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  :هچكيد

 اي   رسانهبوده است و وجه  يت سازمانيريگذشته، تمركز بر مد يها الت رسانه در سيريات رشته مديادب
ف يط يدر عمل هم، ناكارآمد . ، مغفول مانده استيط ارتباطيام در محيت پيآن، در پردازش و هدا

 ين براياركرد نوك ف ساختار ويبه بازتعر ما را يرات گسترده اجتماعييبا تغ يا رسانه يها گسترده سازمان
 ييروندها يريگ موجود، منجر به شكل يها نامطلوب رسانه يكاركردها يياز سو . دارد يها وا م انن سازميا

ات يل ادبيها و مستندات موجود و تحل هياز نظر يريگ سندگان مقاله با بهرهيكه نو نامطلوب شده است
 يبند انه را صورتاند تا بتوانند گفتمان حوزه رس ن روندها اهتمام داشتهيا يحوزه رسانه به مستندساز

ساختار  ينيگزيط جايك نقشه جامع راه، شراي منزله منسجم، به يك راهبرد ارتباطي يكنند و با طراح
كالن در حوزه  يتيريك نگرش مديدر اين مقاله ن راهبرد، يا با . ننديتازه تدارك بب يرا درگفتمان يفعل

با  ستفاده از روش تحليل گفتمان وبا ا يك پژوهش گفتمانيو در قالب  كنيم يف ميرسانه بازتعر
ك راهبرد فرهنگ يموجود، استخراج و  يها، فراروند ها گفتمان حاكم بر رسانه يها ميپارادا يمستندساز

و  يرات فرهنگييها در تغ موثر و متوازن رسانه ينيآفر ط موجود و نقشيگذار از شرا يبرا يا ارتباطات رسانه
هايي را در سه حوزه فرهنگي،  عناصر اين فضاي گفتماني، نقش بر اساس . ميكن يم ي، معرفياجتماع

 ها، گذاري و مديريت اجرايي رسانه با تفكيك حوزه سياست ها رصد كرده و اجتماعي و زباني براي رسانه
 .كنيم آفريني پيشنهاد مي مالحظات مديريتي را براي استمرار اين نقش

  .روندپژوهي ،اي نهارسارتباطات  فرهنگ ،مديريت رسانه ،يسازمانمديريت  :كليدواژه ها

   :قدمهم

ها، جايگاهي  گيري رسانه و قدرت فنĤوريهاي  مديريت رسانه، حوزه نظري جديدي است كه با پيشرفت
 ،دانشگاهين رشته نوپا در مراكز يا . راهبردي را در دانش مديريت و ارتباطات كسب كرده است

 و ينگاه دولت چارچوبها در  ا رسانهيآ اما  .دارد ينت سازمايريو مد يت دولتيريبه مد يريگ سمت
ن يااز كاركرد مورد انتظار هستند؟  ندهيحال و آمطلوب در مناسبات  ينقش يفايقادر به ا يسازمان

ها در حوزه  رسانه  يعمل يها حوزه رسانه و استفاده از تجربه ياديبن يها پرداختن به چالش ،رشته نوپا
 يو فرامل يفراسازمان ين است كه حوزه رسانه را در نگاهيا حاضر مقالهلت رسا  .است يپرداز هينظر

ك يبه پردازش  ،ها رسانهبه  ينگاه سازمان يبا دستاوردها و يشناخت و با مالحظات جامعه ندمطالعه ك
   .اهتمام ورزد اي   رسانهفرهنگ ارتباطات  يالگو
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قادر به انجام آن بوده و  اي   رسانه هاي زمانساچه  سنجي از آن در اين مقاله قصد داريم تا با توان
ها را در قالب رويكردهاي عمده نظري مرور  هستند، آغاز كنيم و تاريخچه مديريتي اين سازمان

آنگاه به ضرورت  . در وضعيت امروزي باشد ها رسانهه كنيم تا پيشينه بحث ما در روندپژوهي حوز مي
 ييو كاركردها بيند مي يابيجا ينهاد اجتماع مثابه را به ها نهرسام كه يپرداز يك نگاه و نقشه جامع مي

ك حلقه يت رسانه، يريل، مدين سطح تحليدر ا  .نديب يتدارك مموثر آنها  ينيآفر نقش يرا برا
ران يگاه مد آنن راهبرد را برعهده دارد يا يساز ياتيو عمل يطراح كه است ياجتماع يساز ميتصم

  .موثر آن را بر عهده دارند ياجرا م نقش ها،يدر تقس ها رسانه

 :اتيبر ادب يمرور

سازمان  . امروزي، محل تقاطع علم سازمان و علم ارتباطات اجتماعي استاي   رسانه هاي سازمان
 مطالعه  .مطلوب استبراي دستيابي به جامعه  iاي از مشق و ممارست ، مقياس كوچك شدهمطلوب
iوبر با ارائه ايده جامعه عقالئي ا حائز اهميت است، چراكههاي وبر و هابرماس در همين راست انديشه i و

با ايده كنش  بوروكراسي، اين تالش را آغاز كرد و هابرماس يعني الگوي سازماني اين عقالنيت،
 ارتباطي به وجه مغفول مانده اين عقالنيت كه ابزاري شده بود، پرداخت و به آن روحي تازه بخشيد

ارباب مطبوعات و اي است كه  به گونهاي   رسانه هاي سازمانوضعيت در اما   .)1،322:1986استفي(
ها بدون مالحظات ارتباطي و  ها هستند، اما مديريت اين سازمان داران اين انديشه ميراث ها رسانه
فرهنگي و همكارانش   .روبرو هستندمديريت ناكارآمد سازماني و يا دولتي  باشناسي اجتماعي  روان

را اي   رسانه هاي سازمانرويكردهاي نظري در مديريت  )114:1383 اني و برقي،فرهنگي واربط(
زيرا در آنها نهاد  ندا گرايي همراه با تقليل كردهاين روياالبته   .)كي جدول (اند  بندي كرده دسته
وط مدل و نظريه با هم مخل ،ها، استعاره در اين دسته بندي  .، همواره ساختار سازماني دارداي  رسانه
ها و الگوهاي خطي ارتباط  اند، زيرا در حوزه رسانه، هيچ نظريه كالني وجود ندارد بلكه خرد نظريه شده

  .شود پردازش مي
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  1383فرهنگي و اربطاني و برقي،: ها، منبع هاي حوزه رسانه دسته بندي نظريه. 1جدول 

  
  
  
 

iرويكرد جهانشمول i i  

 
  

 ivنظريه كارگزاري     

 
 .ران قدرت هاي مافوق خود هستندمديران كارگزا - 

 .ر سطوح مختلف مديريت، تعارض در اهداف هستد - 

 .شود مي اولويت كار رسانه در عاليق مديريت خالصه - 

 
  

  vنظريه ميدان

ند كه تركيبي ك ميبورديو، واحد اجتماعي جديدي به نام ميدان اجتماعي تعريف -
نند و اين سرمايه ك ميه تالش از روابط و نيروهايي است كه در جهت كسب سرماي

 .هم اقتصادي و هم اجتماعي و فرهنگي است

دست اندركاران رسانه در تالش براي كسب مشروعيت وجهه و جايگاه و پاداش  -
  .نمادين، نماد يك ميدان اجتماعي هستند

 

  viكار فرآيندنظريه 

 .براساس نظر ماركس، رسانه را ابزار توليد مي داند -

 .ق با سرمايه داري و عوامل و روابط توليد آن استرسانه منطب -

ابزار كنترل، دستگاه تثبيت ايدئولوژي و به زعم آلتوسر تشكيالت  ها رسانه -
  .ايدئولوژي دولت هستند

  

  

  

viرويكرد اقتضايي i  

 

viديدگاه محيط هاي متغير i i  

 و فنĤوري، مديريت تغيير است كه بر اثر شتاب اي رسانههايسازمانمديريت-
  . شود ميرشد اطالعات و اخبار تحميل 

  .توليان رسانه عهده دار انطباق ساختار سازمان با محيط هستندم  -

 
  

ديدگاه تقويت ساختار 
iتصميم x  

  .رسانه محل نزاع رويكرد تصميم گيري متمركز و بازارهاي جداگانه است-
  .رسانه محل نزاع ساختارهاي متمركز و غيرمتمركز تصميم گيري است - 
مناسبات قدرت در رسانه، توجيه كننده مركزيت قدرت و استفاده از مشاركت در  - 

  .تصميم ها بيشتر تالشي جنبي است

 
  xمدل رشد سازماني

  .، بسته به مرحله رشد سازمان دارداي رسانهسبك مديريت سازمان-
سب با و سپس متنا اعتقاد دارد كه سازمان در آغاز به مديريت خالق) 1972(گرايز - 

  .اقتضاء محيط به تثبيت نياز دارد
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 xiرويكردهاي نوين

 

 

  

 

  مديريت سياسي

داراي دو محيط مجزاي فني و نهادي هستند كه اولي متضمن كارايي و هاسازمان-
  .دومي تضمين كسب مشروعيت و حمايت است

ا به ، مشروعيت به جاي اثربخشي مي نشيند تاي   رسانهدر محيط پيچيده سازمان  - 
  .تقاضاي محيط، پاسخ مناسب داده شود

 

  سازمانهاي غيرانتفاعي

  .غيرانتفاعي هستند هاي سازماني، مشابه مالي دولتي و يا بدون دغدغه هارسانه-
  .محافظه كار بوده و تمايل كمتري به تغيير دارند ها سازماناين  - 
  .دشوار است ها سازمانارزيابي كار اين  - 

 

  

  مؤسسه اخالقي

ي هستند كه در آنها اطالعات تحت تأثير سه حوزه تجارت، هايسازمان،هارسانه-
  .سياست و اخالقيات است

سازي كه يكي از  شفاف چارچوبتعهد و مسووليت اجتماعي دارند و در  ها رسانه - 
xiمؤلفه هاي حكومت داري خوب i نندك مي، تالش است.  

  و تعهدات آنها هستند اي   نهرساتنظيم كننده آزادي هاي فردي و  ها رسانه - 

             :پژوهش روش

ها و استخراج  داده ، ما با رويكرد اكتشافي، از روش تحليل گفتمان براي پردازشپژوهشدر اين 
اين روندپژوهي   .) 12:1383 دانايي فرد و الواني،( كنيم استفاده مي ها رسانهه زحاكم بر حو يروندها
با خوانش متون  كه است انجام شدههاي اسنادي  ت از منابع و پژوهش، با گردآوري مستنداپژوهش

رويكرد  . ها بر اساس تحليل گفتمان متن بوده است و استخراج مطالب و استنباط گزاره پژوهشحوزه 
كه  استموفه  هاي شناور از الكالو و گفتماني به كار گرفته، بر اساس الگوي فضاي استعاري و دال

  .)1380 ،68، يسلطان( شناسي است نشانهيك رويكرد  "اساسا

 ياست كه روندپژوه ياساس يها ميمتشكل از پارادا يگفتمان يك فضايكرد، حوزه رسانه ين رويدر ا
 يها در قالب چند فراروند اساس مين پارادايا ييآنها، ما را به شناسا يبند موجود و دسته يها رسانه

توان راهبرد  يآن، م يشناس بيو آس ليموجود و تحلت گفتمان يوضع ييبا شناسا . كند يرهنمون م
   .كرد يگذار ت مطلوب را هدفيگذار به وضع

 :ها افتهي

 اما . ، در مجال يك مقاله مقدور نيستها رسانه هاي مرتبط با سپهر مطالعه تاريخ و جغرافياي انديشه
بنابراين در  . عي استدستاورد مهم، دستيابي به روندهاي موجود در اين مناسبات و تحوالت اجتما
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xiاينجا، حاصل كار يك روندپژوهي i i  چند، در عرصه رسانه را با ذكر روند  پژوهشگرانيبرآمده از كار
ات موجود يل ادبيسندگان با مرور مستندات و تحليدر واقع، نو . كنيم مربوط به صورت گزاره، بيان مي

و اند  پرداخته يه صورت گزاره اسنادب ها رسانهبر  يجار يروندها ي، به مستندسازها رسانهحوزه 
، )2،1998هاچيسون(است  سندگانينوها از منابع حوزه رسانه، استنباط گفتماني  استنباط اين گزاره

xiيونسكو( v،2006(  ،)،1386 ،ژان ويكس( ،) 1986شانكلمن،( ،) 1972پستمن،(، ) 1977پاستر( :  

دارند كه از ) جغرافياي سياسي( يكدرجه همبستگي بااليي با ساختارهاي ژئوپوليت ها رسانه - 1
  .شود ميحاكميت بر آنها اعمال  راه

 .و اقتصاد هستند فنĤوريمحل تالقي سياست، فرهنگ،  ها رسانه - 2

جهاني شدن و دستيابي به فضاي  xv، امكانات بالقوهاي  رسانه هاي سازمانبا وجود اين كه  - 3
نشان از  ها سازماناين  xviلكردرا در خود دارند اما عم) هابرماس  آل ايده(  آرماني سخن

انتقادهاي هربرت شيلر، آرمون ماتالر، پائولو ( اي   رسانهسازي و ساختارهاي امپرياليسم  جهاني
 .در خود دارد...) فريره، 

موتورهاي  مثابه درستي به هرا ب ها رسانهها،  فرانكفورتي ويژه بههاي انتقادي قرن بيستم و  جريان - 4
بر محتواي  "صنايع فرهنگي"با نام رو  اند و از اين اسايي كردهنيرومند تحول تاريخي شن

 سازي واقعيت در قالب جعل و جايگزيني و شبيهكه و بر عملكرد ناصواب آنها، نادرست آنها 
 .گيرند خرده مي است،

xviها رسانهمفهوم و قابليت پخش گسترده در حوزه  - 5 i طبقه " تحليل ماركسيستي از مفهوم
 .كند را جايگزين آن مي "افكار عمومي" و گفتمان است ختهرا منتفي سا "اجتماعي

دهي به افكار عمومي  در قالب گفتمان اقناع و ترغيب، بازوي عمل و جهت ها رسانهعملكرد  - 6
 .است

xviسازي دنياي واقعي را شبيه ها رسانه - 7 i i كنند و در دامن زدن به فرهنگ مجاز واقعي ميxi x 

احساس مسئوليت در تمام شوؤن زندگي تهي مخاطبان را از ) به تعبير مانوئل كاستلز(
 . نندك مي

هاي پرچالش اوقات فراغت،  داري، با افزايش فرصت سرمايه -منفذهاي سبك زندگي ليبرال - 8
پاسخ به سبك زندگي پست مدرن  راستايدر  اي  رسانههاي  بيشتر پديدار شده است و قابليت

 .شود ميريزي  برنامه

                                                            

٢ Hutchison 
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در زندگي اجتماعي در مقارنه عصر اطالعات، عصر پسامدرن و  ها رسانهجايگاه تعيين كننده  - 9
 . شدن و ساختارهاي جديد جوامع صنعتي، اطالعاتي و دانشي، تشديد شده است جهاني فرآيند

پخش و bit – castingو از پخش محدود به  محدودبه  گسترده روندهاي پخش از -10
ها، محتواي پيام  ند و اما تغيير در فرم پيامز به تكثير و گوناگوني مخاطبان دامن مي xxتقاضامحور

  .سازد را دگرگون نمي

پايان داده  ها رسانهپست مدرن، به حوزه ارتباطات عمودي در اي   رسانهمثابه  اينترنت، به -11
  .ي نوين باشدها رسانهاست و شايد راه برون رفت از امپرياليسم 

نده است و يادگيري مولد سازماني يك سازمان يادگيرمطلوب اي، نمونه  سازمان رسانه -12
و  فنĤوريها با حساسيت بااليي تغييرات عرصه  اين سازمان . ضرورت حياتي براي بقاي آنهاست

  .پذيرند كنند و مي گيري مي هاي تغيير را تصميم يابي كرده و اولويت  اجتماع را پيش

  .شود ميك و فريبكارانه انجام هاي كامالً غيردموكراتي ، با روشها رسانهمشق دموكراسي در  -13

ل ايقدرت هضم و تحليل مخاطبان را ز ،xxiها رسانهسيل اطالعات و اخبار در گردش در بازار  -14
  .ندك مي

سياست پوشش دوگانه اخبار و اطالعات در مورد مسائل داخل و خارج از مرزهاي جغرافيايي  -15
سياست ثبات و در خارج سياست  كه در داخل، شود ميدر بسياري از كشورهاي بزرگ اعمال 

  .نندك ميدنبال  را چالش

، در قالبي راهبردي و همسو اي  رسانه هاي سازمانهاي متفاوت مديريتي در درون و برون رده -16
  .نندك ميبا يكديگر حركت و عمل 

هاي ذهن مديران ارشد و اعتقادات زيربنايي آنان در مورد  باورهاي ناخودآگاه و پارادايم -17
اين   .زند را رقم مياي   رسانههاي  اي آنان، تحوالت راهبردهاي سازمان قصد و كاركرد حرفهم

نيمه كاريزماتيك خود هستند كه نبوغ  -هاي نيمه عقالني  از مديريت شدت متأثر ها به  سازمان
هاي امروزي سبب   است كه پيچيدگي سازمان 3مديريتي آنها، تصريح بر نظر هنري مينزبرگ

  ).67:1385 ميرزايي،( ريزي راهبردي شده است ني تفكر راهبردي به جاي برنامهجايگزي

  .ايدئولوژي برتر و گفتمان مسلط است "سرگرمي"در تلويزيون،  -18
                                                            

٣  Mintzberg 
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ه باي   رسانهنزديك به هشتاد و اندي شبكه بزرگ توليد و پخش قرن بيستم  80در دهه  -19
اين فضا به نفع چند شركت قرن بيستم  90ه اند كه در ده ارز مشغول به فعاليت بوده هم شكل

را  اي   رسانههژمونيك شده است كه سرنخ تمامي توليدات ) مريكاييآبيشتر و  (اي   رسانهبزرگ 
  .ها هستيم ها و كانال در دست دارند و در عوض، در مجاري پخش شاهد افزايش روزافزون شبكه

بر اثر تغييرات عرصه قرن بيستم  80ه ها در ده شده رسانه درهم شكسته شدن نظم تثبيت -20
منابع  منزله ها به تضعيف ساختار سنتي و حاكميت نگاه بازار شد كه در آن رسانه موجب فنĤوري

  .جديد اقتدار و هويت ملي بازتعريف شدند

دو منطق قرن بيستم  90ها و ورود صنعت نوپاي كابلي در دهه   وري شبكهتبا تضعيف امپرا -21
  :ها به صورت موازي شكل گرفت در عرصه رسانه

  ؛اي دولتي هاي رسانه آموزشي حاكم بر سازمان ـمنطق فرهنگي   )الف

  .اي غيردولتي هاي رسانه سرگرمي حاكم بر سازمان ـمنطق تجارت   )ب

يرند و گ ميجاي آنها تصميم ه نند و بك ميجاي مخاطبان فكر ه مداران آنها بدو سر ها رسانه -22
  .افزايد ه مياين بر روابط سلط

بندي و  اي سبب ايجاد انحصار در سه حوزه توليد، بسته هاي رسانه تجديد ساختار سازمان -23
  .اي شد بندي شده در محصوالت رسانه توزيع محتواي بسته

  : اند هدچار دو تغيير عمده شد اي   رسانه هاي سازمان -24

   ؛ها سازمانگيري از اين  بهرهتمتع و  با هدفبه حوزه رسانه  ها سازمانورود ديگر  )الف

xxiداري ساختار سهامهاي با  شركتبه  كمپانياز  ها رسانهتغيير ساختارهاي  )ب i  و توسعه
xxiها رسانهاي  زنجيره i i در قالب همگرايي افقي و عمودي.  

xxiدر ارتقاء شأن خود ها رسانه -25 v ديگر منحصر به ارائه خدمات عمومي نيستند،  بلكه وارد
  . اند شده ها حكومتسازي  حلقه تصميم

  .زنند را رقم مي ها رسانه، خط مشي ها رسانهمنابع تأمين  -26

طلبي  هزينه در مقايسه با توسعه ، مقدمه و جايگزين مناسب و كماي  رسانهطلبي  توسعه -27
  .تابد نمي نظامي است و هيچ انحصاري را در مقابل خود بر
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جايگزين شيوه توليد سنتي شده است اي   رسانههاي نئوماركسيستي، شيوه داللت  در تحليل -28
ها شده  پايان توليد و مصرف نشانه ، موفق به ايجاد چرخه بيها رسانهداري به مدد  و نظام سرمايه

  . است

و بر ماهيت غيردمكراتيك محيط  نندك ميرا تقويت اي   رسانههاي نوين، جبر  فنĤوري -29
  .ارتباطي  مي افزايند

  . اجتماعي در نظام رسانه به نفع الگوي ليبرال كنار گذاشته شده است الگوي مسئوليت -30

نند و در آنها ك ميي اكثريت عمل ها رسانهسوپاپ اطمينان در كنار مثابه  ي اقليت بهها رسانه -31
  . شود ميخنثي ارائه  شكلاطالعات به 

فت ملي و بين المللي در بااي   رسانهجرمي بنتام، تحقق نظام سلطه  xxvبين مدل زندان تمام -32
  .ي ملي مجبور به طراحي و تبعيت از راهبردهاي فراملّي هستندها رسانه و است

اعمال اي   رسانهي منفرد و ناسازگار با سيستم هژموتيك ها رسانهمكانيسم حذف در مورد  -33
  . شود مي

بحث فرهنگ و  شود و كليت اصلي تلقي مي  اي سرمايه  سرمايه اجتماعي براي سازمان رسانه -34
سرمايه اجتماعي، شكلي مولد از سرمايه سازماني است كه  . فرهنگ سازماني را در خود دارد

گيرد و حاصل روابط مبتني بر اعتماد در سطح سازمان  نيروي انساني و فرهنگ سازماني را دربرمي
  ).432،1386الواني،(و بافت اجتماعي است 

فراروند  منزلهتوان سه خوانش عمده را به  اي موجود ميبندي رونده در مقام تحليل كالن و دسته
  :شناسايي كرد ها رسانههاي حاكم بر حوزه 

xxviبه تله كراسي xxviتله كينسيس تبديل( ها رسانهفراروند حاكم بر محتواي  )الف i(  

ت و تبليغااي   رسانهتجلي رهبري از راه دور اذهان است، اما شگردهاي نوين  اي  رسانهر واقع امكانات د 
چه  هاي اقتصاد و سياست و فرهنگ در آن ريزي شده و همچنين پيوستگي عرصه راهبردي و برنامه

 اي   رسانهحكومت  . كند دور ميكنند، اين هدايت از راه دور را تبديل به حكومت از راه  ارائه مي ها رسانه
ت و جلب افكار عمومي افعال و گفتار سياستمداران آنهاسبراي مشروعيت  ايجادهاي روز جهاني،  قدرت

 و )) 2006بورديو،(است با كمترين هزينه ممكن  خودساير كشورها و ارائه تصويري مطلوب از كشور 
  ).1384هابرماس، (

  )هاي سكوت هاي تعامل به مارپيچ تبديل مارپيچ( ها رسانهفراروند حاكم برعملكرد  )ب
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كند كه به صورت  نده در جوامع ياد ميانديشمند سوئدي از شكل گرفتن شبكه ارتباطي ساز 4تانبرگ 
تر قدرت  تواند موجب توزيع مناسب هاي باالي ارتباطي، مي گيري از توان و ظرفيت خودجوش و با بهره

گيري هويت  در الگوي مارپيچي او اين كنش ارتباطي ميان افراد اجتماع از شكل  .در جوامع باشد
 كسب هويت جديد و وكنش اجتماعي به پس و س آغاز ،جمعي و در پي آن كسب آگاهي اجتماعي

بت به ظرفيت البته در راستاي اين تعامل سازنده، تانبرگ رويكردي مث . انجامد ادامه اين چرخه مي
 در فرهنگ عمومي و نظاير آن عمل كنند تحولسازي،  ها دارد كه به رسالت آگاه باالي ارتباطي رسانه

   ). 154:1376، ويندال(

كند كه در  الگوي مارپيچ سكوت را مطرح مي )43:1974( ، خانم اليزابت نوئل نيومندر مقابل اين ايده
هژمونيك ظهور كرده و با سيطره بر اجتماع و تفوق  شكلآن ايده و عقيده اكثريت در جامعه، به 

كه ايده و عقيده اقليت، مجال ظهور و بروز نيابد و به محاق سكوت، سپرده  شود ميفزاينده خود، سبب 
اين الگو را تشديد  در اين ميان، عقيده هژمونيك با در اختيار گرفتن ابزار رسانه و سيطره بر آن، . شود
بندي مارپيچ سكوت و  ي جمعي، صورتها رسانههاي  كاركرد . زند كند و به اين تفوق دامن مي مي

  . اند مارپيچ تعامل را در ابعاد جهاني تحقق بخشيده

xxviتبديل شبه بافت( ها سانهرفراروند حاكم براثربخشي  )ج i i به محيط تام ها رسانهحاصل ازxxi x(  

با كاركردي تام، ايده توليد انبوه را از عرصه اقتصاد به عرصه  ها رسانهطور كه اشاره كرديم  همان 
زند كه  اين توليد انبوه اطالعات و اخبار، وضعيت خاصي را رقم مي . فرهنگ و سياست وارد كردند

او   .تمن استاد دانشگاه نيويورك و از پژوهشگران عرصه ارتباطات جمعي استهاي نيل پس محل تحليل
ي چون تكنوپولي، تسليم فرهنگ به تكنولوژي و زندگي در عيش، مردن در هاي نامهاي خود با  در كتاب

كه سبك و سياق  ندك ميي نوين اشاره ها رسانهخوشي به سيطره تام و تمام فضاي ارتباطي حاصل از 
ه زندگي بشر داده و در واقع آن را به هم ريخته است و بافتي را شكل داده است كه ناهمگون اي ب تازه
 كنند و با انباشت اين تصاوير و شبه ها با دنيا ارتباط برقرار مي ها با تصوير ثانويه رسانه انسان  .است

پذيري  اين رسانه . ودش مييرد و اين شعور مبناي قضاوت آنها گ ميواقعيات، در آنها شعور ثانويه شكل 
اجباري و دروني شده، ديگر نه يك گام از توسعه اجتماعي كه  تهديدي بر عليه ناخود آگاه فردي و 

 شعوراجتماعي بشر است كه برون رفت از آن مستلزم تعريف نوع جديد هوشمندي بشري، يعني 
   .استاي   رسانه

را براي طراحي  چارچوبدر حوزه رسانه، يك  فنĤوريهاي  هاي اين روندپژوهي در كنار قابليت يافته
اما موثر بودن اين راهبرد منوط به تحليل جامع  ،كند فراهم مياي   رسانهفرهنگ ارتباطات راهبرد 

                              .حوزه رسانه است يها تمامي مولفه

                                                            

٤ Tanberg 



١٠ 

 

اي  رسانهفرهنگ ارتباطات  راهبرد   

از آن روست كه ما فرهنگ را نه يك روساخت و محصول  ،رهنگياقالم ف مثابه به ها رسانهتلقي از 
 فرهنگ جرياني پويا است كه از متن اجتماع بر  .بينيم با منطق زيستاري مي فرآينداجتماعي كه يك 

هم ورودي و هم پردازشگر و هم  ها رسانهست كه ا ند و مهم آنك ميخيزد و رسانه را نيز متاثر  مي
با  . و فرهنگ است فنĤورييك ميانجي در ميانه راه  ،زبان مانندنه نيز رسا . خروجي فرهنگ هستند

و  ها رسانهقدرت گرفتن نقش اين ميانجي، خرده فرهنگ حاصل از تعامل افراد با آن و نيز استفاده از 
ما اين شاخص  . شود ميتبديل به يك شاخص فرهنگي مهم  مصرف رسانه و الگوي اين مصرف

حلقه  منزله به اي   رسانهاهميت فرهنگ ارتباطات  . ناميم مي xxxاي   رسانهطات فرهنگي را فرهنگ ارتبا
اين فرهنگ ارتباطي  ليتحلدر  . استاي   رسانهنظام اجتماعي و نظام  ،واسط ميان نظام ارتباطي

را  يعناصر، ها رسانهآفريني  نقش يبرايك طرح راهبردي در دوره گذار به نقطه مطلوب  مثابه به
، )1377پاستر،( ،)6،2002فوري(، )1979،كوئيل مك(، )5،2000ال اي جي   اچ( ستخراج كردتوان ا يم
   ) :1971آلتوسر،(

  اي   رسانهعناصر فرهنگ ارتباطات 

  )عنصر جذب( ، ملتقاي صنعت، فرهنگ، زبان و هنرها رسانه -
 )عنصر اعتماد( هاي اجتماعي سرمايه دارايي، ها رسانه -
 )عنصر استمرار( ها رسانهكاوي  ينههاي بازخوردي به به از نظام -
 ) عنصر انسجام( ، از پيام و خبر به فراوري متن اجتماعيها رسانه -

 )عنصر مشاركت( از دسترسي به استفاده و گذار به مشاركت دوسويه -
 )عنصر اعتال( اي   رسانهاز هوش به شعور  از سواد به هوش و -

  

، يو اثـر بخشـ   يعملكـرد  ،ييه در سه حوزه محتوااست ك يين فراروندهايگزيدر واقع جا باال يروندها
 . شـد گفتمان موجود ارائـه   يل انتقاديآنها بر اساس تحل يشناس بيم و آسيكرد ييشناسا ها رسانه يبرا
در  هـا  رسـانه نند كه مديريت كالن بـر  ك مي يزير هيا را پايپو و يياستعال يك نظام ارتباطي، صرن عنايا

  .استمرار آنهاست برايتالش صد اين عناصر و رحقيقت، 

  :شنهاداتيپنتيجه گيري و 
                                                            

٥  HLEG 

٦  Foray 
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 يك بسته آموزشـ يمنزله  به اي   رسانهفرهنگ ارتباطات ج يو ترو يآموزش ينهادهاپشتوانه با استفاده از 
ي موجود و تعريف ثقـل ارتبـاطي هـر يـك و تخصـيص و      ها رسانهگيري از گوناگوني  ، و بهرهيفرهنگ ـ

 سـه ايـن مقالـه   گر، يكدينسبت به  ها رسانهمكمل  يها رش نقشيز پذيها براي آنها و ن پوشاني نقش هم
  :ندك مياي پيشنهاد  هاي رسانه در كاركرد زير را محور اساسي

  جمعي بخشي در هويت ها رسانهاستمرار فرهنگي ناظر به نقش  آفرينش و - 1

 xxxiدر قبال نهادهاي وبري ها رسانهرايانش اجتماعي ناظر به كارگزاري و خدمات عمومي  - 2

 ها رسانهپايش و پااليش زباني ناظر به مرجعيت زباني  - 3

عرصـه را بـر فضـاي كـنش      ننـد ولـي  ك مي را تضمين ها رسانهكاركرد فرهنگي اين محورها، جامعيت  
عرضه عمومي اين بسته فرهنگي، مخاطـب را در فضـاي انتخـابي     . دننك ميارتباطي و اجتماعي تنگ ن

، مكمل فرم ها رسانهكه فضاي مجازي  شناسد، جائي ل تحليل ميو او را متغير مستقدهد  ميخالق قرار 
    .)1384هابرماس،( و محتواي فضاي واقعي اجتماع و نه جايگزين آن است

و بـا نقـد وضـعيت موجـود      پيرو كاركردهايي كه در سه مقوله فرهنگي، اجتماعي و زباني يادآور شديم
هاي اجرايي و منفصـل و فاقـد فصـل اشـتراك      يتكه مديراي   رسانه هاي سازمانهاي حاكم بر  مديريت
پيشـنهاد  يـك نقشـه راه جـامع     چـارچوب در ، مالحظات مديريتي حاكم بـر ايـن كاركردهـا را    هستند

  : نيمك مي

در نسبت  بايد ديرپا و محتاج پايش است و مناسبات اقتصادي و سياسي كار فرهنگي، كار - 1
همبستگي اين متغيرها اگر زياد  . باشند همبسته  ـرسانه  ـمعناداري با اين متغير فرهنگي 

 .ندك ميبرد و اگر كم باشد، كارآيي رسانه را مختل  باشد، كاركرد رسانه را زير سوال مي
  .كوئيل هستند قادر به بازتعريف مناسبات براي كاركردهاي متعارف مكاي   رسانه هاي سازمان - 2
رسانه وابسته به  يور بهره  .دنديريت شوها بايد در دو سطح سازماني و فراسازماني م اين كاركرد  - 3

ن يت رسانه تحقق چنيرياست كه مد يو انجام اثربخش سازمان يم كارآمد فراسازمانيتصم
  .است يفرآيند

 .دنشو گذاري و هدف بايد در شرايط جامعه آرماني بازتعريف باالكاركردهاي   - 4
تابد و با رد گفتمان اقناع و  بر نمي، شائبه سلطه نرم را ها رسانهمديريت سازماني و فراسازماني   - 5

 . ترغيب به دنبال فضاي گفتگوي هابرماسي است

يك ظرفيت ارتباطي، مدنظر  منزله متغير مستقل، رسانه به مثابه گر به با تاكيد بر انسان انتخاب  - 6
 ييشكوفا و يريگ بهره يبرا يمناسب چارچوبچ تعامل تانبرگ، ير مارپينظ ييسازوكارها . است

 .   است يهابرماس يگفتگو يفضا يريگ و شكل يارتباط يها تيفن ظريا
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 يجدول تناوب يها بر رو دانيميهمانند كار ش ران حوزه رسانه رايدان عمل مديسندگان، مينو - 7
ها و  ص نقشيبه تخصهم مكمل،  يها رسانهق يدق يبند د با گروهينند كه باك مي يابيعناصر ارز

 اي   رسانه يها تياز همه ظرف يل و استفاده حداكثراين جدو يخال يها هم پر كردن خانه
 .اهتمام كنند

مديريت حاكم بر اين فضاي ارتباطي نيز صبغه اي   رسانهبا استقرار و استمرار فرهنگ ارتباطات  - 8
حلقه اصحاب رسانه، اقبال مخاطبان را در سپهر اجتماعي و تغيير در آرايش  . داردفرهنگي 

 آن ضرورت وجود اين حلقه از  .ندك ميمنظر فرهنگي ارزيابي را از  آن مخاطبان را رصد و
ا ب اي   رسانهخانه خالي نداشته باشيم و حداكثر ظرفيت  ها رسانهآرايش تناوبي  روست كه در

در   .به كار گرفته شود اي   رسانهتسهيل ارتباط اجتماعي و نيز اشاعه فرهنگ ارتباطات  دفه
مديريت كالن اجتماعي است كه يك راهبرد منسجم  اين رويكرد، شان مديريت رسانه يك

ست، ااي   رسانهعملياتي را بر اساس يك نقشه جامع كه همان راهبرد فرهنگ ارتباطات 
ساز اجتماعي،  مديران حوزه رسانه در مقام يك حلقه تصميم  .كنند گذاري و دنبال مي سياست

اجرايي را به مديران  ها رسانهريت ، سطح عملياتي مديها رسانهها به  با تقسيم و سپردن نقش
 .سپارند مي ها رسانه
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i  Practice 

ii  Rational Society 

iii Universal 

iv Agency Theory 

v Field Theory 

vi Labor process Theory 

vii Contingency  
viii Changing view Environment  
ix Decision Structure Enforcement view 

x Organizational Growth Model 

xi New Approaches 

xii Good Governance 

xiii Trend Study 

xiv UNESCO Rep 

xv Competence 

xvi Performance 
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xvii Broad Casting 

xviii Simulation 

xix  Virtual – Reality Culture 

xx  On‐demand‐casting 

xxi Mass‐Market 

xxii Corporation 

xxiii Conglomeration 

xxiv Reputation 

xxv Pan opticon 

xxvi  Telekinesis 

xxvii Telecracy 

xxviii Pseudo Context 

xxix Extreme Universe 

xxx Media Communication Culture 
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