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بررسی نقش رفتار سازمانی بر اثر بخشی رسانه های جمعی
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چکیده:

در نوشتار پیش رو به دنبال بررسی نقش رفتار سازمان بر اثر بخشی رسانه هستیم که با بررسی پژوهش های مختلف
صورت گرفته در این زمینه به بررسی این مساله از دیدگاه محققان مختلف پرداخته ایم که در ادامه بیان شده است که
اگر رفتار سازمانی به درستی اجرا شود و مدیریت مناسب در این زمینه در سطح سازمان صورت بگیرد در نتیجه
عملکرد سازمان بهتر خواهد شد  ،رسانه نیز به سان یک سازمان یک سری مبانی و اصول و قاعده و نیاز ها و در نتیجه
یک سری کارکرد ها و دارد که نقش مدیریت مناسب در اینجا نمایان میشود که مدیریت مناسب بتواند با حفظ اصول و
قواعد یک رسانه و با به کار گیری رفتار سازمانی مناسب میتوان نتیجه بهتر و موثر تری در این زمینه گرفت زیرا تاثیر
مدیریت مناسب در عملکرد رسانه بسیار زیاد است و اگر رسانه به درستی مدیریت نشود ممکن است اثر گذاری رسانه
کمتر شده و رسانه جایگاه خود را ازدست بدهد.

واژههای کلیدی :رفتار سازمانی  ،مدیریت ،مدیریت رسانه ،رسانه جمعی  ،تاثر رسانه
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Investigating The Organizational Role In The Effectiveness Of
Mass Media

Abstract:
In the present article, we seek to examine the role of organizational behavior on the effectiveness
of the media. By reviewing various researches in this field, we have examined this issue from the
perspective of various researchers. And proper management in this field should be done at the
organization level, as a result, the performance of the organization will be better, The media, as an
organization, has a series of principles and rules and needs and consequently a series of functions,
and the role of proper management is shown here that proper management can maintain the
principles and rules of a media and by Proper organizational behavior can lead to better and more
effective results in this field because the impact of proper management on media performance is
very high and if the media is not managed properly, the effectiveness of the media may be
reduced and the media will lose its position.

Keywords: Organizational Behavior, Management, Media Management, Mass Media, Media
Impact
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هر فردی در مجموعه سازمان قرار دارد و رفتار فرد در عملکرد سازمان

کرد  .در این پژوهش به دنیال بررسی این مورد هستیم ایا رفتار سازمانی

موثر است بهبود رفتار فرد و موثر بودن فرد نیاز به این دارد که برنامه

مناسب میتواند بر عملکرد رسانه ای تاثیر گذار باشد.

ریزی ها و نظارت هایی در این باره صورت گیرد تا این مسیر به درستی
طی شود ،این امر در سازمان های مختلف توسط مدیریت صورت میگیرد

رفتار سازمانی

3

و مسیر اصلی برای طی کردن در هر سازمانی توسط مدیریت ان سازمان

در سازمان ها مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی نقش بسزایی در

مشخص میشود و مساله در هر حوزه ای الزم االجرا است و حوزه رسانه

عملکرد کارکنان دارد چرا که نیروی انسانی عاملی استراتژیک برای

نیز به دلیل اینکه در گستره ی وسعی به سبب طیف متنوع افرادی که از

عملکرد سازمان ها در نظر گرفته میشود و مدیریت مناسب نیروی انسانی

رسانه های جمعی مختلف استفاده میکنند ،اثر گذار است و با توجه به

و گروه های سازمانی مهم ترین عامل موثر بر افزایش بهره وری است(

اینکه هر روز باید با تغییرات خود را هم گام سازد و بتواند با توجه به

رمضانی راد و همکاران.)8931،انسان به عنوان عضو سازمان میتواند از

تغییرات صورت گرفته عمل کرده و رو به جلو برود نیاز مند است تا برنامه

ویژگی های مثبت در جهت رشد خود و جامعه قدم بردارد (دونالدسون و

ریزی منسجمی در این باره صورت گیرد .برای این امر نیاز سازمانی که

کو  ) 871 : 2282 ،4رفتار سازمانی مطالعه تاثیر افراد و گروه ها و ساختار

پشتیبان رسانه است در این باره تصمیم گیری کند زیرا نتیجه کار و اثر

ها بر رفتار در یک سازمان است که هدف مدیریت رفتار سازمانی به کار

گذاری رسانه یک فرایندی است که از مجموعه عملکرد افراد نایل میشود

بردن این دانش برای بهبود کارایی سازمان است .رفتار سازمانی ابزاری

پس باید در این زمینه مدیریت مناسب صورت بگیرد تا رسانه بیش از

علمی و کابردی برای شناخت بهتر افراد و در نتیجه مدیریت بهتر انها در

پیش تاثیر گذار شود یعنی هر کدام از افراد که در این دایره هستند و

محیط کار فردی ،گروهی و سازمانی است(رفیعی و همکار

عمل میکنند باید به درستی مدیریت شوند تا در نتیجه تعالی رسانه و

.)2289،مدیریت رفتار سازمانی به عنوان یک علم با هدف شناخت انسان

تاثیر گذاری بیشتر و بهتر ان را شاهد بود .هر رسانه ای نیاز به تعالی دارد

و کنترل رفتار وی توسط بشر مدرن مطرح شد .هدف رفتار سازمانی

و تعالی رسانه به صرف خود رسانه نیست و مجموعه افرادی که تشکیل

شناخ ت ،پیش بینی و کنترل انسان در سازمان بوده و نه فقط به دنبال

دهنده تیم عملیاتی این رسانه هستند تاثیر مستقیمی در عملکرد رسانه

علل رفتار بلکه با ارائه راه حل او را هدایت می نماید  .در مطالعه علم

دارند بهبود رفتار این مجموعه یعنی کارایی بهتر رسانه.در این بین یکی از

رفتار سازمانی از موضوعات تجربی -عینی و نظری و ذهنی بحث می شود

مباحث اصلی که باید مد نظر قرار گیرد مدیریت رسانه است  ،مدیریت

 .باید اذعان کرد که برای بقا در یک سازمان،پیش بینی رفتار انسان

رسانه با اهداف مختلفی که دارد میتواند بر اثر بخشی بیشتر رسانه تاثیر

حیاتی می باشد .علم رفتار سازمانی درصدد است تبین کند که انسان در

مستقیم دا شته باشد زیرا رسانه دارای یک سازمان است و در این سازمان

هر سازمان چرا و چگونه رفتار میکتد؟ دنیای امروز دنیای سازمانی است و

اهدافی تبیین شده است که همه سرمایه های سازمان برای رسیدن به

همه افراد بنحوی نقش سازمانی راایفا میکنند بنا براین درک رفتار

این اهداف تالش میکنند پر واضح است که تقویت هر کدام از این سرمایه

سازمانی و شناخت عوامل موثر بر ان ضرورت انکار ناپذیری را در جهان

ها و عوامل به اثر بخشی بهتر و در نتیجه رسیدن به اهداف کمک خواهد

دارد ( .رمضانی راد و همکاران.)8931،
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اهداف رفتار سازمانی
رفتار سازمانی نیز به سان دیگر حوزه های مدیریت اهدافی را دنبال
میکند که در زیر یک تقسیم بندی برای این اهداف ارایه شده است که
عبارت است ،توجیه،پیش بینی ،و بهبود کیفیت و بازدهی .که در زیر هر
کدام از این اهداف جداگانه توضیح داده میشوند.
توجیه
هنگامی که در صدد برمی آییم به این پرسش پاسخ دهیم که چرا یک
فرد یا گروه ،کاری را انجـام داده اند ،درواقع به دنبال بیان یا توجیه هدف
هستیم .شاید ازدیدگاه مدیریت ،کـم اهمیـت تـرین هدف ها (از بین سه
هدف باال) توجیه هدف ،باشد ،زیرا پس از یک واقعیت رخ مـی دهـد.
ولـی اگر قرار باشد که ما در صدد درک این پدیده برآییم ،باید کار خود را
بـا توجیـه آن شـروع کنـیم .سپس می توانیم برای تعیین علت ،از این
شیوه استدالل (درک هدف) استفاده نماییم.
پیش بینی

مدیران در سازمان ها اهدافی دارند و در پی دست یابی به این ادهداف
باید بتوانند تولید یا بازدهی را افزایش دهند ،کیفیت محصول را بهبود
بخشند و خـدمات مناسـبی را ارائه نمایند .برای بهبود کیفیت و افزایش
تولید یا بهره وری ،باید برنامه هـایی را ماننـد کنتـرل کیفیت ،اجرا کنند
تا از این راه ،کارکنان تشویق شوند در امور سازمان مشارکت فعال
نمایند(چراغی و همکاران.)8931 ،
رفتار فرد در سازمان
در رفتار سازمانی ،رفتار فـرد یـا گـروه ،در رابطه با کار ،از اهمیت ویژه ای
برخوردار است .همین امر باعث می شود کـه موضـوع "سـازمان "مطرح
شود .سازمان  ،یک ساختار رسمی از کارهای هماهنگ و برنامه ریزی
شده است که مستلزم وجـود دو یا چند نفر است تا یک هدف مشترک یا
معمولی را تامین نمایند .از ویژگی هـای سـازمان وجـود سلسله مراتب
اختیارات و نوعی تقسیم کار است .بنابراین ،رفتار سازمانی دربرگیرنـده
رفتـار فـرد در سازمان های مختلف خواهد بود.در سال های اخیر به
دلیل رشد شتابان مدیریت در سازمان های نوبنیاد برای بهره وری باال و
کسب و سود بیشتر در شماری از کشور ها رفتار سازمانی مطلوب به

هدف از پیش بینی ،توجه به رویدادهای آینده است .براین اساس،

عنوان یکی از عوامل موقر در پیشرفت شناخته شده است گروهی از

مدیریت در صدد برمی آیـد تـا مشخص کند ،نتیجه یک اقدام خاص چه

نویسندگان و پژوهندگان به بررسی ان پرداخته اند .رفتار سازمانی در

خواهد بود .با توجه به علم «رفتار سازمانی» ،مدیرمی تواند برخی از

قالب مج موعه ای از باور ها و ارزش های مشترکی که بر رفتار و اندیشه

واکنش های رفتاری را نسـبت بـه پدیـده های تغییر ،پیش بینی کند.

اعضای سازمان اثر می گذارد ،میتواند سرچشمه برای حرکت و پویایی و

روشن است برای ایجاد تغییرات عمده ،راه های زیادی پـیش روی وی

مانعی در راه پیشرفت به شمار اید(چراغی و همکار.)8931،رفتار سازمانی

قرار دارد .ممکن است مدیر احتماال در صدد برآید تا نوع واکنش اعضـای

در قالب مجموعه ای از باور ها ،ارزش ها و نگرش های مشترک که بر

سـازمان را نسـبت بـه تغییرات گوناگون بررسی و پیش بینی نماید .به

رفتار های اعضا و سازمان اثر میگذارد ،میتواند به عنوان سرچشمه ای

این طریق مدیر مـی توانـد رهیافـت هـایی را کـه موجب پدید آمدن

برای دست یابی به محیط سالم اداری و یا فضایی که ترویج کننده فساد

کمترین مقاومت در برابر تغییر خواهند شد ،پیش بینی کند و بـرای

اداری است به شمار می اید (زارعی متین )43 :8919،به طوریکه بسیاری

تصـمیماتی که باید اخذ نماید ،از این اطالعات استفاده کند.

از محققان دانشگاهی نیر رمز موفقیت ژاپنی ها را در رفتار سازمانی می

بهبود کیفیت و بازدهی

دانند که میتنی بر مبانی مذهبی برگرفته از مذهب شینتو و کمفوسیوس
است(کاظمی  .)882-13 :8973،همه سازمان های برای بقا نیازمند
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اندیشه های نو و نظرات بدیع و تازه اند ،افمار و نظرات جدید همچون

رسانه ها یکی از مهم ترین زیر بنا های ساختار ارتباطی و اطالعاتی در

روحی در کالبد سازمان دمده میشوند و ان را از نیستی و فنا نجات

دنیا هستند.

میدهند(الوانی  .)8938 ،در زمینه تاثیر رفتار سازمانی بر مسایل سازمانی
مختلف موسوی و همکاران( )8939در پژوهشی به بررسی تاثیر رفتار

رسانه های جمعی

سازمانی مثبت بر رفتار انحرافی کاری پرداخته اند که نتیجه پژوهش

رسانه های جمعی به عنوان فراهم کننده چارچوب های تجزیه برای

نشان دهنده تاثیر بسیار مثیت رفتار سازمانی بر کم شدن رفتار انحرافی

مخاطبان  ،نگرش های کلی فرهنگی ای برای تفسیر اطالعات توسط افراد

کاری است  ،همچنین منفرد و همکار( )8939به بررسی تاثیر رفتار

جامعه در جوامع امروزی ایجاد میکنند  .در نخستین تالش ها برای

سازمانی مثبت بر نگرش کارکنان به تغییر سازمانی پرداخته است که

تعیین و ارزیابی کارکرد های رسانه ها ،السول ( )8341سه کارکرد را

نتیجه نشان داده است که مدیران و کارکنانی که رفتار سازمانی مطلوب

برای رسانه های معرفی کرده است که عبارتند از  :نظارت بر محیط ،ایجاد

تری داشته و از سرمایه روان شناختی باالتری بهره مند هستند نسبت به

همبستگی اجتماعی در واکنش به محیط و انتقال میراث فرهنگی

تغییر سازمانی نگرشی مثبت دارند.نتیج تحقیق کوشکی و همکاران

(روشندل اربطانی .)8917 ،رسانه ها به واسطه برخورداری از کارکرد

( ) 8939نیز نشان داد که تاکید بر روی رفتار سازمانی بر بهبود وضعیت

نظارت بر محیط و همچنین تفسیر انها میتوانند بحران های بالقوه و در

سازمان بسیار مهم است.الوانی و همکاران()8934نیز به تاثیر رفتار

حال شکل گیری را در محیط ملی و منطقه ای  ،شناسایی و به مسئوالن

سازمانی پرداخته اند که نتایج نشان دهنده این است که اگر رفتار

و کارگزاران دولتی و شهری گوشزد کنند(هوییت.)2289،6رایت()8362

سازمانی مناسب در سازمان به اجرا در بیاید سکوت سازمانی در ان

تفریح و سرگرمی را به منزله چهارمین کارکرد عمده رسانه به انها افزود ،

سازمان بسیار کم میشود  ،با مرور اجمالی به تحقیقات صورت گرفته

همچنین مک کوایل کارکرد پنجمی با نام بسیج رسانه ها به کارکرد های

میتوان فهیمد که تاثیر رفتار سازمانی در عملکرد سازمان های غیر قابل

مذکور اضافه کرد  .او معتقد است که همه جا از رسانه های جمعی توقع

انکار است .

میرود که منافع ملی را به پیش ببرند و بعضی از ارزش ها و الگو های
رفتاری کلیدی را تبلیغ و ترویج کنند( بیاگی  .)2282،در میان نظریه

رسانه

هایی که به اثار دراز مدت رسانه ها پرداخته اند حق تقدم با نظریه کاشت

اطالعات منابع مهم و حیاتی برای دستیابی به پیشرفت های علمی و

گرنبر( )8363است که به اثار تدریجی و دراز مدت رسانه های بر شکل

تکونولوژی و فرهنگی در هر جامعه ای است و رسانه های جمعی یکی از

گیری تصویر ذهنی مخاطبان از محیط اطراف و مفهوم سازی انها از

منابع قوی الگو دهی هستند که در اشکال مختلف اعم از نوشتاری مثل

واقعیت اجتماعی تاکید میکند .در واقع او اظهار میکند که رسانه ها

روزنامه ،مجالت و کتاب ها و تصو یری ماننده تلوزیون و سینما یا رسانه

گرایش دارند روایتهایی نسبتا مورد وفاق از واقعیات اجتماعی را ارائه و

های اجتماعی و فضای مجازی می باشند .اگر رسانه های جمعی بر

مخاطبان خود را نیز سازگار با ان فرهنگ پذیر کنند(مک گوایل و

اساس منافع و مصالح عمومی اداره شوند میتوانند در تحوالت اجتماعی

7

ویندال .)2283،

،فرهنگی ،اقتصادی و شهری اثار مثبتی داشته باشند(بیاگی.)2282، 3
Howitt
McQuail, D., & Windahl,
Biagi,
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مدیریت رسانه
موضوع رسانه های جمعی و اهمیت انها در کشور ما همواره موردتوجه
مسوالن و صاحب نظران بوده است و ضرورت ورد به بحث مدیریت رسانه
ها به شکل علمی از اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد در مقاطع
تکمیلی این رشته راه اندازی شد .دیدگاه های مختلفی در این زمینه
مطرح است  :دیدگاه اول مدیریت رسانه به مثابه مدیریت عمومی است بر
اساس این دیدگاه سازمان های رسته ای مانند سایر سازمان ها ی جامعه
نیازمند اعمال مدیریت جهت نیل به اهدافی چون رشد و بقا و سود اوری
و  ...هستند .این دیدگاه اضافه میکند که مدیریت رسانه یعنی برنامه
ریزی  ،سازمان دهی و کنترل (روشندل  )8913،براساس دیدگاه دوم
مدیریت رسانه ها یکی از نقاط اتصال مهم رسانه ها با نظام سیاسی است
(روشندل  )8916،در جهان هم سه طبقه بندی در مورد سازمان های
رسانه ای از حیث مالکیت و وضعیت حقوقی دیده شده است :دسته اول
سازمان های دولتی اند  ،دسته دوم عمومی یا ملی اند که هزینه های
خود را به طور عمده از محل پرداخت های عمومی تامین میکنند و دسته
سوم سازمان های رسانه ای خصوصی هستند که هزینه های انها صرفا از
محل درامد های اختصاصی نظیر اشتراک کابلی  ،اگهی های بازرگانی و
 ....تامین میشود(منصوری )8932،دیدگاه سوم مدیریت ارتباط با رسانه
هاست که در ان مشتری مداری برای سازمان ها از اهمیتی خاص

ساخت های فنی و گسترده ای هستند نظیر رادیو تلویزیون و  . .........در
دیدگاه ششم اعتقاد عده ای بر این است که مدیریت رسانه فرایندی است
هفت مرحله ای شامل سیاست گذاری  ،برنامه ریزی ،تولید  ،تامین ،
نظارت ،پخش و نیز نظر سنجی و اثر سنجی .دیدگاه هفتم بر مدیریت
محتوایی در رسانه های تمرکز ارد و توجه خود را از شکل و سازمان رسانه
ها به موضوع کار و محتوای ان معطوف میکند .در این مفهوم مدیریت
رسانه عبارت است از به کار گیری نیرو ی اهرمی محتوا و معنی به منظور
تاثیر گذاری مطلوب بر مخاطب .اگر اثر بخشی را مهم ترین مولفه در
تعیین توفیق مدیریت بدانیم ان چیزی نیست جز میزان دست یابی به
اهداف سازمان (داف.)2223،1دیدگاه هشتم بر عنصر پیام به عنوان عنصر
محتوایی رسانه های متمرکز است اما توجه خود را از تاکید صرف بر خود
پیام و محتوای ان بر شیوه های تولید و توزیع پیام معطوف میکند .به
عبارتی در این دیدگاه مدیریت رسانه مدیریت سه مرحله ای پیام شامل ،
تعیین  ،تولید و توزیع پیام است(منصوری ر تعریفی دیگر میتوان گفت
که  ،مدیریت رسانه عبارت است از به کار گیری بهینه کلیه قابلیت های و
ظرفیت های اعم از فیزیکی  ،فناوری  ،هنری و انسانی در جهت تولید ،
یاز تولید و ترویج پیام های هدفمند در چارچوب نظام ارزشی پذیرفته
شده که با هدف نهایی اثر گذاری مطلوب بر مخاطبان صورت
میگیرد(روشندل )22 :8913،

برخوردار است  .مهم ترین ابزار برای این منظور استفاده از رسانه های

جان کین ( )8331محقق انگلیسی عرصه رسانه ها ،با تقسیم نظام رسانه

جمعی و قدرت نقوذ و تاثیر گذاری انها در الیه های مختلف جامعه

ها به سه دستة نظام رسانه ای بازارمحور ،قدرت محور و خدمت محور،

است(محسنی )8918،در دیدگاه چهارم کارکرد های مدیریت یا کارکرد

ابعاد مختلف هریک از این نظامهای رسانه ای همچون مالکیت ،مدیریت،

های رسانه ادغام شده و تشکیل ماترسی را می دهند که اصطالحا بدان

نظارت ،سیاست های حاکم ،محدودیت ها ،نحوة تأمین منابع مالی ،نحوة

ماتریس مدیریت رسانه اطالق میشود(روشندل )8913،بر اساس این

پخش برنامه و  ...بررسی کرده است  .از دیدگاه وی ،به طور کلی مدیریت

دیدگاه مدیر رسانه به دنبال تامین اهداف سازمان متبوع است و اهداف

رسانة قدرت محور ،تنها به تمرکز رسانه ها در خدمت قدرت حاکم و

هر سازمان در کارکرد های ان متجلی می شود .دیدگاه پنجم مدیریت

استفادة ابزاری از رسانه ها برای مشروعیت بخشیدن به حاکمیت مطلق

رسانه های خ رد است  ،رسانه های خرد در مقابل رسانه های کالن قابل

قدرت میپردازد .در این دیدگاه ،فقط به پیشبرد برنامه ها و سیاستهای

تقسیم هستند رسانه های خرد نیازمند زیر ساخت های گسترده نیستند
و بیشتر جنبه استفاده فردی دارند  ،اما رسانه های کالن نیازمند زیر

Daft.R.L
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حکومت می اندیشند ،بنابراین همراه با خط مشیها و سیاستها حاکمان

هستند این سیستم ها همواره دستخوش بحران  ،از این رو اجتماع بستر

جامعه حرکت میکنند .در این دیدگاه ،هرگونه اعمال محدودیت برای

بحران های اجتماعی است هرگاه جامعه از نقطعه تعادل خود خارج شود

تحت فشار گذاشتن رسانه ها ،طبیعی جلوه میکند(مرادی و

میتواند به یک بحران اجتماعی منجر شود  .احراری ( )8914در مقاله ای

همکاران.)8932،

با عنوان راهبرد های رسانه ای برای پیشگیری از بحران با بررسی موردی

دیدگاه نظام مدیریت رسانة بازارمحور ،به تمرکز رسانه ها در اختیار
صاحبان شرکتهای بزرگ تجاری و منافع بازار آزاد سرمایه میپردازد .در
این دیدگاه ،بخش خصوصی و صاحبان سرمایه ،عنان رسانه را در اختیار
میگیرند و به دست آوردن سود و منفعت ،به هدف اصلی این نوع مدیریت

برخی از بحران های در ایران به نقش رسانه ها در جلوگیری از بحران
میپردازد و راهبرد هایی برای این کار ارائه میدهد که شامل کنترل شایعه
و ارامش بخشی و امید دهی برای پیشگیری از وقوع بحران است (خجسته
باقر زاده و همکار .)8932،

رسانه تبدیل میشود .در این دیدگاه رسانه ها موظف اند برای شرکتهای

ارتباطات دقیق و ارائه اطالعات درست در مورد خطرات احتمالی میتواند

تبلیغاتی و تجاری مخاطب جذب کنند .در نظام رسانه ای خدمت محور،

نقش مهمی در پیشگیری از این بحران ها ،کاهش عوارض ناشی از بحران

رسانه ها نه تحت سلطة قدرت حاکماند و نه ابزاری برای سوء استفادة

ها و اتخاذ تصمیم مناسب در این مواقع داشته باشد.شریواستاو()8317

بخش خصوصی و صاحبان شرکتهای بزرگ تجاری .در این دیدگاه ،نظام

معتقد در میان مسایلی که در حین یک بحران باید به انها توجه کرد

مدیریت رسانه به دنبال توانمندسازی مجموعة زیادی از شهروندان از

ارتباطات بیش از همه مهم است .در جهان امروز ارتباطات و نقش ان در

طریق تقویت ارزش های مرسوم جامعه همچون مذهب ،خانواده و اجتماع

مدیریت بحران نقش بسیار مهمی یاقته است ارپان و پومپر ()2222

است .در این دیدگاه ،مدیریت رسانه ها را باید در چارچوبی قانونی قرار

معتقدند در طول بحران نباید از ارتباطات رسانه ای چشم پوشی کرد.

دارد .چارچوبی که در آن حداقل حفاظ محکمی در امور مربوط به ساختار

هرچند سه عامل ریسک ،زمان و کنترل موجب پیچیدگی فرایند

مالکیت ،سرمایه گذاری ،محتوای برنامه ها و روشهای تصمیم گیری

ارتباطات میشوند( .خجسته باقر زاده و همکار .)8932،مثال در زمینه

مشخص شود .در الگوی مدیریت رسانة خدمت محور ،مالکیت رسانه ها

استفاده از ارتباطات میتوان به روش شرکت هواپیمایی سوئیس ایر در

نیز خود را در برابر مردم مسئول و به نوعی خود را در حکم متولیان

حادثه پرواز  888برای اطالع رسانی در این زمینه اشاره کرد که از وب

اجتماع میدانند(جان کین )8919،3

سایت های خود به خوبی استفاده کردند و رسانه در این زمینه به کمک
این شرکت امد.پس نقش رسانه در مدیریت بحران و کنترل ان بسیار

کارکرد های رسانه

مهم است .

ما در عصر حاضر با بحران های مختلفی روبرو هستیم مقابله با بحران
های گوناگون مستلزم درک و شناخت عمیق از بحران و راه های مقابله با
ان است  .در ایران نیز به دلیل داشتن جامعه ای جوان و پویا هواره با
بحران های گوناگون اجتماعی مواجه هستیم .در حالت کلی میتوان گفت
که چون اجتماع یک سیستم باز است و سیستم های باز دارای انتروپی
9

رسانه ها در عصر ارتباطات و اطالعات از مهم ترین ابزارهای دسترسی به
اهداف تلقی میشوند .از این رو پس از جنگ جهانی دوم از رسانه های به
شدت استفبال شد.کارشناسان ارتباطات رسانه های ارتباطی را مسیر
هایی میدانند که از طریق انها پیامی به مخاطبان میرسد با این مفهوم ،
رس انه ها باید تا حد مطلوب به مثابه گذرگاهی بی مقاومت برای پیام ها
عمل کنند(فرهنگی.)84 :8912 ،
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تاثیر رفتار سازمانی بر اثر گذاری رسانه
داشتن ساز و کار برای هر سازمانی ضرروی است زیرا بر اساس همین ساز
و کار ها است که نیل به اهداف میسر میشود  ،به همین سبب
صاحبنظران علم مدیریت برای اینکه طی این مسیر راحت شود یک سری
مسایلی را اورده اند که رفتار سازمانی نیز این جز مسایل است  ،یک
سازمان پویا و ف عال و به روز قطعا نتایج بهتری را خواهد گرفت و مسیر

ها بتوانند به طور موثر تری تقاضای در حال تغییر محیط امروزی را
براورده سازند نیازمند انعطاف پذیری ،کار افرینی  ،و نواوری بیشتر
هستند(پارکر)2282 ، 82صاحب نظران مدیریت در تالشند که دریابند
ادارک مدیران تا چه حد نسبت به درک رخداد های واقعی نشان دهنده
ضرورت تغییر حساس است و انها را انگونه که هست تعبیر میکند(گردون
)222288

برای دسترسی به اهداف هموارتر میشود ،در تحقیقات چندی که اشاره

در زمان کنونی تغییر به صورت فعالیتی دائمی درآمده است .برای مثال،

شد به اهمیت رفتار سازمانی اشاره شده است  ،در نوشته پیش رو هدف

مفهوم بهبود مستمر یعنـی تغییر دائمی .در گذشته مدیر شاهد ثبات

بررسی رابطه بین رفتار سازمانی و اثر گذاری رسانه بوده است میتوان در

نسبتا طوالنی بود .سازمان بندرت شاهد تغییـرات سـریع بود .امروزه

این راستا شاره کرد که سازمان رسانه ای نمونه ایده ال سازمان یادگیرنده

مدیریت می تواند دوره های بلند مدت تغییر را به این گونه بیان کند که

است و یادگیری مولد سازمانی یک ضرورت حیاتی برای بقای انها است ،

مجموعـه ای از دوره های کوتاه مدت با ثبات تشکیل می شود و همواره

این سازمان با حساسیت باال ،تغییرات عرصه فن اوری و اجتماع را پیش

دستخوش تغییرات زودگذر است.در دنیایی که مدیران شاهد تغییرات

یابی کرده است و اولویت های تغییر را تصمیم گیری میکند و میپذیرد.

زودگذر هستند ،کار اصلی به گونه ای به اجرا درمی آیـد کـه کارکنان

یکی از مو ارد مهم در هر سازمانی سرمایه اجتماعی است که سرمایه

باید همواره نوآوری های روزمره داشته باشند .بنابراین کارکنان باید

اجتماعی شکلی مولد از سرمایه سازمانی است که نیروی انسانی و فرهنگ

پیوسته چیزهای تـازه ای فرا گیرند ،مهارت های جدید بیاموزند و پیوسته

سازمانی را در بر میگیرد و حاصل روابط میتنی بر اعتماد در سطح

بازآموزی شوند .در گذشته افرادی که به گروه می پیوستند تا حدی برای

سازمان و بافت اجتماعی است و بهره گیری سازمان از این سرمایه سبب

دوره ای نسـبتا طـوالنی احسـاس امنیـت شغلی می کردند ،ولی در

افزایش بهره وری  ،تسهیل ارتباطات سازمانی و کاهش بروکراسی اداری

زمان حاضر وضع تغییر کرده است و این گـروه هـا بـرای مـدت نسـبتا

است(الوانی )8916،با در نظر گرفتن سازمان رسانه ای به عنوان پیچیده

کوتاهی می توانند در کار خود انجام وظیفه نمایند .سرانجام ،سازمان ها

ترین نوع سازمانی میتوان در یافت در هر تحلیل که مربوط به رسانه ها و

در وضعی قرار گرفته اند که پیوسته دستخوش تغییر هستند .آن هـا

مدیریت سازمان های رسانه ای باشد ناگزیریم به راهکارهایی بپردازیم که

بایـد بـه طور پیاپی تجدید سازمان کنند؛ بخش هایی را به وجود آورند و

این سرمایه مولد را به بهترین شکل به کار گیرد.امروزه تمام ابعاد زندگی

واحدهایی را که کارکرد ضـعیف دارند ،از دور خارج کنند؛ برخی فعالیت

بشر از جمله دانش و فن اوری با شتابی بی مانند در حال تحول هستند.

های خود را کاهش دهند؛ تعـدادی از نیروهـای مـازاد را منتظر خدمت

سازمان ها برای بقا و پویایی خود ناگزیر به نواوری و تغییرات مستمر و

نمایند و کارکنان واجد شرایط را جایگزین برخی دیگر کنند .اکنون

دایمی هستند .بسیاری از سازمان های به این باور رسیده اند که برای

مدیران باید با این پدیده های زودگذر بیشـتر آشـنا شـوند و بهتـر بـا آن

دس تیابی به موفقیت در دنیای امروز باید خود را با واقعیتی به نام تغییر

هـا از در سـازش درآیند .باید بیاموزند که چگونه انعطاف پذیر گردند و

تطبیق بدهند .سازمان های ممکن است در ابتدا تعییر تدریجی را دنیال

در امور پیش بینـی نشـده چگونـه از خـود واکنش مناسب نشان دهند.

کنند اما به دالیلی مانند نرسیدن به هدف یا وضعیت مطلوب در ادامه
تغییر بنیادی را دنیال کنند .تحقیقات نشان میدهد برای این که سازمان
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نیرو ها و محرک هایی در محیط وجود دارند که نیاز به تغییر را افزایش
میدهند .این محرک ها که شامل محرک های بیرونی و درونی میشوند
عبارتند از  :محیط  ،الزامات بازار برای کسب و کار و الزامات سازمانی ،
الزامات فرهنگی ،ماهیت نیروی کار  ،فناوری  ،شوک های اقتصادی ،
رقابت ،روند های اجتماعی  ،سیاست های جهانی و رفتار کارمندان و
مدیران  .دو نیروی اساسی که منجر به تغییر بنیادی میشود ،عملکرد
پایین و ایجاد جهت گیری راهبردی از طریق تعییرات عمده رقابتی
فناوارنه و اجتماعی در محیط است(سنتس.)2226،82از نظر شاین الگوی
فرضیات بنیادی مشترک که گروهی ان را اموخته اند و کارکرد ان ان
تطبیق با بیرون و یکپارچگی درونی است و به عنوان شیوه صحیح درک ،
تفکر و احساس تلقی میشود.فرهنگ در نحوه تلقی اعضای یک سازمان به
استراتژی های طراحی شده به تحوالت محیطی نقش مهمی ایفا میکند و
اولویت های استراتژیک را القا میکند(شانکمن.)8917از طرفی موقعیت
های یک سازمان یا شکست های ان فرهنگ را متاثر میکند و ان را
تقویت و یا تضعیف میکند و به این ترتیب میان این عناصر یک چرخه هم
افزایی یا چرخه معیوب شکل میگیرد.رسانه های جمعی به سان یک
سازمان در نظرگرفته شده اند زیرا همیشه ساز و کارهایی یک سازمان را
داشته اند بنا براین با توجه به الزاماتی که برای داشتن یک ساز و کار
محکم در زمینه کنترل و بهبود وضعیت رسانه ها اعالم شد این سازمان
های رسانه ای نیز باید منطبق بر تغییرات رو به جلو بروند و تا از از مسیر
منحرف نشوند و از اهداف خود بازنمانند همین امر نیازمند مدیریت
مناسب وداشتن ساز و کارهای قوی در این زمینه است بنا بر این مدیران
سازمان های رسان ه ای باید با به روز رسانی و تدوین رفتار های سازمانی
مناسب در این مسیر حرکت کنند  ،زیرا اهمیت رفتار سازمانی در مطالب
باال به طور کامل ارایه شده است پس یک سازمان بدون توجه به این
مسایل نمیتواند مسیر خود را به درستی طی کند .

نتیجه گیری
در مطالبی که گرداوری شده است به اهمیت رفتار سازمانی و تاثیر رفتار
سازمانی درست و هدفمند بین اعضای یک سازمان اشاره شده است ،افراد
جامعه هر کدام به نحوی در سازمان های مختلف فعالیت دارند و هر
کدام از این سازمان ها اهدافی را دنبال میکنند و برای دست یابی به این
اهداف نیز منابعی را د ر اختیار دارند یکی از منابع مهم همانطور که قبل
تر اشاره شد سرمایه انسانی یک سازمان است  ،سرمایه انسانی در سازمان
از سرمایه های بسیار مهم و حیاتی به شمار میرود زیرا سازمان با تکیه بر
سرمایه انسانی به اهداف خود نایل میشود به همین دلیل مدیریت منابع
انسانی همواره به اهمیت این سرمایه تاکید داشته است و پویایی سازمان
را در گرو پویایی و رشد نیروی انسانی دانسته است و این مهم بر کسی
پوشیده نیست که تالش و کوشش هر فرد در مجموعه به نتیجه کلی
برای سازمان منجر میشود ،بنا بر این اهمیت مدیریت رفتار سازمانی در
این برهه نمایان میشود زیرا رفتار سازمانی با توجه به اهدافی که دارد
باعث بازده باالی سازمان میشود.مدیریت رفتار سازمانی میتواند با افزایش
کارایی و بهره وری و ارایه اموزش های الزم و رسیدگی های الزم و ....
باعث شود که هر کدام از اعضای سازمان برای ییشرفت و ترقی سازمان با
انجام وظابف محوله تالش کنند و در نتیجه مجموعه این تالش ها رشد و
ترقی سازمان خواهد بود .اما در زمینه مدیریت رسانه و تاثیر رسانه و
ارتباط و اثر گیری ان از رفتار سازمانی میتوان به این مطلب اشاره کرد
که در دنیای امروز رسانه ها تاثیرات بسیار زیادی را در روی افکار جمعی
و رفتار های جمعی و همچنین فرد به فرد جامعه دارند و این تاثیر قابل
چشم پوشی نیست  ،زیرا سردمدار برخی حرکت ها در جوامع بشری
مخصوصا امروزه با گسترش رسانه های ارتباط جمعی ،رسانه ها هستند ،
این تاثیر هم مثبت است و هم منفی البته بستگی دارد از چه جنبه ای به
قضیه نگریسته شود  ،مدیریت رسانه بر اساس اهداف تعیین شده یکی از
مباحثی است که نوین است و بسیار مورد توجه ،همانطور که پیش تر
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ای یک سازمانی با ساختار مخصوص خود وجود دارد و بنا براین رفتار
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سازمانی در این رسانه های بسیار بر عملکرد رسانه و نحوه تاثیر گذاری ان

 .4فرزاد رمضانی راد  ،دکتر محمود رضایی زاده  ،دکتر داود کیا

موثر است زیرا اگر رفتار سازمانی مثبت و اثر بخش در سازمان رسانه ای

کجوری  ،دکتر مهران مختاری بایع کالیی ،اولویت بندی عوامل

جاری باشد و هر کدام از افراد به وظایف محول شده عمل کنند و پیوسته

موثر بر مدیریت رفتار سازمانی با تاکید بر اصول و ارزشهای

در راستای دست یابی به اهداف سازمان ،پویا تر و کاراتر باشند قطعا اثر

اخالقی در صنعت بانکداری ،فصلنامه اخالق در علوم و فناوری

بخشی رسانه ها بیشتر خواهد شد زیرا همانطور که در خالل مطالب اشاره

،سال پانزدهم شماره .8933، 2

شد رسانه ها میتوانند کارکرد های مختلفی داشته باشند و این کارکرد ها
هم سیاسی است هم اقتصادی هم اجتماعی و  ،....با توجه به اینکه جهان
پیوسته در حال تغییر است و در پس این تغییر و تحول ها ممکن است
برخی بحران ها و کمبود ها رخ بدهد یکی از مدخل هایی که میتواند در
این زمینه به درستی وارد شده و هدفمند حرکت کنند رسانه های جمعی
است ،امروز دسترسی به رسانه های جمعی به طور گسترده ای در جوامع
رواج یافته است و همین رسانه ها خواسته یا ناخواسته فرد را و در مجوع
جامعه را تحت تاثیر قرار میدهند همانطور که در بخش کارکرد های
رسانه اشاره شد تاثیر رسانه بر فرد به هیچ عنوان قابل کتمان نیست  ،بنا

 .3کاظمی عباس ،طراحی الگوهای اثر بخش سازمانی با تاکید بر
معیار های فرهنگ سازمانی  ،فصلنامه تدبیر  ،سال  ،8973دوره
چهارم ،شماره .899
 .6الوانی ،سید مهدی()8938بهره وری در پرتو رفتار سازمانی مثبت
گرا ،فصلنامه مدیریت توسعه و تحول شماره .8938 ،1
 .7خجسته باقر زاده حسن ،اقا محسنی وحید ،نقش اینترنت به
عنوان رسانه ای نجازی در مدیریت بحران اجتماعی  ،فصلنامه
رادیو تلویزیون سال هفتم ،شماره  ،83بهار .8932
 .1کین ،جان )8919( .رسانه ها و دموکراسی  ،ترجمة نازنین شاه
رکنی ،انتشارات طرح نو.

براین باید با توجه به روند تغییرات در جهان سازمان رسانه ای نیز در
جهت به روز رسانی و افزایش پویایی و کارکرد در افراد سازمان به وسیله

 .3مرادی مهدی  ،عبدالحمید احمدی ،حبیب هنری  ،علی رضا

مدیریت رفتار سازمانی حرکت کنند تا کارکرد های رسانه ای را بیشتر از

احمدی  ،ستار مرادی  ،بررسی وضعیت مطلوب نظام مدیریت

پیش کنند و در جهت هدایت افراد جامعه برای دست یابی به اهداف

رسانه های ورزشی از دیدگاه متخصصان متخصصان رسانه ای و

کلی جامعه موثر باشند .
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