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به عنوان  که  گیرد  شکل  به گونه ای  رسانه  تا  است  شده  سبب  رسانه  عرصه  در  فناورانه  تحوالت 
که  محیط جدید برای جامعه و سازمان ها تبدیل شود. از سوی دیگر با دیدگاهی روبه رو هستیم 
گرفته  نظر  در  کرده،  احاطه  را  تصمیم سازی ها  روند  که  محیطی  عامل  یک  به عنوان  را  رسانه ها 
هم چنین  و  تصمیم سازی ها  ب��رای  ورودی  عنصر  یک  به عنوان  رسانه ها  ح  طر این  در  می شود. 
به عنوان »Sounding Board« )وسیله ترویج و اشاعه( برای خروجی ها یا همان سیاست ها عمل 

می کنند.
سازمان ها  سایر  مانند  سیاست گذاری  در  رسانه ای  سازمان  و  محیط  تأثیرپذیری  و  تأثیرگذاری 
از  فراتر  رسانه  و  محیط  میان  تعامل  موضوع  نیز  عرصه  این  در  اما  است  طبیعی  و  بدیهی  امری 

تعامالت رایج میان هر سازمان با محیط پیرامونی است.
که رسانه در آن قرار  در عرصه رسانه ما با دو محیط متفاوت روبه رو هستیم؛ یکي محیط بیرونی 
بر  تأثیرگذار  و  تغییرات و تحوالت اساسی  که سازنده  به عنوان محیطی  دارد، دیگری خود رسانه 

سایر محیط ها است.
که در عرصه  نقش تعامل رسانه با محیط پیرامونی تقریبًا از همان اصول و قواعدی پیروی می کند 
گی های  مدیریت در بحث محیط سازمانی به آن پرداخته می شود اما رسانه به عنوان محیط بر ویژ
کولوژی رسانه یاد  که از آن به عنوان ا که تأثیر رسانه بر محیط پیرامونی  است  تعاملی اشاره دارد 

می شود.
که دربرگیرنده ساختار،  محتوا و تأثیر  کولوژي رسانه، به منزله مطالعه رسانه به عنوان محیط است  ا

آن بر مخاطب است.
دسترسی  و  کنترل  برای  رقابت  عامل  به عنوان  رسانه ها  موضوع  که  است  دلیل  همین  به  شاید 
گرفته است. امروزه  تحت نظارت نظام های سیاسی، اقتصادی و حقوقی جامعه مورد توجه قرار 
کسب و حفظ قدرت می شناسند. علت این امر قابلیت های  رسانه ها را ابزار بسیار سودمندی برای 

رسانه است برای:
- جلب و هدایت توجه

- ترغیت در زمینه عقاید و باورها
- اثرگذاری بر رفتار

- فراهم آوردن حیثیت و مشروعیت
ک از واقعیت کردن و ساخت دادن به ادرا - تعریف 

کار اصلی برای اجتماع انجام می دهند: هارولد السول مدعی بود، رسانه ها چهار 
کنش ها را به این اطالعات پیوند  1. بر محیط مراقبت دارند. )کارکرد خبری و اطالع رسانی( 2. وا
می زنند. )کارکرد ویرایشی( 3. ایجاد سرگرمی می کنند. )کارکرد توجه گردانی و تفریح( 4. فرهنگ را به 

انسان های آینده منتقل می کنند. )کارکرد پرورش اجتماعی( 
گسترده آن ها  کنار ماهیت هنری-صنعتی سازمان های رسانه ای باید به مسئولیت اجتماعی  در 

کرد.  نیز اشاره 
که از سازمان های  با توجه به موارد ذکر شده، توجه به مدیریت رسانه با این قابلیت ها و انتظاراتی 

رسانه ای وجود دارد انکارناپذیر است.

رسانه و مدیریت آن
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