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مقدمه
در نظام مدیریت والیی و الهی، شوق و رغبت، 
محور اعمال و تحقق تبعیت از نیروهای تحت 
فرمان است. ما وقتی به تاریخ اعمال مدیریت 
ائمه نظر می کنیم، می بینیم نیروهای کلیدی 
و مدیریتی که بتوانند درک مدیریت امامان را 
داشته باشند، بسیار کم بوده اند. کسی یا سازمانی 
که این درک را داشته باشد و توان انتقال آن 
را هم به یک ارگان یا زیر مجموعه های خود 
را دارا باشد، امروزه به عنوان دین و در جهت 

ترویج آن نقش بسیار مهم را رسانه بر عهده دارد. 
آسیب های سنتی امروزه به شکل نوین در قالب 
اتفاقات جدید وارد عرصه زندگی روزمره ما شده 
است به طوری که پیوند و اتصال دنیای واقعی و 
دنیای ارتباطات بسیار عامل مؤثری را در افکار، 
مذهب و چگونگی اعمال فنون مدیریت را سبب 
شده است. اهمیت استفاده و بهره گیری مناسب 
و  رهبری  و  جمعی  ارتباط  وسایل  از  مؤثر  و 
هدایت افکار عمومی در مقابله با اسالم هراسی و 
نفوذ غرب دلیلی شده است که نگاه ها به رسانه ها 
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چکید�ه
جامعه امروز بدون وسایل ارتباط جمعی )رسانه( غیر قابل تصور است. وسایل 
تابع  نظامی که رسانه  نوع  به  بسته  و  بوده  برای جوامع مهم  ارتباط جمعی 
آن است، و عالیق و نیازهای افراد خاص و میزان توسعه یافتگی آن جامعه، 
کارکردهای متنوعی دارند. در این مقاله نقش مدیریت رسانه را در ترویج فرهنگ 
دینی و اسالمی به شیوه ای مروری بیان نموده ایم. نتیجه آن که، یک رسانه با 
توجه به سیاست، فرهنگ، دین و مذهب؛ یک منطقه یا جمعیت الگوهای به 
کارگیری نظام خود را پیاده سازی و اجرا می کند. همچنین دیدگاه های مدیریت 
رسانه در هر مکتبی برای خود منحصر به فرد است. به عبارتی دیگر، اگر یک 
مدیر رسانه بخواهد از اصول مدیریت و برنامه ریزی جهت تدوین برنامه های 
یک رسانه استفاده کند و آن رسانه هم پیرو فرهنگ دینی و اسالمی باشد، نباید 

قرآن، سنت و پیروی از پیامبر )ص( و امامان را فراموش کند.
واژگان�کلید�ی

مدیریت رسانه، مدیریت اسالمی، فرهنگ، دین، اسالم
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در داخل و خارج فوق العاده جهت دار شود. در 
به نقش مدیریت  این مقاله سعی شده است 
رسانه، در ترویج فرهنگ دینی و اسالمی با توجه 

به مدیریت اسالمی بپردازیم.
مدیریت

اصطالح  برای  که  تعریف هایی  روزترین  به  از 
است  گونه  ایــن  ــی رود  م کــار  به  مدیریت 
اجتماعی«،  روابط  تمامی  در  »خلوص  که 
که  دارد،  وجود  دیگری  متعدد  تعاریف  لذا 
بیان کننده این اصطالح است. از جمله؛ توانایی 
به  دیگران،  وسیله  به  کار کردن  و  کار  انجام 
کارگیری تمامی امکانات، عملیات و منابع در 

جهت تحقق اهداف عملی سازمان.
 شاید شنیده باشید یا خوانده باشید یا باور داشته 
باشید، که می گویند؛ مدیریت هم علم است و هم 
هنر، یعنی هم آگاهی و هم تجربه، هم اکتسابی 
و هم ذاتی، هم توانایی و هم عشق. مدیریت؛ 
بر  نشستن  بلکه  نیست،  سازمان  بر  حکومت 
قلب های کارکنان سازمان است. سازمان؛ یک 
اداره و کارخانه نیست، بلکه مجموعه ای است که 
در آن سهیم هستیم و روزگار را سپری می نماییم. 
مجموعه یک سری افراد با ویژگی های مختلف، 
با عنوان همکار نیست، بلکه همراهانی هستند 
که با آن ها روز را شب و شب را روز می کنیم. 
برای مدیر شدن، نباید به دنبال کتاب فروشی و 
کتاب و مدرس و دفتر تمرین بود. بلکه باید به 
دنبال واقعیت و واقعیت بینی و واقعیت پذیری و 
بیان واقعیت بود. برای مدیر شدن نباید به دنبال 
آرزو و آشنا و وابستگی به دوستان بود، بلکه باید 
به دنبال موقعیت ها واکنش ها، عمل ها و عکس 
العمل ها بود. )اژدری، 1390( راستی؛ تغییر روز 
به شب و شب به روز، برای ما یک عادت شده 
است یا امیدی برای یک تحول. آیا به سخن امام 
علی )ع( فکر کرده ایم که می فرمایند: وای به 
حال آن که امروزش مانند دیروزش باشد. پس 
وای به ما و حال ما که اگر در انتظار موقعیت ها 
بمانیم و تنها منتظران شانس باشیم. مدیریت 
فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و 
انسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع و 
امکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی 

به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد 
قبول صورت می گیرد. واقعا باید گفت؛ که در ابتدا 
انسان ها درباره مدیریت چه قدر می دانند؟ دانش 
مدیریت تا چه حد علمی است و آیا مدیریت علم 
است یا هنر؟ بخشی از مدیریت را می توان از 
طریق مدیریت آموزش فرا گرفت و بخشی دیگر 
را ضمن کار باید آموخت، در واقع بخشی را که 
با آموزش فرا گرفته می شود علم مدیریت است و 
بخشی را که موجب به کار بستن اندوخته ها در 
شرایط گوناگون می شود هنر مدیریت می نامند. 
به عبارتی دیگر سخن علم دانستن است و هنر 

توانستن. )رضاییان، 1379(
مدیریت اسالمی

برنامه ریزی درست  با  مدیریت اسالمی یعنی 
و صحیح قدرت علمی صنعتی موجود را در 
جهت پیشرفت زندگی به کار گیرد. مدیری که 
غالب طرح ها و برنامه های مدیریت را از طریق 
در  البالغه  نهج  و  قرآن  مانند  اسالمی  منابع 
تمام افراد سازمان، نهاد های اجرایی و عملیاتی 
مربوط به خود به کار گیرد. چنان چه این مدیر 
با اخالص، کمال خواهی، دل سوزی، صداقت 
و درستی به اهداف خود برسد می توان گفت، 
کرده  پیدا  تحقق  اسالمی  مدیریت  اصطالح 

است. )خورشید دوست و همکاران، 1394(
 امروزه سازمان ها در سطح جهانی با همل ها 
ارائه  هستند.  مواجه  متعددی  چالش های  و 
مدیریت اسالمی به گونه ای است، که رهبران 
هر سازمان برای اولین بار از دستورالعمل های 
الهی پیروی می کنند و پس از به دست آوردن 
دانش و شیوه های افراد الگو، جهت یک رویکرد 
جامع اسالمی پیرو مدیریت کردن امور استفاده 
می کنند. )چگینی، 1392( از آن جایی که دین 
این  است،  جامع  و  کامل  بسیار  اسالم  مبین 
رویکرد جامع مدیریت اسالمی می تواند رهبران 
شرکت های بزرگ در هر سازمانی با گزینه هایی 
مواجه کنند و قدرت تصمیم گیری آنان را بهبود 
بخشد. لذا مدیریت اسالمی با توجه به شرایط و 
اقتضای موجود دارای انعطاف پذیری است که 
می تواند تمامی اعضا و جوارح را جهت انطباق 
به حداکثرسازی موجود برساند. مدیریت اسالمی 
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شیوه  ای از مدیریت است که تمامی افراد یک 
مجموعه را به صورت انسان های مسئول و متأثر 
از ارزش ها با جهت  دهی نظام ارزشی  اسالم در 
نظر می گیرد. وجه تمایز مدیریت اسالمی از دیگر 
نظام ها در نظام ارزشی است، که نشأت گرفته از 
جهان بینی الهی  می  باشد. این جهان بینی، کل 
جهان هستی را به صورت مجموعه  ای هماهنگ 
و هدفدار می بیند که سنت های ربوبی بر آن 
اداره جامعه، شرافت  نوع  این  است. در  حاکم 
انسانی مد نظر است و قوای نباتی و حیوانی در 
واقع، زمینه ساز رشد انسانی و کمال معنوی و 
ابزارهایی برای رسیدن به درجات بلند و سعادت 
جاودانی است. بنابراین، باید در تعیین اهداف و 
خط مشی  های سازمان، اصالت را به  ارزش های 
معنوی داد. به این معنا که اسالمی بودن سازمان 
اقتضا دارد  در حیطه فعالیت آن، اهداف معنوی 
و هنجارهای مربوط به آن رعایت  شده و نه تنها 
تأمین منافع مادی موجب پایمال کردن مصالح 
انسانی  نشود، بلکه حتی  المقدور سعی بر این 
باشد که منافع مادی در جهت  مصالح انسانی 
و مقدمه ای برای توسعه و تعمیق بینش های 
الهی و ترویج  شعائر اسالمی قرار گیرد. )اژدری، 
1390( در مدیریت اسالمی، نگرش الهی وجود 
دارد، یعنی به  انسان با این دید نگریسته می شود 
مستعد  و  بوده  انسانی  کرامت  الیق  وی  که 
رسیدن به قرب الهی و نیل به مقام جانشینی 
خدا است .از آن جا که هدف مدیریت  اسالمی 
هدایت و رشد انسان  ها است، مدیر اسالمی به 
پی  در  پیوسته  سازمان  خویش،  افراد  فراخور 
آن است که همگام با پیشرفت مادی مؤسسه 
و فراهم شدن امکانات مادی برای کارکنان، به 
رشد و تعالی معنوی افراد سازمان نیز بیندیشد. 
در نظام مدیریت اسالمی، انسان مسئول اعمال 
خویش است در حالی که در نظام های دیگر، 
مانند حربه ای تلقی می شود که به انسان  قدرت 
می دهد تا در عرصه تمایالت شخصی  خویش 
 کوشش  نماید و به  اهداف  شخصی  و سازمانی  
اسالمی،  مدیریت  نظام  در  دست  یابد.  خود 
خدا  با  ارتباط  مهارت  به  اهمیت   بیشترین 
حتی  می شود.  نامیده  تقوا  که  می شود  داده 

ارزش و مقام  هر کس با تقوا ارزیابی می گردد 
و با ارزش ترین افراد با تقواترین  آن ها شمرده 
می شوند، اگر مدیر مهارت ارتباط با خدا را داشته 
باشد خروج  از مشکالت برای وی آسان و سهل 
شده و بهتر می تواند از مشکالت رهایی  یابد. 

)علی احمدی و علی احمدی، 1383(
نقش مدیریت اسالمی در سازمان های امروزی

رعایت کردن عدالت در هر بعد زمان و مکان 
می تواند از هر گونه تبعیض رفتاری و عملکردی 
بدون  مدیریتی  که  جایی  تا  کند  جلوگیری 
استرس و بدون هنجار پدید آورد. امام رضا)ع( 
مدیر  یک  رفتار  در  تبعیض  عدم  راستای  در 
زندگی  جامعه  در  »افرادی  می نماید؛  تصریح 
می کنند که بر اثر عواملی از نظر سالمتی مشکل 
دارند و پدید آمدن آنان بر اثر بیماری، سال 
خوردگی، حوادث طبیعی و جنگ های طبیعی 
هستند، افرادی با این ویژگی و راه اندازی کار 
آنان همان اهمیت را دارد که افراد سالم این 
ویژگی را ندارند و باید کارشان را در کمترین 
زمان سامان داد و از تعهد و تکلیف انسانی و 
برخوردار شوند«. در  این زمینه  حکومتی در 
سازمان های امروزی البته با وجود استثناهایی، 
استفاده از همه آحاد دینی به صورت شعار گونه 
پیگیری می شود، به طوری که فقط گفتن مهم 
است و اجرا کردن نیاز به ملزومات و تشریفات 
این  لذا کمتر پیش می آید در  بیشتری دارد 
وادی فردی دقیقا مانند دیدگاه های علمی عمل 
کند. )چگینی، 1392( مدیریت اسالمی میزان 
است، پس  و عدل  پیاده کردن حق  معیار  و 
در حالت آرمانی مدیر اسالمی بر کل مسائل 
اجتماعی و اقتصادی، مبادالت، بازار، کارگاه ها 
نظارت می کند تا ستم و بیدادی رخ ندهد و 
غصب، احتکار، گران فروشی، ربا خواری و دیگر 
اسباب باطل پیش نیاید. امام رضا )ع( معیار و 
میزان بودن مدیر اسالمی را به طور کلی برای 
تمامی بخش های جامعه در امور اجتماعی و 
اقتصادی را بیان می کند، یعنی ضمن این که 
مرز دیانت، حدودش و شیوه پیاده کردن آن 
را توسط مدیر مشخص می کند؛ امور دنیوی و 
اخروی از نظر امام با برنامه ریزی طبق ضوابط 
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حق و عدل می تواند سعادت همگان را فراهم 
سازد. )علی احمدی و علی احمدی، 1383(

چیستی مدیریت رسانه
رشد چشم گیر انواع رسانه های جمعی در چند 
دهه اخیر و افزایش نقش های اجتماعی آن ها 
باعث شده است که آن ها از ابعاد مختلف مورد 
مطالعه و تحقیق قرار گیرند و یکی از مهم ترین 
رسانه های  است.  رسانه ها  مدیریتی  بعد  ابعاد 
جمعی از آغاز به عنوان یکی از نهاد های مؤثر و 
مهم در جوامع نقش آفرینی کرده اند و در تمامی 
ابعاد زندگی اجتماعی اعم از اقتصاد، سیاست، 
فرهنگ، دین و مذهب اثرگذار بوده اند. )امامی، 
1392( این اثرگذاری ها در یکی دو دهه اخیر 
به حدی رسید که توجه مدیران و متولیان هر 
یک از امور جوامع را به خود جلب کرده و آن ها 
را در جست و جوی برای یافتن شیوه های مؤثر 
و کارآمد مدیریت و راهبردی این دستگاه های 
عظیم به تکاپو انداخت. در کشور ما نیز موضوع 
رسانه های جمعی و اهمیت آن ها همواره تحت 
بوده  مملکت  صاحب نظران  و  مسئولین  نظر 
به  ورود  ضرورت   ،)1379 )رضاییان،  است. 
بحث مدیریت رسانه به شکل علمی از اواخر 
دهه هفتاد مطرح گردید و از اوایل دهه هشتاد، 
مقاطع تحصیالت تکمیلی این رشته راه اندازی 
شد. علی رغم تعاریف متعدد در این حوزه ما به 
اختصار چند تا از نزدیک ترین و کاربردی ترین 

اصطالح مدیریت رسانه را بیان می کنیم.
y  مدیریت عنوان  به  رسانه  مدیریت   

عمومی هر سازمان رسانه ای
بر اساس این دیدگاه مدیریت رسانه یعنی به 
کارگیری بهینه منابع مادی و انسانی با استفاده 
از کارکردهایی چون برنامه ریزی، سازماندهی، 
هدایت و کنترل به منظور تحقق اهداف سازمان 
رسانه  )بارتوسووا، 2011(، مدیریت  رسانه ای. 
شامل وظایف برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج 
منابع، هدایت و کنترل و مهارت های مدیریت 
ادارکی  و  انسانی  فنی،  مهارت  شامل  رسانه 
 )1392 همکاران،  و  )زمانیان  می شود.  بیان 
در این رویکردها مدیر موفق شخصی است که 
غالب ترین دیدگاه خود را تخصص شدن علم 

و اصول مدیریت را در شرایط پذیرش و احراز 
شغل بداند.

y مدیریت رسانه مالکانه 
این دیدگاه در واقع به بررسی وضعیت حاکم 
رسانه ای و مالکیت آن ها می پردازد. در دنیا یک 
طبقه بندی کلی برای هر سازمانی از جنبه نوع 
مالکیت و وضعیت حقوقی به سه دسته تقسیم 

می شوند. )مهدی زاده، 1389(
 سازمان های رسانه ای دولتی: کل اعتبارها و . 1

بودجه را از دولت دریافت می کنند. 
ملی: . 2 یا  عمومی  رسانه ای  سازمان های 

و  حکومتی  کمک های  دریافت  ضمن 
محل  از  عمدتا  را  خود  هزینه های  دولتی، 
اشتراک های  حق  و  عمومی  پرداخت های 
با  دولت  ارتباط  و  می کنند  تأمین  مردمی 

آن ها در حد نظارت است.
آن ها . 3 به  خصوصی:  رسانه ای  سازمان های 

گفته  نیز  تجاری  رسانه ای  سازمان های 
عمومی  مقررات  از  تبعیت  می شود. ضمن 
مسئول اند  خود  عملکرد  برابر  در  جامعه، 
درآمدی  محل های  از  آن ها  هزینه های  و 
چون آگهی و تبلیغات و ابعاد مدیریت بازار 
حاصل می گردد. در واقع مالکیت دسته اول 
به حکومت )دولت(، مالکیت دسته دوم به 
عموم مردم و مالکیت دسته آخر به اشخاص 

حقیقی یا حقوقی تعلق دارد.
y مدیریت رسانه مشتری محور 

امروزه موضوع مشتری مداری برای سازمان ها 
از اهمیت خاصی برخوردار شده است. با توجه 
به چنین مسئله ای برداشت عده ای از مدیریت 
با مشتری است و عده ای  رسانه نحوه تعامل 
وارسی  و  نظر  مورد  را  وی  نگهداشتن  راضی 
قرار می دهند. به عبارتی دیگر هنر ساماندهی و 
تنظیم بهینه و مؤثر در نحوه ارتباط با مشتری 
سیاست های  و  اهداف  راستای  در   )CRM1(
به  می شود.  تعبیر  سازمان  هر  رسانی  اطالع  
طور خالصه یعنی بیشترین و بهترین بهره را 
از قدرت و نیروی رسانه های جمعی در جهت 

1  Customer Relationship Management
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احاده حیثیت، اعتبار و شهرت بتوان به دست 
آورد. )باربید، 2011(

y مدیریت رسانه کارکردی 
دنبال  به  رسانه  مدیر  دیدگاه  این  اساس  بر 
تأمین اهداف سازمان متبوع است و اهداف هر 

سازمانی در کارکردهای آن متجلی می شود. 
y کارکردهای اصلی رسانه های جمعی

کارکردهای خبری )اطالع رسانی(، آموزشی، 
سرگرمی و ترویجی )ارشادی( هستند. ماهیت 
چهارم تا حدودی در ترویج فرهنگ دینی و 
اسالمی دخیل و حائز اهمیت است. )لینک و 

زرفان، 2012(
y رسانه های کارکردی جدید 

بین  را  تمایزاتي  جدید  تکنولوژي هاي  ظهور 
رسانه هاي سنتي و رسانه هاي جدید به وجود 
آورده اند. رسانه هاي جدید که تحت تکنولوژي 
نحوه  و  مخاطب  بر  گرفته اند  شکل  وب 
پاسخ دهي آن به رسانه تأثیر مستقیم گذاشته و 
فضاهاي جدیدي را به وجود آورده است. براي 
تحلیل بهتر رفتار کاربر، شناخت دقیق فضاي 
رسانه اي و تفاو ت هاي آن با رسانه هاي سنتي 

ضروري است. )برنال، 2009(
رسانه اي  فضاي  تغییر  مي توان  کلي  طور  به 
کنوني را تحت تأثیر هفت نیروي پیشران ذیل 

برشمرد. )بردلی و مک دونالد، 2011(
حجم . 1 متوسط  رسانه اي:  مصرف  افزایش   

کلي استفاده از رسانه ها افزایش پیدا کرده 
است و به کارگیري اکثر رسانه ها با توجه 

ناقص مخاطب است.
 تکه تکه شدن مصرف رسانه اي: همزمان با . 2

استفاده بیشتر از رسانه ها، توجه ما به رسانه 
یا کانال رسانه اي، در حال کاهش است. مثال 
ما بیش از گذشته تلویزیون نگاه مي کنیم، 
تداوم  معناي  به  کانال ها  افزایش شمار  اما 
کاهش ساعت دیدن هر کانال است. در حال 
حاضر، اینترنت و تلفن همراه در حال خلق 
ایجاد کانال ها و محتواي جدید  انفجار در 
هستند و مخاطبان به بخش هاي کوچک تر 

و کوچک تر تقسیم مي شوند.
محتوا: . 3 تولید  در  مخاطبین  مشارکت   

انفجار مشارکت رسانه اي در  امروزه شاهد 
شبکه هاي  ویدئو ها،  عکس ها،  وبالگ ها، 
اجتماعي و غیره بوده ایم. هزینه هاي خلق 
محتواي باکیفیت در حال پایین آمدن است. 
هزینه هاي خلق محتواي با کیفیت در حال 
پایین آمدن است. حجم زیادي از محتواي 
در دسترس موجود، ماهیتي غیر حرفه اي 
طور  به  افراد  رسانه اي  فعالیت هاي  و  دارد 
فزاینده اي بر کانال هاي مشارکتي همچون 
این  است.  متمرکز  اجتماعي  شبکه هاي 
پدیده نتیجه؛ عرضه بي پایان محتوا، افزایش 
سطح توجه و ظهور مدل هاي تأمین محتواي 

حرفه اي – آماتور را به همراه داشته است.
کنوني . 4 رسانه هاي  رسانه:  شخصي سازي   

تحت کنترل کاربر قرار مي گیرند، وي قادر 
به انتخاب گزینه هاي برنامه، زمان و مکان و 

فرمت، فیلتر و نحوه ارائه برنامه خواهد بود.
 روش هاي جدید کسب و کار: روش فروش . 5

و پخش تبلیغات بازرگاني به حد چشم گیري 
از  عظیمي  حجم  است،  کرده  پیدا  تغییر 
بازیگران آنالین با بیشترین سهم دسترسي به 
شبکه پخش آگهي هستند. همچنین تجمیع 
پخش آگهي و تبلیغات بازرگاني هدفمند، در 

کانون چشم انداز رسانه ها قرار گرفته اند.
الگوهاي . 6 با  تقریبا  نسل  هر  نسلي:  تغییر   

استفاده از رسانه هاي خود هماهنگ است ولي 
هر گروه رفتار بسیار متفاوتي دارد. میانگین 
همچون  سنتي  رسانه هاي  مخاطب  سن 
حال  در  مستمر  طور  به  رادیو  و  تلویزیون 
افزایش است. این تغییر نسلي مجوب تغییر 
گسترده و متفاوت استفاده از رسانه ها و میزان 

مشارکت در خلق محتواي آن ها شده است.
 افزایش پهناي باند: سرعت باالي افزایش . 7

حال  در  نامحدودي  طور  به  باند  پهناي 
پهناي  روند  این  با  است. همزمان  افزایش 
یافته است و  افزایش  نیز  باند تلفن همراه 
فناوري هاي مختلفي جهت دسترسي جامع 

و سریع به محتوا به کارگرفته خواهد شد.
ارتباطات و رسانه ها

دنیای امروز به ارتباط مستمر یا کنش متقابل 
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هستند،  یکدیگر  از  جدا  بسیار  که  مردمی 
وابسته است. امروزه، ما در کل جهان زندگی 
هزاران  رویدادهای  و  اوضاع  از  ما  می کنیم، 
الکترونیکی  ارتباط  آگاه هستیم،  دورتر  مایل 
چنین آگاهی ای را تقربیا در هر لحظه فراهم 
در  و  اطالعات،  انتشار  در  تغییرات  می کند. 
تکنولوژی های اطالعات، همانند هر جنبه تولید 
صنعتی بخشی از توسعه جوامع امروزی است. 
در قرن بیست و یکم، حمل و نقل سریع و 
ارتباط الکترونیکی انتشار جهانی اطالعات را 

بسیار شدت بخشیده اند.
فرهنگ 

برای درک بهتر ارتباط بین فرهنگ و مدیریت 
رسانه باید به ارتباط فرهنگ و برنامه های بلند 
مدت هر سازمان نگریست، چرا که هر سازمانی 
فرهنگ خاص خود را دارد و از طریق برنامه های 
کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در راستای 
اهداف خود تالش می کند. در ضمن به فرهنگ 
نیز باید به صورت اصل یا طبیعت هر سازمان 
نگریست. فرهنگ یک عنصر وابسته به محیط 
و غیر قابل پیش بینی است، به عبارتی دیگر در 
ادبیات مدیریت بحث بر این است که فرهنگ 
یک مجموعه منحصر به فرد و پیچیده است که 
نمی توان به سایر موارد آن را تعمیم داد یا حتی 
سطح  در  می تواند  فرهنگ  کرد.  چشم پوشی 
مذهب و دین، قاره، کشور، شهر، روستا یا منطقه 
باشد که در این مقاله فرهنگ دینی و اسالمی 
را مد نظر قرار داده ایم. )ترم و لئوناردی، 2012(

فرهنگ دینی
بشر  زندگی  فرموده  خدا  بخش  »دین«  اگر 
است، فرهنگ دینی یعنی بخش انسان ساخته 
دینی  فرهنگ  انسان.  زندگی  دینی  ساحت 
یعنی بهره وری آدمی از دستاوردهای عقالنی 
خویش در فهم و ادارک وحی و جایگاه آن در 
ساحت های مختلف زندگی بشر. نقش دین و 
فرهنگ و وجه مشترک که بین آن دو وجود 
دارد، می تواند باید ها و نبایدهای فعالیت های 
حیات مادی و معنوی یک رسانه و طرز تلقی 
مخاطبان آن رسانه را در یک محوریت و حوزه 

تعیین کند. )امامی، 1392(

فرهنگ اسالمی
قرآن، سنت و حدیث منبع و سرچشمه های 
توأمان فرهنگ اسالمی هستند. توحید، نبوت 
فرهنگ  هماهنگی  و  برقراری  ریشه  معاد  و 
اسالمی هستند و می توانند ویژگی های از قبیل 
وحدت و یکپارچگی، ابدیت، جامع بودن، تحرک 
و سازندگی ایجاد کنند. به عبارت دیگر تمایز 
فرهنگ اسالمی در جهان رسانه مستلزم ایجاد 
عملکرد واقع گرایانه با بهره گیری از منابع فرهنگ 
اسالمی هستند، لذا هرگونه رفتار شعارگونه با 
سرکوب رو به رو می شود. )مهدی زاده، 1389(

بحث و بررسی 
شیوه های مدیریت و رهبری کردن یک رسانه 
تابعی از ارزش های حاکم بر بافت سازنده یک 
رو چگونگی  همین  از  است.  تمدن  یا  جامعه 
جامعه،  در  دهنده  تشکیل  عناصر  ماهیت 
اقتضا  را  از مدیریت رسانه  خود شیوه خاصی 
می کند. با عنایت به لزوم حاکمیت ارزش های 
تا  است  الزم  اسالمی،  سازمان های  در  الهی 
در  نیز  اسالمی  مدیریت  خاص  شیوه های 
آن ها اجرا گردد تا به موفقیت های منحصر به 
فرد خود، که همان تعالی انسانی است، دست 
یابند. مدیری که مسلمان باشد، انگیزه جلب 
محبت کارمندان در او بیشتر است این یعنی 
این که وی باید به فرهنگ و دین کارمندش 
احترام بگذارد و بتواند با او مساعده کند تا روابط 
مختصر و کوتاه آنان حداقل دچار خدشه نشود. 
آرمان گرایی روابط مدیر و کارمند بر ارتباطات 
سازمان با مشتری خود هم اثر می گذارد. دین 
اسالم با توجه به اهمیتی که به جماعت می دهد 
مدیریت  بحث  می توان  می کند،  پافشاری  و 
بر مبنای مشارکت را در دستور کار قرار داد. 
بین آحاد یک ملت  فرهنگ و دین غالب در 
اثر  بر تصمیم گیری مدیران ارشد هر سازمان 
مطلوب می گذارد. فرهنگ دینی در سازمان هایی 
که اساس مدیریت اسالمی را پیروی می کنند 
در  تحول  و  تغییر  زمینه های  اساسی ترین  از 
سازمان است نظر به این که برنامه های عملیاتی 
و کارکردی به عنوان زیر بنایی در بستر تحوالت 
امروزه است. پیشینه فرهنگ در گذشته خود 
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هم، حتی در میان انسان های اولیه این را نشان 
می دهد که آنان هم به شکل گروهی زندگی 
می کردند این هم آمیزه اسالمی جماعت هم 
مدیریت مشارکتی را صادق و نمایان می کند. 
اجتماعی  زندگی  صوری  قالب  بیشتر  تمدن 
است و فرهنگ محتوای این قالب های صوری 
را تشکیل می دهد به عبارتی دیگر شخصیت هم 
نیز مانند فرهنگ نشان دهنده امری است که به 
اعتبار وجود انسان محقق است. اگر انسانی وجود 
نداشته باشد، مصداقی برای مفهوم شخصیت 
پیرو آن مفهومی برای سازمان، مفهومی برای 
مدیریت از هر نوع و حتی مفهومی برای فرهنگ 
و دین پیدا نمی کنیم. جامعه امروز بدون وسایل 
ارتباط جمعی غیر قابل تصور است، البته اگر 
را  مجازی  فضای  ناهنجاری های  و  فحاشی ها 
کنار بگذاریم، انصافا رسانه ما وظیفه خود را با 
زحمت فراوان، صحیح و حداقل کم نقص انجام 
می دهد. مدیریت اسالمی با توجه به شرایط و 
اقتضای موجود دارای انعطاف پذیری است، که 
می تواند تمامی اعضا و جوارح را جهت انطباق به 
حداکثرسازی موجود برساند. وجه تمایز مدیریت 
اسالمی از دیگر نظام ها در نظام ارزشی است که 
نشأت گرفته از جهان بینی الهی است. رسانه های 
جمعی در حکومت اسالمی آغاز یک حرکت و 
جنبش فرهنگی و دینی بوده به عبارتی دیگر 
بر  افزون  روز  رشد  با  توانست  اثرگذاری  این 
مدیران و متولیان دستگاه های اجرایی و حمایتی 
ضرورت بحث رسانه ملی را مطرح و به سمع 
و نظر آحاد مردم ایران برساند. مدیریت رسانه 
در هر نوعی باشد برای اجرای سیاست های خود 
باید فرهنگ و دین غالب را مد نظر قرار دهد؛ لذا 
پیروزی آن پیرو تلفیقات فرهنگی و دینی است. 
یک کاسه کردن تمامی رویکرد های این پژوهش 
پس از عهده دار بودن وظیفه مدیر رسانه در گرو 
فرهنگ  بین  تعادل  است. عدم  اسالمی  مدیر 
دینی و اسالمی و رسانه در به کارگیری آنان در 
هر استراتژی تعیین شده مشکالت فراوانی برای 
سازمان به وجود می آورد. زمانی که دین و اسالم 
با هم، هم افزایی می کنند، موفقیت های رسانه ای 
آن جامعه نمایان می شود. تدوین برنامه های یک 

رسانه اسالمی باید بر گرفته از قرآن، سنت، عقل، 
اجماع و کتاب هایی چون نهج البالغه و اصول 
کافی باشد. سؤال این جا است که تا کی قرار 
امثال آن ها خاک بخورد  است این کتاب ها و 
یا استفاده از آن را به تأخیر بیاندازیم و بگوییم 

انشااهلل بعد!
نتیجه گیری

امروزه رسانه ها همان گونه که در ضعیف کردن 
می توانند  هستند  اثرگذار  امنیتی  پایه های 
در ایجاد و تقویت آن نیز کارایی و سهم قابل 
دور  با  می توانند  آن ها  باشند.  داشته  توجهی 
کردن احساس ناامنی، بی اعتمادی و ناامیدی 
از فضای ذهنی افراد جامعه، به گونه ای عمل 
کنند که ضمن بازتاب واقعیت ها از بزرگ نمایی 
و  کرده  خــودداری  کاستی ها  و  ناهنجاری ها 
و  رضایت  بردارند.  مفید  قدم  تعالی  به سمت 
نارضایتی مردم و واکنش آن ها به یک رسانه 
مانند باور و اندیشه پذیرفته شده آنان در روز اول 
بدو و شروع زندگی است لذا هرگونه بی اعتمادی 
و  سریع  تصمیم گیری های  لزوم  بی امیدی  و 
مرز  تا  و  می دهد  پوشش  را  عجوالنه  قضاوت 
نابودی این حس درونی پذیرفته شده می رود. 
هیچ یک از دیدگاه های مطرح شده در این مقاله، 
دیدگاه جامعی برای پیروی از اصول مدیریت 
رسانه و به کارگیری آن نیستند به عبارتی دیگر 
سعی بر ادغام و ترکیب این دیدگاه ها می تواند 
در تمامی مدل های رخداد، پاسخگوی نیاز لحظه 
ایجاد  باشد. محدود کردن مدیریت رسانه در 
پیروی از یک الگوی عاقالنه به نظر نمی رسد، 
لذا دنیای تکنولوژی این اجازه را صادر نمی کند. 
عدم تعادل بین فرهنگ دینی و اسالمی و رسانه 
آن اقلیم مشکالت فراوانی برای سازمان به وجود 

می آورد.
 زمانی که دین و اسالم از راهبرد یک سازمان 
و  مرز  آن  رسانه ای  موفقیت  حمایت می کند، 
بوم را تضمین می کند. اگر در فرهنگ دینی 
و  عملکردها  از  بسیاری  ایرانیان  ما  اسالمی  و 
باید  رویدادها، هنجار محسوب می گردد پس 
خط قرمزهایی که ناشی از پیروی از الگوهای 
نظارت کرد؛ چون  و  را کنترل  غربی می شود 
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که این حیطه نظارت و کنترل یکی از وظایف 
مدیریت رسانه است. همچنین نقش مدیریت 
در  بصری  و  از سمعی  اعم  رسانه  یک  کردن 
ترویج فرهنگ و اسالمی، زمانی بروز می کند 
که اوال، افزایش قدرت انتخاب مردم در جهت 
ایزوله نبودن پیرامون خود رخ دهد. دوما، ارضای 
هیجانات روحی و روانی مخاطب برطرف گردد. 
سوما، اطالعات جامعی از تکمیل فرهنگ مقصد 
و مبدأ را در راستای به روز بودن دهد. چهارم، 
از  اعم  رسانه  هر  از  صحیح  استفاده  آموزش 
داخلی و خارجی از مقاطع تحصیلی پایه شروع 
می شود. پنجم، هر کس را به خود و وجدان خود 
واگذار کند. ششم، افراد را در جهت پذیرش نگاه 

مسئوالنه به رسانه خود راغب و تشویق کنند.
 باالترین درجه تکامل سعادت هر فرد، انسانیت 
است ولی این درجه و به دست آوردن آن گاهی 
برای ما انسان ها دشوار می گردد یعنی خودمان 
و عملکرد مان این چالش را به وجود می آورد، 
از روی دیگر تمامی انسان ها در طول عمر خود 
نیاز به آرامش دارند به وجود آمدن این آرامش 
و پایدار ماندن آن در همه ابعاد وجودی زندگی 
رعایت  است.  اجتماعی  عدالت  پیرو  در  بشر 
عدالت اجتماعی می تواند مدیریتی با رویکرد 
دینی به وجود آورد، به عبارتی دیگر با پیروی 
از برنامه های تدوین شده از امامان و معصومان 
می توان مدیریت اسالمی را در سازمان ها پدید 
آورد. فلسفه وجودی و رسالت مدیریت اسالمی 
باید همواره مد نظر قرار گیرد تا در سایه آن به 
آرامش درونی و عمیق رسید و از این طریق 
اهداف کاربردی و عملیاتی تمامی سازمان ها 
محقق گردد. پیش گام بودن در راه هموار و یا 
ناهموار هر سازمانی نباید به صورت تصادفی و 
شعار گونه باشد، لذا در راستای این امر فقط با 
بیان خویش، خود و دیگران را خسته و توانایی 
آنان را هدر داده ایم، که این خود گناهی بزرگ 

است.
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