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تغییر و تحول در سازمان های رسانه ای
»سازمان رسانه ای به مثابه سازمان یادگیرنده«

چکیده

این  برخالف  اما  است؛  گیر  فرا سازمان ها  از  بسیاری  در  است  تصادفی  رویداد  یک  تغییر،  این که  پنداشت 
مقاله  این  داد.  بنابراین،  خواهد  خ  ر منظم  فرایند  یک  طی  و  برنامه ریزی  با  سازمان ها  در  تغییر  و  تحول  باور، 
پیشنهادی  مدل های  و  سازمان  تحول  و  تغییر  مفهوم  گفتمان  تحلیل  به  کتابخانه ای،  و  اسنادی  بررسی  با 
ارائه شده می پردازد و در پایان مدل مطلوب و منطبق با دیدگاه ساختار ارگانیکی به عنوان نیاز امروز سازمان های 
رسانه ای را، با رویکرد تغییر و تحول و با نگاهی به روند موجود، در چارچوب »سازمان رسانه ای به مثابه سازمانی 

یادگیرنده« معرفی می نماید.

کلیدی:  واژگان 

تغییر ، ساختار ارگانیک ، مدیریت تحول ، سازمان رسانه ای ، سازمان یادگیرنده

احمد سیاح ▪
کارشناس ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران
ahmadsayah@ut.ac.ir

مقدمه
قبل  از  و  گاهانه  آ که  است  فرایندی  تغییر  ولی  می دانند  تصادفی  رویداد  یک  را  تغییر  پدیده  سازمان ها،  از  بسیاری 

برنامه ریزی شده است.
کنونی سازمان ها و باألخص سازمان های رسانه ای به صورت فزاینده ای با محیط پویا و در حال تغییر روبه  در زمان 
گفته تافلر »تنها با بهره گیری خالقانه از تغییر  که به  که خود را با این عوامل  محیطی وفق دهند؛ چرا  رو هستند و مجبورند 
که می توانیم از آسیب شوك آینده در امان بمانیم و به آینده ای بهتر و انسانی تر  کردن خود تغییرات است  برای هدایت 
کارها به وسیله  کارها و سازمان ها شده است. برای مثال به جای سرپرستی مستقیم،  دست یابیم«. تکنولوژی موجب تغییر 
گسترده تر  گسترش یابد و سازمان ها در سطح افقی  کنترل مدیران  گردیده تا حوزه  که در نتیجه باعث  رایانه  کنترل می شود 
کلی  به طور  باشند.  آماده باش  حال  در  گونه ای  به  سازمان ها  که  است  شده  باعث  اطالعاتی  تکنولوژی  پیشرفته  شوند. 

تغییرات سازمانی در دو دسته صورت می گیرد: 
الف( تغییرات برنامه ریزی  شده 
ب( تغییرات برنامه ریزی نشده  

گفتمان مفهوم تغییر و تحول سازمان و مدل های  کتابخانه ای، به تحلیل  بنابراین، این مقاله با بررسی اسنادی و 
امروز  نیاز  به عنوان  ارگانیکی  ساختار  دیدگاه  با  منطبق  و  مطلوب  مدل  پایان  در  و  می پردازد  ارائه شده  پیشنهادی 
مثابه  به  رسانه ای  روند موجود، در چارچوب »سازمان  به  نگاهی  با  و تحول،  تغییر  رویکرد  با  را،  رسانه ای  سازمان های 
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ع تغییرات در پی تأمین دو هدف هستند: نخست می خواهند توانایی  سازمانی یادگیرنده« معرفی می نماید. اصواًل این  نو
کارکنان هستند. )رابینز، 1381(  سازمان ها را باال ببرند تا خود را با تغییرات محیط وفق دهند. دوم در پی  تغییر دادن رفتار 

مفهوم شناسی نوآوری و تغییر
گذشته تفاوت داشته باشد اما نوآوری اتخاذ  که با  گفته شده است تغییر، ایجاد هر چیزی است  در تعریف پدیده تغییر 
ایده هایی است که برای سازمان جدید است؛ بنابراین، تمام نوآوری ها منعکس کننده یک تغییرند اما تمام تغییرها نوآوری 
گسترده در مورد فرایند تغییر را انجام داده است، واژه  که اولین تحقیقات  نیستند. )آقایی فیشانی، 1377، 26( »مورت« 
تطبیق را به نوآوری ترجیح می دهد و از این رو نوآوری را قابلیت سازمان در جوابگویی به نقشش در جامعه تعریف می کند. 

)شیرازی، 1373، 292(

تعاریف تحول در سازمان
که به وسیله مدیریت عالی سازمان اداره  تحول سازمان، فعالیت یا تالشی است برنامه ریزی  شده در سراسر سازمان 
شده و اثربخشی و  سالمت سازمان را از طریق برنامه های تغییر برنامه ریزی  شده در فرایندهای سازمان، با استفاده از علوم 

رفتاری افزایش می دهد. )بک هارد،   1969( 
تحول سازمانی پاسخی برای تغییر و نوعی استراتژی پیچیده آموزشی برای تغییر باورها، نگرش ها، ارزش ها و ساختار 
که این عوامل بتوانند خود را با تکنولوژی ها، بازارها و چالش های جدید و همین طور با  سازمان به شمار می رود، به طوری 

سرعت تغییر در شرایط و محیط، بهتر تطبیق دهند. )بنیس، 1969(
که در فرایند تغییر  تحول سازمان: مجموعه ای از نظریه ها و ارزش ها، استراتژی ها و فنون مبتنی بر علوم رفتاری است 
کاری سازمانی )به منظور افزایش بهبود عملکرد فردی و سازمانی، از طریق تغییر رفتار اعضای  برنامه ریزی  شده  محیط 

گرفته می شود. )پوراس ورابرتسون، 1992( سازمان در شغلشان(، به کار 
بهبود  به منظور  رفتاری  علوم  به کارگیری  برای  پایدار  و  برنامه ریزی  شده  فعالیتی  به عنوان  می تواند  سازمان  تحول 

کمک خود افراد، تعریف شود. )شمک و مایلز، 1971( سیستم، با استفاده از روش های تحلیلی و تحقیقی به 
که  تحول سازمان عبارت است از یک فرایند تغییر برنامه ریزی  شده، شامل تغییر فرهنگ سازمانی به سوی فرهنگی 

گروهی و جمعی نهادینه شده اند. )بورک و هورن اشتاین، 1972( در آن فرایندهای 
از نظریه،  از طریق بهره گیری  تغییر فرهنگ یک سازمان  برنامه ریزی  شده در  فرایند  از  تحول سازمان عبارت است 

پژوهش و فنون علوم  رفتاری. )بورک، 1994( 
که ممکن است برای انجام  تحول سازمان فرایندی است سازمانی برای درک و تحول همه فرایندهای اصلی سازمان 
یک وظیفه یا تحقق اهدافی ایجاد شود؛ به عبارت دیگر تحول سازمان فرایندی است برای بهبود فرایندها و این هدفی 

که اساسًا تحول سازمان به قدمتی 25 ساله به دنبال آن بوده است. )ویل، 1989( است 
کاربرد سیستمی همه جانبه دانش علوم رفتاری برای بهبود برنامه ریزی  شده و تقویت  تحول سازمان عبارت است از 

استراتژی های، ساختارها و فرایندهای سازمانی در جهت ارتقا اثربخشی سازمان. )کامینگز و ورلی، 1993(
ارائه  منحصربه  فردی  گاهی های  آ و  بینش  کدام  هر  هم چنین  و  هستند  مشابهت هایی  دارای  فوق الذکر  تعاریف 
می دهند. صاحب نظران توافق دارند که تحول سازمان رشته ای است از علوم رفتاری و کاربردی که برای تغییر برنامه ریزی  
کل سازمان یا سیستم است.  که هدف و محور تغییر،  اتفاق نظر دارند  شده مورد استفاده قرار می گیرد. همین طور آن ها 
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هدف تحول  سازمان، اثربخشی سازمان یا بهسازی فردی است.

مدل های تغییر:
1. مدل هفت مرحله ای تغییر

که این مراحل نباید  کالب و فرومن در مدل تغییر خود هفت مرحله را در نظر می گیرند. ویژگی مدل آن ها در این است 
خ دهد. )جزنی،1380(  خ دهد بلکه چند مرحله می تواند به طور هم زمان ر گانه ر لزومًا در توالی یا به طور جدا

2. مدل سیستمی تغییر

که هر تغییری چه بزرگ و چه  کالنی را از تغییر سازمانی ارائه می دهد و بر این باور است  رهیافت سیستمی، تصویر 
کوچک، یک تأثیر  آبشاری بر سازمان دارد.

کرت لوین 3. مدل 

را  گرد تغییر  که چگونگی آغاز، مدیریت و تثبیت فرا کرده است  ارائه  کرت لوین یک مدل سه مرحله ای برای تغییر 
کنیم.  که مفروضات این مدل را مطالعه  توصیف می کند. قبل از  بررسی هر مرحله بهتر است 

گرد تغییر صورت نمی گیرد مگر آن که انگیزشی برای تغییر وجود داشته باشد.  1.  فرا
گرد تغییر شامل یادگیری چیزی جدید است. 2.  فرا

کانون تغییرات سازمانی هستند. 3.  افراد 
4.  مقاومت در برابر تغییر وجود خواهد داشت. 

5.  تغییر اثربخش نیازمند تقویت است. 
مراحل: 

کید می کند.  1.  خروج از انجماد: این مرحله بر ایجاد انگیزش و آمادگی برای تغییر تأ
کارکنان فراهم آورد.  2. تغییر: در این مرحله باید اطالعات جدید، الگوی رفتاری جدید، برای 

گرد تثبیت به کمک کارکنان با تلفیق رفتارها و نگرش های تغییریافته با شیوه های  3.  انجماد مجدد: تغییر در حین فرا
  ) 2004  ,Krither, Kinikj ( .عادی انجام  کارهایشان پایدار می شود

فرهنگ سازمانی؛ مقدمه تحول سازمانی
کم بر آن است. بنابراین، فرهنگ هر سازمانی شامل ارزش ها،  تحول در هر سازمانی )کم یا زیاد( متأثر از فرهنگ حا
هنجارها، باورها و  نمادهایی است که توسط اعضای آن به صورت مشترک پذیرفته شده است. از این رو موفقیت هر عمل و 
 ,Gannon, Martin ( کم بر آن سازمان دارد رفتاری در سازمان بستگی به  هم سویی آن با هنجارها و ارزش های فرهنگی حا
 1994 (؛ بنابراین هر سازمانی در راستای  تحول سازمانی، نیازمند تغییر در فرهنگ سازمانی است. به عبارت دیگر، نقطه 

تضمین برای موفقیت در هر تحولی مهیا بودن زمینه و  فرهنگ سازمانی است. )ریچارد ال دفت، 1381(

اهداف مدیریت تحول در سازمان ها:
کنونی و در هر یک از مراحل بعدی. - دستیابی به باالترین اثربخشی ممکن در شرایط 

- ایجاد فضا و زمینه مناسب برای فعالیت های خودجوش.
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- اتخاذ تصمیمات بر پایه آخرین دستاوردهای علمی.
کامل بین افراد و بخش ها. - هماهنگی و همکاری 

کاهش یا از بین بردن اختالفات در سازمان.  -
بهبود و تحول در سازمان به سادگی و به سرعت صورت نمی پذیرد و تحقق هر مرحله از اهداف، نیاز به صرف زمان و 
بررسی دقیق توان و امکانات دارد. برآورد نتایج تحول در هر مرحله و مقایسه آن با اهداف عملیات توسعه در هر مرحله و 

مقایسه آن با اهداف عملیات توسعه در هدف گذاری مرحله بعد نقش مستقیم دارد«. )تسلیمی، 1376: 41(
از سوی دیگر، فعالیت های تحولی در سازمان ها شامل موارد زیر می شود:

)LP( تولید ناب -
)TQM( گیر کیفیت فرا - مدیریت 

)ZD( تولید بدون نقص -
)TP( گیر - مشارکت فرا

)EFQM( تعالی سازمانی -
)PI( افزایش بهره وری -

)BSC( کارت امتیازی متوازن  -
نظام های بهسازی، بهبود و تحول مدیریت را نیز می توان به شرح ذیل نام برد: 

کیفیت بر پایه استانداردهای سری 9000 1. نظام مدیریت 
)Value Engineering( 2. نظام مهندسی ارزش

 )5S(3. نظام آراستگی
 )Productivity Cycle(4. نظام مدیریت چرخه بهره وری

 )Kaizen(کایزن 5. نظام 
 )Business Excellence Models(6. نظام تعالی سازمانی بر پایه مدل

 )Strategic Management(7. نظام مدیریت استراتژیك
 Six Sigma8. نظام

9. نظام عارضه یابی شرکت ها 
 )Business Process Reengineering(10. نظام مهندسی مجدد فریندها

سازمان یادگیرنده:

گر  کی است، ا کت« درباره ضرورت نوآوری و همگامی و هماهنگی با تحوالت جدید می گوید »موج دریا تجربه ترسنا »ال
کوتاهی شما  گر بر آن سوار شوید می تواند در زمان  گوشه ای پرتاب می کند، مع ذالک ا کنید شما را به  در مقابل آن ایستادگی 
را به جای دوری ببرد. به طور قطع بسیار ساده تر است که منتظر امواج تغییر باشید و بر آن ها سوار شوید تا این که اصرار ورزید 
کن و بی تحرک نمی تواند مدت زیادی به طول انجامد، موج یا آن  که بی حرکت بمانید و به سویی رانده شوید. مدیریت سا

کت، 1374، ص 236( گل فرو رفته باقی می ماند. )ال کشتی این مدیریت در  را غرق می کند و یا 
به طورکلی سازمان های نوآور سازمان هایی هستند که نسبت به تغییر نیازهای مشتریان، تغییر مهارت های رقبا، تغییر 
کنش نشان داده، در شکل و نحوه تولیدات خود  روحیه افراد جامعه، تغییر شرایط تجارت بین الملل و مقررات دولتی وا
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کر« نوآوری را یکی از اهداف هشتگانه در سازمان  کرده و خود را متحول می سازند. در همین رابطه »پیتر درا تجدیدنظر 
می داند )سرمد، 1380، 51(، »فایول« تغییر و نوآوری را یکی از اصول 14گانه مدیریت معرفی می کند و »الوین تافلر« معتقد 

است محور موج سوم را خالقیت و نوآوری تشکیل می دهد. )آقایی فیشانی، 1377، ص پیش گفتار(

شکل 1. ویژگی های استراتژیک سازمان های یادگیرنده

پیتر سنج )1990( سازمان یادگیرنده را این گونه تعریف می کند:
گسترش  را  خود  استعدادهای  و  ظرفیت ها  مداوم  به صورت  سازمانی  کارکنان  که  است  مکانی  یادگیرنده  سازمان 
گسترده ای جهت تفکر در سازمان فراهم  کنند و الگوهای جدید  می دهند تا نتایج مطلوب و مورد نظر سازمان را تأمین 

نمایند. )شکل 1(
کتساب و انتقال  که در خلق، ا کاربردی سازمان همواره یادگیرنده را سازمانی معرفی می کند  »گاروین« نیز با دیدگاهی 
دانش و تعدیل و جایگزینی رفتارش با دانش و بینش جدید مهارت دارد )سلطانی تیرانی، 1378، صص 117-116(. در 
کرد که سازمان های خالق و نوآور سازمان هایی همواره یادگیرنده هستند و یادگیری  همین راستا می توان چنین نتیجه گیری 
مهم ترین فرصت برای ایجاد تغییر و تحول و همگام شدن با تغییرات محیطی است. )نژاد ایرانی به نقل از کونر، 1992، 90(

سازمان رسانه ای به عنوان سازمان یادگیرنده
گون آن به تحلیل عمیق تری در مورد این مفهوم در سازمان های  گونا کلی تعاریف تحول و راهبردهای  حال با معرفی 
از  یکی  می توانند  برخوردارند  منحصر به فردی  ویژگی های  از  که  یادگیرنده  سازمان های  یافت.  خواهیم  دست  رسانه ای 
مطابقتی  که  می کنند  پیروی  اصولی  از  آن که  چه  دهند  ارائه  را  رسانه ای  سازمان  در  تحول  و  تغییر  برای  الگوها  بهترین 

شگفت با آن چه در سازمان های رسانه ای با آن روبه رو هستیم دارند. )شکل 2(

شکل 2. قواعد الزم برای تحول در سازمان های رسانه ای بر اساس 5 اصل پیتر سنج )1990( در مورد سازمان یادگیرنده
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لذا نگاه به سازمان های رسانه ای باید به عنوان یک سازمان یادگیرنده با مشخصات خاص آن باشد. 
سنج )1990( 5 اصل اساسی برای این گونه سازمان ها بیان می کند:

الف( تسلط فردی؛ تسلط فردی موجب می شود کارکنان برای کسب اهداف سازمانی شان توانایی های خود را گسترش دهند.
ب( الگوهای ذهنی؛ الگوهای ذهنی نه تنها تعیین کننده چگونگی شکل گیری دنیای پیرامون است، بلکه تعیین کننده 

ع فعالیت و شیوه نگرش انسان ها نیز هست. نو
کارشان نهایت دقت را به عمل آورده اند و بینش قوی فردی دارند  که در  ج( بینش مشترک؛ این رویکرد از افرادی 

کنند سرچشمه می گیرد. که می توانند بینش تمامی افراد سازمان را منسجم  کسانی  به عنوان 
گرفته می شود. واحد اساسی برای یادگیری در سازمان های  گروه ها  گروهی؛ تصمیمات مهم سازمان در  د( یادگیری 

گروه ها هستند. جدید 
کل، به جای تمرکز به اجزای سازمانی،  کل در نظر می گیرد. تمرکز بر  ه( تفکر سیستمی؛ تفکر سیستمی سازمان را یک 
کردن روابط اجزای درون سازمانی را می توان مهم ترین خصایص  رویکرد جامع به وقایع سازمانی و آینده نگری و تجربه 

تفکر سیستمی نامید.
که به طورمستمر در پی افزایش قابلیت های خود برای  گفته می شود  گروهی  وی معتقد است سازمان یادگیرنده، به 

کند. )سنج، 1377( که می خواهد ایجاد  خلق چیزهایی است 
سازمان های رسانه ای نوآور، سازمان هایی هستند که نسبت به تغییر نیازهای مخاطبان، تغییر مهارت های رقبا و تغییر 
کنش نشان داده، در شکل و نحوه تولیدات برنامه ای خود تجدیدنظر کرده و خود را متحول می سازند. روحیه افراد جامعه وا

که  گذشته موفق بوده اند، دیگر نمی توانند در این محیط نوین  کوچک خود در  که با مغز  سازمان های دایناسوری 
پر از تغییرات و رقابت شدید است، به حیات خود ادامه دهند و از این رو، محکوم به نابودی اند. به عبارت دیگر، زمان 
حرکت کشتی سازمان ها بر روی »آب های آرام« به سر رسیده و آن ها مجبور به حرکت در مسیر »آب های خروشان و کف آلود 

هستند«. )دفت، 2000(
گرفت و با ظهور رویکرد اقتضایی شدت یافت. ح دیدگاه سیستمی مورد توجه قرار  مطالعه محیط سازمان ها پس از طر
کانون برنامه ریزی ها و تالش های هدفمند در  سازمان های رسانه ای با درک شناخت ظرفیت ها و زمینه های رسانه، 
کانونی مدیریت تحول وابسته  قدرت تحرك برای جذب مخاطب را به چگونگی تحول خواهی و به عبارت دقیق تر نقطه 
کنند. بر این اساس با درك تفاوت های موجود در مدیریت  می دانند تا بر پایه آن چشم انداز سازمانی مناسبی را طراحی 
تحول در یك سازمان رسانه ای با سازمان های غیررسانه ای باید چگونگی تحول خواهی در بسترهای رفتاری (آمرانه یا 

گیرد. مشارکتی)، هدف گذاری )مخاطب محوری در عین توجه به رسالت حساس مدیریت پیام( مورد دقت قرار 
که یکی از اهدف تحول، اثربخشی سازمانی است؛ غفلت از حرکت سازمان به سمت یك جایگاه باالتر در  از آن جایی 
فرایند پیچیده مدیریت تحول نگران کننده به نظر می رسد؛ بنابراین ایجاد نوعی سیستم که قادر باشد مسائل حوزه رسانه را با 
آموختن مهارت ها و دانش ها یا یادگیری مستمر از طریق روش های خود تحلیل کند، کلیدی ترین موضوع مورد توجه مدیریت 
که ضمن توجه به اهداف ذکرشده در باال، باید لحاظ شود بدون تردید مدیریت تحول در تحوالت  تحول در رسانه است 
که هر ایده جدید بتواند به آسانی درون سیستم تولید  کند  ارتباطات و افزایش انتظارات مخاطبان باید ساختاری را فراهم 
برنامه وارد شود و سپس بر مبنای مدیریت استراتژیك دالیل و انگیزه هایی که موجبات بروز تحول را به همراه می آورد، پی در 
پی ترمیم کند. )فرهنگی و روشندل، 1383( از این رو با توجه به مشابهت های چشمگیر میان اصول الزم برای تحول سازمان 

کم بر سازمان های یادگیرنده می توان به الگویی بر این پایه دست پیدا نمود. رسانه ای با اصول و روح حا
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ساختار ارگانیک به مثابه نیاز اولیه در تحول سازمان های رسانه ای
تافلر درباره بوروکراسی های اداری می نویسد: »امروزه تغییرات بسیار سریع، به تصمیم هایی همان قدر سریع نیاز دارد 
کند می سازد. رقابت به نوآوری مداوم نیاز دارد در حالی که  کننده ای  اما منازعات قدرت، نظام های اداری را به طریق رسوا
قدرت اداری خالقیت را نابود می سازد )تافلر، 1370، 306(. در همین رابطه »دفت« نیز یکی از سه ویژگی مهم ساختار 
به خالقیت می داند. )دفت، 1374، 961( هم چنین  افراد  به منظور تشویق  تمرکز ساختاری  را عدم  سازمان های موفق 
و  گرفتار  دیوان ساالری  درگیرودار  نباید  هستند،  حرفه ای  و  برخوردارند  ویژه  تخصص های  از  که  کارکنانی  است  معتقد 

گردند. )دفت، 1378، 194( محدود 
بیشتر سازمان هایی  نیز  بهبود سازمانی  گفته شده در رشته  که  اندازه است  آن  به  تا  اهمیت عامل ساختار سازمانی 
که ساختار آن ها ارگانیک )پویا و انسانی( است و به اعضای سازمان اجازه مشارکت در فرایندهای  مورد توجه قرار می گیرند 
و نظرها و عقاید  ج داده  ابتکار عمل به خر که آن ها می توانند  نیز استقالل عمل داده می شود به طوری  و  تصمیم گیری 
برابر  در  نمی توانند  مکانیکی  ساختارهای  مقابل  در   .)532 ص   ،1371 )دفت،  کنند  ارائه  را  جدیدی  راه حل های  و 
ع  انعطاف نشان دهند و خالقیت و نوآوری در این نو از خود  نیازهای مختلف محیطی  تغییرات و تحوالت، سلیقه ها و 
کارایی و اثربخشی خود را از دست می دهند  ع ساختارها در بلندمدت  ساختارها از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و این نو
کارکنان فاصله  که بین مدیران و  از ساختار رسمی و عمودی  لذا در سازمان های یادگیرنده،  )محمدزاده، 1374، 74(. 
می انداخت، خبری نیست )ال دفت، 13٨3، ٩٧٨(. ساختار سازمان های یادگیرنده در ادبیات آن به صورت ارگانیکی، 
که  کار است. بنابراین یک سازمان رسانه ای  مسطح )غیرسلسله مراتبی(، غیرمتمرکز و با حداقل رویه های رسمی در محیط 
کنش در برابر تحوالت و نیز بهره گیری صحیح از نیروهای بسیار خالق و نوآور است می بایست با در نظر  الزمه اش سرعت وا

گرفتن تغییرات سریع عصر حاضر ساختاری ارگانیک و پویا برای خویش تعریف نماید.

نقش استراتژیك منابع انسانی در تحول سازمانی رسانه
کاربرد مطلوب منابع انسانی، انسان هایی با توانایی، شخصیت و خلق و خوی متناسب با فرهنگ و مأموریت سازمان 
و نظارت مستمر، خود آن ها هدایت تحول خواهی  کنترل  ابزار  به کارگیری  به جای  که  قرار می دهند  اختیار سازمان  را در 
که محوریت اصلی را منابع انسانی هوشمند تشکیل می دهند توجه  گیرند. در سازمان های رسانه ای  مستمر را در دست 
کمک فراوانی نماید. در سازمان های  به نیازها و درک ابعاد شخصیتی آنان می تواند به فرایند تحول در سازمان رسانه ای 
کر« )1960( این گونه سازمان ها را به  که »پیتر درا کل اجزا با یکدیگر ارتباط و پیوندی عمیق دارند، به طوری  یادگیرنده، 
که تمامی نوازندگان عمیقًا تابع و مرتبط با  کس ساز خود را می زند، اما نکته مهم این است  که هر  ارکستری تشبیه می کند 
کار، یک آهنگ موزون است. از سوی دیگر باید توجه به فرایند یادگیری در میان منابع انسانی  رهبر ارکستر هستند و نتیجه 
که مهم ترین فرایند ذی ربط در یک تغییر مؤثر، فرایند یادگرفتن در  گرفت؛ چرا  سازمان های رسانه ای را به شدت جدی 

کردن است )ریچارد بک هارد و وندی پریچارد، 13٧٨، 33( حین عمل 
را تحقق  یادگیری  فرایند  و اعضایش  کارکنان  از طریق  یادگیرنده و خالق دارد؛ سازمان  کارکنانی  یادگیرنده  سازمان 
می بخشد. در سازمان های یادگیرنده باید افراد به توانمندی های خود واقف شده و آن ها را توسعه و بهبود بخشند و زندگی 

خود را غنی تر سازند. )فقهی و فرهمند، 13٨2، 331(
انسانی  نیروی  هم سویی  به  باید  دانشی  فرایندهای  از  بهره گیر  سازمان  یک  به عنوان  رسانه ای  سازمان  بنابراین 
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که سازمان یادگیرنده تلفیق کننده اهداف فردی و سازمانی است؛  خویش با هدف های آن سازمان دقت الزم را نماید؛ زیرا 
در  و  یکی شده  اهداف سازمان  با  دانش آفرین  و  انسان های خالق  اهداف  آن که  نمی یابد مگر  یادگیرنده تحقق  سازمان 
این یک سویی و هم جهتی، رشد و یادگیری پدیدار شود. سازمان یادگیرنده با تالش های مدیریت ارتقا می یابد اما بدون 
همکاری و همراهی اعضای شایسته، هیچ گاه امکان وجودی پیدا نمی کند. به عبارت دیگر سازمان یادگیرنده به عنوان 
تا بتواند یادگیرنده قلمداد شود.  کند  را میان خود و اعضایش ایجاد  یک ویژگی مهم و اساسی باید هم ذهنی و هم دلی 

)الوانی، 13٨4، 331-33٦(

نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت تحول در رسانه
که بیشترین اثر را بر فرهنگ سازمانی  از لحاظ برنامه های تحول، این محیط بیرونی و استراتژی های سازمان است 

بر جای می گذارد. )زمردیان، 1383(
به  و  به تك صدایی شود  نباید محدود  استراتژیك سازمانی  و تصمیمات  رسانه ای فرهنگ سازمانی  در یک سازمان 
بهانه باورهای مشترك سازمانی جلوی انعطاف حضور سالیق در برنامه سازی و در نتیجه خالقیت و تحول مستمر و مداوم 

گرفته شود.

ویژگی های محیطی و تغییر و تحول در سازمان های رسانه ای
کردند: محیط ثابت و محیط دائما متغیر. به منظور انطباق  ع محیط را برای سازمان ها شناسایی  کر دو نو برونز و استا
با محیط های ثابت سازمان نیازمند به کارگیری ساختار ایستا و به منظور سازگاری با محیط های دائمًا متغیر، آن ها نیازمند 
از  یک  هر  با  رابطه  در  و  بوده  مدون  فناوری  دارای  ایستا،  ساختار  با  سازمان های  هستند.  پویا  ساختارهای  به  تجهیز 

عملکردها وظایف روشن و مشخصی دارند.
است،  نداشته  وجود  ابهامی  هیچ گونه  مدیران،  بین  قدرت  تخصیص  مورد  در  سازمان،  از  ع  نو این  هم چنین،در 
که اطالعات در آن متمرکز است، هماهنگ  ترتیبات سلسله مراتبی مطلوب به نظر می رسد و کل سازمان از رأس هرم، جایی 
ح اند، جایی که فناوری مستمرًا در حال تغییر بوده است،  می گردد. در نقطه مقابل ساختارهای ایستا، ساختارهای پویا مطر
ع است. در چنین ساختاری، سلسله مراتب  برای محصوالت و خدمات متنو تقاضا  و  یافته  کاری مدام بهبود  روش های 
کر، 1961(، ویژگی های ویژه  رسمی از بین رفته و مدیریت عالی سازمان همواره مطلع ترین فرد سازمان نیست )برونز و استا
که شتاب تغییر فناوری ارتباطات در 2 دهه اخیر بیش از هر پدیده فنی  سازمان های رسانه ای نظیر »شتاب فناوری«، چرا 

کرده است. دیگر بوده و آن ها را مجبور به انطباق دائم خود با این تغییر و تحوالت 
بحران  در  دائمًا  خبری، مدیریت  نظر  از  خصوصًا  رسانه ای  سازمان های  که مدیریت  معنی  این  به  سریع«  کنش  »وا
کشورها و قدرت مسلط  است. »جو رقابتی شدید« به دلیل وجود تهاجمات فرهنگی، اطالعاتی و رسانه ای در سوی دیگر، 
»کیفیت مخاطبان«  و  و عالیق مخاطبان«  با سالیق  ناپایدار  »ارتباط  مانند  ویژگی ها  و سایر  ع  نو از هر  رسانه ای  فناوری 
لیکن در  ایستا بوده است،  گذشته  در یک محیط دائمًا متغیر به سر می برند. هرچند ساختار سازمان های رسانه ای، در 
که در  که با آهنگی سریع در حال تغییر است و نیز رقابت فشرده و شدیدی  حال حاضر به خاطر پویایی روزافزون محیط 
گردیده، اتخاذ یک چارچوب پویا به منظور درک رفتار سازمان های رسانه ای معاصر مطلوب به نظر  کم  دنیای رسانه ها حا
کلی انطباق ساختارهای سازمان با محیط، بر عهده مالکان رسانه ها است. )فرهنگی و  می رسد. در این راستا، مطلوبیت 

روشندل، 1383(
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نتیجه گیری
فرایند تحول در سازمان های رسانه ای فرایندی بسیار پیچیده است. به منظور اعمال این تغییرات در سازمان، محیط 
نقش  اطالعات  و  تکنولوژی  سازمان،  بلندمدت  و  کوتاه مدت  اهداف  استراتژی ها،  انسانی،  منابع  سازمانی،  و  فرهنگ 
که مدیریت تحول در سازمان های رسانه ای  بنیادین ایفا می کنند. این مسئله زمانی از  اهمیت بیشتری برخوردار می شود 
کسب وکار آن ها بگذارد؛ به منظور تحول در  فرایندهای این  تغییرات بنیادین بر روی فرایندهای ایفای نقش رسانه ها و 
متناسب،  سازمانی  فرهنگ  زیربناها،  این  مهم ترین  نمود.  فراهم  را  آن  اصلی  زیرساخت های  می بایست  سازمان ها  ع  نو
از تکنولوژی اطالعات و ایجاد محیط تعاملی  انسانی خبره و به روز نمودن تکنولوژی  اطالعات است. بهره گیری  نیروی 
پایین ترین  باالترین سطح به  از  تا اطالعات و دانش  که منجر می شود  در رسانه ها به مثابه خونی در رگ سازمان است 
کوتاه ترین زمان ممکن انتقال یابد. این مسئله منجر به تسریع شدن فرایند تحول سازمانی می گردد  سطح و برعکس در 
با توجه به محیط در حال تغییر تدوین نماید.  بنابراین  را  که در نهایت  سازمان قادر خواهد بود یک استراتژی مناسب 
مثابه  به  رسانه ای  »سازمان  الگوی  از  رسانه ای  سازمان های  در  تحول  و  تغییر  صحیح  مدیریت  انجام  برای  می بایست 

سازمان یادگیرنده« استفاده نمود.
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