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مقدمه
در  و  میالدی  دوم  هزاره  روزهای  آخرین  در 
زمانی كه قرار بود سال 1999 به پایان برسد و 
سال 2000 میالدی آغاز گردد، دلهره شدیدی 
در همه دنیا برپا شد. رسانه های مختلف ماه ها 
پایان  با  كه  كردند،  مطرح  را  موضوعی  قبل 
سیستم های  سوم  هزاره  آغاز  و  دوم  هزاره 
رایانه ای قابلیت تشخیص این تغییر را نخواهند 

داشت و بنابراین همه دنیا دچار آشوب خواهد 
شد. این موضوع از دو دیدگاه قابلیت بررسی 
دارد، یکی قدرت رسانه ها در به وجود آوردن 
بر  آن  تأثیرات  و  همه گیر جهانی  فضای  این 
روی سوددهی و عدم سودآوری سازمان ها و 
دوم نقش بی بدیل سیستم های كامپیوتری یا 
بهتر بگوییم تکنولوژی. این یک نمونه از هزاران 
نمونه قدرت رسانه و تکنولوژی در كنار هم بود 

 مدیریت  رسانه ای 
در سازمان های غیر رسانه ای

چکید�ه
تحوالت دنيای امروز با وجود رسانه ها به اوج سرعت خود رسيده است. دیگر 
بداند.  رسانه  از  بی نياز  را  خودش  که  است،  نمانده  باقی  جهان  در  سازمانی 
رسانه هاي جمعي تأثير مؤثري مي توانند در افکار عمومي داشته باشد و مي توان 
گفت رسانه ها با قدرتي دو چندان پا به عرصه نقش آفریني گذاشته و مرزهاي 
فعلي سياسي ملل را به هم پيوند زده اند و عالوه بر افکار عمومي بر حکومت ها 
نيز تأثير زیادي گذاشته اند. امروزه یک مدیر سازمان غير رسانه ای در تمامی 
طول فعاليتش با رسانه ها سر و کار دارد و رسانه می تواند برای سازمان او، 
فرصت ها و تهدیدات فراوانی را به وجود آورند. در بسياری از مقاالت، محققين 
بر  را  از سازمان های غير رسانه ای است،  برگرفته  تأثيرات علم مدیریت که 
روی مدیریت رسانه ای پياده سازی کرده اند. ما در این مقاله سعی کرده ایم با 
توجه به نفوذ رسانه در سازمان های غير رسانه ای، توجه مدیران و پژوهشگران 
را به این نکته جلب کنيم که مدیران سازمان های غير رسانه ای نيز نيازمند 
آموختن و دانستن مهارت مدیریت رسانه ای هستند. بنابراین برای این هدف با 
تطبيق دادن بخش های مهم و اساسی که رسانه در سازمان های غير رسانه ای 
تأثيرگذار بوده است، سعی شده به این سؤال پاسخ داده شود، که چرا یک مدیر 

سازمان غير رسانه ای باید با ابزارهای مدیریت رسانه آشنا باشد؟
واژگان�کلید�ی
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كه چالشی بزرگ برای سازمان ها در حدود 17 
سال پیش به وجود آورد.

قدرت  خبرگزاری ها،  و  رسانه ها  بر  تسلط 
بسیار زیادی به بازیگران صحنه های سیاسی و 
دولتی داده است. به گونه ای كه با به كارگیری 
اهرم های خبری و اطالعاتی می توانند نسبت به 
تغییر باورها و نگرش های جمعی یا شکل دهی 
كنند.  اقدام  فراملی  و  ملی  عمومی،  افکار  به 

)عیوضی، 1388(
امروزه رسانه ها با پیشرفت تکنولوژی توانسته اند 
عالوه بر تنوع در شکل و ساختار، قدرت خود 
را نیز در مباحث سیاسی، اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادی جوامع به خوبی اثبات كنند. یکی 
از عرصه های جدید تحقیقات رسانه ای عملکرد 
این  تضاد  نیز  و  اجتماع  مختلف  گروه های 
گروه ها با همدیگر و نحوه انعکاس این تضاد 
از  گروه ها  این  از  بسیاری  است.  رسانه ها  در 
»تعصب« رسانه ها علیه خود شکوه می كنند. 
را  رسانه ها  آمریکا  تجاری  بزرگ  شركت های 
متهم می كنند، كه تعصب ضد تجاری دارند 
و می كوشند تا شركت های بزرگ را حریص، 
ضد مردمی و بی توجه به نیازهای جامعه نشان 
دهند. )ویلیامز، 1390( این مورد یکی از صدها 
چالش مدیریت سازمان های غیر رسانه ای در 
قبال رسانه ها است و این تفکر جدید را در ذهن 
آورده كه چگونه  به وجود  مدیران سازمان ها 
رسوخ  جامعه  ابعاد  همه  در  كه  را  رسانه ها 
كرده اند، به نفع سازمان خود هم جهت كنند 
یا آسیب های آن را به حداقل برسانند. مدیریت 
رسانه ای، فنی تازه و مهارتی مهم برای مدیران 
سازمان های غیر رسانه ای، در عصر حاضر به 

شمار می آید.
مدیریت رسانه، حوزه نظري جدیدي است، كه 
با پیشرفت هاي فناوری و قدرت گیری رسانه ها، 
و  مدیریت  دانش  در  را  راهبردي  جایگاهی 
نوپا  رشته  این  است.  كرده  كسب  ارتباطات 
در مراكز دانشگاهي، سمت گیري به مدیریت 
دولتي و مدیریت سازماني دارد. اما آیا رسانه ها 
به  قادر  سازماني  و  دولتي  نگاه  چارچوب  در 

ایفاي نقشي مطلوب در مناسبات حال و آینده 
هستند؟ )روشندل، 1389(

این بند سؤالی است كه نویسنده و همکارانش 
در ابتدای یکی از مقاالت خود مطرح كردند 
حوزه  متخصصان  از  دیگر  بسیاری  دیدگاه  و 
دانشگاهي  عمر  اگرچه  است.  رسانه  مدیریت 
مدیریت رسانه بسیار كوتاه است، اما به سبب 
ساختار  در  رسانه  امروزه  كه  فراواني  اهمیت 
نظام هاي اجتماعي سیاسي پیدا كرده است، 
ادبیات و منابع قابل قبولي تولید شده است. 
با نگاهي انتقادي به این ادبیات مي توان آن را 
محصور در چنبره ادبیات سازمان هاي صنعتي 
زاده،  باقر  تجاري دید. )خجسته  بنگاه هاي  و 

)1394
در  عاریتی  فضای  این  در  می رسد  نظر  به 
بین سازمان های رسانه ای و سازمان های غیر 
رسانه ای، باید تناسب و وجوه مشتركی را پدید 
آورد تا هر دو گروه سازمان ها بتوانند از نقاط 
قوت و دستاوردهای مدیریتی خود برای توسعه 

سازمان های شان استفاده ببرند.
در این مقاله، سعی خواهد شد به این سؤال 
مدیر  یک  چرا  كه  شود،  داده  پاسخ  اساسی 
سازمان غیر رسانه ای باید با ابزارهای مدیریت 
رسانه نیز آشنا باشد؟ مقاالت متعددی با موضوع 
اثرپذیری ساختاری و اقتصادی مدیریت سازمان 
رسانه ای از سازمان های غیر رسانه ای به نگارش 
در آمده است، اما تاكنون به این مبحث مهم 
توجه كافی نشده است، كه سازمان های غیر 
رسانه ای در عصر حاضر بدون رسانه و مدیریت 
رسانه نمی توانند به فعالیت خود مانند روش های 

سنتی گذشته ادامه بدهند.
طرحمسئله

هنگامی كه ناشران روزنامه ها )در نتیجه پدید 
آمدن روزنامه نگاری علمی در قرن بیستم( و 
دانشمندان علوم ارتباطات تشکیالت مطالعاتی 
رسانه های علمی كالسیک را به وجود آوردند، 
این امر باعث پیدایش تحقیقات تازه در اقتصاد 
رسانه ها گردید. )ویرتز، 2005( در چارچوب 
اقتصاد رسانه ها می توان به مطالبی دست یافت 
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كه منطبق با خود رسانه ها باشد. )هاث، 2002( 
زمینه  در  تحقیقاتی  مطالعات  بر  آغازی  این 
رسانه بود، كه تا امروز نیز ادامه داشته است. 
در مقاالتی كه با موضوع مدیریت رسانه به قلم 
تحریر درآمده است، به دو جنبه اقتصادی و 
است.  اشاره شده  بیشتر  رشته  این  مدیریتی 
مقاله رهنمود و همکاران با عنوان »شناسایی 
عوامل كلیدی موفقیت در اجرای راهبردهای 
سازمانی: مطالعه موردی مركز صدا و سیمای 
رسانه ای  سازمان  یک  از  شرقی«  آذربایجان 
برای بررسی اجرای راهبردهای سازمانی سود 
مقاالتی  در   .)1393 )رهنمود،  است.  برده 
دیگر به چگونگی و اجرای مدیریت رسانه در 
سازمان های رسانه ای اشاره شده است. مقاله 
»مدیریت رسانه ها و چالش ها« به انطباق اصول 
و  علمی  چارچوب های  با  رسانه ای  مدیریت 
تئوریک می پردازد و چالش های قانونی مدیریت 
)كاسپار، 1386(  می كند.  تشریح  را  رسانه ها 
و  رسانه  مدیریت  »آینده  مقاله  در  همچنین 
به  نویسندگان  آینده«  رسانه های  مدیریت 
طرح یک سؤال اساسی می پردازند كه: »آینده 
مدیریت رسانه چگونه خواهد بود؟« و با یک 
سؤال فرعی »مدیریت رسانه های آینده چگونه 
خواهد بود؟« پرسش اول را روشن تر می كنند. 
به واقع در بیشتر مقاالت  )فرهنگی، 1393( 
پیشبرد  برای  اقتصاد  یا  مدیریت  از  پیشین 
مدیریت رسانه ای، آن هم مختص سازمان های 
نیز  مواردی  در  است.  استفاده شده  رسانه ای 
تنها از رسانه در تأثیرگذاری بر بخشی از فرایند 
محیط های غیر رسانه ای نام برده شده است. 
در  جمعی  رسانه های  نقش  »بررسی  مقاله 
ارتقای سطح پاسخگویی سازمان های دولتی« 
یکی از این نوع مطالب است. در این پژوهش 
و  بازخورد  سیستم  در  رسانه  انواع  نقش  به 
مردم  و  دولتی  سازمان های  بین  پاسخگویی 
اشاره دارد و در پایان نتیجه می گیرد: چنانچه 
باشد،  حاكم  مستقل  و  آزاد  رسانه اي  نظام 
رسانه ها بهتر می توانند به وظایف خود عمل 
كنند. نتیجه دیگري كه از این پژوهش حاصل 

شده این است كه از بین رسانه ها، اثربخشی 
به  دولتی  بخش  نمودن  ملزم  در  تلویزیون 
مراتب  به  خود  عملکرد  قبال  در  پاسخگویی 
مؤثرتر از سایر رسانه ها است. )متانی، 1393( 

همچنین در پژوهشی كه در كشور تركیه با نام 
»تأثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی در وفاداری 
به برند« انجام شده نویسندگان به دنبال تأثیر 
رسانه های اجتماعی بر روی وفاداری مشتریان 
به حداقل یک برند خاص هستند. در این مقاله 
مصرف كنندگان  و  اجتماعی  رسانه های  تنها 
)اردوگماس،  می گیرند.  قرار  بررسی  مورد 

 .)2012
سازمان ها  در  اجتماعی  رسانه های  »عملکرد 
دیگر  از  عددی«  آنالیز  روش  از  استفاده  با 
مقاالتی است كه نویسنده تالش نموده اثرات 
رسانه های اجتماعی را بر سازمان ها با استفاده 
از محاسبات ریاضی بررسی نماید. نویسنده از 
سازمان های باز نام آورده و اشاره دارد كه در به 
كارگیری سیستم های باز، سازمان ها می توانند 
در بخش روابط عمومی از رسانه های اجتماعی 
استفاده نمایند. )ریتز، 2012(. در مقاالتی كه 
مورد بررسی قرار گرفت حتی به ابعاد مختلف 
رسانه ای  غیر  سازمان های  بر  رسانه  تأثیر 
این كه چرا یک  درباره  است.  نشده  اشاره ای 
و  توانایی ها  باید  رسانه ای  غیر  سازمان  مدیر 
مهارت های یک مدیر رسانه ای را داشته باشد 
نیز تحقیق و بررسی صورت نگرفته است. امید 
است با این مقاله بتوان شروع خوبی برای سایر 
پژوهش ها در این راستا فراهم آورد. در واقع 
سؤال پژوهش را این گونه می توان مطرح كرد 
كه: چرا یک مدیر سازمان غیر رسانه ای باید با 

ابزارهای مدیریت رسانه نیز آشنا باشد؟
در این پژوهش، ما با رویکرد اكتشافي، از روش 
تحلیل گفتمان براي پردازش داده ها و استخراج 
استفاده  رسانه ها  حوزه  بر  حاكم  روندهاي 
روندپژوهي   )1383 فرد،  )دانایي  مي كنیم. 
از منابع  با گردآوري مستندات  این پژوهش، 
و پژوهش هاي اسنادي انجام شده است كه با 
خوانش متون حوزه پژوهش و استخراج مطالب 
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و استنباط گزاره ها بر اساس تحلیل گفتمان 
متن بوده است. )سلطانی، 1380(

چارچوبنظری
روزگاری از واژه »مدیریت« برای همه سازمان ها 
كه  بود  علمی  بر  ناظر  آن  و  می شد  استفاده 
مدعی اداره مطلوب و بهینه هر نوع سازمانی 
بود. اما به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم با 
رشد فرایند تخصصی شدن امور علم مدیریت 
به تدریج با مسائل نوظهور و دغدغه های تازه ای 
مواجه شد. در واقع، علم مدیریت ناگزیر شد كه 
بسته به ماهیت و كاركرد سازمان هاي گوناگون 

تخصصي شود. )روشندل، 1387(
كه  شد  تعریف  مدیران  برای  مهارت ها  انواع 
در برخی موارد به صورت عام و مشمول همه 
برای  نیز  مهارت هایی  و  می شد  سازمان ها 
اما  مدیران سازمان های خاص تعریف گشت. 
كار به اینجا ختم نشد، بعد از تخصصی شدن 
در  بسیاری  پیچیدگی های  مدیریت ها،  انواع 
سازمان های نوظهور به وجود آمد. سازمان هایی 
كه با پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات جهانی، 
با تخصص خاص آن  نیازمند یک مدیر  تنها 

سازمان نبودند.  
اما رسانه چیست؟ رسانه به مثابه هر وسیله ای 
است كه انتقال دهنده فرهنگ ها و افکار عده ای 
باشد و اكنون آنچه مصداق این تعریف است، 
رادیو،  مجالت،  روزنامه،  مانند  است  وسایلی 
نوری،  صفحات  اینترنت،  ماهواره،  تلویزیون، 
ویدئو و... در این تعریف باید اضافه كرد: رسانه 
و  اطالعات  حامل  نقش  كه  است  وسیله ای 
پیام های از پیش طراحی شده را ایفا می كند 
و واسطه ای مابین انتقال دهنده و گیرنده پیام 
است، كه در طول زمان دچار تحول و پیشرفت 

شده است. )احمدزاده كرمانی، 1390(
رسانه  یک  تأثیر  است  معتقد  لوهان«  »مک 
تغییرات  شدت  میزان  به  جامعه  یا  افراد  بر 
كه  دارد  بستگي  معیارهایي  و  مقیاس ها  در 
پدید  روزمره  زندگي  در  جدید،  فناوري  هر 
مي آورند. )مختاری، 1388( یک رسانه مي تواند 
سبک روابط انساني را شکل دهد و معیارهاي 

عملکردهاي موجود در این رابطه را مشخص 
كند. اگر نور برق را رسانه نمی دانیم چون محتوا 
ندارد، ولي روشنایي برق زماني مي تواند یک 
رسانه تلقي شود كه نام تجاري را نشان دهد. 
است،  برانگیز  توجه  كه  نیست  روشنایي  این 
بلکه پیام به طور مثال نام تجاري براي بیننده 

جالب است. )مک لوهان، 1377(
»اورت دنیس1« مدیر مركز مطالعات رسانه ای 
ژانت2 در سال 1987 به مطلب جالبی اشاره 
در  رسانه ای  سازمان های  امروزه  است:  كرده 
حال رشد و دگرگوني هستند و واقعیت این 
است كه دیگر مالکان نمي توانند اداره آن ها را 
بر عهده داشته باشند. صنعت رسانه نیازمند 
تعریف حرفه جدیدي است و آن فن مدیریت 
متخصص  دیگر  است.  رسانه اي  شركت هاي 
روزنامه نگاري نمی تواند یک سازمان رسانه اي 
سایت هاي  تلویزیوني،  و  رادیو  پخش  از  اعم 
اینترنتي و نشریات پرتیراژ را اداره كند، بلکه 
محصوالت  پیچیده  بــازار  قضیه  دیگر  بعد 
رسانه اي و رقابت با دیگر شركت ها براي بقا در 

بازار رسانه اي است.
این مطلب آقای »دنیس« را می توان به سایر 
داد.  تعمیم  نیز  رسانه ای  غیر  سازمان های 
در  و...  دولتی  تجاری،  صنعتی،  سازمان های 
واقع مدیریت سازمان ها باید دارای مهارت های 

چند وجهی در زمینه ای مختلف باشند.
پیچیدگی های محیطی، پراكندگی جغرافیایی، 
و  هوشیاری  جوامع،  در  دانش  سطح  ارتقا 
در  بشر  نیازهای  تنوع  كار،  نیروی  توانمندی 
ارتباطی  و  اطالعاتی  رقابت های  حاضر،  عصر 
این  از  دیگر  بسیاری  و  و رسانه ای سازمان ها 
دست موارد كه در حوزه مورد بحث این مقاله 
نمی گنجد، باعث شده است كه مدیریت چه در 
سازمان رسانه ای و چه در سازمان غیر رسانه ای 
به یک حرفه پیچیده با انواع مهارت ها تبدیل 
شود. در ادامه به مواردی پرداخته خواهد شد 

كه به سؤال این پژوهش پاسخ خواهد داد.

1. Everette Dennis

2.Gannett
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1.سازمانهایغيررسانهایمحصوردر
سپهررسانهای

سازمان های غیر رسانه ای در زمان حاضر بسیار 
تأثیرپذیر از سازمان های رسانه ای شده اند، در 
واقع سپهر رسانه ای، محیط اطراف سازمان های 
غیر رسانه ای را فرا گرفته و تا حدودی نیز باعث 
اینگونه  رویکردهای  و  اهداف  تا  است  گشته 
سازمان ها مطابق یا هم جهت با سازمان های 
رسانه ای باشد. تحقیقات »بالک« نشان داده 
است كه متون رسانه اي از نهادهاي رسانه اي، 
و نهادهاي رسانه اي از سیاست رسانه اي و این 
سیاست از شرایط سیاسي، فرهنگي و اقتصادي 
حاكم بر جامعه تأثیر می گیرند و البته برعکس. 

)بالک، 2001(

جدول1.فرايندتوليدمتونرسانهای

شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر جامعه

سیاست رسانه ای

نهادهای رسانه ای

متون رسانه ای

كار بالک را می توان این گونه تکمیل كرد كه 
جدول  طبق  رسانه ها  محتواي  طرف  یک  از 
مذكور از شرایط و سیاست هاي حاكم اثرپذیر 
در  هژمون  رسانه هاي  دیگر،  طرف  از  است. 
تعیین  نه فقط نقش مهمي در  سپهر رسانه 
سازمان  دیگر  محیط  بر  حاكم  سیاست هاي 
هاي رسانه اي دارند، بلکه گاهي تعیین كننده 
سیاست دولت هاي آن ها نیز هستند. آن چه 
تعیین  در  رسانه ها  این  قدرت  است،  مهم 
روزانه سیاست هاي دولت ها است، كه آن ها به 
سبب ایجاد فشارهاي سیاسي و اجتماعي این 
رسانه ها ناچار از اتخاذ سیاست ها و تصمیماتي 
بر آن اساس هستند. بنابراین، امروزه رسانه ها 

بین المللي  و  ملي  محیط  در  جدیدي  نقش 
پیدا كرده اند، كه حتي با گذشته نزدیک بسیار 
متفاوت است، كه ناشي از ماهیت آن ها است. 
غیر  سازمان های   )1394 باقرزاده،  )خجسته 
در  هستند  مجبور  شرایط  این  در  رسانه ای 
انتخاب فعالیت ها و رویکردهای خود نیم نگاهی 
زیرا  باشند،  داشته  رسانه ای  سازمان های  به 
سازمان های رسانه ای در طبقات باالیی سپهر 
می توانند  به خوبی  و  گرفته اند  قرار  رسانه ای 
طبقات زیرین سپهر را تحت تأثیر قرار دهند.  

سازمان های غیر رسانه ای را می توان از لحاظ 
ماهیت به چهار دسته كلی: سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی تقسیم كرد. هر سازمان 
این  از  شاخه  دو  یا  یک  در  معمول  طور  به 
می كند.  ایفا  را  پررنگ تری  نقش  دسته بندی 
ماهیتی  نظر،  این  از  رسانه ای  سازمان های 
چندگانه و چند بعدی به خود می گیرند. برای 
شهرداری،  یا  دانشگاه  مانند  سازمانی  مثال 
بانک ها  یا  دارد  فرهنگی  اجتماعی-  ماهیتی 
اقتصادی  ماهیت  صرفا  بیمه،  شركت های  و 
رسانه ای  سازمان های  كه  حالی  در  دارنــد. 
سیاسی،  ماهیت  توأمان  و  همزمان  طور  به 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در كنار هم 
جمع كرده اند؛ هر كدام از این ماهیت ها دارای 
وزن و اهمیت تقریبا برابر در سازمان رسانه ای 
یک  بنابراین   )1394 )روشندل،  هستند. 
سازمان رسانه ای قدرتمند به راحتی می تواند 
سیاسی  اقتصادی،  اجتماعی،  زمینه های  در 
سایر  و  بوده  اثرگذار  مخاطبانش  فرهنگی  و 
سازمان های غیر رسانه ای و حتی سازمان های 
رسانه ای ضعیف تر را مجبور به همسو شدن با 

اهداف و بینش های خود كند.
ظهور رایانه و اینترنت پس از پیدایش و مقبولیت 
گسترده تلویزیون باعث دومین تغییر گسترده 
در مصرف رسانه ها و آرایش جدید رسانه ای شده 
است. همزمان با افزایش زمان تماشای تلویزیون 
و كاهش تدریجي استفاده از دیگر رسانه های 
استفاده  افزایش  از سال 2000 شاهد  سنتي، 
از رایانه بوده ایم. )كاستل، 2009( این تغییر و 
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تحول عظیم محیط سازمان های غیر رسانه ای را 
به سمت ادغام شدن با سپهر رسانه ای رهنمود 
كرد. دیگر سازمانی در دنیا نمانده است كه از 
ابزارهای رسانه ای در بخش های مختلف خود 

استفاده نکرده باشد.
2.کارکردهایرسانهایدربهبودمديريت

غيررسانهای
اهداف برگرفته از مسئولیت اجتماعي رسانه ها 
رسانه ها  آموزشي  و  اجتماعي  كاركردهاي  و 
و  فرهنگي  میراث  انتقال  اخالق،  قبال  در 
همبستگي اجتماعي از ویژگي هاي كار رسانه ها 

به شمار مي رود.
واقع، سازمان هاي رسانه اي، حتي آن هایی  در 
كه صرفا تجاری هستند، مسئولیت اجتماعي 
گسترده اي دارند، زیرا در نهایت كاركرد فرهنگي 
دارند. رسانه ها باید براي نفع عامه مردم عمل 
مدیر  یک   .)1394 باقرزاده،  )خجسته  كنند. 
سازمان غیر رسانه ای برای ایجاد تمایز، نباید تنها 
به ویژگی های محصول و خدمات سازمان خود 
متمركز شود. انجام فعالیت های اجتماعی و توجه 
به فرهنگ جامعه به مثابه یک رسانه عمومی، 
جایگاه متمایزی برای سازمان نسبت به رقبایش 
ایجاد خواهد كرد. این فعالیت ها برای سازمان 
همچون یک رسانه معتبر عمل خواهد نمود و 

مشروعیت و اعتبار ثمره آن می شود.
اجتماعی  سازه  یک  عنوان  به  »اثربخشی« 
مهم ترین كاركرد سازما ن های رسانه ای است، 
كه پیش از آنکه »فرایند محور« باشد »انسان 
محور« است و در سازمان رسانه ای »اعتماد« 
مخاطب است كه اثربخشی را تضمین می كند 
و اعتماد زمینه »اعتبار« را فراهم می نماید و 
این همه »مشروعیت« رسانه را سبب می شود؛ 
انسان گرا  بایستی  رسانه ای  سازمان  بنابراین 
باشد، به گونه ای كه انسان در رأس امور باشد، 
اداری.  ثابت  مقررات  و  ساختار  و  تکنیک  نه 
برای  مشروعیت  و  اعتبار   )1394 )اسعدی، 
سازمان های غیر رسانه ای نیز بسیار مهم و در 
رسیدن به اهداف سازمانی، تأثیرگذار خواهد 
بود. با ایجاد این دو وجه متمایز در سازمان به 

خوبی می توان مشتریان وفادار برای محصوالت 
و خدمات ایجاد كرد.  

3.ادارهرسانهایجايگزينروابطعمومی
درسازمانهایغيررسانهای

در گذشته به دلیل حاكم بودن نگرش تولید 
واحدهای  و  بخش ها  سازمان ها،  در  محور 
قرار  توجه  مورد  چندان  سازمان ها  ارتباطی 
استفاده  سوء  مورد  اوقات  بیشتر  و  نگرفته 
می گرفتند.  قرار  سازمان ها  ارشد  مدیران 
دلیل،  همین  به   )1382 قاضی،  )میرسعید 
ارتباطات به صورت یک طرفه و بدون در نظر 
و  نیازها  و  می گرفت  شکل  بازخورد  گرفتن 
با  نبود.  مدنظر  چندان  مخاطبان  احتیاجات 
اكثر  رقابتی،  محیط  ایجاد  و  زمان  گذشت 
ارزش  ایجاد  و  محور شده  سازمان ها خدمت 
برای مخاطب به عنوان یک اصل برای مدیران 

ارشد سازمان ها تبدیل شد.
جمع آوری،  اساس  بر  كه  امروزی  جوامع  در 
و  داده ها  سریع  گردش  و  پردازش  انباشت، 
اطالعات از طریق اینترنت بنا شده است، روابط 
رسانی،  اطالع  نقش  ایفا  اساس  بر  عمومی ها 
تولیدكننده  اصلی  عوامل  از  یکی  می توانند 
اطالعات باشند و همچنین با توجه به ماهیت 
این  است،  فرد  به  فرد  و  تعاملی  اینترنت كه 
روابط  در  موفقی  بسیار  ابزار  می تواند  رسانه 

عمومی سازمان ها باشد. )یعقوبی، 1384(
در واقع سازمان های پیشرو از واژه روابط عمومی 
به معنی گذشته خود عبور كرده اند و باید در فکر 
ایجاد یک اداره رسانه ای در سازمان خود باشند، 
دربرگیرنده  كه  مخاطبان  نیازهای  بتوانند  تا 
و  سهام داران  مالی،  تأمین كنندگان  مشتریان، 
حتی جامعه جهانی است، فراهم نمایند. این اداره 
رسانه ای باید به عنوان یکی از زیرمجموعه های 
مهم مدیریت ارشد سازمان ها فعالیت كند و یک 
مدیر سازمان غیر رسانه ای برای انتخاب و نظارت 
بر كار این اداره باید دارای سواد رسانه ای و آشنا 
به ساز و كار فعالیت رسانه ها باشد. فضای مجازی 
و شبکه جهانی اینترنت شرایطی را فراهم آورده 
است، كه سازمان های غیر رسانه ای حتی بدون 
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و  تلویزیون  مانند  رسانه هایی  كمک  به  نیاز 
مطبوعات می توانند خودشان با حداقل هزینه 
همه این نوع رسانه ها را دارا باشند، و تنها تفاوت 
اینگونه رسانه ها با رسانه های فراگیر در تعداد 
مخاطبان آن خواهد بود، كه یکی از وظایف و 
اهداف اداره رسانه ای و مدیران ارشد سازمان ها 
همین افزایش و جذب مخاطبان بالقوه است، كه 
ظرفیت آن را دارا هستند تا تبدیل به مشتریان 

بالقوه و بالفعل شوند. 
و  مخاطب  حفظ  رسانه ای  سازمان  یک  در 
حركت كردن در مسیر خواسته های مخاطب 
توسعه  عصر  در  است.  حیاتی  و  مهم  بسیار 
شبکه ها، خشنود ساختن طیف گسترده تری از 
مخاطبان ملی از طریق یک كانال عامه پسند و 
یک كانال دیگر با برنامه های جدی تری نظیر 
برای   ... و  درام  موضوعی،  مستند  برنامه های 
نه  روش  این  است.  آسان تر  عمومی  رسانه 
تنها حق انتخاب بیشتر، بلکه شانس بهتری 
را برای هدف قرار دادن مخاطبان با عالیق و 
دست  به  متفاوت  تحصیلی  پیش زمینه های 
می دهد. مدیران سازمان های غیر رسانه ای با 
الگو قرار دادن این سبک از مدیریت رسانه ای 
می توانند اداره رسانه ای یا همان روابط عمومی 
هدایت  و  سازماندهی  را  خود  سازمان  نوین 
كنند. یک اداره رسانه ای برای افزایش و حفظ 
رسانه ها  انواع  طریق  از  بتواند  باید  مخاطب 
خدمات  و  محصوالت  و  فعالیت ها  اهــداف، 
شناخت  كند.  تشریح  خوبی  به  را  سازمانش 
مخاطبان، جلب رضایت مخاطبین و مخاطب 
پژوهی در صدر وظایف اداره رسانه ای در یک 

سازمان غیر رسانه ای است.
4.بازاريابیاجتماعی1فعاليتیرسانهایدر

سازمانهایغيررسانهای
بازاریابی اجتماعی، برای اولین بار در سال های 
كاتلر«  »فیلیپ  توسط  هفتاد  دهه  ابتدایی 
با  زالتمن«  »جرالد  همراه  به  او  شد.  مطرح 
تركیب مفاهیم مربوط به تغییرات اجتماعی و 

1.  Social marketing

بازاریابی تجاری و فنون تبلیغات این بحث مهم 
را پایه گذاری كرد. آنان پی بردند كه می توان 
فروش  برای  كه  تجاری،  بازاریابی  اصول  از 
برای  می رود،  كار  به  مشتریان  به  محصوالت 
جامعه  به  رفتارها  و  نگرش ها  ایده ها،  فروش 

استفاده كرد. )استوری، 2008(
تعدادي از اندیشمندان و صاحب نظران دانش 
بازاریابي، عقیده دارند كه تأكید مفهوم بازاریابي 
تنها بر تأمین نیازها و خواسته هاي مشتریان 
و جامعه جایگاهي  اجتماعي  و سالمت  است 
در این فلسفه ندارد. آن ها بر این باور هستند 
كه مدیران سازمان ها موظف هستند اهداف و 
مقاصد خود را گسترش دهند و ضمن آن تالش 
بازارهاي  منافع  و  خواسته ها  نیازها،  تا  كنند 
هدف خود را تعیین نمایند تا شركتشان بتواند 
و  نیازها  این  رقیب  با شركت هاي  مقایسه  در 
خواسته ها را به صورت كارآمدتر و كارآتر تأمین 
نماید. این اقدامات به نوبه خود موجب خواهد 
شد كه رفاه و تندرستي مشتري و جامعه فراهم 
مثال  عنوان  به   )1382 )خورشیدی،  شود. 
ترغیب مردم به مسواک زدن براي پیشگیري 
از  خاصي  نوع  تبلیغ  و  دندان  پوسیدگي  از 
خمیر دندان تفاوت بازاریابی تجاری و بازاریابی 
اجتماعی را مشخص می كند. یکی از مهم ترین 
بخش های بازاریابی اجتماعی بستر و ابزار اجرای 
اخیر  سال های  در  كه  است،  بازایابی  نوع  این 
رسانه مهم ترین و اثرگذارترین ابزار شناخته شده 

این فعالیت به شمار آمده است.  
تغییرات  ایجاد  برای  اجتماعی  بازاریابی  در 
كه  وتکنیک هایی  اصول  از  مثبت،  اجتماعی 
ریشه در بازاریابی تجاری دارد استفاده می شود. 
همچنین بازاریابی اجتماعی می تواند، با ترویج 
محصوالت و خدمات مناسب و پیشگیری از 
رفاه  ناكارآمد،  خدمات  و  محصوالت  استفاده 

اجتماعی افراد را ارتقا بخشد. )سرات، 2010(
می توان  نیز  اینگونه  را  اجتماعی  بازاریابی 
گروهی  رسانه های  از  »استفاده  كرد:  تعریف 
برای تأثیرگذاری بر نگرش ها و رفتار مخاطبین 
هدف« )سلطانی، 1394( مدیریت یک سازمان 
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فروش  جهت  تالش  بر  عالوه  رسانه ای  غیر 
ماندن در فضای  برای  محصوالت و خدمات، 
رقابتی و ایجاد تمایز نسبت به رقبا باید بتواند 
بازاریابی اجتماعی خوبی از سازمان در سطح 
جامعه ارائه دهد. آشنایی با فضای فرهنگی و 
اجتماعی جامعه و شناخت، انتخاب و شیوه كار 
مناسب با رسانه ها جهت اجرای برنامه بازاریابی 
اجتماعی یکی دیگر از دالیل آشنایی مدیران 
سازمان های غیر رسانه ای با مدیریت رسانه ای 
است. مدیریت سازمان با داشتن مهارت یک 
به  توجه  با  توانست  خواهد  رسانه ای  مدیر 
شرایط محیط و تحوالت فرهنگی، اجتماعی و 
سیاسی جامعه و شناخت مخاطبین، بازاریابی 
اجتماعی را با انتخاب محتوای پیام و نوع رسانه 
در بهبود فروش محصوالت یا خدمات سازمان 

مؤثرتر عمل نماید.
5.مديريترسانههایاجتماعی1درداخل

وخارجسازمانغيررسانهای
عنوان یک  به  اجتماعی می توانند  رسانه های 
گروه از برنامه های كاربردی مبتنی بر اینترنت 
كه بر روی پایه های ایدئولوژیک و فناوری از 

1.  Social media

وب 2.0 ساخته می شود، تعریف كرد و اجازه 
ایجاد و تبادل محتوا توسط كاربر را می دهد. 
)كاپالن، 2010( رسانه های اجتماعی عنوانی 
مجموعه  به  اخیر  سال های  در  كه  است 
در  كه  می شود،  اطالق  ابزارهایی  و  سایت ها 
فضای ایجاد شده به وسیله رسانه های نوین از 
قبیل شبکه های ارتباطی، اینترنت و تلفن های 
همراه، متولد شده اند و رشد پیدا كرده اند. این 
رسانه های جدید ویژگی های ارتباطی متفاوتی 
با رسانه های سنتی یا قدیمی تر دارند. از این 
از  قدیمی تر  رسانه های  مقابل  در  گاهی  رو 
جمله تلویزیون، رادیو، كتاب و مطبوعات، برای 
رسانه های دنیای مجازی از عبارت رسانه های 

اجتماعی استفاده می شود. 
امروزه سازمان ها چه در محیط درونی و چه در 
محیط بیرونی خود، با این ابزارهای رسانه ای در 
ارتباط هستند. ابزاری كه مهم ترین ویژگی آن 
دو سویه بودنش است و نسبت به رسانه های 
سنتی تر برای كاربر یا همان مخاطبش ابزاری 
را فراهم می آورد كه خود فرد نیز بتواند تولید 
ارزش  زنجیره  كه   2 شکل  به  كند.  محتوا 
رسانه های اجتماعی و سنتی هست، توجه كنید:

شکل2.زنجيرهارزشرسانههایاجتماعیوسنتی.)هاث،2014(
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در شکل 2 به خوبی وضعیت تولید محتوا و 
استفاده از محتوا توسط كاربر مشخص شده 
است. بنابراین شرایط مخاطبین رسانه ها نسبت 
به گذشته كامال متفاوت شده است. مدیریت 
این فضا ها كه در تمامی سازمان ها و حتی اداره 
كشورها رسوخ كرده است، نیازمند مدیریتی 
جدید و هوشمندانه است. به عنوان مثال رئیس 
جمهور آمریکا تنها با دو خط نوشته در صفحه 
توییتر خود می تواند یک جنجال سیاسی بزرگ 
در كل دنیا به وجود آورد؛ بدون این كه نیازمند 

یک سخنرانی یک ساعته یا بیشتر باشد. 
در  عملکرد  چهار  اجتماعی  رسانه های  برای 
سازمان ها می توان در نظر گرفت: نگهداری از 
با  ایجاد روابط  برای  هویت سازمانی، فرصتی 
مردم، توانایی كنترل مدیریت مسائل و فرصتی 
سازمان ها.  اجتماعی  مسئولیت  ترویج  برای 

)ریتز، 2012(
در  چه  رسانه ای  غیر  سازمان های  مدیران 
ارتباط با اعضای سازمان خود و چه در ارتباط 
ذی نفعان،  )مشتریان،  سازمان  مخاطبین  با 
رسانه های  با   )... و  جامعه  تأمین نندگان، 
اجتماعی سر و كار دارند. این رسانه ها فرصت ها 
و مخاطراتی برای سازمان ایجاد می كنند، كه 
از آن ها  با مهارت رسانه ای خود  باید  مدیران 
استفاده  سازمان  اهداف  پیشبرد  جهت  در 
نمایند.  به عنوان نمونه می توان از آموزش در 
سازمان ها برای كاركنان نام برد، كه استفاده 
هزینه  كم  بر  عالوه  اجتماعی  رسانه های  از 
بودن باعث می شود كه ارتباطی دو سویه بین 

آموزش دهنده و آموزش پذیر پدید آید.  
نتيجهگيری

رسانه به عنوان ابزاری برای روشن سازی افکار، 
سازنده  و  سالم  برخورد  برای  فضایی  ایجاد 
دیدگاه ها و اطالع رسانی مناسب، از مهم ترین 
عوامل توسعه و از نشانه های پویایی و تحریک 
می شود.  محسوب  كنونی  دنیای  در  جامعه ها 
در  رسانه  دوگانه  نقش  كه  پذیرفت  باید  اما 
بر  كم،  دست  بحران زادیی،  و  بحران سازی 
انکار ناپذیر  واقعیتی  عرصه،  این  صاحب نظران 

و آشکار است. بنابراین رسانه ها در عصر حاضر 
تمامی وجوه یک جامعه را از فرد به فرد آن گرفته 
تا سازمان های كوچک و بزرگ، تحت تأثیر قرار 
داده اند. این تأثیرات در سازمان های غیر رسانه ای 
باعث ایحاد فرصت و گاهی هم تهدید می شود. 
مدیر یک سازمان غیر رسانه ای )تجاری، سیاسی، 
آموزشی، دولتی، فرهنگی و ...( در تمام زمان 
مدیریتش در این نوع سازمان ها با رسانه سر و 
كار دارد و در بسیاری از مواقع نیز، رسانه ابزار 
كار مدیریت است. به بیان دیگر، امروزه رسانه با 
نفوذ در سازمان های مختلف یک نوع همگرایی 
بین سازمان رسانه ای و سازمان غیر رسانه ای به 
وجود آورده است. به عبارت ساده، همگرایی را 
می توان فرایند به وجود آمدن تشکل های جدید 
به حساب آورد. ماهیت سازمان های غیر رسانه ای 
حفظ شده است، اما روش ها و مسیرهای رسیدن 
را  خود  رسانه  است.  كرده  تغییر  هدف ها  به 
جایگزین بسیاری از روش های سنتی در این 
نوع سازمان ها كرده است. بدون رسانه اعم از 
رادیو، تلویزیون، مطبوعات، اینترنت، شبکه های 
اجتماعی و ... ارتباط با مخاطبین كه در واقع 
مشتریان بالقوه و بالفعل سازمان ها هستند، دچار 

مشکل خواهد شد.  
تسلط بر رسانه ها و خبرگزاری ها، قدرت زیادی 
به بازیگران صحنه های سیاسی و دولتی داده 
است. این بازیگران می توانند بر نیازها و تفکرات 
و  شیوه  حتی  و  گذاشته  تأثیر  جامعه  افراد 
سبک زندگی افراد را دگرگون كنند. در چنین 
محیط پیچیده و پرتالطم، مدیر یک سازمان 
غیر رسانه ای باید دارای مهارت رسانه ای باشد، 
اتفاقات و فعالیت رسانه ها بهترین  با رصد  تا 
كم  و  جدید  مسیر  گزینش  در  را  انتخاب 
سازمانی  اهداف  به  رسیدن  در جهت  چالش 
داشته باشد. بازاریابی اجتماعی و اداره رسانه ای 
از مهم ترین وجه  )روابط عمومی نوین( یکی 
تمایز سازمان ها به شمار می رود. این دو بخش 
باید در بستر رسانه ها به مرحله اجرا در بیایند. 
بنابراین مدیران سازمان های غیر رسانه ای برای 
استفاده از فناوری های جدید رسانه ای و ایجاد 
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تمایز نسبت به رقبایشان باید مهارت رسانه ای 
را جزئی از آموزش های الزم برای خود و مدیران 

ارشد و میانی سازمان در اولویت قرار دهند.
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