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بررسیابعادمدیریتی
درتوانمندسازیرقابتی

سازمانهایرسانهای

چكیده:
به شمار می روند،  امروزی  در جوامع  قدرت  منابع  از  یکی  رسانه ای،  سازمان های 
یعنی ابزاری برای کنترل مدیریت و نوآوری در جامعه و جانشینی برای زور و سایر 
منابع قدرت. هم چنین آن ها عرصه ای را فراهم آورده اند که روزبه روز بیشتر مسائل 
این ها، سازمان های رسانه ای  روزمره زندگی در آن ها متجلی می شوند. عالوه بر 
اغلب جایگاه بروز تحول در فرهنگ جامعه، خلق وخوها، شیوه های زندگی و هنجارها 
هستند. سرانجام این که این سازمان ها به منبع غالب تعاریف و شکل گیری »واقعیت 
اجتماعی« در نزد افراد جامعه تبدیل  شده اند. هم چنین به خاطر پویایی روزافزون 
محیط که با آهنگ سریعی در حال تغییر است و نیز رقابت فشرده و شدیدی که 
در دنیای رسانه ها حاکم گردیده، اتخاذ یک چارچوب پویا به  منظور درک مدیریت 
و رفتار سازمان های رسانه ای معاصر مطلوب به نظر می رسد. در این راستا، در این 
مقاله تالش شده است تا پس از بیان شیوه مدیریت سازمان های رسانه ای، ابعاد 
مدیریتی در یک سازمان اعم از استراتژی، فرهنگ، ساختار، منابع انسانی، تکنولوژی، 
هوشمندی رقابتی، تعامالت و ارتباطات و خالقیت سازمانی به عنوان عوامل تأثیرگذار 

بر توانمندسازی یک سازمان رسانه ای در محیط رقابتی تشریح  گردد. 

کلمات▪کلیدی:
ابعاد مدیریتی، سازمان های رسانه ای، توانمندساز، خالقیت و نوآوری، هوشمندی 

رقابتی

مقدمه
کافی	 و	 الزم	 شرط	 معاصر	 اندیشمند	 هابرماس،	
و	 زم��ان��ی	 ه��ر	 در	 همگانی	 گستره	 پیدایی	 ب���رای	
ب��ه	خ��ص��وص	ج��وام��ع	ف��رام��درن	را	»اط���الع���ات«	و	
افکار	 اس��ت	 و	معتقد	 م��ی	دان��د	 آن	 ب���ودن	 ب���ه	روز	
منوط	 و	 می	گیرد	 شکل	 اس��اس	 ای��ن	 ب��ر	 عمومی	
خواهد	 اط��الع��ات	 چگونگی	 و	 کیفیت	 وج��ود،	 بر	
گروه	های	 بود.	دستیابی	به	اطالعات	و	ارسال	به	
هدف،	ایجاد	ارتباط،	همگرایی	و	همراه	ساختن	
کاری	بس	 افکار	عمومی	و	تشریح	مفاهیم	مدنظر،	

رسانه	ای،	 هر	 کار	 به	 ش��روع	 ابتدای	 در	 و	 مشکل	
سخت	و	نیازمند	تالشی	طاقت	فرسا	است.

با	 بایستی	 گ��ون،	 گ��ون��ا ن��ی��ازه��ای	 ب��ه	 دستیابی	
که	با	 گون	باشد؛	چرا	 گونا استفاده	از	شیوه	های	
اخبار	 احساس،	 و	 اندیشه	 ابزارهای	 از	 استفاده	
گاهی	دادن،	می	توان	بر	محیط	 و	تبلیغ،	نشر	و	آ
گذاشت	و	در	نتیجه	با	قانع	سازی	 پیرامون	تأثیر	
و	 ک��رد	 پیدا	 دس��ت	 مشترک	 فصلی	 به	 مخاطب	
راستا،	 این	 در	 رسید.	 خود	 هدف	 به	 نهایت	 در	
گروه	های	مختلف	همواره	 نهادها	و	سازمان	ها	و	

مریم▪حق▪شناس▪▪
دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران
M_haghshenas@ut.ac.ir
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در	تالشند	با	تأثیرگذاری	به	بخشی	از	توده	های	
که	می	توان	آن	ها	را	تحت	عنوان	مخاطب	 مردم	
یاد	کرد،	به	نحوی	شیوه	عمل	و	اندیشه	را	در	آنان	
کنند	و	یا	آن	ها	را	وادار	سازند	تا	در	جهت	 کنترل	
که	از	 کنند.	شناختی	 خواست	و	میل	آنان	عمل	
یک	مخاطب،	رفتارها،	عقاید	و	افکار	او	می	توان	
اه��داف	 ب��ه	 ب��ع��دی	 ت��ا	در	مرحله	 آورد	 ب��ه	دس��ت	
می	نامیم.	 اط���الع���ات	 را	 دس���ت		ی��اف��ت	 م��دن��ظ��ر	
سازمان	های	رسانه	ای	بستر	مناسبی	برای	ارائه	

اطالعات	رسانه	ای	به	مخاطبان	هستند.

بی	شک،	داشتن	یک	رویکرد	سازمانی	به	مطالعه	
مدیریت	 رفتار	 درک	 ب��دون	 رسانه	ها،	 محتوای	
در	سازمان	های	رسانه	ای	میسر	نیست	و	بدین	
نظری	 مبانی	 جست	وجوی	 در	 بایستی	 منظور،	
مدیریت	رسانه	ها	بود.	مطالعه	پیشینه	تحقیق	در	
زمینه	مدیریت	رسانه	ها	نشان	می	دهد	که	ادبیات	
مدیریت	رسانه	غنی	نبوده	و	برای	تحلیل	مدیریت	
و	کنترل	سازمان	های	رسانه	ای،	نیاز	به	بهره	گیری	
از	زیرساخت	های	نظری	سایر	حوزه	های	مطالعه	
به	 اقتضایی	 روی��ک��رد	 ی��ک	 ات��خ��اذ	 اس���ت.	 مرتبط	
معنی	 بدین	 رس��ان��ه	ای	 س��ازم��ان	ه��ای	 مدیریت	
به	 ی���ادش���ده	 ک��ه	عملکرد	س���ازم���ان	ه���ای	 اس���ت	
خصوصیات	 و	 گ��ی	ه��ا	 وی��ژ انطباق	 و	 هماهنگی	
کنترل	آن	ها	با	محدودیت	های	محیطی	 سیستم	
که	بافت	 و	سایر	ابعادشان	بستگی	دارد.	ابعادی	
سازمان	را	بر	اساس	آهنگ	تغییر	در	محیط،	درجه	
توسعه	سازمان	 و	 رش��د	 مراحل	 و	 قطعیت	 ع��دم	
اقتضایی،	 روی��ک��رد	 اس��اس	 ب��ر	 می	نماید.	 تعریف	

بررسی	و	مطالعه	سازمان	های	رسانه	ای	نبایستی	
ای��ن	نهادها	م��ح��دود	ش���ود،	بلکه	 ب��ه	خ��ود	 تنها	
که	آن	ها	در	آن	فعالیت	 الزم	است	نوع	جوامعی	
می	کنند	و	نیز	شرایط	اجتماعی،	سیاسی	و	فرهنگی	
لذا	سازمان	های	 ق��رار		گیرد.	 بررسی	 م��ورد	 جامعه	
خاص	 ویژگی	های	 داشتن	 دلیل	 به	 رس��ان��ه	ای،	
و	 بالفعل	 و	 بالقوه	 مخاطبان	 مانند	حجم	 خ��ود	
فناوری،	 شتاب	 سریع،	 کنش	 وا آن	ه���ا،	 کیفیت	
رقابت	فشرده،	نوع	و	کیفیت	کارکنان،	دشواری	در	
سنجش	و	اندازه	گیری	کیفیت	ها،	ارتباط	مستقیم	
و	ناپایدار	با	ذائقه	و	سلیقه	و	تفکر	فردی	و	جمعی	
رویکردی	 از	 بهره	گیری	 نیازمند	 و...	 مخاطبان	 و	

اقتضایی	نسبت	به	اداره	خود	هستند.	
1. مدیریت عمومی سازمان رسانه ای 

با	عنایت	به	تعابیر	و	تفاسیر	مختلف	و	متفاوتی	که	
از	عنوان	رسانه	و	مدیریت	آن	به		تناسب	موضوع	
در	نزد	افکار	عمومی	جامعه	و	حتی	جامعه	علمی	
وجود	دارد	و	هم	چنین	نو	بودن	و	تنوع	و	شتاب	
روزاف��زون	منابع،	دکتر	روشندل	در	مقاله	خود	با	
عنوان	»چیستی	مدیریت	رسانه«	هشت	دیدگاه	
مختلف	را	در	باب	مدیریت	رسانه،	مطرح	نمود.	در	
یکی	از	این	هشت	منظر،	مدیریت	رسانه	به	مثابه	
مدیریت	عمومی	سازمان	رسانه	ای	مطرح		شده	
غالب	ترین	 و	 رایج	ترین	 این	دیدگاه	شاید	 است.	
باشد	 رسانه	 مدیریت	 زمینه	 در	 موجود	 دیدگاه	
که	بر	اساس	آن	سازمان	های	رسانه	ای	نیز	مانند	
سایر	سازمان	های	جامعه	نیازمند	اعمال	مدیریت	
جهت	نیل	به	اهدافی	چون	رشد،	بقا،	سودآوری	
و...		باشند	و	هر	آن	چه	در	خصوص	اصول،	فنون	
مدیریت	 ادب��ی��ات	 در	 مدیریتی	 م��ه��ارت	ه��ای	 و	
وجود	دارد،	در	این	جا	نیز	مصداق	پیدا	می	کند.	
ای��ن	دی��دگ��اه،	مدیریت	رسانه	 به	زعم	ط��رف��داران	
کارکردها	و	وظایف	اساسی	مدیریت	 یعنی	اعمال	
نظیر	برنامه	ریزی،	سازماندهی،	هدایت	و	کنترل	و	
گزارش	گیری،	تأمین	 نیز	سایر	وظایف	فرعی	نظیر	
منابع	انسانی،	بودجه	بندی	و...	در	یك	سازمان	
بر	اساس	این	دیدگاه	مدیریت	رسانه	 رسانه	ای.	
انسانی	 و	 م��ادی	 منابع	 بهینه	 به	کارگیری	 یعنی	
برنامه	ریزی،	 چ��ون	 کارکردهایی	 از	 استفاده	 ب��ا	
تحقق	 به		منظور	 کنترل	 و	 هدایت	 سازماندهی،	

اهداف	سازمان	رسانه	ای.

بی شک، داشتن یک  �
رویکرد سازمانی به مطالعه 

محتوای رسانه ها، بدون 
درک رفتار مدیریت در 
سازمان های رسانه ای 

میسر نیست و بدین 
منظور، بایستی در 

جست وجوی مبانی نظری 
مدیریت رسانه ها بود.
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اینویلر	)1984(	مدیریت	رسانه	را	طراحی،	هدایت	
و	ت��وس��ع��ه	س��ی��س��ت��م	ه��ای	رس���ان���ه	ای	م��ی	دان��د.	
را	 رسانه	 مدیریت	 نیز	 	)2006( استار	 و	 پرینگل	
شامل	وظایف	برنامه	ریزی،	سازماندهی،	بسیج	
منابع،	هدایت	و	کنترل	دانسته	اند	و	مهارت	های	
مدیر	رسانه	ای	را	در	سه	مهارت	فنی،	انسانی	و	
کی	خالصه	می	کنند.	پس	مشاهده	می	شود	 ادرا
غالب	ترین	دیدگاه	محصول	تخصصی	شدن	علم	
در	 عمومی	 مدیریت	 اص��ول	 ک��ارب��رد	 و	 مدیریت	

مورد	یك	سازمان	رسانه	ای	است.
2. ابعاد مدیریتی توانمندساز

که	 ع��وام��ل��ی	 از	 ب��رخ��ی	 	)1998( ک��م��ن	 وا و	 الوی���ن	
سازمان	های	رسانه	ای	را	از	دیگر	سازمان	ها	متمایز	
می	سازد،	بر	می	شمرند؛	مانند	ماهیت	محصول،	
نقش	 و	 وی��ژه	 متغیرهای	سازمانی	 کارکنان،	 نوع	
منحصربه	فرد	سازمان	های	رسانه	ای	در	جامعه.	
رسانه	ای	 سازمان	های	 مدیران	 دو،	 این	 به	زعم	
در	تحقق	دو	هدف	تولید	محصوالت	رسانه	ای	با	
به	کارگیری	حداقل	منابع	از	یک	سو	و	تولید	پیام	ها	
و	برنامه	های	نوآورانه	با	کیفیت	باال،	از	سوی	دیگر،	
تا	حدودی	متضاد،	با	چالش	مواجه	اند.	ولیکن	از	
لحاظ	برخورداری	از	اصول	مدیریت	در	سازمان	ها	
رسانه	ای	 سازمان	 یك	 مدیریت	 گفت،	 می	توان	
تفاوتی	با	مدیریت	سایر	سازمان	ها	ندارد	و	حتی	
مدیری	که	در	عرصه	دیگری	موفق	است	می	تواند	
را	 توفیق	الزم	 نیز	 رسانه	ای	 در	مدیریت	سازمان	
ابعاد	 اج��رای	 می	بایست	 ولیکن	 آورد.	 به	دست	
مدیریتی	اعم	از	استراتژی،	فرهنگ،	ساختار،	منابع	
انسانی،	تکنولوژی،	هوشمندی	رقابتی،	تعامالت	و	
ارتباطات	و	خالقیت	سازمانی	مطابق	شکل	1	در	
یک	سازمان	رسانه	ای	به	عنوان	عوامل	تأثیرگذار	
توسط	 رقابتی	 محیط	 یک	 در	 توانمندسازی	 بر	
رقابتی	 مزیت	 یک	 به	عنوان	 رس��ان��ه	ای،	 مدیران	
جهت	انتخاب	آن	سازمان	توسط	مخاطبان	به	
	منظور	برآورده	نمودن	نیازها	و	خواسته	هایشان،	
گیرد.	زیرا	توانمندسازی	 همواره	مورد	توجه	قرار	
سازمان	های	 بقای	 ب��رای	 نوینی	 روش	 سازمان،	
پیشرو	در	محیط	رقابتی	است.	به	همین	منظور	
یک	 در	 رقابتی	 توانمندسازهای	 تا	 است	 الزامی	
س��ازم��ان	توسط	م��دی��ران	رس��ان��ه	ای	به	شیوه	ای	

خاص	مدیریت	گردد.	

                                                                                     

شکل 1: ابعاد مدیریتی در توانمندسازی رقابتی 
سازمان های رسانه ای

استراتژی	 
به	 راه��ب��رد	ه��ا	در	ش��ک��ل	ده��ی	 و	 اس��ت��رات��ژی	ه��ا	
ض��روری	 بسیار	 س��ازم��ان	 آت��ی	 جهت	گیری	های	
در	 استراتژی	ها	 اس��ت،	 مسلم	 آن	چ��ه	 هستند.	
گرفتن	تحوالت	 راستای	چشم	انداز	و	با	در	نظر	
م��أم��وری��ت��ی	ص����ورت	م���ی	پ���ذی���رد.	ه���ر	س��ازم��ان	
راستای	 در	 و	 دارد	 ویژه	ای	 مأموریت	 رسانه	ای	
را	 خ��ود	 رس��ان��ه	ای	 محصوالت	 خ��ود،	 مأموریت	
اصلی	 وجه	تمایز	 مأموریت	 این	 می	دهد.	 ارائه	
سازمان	های	رسانه	ای	و	جهت	گیری	های	آن	ها	
است.	بازتاب	مأموریت	اتخاذشده	در	راهبرد	ها	

و	استراتژی	های	سازمان	نمود	پیدا	می	کند.
راهبردها	و	استراتژی	های	رسانه	ای،	بنا	به	دالیل	
تحول	آفرینی	و	ترقی	سازمانی،	می	تواند	بر	تمایز	
محصوالت	رسانه	ای	تمرکز	ویژه	ای	داشته	باشد.	
متمایزسازی،	 استراتژی	های	 اتخاذ	 با	 بنابراین	
ک��ه	در	 م��ح��ص��والت	رس��ان��ه	ای	ع��رض��ه	م��ی	ش��ون��د	
منحصربه	فرد	 محصول	 به	عنوان	 رسانه		 صنعت	
تلقی	می	شوند.	در	این	راستا	کسب	مزیت	رقابتی	
تولید	 از	طریق	 ی��ک	س��ازم��ان	رس��ان��ه	ای،	 ب��رای	
مقایسه	 در	 مخاطبان	 دیدگاه	 از	 که	 محصولی	
دارای	 و	 منحصربه	فرد	 مشابه،	 محصوالت	 ب��ا	

خصوصیات	ویژه	باشد،	ایجاد	می	گردد.
فرهنگ	 

متفاوتی	 نقش	های	 فرهنگ	 س��ازم��ان،	 یك	 در	
گونی	بر	عهده	دارد.	 گونا ایفا	می	کند	و	یا	وظایف	
فرهنگ		سازمانی،	مشخص	کننده	مرز	سازمانی	
آن	 اعضای	 و	 سازمان	 هویت	 و	مشخص	کننده	
سازمان	است	و	در	واقع،	نوعی	وحدت	رویه	و	
دیدگاه	خاص	را	در	افراد	سازمان	ایجاد	می	کند.	

استراتژی

خالقیت

تعامالت و 
ارتباطات
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عالوه	بر	این،	فرهنگ	در	سازمان	نوعی	تعهد	در	
که	به	واسطه	آن	 اعضای	سازمان	ایجاد	می	کند	
تعهد	سازمانی،	منافع	سازمانی	از	منافع	فردی	

باارزش	تر	می	گردد.
از	تأثیرات	دیگری	که	فرهنگ	بر	سازمان	می	گذارد،	
ایجاد	ثبات	و	پایداری	سیستم	اجتماعی	است.	
کنترل	تغییر		فرهنگی	را	داشته	 مدیر	باید	توان	
باشد.	مدیر	یک	سازمان	رسانه	ای	باید	با	ایجاد	
خالقیت	 با	 آن	 تلفیق	 و	 ارتباط	جمعی	 فرهنگ	
در	 رس��ان��ه	ای	 ظرفیت	های	 و	 هنر	 انسان،	 ذه��ن	
مسیر	افزایش	تولیدات	فرهنگی	را	شکوفا	نموده	
و	به	خلق	مفاهیم	و	معناهای	جدیدی	در	عرصه	
رسانه	بپردازد.	مدیریت	درست	فرهنگ	سازمانی	
آفرینش	 به	 منجر	 رس��ان��ه	ای،	 مدیر	 یک	 توسط	
ارزش	ه���ا،		الگوها،	 ب��اوره��ا،	 هنجارها،	 ان��گ��اره	ه��ا،	
گفتمان	های	نو	در	عرصه	هنر،	 تصویرسازی	ها	و	

مطبوعات	و	خبر	و	اطالع	رسانی	می	گردد.

ساختار 	 
سازمان	های	رسانه	ای	به	دلیل	ماهیت	سیاسی	و	
گزیر	از	بهره	گیری	از	یک	ساختار	 ایدئولوژیکی	خود،	نا
سیاست	گذاری	ها	 کالن	 در	 تصمیم	گیری	 متمرکز	
و	تعیین	اهداف	و	برنامه	ها	هستند.	بدین	معنی	
در	حفظ	 باید	 سازمان	ها	 ای��ن	 ارش��د	 مدیریت	 که	
کنترل	 مرکز	 تعبیری	 به	 که	 اطالعاتی	 کنترل	 مرکز	
ق���درت	ن��ی��ز	اس���ت،	ت���الش	داش��ت��ه	ب��اش��د	ل��ک��ن	در	
شیوه	های	 از	 استفاده	 و	 ام��ور	 تفویض	 خصوص	
موقعیت	 اقتضای	 به	 م��ردم	س��االران��ه	 و	 مشارکتی	
گفت،	 کرد.	به	طور	خالصه	می	توان	 می	توان	عمل	
سازمان	های	 مدیریت	 تاریخ	 در	 دی��وان	س��االری	

رس���ان���ه	ای	ای���ده	غ��ال��ب	ب���وده	و	ت���الش	م��ال��ک��ان	و	
مدیران	این	سازمان	ها	در	جهت	حفظ	مرکز	کنترل	
اطالعاتی	و	تصمیم	گیری	ها	بوده	است	و	ایده	های	
آن	 نقش	 و	 غیرمتمرکز	 تصمیم	گیری	 ب��ه	 م��رب��وط	
	
ً
اخیرا اتخاذشده،	 تصمیمات	 ساختار	 تقویت	 در	
گرفته	 ق��رار	 توجه	 م��ورد	 یادشده	 سازمان	های	 در	
سازمانی	 ساختارهای	 اس��ت،	 ذک��ر	 شایان	 اس��ت.	
در	یک	سازمان	رسانه	ای	باید	توانایی	پاسخ	دهی	
استراتژیک	 محیط	 در	 ایجادشده	 فرصت	های	 به	

متحول	را	داشته	باشد.
منابع انسانی 	 

سرمایه	 از	 م��ول��د	 شکلی	 اج��ت��م��اع��ی،	 س��رم��ای��ه	
فرهنگ	 و	 انسانی	 ن��ی��روی	 ک��ه	 اس��ت	 س��ازم��ان��ی	
سازمانی	را	در	بر	می	گیرد	و	حاصل	روابط	مبتنی	
اجتماعی	 بافت	 و	 سازمان	 در	سطح	 اعتماد	 بر	
است.	بهره	گیری	سازمان	از	این	سرمایه،	سبب	
سازمانی	 ارتباطات	 تسهیل	 بهره	وری،	 افزایش	
و	 توسعه	 در	 اس��ت.	 اداری	 بروکراسی	 کاهش	 و	
سازمان	 م��دی��ران	 نقش	 س��رم��ای��ه،	 ای��ن	 تثبیت	
را	 نقش	ها	 این	 الوانی	 است.	 کلیدی	 رسانه	ای	

این	گونه	ارزیابی	می	کند:
1.	حمایت	از	توسعه	پایدار

2.	احساس	مسئولیت	اجتماعی
3.	یگانگی	و	وحدت	با	جامعه

سرمایه	 مؤلفه	 تشریح	 در	 آن	چ���ه	 ب��ه	 ت��وج��ه	 ب��ا	
گرفتن	 نظر	 در	 به	 توجه	 با	 شد،	 بیان	 اجتماعی	
پیچیده	ترین	 به	عنوان	 رسانه	ای	 سازمان	های	
تحلیل	 هر	 در	 دریافت	 می	توان	 سازمانی،	 گونه	
سازمان	های	 مدیریت	 و	 رسانه	ها	 به	 مربوط	 که	
که	 رسانه	ای	باشد،	باید	به	راهکارهایی	بپردازیم	
این	سرمایه	مولد	را	به	بهترین	شکل،	به	کار	گیرد.

تکنولوژی	 
ت��م��ام��ی	ع��رص��ه	ه��ا	و	سطوح	 ف���ن���اوری	اط���الع���ات	
تأثیر	 معاصر،	 انسان	های	 و	جمعی	 فردی	 حیات	
اثر	آن	در	 و	در	 گذاشته	 گسترده	و	عمیق	ماندگار	
سازمان	ها	 هم	چنین	 و	 جامعه	 ساختار	 تمامی	
تغییرات	بنیادینی	ایجاد	شده	است.	به	عبارتی،	
تشکیل	دهنده	 عناصر	 تمام	 اط��الع��ات	 ف��ن��اوری	
جوامع	انسانی	را	به	شکل	الکترونیکی،	مجازی	و	
دیجیتالی	از	نو	آفریده	است	و	چه	بسا	چالش	هایی	
را	هم	به	همراه	داشته	است.	لیکن	می	توان	گفت،	

سرمایه اجتماعی، شکلی  �
مولد از سرمایه سازمانی 

که نیروی انسانی و  است 
فرهنگ سازمانی را در بر 
می گیرد و حاصل روابط 

مبتنی بر اعتماد در سطح 
سازمان و بافت اجتماعی 

است. 
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ب��ر	موضوعات	چالشی	 ع��الوه	 اط��الع��ات	 ف��ن��اوری	
ت��وزی��ع	و	مصرف	در	 تولید،	 ف���راروی	 ک��ه	 ف��راوان��ی	
نظام	ارتباطات	اجتماعی	قرار	داده	است،	امکان	
تولید	 ام��ک��ان	 و	 تجربیات	 و	 م��ت��ون	 از	 اس��ت��ف��اده	
محتواهای	چندرسانه	ای	را	فراهم	نموده	است.	

تکنولوژی	های	 تأثیرات	 گفت،	 م��ی	ت��وان	 پ��س	
اطالعاتی	و	ارتباطی	جدید	هم	در	جهت	مثبت	
دارای	نمودهای	مختلفی	است	و	هم	در	جهت	
که	تکنولوژی	های	 منفی.	بنابراین،	از	آن	جایی	
اطالعاتی	و	ارتباطی	جدید،	سبب	تغییر	سبک،	
عرضه	 ت��ول��ی��د،	 ف��رای��ن��د	 حتی	 و	 فرهنگ	 ق��ال��ب،	
محتواهای	 و	 رس���ان���ه	ای	 ک��االه��ای	 م��ص��رف	 و	
ارتباطی	در	سازمان	های	رسانه	ای	شده	است	
ارتقای	 اس��ت،	 نیز	 تکوین	 در	حال	 رون��د	 این	 و	
عامل	 به	عنوان	یک	 آن	سازمان،	 در	 تکنولوژی	

توانمندساز	رقابتی	محسوب	می	شود.
هوشمندی رقابتی	 

ب��رای	 را	 محیط	 ن��وع	 دو	 	،)1961( ک��ر	 اس��ت��ا و	 ب��رن��ز	
سازمان	ها	شناسایی	کردند،	محیط	ثابت	و	محیط	
دائمًا	متغیر.	به		منظور	انطباق	با	محیط	های	ثابت،	
سازمان	ها	نیازمند	به	کارگیری	ساختار	ایستا	و	به	
منظور	سازگاری	با	محیط	های	دائمًا	متغیر،	آن	ها	

نیازمند	تجهیز	به	ساختار	پویا	هستند.	
فناوری	 دارای	 ایستا،	 ساختار	 با	 سازمان	های	
از	عملکردها	 با	هر	یک	 رابطه	 و	در	 ب��وده	 م��دون	
در	 دارن��د.	هم	چنین	 و	مشخص	 روش��ن	 وظایف	
این	نوع	از	سازمان	ها،	در	مورد	تشخیص	قدرت	
نداشته،	 وج��ود	 ابهامی	 هیچ	گونه	 مدیران،	 بین	
ترتیبات	سلسله	مراتبی	مطلوب	به	نظر	می	رسد	
که	اطالعات	در	 کل	سازمان	از	رأس	هرم،	جایی	 و	

آن	جا	متمرکز	است،	هماهنگ	می	گردد.	
در	نقطه	مقابل	ساختارهای	ایستا،	ساختارهای	
پویا	مطرح	اند،	جایی	که	فناوری	مستمرًا	در	حال	
کاری	مدام	بهبود	یافته	و	 تغییر	بوده،	روش	های	
تقاضا	برای	محصوالت	و	خدمات	متنوع	است.	
در	چنین	ساختاری،	سلسله		مراتب	رسمی	از	بین	
رفته	و	مدیریت	عالی	سازمان	همواره	مطلع	ترین	

فرد	سازمان	نیست.
ب��ا	ت��وج��ه	ب��ه	ای��ن	ک��ه	در	س��ازم��ان	ه��ای	رس��ان��ه	ای،	
مخاطب	از	جایگاه	ویژه	ای	برخوردار	است	و	تمرکز	
نظر	 در	 با	 مخاطبان	 دسته	بندی	 و	 شناسایی	 بر	

اجتناب	ناپذیر	 امری	 نیاز	ها،	 و	 خواسته	ها	 گرفتن	
است،	این	امر	منجر	به	ایجاد	محیط	رقابتی	برای	
آن	س��ازم��ان	م��ی	گ��ردد.	در	واق��ع	تولید	و	پ��ردازش	
به		منظور	 س��ازم��ان،	 در	 رقابتی	 محیط	 اط��الع��ات	
و	توسعه	 کشف	 استراتژیك،	 اه��داف	 به	 دسترسی	
به		موقع	سازمان	است.	 و	عکس	العمل	 اطالعات	
ای���ن	ک���ه	م��خ��اط��ب	چ���ه	م��ی	خ��واه��د	و	ت���أم���الت	و	
به	مصرف	چه	محتواهایی	سوق	 را	 او	 تمایالتش	
خواهد	داد،	مهم	ترین	چیزی	است	که	یک	سازمان	
امروزه	 به	دنبال	آن	باشد.	 باید	 رسانه	ای	همواره	
برای	سازمان	های	رسانه	ای	هیچ	چیز	مهم	تر	از	این	
نیست	که	در	عصر	وب،	چه	محتوایی	برای	مشتری	
ک��رد.	ره��ب��ران	و	 یا	مخاطب	ارزش	آف��ری��ن��ی	خواهد	
پیشروان	صنعت	رسانه	عالوه	بر	شناسایی	نیاز	ها	
و	خواسته	های	مخاطبان،	با	تعریف	و	ایجاد	نیاز	
جدید،	مخاطب	را	با	جهت	گیری	ها	و	خواسته	های	
خود	هم	راستا	می	کنند.	از	ای��ن	رو	تجزیه		و	تحلیل	
رقبا	 جهت	گیری	 شناسایی	 و	 محیطی	 ع��وام��ل	
به	عنوان	یك	توانمندساز	در	مدیریت	سازمان	های	

رسانه	ای	مطرح	می	گردد.
تعامالت و ارتباطات	 

مقوله	مهم	ب��رای	س��ازم��ان	ه��ای	رس��ان��ه	ای	وج��ود	
تعامالت	مؤثر	و	کارآمد	است.	پایه	ارتباطات	رسانه	ای	
و	»عقل«	تشکیل	می	دهد؛	 را	»داده«،	»اطالعات«	
قدرت	رسانه	ها،	اطالع	رسانی	به	انتشار،	و	به	وجود	
است.	 جامعه	 در	 انتخاب	 و	 ترجیح	 ق��درت	 آوردن	
امروزه	هر	سازمانی،	به	قدرت	انکارناپذیر	رسانه	ها	
مخاطبان	 جامعه	 ب��ه	 معرفی	 و	 شناسایی	 جهت	
پی	برده	است،	نیاز	به	»معرفی	صحیح	و	با	هدف«	
شیوه	های	 م��ی	گ��ردد.	 م��ش��اه��ده	 بیشتر	 روزب�����ه	روز	
ارتباط	و	تعامالت	در	یک	سازمان	رسانه	ای	دارای	
ک��ه	ب��ه	شکل	های	 ان���واع	مختلفی	اس��ت.	رواب��ط��ی	
کارکنان	رسانه	در	سازمان،	صاحبان	 مختلف	میان	
گ��ه��ی	ده��ن��دگ��ان	و	 و	س��رم��ای��ه	گ��ذاران	رس��ان��ه	ه��ا،	آ
مخاطبان	با	هدف	نائل	شدن	به	اهداف	استراتژیک	
هر	یک	از	گروه	های	رسانه	ای	به	صورت	خاص	وجود	
که	در	صنعت	رسانه	ها	 دارد.	به	طور	مثال،	افرادی	
که	متشکل	از	سازمان	های	رسانه	ای	است،	مشغول	
وظایف	 بتوانند	 این	که	 ب��رای	 هستند،	 فعالیت	 به	
انجام	برسانند	در	مورد	 را	به	بهترین	نحو	به	 خود	
متخصصان	 با	 ارتباط	 برقراری	 به	 نیاز	 موضوعاتی	
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در	آن	زمینه	را	احساس	می	کنند.	بنابراین	تشکیل	
به	 رس��ان��ه	ای	 در	سازمان	های	 ش��وراه��ای	مشورتی	
	منظور	برقراری	ارتباط	با	رسانه	ها	و	بحث	و	بررسی	
روابط	 فعالیت	های	 بهبود	 برای	 کارشناسی	 میان	
عمومی	و	استفاده	از	ظرفیت	های	موجود	رسانه	ها	
عامل	مهمی	در	موفقیت	روابط	عمومی	ها	در	ایجاد	
ارتباط	با	رسانه	ها	و	برقراری	تعامالت	هرچه	بیشتر	

سازمان	می	گردد.
خالقیت	 

نوع	 اهمیت	 دلیل	 به	 رسانه	ای	 سازمان	های	 در	
ارتباط،	رقابت	بسیار	زیاد	و	تنوع	نیاز	مخاطب	و	
تغییر	روز	افزون	محیط	سازمان،	مقوله	خالقیت	و	
نوآوری	از	اهمیت	بسیار	باالیی	برخوردار	است.	در	
واقع	شالوده	اطالعاتی	و	ارتباطاتی	سازمان	های	
که	منجر	به	الزام	وجود	 رسانه	ای	به	گونه	ای	است	
عوامل	 بین	 در	 و	خالقیت	چه	 ابتکار	 زمینه	های	
رسانه	ای	و	چه	در	ایجاد	ساختار	محیطی	متناسب	
با	شرایط	تهدیدی	و	فرصتی	شاید	بیشتر	از	سایر	
خالقیت	 اس��ت.	 دیگر	 سازمان	های	 و	 مؤسسات	
در	تولید	محصوالت	رسانه	ای	یک	مزیت	رقابتی	
بسیار	مهم	در	یک	سازمان	رسانه	ای	است.	بالطبع	
ارزش	محصوالت	رسانه	ای	از	دانش	و	تفکر	خالق	
تولیدکنندگان	و	کارکنان	رسانه	سرچشمه	می	گیرد.	
از	این		جهت	تقویت	خالقیت	این	سرمایه	انسانی	
به	 رسیدن	 سمت	 به	 را	 سازمان	 سازمانی،	 مهم	

اهداف	توانمندسازی	سوق	خواهد	داد.	
نتیجه گیری

در	جامعه	امروز	یک	فرد	در	شرایطی،	مطمئن	ترین	
گروهی	 زندگی	 ب��رای	 را	 زندگی	 و	وسایل	 امکانات	
و	 م��ع��ل��وم��ات	 دارای	 ک��ه	 آورد	 خ��واه��د	 ب��ه	دس��ت	
افکار	 و	 صحیح	 خط	مشی	های	 کافی،	 اط��الع��ات	
و	عقاید	س��ال��م	ب��اش��د	و	ای���ن	ام���ر	ب��ا	اس��ت��ف��اده	از	
کتب،	 وسایل	ارتباط	جمعی،	روزنامه	ها،	نشریات،	
سایت	های	اطالعاتی	و	در	یک		کالم،	رسانه	ها	قابل		
روزاف���زون	 گسترش	 به	 توجه	 با	 اس��ت.	 دسترسی	
فناوری	در	دنیا،	تعدد	رسانه	ها	دائمًا	رو	به	گسترش	
گونی	قرار	 است	که	در	دسته	بندی	و	گروه	های	گونا
می	گیرند.	به		موجب	این	امر	مدیریت	سازمان	های	
خواهد	 مواجه	 دغدغه	هایی	 با	 نیز	 را	 رس��ان��ه	ای	
ساخت.	در	این	مقاله	توانمندسازهای	مدیریت	
س��ازم��ان	ه��ای	رس��ان��ه	ای	ب��ه		تفصیل	ب��ی��ان	شد.	
به	طور	مثال،	بعد	مدیریتی	ساختار	سازمان	های	

است،	 ب��وده	 ایستا	 گذشته	 در	 گرچه	 ا رس��ان��ه	ای	
لکن	در	حال	حاضر،	به	دلیل	ویژگی	های	خاص	
فناوری«	 »شتاب	 نظیر	 رس��ان��ه	ای،	 سازمان	های	
دو	 در	 ارتباطات	 ف��ن��اوری	 تغییر	 که	شتاب	 -چ��را	
ب��وده	و	 پ��دی��ده	فنی	دیگر	 از	ه��ر	 ده��ه	اخیر	بیش	
آن	ها	را	مجبور	به	انطباق	دائم	خود	با	این	تغییر	
این	 به	 کنش	سریع«	 اس��ت،	»وا ک��رده	 و	تحوالت	
معنی	که	مدیریت	سازمان	های	رسانه	ای	خصوصًا	
از	نظر	خبری،	مدیریت	دائمًا	در	بحران	است،	»جو	
رقابتی	شدید«،	به	دلیل	وجود	تهاجمات	فرهنگی،	
و	 کشورها	 دیگر،	 س��وی	 از	 رس��ان��ه	ای؛	 و	 اطالعاتی	
ق���درت	مسلط	ف��ن��اوری	رس��ان��ه	ای	از	ه��ر	ن���وع-	و	
سایر	ویژگی	ها	مانند	»ارتباط	ناپایدار	با	سالیق	و	
دائمًا	 مخاطبان«،	 »کیفیت	 و	 مخاطبان«	 عالیق	
ویژگی	های	 به	 عنایت	 با	 ل��ذا	 ب��ود.	 متغیر	خواهد	
کارکنان	خالق	و	 خاص	سازمان،	هدایت	درست	
بهبود	روابط	و	تعامالت	سازمانی	توسط	مدیران	
رسانه	ای،	می	توان	بعد	ساختار	سازمان	را	به	عنوان	
یک	عامل	توانمندساز	جهت	مدیریت	سازمان	در	

یک	محیط	رقابتی	در	نظر	گرفت.	
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