
رسانه ها ومدیریت تغییر و تحول

مقدمه 

غـاز مـی شـود کـه بـه گونـه اي معمـا        آپژوهش هاي اجتماعی ابتدا از مسایلی 

هستند اما ناروشنی همیشه فقـدان اگـاهی واطالعـات نسـبت بـه یـک موضـوع        

نیست بلکه شکاف در فهم اهمیت موضوع هم می تواند بخش اصلی یـک معمـا   

باشد .

و مدیریت تغییـر دریـک جامعـه و یـا یـک سـازمان از       موضوع نقش رسانه ها

جمله مسایلی است که با ناروشنی و کم اهمیـت تلقـی شـدن از سـوي مـدیران      

می باشد .وسیاستگزاران روبرو 

این مقاله سعی دارد ضمن تشریح ابعاد این موضوع بـه  کارکردهـاي وسـایل    

ن آاي مختلـف  ارتباط جمعی وانـواع رسـانه هـا در مـدیریت تغییـر و فراینـده      

بپردازد .

نچه بیش از همه در شرایط کنـونی ایـن بحـث را ضـروري و پراهمیـت  مـی       آ

اوریهـا  وریهاي ارتباطی در جوامـع اسـت کـه هـر یـک از ایـن فن      انماید نقش فن

دربعد سخت افزاري به مثابه یک ابزار تلقی می شـوند امـا ایـن تکنولوژیهـا بـا      



ه عنوان یک مقوله جدیـد نقشـی تـاثیر گـذار     ابعاد پیچیده اي که یافته اند خود ب

در تمامی  روندها دارند .

براي درك اهمیت آن  تنها به یک ویژگی این فـن اوریهـا کـه نقـش دوگانـه در      

توسعه و تحول است اشاره می شود.

ورهاي ارتباطی از سویی به عنوان یک ابزار تکنولوژیک بـه عنـوان عامـل    آفن 

شود اما از سوي دیگر خـود ایـن تکنولوژیهـا    شکل گیري تحول می تواند تلقی

زایده تحوالت پرسرعتی است که نیاز هاي جدیدي را دم به دم و تازه به تـازه  

وران را براي حل موضوعات جدید وادار به تفکر و خالقیـت بـا   آمی نماید و نو

هنگی به مراتب سریعتر از دوره هاي گذشته می نماید .آ

ن در حـال  آدر این عصر پدیـده تحـول خـود هـر    و این چنین می توان گفت که 

تحول است و در فضایی ایـن چنینـی بـدیهی اسـت غفلـت یـا عـدم اهتمـام بـه          

اوریهاي ارتباطی در تحول، شکاف و فاصله مـا را  موضوع نقش رسانه ها و فن

می نماید .از جامعه جهانی بیش از پیش

ر پیرامون موضوع را به امید است که این مقاله بتواند لحظه اي درنگ براي تفک

دانش پژوهان تقدیم نماید .



حوزه معنایی و مفاهیم تغییر و تحول 

تغییربه معنی غیر شدن ودیگر شدن است بنابر این ذات تغییر همراه حرکت بـا  

ابعاد مبدا ،مقصد ، جهت وراستاو با تدریج هم بسته است .

)تودارو ) بهبود (برنشتاینبا توسعه (مایکل“  هم بسته“اما تغییر را در معانی 

نوسازي (دانیل لرنر) رشداقتصادي ( سیمون کورنتس)

صنعتی شدن ( حسین عظیمی ) بکار برده اند .

در هر حال تغییر و تحول را با هر حوزه معنایی که درنظـر بگیـریم یـک وجـه     

مشترك و پیش فرض  دارد و ان  قدرت و توانـایی بوجـود اوردن اثـار مـورد     

ر دیگران ومحیط است .نظر د

اگر تعریف قدرت را که توانایی نفوذ در دیگران است را بپذیریم می توان گفـت  

که این  قدرت در بستري به نام ارتباط شکل می گیرد به عبـارت دیگـر امکـان    

اعمال قدرت در هر نوع و شکل ان بدون ارتباط امکانپذیر نیست .

نهفته اسـت چراکـه   “ سرشتی“ و “ ذاتیپیوندي “بنابر این بین قدرت و ارتباط  

براي اعمال قدرت به ارتباط  نیاز است و در هر ارتباطی نیز غایتی به نام تاثیر 

گذاري نهفته است .

.و این چنین نتیجه گیري می نماییم که ارتباطات اساس هر تغییرو تحول  است



مقولـه روبـرو   پدیده  تغییر در معنا ي بهبود ،توسعه ،رشد،نوسازي و... با سه 

است .

الف : نوآوري

ب: نشر 

ج: پی آمدهاست .

نوآوري بر مبناي سه اصل می تواند بوجود آید خالقیتی خود جوش در خلـق  

پدیده اي جدید ، تفکري هدفمند بـراي حـل یـک مسـئله ،تفکـري آرمـانی بـراي        

رسیدن به کمال مطلوب و مورد نظر فرد یا جامعه .

نتیجــه ان بــه  کــل جامعــه  تســري یافتــه ومنشــا نــوآوري هــا هرچــه باشــد

امدهایی را بدنبال خواهد داشت .پی

این تسري که به عنوان نشرنوآوري تعریف می شود قانونمنـد مـی باشـد کـه     

،وري و نیـاز جامعـه یـا سـازمان شـرا یـط، مـاموران تغییـر        آرابطه میـان نـو  

متفـاوت  چگونگی ارایه نوآوري درفضاي  فرهنگی جامعه مخاطبان ،گروههـاي 

وري  آپذیرندگان همه از عوامل تاثیر گذار بر میزان انتشار نو

تاثیر گذار است که بحث ان در این مقاله نمی گنجد .

اما در اینجا ضروریست به ان پرداخته شـود نقـش رسـانه در هـر سـه رونـد       

یعنی خلق نواوري ،انتشار نواوري و پی آمد هاي آن است .



پی امدها  وري ،انتشار و آرسانه ،نو

در تاریخچه  رسانه هر سه نوع نوآ وري یعنی  

الف :نواوري خودش جوش واختراع رسانه  

ب:نواوري بر حسب نیاز و اختراع رسانه  

ج : نواوري  براي آرمانی مطلوب و اختراع رسا نه به چشم میخورد که  

از نـوع  اختراع تلفن جزء نوع الف /اختراع تلگراف ،رادیو ،ویدیو ،فاکسی مایـل ، 

واختراع فیلم صامت  و نمایش ان در سینما ،تلویزیـون و کـامپیوتر نمونـه    :ب 

هاي بارز نوع سوم نواوري و منشا ان می باشد .

رسانه و تغییر 

رسانه ها و سطوح تغییر  

در بحث رسانه و تغییر سه سوال اساسی قابل طرح است .

آیا رسانه ها ابزار تغییرند.؟ - 1

مل تغییر و بوجود اورنده آنند .؟آیا رسانه ها عا- 2



آیا رسانه ها در تعیین استراتژیهاي تغییر نقش دارند. ؟ - 3

براي پاسخ به پرسش هاي فوق با نگاهی گذرا به تـاریخ تحقیقـات اندیشـمندان    

علوم ارتباطی و روند توسعه به بررسی هر یک از موارد فوق می پردازیم .

حول سه دوره اساسی قابـل شناسـایی   در حیطه مطالعات ارتباطی و تغییر و ت

است .

که تحت عنوان مـدل اثـر بخشـی زیـاد ارتباطـات      1986تا 1958دوره اول از 

براي تغییر و توسعه از سوي دانیل لرنر و ویلبر شرام نامگـذاري شـده اسـت    

که د راین دوره رسانه به عنوان ابزار توسعه و تغییـر جوامـع بـراي تحـول از     

تحول از زندگی سنتی به عصر صنعتی بکار رفته است .سنت به مدرنیته یا 

بهترین مثال براي این دوره استفاده از رادیو پـس از جنـگ دوم جهـانی اسـت     

چرا که رادیو به عنوان ابـزاري بـراي تبلیغـات سیاسـی در جنـگ دوم جهـانی       

مورد استفاده طرفهاي درگیر قرار گرفت اما پس از جنـگ از رادیـو بـه عنـوان     

راي اموزش توده ها براي پذیرش نواوریهاي عصر صنعتی در تمامی ابزاري ب

عرصه هاي کشاورزي ،تولید کاال، انجام کارهـا بـا اسـتفاده از ماشـین ،ارایـه      

خدمات و...  بکار گرفته شد .

با رشد عصر صنعتی پدیده اي جدید درزندگی اجتماعی  به نام اوقـات فراغـت   

انسان بود بوجود امد .که ناشی از جایگزینی ماشین به جا ي 



در این مرحله نیز رسانه ها بیش از پیش به عنوان ابزاري براي رفـع ایـن نیـاز    

مورد استفاده  گرفت .

این کارکرد رسانه که به عنـوان کـارکرد اموزشـی و سـرگرم سـازي تعریـف       

شده است هم اکنون نیز بخشی از فعالیت رسانه ها درعصر کنونی را نیـز  در  

بر دارد .

د و توسعه دانش و اگاهی ها که از طریق رسانه هـاي جمعـی ارایـه شـد و     رش

نیز توسعه تعامالت اقشار مختلف جامعه  موجب شکل گیري گروهی جدید در 

میان طبقات مختلف شد این گروه که به نام رهبران فکـري شـناخته شـدند بـه     

تباطـات  عنوان واسطه اي جدید براي انتشار پیام  به  مخاطبان وارد عرصـه ار 

شدند .

این گروه با گرفتن پیام رسانه و تاثیر گذاري بر ان وارسال مسـتقم بـه مـردم     

و یا بازتابش ان به رسانه ها پی آمدي بـه نـام  کـم رنـگ کـردن  نقـش مطلـق        

رسانه براي انتقال پیام را بوجود اوردند.

شـی  این پدیده که در مطالعات الزارسفلد و همکارانش به عنوان قـدرت اثـر بخ  

محدود ارتباطات براي تغییرو توسعه نام گذاري شـد بـه الگـوي دومرحلـه اي     

).1996تا 1987ارتباطات براي تغییر تعبیر شد (



در این مطالعات از انجا که به پی آمد نقش رهبران فکري در روند انتقـال پیـام   

توجه بیشتري  شد و اینکه این رهبران با نقش خود  قـدرت مطلـق و نامحـدود    

نه به عنوان ابزار تغییرو تحول را زیر سوال بردند یک نکته اساسی مـورد  رسا

غفلت واقع گردید وان این بود  که اگر چه رهبـران فکـري اثـر ابـزاري رسـانه      

براي  تغییر را کم رنگ نمودند  اما همـین رهبـران فکـري خـود زاده  کـارکرد      

رسانه در جامعه بود .

مان که محققان نگران کم رنگ شدن نقش بدین ترتیب می توان گفت در همان ز

ابزاري رسانه ها در تغییر بودند ، رسانه ها ارام ارام پا به عرصه ایفـاي نقـش   

جدید در تغییر و تحول یعنی رسانه به عنوان عامل و بوجود اورنده تغییر گـام  

نهادند .

تا کنون بـا پیشـرفت تکنولوژیهـاي ارتبـاطی نظیـر      1996و در نهایت از سال 

ســتفاده از مــاهواره و تکنولوژیهــاي ارتباطــات ،بزگراههــاي اطالعــاتی ماننــد ا

اینترنت ونیزشکل گیري رسانه هاي بین المللـی بـه جـاي رسـانه هـاي ملـی و       

محلی با استفاده که در این عرصـه تعامـل میـان چرخـه  گـردش اطالعـات بـا         

کی نقش  منظومه هاي سیاسی ،فرهنگی اجتماعی ،اقتصادي ،زیستی و تکنولوژی

تحلیل گفتمان در ارتباطات میان افرادو سازمانهاو جوامـع را محـوري سـاخته    

است .



نظریه هاي توافق و سازش بر سـرمنافع  بـه جـاي سـلطه وغلبـه ، چانـه زنـی        

ومذاکره ، استراتژي هاي اشکار به جاي پنهان سـازي در عرصـه رقابـت بـین     

ارتبـاطی شـکل گرفتـه    جوامع ازنقش گردش اطالعـات  بوسـیله تکنولوژیهـاي    

است.

در این فضاي جدید دیگر هیچ فرد یا سازمان ویا جامعه اي نمـی توانـد بـدون    

در نظر گرفتن تکنولوژیهاي ارتباطی و رسانه هـا  رونـدهاي تغییـر را برنامـه     

ریزي و اجرا نماید چرا که حضور و عمق تاثیر گذاري فـن اوریهـاي ارتبـاطی    

ندیشمند امریکاي لبنانی االصـل معتقـد  اسـت    بگونه اي است که ادوارد سعید ا

دیگر حکومتی یا فضایی  به نام دموکراسی در جهان وجود نـدارد بلکـه مـدیو    

کراسی است که حاکمیت کامل یافت هاست .

اگرچه این سخن در نظر برخی می تواند گزاف واقعیت محسوب شود اما انچه 

مالت در تمـامی عرصـه   قطعی است نفش تعیین کننده رسانه ها در تمـامی تعـا  

هاي زندگی اعم از سیاسی ،اقتصادي فرهنگی و اجتماعی است مهمتـر از همـه    

تعامل میان اطالعات و تکنولو ژیهـاي ارتبـاطی منظومـه جدیـدي را در روابـط      

قدرت در تمامی عرصه بوجود اورده اسـت کـه ان قـدرت تاویـل اطالعـات یـا       

وانبـوه اطالعـات کـه در توسـط     هرمنوتیک اطالعات است چرا که در گرانباري 

فن اوریهاي ارتباطی در گردش است فرد یا سازمان یا جامعه اي پیروز اسـت  



که بتواند از قدرت تاویل اطالعات که همان چیـنش اطالعـات و پـردازش ان در    

موقعیت هاي اقتضایی  وخلق دانش جدید و مفاهیم کـاربردي گونـاگون اسـت    

نی ، یا جهانی استفاده نماید .براي اقناع مخاطبان فردي ، سازما

نمونه هاي بارز این نقش را در دو دهه اخیر از سوي رسانه هاي غربی  

در شگل گیر جنگ اول و دوم خلیج فـارس و نیـز حـوادت یـازده سـپتامبر بـه       

عنوان  بهانه اي براي اقناع مجامع بین المللی براي حملـه بـه افغانسـتان شـاهد     

بوده ایم .

سانه ها در دو دهه اخیر به سمت جهت دهی به اسـتراتژي هـا   بنابر این نقش ر

و نیز خلق استراتژي هاي در حرکت بوده است .

فراتر از عرصه سیاست این نقش در فن اورهاي ارتباطی که سرعت اختـراع و  

نواوري در این زمینه را بـه روز رسـانده اسـت بگونـه اي اسـت کـه سیاسـت        

ییـر در هـر سـطحی از روابـط فـردي،      گزاري ،برنامـه ریـزي و اجـراي هـر تغ    

سازمانی و جهانی را بدون حضور این فن اورهیا غیر ممکن کرد ه  است .

سطوح تغییر در جامعه :

با تببین نقش رسانه هاي در پدیده تغییر می توان به  بررسی اثـر گـذري ایـن    

نقش در سه سطح جامعه، سازمان وفرد پرداخت .



ثیر گذاري رسـانه در ایـن سـطوح بایـد حـوزه      براي شناخت حیطه و میزان تا

ن حـوزه بـه   آهاي مربوط به هر سـطح را شـناخت و رسـانه را در تعامـل بـا      

ارزیابی نشست .

جامعه با پنج منظومه تافلر شامل منظومه سیاسی ،منظومه فرهنگی و اجتماعی 

،منظومه اقتصادي ،منظومه زیستی ، منظومه اطالعاتی تعریف مـی نمـاییم کـه    

پنج منظومه هم می تواند در یک جامعه کوچک مانند یک شهر و هم در یک این 

ملت و هم جامعه جهانی منظور شود .–جامعه اي به نام دولت 

در سطح سازمان با دودسته عوامل شامل اهـداف ،خـط مشـی ، فعالیـت هـاي      

نیروي کار و باالخره تکنولوژي سازمان که به عنوان عوامـل درون سـازمانی   

ا عوامل محیطی که تعامل سـازمان بـا همـان بخـش هـاي مختلـف پـنج        و نیز ب

منظومه جامعه است تعریف می شود .

که نقش رسانه در هر یک از عوامـل درون سـازمانی و بـرون سـازمانی قابـل      

کنکاش و بررسی است .

در بعد فردي نیز نقش رسانه در ایجاد انگیـزه ، هیجـان ، شـناخت وکـنش کـه      

ط به تغییر رفتار فرد اند،  قابل ارزیابی است .مهمترین عوامل مرتب



از انجا که فرایند تغییر پیوند تنگاتنگی با ارتباط دارد براي هر تغییر ي نیازمنـد  

برقراري ارتباط هستیم و نیز براي  درك نقش رسانه درفرایند ارتباط ابتدا بـه  

د مـی  نقش سیگنال سیستم هاي سه گانه کـه در فراینـد ارتبـاط انسـان موثرنـ     

پردازیم .

سیگنال سیستم هاي سه گانه :

براي هر ارتباط انسانی اعم از میان فردي یا گروهی ویـا جمعـی شـناخت سـه     

سیگنال سیستم که در فرایند ارتباط نقش دارد ضروري است .

سیگنال سیستم حسی حرکتی -1

سیگنال سیستم زبان  -2

سیگنال سیستم انتزاعی- 3

رنده رشد اولیه فرایند هاي ذهنی اسـت کـه   سیستم حسی حرکتی : در برگی

از طریق حواس پنچگانه بویژه بینایی و شنوایی اطالعـات دریافـت و ادراك   

ساده  صورت می پذیرد .



بـه عنـوان وي   objective realtyدراین  سیگنال سیستم واقعیت عینـی  

براي زبان سه ویژگی زمان و موقعیت و تاثیر خاص را از طریق مجموعـه  

که از اقالم مشخص تشکیل شده اند ، قایل است .وسیعی 

نگري مواد خام پس از ورود به ذهن در حوزه ادراکی با سه وضعیت جزء 

، برجسته شدن ، تداخل ، مفهوم ساده  ایجاد شده و درك می گردد.

زبان سیگنال  سیستم دوم :

س ویلیلم دوایت ویت نی در تعریف زبان می گوید : زبـان در مفهـوم ملمـو   

خود... مجموعه اي از واژه ها و گروههایی ... است که هر فرد بـه کمـک ان   

اندیشه است را بیان می کند .

وي براي زبان سـه ویژگـی زمـان و موقعیـت و تـاثیر خـاص را از طریـق        

مجموعه وسیعی که از اقالم مشخص تشکیل شده اند ، قایل است .

ه می دهد وي می گوید : نوام چامسکی در تعریف زبان، توصیفی ساده ارای

زبان اوا و معنی را به طریقی به یکدیگر پیوند می دهد و تسلط به زبـان در  

اصل به معنی تواناي درك گفته ها و تولید عالیمی با تعبیر معنایی هدفمنـد  

است .



با این دو تعریف مشخص است که زبان با دو خصیصه یعنی گفتار

( speech ) ) و درك مفهومconcept. سر وکار دارد (

که بخش گفتار ان سیگنالی حرکتی است اما مفهوم سازي پدیـده اي کـه بـا    

ذهن ، درك و شناخت  که از عوامل تاثیر گذار بر تغییـر اسـت مـرتبط مـی     

باشد .

بدون مفهوم به ادراك نمی رسیم مفهوم نیز  یا از طریق رابطه زبان

ی اید.ویا از طریق رابطه کنش با ذهن بوجود م

در مفهوم سازي  ذهن محرك هـاي دیـداري و شـنیداري را دریافـت مـی کنـد       

سپس با  با ارجاع ان به حوزه ادارکـی کـه در حافظـه ذخیـره  اسـت بـه خلـق        

مفاهیم جدید می پردازد .

این فرایند از طریق  شبیه سازي، چرخ فانتزي ود ستکاري فکري    

کـه بـه ذهـن وارد شـده     و ایجاد طرح واره نسبت به محرك حسی حرکتـی 

است صورت می پذیرد .

به عبارت دیگر در مفهوم سازي عـالوه بـر مفهـوم بـا تفکر،حـل مسـاله و       

بینش سرو کار داریم



ذهن به مثابه یک موجود زنده :

نوام چامسکی معتقد است براي شناخت چگونگی تحول نظریه هـاي زبـانی    

ز انجا می توان به مطالعـه  باید  در چهارچوب مطالعه ذهن کنکاش نمود و ا

رفتار پرداخت .

وي تعریفی را که دکتر خوان اوارت پزشـک اسـپانیایی قـرن شـانزدهم در     

باره ماهیـت هـوش  ابـراز کـرده اسـت نقطـه عزیمـت مناسـبی بـراي ایـن           

مطالعات می داند .

از ریشـه التینـی   ingenioدکتر  اوارت می گویـد ماهیـت هـوش بـا واژه     

ــه   ــه ک ــتقاق یافت ــود اوردن  اش ــون بوج ــاهیمی چ ــا زادن engenderمف ی

generate. نیز بکار می رود

این واژه نشانی از ماهیت ذهـن دارد و بـه ایـن ترتیـب دو نیـروي زآیـا در       

انسان قابل تشخیص است یکی انچه میـان جـانوران و گیاهـان نیـز وجـود      

ــوش       ــت هـ ــهیم اسـ ــی سـ ــوهر روح ادمـ ــه در جـ ــري انچـ دارد و دیگـ

ingenio=witیروي زآیاست و درك و استعداد زآیاست .ن

اورات سه سطح براي هوش قایل می شود.



مفهوم ان این است که هـیچ  docile witپایین ترین سطح هوش مطیع 

چیز در ذهن وجود ندارد مگر انکه از طریق حواس به ذهن انتقال 

یافته باشد .

ر مـی  سطح دوم هوش طبیعی انسان است از مرزهـاي تجربـه گرایـی فراتـ    

رود این سطح هوش قادر است با نیرویی کـه در خـود دارد در بطـن خـود     

اصولی را تولید کند که دانش مبنتی بر انهاست .

به این ترتیب هوش طبیعی انسان قادر بـه فراگیـري دانـش از طـرق منـابع      

درون خود است .این هوش از داده هاي حواس بهره می گیرد ولـی نظـامی   

صول می سازد که در زمینه هاي مستقلی رشد یافته شناختی از مفاهیم و ا

اند . این هوش قادر است افکار تازه تولید کند و این افکار را به شیوه هـاي  

مطلوب و تازه بسیار بهتر از هر تجربه و تعلیمی بیان کند .

اوارت بوجود نوع سومی از هوش قایل است که از طریـق ان برخـی بـدون    

ی تواننـد در بـاره موضـوعات بسـیار ظریـف و      داشتن مهارت یا مطالعه م

شگفت اوري سخن بگویند که با وجود صدقشان قبال دیده یا شـنیده نشـده   

است و حتی بـه فکـر کسـی خطـور نکـرده اسـت در اینجـا منظـور  اوارت         

خالقیت واقعی است .کاربردي از تصورات خالقه که فراتر از هوش طبیعـی  

زه اي از جنون باشد .است و بنا به گفته وي می تواند امی



انتزاع سیگنال سیستم سوم :

در سیگنال سیستم دوم واقعیت عینی در روندي که ذهن بـر ان ایجـاد مـی    

کند به واقعیت ذهنی در حافظه تبدیل می شود و واقعیت هاي ذهنـی کـه در   

حافظه کوتاه مدت و بلند مدت ذخیره می شوند در فرایند مر حله سوم مـی  

عیت تبدیل شود و هنگامیکه ذهن بـه بازنمـاي و وانمـایی ان    تواند به فراواق

واقعیت ذهنی مبادرت می نماید موضوع انتزاع شـکل مـی گیـرد کـه انتـزاع      

خاستگاه هنر است و وجه تمایز بسیار بارز انسان با سایر موجودات زنده 

است در تعریف هنر گفته اند هنـر دروغـی اسـت کـه واقعیـت و حقیقـت را       

و هنر در بازنمـاي و وانمـایی بـا پدیـد هـاي بـه نـام حشـو         نمآیان می کند

اطالعــات ، فشــردگی اطالعــات یــا ایجــاز و اســتعاره  ودر نهایــت زیبــایی  

شناسی که یک  انتزاعی ترین حس است  سر وکار دارد .

بنابر تعاریفی که از ذهن ارایه شـده در مـی یـابیم کـه هـر یـک از سـیگنال        

ز هوش انسان در ارتباط است .سیستم هاي سه گانه با یک سطح ا

سیگنال سیستم اول با هوش مطیع سیگنال سیستم دوم با هوش طبیعـی و  

سیگنال سیستم سوم با هوش خالق در ارتباط است .



بدیهی است که در روند ارتباط براي تغییـر در مرحلـه اول تشـخیص نیـاز     

براي تغییر و تعیـین ماهیـت تغییـر در هـر سـه سـطح فـردي ،سـازمانی و        

اجتماعی باید بدانیم انچه به عنوان نیاز و یا ماهیت تغییر بررسی می شـود  

باید بدانیم که در کدامیک از سطوح هوشی برنامه ریزي صورت می پـذیرد  

چرا که اگر چه این سـطوح مرزمکـانی و زمـانی مشـخص نـدارد امـا مـرز        

مفهومی و کارکردي دارد که براي بکار گیـري ان در رونـد تغییـر شـناخت     

کارکردهاي انها و تاثیر پذیري و تاثیر گذار ي انها بر روند ارتباطات بـراي  

تغییر بسیار مهم است .

در سیگنال سیستم هاي سه گانه  زبان و ذهن  به عنوان عوامل ارتبـاط در  

هر سه فرایند نقش اساسی ایفا می نماید .

زبان وانتقال معنا 

کل گیري مفاهیم که در ذهن صورت براي انتقال معنا از طریق زبان ابتدا ش

می پذیرد به عنوان مجموعه داده ها از طریق زبان (صوت و لحـن ، واژه و  

سازه هاي دستوري  ) به مخاطب انتقال می یابد اما براي انتقـال معنـا تنهـا    



انتقال واژه ها و داده هاکه اطالعات خام هستند  کافی نیست بلکـه مـدیریت   

اطالعات بسیار مهم است .

) که از ذهن خارج و از طریق زبان بیان می شود تبـدیل  dataهر داده اي (

به اطالعات می گردد که  داراي بار معنایی ،نحوي ،هیجانی و کنشـی اسـت   

اینکه هر داده  چگونه به اطالعات تبدیل گردد به میـزان تـوان وقـدرت داده    

در پذیرش خصلت هاي چهارگانه دارد .

به عبارت دیگر

E (emotional)

S (semantic)I=

S   ( syntax)

P   (practice)

فیلد ادارکی مخاطب نسبت به یـک واژه نیـز در دریافـت    عالوه بر ان

اطالعات و درك مفهوم بسیار موثر است فیلـد ادارکـی مجموعـه    

مفاهیمی است که با شنیدن یک واژه یا یک جملـه ممکـن اسـت د    

رذهن نقش ببندد .

به عنوان مثال کلمه افتاب به عنوان یک واژه  یاداور مفـاهیمی دیگـر   

.اسمان ،تشنگی ، برنـزه شـدن باشـد پـس     هم چون تابش ، گرما 



حوزه ادارکی هر کلمه به صورتی گسـترده در ذهـن بـه سـرعت     

درك شده و مفاهیم متفاوتی را بر حسـب  فیلـد بـراي مخاطبـان     

کوناگون بوجود خواهد اورد بنابر ایـن در انتقـال معنـا  شـناخت     

حوزه ادارکی مخاطبان که گسـتره وسـیعی ازدرك زیـر سـاخت     

را می طلبد ضروري است .هاي فرهنگی

بحــث پیرامــون خصــلت هــا ي داده هــا و فیلــد اطالعــاتی در حــوزه 

ادراکی از مباحث بسیار مهم دربحـث زبانشناسـی  اسـت کـه در     

این فرصت مجال طرح ان نیست.

اما انچه قابل توجه اسـت ان اسـت کـه ارایـش و پـردازش اطالعـات       

همان تـاثیر  معطوف به اینده وبا هدف و مقصدومنظور خاص که

گذاري است صورت می پذیرد و همین هدفمندي است که جریان 

اطالعات را به عنوان فرایندي براي ایجاد تغییر تثبیت می نماید .

مداخله گرهاي کلیدي در سازمانبندي رفتار

اگر الگوي زیر را به عنوان فرایند شکل گیري رفتار بپذیریم :



-----دانش ----ادراك ----اطالعات-----محرك هاي حسی حرکتی 

رفتـار  -----اگاهی جمعـی  ----اگاهی ----فهم یا شناخت ----ادراك 

جمعی  .

مداخله گرهاي تاثیر گذار در سازمانبندي رفتاربه شرح زیر می باشند :

الف : محرك هاي ساده ، پیچیده و فرا پیچیده 

ت احساس شادي ب:محرك هاي با بار مثبت و محرك هاي با بارمنفی ( مثب

بوجود می اورد و منفی احساس غم یا نامیدي )

ج:سطح هوش ،هوش مطیع ،هوش طبیعی و هوش خالق

د:قدرت و تواناي مفهوم سازي وانتزاع      

ه:حوزه ادارکی و فیلد اطالعاتی  

و: بار انگیزشی و هیجانی اطالعات  

یر)ز:تحریک پذیري مخاطب (گروهاي انسانی زود پذیر دیرپذیرودیرپذ

ح:قدرت تحلیل محرك از سوي مخاطب (مرتبط با سطح سواد، سن،تعصب، 

)همدلی 

ط: پاسخ به محرك  



مدیریت تغییر و رسانه ها  

براي مدیریت تغییر چهار مرحله شامل:

)change identificationتعریف و تبیین تغییر (- 1



)implementation planningبرنامه ریزي براي تغییر (- 2

)change implementationاجراي تغییر (- 3

)evaluation &feed backارزیابی و بازخور(- 4

در این چهارمرحله درك  نقش رسانه هـا درشـکل گیـري هریـک از مراحـل  و      

فرایندي هاي تشکیل دهنده ان می تواند به عنـوان بنیـادي بـراي ایجـاد تغییـر      

بشمار اید .

ییر است با دو فرایند به شرح زیرشامل  مرحله اول که تعریف و تبیین تغ

الف : تشخیص نیاز براي تغییر  

ب: تعیین ماهیت تغییر تعریف می شود .

رسانه ها در تشخیص نیاز براي تغییر چه نقشی ایفا می نمایند ؟.

رسانه ها با ایجاد فضاي ارتباطی میان جوامع مختلف و سازمانهاي گونـاگون  

تولید انتظـار  “ افراد و جوامع پدیده اي را به نام و چرخه گردش اطالعات میان 

خلق می نمایند این تولید انتظار که از مقایسه وضـعیت موجـود هـر فـرد یـا      “ 

“  درك شـکاف “ سازمان یا جامعه با دیگران بوجود می اید موجب شکل گیري 

می گردد که یکی از این موقعیـت هـا بـه عنـوان موقعیـت      “  دو موقعیت“ میان 

قی شده و این برتري با نمایش مزیت هـا و سـودمندیها و اثـار و نتـایج     برتر تل

قرار گیري د ران موقعیت ونیز



همــه ایــن مــوارد از ســوي رســانه  درك نیــاز بــراي تغییــر “بــزرگ نمــایی “ 

ورسیدن به موقعیت مورد نظر را بوجود می آورد.

یزه شـدن  به عنوان مثال یک جامعه روستایی پس  از تحوالت صنعتی بـا مکـان  

کشاورزي با پدیده اي به نام اوقات فراغت روبرو می گردد براي این نیاز ابتدا 

رسانه اي به نام رادیو (که براي تبلیغات سیاسی بکار گرفته می شد و اسـاس  

اختراع آن نیز براوردن همین نیاز بـوده ) در اختیـار وي قـرار مـی گیـرد امـا       

شد به دلیل ماهیـت رسـانه اي کـه    همین وسیله که براي سرگرمی استفاده می 

مک لوهان می گوید رسـانه همـان پیـام اسـت پیـام هـاي جدیـدي را فراتـر از         

سرگرمی در اختیار مخاطبان قرار داده و در انان تولید انتظـارات جدیـدي مـی    

نماید .

مثال رادیو انتظـارات مخاطبـان را بـراي افـزایش سـطح امـوزش وبهداشـت و        

بطور کلی  مجموعه سلسله مراتب نیازهاي پـنج گانـه   امکانات رفاهی وتامینی و

مازلو را در ذهن مخاطبان زنده می کنـد و ایـن فراینـد مـی توانـد حتـی بـدون         

برنامه ریزي خاص از سوي صاحبان رسانه ها شکل گیرد .

بنابر این یک از ویژگـی هـاي رسـانه هـا ایجـاد و تولیـد انتظـار در مخاطبـان         

طریق تبادل اطالعات بین دو نسـل ، دو جامعـه و   بصورت ناخواسته و تنها از 

دو فرهنگ صورت می پذیرد .



فرایند تولید انتظار بسـیار پیچیـده و آرام عمـل مـی نمایـد بگونـه اي کـه اگـر         

سیاستگزاران جامعه یا سازمان به فرایند تولید انتظار از سوي رسانه هـا بـی   

بنیادي رویارو خواهنـد  تفاوت باشند درطوالنی مدت با بروز بحران و تغییرات 

شد .

، استراتژیست ها را نیزهدف  قرار می دهنـد  “ تولید انتظار“رسانه ها در فرایند

بگونه اي که اگر پیام رسانه  درك گـردد پـیش از دیگـران انـان بـه ضـرورت       

ایجاد تغییر و تحول که ناشی از درك دو موقعیـت متمـایز و برتـري یکـی بـر      

ــین    ــند در چن ــی رس ــت، م ــري اس ــل   دیگ ــس العم ــت و عک ــرایطی  بازگش ش

سیاستگزاران مراجعه به رسانه ها براي جمع آوري اطالعات جدیدتر پیرامون 

تولید شـده  و کسـب تجربیـات دیگـران کـه ان مرحلـه را پشـت سـر         “ انتظار“

گذاشته اند، خواهد بود.

بنابر این رسانه به عنوان یک منبع  اطالعاتی براي شکل گیـري تعیـین ماهیـت    

ر نیز مورد استفاده قرار می گیرد .تغیی

مرحله دوم مدیریت تغییرسه زیر مرحله را دارد که شامل  

الف: تشخیص موقعیت  

ب: انتخاب استراتژي عمومی  

ج:انتخاب فنون پشتیبانی است .



رسانه هاي با مجموعه اخبـار و اطالعـات و پردذازشـی کـه از ان مـی تواننـد       

انجام دهند .

امعه  شبکه ارتباطی در ج


