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مدیریت استراتژیک با نگاهی به 
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مقدمه
ــریــت�اســتــراتــژیــک� ــن�مــدی ــوی امـــــروزه�مــفــهــوم�ن
معنای� بــه� مدیریت،� سنتی� مفهوم� جایگزین�
کنترل� و� فرماندهی� هماهنگی،� برنامه�ریزی،�
گردیده�است.�مدیریت�استراتژیک�یک�تکنیک�
یـــک�مــفــهــوم�و�بینش� بــلــکــه� ــیــســت،� ن فـــن� ــا� یـ
و� محیطی� شــرایــط� از� ــت� درسـ درک� ــر� ب مبتنی�
آن� موجود� منابع� با� ســازمــان� هماهنگ�سازی�
آمــادگــی� مستلزم� اســتــراتــژیــک� مدیریت� اســـت.�
بــا�هرگونه�شــرایــط�غیره� بــرخــورد� ــرای� ب ســازمــان�

منتظره�است.
گــذشــتــه،�چـــشـــم�انـــداز�رســانــه�هــا� ــه�ی� طـــی�دهــ
ــده�اســت.� دســتــخــوش�یــک�تــحــول�شــگــرف�شـ
اینترنت� نـــوری،� فیبرهای� مــاهــواره�هــا،� ظــهــور�
ــوژی�هــای�نــویــن� ــکــنــول و�بــه�طــورکــلــی�تــوســعــه�ت

ارتباطاتی�و�اطالعاتی�در�سازمان�های�رسانه�ای،�
به� رسانه�ها� میان� زیــادی� چالش�های� و� رقابت�
اقصی� در� مختلف� رســانــه�هــای� و� آورده� وجـــود�
نقاط�دنیا�برای�جذب�مخاطب�بیشتر�به�مصاف�
یکدیگر�پرداخته�اند.�مخاطبان�برخالف�نظریات�
گذشته�منفعل�نبوده�و�لذا�رسانه�خود�را�به�طور�
این� در� می�کنند.� انتخاب� گزینشی� و� فعاالنه�
رسانه�ای� سازمان�های� تنها� پرهیاهو،� عرصه�ی�
که�دارای�بینش� قادر�به�ادامه�ی�حیات�هستند�
باشند� قادر� بوده،� نگر� و�همه�جانبه� استراتژیکی�
کل�افراد�سازمان�را�نسبت�به�اجرای�برنامه�های�

کنند. استراتژیکی�تشویق�
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مدیریت استراتژیک
که�از�لغت�یونانی�استراتژیا�)ریشه� واژه�استراتژی�
معنای� ــه� ب اســتــراتــگــوس� کلمه� نــیــز� لــغــت� ایـــن�
در� ابتدا� و� گرفته�شده� اســت(� لشکری-کشوری�
از� مجموعه�ای� است،� مطرح�شده� نظامی� علوم�
کلی� برنامه�های� و� سیاست�ها� و� اصلی� اهــداف�
که� به�منظور�نیل�به�این�اهداف�است�به�گونه�ای�

در�چه� که� باشد� موضوعات� این� تبیین� به� قادر�
کسب�وکاری�و�چه�نوع�سازمانی�فعالیت�می�کنیم�
و�یا�می�خواهیم�فعالیت�نماییم.�به�عبارت�دیگر؛�
استراتژی�یک�برنامه�واحد،�همه�جانبه�و�تلفیقی�
که�محاسن�یا�نقاط�قوت�اصلی�سازمان�را� است�
تغییرات�محیطی�مربوط�می�سازد�و� با�عوامل�و�
با�اجرای�صحیح� که� به�نحوی�طراحی�می�شود�
ــداف�اصــلــی�ســازمــان� اهــ ــه� ب ــابــی� از�دســت�ی آن�
کاربردی� اطمینان�حاصل�شود�)گروه�مطالعات�

مدیریت�استراتژیک،1372: 28).
است� تصمیم�گیری� فرایند� استراتژیک،� مدیریت�
ــدت�ســازمــان�و�همچنین� ــ کــه�جــهــت�هــای�درازمـ
اجرای�آن�تصمیمات�را�معین�می�سازد.�مدیریت�
کــه�در�آن�مــدیــران� اســتــراتــژیــک�فــرایــنــدی�اســت�
تعیین� درازمـــــدت� در� را� ســازمــان� فــعــالــیــت�هــای�
و� مشخص� را� ویــــژه�ای� عملیاتی� ــداف� اهــ ــرده،� ــ ک
به� توجه� با� را� اهــداف� این� به� نیل� استراتژی�های�
برنامه�های� و� طراحی� خارجی� و� داخلی� شرایط�
عملی�برای�اجرای�استراتژی�ها�را�انتخاب�می�کنند.�
هر� ــرا� زی پویاست� فرایندی� استراتژیک� مدیریت�

بخش�از�این�فرایند،�پرسشی�اساسی�را�به�دنبال�
باید�به�همین�ترتیب�ادامــه� خواهد�داشــت؛�»آیــا�
داد�و�یا�نیاز�به�تغییر�وجود�دارد؟«�)گروه�مطالعات�

کاربردی�مدیریت�استراتژیک،1372: 29).
پیش�فرض�هایی� بر� مبتنی� استراتژیک� مدیریت�

که�اهم�آن�به�شرح�ذیل�است: است�
کرد�ولی�می�توان� 1-آینده�را�نمی�توان�پیش�بینی�

آن�را�آفرید.
2-کل،�حاصل�جمع�ساده�اجزای�متشکله�خود�
 4 همیشه� �2 به�عالوه� �2 به�عبارت�دیگر،� نیست.�

نمی�شود.
حاصل� مشخص� یـــک�راه� از� تنها� 3-مــوفــقــیــت�
نمی�شود.�راه�های�متعددی�برای�رسیدن�به�آن�
کرد.�هریک�از�راه�های�انتخابی�نیز� می�توان�خلق�
آینده� که� چرا نمی�شود،� ختم� توفیق� به� ضرورتٌا�
ما� آنچه� یا� و� گذشته،�حال� روند� ادامه� می�تواند�

کرده�ایم�نباشد. تصور�
تحت� جهتی� از� افـــراد� مانند� نیز� 4-ســازمــان�هــا�
بــه�دلیل� ازیــک�طــرف� قــرار�دارنـــد.� تأثیر�دونــیــرو�
با� بــه�ســـازش� تــعــادل،�تمایل� بــه�حفظ� گــرایــش�
تغییرات�محیطی�خود�دارند.�این�سازش�حتی�
اهــداف� و� مأموریت�ها� از� افتادن� دور� قیمت� به�
اصلی�سازمان�صورت�می�گیرد.�از�طرف�دیگر�به�
راه�حل�ها�جدید،� خلق� و� نــوآوری� قابلیت� دلیل�
سازمان�ها�قادر�به�تغییر�و�تطبیق�خود�با�شرایط�
مــأمــوریــت� تعقیب� و� حــفــظ� بــه�مــنــظــور� ــد،� جــدی

خویش�می�باشند�)کیانی،�1373: 16).
استراتژیک� فرهنگ� دارای� کــه� ســازمــان�هــایــی�

هستند،�ویژگی�های�ذیل�را�دارا�می�باشند:
1-نگرش�بلندمدت�به�مسائل.�این�جهت�گیری�
سبب�هماهنگی�امور�در�سازمان�شده�و�منجر�به�
تخصیص�بهینه�منابع�می�شود.�این�جهت�گیری�
مشتریان،� مــحــصــوالت،� نظیر� زمینه�هایی� در�
اعضای� بین� در� غیره� و� محیط� انسانی،� منابع�

سازمان�به�وضوح�مشخص�است.
ــردو�عــوامــل�درونــــی�و�بــیــرونــی� 2-تـــوجـــه�بــه�هــ
ــا�هـــمـــواره�با� ــان�هـ ــازمـ ــوع�سـ ــ ــن�ن ــ ــان.�ای ــ ــازم ســ
زیر� را� آن� تغییرات� و� محیطی� شرایط� هوشیاری�
پرتو� در� درونــی�سازمان� عوامل� به� و� نظر�داشته�

گاهی�از�شرایط�محیطی�آن�می�نگرند. آ
ــد�و�به� ــ ــل�ســـازمـــان�دارن ک از� 3-چـــشـــم�انـــدازی�

استراتژی یک برنامه واحد،  �
که  همه جانبه و تلفیقی است 

محاسن یا نقاط قوت اصلی 
سازمان را با عوامل و تغییرات 
محیطی مربوط می سازد و به 
که با  نحوی طراحی می شود 

اجرای صحیح آن از دست یابی 
به اهداف اصلی سازمان 

اطمینان حاصل شود
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بخش�های�مختلف�با�نگاه�تونلی�نمی�نگرند.
ــا�به� ــه�مــشــتــری�اســـت�ت 4-نــقــطــه�تــوجــهــشــان�ب
ــورت�جــلــب�رضــایــت� مــحــصــوالت.�فــقــط�در�صــ
کسب� انتظار�درآمد�و� مشتری�سازمان�می�توان�

کند. سود�
نه�فقط� و� می�کنند� تالش� برتری� کسب� 5-بــرای�

حفظ�بقا.
6-دارای�ارتباط�سیستم�ارتباطی�و�اطالعاتی�باز�

هستند�نه�بسته.
به� می�کنند.� حمایت� نو� ایده�های� و� افکار� 7-از�
توجه� آن�ها� سلسله�مراتب� از� غ� فار افــراد� نظرات�

دارند.
و� 8-روحیه�جمع�گرایی�و�تشریک�مساعی�دارند�

نه�فردگرایی�و�تک�روی.
می�دانند.� ســازمــان� سرمایه�های� را� 9-کارکنان�
هنگامی�که�به�انسان�به�عنوان�سرمایه�نگریسته�
رفتار�می�شود� بزرگی� و� منزلت� به� آن�هــا� با� شــود،�

)کیانی،�1373: 18-17)
از� یکی� رســانــه،� در�صنعت� اســتــراتــژی� مــوضــوع�
زیرشاخه�های�مدیریت�رسانه�به�شمار�می�رود.�
هدف�اصلی�مدیریت،�ساختن�پلی�است�میان�
نظریه�ها،�اصول�مدیریت�و�خصوصیات�صنعت�
فرایند� رسانه،� مدیریت� �.),Keung رسانه�2008) 
کلیه�امکانات�مادی،�انسانی،� به�کارگیری�بهینه�
و� بازتولید� تولید،� جهت� در� غیره� و� ــه� آورانـ فــن�
نظام� چــارچــوب� در� هدفمند� پیام�های� تــوزیــع�
غایی� بــاهــدف� کــه� اســت� پذیرفته�شده� ارزشـــی�
می�گیرد� صورت� مخاطبان� بر� مطلوب� اثرگذاری�

)روشندل،�1385)

سازمان های  داخل  امکانات  و  محدودیت ها 
رسانه ای

رسانه�ای،� سازمان�های� فزاینده� رشــد� باوجود�
ــه�هــا�بــیــش�ازپــیــش�بـــه�خــالقــیــت�انــســانــی� رســان
وابسته�اند؛�اما�بااینکه�بافت�تولید�رسانه�متنوع�
تولید� آنچه� بــوده�و�در�حال�رشد�مــداوم�اســت،�
انسانی� حــوزه�هــای� در� محتوا،� یعنی� مــی�شــود،�
رسانه�ای� سازمان�های� حیات� بنابراین� اســت؛�
و� یک�سو� از� ســازمــان� آن� اجتماعی� سرمایه� بــه�
خالقیت�فردی�اعضای�آن�سازمان�از�سوی�دیگر�
-140  :1392 دیگران،� و� )شریفی� است� وابسته�

مدیر� نقش� رســانــه�ای،� سازمان�های� در� �.)143
استفاده�درست�از�سرمایه�های�اجتماعی�است.�
انسانی� جنبه� به� اشــاره� اجتماعی� سرمایه�های�
اتحاد� موجب� بتواند� باید� مدیر� دارد.� سازمان�
باشد� سازمان� حرکت� و� اجتماعی� سرمایه�های�

.( 118 p�,2006�,Albarran,�et�al)
رسانه�ای�شامل� سازمان�های� در� انسانی� روابط�
ــشــگــاهــی�و� طــیــف�وســیــعــی�از�رشـــتـــه�هـــای�دان
اســت.� رسانه�ها� عرصه� در� کــاربــردی� همچنین�
بسیاری� در� رسانه�ای� سازمان�های� که� هرچند�
مجموعه�های� از� دیــگــری� انـــواع� شبیه� مـــوارد� از�
انسانی�بوده،�لیکن�با�داشتن�ساختاری�وظیفه�
سازمان�ها� سایر� از� پویا،� انسانی� نیروهای� و� گرا�
رسانه�های� به�عنوان�مثال،� می�باشند.� متمایز�
است� آهنگری� بوته� همانند� آمریکا� مطبوعاتی�
منافع� کـــردن� رعــایــت� عین� در� آن� درون� در� کــه�
عمل�گرا،� کسب�وکار� سازمان�های� سرمایه�داری�
آزاد�و�تحت�حفاظت� ایده�مطبوعات� بر� می�باید�
قانون�اساسی�ایاالت�متحده،�نیز�مورد�تمرکز�قرار�

.( 117-115 .Pp�,2006�,Albarran,�et�al(گیرد�
سه�رویکرد�در�خصوص�توسعه�ی�منابع�انسانی�
ــرد.�رویـــکـــرد�نــخــســت�به� ــ ک مـــی�تـــوان�مــشــاهــده�
توسعه�منابع�انسانی�در�پارادایم�سنتی�مدیریت�

کالسیک�با�تفکر�سیستمی�است.�توسعه�منابع�
و� بوده� انفعالی� فعالیتی� پارادایم� این� در� انسانی�
بر� مبتنی� رویکرد� این� دارد.� وظیفه�ای� ماهیتی�
که�در�آن�یادگیرنده�نقش�منفعلی� آموزش�است�
دیــدگــاهــی� بیشتر� دوم،� ــکــرد� روی مــی�کــنــد.� ایــفــا�
دارد.� انسانی� منابع� توسعه� به� محور� شایسته�
ازجمله� شغلی� پیشرفت� مسیر� و� مدیریتی� خود�
توجه� آن�ها� به� رویکرد� این� در� که� است� ابعادی�
شده�است.�رویکرد�سوم،�توسعه�منابع�راهبردی�
که�در�آن�ارتباط�قوی�میان�توسعه�منابع� است�

باوجود رشد فزاینده  �
سازمان های رسانه ای، 

رسانه ها بیش ازپیش 
به خالقیت انسانی 
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آموزشی،� فعالیت�های� عمومٌا� راهبردی� انسانی�
پرورشی�و�توسعه�ای�به�منظور�ارتقای�استفاده�از�
منابع�انسانی�در�سازمان�و�کمک�به�دستیابی�به�
کسب�وکار�اطالق�می�شود� راهبردهای�سازمان�و�

)شریفی�و�دیگران،�1392: 143-140).
ــع�انــســانــی�مـــوجـــب�ارتـــقـــای� ــاب ــژی�مــن ــراتـ ــتـ اسـ
استراتژی�سازمان�شده�و�از�طرفی�دیگر�از�آن�نیز�
تأثیر�می�گیرد.�مدیریت�استراتژیک�منابع�انسانی�
رفتار� بر� مؤثر� فعالیت�های� کلیه� از� است� عبارت�
اجــرای� و� طراحی� به� آن�هــا� برانگیختن� در� افــراد�
نــیــازهــای�اســتــراتــژیــک�ســازمــان�)آرمــســتــرانــگ،�
انسانی� منابع� مدیریت� روش�های� �.)46  :1385
به�ویژه� بهبود�عملکرد�سازمان� می�تواند�موجب�
انسانی� منابع� مدیریت� اهداف� گردد.� رسانه�ای�

عبارت�اند�از:
کارکنان ماهر و متعهد و باانگیزه جذب 

کارکنان�و�فراهم�آوردن�فرصت�های�ارتقای� آموزش�
شغلی�برای�همه�اعضای�سازمان�به�طور�یکسان.

کاری�با�عملکرد�باال. طراحی�سیستم�های�
بین� تعهد� توسعه� جهت� مدیریتی� روش�هـــای�

کارکنان.
گرفتن� نظر� در� با� گروهی.� کار� بودن� امکان�پذیر�
کارکنان�را�از�حیث� گروهی،� تفاوت�های�فردی�و�

کاری�متنوع. مهارت�ها�و�ایجاد�نیروی�
و� رفــاه�جسمی� به� توجه� و� بــودن� محور� عدالت�

کارکنان�)همان�منبع(. روانی�
ــه�ایــجــاد� کـــار�ب تــنــاســب�فــرد-مــحــیــط�در�مــحــل�
انطباق�بین�ارزش�ها،�مهارت�ها،�دانش،�رفتار�و�
که�فعالیت�های� کاری�اشاره�دارد.�سازمانی� بافت�
ــرای�ارتـــقـــای�تــنــاســب�فــرد� ــ مــنــابــع�انــســانــی�را�ب
بیشتری� ــنــد،�شــانــس� مــی�ک ایـــجـــاد� مــحــیــط� بـــا�
ــه�مــزیــت�رقــابــتــی�بــه�واســطــه� بـــرای�دســتــیــابــی�ب
اختیار� در� انسانی� منابع� مدیریتی� فعالیت�های�
 .(48-46  :1390 موسویان،� صــادق؛� )پــور� دارد�
بر�اساس�دیدگاه�های�مختلف�در�حوزه�ی�تناب�

فرد�با�محیط�سه�نوع�تناسب�وجود�دارد:
ــه�مــعــنــای�انــطــبــاق� ــا�شــغــل،�ب ــرد�ب ــنــاســب�فـ 1.ت
انجام� با� کارکنان� دانش� و� توانایی�ها� مهارت�ها،�
چه� هر� اســت.� کــاری� محیط� در� شغلی� وظایف�
تحلیل�شغل�شفاف�تر�باشد،�تعیین�ویژگی�های�

الزم�افراد�برای�احراز�شغل�آسان�تر�می�شود.

ک� ــه�مــعــنــای�اشــتــرا ــروه،�ب ــ گ ــا� 2.تــنــاســب�فـــرد�ب
گروه� اعضای� با� ویژگی�ها� خصوص� در� کارکنان�
که�به�منظور�همکاری�موفق�با�همکاران�در� است�

کاری�است. یک�تیم�
انطباق� معنای� به� ســازمــان،� با� فــرد� 3.تناسب�
بافرهنگ� کارکنان� نیازهای� و� ارزش�هــا� عالیق،�
تا� تناسب�سعی�دارد� نــوع� ایــن� اســت.� ســازمــان�
فرهنگ�سازمانی� در� باثبات� ارزش�هــای� ایجاد� با�

کند�)همان�منبع(. هویتی�سازمانی�ایجاد�
کــارکــنــان�دانــشــی�یکی� از�طــرفــی�دیــگــر،�داشــتــن�
سازمان�های� بــرای� پایدار� رقابتی� مزیت�های� از�
که� رقابتی� مزیت� می�شود.� محسوب� رسانه�ای�
به�ویژه� آیــنــده�ســازمــان� زیـــادی�می�تواند� تــا�حــد�
کند.�دانش�می�تواند�منجر� را�تضمین� رسانه�ای�

به�خالقیت،�نوآوری�و�اخذ�سازوکارهای�مناسب�
ــرخــی�از� ــود.�ب ــرهــه�هــای�زمـــانـــی�خـــاص�شــ در�ب

کارکنان�دانشی�عبارت�اند�از: ویژگی�های�
بــرای� یــدی� مــهــارت�هــای� از� استفاده� -بــه�جــای�
کی�خود�سود�می�برند؛ کسب�درآمد،�از�قدرت�ادرا

-به�استقالل�عمل�بیشتری�نیاز�دارند؛
مــنــحــصــربــه�فــرد� ــنــدهــای� ــرای ف از� ــان� ــارشـ کـ -در�

استفاده�می�کنند؛
)به� است� دشوار� آن�ها� دانش� از� -نسخه�برداری�

دلیل�نامدون�بودن�آن(؛
-با�پردازش�و�تفسیر�اطالعات�و�دانش�موجود،�

اطالعات�و�دانش�جدیدی�را�ایجاد�می�کنند؛
-به�سبب�تصمیم�گیری�هایشان�حقوق�می�گیرند�
کاریشان�)قلی�پور�و�دیگران،� نه�به�دلیل�سرعت�

1392،�ص�137).
ــار�مــدیــر�انــجــام� کـ ــانـــه�ای� در�ســـازمـــان�هـــای�رسـ
کـــارمـــنـــدان�اســـت.� ــای�مــعــیــن�از�طــریــق� ــارهـ کـ
بتواند� باید� مدیر� کاری،� چنین� انجام� به�منظور�

 مدیریت استراتژیک منابع  �
کلیه  انسانی عبارت است از 

فعالیت های مؤثر بر رفتار افراد 
در برانگیختن آن ها به طراحی 

و اجرای نیازهای استراتژیک 
سازمان
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این� بیان� امــا� کند؛� ایجاد� انگیزه� کارمندان� در�
که�دارای� مطلب�به�ویژه�در�مؤسسات�رسانه�ای�
مغرور� و� قوی� باشخصیت�های� کارمندان�خاص�
کارمندان�رسانه�های� کاری�دشوار�است.� است،�
یا� و� می�خواهند� که� را� چیزهایی� اساسًا� جمعی�
که�برای�آن�ها�انگیزه�ایجاد�می�کنند�را� چیزهایی�
مدیری� خود� خلوت� کنج� در� آن�ها� می�نویسند.�
از�سایر� برتر� کــاری�خــود� زمینه� و�در� بــوده� ارشــد�

طریق� از� چــه� بــایــد� ــذا� ل و� می�باشند� کــارمــنــدان�
شده� دار� انگیزه� مدیریت� طریق� از� چه� و� خــود�
و� حرفه�ای� عملکرد� گیرند.� قــرار� تشویق� مــورد� و�
)مطالعات� تحصیالت� میزان� به� آن�هــا� توانایی�
مرتبط� فعالیت� )هرگونه� تجربه� روزنامه�نگاری(،�
با�نوشتن�خبر(�و�تعلیمات�آن�ها�بستگی�داشته�
است� بادوام� و� کامل� فرایندی� آن�ها� پیشرفت� و�

.(672-670 .p�,2012�,Georgiana & Delia)

سازمان های  محیطی  تهدیدات  و  فرصت ها 
رسانه ای

کنون�در�یک�دوره�دیجیتالی�زندگی�می�کنیم� ما�ا
که�در�آن�سرعت،�ارتباطات�و�سطح�تعامل�بین�
دولت�ها�و�مردم�با�یک�نرخ�نمایی�در�حال�رشد�
ما� و�وحشت� رعــب� واقعیت�موجب� ایــن� اســت.�
که�شالوده�هایی�که�به�آن�ها�وابسته� می�گردد،�چرا
هم�چنین� هستند.� شکننده� و� ضعیف� هستیم�
ــه�ارتــبــاطــات� ازآنــجــایــی�کــه�مــا�بــســیــار�وابــســتــه�ب
که� مــی�دهــد� نشان� امــر� ایــن� هستیم،� سایبری�
نشأت� قلمرو� ایــن� از� کــه� تهدیداتی� بــه� نسبت�
 .Valeriano;Maness(می�گیرد�نیز�آسیب�پذیریم�

.) 360-340�,2014
حــوزه�هــای� در� اقــتــصــاد�جهانی� جــدیــد� قــوانــیــن�

کشیدند� مختلف،�الگوهای�قدیمی�را�به�چالش�
رسانه�های� بــه�ویــژه� جــدیــد� قوانین� و� الگوها� و�
بر� پخش،�مسابقه�تجاری�جدیدی�برای�سلطه�
فضای�سایبر�و�فضای�فرکانسی�جهان�به�وجود�
اطالعاتی� و� ارتباطی� نوین� فــن�آوری�هــای� آورد.�
کابلی� تلویزیون�های� و� اینترنت،�ماهواره� به�ویژه�
ــد� قـــرار�دارن نــوآوری�هــا� تــحــوالت�و� ایــن� در�قلب�

)عقیلی؛�دیندار�فرکوش،�1386: 114-112)
تحوالت فن آوری نوین را می توان در قالب پنج 

دگرگونی دسته بندی کرد:
از� جدیدی� عصر� بنابراین� و� کانال�ها� 1(افــزایــش�
نظریه� اینجا� )در� مصرف�کنندگان� برای� انتخاب�

استفاده�و�رضامندی�قابل�توجه�است(.
پخش� صحنه� به� تجاری� جدید� رقبای� 2(ورود�
گرفتن�رقابت�برای�جلب�و�جذب� دولتی�و�شدت�

مخاطب�و�بنابراین�درآمد�تبلیغاتی.
3(از�بین�رفتن�مرزهای�پخش�و�حوزه�هایی�مثل�
انتشار�و�تبلیغات�به�نحوی�که�سیاست�های�پخش�
و�خود�سیاست،�قدرت�سنتی�و�متعارف�خود�را�

ع�نیست. ازدست�داده�و�دیگر�حریف�بالمناز
کم�رنگ�شدن�تدریجی�فرهنگ� 4(از�بین�رفتن�و�
شرکت�های� توسط� اقتصادی� استقالل� و� ملی�

پخش�فراملی.
5(تهدید�هویت�فرهنگی�سنتی�به�ویژه�از�سوی�

شرکت�های�بزرگ�و�پخش�بین�المللی.
فــن�آوری�هــای� تغییرات� تأثیر� تحت� بــنــابــرایــن�
اقتصادی،� مسائل� و� اطالعاتی� و� ارتباطی� نوین�
از� تلویزیون� پخش� حـــوزه� سیاسی� و� فرهنگی�
اهمیت�فزاینده�تجاری�و�سیاسی�برخوردار�شده�
است.�از�سوی�دیگر�از�اواخر�دهه��1990توجه�به�
فن�آوری�اطالعات�و�ارتباطات�از�حوزه�تخصصی�
و�فنی�به�سایر�حوزه�های�اقتصادی�و�اجتماعی�
کشیده�شد�و�تعامل�فزاینده�بین�قلمرو�اطالعات�
وجود� به� موجب� قلمروها� سایر� با� ارتباطات� و�
پخش� رســانــه�هــای� بــرای� جدید� فرصتی� آمــدن�
متخصصین� توجه� مسئله� این� بین�المللی�شد.�
کرد�تا�مدیران� به�ویژه�مدیران�رسانه�ای�را�جلب�
رسانه� مدیریت� نــحــوه� بــه� بیش�ازپیش� رســانــه�

علمی�تر�بنگرند�)همان�منبع(.
رادیوتلویزیون�های�خارجی�تأثیر�زیادی�در�تمرکز�
جهانی�سازی� و� ایدئولوژی� همگن�سازی� قدرت،�

کنون در یک دوره  � ما ا
که  دیجیتالی زندگی می کنیم 

در آن سرعت، ارتباطات و 
سطح تعامل بین دولت ها و 

خ نمایی در  مردم با یک نر
حال رشد است
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هویت�در�سراسر�مرزهای�جغرافیایی�داشته�اند.�
جهان� ســراســر� در� اطالعاتی� انــقــالب� درحــالــی�کــه�
میان� در� پــل� یــک� همانند� ایــنــتــرنــت� طــریــق� از�
فرهنگ�ها،�جمعیت�ها�و�سیاست�های�کشورهای�
بــرنــامــه�هــای� لیکن� ــد،� ــاب مــی�ی ــان� جــری مختلف�
تصویرسازی،�نشر�ارزش�های�غرب،�دموکراسی�و�
اهــداف�سیاسی� انجام�رساندن� منافع�ملی�و�به�

ــا�از�طــریــق�رادیــوتــلــویــزیــون�هــای�خــارجــی،� آن�هـ
هــم�چنان�بــه�عــنــوان�یــک�اســتــراتــژی�مهم�بــرای�
 Wang and( اســت� بــاقــی�مــانــده� ایــاالت�مــتــحــده�

.(350 :2011�,Hong
از� بیش� شرکت�ها� �،2008 ســال� در� دیگر� طرفی� از�
�1/54میلیارد�دالر�برای�اجرا�و�حمایت�از�ارتباطات�
کــردنــد�و� اجتماعی�ســرمــایــه�گــذاری� رســانــه�هــای�
سرمایه�گذاری�هایی� چنین� مــی�گــردد� پیش�بینی�
سه� از� بیش� تا� اجتماعی� رسانه�های� در� هرساله�
رسانه�های� یــابــد.� افــزایــش� �2013 تــا� دالر� میلیارد�
اجتماعی�خود�را�به�عنوان�یک�پدیده�توده�ای�و�با�
یک�توزیع�جمعیتی�گسترده�ایجاد�کرده�است:�75 
درصد�از�کاربران�اینترنت�ایاالت�متحده.�ازآنجایی�که�
رسانه�های�اجتماعی�فرصتی�را�در�اختیار�مخاطبان�
و�به�ویژه�مصرف�کنندگان�قرار�می�دهند�تا�با�صدها�
یا�حتی�هزاران�نفر�دیگر�از�مصرف�کنندگان�دیگر�در�
کنند،�لذا�آن�ها�از�رسانه�های� گفتگو� سرتاسر�دنیا�
یا�مجالت�دور� رادیــو،� تلویزیون،� سنتی�همچون�
شده�و�به�طور�فزاینده�ای�با�استفاده�از�رسانه�های�
مــی�پــردازنــد.� اطــالعــات� بــه�جستجوی� اجتماعی�

ــه�عــنــوان�یک� ــا�رســانــه�هــای�اجــتــمــاعــی�را�ب آن�هــ
ابــزارهــای� بــه� نسبت� معتبرتری� اطالعاتی� منبع�
توسط�شرکت�ها� کــه� بــازاریــابــی� ارتــبــاطــات� سنتی�
دارنــد.�طبق� نظر� در� می�گیرد،� قــرار� مورداستفاده�
 70�،)2009) Nielsenیک�مطالعه�انجام�شده�توسط�
درصد�از�کاربران�اینترنت�به�ارزیابی�مصرف�کنندگان�
در�صحن�های�رسانه�های�اجتماعی�اعتماد�دارند�

.(771 :2012 .Bruhn et al)

نتیجه گیری
ــی�تــحــت�تــأثــیــر�انــقــالب� رســـانـــه�هـــای�هــمــگــان
معرض� در� اطالعاتی،� جامعه� ظهور� و� اطالعات�
را� خود� نتوانند� گر� ا و� داشته� قرار� دگردیسی� یک�
با� کنند،� ســازگــار� جدید� شرایط� و� مقتضیات� با�
شــده،� ــه�رو� ــ روب جــدی� چــالــش�هــای� و� تهدیدها�
از�دست�خواهند�داد.� به�کلی� را� مخاطبان�خود�
رسانه�های� به�ویژه� و� ماهواره� اینترنت،� ظهور� با�
و� غیره� و� توییتر� فیس�بوک،� مانند� اجتماعی،�
و� یکدیگر� با� رودررو�شدن�مردم�در�سرتاسر�دنیا�
اخبار� آوردن� دســت� به� و� دیگر� هم� نظرات� اخــذ�
روز�تمام�دنیا�در�عرض�چشم�برهم�زدن،�اعتماد�
به�شدت� ملی� و� دولتی� تلویزیون�های� به� مردم�
کمتر�شده�و�این�گونه�رسانه�ها�هرروز�بیش�ازپیش�
با�بحران�از�دست�دادن�مخاطب�روبرو�هستند؛�
می�بایست� ملی� شبکه�های� مسئولین� بنابراین�
دربــاز� مناسب�سعی� اســتــراتــژی� اخــذ� و� تغییر� بــا�

پس�گیری�مخاطبان�خود�داشته�باشند.
محتوا� یعنی� رسانه�ها� تولیدات� دیگر،� طرفی� از�
بنابراین� می�گیرد،� انسانی�صورت� حوزه�های� در�
سرمایه�های� به� رسانه�ای� سازمان�های� حیات�
در� اســـت.� وابسته� آن�هـــا� خالقیت� و� اجتماعی�
در� فکری� سرمایه�های� مشارکت� نقش� اهمیت�
ــه�ای�همین�بس� مــدیــریــت�ســازمــان�هــای�رســان
و� بیست� قرن� ــزون� روزاف تغییرات� به� توجه� با� که�
مؤثر� رقابت� به� آن�ها� توانمندسازی� برای� و� یکم�
مدیران� می�بایست� رقابتی� کــامــاًل� دربــازارهــای�
خود،� فکری� سرمایه�های� محوریت� با� رسانه�ها�
بی�شک� کنند.� مــدیــریــت� را� ســازمــانــی� ــایــی� دان
اعتماد� در�حصول� فکری� سرمایه�های� مشارکت�
و�ارتباط�دوسویه�و�توانایی�تیم�سازی�و�تجمیع�
جمعی� مسئولیت�پذیری� حس� ایجاد� و� ایده�ها�

رسانه های همگانی تحت  �
تأثیر انقالب اطالعات و ظهور 

جامعه اطالعاتی، در معرض 
گر  یک دگردیسی قرار داشته و ا

نتوانند خود را با مقتضیات و 
کنند، با  گار  شرایط جدید ساز
تهدیدها و چالش های جدی 

روبه رو شده، مخاطبان خود را 
به کلی از دست خواهند داد. 
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غیرقابل�انکار�است.
رسانه�ای� سازمان�های� انسانی� منابع� استراتژی�
ــقــای�اســتــراتــژی�ســازمــان�شــده�و�از� مــوجــب�ارت
مدیریت� می�گیرد.� تأثیر� نیز� آن� از� دیگر� طرفی�
استراتژیک�منابع�انسانی�عبارت�است�از؛�انگیزه�
مشارکت� ــرای� بـ ــان� ســازم نــیــروهــای� ــردن� کـ دار�
بیشتر�آن�ها�در�اجرای�استراتژی�سازمان�و�ایجاد�

که�فعالیت�های�منابع� خالقیت�بیشتر.�سازمانی�
محیط� بــا� فــرد� تناسب� ارتــقــای� ــرای� ب را� انسانی�
دستیابی� برای� بیشتری� شانس� می�کند،� ایجاد�
به�مزیت�رقابتی�به�واسطه�فعالیت�های�مدیریتی�
ســازمــان�هــای� دارد.� اختیار� در� انسانی� منابع�
که�در� کارکنانی� با�جذب� تا� بهتر�است� رسانه�ای�
رســانــه�ای�چندگانه� فــن�آوری�هــای� از� اســتــفــاده�
متبحر�هستند،�بتوانند�سایر�رسانه�های�دیگر�را�

به�چالش�بکشند.
رسانه�ای� سازمان� یک� بقای� آن�کــه� به� توجه� با�
استراتژیکی� بینش� یک� مستلزم� امــروز� عصر� در�
بر� عــالوه� که� به�گونه�ای� بــوده،� نگر� همه�جانبه� و�
مدیریت� در� مناسب� استراتژی� اخــذ� در� کید� تأ
دانشی� ایجاد�یک�محیط� و� انسانی�خود� منابع�
پویایی� ــه� ب مــی�بــایــســت� ســـازمـــان،� در� خـــالق� و�
و� داشته� توجه� جدید،� رقبای� ورود� و� محیطی�
با�اخذ�استراتژی�مناسب�امکان�برقراری�تعامل�
کتمان� کرده،�از� بیشتر�با�مخاطبان�خود�را�ایجاد�
گروه�های� حقیقت�اجتناب�ورزیده،�به�نیازهای�
کوچک�جامعه�پاسخ�داده�و�با�ایجاد�یک�فضای�
و� غــیــررســمــی�تــر� شــیــوه�هــای� از� اســتــفــاده� و� آزاد�
جذاب�تر�اعتماد�مخاطبان�خود�را�جلب�نمایند.
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سازمان های رسانه ای بهتر  �
که در  کارکنانی  است تا با جذب 

استفاده از فن آوری های رسانه ای 
چندگانه متبحر هستند، بتوانند 

سایر رسانه های دیگر را به 
چالش بکشند.
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