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 چکیده

، نیاز به مدیریت که وجود داردای ای به علت فضا و محیط بسیار پیچیدههای رسانهدر سازمان  

های مدیریت استراتژیک توجه به محیط شود. یکی از بارزترین ویژگیراهبردی به شدت احساس می

ای به دلیل اینکه مرگ و زندگی آن بستگی تام به اعتماد مخاطبانش سازمان است. سازمان رسانه

ها و هنجارهای زشدارد، باید بتواند با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی مخاطب و با توجه به ار

همزبانی و همدلی با مخاطب گام بردارد و در عین حال به سمتی پیش برود که اجتماعی او در جهت 

ها و در حد توان ، تأثیراتی که فرهنگ، ارزششده است سازمان در آن باشد. در این مقاله سعی  رشد

 . گرددرسی گذارد، برمی رسانه برجایهنجارهای اجتماعی بر تصمیمات استراتژیک 

 واژگان کلیدی:

 ایفرهنگ، ارزش، هنجار اجتماعی، مدیریت راهبردی، سازمان رسانه

 



 مقدمه:

در  های تولیدی و بازرگانینسبت به سازمان بیشتریای با پارامترهای بسیار یک سازمان رسانه  

تا به دلیل غلبه بر این  استتر ضروریمدیران رسانه به همین سبب بر ها مواجه است. گیریتصمیم

 های مدیریتی و بخصوص مدیریت استراتژیک آشنا باشند.ها با تکنیکپیچیدگی

 را باید مدنظر قرار داد:  مهمی نکته سهمدیریت استراتژیک سازمان، در 

 ها، فرهنگ و... ؛ها بسته به توانایی( نگاه به دوردست1

 ها(؛ حیطی حاکم بر سازمان )تهدیدات و فرصت( انجام فرآیند مدیریت با توجه به عوامل م2 

همانطور که مشاهده  (1389های درونی سازمان. )فرهنگی، ها و ضعف( توجه به توانمندی3

 حائز اهمیت است. « تأثیر فرهنگ بر مدیریت استراتژیک رسانه»نکات اول و دوم در  کنیدمی

 

 :تعاریف

هنجار اجتماعی  و زشهای فرهنگ، اراز واژه تر شدن موضوع بحث، ابتدا منظوربه دلیل روشن

پردازم و پس از آن وارد مبحث تأثیر فرهنگ بر ها میشود، سپس به ارتباط فرهنگ و رسانهبیان می

 م.یشوای میمدیریت راهبردی رسانه

که از نسلی به نسل دیگر  است ها در یک جامعهای از نمادها، نهادها و روشمجموعه :فرهنگ* 

هاست. این نمادها ممکن است ناملموس )تلقیات، شود و تعیین و تنظیم کننده رفتار انسانیمنتقل م

 (1384. )روستا، حصوالت هنری( باشدها و زبان( یا ملموس )ابزار، مسکن، مباورها، ارزش

كه یك شخص یا یك جامعه به عنوان آرمان « عمل»یا « بودن»اي از ارزش به شیوه: شارز* 

سازد، اطالق شوند مطلوب و مشخص ميافراد یا رفتارهایي را كه بدان نسبت داده ميشناسد و مي

 گردد.مي

هاي فكري یا خطوط راهنمایي هستند كه به وسیله آن، ما اعمال خود و هنجارها مدل: هنجار* 

 كنیم. )دایره المعارف علوم اجتماعی کوپر(دیگران را از لحاظ فكري، كنترل و ارزشیابي مي

 و رسانهباط فرهنگ ارت

ها محصوالت فرهنگ جمعی و عمومی را به توانند از فرهنگ جدا باشند، چرا که آنها نمیرسانه

( در بیان تأثیر فرهنگ بر 1385دهند. )محمدی، های عمومی انتقال میسطوح مختلفی از سلیقه

یم تا کمی بیشتر با سالیق ها ابتدا نیاز داریم تا طبقات مختلف فرهنگ مردمی را بشناسمدیریت رسانه

 ها در طبقات گوناگون اجتماعی آشنا شویم.مخاطبان رسانه



در واقع آنچه  اند.بندی شدهها، تقریباً بر اساس طبقه اجتماعی طبقهسطوح فرهنگی محصوالت رسانه

 اکنون به طور وسیعی بهکه در یک نسل پیش، بحث عمده بین فرهنگ باال و پایین و متوسط بود، هم

 بندی نسبتاً ساده شکل گرفته و نظم یافته است.صورت یک نظام طبقه

 

ای ای دارد و با مجموعه: هنر نخبگان از نظر محتوا و ساختار فنی بیان، شکل پیچیدههنر نخبگان -

ها سنجیده از هنجارهای شناخته شده به عنوان هنر کالسیک مثل موسیقی کالسیک، ادبیات و امثال آن

ً در خدمت طبقات باالی گیرد. هنر نخبهمورد بررسی و ارزشیابی قرار میشود و می گرا عمدتا

 اجتماع است.

های روستایی سنتی به وسیله : به نیازهای محلی، اجتماع محلی، تجارت در دهکدههنر عامه -

به های مشاهای بومی و نمونهآوازهای کامل و نیکو )پر از شوق و ذوق(، شعرهای روستایی، حکاکی

 کند.در جهت مخالف هنر کالسیک نخبگان خدمت می

گیرد که از طریق محصوالتی که به آسانی قابل : مقطع وسیعی از جمعیت را در بر میهنر جمعی -

های های پیچیده هنر نخبگان را ندارد. عمالً برنامهشود و جنبهدسترسی و قابل فهم هستند، بیان می

های سینمایی و دیگر محصوالت فرهنگی ت عمومی، فیلمتلویزیونی، موسیقی مردمی، نشریا

 گیرد.جمعی را در برمیـها در سطح مردمیفرارسانه

: به هنر قومی و هنر عمومی و همچنین در مواردی که به هنر نخبگان نیز اشاره فرهنگ عامه -

ماالً تمایز از ای کلی است برای مطالعه هر سطحی از تجلیات فرهنگی و احتدارد. فرهنگ عامه واژه

هنر نخبگان، بحث اصلی در مناقشات مربوط به فرهنگ عامه بر سر این است که آیا محتوای 

کار مدعی است، تهدید های فرهنگ نخبگان را آن طور که محافظهفرهنگی فرهنگ جمعی، ارزش

 (1385گرایی دموکراسی لیبرال است؟ )محمدی، کند یا اینکه بیانگر کثرتمی

فرهنگ عامهانفرهنگ نخبگ

فرهنگ جمعیفرهنگ مردمی

طباالتر از متوسعالی
پایین تر از 

متوسط
شبه مردمیپایین

فرهنگ دانی



یابد. ها افزایش میکند، همانطور نیز نقش و اهمیت رسانهی که شهرت و محبوبیت رشد میابه اندازه

محبوبیت یک معیار مهم در موضوعات اجتماعی و فرهنگی است. نهایتاً یک قالب منطقی پذیرش و 

نوعی فرمول برای مطالعه فرهنگ عامه وجود دارد که در آن چیزی که بیشتر مردمی است، از 

( در واقع تعریف فرهنگ مردمی باید 1987ی هم احتماالً مهمتر است. )جک نک بار، لحاظ فرهنگ

اینگونه باشد: آن ابعادی از فرهنگ اعم از ایدئولوژیکی، اجتماعی یا مادی که بسیار گسترده و وسیع 

 هستند و یا معانی بسیاری که از مردم به آن اعتقاد دارند و یا توسط تعداد زیادی از مردم به کار

در بیش از یک »شود؛ یعنی آن ابعادی که مردمی هستند. اقتباس محصوالت فرهنگی گرفته می

تشکیل دهنده حداقل معیار « اجتماعیـفرهنگ محلی و توسط بیش از یک گروه کوچک اقتصادی

محبوبیت خواهد بود. به عالوه، باید اطالعات و آمار عددی نیز جهت تأیید محبوبیت بررسی شود. 

های مردمی، نخبگان و جمعی از فرهنگ مردمی دارد. در ل محبوبیت گرایش به حذف ردهاین اص

 ماند.هر حال استفاده متداول از فرهنگ عامه به صورت محدود به جای خود باقی می

( به درجاتی از سلیقه 1974: اصطالحی است که به وسیله هربرت گنز )ایهای سلیقهفرهنگ* 

رده از سطوح هنر فوق الذکر  4شخصی از اجتماع داده شده است. او مربوط به عضویت در قشر م

 کند:را استنتاج می

بخش کوچک، تحصیل کرده و معموالً مرفه مردم، آثار جدی و فعال در زمینه هنر  فرهنگ باال: -

دور شد و به پاپ آردو در دهه  1950گرایی در دهه نخبگان را به آن صورت که از اصطالح

و  1980گرایی )اکسپرسیونیزم( نوین بین دهه ؛ تجلی1970گرایی دهه روی آورد، مفهوم 1960

 (1385دهد. )محمدی، نوگرایی )مدرنیسم( را ترجیح میانواع گوناگون بعد از 

های : بسیاری از افراد در مشاغل گوناگون، مجریان و مدیران و خانوادهفرهنگ باالتر از متوسط -

ها و مجالتی که کمتر پیچیده و کمتر انتزاعی هستند و در عین آنان، موسیقی، ادبیات، تئاتر، روزنامه

 دهند.ند را ترجیح میحال از قوت هنری برخوردار

شاغل در ها یعنی خیل عظیم افراد یقه سفید : نیروی حاکم بر سلیقه رسانهتر از متوسطفرهنگ پایین -

های سنتی، ای ارزشدهند، به طرز فزایندههای سطح پایین یا کسانی که کارهای فنی انجام میحرفه

 پسندند.های اصلی میر رسانههای قابل شناسایی را دموضوعات روشن، عمل سریع و ستاره

تر از متوسط به دلیل تشکیل دادن اکثریت جمعیت جامعه )نسبت های قشر پایینذائقه، سالیق و ارزش

ای )نسبت به به جمعیت باالتر از متوسط( و سطح درآمد مناسب برای استفاده از محصوالت رسانه

ندارند( از اثرگذاری بیشتری روی شکل ای را تر که توانایی خرید محصوالت رسانهقشرهای پایین

ای برای دسترسی به های رسانهای دارند. زیرا سازمانهای رسانههای تولیدی توسط سازمانبرنامه

 مشتریان )مخاطبان( خود نیاز به جمعیت بیشتر که دارای توانایی خرید نیز باشند، دارند.



دهند)یقه آبی( و پایین انجام میسخت و رده ماهر که کارهای: کارگران ماهر و نیمهفرهنگ پایین -

ها احساسات، دهند. آنها تشکیل میها دومین گروه مسلط را از نظر سلیقه در رسانههای آنخانواده

کننده تلویزیونی و های سرگرمگریزی مطبوعات سطحی )مبتذل(، داستانهای خشن، واقعیتفیلم

 دهند.های ورزشی را ترجیح میو تماشای مسابقهبینی بودن، طنز سطحی رادیویی، قابل پیش

: اصطالحی است که گنز برای توضیف تجلیات سنتی مناطق فقیر و روستایی فرهنگ شبه مردمی* 

های فرهنگ سنتی از یک کشور یا مردم دهد. فرهنگ قومی معموالً به باقیماندهمورد استفاده قرار می

یابد که ( در می1988د داللت دارد. با این همه جرج لویز )اناکنون به مکان دیگری منتقل شدهکه هم

های قبلی را از سلیقه راجع به موسیقی به روشنی با سطوح تعریف شده گنز تطابق ندارد و برداشت

 دهد. این مقوله مورد سؤال قرار می

های اخیر به عقیده منتقدان، هر دو فرهنگ عامه و متعالی، توسط یک مقوله در سال :فرهنگ دانی* 

که در مالکیت بخش خصوصی هستند و برای شوند. ظهور وسایل ارتباطی فرهنگی دیگر تهدید می

ای شده و نوع جدیدی از فرهنگ مردمی را به وجود کنند، موجب تغییرات ریشهسوددهی فعالیت می

ها و مجالت، کتب جلد سفید، رادیو، فیلم و تلویزیون پیشرفت و توسعه روزنامه آورده است. با

قیمت، نوع جدیدی از هنر برای نخستین بار به وجود آمده و برای عرضه به توده مردم آماده ارزان

سواد هستند و آگاهی زیبایی شناختی چندانی نیز سواد و یا بیشده است. مخصوصاً مخاطبانی که کم

 د. ندارن

محتوای این نوع جدید از هنر برحسب گفته منتقدان، غیرپیچیده و به راحتی قابل درک است و مسائل 

ترین موسیقی این نوع فرهنگ آخرین صفحات و نوارهای دهد. مهممورد توجه قرار نمی ارعمده 

های های مختلف، کمدیهایی از بازیهای نمایشی آن، اپراهای سطحی، نمایشترین جنبهراک و عالی

به محصوالت هنری مبتذلی اشاره دارد که  1آمیز است. هنر دانیهای سکسی خشونتسبک و فیلم

ها ساخته شده است و فاقد حداقل معیارهای زیباشناختی است. طبق تئوری ترین ذائقهزلبرای نا

هایی با محتوای سرگرم کننده باعث تولید جریان ها برای برنامهفرهنگ مردمی تقاضای عظیم رسانه

 (1387های دانی خواهد شد. )دفلور، دائمی برنامه

 هاأثیر فرهنگ جوامع بر رسانهت

 ؛نوعي مسامحه است، اما گریزي از آن نیست ههر چند در برگیرند« تأثیر فرهنگ بر رسانه»تعبیر  

شود. اما با ها نیز مياز آن جهت كه جامعه، در برگیرنده نهادهاي گوناگوني است كه شامل رسانه

وان به ها و جوامع باید آن را از جامعه جدا كرد تا بتگیري گروهها در شكلتوجه به نقش مهم رسانه

ه بررسي تأثیرات جامعه بر رسانه پرداخت. در این مفهوم، جامعه شامل تمامي نهادهاي اجتماعي ب

  شود.ها ميجز رسانه

                                                           
1 - junk 



هاي ادراكي، دارد كه با الگوها و چارچوب اثر بیشتریپیام زماني دانشمندان ارتباطات معتقدند 

باشد، یا حداقل در آغاز با این الگوها تناسب هاي گیرنده پیام تناسب داشته ها و آرمانها، ارزشنگرش

پیام رسان »اند: گیري مجدد آن آرام آرام پیش رود. از این رو گفتهداشته باشد و بعداً در جهت شكل

طبق این سخن، باید توجه داشته باشیم که  «.باید از جایي آغاز كند كه مخاطب قرار گرفته است

کنند، نیازمند شناسایی فرهنگ هایی که به مخاطبان ارسال میبیشتر پیام ها برای اثربخشی  رسانه

به این ها اقدام کنند. اینکه با توجه به فرهنگ مخاطب، به ساختن برنامه همچنین مخاطب هستند و

پذیرد تا بتواند بقای خود را تضمین ها و هنجارها اجتماع تأثیر میترتیب رسانه از فرهنگ، ارزش

ان، باعث ارتقای سطح فرهنگی آن جامعه شود. اما سؤالی که اینجا مطرح کند و همچنین در حد تو

یرگذار است یا خیر؟ برای است این است که آیا فرهنگ اجتماع بر مدیریت راهبردی رسانه هم تأث

راجع به مدیریت راهبردی صحبت کنیم و در میان عناوین مختلف به این سؤال بهتر است  پاسخگویی

 ذار فرهنگ بر مدیریت استراتژیک سخن بگوییم.آن، از موارد تأثیرگ

 های مدیریت استراتژیکپایه

( 4ها، ( قیمت3( بازار، 2( رقبا؛ 1های مدیریت استراتژیک عبارتند از: پایهبه عقیده کارشناسان 

( 9( سهامداران، 8( بستانکاران، 7ها، ( دولت6کنندگان، ( توزیع5کنندگان مواد اولیه، عرضه

 .مشتریان

های مدیریت استراتژیک مؤثر باشد. به تواند بر پایهخواهیم با هم مرور کنیم که فرهنگ چطور میمی

 م:یاعنوان را انتخاب کرده 4طور مثال 

عوامل مختلفی دست به دست هم دادند تا بازار  1990و اوایل  1980های در سال * بازار:

های ارتباطی و حمل و گشایند. تکنولوژیهای خارجی بگذاریکشورهای غربی را بر روی سرمایه

های بسیاری در صنایع نقل، راه را برای گسترش فعالیت به بازارهای جدید گشود و لذا شرکت

 های خود را جهانی کردند. مختلف، فعالیت

ای، های رایانههای انتقال اطالعات مثل شبکههای چند ملیتی شدیداً نیاز به گسترش سیستمشرکت

ها را دهد، دارند. این نیاز دولتها را گسترش میهای داده که فعالیتی تلفنی پیشرفته و پایگاههاسیستم

ها، بدون ها و مصرف کنندگان به آخرین خدمات و تکنولوژیکند که برای دسترسی شرکتوادار می

های خارجی، از های داخلی تهیه شده باشد یا ارائه دهندهدهندهتوجه به آنکه این خدمات توسط ارائه

 (1388، ژان لوبالن ویکسزدایی کند. )صنایع ارتباطات راه دور مقررات

یافته را بر آن داشته تا شرایط را این تغییرات در اقتصاد جهانی و محیط تجاری، کشورهای توسعه

این در حالی است که خود صنعت رسانه تر کنند و ای راحتالمللی مؤسسات رسانهبرای فعالیت بین

ای را برای دستیابی به این مهم مورد تشویق و حمایت قرار داده است. رشد های رسانهنیز شرکت

ای برای فعالیت در کشورهای خارجی که اقتصاد جهانی باعث شده که بسیاری از مؤسسات رسانه



ا ها وجود دارد، تشویق گردند. در نتیجه مدیران رسانه باید برای مواجهه بامکان فعالیت در آن

ژان ها و مرزهای مختلف آماده باشند. )های موجود در فرهنگریزی و فرصتهای برنامهچالش

 (1388، لوبالن ویکس

ای بین های رسانهریزی استراتژیک برای فعالیتهای داخلی، برنامهها: درست مثل شرکتقیمت* 

گذاری کت قصد سرمایهالمللی با بررسی محیط تجاری و عملکرد گذشته کشور یا کشورهایی که شر

ای تجملی و غیرضروری هستند. به طور کلی محصوالت رسانه شود.ها را دارد، آغاز میدر آن

ای عموماً ای داشته باشند، بازار محصوالت رسانهچنانچه اکثر ساکنان یک کشور زندگی محقرانه

رف کنندگانی که قدرت خرید ضعیف خواهد بود. تبلیغ کنندگان نیز غالباً تمایلی برای دستیابی به مص

ریزی استراتژیک بین المللی است باید بین شرایط کمی دارند، ندارند. مدیری که درگیر برنامه

)ژان لوبالن ویکس،  داند، تعادل ایجاد کند.اقتصادی کشور و چیزی که در خصوص رقابت می

1388) 

اگر با بازاری مواجه شد که اکثراً مردم توانیم بگوییم که مدیر یک رسانه با توجه به مطالب باال، می

کنند، باید با توجه به فرهنگ آن جامعه اقدام کند. به عبارت بهتر، باید فقیر در آن جامعه زندگی می

 ها اهداف خود را پیگیری کند.تر از متوسط قرار دهد و طبق میل آنبازار هدف خود را مردم پایین

ای، برای دی و قانونی، بر تولیدات یک شرکت رسانههای قانونی: مقررات اقتصا* محدودیت

بازارهای خارجی اثرگذار است. چنانچه بازاری به دلیل پایین بودن درآمد مخاطبانش، ضعیف باشد، 

ها یا مطبوعاتی که به مخاطبان اطالعات مفیدی مثل ای باید به تولید و تهیه برنامهشرکت رسانه

هایش پیرامون مدهای ارائه دهد بپردازد، به جای آنکه برنامه تعمیرات درون منزل یا آموزش خیاطی

تواند محتوای اخبار نیز میارزش باشد. مقررات مربوط به های بیغیرضروری یا شایعات و حرف

های یک مدیر رسانه برای تولید محصوالتش اثرگذار باشد. مثالً بریتانیای کبیر نسبت به در انتخاب

تواند از یک دادرسی جزایی یا اسرار اداری و دولتی آنچه که رسانه میایاالت متحده، در خصوص 

های مجالت تبلیغاتی در آمریکا که های بیشتری دارد. برخی عکسگزارش کند، مقررات و محدودیت

نگاری تلقی شود. کشد ممکن است در کشورهای خاورمیانه به عنوان هرزهها را به تصویر میزن

تواند دشوار سازد. )ژان لوبالن حتوا و تبلیغات در کشورهای خارجی را میچنین مقرراتی تولید م

 (1388ویکس، 

های بازار و تواند بر انتخابهای آموزشی، فرهنگی و زبانی میدر باب مشتریان، تفاوت* مشتریان: 

یک مؤسسه انتشاراتی باید میزان سود در یک کشور را بررسی کند، زیرا محصول اثرگذار باشد. 

ها اکثر جمعیت یک کشور باید ها و روزنامهرای موفق بودن و رونق بازارهای مجالت، کتابب

ای داشته یا اصوالً به رایانه دسترسی داشته باسواد باشند. اگر بخش اندکی از یک کشور دانش رایانه

 ای آنالین وجود نخواهد داشت.باشد، احتمال موفقیت خدمات رسانه



اند. به طور طبیعی رسانه انعکاس دهنده و اثرگذار بر در این میان مهمهای فرهنگی نیز تفاوت

شود و درست به همین خاطر است که بسیاری از کشورها فرهنگی است که در آن تهیه و ارائه می

 ای تولید خارج هستند.های و اقدام رسانهنگران تهاجم فرهنگی رسانه

گذاری در آن را دارند کامالً درک کرده باشد. مایهباید فرهنگ محلی کشوری که قصد سرمدیر رسانه 

های فرهنگی بر چگونگی دریافت محتوا و تبلیغات اثرگذارند. مثالً مطالب طنز و فکاهی اساساً تفاوت

مبنای فرهنگی دارند و ممکن است افراد یک فرهنگ با لغات و اصطالحات آن آشنایی داشته باشند، 

ها چنین آشنایی را نداشته باشند. مضامین طنز و فکاهی معموالً به در حالی که کشورهای همسایه آن

 کنند.خوبی بین مرزهای جغرافیایی عبور نمی

ای به زبان وابسته است و در نتیجه برای دستیابی به مخاطبان خارجی، نیاز به تطبیق محتوای رسانه

ردن آنهاست. )ژان لوبالن ویکس، ها یا زیرنویس کهاست و این به معنای دوبله کردن فیلمبا زبان آن

( سال گذشته در جواب برخی Farsi1« )فارسی وان»یکی از مدیران جالب است بدانید که ( 1388

زیرنویس »های فارسی این شبکه بسیار ضعیف است، جواب داده بود که منتقدان که گفته بودند دوبله

های ضعیف به مرور بهتر د، اما این دوبلهکننکننده است و از آن استقبال نمیبرای مردم ایران خسته

 «خواهند شد.

 ابعاد مدیریت استراتژیک

دانشمندان مدیریت در قالب یک مدل کالبدشکافی، افزار تحلیلی خاصی را جهت شناخت و تجزیه و 

نمایند. این افزار تحلیلی در چهار بُعد قابل تحلیل تحلیل سازمان در مقیاس خرد و کالن معرفی می

 است:

سازد. این بعد اشاره به عناصری دارد که سمت و سوی حرکت سازمان را معین می بعد معنایی:. 1

انداز، رسالت، مأموریت و فلسفه وجودی، اهداف و مقاصد برخی از این عناصر عبارتند از: چشم

 سازمان.

افزاری های سختشود، اشاره به کلیه سازوکاراین بعد که به تبع بعد اول ایجاد می بعد ساختاری:. 2

 سازد.افزاری دارد که زمینه تحقق و دستیابی به اهداف را فراهم میو نرم

ها، ها، جایگاه: این بعد شامل عامل انسانی است که با ورودش به سازمان، پستبعد محتوایی. 3

 (1385کند. )فرهی بوزنجانی، ها و ارتباطات شغلی معنی و هویت پیدا مینقش

ها به نوع فرهنگ ها و یا حمایتدر بعد فرهنگی و ارزشی همه مقاومت :)فرهنگی( ایبعد زمینه. 4

گردد و اینکه نحوه پشتیبانی از هم چگونه است و جامعه و سطح همکاری و مشارکت در آن برمی

بنابراین مدیریت استراتژیک  (1389نژاد، )وردی همچنین جو پیرامون حامی فعالیت ماست یا خیر؟

 گیرد.ای تحت تأثیر فرهنگ جامعه قرار مید زمینهبخصوص در بع



 

 

 مدیریت استراتژیک چیست؟

 توان مدیریت استراتژیک را بدینگونه تعریف کرد: می

سازد به ای چندگانه که سازمان را قادر میهنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه   

این تعریف استنباط می شود در مدیریت های بلندمدت خود دست یابد. همانطور که از هدف

شود: هماهنگ کردن مدیریت، استراتژیک برای کسب موفقیت سازمانی بر چندین عامل تأکید می

 ای.های اطالعات رایانهبازاریابی، امور مالی )حسابداری(، تولید )عملیات(، تحقیق و توسعه و سیستم

 (1389)دیوید، 

 مراحل مدیریت استراتژیک

ها و ها، اجرای استراتژیدیریت استراتژیک دربرگیرنده سه مرحله است: تدوین استراتژیفرآیند م

 . است هاارزیابی استراتژی

این است که مأموریت شرکت تعیین شود، شناسایی عواملی که در  2«تدوین استراتژی»مقصود از 

ناسایی نقاط قوت و آورند، شهایی به وجود میکنند یا فرصتمحیط خارجی سازمان را تهدید می

های گوناگون و انتخاب های بلند مدت، در نظر گرفتن استراتژیضعف داخلی سازمان، تعیین هدف

 های خاص جهت ادامه فعالیت. استراتژی

ها را تعیین های ساالنه در نظر بگیرد، سیاستکند که سازمان هدفایجاب می «هااجرای استراتژی»

های تدوین شده ای تخصیص دهد که استراتژید نماید و منابع را به گونهکند، در کارکنان انگیزه ایجا

 به اجرا درآید.

شود، مدیران نیاز شدید دارند که بدانند که آخرین مرحله محسوب می «هاارزیابی استراتژی»در 

شود؛ اصوالً ارزیابی های خاص و مورد نظر آنان در چه زمانی کارساز واقع نمیاستراتژی

ها ها بدین معنی است که باید در این مورد اطالعاتی را گردآوری کرد. همه استراتژیاستراتژی

گیرند، زیر عوامل داخلی و خارجی به صورت دائم در حال تغییر می دستخوش تغییرات آینده قرار

 هستند.

 

 

                                                           
2 -Strategy formulation  



 الگوی جامع مدیریت استراتژیک

توانیم به با توجه به توضیحات باال اگر بخواهیم الگوی جامع مدیریت استراتژیک را نشان دهیم، می

 کنید:الگوی فرد دیوید رجوع کنیم که آن را در شکل زیر مشاهده می

 

 ین استراتژیتدو

شود، عبارتند از: تعیین نوع فعالیتی که شرکت هایی که در زمینه تدوین استراتژی مطرح میمسأله

گیری خواهد خارج شود، شیوه تخصیص منابع، تصمیمهایی را که میخواهد به آن بپردازد، فعالیتمی

الملل، ود به بازارهای بینگیری در مورد ورها، تصمیمدرباره گسترش دادن یا متنوع ساختن فعالیت

های دیگر ادغام شود یا یک مشارکت تشکلیل دهد و در شرکتتعیین اینکه آیا شرکت بر آن است که 

 آیند.های رقیب که درصدد بلعیدن آن برمیشیوه مصون ماندن از حرکات تند شرکت

بررسی عوامل خارجی، عامل توجه کنیم: مأموریت سازمان،  4در تدوین استراتژی باید همواره به 

 بررسی عوامل داخلی، بررسی و انتخاب استراتژی.

 



 

 

 مأموریت سازمان

جمله یا عبارتی است که بدان وسیله مقصود یک سازمان از مقصود « بیانیه مأموریت سازمان»

سازمان است. با استفاده از مأموریت « علت وجودی»شود و آن بیان کننده سازمان مشابه متمایز می

اصوال مأموریت سازمان که « فعالیت ما چیست؟»توان به پرسش اساسی پاسخ داد که مان میساز

 ها را تدوین نماید.های بلند مدت را تعیین و استراتژیتواند هدفطرز روشنی بیان گردد، می

 نکته توجه کنیم: 4برای ترسیم ماهیت مأموریت سازمان باید به 

 ها، یعنی چیزی بیش از مأموریت سازمان عبارت است از بیان نگرش و دیدگاه ش:بیان نگر

تواند بیانگر آن باشد. دست کم به دو دلیل عمده، مأموریت آنچه یک عبارت یا گزاره می

ای بسیار کلی بیان شود ( اگر مأموریت سازمان به شیوه1سازمان دارای طیفی گسترده است: 

های محتمل را حذف ننماید، فاقد هر نوع کارآیی یک از استراتژیای باشد که هیچ و به گونه

خواهد بود، البته از طرفی هم باید در نظر گرفت آنقدر جزیی نشود که مانع از رشد خالق 

( به هنگام تهیه مأموریت سازمان باید از 2( 1389های آینده شویم. )دیود، سازمان در نسل

های مختلف باشد و نیازهای مختلف که دربرگیرنده دیدگاههایی استفاده کرد ها و جملهعبارت

 نفع سازمان تأمین شود.های ذیو گوناگون گروه

 ما به چه کاری مشغول »طرح این پرسش که : های مخالفبه هم نزدیک شدن دیدگاه

های ضد و نقیض ایجاد کند. اغلب، طرح این پرسش موجب بروز تواند دیدگاهمی« هستیم؟

شود. افرادی که برای یک دوره بلندمدت ها در سازمان میبین استراتژیستاختالف نظر 

یابند که در اصل شناسند، به ناگاه درمیپندارند که یکدیگر را میاند و چنین میهمکاری کرده

های مربوط به تدوین استراتژی یک با هم اختالف نظر دارند. باید پیش از پرداختن به فعالیت

صورت گیرد، در مواردی افراد مصالحه کنند و سرانجام درباره مسائل  هاسازمان مذاکره

 مهم به توافق برسند.

تدوین 
استراتژی

مأموریت 
سازمان

بررسی 
عوامل 
خارجی

بررسی 
عوامل 
داخلی

بررسی و 
انتخاب 
استراتژی



 ای مناسب تهیه شود بازتابی از انتظارات اگر مأموریت سازمان به شیوه :توجه به مشتری

مشتریان خواهد بود. فلسفه عملیاتی سازمان به جای اینکه تولید و عرضه یک محصول 

باشد و سپس درصدد یافتن یک بازار برآید، این است که نخست درصدد ای( )برنامه رسانه

گاه محصول یا خدمتی را عرضه نماید که نیازها را شناسایی نیازهای مشتریان برآید و آن

ترین بحث در تأثیر فرهنگ بر مدیریت توان به عنوان مهماین مبحث را میتأمین کند. 

در هنگام تدوین بیانیه سازمان که فلسفه وجودی استراتژیک سازمان عنوان کرد. یعنی ما 

ها یا مطالب مکتوب خود، با شود باید بیان کنیم که ما در تولید برنامهسازمان محسوب می

 پذیریم.کنیم و از آن تأثیر میتوجه به فرهنگ مخاطبان عمل می

 نفع های ذیگروهها به مسائل اجتماعی نه تنها آنچه را که سازمان: اعالن سیاست اجتماعی

های سازمان در برابر مصرف نماید، بلکه همچنین مسئولیتمختلف بدهکارند مشخص می

ها را نیز مشخص کنندگان، طرفداران محیط زیست، گروه های اقلیت، جوامع و سایر گروه

ها باید در بیانیه مأموریت خود اعالم کنند که یکی از د. به عبارت بهتر رسانهکنمی

های ها حفظ و ارتقای فرهنگی جامعه و عدم انتشار و پخش برنامهی اجتماعی آنهاسیاست

 دانی است.

 

 

 بررسی عوامل خارجی

شود روندها و رویدادهایی که از کنترل یک شرکت منحصر به در بررسی عوامل خارجی سعی می

ها و تهدیدات صتفرد خارج است، شناسایی شود و مورد ارزیابی قرار گیرد. در واقع با شناسایی فر

برداری نمایند و اثرات ها بهرههای مناسب از فرصتمحیطی، مدیران باید بتوانند با تدوین استراتژی

توانیم همه باید در نظر داشته باشیم که در بسیاری از مواقع نمی عوامل تهدیدکننده را کاهش دهند.

 متغیرهای اصلی بپردازیم. عوامل تأثیرگذار خارجی را شناسایی کنیم، بلکه فقط باید به

 بندی کرد:گروه طبقه 5توان نیروهای خارجی را به می

 گذارند.های گوناگون اثرات مستقیم میعوامل اقتصادی بر جذابیت بالقوه استراتژی: اقتصادی( 1

شناسی و تغییرات عوامل اجتماعی، فرهنگی، بوم: شناسی و محیطیاجتماعی، فرهنگی، بوم( 2

ای در محصوالت، خدمات، بازارها و مشتریان بگذارد. تهدیدها و تواند اثرات عمدهمیمحیطی 

های ناشی از تغییر در عوامل اجتماعی، فرهنگی، ترکیب جمعیت و محیط توانسته است فرصت

های کوچک، بزرگ، انتفاعی و غیرانتفاعی را به چالش بطلبد؛ این تغییرات با سرعتی سازمان

 گیرد.میآور صورت سرسام



های غالب در رعایت گذارند. گرایشهای حاکم در یک جامعه تأثیر میعوامل زیادی بر اولویت

های مدر روز و حوادث اخیر جامعه هستند و از مراتب اخالقی اغلب پیرو برخی عادات و سنت

سانه )فیلم به طور مثال در یکی از انواع رپذیرند. ها و الگوها و استانداردها تأثیر میبرخی روش

ای مایهها اغلب درونتحت تأثیر دوران رکود اقتصادی، فیلم 1930در دهه در آمریکا سینمایی( 

های شاد و موزیکال بودند که به مردم گرایانه و تلخ و خشن داشتند. در پایان این دوران فیلمواقع

گی و قهرمانان در های تاریخی و جنکمک کردند دوران رنج و سختی را پشت سر بگذارند. فیلم

های به اصطالح کمدی جنگ جهانی دوم محبوب و پرطرفدار بودند و بعد از جنگ فیلمهای طول سال

نمایشگر و بازتاب روحیه شاد و پر نشاط جامعه بودند.  1950های دهه مالیم باب روز شدند. فیلم

ها روز به جنسی فیلم هایهای کمدی و وسترن به صورت روزافزونی محبوب شدند و جنبهفیلمسپس 

ها و نارضایتی در اوج بحران ارزش 1960تر بیان شد. در اواخر دهه پردهتر و بیروز واضح

ها با موفقیت، شخصیت های سینمایی، برخی از فیلمعمومی از استانداردها و الگوهای موجود در فیلم

برخی مسائل جنجالی جامعه ضدقهرمان را دستمایه کار خود قرار دادند و دوباره شروع به طرح 

های طرفدار موضوعاتی نظیر نژادپرستی، مواد مخد و جنبش 1990تا  1960از اواخر دهه کردند. 

المللی و جنایت سازمان ها به نمایش درآمد و اخیراً به بحث در مورد جاسوسی بینحقوق زنان در فیلم

های سینمایی با توجه به کردید، فیلم( همانطور که مشاهده 1387شود. )دفلور، یافته پرداخته می

شرایط فرهنگی روز مردم تغییر برنامه دادند. اگر ما در بررسی عوامل خارجی سازمان، نتوانیم این 

هایی بسازیم که نه تنها تأثیرگذار نیستند، بلکه هیچ بینی کنیم، ممکن است برنامهتغییرات را پیش

 شود.توجهی از سوی جامعه به آن نمی

ها های دولتی ملی و محلی در زمره سازمانهای خارجی، سازماندولت: سیاسی، دولتی و قانونی( 3

کنند، یارانه پرداخت نمایند، مقرراتی را حذف میو نهادهای اصلی هستند که مقرراتی را تدوین می

لتی و باشند. بنابراین عوامل سیاسی، دوهای دیگر میکنند، کارفرما هستند و مشتری سازمانمی

 آیند.های کوچک و بزرگ درمیها و تهدیداتی بری شرکتقانونی به صورت فرصت

کنند، ارتباطات هایی که فکر میها، رایانهتغییرات بسیار شدید فناوری مانند روبات :وریفنا( 4

نیروهای اند. ها داشتهای و اینترنت پرسرعت اثرات شدیدی بر سازمانهای ماهوارهفضایی، شبکه

ها ها باید آنها به هنگام تدوین استراتژیباشند که سازمانها و تهدیدها میهایی از فرصتی، نمونهفن

ها ممکن است بازارهای جدید، رقبای جدید، محصوالت را مورد توجه قرار دهند؛ زیرا این پیشرفت

 ها را منجر شوند.جدید و فرهنگ جدید مصرف و یا حتی پایین آمدن هزینه

ها های رقیب در امر تدوین استراتژیگردآوری و ارزیابی اطالعات مربوط به شرکت: یرقابت( 5

 نقش حیاتی دارد.

 

 



 بررسی عوامل داخلی

ای خود را بشناسد و مورد ارزیابی قرار هر سازمان نیاز دارد تا نقاط قوت و ضعف واحدهای وظیفه

( امور 3( بازاریابی، 2مدیریت، ( 1ای سازمان را به دهد. دانشمندان واحدهای وظیفه

اند. به نظر نگارنده تأثیر فرهنگ ( تحقیق و توسعه تقسیم کرده5( تولید/عملیات و 4مالی/حسابداری، 

 بیشتر است، به دالیل زیر:« تحقیق و توسعه»و « بازاریابی»در دو بخش 

 :بینی، سایی، پیشتوان بازاریابی را بدینگونه توصیف کرد: فرآیندی برای شنامی بازاریابی

هایی که مشتریان برای محصوالت و خدمات دارند. )دیوید، ایجاد و تأمین نیازها و خواست

های جوئل ایوانس و باری برگمن بر این باورند که بازاریابی ( دو پژوهشگر به نام1389

( خریدن ملزومات یا 2( شناسایی نیازهای مشتریان، 1وظیفه اصلی است:  9شامل 

( 5ریزی محصول و خدمت، ( برنامه4( فروختن محصوالت یا خدمات، 3 تجهیزات،

( مسئولیت 9ها و ( تجزیه و تحلیل فرصت8( تحقیقات بازاریابی، 7( توزیع، 6گذاری، قیمت

 اجتماعی. 

شناسایی نیازهای »از میان عوامل باال، نقش فرهنگ در کنید همانطور که مشاهده می

« مسئولیت اجتماعی»و « تحقیقات بازاریابی»، «زیعتو»، «گذاریقیمت»، «مشتریان

 مشهود است.

 :بخش تحقیق و توسعه باید بتواند با اطالع از فرهنگ مخاطبان، فناوری  تحقیق و توسعه

 افزاری( تولید کند که مخاطب به سهولت بتواند از آن استفاده کند.افزاری یا سخت)نرم

 بررسی و انتخاب استراتژی

های بلندمدت، مأموریت سازمان و بررسی اطالعات داخلی و ها، هدفاستراتژیتوجه همزمان به 

های قابل اجرا را توان بر آن اساس استراتژیدهد که میخارجی سازمان مبنایی را بدست می

د. در انتخاب استراتژی هم باید توجه داشته ها را مورد ارزیابی و انتخاب قرار داشناسایی کرد و آن

 هنگ مخاطبان هدف خود را در نظر بگیریم.باشیم که فر

 انواع استراتژی

دسته  4نوع استراتژی در  13نوع استراتژی استفاده کند. این  13تواند از ای مییک سازمان رسانه

های تدافعی قرار های تنوع و استراتژیهای تمرکز، استراتژیهای یکپارچگی، استراتژیاستراتژی

ام به طور خالصه توضیح کوتاهی راجع به تعریف هر استراتژی و دهگیرند. در ادامه سعی کرمی

 ها بیان کنم:چگونگی کاربرد آن در رسانه

 های یکپارچگیاستراتژی



)بدست آوردن مالکیت یا افزایش کنترل بر سیستم توزیع یا  یکپارچگی عمودی به باال •

ت به کار گرفته شود. به تواند در مدیریت توزیع مطبوعاها( این استراتژی میفروشیخرده

اندازی یک بخش نظارت بر توزیع توانست بر تعداد عنوان مثال مؤسسه همشهری با راه

 مخاطبین خود بیافزاید.

کنندگان مواد )بدست آوردن مالکیت یا افزایش کنترل بر عرضه یکپارچگی عمودی به پایین •

بدین صورت که بدست آوردن  اشد؛ها کاربرد داشته بتواند در رسانهاولیه( این استراتژی می

 مالکیت یک شرکت کاغذسازی، جلوی تأثیرات منفی نوسانات قیمت کاغذ را گرفت.

های رقیب(: این اتفاق )به دست آوردن مالکیت یا افزایش کنترل بر شرکت یکپارچگی افقی •

ای هتواند از برند رسانبرای مجله دانستنیها و همشهری افتاد. بدین صورت یک رسانه می

 دیگر به سود خود استفاده نماید.

 های تمرکزاستراتژی

)باال بردن سهم بازار برای محصوالت یا خدمات کنونی از مجرای افزایش  رسوخ در بازار •

شود(: به نظرم یک رسانه در ابتدای کار برای دیده هایی که در زمینه بازاریابی میتالش

ژی دارد تا بتواند در معرض دید مخاطبان شدن از سوی مخاطب، نیاز به این نوع استرات

های جذاب، آنها را وفادار به خود نگه قرار گیرد و به همراه آن با تولید مطالب یا برنامه

 دارد.

)عرضه خدمات و محصوالت کنونی به مناطق جغرافیایی جدید(: این استراتژی  توسعه بازار •

تواند کاربرد داشته باشد های محلی میهای چاپی و تا حدی رادیو و تلویزیونبیشتر در رسانه

توان به های مختلف میهایی مانند ماهواره و یا اینترنت فقط با اضافه کردن زبانو در رسانه

 یشید.توسعه بازار اند

)باال بردن فروش از طریق بهبود بخشیدن به محصوالت و خدمات کنونی یا  توسعه محصول •

عرضه نوع جدید آن محصوالت و خدمات(: بهبود در رسانه بیشتر از طریق باال بردن کیفیت 

بندی جدید یک توان با صفحهشود. حتی گاه میهای عرضه شده حاصل میمطالب و برنامه

و یا تغییر دکور یک میزگرد تلویزیونی به توسعه محصول اندیشید و گاه  مجله یا روزنامه

 توان با ایجاد کردن ضمایم به باال رفتن فروش کمک کرد.می

 های تنوعاستراتژی

ها )افزودن محصوالت و خدمات جدید ولی مرتبط(: این استراتژی در رسانه تنوع همگون •

ای، مدیران تغییرات سریع تکنولوژی رسانه تواند کاربرد زیاد داشته باشد. به دلیلمی



توانند به طور مثال در کنار روزنامه خود، یک مجله یا یک شبکه تلویزیونی یا ها میرسانه

 یک سایت اینترنتی راه بیاندازند.

)افزودن محصوالت و خدمات جدید و غیرمرتبط(: این استراتژی در بعضی  تنوع ناهمگون •

ای بیاید که سوددهی الزم را ندارند های رسانهدسته از سازمان موارد ممکن است به کمک آن

توانند با استفاده از رسانه خود به تبلیغ آن و یا بازار بکر جدیدی وجود دارد که مدیران می

 پرداخته و سود کالنی عاید شرکت کنند.

یت )افزودن محصوالت و خدمات جدید و غیرمرتبط برای مشتریان کنونی(: مز تنوع افقی •

این استراتژی با تنوع ناهمگون در این است که آشنایی با مشتریان وجود دارد و نیاز به یافتن 

رسد که به جز استفاده از رسانه برای تبلیغ محصول جدید، این مشتری نیست. به نظر نمی

 ای باشند.های رسانهاستراتژی انتخاب خوبی برای سازمان

 های تدافعیاستراتژی

های مشترک دهند تا به هدفای میدو شرکت تشکیل یک سازمان جداگانه )یک یا مشارکت •

هایی مورد استفاده قرار گیرد که یک تواند در رسانهخاصی دست یابند(: این استراتژی می

رسانه در نوعی خاص )مانند چاپی( و دیگری در نوعی دیگر )مانند اینترنت( سهم بازار 

 د تا به سهولت به اهداف خود برسند. خوبی داشته باشند و به هم کمک کنن

بندی جدید در هزینه و دارایی برای معکوس کردن سیر نزولی فروش و سود(: )گروه کاهش •

ای نتوانند اهداف مالکان خود را تحقق بخشند، ممکن است هنگامی که مدیران سازمان رسانه

 از این استراتژی استفاده کنند.

)فروش یک واحد مستقل یا بخشی از یک سازمان(: گاهی اوقات فروش یک واحد  واگذاری •

های دیگر منجر شود گذاری در بخشتواند به سرمایهای میده( از سازمان رسانهمستقل )زیان

 و ضامن موفقیت سازمان شود. 

قات های شرکت(: گاهی اوها، فروش تمام دارایی)با توجه به ارزش یکایک دارایی انحالل •

 ماند؛ مانند مجله کیهان ورزشی.های سازمان باقی نمیهیچ راهی جز فروش تمامی دارایی

 

 

 اجرای استراتژی

رسد هایی که باید به اجرا دربیاید، فرآیند مدیریت استراتژیک به پایان نمیپس از تدوین استراتژی  

مسائل »در اجرای استراتژی باید به عواملی مانند  بلکه باید به افکار استراتژیک جامه عمل پوشانید.



توجه داشته باشیم. « اطالعات»و « تحقیق و توسعه»، «مالی/حسابداری»، «بازاریابی»، «مدیریت

ها یک فرهنگ به عنوان مثال در مسائل مدیریت باید مدنظر داشته باشیم که برای اجرای استراتژی

یم تا کارکنان ما را در اجرای استراتژی با کمال میل یاری سازمانی پشتیبان از استراتژی ایجاد کن

 ترین بخش در اجرای استراتژی با توجه به موضوع بحث ما، بخش بازاریابی است. کنند. اما مهم

 بپردازم.« بندی بازاربخش»م به طور مثال به هواخدر اجرای استراتژی و در مسئله بازاریابی می

 معیار اصلی: 5گونی باید مورد توجه بگیرند از جمله برای تقسیم بازار عوامل گونا

 گذاری. قابلیت افزایش سود و بازده سرمایه1

 . مشابه بودن نیازهای خریداران در هر قسمت2

 های گوناگون بازار. متفاوت بودن نیازهای خریداران در قسمت3

 . امکان فعالیت بازاریابی برای دستیابی به یک قسمت4

 ه تقسیم بازار برای دستیابی به یک قسمت. سادگی و هزین5

بین خود از لحاظ سن، جنسیت و یا درآمد، شناختی مخاطبندی جمعیتتوانیم با تقسیمبه طور مثال می

های آنالین های گوناگون توزیع را به کار گیریم؛ به این ترتیب که برای سن جوانان از رسانهروش

ها برای حروم از ارتباطات ارزانتر به دلیل درآمد پایین آنتوانیم در مناطق ماستفاده کنیم. یا می

 های تدوین شده بهره گیریم.دستیابی به اهداف سازمانی خود و اجرای استراتژی

 

 ارزیابی استراتژی

هایی که به بهترین شکل ممکن اگر عوامل خارجی و داخلی سازمان تغییر کنند، حتی استراتژی  

ها به صورت منظم گردند. بنابراین الزم است که استراتژیستمنسوخ میتدوین و اجرا شده باشند، 

 ها را بررسی، ارزیابی و کنترل کنند.اجرای استراتژی

های تولید شده توسط سازمان توانیم اثرات برنامهباید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که می

آوریم و در صورت عدم رضایت ای خود را با افکارسنجی مخاطبان تا حدودی به دست رسانه

 مخاطبان به دلیل زمینه فرهنگی متفاوت، اصالحات الزم را انجام دهیم.

 ای بر اساس نظام عقیدتی حاکممدل هنجارهای رسانه

ای جامعه به صورت عام تأثیرگذار یکی از عوامل فرهنگی مهم که به شدت بر روی نظام رسانه

توانیم در مدیریت ست. با در نظر گرفتن این نظام عقیدتی میاست، نظام عقیدتی حاکم بر آن جامعه ا

 تر عمل کنیم.ای بهتر و موفقراهبردی رسانه



-مادی»، «گراجامعه-الهی»های ای بر اساس نظام عقیدتی حاکم نظامبر اساس مدل هنجارهای رسانه

 ند.ا های کنونی حاکمبر رسانه« گراجامعه -مادی»و « فردگرا

« ابزار امر به معروف و نهی از منکر»و « معلم»، رسانه به عنوان «گراجامعه -الهی»در نظام 

به رسانه، منجر به تولید « دسترسی همه اقشار جامعه»کند و با توجه به را بازی می« دانشگاه»نقش 

 شود.می« الهی -اجتماعی »فرهنگ 
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