
در ايران  شناسـايي و بـه اجـراء در            ه شد، با توجه به آنچه كه در مبحث مالكيت به آن اشار          

هاي زير به نوع مالكيت و مديريت حاكم بر سازمان مطبوعاتي و ميزان             آوردن ويژگي و شاخص   
اي و مطبوعـاتي      با اين همه براي مديران رسـانه      . پذيري كارمندان، مالكان و مديران دارد       انعطاف
    .  اند مشخص كرده“وظيفه”هاي زير را به عنوان  شاخص

 كند تا بتواند با     بي را تعق  “ مشخص ياستيس” دي رسانه با  تيري هدفمند مد  ي داشتن مخاطبان  يبرا •
ـ          يها ارائه موضوعات مكمل در قالب     .  كنـد  ي متعدد، موضوعات مختلـف را در مخاطبـان درون

 خواهـد   ي نـامطلوب و معكوسـ     ريثأ كه اطالعات به صورت آشفته و متضاد پخش شود ت          يزمان
 كـه بـا بحـران       ند مواجه هـست   ي با مخاطبان  شان  ر جامعه انه بايد بدانند گاهي د    مديران رس . داشت
 و انجام نشده كنواختي ي شدنشان به صورتي مراحل اجتماعو بودهرو    روبه يتي و شخص  يروح

  . ناهماهنگ مواجه هستندييها  با آموزشابانيدر منزل و مدرسه، دانشگاه، كوچه و خ
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 و   خـود را از طريـق پـژوهش        “ جامعه مخاطبان”هاي   ژگيوي ديبامطبوعات و رسانه     رانيمد •
 اساس اصـالحات الزم     ني و بر ا   كنندها را نقد      و از آنها بخواهند كه برنامه      بشناسند سنجش

   ) 1385، زاده يرضا قل( .خودسانسوري نيست ي البته منظور از كارشناس؛را انجام دهند
 را روزنامه كند و نقاط ضعف و قوت يي را شناسا“هاديتهد« و “ها«فرصت” دي رسانه باريمد •

 ي موجـود نـوع    يها ييها و ضعف و توانا    ديتهد ها و   فرصت ني ب تي دهد و در نها    صيتشخ
  )مديريت استراتژيك(. انطباق به وجود آورد

ـ  نشده باشد با   “ورانها فن ييراگجبر” رسانه دچار    ري مد كياگر   • ـ  اداره   ي بـرا  دي     رسـانه از   كي
 شـود كـه     ي در سـه مرحلـه انجـام مـ         ي اجتمـاع  يمهندس. كند استفاده   “ي اجتماع يمهندس”

  .)ي سازماندهتاًي و نهايزير  بعد برنامهيابتدا طراح (:ند ازا عبارت
 ينوآور.  باشد و به اقدامات مبتكرانه دست بزند       پذير   يا ريسك   نوآور ي فرد دي رسانه با  ريمد •

ـ  بلكـه بـه ا     ي چاپ كند   مطلب جديد  انامه ي  ويژه كه هر هفته و هر ماه        ستي معنا ن  نيبه ا   ني
 يدي جد ييها ، جاذبه  اجتماعي ها    عوامل و شاخص   هيمعناست كه رسانه با در نظر گرفتن كل       

  . ندي ببزي خورد آن را نباز كند و جادي نو ايبه وجود آورد و طرح
 آورنـد تـا     دسـت   بـه  را   يور بهره نيشتري منابع ب  ني تالش كنند كه با كمتر     دي رسانه با  رانيمد •

  . را تحقق بخشندي سازمانيها هداف و آرمانبتوانند ا
ـ ر  درازمدت و هدفمند همـراه بـا برنامـه         ياستگذاري س دي رسانه با  ريمد •  داشـته باشـد و      يزي

ـ ا. رديـ  الزم را به خـدمت بگ      يورا ابزار و لوازم، بودجه و فن      ازيمتناسب با اهداف مورد ن      ني
 ي و حقـوق   ي، فرهنگـ  ياد، اقتـص  ياسـ ي، س ي با تمام اهداف كالن اجتمـاع      دي با ياستگذاريس

 ني كه در جامعه مطـرح اسـت تـدو       ييازهاي نباشد و همسو با ن     ي و سطح  دهجامعه همسو بو  
  . گردد

 ري مـد كيشود كه  يانتقاد باعث م.  و مشاركت داشته باشد  “ي انتقاد هيروح” دي رسانه با  ريمد •
 نكهينه ا  بردارد   يني نو يها  ببرد و در جهت اصالح امور گام       يبه نقاط ضعف و قوت خود پ      

.  مـن اسـت    هي از من انتقاد كند او بر عل       ي كند كه هر كس    نهي تصور را در وجود خود نهاد      نيا
  )1385، زاده رضا قلي( 
هاي مذكور زماني كارساز است كه مطبوعات در شـرايط   است  كه تمامي شاخص     واقعيت اين    

د وگرنه به كار بـستن       باش “علمي”طبيعي نه بحراني بسر برند و نگرش حاكم بر مديريت رسانه            
   . كند گونه الگوها نظم سنتي روزنامه را برهم زده و سازمان روزنامه را دچار تنش مي اين

 

  )اقتصاد رسانه(  درآمدزايي.د
از جمله اينكه   . پردازد اي به آنها مي    رسانههاي    سازماني اساسي وجود دارد كه اقتصاد       يها پرسش

گيـرد؟ چگونـه     اي پيـشي مـي     رسانههاي    سازمانز ديگر   ا) مطبوعات( اي چگونه سازماني رسانه  
اي   رسـانه  هـاي     سازمانكند؟ مسائل مالي خود را        مخاطبان بيشتري جذب مي    اي  رسانهسازماني  
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فرض براي ورود به بحث در       دو پيش  .ي از اين دست   يها كنند؟ و پرسش   چگونه حل و فصل مي    
  :اينجا اساسي خواهد بود

اي را بخـش   رسـانه هـاي   سـازمان  و رقابتي باشد و در آن “داري سرمايهاقتصاد ” اگر جامعه با    .1
رقيـب مواجـه   اي  هاي رسانه سازمانخصوصي اداره كند، نتيجه آن خواهد بود كه ما با تعدد         

اي براي حفظ خـود و دوام خـود هـم بـه      رسانههاي  سازماندر چنين شرايطي . خواهيم بود 
  ل مالي چه بايد بكنند؟مين مسائألحاظ حفظ و جذب مخاطب و هم ت

  در اختيـار و    اي    رسـانه بـزرگ   هـاي     سازمان اگر جامعه با اقتصاد دولتي باشد در آن صورت           . 2
مواجه خواهيم بـود كـه اگرچـه        هايي    سازماندر چنين شرايطي با     . كنترل دولت خواهند بود   

  . دارندباشند اما مسائل خود را در جذب مخاطب  ممكن است مسائل مالي چنداني نداشته
 اين بـازار    ؛انجام شود اي    رسانه براساس نوع بازار و خدمات       رقابت در عرصة اقتصاد رسانه    

  . بازار آگهي است دوم وا بازار توليد محتويكي:  بر دو دسته است آنو خدمات
  

اسـت كـه توليـدات خـود را در          اي    هاي رسانه   سازمانترين بازارهاي     از مهم  .ابازار توليد محتو  
از مـشتريان خـود مـستقيم پـول         اي    هـاي رسـانه     سـازمان تمامي  . كنند لف عرضه مي  اشكال مخت 

. كننـد  عمـل مـي   ...) مجله، روزنامـه و   (برخي برمبناي حق اشتراك و فروش        نند و ك دريافت نمي 
كنند به اين معنا كه استفاده ديگران بر         اي كاالي خصوصي عرضه مي     رسانههاي    سازمانبرخي از   

 دارد اما كاالهاي عمومي به ايـن معناسـت كـه اسـتفاده ديگـران                تأثيركاال  ميزان دسترسي به آن     
  . )هاي تلويزيون مانند برنامه (ي در دسترسي به كاال نداردتأثير

  

ها زمـان    رسانهاصوالً. هاست در آن حضور دارند بازار آگهي    اي    هاي رسانه   سازمان كه   .بازار دوم 
اي   رسـانه  هـاي   سـازمان يم كـه    يد بهتـر باشـد بگـو      شـاي . فروشند دهندگان مي  و فضا را به آگهي    

به عبارت ديگر مبلغي كه تلويزيـون يـا         . فروشند ها مي   گهيآدسترسي به مخاطبان را به صاحبان       
د بيش از آنكه به اندازه، حجم و مدت زمان پيام بستگي داشته باشـد بـه         نكن مطبوعات مطالبه مي  

بازار فعاليـت    ها در اين دو    بسياري از رسانه  . اردها بستگي د   هاي مخاطبان رسانه   تعداد و ويژگي  
اي به بازار دوم نياز ندارند و مـسائل مـالي            رسانههاي    سازماناما در جامعه ما برخي از       . كنند مي

  .كنند خود را از پول دولتي حل مي
 ها روزنامه. ها سروكار دارد   اي به شكلي با آگهي     هبايد توجه داشته باشيم كه هر سازمان رسان       

طور متناوب آگهي پخـش      المثل در ساعات مشخصي به     ها دارند و تلويزيون في       نيازمندي ةصفح
  )1385، اي هاي  رسانه اقتصاد سازمان( . به اشكال مرتبط با خود  مجازيهاي سازمان  وكند مي

مطبوعاتي اسـت كـه     هاي    سازمانهاي اصلي    در سراسر جهان عامل اقتصادي يكي از دغدغه       
 و در نتيجه چند گزينه بـراي رهـايي از           شود    ميي براي مديران آنها     هاي   چالش وزگاهي سبب بر  
 :ماند آن باقي نمي
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  ادغام با رقباء يا فروش امتياز به به رقباء •
  هاي مالي از دولت يا نهادهاي ديگر   و كمكيارانه نگرفت •
  انجامد  حركت به سمت زردنويسي كه در نهايت به تعطيلي يا كاهش تيراژ مي •
  غيير مديريت و انجام اصالحات مالي و انسانيت •
 تعطيلي و بسته شدن روزنامه •

  

له وجـود دارد ولـي در       ئهاي ديگري هم بسته به نـوع مـشكل يـا مـس             البته امكان انتخاب گزينه   
  .هاي باال بيشتر قابل شناسايي است  برخي از شكلكشورمان عمدتاً

هـاي    هاي و شيوه    اي كسب درآمد سبك   هاي مطبوعاتي بر    ها يا سازمان    در عصر حاضر رسانه   
  :برند مختلفي را به كار مي

هاي چاپ و تأسيس سازمان  اندازي و تهيه دستگاه برخي مديران در كنار چاپ روزنامه با راه .1
زايـي   چاپ و انتشارات سعي دارند از طريق چاپ ساير جرايد و مجالت بـه سـمت درآمـد     

  .حركت كنند
كننـد و      مطبوعاتي يك شركت مطبوعاتي را راه اندازي مي        برخي با ادغام دو يا چند سازمان       .2

نحوي بـه كـسب و        كنند به   با توجه به امكانات متفاوتي كه هر يك از شركاء دارند، سعي مي            
  . كار و درآمدزايي بپردازند

هـاي  مطبوعـاتي در قالـب          هاي جديد براي مديريت بر اقتصاد رسانه ظهـور سـازمان            شيوه .3
طبوعاتي است كه سعي دارند نـه فقـط در زمينـه روزنامـه بلكـه در            هاي م   هلدينگ يا كارتل  

...) چاپ كتاب، چاپ و توزيع روزنامه و مجله، توليد و توزيع كاغذ و            (هايي همچون     شاخه
گونه از مديريت بر اقتصاد رسانه براي نخستين مرتبه در دهه هفتاد ميالدي               اين. فعاليت كنند 

 . آمريكا بوديكي از ابتكارات برادران راكفلر در
  

آنچه كه به عنوان راهبرد و راهكار رهايي مطبوعات ايران از كمند مـشكالت مـالي و اقتـصادي                   
واقعيـت ايـن    . هاست  هاي رايج و يا استفاده تركيبي از اين شيوه          گيري از سبك    مطرح است؛ بهره  

ه اين معني كه    روست؛ ب   اي ايران با دو چالش مهم ماهواره و اينترنت روبه           است كه جامعه رسانه     
اي كـه     پـس هـر رسـانه     . ترين رسانه را دارند     ترين و جذاب    ، ارزان   مخاطبان حق انتخاب بهترين   

 . گيرد نيازهايشان را تأمين كند مورد استقبال قرار مي
  

  هاي حقوقي و تفسير از قانون و جرم مطبوعاتي چالش.. هـ
هـايي در عرصـه       روز و ظهور آسـيب    ساز ب   ، علل و عوامل ديگري نيز زمينه      عوامل فوق افزون بر   
اين  ترين  وان مهمتدر يك نگاه كلي و گذرا، شايد ب. اند اي در ايران امروز شده   هاي رسانه   فعاليت

  :زير خالصه كرد حقوقي هاي چالشهاي تفسير از قانون و  لهومقعلل و عوامل را در 
 حـوزه كـارگزاران     يران و اي ا   فقدان تعريف مشترك از منافع و امنيت ملي در خانواده رسانه           •
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  ؛ تقليل و تحديد اين مفاهيم در سطح تمايالت جناحي وقضايي
  ؛فقدان شفافيت در مواضع مطبوعات و عدم تمايز خودي از غيرخودي •
  ؛ي به ويژه رعايت خط قرمزهاا هاي رسانه رتب بر فعاليتتكدربودن مرزها و اصول م •
  ؛ريبون احزابتبديل شدن به تو ايفاي نقش يك حزب  •
   سياسي و پايين بودن سطح آستانه تحمل؛ ـ هاي مطبوعاتي مندي بازي نيافتگي، عدم قاعده توسعه •
  ؛د سنديكا يا انجمن صنفينمان اي  درون رسانه)ـ كنترلي نظارتي(نهاد و ضعف فقدان  •
 )1383، تاجيك(؛ هاي روز نبودن برخي مفاد قانوني با نياز  وبه روزهاي قانوني نارسايي •

 

نـوع و مـصاديق جـرم       ،  تعريـف  سـر  هنوز بحث بر  ،  پس ازگذشت سه دهه از انقالب     هم اكنون   
ترين مباحث مورد اختالف ميان كارگزاران مطبوعاتي و حوزه قـضايي كـشور              مطبوعاتي از داغ  

ها با دولـت يـا حاكميـت بـوده و مكتـوم              اي كه هميشه محل اختالف و بحث رسانه         نكته .است
هاي جديد همچون اينترنت و ماهواره ممكن اسـت در آينـده    هماندن آن نيز به سبب ظهور رسان      

  .تر كند اين معادله را پيچيده
  
  اهگيري و پيشنهاد نتيجه

 كـه در خـصوص      مقالـه  از مباحث و موضوعات مطرح شده در  ايـن              حاصل   نتايج   به  ا توجه ب
نه و هـاي مـديريت رسـا       ها و مشكالت مديريت رسانه، نقش فرهنگ سازماني بـر سـبك             چالش
  فرهنـگ ” شـرايط   متأسـفانه : توان نتيجـه گرفـت      هاي مديريت رسانه به آن اشاره شد مي         ويژگي
   قـرار دارد و ايـن        ضـعيف   و در سطحي   است   “افول”   رو به  مورد مطالعه   مطبوعاتدر “ سازماني
  از آن .ددار   مطبوعـات   در مـديريت   سزايي ه ب تأثير  نگاران   و رفتار روزنامه     روحيه   در قالب   ضعف
ـ    اثربخشي   ضمن   در مطبوعات  “ پويا   سازماني  فرهنگ” وجود     كه  جايي    بـه    روزنامـه    سـازمان  ر ب
هـا و      كاسـتي    بررسـي    بنيـادي    پـژوهش    ايـن    هـدف   ترين  افزايد، لذا مهم     نيز مي    مديريت  كيفيت

هـا و      شـاخص    تـا بـا يـافتن       بـوده    بر مطبوعـات     حاكم   و كاري   ، رواني    روحي   فضاي  مشكالت
 رسـد   مـي  نظـر     نـد؛ لـذا بـه     ك   ارائـه    خـصوص    در ايـن    هـايي   حل   راه   و كاستي    ضعف  هاي  نشانه

انـد     گرفتـه    شـكل  “ ايـن پـژوهش     هـاي   يافته” و    “ نظري  چارچوب”   براساس   زير كه   ياهپيشنهاد
 : راهگشا باشد  اهداف  به  و رسيدن حل  راه احتماالً در يافتن

   ويـژه   هـا بـه      در رسـانه     سـازماني    فرهنـگ    سطح ي ارتقا   براي   پژوهش   اين  هاي   يافته   براساس .1
  فرهنـگ ”   تجـويز كـرد، زيـرا هـر رسـانه            و يكـساني     مـشابه   هاي   نسخه  توان   نمي  مطبوعات
  جهـت    و روش    اصـول    و تلفيـق     تركيـب  رسـد   مـي  نظر     به و خود را دارد،       خاص “ سازماني

  تواند در اصالح    ميه   شد   اشاره  آنبه     كه   مديريت  هاي  و سبك   ني سازما   فرهنگ   سطح يارتقا
  . مؤثر باشد ساختار مطبوعات

  نگاران   روزنامه  بودن  سابقه   كم   حال   و در عين    اي  رسانههاي    سازمان   انساني   نيروي   بودن   جوان .2
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 بـا    مواجهـه ن در   بـود   تواننـا  و    پـذيري    ضـربه  ، آنهـا   بـودن  تجربه   كم   ضعف   كه   است  عاملي
  شـغل اولين   “ نگاري   روزنامه  حرفه” زيرا اكثراً    ،برد   باال مي   نگاران   روزنامه   را در بين    مشكالت
  . آنهاست

  
  “  كار مطبوعاتي سابقه”   برحسب  پاسخگويان  فراواني وزيعت  1جدول 

  فرواني نسبي  فرواني مطلق  سابقه  تعداد پاسخگويان
   سال5كمتر از  . 1
  سال5ـ10 . 2
  سال11ـ20 . 3
  سال21ـ30 . 4
  و بيشتر31 . 5
  جواب بي . 6

   88  
78  
41  
5  
5  

11  

6/38  
2/34  

18  
2/2  
2/2  
8/4  

  100  228  جمع
  
 كه  ست از آن ا، حاكي  سازماني  فرهنگ  گوناگون  از تعاريف نگاران  روزنامه  و ذهني  نظري  برداشت.3

   براساس  ر ندارند و هر يك    نظ   اتفاق   سازماني   فرهنگ   كليت   در خصوص   در مجموع   پاسخگويان
   دارند؛ لذا بايد گفت      سازماني   از فرهنگ    متفاوتي   برداشت   و تحصيالت   ، جنس    سن  هاي  شاخص
  . دارد  خاصي  تبلور عيني نگاران  از روزنامه  هر يك  در ذهن  سازماني فرهنگ

   پـژوهش   هـاي    يافتـه   اس براس ؛  مورد مطالعه    بر مطبوعات    حاكم   رواني  و جو    سازماني   فرهنگ .4
  پيوسـتگي ”   نظريـه    بـه    با اشـاره    توان   مي   روابط  جو   تفسير اين    براي .  است   و نظامي   مستبدانه

بـام و    تنـه (،  “گيري   تصميم  نظريه”؛     مديريت  پردازان   از نظريه    برخي  ة عقيد   يا به  “ رفتار رهبري 
     مديريت  سر طيف  در يك  دارد كه اي ه پيوست  طيف  در سازمان  و رهبري  مديريت، )اشميت

 
   آنها  بر روزنامه  حاكم  سازماني  در مورد فرهنگ  نظر پاسخگويان  فراواني   2جدول 

  فرواني نسبي  فرواني مطلق  ها پاسخ  تعداد پاسخگويان
  فرهنگ سازماني علمي .1
 فرهنگ سازماني ارشديت .2
 فرهنگ سازماني ريسك پذيري .3
 انه يا نظاميفرهنگ سازماني مستبد .4
 هيچكدام .5
 ساير موارد .6
  بي جواب .7

50  
38  
20  
60  
27  
19  
14  

9/21  
7/16  

8/8  
3/26  
8/11  

3/8  
1/6  

  100  228  جمع
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   دو سـبك     بـه    پيوسـته    طيف  اين.  قرار دارد    مشاركتي    مديريت    و در سر ديگر طيف      عامرانه
   “  مشاركتي  رهبري”   سبك  گري و دي  “  اقتدارگرايانه  سبك”   يكي  كند كه    پيدا مي    ارتباط  رهبري
   مهم   در سازمان    رهبري   سبك   را در انتخاب     عامل   خود سه    در نظريه    بام و اشميت    تنه.  است
 . ج؛  وارد بـر زيردسـتان    فـشارهاي  .ب؛  وارد بـر مـدير يـا رهبـر         فشارهاي  .الف: دانند  مي

   و بيرون   درون   عوامل   به   نسبت   كه  ي، مديران    نظريه   اين  براساس.   موجود بر سازمان    فشارهاي
  تـوان    مـي    بگيرند؛ پس    تصميم   با مشكالت   توانند در مقابله     هستند، بهتر مي     حساس  سازماني
 فشار    نوع   سه   مورد مطالعه   در مطبوعات “ مستبدانه   سازماني  فرهنگ”  گيري   در شكل   گفت كه 
   اعتماد مديران    عدم  دليل ه ما ب    در مطبوعات  سدر  مي نظر    به .  در باال بسيار مشهود است      مطرح

   سـعي  مـديران )  فـشار  هـاي   و گـروه  قوانين (  از قبيل   بيروني   و وجود فشارهاي     زيردستان  به
  . كنند  حركت“ عامرانه سبك”   سمت كنند به مي

ر  اخبـا    سـمت    بـه    حركـت    مطبوعـات    بر فضاي    فشار حاكم    كاستنِ   براي  حل   راه  بهترين
   بر باال بردن     عالوه   اخبار در مطبوعات     شدن  ؛ سياسي    است   و بعد حوادث    ، فرهنگي   اجتماعي
  .كند  مي  را ناآرام  مديريت ، فضاي  اطمينان  ضريب  خطا و كاهش ضريب

   دسـتيابي در از معدود عوامـل    يكي عنوان  به   سازماني   فرهنگ   و ضعف    قوت   و ميزان    شاخص .5
  مطبوعـاتي هاي    سازمان  لذا مديران  .  است   و مهم   ها بسيار حساس    هبردار و     اهداف   به  سازمان
 ، و مزايـا    ، حقـوق     شـغلي   امنيت (  از قبيل    سازماني   در فرهنگ    مطرح  هاي  شاخص   به  با توجه 
   و معنـوي     مـادي   هـاي    انگيـزه   تواننـد بـا دادن      مي...)  و  نگاران   روزنامه   دادن  ، مشاركت   ترفيع

   انگيزه   ميزان   كه   از عواملي    حاضر يكي   در حال .  كنند   كمك   اهداف   به   را در دستيابي    ازمانس
   و سـپس     مـادي   هاي   پاداش   به   توجه   اول ،دهد   مي   افزايش   ايران  مطبوعاتيهاي    سازمانرا در   
  .  است  معنوي هاي  انگيزه  به توجه

 بـر     امـا غلبـه    ،  بـديهي    اسـت    امري   سازماني  غيير فرهنگ  در ت    ايران   مطبوعات   مديران   توانايي .6
 و    جديد نيازمنـد زمـان       سازماني   فرهنگ   و معرفي    بر مطبوعات    حاكم   قبلي   سازماني  فرهنگ
   مطبوعات   مديران   موفقيت   عدم   اصلي   دليل   پژوهش  هاي   يافته  براساس.   است   تدريجي  امري

  انـد كـه    نبـرده   امر پي    اين   هنوز به    كه   است   اين   مطبوعات  رهنگي و ف   ، سازماني    مالي  ةدر ادار 
   بـه    و دسـتيابي     موفقيـت    ميـزان    خود را دارد، پس      سازماني   فرهنگ “  يا روزنامه   هر سازمان ”

  .  است  متفاوت  سازماني  فرهنگ  نوع  به  بسته مطبوعاتيهاي  سازمان در  اهداف
انـد     نبوده   موفق   نزد مخاطبان    اجتماعي   و پايگاه    وجهه   كسب ِ  ر بحث  د   مورد مطالعه    مطبوعات .7

   سـازماني   فرهنـگ ” بـا     هـايي    و روزنامـه     امـر در مطبوعـات       ايـن   نگاران   روزنامه   عقيده  و به 
   مستقيم   مالي  هاي ، كمك    رقابتي   فضاي نبود امر     اين  دليل. خورد   مي   چشم   بيشتر به  “ مستبدانه

   بـراي    مـديران   راحتـي خيـال      سـبب    كه   است   دولتي  هاي يارانه از    گيري   و بهره   مو غيرمستقي 
  .گردد  مي  مخاطب جذب
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    كارشان  محل  روزنامه  موفقيت  ميزان  دربارة  نظر پاسخگويان فراواني توزيع   3 جدول
    جامعه  در نزد افكار عمومي  وجهه  در كسب

  
  تجمعيدرصد   فرواني نسبي  فرواني مطلق  ها پاسخ  تعداد پاسخگويان

  بسيار زياد
  زياد
  متوسط

18  
64  
88  

9/7  
1/28  
6/38  

  
36  

6/38  
  كم
  اصالً

31  
20  

6/13  
8/8  

  
4/22  

  1/3  1/3  7  جواب بي
  100  100  228  جمع

  
   دارند، كسب  توجه  آن  بسيار به  مطبوعات  مديران  كه ي تنها شاخص  پژوهش هاي  يافته  براساس .8

   سـوداگرانه    نگـرش    حاكميـت   دهنده   نشان  كه،    است شمارگان   و افزايش    و سودآوري  درآمد
   و وارد مرحلـه      سود بار خود را بسته      كسب با     روزنامه   كوتاه ر دارند در عم     زيرا سعي   ،است

  افـزايش  (  همچـون   هـايي    شـاخص    به ،  برعكس   مديران   اين . شوند  گذاري   از سرمايه   جديدي
  ، حفـظ     مـاهر و متخـصص       انـساني    ازنيـروي   گيـري   ، بهـره     مخاطبـان    و آگـاهي     درك  سطح

 و    فنـي   ، آمـوزش     شـغلي    امنيت  ، تقويت    اداري   مراتب   سلسله   به  ، توجه    كاركنان  رضايتمندي
  .ندا  تفاوت بي)   روزنامه  انساني  نيروي علمي

نگاران  مورد مطالعه در  ي در ميان روزنامه اميد به آينده شغل   ميزان   پژوهش  هاي   يافته   براساس .9
ـ     كيفـي   هـاي    شـاخص    كه   انتظار داشت   توان   لذا نمي  .وضعيت نامطلوبي قراردارد   در   ي و كم 

 و   نگـاران    دلسردي روزنامه    شرايط   اين  نتيجه.  باال قرار گيرد    ديج در     مطالعه  موردِ  مطبوعات
   .  است  و روزمرگي تفاوتي  بي شيوع

  
  شان  شغلي  آينده  اميد به  ميزان  دربارة  نظر پاسخگويان  فراواني توزيع   4جدول 

  

  ها پاسخ  تعداد پاسخگويان
 فرواني نسبي فرواني مطلق

  درصد تجمعي

  بسيار زياد
  زياد

14  
32  

1/6  
14    

  2/27  2/27  62  متوسط
  كم
  اصالً

55  
60  

1/24  
3/26  

  
4/50  

  2/2  2/2  5  بي جواب
  100  100  228  جمع
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   و اصـول     روزنامه   علمي   مديريت   اصول   آنها به    مديران   آگاهي   معتقدند ميزان   نگاران  روزنامه. 10
 نـاظر    هاي   و وزارتخانه  ها    سازمان   است   الزم   پس . قرار ندارد    در حد مناسبي     بحران  مديريت

   مـديريت   دانـش    سـطح  ي ارتقـا    بـه    مطبوعاتي   نهادهاي   و سياستگذار براي    گيرنده  و تصميم 
  . بينديشند  مطبوعات صاحبان

 و    در مالكيـت    نگـاران    روزنامـه    مـشاركت   ، ميزان    پژوهش   اين   مهم   از نتايج    يكي   به   با توجه  .11
   نتيجـه   تـوان    مي   پس .اصالً وجود ندارد  است و يا    ها در حد صفر        روزنامه   اقتصادي  مديريت
  : هستند  چند ويژگي ا داراي م  مطبوعات نگاران  روزنامه  كه گرفت

 
و   در مالكيت نگاران  روزنامه  و شراكت  سهم  در مورد ميزان  نظر پاسخگويان  فراواني توزيع   5جدول 

    روزنامه  اقتصادي مديريت
  ها پاسخ  تعداد پاسخگويان

  فرواني نسبي  فرواني مطلق
  درصد تجمعي

  بسيار زياد
  زياد

6  
16  

6/2  
7  

  
6/9  

  8/15  8/15  36  متوسط
  كم
  اصالً

75  
83  

9/32  
4/36  

  
3/69  

  3/5  3/5  12  جواب بي

  100  100  228  جمع

  
،    و فكر كـردن      انديشيدن   براي   نه   كه ،كار   محافظه  اي  بگير با روحيه     كارمند حقوق    همه .اول        
   همــه نگــاران  روزنامــه. دوم .گيرنــد  و دســتمزد مــي  حقــوق  امــرار معــاش  بــراي  فقــط كــه

  ها هستند و نگران      اخبار خبرگزاري    به   و متكي   چي   تلكس   زيرا همگي  :اند   شده  نويس  روزنامه
  گيـرد كـه      مـي    شـكل    مديران   در ميان    روحيه   اين در نهايت  و. دنيستن   و واقعي   اخبار توليدي 

   ايـن   حـل   اهتنهـا ر  .  باشد   نداشته   باشد، چه    داشته   خواننده   پر شود چه     روزنامه   صفحات  بايد
   اسـت    مطبوعـات    و مـديريت     در مالكيت   نگاران   روزنامه   و معنوي    مادي   كردن   سهيم  مشكل
  .  است  داده  اخير رخ  سال8   خودرو طي  در صنعت  كه آنچه

 -  فردي (  پژوهش   اين   مورد مطالعه   درصد از مطبوعات  50 از     بيش   مالكيت   اينكه   به   با توجه  .12
   آينـده    اميـد بـه      كـه   ست ا  از آن    حاكي   جداول  هاي   داده   تعجب   اما با كمال    تاس)  خصوصي

  . وجود ندارد نگاران  روزنامه  اصالً در ميان شغلي
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   كار آنها  محل  روزنامه  مالكيت  نوع  درباره نظر پاسخگويان   فراواني توزيع  6جدول 
  

  ي نسبيفروان  فرواني مطلق  ها پاسخ  تعداد پاسخگويان
  خصوصي-فردي .1
 نيمه خصوصي .2
 دولتي .3
 نيمه دولتي .4
  بي جواب .5

131  
34  
17  
39  
7  

5/57  
9/14  

5/7  
1/17  

1/3  
  100  228  جمع

  
   از بودجه   مندي   بهره  دليل ه ب   دولتي   و نيمه    دولتي   در مطبوعات    شغلي ة آيند   اميد به  رسد  مي نظر    به

   سـازماني   فرهنگ” با وجود      بود كه    بر اين   ققتصور مح  .  است   از ساير مطبوعات    بيش...  و  دولتي
   كـه    باشد، در حـالي      دولتي   و نيمه    آنها دولتي    مالكيت  ؛ نوع    مورد تحقيق    در مطبوعات  “مستبدانه

   را در محـيط      و نـاآرامي    ثبـاتي    بـي    نـوع    يـك   توان   مي   كرد؛ پس    تصور را ثابت     اين   خالف  نتايج
  . كرد بيني  پيش اي رسانههاي  سازمان

   مـورد مطالعـه      مطبوعـات    مـديران    كه   است   واقعيت   اين   گوياي   پژوهش   اين  هاي   يافته   نتايج .13
  .كننـد    مـي    و معنـوي     مـادي    حمايـت    در برابر فـشارها و حـوادث        نگاران   از روزنامه   تاحدي
   ميـزان  زماني سـا   يا صـعود فرهنـگ    نزول هاي  از شاخص  يكي شاين  ادگار  نظريات  براساس
   مـورد مطالعـه      در مطبوعات    گفت  توان   مي   شك   بدون   پس .  است كاركنان از     مديران  حمايت

   وضـعيت    آن   تبـع    و بـه     سـازماني  “ فرهنگ  وضعيت”   مديران   از سوي    حمايت نبود   لحاظ  به
   بـه    مطبوعات  يران مد   كه   است   الزم  پس.  قرار ندارد    مناسبي   در شرايط   نگاران   روزنامه ةروحي
  . باشند  داشته  خاصي  توجه نگاران  از روزنامه  حمايت ميزان

 بـا سـاير       آن   و مقايـسه     كارشان   محل  ة كار در روزنام     به  نگاران   افتخار روزنامه    ميزان   ارزيابي .14
 خـود   بـودن نگـار    روزنامه   به   مورد مطالعه    مطبوعات  نگاران   روزنامه ،دهد   مي  ها نشان   روزنامه

 ة در روزنامـ     خاطر اينكه    به  د نه ن دار   وقار و سربلندي     احساس   خاطر آن   كنند و به    افتخار مي 
ها   روزنامه  به نگاران  روزنامه“ خاطر  تعلق ضعف”  دهنده  امر نشان اين. كنند   مي   فعاليت  خاصي
  .  است  كارشان  محل  به  آنان  روحي  وابستگي و عدم

  بـراي )   تحريريـه    بخـش   خصوصاً مـديران  (ها     روزنامه   مديران   كه  ست ا  از آن    حاكي  ها   يافته .15
   سود جوينـد؛ زيـرا اقتـضاي     مشاركتي  مديريت  از سبك  بهتر است  روزنامهة در ادار   موفقيت

 از    اعـم    كاركنـان    در آن    كـه    اسـت   ، ايجـاد محيطـي      فرهنگـي هـاي       سـازمان   كار در چنـين   
  ها مشاركت   گيري   در تصميم   بتوانند آزادانه )   خبري    سرويس  ، دبيران    گزارشگران ،  خبرنگاران(

 و    سرپرستي  تا ميزان شود    مي   سبب  اي   رسانه   سازمان   در مديريت   مشاركت .و اظهارنظر كنند  
  باال  پذيري   مسئوليت   براي   كاركنان  ة انگيز   و در عوض    بد يا   كاهش   بر كاركنان    مديران  نظارت
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   بـر همـه      و كنتـرل     خواستار تسلط    كه   ايراني   مطبوعات   مديران   با روحيه    شرايط   همين .برود
 . چيز هستند سازگار نيست

   ايـن    كار باشـد بـه       تعهد به  د باي  مطبوعاتيهاي    سازمان و    اي   رسانه   مديران   ويژگي  ترين   مهم .16
   با سـايرين     در آن    كه   سازماني   دارند و به     كه  في هد  اند و به     پذيرفته   كه   مسئوليتي   به   كه  معني

   داشـتن  نگـاران    روزنامـه    از نگاه    مطبوعاتي   مديران   دوم   ويژگي . بگذارد  همكار هستند احترام  
   و تخــصص  مـدرك   كـه  ؛ زيـرا اكثـراً معتقدنــد مـديراني     اسـت   بـا كاركنــان   نزديـك  رابطـه 
   مديران  سوم  ويژگي .كنند   مي   فخرفروشي  نگاران   روزنامه  به   دليل   چه   ندارند به   نگاري  روزنامه

   و مهارت    آنها بايد در كار خود تخصص        كه   است   اين  نگاران   روزنامه   از نگاه    ايران  مطبوعاتي
  نگاران  روزنامه  تقاضاهاي  كه يابيم  درمي  مهم  ويژگي  سه  اين  به با نگاهي . باشند  را داشته   الزم

،    و روحـي     انـساني    روابـط    شرايط   مساعد بودن   ها اول    بر روزنامه    حاكم   مطبوعاتي  اياز فض 
  .  مديران  و مادي ، اداري  علمي هاي  ويژگي  از آن  و پس  است  و معنوي رواني

  

   مطبوعـات   ويـژه     بـه  “مديريت رسانه ” بر   “سازماني فرهنگ” متغير    ة رابط   ميزان   به   كلي  با نگاهي 
   گوياي   فرضيه  هاي   آزمون   از طريق    حاصل   و نتايج    آمده  دست ه ب  هاي   اكثراً شاخص    كه  يابيم درمي
   از داليـل     ديگر يكـي     معناي   به .  است   در مطبوعات    سازماني   فرهنگ  هاي   شاخص نبود يا    ضعف
   شـاخص  ،“مالكيـت ”   همچـون   هـايي    غيـر از شـاخص       به   در مطبوعات    ساختار مديريت   ضعف
   محيطي   شرايط   آن   عامل   كه   است  نگاران   روزنامه   در ميان    پيشرفت   و حس   ، انگيزه    روحيه  ضعف

  .  بد است و سازماني
   كنيم وضـعيت     تحليل   بخواهيم “مديريت راهبردي رسانه  ”   را در قالب     پژوهش   اين  اگر نتايج 

  :  زير است  شرح  به  ايران  مطبوعات فعلي
 

  )عوامل محيطي ( 
   )O (                  ها فرصت )T(                     تهديدها

(S) 
 
  ها قوت

1(  
  ها زياد فرصت •
  ها زياد قوت •

2(  
  تهديدها زياد •
  ها زياد قوت •

(W) 
  
 ها ضعف

3(  
  ها زياد فرصت •
  ها زياد ضعف •

4(  
  تهديدها زياد •
 ها زياد ضعف •

  
  )مديريت استراتژيك رسانه( ها  تهديدها و فرصتماتريس

  
ـاتي   سايمون در فـضاي    هربرت)T.O.W.S(    ماتريس راساسب • ـاد     (  ايـران   مطبوع ـ تهديـدها زي

  .كند  مي حركت) ها زياد  ضعفـ زياد  هاي فرصت (  سمت  به  شرايط  اين  گاهي كه)  زياد ضعف
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 و    شـود نـوع      درگير رقابت   برد و اگر هم      سر نمي    رقابت به    در شرايط    ايران  مطبوعات •
  . است»   محدود شده رقابت « آن  شكل

؛ زيـرا      در حـد نـاقص       البتـه    اسـت    واكنـشي   راهبرد   مطبوعات   بر فضاي    حاكم راهبرد •
  .  است  متفاوت  و شرايط  مقتضيات ها براساس ها و روش  و اتخاذ شيوه تصميمات

   بـه  ي و محيطـ   ابعـاد سـازماني    از لحـاظ   ايران اي رسانههاي    سازمان   وضعيت  متأسفانه •
   و نـه   مـديريت   دارند، نه  مخاطب ها نه  روزنامه ؛ يعني  است)   پيچيده ـناپايدار ( صورت
   عنـوان    بـه    كـه   آنچـه . كند   نمي  گذاري   سرمايه   در مطبوعات    هم   و كسي    انساني  نيروي
   از سـوي     آن ةمطالعـ آنچه كه در اين مقاله به آن اشاره شد پـس از             ، شايد     گيري  نتيجه
  داوري  يا پـيش     بدبينانه   قدريو ساير دست اندركاران مطبوعات         محققان ،شجوياندان

  تفاوت  بي  مطبوعات هاي  واقعيت  به  اگر ما نسبت   كه   است   اين   شود، اما حقيقت    فرض
   و دروغ    اگـر مـا حاشـا كنـيم          اصـطالح   گويند؛ بـه     مي   ما چيز ديگري     آمارها به   باشيم
 بايـد ايـن را پـذيرفت كـه مطبوعـات مـا بـراي                .گويند   را مي   اقعيت، آمارها و    بگوييم

 سـطح كيفـي و كمـي مـديريت و امـور      دستيابي به تيراژهاي ميليوني نيازمنـد ارتقـاء    
  .پرسنلي هستند

  
  منابع 

، پـنجم و شـشم      روزنامـة همـشهري   ،  »منافع و مضار مشاركت، نگاهي به تجربيات جهـاني        «. پور، رويا   اخالص.  1
  .1378بهمن، 

  .1373، ترجمه دكتر حسين عظيمي، تهران، انتشارات رشد شناسي اجتماعي روانارونسون ، اليور،   .2 
  .1365انتشارات مولوي، : سازمان و مديريت، تهران. محمد اقتداري، علي.  3
توسعه دفتر مطالعات و ، ها طرح سرشماري واحدها و شاغالن عرصه مطبوعات و خبرگزاري  .بهرامپور، شعبانعلي . 4

  .1386، ها رسانه
  .1379 ،نامه دكترا، دانشگاه آزاد اسالمي ، پايان»نقش مالكيت بر مديريت مطبوعات«. ببران، صديقه. 5
نامة كارشناسي ارشـد،   ، پايان»نگاران ايران   نظام مطلوب مطبوعاتي از ديدگاه روزنامه     «. بروجردي علوي، مهدخت  . 6

  .1374-5باطبايي، دانشكدة علوم اجتماعي دانشگاه عالمه ط
  .1356: همايش شيراز، ويرايش جمشيد اكرمي، سروش، تهران: ها پيرامون ساخت و نقش رسانه. 7
مقايـسة تئـوريكي    : هاي كار و تأثير  آنها بر مديريت منابع انساني           ارزش«. پيلد، ليزاهوپ وايكسين ن، كاترين آر     . 8

، بهـار  47، شـماره  مديريت دولتينيا، فصلنامة  م هاشم ترجمة شهرا،»بين چين، مكزيك و اياالت متحده آمريكا 
1379.  

  .1383ها و ارتباطات؛ آبان  شبكه ملي رسانه، »مديريت بحران رسانه« . محمد رضا،تاجيك. 9
مؤسسه انتشارات، چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول، زمستان        : ، تهران مديريت تكنولوژي مدرن  . نژاد، احمد   جعفر. 10

1378.  
  .كتابخانة گنج دانش:  تهرانترمينولوژي حقوق،. نگرودي، محمد جعفرجعفري ل. 11
، بهار  47، شماره   مديريت دولتي  فصلنامة   »ها با محيط    فرايند و ساختار تعامل سازمان    «. زاده، محمدرضا   حميدي. 12
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