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چکید���ه
تغییر یعنی انتقال از وضعیت موجود   به وضعیت د  یگر که می تواند   مطلوب یا 
نامطلوب باشد  . پاسخی که یک سازمان به تغییری د  ر جهت بهبود   و ارتقای 
عملکرد   خود   د  ر سطح مد  یریت عالی می د  هد  ، تحول سازمانی نامید  ه می شود  . 
تغییر نیازهای مشتری، تغییر روحیه افراد   جامعه، تغییر مهارت های رقبا، تغییر 
شرایط تجارت و قوانین د  ولت ها از عواملی هستند   که شرکت ها را واد  ار به 
تنوع  با  چند  کارکرد  ی  شرکت هایی  رسانه ای  شرکت های  می کنند  .  تحول 
و گستره مخاطب هستند   که به علت شرایط و محیط پیچید  ه، نامطمئن و 
و تحوالت سازمانی هستند  .  تغییر  نیازمند    اد  امه حیات همواره  برای  ناپاید  ار 
تحول د  ر سازمان های رسانه ای از د  ید  گاه های مختلفی مورد   بررسی قرار گرفته 
است که د  ر این مقاله مروری بر آن ها خواهیم د  اشت. از د  ید  گاه محیط متغیر 
سازمان های رسانه ای باید   همواره خود   را برای انطباق با شرایط د  ائم التغییر 
خود   آماد  ه کنند  . د  ید  گاه قابلیت های پویا، شرکت های رسانه ای را ملزم می کند   
تا برای مواجهه با تغییرات از قابلیت های پویای سازمانی استفاد  ه کند  . از د  یگر 
د  ید  گاه های مورد   بررسی الگوبرد  اری است که سازمان های یاد  گیرند  ه و مجازی 
را الگوی مناسبی برای سازمان های رسانه ای می د  اند  . د  ر فرایند   تحول باید   
منافع ذی نفعان را تامین کند  ، از د  ید  گاه ارتباطات جمعی مخاطبان از مهم ترین 
ذی نفعان رسانه ها هستند   که د  ر فرایند   تغییر و تحول به ویژه تغییرات فناوری، 

تاثیر تغییرات بر د  ید  گاه هاي ارتباطات بررسی شود  .

كلمات�كلید��ی
تحول سازمانی، سازمان رسانه ای، مقاومت سازمانی
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مقد    مه
کسـب  پیچیـد   ه  و  سـریع  محیط  هـای  د   ر 
منعطـف،  بایـد     سـازمان ها  امـروزی،  کار   و 
نـوآور و چابـک باشـند   . د   رحالی کـه پویایـی 
و تغییـر بـرای سـازمان های امـروز حیاتـی 
اسـت، امـا هد   ایت اثربخـش تغییرات بسـیار 
د   شـوار اسـت. ایـن چالـش وقتـی د   و چند   ان 
می شـود    کـه مد   یـران سـازمان بـا بازارهـای 
به شـد   ت رقابتـی مواجه باشـند    کـه به لحاظ 
برخورد   اربود   ن از سـه ویژگی شگفتی آفرینی، 
خالقیـت و سـرعت مرزبرد   ار نیسـتند    و باید    
د   ر آن هـا بـه شـكل جهانـی عمـل کـرد   ؛ از 
سـازمان های  رسـانه ای!  سـازمان های  نـوع 
رسـانه ای متفاوت بـا سـازمان های د   یگرند    از 
آن نظـر کـه اهـد   اف فرهنگـی و اجتماعی اي 
سـنجش اند   .  غیرقابـل  تقریبـا  کـه  د   ارنـد    
بنابرایـن مد   یـر رسـانه بایـد    تعاد   لـی میـان 
اهـد   اف اقتصـاد   ی و بایسـته های اجتماعـی 
فراهـم کنـد   . رسـانه ها د   ر مقایسـه بـا د   یگـر 
قطعیـت  عـد   م  بـا  پیچیـد   ه  سـازمان های 
بیشـتری مواجه انـد   . همچنیـن تاثیرپذیـری 
محصـوالت رسـانه از د   ید   گاه هـا و ارزش های 
د   ر  قـد   رت  صاحبـان  آن،  تولید   کننـد   گان 
و  فشـار  گروه هـای  آن،  از  خـارج  و  رسـانه 
افـكار عمومـی. همچنیـن رشـد    فنـاوری و 
طـرف  از  و  بیرونـی  اطالعاتـی  پیچید   گـی 
رسـانه،  شـاغالن  شـغلی  پیچید   گـی  د   یگـر 
سـازمان  کار  پیچید   گی هـای  ایـن  ازجملـه 
رسـانه ای اسـت کـه محققـان زیـاد   ی نیز د   ر 
تحقیقـات خود    به آن اشـاره د   اشـته اند   . تاثیر 
د   رک متفـاوت افراد    د   ر انتخاب و شـكل د   هی 
بـه محتوا، وجـود    اهد   اف و نیازهـای متفاوت 
و گاه متضـاد   ، منابـع مختلـف اعمـال قد   رت 
د   ر رسـانه از د   یگـر پیچید   گی هـای فعالیـت 
د   ر ایـن عرصـه اسـت. تمامـی ویژگی هـای 
یـاد    شـد   ه بـرای سـازمان های رسـانه ای، کار 
سـازمان ها  د   یگـر  بـه  نسـبت  را  آن هـا  د   ر 
خـاص و پیچیـد   ه می کنـد   . بنابرایـن طبـق 
تئوری هـای   )1394( روشـند   ل  نظـر 
مد   یریتـی د   ر ایـن خصوص نیازمنـد    بازنگری 
جـد   ی اسـت؛ چراکـه بـا نظریه هـای موجود    

نمی تـوان عملكرد    مناسـب مد   یریـت د   ر این 
سـازمان ها را طراحـی کـرد    و بـه نتیجه قابل 

یافت.  قبـول د   سـت 
از جملـه  همیـن ویژگی هـای اشـاره شـد   ه 
و  گسـترد   ه  مخاطبـان  پیچیـد   ه،  محیـط 
متنـوع بـا نیازهـای متنـوع و حتـی متضـاد    
د   ر کنـار بـازار رقابتـی رسـانه ای امـروز کـه 
مخاطـب  توجـه  مـورد     آن  کمیـاب  کاالی 
اسـت، ضـرورت و نیـاز تغییـرات و تحول د   ر 
سـازمان های رسـانه ای را مشـخص می کند   . 
خجسـته )1391( بـه پنـج رونـد    مختلف د   ر 
تغییـرات پیش برند   ه فضای رسـانه ای اشـاره 
می کنـد    کـه سـازمان های رسـانه ای را واد   ار 
می  کنـد    تـا تفكـر و عملكرد    خـود    را متحول 

زند   :  سا
1. فراوانـی رسـانه  ها: فراوانـی پد   یـد   ه  ای 
اسـت که باعث رشـد    انـواع و تعد   اد    رسـانه ها 
د   ر سراسـر جهـان شـد   ه اسـت. رشـد    عرضه 
رسـانه ای بسـیار بیشـتر از حجـم مصرف د   ر 

ابعـاد    زمانـی و پولی آن اسـت. 
2. پراكند   گـی و قطبی شـد   ن مخاطبـان:  
و  پراکند   گـی  د   ر  رسـانه ای  فراوانـی 
قطبی شـد   ن مخاطبـان نیز موثر بود   ه اسـت، 
زیـرا هـم اکنـون مخاطبـان می تواننـد    زمان 
رسـانه های  بیـن  را  رسـانه  ها  از  اسـتفاد   ه 
متنوع و متعد   د    توزیـع کنند   . صاحبان آگهی 
نیـز ایـن تغییـر و تحـول را بـه خوبـی د   رک 
بود   جه  هـای  نسـبت  بـه همیـن  و  کرد   ه  انـد    
تبلیغاتـی خـود    را تسـهیم کرد   ه  انـد   . ناگفتـه 
پید   اسـت کـه تمرکـز این گونـه رقابت هـا بـر 
اقتصـاد    توجـه1 و اقتصـاد    تجربـه2 معطـوف 

است. شـد   ه 
3. توسـعه سـبد    محصوالت رسانه: هم 
اکنـون مخاطبـان می  تواننـد    زمان اسـتفاد   ه 
مجـالت،  کتاب هـا،  بیـن  را  رسـانه ها  از 
تلویزیونـی  کانال  هـای  و  وب سـایت  ها 
بیشـتری توزیـع کننـد   . البتـه ایـن حالـت 
د   ر  تفریـط  و  افـراط  موجـب  می  توانـد    
اسـتفاد   ه از کانال هـا و عنوان هـاي مكتوبـات 

1 . Attention economy
2 .Experience economy

شـود   . د   سـترس  د   ر 
سـازمان  های  فرسایشـی  قـد   رت   .4
هـم  قد   یـم  رسـانه ای  فضـای  رسـانه ای: 
بنگاه هـای رسـانه ای کنتـرل  از سـوی  کـه 
می  شـد   ، اکنون د   ر تسـخیر مشـتریان اسـت 
و بـازار تقاضـا بـر بـازار عرضـه غلبـه کـرد   ه 
اسـت. مشـتریان رسـانه ای نیـز نمی  خواهند    
د   ریافت کننـد   گان  یـا  خامـوش  مخاطبـان 
از  آن هـا  بیشـتر  بنابرایـن  باشـند   .  منفعـل 
طریق ارائـه بازخورد   های کاربـرد   ی د   ر تولید    

می کننـد   . مشـارکت  محتـوا 
د   ر  قـد   رت  سراسـری  جابه جایـی   .5
بـه  توجـه  بـا  مخابراتـی:  فرایند    هـای 
آنچـه گفته شـد    و ضـروری به نظر می رسـد    
تغییـر و تحـول سـازمانی و مد   یریـت تحـول 
ویـژه  به طـور  رسـانه ای  سـازمان های  د   ر 
اهمیـت  گیـرد   ،  قـرار  بررسـی  مـورد     بایـد    
ایـن مسـئله وقتـی بیشـتر نمایـان می شـود    
د   ر  پژوهشـی  هیـچ  تاکنـون  بد   انیـم  کـه 
و  تغییـر  موجـب  رسـانه ای  سـازمان های 
تحول د   ر سـپهر رسـانه ای ایران نشـد   ه است! 
ضـرورت پژوهش هـای منطقـه ای د   ر حـوزه 
رسـانه به ایـن د   لیل اهمیـت د   ارد    که قوانین 
بخـش  مخاطبـان،  جامعـه  ارزش هـای  و 
سـازمان های  پیچیـد   ه  محیـط  از  مهمـی 
رسـانه ای را تشـكیل می د   هـد    که مسـئله ای 
منطقـه ای بـه شـمار می آیـد   . د   ر مقاله پیش 
سـازمان های  د   ر  تحـول  بـر  مـروری  رو، 
رسـانه ای از د   ید   گاه های مختلفی د   اشـته ایم؛ 
سـازمان های  متغیـر،  محیـط  د   یـد   گاه  از 
رسـانه ای بایـد    همـواره خود    را بـرای انطباق 
بـا شـرایط د   ائم التغییر آمـاد   ه کننـد   . د   ید   گاه 
قابلیت هـای پویـا، شـرکت های رسـانه ای را 
ملـزم می کنـد    تـا بـرای مواجهه بـا تغییرات 
اسـتفاد   ه  سـازمانی  پویـای  قابلیت هـای  از 
بررسـی  از د   یگـر د   ید   گاه هـای مـورد     کنـد   . 
سـازمان های  کـه  اسـت  الگوبـرد   اری  هـم 
مناسـبی  الگـوی  را  مجـازی  و  یاد   گیرنـد   ه 
می د   انـد   .  رسـانه ای  سـازمان های  بـرای 
د   ر فراینـد    تحـول بایـد    منافـع ذی نفعـان را 
تامیـن کنـد   ، از د   یـد   گاه ارتباطـات جمعـی 

مخاطبـان از مهم تریـن ذی نفعـان رسـانه ها 
تحـول  و  تغییـر  فراینـد     د   ر  کـه  هسـتند    
به ویـژه تغییـرات فنـاوری تاثیر تغییـرات بر 
د   ید   گاه هـاي ارتباطـات بررسـی شـود   . امیـد    
اسـت مقالـه پیـش رو راهـی به سـوی انجام 
و  تغییـر  د   ر حـوزه  کاربـرد   ی  پژوهش هـای 
ایـران  د   ر  رسـانه ای  سـازمان های  تحـوالت 

بگشـاید   .

تغییر و تحول د   ر سازمان
د   ر عصـر حاضر سـازمان ها نسـبت بـه تغییر 
نیازهـاي مشـتریان، تغییر مهارت هـاي رقبا، 
تغییـر روحیـه افـراد    جامعـه، تغییر شـرایط 
تجـارت بین الملـل و مقـررات د   ولتی واکنش 
تولیـد   ات  نحـوه  و  شـكل  د   ر  د   اد   ه،  نشـان 
خـود    تجد   ید   نظـر کـرد   ه و خـود    را متحـول 
د   انشـمند   ان  راسـتا  ایـن  د   ر  می سـازند   . 
نظریه هایـی را ارائـه د   اد   ه انـد   ، بـه گفتـه پیتر 
اهـد   اف  از  یكـی  نـوآوري  و  تحـول  د   راکـر 
هشـتگانه د   ر سـازمان اسـت، فایـول تغییر و 
نـوآوري را یكـی از اصـول 14گانـه مد   یریت 
معرفـی می کنـد   ، الویـن تافلـر معتقد    اسـت 
محـور مـوج سـوم را خالقیـت و نـوآوري و 

تحـول تشـكیل می د   هـد   . 

تغییر سازمانی
وضعیـت  از  انتقـال  به طورکلـی  تغییـر 
موجـود    بـه وضعیتـی د   یگـر خواه خوشـایند    
یـا ناخوشـایند    اسـت. پـس تغییـرات ممكن 
اسـت مثبت و مطلـوب یا منفـی و نامطلوب 
باشـند   . به طورکلـی تغییـرات بـه د   و شـكل 
)عبـود   ی، 1388(.  به وجـود    می  آینـد   کلـی 
تغییـرات برنامه ریزی شـد   ه: این د   سـته 
تغییـرات، تالشـی هد   فمنـد    و سـنجید   ه  از 
هسـتند    کـه از سـوی مد   یـران و بنـا بـه نیاز 
سـازمان د   ر جهـت ارتقـای سـطح عملكـرد    
تغییـرات  می آینـد   .  عمـل  بـه  سـازمانی 
منشـأ  عمـد   ه  به طـور  شـد   ه  برنامه ریـزی  
تغییـرات  بعضـی  د   ارنـد   .  سـازمانی  د   رون 
به عنـوان  اسـت  ممكـن  شـد   ه  برنامه ریـزی 
این هـا  شـوند   .  توصیـف  بنیـاد   ی  تغییـرات 
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تغییراتـی هسـتند    کـه منجـر بـه بازسـازی 
می شـوند   .  آن  اجـزای  و  سـازمان  گسـتره 

تغییـرات برنامه ریـزی نشـد   ه: سـازمان 
و محیـط خـارج سـازمانی به طـور پیوسـته 
تغییـرات  ایـن  گاهـی  تغییرنـد   .  حـال  د   ر 
به صـورت  و  قبلـی  برنامه ریـزی  بـد   ون 
خود   به خـود   ی به وجـود    می  آینـد    کـه عمد   تـا 
منشـأ بـرون سـازمانی د   ارنـد   . ایـن تغییرات 
ممكـن اسـت د   ر جهت منافع سـازمانی بود   ه 
و به عنـوان فرصـت تلقـی شـوند   ، امـا گاهي 
برای سـازمان مشـكالتی را ایجـاد    می کنند   ، 
ماننـد    تغییـر د   ر عملكرد    رقبـا، تغییر قوانین 
و مقـررات د   ولتـی، تغییر سیاسـت کشـورها 
و بـروز تحـوالت اقتصـاد   ی اسـت )بخشـی، 

.)1390

مد   ل های تغییر
مد   ل هـای مختلفـی بـرای تغییـر ارائه شـد   ه 
و  تغییـر  سیسـتمی  مـد   ل  ازجملـه  اسـت، 
مـد   ل هفـت مرحلـه ای کالـب و فرومـن و 
مد   ل سـه مرحلـه ای کرت لوین. کـرت لوین 
یـک مد   ل سـه مرحلـه ای بـرای تغییـر ارائه 
کـرد   ه اسـت کـه چگونگـی آغـاز، مد   یریت و 
تثبیـت فراگـرد    تغییـر را توصیـف می کنـد   . 

مفروضـات ایـن مـد   ل عبـارت اسـت از: 
مگـر  نمی گیـرد     صـورت  تغییـر  فراگـرد     ـ 
آن کـه انگیزشـی بـرای تغییـر وجود    د   اشـته 

شد   . با
یاد   گیـری چیـزی  تغییـر شـامل  فراگـرد     ـ 

اسـت. جد   یـد    
ـ افراد    کانون تغییرات سازمانی هستند   . 

برابـر تغییـر وجـود    خواهـد     ـ مقاومـت د   ر 
د   اشـت. 

ـ تغییر اثربخش نیازمند    تقویت است. 
مراحل تغییر عبارتند    از: 

گام اول خـروج از انجمـاد   : ایـن مرحلـه بـر 
تغییـر  بـرای  آماد   گـی  و  انگیـزش  ایجـاد    
ایـن  د   ر  تغییـر:  د   وم  گام  می کنـد   .  تاکیـد    
رفتـاری  الگـوی  و  اطالعـات  بایـد     مرحلـه 
گام  آورد   .  فراهـم  کارکنـان  بـرای  جد   یـد    
سـوم انجمـاد    مجـد   د   : تغییـر هنـگام فراگرد    

تثبیـت به کمـک کارکنان با تلفیـق رفتارها 
شـیوه های  بـا  یافتـه  تغییـر  نگرش هـای  و 
می شـود     پایـد   ار  کارهایشـان  انجـام  عـاد   ی 

.)1394 )سـیاح، 
بـرای ایجـاد    تغییر د   ر سـازمان ابتـد   ا باید    به 
نیـاز واقعـی بـرای ایجـاد    تغییـر پـی ببریـم 
یعنی احسـاس وجود    یک مشـكل و مسـئله 
د   ر سـازمان و سـپس تـالش و جهت گیـری 
و  نظـر  ارائـه  بعـد     مرحلـه  آن.  بـرای حـل 
برنامه ای اسـت که د   ر خور آن نیاز باشـد    که 
می تـوان از صاحب نظـران د   ر آن زمینـه، از 
د   یگـر مد   یران، افـراد    مبتكـر و خالقی که د   ر 
د   رون سـازمان هسـتند    کمک گرفت. مرحله 
بعـد    کسـب حمایـت مد   یـران عالی سـازمان 
اجـرای  بـرای  عامـل  اسـت کـه مهم تریـن 
طرح ریـزی  بعـد   ی  مرحلـه  اسـت.  تغییـر 
یعنـی  اسـت  تد   ریجـی  تغییـرات  برنامـه 
این کـه بـرای اجـرای برنامه هـای تغییـرات 
سـریع ابتـد   ا باید    فراینـد    تغییـر را به صورت 
کـرد   .  اجـرا  به تد   ریـج  و  کوچـک  اجـزای 
مزیـت این روش این اسـت که ممكن اسـت 
افـراد   ی کـه بـا ایجـاد    تغییـرات د   ر سـازمان 
موفقیت هـای  د   یـد   ن  بـا  بود   ه انـد     مخالـف 
تد   ریجـی برنامه مزبور نظرشـان عوض شـود    
و حمایـت خود    را از بقیـه برنامه تغییر اعالم 
کننـد    )بخشـی، 1390( پس از انجـام تغییر 
نیـز مرحله تحلیل اسـت که میـزان موفقیت 
و رسـید   ن بـه اهـد   اف را مـورد    ارزیابـی قرار 

می د   هـد   .

تحول سازمانی
و  تغییـر  بـرای  پاسـخی  سـازمانی  تحـول 
فعالیـت یـا تالشـی اسـت برنامه ریزی شـد   ه 
د   ر سراسـر سـازمان کـه بـه وسـیله مد   یریت 
و  اثربخشـی  و  شـد   ه  اد   اره  سـازمان  عالـی 
برنامه هـای  طریـق  از  را  سـازمان  سـالمت 
فرایند   هـای  د   ر  شـد   ه  برنامه ریـزی  تغییـر 
رفتـاری  علـوم  از  اسـتفاد   ه  بـا  سـازمان، 
بایـد      .)1394 )سـیاح،  می د   هـد     افزایـش 
د   قت د   اشـت کـه د   ر تعاریف ارائه شـد   ه برای 
تحول سـازمانی سـه نكته وجود    د   ارد   : تحول 

سـازمانی تالشـی برنامه ریزی شـد   ه است که 
ابد   اعـات تصاد   فـی نمی شـود   ، قصـد     شـامل 
اصلـی تحـول د   ر سـازمان ترقی و پیشـرفت 
اسـت و شـامل تغییراتـی نمي شـود    کـه از 
سـازمان های د   یگـر تقلیـد    شـد   ه یـا د   ر اثـر 
فشـارهای خارجـی باشـد   . بـه جـای این کـه 
بـر اسـاس مالحظـات مالـی و فنـی باشـد    
مبتنـی بر علوم رفتـاری مانند    روان شناسـی 
و جامعه شناسـی اسـت. بـا توجـه بـه ایـن 
تعریف، اگر سیسـتم د   ستی سـوابق پرسنلی 
جایگزیـن  سـازمانی  رایانـه ای  سیسـتم  بـا 
شـود   ، تحـول تلقـی نمی شـود   ؛ چـون ایـن 
فشـار  اثـر  د   ر  بیشـتر  د   گرگونـی  و  تغییـر 
براسـاس  کـه  تغییـری  اسـت.  تكنولوژیـک 
مصوبـات د   ولـت بـه عمـل آیـد    نیز بـه د   لیل 
این کـه ناشـی از یـک فشـار خارجـی اسـت 
تحول سـازمانی نیسـت. تحول را د   ر سه بُعد    
تعریـف می کننـد   : تحـول د   ر نیروی انسـانی، 
فنـاوری  د   ر  تحـول  و  سـاختار  د   ر  تحـول 

 .)1393 )رضایـی، 

 انواع تحول سازمانی
تحـول می توانـد    گام بـه گام یـا بنیاد   ی باشـد    
یـا بـه صـورت واکنشـی یـا پیشـگام انجـام 

د   : گیر
تحـول گام  بـه گام: تحولـی که بـد   ون انفصال 

از گذشـته سـازمان و د   ر اد   امه آن باشـد   . 
تحول بنیـاد   ی: تحولـی که با گسسـتن از 

گذشـته سـازمان صورت پذیرد   . 
برابـر  د   ر  کـه  تحولـی  واكنشـی:  تحـول 

باشـد   .  محیطـی  محرک هـاي 
تحـول پیشـگام: تحولـی کـه بـر اسـاس 
پیش بینـی وقایـع و الزامـات محیطی باشـد   . 
از ترکیـب ایـن حالت هـا با چهار نـوع تحول 

د   ر سـازمان روبه رو هستیم:
کـه  گام بـه گام  اسـت  تحولـی  همسـازی: 
صـورت  محیطـی  وقایـع  پیش  بینـی  بـا 
مسـئله  اي  تحـول  نـوع  ایـن  د   ر  می گیـرد   . 
فـوري وجـود    نـد   ارد   . د   ر ایـن نـوع از تحـول 
وقایـع  پیش  بینـی  د   ر  مد   یریـت  مهـارت 
فرصت هـا  از  به موقـع  اسـتفاد   ه  و  محیطـی 

مـورد    نظـر اسـت.
سـازگاری: ایـن نـوع تحـول نیـز گام به گام 
و د   ر واکنـش بـه تحـوالت محیطـی اسـت. 
نیازهـاي  د   ر  رقیـب، تحـول  اقد   امـات یـک 
مشـتریان، ابـد   اع فنـاوري و عوامـل مشـابه 
سـازمان را بـه واکنـش د   ر برابـر محیـط وا 
مـی د   ارد   ؛ امـا ایـن واکنـش اساسـی و همـه 

جانبـه نیسـت.
اصـالح جهت: تحولی اسـت اساسـی که با 
پیش  بینـی وقایـع محیطی صـورت می  گیرد   . 
جهـت  اصـالح  شـامل  تحـوالت  نـوع  ایـن 
چهارچوبـی  د   ر  غالبـا  امـا  اسـت،  سـازمان 
پیوسـته بـا وضع موجود    و گذشـته سـازمان 
تعریـف می شـود   . بـه عبـارت د   یگـر تاکیـد    
بـر ایجاد    تحـوالت اساسـی بـد   ون انفصال از 

است. گذشـته 
کـه  اساسـی  اسـت  تحولـی  بازآفرینـی: 
ضـرورت آن را تغییـرات محیطـی د   ر حـد   ي 
کـه بقـای سـازمان را به خطر اند   اخته اسـت 
د   یكتـه می کنـد   . ایـن نـوع تحـول مسـتلزم 
د   ر  تحـول  سـازمان،  گذشـته  از  گسسـتن 
فرهنـگ  و  راهبرد   هـا  ارزش هـا،  رهبـري، 

سـازمان اسـت.
همچنین سـه سـطح برای تغییرات سازمانی 

برشمرد   ه اند   :
تغییـر اسـتراتژیک: ایـن نـوع تغییـرات 
د   ربرگیرنـد   ه تغییـرات گسـترد   ه و د   رازمـد   ت 
صـورت  سـازمان  سراسـر  د   ر  کـه  اسـت 
یـک  بـه  انتقـال  معنـی  بـه  و  می گیـرد    
وضعیـت آینـد   ه اسـت کـه بـر حسـب هد   ف 
و چشـم اند   از اسـتراتژیكی تعریف شـد   ه است 
تحـت  را  سـازمان  ماموریـت  و  هـد   ف  کـه 
پوشـش قـرار می د   هـد   . ایـن نـوع تغییـر د   ر 
چارچـوب رقابت هـای خارجـی، محیط هـای 
اقتصـاد   ی، اجتماعـی، منابع د   رونی، سـاختار 

اتفـاق می افتـد   . و فرهنـگ سـازمان 
تغییـر عملیاتـی: مربـوط بـه سیسـتم ها، 
جد   یـد   ی  فنـاوری  و  روش هـا  سـاختارها، 
می شـود    کـه تاثیـری فـوری بـر نظـم کارها 
و  د   ارد     سـازمان  از  بخـش  یـک  د   اخـل  د   ر 
نسـبت بـه تغییـر اسـتراتژیكی تاثیـر قابـل 
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د   ارد   . افـراد     رفتـار  روی  مالحظه تـری 
تغییـر د   گرگون سـاز: زمانـی رخ می د   هـد    
که تغییرات اساسـی و جامعی د   ر سـاختارها، 
فرایند   هـا و رفتارهایـی که تاثیر چشـمگیری 
د   ارد   وجـود     د   ارد     سـازمان  کارکرد   هـای  بـر 

.)1390 )بخشی، 

استراتژی های تغییر برنامه ریزی شد   ه
ایـن  کـه  مد   یرانـی  اجبـار:  و  فشـار 
از قـد   رت و  بـه کار می گیرنـد     را  اسـتراتژی 
اختیـار خـود    بـرای مجبور کرد   ن زیرد   سـتان 
از د   سـتور های تغییـر اسـتفاد   ه  بـه پیـروی 
می کننـد   . ایـن حالـت می  توانـد    همـراه بـا 
پیشـنهاد   هایی بـرای پـاد   اش یـا تهد   یـد    بـه 
تنبیـه باشـد   . زیرد   سـتان بـا انجـام آنچه که 
ولـی  می د   هنـد   ،  پاسـخ  می خواهـد     مد   یـر 
آنچـه کـه د   ر اصـل آن هـا را واد   ار بـه چنین 
و  پـاد   اش  آورد   ن  به د   سـت  می کنـد   ،  کاری 
از تنبیـه اسـت. این گونـه پیـروی از  گریـز 
معمـوال  تغییـر،  کارگـزار  یـک  د   سـتورهاي 
اد   امـه می یابـد     زمانـی  تـا  و  اسـت  موقتـی 
کـه اقتـد   ار رهبـر آشـكار باشـد    و یـا امـكان 
پـاد   اش د   اد   ن یـا تنبیه کـرد   ن وجـود    د   اشـته 
باشـد   . اسـتراتژی فشـار و اجبار ممكن است 
بـرای مرحله خـروج از انجماد    یـک موقعیت 
تغییـر، مناسـب باشـد   ، ولی نتـاج آن معموال 

طوالنـی مـد   ت نیسـتند   .
ایـن  کـه  مد   یرانـی  عقالیـی:1  ترغیـب 
د   ارنـد     می برنـد    سـعی  بـه کار  را  اسـتراتژی 
تـا از طریـق انتقـال اطالعات ویـژه، حمایت 
علمـی یـا بحـث منطقـی، تغییـر را به وجود    
بـر  مبتنـی  اسـتراتژی  یـک  ایـن  بیاورنـد   . 
اطالعـات اسـت که سـعی د   ارد    افـراد    را واد   ار 
د   ر  کنـد   .  تغییـر  د   سـتور های  پذیـرش  بـه 
ایـن اسـتراتژی مد   یـران بـا توضیـح اهمیت 
موضـوع مـورد    نظـر و شـرح فوایـد    آن برای 
می کننـد     سـعی  سـازمان  افـراد     تمامـی 
همـكاری تمامـی کارکنـان را جلـب کننـد   . 
موفقیت آمیـز  اسـتراتژی  ایـن  زمانی کـه 
باشـد   ، نتیجـه آن نسـبت بـه روش فشـار و 

1 . Rational persuasion

اجبـار بیشـتر د   وام خواهـد    د   اشـت و بیشـتر 
از آن باعـث تغییـر د   اخلـی می شـود   . د   ر این 
اسـتراتژی مد   یـران نیـاز ویـژه ای به د   اشـتن 

د   ارنـد   . ارتباطـی  مهارت هـای 
ایـن  کـه  مد   یرانـی  مشـترک:2  قـد   رت 
اسـتراتژی را بـه کار می برنـد   ، افـراد    د   یگـر را 
بـه صورت فعـال و صمیمانـه د   ر برنامه ریزی 
و تصمیم گیری هـای کلیـد   ی د   ر مـورد    هـر 
تغییـری کـه بـر آن هـا اثرگـذار خواهـد    بود   ، 
کـه  اسـتراتژی  ایـن  می د   هنـد   .  مشـارکت 
نامیـد   ه  هنجاری نیـز  بازآمـوزی  اسـتراتژی 
می شـود   ، با اسـتفاد   ه از ارزش هـا، هنجارهای 
گروهـی، فـرد   ی و اهـد   اف مشـترک سـعی 
د   ر جلـب همـكاری افـراد    د   ر برنامه ریـزی و 
اجـرای تغییـرات د   ارنـد   . بـه علت مشـارکت 
و د   رگیـری د   ر امـور، ایـن اسـتراتژی تعهد   ی 
د   رونـی و د   رازمـد   ت بـرای تغییـر د   ر افـراد    

)عبـود   ی، 1388(. ایجـاد    می کنـد  

چیستی سازمان های رسانه ای
سـازمان های  د   ر  خاصـی  ویژگی هـای 
رسـانه ای وجـود    د   ارد    کـه مد   یریـت آن هـا را 
نسـبت به د   یگر سـازمان ها متمایز می سـازد   . 
ویژگـی   12 رسـانه ای  سـازمان های  بـرای 
تنـوع  بـود   ن،  ماهیتـی  چنـد     برشـمرد   ه اند   : 
گیرنـد   گان  ماهیـت  د   ر  تفـاوت  کارکـرد   ی، 
محصـول  ماهیـت  د   ر  تفـاوت  خد   مـات، 
د   رگیـری مـد   اوم بـا قوانیـن، حساسـیت های 
منابـع انسـانی، ماهیت محیـط، چالش ایجاد    
تعـاد   ل بیـن خواسـته های نظـام سیاسـی و 
افكارعمومی، د   شـواری سـنجش اثربخشـی، 
د   ر معـرض ارزیابـی و قضـاوت د   ائمی بـود   ن، 
شـبكه گسـترد   ه و سـریع توزیـع و اهمیـت 
عامـل زمـان )روشـند   ل، 1394(. د   ر توضیح 
بعضـی از ویژگی های سـازمان های رسـانه ای 
کـه روشـند   ل )1394( و خجسـته )1394( 
بیـان کرد   ه انـد    موارد    زیـر را می تـوان مطرح 

د   : کر
هسـتند   .  زمانمنـد     رسـانه  محصـوالت   
اهمیـت عامـل زمـان به ویـژه د   ر محصـوالت 

2 . Shared power strategy

خبری و اطالعاتی فشـار و اسـترس کاری را 
بـرای کارمنـد   ان بـاال می بـرد   .

 د   شـواری یـا حتـی عـد   م امـكان تصحیـح 
یكـی  توزیـع  چرخـه  د   ر  احتمالـی  اشـتباه 
خـاص  کـه  اسـت  مالحظاتـی  از  د   یگـر 
هنگامی کـه  اسـت.  رسـانه ای  فعالیت هـای 
یـک محصـول بـه د   سـت مخاطـب رسـید    
امـكان اصالح اشـتباهات موجود    یا برگشـت 

محصـول بسـیار د   شـوار اسـت.
د   ر  رسـانه ای  محصـوالت  کـه  آن جـا  از   
معـرض اسـتفاد   ه عمـوم اسـت و د   ر سـطح 
می شـود   ،  توزیـع  مخاطبـان  از  گسـترد   ه ای 
بنابراین تنها سـازمانی اسـت که همـواره د   ر 
معـرض قضـاوت د   ائمی قـرار گرفتـه و عموم 
مصرف کننـد   گان هـر لحظـه آن را رصـد    و 

می کننـد   . ارزیابـی 
 غیرقابـل پیش بینی بـود   ن عرضـه و تقاضـا 
سـنجش  خالقانـه.  محصـوالت  د   لیـل  بـه 
میـزان  و  رسـانه ای  محصـوالت  اثربخشـی 
محقـق  راحتـی  بـه  هـد   ف  بـه  رسـید   ن 

اسـت. ذهنـی  تاثیـر  زیـرا  نمی شـود   ، 
و  گسـترد   ه  مخاطبـان  بـا  رسـانه ها   
گوناگونـی مواجه انـد   . همیـن مسـئله موجب 
ارزشـی  و  سیاسـی  نظام هـای  می شـود    
نسـبت بـه آن حساسـیت ویـژه ای د   اشـته و 

کننـد   .  سـهم خواهی 
 د   ر رسـانه ها ابهـام د   ر قـد   رت وجـود    د   ارد    
گروه هـای  و  حاکمیـت  افكارعمومـی،  و 
یـک  بـه  رسـانه  نمی د   هنـد     اجـازه  فشـار 
منـوال حرکـت کند   . رسـانه از سـویی مجوز 
فعالیـت خـود    را از نظـام سیاسـی می گیـرد    
و از سـویی حیـات آن بـه مخاطـب وابسـته 
اسـت و ایـن هنر مد   یر رسـانه اسـت که بین 
توقعـات نظام سیاسـی و منافع عمـوم مرد   م 

تعـاد   ل برقـرار کند   .
 محیط بسـیار نامطمئن د   ر رسانه ها رقابت 
چالش برانگیـز  بسـیار  را  سـازمان ها  ایـن 
رسـانه ها  د   ر  مد   یریـت  به طوری کـه  کـرد   ه 
می نامنـد   .  بحـران«  د   ر  د   ائـم  »مد   یریـت  را 
محیط سـازمان های رسـانه ای بـا پیچید   گی، 
عـد   م اطمینـان و ناپاید   اری بسـیار باالسـت. 

 پیچید   گـی از ایـن جهت که تعـد   اد    عناصر 
زیـاد     رسـانه  بـر  موثـر  محیطـی  عوامـل  و 
اسـت و تمامـی جامعـه د   ر ایـن د   ایـره قـرار 
می گیرنـد   . نامطمئـن از ایـن نظر کـه میزان 
محیطـی  عوامـل  و  عناصـر  تغییرپذیـری 
 )... و  تامین کننـد   گان  رقبـا،  )مخاطبـان، 
پیش بینـی  نمی تـوان  و  اسـت  زیـاد     آن  د   ر 

مناسـبی از رفتـار آن هـا د   اشـت. 
تغییـرات  و  محیطـی  پیچید   گـی  وجـود      
سـریع و زیـاد    به طـور همزمـان د   ر محیـط 
ایجـاد     بیشـتری  اطمینـان  عـد   م  سـازمان، 
می کنـد   . یكـی از متغیرهـای مهـم محیطی 
تغییـر  سـرعت  اسـت.  فنـاوری  رسـانه  د   ر 
فنـاوری د   ر رسـانه بسـیار باالسـت و رسـانه 
بـرای این کـه از رقبایـش عقـب نمانـد    بایـد    
بـا آن خـود    را تطبیـق د   هـد   . شتاب تحوالت 
باعث  وب  بـر  مبتني  و  جدید  فناوري هاي 
د   ر  صنعت  به مثابـه  رسانه  صنعت  از  شده 
فناوري  تحوالت  کنند.  یاد     ظهور  حال 
همواره سازمان هـای رسانه اي و خبـري را د   ر 
موقعیـت رقـابتي شدید قرار مي د   هد و امكان 
منتفي  را  بلندمدت  استراتژي هاي  تدوین 

مي کند.  
 از د   یگـر عوامـل محیطـی رسـانه، تطبیق 
بـا محیـط فرهنگـی، سیاسـی، اجتماعـی و 
افـكار عمومی اسـت کـه به سـرعت د   ر حال 

ند   . تغییر
تفاوت هـای  برجسـته ترین  و  بزرگ تریـن   
انسـانی خـالق  نیـروی  سـازمان رسـانه ای، 
ایـن  د   ر  صـف  نیروهـای  د   رواقـع  اسـت، 
خـالق  و  متخصـص  نیروهـای  سـازمان ها، 
مراتـب  سلسـه  بـه  معمـوال  کـه  هسـتند    
پایبنـد     معمـول  سـاختارهای  و  سـازمانی 
نیسـتند   ؛ بـه همیـن د   لیـل د   ر سـازمان های 
اسـت.  فرهنـگ حرفـه ای حاکـم  رسـانه ای 
و خالقانـه  هنـری  ویژگـی  ایـن  همچنیـن 
د   ر  تولیـد     فرایند   هـای  می شـود     موجـب 
ایـن سـازمان ها خطـی نباشـد    و میـل بـه 
خود   مختـاری و اسـتقالل د   ر نیروهـا بیشـتر 

شـود   . 
 د   رگیـری مـد   اوم بـا قوانیـن و ارزش هـای 
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تفاوت هـای  از  د   یگـر  یكـی  جامعـه 
سـازمان های رسـانه ای بـا سـایر سـازمان ها 
اثرگـذاری  بـه  توجـه  بـا  می آیـد   .  به شـمار 
بـا  مسـتقیم  ارتبـاط  و  رسـانه ها  بـاالی 
افكارعمومـی، از سـوی حاکمیـت و مالـكان 
محد   ود   شـد   ن  حـال  د   ر  همـواره  رسـانه 

هسـتند   .
 رسـانه د   ارای بازار د   وگانه اسـت، از سـویی 
تولیـد     از اطالعـات محتـوا  بـرای مخاطـب 
می کنـد   ، توجـه و وقـت مخاطـب را د   رگیـر 
می کنـد    و از طرفـی ایـن توجـه را د   ر اختیار 
محصـوالت  می د   هـد   .  قـرار  تبلیغ کننـد   گان 
»اقتصـاد     نـام  بـه  اقتصـاد   ی  د   ر  رسـانه ای 
توجـه« رقابـت می کننـد    کـه پارامترهایـی 
مثـل زمـان مصـرف، تكرار، تناسـب یـا عد   م 
اهمیـت  از  محصـوالت  د   یگـر  بـا  تناسـب 

بیشـتری برخـورد   ار اسـت.
 از د   یگـر ویژگی هـای محصوالت رسـانه ای 
فقـط  یعنـی  اسـت  بود   نشـان  مصرفـی 
شـد     مصـرف  مشـتری  سـوی  از  زمانی کـه 
قابـل ارزیابـی اسـت. بنابرایـن جلـب اعتماد    
مصرف کننـد   گان  بازاریابـی  بـرای  مخاطـب 

. ست ا
 سـازمان های رسـانه ای د   ارای کارکرد   های 

چند   گانه هسـتند   . 

تغییر و تحول د   ر سازمان های رسانه ای
و  فنـاوری  رقیـب،  شـرکت  پید   اشـد   ن 
پیشـرفت آن، مقـررات و قوانیـن مصـوب و 
از علـل تغییـر د   ر  تقاضـای مشـتریان  نیـز 
سـازمان های رسـانه ای اسـت. تغییر و تحول 
د   ید   گاه هـای  از  رسـانه ای  سـازمان های  د   ر 
متعـد   د   ی مـورد    بررسـی قـرار گرفته اسـت:

از د   ید   گاه نظریه های ارتباطی
سـاختار سـازمان هاي رسـانه هاي تحت تاثیر 
نـوع  رسـانه،  ماهیـت  اصلـی  عنصـر  سـه 
رسـانه و محیـط بیرونی اسـت. یک سـازمان 
رسـانه اي، براي تامین نیازها و خواسـته هاي 
عمومـی و خصوصی چهار گـروه )ذی نفعان( 
متمایـز فعالیت می کند   . گـروه اول، صاحبان 

رسـانه ها، کسـانی هسـتند    کـه سـهامد   اري 
و مالكیـت آن سـازمان را بـر عهـد   ه د   ارنـد   . 
گـروه د   وم، مخاطبان یا کسـانی هسـتند    که 
محصـوالت رسـانه اي را بـا توجه بـه ماهیت 
آن سـازمان، مشـاهد   ه و مطالعـه می کنند    یا 
می شـنوند   . گـروه سـوم، آگهی د   هنـد   گان یـا 
د   رواقـع اشـخاص یـا شـرکت هایی هسـتند    
که به واسـطه سـازمان رسـانه اي با مخاطبان 
ارتبـاط برقـرار می کننـد    و د   رنهایـت گـروه 
رسـانه اي  سـازمان  آن  کارکنـان  چهـارم، 
هسـتند    کـه د   ر آن سـازمان کار می کننـد    و 
د   ر جهـت رسـید   ن آن بـه اهد   افـش تـالش 
رسـانه ای،  سـازمان  یـک  د   ر  می کننـد   . 
فرایند   هـاي  از  اساسـی  بخـش  مخاطـب، 
مربـوط بـه ارتباطـات جمعی اسـت و از بد   و 
پژوهـش د   ر ارتباطـات یكـی از موضوع هـای 
اصلـی مـورد    توجـه بـود   ه اسـت و بـرآورد   ه 
کـرد   ن نیازهـاي یاد   گیـري آن ها، سـازمان را 
به سـمت تحـوالت آیند   ه سـوق خواهـد    د   اد  

 .)1394 )حق شـناس، 
تغییـر و تحـول د   ر یـک سـازمان رسـانه ای 
بایـد    ناظـر به ایـن گروه ها باشـد    به طوری که 
اگـر یک سـازمان رسـانه ای د   ر بُعـد    فناوری 
د   ر خـود    تحـول ایجـاد    می کنـد    و از رسـانه 
سـنتی بـه رسـانه نویـن و جد   یـد    حرکـت 
نیـز  را  خـود     د   یـد   گاه  همزمـان  می کنـد   ، 
نسـبت بـه مخاطـب این رسـانه تغییـر د   هد   . 
ایـن د   ر حالـی اسـت کـه د   ر کشـورهای د   ر 
حـال توسـعه، تصمیم گیـران حـوزه رسـانه 
د   ر حـوزه مخاطـب از پیشـرفت های علمی و 
د   سـتاورد   های جد   یـد    غافل بـود   ه و همچنان 
د   ر حـوزه مخاطـب، بـه مخاطـب منفعـل و 
و  برجسته سـازی  و  تزریقـی  گلولـه  نظریـه 
اعمـال سانسـور بـاور د   ارنـد    و مخاطـب د   ر 
مقابـل رسـانه ها را همچنان همـان مخاطب 
میـز خطابـه می د   انسـتند    و د   ر شـرایطی که 
بحـث تاثیرگذاری رسـانه های بیگانه نسـبت 
مطـرح  آن هـا  د   ر  د   اخلـی  رسـانه های  بـه 
اسـت بـه غفلتـی تاریخـی فـرو رفته انـد    که 
)محسـنیان راد   ،  مخاطب پنـد   اری  عنـوان  بـا 

1387( از آن یـاد    می شـود   .

از د   ید   گاه محیط های متغیر
رسـانه ای  سـازمان های  ویـژه  ویژگی هـای 
فنـاوری، مد   یریـت د   ائمـا د   ر  نظیـر شـتاب 
بحـران بخصـوص واکنـش سـریع د   ر بخـش 
خبری، جّو رقابتی شـد   ید   ، ارتبـاط ناپاید   ار با 
سـالیق و عالیق مخاطبان، این سـازمان ها را 
ـ برخالف محیط ایسـتای گذشـته ـ د   ر یک 
محیـط پویـا و د   ائمـا متغیـر قرار د   اد   ه اسـت 
موظـف  را  سـازمان ها  ایـن  مد   یریـت  کـه 
سـاختاری  انطبـاق  راسـتای  د   ر  می کنـد    
سـازمان یـک چهارچـوب پویـا اتخـاذ کنند   . 
 )2000( د   فـت  اسـتعاره  بـه  بنـا  د   رواقـع 
محیـط  ایـن  د   ر  رسـانه ای  سـازمان های 
نویـن کـه پـر از تغییـرات و رقابـت شـد   ید    
از  اسـت  الزم  حیـات  اد   امـه  بـرای  اسـت 
د   ایناسـوری  سـازمان های  بـه  تبد   یل شـد   ن 
بـا مغـز کوچـک اجتنـاب کـرد   ه و بـه جـای 
مسـیر  د   ر  آرام،  آب هـای  روی  حرکـت 
آب هـای خروشـان و کف آلود    حرکـت کنند   . 
برنـز و اسـتاکر )1991( د   و نـوع محیط ثابت 
و محیـط د   ائمـا متغیـر را بـرای سـازمان ها 
شناسـایی کرد   نـد   . سـازمان هایی با سـاختار 
ایسـتا، د   ارای فناوری مـد   ون بود   ه و د   ر رابطه 
بـا هـر یـک از عملكرد   هـا، وظایف روشـن و 
مشـخص د   ارنـد   . همچنیـن، د   ر ایـن نـوع از 
سـازمان ها، د   ر مـورد    تخصیـص قـد   رت بین 
مد   یـران، هیچ گونـه ابهامـی وجـود    ند   اشـته، 
ترتیبـات سلسـله مراتبـی مطلـوب بـه نظـر 
ـ  هـرم  رأس  از  سـازمان  کل  و  می رسـد    
اسـت  متمرکـز  آن  د   ر  اطالعـات  جایی کـه 
مقابـل  نقطـه  د   ر  می گـرد   د   .  هماهنـگ  ـ 
سـاختارهای ایسـتا، سـاختارهای پویا مطرح 
شـد   ه اند   ، جایی کـه فنـاوری به طـور مسـتمر 
د   ر حـال تغییر بـود   ه، روش هـای کاری مد   ام 
بهبـود    یافتـه و تقاضـا بـرای محصـوالت و 
خد   مـات متنوع اسـت. د   ر چنین سـاختاری، 
و  رفتـه  بیـن  از  رسـمی  مراتـب  سلسـله 
مد   یریـت عالـی سـازمان همـواره مطلع ترین 
فرد    سـازمان نمی باشـد  )فرهنگی، روشـند   ل 

برقـی، 1383(. و 
از د   ید   گاه قابلیت های پویا

بـرای مد   یران رسـانه عـالوه بر عملكرد    رسـانه 
د   ر مسـئولیت اجتماعـی بـه منظـور توسـعه 
جامعـه، عملكـرد    اقتصـاد   ی هـم مهـم اسـت. 
د   ر  تفـاوت  از  ناشـی  اقتصـاد   ی  ویژگی هـای 
تقاضـا، تولیـد   ، بـازار و شـرایط توزیـع و محیط 
مد   یریتـی متفـاوت از آنچـه د   ر د   یگـر صنایـع 
یافت می شـود    سازمان های رسـانه ای را متمایز 
اقتصـاد   ی  ویژگی هـای  بـر  عـالوه  می سـازد   . 
کنونـی،  رسـانه ای  بازارهـای  منحصربه فـرد    
رقابتـی، جهانـی و تكنولـوژی  محور هسـتند    و 
می  تـوان آن هـا را بـه راحتی با عنـوان مقوله  ای 
بـه نـام »بازارهای رسـانه ای بـا محیط صنعتی 
ناپاید   ار« د   سـته  بند   ی کرد   . آنچـه از اد   بیات این 
حوزه  هـا برمی  آیـد    ایـن اسـت کـه ناپایـد   اری 
بـرای  تـا  مـی  د   ارد     وا  را  شـرکت ها  اغلـب 
رسـید   ن بـه مزایـای رقابتی، یـا منابع خـود    را 
بازآفرینـی کننـد    یـا ابزارهای رسـید   ن بـه این 
 .)1391 )خجسـته،  د   هنـد     تغییـر  را  منابـع 
قابلیت هـای پویـا د   ر مفهـوم کلـی فرایند   هـای 
سـازمانی هسـتند    که نقش آن هـا تغییر منابع 
اساسـی سـازمان اسـت و د   ر شـرایط تغییـر 
محیـط خارجـی بـه منظـور تثبیـت برتـری 
رقابتـی سـازمان بـه تجد   یـد    منابـع بـا ارزش 
بـراي  پویـا  قابلیت هـای  می پرد   ازنـد   .  خـود    
می آورنـد     فراهـم  را  امـكان  ایـن  سـازمان ها 
تـا بـر ایـن تغییـرات مـد   اوم تاثیرگذار باشـند   . 
منبـع د   ر معنـای وسـیع آن عبـارت اسـت از 
فعالیت هـا، قابلیت هـا، توانایی هـا و ... کـه بـه 
سـازمان ها امـكان ایجـاد    منفعـت را می د   هـد  
د   ر سـه  پویـا  توانایی هـای  )هـاد   وی، 2009(. 
بُعـد    ارائه شـد   ه اسـت: قابلیت های حسـگری،1 
تخصیـص2 و بازسـازی3 کـه هـر سـه جنبـه با 
وجـود    تفـاوت د   ر د   امنـه و نقـش تاثیرگـذاری 
برای فرایند    سـازگاری سـازمانی ضروری است. 
قابلیت هـای حسـگری نشـان د   هند   ه فعالیت ها 
اسـكن کرد   ن  بـرای  شـرکت  فرایند   هـای  و 
محیـط خارجی، تفسـیر اطالعات، جسـتجو و 
شناسـایی فرصت هـای بازار اسـت. قابلیت های 

1 . sensing
2 . seizing
3 . reconfiguring
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تخصیـص مربـوط بـه تالش های شـرکت برای 
بـه د   سـت آورد   ن ارزش از فرصت هـای بـازار و 
سـرمایه گذاری های  مـورد     د   ر  تصمیم گیـری 
نحـوه  تجـاری،  مد   ل هـای  اسـتراتژیک، 
مد   یریـت زنجیـره ارزش و اکوسیستم هاسـت 
نشـان د   هند   ه  بازپس گیـری  توانایی هـای  و 
پایـگاه  هماهنگ سـازی  د   ر  شـرکت  توانایـی 
د   ارایـی خـود   ، تبد   یـل منابـع و فرایند   هـا بـه 
ترکیبات ارزشـمند    جد   ید    و ایجـاد    قابلیت های 
 Jantunena،( جد   یـد    از طریـق یاد   گیری اسـت
.)Tarkiainena، Charib، & Oghazic ، in press

از نظر ساختار سازمانی
بـه  می تـوان  امـروزه  چالش هـای  از 
رقابت هـای  کار،  مرزهـای  جابه جاشـد   ن 
سـرعت  و  جمعیتـی  تحـوالت  شـد   ید   ، 
بـرای  سـازمان ها  کـرد   .  اشـاره  د   گرگونـی 
شـیوه های  تغییـرات،  ایـن  بـا  سـازگاری 
ایـن  از  یافته انـد   . یكـی  عملیاتـی جد   یـد   ی 
اسـت.  سـاختار  مجـد   د     طراحـی  شـیوه ها 
نكتـه ای کـه بایـد    بـه آن توجـه د   اشـت این 
را  حقیقـت  ایـن  همـه  امـروزه  کـه  اسـت 
قبـول د   ارنـد    کـه تغییـر امـری همیشـگی و 
پابرجاسـت. پس اگر سـازمان ها را از روز اول 
بـه صورتـی طراحـی کنیـم کـه پیكربنـد   ی 
تغییـر آسـان تر  باشـد   ،  تغییـر  قابـل  آن هـا 

می گیـرد   . کمتـری  وقـت  و  می شـود    
د   ر سـاختار سـازمان های رسـانه ای بـا توجه 
یكد   یگـر  بـا  افـراد     اسـت  نیـاز  این کـه  بـه 
هماهنگـی شـفاهی و چهره به چهـره د   اشـته 
باشـند    و بتواننـد    بـه راحتـی مسـائل را بـا 
مد   یـران خـود    د   ر میـان بگذارنـد    رسـمیت 
این کـه  بـه  توجـه  بـا  باشـد   .  پاییـن  بایـد    
سـرعت د   ر سـازمان های رسـانه ای از اهمیت 
زیـاد   ی برخورد   ار اسـت، بنابرایـن، تمرکز د   ر 
ایـن سـازمان ها نیز باید    پایین باشـد   . کاهش 
سلسـله مراتـب سـازمانی باعـث سـرعت د   ر 
انجـام د   اد   ن  د   ر  سـرعت  و  تصمیم گیـری 
کارها می شـود   . بنابراین، الزم اسـت سلسـله 
مراتـب سـازمانی د   ر سـازمان های رسـانه ای 
د   ر  موفقیـت  رمـز  ارتباطـات  باشـد   .  کوتـاه 

هـر سـازمانی اسـت. بنابرایـن سـازمان های 
رسـانه ای بایـد    تـا آن جـا کـه ممكـن اسـت 
کارکنـان  میـان  را  سـازمانی  ارتباطـات 
خـود    افزایـش د   هنـد   . بـا توجـه بـه این کـه 
سـازمان های رسـانه ای د   ر محیـط پیچید   ه و 
متغیری مشـغول فعالیت اند    استاند   ارد   سـازی 
و  نـد   ارد     جایـی  سـازمان ها  این گونـه  د   ر 
د   ر  کـرد   .  اسـتاند   ارد     نمی تـوان  را  کارهـا 
اسـت  الزم  گاهـی  رسـانه ای  سـازمان های 
یـک نفـر چند   یـن کار را به صـورت هم زمان 
انجـام بد   هـد    مثـال یک نفـر به تنهایـی برای 
تهیـه گـزارش اقـد   ام می کنـد    کـه عـالوه بر 
سـرد   بیری بایـد    کارگرد   انـی و تد   ویـن هـم 
انجـام د   هد    بنابرایـن د   ر این سـازمان ها الزم 
اسـت تخصص گرایی کم شـود   . سـازماند   هی 
و تقسـیم کار د   ر سـازمان های رسـانه ای باید    
بـر اسـاس ویژگی هایی همچون سـن، طبقه 
انجـام  پراکند   گـی جغرافیایـی مخاطبـان  و 

شـود    )رضایـی، 1393(. 

از د   ید   گاه الگوبرد   اری 
الگوبـرد   اری رویكـرد   ی سـاختار یافتـه برای 
تغییـر و تحـول اسـت تـا بررسـی کنـد    چـه 
سـازمان  اسـت.  تغییـر  نیازمنـد     چیـزی 
طریـق  از  را  بهبـود     فرصت هـای  می توانـد    
الگوبـرد   اری  یـا  فراینـد     تحلیـل  تجزیـه  و 
شناسـایی کنـد   . سـازمان های یاد   گیرنـد   ه و 
الگوهـای  می تواننـد     مجـازی  سـازمان های 
مناسـبی برای سـازمان های رسـانه ای باشند    

.)1393 )رضایـی، 

سازمان یاد   گیرند   ه
سـازمان  کاربـرد   ي  د   ید   گاهـی  بـا  گارویـن 
معرفـی  سـازمانی  را  یاد   گیرنـد   ه  همـواره 
انتقـال  می کنـد    کـه د   ر خلـق، اکتسـاب و 
رفتـارش  جایگزینـی  و  تعد   یـل  و  د   انـش 
د   ارد     مهـارت  جد   یـد     بینـش  و  د   انـش  بـا 
)حق شـناس، 1394(. پیتـر سـنج )1990( 
تعریـف  این گونـه  را  یاد   گیرنـد   ه  سـازمان 
می کنـد   : »سـازمان یاد   گیرنـد   ه مكانی اسـت 
کـه کارکنـان سـازمانی بـه صـورت مـد   اوم 

ظرفیت هـا و اسـتعد   اد   های خود    را گسـترش 
می د   هنـد    تـا نتایـج مطلـوب و مـورد    نظـر 
سـازمان را تامیـن کننـد    و الگوهـای جد   یـد    
گسـترد   ه ای جهـت تفكـر د   ر سـازمان فراهم 
یاد   گیرنـد   ه  سـازمان های  سـاختار  نماینـد   . 
بـه صـورت ارگانیكـی مسـطح )غیرسلسـله 
مراتبـی(، غیرمتمرکـز و با حد   اقـل رویه های 
)سـیاح،  اسـت.«  کار  محیـط  د   ر  رسـمی 
ثابـت  بود   جـه ای  کـه  سـازمانی   .)1394
را  رقابـت  د   ریافـت می کنـد   ، سـازمانی کـه 
احسـاس نمی کند   ، سـازمانی که پاسـخگوی 
از  کـه  سـازمانی  و  نیسـت  عملكرد   هایـش 
حمایـت غیرمنطقـی برخـورد   ار اسـت هرگز 
نیـازی بـرای آموختـن احسـاس نمی کنـد   . 
یاد   گیرنـد   ه  سـازمانی  آن  کـه  بـرای  پـس 
د   اشـته باشـیم بایـد    آن را د   ر محیـط رقابتی 
رشـد    د   هیم )رضایـی، 1393(. یک سـازمان 
رسـانه ای جهت بقا همانند    د   یگر سـازمان ها، 
نیازمنـد    یاد   گیـري از محیـط د   اخـل و خارج 
مطالعـات  اسـاس  بـر  می باشـد   .  سـازمان 
سـازمان ها،  موفق تریـن  شـد   ه،  انجـام 
سـازمان هاي یاد   گیرنـد   ه هسـتند   ، از ایـن رو 
یاد   گیـري  جد   یـد     پاراد   ایـم  مرکزیـت 
اسـت. یعنـی سـازمان هایی موفق ترنـد    کـه 
زود   تـر، سـریع تر و بهتـر از رقبـا یـاد    بگیرند  
سـازمان  بنابرایـن   .)1394 )حق شـناس، 
یاد   گیرنـد   ه بـرای یک سـازمان رسـانه ای که 
الزمـه اش سـرعت واکنش د   ر برابـر تحوالت 
و نیـز بهره گیـری صحیح از نیروهای بسـیار 

خـالق و نـوآور اسـت مناسـب اسـت.

سازمان مجازی
با توسـعه فناوری های ارتباطـات و اطالعات، 
سـازمانی  سـاختار  از  جد   یـد   ی  شـكل 
به وجـود    آمـد   ه کـه آن را سـازمان مجـازی 
میـان  تـازه  تلفیـق  نوعـی  کـه  نامید   ه انـد    
گروه هـا و واحد   هـای پراکنـد   ه ای اسـت کـه 
بـه کمـک شـبكه های ارتباطی با هـم پیوند    
خورد   ه انـد   . سـازمان های مجـازی نمونه ای از 
سـازمان های آینـد   ه ای هسـتند    کـه د   ر آن ها 
بـه  عملیـات  و حجـم  وسـعت  پیچید   گـی، 

گونـه ای اسـت کـه د   یگـر نمی تـوان آن ها را 
بـه صـورت سـازمانی متمرکـز و واحـد    اد   اره 
کـرد   ، بلكـه بـرای اد   امـه کار آن هـا، نیـاز بـه 
به طورکلـی  اسـت.  متفاوتـی  سـاختارهای 
کوچـک  واحد   هـای  مجـازی  سـازمان  د   ر 
و  ارتباطـی  سیسـتم های  بـا  خود   کفـا  و 
اطالعاتـی بـه هم پیونـد    می خورنـد    و نتیجه 
ایـن همبسـتگی کوچـک شـبكه عظیمی از 
بـه  قـاد   ر  کـه  می آیـد     به وجـود     سـازمان ها 
انجـام ماموریت هـای بـزرگ اسـت. د   ر ایـن 
نـوع سـازماند   هی د   یگر الزم نیسـت که همه 
افـراد    مـورد    نیـاز د   ر آن واحـد    د   ر یـک محل 
جمع شـوند    تـا کار معینـی انجام شـود    و به 
جـای آن کـه حالـت سـكون و ثبـات د   اشـته 
باشـد    نمایانگـر شـكل جد   یـد   ی از سـاختار 
اسـت کـه انعطاف پذیـر، پویـا و خود   گـرد   ان 
اسـت )میرزایی اهرنجانی & بزرگی، 1385(.
د   الیل متعدد   ی برای مجازی شدن سازمان ها 
)به ویـژه سـازمان های رسـانه ای( وجود    د   ارد    

که اهم آن عبارتند از:
می شـود     موجب  سرعت،  عامل  به  توجه   
شود     کوتاه تر  )خدمات(  تولید  چرخه های 
نیازهای  به  پاسخگویي  زمان  بنابرایـن 

مي شود   .   کمتر  ذي نفعـان  و  مشتریان 
 وفاد   اری حرفه ای )اخالق حرفه ای( مهم تر 
از وفاد   اری سازماني )اخالق سازماني( اسـت 
و بین زندگي کاری و زندگي د   ر منزل ارزش 
مساوی قایل اسـت؛ این طرز تلقي سازمان را 

به سمت مجازی شدن هدایت مي کند. 
 تاکید بر سرمایه فكری به جای سرمایه های 
بُعد  د   ر  که  مشكالتي  و  هزینه  فیزیكي، 
مسـافت وجود    د   ارد    د   ر این نوع سازمان ها به 

حداقل ممكـن مـی رسد. 
 اقتصاد    تولید محور به اقتصاد    اطالعات محور 
یک  فكری  محتوای  ارزش  و  مي شود     مبدل 
آن  فیزیكي  محتوای  ارزش  از  بیشتر  محصول 

بود   .  خواهد 

مقاومت د   ر برابر تغییر
حالـت  سـه  د   ر  می تـوان  را  سـازمان  یـک 
مجـزا تصـور کرد   . سـازمانی کـه از این تغییر 
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و تحوالت اسـتقبال می کند    و چه بسـا از آن 
د   ر جهـت سـود   د   هی و اصـالح هرچه بیشـتر 
سـازمان بهره گیـري خواهـد    کرد   . سـازمانی 
کـه د   ر مقابـل این تغییـر، بی تفـاوت خواهد    
بـود    و د   رواقـع امیـد   ي به توسـعه، پیشـرفت 
ایـن  از  نـد   ارد   . غیـر  آینـد   ه خـود     بهبـود     و 
د   ر  کـه  هسـتند     سـازمان هایی  حالـت،  د   و 
مقابـل تغییـر و تحـوالت سـازمانی مقاومت 
می کننـد    و به د   لیـل وجود    مـوارد   ي از قبیل 
عـاد   ت بـه وضـع موجـود    سـازمان، نیـاز بـه 
کسـب مهارت هـاي جد   یـد   ، تـرس از آینـد   ه 
سـازمان، نیـاز بـه برقـراري ارتباطـات قـوي 
شـغلی،  امنیـت  عـد   م  احسـاس  سـازمانی، 
اختـالل د   ر فعالیت هاي گروهی د   ر سـازمان، 
سـازمانی،  سـطوح  و  سـاختار  د   ر  اختـالل 
)حق شـناس،  ند   ارنـد     تغییـر  بـه  تمایلـی 
1394(. معمـوال افراد    سـازمان نیز د   ر مقابل 
تغییـر و تحـوالت واکنـش1 نشـان مي  د   هند   ، 
مي تـوان  را  افـراد     واکنـش  به طورکلـي 
بـه سـه د   سـته کلـي هماننـد    آنچـه د   ر بـاال 
د   ربـاره مقاومت سـازمانی گفته شـد    تقسـیم 
می کننـد   ، امـا بعضی پژوهشـگران پنـج نوع 

رفتـار را بـرای افـراد    برشـمرد   ه اند   :
ـ انـكار2 کرد   ن که واکنشـی روان شناسـانه و 

اسـت. غیرعامد   انه 
کـه  انگاشـتن  ناد   یـد   ه  و  کـرد   ن  تغافـل3  ـ 

اسـت. عامد   انـه 
ـ مقاومت4 د   ر برابر تغییر.

ـ پذیرش5 تغییر.
بـرای  مناسـب  کـه  کـرد   ن  پیشـنهاد   6  ـ 
سـازمان های  و  یاد   گیرنـد   ه  سـازمان های 

اسـت. رسـانه ای 
تعریـف رسـمی مقاومـت د   ر مقابـل تغییـر، 
هـر رفتار یا واکنشـی اسـت که نشـان د   هند   ه  
عـد   م تمایـل شـخص بـه ایجـاد    یـا حمایـت 

1 . reaction
2 . denying
3 . ignoring
4 . resisting
5 . accepting
6 . anticipating

از تغییـر مـورد    نظـر باشـد   . چنیـن مقاومتی 
همیشـه بد    نیسـت د   رواقـع مقاومـت بهتر از 
بي تفاوتـي اسـت. بهتریـن کارگـزاران تغییر، 
عقیـد   ه د   ارنـد    کـه مقاومـت د   ر مقابـل تغییر 
آن  از  می تـوان  کـه  اسـت  بازخـور  نوعـی 
بـرای تسـهیل اهـد   اف تغییـر اسـتفاد   ه کرد   . 
افـراد    د   ر  آن هـا اظهـار می د   ارنـد    زمانی کـه 
چیـز  از  می  کننـد     مقاومـت  تغییـر  مقابـل 
مهمـی د   فـاع می کننـد   ، چیـزی کـه بـه نظر 
می  رسـد    بـا وقـوع تغییـر مـورد    تهد   یـد    قرار 

گیـرد    )عبـود   ی، 1388(. 
از بعضـی د   الیـل مقاومـت د   ر مقابـل تغییـر 
می تـوان بـه عـاد   ت بـه وضـع موجـود   ، نیـاز 
بـه صـرف وقـت بـرای آموختـن مهارت های 
تـازه، تـرس و ابهـام از آینـد   ه، د   الیـل مالـی 
و اقتصـاد   ی، ارتباطـات کـم و غیرموثر، سـن 
بیشـتر و محافظـه کاری، بـه خطـر افتـاد   ن 
امنیـت، تـرس از اختـالل د   ر روابـط گروهی 
و اجتماعـی موجـود    و تـرس از اختـالل د   ر 

مبانـی نفـوذ و قـد   رت اشـاره کرد   .

غلبه بر مقاومت د   ر مقابل تغییر 
تغییـر  برابـر  د   ر  مقاومـت  زود   تـر  چـه  هـر 
شـناخته شـود    و طـی فراینـد    تغییـر بـه آن 
محـض  بـه  اسـت.  بهتـر  شـود   ،  پرد   اختـه 
شـد   ،  د   اد   ه  تشـخیص  مقاومـت  این کـه 
مباحثـات  انجـام  بـا  تغییـر،  کارگـزاران 
نفربه نفـر و یـا تبییـن موضـوع بـه گروه هـا، 
افـراد    را بـرای د   رک منطـق تغییـر، آمـوزش 
روش  ایـن  می کننـد   .  آمـاد   ه  و  می  د   هنـد    
زمانی کـه مقاومت بـه علت فقـد   ان اطالعات 
یـا اطالعات ناد   رسـت بـه وجود    آمد   ه باشـد   ، 
کـه  این جاسـت  امـا مشـكل  اسـت؛  مفیـد    
فراینـد    ارتبـاط و آمـوزش هنگامی کـه افـراد    
زیاد   ی را شـامل شـود    بسـیار وقت  گیر است. 
بعضـی اسـتراتژی های غلبـه بـر مقاومت د   ر 
برابـر تغییـر بـه ایـن شـرح اسـت )عبـود   ی، 
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مشـارکت و د   رگیـری ذهنـی و عاطفـی: بـه 
افـرد    اجـازه می د   هد    تـا د   ر طراحـی و اجرای 
تغییـر یـاری رسـانند    و از طریـق تشـكیل 

بـه  مربـوط  کمیته هـای  و  کار  گروه هـای 
تغییـر خد   مـت نماینـد   . ایـن روش وقتی کـه 
مد   یـر یـا عامـل تغییر همـه اطالعـات مورد    
نیـاز بـرای طراحـی تغییـر را ند   اشـته باشـد    
بسـیار مناسـب اسـت. اگرچـه ایـن فراینـد    
زمـان بسـیاری می  طلبـد   ، ولـی یـک مزیـت 
بـزرگ د   ارد    و آن ایـن اسـت کـه افـراد   ی که 
د   ر طراحـی یـک تغییـر مشـارکت می کننـد    
نسـبت بـه اجـرای آن بـه میـزان بسـیاری 

احسـاس تعهـد    خواهنـد    د   اشـت.
روش تسـهیالت و حمایـت: د   ر مـوارد   ی کـه 
مقاومـت د   ر مقابـل تغییـر عمد   تـا بـه علـت 
ایجـاد    تسـهیالت و  باشـد     مسـائل تطبیـق 
حمایـت پاسـخ مناسـبی اسـت. د   ر چنیـن 
بـرای  قـوی  احتمـال  بـه  افـراد     شـرایطی 
می کننـد   ،  بسـیاری  تـالش  تغییـر  اجـرای 
و  محد   ود   یت هـا  وجـود     علـت  بـه  ولـی 
می  شـوند   .  خـورد   ه  سـر  بیرونـی  مشـكالت 
یـک مد   یـر خـوب با د   اشـتن نقـش حمایتی 
و تـالش بـرای ایجاد    تسـهیالت جهـت اد   مه 
کمـک  می توانـد     برنامه ریـزی شـد   ه  تغییـر 
گوش کـرد   ن  بـا  کار  ایـن  و  بكنـد     شـایانی 
فعـال به شـكایات و مسـایل و ارائـه آموزش 
بـا روش هـای جد   یـد    و کمک به چیره شـد   ن 

بـر فشـارهای عملكـرد   ی عملـی اسـت.
فـرد   ی  زمانی کـه  توافـق:  و  مذاکـره  روش 
از  را  چیـزی  آشـكارا  تغییـر،  نتیجـه  د   ر 
د   سـت می د   هـد    بسـیار سـود   مند    اسـت. د   ر 
ایـن روش مد   یـران بـا پیش بینـی مقاومـت 
از  تغییـر  شـروع  از  قبـل  افـراد   ،  سـوی  از 
طریـق مذاکـره بـا مقاومت کننـد   گان بالقـوه 
یـا بالفعـل و ایجـاد    انگیـزه د   ر آن هـا، موانـع 
مي رسـانند   . ممكـن  حد   اقـل  بـه  را  تغییـر 

روش د   سـتكاری و جلـب همـكاری: بعضـی 
اوقـات مقاومـت د   ر برابـر تغییـر را می تـوان 
از طریـق د   سـتكاری و جلـب همـكاری نیـز 
مد   یریـت کـرد   . د   ر ایـن روش از تالش هـای 
اسـتفاد   ه  افـراد     روی  تاثیـر  بـرای  پنهانـی 
می  شـود   . ایـن کار از طریـق ارائـه اطالعاتـی 
کـه هد   فمند   انـه و بـه د   قت برگزید   ه شـد   ه اند    
و سـاختار بند   ی آگاهانـه وقایـع، به طوری که 

تغییـر حد   اکثـر حمایـت را د   ریافـت کنـد    یا 
از طریـق اعطـای پاد   اش به رهبـران مقاومت 
امكان پذیـر  حمایت شـان  جلـب  برابـر  د   ر 
سـایر  زمانی کـه  روش هایـی  چنیـن  اسـت. 
روش هـا موثـر نباشـند    یـا گـران باشـند   ، به 
کار می رونـد   ؛ ولـی زمانی کـه افـراد    د   ریابنـد    
کـه بـه زیرکـی تحـت نفـوذ قـرار گرفته انـد    
ایـن روش ها به سـاد   گی مشـكالتی را فراهم 

می آورنـد   .
روش  تصریحـی:  یـا  تلویحـی  اجبـار  روش 
افراطـی د   یگـر، اجبـار تلویحـی یـا تصریحی 
اسـت کـه افـراد    را واد   ار بـه پذیـرش تغییـر 
می کنـد   . اجبار معمـوال زمانی بـه کار می رود    
کـه سـرعت د   ر کار موضـوع حیاتـی باشـد    
یـا عامـل تغییـر، قـد   رت قابـل مالحظـه ای 
سـریع  می توانـد     روش  ایـن  باشـد   .  د   اشـته 
باشـد    و بـر مقاومـت غلبه کنـد   ، اگرچه خطر 
نیـز د   ربـرد   ارد   .  را  آزرد   ن د   یگـران  و  اهانـت 
افـراد   ی کـه ایـن روش د   ر مـورد    آن هـا اجرا 
می شـود   ، ممكـن اسـت از مد   یـر یـا عامـل 
بـد   ون  این کـه  یـا  شـوند     عصبانـی  تغییـر، 
هیچ احسـاس تعهد    واقعی نسـبت بـه تغییر 
بـه حـال خـود    رهـا شـوند   .  اجـرای آن،  و 
همان طـور که لویـن می گویـد   : »روش اجبار 
ممكـن اسـت بـه خـروج از انجمـاد    کمـک 
کنـد   ، ولـی به انجمـاد    مجد   د    کمـک چند   انی 

نمی کنـد   .« 
کـه  می د   هنـد     نشـان  مطالعـات  بعضـی 
عزت نفـس،  ماننـد     صفاتـی  بـا  مقاومـت 
بد   بینـی  و  کنتـرل  کانـون  مخاطره پذیـری، 
بعضـی  همچنیـن  اسـت.  پیشـگویی  قابـل 
صاحب نظـران افـراد   ی بـا صفات شـخصیتی 
)نیـاز  تغییـر  برابـر  د   ر  یكنواخت طلبـی 
کارکنـان بـه حفظ وضـع  موجـود   (، واکنش 
هیجانی هایـی د   ر برابـر تغییـر )واکنش هایی 
د   اد   ن  د   سـت  از  و  روانـی  فشـار  قبیـل  از 
کنتـرل از سـوی کارکنان به هنـگام مواجهه 
معطـوف  )نـگاه  کوته اند   یشـی  تغییـر(،  بـا 
بـا  نیازمند   ی هـای کوتـاه مـد   ت تغییـر  بـه 
هـد   ف پرهیـز از صـرف انـرژی بـرای تحقـق 
)انعطاف پذیـری  جمود   شـناختی  و  تغییـر( 
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ذهنـی انـد   ک د   ر قبـال تغییـر( را مقـاوم د   ر 
برابـر تغییـر می د   اننـد    )هاد   وی نـژاد    و تمد   ن، 

.)1393

نتیجه گیری و پیشنهاد   ها
تشـكیل  سیسـتم هایی  زیـر  از  سـازمان ها 
شـد   ه اند    کـه متقابـال بـه یكد   یگر وابسـته اند   . 
تاثیرگـذارد   ن بـر  نمی تـوان یكـی را بـد   ون 
د   یگـران تغییـر د   اد   . برای مثـال اگر مد   یریت، 
فرایند   هـای تكنولوژیـک را بـد   ون تغییرد   اد   ن 
صورتـی  بـه  سـازمان  سـاختار  همزمـان 
متناسـب بـا آن تغییـر د   هد    نامحتمل اسـت 
کـه تغییر د   ر فنـاوری مورد    قبـول قرار گیرد    
د   ر  به ویـژه  مسـئله  ایـن   )1390 )بخشـی، 
محیـط  د   ارای  کـه  رسـانه ای  سـازمان های 
پیچیـد   ه ای هسـتند    حائـز اهمیـت می شـود    
کـه بـه نمونـه ای از آن د   ر تحـول از د   یـد   گاه 

نظریه هـای ارتباطـی اشـاره شـد   . 
د   ر  تحول  و  تغییر  د   ر  نکات  برخی  مرور 

سازمان های رسانه ای:
رسـانه ای  سـازمان های  د   ر  تحـوالت   .1
بایـد    بـه سـمت ایجـاد    سـازوکارهایی جهت 
کاهـش اسـترس و بهبـود    عملكـرد    کارکنان 
باشـد   . همچنیـن کاهـش احتمال بـروز خطا 

د   ر تولیـد   ات منتشـر شـد   ه.
بخـش  د   ر  به ویـژه  گسـترد   ه  تغییـرات   .2
رسـانه ای  سـازمان  شـد   ه  موجـب  فنـاوری 
اتخـاذ  بلند   مـد   ت  اسـتراتژی های  نتوانـد    
کنـد    بنابرایـن بـه نظـر می رسـد    تغییـرات 
گام بـه گام بـا د   ر نظرگرفتن شـرایط محیطی 
د   اخلـی و خارجی د   ر سـازمان های رسـانه ای 

باشـد   . مناسـب تر 
3. د   رگیـری مد   اوم سـازمان های رسـانه ای با 
قوانیـن مصـوب و فرهنـگ جامعه نیـز نوعی 

تحـوالت گام بـه گام را می طلبد   .
4. نـوآوری الزمـه تحـول سـازمانی اسـت و 
د   ر سـازمان های رسـانه ای کـه مشـخصه آن 
نیروی انسـانی خالق اسـت به نظر می رسـد    
نیـروی انسـانی بـا ضـرورت تغییـر همـراه 
باشـد    و سـازمان شـاهد    مقاومت هایی از نوع 
احسـاس عد   م لزوم تغییر نباشـد   . اسـتفاد   ه از 

روش هـای د   یگـر ذهنـی، مذاکـره و حمایت 
بـرای غلیـه بـر مقاومت هـا د   ر سـازمان های 

رسـانه ای مناسـب تر اسـت.
5. تمایـل بـه خود   مختـاری و اسـتقالل د   ر 
نیروهـای خـالق و خطـی نبـود   ن فرایند   هـا 
نـوع  از  واکنش هایـی  می شـود     موجـب 
تغییـرات  برابـر  د   ر  نشـان د   اد   ن  سرسـختی 
بـه د   لیـل عـد   م پذیـرش رهبـران تغییـر یـا 
برنامه ریـزی تحـول د   ر ایـن سـازمان ها بروز 
د   اشـته باشـد    که این لـزوم توجه بـه رهبری 
سـازمان های  د   ر  تغییـرات  جهـت  مناسـب 

می د   هـد   . نشـان  را  رسـانه ای 
6. بـه نظـر می رسـد    سـازمان های رسـانه ای 
د   ر  تد   ریجـی  تغییراتـی  بـه  نیـاز  همـواره 
سـطح عملیاتی د   اشـته باشـند    که د   ر پاسـخ 
بـه تغییرات تكنولـوژي، قوانین و سـاختارها 

انجـام می شـود   .
گاهـی  رسـانه ها  د   ر  فنـاوری  تغییـرات   .7
سـطح  د   ر  تغییراتـی  اعمـال  بـه  منجـر 
یـک  کـه  آن گاه  می شـود   ،  اسـتراتژیک 
رسـانه نیـاز بـه تغییـر د   ر پلتفـرم یـا تغییـر 
د   ر قالب هـای محتوایـی و نیـاز بـه ترکیـب 
هنـری  و  متخصـص  نیروهـای  از  جد   یـد   ی 

می کنـد   .
همان طـور کـه اشـاره شـد    به رغـم اهمیـت 
د   ر سـازمان های  تحـول سـازمانی  و  تغییـر 
رسـانه ای با توجه به تغییرات سـریع فناوری 
و نیـاز بـه انطبـاق بـا قوانیـن و ارزش هـای 
جامعه، گسـترد   گی و تنـوع مخاطب د   رگیر با 
رسـانه؛ اما هیچ پژوهشـی منحصر به محیط 
د   اخلـی و خارجی سـازمان های رسـانه ای د   ر 
ایـران انجـام نشـد   ه اسـت. مقـاالت مـروری 
ارائـه  حـوزه  ایـن  د   ر  کـه  نیـز  محـد   ود   ی 
شـد   ه اند   ، مقـاالت د   انشـجویی هسـتند    کـه 
عـد   م توجـه بـه ایـن مسـئله مهـم د   ر مراکز 
علمـی پژوهشـی و حتی رسـانه ای را نشـان 
می د   هـد   . البتـه د   ر توجیـه ایـن بی توجهـی 
ایـن نكتـه نیـز قابـل تامل اسـت کـه رقبا از 
مهم تریـن عوامـل تغییرنـد    و ایـن د   ر حالـی 
اسـت کـه سـازمان های رسـانه ای د   ر کشـور 
مـا تـا سـال های اخیر کمتـر محیـط رقابتی 

د   یـد   گاه  د   ر  همچنیـن  د   ید   ه انـد   !  خـود     بـه 
یاد   گیرنـد   ه  سـازمان های  و  الگوبـرد   اری 
بود   جـه  کـه  سـازمان هایی  شـد     گفتـه 
ماننـد     می شـود     تزریـق  آن هـا  بـه  ثابتـی 
کشـور  مطـرح  مطبوعـات  و  خبرگزاری هـا 
مـا هیـچ گاه بـه سـمت یاد   گیـری و تغییـر 
جهـت بهبـود    نخواهنـد    رفـت. بـا ایـن حال 
بـا ظهـور رسـانه های اجتماعـی و ناتوانی د   ر 
فیلتـر کـرد   ن آن هـا از سـوی حاکمیـت کـه 
د   سترسـی مرد   م به رسـانه های فارسـی زبان 
خارجـی را فراهم کـرد   ه و همچنین موفقیت 
د   ر  غیرحاکمیتـی  و  مسـتقل  رسـانه های 
همچنیـن  و  عمومـی  افـكار  توجـه  جلـب 
نوسـانات اقتصـاد   ی و بعضی د   الیل سیاسـی 
بـا  نیـز  را  ثابـت  بود   جه هـای  تزریـق  کـه 
مشـكل مواجـه کـرد   ه تحـول سـازمانی د   ر 
بهبـود     مد   یریـت  و  رسـانه ای  سـازمان های 

اهمیـت بیشـتری پیـد   ا خواهـد    کـرد   .
د   و  از  پیشـنهاد    می شـود     راسـتا  د   ر همیـن 
منظـر بررسـی مـورد   ی تغییـر و تحـول د   ر 
رسـانه های د   اخلی و بررسـی از منظر محیط 
سـپهر رسـانه ای ایران و تاثیـر آن بر تغییر و 
تحـول د   ر سـازمان های رسـانه ای کشـورمان 
شـود   .  انجـام  کاربـرد   ی  پژوهش هـای 
همچنیـن بررسـی مقاومـت د   ر برابـر تغییـر 
د   ر مد   یـران سـازمان های رسـانه ای؛ مطالعـه 
مـورد   ی پند   اشـت مخاطبان از سـازمان های 
سـازمان های  بـرای  نیـز  جمعـی  رسـانه ای 
رسـانه ای کشـورمان بسـیار ضـروری به نظر 
می رسـد   . بررسـی مـورد   ی مواجهـه و نحـوه 
تحـول سـازمانی ناشـی از همـه گیرشـد   ن 
خـاص  به طـور  و  اجتماعـی  رسـانه های 
نیـز  تلگـرام  پیام رسـان  د   ر  کانـال  قابلیـت 
آموزه هـای ارزشـمند   ی را د   ر اختیـار مد   یران 
از  رسـانه ها جهـت مد   یریـت بهبـود    ناشـی 

تغییـرات فنـاوری خواهـد    گذاشـت.
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چکید���ه
شبکه  هاي اجتماعی به عنوان یک رسانه اجتماعی روي زند گی افراد ي که 
د ر آن ها عضو هستند ، نقش بسزایی د ارد . توسعه منابع انسانی و حل سریع و 
صریح مشکالت انسانی )مانند  بی سواد ي، بیماري، محرومیت و فقر( متمسک 
و متوسل به استفاد ه از فناوري پیشرفته می شوند . از این رو پید ایش زمینه هاي 
مناسب فکري و فرهنگی براي ارائه خد مات آموزشي به افراد  جامعه مستلزم 
پذیرش شبکه های اجتماعی است که این امر هم نیاز به فرهنگ سازی مناسب 
د ارد . تبلیغات د ر شبکه های اجتماعی، ابزاری مناسب براي بازاریابی خد مات 
د ر  تبلیغات  تاثیر  بررسي  هد ف  با  حاضر،  پژوهش  د رنتیجه  است.  آموزشي 
شبکه هاي مجازي اجتماعي بر بازاریابي خد مات آموزشي انجام گرفته است. 
این پژوهش، از لحاظ هد ف کاربرد ی و از لحاظ روش به صورت توصیفی 
است. نتایج حاصل از پژوهش نشان د اد  که تبلیغات د ر شبکه  هاي مجازي 

اجتماعي بر بازاریابي خد مات آموزشي تاثیر معناد اری د ارد . 
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