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فرهنگ سازمانی در سازمان های رسانه ای: 
وهشی مفاهیم، الگوها و رهنمودهای پژ

چکیده
امروزه اهمیت مقوله فرهنگ سازمانی، برای بسیاری از صاحبنظران و مدیران، اهمیتی روشن و جاافتاده است. این 
اهمیت در سازمانهای رسانه ای به دلیل نقش بی بدیل آنها در شکل گیری فرهنگ جامعه و انتقال ارزشها به آن از یک سو 
و ویژگی های منحصر به فرد این قبیل سازمانها، نظیر محیط بسیار پویا و در معرض پیوسته مخاطبان بودن از سوی دیگر، 

جایگاهی بی بدیل و مضاعف می یابد.
در این نوشتار ضمن مرور ادبیات تحقیق در قالب تعاریف مطرح از فرهنگ و فرهنگ سازمانی، به بررسی مطالعات 
مشهور انجام گرفته در خصوص سطوح فرهنگ سازمانی و دسته بندی فرانظری این مطالعات و تحلیل نقش فرهنگ در 
راهبرد سازمان، پرداخته می شود. سپس در بخش دوم به عنوان بخش اصلی مقاله، بر »فرهنگ سازمان رسانه ای« تأکید 
گشته، ضمن طرح عناصر اصلی حاکم بر فرهنگ رسانه ای در قرن 21، به تحلیل فرهنگ دو سازمان رسانه ای بی بی سی 
و سی ان ان در قالب دو مطالعه موردی مجزا و مبسوط و عمدتاً با محوریت مطالعه لوسی کونگ، پرداخته می شود. ارائه 
تحلیلی تطبیقی از انواع فرهنگ سازمانی برای سازمانهای رسانه ای و طرح پیشنهاداتی پژوهشی بر اساس مطالب نوشتار 

حاضر در خصوص فرهنگ سازمانی سازمانهای رسانه ای داخل کشور، بخش پایانی مقاله است.

کلیدی:  واژگان 
 فرهنگ سازمانی، سازمان رسانه ای، سطوح فرهنگ سازمانی، فرهنگ رسانه ای، بی بی سی، سی ان ان.
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مقدمه
امروزه نقش فرهنگ سازمانی به عنوان عاملی اساسی در پیشبرد اهداف سازمان و انطباق سازمان با تغییرات محیطی 
در میان صاحب نظران و مدیران به خوبی شناخته شده است. از یک جهت فرهنگ سازمانی قوی و منعطف مانند روحی 
کردن افق های  کارآمد و روشن  کارکنان و مدیران، با ایجاد فضایی خالق و  که با جهت دادن به رفتار  برای سازمان می ماند 
که  سازمان، سازمان را در مسیر تعالی و بقای خود پیش میبرد. و ازطرف دیگر یک فرهنگ ضعیف، ایستا و غیر منعطف 
کارکنان و سردرگمی مدیران سازمان شود و  نیازهای سازمان ندارد میتوان موجب دلسردی و یاس  و  با محیط  تطابقی 
که فرهنگ سازمانی هر  گفت  کند. پس میتوان  برای آن فراهم  را  ناپذیر  بروز اشتباهات جبران  تزلزل سازمان و  اسباب 

سازمان به عنوان یکی از عناصر اصلی سازنده هویت آن محسوب میشود.
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اهمیت فرهنگ سازمانی در سازمان های رسانه ای از دو جهت قابل تأمل است. نخست به دلیل  نقش بی بدیل و 
مستقیم رسانه ها در ساختن فرهنگ جامعه و انتقال ارزشها و الگو سازی در جامعه  و دیگری بدلیل ویژگی های منحصر به 
ع محصوالت، اهمیت زمان، نیاز به خالقیت زیاد، و در معرض قضاوت  فرد سازمانهای رسانه ای از قبیل محیط پویا، تنو

که آنها را از دیگر سازمان ها متفاوت می سازد.  بودن افراد جامعه، 
ح از فرهنگ و فرهنگ سازمانی پرداخته می شود. در  در این نوشتار ابتدا به مرور ادبیات تحقیق در قالب تعاریف مطر
گرفته در خصوص  کید بر تعریف مید از فرهنگ و شاین از فرهنگ سازمانی، به مطالعات مشهور انجام  این بخش ضمن تأ
کلیه مطالعات فرهنگ سازمانی از  سطوح فرهنگ سازمانی اشاره می گردد. سپس بر اساس مطالعه جامع مارتین)2006(، 
حیث مبانی نظری آنها در سه دسته طبقه بندی می شوند. به دلیل اهمیت مقوله راهبرد در سازمانهای رسانه ای، تمرکز 
بر تحلیل نقش فرهنگ در راهبرد سازمان، بخش دیگر ادبیات تحقیق مقاله را شکل می دهد. مقاله سپس در بخش دوم 
ح عناصر اصلی فرهنگ رسانه ای در قرن  به عنوان بخش اصلی آن، بر »فرهنگ سازمان رسانه ای« تمرکز یافته، ضمن طر
21، به تحلیل فرهنگ دو سازمان رسانه ای بی بی سی و سی ان ان در قالب دو مطالعه موردی مجزا و مبسوط و عمدتًا با 

کونگ )2009( می پردازد. محوریت مطالعه لوسی 

تعریف فرهنگ و فرهنگ سازمانی
 تعریف فرهنگ  

فرهنگ  از  خود  شناختی  انسان  تعریف  در  او  است.  کرده  ارائه  فرهنگ  از  را  علمی  و  جامع  تعریف  نخستین  تیلور 
کلیت در هم بافته ای شامل دانش، هنر، اخالق،  می نویسد: »فرهنگ یا تمدن در معنای وسیع قوم نگارانه عبارت است از 
کسب شده است.«  که به وسیله انسان  به عنوان عنصری از جامعه  قانونریال آداب و رسوم و هرگونه قابلیت ها و عاداتی 
کتاب جامعه  کند. شیفر در  این تعریف توانسته است جایگاه خود را در علوم اجتماعی به عنوان تعریف رسمی فرهنگ باز 
که به طور اجتماعی انتقال  شناسی خود )1983( فرهنگ را اینگونه تعریف میکند: مجموعه ای از رفتارهای آموخته شده 
کنترل موالیداند، بلکه شامل عقاید،  کتاب های طنز  و شیوه های  کشتی بادی،  یافته اند و نه تنها شامل چیزهایی چون 
ارزش ها و آداب  و رسوم مردم نیز میشوند.« عالمه جعفری با مطالعه جامع در معانی فرهنگ در لغتنامه های مختلف، در 
کتاب فرهنگ پیرو و فرهنگ پیشرو آن را اینگونه تعریف می کند: "فرهنگ عبارت است از شیوه بایسته و یا شایسته برای 
که به طرز تعقل سلیم و احساسات تصعید شده آنان در حیات  آن دسته از فعالیت های حیات مادی و معنوی انسان ها 
ارائه  تعاریف متعدد  از فرهنگ   تعریف فرهنگ میگوید:  کبر فرهنگی درباره  ا تکاملی مستند می باشد. دکتر علی  معقول 
شده و هر نظریه پردازی بر اساس بینش های فکری و اهداف تحقیقاتی خود، آن را از زوایه ای خاص دیده و از آن تعریفی 
کرده است؛ به عقیده وی تعریف مارگارت مید از فرهنگ بسیار مناسب و در برگیرنده است و مورد  منمایز از دیگران ارائه 
استقبال بسیاری از پژوهشگران رشته های مختلف و از جمله مدیریت قرار گرفته است.  از دیدگاه مید فرهنگ عبارت است 
گونه ای متوالی  گروهی از افراد است و به  که مشترک میان  از مجموعه ای از رفتارهایَ آموختنی باورها، عادات و سنن 

گرفته میشود ]1[.  که وارد آن جامعه میشوند آموخته و بکار  توسط دیگران 
تعریف فرهنگ سازمانی

که اعضاء نسبت  که ”فرهنگ سازمانی، سیستمی از استنباط مشترك است   بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده اند 
به یك سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیك دو سازمان از یکدیگر می شود“ ]2[. فرنچ معتقد است: » یک سازمان 
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که قسمت عمده ی آن نامرئی است. در این تعبیر، آنچه زیر آب قرار دارد، فرهنگ سازمان  کوه یخ می ماند  مانند یک 
که  رویکرد هایی  در  تفسیرات  مفروضات،  اصلی،  ارزشهای  از  است  عبارت  سازمانی  فرهنگ  کوئین  نظر  به  بنا   .» است. 
گونه شامل قومی،  گونه فرهنگ سازمانی نمایان می شود. این چهار  که در 4  ویژگیهای یك سازمان را مشخص می کند 
گون به نظر میرسد تعریف شاین تعریفی جامع  گونا ویژه ساالری، بازار و سلسله مراتب می باشند]3[. در میان این تعاریف 
که مشکالت خارجی را حل نموده  گروهی از اعضای سازمان ، به طوری  و مانع باشد : الگویی از مفروضات مشترک میان 
و باعث  انسجام داخلی است و به عنوان شیوه صحیح پاسخ به چنین مشکالتی به اعضای جدید آموخته می شود ]4[.

که فرهنگ سازمانی از یکسو در برابر تغییر مقاوم  که از این تعاریف به ذهن متبادر میشود این است  نکته قابل توجهی 
است و به همین سبب عامل انسجام داخلی است. اما در شرایطی ممکن است فرهنگ سازمانی نا صحیح و نا متناسب با 
گردد و برای حل آن احتیاج به تغییر فرهنگ سازمانی باشد. از این رو یکی از  شرایط خود باعث بروز مشکالتی در سازمان 
که امروز در زمینه فرهنگ سازمانی مورد توجه است، مطالعات چگونگی تغییر فرهنگ  مطالعات جالب و بحث برانگیزی 

سازمانی است. 

ح فرهنگ سازمانی سطو
از دیدگاه شاین

کل یک الیه در نظر نمی گیرد و برای آن عناصر و الیه های مختلفی قائل است.  شاین فرهنگ سازمانی را یک 
اولین و مهمترین سطح از دیدگاه شاین الیه فرضیات اساسی است. این الیه در عمق قرار دارد و پنهان است. و شامل 

گاه است. شاین این الیه را جوهره اصلی فرهنگ میداند. احساسات و باورهای مسلم در سطح ناخود آ
های  راهبرد  و  فلسفه ها  شامل  و  است  مشاهده  قابل  و  شکار 

َ
آ الیه  این  دارد.  نام  شده  اظهار  ارزشهای  الیه،  دومین 

کننده باشد؛ زیرا مثال در یک سازمان خبری صداقت و صحت خبر جزء  گمراه  اعالم شده رسمی است. این الیه میتواند 
گذاشته می شود. راهبردهای اعالم شده رسمی باشد، اما در عمل این اصل قربانی سرعت انتشار خبر قرار می گیرد و زیر پا 

که شامل پدیده های ظاهری می شود. دسترسی به این الیه از فرهنگ  سومین الیه، سطح مصنوعات آشکار است. 
سازمانی آسان است اما تعبیر و تفسیر آن مشکل است. مثال از لگو و آرم یک سازمان نمی توان به راحتی به اهداف بلندمدت 

و راهبردهای اساسی سازمان پی برد. شاین بین این سه الیه یک رابطه ی خطی قائل است]5[ )نمودار 1(.

ح فرهنگ سازمانی]5 [  نمودار 1- سطو
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ح فرهنگ سازمانی با نگاهی پویا سطو
ج نهادن به طبقه بندی شاین، ویژگی های جدیدی به آن افزود. وی معتقد است که ارتباط بین این  هچ )2006( با ار
الیه ها پویا است و به صورت خطی نیست. او بر این اساس، عنصر چهارمی به نام »نمادها« را به سطوح فرهنگ سازمانی 
جلوه گری(؛  )فرایند  مفروضاتند  تجلی  محمل  ارزشها  ترتیب،  بدین  خواند.  مصنوعات  ظهور  محل  را   آن  و  کرد  اضافه 
فرایند  و  نمادها  طریق  از  آنها  ظهور  اما  هستی بخشی(.  )فرایند  می شوند  محسوب  ارزشها  تحقق  عامل  هم  مصنوعات 
نمادسازی میسر است. بر این اساس، نمادها عامل تعبیر و تفسیر مفروضات قرار می گیرند و این فرایندهای چهارگانه در 

یک چرخه مستمر و پویا، تداوم می یابند. )نمودار 2(
از آن طریق، مصنوعات و نمادها در بستر  که  به عبارت دیگر مدل پویایی فرهنگی، فرهنگ را به عنوان فرایندی 
و  و تفسیر پیش فرض ها  . همچنین نحوه ی حفظ  تبین می کند  ارزش ها و پیش فرض های سازمانی خلق می شوند، 
کارگیری و تفسیر مصنوعات و نمادها تبین می کند به عابرت دیگر، تاثیرگذاری متقابلی میان  ارزش ها را نیز از طریق به 
که تغییر در یکی از آنها میتواند دیگری را تحت تاثیر  مصنوعات، ارزش ها، نمادها و پیش فرض ها وجود دارد، به طوری 
قرار دهد، زیرا در نیمه نخست فرآیند ایجاد مصنوعات، پیش فرض ها و ارزش ها، انتظاراتی در مورد جهان ایجاد می کنند 

که تصاویر ذهنی و چشم اندازهایی برای راهنمایی عمل )کنش( فراهم می سازد. ]6[

ح فرهنگ سازمانی]6[  نمودار 2- مدل پویایی هچ در خصوص سطو

انواع فرهنگ سازمانی
در زمینه انواع فرهنگ سازمانی مطالعات بسیاری انجام شده است که در اینجا فقط به چند نمونه مشهور آن اشاره می شود:

کویین )2006( کامرون و  مطالعه 
این   .]3[ است  رقیب1   ارزش های  چارچوب  سازمانی،  فرهنگ  عرصه  در  مفهومی  الگوهای  پرکاربردترین  از  یکی 
که فرهنگ سازمان را از دو لحاظ دسته بندی می کند:  گونه شناختی است  چارچوب، الگویی مفهومی و ابزاری تجربی و 

1.Competitive	Values	Framework
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کنترل )ثبات( در برابر انعطاف پذیری. از تقاطع  یکی تمرکز بر مسائل داخلی در برابر تمرکز بر مسائل خارجی و دیگری ُبعد 
ح زیر می توان بازیافت )نمودار 3(. گونه فرهنگ سازمانی را به شر این دو بعد، چهار 

 فرهنگ قبیله ای : این فرهنگ، انعطاف پذیری و تمرکز بر مسائل داخلی را محور قرار می دهد و در آن، بر ارزش ها 
کید می شود. افراد در این فرهنگ از حس هم خانواده  گروهی و هم نوایی میان افراد، تأ کاِر  و اهداف مشترک، مشارکت، 

بودن برخوردارند.
 فرهنگ بازار: در این فرهنگ، انعطاف پذیری و تمرکز بر مسائل خارجی اولویت می یابد. از این رو، رقابت، تعامالت 

محیطی و مشتری مداری جزء ارزش های مهم آن است. 
کنترل یا ثبات و در عین حال تمرکز بر مسائل خارجی را مهم می داند و از این بابت   فرهنگ ادهوکراسی: این فرهنگ، 
و  نیستند  پابرجا  این فرهنگ،  در  کید می کند. ساختارهای سازمانی  تأ انطباق پذیری  و  نوآوری و خالقیت  کارآفرینی،  بر 

کوتاه مدت اند.  نقش ها نیز 
 فرهنگ سلسله مراتبی: در این فرهنگ -که ناظر بر همان بروکراسی وبر است- کنترل و تمرکز بر مسائل داخلی اولویت دارد و 

بنابراین، قوانین و مقررات، رویه های روشن اختیار و سلسله مراتب و کارآیی، در این فرهنگ مهم تلقی می شوند ]3[. )نمودار 3(
و  رهبری  سبک های  اثربخشی  حیطه های  در  و  نیست  سازمانی  فرهنگ  به  محدود  صرفًا  الگو،  این  کاربرد  البته 
ارزیابی  کویین عالوه بر طراحی پرسش نامه ای جهت  کامرون  و  کاربرد دارد. به عنوان مثال،  نیز  مهارت های مدیریتی 
که در بررسی های  کرده اند  فرهنگ سازمانی ، سنجه و پرسش نامه دیگری هم در زمینه مهارت های مدیریتی  طراحی 

تحلیلی متعدد استفاده شده است ]7[.

انعطا ف پذیری

تمرکز خارجی
قبیله ایبازار

تمرکز داخلی
بروکراسیادهوکراسی

ثبات

کوئین]3[ کامرون و  نمودار 3- چهار چوب ارزشهای رقیب، 

مطالعه ادگار شاین: 
ع فرهنگ سازمانی را بیان میکند . وی سه نو

 فرهنگ عملیاتی یا اپراتوری: هر سازمانی یک فرهنگ درونی را بر اساس شاخص های موفقست خود در عمل پدید 
گسترش می یابد.  گرفته و  کارکنان عملیاتی سازمان شکل  می آورد. این فرهنگ نوعا توسط 

فرهنگ مهندسی: هر سازمانی برای انجام وظایف مختلف خود، طراحان و تکنولوژی هایی دارد که چرخ های اصلی سازمان 
را به حرکت درمی آورد. فرهنگ مهندسی متاثر از تعامالت یا باورها و اعتقادات کارکنان فنی و مهندسی شرکت یا سازمان می باشد.

که تحت امر مدیران ارشد اجرایی سازمان شکل میگیرد. فرهنگ مدیریتی یا اجرایی 
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ع فرهنگ ذکر شده اغلب در راستای یکدیگیر نیستند و همین عدم هماهنگی بین آنها دلیل شکست یادگیری   سه نو
سازمانی به شمار می آید ]8[.

چارلز هندی 
چارلز هندی روش خاصی را برای ارائه و تجزیه و تحلیل فرهنگ  های سازمانی برگزیده است. هندی از خدایان اسطوره 
ع سازمان  و مدیریت و فرهنگ  های  ای یونان: زئوس، آپولو، آتناو دیونیسوس، به عنوان نماد هایی برای معرفی چ هار نو

کرده است ]9[. مرتبط با هر یک استفاده 
که از این فرهنگ استفاده می کند، نشان دهنده نوعی سبک مدیریت  زئوس: مظهر فرهنگ باشگاهی است. سازمانی 
کارکنان، سلسله  گیری، اعتماد متقابل بین مدیریت و  پدرساالرانه می باشد. از ویژگی  های این فرهنگ، سرعت در تصمیم 

گرایی و شبکه ای از مراودات دوستانه می باشد. مراتب سنتی، تمرکزگرایی، همدلی، ارتباطات شفاهی، قوم و خویش 
آپولو: مظهر "فرهنگ نقش  ها" است. آپولو خدای نظم و ترتیب و قانون به شمار می رود. شیوه برخورد این فرهنگ 
که باید ایفا شود نه براساس شخصیت  ها. براساس مفروضات این فرهنگ، انسان  کاری است  بر مبنای تعریف نقش یا 
موجودی منطقی است و همه چیز می تواند به شیوه ای منطقی مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد. در این فرهنگ تصویری از 
کند و در شرایط محیطی ثابت  کنیم. خدای آپولو از ثبات و پیش بینی پذیری حمایت می  یک بوروکراسی را مشاهده می 

کارآیی باال برخوردار است. و معینی، از 
کاری است. در این فرهنگ وظیفه  ها و پروژه  ها تعریف می شود،  گروه  های  گرایی و توجه به  آتنا: فرهنگ تخصص 
گذار می شود. این فرهنگ  گروه  های کاری تشکیل می شود و با توجه به تخصص آنها، وظایف و پروژه  ها به گروه  های کاری وا
تخصص را به عنوان یگانه مبنای قدرت و نفوذ به رسمیت می شناسد. سن، ارشدیت، یا روابط خویشاوندی، دراین قضیه 
تأثیری ندارد. هر فرد برای عضویت در گروه به توانایی و خالقیت نیاز دارد. در این فرهنگ استعداد های جوان شکوفا می شود 
گروه، تعهد مشترک و احساس مسوولیت مشترک وجود دارد. در بین اعضا،  باالیی برخوردار است.در  ارزش  از  و خالقیت 

مباحثه و گفتگو زیاد است. این فرهنگ برای کار های یکنواخت و بدون تغییر ساخته نشده اند.
دیونیسوس: فرهنگ اصالت فرد. در این فرهنگ اعتقاد بر آن است که کسی مسؤول ما و دنیای ما نیست، بلکه خود ما 
کارگردانان سرنوشت خودمانیم. در سه فرهنگ دیگر، فرد تابع سازمان  است، لکن در فرهنگ اصالت فرد، علت  هستیم. ما 
کمک به فرد برای رسیدن به هدف های  او شمرده می شود. در این فرهنگ، توانایی و مهارت، سرمایة اصلی  وجود سازمان  
و مهم سازمان  به شمار می رود. در این فرهنگ رئیس به رسمیت شناخته نمی شودو مدیریت کاری معمولی است. اختیارات 
کارکنان متخصص دارای حق وتو هستند.  گیرند. فرد فرد  کمتر از کسی دستور می  مدیر در سطح باالیی نیست. متخصصان 
کار یا  کسب و  کند. زیراسازمان  به آنها نیاز دارد. این فرهنگ در  که توانایی آنهاباقی باشد، خطری آنها را تهدید نیم  مادام 
صنعت، وجود ندارد، بیمارستآنهای تخصصی و بعضی دانشگاه  ها از این فرهنگ بهره ای برده اند. به طور کلی در هر زمان که 

قابلیت  های افراد کمیاب، ضروری و ارزشمند باشد، وجود چاشنی این فرهنگ ضروری به نظر می رسد ]10[.

دسته بندی مطالعات فرهنگ سازمانی: سه دیدگاه اصلی )مارتین، 2006( 
گسترده فرهنگ سازمانی در آثار مختلف بود. اما می توان این مطالعات  ع شناسی از مطالعات  گذشت، یک نو آنچه 
که در این چارچوب، امکان تبادل و تالقی مطالعات با یکدیگر فراهم  کرد؛ چرا  را در چارچوبی فرانظری نیز دسته بندی 
سازمانی،  فرهنگ  حوزه  مطالعات  برای  است  نموده  سعی  که  است  پژوهشگری  تنها  مارتین  منظور،  بدین  می شود. 
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کند چارچوب فرانظری عرضه 
کل آثار این حوزه را در سه دیدگاه نظری ذیل  مارتین بر اساس یک مطالعه جامع بر روی ادبیات فرهنگ سازمانی، 

خالصه می کند:
کل  کالسیک به فرهنگ سازمانی محسوب می شود، امکان توافق در  که به نوعی نگاه  دیدگاه انسجام: در این نگاه 
گرفته می شود. مفهومی با عنوان ابهام بی معناست و وجود  کل سازمان درنظر  سازمان وجود دارد. لذا، یک فرهنگ برای 

کل سازمان، امکان پذیر و معنادار می گردد ارزشهای مشترک در سطح 
کل  ع در سازمان، امکان اجماع در سطح  که به علت خرده فرهنگ های متنو دیدگاه تمایز: این دیدگاه قائل است 
سازمان وجود ندارد. آنچه امکان پذیر است، حصول اجماع در سطح خرده گروه های سازمانی است. به عنوان مثال، بر 
اساس این دیدگاه، فرهنگ بخش سیاسی با بخش فرهنگی یا بخش ورزشی یک خبرگزاری تفاوت اساسی دارد و هر یک 
که لزوما همگرایی و اجماع بر سر این ارزشها در سطح  از این واحدهای سازمانی دارای ارزشهای مشترک خاص خود هستند 
کل سازمان بی معناست  کل سازمان خبرگزاری امکان پذیر نیست. بنابراین مفهومی با عنوان ارزشهای مشترک در سطح 
ک در ارزشها و  که در سطح خرده گروه های سازمانی اشترا از این رو، ابهام در این سطح )کل( جایگاه می یابد؛ هرچند  و 

مفروضات معنادار است.
که به نوعی نگاه پست مدرن به فرهنگ سازمانی نیز تلقی می شود، فرهنگ را مقوله ای  دیدگاه تقطیع: این دیدگاه 
سطح  در  چه  و  سازمان  کل  سطح  در  چه  را  مشترک  ارزشهای  سر  بر  اجماع  امکان  و  می کند  تعریف  فردی  سطح  در 
خرده فرهنگ های سازمانی نفی می نماید. در این دیدگاه، ابهام بسیار پررنگ است و آن را منشأ بروز خالقیت های فردی 

کید می گردد ]11[. )نمودار 4( افراد می داند و بر تعبیر و تفسیرهای چندگانه و متکثر افراد از ارزشها تأ

نمودار 4- دسته بندی مطالعات فرهنگ سازمانی: دیدگاهی فرانظری ]11[

فرهنگ و راهبرد
کرد.  گروه بررسی  که می توان در چهار  گونه ایست  طبق تحقیقات دنیسون و میشرا رابطه بین استراتژی و فرهنگ به 
گروهها، به دو عامل بستگی دارند: 1- توجه به محیط داخلی یا خارجی 2- ثبات یا انعطاف پذیری. با توجه به این  این 

دو بعد، چهار فرهنگ انعظاف پذیر، ماموریتی، بوروکراتیک و مشارکتی شکل میگیرند
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محیطی  عالئم  به  توجه  است.  برخوردار  الویت  از  مشتریان  نیازهای  تامین  فرهنگ  این  در  پذیر:  انعطاف  فرهنگ 
کنش مناسب در برابر محیط از ویژگی های بارز این فرهنگ است. چنین سازمانی در برابر  و شناسایی و تفسیر آنها و وا
که موجب  ارزشهایی  دلیل وجود  به  رسانه ای  در شرکت های  نشان میدهد.  کنش  وا از خود  به خوبی  ح های جدید  طر
خالقیت و ابتگار عمل و نوآفرینی می شوند به ریسک پذیری توجه شابانی میشود. همچنین تالش این سازمانها برای پاسخ 

به رقابت های جهانی خود مشوقی برای استفاده از این فرهنگ است.
فرهنگ ماموریتی: این سازمانها در حالیکه برای پاسخ به نیاز های محیطی تالش میکنند اما الزامی برای تغییرات 
سریع نمی بینند. در این فرهنگ به دیدگاه های مشترک و ماموریت سازمان توجه زیادی می شود.  سازمان های رسانه 
که به سودآوری می اندیشند و  ای، در این دیدگاه  با توجه به مامورت خود به دو دسته تقسیم میشوند: سازمان هایی 

که در جهت منافع عمومی تالش میکنند. سازمان هایی 
کنند تا شرکت بتواند از  که در امور مشارکت  فرهنگ مشارکتی: در این فرهنگ، از اعضای سازمان خواسته می شود 
که فرد احساس مسئولیت و  عهده انتظارات و عوامل محیطی در حال تغییر برآید. مشارکت در سازمان موجب می شود 

کند و از این رو نسبت به سازمان تعهد بیشتری نشان دهد.  مالکیت 
فرهنگ بوروکراتیک:در فرهنگ بوروکراتیک یا دیوانساالری امور داخلی سازمان از اهمیت باالیی برخوردار است و این 
کارها از روشی  ع سازمان ها انجام  که از ثبات نسبی برخوردارند بسیار مناسب است. در این نو فرهنگ برای محیط هایی 

مشخص و پایدار پیروی میکند و سنت ها و رویه ها و سیاست های سازمان پابرجاست ]12[. )نمودار 5(

نمودار 5- دسته بندی دنیسون از فرهنگ سازمانی ]12[

کاماًل  که  گرفته است  چهار بعد مذکور از تقاطع دو محور تمرکز بر مسائل بیرونی/داخلی و انعطاف پذیری/ ثبات شکل 
با چارچوب ارزش های رقیب منطبق است. فقط عناوین این چهار بعد در این دو الگو با یکدیگر متفاوت است. به طوری 
که می توان به ترتیب فرهنگ قبیله ای، ادهوکراسی، سلسله مراتبی و بازار را در چارچوب ارزش های رقیب دقیقًا معادل با 

ابعاد چهارگانه مشارکت، انطباق پذیری، پایداری و مأموریت در الگوی دنیسون دانست ]7[.
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فرهنگ سازمان رسانه ای
گروه یا حرفه ای  برای تجزیه و تحلیل فرهنگ در سازمانها آنها را مجموعه ای از ارزش ها و باورهای مشترک در میان 
مشخص تعریف میکنند ]5[. سازمان های رسانه ای نیز از این امر مستثنی نیستند . سازمان های رسانه ای با داشتن 
کرد، میتوانند  ع محصول، جامعیت محصوالت و ... اشاره  که از جمله میتوان به محیط پویا، تنو ویژگی های خاص خود  
فرهنگ های متناسب با خود را داشته باشند. منشا فرهنگ در سازمان  های رسانه ای، تجربیات و یادگیری مشترکی است 
کمک آن به نیاز های داخلی و خارجی سازمان پاسخ  گروه ها و افراد در صنعت و حرفه رسانه ای دارند و به  که سازمان ها، 
گذار در  میدهند. و الگویی برای سازماندهی خود طراحی میکنند. در تجزیه و تحلیل فرهنگ رسانه ها توجه به عناصر اثر 
گروه های درونی سازمان رسانه ها  کرده است و هم چنین توجه به   کنون تغییرات قابل توجهی  گذشته تا  که از  این حرفه 

گذاری هستند از اهمیت زیادی برخوردار است. که خود دارای خرده فرهنگ های اثر 

عناصر اساسی فرهنگ رسانه ای در قرن 21
کلی رسانه ها از گذشته تا کنون دستخوش تغییرات قابل توجهی در زمینه ساختار،  سازمان های رسانه ای و یا به طور 
کرده است.  استراتژی اندازه و محیط خارجی خود بوده اند. تغییر در سازمان ها مفروضات بنیادی آنها را نیز دچار تغییراتی 
که از سازنده های اصلی فرهنگ سازمانی به شمار می روند از اهمیت باالیی برخوردارند. در ادامه به نمونه  این مفروضات 

هایی از این عناصر اشاره می کنیم.
کذشته شاهد آن بوده ایم. تغییر معرفت شناسی  که طی چند ده   تغییر دراماتیک از واژه به تصویر : اولین تغییر بزرگی 
است. آنچه در فرهنگ رسانه ای در سال های اخیر دیده ایم، تغییری دراماتیک از واژه به تصویر بوده است. جنان چه 

امروز در بافت فرهنگ رسانه ای یک تصویر خوب از هزاران واژه ارزشمند تر است. 
عنصر فناورانه)دیجیتالی شدن(:  تغییرات فناوارنه در هزاره جدید به خوبی مشهود است و جهان رسانه را نیز تحت 
که امکان دیجیتالی  که دیجیتالی شدن اطالعات است، رایانه شخصی است  تاثیر خود قرار داده. نماد بزرگ این تغییر 
کنون از اینترنت به عنوان پایگاه  که بیش از 50 درصد آمریکادیان هم ا کردن اطالعات را برای همه فراهم می کند. چنان 

قانونی برای ارسال و دریافت اطالعات استفاده میکنند.
این  این  بزرگ  نماد  است.  رسانه ای  فرهنگ  شدن  شخصی  بزرگ،  تغییر  سومین  شدن(:  )شخصی  فرهنگی  عنصر 
گ بستری را فراهم میسازد تا هر شخصی، در  گ های شخصی است. وبال خصوصی شدن محتوای رسانه، افزایش وب ال
کند و در معرض عموم قرار دهد. بدین ترتیب  که برای خودش اهمیت دارد در آن ضیط  هر سطح و جایگاهی، مطالبی را 

کنند. افراد در ایجاد فرهنگ رسانه ای مشارکت می 
عنصر زیبائی شناسی )همگرایی(: چهارمین تغییر، تغییر زیبایی شناسی است. همگرایی اساس این زیبا شناسی را 
گون حرکت  گونا کردن خطوط بین محیط های رسانه های  که ما به سمت محو  شکل میدهد. و به این نکته اشاره دارد 
کرد رادیو، رایانه و تلوزیون چاپ با هم ترکیب شده اند و دیگر هر رسانه ای  میکنیم. به عنوان نمونه میتوان مشاهده 
کردیم رسانه ها  که در باال به آن اشاره  مخصوص مکانی خاص نیست. عنصر اقتصادی )فرا تجاری شدن(: چهار تغییری 
کردن فرهنگ رسانه ای.  کرده اند. یک تغییر اقتصدای در عمق و ماهیت یعنی فراتجاری  را به سوی تغییر پنجم هدایت 
که در آن همه چیز برای فروش وجود داد و بینندگان می توانند تمام  کرد  برای مثال میتوان به شبکه های تلوزیونی اشاره 

خواسته های تجاری خود را از طریق این رسانه بر آورده سازند ]13[. 
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مطالعات موردی: فرهنگ سازمانی رسانه ها
کونگ در سال 2000 به بررسی فرهنگ سازمانی دو سازمان رسانه ای مهم، بی بی سی و سی ان ان  می پردازد.  لوسی 
کارکنان و مدیران این دو سازمان بوده است را دسته  که غالبا بر مبنای مصاحبه با  وی پس تحقیقات میدانی، یافته های 
بندی میکند و در قالب پارادایم یا مفروضات اساسی این دو سازمان ارائه میدهد .که ما در این جا به عنوان نمونه هایی از 

فرهنگ سازمانی سازمان های رسانه ای به آنها اشاره می کنیم.

مفروضات )پاردایم( فرهنگی بی بی سی  
که در 14 نوامبر سال 1922 میالدی  کنی بریتانیا(  اولین رسانه دولتی دنیا است  بی بی سی  )به معنی بنگاه سخن پرا
کنی بریتانیا« با مسئولیت محدود تاسیس شد. بودجه  یعنی 2 سال بعد از تاسیس رادیو در جهان با نام » بنگاه سخن پرا
کنون یک بنگاه دولتی  بخش جهانی بی بی سی توسط دولت و وزارت خارجه انگلیس تامین می شود. بی بی سی هم ا
گفته بی بی سی این بنگاه تحت هیچ نفوذ  که توسط »هیأت امنای بی بی سی« اداره می شود. به  نیمه خودمختار است 
تجاری و سیاسی نیست و فقط به مخاطبین خود پاسخگو است. بود جه این شبکه از طریق شبکه های داخلی )حق 
ک( و بخش جهانی )وزارت امور خارجه بریتانیا( تامین می شود . فعالیت اصلی بی بی سی تولید برنامه و سرویس های  اشترا

کند.« خبری است. شعار بی بی سی این است: »هر ملت باید با صلح و آرامش با ملتی دیگر صحبت 
فرض اول،تامین بودجه از طریق دولت و ارائه خدمات عمومی :  

کارکنان  که در بین  فلسفه وجودی بی بی سی به خاطر منافع عمومی ملت است این یکی از مفروضات  فرهنگی است  
بی بی سی وجود دارد . و به خاطر  این جایگاه در  ارائه خدمات عمومی، موضع ای  خاص متمایز و مهم دارد. در فرهنگ 
گزاری نیست و اهداف ناظر بر منافع عمومی  آن همواره باید بر اولویت های تجاری  این سازمان، بی بی سی صرفایک خبر 
گرداند و به عنوان یک مورد  کم باشد.این تفکر باعث میشود بی بی سی خود را از سایر هم ردیفانش متمایز  و اقتصادی حا
که نمیخواهند فقط اوقات خالی مخاطبان را پرکنند، بلکه میخواهد سطح زندگی  ح شود. آنها بر این باورند  خاص مطر

آنان را ارتقا بخشند.
کار کسب و  فرض دوم، بهترین در 

کامل  گر در دنیا به دنبال بهترین فعالیتهای یک خبرگزاری بگردید؛ وجه   مدیر بی بی سی میگوید: ما مدعی هستیم ا
که  ع موتور محرک بی بی سی در ساخت برنامه های آن است. آنها متعقدند  آن را در بی بی سی خواهید یافت.این موضو
که خیال ما از فشار تأمین مالی به لحاظ دولتی بودن راحت است؛ پس باید بهترین باشیم. این امر برای آنها فضایی  حال 
همگی  ما  میگویند  سی  بی  بی  می کند.کارکنان  فراهم  باال  کیفیت  با  اصیل  برنامه های  ساخت  و  خالقیت  راستای  در  را 

کار. کسب و  خبرگزاریم نه افرادی تجارت پیشه؛ تمرکز ما بر حرفه خبرگزاری است نه 
فرض سوم، بخشی از روش زندگی به سبک انگلیسی

که نقش منحصر به فردی را در جامعه و  کارکرد ملی بی بی سی است. آنها بر این باورند  کید بر نقش و   در این فرض تا
که بازگوکننده هویت ملی بریتانیاست از وظایف آنهاست. ملت بریتانیا ایفا میکنند و ساخت برنامه هایی 

فرض چهارم، دفاع از میراثی بزرگ

و  ملی  میراث  بزرگ  نگهبان  نیز  سی  بی  بی  هستند،  میراثشان  حافظ  که  مشهور  والدینی  فرزندان  همانند  درست   
آن  پس  از  دارد  خود  حرفه  در  که  بزرگی  توفیقات  خاطر  به  و  است  سی  بی  بی  وظیفه  میراث داری،  است.این  سازمانی 
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برخواهد آمد.این وظیفه نیز درست هم وزن سایر فرامین مدیریتی است ]14[.
در نمودار 6 پارادایم یا مفروضات فرهنگی بی بی سی و رابطه آنها به طور خالصه آمده است.

نمودار 6- مفروضات فرهنگی بی بی سی ]14[

مفروضات )پاردایم( فرهنگی سی ان ان
که در 1  گروه تایم وارنر( است  سی ان ان1 شبکه تلویزیونی متعلق به شرکت رادیو و تلویزیون ترنر )از زیرمجموعه های 
کار کرد. سی ان ان در سال 1985 تبدیل به نخستین شبکه پخش 24 ساعته برنامه های خبری در اروپا  ژوئن 1980 آغاز به 
کرد   Headline News شد. همچنین در سال 1982، سی ان ان برای اولین بار اقدام به راه اندازی یک شبکه خبری باعنوان

که در این شبکه مهم ترین اخبار داخلی آمریکا و بین المللی به صورت برنامه نیم ساعته پخش می گردد.
فرض اول، خبر در قلب سی ان ان جاری است، سی ان ان یعنی خبر : 

که: » اخبار ما موجب تغییر تاریخ جهان می شود« آنها میگویند  کارکنان سی ان ان است  این یکی از باورهای  عمیق 
اخبار ما عامل خیر خوبی است و ما برای ارائه محصولی جهانی برای بازار جهانی تالش میکنیم. تعهد سی ان ان به خبر 

همانند تعهد بی بی سی به منفعت عمومی و خدمت به عامه است.
فرض دوم، ما واقعیت های زندگی را درک می کنیم 

 سی ان ان نیز همانند بی بی سی به فکر خدمت به عامه است؛ اما موزانه قدرت در آن متفاوت است: مخاطبان ما 
کار ماست. مخاطبان و بینندگانندکه فرمان می دهند  گر آنها خوشحال نباشند، اشکال در کسب و  پول پرداخت می کنند و ا
که  و باید آنان را راضی نگه داشت. مخاطبان و بینندگانندکه فرمان می دهند و باید آنان را راضی نگه داشت.آنها معتقدند 
کرد؛ صرفًا  ج خواهیم  کردن آن بسیار حساس باید بود؛ اما در صورت نیاز آن را بسیار خر ج  پول، علف خرس نیست و در خر

به خاطر افزایش ارزش بیتتدگان 
فرض سوم، سی ان ان خود را پیشگام و خالف جریان عادی )خالق و ریسک پذیر( می داند

سی ان ان خود را مبارزی پیشگام می بیند و در انجام امور بسیار متفاوت با روند جاافتاده و معمول عمل می کند و 
همین رمز موفقیت آن است.

کوچک تر می پنداریم- و به این افتخار می کنیم فرض چهارم، ما خود را از دیگر رقبای رسانه ای آمریکا ضعیف تر و 

1.	CNN	:	Cable	News	Network
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کلی، نگاه سی ان ان به  که ما توانایی پرداخت تاوان شکست را نداریم به طور   منشأ این ایده نامتعارف، آن است 
محیط رقابتی خود، نگاهی مبارزه جویانه و جنگ طلبانه برای بقاء و حفظ پیشگامی در آن است. تفکر رقابتی، تفکر خوبی 
که ما روی پای خود ایستاده ایم، است.  و خطرکردن و ریسک،  است . آنها معتقدند ارمغان این تفکر خودکفایی و این 
مقوله خوبی است. بدون خطر پیشرفتی نخواهد بود ]13[. در نمودار 7 پارادایم یا مفروضات فرهنگی سی ان ان و رابطه 

آنها به طور خالصه آمده است.

نمودار 7- مفروضات فرهنگ سی ان ان ]14[

گیری  بحث و نتیجه 
به طور  و فرهنگ سازمانهای رسانه ای  به طور عام  بر مفاهیم اصلی فرهنگ سازمانی  کوتاه  گذشت، مروری  آنچه 
که در زمینه فرهنگ سازمانی ارائه شده است، می توان نکات ذیل را با توجه به  خاص بود. در خصوص مدلهای مختلفی 
ع زیاد، در معرض  ویژگیهای خاص سازمانهای رسانه ای از قبیل داشتن محیطی پویا و متغیر، محیط عملیاتی با گستره تنو
ح  گونه های مطر گونه از  ع را به بحث گذاشت که کدام  ح نمود. به عبارت دیگر، این موضو قضاوت مستقیم مخاطب مطر

کم و بیش مشابه فرهنگ سازمانی برای سازمانهای رسانه ای تناسب بهتر و بیشتری دارند: در مدلهای 
فرهنگ  که  گرفت  نتیجه  اینطور  میتوان  سازمانی،  فرهنگ  بندی  دسته  مورد  در  دنیسون  مطالعات  به  توجه  با 
ع فرهنگ اهداف بلند  که در این نو ماموریتی میتواند یکی از فرهنگ های مناسب برای سازمانهای رسانه ای باشد. چرا 
مدت و ماموریت های سازمان در عین توجه به نیازهای محیطی از اهمیت باالیی برخوردار است. یک سازمان رسانه ای 
که مقصد  برای موفقیت در اثرگذاری بر روی مخاطب و فضاسازی در جامعه احتیاج به چشم اندازهای بلند مدت دارد 
که با توجه به تغییرات محیطی و پاسخ  حرکت سازمان رسانه ای را مشخص میکند. و سازمان رسانه ای موفق خواهد بود 

کند.  به نیازهای مخاطبان بتواند به این اهداف دست پیدا 
در درجه بعدی، فرهنگ انعطاف پذیر با توجه به تامین نیاز مشتریان به عنوان اولویت اصلی سازمان و شناسایی 
نیازهای محیطی میتواند با ایجاد و حمایت از محیطی خالق در فضای سازمان رسانه ای در فضای رقابت های جهانی 
که ممکن است توجه زیاد به نیاز مخاطب و مخاطب محور بودن، سازمان را  پیش رود. اما نقص این فرهنگ در آن است 

کند و او را از اهداف و چشم اندازهای سازمان دور سازد. دستخوش تصمیمات لحظه ای 
فرهنگ مشارکتی نیز، فرهنگی است که در بسیاری از سازمانهای رسانه ای موفق مانند بی بی سی، امروزه به چشم میخورد. این 

فرهنگ تعهد کارکنان را نسبت به سازمان باال میبرد که این خود موجب افزایش کیفیت محصوالت سازمان رسانه ای خواهد بود.
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فرهنگ بروکراتیک باتوجه حمایت این فرهنگ از محیط های نسبتا با ثبات و و جود بورکراسی قوی در سازمان، برای 
که از روح ابتکار و خالقیت پیروی میکنند مناست نیست. اما در سازمان های رسانه ای ایران، به دلیل  سازمان رسانه ای 

کم است. ثبات محیطی باال، رقابت  ضعیف و توجه به امور داخلی سازمان، این فرهنگ تا حدی حا
 در نهایت نیز می توان بر اساس این مقاله پیشنهاداتی را در خصوص مطالعات آینده در این عرصه ارائه داد:

پیشنهاد می شود که مطالعاتی شبیه به مطالعات کونگ در خصوص سازمانهای رسانه ای داخلی، اعم از صدا و سیما، 
کم بر آنها و ارزشهای مشترک هر یک  مطبوعات، خبرگزاری های دولتی و غیردولتی، و حتی مقایسه فرهنگ سازمانی حا

گیرد. از آنها صورت 
که با روشهای  کم بر صدا و سیما، می توان نتایج به دست آمده از آن را  همچنین، در خصوص فرهنگ سازمانی حا
کارکنان از یک سو و تحلیل اسناد مکتوب و رسمی آن  گون و البته با محوریت مصاحبه های نیمه عمیق با مدیران و  گونا
کم بر رسانه دولتی بریتانیا )بی بی سی( بر  کونگ( به دست می آید، با فرهنگ سازمانی حا از سوی دیگر )شبیه مطالعه 

کونگ مقایسه نمود. مبنای نتیاج به دست آمده از مطالعه 
ح در  پیشنهاد پژوهشی دیگر و تا حدی ساده تر و سهل الوصول تر از پیشنهادات قبلی اینکه، بر اساس مدلهای مطر
کشور  الگوی دنیسون، فرهنگ سازمانی سازمانهای رسانه ای  یا  کویین و  کامرون و  الگوی  انواع فرهنگ سازمانی نظیر 
که در متن مقاله اشاره شد، این الگوها امروزه به دلیل رواج  گیرد. همان طور  مورد بررسی، تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار 
از این حیث، اجرای  لذا  و  یافته اند  نیز دست  ابزارها و سنجه های استاندارد و مشخصی  فراون در مطالعات جهانی، به 

پیمایشی و میدانی آنها پیچیدگی خاصی جز، صرف هزینه و زمان الزم ندارد.
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