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دهي   ساختعناصراصلي 
اي و مقايسه  هاي رسانه سازمان

  صدا با سيما ساختار سازماني
 

  نوشتة 
  *ن خجستهدكتر حس 

 
 

   
  چكيده

شناسي و علم مديريت و تا حدي  نظري اجمالي به جامعه    با   اي و     اين مقاله با استفاده از رويكردي ميان رشته       
هـاي ميـان سـاختار        اي، تفـاوت    هاي رسـانه    نگاهي فلسفي به حوزة ارتباطات، ضمن توضيح ساختار سازمان        

  .كند را بيان ميسازمان راديو با سازمان تلويزيون جمهوري اسالمي 
  

  اي، عوامل طبيعي، رقابت ساختار، سازمان، سازمان رسانه :كليد واژه
  

  مقدمه
هر سـازمان بـه     . هايي برآمده از زندگي جمعي و گروهي جامعه بشري هستند           واقعيت ها  سازمان

تـأثير    دليل ارتباطات و پيوندهايي كه با محيط بيروني و ديگر عوامل مستقل از خود دارد تحـت                
شـود كـه سـازمان را         طور ذاتي موجب پيدايش روابطـي مـي         اين ارتباطات به  . گيرد  ها قرار مي  آن

درك مديران از ساختاري كه بر سازمان آنهـا احاطـه پيـدا     . سازد  ناگريز از بروز رفتار خاصي مي     
  . هاي سازماني بيابند هاي مناسبي براي دستيابي به هدف شود تا راه كرده است موجب مي

را ايجـاد   » سـاختار «شناخت عواملي كه    . 1: سازماني نيازمند دو عنصر است    » ارشناسيساخت «   
زيرا در هر شرايطي ميزان تأثير      . سازماني  درك ميزان اثرگذاري آنها بر مسائل درون      . 2كنند و     مي

  . هر كدام از آنها  ممكن است متفاوت باشد
  

  مباني نظري سازمان و ساختار آن
ها بخشي از     اين واژه  ةهم.  الزم است  “ساختـــار”  و “ســـازمان”توضيح  هاي زيادي براي     واژه

____________________________ 
دكتراي مديريت استراتژيك و عضو هيئت علمي دانشگاه صدا و سيما*   

معاون رياست سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران در حوزة صدا     
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 ما به يـك سـازماني تعلـق         ةهم.  است دشواريهستند كه نشان دادن آنها  كار         زندگي روزانه ما  
مـا يـك برنامـه      . شـود نيـست     ها درست همانند آنچه توصيف مـي        نشان دادن سازمان   داريم، اما 

التحـصيل   كنيم، از يـك دانـشكده فـارغ         مي دنبال را در تلويزيون     شنويم، يك خبر   راديويي را مي  
 دريافـت   ملـي   خـوريم، از اداره ثبـت كـد          شويم، در يك رستوران همراه خـانواده غـذا مـي           مي
كنـيم، در يـك سـازمان دولتـي يـا             كنيم، به دفاتر ملكي براي اجاره يا خريد خانه مراجعه مي           مي

هاي مكرر روزانه  تماس. كنيم ازمان آنها  را درك نميكنيم  اما وجود س شركت خصوصي كار مي 
  .ده استكربراي ما عادي را وجود آنها  

  
  سازمان چيست؟

هـاي علمـي       بيانگرآن است كه نه تنها از منظر رشـته         “سازمان”مروري در ادبيات موجود دربارة      
 گوناگون تعاريف متفـاوتي از آن صـورت گرفتـه اسـت كـه در درون هـر رشـته خـاص نظيـر               

هاي مفهومي گوناگون  تعـاريف متفـاوت و گـاه             ها و چارچوب    شناسي، براساس پارادايم    جامعه
    .الجمع از اين مفهوم ارائه شده است نعةما

هاي جمعي را تعقيب       اجتماعي است كه هدف    يعبارت از نهاد  در يك تعريف كلي سازمان      
داراي مرزهـاي مشخـصي بـا    كنترل دارد و    هايش نظارت و    كند و برچگونگي اجراي فعاليت      مي

  (Wikipedia Encyclopedia) .محيط پيراموني خود است
مبتني بر همكاري  و ريزي شده، هدفمند   سازمان به مثابه يك فعاليت برنامه   ،شناسي  جامعه در

 زيـرا   ،رويكرد علم مديريت به بررسي سازمان نگاهي ابـزاري اسـت           .گيرد مورد بررسي قرار مي   
ريچـارد ال دف معتقـد       . يا مؤسسه وسيله دستيابي به اهداف آن است        سازمان براي يك شركت   

ذات سـازمان    هاي ظاهري فراواني كه دارند به دليـل خـصلت و            رغم تفاوت    بهها    سازمان: است
  :ها و وجوه مشترك هستند داراي ويژگي

  .نهاد اجتماعي است .1
 .داراي هدف است .2
 .ال و هماهنگ استساختار آن آگاهانه طراحي شده  و داراي سيستم فع .3
 )19 :1377، دف. ريچارد ال( با محيط خارجي ارتباط دارد .4

 

برانگيز در ادبيـات      از ديگر مفاهيم مناقشه    “ساخت”. است “ساختار”يا   “ساخت” كليد واژه ديگر  
سـاختگرايان  . دهـد   هر پارادايمي تعريفي خاص ارائـه مـي       . شناسي است   اجتماعي و جامعه    علوم

هاي آشكار ترتيبات سازماني اشاره دارنـد،          نظام روابطي عميق در پس اليه      آلماني و فرانسوي به   
در حالي كه ساختگرايان آمريكايي نگاهـشان بـه سلـسله مراتـب عينـي وملمـوس موجـود در                    

  .ها و نهادها و نهادهاي غير رسمي است سازمان
دارد،  وجـود    “سـاختار ” و   “سـاخت ”هاي متفاوتي كـه بـه مفهـوم           رغم نگاه     به هرصورت به  
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 عبارت از روابط پايدار ميان عوامل و       “ساخت”: مبنا قرار داد   “ساخت”توان اين تعريف را از        مي
 “سـاخت ”بـه نظـر لـوي اشـتراوس     . يت آن مـورد نظـر اسـت   كه كلّ عناصر يك مجموعه است

كـه  اي  و از عناصر متعددي تشكيل يافته است، به گونـه  مشخصات يك نظام را تشكيل مي دهد 
 :1369،  توسلي( تواند تغيير كند   عناصر بدون آنكه عناصر ديگر را نيز تغيير دهد، نمي         يك از    هيچ
 اسـت يـك    “واقعيـت عينـي   ” در عـين اينكـه يـك         “ساخت”توان گفت    از اين جهت مي    ).142

شناسي ساختارگرايان در پـي كـشف سـاختارهاي     هعدر جام. هستو مجرد نيز     “ذهني”صورت  
 .هاي اجتماعي هستند ثير آن بر ديگر حوزهتأ تغييرات ساختي و اجتماعي و

  
  ها  عوامل مؤثر در ساختار سازماني رسانه حدود و 

اي هستيم كه كليت مورد       شناخت عناصر اصلي و عمده     مندنياز “ها  ساختار سازمان ”براي كشف   
 عنصر يـا  ةبرگيرند  يك سازمان است كه درةاين كليت نه تنها در برگيرند . دهند نظر را شكل مي   

 پايدار ميان آنها و سـازمان مـورد مطالعـه وجـود دارد؛              ة كه رابط  هست ديگري نيز    ةناصر عمد ع
  .شود  سازمان نيز ميةطوري كه هر تغييري در آنها موجب تغيير در عوامل عيني شكل دهند به

 آن مطابق تعريف علـم  “ساختارشكلي” در نظر بگيريم   را اگر يك سيستم بسته   “سازمان” هر
هـا  و      در اين صورت، ساختار شكلي سـازمان      .  آن خواهد بود   ةدهند ر عيني شكل  مديريت عناص 

   به همـان صـورتي سـازمان را         ارند و ذشوند كه بر يكديگر تأثيرگ     عد تجزيه مي  مؤسسات به دو ب
عد سازماني در دو گـروه      ب اين دو . ستوف ا معرّيك فرد   هاي فيزيكي     كنند كه ويژگي   معرفي مي 

  .شوند كه بعداً شرح آنها خواهد آمد بندي مي  طبقه“د محتواييابعا” و “ابعاد شكلي”
اما اگر سازمان را يك سيستم باز در نظر بگيـريم، كـه ايـن چنـين اسـت، در ايـن صـورت                        

سازند و هـم واقعيـت       توان عناصر اصلي و مهم خارج از سيستم كه هم واقعيت عيني را مي              نمي
ـ       ذهني برآمده از روابط ثابت و پايدار       مجرد و  ديـده  اآورنـد، ن   وجـود مـي    ه ميان اين عناصـر را ب
 مورد بررسي نادرسـت اسـت، در        ة پديد “ساخت” از    صورت چون ادراك ما   غيراين  در  . گرفت

.   گمـراه كننـده خواهـد بـود     به دست آمده   و نتايج    افتاد خواهيم   به اشتباه   نيز تجزيه و تحليل آن   
شـك   بي. است “شناسي جامعه” و “ مديريتعلم” ساختار سازماني مبتني بر ادبياتِكشف عناصرِ  

اهانـه  گ ناآ  حتي سازماني خود را آگاهانه و     برون سازماني و   مسائل درون  ديدمديران موفق با اين     
تـوان گفـت آنچـه       از اين جهت مي    .بيابندكنند تا راه حل مناسبي براي آنها           تجزيه و تحليل مي   

رف از   صِ ةرد فقط با نگاه به درون و استفاد       گي  يك سازمان يا شركت را در برمي       “ساختار واقعي ”
. دهـي مؤثرنـد     ، بلكه عوامل و عناصر ديگري نيز در ساخت        ادبيات مديريت حاصل نخواهد شد    

ته شـده   ف را با همان تعريفي كه گ      “ساخت”چه عناصري   : در اينجا سؤال مهمي پيش خواهد آمد      
  د؟زنسا اي را مي د و كليت واحد و يگانهننكاست ايجاد مي 

 را بـه درسـتي      “سـاختي سـازماني   ”تواند ادعا كند كه عناصـر        يچ مدير يا هيچ محققي نمي     ه
شناسـي بتـوان    شايد از نگاه جامعـه  . چون هيچ معيار روشني براي آن وجود ندارد     ،دريافته است 
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 اگر يكي از عناصر ساختي تغيير كند موجب تغيير عناصـر ديگـر        .معيار صحت را در آن دانست     
 موفقيت مدير در تبيين مـسائل       ،از منظر علم مديريت    صل تأثيرپذيري در تغيير و    شود، يعني ا    مي

 “ساختار”هاي پيش رو حاكي از درك صحيح آن مدير از عوامل مؤثر در               سازماني و يا ضرورت   
در اينجا تأكيد آگاهانه بر تبيين مسائل سازماني است و نه موفقيـت اجرايـي يـك      . استسازمان  

 “سـاختار سـازماني   ” مدير در اجراي آنچه كه بر اسـاس ايـن            ر موفقيت ه  ازير. مدير در سازمان  
  . بحث نيستورد  كه در اينجا موابسته است به عوامل ديگري ،كند درك مي

  
  اي  هاي رسانه عوامل اصلي ساختاري در سازمان

 ةبين اين سه عنصر رابط .گيرد تأثير سه عنصر اصلي شكل مي تحت اي هاي رسانه   ساختار سازمان 
سـازماني   بـرون  هـاي درون سـازماني و       بـر تمـام فعاليـت      “ساخت”اين   .ديالكتيكي وجود دارد  

 ديگر و در نتيجه در  عناصري كه تغيير در هر كدام موجب تغيير كامل در        طور  به. تأثيرگذار است 
  .2 ، سـازمان رسـانه    .1  :نـد ا   عبارت  عنصر اين سه . شود  اي مي   شكل ونوع فعاليت سازمان رسانه    

   . محيط بيروني.3 ،ع رسانهنو
سـازمان   هـر  . شـد  تعريفهاي آن قبالً      گيرد كه ويژگي   هر رسانه بر روي سازماني شكل مي      

 كـه در ايـن      “ساخت” تا با واژه     كنيم  مي استفاده   “شكل”از واژه   ( “شكل سازماني ”اي يك     رسانه
 عـد روشـن و    اراي دو ب   د دارد و   ) ودنـش  شـتباه اايـم     به كار گرفتـه   اي    رشته مقاله در مفهومي بين   

  .گيرد مشخص است كه بعداً به تفصيل اين ابعاد مورد بحث قرار مي
توان انتظارات   شايد به همين دليل نمي    .ماهيت آن است   عنصر ديگر معطوف به نوع رسانه و      

 هـاي صـوتي و      هـاي مكتـوب بـا رسـانه         رسانه. اي مختلف داشت    هاي رسانه   يكساني از سازمان  
 تفاوتي به عظمت تـاريخ وجـود        جديدهاي    ي با رسانه  هاي سنتّ    ميان رسانه  .ندا  تصويري متفاوت 

  .شود مي »ساختار«تفاوت در نوع رسانه موجب تفاوت در  .دارد
هـاي آن     اي است كه بر تمام فعاليت        محيط بيروني سازمان رسانه     دهيِ “ساخت”عنصر سوم   

  .ار استذاثرگ
 

 
 
 
 
 
 

  
   عناصر مؤثر در ساختار سازمان رسانه

 
ساختار
 نسازما

 نوع رسانه  

 محيط خارجي  ايسازمان رسانه
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   نوع رسانه و ماهيت آن.1
 ةاگر چـه بحـث در حـوز    . اي دارد    سازمان رسانه  “ساختار”نوع رسانه تأثير شگرفي بر       ماهيت و 
توان به روشني و وضوح تفاوت اساسي دو سازماني كه خـدمات             هاي جمعي است اما مي      رسانه

تلويزيوني را با يـك      ـيك مؤسسه يا سازمان راديو     طور مثال اگر     به .تدريافرا  دهند   ارتباطي مي 
 ايـن   .هاي زيـادي در آن دو خواهيـد يافـت            تفاوت سازمان خدمات پستي يا تلفني مقايسه كنيد      

  .ها در تمام شئون اين دو سازمان مشهود است تفاوت
هـاي     هاي مهمي درميان آنها  به دليل تفاوت          نيز تفاوت  جديدجمعي    وسايل ارتباط  ةدر حوز 

گرايانـه   از اولين تقسيمات ذات   . ارد كه نبايد از تأثير آنها غافل بود        وجود د  ،ذاتي كه با هم دارند    
گـرم يـا    هاي سرد و ها به رسانه بندي رسانه تقسيم. شايد بتوان به مطالعات مك لوهان اشاره كرد  

پـذيرش جبرگرايـي     گرايانـه و    حـاكي از نگـاهي ذات      “رسانه پيـام اسـت    ”ف او كه    وجمله معر 
ها از جمله اصحاب مكتـب       ها و نئو ماركسيست    توان ماركسيست  همچنين مي .تكنولوژيكي است 

  .حساب آورده فرانكفورت را در اين زمره ب
  كاركردهـا و   .الف  :دهد ر نشان مي  ا دو شكل اساسي تأثيرخود را در ساختـ       بهماهيت رسانه   

  .هاي توليد  ش تكنولوژي و رو.ب؛ تفاوت آنها  در هر نوع رسانه
رسد ديگر كاركردهايي كـه در       نظر مي  هب . عمده واصلي وجود دارد    ها سه كاركرد    براي رسانه 

ثـانوي ناشـي از كاركردهـاي فـوق         كاركردهاي ضـمني و    ،شود   مطرح مي  ي ادبيات ارتباط  ةحوز
  .كاركردآموزشي، كاركرد اطالع رساني و كاركرد تفريحي وسرگرمي: از ندا اين سه عبارت. باشد

تـأثير   “ساختـــــار ” بـر    دارنـد انه ارزش متفـاوتي     كاركردها از آن جهت كه در هر نوع رس        
 ة درج. ساختي نيز بدان معتقد است اين اصل موضوعي است كه مكتب كاركردگراييِ  .دنارذگ مي

كه ،سرگرمي تلويزيون با همين كاركرد در راديو نه تنها يكسان نيست           اهميت كاركرد تفريحي و   
 “تفريحـي ”ترين كاركرد تلويزيون  روز برجستهشايد بتوان گفت در دنياي ام   .كامالً متفاوت است  

هـاي   در صورتي كه كاركرد تفريحي راديو عموماً معطوف به كانـال .  است “رساني اطالع”و راديو 
توان يك راديو دانـست جـاي       ها را مي    اينكه آيا اين كانال    ة دربار البتهپخش موسيقي شده است؛     

 يكـاركرد ة   نيز بايـد چنـين مالحظـ       ديدجهاي جمعي     ديگر رسانه مورد  در  .  است  و بحث  تأمل
 بودن متفاوت اسـت و در هـر         (Multimedia)اي    از ميان آنها؛ اينترنت به دليل چندرسانه       .داشت

  . شود اي يكي از كاركردها برجسته مي جايگاه رسانه
 “ساختــــار ”بنـدي    هاي توليد هر رسانه خود نيز موجـب شـكل            شتفاوت تكنولوژي و رو   

 اين تأثيرگذاري را بيشتر      و مطبوعات  تلويزيون،  جمعي راديو    سه رسانه  ةسيمقا .شود  متفاوت مي 
 نيـاز دارد كـه دانـش        “يا نويسنده ” “صاحب قلم ” نخست به    ةمطبوعات در مرحل  . دهد نشان مي 

 است و پـس     “چهره” به دنبال    نخست ةتلويزيون در مرحل  .  مورد نظر داشته باشد    ةكافي در زمين  
هـاي     راديو در ابتداي امر به قدرت و ويژگي        .ن براي مخاطبان مورد نظر     بيا از آن قدرت مناسبِ   

  لـوازم يـك ارتبـاط اثـربخش         توجه دارد سپس به ديگر ابزارهـا و        “صدا”آميزي   رنگ فيزيكي و 
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هاي سـينما و قهرمانـان       رو تلويزيون براي جذب مخاطب بيشتر در پي ستاره         اين از .انديشد  مي
 در صـورتي كـه ايـن امـر در راديـو و              ، خوانندگان پاپ اسـت    اً خصوص ،ورزشي يا خوانندگان  

رسـاني تفـصيلي بـه زنـدگي         مطبوعاتي كه بر اساس كـاركرد اطـالع       . مطبوعات اثر كمتري دارد   
كـه بـه    گيرنـد     قرار مي  در گروه مطبوعات زرد      به سرعت پردازند   ها مي  خصوصي اين نوع چهره   

  .    معني نشان دادن كارت قرمز به آنها است
  

  اي   سازمان رسانه.2
توان در ساختار شكلي آن معرفي كرد كه شامل          هر سازمان را مي   ،  گونه كه قبالً مطرح شد     همان
 شود  بندي مي هر بعد با مجموعه عناصري گروهو عد است  دو ب .ر اثرگعد بر روي يكدياين دو ب 
  .ند موجب درك عيني ما از آن سازمان شودنتوا در نهايت مي ارند وذگ مي

  

  (format dimensions) ابعاد شكلي. الف
 بـراي   اينجـا در   .اين مفهوم در ادبيات مديريت با ابعاد ساختي يا ساختاري مطـرح شـده اسـت               

تر از ادبيات مـديريت      در مفهومي وسيع   كه “ساختار سازماني ”جلوگيري از بروز اشتباه در درك       
  .ست استفاده شده ا“ابعاد شكلي”كار گرفته شده از اصطالح  هب

وسـيله آنهـا       تـوان بـه    سـت كـه مـي     اهاي دروني يك سـازمان         ويژگي ةكنند ابعاد شكلي بيان  
رسـمي   ميزان    .1: از ندا  عبارتگانه    اين ابعاد هشت  گيري و با هم مقايسه كرد        ها را اندازه    سازمان
 ة نحـو  .4 ؛هـا    استاندارد در اجراي فعاليت    رعايت .3 ؛ نوع تقسيم كار و تخصصي بودن      .2 ؛بودن

 .8 ؛اي بودن سازمان     حرفه ميزان .7 ؛ ميزان تمركز  .6 ؛ پيچيدگي ميزان .5 ؛اختياراتو  سلسله مراتب   
   .نسبت كاركنان يا پرسنل كه عبارت است از تقسيم تعداد كاركنان يك گروه بر كل تعداد كاركنان

  

  (contextual dimensions) ابعاد محتوايي.ب
ابعـاد  . گـذارد   و بـر ابعـاد شـكلي اثـر مـي           استگاه آن   معرف كل سازمان و جاي    ابعاد محتوايي   

 كه ابعاد شـكلي در درون        است  سازمان و محيطي   ةدهند مبهم باشد، زيرا نشان    تواند محتوايي مي 
ابعاد سازمان بر يكديگر رابطه متقابل دارند و براي رسيدن به اهداف سـازماني              . گيرد آن قرار مي  

  .دهند ر وفق ميگآنها  خود را با يكدي
 كه به صورت تعداد افراد يا كل دارايـي و يـا   ، بزرگي آن ةعبارت است انداز   .اندازه سازمان  .1

  .شود كل فروش مشخص مي
 .هاي فرايند توليد روش عبارت است از ماهيت زير سيستم توليد، شامل عمليات و .تكنولوژي سازمان .2
 وها    سازمانا ديگر   هاي رقابتي كه موجب تفاوت ب      اهداف و شيوه   . سازمان راهبرداهداف و    .3

 .شود ميمؤسسات 
آنهـا بـا     هـايي اسـت كـه سـازمان در         تفـاهم  ها، باورها، هنجارها و     ارزش ةمجموع .فرهنگ .4

 .مشترك دارد كاركنان وجه
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منابع علمي مديريت از محيط هم به عنوان يكي از عوامل محتـوايي نـام بـرده                  در ادبيات و  
 عواملي اسـت كـه از       ةمحيط شامل مجموع  ). فد.ريچارد ال : نكبراي اطالع بيشتر    ( شده است 

سـاختار  ”لذا بايد در بررسي       است؛ شتهگذا  ابعاد آن تأثير   ةهم بر بيرون سازمان را احاطه كرده و     
يك رسانه به عنوان يك عنصر اصـلي در          )كار گرفته است   همفهومي كه اين مقاله ب     در( “سازمان

  . عناصر درون سازماني، مورد بحث قرار گيردبيرون سازمان و نه عنصري در كنار و همراه ديگر 
  

   محيط خارجي.3
اين ديدگاه بر   .  انجام شده است   شان  اساس محيط اجتماعي   ها بر   شناسان از سازمان   تحليل جامعه 

 آن سـازمان ايجـاد      اياجبـاري را بـر     ها و الزام و    اين عقيده است كه محيط پيراموني محدوديت      
هـاي متفـاوتي     “سـاخت ”شابه به دليل تفاوت محيط پيراموني     هاي م   از اين جهت سازمان   . كند مي
. با وجود اين عنصر قابل تصور و فهم است “اي  ساختار واقعي سازمان رسانه   ”در حقيقت   . نددار

 ةدهنـد  عناصر متعددي شكل   عوامل و  .فشرده است  ها محيط بسيار رقابتي و      امروزه محيط رسانه  
  . محلي سپهر رقابتي شديدي است ي جهاني يا ملي وا از اين جهت سپهر رسانه. ندا اين محيط

.  از رقبا باشند   قيقشود مديران همواره در پي تحليل د        ها باعث مي    محيط بسيار رقابتي رسانه   
 شـناخت رقبـا را بـسيار جـدي          ،هاي خـود   راهبرداي براي تدوين      هاي رسانه   بسياري از سازمان  

ه بتواننـد محـصوالت و خـدمات خـود را            زيرا ممكن اسـت رقبـاي بالفعـل و بـالقو           ؛گيرند مي
مخاطـب موجـود     از اين جهت چگونگي شناخت رقبا و       .نندكهاي آن سازمان      جايگزين فعاليت 

ريـزان   تئوريكي اسـت تـا مـديران و برنامـه          در اين بازار رقابتي نيازمند يك چارجوب نظري و        
الگـوي  .  روشـن نماينـد   هـا را    ي از محيط، مـسير فعاليـت      دقيقاي بتوانند براساس دريافت       رسانه

هاي  پيشنهادي تجزيه و تحليل محيطي مبتني بر الگوي پورتر است كه در تجزيه و تحليل محيط               
بـازده، رقابـت    كـم هـاي   ها و فعاليـت  طبق اين الگو در حوزه. گيرد صنعتي مورد استفاده قرار مي   

  يا تبليغات تجاري    هاي خود را از طريق آبونمان      هايي كه هزينه    مخصوصاً در رسانه   .شديد است 
  :دكن ميكيد أاين الگو بر پنج عامل به شرح زير ت. استكنند اين رقابت بيشتر نمايان  تأمين مي

  ؛رقابت و همچشمي بين رقبا .1
 ؛توان بالقوه براي ورود رقباي جديد .2
 ؛)بالقوه و بالفعل(اي جايگزين  ها  و محصوالت رسانه فعاليت .3
 ؛)قدرت چانه زني(اي   كاالها و خدمات رسانهكنندگان كنندگان و تأمين توان عرضه .4
 .قدرت انتخاب و گزينش مخاطبان .5
 
معموالً ازميـان پـنج نيـروي رقـابتي، رقابـت و همچـشمي بـين                .  رقابت و همچشمي بين رقبا     .1

تواند موفـق باشـد كـه     تنها زماني يك مدير رسانه مي. را داردهاي رقيب باالترين قدرت       شركت
ماننـد اعتبـار، سـطح پوشـش، ميـزان          (سسه خـود    ؤهاي سازمان يا م    برتريها و    بتواند از مزيت  

وقتي محيط رقابتي اسـت،     . هاي ديگر استفاده كند    سسهؤها و م    در برابر سازمان  . . . ) مخاطب و   
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 سـاير رقبـا نـسبت بـه آن     اي خود بدهـد  اي رقيب، تغييري در سياست رسانه سسه رسانهؤاگر م
  افزايش قيمت يك روزنامه، كاهش يا افزايش نرخ تبليغات، جـا مانند ،واكنش نشان خواهند داد

   .. . .  مردم مانند فيلم سينمايي، خبر و ةهاي مورد عالق جايي زمان پخش برنامه هب
  :ند ازا عبارتاين رويدادها  .يابد گاهي رقابت به دليل برخي رويدادها افزايش مي

  ؛اي رقيب ها و مؤسسات رسانه ش سازمانكاهافزايش يا  .الف
  ؛هاي رقيب يكسان شدن بزرگي سازمان .ب
  ؛اي رسانهافزايش يا كاهش جمعيت مخاطبان يا مصرف كنندگان خدمات و توليدات  .ج
  ؛ها  بشوند زماني كه مخاطبان يك رسانه به راحتي جذب ديگر رسانه .د

   ؛هاي ثابت توليد و پخش و توزيع بسيار باالست هنگامي كه هزينه .هـ 
       اي باشـد،  استفاده از محصوالت و خدمات رسانه ي كه زمان اصل مهمي در مصرف وهنگام .و

   .هاي خبري يا سبقت در پخش يك فيلم سينمايي پر طرفدار مانند خبر و گزارش
و ملـي   اي  درسـطح       چگـونگي سـاختار صـنعت رسـانه        طور كه در باال مشهود است،      همان

در هاي اخير ساختار ايـن صـنعت         سال در .يادي دارد اي تأثير ز    جهاني بر وضعيت رقابت رسانه    
هـاي     طـوري كـه در اواخـر قـرن بيـستم تعـداد شـركت                ي داشته است به   بسياردگرگوني  جهان  
هاي پخش يا تعداد  در صورتي كه تعداد كانال . شركت كاهش يافت20 به 80اي از حدود  رسانه
  .اند هاي مكتوب افزايش خارج از تصوري داشته رسانه

  

سـيس بتوانـد بـه      أهنگامي كه هر رسانه يا سازمان تـازه ت        .  توان بالقوه براي ورود رقباي جديد      .2
شـايد يـك تفـاوت عمـده        . اي شود، موجب افزايش رقابت خواهد شد        راحتي وارد سپهر رسانه   

همـين امـر سـبب      . اي با ديگر صنايع محدوديت كمتر آن در مـصرف اسـت             ميان صنعت رسانه  
برخـي  . براي رقباي بالقوه، ظرفيت بالفعل شـدن بيـشتري فـراهم باشـد            شود در اين صنعت       مي

اي محلي،    اي جديد به سپهر رسانه       جديد و يا يك شركت رسانه      ةعوامل مانع از ورود يك رسان     
  :اين عوامل از اين قرارند. شوند المللي مي اي، ملي و بين منطقه
  ؛يمل و فراملي وجود مقررات و قوانين .الف
  ؛ديد مخاطبان يك رسانه وفاداري ش.ب
  ؛هاي تخصصي  احساس نياز به استفاده از فناوري  پيشرفته و روش.ج
  ؛هاي مطلوب ها و طول موج ها و يا فركانس  ثبت قبلي برخي نام.د
  ؛ نامطلوب بودن مكان فعاليت.ـه
  ؛ مخاطبة اشباع بازار و حوز.و
  .گذاري ثابت و سنگين  نياز به سرمايه.ز
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هـا، داليلـي كـه        در حـوزه رسـانه    . )بالقوه و بالفعل  ( اي جايگزين      محصوالت رسانه  ها و    فعاليت .3
هـا    وسيله فعاليت   كنند، اگر به سهولت تأمين نشود، ممكن است به         مردم از يك رسانه استفاده مي     

شـود كـه      در صنايعي توليـد مـي      محصوالت جايگزين غالباً  . و محصوالت جايگزين تأمين شود    
رند، مثل ويدئو كه محـصول جـايگزين سـينما و تلويزيـون اسـت و ضـبط                  سودآوري بااليي دا  

هـا ايـن     جايگزينةهاي عمد يكي از نقش.  كه جايگزين راديو هستندMp3CD Player صوت و
ها و خدماتش را به هر شكلي كـه          وردهآدهد محصوالت يا فر    است كه به يك صنعت اجازه نمي      

 .دكنبخواهد به مخاطبان ارائه 
 

  
 

  اي الگوي رقابت و جايگزيني در سپهر رسانه
  
گـاهي  . )زنـي  قـدرت چانـه   (اي    كنندگان كاالهـا و خـدمات رسـانه        كنندگان تأمين   توان عرضه  .4

  :كنند كنندگان اين صنعت به داليل زير قدرت چانه زني زيادي پيدا مي كنندگان و تأمين عرضه
ماننـد انحـصار پخـش    (ليه يا توليـدات در انحـصار قـرار گيـرد      مواد اوةهنگامي كه عرض  .الف

  ).المللي و جهاني بين مسابقات فوتبال
  . هنگامي كه فقط چند قلم كاال يا خدمات براي جايگزيني وجود داشته باشد.ب
  .زياد باشد) جايگزين( استفاده از مواد جديد يا توليدات جديد ةهنگامي كه هزين .ج

  

كننـدگان   وقتي مخاطبـان و اسـتفاده كننـدگان يـا مـصرف           . ينش مخاطبان  قدرت انتخاب و گز    .5
هاي مختلف پيدا كنند، موجـب تـشديد         اي قدرت انتخاب بيشتري در ميان گزينه        توليدات رسانه 

  .هاي رقيب خواهد شد رقابت در ميان رسانه
  :قدرت مخاطبان ناشي از عوامل زير است   

  رقبا
  و

 رقابت

 )بالقوه و بالفعل( اي جايگزين فعاليت ها و محصوالت رسانه

 جديد توان بالقوه براي ورود رقباي

ان و كنندگ توان عرضه
ان كاالها و خدمات گكنند مينأت

 )زني قدرت چانه(ايسانهر

 
  و گزينش درت انتخابق

 مخاطبان
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  ؛ستانداردها و توليدات همانندهاي موازي با ا  تعداد زياد رسانه.الف
  ؛ متفاوتهايها با رويكرد  تعداد زياد رسانه.ب
   ؛جايگزين هاي  وجود رسانه.ج
  . وجود خدمات و امكانات و كاالهاي جايگزين.د
  

  گزينش مخاطبان در ايران قدرت انتخاب و
  .دهد  زماني را نشان ميةاي ايران سه دور بررسي تاريخي سپهر رسانه

 در ايـن دوره قـدرت راديـو و         .تا انقـالب اسـالمي ايـران       ) 1319(ت راديو ليااز آغاز فع   •
 مناطق  ها و    ديگري براي مردم مخصوصاً شهرستان     ةتقريباً هيچ گزين  . تلويزيون  انحصاري بود   

 رقابتي محدودي در شهرهاي اصلي و برخـي شـهرهاي           ةسينما گزين  .وجود نداشت روستايي  
 . در اواخر دوره پهلوي گزينه خبري جديد بودسي يب  بيراديو .شد  دو محسوب ميةدرج

اي    هاي جديدتري وارد سپهر رسانه      در اين دوره رسانه    ).1370 (ةاز آغاز انقالب تا آغاز ده      •
صـوت    هاي ديگر نظير انواع ضبط      ها همراه رسانه   گسترش و تعدد وتكثر روزنامه    . ايران شدند 

ـ            ـ  كه موجب سرعت و سهولت استفاده كـاربران شـده ب تاحـدي   عـالوه انـواع ويـدئو و       هود ب
 .هاي جديدي در اختيار مخاطبان قرار داده بودند اي، گزينه هاي تلويزيوني ماهواره شبكه

اي در داخل و خـارج وارد شـده          اي به رقابت فشرده     سپهر رسانه  ).1386(كنون   تا   1370از   •
  وســيع  وةبكاي در كنــار شــ  تلويزيــوني و راديــويي مــاهوارهةبــيش از صــدها شــبك. اســت
 راديو  ، صداي آمريكا  ،فارسيسي    بي  بي اينترنت همراه افزايش مدت زمان پخش        الوصول  سهل

راديويي فارسي زبان فضاي رقـابتي و از منظـر سياسـي،             هاي تلويزيوني و    فردا و ديگر شبكه   
 .اند گاهي تهديدآميزي را ايجاد كرده

تلويزيـوني در دو    ـ    هاي راديويي   كهاي  موجب شده است تعداد شب        رقابتي بودن سپهر رسانه   
ـ             لمح شكل سراسري و   ايـن   . آيـد  وجـود  هي افزايش يابد تا قدرت رقابت  بيـشتري در داخـل ب

 قـدرت رقـابتي خـود را افـزايش دهـد در     تـا  بايد   خاصي مي“ساختار”هاي جديد داخلي   شبكه
  .نخواهد كردبه رسانة ملي در اين رقابت غيراين صورت كمك چنداني 

  

  
   هاي داخلي در فضاي رقابتي ر رسانهساختا

اي رقابتي بسيار متراكم داخلي همانند سيستم بازي است كه ورود بـه آن بـراي هـر                    سپهر رسانه 
ورود  در صورتي كه اين نوع       .بدون هرگونه مزاحمتي است     بسيار ساده و   غير ايراني  ةنوع رسان 

زيـرا حـداقل دريافـت       .ارداي وجـود نـد       حتي قـانوني، در هـيچ سـپهر رسـانه          بدون مزاحمتِ 
هـاي راديـويي و       اندك شـبكه   تعداد محدود و  . مجوزهاي قانوني براي هر نوع پخش الزم است       

هـايي كـه از طريـق         شـبكه  اي و  هـاي مـاهواره    تلويزيون ـاديورتلويزيوني داخلي در مقابل انبوه      
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 كـرده   دشـوار هاي داخلـي از جهـاتي         رقابت را براي شبكه    شوند، هاي زميني پخش مي    فرستنده
 عملكـرد آنهـا در     .اند از جهتي جديد شكل يافته     ها در يك ساختار خاص و       اين شبكه   لذا .است

    .   دهد ها مي اي به شبكه  چند برابر براي رقابت در اين سپهر رسانهيتفياين ساختار ظر
  

  هاي داخلي هاي ساختار رسانه ويژگي
 اي   رسـانه  رقابـت سـپهر      ةچيده وارد عرصـ   بسيار پي  يك ساختار سخت و    داخلي در هاي    رسانه 

اگر ايـن   . الزاماتي درون هر شبكه شده است      ها و  اين ساختار موجب برخي محدوديت     .اند شده
 نـه تنهـا مـشكالت داخلـي ميـان مـديريت و              ،الزامات به دليل عدم شناخت مورد توجه نباشـد        

ـ            توليدكنندگان بروز پيدا مي     “سـاختار ” .شان خواهـد داد   كند كه درميان مخاطبـان نيـز خـود را ن
ي اسـت   هـاي   تفاوتاين تفاوت ناشي از     . سازماني راديو با تلويزيون تا حد زيادي متفاوت است        

، شكل سازمان و محيط بيرونـي وجـود         هنوع رسان :  يعني “دهي ساخت”كه در سه عنصر اساسي      
  .دارد

با مخاطبـانش   راديو  . شود  مي “ساخت”گفته شده موجب تفاوت     هاي    تفاوتدر نوع رسانه،    
 شـود    مـي راديو چون فقط شـنيده      . گويد در حالي كه تلويزيون بايد خود را نشان دهد          سخن مي 

مخاطبان راديو معـروف    . لذا تفسيرپذير است، در حالي كه تلويزيون با تصويرش تفسيرگر است          
ـ زده    آمريكا اكثر افراد در منطقه طوفـان       كاترينا در در واقعه طوفان    . ندا  به وفاداري  راي دريافـت   ب

 در صـورتي كـه      ،نـد ه بود  مراجعـه كـرد    ،كردنـد  به راديوهايي كه هميشه گوش مي     اخبار جديد   
به سـخن  . روند از يك شبكه به كانال و شبكه ديگر مي مخاطبان تلويزيون عموماً از يك كانال و     

 هـا  هـا و كانـال   هاي گونـاگون شـبكه   از ميان برنامهرا مطلوبش  “برنامه”ديگر مخاطب تلويزيون    
هـا و    يك شبكه يا كانال راديويي را از ميان انبوه شبكه،كه مخاطب راديو، حال آنكند مينتخاب  ا

  . نمايد انتخاب مي “شبكه” يعني مخاطب راديو عموماً .كند ميها انتخاب  كانال
 “ساختارسـازماني ”  راديو با تلويزيون بر    ةماهيت رسان  عالوه برچگونگي تأثير تفاوت نوع و     

تلويزيـون  ـ  در ايران نيز داراي تأثير متفاوتي بر راديو       اي    رسانهعيت محيط رقابتي سپهر     ، وض آنها
همـين تفـاوت  يكـي از        . تراكم اين سپهر براي تلويزيون بيشتر از راديو است         فشردگي و . است

 ايـران   اي    رسانهدر سپهر   . اين دو رسانه با يكديگر شده است       “ساختارسازماني”تفاوت   داليل و 
هـاي   شـبكه  ةرقبايي كه بـراي مجموعـ  .  براي تلويزيون وجود داردبيشتريهاي   جايگزين رقبا و 

. راديويي صداي جمهوري اسالمي ايران وجود دارد عموماً راديوهايي با رويكرد سياسي هـستند             
 اجتماعي است اما ماهيت     ةهايش در حوز   مانند راديو فردا اگر چه نوع برنامه      آنها  حتي برخي از    

راديو ”ترين دليل اينكه     اصالً مهم . كند  ميزيرا مستقيماً زير نظر سازمان سيا كار        . ستآن سياسي ا  
در چارچوب جديدي با رويكـرد اجتمـاعي بـه            تغيير نام يافت و    “راديو فردا ” به   “آزادي آمريكا 

: نـك براي اطالع بيشتر    (  مقاصد سياسي در شكل اجتماعي بود      الپوشاني ،پخش برنامه پرداخت  
هاي زميني اندكي خـارج از ايـران قابـل      راديو از آن جهت كه فرستنده   ة، در حوز  خجستهحسن  



 

 

166

 
 /

هم 
جد

ل ه
سا

 /
ره 
شما

3
 

 

اي اغلـب بـراي دريافـت        هاي ماهواره  گيرنده. دريافت است رقابت يا تهديد كمتري وجود دارد       
اي و  وجود بيش از هزار كانال تلويزيـون مـاهواره  .  تا راديوشود ميهاي تلويزيوني استفاده    كانال

 و اينترنت محيط رقابتي را براي تلويزيون رايانهحتي  اي سينمايي مجاز و غيرمجاز وه انواع فيلم
 كرده است، در حالي كه اينترنـت و         دشوار بسيار   ،كه عمده كاركردش تفريحي و سرگرمي است      

يـك نفـر ضـمن    . تواند راديو را همراهي كند و حتي به افزايش مخاطبان آن كمك كند   مي رايانه
  .     تواند به راديو هم گوش كند سانه ميكار با اين دو ر

 ـهاي اساسي در راديو     اي  نيز داراي تفاوت      هاي رسانه   در سازمان  “دهي ساخت”ديگر عنصر   
تلويزيون از  . ابعاد شكلي سازمان تلويزيون با راديو از چند جهت متفاوت است          . تلويزيون است 

. يباني يا صف و سـتاد متفـاوت اسـت         جهت اندازه و بزرگي و نسبت ميان كاركنان توليد و پشت          
عالوه در راديـو در چنـد مـورد تمركـز اداري              به. اين نسبت در مقايسه با راديو چند برابر است        

ايـن  . ريزان هـر شـبكه تـأثير زيـادي دارد      وجود دارد كه بر روي رفتار سازماني مديران و برنامه         
 نظام دستمزد و پرداخـت و در        در حوزة نيروي انساني، در    . گيرد  تمركز در سه وجه صورت مي     

شايد به دليـل فـضاي      . كه در سيما اين تمركز وجود ندارد       در صورتي . نظام اداري و مالي راديو    
شديد رقابتي آزادي عمل بيشتري بايد وجود داشته باشد تا هر شبكه سيما به مقتضاي امكاناتش                

 كانـال تلويزيـوني     بتواند سهم خود را از مخاطب كـسب كنـد و در رقابـت فـشرده بـا صـدها                   
اي داخلي وجود دارد، نقش خـود را          هايي كه در سپهر رسانه      اي و ديگر رقبا و جايگزين       ماهواره

  .بتواند ايفا نمايد
اي    سـازمان رسـانه  “دهـي  سـاخت ” اين شرايط و نوع روابطي كه در ميان سه عنـصر اصـلي          

اين ساختارها را   . د كرده است  سيما ايجا   خاص و البته متفاوتي در صدا و       “ساختار” برقرار شده، 
هاي راديـويي     طور مثال در حال حاضر تعداد شبكه        به. هرگز نبايد ثابت و غير قابل تغيير دانست       

اگـر  . سراسري دوازده كانال است كه برخي از آنها  كمتر از بيست و چهار ساعت برنامه دارنـد                 
 گسترش يابـد، بـه احتمـال زيـاد          ها افزايش يابد يعني بعد شكلي سازمان راديو         تعداد اين شبكه  

 تغيير در يك عنصر اساسـيِ     . هايي كه گفته شد لزوماً كاهش خواهد يافت         تمركز فعلي در بخش   
 “ساختارسـازماني ”شـود و در نهايـت موجـب بـروز             ساختار موجب تغيير در ساير عناصر مـي       

  . ديگري خواهد شد
هـاي زيـادي در       فـاوت موجـب ت   “دهـي   ساخت”ها در وضعيت عوامل و عناصر         اين تفاوت 

  .   در درون سازمان صدا وسيما شده است) تلويزيون(و سيما ) راديو( دو سازمان صدا “ساختار”
        

  هاي ساختار سازماني صدا با سيما ها و تفاوت ويژگي
اي، ماهيت و كاركرد تلويزيون و انتظارات و توقعات مخاطبـان             محيط شديداً رقابتي سپهر رسانه    

خاصـي شـده     “ساختار”ه وضعيت ابعاد شكلي و محتوايي سازمان تلويزيون موجب          از آن، همرا  
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  : گونه تعريف كرد توان اين ساختار سازمان سيما را مي. است
          

  ساختار رقابتي ـ تكميلي
اين رقابت بر سر جـذب       . است “رقابتي”هاي تلويزيوني داخلي در مرحله اول          ميان شبكه  ةرابط

 تـن    ند به رقابتي دوگانه و البته فرساينده      اهاي تلويزيوني ناچار     شبكه .استهرچه بيشتر مخاطب    
هاي داخلي است و در مرحلـه بعـد، هـر             در مرحلة نخست، اين رقابت در ميان شبكه       . در دهند 

اي رقابت كند،  المللي در محيط رسانه     هاي بين   ها بايد با شبكه     شبكة تلويزيوني همراه ديگر شبكه    
.  رقبا و كاالهاي فرهنگي و تفريحي را نيز به ناچار بايد در نظـر داشـته باشـد                  در حالي كه ديگر   

از ايـن  . طور كه قبالً گفته شد مخاطب تلويزيون همواره به دنبال برنامة مطلوب خود است     همان
هاي داخلي تلويزيوني اگرچه با يكديگر رقابت دارند اما در يك صف واحـد بايـد                  جهت شبكه 

 در ايـن هنگـام ناچارانـد كـه نقـش          . هاي خارجي بپردازند    ه مقابله با شبكه   به رقابت و گاهي  ب     
هـاي كـودك و اكثـر     هـاي سـينمايي، برنامـه    ها، فـيلم  سريال.  براي يكديگر را بپذيرند “تكميلي”

هاي خبري بدون كمتـرين همپوشـاني         ها و بخش    هاي تفريحي و سرگرمي به اضافة برنامه        برنامه
هاي داخلي تلويزيون در اين امور بر اساس نظام           خش برنامة شبكه  شوند، زيرا جدول پ     پخش مي 

توانيـد در جـذب       هاي تلويزيوني داخلي را مي       در ميان شبكه   “رقابت”. شود   تنظيم مي  “تكميلي”
ها، در انتخـاب سـوژه هـاي سياسـي و اجتمـاعي حـساس و بعـضاً                    ها براي اجراي برنامه     ستاره

هـا و     ، كارگردانـان يـا بـازيگران معـروف در سـريال           جنجالي، در گرافيك و رنگ بندي تصوير      
هاي توليدي خاص هر شبكه و حتي نوع دستمزد و ميزان پرداخت براي جلب افراد خاص                  فيلم

  .   وضوح ببينيد به شبكه و نظاير آن به
ايـن امـر ناشـي از       .  متفـاوت اسـت    “ساختار سيما ” تا حد زيادي با      “ساختار سازماني صدا  ”

ت راديو با تلويزيون، تفاوت در ابعـاد گونـاگون شـكلي  ايـن دو سـازمان و                   تفاوت نوع و ماهي   
ها موجب آن شده است كـه          اين تفاوت  ةمجموع. تفاوت در محيط پيراموني اين دو رسانه است       

طـور    اين ساختار را مـي تـوان بـه      . سازماني كامالً متفاوت با تلويزيون داشته باشد       راديو ساختارِ 
  :خالصه چنين تعريف كرد

  

  اي  ساختـاركمتر رقابتي ـ منظومه
 وجـود دارد، زيـرا   “رقابت كمتـري ”هاي راديويي  مفهوم اين ساختار اين است كه در ميان شبكه     

البتـه  . اي را  كنند و نه ماننـد تلويزيـون برنامـه          اي را انتخاب مي     اكثرمخاطبان راديو كانال يا شبكه    
اي ملـي، بـا       مي ايران در سپهر رسـانه     هاي راديويي صداي جمهوري اسال       شبكه ةرقابت مجموع 

. شـود  گاهي اين رقابت تبديل بـه مبـارزه و مقابلـه نيـز مـي     . راديوهاي فارسي زبان بيگانه است  
اي خـود در      هاي داخلي سبب شده است تا آنها  در امور برنامه            رقابت كمتر در حوزة ميان شبكه     

هـا آزادي تـام       جداول پخـش برنامـه    ها در     اين شبكه . هاي كلي تعيين شده آزاد باشند       چارچوب
هاي راديـويي جـدول پخـش خـود را            ها با ديگر شبكه     دارند و بدون واهمه از همپوشاني برنامه      
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هاي راديويي از طريق تمركزهايي كه قبالً گفته شد، قادر بـه              با اين وصف شبكه   . تنظيم مي كنند  
اد شكلي و محتوايي سـازمان      انواع تمركزي كه در ابع    . تغييرمسيرهاي اصلي حركت خود نيستند    

به اين ترتيـب    .  همانند منظومة شمسي به آنها  داده است        “اي  وضعيتي منظومه ”راديو وجود دارد    
هاي خـود آزادنـد و تنـدي يـا كنـدي حركـت در اختيـار                ريزي  هاي راديويي در برنامه     كه شبكه 

ته روشني را براي آنها     بيني شده مسير كلي و الب      اما تمركزهاي پيش  . مجموعه هر شبكه قراردارد   
هاي   ترسيم كرده است كه حركت بر روي آن از هرگونه مواجهه و برخورد ناخواسته ميان شبكه               

  . كند راديو جلوگيري مي
هاي مهمـي در مجموعـة عناصـر      هاي ساختاري سازماني صدا با سيما موجب تفاوت  تفاوت

فرهنـگ  . شـود   ـ مـي  ـتندـ كه در واقع دو بخـش از يـك سـازمان بـزرگ هـس               ـهر دو سازمان    
هاي رسمي و غيررسمي، منابع انـساني، نـوع           سازماني، روابط ميان بخشي، سطح روابط و گروه       

اي از اين جهـت       اگر مورد بررسي قرار بگيرند و مقايسه      ...  راديو و  ةمخاطب و انتظارات از رسان    
ي ورآ  ج شـگفت  هاي مختلف از جمله در راديو و تلويزيون صورت بگيـرد حتمـاً نتـاي                در رسانه 

  .خواهد داشت
 ةالعـاد   پيچيدگي فوق . اي توصية مؤكدي به مديران آن است         نگاه ساختاري به سازمان رسانه    

هايي تا حدي بسيط و       توان با نگاه ساختاري به محيط       محيط دروني و محيط بيروني رسانه را مي       
  .  د رسانيداي را به سرمنزل مقصو هاي توسعه قابل تجزيه و تحليل تبديل كرد و هدف
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