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 مدیریت رسانه و 
طراحی استراتژی در سازمان

چکیده
سازمان های رسانه ای به دلیل ماهیت چندوجهی و پیچیده خود نسبت به سایر سازمان ها از ویژگی های 
متمایزی برخوردارند. این امر موجب شده است برنامه ریزی راهبردی در سازمان های رسانه ای در عین وجوه 
که برای  کلی دارد  ابعاد  نیازمند طراحی متمایزی باشد. رسانه مانند هر سازمان دیگر  با سایر سازمان ها  تشابه 
تدوین استراتژی بر آن الزامات متکی است. بنابراین اولین سطح استراتژی، استراتژی سازمانی است. سطح دوم 
گستره انتشار  که نشأت گرفته از عواملی مانند مالکیت،  ع نوعی رسانه  که مختص رسانه است به تنو استراتژی 
که نتیجه سطح دوم است و از رسانه به رسانه تمایز استراتژی ها  ع رسانه است، برمی گردد. در سطح سوم  و نو
و  با ماهیت چندوجهی محصوالت  تعامل  از سیاست های عملیاتی رسانه در  به خوبی آشکار است نشأت گرفته 
با استراتژی برنامه های سرگرمی  کاالهای تولیدی در رسانه است. به عنوان نمونه استراتژی محصوالت خبری 
و تولید فیلم و سریال برای حضور در بازار و هدف گیری جامعه مخاطبان متفاوت هستند. در این مقاله ابتدا با 
استراتژی  تدوین  تمایزات  در  اصلی  عامل  به عنوان  رسانه ای  سازمان های  ویژگی های  رسانه،  مدیریت  تعریف 

تبیین و به اختصار الزامات هر سطح استراتژی در سازمان های رسانه ای بیان شده است.

کلیدی:  واژگان 
سازمان رسانه ای، استراتژی، مدیریت رسانه 

مقدمه 
چندان  عمر  ارتباطات  و  مدیریت  علم  دو  از  برخاسته  مستقل  میان رشته ای  علمی  شاخه  به عنوان  رسانه  مدیریت 
کشور و بیش از یک دهه در ایران از حضور این رشته در  ج  کمی بیشتر از دو دهه در خار طوالنی در دنیا نداشته است و تنها 
کنار دیگر شاخه های علمی می گذرد. اهمیت این رشته با توسعه تکنولوژی های ارتباطی و اینترنت دو چندان شده است و 

گسترده ای در جهان پیرامون آن صورت پذیرد. کوتاه، مطالعات  که در دوره ای  همین اهمیت سبب شده است 
کلی و توافق مشترکی بین محققان عرصه  انجام شده نشان می دهد در تعریف مدیریت رسانه یک نگاه  تحقیقات 
رسانه  ادبیات  در  است.  برخوردار  کسب وکار  مدیریت  ویژگی های  از  رسانه  مدیریت  معتقدند  گروهی  ندارد؛  وجود  رسانه 
 ایاالت متحده آمریکا، رویکردهای تعریفی بر اساس درک وظیفه ای از مدیریت است، پرینگل و استار در تعریف مدیریت 
که از طریق استفاده  کنترل دانست  رسانه می گویند: »مدیریت را می توان فرایند برنامه ریزی، سازمان دهی، اثرگذاری و 

)3 .p ,2006 ,Pringle/Starr( .هماهنگ از منابع انسانی و مادی اهداف سازمانی را تحقق می بخشد
کرده و معتقد است: »فرایند تصمیم گیری برابر  سیلویا و همکارانش مدیریت در رسانه را با فرایند تصمیم گیری تعریف 
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گروه ها به منظور دستیابی به اهداف تحت  با فرایند مدیریت است، تصمیم گیری را اختصاص منابع اندک از طریق افراد یا 
)1 .p ,2008 ,Sylvie et al( .»شرایط عدم اطمینان و ریسک می دانیم

به کارگیری  توانایی  و  کارکنان  در  انگیزه  ایجاد  و  نظارت  توانایی  از  عبارت  را  رسانه  مدیریت   ،1995 سال  در  شرمن 
که این تعریف به رسانه به عنوان یک  امکانات و منابع به شکلی سودآور و با صرفه اقتصادی تعریف می کند. طبیعی است 

بنگاه اقتصادی نگاه می کند و بیشتر ناظر به فعالیت های رسانه در بخش خصوصی است.
که آلباران در 2010 ارائه داده است، می گوید: »طبیعت در حال تغییر صنایع ارتباطی، مقدمه ای بر  در آخرین تعریفی 
اتخاذ یک نظریه جهانی در مورد مدیریت رسانه های الکترونیکی است. چالش های پیچیده و روزبه روز مربوط به مدیریت 
کابلی و مخابراتی، شناسایی یک نظریه واحد و اصلی را ناممکن می سازد«. بدین ترتیب  در رادیو، تلویزیون، تجهیزات 
کرده است.  کلی پیرامون آن را ناممکن  ع آن توافق بر سر یک تعریف  کارکردهای متنو پیچیدگی سازمان های رسانه ای و 
کلی در تعریف مدیریت رسانه به ماهیت چندوجهی این سازمان ها و نیز ماهیت چندوجهی  )آلباران، 2010( عدم توافق 
گستره انواع رسانه های مکتوب، دیداری، شنیداری، رسانه های الکترونیکی و  محصوالت آن برمی گردد و از طرف دیگر 
کرده اند، عامل اساسی در فقدان دستیابی به  که ادغام محتوای رسانه ای را امکان پذیر  مجازی و در نهایت فرارسانه ها 
تعریف جامعی در مدیریت رسانه است. مهم ترین دلیل عدم توافق بر سر تعریفی واحد از مدیریت رسانه ویژگی های ذاتی 

که در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قابل شناسایی است. رسانه است 

ویژگی های سازمان رسانه ای
که می تواند موجب بروز »تمایزات مدیریتی« در  سازمان های رسانه ای در هر جامعه از ویژگی های خاصی برخوردارند 

سازمان های رسانه ای با سایر سازمان ها باشد.
که راسل و دیگران قدرت را توانایی  کنشی یک سویه بود و همان گونه  گذشته مفهوم قدرت،  رسانه منبع قدرت: در 
کنش  کارایی ندارد زیرا مفهوم قدرت از  کرده اند. این تعریف در عین صحت، امروزه به تنهایی  کار از دیگری تعریف  گرفتن 

صرف به مفهومی میان کنشی تغییر یافته است.
جریان  کنترل  توانایی  »قدرت  و  است  قدرت«  همان  »اطالعات  گفته اند:  قدرت  تعریف  در  معاصر  اندیشمندان 
»تعریف  است:  گفته  خود  معروف  جمله  در  »شاتشونایدر«  محققان  از  یکی  ص  246(.   ،2014 )ولتمر،  است  اطالعات« 
گزینش عناوین و  کنترل جریان اطالعات نه فقط دربرگیرنده  کم است«.  جایگزین اطالعات، ابزار برتر در دست قدرت حا
که باید  ع اطالعاتی  چگونگی ارائه اخبار و اطالعات و پوشش تفسیر خبری در اذهان عمومی است، بلکه شامل تعیین نو
که در اختیار افراد قرار می گیرد، بر  که اخیرًا انجام شده است نشان می دهد اطالعاتی  پوشش داده شوند نیز است. تحقیقی 
کاندیدای  تصمیمات نهایی آن ها تأثیر مستقیم دارند. این مسئله می تواند تصمیم گیری شهروندان در انتخاب نماینده و 
خود باشد و یا تصمیم دولتمردان مبنی بر مشارکت در جنگ و یا عدم مشارکت در جنگ؛ به عبارت دیگر، افراد و سازمان ها 
گر در زمان تصمیم، اطالعات مختلفی در اختیار داشته باشند به  اغلب به شیوه های مختلفی اتخاذ تصمیم می کنند و ا
جنبه های مختلفی از مسئله، توجه ویژه ای نشان می دهند و بسته به اطالعات خود از برخی جنبه های آن چشم پوشی 
کردن روابط  اجتماعی و تأثیرگذاری  کنار توانایی دیگر رسانه برای جمعی  می کنند )ولتمر، 2014، ص 139(. این امر در 
از دولتی و  کانون توجه تمامی بخش های یک جامعه اعم  بر رفتارهای اجتماعی آحاد جامعه موجب شده است رسانه 
گروه ها و سازمان های دیگر باشد. هم چنین شکل گیری سازمان های دیوان ساالر  خصوصی و شهروندان عادی، احزاب، 
ارتباطی میان سازمان ها و محیط  ارتباط جمعی به عنوان پل  ارتباطات سازمانی سبب شد نقش وسایل  و پررنگ شدن 
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این نقش به ویژه در شرایط غیرعادی و بحرانی اهمیت چشمگیری می یابد.  کند.  را به عنوان منبع قدرت تبدیل  آنان 
کانون  که رسانه را به عنوان  کمیت ها ویژگی دیگری است  نقش واسطه گری وسایل ارتباط جمعی میان افکار عمومی و حا
و منبع قدرت تبدیل می کند. وابسته  شدن تمامی فعالیت های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی به فناوری های ارتباطی 
ائتالف های قدرت معنا می کند.  را به عنوان منبع برای شکل گیری  ارتباط جمعی  با مشتری، وسایل  ارتباط  و شیوه های 
فرهنگی،  و سازمان های سیاسی،  گروه ها  کمیت،  احزاب،  نیز حا و  اقشار مردم  و  افراد  تمامی  که  انبوه  گستره مخاطبان 
اقتصادی و اجتماعی است و نیاز آنان به اطالعات آن را به منبع قدرت تبدیل می کند. تبدیل شدن اطالعات به عنوان یك 
گون متن، صوت، تصویر و غیره، ظرفیت وسایل ارتباط جمعی  گونا کاال و ظرفیت ذاتی آن برای تولید به اشکال  محصول و 

برای بازیگری در صحنه قدرت را به شدت افزایش داده است.

رسانه و اشتغال صنعتی و هنری
در  جدیدی  صنعتی  اشتغاالت  سرچشمه  چاپ،  مانند  ارتباطی  فناوری های  نخستین  با  خود  ظهور  آغاز  از  رسانه ها 
جوامع شدند. با توسعه آن تا عصر حاضر باالترین حجم اشتغال در عرصه خدمات متعلق به عرصه ارتباطات و اطالعات 
است، به  گونه ای که اقتصاد اطالعاتی بخش عظیمی از فعالیت های بنگاه های تجاری را تشکیل داده است. فناوری های 
که به عنوان مشخصه بارز فعالیت های اقتصاد جهانی  نوین عرصه فعالیت های اقتصاد شبکه ای را به وجود آورده است 

در همه زمینه ها است. )کاستلز، 1382(
کارکرد  کردن اوقات فراغت اعضای جامعه  که به منظور پر  که با ظهور سینما و تلویزیون  شکل گیری صنایع فرهنگی 
کسب وکار بوده است. ولتمر درباره رسانه هایی  یافت، عاملی در تبدیل رسانه ها به عنوان بنگاه اقتصادی و ایجاد محیط 
کسب  که به دنبال سود هستند، عمدتًا به دنبال  که با مالکیت خصوصی اداره می شود، می نویسد: »آن دسته از مالکانی 
از تنش های  را  ع خود  امور رسانه هستند. آن ها سعی می کنند رسانه های متبو از طریق پیشبرد  اقتصادی  موفقیت های 
کاماًل سیاسی هستند و معمواًل هم در سیاست دخالت می کنند و این دخالت  که خود افرادی  سیاسی دور نگه دارند، هرچند 
در سیاست را از طریق البی گری یا از طریق نوشتن مقاالت در روزنامه های خود به پیش می برند«. )ولتمر، 2014، ص 168(

خلق  برای  عاملی  بلکه  زدند  رقم  تبلیغات  طریق  از  را  انبوه  مصرف  بازار  نه تنها  خود  انبوه  تولید  با  فرهنگی  صنایع 
چهره های  و  جلوه  فرهنگی  صنایع  اعتبار  به  هنری  خلق  و  شدند  رایانه ای  بازی های  و  انیمیشن  مانند  جدید  هنرهای 

که هنر ماشینی و ماشین هنر فراتر از هنرهای فردی انسانی نتیجه و خروجی آن بود. گرفت  جدیدی به خود 
فعالیت  را محور اصلی  اقتصادی  فعالیت  که  و رسانه های  اقتصادی معنا می شود  با رسانه در عرصه  اشتغال  رابطه 
کسب سود بیشتر و تجاری سازی رسانه دارند. در این عرصه برخی محققان  خود می سازند اغلب خصوصی اند و به دنبال 
از سیاست می شود. ولتمر معتقد است »رسانه های تجاری بهترین  کردن رسانه باعث دور شدن آن ها  معتقدند تجاری 
جنبش  بین  تناقض  رسانه،  سیاسی  نهاد  و  اقتصادی  سازمان  دوگانه  ماهیت  و  هستند؛  رسانه  سیاسی  استقالل  ضامن 
خودمحورانه سودآوری و جنبش مدنی حفظ منافع عمومی، مشخص کننده مشی رسانه های ارتباط جمعی در تولید پیام 

برای مصرف توسط مخاطبان است«. )ولتمر، 2014، ص 164(
که اساس و محور آن ها را بازار تشکیل  که رسانه هایی  عرصه اقتصاد همواره با بازار رقابت عجین است و طبیعی است 
که روش سازمان دهی ارتباطات عمومی را تعلیم می دهند. ورود رسانه به  می دهد، به عنوان رسانه هایی تلقی می شوند 
ابزار فرهنگی نگاه نشود بلکه به آن ها به عنوان یک  اقتصاد و تجارت سبب شد دیگر به رسانه ها به عنوان یک  عرصه 
گرفته  کم بر این صنعت به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف رسانه ها در نظر  صنعت نگاه شود و تغییر قوانین و مقررات حا
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شد. در اروپا، اتحادیه اروپا نقش بازتعریف رسانه ها به عنوان یک صنعت با محوریت مصرف کننده )نه یک نهاد عمومی( 
که بخش رادیو و تلویزیون دولتی در کشورهای اروپایی به عنوان  گرفت. نتیجه این رویکرد چنان شد  را خود رأسًا بر عهده 

گرفتند. یک فرم سازمانی غیرتجاری از ارتباطات جمعی تحت فشار شدید قرار 

رسانه و تولیدات فرهنگی و خلق معنا در جامعه
که در عصر حاضر بدون وسایل ارتباط جمعی  تعامالت فرهنگی میان اعضای جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است 
گون هنر  گونا تقریبًا غیرممکن است. در این میان، ظرفیت های رسانه ای برای تلفیق میان خالقیت ذهن انسان و وجوه 
که به طور  که رسانه تنها سازمانی است  منجر به افزایش تولیدات فرهنگی و خلق مفاهیم و معانی جدید در جامعه شد، چرا 
کلیشه،  الگو، افق های جدید، ادغام افق ها،  ح واره، هنجار، باور، ارزش،  هم زمان می تواند به خلق واقعیت، انگاره،  طر

گفتمان جدید و تصویرسازی پیرامون موضوعات مختلف بپردازد.
گون در عرصه هنر و مطبوعات، خبر و اطالع رسانی  گونا قدرت رسانه برای به کارگیری بازی های زبانی و خلق ژانرهای 
که محصول تعامالت سه عرصه میان سیستم نشانه ها و محرک های حسی حرکتی، زبان  و خلق تولیدات فرهنگی جدید 
کرده است. در این میان تلفیق  و روابط قدرت در جامعه است، رسانه را به عنوان عاملی بی بدیل در عرصه فرهنگ تبدیل 
هنر و فناوری نقطه اوج افزایش تولیدات فرهنگی و خلق معنا از سوی وسایل ارتباط جمعی است. وسایل ارتباط جمعی یکی 
کارکردهای پنج گانه برشمرده از سوی محققان علم ارتباطات؛ یعنی  از اصلی ترین ابزار انتقال و توسعه فرهنگ از طریق 
که به دلیل ظرفیت های ویژه اقناع سازی  کارکرد آموزشی،  اطالع رسانی، هدایت افکار عمومی، نظارت و سرگرم سازی است؛ 
گسترده عامل توسعه فرهنگی در جوامع محسوب می شوند. رسانه ها هم چنین با ظرفیت های ویژه ای  جمعی به صورت 
گاه متضاد در جامعه هستند. رسانه  گون و  گونا که برای الگوسازی و همانندسازی دارند، عامل مهمی در خلق رفتارهای 
گون  گونا گاهی،  دانش و بینش در عرصه های  هم چنین با قدرت اطالع رسانی سریع و پردامنه، نقش اصلی را در خلق آ
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در جوامع ایفا می کنند و با تأثیرگذاری بر افکار و اندیشه ها می توانند در محو، حفظ، بسط و 

کند.  یا توسعه امری در جامعه اقدام 
یعنی  رسانه  وظیفه  محوری ترین  به ویژه  رسانه ای  فعالیت های  عرصه  در  گرفت  نتیجه  می توان  حال  هر  در 
از  دسته  آن  به ویژه  تطبیقی،  مطالعات  و  تحقیقات  می پذیرد،  صورت  حرفه ای  روزنامه نگاری  طریق  از  که  اطالع رسانی 
گسترده از فهم  گونی بسیار  گونا ع و  کی از تنو کشورهای غیرغربی انجام شده است، حا که پیرامون  تحقیقات و مطالعاتی 
میان هر چند مشابهت هایی  این  در  و مسئولیت خود است.  از نقش  کشورهای مختلف  و  در فرهنگ ها  روزنامه نگاران 
به چشم می خورد لیکن تفاوت ها به مراتب بیشتر از شباهت ها است. ویور )Weaver:1998( با مقایسه جهت گیری های 
کسب اخبار  که روزنامه نگاران عالوه بر حرفه اصلی خود در  کشور جهان به این نتیجه رسید  حرفه ای روزنامه نگاران در 21 
گزارش  و اطالعات، نسبت به تهیه برنامه های سرگرمی هم با هم اختالفات قابل توجهی دارند، آن ها هم چنین در نحوه 
بر  خود  نظارتی  نقش  انجام  و  روز  پیچیده  موضوعات  پیرامون  تحلیل  تهیه  در  و  گزارش ها  و  مطالب  دقیق  و  هدفمند 
دولت ها نیز با هم اختالفات زیادی دارند. همه این مشاهدات موجب شد تا دیوز )Deuze, 2005( به این نتیجه منطقی 

که ژورنالیسم یک مدل ندارد، بلکه از مدل های بسیار متنوعی تبعیت می کند. )ولتمر، 2014، ص 201( برسد 
کارکرد رسانه، آن را در جایگاه متمایزی نسبت به سایر سازمان ها قرار می دهد و مهم تر  ع و تمایزات درونی در  این تنو
گروه ها و هم از سوی افکار عمومی و عامه مردم  آن که ارزیابی عملکرد رسانه هم از سوی دولت ها، احزاب، سازمان ها و 
است و زمان ارزیابی عملکرد برای وسایل ارتباط جمعی هم نه سال و ماه و روز و ساعت بلکه دقیقه و شاید هم لحظه 
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و  گسترده  طیف  سوی  از  قضاوت  برای  مبنایی  می تواند  آن  انتشار  عدم  یا  و  اخبار  و  اطالعات  انتشار  سرعت  زیرا  است؛ 
متفاوت مخاطبان باشد.

استراتژی در رسانه
که ارائه شده  گونی  گونا در عرصه استراتژی سازمانی، ادبیات بسیار غنی و فراوانی وجود دارد اما از تعاریف متعدد و 

است، تعریف مینتزبرگ به دلیل ماهیت چند سویه آن برای سازمان های رسانه ای بسیار سازگار است.
استراتژی از دیدگاه منینتزبرگ:

گاهانه یا راهنمایی هایی  1. استراتژی به عنوان برنامه )Plan(؛ در این تعریف،  استراتژی عبارت است از مجموعه عملیات آ
)1997,Mintzberg( .که برای برخورد با یك موقعیت وجود دارد. در این تعریف، دو ویژگی مهم برای استراتژی وجود دارد

الف( قبل از عمل تهیه می شود.

گاهانه و هدف دار است. ب( آ

اصلی  هدف های  تأمین  و  تضمین  برای  که  متحد  و  منسجم  جامع،  برنامه  از  است  عبارت  استراتژی  مدیریت،  در 
مانند  خاص،  یا  باشد  عام  استراتژی  این که  تعیین  از  است  عبارت  استراتژی  به عنوان  برنامه  است.  شده  تهیه  مؤسسه 

استراتژی رقابت و استراتژی تضاد.
کافی نیست و بلکه باید رفتار منتج از آن را  2. استراتژی به عنوان الگو )Pattern(؛ تعریف استراتژی به عنوان برنامه 
هم نشان دهد. الگو عبارت است از جریان اعمال، با این تعریف، استراتژی عبارت است از ثبات و تداوم الگوی رفتاری. در 
که این نگاه با تعریف قبلی  این تعریف،  «الگوی عمل« مد نظر است و جنبه رفتاری تعریف قبل را بیان می کند. اما تفاوتی 
که رفتار، ممکن است بدون برنامه باشد و برنامه نیز ممکن است تحقق نیابد. در این تعریف،  استراتژی  دارد این است 
قبل  از  است  ممکن  ظاهرشده  الگوی  این  که  می شود  ظاهر  مسلط  الگوی  به عنوان  که  رفتاری  الگوی  از  است  عبارت 

 )1997 ,Mintzberg( .برنامه ریزی  شده و یا برنامه ریزی نشده باشد
که  3. استراتژی به عنوان موقعیت )Position(؛ در این تعریف، استراتژی همان محیط پیرامون است. بدین معنا 
استراتژی، نیروی واسط یا ارتباط میان سازمان و محیط و موقعیت سازمان تعریف می شود و استراتژی ارتباط بین زمینه 

)1997 ,Mintzberg( .داخلی و خارجی را تعیین می کند
کردن به جهان مد نظر است  4. استراتژی به عنوان دیدگاه )Perspective(؛ در این تعریف، جهان بینی و شیوه نگاه 
کلی  و به دنبال تعیین جایگاه سازمان در محیط خارجی است و به موقعیت ملموس توجه می کند. این تعریف،  به دیدگاه 

)1997 ,Mintzberg( .استراتژیست ها توجه دارد
که در ویژگی های  تعاریف برشمرده از استراتژی از دیدگاه منیتزبرگ نه  تنها به دلیل تمایزات رسانه با سایر سازمان ها 
که منجر به تمایزاتی در انواع رسانه است به خوبی می تواند  گونی  گونا سازمان رسانه ای برشمردیم بلکه به دلیل عوامل 

کند. در سطوح مختلف استراتژی در سازمان های رسانه های و در اولویت بندی های تعریفی و عملیاتی نقش مؤثری ایفا 
تمایزات بین رسانه ای در تدوین استراتژی

از  سازمان ها  سایر  با  رسانه ای  سازمان های  میان  دیدگاه  و  موقعیت  الگو،  برنامه،  عملیاتی  مفاهیم  آن که  بر  عالوه 
سازمان های  در  رسانه  انواع  عملیاتی  تفاوت های  است،  مستقل  کتابی  نیازمند  که  است  برخوردار  بسیاری  تفاوت های 
ع  که نو رسانه ای نیز خود عاملی افزون بر چهار تعریف فوق برای تمایزات تدوین استراتژی در سازمان های رسانه ای است 
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گستره انتشار و مالکیت رسانه مهم ترین این عوامل است. رسانه، 
گروهی است و یا رسانه مکتوب است یا دیداری و شنیداری و یا مولتی مدیا. هر  ع رسانه: این که رسانه جمعی یا  نو
از  ع متفاوتی  که به عنوان هدف برمی گزیند نو ع مخاطبانی  که تولید می کند و با نو ع رسانه ای با محصوالت متفاوتی  نو

سیاست گذاری و تدوین استراتژی در سازمان رسانه ای را پیشِ رو خواهد داشت. )وردی نژاد-بهرامی، 1393(
تعیین  در  است،  بین المللی  یا  و  ملی  منطقه ای،  سطح  در  آیا  است  سطحی  چه  در  رسانه  برد  این که  انتشار:  گستره 

سیاست های رسانه ای نقش اصلی را ایفا می کند. )همان(
مالکیت رسانه: این که آیا رسانه دولتی یا خصوصی است یکی از مهم ترین عوامل تفاوت در سیاست گذاری رسانه ای و 
بالتبع در تدوین استراتژی است. بدیهی است فرایند سیاست گذاری در رسانه دولتی به شدت متمایز از سیاست گذاری در 
کسب وکار محور سیاست گذاری رسانه ای خواهد بود و  که در بخش خصوصی قوانین تجارت و  رسانه خصوصی است چرا 
کمیت خط و محور اصلی سیاست گذاری رسانه ای را تشکیل می دهد  در بخش دولتی فرایند تولید رضایت مخاطبان از حا
کالن سازمان رسانه ای است بسیار متفاوت خواهد  کلی و خط مشی های  که برخاسته از سیاست های  و تدوین استراتژی 

بود. )وردی نژاد-بهرامی، 1393(
گسترده ای از چارچوب های مفهومی بنا  در عرصه سازمان های رسانه ای مطالعات مدیریت راهبردی، بر اساس طیف 
که برای مطالعه استفاده شده است، مواردی نظیر مفهوم زنجیره ارزشی  شده است. از میان آنان مهم ترین چارچوب هایی 
پورتر )روالند، 2003(، مدل صنعتی-سازمانی )چای و سیلویه، 1998؛ ویلیامز، 2002(، تئوری های بازاریابی و نام گذاری 
کریس و شوآیزر، 2002(،  تجاری )هاوچان-اولمستد، 2001؛ جانسون، 2002(، راهبردهای ورود به بازار )نیفاوزن-آوفسز، 
چارچوب های  اما  کرد  اشاره  توان  می  را   )2003 چان-اولمستد،  و  )لیو  مشترک  سرمایه گذاری  و  راهبردی  اتحاد  نظریه 
ارائه می سازند مهم ترین چارچوب های تنظیم استراتژی در مؤسسات رسانه ای هستند.  را  که مفاهیم متعددی  ترکیبی 
گونی نمی توان یک مدل واحدی را برای  گونا که در زمینه استراتژی رسانه به دالیل  اتخاذ رویکرد ترکیبی از آن رو است 
از فعالیت ها در رسانه قابل بهره برداری است. به دلیل  کرد بلکه هر مدلی برای بخشی  سازمان های رسانه ای پیشنهاد 
کار طراحی و ساخت استراتژی در سازمان های رسانه ای با پیچیدگی ها و سطوح  گسترده تأثیرگذاری رسانه بر جامعه،  افق 
که  می شود  تنظیم  سطح  سه  در  رسانه ای  سازمان های  در  راهبرد  گفت  می توان  کلی  به طور  است.  ارتباط  در  مختلفی 
گرچه این سطوح، سطوح متمایزی برای طراحی  شامل راهبرد سازمانی، راهبرد رسانه ای و راهبرد برنامه رسانه ای است. ا
استراتژی هستند اما پیوند تنگاتنگی میان ابعاد درونی این سه سطح برای اتخاذ استراتژی در هر سطح خاص وجود دارد. 

)وردی نژاد بهرامی، 1393(
است،  آن  متضاد  و  گون  گونا کارکردهای  و  رسانه  ماهیت  از  نشأت گرفته  که  رسانه  مدیریت  تمایزات  است  بدیهی 
که  کلی دارد  عامل مهمی برای طراحی استراتژی در سازمان های رسانه های است. اما رسانه مانند هر سازمان دیگر ابعاد 
الزامات سازمان را بر خود حمل می کند؛ بنابراین اولین سطح استراتژی در سازمان های رسانه ای استراتژی سازمانی است 
که هم چون سایر سازمان ها از عوامل تأثیرگذار مشترک میان همه سازمان ها تأثیر می پذیرد. اما سطح دوم استراتژی به 
ع رسانه ای برمی گردد. و سطح سوم یعنی استراتژی برنامه  گستره انتشار و نو که مهم ترین آن مالکیت،  ع نوعی رسانه  تنو
که عرصه به عرصه با یکدیگر متمایز  کاالهای تولیدی در رسانه برمی گردد  رسانه ای به ماهیت چندوجهی محصوالت و 
مشترک  که  سریال  و  فیلم  تولید  و  سرگرمی  برنامه های  استراتژی  با  خبری  محصوالت  استراتژی  نمونه  به عنوان  است؛ 
و  بازار  در  حضور  برای  گانه  جدا استراتژی  طراحی  نیازمند  یک  هر  و  است  متفاوت  یکدیگر  با  بسیار  رسانه اند  عرصه  در 

هدف گیری جامعه مخاطبان هستند.
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سطح اول، راهبرد سازمانی:
در  استفاده  مورد  فناوری  و  محیط  ساختار،  مانند  سازمانی  راهبردهای  بر  تأثیرگذار  عوامل  بر  متکی  سازمانی  راهبرد 
ع رسانه دیداری،  که در علم مدیریت در باره آن ها بحث شده است. اما در رسانه عواملی نظیر نو سازمان رسانه ای است 
رسانه  انحصار  یا عدم  انحصار  رسانه،  برند  رسانه،  اقتصاد سیاسی  فعالیت،  گستره  رسانه،  مالکیت  شنیداری، مکتوب، 

ح است. مطر
به عنوان نمونه در اغلب کتب مدیریت رسانه که پیرامون استراتژی ها در سازمان های رسانه ای بحث کرده اند، محدود 
کاربردی در رسانه های دولتی و غیرخصوصی ندارد و  به بنگاه های رسانه ای خصوصی است و تدوین استراتژی های آنان 
کرد.  گزینه های استراتژیک شرکت های رسانه ای را می توان با توجه به معیارهای مختلف طبقه بندی  در بخش خصوصی 

)وردی نژاد-بهرامی، 1393(
به عنوان نمونه جهت گیری  گسترده ای دارند،  کشورهای غربی فعالیت های  که در  در بخش رسانه های خصوصی 
بخش  این  در  است.  شده  جدی  توجه  مشتریان  یا  محصوالت  خرید،  بازارهای  کسب وکار،  بازارهای  به  استراتژیک 
دو  از  استراتژیک  گزینه های  آن  اساس  بر  که  یافته اند  توسعه  رسانه ها  ارزش  زنجیره  از  استفاده  با  استراتژی  گزینه های 
آینده تالش می کند. در  برای  آن  که در  و موقعیتی  ارزش  زنجیره  یافته اند: موقعیت سرمایه گذاری در  گسترش  موقعیت 
ارزش  زنجیره  مرحله  به  محدود  را  خود  رسانه ای  شرکت  تمرکز،  استراتژی  چارچوب  در  رسانه ای  سازمان های  این گونه 
رسانه ها می کند و برای دستیابی به موقعیتی برجسته در آن منطقه تالش می کند. استراتژی تمرکز اجازه می دهد مزایای 
هزینه و یا تمایز در یک مرحله زنجیره ارزش به دست آید. یک نمونه از شرکت های متمرکز، شرکت های تلویزیونی است 
تمرکز در درازمدت  استراتژی های  این حال در مورد شرکت های رسانه ای  با  اخبار تخصص دارند.  آیتم های  تولید  که در 
گزینه استراتژیک باید  برای نائل شدن به یک موقعیت برجسته در بازارهای رسانه ای بین المللی مناسب نیستند. لذا این 
ع را  که تازه به بخش رسانه ها وارد شده اند. مثال هایی از این نو به عنوان مرحله انتقالی برای شرکت هایی پنداشته شود 
می توان در مراحل اولیه بسیاری از شرکت های اینترنتی یافت. »یاهو« در ابتدا تنها یک موتور جست وجو در اینترنت بود. با 
گسترش  این حال خدمات ارائه شده به سرعت به خدمات محتوایی مانند اخبار یا خدمات ارتباطاتی مانند سرویس ایمیل 

)94-p78 ,2011 ,Wirtz( .یافتند
با  از خدمات هدایت شده اند.  گستره ای  تمرکز، در توسعه طیف  استراتژی های  با  ادغام، در مقایسه  استراتژی های 
گسترش محدوده خدمات درک  توجه به عدم یکنواختی در استفاده از اصطالح ادغام، ادغام باید در موارد زیر به عنوان 
گرچه تمایزهایی می تواند در میان استراتژی های ادغام افقی، عمودی و جانبی با توجه به مرحله و زنجیره ایجاد  شود، ا
ارزش ترسیم شود. در این فرایند، استراتژی های یکپارچه سازی )ادغام( می توانند از طریق توسعه مستقل خدمات جدید 

کسب تکمیلی تأمین کنندگان موجود )توسعه خارجی( دنبال شوند. )همان منبع( )توسعه درونی( و از طریق 
گسترش دامنه خدمات خود در مراحل  در چارچوب استراتژی یکپارچگی افقی، شرکت های رسانه ای در تالش برای 
گرایش های  ایجاد ارزش موجود هستند. در این جا هدف آن ها اشغال بازارهای جدید و یا بخش هایی از بازار موجود است. 

کرد. ادغام افقی را می توان در تمام بخش های رسانه مشاهده 
در مقایسه با ادغام افقی، تمرکز ادغام عمودی بر گسترش طیف وسیعی از خدمات برای مراحل باالدست یا پایین دست 
پیش فعال  کسب وکار  زمینه های  در  رسانه ای  سرمایه گذاری  باالدست،  ادغام  مراحل  برای  است.  ارزش  زنجیره  ایجاد 
کرد  کند. به عنوان نمونه می تواند در تلویزیون اشاره  کسب وکار قبلی اش ارائه  می شود تا عوامل ورودی را برای فرایندهای 
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که نیاز به توسعه  که تهیه کنندگان برنامه های تلویزیونی به طور فزاینده ای در حال اداره  شرکت تولیدات خودشان هستند 
کسب وکار  گسترش دارد. ادغام مراحل زنجیره ارزش و ادغام رو به جلو جهت مخالفی را نیز دنبال می کند و فعالیت های  و 

که از محدوده قبلی خدمات شرکت به عنوان ورودی استفاده می کند. )همان منبع( گسترش می دهد  را در زمینه هایی 
که به زنجیره های  ادغام جانبی، در فرایند استراتژی شرکت های رسانه ای به ادغام مراحل ایجاد ارزش اشاره دارد 
که به تازگی ایجاد شده یا داخلی است، مرتبط است. صالحیت های هسته ای موجود شرکت باید مورد  ایجاد ارزش میانی 
کنسول بازی ویدئویی  کسب وکار  گیرد تا وابستگی اش در یک بازار به حداقل برسد. ورودی شرکت سونی در  استفاده قرار 

)پلی استیشن( مثال خوبی در این زمینه است.
گزینه استراتژی شبکه نیز برای شرکت های  گذشته از استراتژی های تمرکز و یکپارچه سازی،  استراتژی های شبکه، 
روی  مشترک  به صورت  که  است  سرمایه گذاری  گروه های  تشکیل  شامل  شبکه  استراتژی  است.  دسترس  در  رسانه ای 
کار می کنند. در بخش رسانه ها، این استراتژی های شبکه را می توان در سطوح افقی، عمودی و جانبی  فرایند ایجاد ارزش 
کرد. در این جا تالش های همکاری و مشارکت با جهت افقی، اتحادهای استراتژیک نامیده شده اند، در حالی که  مشاهده 
تالش های همکاری با یک جهت گیری عمودی یا جانبی، شبکه های استراتژیک هستند. در زمینه استراتژی های شبکه، 

))94-p78 ,2011,Wirtz .شرکت ها استقالل قانونی خود را حفظ می کنند و صرفًا با اهداف مشترکشان متصل شده اند
کمک استراتژی های شبکه در موقعیت پیوستن به مزایای استفاده از استراتژی های تمرکز  شرکت های رسانه ای با 
فزاینده   خ  نر با  شدن  همگام  موقعیت  در  بهتر  شرکت ها  شبکه،  استراتژی های  کمک  با  هستند.  ادغام  استراتژی های  و 
خالقیت و نوآوری تحت شرایط خاص به عنوان نوآوران پیشرو هستند. با این حال، این استراتژی با خطرات از دست دادن 
دانش چگونگی رقابت شرکت مرتبط است. عالوه بر این، شبکه ها تمایل به بسیار پایدار بودن ندارند. در مورد شبکه های 
گروه وسیع تری از شرکت های  که مدت زیادی با شبکه وابسته و  بزرگ تر، اغلب هسته ای از شرکت های اصلی وجود دارد 
گاه وبیگاه مشارکت می کنند. این عدم ثبات به منزله عدم قطعیت ضروری برای شرکت های  مرتبط مربوط بوده اند که تنها 

که مزایای آن را لغو می کند. )همان منبع( شرکت کننده است 

سطح دوم، راهبرد رسانه ای:
کسب وکار در بنگاه های  گرفت. اما با توسعه فرایندهای  استراتژی در عرصه رسانه با صنعت تبلیغات تجاری شکل 
که  ع انجام شده است  گسترش بازارها در سطح جهانی مطالعات و تحلیل های زیادی برای درک این موضو رسانه ای و 
چرا برخی از بنگاه های رسانه ای در فعالیت های خود از دیگران پیشی می گیرند. به عبارت دیگر در سطح دوم برای اتخاذ 
ع در حیطه استراتژی، تمایزات نه در مقایسه با سازمان های غیررسانه ای بلکه تمایزات در بین  راهبرد رسانه ای موضو
سازمان های رسانه ای مشابه مد نظر قرار می گیرد. مطالعات انجام شده در زمینه علل موفقیت برخی بنگاه های رسانه ای 
کومپاین و ژومری،  که توسط آلباران، 2002؛  ح استراتژی تمرکز بازار رسانه  نسبت به سایر رسانه ها نتایج را با توضیح و شر
گرکوو 1999؛ پیکارد،  گورملی، 2004؛  ع سازش نسبت به شرایط متغیر بازار )آلباران و  2000 صورت پذیرفت و نیز موضو
2000؛  )گرشون،  رگالتوری  و  بازار  تنظیمات  در  فعال  شرکت های  برای  راهبردی  انتخاب های  کشف  هم چنین  و   )2004
کرده اند. دو چارچوب مفهومی برای مطالعات  هاسکینز، فین و مک فایدن، 1994؛ لیو و چان-اولمستد، 2003( تبیین 
شده  ساخته  صنعتی-سازمانی  مفاهیم  اساس  بر  اولی   .)2003 )چان-اولمستد،  است.  غالب  مفهوم  راهبردی  مدیریت 
است و به صورت چارچوب ساختار-هدایت-کارآیی یا SCP شناخته شده است. رویکرد SCP بر ساختار صنایع و پیوستگی 
کارهای اولیه بر اساس رویکرد SCP توسط  کارایی سازمانی و هدایت و رهبری تمرکز دارد.  موجود بین ساختار صنعتی و 
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که بعدًا توسط پورتر )1991( توسعه یافت. بین )1968( پیشنهاد شد 
بر اساس چارچوب SCP، ساختار یک صنعت )مثاًل تعداد، اندازه و محل بنگاه ها یا تجارتخانه ها( بر رفتار شرکت ها 

کارایی صنعت مرتبط با هدایت و رهبری شرکت ها است. تأثیر می گذارد )بر رهبری فردی یا جمعی آن ها(. در عوض، 
نزد اندیشمندان مدیریت رسانه، »کارایی« مفهومی دو بعدی است؛ از سویی نمادی است برای بازدهی اقتصادی و 
که رسانه بر عهده دارد. )فو، 2003( بدیهی است این دو  از سوی دیگر نشانه ای برای درک مسئولیت های اجتماعی است 
بعد الزامًا همسو نبوده بلکه در برخی از موارد ترجیح یک بعد به زیان بعد دیگر تمام خواهد شد. مطالعات )بوسترنا، 1998؛ 
گومتری، 1989؛ رامشتاد، 1997؛ ویرث و بلوچ، 1995؛ یانگ، 2000( همه بر پارادایم SCP در زمینه صنعت رسانه است.

این  بر  است،  شده  شناخته   )RBV( منابع  بر  متکی  نگاه  عنوان  تحت  که  راهبردی  مدیریت  مطالعات  دوم  گونه 
استراتژی های خود  تا  قادر می سازد  را  آن  که  از منابع منحصربه فرد است  که هر شرکت مجموعه ای  استوار است  فرض 
که  را  مهارت هایی  و  دارایی ها  باید  شرکت ها  که  می کند  پیشنهاد   RBV راهبرد  بگذارد.  اجرا  مرحله  به  و  نموده  درک  را 
که قابل تقلید توسط رقبا نیست- تا بدین طریق سازمان خود را با دانش  کنند -آن هایی را  کشف  منحصر به آن ها است را 
انحصاری حفظ نمایند )بارنی و هسترلی، 1996(. این رویکرد به ویژه در مدیریت رسانه به واسطه ویژگی های اقتصادی 
یک  در   .)1994 است،  پری  2003؛  کانگ،  و  )چان-اولمستد  است  پرمعنا  و  مهم  اطالعاتی،  محصوالت  منحصربه فرد 
تحلیل محتوایی در زمینه راهبرد رسانه ای، چان-اولمستد یک شکاف هموار را بین رویکردهای SCP و RBV در زمینه 

مدیریت راهبردی در بنگاه های رسانه ای شناسایی نمود. )چان-اولمستد، 2003(
در سالیان اخیر رویکرد مهم دیگری برای مطالعه مدیریت راهبردی در حوزه مدیریت رسانه به ظهور رسیده و متکی 
که از علوم زیست شناختی اقتباس شده است. )دیمیک، 2003، دیمیک و روتن بولر،  بر تئوری آشیان بوم شناختی است 
1984(. تئوری آشیان فرض می کند که صنایع، آشیان های بازار را آن گونه اشغال می کنند که گونه های زیستی آشیان های 
منابع  جذب  برای  رسانه ای  شرکت های  بین  در  رقابت  چگونگی  توضیح  با  تئوری  این  می کنند.  اشغال  را  بوم شناختی 
ح می دهد چگونه  کرد. این تئوری هم چنین شر گهی و مخاطبان ارزش خود را ثابت  محدود هم چون سفارش دهندگان آ
بخش های مختلف صنعت رسانه خود را به رقابت های جدید هم چون استفاده از اینترنت و دیگر تکنولوژی های جدید 

رسانه ای وفق می دهند.
گرچه رویکردهای SCP و RBV و نظریه آشیان پراستفاده ترین رویکردهای تئوری برای مطالعه مدیریت راهبردی  ا
هستند اما مطالعه راهبردی محدوده وسیعی از دیگر موضوعات را پوشش می دهد. راهبرد ورود به بازار، راهبرد انتخاب نام 
که  کمی از عناوین تخصصی تر شده هستند  تجاری، مدیریت سرمایه گذاری مشترک و توسعه محصوالت جدید تنها تعداد 
که مطالعات درباره مدیریت راهبردی  می توانند به عنوان عناصر مدیریت راهبردی مفهوم نگاری و مطالعه شوند. به مرور 
راهبردی مختص  و پدیداری نظریات  به توسعه  ادامه می یابد، حوزه مطالعاتی ممکن است منجر  بنگاه های رسانه ای 
که در آن صنایع و سازمان های  که مورد توجه محیط های اقتصادی، اجتماعی شود  گونه ای  به صنعت رسانه شود به 
کردن استراتژی و پیاده سازی  رسانه ای فعالیت می نمایند. چارچوب پیشنهادی چان-اولمستد )2003( به منظور فرموله 

گام هایی در این مسیر هستند. آن، هم چون نظریه آشیان دیمیک )2003(، 
گونی مانند استراتژی همکاری، استرات ژی  گونا که در عرصه تعامل میان رسانه با دولت استراتژی های  همان گونه 
که هر یک  کرد  تقابل، استراتژی تعامل، استراتژی بی تفاوتی و نادیده انگاشتن وجود و خواسته های دولت می توان اتخاذ 
گستره انتشار آن در تعامل با قدرت سیاسی تعریف و تبیین خواهد  ع رسانه و مالکیت و  از انواع این استراتژی ها بسته به نو

کار خواهد بود. )ولتمر، 2014( کثرت گرا مبنای  شد. در این زمینه سه مدل: مدل دست کاری، مدل هژمونی و مدل 
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سه مدل عمده رابطه قدرت سیاسی و رسانه
و  فرهنگ  تولید  منافع خودشان وسایل  در جهت  تولید  ابزار  این مدل، صاحبان  اساس  بر  کردن:  مدل دست کاری 
استوار است. دولت ها در جوامع سرمایه داری،  مارکسیسم  پایه فلسفه  بر  این مدل  کنترل می کنند.  را در جامعه  اندیشه 
دارند.  موجود  وضع  حفظ  در  سعی  ارتباط جمعی،  وسایل  از  استفاده  با  و  می شوند  محسوب  سرمایه  صاحبان  نماینده 
گاهانه محتوای آن ها را دست کاری  که مالکیت یا مسئولیت اداره این رسانه ها را بر عهده دارند، آ کسانی  بنابراین دولت یا 
می کنند. بدین ترتیب رسانه ها موجب می شوند که صاحبان سرمایه، ثروتمند شوند و ثروت بیشتر، قدرت سیاسی بیشتری 

کرده اند. برای آن ها به ارمغان می آورد. افرادی چون »هرمن« و »چامسکی« از این دیدگاه دفاع 
شد  عنوان  »آنتیونیوگرامشی«  توسط  اولین بار  و  است  استوار  مارکسیسم  فلسفه  پایه  بر  نیز  مدل  این  هژمونی:  مدل 
کمیت نوعی  به معنای حا و »نیکوس پوالنزاس« دارد. هژمونی در لغت  آلتوسر«  افکار متفکرانی چون »لویی  و ریشه در 
اندیشه در جوامع، طی دوره ای خاص است. این مدل ایدئولوژی را بهتر از ساختار و منافع اقتصادی می بیند. مطابق این 
دیدگاه، روزنامه نگاران و روشن فکران در جامعه بر اساس ایدئولوژی خودشان عمل می کنند، زیرا منافع طبقاتی و اجتماعی 
گاه در ضمیر روزنامه نگار جا دارد و از این رو رسانه  کم در جامعه، به طور ناخودآ و به عقیده »گرامشی«، اندیشه برتر یا تفکر حا

کم محسوب می شود.  بخشی از ایدئولوژی حا
ح ریزی شده است، تنها به طبقه بندی جوامع  کس وبر« طر که بر اساس دیدگاه »ما کثرت گرا  کثرت گرا: در مدل  مدل 
از نظر اقتصادی توجه نمی شود. بلکه موقعیت های سیاسی و منزلت های اجتماعی نیز مورد توجه قرار می گیرد. از این رو 
ع می شود و  »جهت گیری« در رسانه ها با توجه به نیاز مخاطبان و از سوی بازار مشخص می شود. محتوای رسانه ها متنو

کار نخواهد بود. در این مدل، آزادی بیان حق همگان محسوب می شود. سانسوری در 
سازمان های  در  اما  است  عملیات  عرصه  که  است  استراتژی  اجرای  به  نوبت  رسانه ای  استراتژی  تدوین  از  بعد 
برای اجرای  استراتژی  نیازمند طراحی  نیز  این مرحله  رسانه های به دلیل ماهیت محصوالت و چندوجهی بودن آن در 

برنامه به برنامه در رسانه هستیم.

اجرای استراتژی رسانه ای 
که انجام این مهم در  کردن استراتژی رسانه ای از طریق تولید محصول و برنامه های رسانه ای تحقق می یابد  پیاده 
از مؤسسات  تنوع محصوالت رسانه ای در هر یک  که  از آن جا  برنامه رسانه ای است.  راهبرد در  نیازمند  سازمان رسانه ای 
رسانه ای اعم از رسانه های مکتوب یا دیداری و شنیداری و یا چندرسانه ای و اینترنت، محیط به شدت رقابتی را در تولیدات 
برای  چشمگیری  عامل  به عنوان  موفقیت  صورت  در  برنامه  هر  تولید  آورده اند،  وجود  به  برون رسانه ای  و  درون رسانه ای 
کل محصوالت  برندسازی در مؤسسه است. به عبارت دیگر، ضرورت طراحی استراتژی برای تولید هر محصول و نه فقط 
که از وجوه متمایز و متفاوت مدیریت سازمان های رسانه ای با مدیریت در سایر  ویژگی منحصربه فرد در مدیریت رسانه است 
سازمان ها است و عاملی برای ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت رسانه ها حتی در بین رسانه های برتر و حرفه ای است. شناخت 
گون اعم از خبررسانی، سرگرمی،  گونا و اهمیت تمایزات استراتژی های برنامه رسانه ای را در تحلیل محتوای برنامه های 
ح جهان که تغذیه بیش از 70 درصد جمعیت کره زمین را در اختیار دارند به خوبی قابل درک  فیلم و سریال در رسانه های مطر
است که پرداختن به آن کتابی مستقل و حجیمی را می طلبد اما برای اثبات آن تمایزاتی که در مفهوم کارایی در رسانه که دو 
بخش کارایی اقتصادی و کارایی در مسئولیت اجتماعی سازمان رسانه ای وجود دارد، کافی است که شرایط را به گونه ای رقم 
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زند که برای تولید هر برنامه رسانه ای، استراتژی خاصی طراحی شود که در آن اولویت بخشی به هر یک از این کارایی ها تمام 
فرایندهای طراحی استراتژی را متمایز و ایجاد تعادل میان این دو مستلزم طراحی استراتژی های پیچیده تولید هر محصول 
متمایز از محصول دیگر است تا در روند کلی به تحقق استراتژی های رسانه ای که هدف بنگاه است، بینجامد و این سطح از 

راهبرد تنها در عرصه رسانه و تولید محصوالت رسانه ای معنا می یابد.

سطح سوم؛ راهبرد برنامه رسانه ای:
اثر  عین حال  در  و  باالدستی  سند  از  برگرفته  سویی  از  که  است  ویژه ای  راهبرد  طراحی  نیازمند  رسانه ای  برنامه  هر 
مختلف  بخش های  کنترل  چگونگی  و  سازمان  ساختار  و  داشت  خواهد  سازمان  بخش های  تمامی  بر  تکمیل کنندگی 

سازمان رسانه ای، فناوری مورد استفاده در سازمان و نیز به کارگیری نیروی انسانی از آن تأثیر می پذیرند.
گام اساسی باید پیموده شود. برای طراحی راهبرد تولید محصول در رسانه، شش 

گام های شش گانه طراحی راهبرد محصول و برنامه رسانه ای
گام به گام بوده و در  که فرایندی  برای طراحی راهبرد تولید یک محصول و برنامه رسانه ای روندی ترتیبی وجود دارد 

شش مرحله تحقق می یابد.
گام  ارتباطی است.  از طریق شناخت قوت ها و ضعف ها و تهدیدها و فرصت های برنامه  گام اول، »تحلیل مسئله« 
که بر اساس اهداف به تعیین  گام سوم، نقشه و الگوی ساخت برنامه  دوم، نوشتن برنامه و تعیین زمان پایانی آن است. 
گام چهارم، پیش بینی رویدادهای متوقع و غیرمتوقع در برابر  همکاران و نیروی انسانی، جدول زمانی و بودجه می پردازد. 

گام ششم ساخت برنامه ها است. گام پنجم، ارزیابی نقشه و الگوی برنامه ها است و  تولید برنامه است. 
که همه رسانه ها برای تحقق اهداف خود در عرصه فعالیت های اجرایی نیز نیازمند هدف گذاری دقیق،  بدیهی است 
ع تحت عنوان مدیریت تولید و توزیع پیام در رسانه  گام هستند. این موضو حساب شده و برنامه ریزی شده در هر شش 

می تواند تعریف شود. )وردی نژاد-بهرامی 1393(

برنامه ریزی تولید و توزیع پیام
این برنامه ریزی شامل:

- انتخاب برنامه ارتباطی )نوع برنامه، داستان، سرگرمی، مستند، خبر و غیره(؛ در این برنامه ریزی نخستین گام انتخاب 
گرچه الگوهای برشمرده در همه برنامه ها  نوع »برنامه ارتباطی« است که رسانه برای تولید پیام مورد نظر انتخاب می نماید. ا
می تواند کارکرد داشته باشد اما نوع برنامه که فیلم یا سریال تلویزیونی یا برنامه مسابقاتی که برای سرگرمی ساخته می شود از 
حیث تولید پیام با شیوه های و تکنیک های متفاوت سروکار دارد. برخی پیام ها قابلیت عرضه شدن و ظرفیت هنری شدن 
که ضروری است  را دارا هستند و برخی دیگر قالب هنری برای آن پاسخگو نیست مانند برنامه های اطالع رسانی و خبررسانی 
که باید تولید شود از  کرد. بنابراین انتخاب نوع برنامه با پیام مورد نظر  کتیک های دیگر برای آن ها استفاده  از تکنیک ها و تا

اصولی پیروی می کند که استفاده یکی به جای دیگری عدم حصول نتیجه مورد نظر می شود.
و  تولید  این بخش هماهنگی دست اندرکاران  در  برنامه؛  در  اقناع  راهبردهای  بر  توافق دست اندرکاران  و  انتخاب   -
برنامه  در  اقناع  راهبردهای  انتخاب  برای  اساسی  شرط  کارآمد  انسانی  نیروی  و  آنان  بودن  حرفه ای  و  تخصص  میزان 

ارتباطی است.
کلیدی با استفاده از ویژگی های جامعه  که از این برنامه انتظار می رود. تنظیم پیام های  کلیدی  - تنظیم پیام اصلی و 
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که متناسب با درک و فهم و دریافت پیام توسط آنان باشد، صورت می پذیرد. گونه ای  گروه های هدف به  مخاطبان و 
برنامه  کاستی ها و نقاط ضعف  برای درک  گروه های معین  گروه های معین؛ پیش آزمون در  ح در  - پیش آزمون طر
ارتباطی بسیار اثربخش است. پیش آزمون می تواند نتایج احتمالی پس از پخش برنامه را تا حد زیادی به سنجش در آورد.
- تولید پیام انبوه و توزیع و انتشار آن؛ در صورتی که برنامه ارتباطی در پیش آزمون با موفقیت همراه بود می توان به 

گسترده اقدام نمود.  تولید پیام و توزیع آن در سطح 
ح می شود، در بستر  گاه تحت عنوان مدیریت تولید و توزیع پیام در رسانه نیز مطر که  برنامه ریزی تولید و توزیع پیام 
فرهنگی جامعه صورت می گیرد و رسانه به عنوان عامل پیوند میان تمام اجزای جامعه در شکل گیری و تحقق فرهنگ 
که رسانه هم راه و روش زندگی را به مردم آموزش می دهد و هم مبلغ ایدئولوژی و  عمومی نقش تعیین کننده دارد. چرا 
ترسیم کننده اعتقادات جامعه است. روشن است هر آن چه به عنوان فرهنگ در جامعه جریان دارد، از طریق محصوالت 
رسانه ای می تواند دستخوش تغییر شود؛ بنابراین در مدیریت تولید و توزیع پیام یک چارچوب کل نگر از ارزش های سنتی، 
الگوهای رهبری )رسمی و غیررسمی( و تعامل آنان می تواند بر نقش رسانه ها برای پذیرش تغییر بر مردم اثر بگذارد. یکی 
که دست کم چندین ساعت در  کسی را در این زمان می توان یافت  کمتر  که  از مهم ترین عوامل این تأثیرگذاری آن است 
روز وقت خود را با رسانه های جمعی سپری ننماید. به همین دلیل، مدیریت تولید و توزیع پیام پیش از اقدام به تولید، 
کند. شناخت  باید بتواند میان یافته  های مراحل پیشین با الگوهای فرایند انطباق پذیری در سطوح مختلف پیوند برقرار 
الگوهای یادگیری از طریق فرایندهای شناختی مغز انسان در مواجه با هر پیام اعم از صوتی و تصویری و ایماء و اشاره ها 
و یا حتی سکوت های میان پیام ها در الگوهای انطباق پذیری بسیار حیاتی و اثربخش است. هر الگوی انطباقی با سه 
کار یا رفتار روبه رو است. بدون آن که بخواهیم به نظریه های یادگیری و یا فرایندهای  عامل یادگیری، احساس و انجام 
این  است.  ارتباط  در  افراد  انگیزه  با  که  است  فرایندی  یادگیری  بپردازیم،  روانشناسی  و  رفتاری  علوم  در حوزه  شناختی 
که بیشترین تماس را  کانال های ارتباطی  انگیزه و رفتار پس از آن از تعریف مسائل جامعه و نیازهای مخاطب در رابطه با 
کل جامعه است؛ یعنی  با آنان دارد، شکل می گیرد؛ به عبارت دیگر انگیزش خود تابعی از ارتباطات میان فردی در سطح 
ارتباطی در انگیزه فرد برای انطباق پذیری نسبت به هنجارهای مورد نظر جامعه تأثیر اجتناب ناپذیر دارد و  کانال های 
گون جامعه مهم ترین عامل انطباق پذیری در افراد به شمار  گونا کانال ارتباطی در بین اجزای  رسانه ها به عنوان مهم ترین 
را برای طراحی استراتژی  گام های عملی  گون در انطباق پذیری می توان  گونا الگوهای  می رود. بدین ترتیب با شناخت 

برنامه رسانه ای برداشت.
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