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تأثیر فرهنگ، ارزش ها و هنجارهای 
اجتماعی

بر مدیریت راهبردی رسانه
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مقدمه
ــه�ای�بــا�پــارامــتــرهــای�بسیار� یــک�ســازمــان�رســان
و� تــولــیــدی� ســازمــان�هــای� بــه� نسبت� بیشتری�
به� اســت.� مــواجــه� تصمیم�گیری�ها� در� بــازرگــانــی�
همین�سبب�بر�مدیران�رسانه�ضروری�تر�است�تا�
به�دلیل�غلبه�بر�این�پیچیدگی�ها�با�تکنیک�های�
مدیریتی�و�به�خصوص�مدیریت�استراتژیک�آشنا�

باشند.
در�مدیریت�استراتژیک�سازمان،�سه�نکته��مهم�
دوردست�ها� به� نگاه� �.1 داد:� قرار� مدنظر� باید� را�
بسته�به�توانایی�ها،�فرهنگ�و...�2.�انجام�فرایند�
بر� کم� حا محیطی� عوامل� به� توجه� با� مدیریت�
به� توجه� �.3 فرصت�ها(� و� )تــهــدیــدات� ســازمــان�
تــوانــمــنــدی�هــا�و�ضــعــف�هــای�درونـــی�ســازمــان.�
مــشــاهــده� کــه� هــمــان�طــور� �)1389 )فــرهــنــگــی،�
بر� فرهنگ� »تأثیر� در� دوم� و� اول� نکات� می�کنید�
مدیریت�استراتژیک�رسانه«�حائز�اهمیت�است.�

اســت�پس� کــرده� مقاله�سعی� ایــن� در� نــگــارنــده�
از� بخشی� آن� کلیدی،� گـــان� واژ تعاریف� ارائـــه� از�
مدیریت�استراتژیک�در�سازمان�های�رسانه�ای�را�
که�فرهنگ�بر�آن�تأثیر�مستقیم� مدنظر�قرار�دهد�
معرفی� ــا� ب کــوشــیــده�ام� دیــگــر� عــبــارت� ــه� ب دارد.�
بــخــش�هــای�مــخــتــلــف�مــدیــریــت�اســتــراتــژیــک،�
بخش�هایی� مشمول� فقط� بیشتر� توضیحات�

که�فرهنگ�بر�آن�ها�مؤثر�است. شود�
تعاریف

ابتدا� بحث،� مــوضــوع� شــدن� روشــن�تــر� دلیل� بــه�
ارزش� فــرهــنــگ،� ــای� ــ از�واژه�هـ نــگــارنــده� مــنــظــور�
به� سپس� مــی�شــود،� بــیــان� اجتماعی� هنجار� و�
ارتباط�فرهنگ�و�رسانه�ها�می�پردازم�و�پس�از�آن�
راهبردی� مدیریت� بر� فرهنگ� تأثیر� مبحث� وارد�

رسانه�ای�می�شوم.
و� نهادها� نــمــادهــا،� از� مجموعه�ای� فرهنگ:� �*
که�از�نسلی�به�نسل� روش�ها�در�یک�جامعه�است�

ی
اع

تم
اج

ی 
ها

جار
هن

ا و 
ش ه

 ارز
گ،

هن
ر فر

أثی
ت

نه
سا

ی ر
رد

هب
ت را

یری
مد

بر 



شماره 11
تیر  94

18

تنظیم�کننده� و� تعیین� و� می�شود� منتقل� دیگر�
است� نمادها�ممکن� این� است.� انسان�ها� رفتار�
زبــان(� و� ارزش�هـــا� بــاورهــا،� )تلقیات،� ناملموس�
هنری(� محصوالت� مسکن،� )ابـــزار،� ملموس� یا�

باشد.�)روستا،�1384)
*�ارزش:�ارزش�به�شیوه�ای�از�»بودن«�یا�»عمل«�
آرمــان� بــه�عــنــوان� یــك�جامعه� یــا� کــه�یــك�شخص�
بــدان� کــه� را� رفــتــارهــایــی� یــا� ــراد� افـ و� می�شناسد�
مشخص� و� مــطــلــوب� مــی�شــونــد� داده� نــســبــت�

می�سازد،�اطالق�می�گردد.
یا�خطوط� فکری� مدل�های� هنجارها� هنجار:� �*
اعمال� ما� آن،� به�وسیله� که� هستند� راهنمایی�
کــنــتــرل�و� لــحــاظ�فــکــری،� از� را� خـــود�و�دیــگــران�
)دایـــره�الـــمـــعـــارف�علوم� ارزشــیــابــی�مــی کــنــیــم.�

کوپر( اجتماعی�
ارتباط فرهنگ و رسانه

رسانه�ها�نمی�توانند�از�فرهنگ�جدا�باشند،�چرا�
عمومی� و� جمعی� فرهنگ� محصوالت� آن�هــا� که�
عمومی� سلیقه�های� از� مختلفی� سطوح� بــه� را�
بیان� در� �)1385 )محمدی،� می�دهند.� انتقال�
تأثیر�فرهنگ�بر�مدیریت�رسانه�ها�ابتدا�نیاز�داریم�
تا�طبقات�مختلف�فرهنگ�مردمی�را�بشناسیم�
در� رسانه�ها� با�سالیق�مخاطبان� بیشتر� کمی� تا�

گون�اجتماعی�آشنا�شویم. گونا طبقات�
بر� تقریبًا� رسانه�ها،� محصوالت� فرهنگی� سطوح�
شده�اند.� طبقه�بندی� اجتماعی� طبقه� اســاس�
یــک�نسل�پیش،�بحث� در� کــه� آن�چــه� واقــع� در�
عمده�بین�فرهنگ�باال�و�پایین�و�متوسط�بود،�
نظام� یک� به�صورت� وسیعی� به�طور� کنون� هم�ا
نظم� و� گرفته� شکل� ســاده� نسبتًا� طبقه�بندی�

یافته�است.

و� محتوا� نظر� از� نخبگان� هنر� نخبگان:� هنر� �-
و� دارد� پیچیده�ای� شکل� بــیــان،� فنی� ساختار�
شناخته�شده� هــنــجــارهــای� از� مــجــمــوعــه�ای� بــا�
کالسیک،� کالسیک�مثل�موسیقی� به�عنوان�هنر�
ادبیات�و�امثال�آن�ها�سنجیده�می�شود�و�مورد�
نخبه�گرا� هنر� می�گیرد.� قــرار� ارزشیابی� و� بررسی�
عمدتًا�در�خدمت�طبقات�باالی�اجتماع�است.

ــازهــای�مــحــلــی،�اجــتــمــاع� ــی -�هــنــر�عــامــه:�بــه�ن
محلی،�تجارت�در�دهکده�های�روستایی�سنتی�
و� شــوق� از� )پــر� نیکو� و� کامل� آوازهـــای� به�وسیله�
بومی� کی�های� حکا روستایی،� شعرهای� ذوق(،�

مــخــالــف�هنر� مــشــابــه�در�جــهــت� نــمــونــه�هــای� و�
کالسیک�نخبگان�خدمت�می�کند.

در� را� از�جمعیت� وسیعی� مقطع� هنر�جمعی:� �-
که�به�آسانی� که�از�طریق�محصوالتی� بر�می�گیرد�
بیان� هستند،� فــهــم� قــابــل� و� دســتــرســی� قــابــل�
را� نخبگان� هنر� پیچیده� جنبه�های� و� می�شود�
موسیقی� تلویزیونی،� برنامه�های� عماًل� ــدارد.� ن
فیلم�های�سینمایی� نشریات�عمومی،� مردمی،�
و�دیگر�محصوالت�فرهنگی�فرارسانه�ها�در�سطح�

مردمی�ـ�جمعی�را�در�بر�می�گیرد.

رسانه ها نمی توانند از  �
فرهنگ جدا باشند، 

که آن ها محصوالت  چرا 
فرهنگ جمعی و عمومی 

را به سطوح مختلفی 
از سلیقه های عمومی 

انتقال می دهند
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عمومی� هنر� و� قومی� هنر� بــه� عــامــه:� فرهنگ� �-
نیز� نخبگان� به�هنر� که� مــواردی� در� و�هم�چنین�
کلی�است�برای� اشاره�دارد.�فرهنگ�عامه�واژه�ای�
مطالعه�هر�سطحی�از�تجلیات�فرهنگی�و�احتمااًل�
تمایز�از�هنر�نخبگان،�بحث�اصلی�در�مناقشات�
آیا� که� است� این� بر�سر� عامه� فرهنگ� به� مربوط�
ارزش�هــای� جمعی،� فرهنگ� فرهنگی� محتوای�
که�محافظه�کار�مدعی� فرهنگ�نخبگان�را�آن�طور�
کثرت�گرایی� است،�تهدید�می�کند�یا�این�که�بیانگر�

دموکراسی�لیبرال�است؟�)محمدی،�1385)
کـــه�شــهــرت�و�مــحــبــوبــیــت�رشــد� بـــه�انـــــــدازه�ای�
می�کند،�همان�طور�نیز�نقش�و�اهمیت�رسانه�ها�
مهم� معیار� یــک� محبوبیت� مــی�یــابــد.� افــزایــش�
در� اســت.� فرهنگی� و� اجتماعی� موضوعات� در�
نهایت�یک�قالب�منطقی�پذیرش�و�نوعی�فرمول�
در� که� دارد� وجــود� عامه� فرهنگ� مطالعه� بــرای�
لحاظ� از� اســـت،� مــردمــی� بیشتر� کــه� چــیــزی� آن�
نک� )جک� اســت.� مهم�تر� � احتمااًل هم� فرهنگی�
مردمی� فرهنگ� تعریف� ــع� واقـ در� �)1987 ــار،� بـ
اعم� فرهنگ� از� ابعادی� آن� باشد:� این�گونه� باید�
بسیار� که� مــادی� یا� اجتماعی� ایدئولوژیکی،� از�
بسیاری� معانی� یــا� و� هستند� وسیع� و� گسترده�
که�از�مردم�به�آن�اعتقاد�دارند�و�یا�توسط�تعداد�
آن� یعنی� گرفته�می�شود؛� کار� به� از�مردم� زیــادی�
که�مردمی�هستند.�اقتباس�محصوالت� ابعادی�
فرهنگی�»در�بیش�از�یک�فرهنگ�محلی�و�توسط�
اقتصادی�ـ�اجتماعی«� کوچک� گروه� یک� از� بیش�
تشکیل�دهنده�حداقل�معیار�محبوبیت�خواهد�
آمــار�عــددی�نیز� بــه�عــالوه،�باید�اطالعات�و� بــود.�
اصل� این� شود.� بررسی� محبوبیت� تأیید� جهت�
مردمی،� رده�هــای� حــذف� به� گرایش� محبوبیت�
نخبگان�و�جمعی�از�فرهنگ�مردمی�دارد.�در�هر�
حال�استفاده�متداول�از�فرهنگ�عامه�به�صورت�

محدود�به�جای�خود�باقی�می�ماند.
*�فــرهــنــگ�هــای�ســلــیــقــه�ای:�اصــطــالحــی�اســت�
از� درجاتی� به� �)1974( گنز� هربرت� به�وسیله� که�
از� مشخصی� قشر� در� عضویت� به� مربوط� سلیقه�
اجتماع�داده�شده�است.�او��4رده�از�سطوح�هنر�

فوق�الذکر�را�استنتاج�می�کند:
و� تحصیل�کرده� کوچک،� بخش� بــاال:� فرهنگ� �-
�مرفه�مردم،�آثار�جدی�و�فعال�در�زمینه� معمواًل

که�از�اصطالح�گرایی� هنر�نخبگان�را�به�آن�صورت�
در�دهه��1950دور�شد�و�به�پاپ�آردو�در�دهه�1960 
آورد،�مفهوم�گرایی�دهه�1970؛�تجلی�گرایی� روی�
انواع� و� �1980 دهه� بین� نوین� کسپرسیونیزم(� )ا
ترجیح� را� )مدرنیسم(� نوگرایی� از� بعد� گون� گونا

می�دهد.�)محمدی،�1385)
افــراد� از� بسیاری� متوسط:� از� بــاالتــر� فرهنگ� �-
ــون،�مــجــریــان�و�مـــدیـــران�و� گ ــا ــون گ در�مــشــاغــل�
تئاتر،� ادبــیــات،� موسیقی،� ــان،� آن خــانــواده�هــای�
کمتر� و� پیچیده� کمتر� که� مجالتی� و� روزنامه�ها�
هنری� قــوت� از� عین�حال� در� و� هستند� انتزاعی�

برخوردارند�را�ترجیح�می�دهند.
کم� حا نــیــروی� متوسط:� از� پایین�تر� فرهنگ� �-
افـــراد� عظیم� خــیــل� یعنی� رســانــه�هــا� سلیقه� ــر� ب
پایین� سطح� حرفه�های� در� شاغل� سفید� یقه�
به� می�دهند،� انجام� فنی� کارهای� که� کسانی� یا�
موضوعات� سنتی،� ارزش�هـــای� فزاینده�ای� طــرز�
روشن،�عمل�سریع�و�ستاره�های�قابل�شناسایی�

را�در�رسانه�های�اصلی�می�پسندند.
ــای�قــشــر�پــایــیــن�تــر�از� ــ ــقــه،�ســالیــق�و�ارزش�هـ ذائ

کثریت�جمعیت� متوسط�به�دلیل�تشکیل�دادن�ا
و� متوسط(� از� باالتر� به�جمعیت� )نسبت� جامعه�
سطح�درآمد�مناسب�برای�استفاده�از�محصوالت�
که� ــه�قــشــرهــای�پــایــیــن�تــر� ــانـــه�ای�)نــســبــت�ب رسـ
ندارند(� را� رســانــه�ای� محصوالت� خرید� توانایی�
برنامه�های� شکل� روی� بیشتری� اثــرگــذاری� از�
دارنــد.� رســانــه�ای� سازمان�های� توسط� تولیدی�
به� دسترسی� بــرای� رســانــه�ای� سازمان�های� زیــرا�
جمعیت� بــه� نــیــاز� خــود� )مــخــاطــبــان(� مشتریان�
که�دارای�توانایی�خرید�نیز�باشند،�دارند. بیشتر�

که شهرت و  � به اندازه ای 
محبوبیت رشد می کند، 

همان طور نیز نقش و اهمیت 
رسانه ها افزایش می یابد. 
محبوبیت یک معیار مهم 

در موضوعات اجتماعی و 
فرهنگی است
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که� نیمه�ماهر� و� ماهر� کارگران� پایین:� فرهنگ� �-
می�دهند� انــجــام� رده�پــایــیــن� و� ــارهــای�سخت� ک
گــروه� ــی(�و�خــانــواده�هــای�آن�هــا�دومــیــن� )یقه�آب
تشکیل� رســانــه�هــا� در� سلیقه� نظر� از� را� مسلط�
خشن،� فیلم�های� احساسات،� آن�ها� می�دهند.�
)مبتذل(،� سطحی� مطبوعات� واقعیت�گریزی�
داستان�های�سرگرم�کننده�تلویزیونی�و�رادیویی،�
قابل�پیش�بینی�بودن،�طنز�سطحی�و�تماشای�

مسابقه�های�ورزشی�را�ترجیح�می�دهند.
گنز� که� *�فرهنگ�شبه�مردمی:�اصطالحی�است�
و� فقیر� مناطق� سنتی� تجلیات� توضیف� بـــرای�
فرهنگ� می�دهد.� قرار� استفاده� مورد� روستایی�
�به�باقیمانده�های�فرهنگ�سنتی� قومی�معمواًل
کــنــون�بــه�مکان� کــه�هــم�ا کــشــور�یــا�مـــردم� از�یــک�
دیگری�منتقل�شده�اند،�داللت�دارد.�با�این�همه�
که�سلیقه�راجع�به� جرج�لویز�)1988(�در�می�یابد�
گنز� تعریف�شده� سطوح� با� روشنی� به� موسیقی�
تطابق�ندارد�و�برداشت�های�قبلی�را�از�این�مقوله�

مورد�سؤال�قرار�می�دهد.�
عقیده� به� اخیر� ســال�هــای� در� ــی:� دان فرهنگ� �*
منتقدان،�هر�دو�فرهنگ�عامه�و�متعالی،�توسط�
یک�مقوله�فرهنگی�دیگر�تهدید�می�شوند.�ظهور�

که�در�مالکیت�بخش�خصوصی� وسایل�ارتباطی�
می�کنند،� فعالیت� ســوددهــی� بـــرای� و� هستند�
جدیدی� نوع� و� شده� ریشه�ای� تغییرات� موجب�
با� اســت.� آورده� وجــود� بــه� را� مــردمــی� فرهنگ� از�
کتب� مجالت،� و� روزنامه�ها� توسعه� و� پیشرفت�
جلد�سفید،�رادیو،�فیلم�و�تلویزیون�ارزان�قیمت،�

به�وجود� برای�نخستین�بار� هنر� از� نوع�جدیدی�
ــاده�شده� آمــده�و�بــرای�عرضه�به�تــوده�مــردم�آم
یا� و� کــم�ســواد� که� مخاطبانی� مخصوصًا� اســت.�
شناختی� زیــبــایــی� گــاهــی� آ و� هستند� ــی�ســواد� ب

چندانی�نیز�ندارند.�
بـــر�حسب� ــد�از�هــنــر� نـــوع�جــدی ایـــن� مــحــتــوای�
قابل� به�راحتی� و� غیرپیچیده� منتقدان،� گفته�
قرار� توجه� مــورد� را� عمده� مسائل� و� اســت� درک�
این�نوع�فرهنگ� نمی�دهد.�مهم�ترین�موسیقی�
عالی�ترین� و� ک� را نــوارهــای� و� صفحات� آخــریــن�
سطحی،� اپـــراهـــای� آن،� نــمــایــشــی� جــنــبــه�هــای�
کمدی�های� نمایش�هایی�از�بازی�های�مختلف،�
است.� فیلم�های�سکسی�خشونت�آمیز� و� سبک�
اشاره� مبتذلی� هنری� محصوالت� به� دانــی�1 هنر�
شده� ساخته� ذائقه�ها� نازل�ترین� بــرای� که� دارد�
زیباشناختی� معیارهای� حداقل� فاقد� و� اســت�
تقاضای� مــردمــی� فرهنگ� تــئــوری� طبق� اســت.�
محتوای� با� برنامه�هایی� بــرای� رسانه�ها� عظیم�
ــمــی� ــان�دائ ــریـ ــیــد�جـ ــول ــده�بـــاعـــث�ت ــن ــن ــرم�ک ســرگ

برنامه�های�دانی�خواهد�شد.�)دفلور،�1387)
تأثیر فرهنگ جوامع بر رسانه ها

ــر�رســانــه«�هــر�چــنــد�در� ب تعبیر�»تــأثــیــر�فــرهــنــگ�
از� گــریــزی� امــا� اســت،� مسامحه� نوعی� برگیرنده�
برگیرنده� که�جامعه،�در� از�آن�جهت� آن�نیست؛�
که�شامل�رسانه ها�نیز� گونی�است� گونا نهادهای�
به�نقش�مهم�رسانه ها�در� با�توجه� اما� می شود.�
گروه�ها�و�جوامع�باید�آن�را�از�جامعه� شکل گیری�
بر� جامعه� تأثیرات� بررسی� به� بتوان� تا� کرد� جدا�
جامعه�شامل� مفهوم،� این� در� پرداخت.� رسانه�
تمامی�نهادهای�اجتماعی�جز�رسانه ها�می شود.�
زمانی� پیام� معتقدند� ارتــبــاطــات� دانشمندان�
چارچوب�های� و� الگوها� با� که� دارد� بیشتری� اثر�
گیرنده� کی،�نگرش�ها،�ارزش�ها�و�آرمان�های� ادرا
با� آغاز� در� یا�حداقل� باشد،� تناسب�داشته� پیام�
�در�جهت� این�الگوها�تناسب�داشته�باشد�و�بعداً
شکل گیری�مجدد�آن�آرام�آرام�پیش�رود.�از�این�رو�
که� کند� آغاز� از�جایی� باید� »پیام�رسان� گفته اند:�
این�سخن،� طبق� اســت«.� گرفته� قــرار� مخاطب�
کــه�رســانــه�هــا�بــرای� بــایــد�تــوجــه�داشــتــه�باشیم�
مخاطبان� بــه� کــه� پیام�هایی� بیشتر� اثربخشِی�

junk -  .1

دانشمندان ارتباطات معتقدند  �
پیام زمانی اثر بیشتری دارد 

که با الگوها و چارچوب های 
کی، نگرش ها، ارزش ها و  ادرا

گیرنده پیام تناسب  آرمان های 
داشته باشد، یا حداقل در آغاز 

با این الگوها تناسب داشته 
 در جهت شکل گیری 

ً
باشد و بعدا

مجدد آن آرام آرام پیش رود
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فرهنگ� شناسایی� نیازمند� می�کنند،� ــال� ارسـ
مخاطب�هستند�و�هم�چنین�این�که�با�توجه�به�
اقــدام� برنامه�ها� ساختن� به� مخاطب،� فرهنگ�
ارزش�ها� فرهنگ،� از� رسانه� ترتیب� این� به� کنند.�
و�هنجارها�اجتماع�تأثیر�می�پذیرد�تا�بتواند�بقای�
توان،� حد� در� هم�چنین� و� کند� تضمین� را� خود�

شود.� جامعه� آن� فرهنگی� سطح� ارتقای� باعث�
که� که�این�جا�مطرح�است�این�است� اما�سؤالی�
رسانه� راهبردی� مدیریت� بر� اجتماع� فرهنگ� آیا�
هم�تأثیرگذار�است�یا�خیر؟�برای�پاسخگویی�به�
این�سؤال�بهتر�است�راجع�به�مدیریت�راهبردی�
کنیم�و�در�میان�عناوین�مختلف�آن،�از� صحبت�
استراتژیک� مدیریت� بر� فرهنگ� تأثیرگذار� مــوارد�

سخن�بگوییم.
پایه های مدیریت استراتژیک

ــاســان�پــایــه�هــای�مــدیــریــت� ــارشــن ک بـــه�عــقــیــده�
 .3 ــازار،� ــ ب �.2 رقــبــا،� �.1 از:� عبارتند� اســتــراتــژیــک�
 .5 ــیــه،� اول مـــواد� عرضه�کنندگان� �.4 قیمت�ها،�
توزیع�کنندگان،�6.�دولت�ها،�7.�بستانکاران،�8. 

سهامداران،�9.�مشتریان.
که�فرهنگ�چطور� کنیم� می�خواهیم�با�هم�مرور�
مؤثر� استراتژیک� مدیریت� پایه�های� بر� می�تواند�

کرده�ام: باشد.�به�طور�مثال��4عنوان�را�انتخاب�
عوامل� اوایـــل��1990 و� ســال�هــای��1980 در� بـــازار:� �*
مختلفی�دست�به�دست�هم�دادند�تا�بازار�کشورهای�
غربی�را�بر�روی�سرمایه�گذاری�های�خارجی�بگشایند.�
را� راه� و�حــمــل�و�نــقــل،� ــبــاطــی� ارت تــکــنــولــوژی�هــای�
گشود� گسترش�فعالیت�به�بــازارهــای�جدید� بــرای�
مختلف،� صنایع� در� بسیاری� شــرکــت�هــای� ــذا� ل و�

فعالیت�های�خود�را�جهانی�کردند.�

گسترش� به� نیاز� �
ً
شرکت�های�چندملیتی�شدیدا

شبکه�های� مثل� اطالعات� انتقال� سیستم�های�
و� پــیــشــرفــتــه� تلفنی� ســیــســتــم�هــای� ــه�ای،� ــ ــان ــ رای
گسترش� را� فــعــالــیــت�هــا� ــه� ک داده� پــایــگــاه�هــای�
می�دهد،�دارند.�این�نیاز�دولت�ها�را�وادار�می�کند�
مصرف�کنندگان� و� شرکت�ها� دسترسی� بــرای� که�
توجه� بدون� تکنولوژی�ها،� و� آخرین�خدمات� به�
ارائه�دهنده�های� توسط� خدمات� این� آن�کــه� به�
داخــلــی�تهیه�شــده�بــاشــد�یــا�ارائــه�دهــنــده�هــای�
دور� راه� ــات� ــاطــ ــ ــب ــ ارت صـــنـــایـــع� از� ــی،� ــ ــارجـ ــ خـ

کند.�)ژان�لوبالن�ویکس،�1388) مقررات�زدایی�
این�تغییرات�در�اقتصاد�جهانی�و�محیط�تجاری،�
کشورهای�توسعه�یافته�را�بر�آن�داشته�تا�شرایط�
رسانه�ای� مؤسسات� بین�المللی� فعالیت� برای� را�
کــه�خود� ایــن�در�حــالــی�اســت� و� کنند� راحــت�تــر�
برای� را� رسانه�ای� شرکت�های� نیز� رسانه� صنعت�
حمایت� و� تشویق� مــورد� مهم� این� به� دستیابی�
باعث� جهانی� اقــتــصــاد� رشــد� اســـت.� داده� قـــرار�
برای� رســانــه�ای� مؤسسات� از� بسیاری� که� شــده�
که�امکان�فعالیت� کشورهای�خارجی� فعالیت�در�
نتیجه� در� گردند.� تشویق� دارد،� وجود� آن�ها� در�
مدیران�رسانه�باید�برای�مواجهه�با�چالش�های�
برنامه�ریزی�و�فرصت�های�موجود�در�فرهنگ�ها�
لوبالن� )ژان� باشند.� آمــاده� مختلف� مــرزهــای� و�

ویکس،�1388)
داخلی،� شرکت�های� مثل� درســت� قیمت�ها:� �*
فعالیت�های� ــرای� ــ ب ــژیــک� اســتــرات ــامــه�ریــزی� ــرن ب
و� تجاری� محیط� بررسی� با� بین�المللی� رسانه�ای�
شرکت� که� کشورهایی� یا� کشور� گذشته� عملکرد�
قصد�سرمایه�گذاری�در�آن�ها�را�دارد،�آغاز�می�شود.�
ــه�ای�تجملی�و� ــانـ کــلــی�مــحــصــوالت�رسـ بــه�طــور�
کنان�یک� کثر�سا غیرضروری�هستند.�چنان�چه�ا
ــازار� ب باشند،� داشــتــه� محقرانه�ای� زنــدگــی� کشور�
محصوالت�رسانه�ای�عمومًا�ضعیف�خواهد�بود.�
دستیابی� بــرای� تمایلی� غالبًا� نیز� تبلیغ�کنندگان�
کمی�دارند،� که�قدرت�خرید� به�مصرف�کنندگانی�
که�درگیر�برنامه�ریزی�استراتژیک� ندارند.�مدیری�
بین�المللی�است�باید�بین�شرایط�اقتصادی�کشور�
تعادل� رقابت�می�داند،� که�در�خصوص� و�چیزی�

کند.�)ژان�لوبالن�ویکس،�1388) ایجاد�
که� بگوییم� می�توانیم� بــاال،� مطالب� به� توجه� با�

رشد اقتصاد جهانی  �
که بسیاری از  باعث شده 
مؤسسات رسانه ای برای 

کشورهای  فعالیت در 
که امکان  خارجی 

فعالیت در آن ها وجود 
گردند. دارد، تشویق 
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که� ــازاری�مــواجــه�شــد� گــر�بــا�بـ مدیر�یــک�رســانــه�ا
می�کنند،� زندگی� جامعه� آن� در� فقیر� مردم� �

ً
کثرا ا

کند.� اقدام� آن�جامعه� فرهنگ� به� توجه� با� باید�
مردم� را� خــود� هــدف� ــازار� ب باید� بهتر،� عبارت� به�
آن�ها� و�طبق�میل� قرار�دهد� از�متوسط� پایین�تر�

کند. اهداف�خود�را�پیگیری�
اقتصادی� مــقــررات� قانونی:� محدودیت�های� �*

و�قــانــونــی،�بــر�تــولــیــدات�یــک�شــرکــت�رســانــه�ای،�
چنان�چه� است.� اثرگذار� خارجی� بازارهای� برای�
بازاری�به�دلیل�پایین�بودن�درآمد�مخاطبانش،�
و� تولید� به� باید� رسانه�ای� باشد،�شرکت� ضعیف�
مخاطبان� به� که� مطبوعاتی� یا� برنامه�ها� تهیه�
منزل� درون� تعمیرات� مثل� مفیدی� اطــالعــات�
ــد،�بـــپـــردازد؛�به� یــا�آمــــوزش�خــیــاطــی�ارائــــه�دهــ
جـــای�آن�کـــه�بــرنــامــه�هــایــش�پــیــرامــون�مــدهــای�
ــی�ارزش� ب یــا�شایعات�و�حــرف�هــای� غــیــرضــروری�
بــه�محتوای�اخــبــار�نیز� بــاشــد.�مــقــررات�مــربــوط�
ــوانــد�در�انــتــخــاب�هــای�یــک�مــدیــر�رســانــه� مــی�ت
مثاًل� بــاشــد.� ــذار� ــرگ اث محصوالتش� تولید� بـــرای�
در� ایــاالت�مــتــحــده،� بــه� نسبت� کبیر� بریتانیای�
ــد�از�یک� ــوان کــه�رســانــه�مــی�ت ــه� خــصــوص�آن�چــ
گزارش� دولتی� و� اداری� اسرار� یا� دادرسی�جزایی�
دارد.� بیشتری� محدودیت�های� و� مقررات� کند،�
آمریکا� در� تبلیغاتی� مجالت� عکس�های� برخی�
در� اســت� ممکن� می�کشد� تصویر� به� را� زن�هــا� که�
کشورهای�خاورمیانه�به�عنوان�هرزه�نگاری�تلقی�
شود.�چنین�مقرراتی�تولید�محتوا�و�تبلیغات�در�

کشورهای�خارجی�را�می�تواند�دشوار�سازد.�)ژان�
لوبالن�ویکس،�1388)

*�مــشــتــریــان:�در�بــاب�مــشــتــریــان،�تــفــاوت�هــای�
ــــی�مـــی�تـــوانـــد�بــر� ــان ــ ــگــی�و�زب ــرهــن ــی،�ف ــ ــوزشـ ــ آمـ
باشد.�یک� اثرگذار� بازار�و�محصول� انتخاب�های�
در�یک� ســود� مــیــزان� بــایــد� انــتــشــاراتــی� مؤسسه�
و� ــودن� ب موفق� ــرای� ب ــرا� زی کند،� بررسی� را� کشور�
روزنامه�ها� و� کتاب�ها� مجالت،� بــازارهــای� رونــق�
باشند.� بــاســواد� باید� کشور� یــک� جمعیت� کثر� ا
رایانه�ای� دانــش� کشور� یک� از� اندکی� بخش� گــر� ا
�به�رایانه�دسترسی�داشته�باشد،� داشته�یا�اصواًل
آنالین� رســانــه�ای� خــدمــات� موفقیت� احــتــمــال�

وجود�نخواهد�داشت.
مهم�اند.� میان� این� در� نیز� فرهنگی� تفاوت�های�
اثرگذار� و� انعکاس�دهنده� رسانه� طبیعی� به�طور�
که�در�آن�تهیه�و�ارائه�می�شود� بر�فرهنگی�است�
از� بسیاری� که� اســت� خاطر� همین� به� درســت� و�
و� رســانــه�هــای� فرهنگی� تهاجم� نــگــران� کشورها�

اقدام�رسانه�ای�تولید�خارج�هستند.
که�قصد� کشوری� مدیر�رسانه�باید�فرهنگ�محلی�
کرده� درک� کاماًل� دارنــد� را� آن� در� سرمایه�گذاری�
باشد.�تفاوت�های�فرهنگی�بر�چگونگی�دریافت�
و� مثاًل�مطالب�طنز� اثرگذارند.� تبلیغات� و� محتوا�
ممکن� و� دارنــد� فرهنگی� مبنای� اساسًا� فکاهی�
اصطالحات� و� لغات� با� فرهنگ� یک� افــراد� است�
کشورهای� آن�آشنایی�داشته�باشند،�در�حالی�که�
همسایه�آن�ها�چنین�آشنایی�را�نداشته�باشند.�
بین� خوبی� به� � معمواًل فکاهی� و� طنز� مضامین�

مرزهای�جغرافیایی�عبور�نمی�کنند.
در� و� اســت� وابسته� زبــان� به� رســانــه�ای� محتوای�
خارجی،� مخاطبان� به� دستیابی� بــرای� نتیجه�
ــا�اســت�و�ایــن�به� بــا�زبـــان�آن�هـ نــیــاز�بــه�تطبیق�
کردن� زیرنویس� یا� فیلم�ها� کردن� دوبله� معنای�
 (1388 ویـــکـــس،� لـــوبـــالن� )ژان� اســــت.� آن�هــــا�
از�مدیران�»فارسی� یکی� که� بدانید� جالب�است�
برخی� جــواب� در� گذشته� ســال� �)Farsi1( وان«�
گفته�بودند�دوبله�های�فارسی�این� که� منتقدان�
که� شبکه�بسیار�ضعیف�است،�جواب�داده�بود�
است� ایران�خسته�کننده� مردم� برای� »زیرنویس�
دوبله�های� این� اما� نمی�کنند،� استقبال� آن� از� و�

به طور طبیعی رسانه  �
انعکاس دهنده و اثرگذار بر 

که در آن تهیه  فرهنگی است 
و ارائه می شود و درست به 

که بسیاری  همین خاطر است 
کشورها نگران تهاجم  از 

فرهنگی رسانه های و اقدام 
ج هستند. رسانه ای تولید خار
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ضعیف�به�مرور�بهتر�خواهند�شد«.
ابعاد مدیریت استراتژیک

ــت�در�قــالــب�یـــک�مــدل� ــری دانــشــمــنــدان�مــدی
جهت� را� خــاصــی� تحلیلی� ــزار� افـ کالبدشکافی،�
مقیاس� در� سازمان� تحلیل� و� تجزیه� و� شناخت�
کالن�معرفی�می�نمایند.�این�افزار�تحلیلی� خرد�و�

در�چهار�ُبعد�قابل�تحلیل�است:
عناصری� بــه� ــاره� اشـ بعد� ایــن� معنایی:� بعد� �.1
را� ــان� ــازمـ سـ ــت� حــرک ســـوی� و� ســمــت� کـــه� دارد�
از:� این�عناصر�عبارتند� از� معین�می�سازد.�برخی�
چشم�انداز،�رسالت،�مأموریت�و�فلسفه�وجودی،�

اهداف�و�مقاصد�سازمان.
اول� بعد� تبع� به� که� بعد� این� بعد�ساختاری:� �.2
کلیه�ســازوکــارهــای� ایــجــاد�مــی�شــود،�اشـــاره�بــه�
که�زمینه�تحقق�و� سخت�افزاری�و�نرم�افزاری�دارد�

دستیابی�به�اهداف�را�فراهم�می�سازد.
3.�بعد�محتوایی:�این�بعد�شامل�عامل�انسانی�
پــســت�هــا،� ــان،� ــازمـ بــه�سـ بــا�ورودش� کــه� اســـت�
و� معنی� شغلی� ارتباطات� و� نقش�ها� جایگاه�ها،�

هویت�پیدا�می�کند.�)فرهی�بوزنجانی،�1385)
و� فرهنگی� بعد� در� )فرهنگی(:� زمینه�ای� بعد� �.4
نوع� به� حمایت�ها� یا� و� مقاومت�ها� همه� ارزشــی�
فرهنگ�جامعه�و�سطح�همکاری�و�مشارکت�در�آن�
برمی�گردد�و�این�که�نحوه�پشتیبانی�از�هم�چگونه�
فعالیت� حامی� پیرامون� جــو� هم�چنین� و� اســت�
بنابراین� �)1389 )وردی�نــــژاد،� خیر؟� یا� اســت� ما�
مدیریت�استراتژیک�به�خصوص�در�بعد�زمینه�ای�

تحت�تأثیر�فرهنگ�جامعه�قرار�می�گیرد.
مدیریت استراتژیک چیست؟

می�توان�مدیریت�استراتژیک�را�بدین�گونه�تعریف�
کرد:�هنر�و�علم�تدوین،�اجرا�و�ارزیابی�تصمیمات�
که�سازمان�را�قادر�می�سازد� وظیفه�ای�چندگانه�
ــه�هـــدف�هـــای�بــلــنــدمــدت�خـــود�دســـت�یــابــد.� ب
می�شود� استنباط� تعریف� این� از� که� همان�طور�
موفقیت� کسب� ــرای� ب استراتژیک� مدیریت� در�
کــیــد�مــی�شــود:� ــر�چــنــدیــن�عــامــل�تــأ ســازمــانــی�ب
ــور� ــــردن�مــدیــریــت،�بـــازاریـــابـــی،�ام ک هــمــاهــنــگ�
تحقیق� )عملیات(،� تولید� )حسابداری(،� مالی�
ــه�ای.� ــان رای اطــالعــات� سیستم�های� و� توسعه� و�

)دیوید،�1389)

مراحل مدیریت استراتژیک
فــرایــنــد�مــدیــریــت�اســتــراتــژیــک�دربــرگــیــرنــده�سه�
ــژی�هــا،�اجـــرای� ــرات ــن�اســت ــدوی مــرحــلــه�اســـت:�ت

استراتژی�ها�و�ارزیابی�استراتژی�ها.�
که� اســت� ایــن� استراتژی«�2 »تدوین� از� مقصود�

مأموریت�شرکت�تعیین�شود،�شناسایی�عواملی�
که�در�محیط�خارجی�سازمان�را�تهدید�می�کنند�یا�
فرصت�هایی�به�وجود�می�آورند،�شناسایی�نقاط�
قوت�و�ضعف�داخلی�سازمان،�تعیین�هدف�های�
ــژی�هــای� ــرات گــرفــتــن�اســت نــظــر� ــلــنــدمــدت،�در� ب
انتخاب�استراتژی�های�خاص�جهت� و� گون� گونا

ادامه�فعالیت.
که�سازمان� »اجرای�استراتژی�ها«�ایجاب�می�کند�
سیاست�ها� بگیرد،� نظر� در� ســاالنــه� هــدف�هــای�
نماید� ایجاد� انگیزه� کارکنان� در� کند،� تعیین� را�
که� تــخــصــیــص�دهــــد� گـــونـــه�ای� بـــه� را� مــنــابــع� و�

استراتژی�های�تدوین�شده�به�اجرا�در�آید.
کــه�آخــریــن�مرحله� در�»ارزیــابــی�اســتــراتــژی�هــا«�
که� محسوب�می�شود،�مدیران�نیاز�شدید�دارند�
بدانند�استراتژی�های�خاص�و�مورد�نظر�آنان�در�
�ارزیابی� کارساز�واقع�نمی�شود؛�اصواًل چه�زمانی�
این� در� باید� که� است� معنی� بدین� استراتژی�ها�
کرد.�همه�استراتژی�ها� گردآوری� مورد�اطالعاتی�را�
زیرا� می�گیرند،� قــرار� آینده� تغییرات� دستخوش�
عوامل�داخلی�و�خارجی�به�صورت�دائم�در�حال�

تغییر�هستند.
الگوی جامع مدیریت استراتژیک

الگوی� بخواهیم� گر� ا � باال توضیحات� به� توجه� با�
نــشــان�دهیم،� را� اســتــراتــژیــک� مــدیــریــت� جــامــع�
که� کنیم� رجوع� دیوید� فرد� الگوی� به� می�توانیم�

آن�را�در�شکل�زیر�مشاهده�می�کنید:

formulation Strategy -  .2

می توان مدیریت استراتژیک  �
کرد: هنر  را بدین گونه تعریف 

و علم تدوین، اجرا و ارزیابی 
تصمیمات وظیفه ای چندگانه 

که سازمان را قادر می سازد 
به هدف های بلندمدت خود 

دست یابد. 
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تدوین استراتژی
اســتــراتــژی� تــدویــن� زمینه� در� کــه� مسئله�هایی�
ــوع� ن تــعــیــیــن� از:� ــنــد� ــارت ــب ع مــــی�شــــود،� مـــطـــرح�
بــپــردازد،� آن� به� می�خواهد� شرکت� که� فعالیتی�
که�می�خواهد�خارج�شود،�شیوه� فعالیت�هایی�را�
گسترش� دربــاره� تصمیم�گیری� منابع،� تخصیص�
دادن�یا�متنوع�ساختن�فعالیت�ها،�تصمیم�گیری�
تعیین� بین�الملل،� بــازارهــای� به� ورود� مــورد� در�
در�شرکت�های� که� است� آن� بر� آیا�شرکت� این�که�
یا�یک�مشارکت�تشکلیل�دهد� ادغام�شود� دیگر�
و�شیوه�مصون�ماندن�از�حرکات�تند�شرکت�های�

که�درصدد�بلعیدن�آن�برمی�آیند. رقیب�
بــه��4عامل� باید�هــمــواره� اســتــراتــژی� تــدویــن� در�
عوامل� بررسی� سازمان،� مأموریت� کنیم:� توجه�
ــلـــی،�بـــررســـی�و� ــارجـــی،�بـــررســـی�عـــوامـــل�داخـ خـ

انتخاب�استراتژی.

مأموریت سازمان
عبارتی� یــا� جمله� ســازمــان«� مــأمــوریــت� »بیانیه�
از� سازمان� یک� مقصود� وسیله� بــدان� که� اســت�
آن� و� می�شود� متمایز� مشابه� ســازمــان� مقصود�
با� اســت.� سازمان� وجــودی«� »علت� بیان�کننده�
استفاده�از�مأموریت�سازمان�می�توان�به�پرسش�
چیست؟«� ما� »فعالیت� که� داد� پاسخ� اساسی�
بیان� روشنی� طرز� که� سازمان� مأموریت� اصــوال�
گردد،�می�تواند�هدف�های�بلندمدت�را�تعیین�و�

استراتژی�ها�را�تدوین�نماید.
برای�ترسیم�ماهیت�مأموریت�سازمان�باید�به�4 

کنیم: نکته�توجه�
از� است� عبارت� سازمان� مأموریت� نگرش:� بیان�
از� بیش� چیزی� یعنی� دیدگاه�ها،� و� نگرش� بیان�
آن� بیانگر� می�تواند� ــزاره� گ یا� عبارت� یک� آن�چــه�
مأموریت� عمده،� دلیل� دو� به� دست�کم� باشد.�
گر� ا �.1 اســـت:� گــســتــرده� طیفی� دارای� ســازمــان�
مــأمــوریــت�ســازمــان�بــه�شــیــوه�ای�بسیار�
که� باشد� گــونــه�ای� به� و� شــود� بیان� کلی�
را� محتمل� استراتژی�های� از� هیچ�یک�
کــارایــی� حـــذف�نــنــمــایــد،�فــاقــد�هــر�نـــوع�
در� باید� هم� از�طرفی� البته� بود،� خواهد�
که�مانع�از� گرفت�آن�قدر�جزئی�نشود� نظر�
رشد�خالق�سازمان�در�نسل�های�آینده�
هنگام� بــه� �)2  (1389 ــود،� ــ )دی شــویــم.�
تهیه�مأموریت�سازمان�باید�از�عبارت�ها�
دربــرگــیــرنــده� کــه� کـــرد� اســتــفــاده� جمله�هایی� و�
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دیدگاه�های�مختلف�باشد�و�نیازهای�مختلف�و�
گروه�های�ذی�نفع�سازمان�تأمین�شود. گون� گونا
ــک�شـــدن�دیـــدگـــاه�هـــای�مــخــالــف:� ــزدی ــه�هــم�ن ب
کاری�مشغول� به�چه� که�»ما� این�پرسش� طرح�
نقیض� و� ضد� دیدگاه�های� می�تواند� هستیم؟«�
پرسش�موجب� ایــن� طــرح� اغــلــب،� کند.� ایــجــاد�
بروز�اختالف�نظر�بین�استراتژیست�ها�در�سازمان�
بلندمدت� دوره� یک� برای� که� افــرادی� می�شود.�
که�یکدیگر� کرده�اند�و�چنین�می�پندارند� همکاری�
که�در�اصل� گاه�درمی�یابند� را�می�شناسند،�به�نا
با�هم�اختالف�نظر�دارند.�باید�پیش�از�پرداختن�
به�فعالیت�های�مربوط�به�تدوین�استراتژی�یک�
گیرد،�در�مواردی�افراد� کره�ها�صورت� سازمان�مذا
کنند�و�سرانجام�درباره�مسائل�مهم�به� مصالحه�

توافق�برسند.
گــر�مــأمــوریــت�ســازمــان�به� تــوجــه�بــه�مــشــتــری:�ا
شیوه�ای�مناسب�تهیه�شود�بازتابی�از�انتظارات�
فلسفه�عملیاتی�سازمان� بود.� مشتریان�خواهد�
یــک�محصول� عــرضــه� و� تولید� ایــن�کــه� جــای� بــه�
)برنامه�رسانه�ای(�باشد�و�سپس�در�صدد�یافتن�
که�نخست�در�صدد� این�است� آید،� بر� بازار� یک�
ــاه� آن�گ و� ــد� آی بــر� مشتریان� نــیــازهــای� شناسایی�
نیازها� که� نماید� عرضه� را� خدمتی� یا� محصول�
به�عنوان� می�توان� را� مبحث� این� کند.� تأمین� را�
مدیریت� بــر� فرهنگ� تأثیر� در� بحث� مهم�ترین�
کـــرد.�یعنی�مــا�در� اســتــراتــژیــک�ســازمــان�عــنــوان�
که�فلسفه�وجودی� هنگام�تدوین�بیانیه�سازمان�
که�ما� کنیم� سازمان�محسوب�می�شود�باید�بیان�
با� خــود،� مکتوب� مطالب� یا� برنامه�ها� تولید� در�
از� و� می�کنیم� عمل� مخاطبان� فرهنگ� به� توجه�

آن�تأثیر�می�پذیریم.
اعالن�سیاست�اجتماعی:�مسائل�اجتماعی�نه�تنها�
آن�چه�را�که�سازمان�ها�به�گروه�های�ذی�نفع�مختلف�
هم�چنین� بلکه� می�نماید،� مشخص� بدهکارند�
برابر�مصرف�کنندگان،� مسئولیت�های�سازمان�در�
طرفداران�محیط�زیست،�گروه�های�اقلیت،�جوامع�
را�نیز�مشخص�می�کند.�به�عبارت� گروه�ها� و�سایر�
بیانیه�مأموریت�خود�اعالم� باید�در� بهتر�رسانه�ها�
کنند�که�یکی�از�سیاست�های�اجتماعی�آن�ها�حفظ�
و�پخش� انتشار� عدم� و� فرهنگی�جامعه� ارتقای� و�

برنامه�های�دانی�است.

بررسی عوامل خارجی
در�بررسی�عوامل�خارجی�سعی�می�شود�روندها�
منحصر� کنترل�یک�شرکت� از� که� رویدادهایی� و�
مــورد� و� اســـت،�شناسایی�شــود� فــرد�خـــارج� بــه�
گیرد.�در�واقع�با�شناسایی�فرصت�ها� ارزیابی�قرار�
با� بتوانند� باید� مــدیــران� محیطی،� تهدیدات� و�
فرصت�ها� از� مــنــاســب� اســتــراتــژی�هــای� تــدویــن�

اثرات�عوامل�تهدیدکننده� و� بهره�برداری�نمایند�
که� باشیم� داشته� نظر� در� باید� کاهش�دهند.� را�
عوامل� همه� نمی�توانیم� مــواقــع� از� بسیاری� در�
بلکه�فقط� کنیم،� را�شناسایی� تأثیرگذار�خارجی�

باید�به�متغیرهای�اصلی�بپردازیم.
گـــروه� �5 بـــه� را� خـــارجـــی� ــروهـــای� ــیـ نـ ــوان� ــ ــی�ت ــ م

کرد: طبقه�بندی�
بــر�جذابیت� اقــتــصــادی� عــوامــل� اقــتــصــادی:� �.1
مستقیم� اثــرات� گون� گونا استراتژی�های� بالقوه�

می�گذارند.
و� ــاســـی� ــنـ بـــوم�شـ فـــرهـــنـــگـــی،� ــاعـــی،� ــمـ ــتـ اجـ �.2
فرهنگی،� اجتماعی،� عوامل� تغییرات� محیطی:�
اثرات�عمده�ای� بوم�شناسی�و�محیطی�می�تواند�
مشتریان� و� ــازارهــا� ب خــدمــات،� مــحــصــوالت،� در�
تغییر� از� ناشی� فرصت�های� و� تهدیدها� بگذارد.�
ترکیب�جمعیت� فرهنگی،� اجتماعی،� عوامل� در�
کوچک،� سازمان�های� است� توانسته� محیط� و�
بزرگ،�انتفاعی�و�غیرانتفاعی�را�به�چالش�بطلبد؛�
ــن�تــغــیــیــرات�بــا�ســرعــتــی�ســـرســـام�آور�صــورت� ایـ

می�گیرد.
کــم�در�یک� ــویــت�هــای�حــا عــوامــل�زیـــادی�بــر�اول
در� غالب� گرایش�های� می�گذارند.� تأثیر� جامعه�
رعایت�مراتب�اخالقی�اغلب�پیرو�برخی�عادات�و�
سنت�های�مد�روز�و�حوادث�اخیر�جامعه�هستند�

 به هنگام تهیه مأموریت  �
سازمان باید از عبارت ها و 

که  کرد  جمله هایی استفاده 
دربرگیرنده دیدگاه های مختلف 

باشد و نیازهای مختلف و 
گروه های ذی نفع  گون  گونا

سازمان تأمین شود.
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تأثیر� استانداردها� و� الگوها� و� روش�ها� برخی� از� و�
رسانه� انواع� از� یکی� در� مثال� به�طور� می�پذیرند.�
آمریکا�در�دهه��1930تحت� )فیلم�سینمایی(�در�
اغلب� فیلم�ها� اقــتــصــادی،� رکـــود� دوران� تــأثــیــر�
درون�مایه�ای�واقع�گرایانه�و�تلخ�و�خشن�داشتند.�
موزیکال� و� شاد� فیلم�های� دوران� این� پایان� در�
و� رنــج� دوران� کردند� کمک� مــردم� به� که� بودند�
تاریخی� فیلم�های� بگذارند.� را�پشت�سر� سختی�
جنگ� سال�های� طول� در� قهرمانان� و� جنگی� و�
بعد� و� بودند� پرطرفدار� و� محبوب� دوم� جهانی�
مالیم� کمدی� اصــطــالح� بــه� فیلم�های� جنگ� از�

نمایشگر� �1950 دهه� فیلم�های� شدند.� روز� باب�
بودند.� جامعه� پرنشاط� و� شاد� روحیه� بازتاب� و�
بــه�صــورت� وســتــرن� و� کــمــدی� فیلم�های� سپس�
جنسی� جنبه�های� و� شدند� محبوب� روزافزونی�
بیان�شد.� روزبه�روز�واضح�تر�و�بی�پرده�تر� فیلم�ها�
و� ــا� ارزش�هـ بــحــران� اوج� اواخـــر�دهــه��1960در� در�
الگوهای� و� اســتــانــداردهــا� از� عمومی� نارضایتی�
موجود�در�فیلم�های�سینمایی،�برخی�از�فیلم�ها�
با�موفقیت،�شخصیت�ضد�قهرمان�را�دستمایه�
کار�خود�قرار�دادند�و�دوباره�شروع�به�طرح�برخی�
دهه� اواخــر� از� کردند.� جامعه� جنجالی� مسائل�
�1960تا��1990موضوعاتی�نظیر�نژادپرستی،�مواد�
در� زنــان� حقوق� طــرفــدار� جنبش�های� و� مخدر�
�به�بحث�در�مورد� فیلم�ها�به�نمایش�در�آمد�و�اخیراً
سازمان�یافته� جنایت� و� بین�المللی� جاسوسی�
همان�طور� �)1387 )دفــلــور،� مــی�شــود.� پرداخته�

با� سینمایی� فیلم�های� ــد،� ــردی ک مــشــاهــده� کــه�
برنامه� تغییر� روز�مردم� به�شرایط�فرهنگی� توجه�
گر�ما�در�بررسی�عوامل�خارجی�سازمان،� دادند.�ا
کنیم،�ممکن� نتوانیم�این�تغییرات�را�پیش�بینی�
تأثیرگذار� نه�تنها� که� بسازیم� برنامه�هایی� است�
به� جامعه� از�سوی� توجهی� هیچ� بلکه� نیستند،�

آن�نمی�شود.
قــانــونــی:�دولـــت�هـــای� و� 3.�ســیــاســی،�دولـــتـــی�
در� محلی� و� ملی� دولتی� سازمان�های� خارجی،�
که� هستند� اصلی� نهادهای� و� سازمان�ها� زمــره�
را�حذف� مقرراتی� می�نمایند،� تدوین� را� مقرراتی�
کــارفــرمــا� ــرداخــت�مــی�کــنــنــد،� ــه�پ ــاران مــی�کــنــنــد،�ی
هستند؛� دیگر� سازمان�های� مشتری� و� هستند�
قانونی� و� ــتــی� دول ســیــاســی،� ــوامــل� ع بــنــابــرایــن�
به�صورت�فرصت�ها�و�تهدیداتی�برای�شرکت�های�

کوچک�و�بزرگ�در�می�آیند.
4.�فـــنـــاوری:�تــغــیــیــرات�بــســیــار�شــدیــد�فــنــاوری�
می�کنند،� فکر� که� رایانه�هایی� روبــات�هــا،� مانند�
و� مـــاهـــواره�ای� فــضــایــی،�شبکه�های� ارتــبــاطــات�
سازمان�ها� بر� شدیدی� اثرات� پرسرعت� اینترنت�
ــنــی،�نــمــونــه�هــایــی�از� ــروهــای�ف ــی داشـــتـــه�انـــد.�ن
به� سازمان�ها� که� هستند� تهدیدها� و� فرصت�ها�
مورد� را� آن�هــا� باید� استراتژی�ها� تدوین� هنگام�
ممکن� پیشرفت�ها� ایــن� زیــرا� دهند؛� قــرار� توجه�
است�بازارهای�جدید،�رقبای�جدید،�محصوالت�
جدید�و�فرهنگ�جدید�مصرف�و�یا�حتی�پایین�

آمدن�هزینه�ها�را�منجر�شوند.
مربوط� اطالعات� ارزیابی� و� گــردآوری� رقابتی:� �.5
به�شرکت�های�رقیب�در�امر�تدوین�استراتژی�ها�

نقش�حیاتی�دارد.
بررسی عوامل داخلی

نــقــاط�قــوت�و�ضعف� تــا� نــیــاز�دارد� هــر�ســازمــان�
مورد� و� بشناسد� را� خــود� وظیفه�ای� واحــدهــای�
ــرار�دهــــد.�دانــشــمــنــدان�واحــدهــای� ــ ــابـــی�ق ارزیـ
وظیفه�ای�سازمان�را�به�1.�مدیریت،�2.�بازاریابی،�
تولید/عملیات� �.4 مالی/حسابداری،� امور� �.3
نظر� به� کرده�اند.� تقسیم� توسعه� و� تحقیق� �.5 و�
نگارنده�تأثیر�فرهنگ�در�دو�بخش�»بازاریابی«�و�

»تحقیق�و�توسعه«�بیشتر�است،�به�دالیل�زیر:
بازاریابی:�می�توان�بازاریابی�را�بدین�گونه�توصیف�
کرد:�فرایندی�برای�شناسایی،�پیش�بینی،�ایجاد�

عوامل زیادی بر اولویت های  �
کم در یک جامعه تأثیر  حا

گرایش های غالب  می گذارند. 
در رعایت مراتب اخالقی اغلب 
پیرو برخی عادات و سنت های 

مد روز و حوادث اخیر جامعه 
هستند و از برخی روش ها و 

الگوها و استانداردها تأثیر 
می پذیرند
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مشتریان� کــه� خواست�هایی� و� نیازها� تأمین� و�
ــد.�)دیــویــد،� ــ بـــرای�مــحــصــوالت�و�خــدمــات�دارن
ایوانس� نام�های�جوئل� به� پژوهشگر� دو� �)1389
بازاریابی�شامل� که� باورند� این� بر� برگمن� باری� و�
نیازهای� شناسایی� �.1 اســت:� اصلی� وظیفه� �9
مشتریان،�2.�خریدن�ملزومات�یا�تجهیزات،�3. 
فروختن�محصوالت�یا�خدمات،�4.�برنامه�ریزی�
محصول�و�خدمت،�5.�قیمت�گذاری،�6.�توزیع،�
تحلیل� و� تجزیه� �.8 ــی،� ــاب ــازاری ب تحقیقات� �.7

فرصت�ها�و�9.�مسئولیت�اجتماعی.
کـــه�مــشــاهــده�مــی�کــنــیــد�از�مــیــان� هـــمـــان�طـــور�
ــاال،�نــقــش�فــرهــنــگ�در�»شــنــاســایــی� ــ عـــوامـــل�ب
نیازهای�مشتریان«،�»قیمت�گذاری«،�»توزیع«،�
اجتماعی«� »مسئولیت� و� بازاریابی«� »تحقیقات�

مشهود�است.
باید� توسعه� و� تحقیق� بخش� توسعه:� و� تحقیق�
فناوری� مخاطبان،� فرهنگ� از� اطــالع� با� بتواند�
که� کــنــد� ــا�ســخــت�افــزاری(�تــولــیــد� )نـــرم�افـــزاری�ی

کند. مخاطب�به�سهولت�بتواند�از�آن�استفاده�
بررسی و انتخاب استراتژی

ــان�بــه�اســتــراتــژی�هــا،�هــدف�هــای� تــوجــه�هــم�زم
بلندمدت،�مأموریت�سازمان�و�بررسی�اطالعات�
به�دست� را� مبنایی� ســازمــان� خارجی� و� داخلی�
که�می�توان�بر�آن�اساس�استراتژی�های� می�دهد�

کرد�و�آن�ها�را�مورد�ارزیابی� قابل�اجرا�را�شناسایی�
و�انتخاب�قرار�داد.�در�انتخاب�استراتژی�هم�باید�
که�فرهنگ�مخاطبان�هدف� توجه�داشته�باشیم�

خود�را�در�نظر�بگیریم.

انواع استراتژی
نــوع� از��13 ــد� ــوان ــه�ای�مــی�ت ــانـ یــک�ســـازمـــان�رسـ
استراتژی� نوع� �13 این� کند.� استفاده� استراتژی�
یــکــپــارچــگــی،� اســـتـــراتـــژی�هـــای� ــتـــه� دسـ �4 در�
و� تنوع� اســتــراتــژی�هــای� تمرکز،� اســتــراتــژی�هــای�
ادامه� در� می�گیرند.� قرار� تدافعی� استراتژی�های�
کوتاهی� توضیح� خالصه� بــه�طــور� کـــرده�ام� سعی�
کاربرد� چگونگی� و� استراتژی� هر� تعریف� راجع�به�

کنم: آن�در�رسانه�ها�بیان�
استراتژی های یکپارچگی

آوردن� )بــه�دســت� � ــاال ب بــه� عــمــودی� یکپارچگی�
یا� توزیع� سیستم� بر� کنترل� افزایش� یا� مالکیت�
خــرده�فــروشــی�هــا(:�ایــن�اســتــراتــژی�مــی�تــوانــد�در�
شود.� گرفته� کــار� به� مطبوعات� توزیع� مدیریت�
به�عنوان�مثال،�مؤسسه�همشهری�با�راه�اندازی�
تعداد� بر� توانست� توزیع� بر� نظارت� بخش� یک�

مخاطبین�خود�بیافزاید.
آوردن� )به�دست� پایین� به� عمودی� یکپارچگی�
کنترل�بر�عرضه�کنندگان�مواد� مالکیت�یا�افزایش�
کاربرد� اولیه(:�این�استراتژی�می�تواند�در�رسانه�ها�
آوردن� به�دست� که� بدین�صورت� باشد؛�� داشته�
کاغذسازی،�جلوی�تأثیرات� مالکیت�یک�شرکت�

گرفت. کاغذ�را� منفی�نوسانات�قیمت�
مالکیت� آوردن� )بـــه�دســـت� افــقــی� یــکــپــارچــگــی�
بــر�شــرکــت�هــای�رقــیــب(:�این� کنترل� افــزایــش� یــا�
همشهری� و� دانــســتــنــی�هــا� مجله� ــرای� بـ ــفــاق� ات
برند� از� می�تواند� رسانه� یک� بدین�صورت� افتاد.�

رسانه�ای�دیگر�به�سود�خود�استفاده�نماید.
استراتژی های تمرکز

ــــردن�ســهــم�بــــازار�بــرای� �ب ــاال ــ رســــوخ�در�بــــازار�)ب
کنونی�از�مجرای�افزایش� محصوالت�یا�خدمات�
به� بازاریابی�می�شود(:� زمینه� در� که� تالش�هایی�
کار�برای�دیده�شدن� نظرم�یک�رسانه�در�ابتدای�
از�سوی�مخاطب،�نیاز�به�این�نوع�استراتژی�دارد�
گیرد�و�به� تا�بتواند�در�معرض�دید�مخاطبان�قرار�
همراه�آن�با�تولید�مطالب�یا�برنامه�های�جذاب،�

آن�ها�را�وفادار�به�خود�نگه�دارد.
کنونی� توسعه�بازار�)عرضه�خدمات�و�محصوالت�
استراتژی� ایــن� جدید(:� جغرافیایی� مناطق� به�
و� رادیــو� تا�حدی� و� چاپی� رسانه�های� در� بیشتر�
داشته� کــاربــرد� می�تواند� محلی� تلویزیون�های�

وجه هم زمان به استراتژی ها،  �
هدف های بلندمدت، مأموریت 

سازمان و بررسی اطالعات 
داخلی و خارجی سازمان 

مبنایی را به دست می دهد 
که می توان بر آن اساس 

استراتژی های قابل اجرا را 
کرد و آن ها را مورد  شناسایی 

ارزیابی و انتخاب قرار داد
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باشد�و�در�رسانه�هایی�مانند�ماهواره�و�یا�اینترنت�
کردن�زبان�های�مختلف�می�توان� فقط�با�اضافه�

به�توسعه�بازار�اندیشید.
طریق� از� فـــروش� بـــردن� � )بـــاال محصول� توسعه�
کنونی� بهبود�بخشیدن�به�محصوالت�و�خدمات�
آن�محصوالت�و�خدمات(:� نوع�جدید� یا�عرضه�

ــردن� ب � بـــاال طــریــق� از� بیشتر� ــه� رســان در� بــهــبــود�
کیفیت�مطالب�و�برنامه�های�عرضه�شده�حاصل�
صفحه�بندی� بــا� ــوان� مــی�ت ــاه� گ حتی� مــی�شــود.�
تغییر�دکور�یک� یا� و� روزنامه� یا� جدید�یک�مجله�
میزگرد�تلویزیونی�به�توسعه�محصول�اندیشید�و�
کردن�ضمائم�به�باال�رفتن� گاه�می�توان�با�ایجاد�

کرد. کمک� فروش�
استراتژی های تنوع

خدمات� و� محصوالت� ــزودن� )افـ همگون� تنوع�
رسانه�ها� در� استراتژی� این� مرتبط(:� ولی� جدید�
کــاربــرد�زیـــاد�داشــتــه�بــاشــد.�بــه�دلیل� مــی�تــوانــد�
مدیران� رســانــه�ای،� تکنولوژی� سریع� تغییرات�
کنار�روزنامه� رسانه�ها�می�توانند�به�طور�مثال�در�
خود،�یک�مجله�یا�یک�شبکه�تلویزیونی�یا�یک�

سایت�اینترنتی�راه�بیاندازند.
و�خدمات� )افــزودن�محصوالت� ناهمگون� تنوع�
بعضی� در� استراتژی� ایــن� غیرمرتبط(:� و� جدید�
کــمــک�آن�دســتــه�از� مـــــوارد�مــمــکــن�اســــت�بـــه�
الزم� که�سوددهی� بیاید� رسانه�ای� سازمان�های�
که� دارد� وجــود� بکر�جدیدی� ــازار� ب یا� و� ندارند� را�
به� خود� رسانه� از� استفاده� با� می�توانند� مدیران�

شرکت� عاید� کالنی� ســود� و� پرداخته� آن� تبلیغ�
کنند.

تنوع�افقی�)افزودن�محصوالت�و�خدمات�جدید�
مزیت� کــنــونــی(:� مــشــتــریــان� ــرای� بـ غیرمرتبط� و�
است� این� در� ناهمگون� تنوع� با� استراتژی� این�
به� نــیــاز� و� دارد� وجـــود� مشتریان� بــا� آشنایی� کــه�
که�جز� نمی�رسد� نظر� به� نیست.� یافتن�مشتری�
جدید،� محصول� تبلیغ� برای� رسانه� از� استفاده�
این�استراتژی�انتخاب�خوبی�برای�سازمان�های�

رسانه�ای�باشند.
استراتژی های تدافعی

مشارکت�)یک�یا�دو�شرکت�تشکیل�یک�سازمان�
مشترک� به�هدف�های� تا� می�دهند� گانه�ای� جدا
می�تواند� استراتژی� ایــن� یابند(:� دســت� خاصی�
که�یک� گیرد� قرار� استفاده� مورد� رسانه�هایی� در�
دیگری� و� چاپی(� )مانند� خاص� نوعی� در� رسانه�
در�نوعی�دیگر�)مانند�اینترنت(�سهم�بازار�خوبی�
کنند�تا�به�سهولت� کمک� داشته�باشند�و�به�هم�

به�اهداف�خود�برسند.�
دارایــی� و� هزینه� در� جدید� )گــروه�بــنــدی� کاهش�
کردن�سیر�نزولی�فروش�و�سود(:� برای�معکوس�
نتوانند� رسانه�ای� سازمان� مدیران� که� هنگامی�
ممکن� بخشند،� تحقق� را� خود� مالکان� اهــداف�

کنند. است�از�این�استراتژی�استفاده�
یا�بخشی� گــذاری�)فــروش�یک�واحــد�مستقل� وا
گاهی�اوقات�فروش�یک�واحد� از�یک�سازمان(:�
از�سازمان�رسانه�ای�می�تواند� )زیان�ده(� مستقل�
به�سرمایه�گذاری�در�بخش�های�دیگر�منجر�شود�

و�ضامن�موفقیت�سازمان�شود.�
دارایــی�هــا،� یکایک� ارزش� بــه� توجه� )بــا� انــحــالل�
اوقات� گاهی� شرکت(:� دارایی�های� تمام� فروش�
هیچ�راهی�جز�فروش�تمامی�دارایی�های�سازمان�

کیهان�ورزشی. باقی�نمی�ماند؛�مانند�مجله�
اجرای استراتژی

اجرا� به� باید� که� استراتژی�هایی� تدوین� از� پس�
پایان� به� استراتژیک� مدیریت� فرایند� بیاید،� در�
جامه� استراتژیک� افکار� به� باید� بلکه� نمی�رسد�
به� بــایــد� اســتــراتــژی� اجـــرای� در� پوشانید.� عمل�
»بازاریابی«،� مدیریت«،� »مسائل� مانند� عواملی�
و� تــوســعــه«� و� »تحقیق� ــداری«،� ــی/حــســاب »مــال
»اطالعات«�توجه�داشته�باشیم.�به�عنوان�مثال�

بهبود در رسانه بیشتر از طریق  �
کیفیت مطالب و  باال بردن 

برنامه های عرضه شده حاصل 
گاه می توان با  می شود. حتی 

صفحه بندی جدید یک مجله 
یا روزنامه و یا تغییر دکور یک 
میزگرد تلویزیونی به توسعه 

گاه  محصول اندیشید و 
کردن ضمائم  می توان با ایجاد 
کرد. کمک  به باال رفتن فروش 
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که� در�مسائل�مدیریت�باید�مدنظر�داشته�باشیم�
سازمانی� فرهنگ� یک� استراتژی�ها� اجرای� برای�
کارکنان�ما�را� کنیم�تا� پشتیبان�از�استراتژی�ایجاد�
کنند.�اما� کمال�میل�یاری� در�اجرای�استراتژی�با�
مهم�ترین�بخش�در�اجرای�استراتژی�با�توجه�به�

موضوع�بحث�ما،�بخش�بازاریابی�است.�
ــابــی� ــازاری ب مسئله� در� و� ــژی� ــرات اســت ــرای� اجــ در�
بازار«� »بخش�بندی� به� مثال� به�طور� می�خواهم�
گونی�باید� گونا بپردازم.�برای�تقسیم�بازار�عوامل�

مورد�توجه�بگیرند�از�جمله��5معیار�اصلی:
1.�قابلیت�افزایش�سود�و�بازده�سرمایه�گذاری.

ــداران�در�هر� ــریـ ــیــازهــای�خـ ن بـــودن� مــشــابــه� �.2
قسمت.

ــداران�در� ــ ــری نــیــازهــای�خــ بــــودن� ــفــاوت� 3.�مــت
گون�بازار. گونا قسمت�های�

به� دستیابی� بــرای� بازاریابی� فعالیت� امکان� �.4
یک�قسمت.

برای�دستیابی� بازار� تقسیم� هزینه� و� 5.�سادگی�
به�یک�قسمت.

بـــه�طـــور�مـــثـــال�مـــی�تـــوانـــیـــم�بـــا�تــقــســیــم�بــنــدی�
جمعیت�شناختی�مخاطبین�خود�از�لحاظ�سن،�
توزیع� گون� گونا یا�درآمد،�روش�های� و� جنسیت�
بـــرای�سن� کــه� ترتیب� ایــن� بــه� گیریم؛� ــار� ک بــه� را�
یا� کنیم.� استفاده� آنالین� رسانه�های� از� جوانان�
می�توانیم�در�مناطق�محروم�از�ارتباطات�ارزان�تر�
به� بــرای�دستیابی� آن�هــا� پایین� درآمــد� به�دلیل�
استراتژی�های� اجــرای� و� خود� سازمانی� اهــداف�

گیریم. تدوین�شده�بهره�
ارزیابی استراتژی

کنند،� گر�عوامل�خارجی�و�داخلی�سازمان�تغییر� ا
که�به�بهترین�شکل�ممکن� حتی�استراتژی�هایی�
می�گردند؛� منسوخ� باشند،� شده� اجــرا� و� تدوین�
که�استراتژیست�ها�به�صورت� بنابراین�الزم�است�
و� ارزیابی� بررسی،� را� استراتژی�ها� اجــرای� منظم�

کنند. کنترل�
که� ــرار�دهــیــم� قـ تــوجــه� ــورد� را�مـ ایـــن�نکته� بــایــد�
توسط� تولیدشده� برنامه�های� اثــرات� می�توانیم�
بـــا�افــکــارســنــجــی� ــــه�ای�خــــود�را� ــان ــان�رســ ــازمـ سـ
مخاطبان�تا�حدودی�به�دست�آوریم�و�در�صورت�
عدم�رضایت�مخاطبان�به�دلیل�زمینه�فرهنگی�

متفاوت،�اصالحات�الزم�را�انجام�دهیم.

نظام  اســـاس  بــر  ــه ای  رســان هنجارهای  مــدل 
کم عقیدتی حا

که�به�شدت�بر�روی� یکی�از�عوامل�فرهنگی�مهم�
تأثیرگذار� عام� به�صورت� جامعه� رسانه�ای� نظام�
کم�بر�آن�جامعه�است.� است،�نظام�عقیدتی�حا
گرفتن�این�نظام�عقیدتی�می�توانیم�در� با�در�نظر�
مدیریت�راهبردی�رسانه�ای�بهتر�و�موفق�تر�عمل�

کنیم.
اساس� بر� رسانه�ای� هنجارهای� مدل� اســاس� بر�
کـــم�نـــظـــام�هـــای�»الـــهـــی- نـــظـــام�عــقــیــدتــی�حـــا
جـــامـــعـــه�گـــرا«،�»مــــادی-فــــردگــــرا«�و�»مــــادی-

کمند. کنونی�حا جامعه�گرا«�بر�رسانه�های�
به�عنوان� رســانــه� »الــهــی-جــامــعــه�گــرا«،� نظام� در�

منکر«� از� نهی� و� معروف� به� امر� ــزار� »اب و� »معلم«�
به� توجه� با� و� می�کند� بــازی� را� »دانشگاه«� نقش�
بنیادهای� مخربان� جز� اقشار� همه� »دسترسی�
تولید� بــه� منجر� ــه،� رســان بــه� جــامــعــه«� فرهنگی�

فرهنگ�»اجتماعی�الهی«�می�شود.
در�نظام�»مادی-فردگرا«�رسانه�به�عنوان�»تاجر«�
بازی� را� »بـــازار«� نقش� تجارت«� و� کسب� ــزار� »اب و�
مختلف� اقشار� »دسترسی� به� توجه� با� و� می�کند�
اقتصادی� قــدرت� در� مشارکت� تــوان� مــیــزان� بــه�
فرهنگ� تولید� به� منجر� رســانــه،� به� سیاسی«� و�

»توده�ای«�می�شود.
به�عنوان� رســانــه� ــرا«� »مــادی-جــمــع�گ نــظــام� در�
ــمــاع«�نقش� »کـــارگـــر«�و�»ابـــــزار�مــهــنــدســی�اجــت
»کارخانه«�را�بازی�می�کند�و�با�توجه�به�»دسترسی�
کم«�به�رسانه،�منجر�به�تولید� تنها�و�تنها�قشر�حا

یکی از عوامل فرهنگی مهم  �
که به شدت بر روی نظام 

رسانه ای جامعه به صورت 
عام تأثیرگذار است، نظام 

کم بر آن جامعه  عقیدتی حا
گرفتن این  است. با در نظر 
نظام عقیدتی می توانیم در 

مدیریت راهبردی رسانه ای 
کنیم. بهتر و موفق تر عمل 
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فرهنگ�»توده�ای«�می�شود.�)آشنا،�1382)
گیری: نتیجه 

نگریست� گون� گونا ــای� زوای از� می�توان� را� رسانه�
گرفت.� نظر� در� او� بــرای� متفاوتی� نقش�های� و�
فرهنگ�ساز،� دانشگاه،� جامعه،� بینای� چشم�
هدایت�کننده�جامعه،�ناظر�حکومت،�پیاده�ساز�
که�رسانه�ها� اوامر�حکومت�و�...�نقش�هایی�است�
گون� گونا زمانی� مقاطع� در� مختلف� جوامع� در�
به�عهده�می�گیرند.�در�تمامی�این�موارد�رسانه�به�
دلیل�تأثیرپذیری�از�جامعه�و�اثرگذاری�بر�جامعه،�
منفی� و� مثبت� گسترده� تعامالت� آن� فرهنگ� با�
دارد.�به�همین�دلیل�و�البته�این�که�رسانه�بدون�
گرفتن� نظر� در� نـــدارد،� خارجی� وجــود� مخاطب�
یک� راهبردهای� در� و� مهم� مخاطبان� فرهنگ�
دارد.� کلیدی� نقش� اثرگذاری� و� بقا� برای� رسانه�
فرهنگ� بر� رسانه� تأثیر� علمی،� نگاه� در� معموال�
کمتر�تأثیر�فرهنگ� جامعه�مدنظر�قرار�می�گیرد�و�
توجه� مورد� رسانه� راهبردی� مدیریت� بر� جامعه�
است.�نگارنده�در�این�مقاله�با�نگاهی�علمی�به�
نشان� رسانه،� در� راهبردی� مدیریت� و� فرهنگ�
که�فرهنگ�جامعه،�از�نوع�نگاه�به�رسانه�تا� داد�

تعیین�استراتژی�ها�چگونه�اثرگذار�است.
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