مذیریت رساوً ()1
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« مذیریت رساوً چیست؟»
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مذیریت بررساوً

• برخی معتقد هستند:
مدیریت رسانه ،همان مدیریت بر رسانه
است.
• این تعریف ،مفهوم مدیریت را مسلط و
غالب بر مفهوم رسانه تلقی کرده است.
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مذیریت در رساوً

• اگر برای تعریف مدیریت رسانه،
تعاریف مدیریت و رسانه را کالً از اول
تا آخر در هم ادغام کنیم ،به پاسخ
«مدیریت در رسانه» خواهیم رسید.
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• ایي تؼزیف  ،هدیزیت رطبًَ را جدا اس
هذیظ ثیزّى اس رطبًَ ّ صزفب ً در خْد
فضبی رطبًَ ّ در تؼبهل دّ طْیَ ّ ،لی
ثظتَ هفبُین هدیزیت ّ رطبًَ هی ثیٌد.
تؼزیفی کَ رطبًَ را هظلظ ّ ادبطَ کٌٌدٍ
لْاًیي هدیزیت هی داًد.
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تعریف درست مذیریت رساوً
• برای تعریف درست مدیریت رسانه ،نه میتوان
این دو مفهوم را کالً جدا از هم نگریست و نه
میتوان آنها را از ابتدا با هم و در هم پنداشت.
• درتعریف «مدیریت رسانه» آنچه که واقعا ً از
حساسیت و اهمیت استراتژیکی برخوردار
است ،تعریف خود رسانه است.
6

• ثٌبثزایي  ،در تؼزیف «هدیزیت رطبًَ» ثبید گفت کَ
اگز  %50ایي هفِْم هزثْط ثَ هدیزیت فضبی داخلی
رطبًَ (چَ ثَ لذبظ هذتْا ّ پیبم ّ چَ ثَ لذبظ رًّد
ػکل گیزی آى) هی ثبػد %50 ،هبثمی هزثْط ثَ
هدیزیت آثبر ّ ًتبیج پیبم ّ هذتْای رطبًَ در دًیبی
پزآػْة ،پز چبلغ ّ هتغیز خبرج اس رطبًَ هیجبػد.
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رساوً چیست؟
• رسانه واقعا ً چیست؟ چه کاربردی دارد؟ اصالً بر
اساس چه هدف یا اهدافی بوجود آمده؟ چه نفش یا
نقشهایی را در دنیای امروز بازی میکند؟ آیا تعریف
واحد و منسجمی از آن ارائه شده است ،یا اینکه بسته
به دیدگاهها و طرز فکرهای گوناگون و شرا یط
خاص حاکم بر فضای تعریف ،تفاسیر متفاوتی از ان
ارایه شده است.
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• اتولربینکر ،رسانه های ارتباطی را مسیرهایی
می داند که از طریق آنها پیامی به مخاطبان
می رسد .با این مفهوم ،رسانه باید تا حد
مطلوب به مثابه گذرگاهی بی مقاومت برای
پیام ها عمل کند.
• پس ،رسانه ها در عصرارتباطات و اطالعات
یکی از مهم ترین ابزارهای دسترسی به
اهداف تلقی می شوند.
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• ثب تْجَ ثَ ایي هجبدث ،رطبًَ هی تْاًد
رادیْ ّ تلْیشیْى ،رّسًبهَ ّ هجلَ ّ ُز
هظیز ارتجبطی ثزای کظت خجز ثبػد ّ
هدیزاى رطبًَ ثبید ،ػالٍّ ثزداػتي ٌُز
هدیزیتٌُ ،ز اًتمبل ّ الٌبع را داػتَ ثبػٌد .
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جوغ ثٌدی تب ایي هزدلَ
• مدیریت رسانه ای بر دو نوع است :

هدیزیت ثز رطبًَ ُب
هدیزیت در رطبًَ ُب
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مذیریت بر رساوً ٌا
• این نوع ازمدیریت ،نظام حقوقی رسانه را در جامعه
تدوین می کند و در آن ،روابط بین رسانه ها و
مخاطبان را بیان می کند.
• در این نوع ازمدیریت ،اخالق حرفه ای رسانه ای
نیز ترویج می شود .این نوع مدیریت در مقام عقل
کل عمل می کند؛ عقل کلی که تمامی اعصاب درونی
و نظام رسانه را در کنترل دارد.
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• این مدیریت ،اغلب دولتی و یا صنفی است که
قدرت اعمال مدیریت را نیز دارد.
• انجمن صنفی روزنامه نگاران ،روزنامه
نگاران بدون مرز و خبرنگاران آزاد از جمله
این نوع مدیریت ها هستند.
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مذیریت در رساوً ٌا

• دراین نوع ازمدیریت ،افراد ،مسئولیت تعیین
و تحقق اهداف ،برنامه ریزی  ،سازمان دهی،
به کار گماردن نیروی انسانی  ،رهبری و
نظارت را در رسانه برعهده دارند.
• در این نوع مدیریت ،مدیر در مقام سرپرست
اعمال قدرت می کند .

14

مذیریت رساوً ای
• پژوهشگران مدیریت ارتباطات برآنند که مدیر رسانه در
طیفی قرار دارد که یک سوی آن اعمال قدرت است و
سوی دیگر آن اعمال آزادی است .مدیر هر قدر از اعمال
قدرت دور می شود به آزادی نزدیک تر می شود و
بالعکس .
در نمونه اعمال قدرت محض ،به نظر لیکرت ،در نظام
آمرانه یا مستبد ) (Tellingهمه چیز به دیگران دیکته می
شود و نهایتا ً به انحصار ) (Monopolyمی انجامد.
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• بدین صورت که محیطی چند صدایی به وجود آورده بودند،
اما افراد از این چند صدایی تنها یک صدا را ،که همان
هدف حکومت و نظام بود ،می شنیدند و مخاطبان نیز فقط
به این صداها باید گوش فرامی دادند ،بدین صورت بوده و
هست که اندیشه انسانها تسخیر می شود .
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• مدیریتی را که در این طیف ،در بخش اعمال آزادی قرار
دارد ،می توان در کشورهای غربی و آمریکا جست وجو
کرد .اگرچه این آزادی مدیریت که در رسانه های این
کشورها بیان شده به ظاهر چندصدایی است ،اما در باطن
انحصار مطلق است.
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• در این جوامع با این که ،بر اساس نظریه جریان آزاد
اطالعات هر کسی حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق
مزبور شامل آن است که عقاید خود را بدون بیم و
اضطراب بیان کند ،اما در باطن ،کسانی می توانند از
رسانه استفاده کنند که ویژگی های مورد نظر سرمایه
داری را دارا باشند .اما قطب دیگری از جوامع و نظامها
هستند که مدیریت رسانه هایشان سعی در تلفیق این دو
طیف قدرت و آزادی را دارد ،یعنی این که صالحیت خود
را بر اساس موقعیت های زمانی و جهانی ارزیابی می کنند
و سعی در ادغام آن دارند.
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• این نوع هدایت های رسانه ای را می توان در برخی از
کشورهای غیرمتعهد و اسالمی ،مشاهده کرد .در این نوع
مدیریت نه حاکم سخنور مطلق است و نه جامعه آزادی
کامل دارد .
دروازه بانان خبر که اخبار را ویرایش می کنند ،مدیران
ارشد ،مدیران اجرایی و ستادی یعنی سردبیران و دبیران و
خبرنگاران هستند که در سه جامعه فرضی وجود دارند.
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• در جامعه اول ،دروازه بانان تنها به اخبار و گزارش هایی
اجازه نقل و انتقال می دهند که حکومت می خواهد .در
جامعه دوم ،دروازه بانان فقط به اخباری که به نفع نظام
سرمایه داری است اجازه پخش می دهند .در جامعه سوم
هم بر اساس مصلحت نظام این حق داده می شود .
اما باید در سه جامعه مواردی رعایت شود .ائولربینکر می
گوید :پیام گذار درک می کند که آن چه او می گوید باید با
واقعیت های وضعیتی مفروض انطباق داشته باشد .
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• مدیریتی که او اعمال می کند نمی تواند به گونه ای باشد که
هر چیزی اجرا شود ،در حالی که چیز دیگری گفته می
شود .پیام گذاران باید به انعکاس تصمیم هایی بپردازند که
عمالً اتخاذ شده است .به همین دلیل است که آنها باید در
ارتباط تنگاتنگ با مدیران اجرایی انجام وظیفه کنند .اما
برای یک سازمان رسانه ای الزامی است که تا حد امکان
رابطه تنگاتنگی بین ارتباطات و عملیات خودش به وجود
آورد.
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• قصور در اجرای چنین کاری است که منجر به ناهماهنگی
میان حرف و عمل می شود و به از میان رفتن اعتبار و
اعتماد نزد مردم می انجامد .بینکر می گوید تقارن میان
حرف و عمل تأثیر ارتباطات را افزایش خواهد داد .برای
این که رسانه ای با مدیریت درست بخواهد به اهداف نظام
و سازمان خود دسترسی یابد ،باید جوانب بسیاری را مورد
توجه قرار دهد .
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اوُاع رساوً ،مالکیت َ مذیریت
• اصوالً نوع اداره و وضعیت حقوقی و ماهیت رسانه در
جهان سه نوع است:
گروه اول ،سازمان دولتی ) (governmentalهستند که کل
درآمد و اعتبارات آنها را دولت و حکومت پرداخت می کند
و از نظر سیاست ،خط مشی و محتوای برنامه ها ،وابسته
به حکومت و دولت هستند ،خواسته ها و مقاصد آنها را
تأمین می کنند و سلسله مراتب آنها را نیز حکومت مشخص
می کند.
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گروه دوم ،سازمانهای عمومی یا ملی ؛
• ) (Public or Nationalهستند که ضمن دریافت کمک های
حکومتی و دولتی ،هزینه های خود را از محل پرداخت های
عمومی و حق اشتراک مردمی تأمین می کنند و دولت در حد
نظارت با آنها ارتباط دارد.
• به سخن دیگر ،قوانین و مقررات و ضوابط آنها را نهادهای
مردمی و دموکراتیک و نه دستگاه و شخصی خاص ،وضع می
کنند و رعایت نکردن این قوانین پاسخگویی به نهادهای ملی و
مردمی را در پی دارد .
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• گروه سوم ،سازمان های رسانه ای خصوصی و تجارتی
)(private and commercialهستند که ضمن تبعیت از
مقررات عمومی ،رأسا ً در برابر عملکرد خود مسئولند و
هزینه های آنها ،صرفا ً از محل درآمدهای اختصاصی
(اشتراک کابلی و کارتی ،آگهی های بازرگانی و حمایت
تجارتی و فروش محصوالت) تأمین و تدارک می شود که
وضعیت حقوقی آنها نیز تابع مقررات بازرگانی و قوانین
تجارتی است.
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• مالکیت گروه اول رسانه ها به حکومت و
دولت ،مالکیت گروه دوم رسانه ها به مردم و
مالکیت گروه سوم رسانه ها به اشخاص حقیقی
یا حقوقی خصوصی ،تعلق دارد .هر نوع از
این مالکیت ها ،در شیوه اداره ،میزان
پاسخگویی و کیفیت آن به مردم و نحوه انتصاب
یا انتخاب مدیران ،چارچوب حاکم بر ضوابط و
مقررات ،شیوه نظارت و مسائلی از این دست
که در «مدیریت» مالحظه می شوند ،تأثیر
دارند و تعیین کننده اند.
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• اگرچه مالکیت های نوع اول و دوم به نوعی
مالکیت عمومی تلقی می شوند ،یا به عبارتی
تعلق به «بیت المال» دارند ،میزان دخالت و
نظارت عمومی نحوه اداره آنها را متفاوت می
کند و مدیریت رسانه به خصوص وجوه
سیاستگذاری آن ،مستقیما ً با همین شیوه ها
مرتبط است.
•
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ساختار کسب َ کار رساوً
• در یک محیط پویا که با پیشرفت مداوم
تکنولوژیکي همراه است  ،فرصت هاي کسب و
کار جدید در انواع و حاالت متنوعي در صنعت
رسانه ظهور مي کنند .در حالي که فعالیت
اقتصادي این فرصت هاي ایجاد شده ،شرکت
هاي رسانه اي را با چالش هایي روبه رو می
سازند.
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• چالش هایي ازقبیل چگونگي سازماندهي
اقتصادي این فعالیت ها و چگونگي گزینش یک
ساختار سازماني مطمئن براي توسعه کسب و
کار جدید.....

)• ( Husted, K. 2004
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• درک تفاوت تفاسیر مختلف ارائه شده از دو
تئوري اقتصاد سنتي و تئوري هاي منبع
محور و نوع رابطه آن دو در عرصه
کارآفریني در اقتصاد جدید رسانه از
محورهاي اصلي و تعیین کننده محسوب
مي شود.
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فعالیت ٌاي اقتصادي
َ
ساختارٌاي سازماوي در رساوً ٌا
• تا کنون برخي پژوهشگران ،فعالیت اقتصادي جدید
رسانه را مورد بررسي و تحقیق قرار داده اند .یافته
هاي این مطالعات نشان مي دهد که فعالیت هاي
اقتصادي بر ساختارهاي سازماني کسب و کارهاي
جدید رسانه تاثیر مي گذارد و پویایي حاالت
سازماني کسب و کار اقتصادي از تغییرات محرک
هاي اقتصادي تاثیر مي پذیرد.
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• عالوه بر این ،تعدادي از محیط هاي کالن ،
صنعت رسانه ،فاکتورهاي معین شرکت و
بازار ،تاثیر ویژه اي بر توسعه رسانه های
نوین که ویژگي فعالیت اقتصادي بنگاه رسانه
اي مي باشد ،مي گذارد.
)• (Miles, M. P. & Kevin, J. G. 2002
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• در محیط پویا که پیشرفت تکنولوژیکي مداوم
وجود دارد ،فرصت هاي کسب و کار جدید در
انواع متنوعي از اشکال صنایع رسانه اي
ظهور مي کنند .تطبیق پذیري با تغییرات
محیطي و تغییرات احتمالی براي موفقیت در
کسب و کار رسانه ضروري مي باشد.
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• شرکتهاي رسانه اي به ابزارهاي استراتژیک توسعه
نیاز دارند تا بتوانند فرصت هاي کسب و کار جدید
خلق کنند و استفاده و بهره مندي از این فرصتهاي
خلق شده را تسهیل بخشند.
• فعالیت هایي از جنس ایجاد فرصت هاي جدید کسب
و کار ،با توسعه و ترقي کسب و کار تفاوت دارند
که معموال" در چارچوبهاي محصول – بازار هدایت
میشوند.
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• در واقع این موارد ،تغییرات انفجاري و
پرشتاب به سمت توسعه چارچوب هاي جدید
محصول – بازار مي باشند .کلیه فعالیت هاي
ایجاد کسب و کارهاي جدید با یک ساختار
تثبیت شده به فعالیت اقتصادي و کارآفرینانه
بنگاه برمي گردد.
)• (Haas, Eric 2007
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كارآفریىي
• كبرآفزیٌي اس اصطالح فزاًظْي
 entrepreneurهؼتك ػدٍ اطت كَ ثَ هؼٌبي
لجْل هظئْلیت ،تؼمیت فزصتُب ،تبهیي ًیبسُب ّ
خْاطتَُب اس طزیك ًْآّري ّ راٍاًداسي یك
كظت ّ كبر تجبري ّ كٌؼي اًظبًي اطت كَ در
كبرّفؼبلیت التصبدي ظِْر هي کٌد.
• Burch,1986, p.4
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• اقتصاددانان معتقدند كارآفریني پدیدهاي فرا اقتصادي است،
به این معني كه برخي پدیدهها كه تاثیر عمیقي بر اقتصاد
دارند ،در اساس داراي ماهیت اقتصادي نیستند
( ),1993, p.13 Druckerخالقیت و نوآوري ،اتخاذ
ریسك حسابشده ،استقالل و جهتیابي به سوي موفقیت
جزو مولفههاي اصلي كارآفریني است.
• Watson & Karen, 1996, p.25
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• در كارآفریني قواعد روشن و صریح وجود ندارد .از آنجا
كه براي نظارت بر كارآفریني كتاب راهنما وجود ندارد،
بنابراین برنده یا بازنده بودن و رفتار خالف قاعده داشتن
اجتنابپذیر است .از این رو پذیرش این اصل كه تمام نتایج
كارآفریني مثبت باشد یك توهم است.
• Morrison, 1998, p.3
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• کبرآفزیٌي در ُوَ صٌبیغ در دًیبي اهزّس
ػزط هْفمیت در ایجبد ّ ػکل دُي ّ
اطتوزار کظت ّ کبرُبي کْچک ّ ثشرگ
اطت .ثَ ًظز هي رطد پیؼزفت ُبي طزیغ
در دْسٍ ُبي هتفبّت صٌؼت رطبًَ ،آى را
ثَ یکي اس ثظتزُبي پزهٌفؼت کبرآفزیٌي
تجدیل کزدٍ اطت.
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ساختار سازمان ٌاي رساوً اي
• ساختارسازماني یک سیستم رسمي از وظایف و
روابط اختیار است که چگونگي هماهنگي فعالیتهاي
افراد و استفاده از منابع جهت تحقق اهداف سازماني
را کنترل مي کند و به الگوهاي روابط دروني
سازمان ،اختیار و ارتباطات داللت دارد.
•

()James, 1998, p.28
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خصُصیات ساختار سازمان ٌاي رساوً اي
 -1پیچیدگي :در سلسله مراتب اداري ،پیچیدگي به تعداد سطوح
مدیریت در سازمان اطالق ميشود .این پیچیدگي ممکن است
بهصورت عمودي یا افقي باشد ،همیشه سازمانهاي بزرگ
پیچیدهتر هستند ،با بزرگ شدن واحد در درون سازمان ،مسئله
تفکیک آن به بخشهاي کوچکتر مطرح ميشود که منجر به
بزرگي سازمان و پیچیدگي در سلسله مراتب سازماني ميشود.
سازمانهاي رسانهاي باید بر اساس ویژگيهایي همچون سن،
طبقه و پراکندگي جغرافیایي مخاطبان خود سازماندهي شوند.
(کامران رئیسی)1385،
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 -2رسمیت :در سازمانهاي رسانهاي با توجه به
اینکه نیاز است که افراد با یکدیگر هماهنگي شفاهي
و چهره به چهره داشته باشند و بتوانند به راحتي
مسایل را با مدیران خود در میان بگذارند ،رسمیت
باید پایین باشد.
 -3تمرکز :با توجه به اینکه سرعت در سازمانهاي
رسانهاي از اهمیت زیادي برخوردار است ،گاهي
الزم است که مثالً در غیاب مدیران خبر ،دبیران
خبر به جاي آنها تصمیم بگیرند ،بنابراین تمرکز در
این سازمانها باید پایین باشد.
42

•  -4سلسله مراتب :کاهش سلسله مراتب سازماني باعث
سرعت در تصمیمگیري و سرعت در انجام کارها ميشود؛
بنابراین الزم است که سلسله مراتب سازماني در
سازمانهاي رسانهاي کوتاه باشد.
 -5حیطه نظارت :حیطه نظارت بیانگر تعداد کارکناني
است که مستقیما ً تحت نظر یک مدیر کار ميکنند و
گستردگي حیطه نظارت نشان دهنده کارآمدي سازمان
است؛ بنابراین سازمانهاي رسانهاي باید داراي حیطهي
نظارت گسترده باشند؛ حیطه نظارت گسترده باعث کاهش
در هزینههاي پرسنلي ميشود.
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•  -6ارتباطات سازماني :ارتباطات رمز موفقیت در
هر سازماني است؛ بنابراین سازمانهاي رسانهاي
باید تا آنجا که ممکن است ارتباطات را در میان
کارکنان خود افزایش دهند.
 -7استاندارد سازي :باتوجه به اینکه سازمانهاي
رسانهاي در محیط پیچیده و متغیري مشغول به
فعالیت هستند بنابراین استاندارد سازي در اینگونه
سازمانها جایي ندارد و کارها را نميتوان به شکل
قطعی استاندارد کرد.
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•  -8تخصص گرایي :در سازمانهاي رسانهاي
گاهي الزم است که یک نفر چندین کار را
بهصورت همزمان انجام بدهد ،مثالً دبیران
روزنامهها خود مسئولیت ویراستاري نوشتههاي
خود را بر عهده داشته باشند ،یا یک نفر
همزمان کارگرداني ،تصویربرداري و
صدابرداري کند؛ بنابراین در این سازمانها
الزم است تخصص گرایي کم شود.
45

•  -9تحول در تکنولوژي :اغلب فرصت هاي
سرمایه گذاري در رسانه به ریشه هاي ابداعات
و اختراعات تکنولوژیکي برمي گردد .پیشرفت
هاي تکنولوژیکي زیادي به وجود آمده و
فرصت هاي آینده را کشف و خلق نموده و
سرمایه گذاري هاي اقتصادي در بسیاري از
بخش هاي رسانه را ممکن ساخته است.
46

• سرمایه گذاري ها نیز خود باعث گسترش ابداعات
جدید تکنولوژیکي شده اند و پشتیباني از رشد
فرصت هاي کسب و کار را ایجاد نموده اند.
در صنایع رسانه ،ابداع اینترنت و بازي هاي آنالین
از طریق سرمایه گذاري هاي ثابت اقتصادي
پشتیباني و تامین شده اند .با فرصت هاي به وجود
آمده از سرمایه گذاري ثابت اقتصادي ،توسعه
تکنولوژي هاي نوین سریع تر شده و ایجاد کسب و
کارهاي جدید رسانه به شدت توسعه یافته است.
• Shaver, D & Shaver M. A. 2006

•
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• ثٌبثزایي اگز یک طبسهبى رطبًَاي تجِیشات خْد
را ثب پیشرفت تکىُلُژي تغییز ًدُد ،هطوئٌب ً ًويتْاًد
در ایي رلبثت جِبًي ثبلي ثوبًد.در صٌبیغ رطبًَ،
ٌُگبهي کَ فؼبلیت التصبدي ثب فزصت ُبیي رّثزّ
هي گزدًد ،ثظیبري اس ػزکت ُب ثب چبلغ ُبي
طبختبري رّثزّ هي ػًْد .چبلغ ُبیي اس لجیل :آیا
کسب َ کار جذیذ رساوً بایذ با عملیات فعلي شرکت-
ٌا ادغام گردوذ یا بٍتر است بً طُر مستقل َ بً
تىٍایي در راستاي کسب َ کاري جذیذ باشىذ؟
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• تغییرات در صنایع رسانه فرصت هاي زیاد
و متنوعي را ،در بخش هاي مختلفي از صنایع
رسانه ،بوجود آورده است .فرصت هاي جدید
رسانه شامل فرصت هاي کسب و کار اینترنتي
رسانه ،فرصت هاي کسب و کار رسانه
موبایل ،فرصت هاي کسب و کار وبالگ ها،
فرصت هاي کسب و کار بازي هاي آنالین،
فرصت هاي کسب و کار تلویزیون دیجیتال با
پهناي باند وسیع و فرصت هاي کسب و کار
سرمایه گذاري براي فعالیت اقتصادي مي باشد.
49

• کارآفریني سازماني :
•
•
•
•
•
•

کشف فرصت ها
تسهیل فرصت
انگیزه تعقیب فرصت
ساختار منعطف
ارزش هاي مشترک
فرهنگ کارآفرینانه
50

َیژگی ضرَری برای سازمان ٌاي رساوً اي کارآفریه

•
•
•
•
•
•
•
•
•

تخصص گرایي کم
پیچیدگي زیاد
سلسله مراتب کم
تکنولوژي باال
رسمیت پایین
تمرکز کم
فقدان استانداردسازي
حیطه نظارت گسترده
ارتباطات سازماني گسترده
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• ثَ دلیل ایٌکَ طبسهبى ُبی رطبًَ ای اًگیشٍ
تؼمیت فزصت دارًد هٌبطت اطت هدیزاى ثب
ایجبد ثظتز هٌبطت ثزاي تؼْیك خاللیت
ًّْآّري کَ هْجت کؼف فزصت ّ ًیش ایجبد
اًگیشٍ تؼمیت فزصت در راطتبي فؼبلیتِبي
کبرآفزیٌبًَ کبرکٌبى در طبسهبى هی ػْد اُتوبم
جدی داػتَ ثبػٌد.
52

• مدیران سازمان های رسانه ای می بایست با
ایجاد فضاي حمایتي و اتخاذ تمهیداتي عرصه
را براي ایجاد و خلق ایده هاي جدید و
مبتکرانه فراهم کنند و همگام با تقویت مولفه
هاي ساختار منعطف به حمایت وتقویت
کارآفریني سازماني همت گمارند .
53

• از سوی دیگر ،ساختار هاي دانشي را که با
دارا بودن مولفه هاي خاص خود(رابطه مبتني
بر اعتماد ،رابطه تعاملي برون سازماني و
رابطه عاطفي فراگیر) قادرند انعطاف پذیري را
فراهم نمایند ،می توان برای سازمان های
رسانه ای منظور نمود.
54

فرٌىگ کارآفریىاوً
• در طبسهبى ُبی رطبًَ ای فزٌُگ کبرآفزیٌبًَ اس
اُویت ثزخْردار اطت ،ثٌبثزایي پیؼٌِبد هی ػْد
هدیزیت ػبلي ایي طبسهبى ُب دوبیتُبي السم را اس
ًِبدیٌَ ًوْدى فزٌُگ کبرآفزیٌبًَ در طبسهبى
صْرت دٌُد ّ ثز اطبص راثطَ هجتٌي ثزاػتوبد،
هؤلفَُبي فزٌُگي ضزّری را در ایي طبسهبىُب
اػبػَ دٌُد:
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مؤلفًٌاي فرٌىگي ضرَری در رساوً ٌا
 .1اخالق ،درطتي ،اػتوبد ّ ثبّر پذیزي؛ُوگبًی ػْد.
 .2داًغ افزاد ثَ گًَْاي ارتمب یبثد كَ هْرد ًیبس
طبسهبى اطت.
 .3افشایغ دض تؼِد ّ ّفبداري اػضب طبسهبى صْرت
گیزد.
 .4ػزایطي در هبُیت ػغل ّ هذیظ كبري طبسهبى
فزاُن ػْد ،كَ كبركٌبى كبردرطبسهبى را ُوبًٌد
تفزیخ ثداًٌد.
56

 .5با استفاده از مكانیزمهاي مختلف ،تالش گردد كاري كه
سازمان انجام ميدهد ،براي اعضاي سازمان پرمعنا و
باارزش گردد.
 .6افراد به گونهاي پرورش یابند ،كه به جزئیات ،سایر
كاركنان ،ساختارها و فرآیندها توجه بي وقفه و مستمر
داشته باشند.
 .7به افراد خالق و مبتكر میدان داده شود.
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تفاَت سازمان ٌاي عمُمي َ رساوً اي
• الوین و واکمن برخي از عواملي که سازمان
هاي رسانه اي را از دیگر سازمان ها متمایز
مي سازد ،برمي شمرند .مانند ماهیت محصول،
نوع کارکنان ،متغیرهاي سازماني ویژه و نقش
منحصر به فرد سازمانهاي رسانه اي در
جامعه.
58

• ثَ ؾػن ايي ظّ هعيؽاى قبؾهبى ُبي
ؼقبًَ اي ظؼ تسمك ظّ ُعف تب زعّظي
هتضبظ ،ثب چبلم هْاخٌِع .ايي ظّ ُعف
ػجبؼتٌع اؾ تْليع هسصْالت ؼقبًَ اي ثب ثَ
کبؼ گيؽي زعالل هٌبثغ اؾ يک قْ ّ ،تْليع
پيبم ُب ّ ثؽًبهَ ُبي ًْآّؼاًَ ثب کيفيت
ثبال اؾ قْي ظيگؽ.
59

• ُوچٌيي ثَ گفتَ هک هبًْـ،
قبؾهبى ُبي ؼقبًَ اي ظؼ ثبؾاؼُبي
چِبؼگبًَ " ثبؾاؼ تجليغبت " "،ثبؾاؼ
هصؽف کٌٌعٍ " "،ثبؾاؼ قؽهبيَ "ّ" ثبؾاؼ
هٌبثغ " ػول هي ًوبيٌع.

60

• تسستروم ثبؾاؼ قبؾهبى ُبي ؼقبًَ
ي ؼا نبهل ثبؾاؼ هصؽف کٌٌعگبى
( ثيٌٌعگبى ،نًٌْعگبى ّ ضْاًٌعگبى ) ّ
ثبؾاؼ قيبقت هعاؼاى ( آًِبيي کَ
لْاػع ثبؾي ؼا تؼييي هي کٌٌع )
هي ظاًع.
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• همچنین سازمان هاي رسانه اي داراي ویژگي هاي
خاصي هستند که این ویژگي ها عبارتند از :حجم
مخاطبان بالقوه و بالفعل و کیفیت آنها؛ واکنش سریع
به شتاب فناوري؛ رقابت فشرده؛ نوع و کیفیت
کارکنان؛ دشواري در سنجش و اندازه گیري کیفیت
ها؛ ارتباط مستقیم و ناپایدار با ذائقه و سلیقه و تفکر
فردي و جمعي مخاطبان و ...
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بروامً ریسي
فؽايٌع ثؽًبهَ ؼيؿي ثؽاي نؽکت ُبي
ؼقبًَ اي ػولي ثْظٍ ّ ػوْهبً ثَ يکي اؾ
قَ نکل ؾيؽ اقت :
•  -1اقتؽاتژيک (ؼاُجؽظي)؛
•  -2هيبى هعت؛
•  -3کْتبٍ هعت.
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• ثؽًبهَ ؼيؿي اقتؽاتژيک نبهل تطصيص
هٌبثغ ثؽاي ظقتيبثي ثَ اُعاف ثلٌعهعت
اقت .ايي ثؽًبهَ ُب هي تْاًٌع اؾ يک تب
ظٍ قبل ؼا پْنم ظٌُع .اهب هؼوْال ً ثؽاي
يک ظّؼٍ قَ تب پٌح قبلَ طؽازي هي
نًْع .ايي ثؽًبهَ ُب ثيبًگؽ ؼاٍ ُب ّ ؼّل
ُبيي ُكتٌع کَ ؼقبًَ اًتظبؼ ظاؼظ اؾ
طؽيك آًِب ؼقبلت ضْظ ؼا ثَ اًدبم ؼقبًع.
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• ثؽًبهَ ُبي هيبى هعت هؼوْال ً اؾ
نم هبٍ تب ظّ قبل ؼا پْنم هي
ظٌُع ّ ثؽاي اُعاف ثلٌعهعت ،ظاظٍ
ُبي تکويلي ّ تصسيسي ؼا فؽاُن
آّؼظٍ ّ آًِب ؼا تمْيت هي ًوبيٌع.
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• ثَ ظليل ػعم لطؼيت ُبي التصبظي،
ثكيبؼي اؾ نؽکت ُب ؼقبًَ اي ظؼيبفتَ
اًع کَ ًكجت ثَ ًْقبًبت ثبؾاؼ کَ ثؽ
تمبضبي کبال ّ ههتؽيبى تأثيؽگػاؼ اقت،
ثَ خبي ثؽضْؼظُبي ّاکٌهي ،ثبيع پيهتبؾ
ثبنٌع .نؽکت ُبي هْفك ثب چبثکي ضْظ
ؼا ثب تغييؽات هسيطي تطجيك ظاظٍ ّ اؾ
اضتالالت ظؼ اُعاف ثؽًبهَ ؼيؿي
اقتؽاتژيکهبى اختٌبة هي کٌٌع.
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• ثؽًبهَ ؼيؿي کْتبٍ هعت ُن هي تْاًع
اؾ چٌع ُفتَ تب يک قبل ؼا نبهل
نْظ .ايي ًْع ثؽًبهَ ؼيؿي ،هٌبثغ ؼا ثَ
طْؼ ؼّؾاًَ يب هبُبًَ تطصيص هي
ظُع.
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•
•
•

•

درحقيقت:
ثؽًبهَ ؼاُجؽظي هأهْؼيت ّ اُعاف کلي
قبؾهبى ؼا هسمك هي قبؾظ؛
ثؽًبهَ ؼيؿي هيبى هعت ؼّل کلي اقت کَ
اؾ طؽيك آى ثؽًبهَ ؼاُجؽظي ظًجبل هي نْظ؛
ثؽًبهَ ؼيؿي کْتبٍ هعت ًهبى هي ظُع کَ
ثؽًبهَ ؼاُجؽظي ثَ طْؼ ؼّؾاًَ چگًَْ کبؼ هي
کٌع.
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• اگؽچَ ايي قَ ؼّل ثؽًبهَ ؼيؿي اؾ ًظؽ
ظّؼٍ ؾهبًي ،ثطم ُبي هكئْل ّ هؽازل
ّالؼي هتفبّتٌع اهب ُوگي ظاؼاي ّيژگي
ُبي ههتؽکي ًيؿ هي ثبنٌع .نؽکت
ُبي ؼقبًَ اي ،اُعاف قبؾهبًي کلي يب
ثيبًيَ ُبي ًكجتبً ضالصَ اؾ آًچَ کَ
اًتظبؼ ظاؼًع ظؼ زْؾٍ ُبي ػولکؽظي ثَ آى
ظقت يبثٌع ؼا ظؼ اضتيبؼ ظاؼًع.
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• ايي اُعاف ثؽگؽفتَ اؾ ثيبًيَ هأهْؼيت
نؽکت ؼقبًَاي اقت کَ هٌؼکف
کٌٌعٍ ظاهٌَ فؼبليت تدبؼي ّ ازتوبال ً
ًمم آى ظؼ ضبؼج اؾ ثبؾاؼُبي کكت ّ
کبؼ اصلي اقت.
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• ثيبًيَ ؼقبلت ثؽاي قبؾهبى ُبي ؼقبًَ
اي ػوْهي ،ثَ هٌظْؼ نفبفيت تدبؼي ّ
لبًًْي ًْنتَ هي نْظ ّ اگؽچَ اکثؽ
هعيؽاى ًوي تْاًٌع آى ؼا کلوَ ثَ کلوَ
ثؽنوؽًع ،اهب ظؼ ايي هْؼظ کَ ايي ثيبًيَ ُب
چگًَْ ؼاٌُوبي تصوين گيؽي ّ تطصيص
هٌبثغ ُكتٌع ،اؾ ظؼک ػولي ثؽضْؼظاؼًع.
71

•
•
•
•
•
•

مراحل برنامه ریزي استراتژیک عبارتند از:
 -1تحلیل محیطي؛
 -2تعیین اهداف؛
 -3تحلیل گزینههاي استراتژیک؛
 -4انتخاب گزینههاي استراتژیک؛
 -5اجرا و پیادهسازي استراتژيها و ارزیابي و کنترل
عملکرد.
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رابطً سازماوً اي رساوً اي با محیط
• ثؽًؿ ّ اقتبکؽ ) (Burns.& Stalker.ظّ ًْع
هسيظ ؼا ثؽاي قبؾهبى ُب نٌبقبيي
کؽظًع:محيط ثاتت و محيط دائما ٌ متغير.
ثَ هٌظْؼ اًطجبق ثب هسيظ ُبي ثبثت،
قبؾهبى ُب ًيبؾهٌعًع ثَ کبؼگيؽي قبضتبؼ
ايكتب ّ ثَ هٌظْؼ قبؾگبؼي ثب هسيظ ُبي
هتغيؽً ،يبؾهٌع تدِيؿ قبضتبؼ پْيب
ُكتٌع.
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• قبؾهبى ُبي ثب قبضتبؼ ايكتب ،ظاؼاي فٌبّؼي
هعّى ثْظٍ ّ ظؼ ؼاثطَ ثب ُؽ يک اؾ ػولکؽظُب،
ّظبيف ؼّني ّ ههطص ظاؼًعُ .وچٌيي ظؼ ايي
ًْع اؾ قبؾهبى ُب ،ظؼ هْؼظ تطصيص لعؼت ثيي
هعيؽاىُ ،يچ گًَْ اثِبهي ّخْظ ًعانتَ،
تؽتيجبت قلكلَ هؽاتجي هطلْة ثَ ًظؽ هي
ؼقع  .کل قبؾهبى اؾ ؼأـ ُؽم ( خبيي کَ
اطالػبت ظؼ آى هتوؽکؿ اقت ) ُوبٌُگ هي
گؽظظ.
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• ظؼ ًمطَ همبثل قبضتبؼ ايكتب،
قبضتبؼُبي پْيب هطؽذ اًع .خبيي کَ
فٌبّؼي هكتوؽاٌ ظؼ زبل تغييؽ ثْظٍ ،ؼّل
ُبي کبؼي هعام ثِجْظ يبفتَ ّ تمبضب ثؽاي
هسصْالت ّ ضعهبت هتٌْع اقت .ظؼ چٌيي
قبضتبؼي ،قلكلَ هؽاتت اقوي اؾ ثيي
ؼفتَ ّ هعيؽيت ػبلي قبؾهبى ُوْاؼٍ
هطلغ تؽيي فؽظ قبؾهبى ًوي ثبنع.
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• ّيژگي ُبي ّيژٍ قبؾهبى ُبي ؼقبًَ اي
ًظيؽ " نتبة فٌبّؼي " ( چؽا کَ نتبة
تغييؽ فٌبّؼي اؼتجبطبت ظؼ ظّ ظَُ اضيؽ
ثيم اؾ ُؽ پعيعٍ فٌي ظيگؽ ثْظٍ ّ آًِب ؼا
هدجْؼ ثَ اًطجبق ظائن ضْظ ثب ايي تغييؽ ّ
تسْالت کؽظٍ اقت).
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• " ّاکٌم قؽيغ " ثَ ايي هؼٌي کَ هعيؽيت
قبؾهبى ُبي ؼقبًَ اي ضصْصبٌ اؾ ًظؽ
ضجؽي ،هعيؽيت ظائوبٌ ظؼ ثسؽاى اقت " ،خْ
ؼلبثتي نعيع " ثَ ظليل ّخْظ تِبخوبت
فؽٌُگي ،اطالػبتي ّ ؼقبًَ اي ،اؾ قْي
ظيگؽ ،کهْؼُب ّ لعؼت هكلظ فٌبّؼي
ؼقبًَ اي اؾ ُؽ ًْع ّ قبيؽ ّيژگي ُب
هبًٌع " اؼتجبط ًبپبيعاؼ ثب قالئك ّ ػالئك
هطبطجبى " ّ " کيفيت هطبطجبى " ظؼ يک
هسيظ ظائوبٌ هتغيؽ ثَ قؽ هي ثؽًع.
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قبؾهبى ُب ثَ طْؼ کلي هي تْاًٌع ظؼ
اؼتجبط ثب هسيظ ّ تغييؽات هسيطي قَ
ؼّيکؽظ اتطبغ ًوبيٌع ( قَ ًْع ؼفتبؼ
هتفبّت اؾ فؽظ ًهبى ظٌُع ):
• ً - 1كجت ثَ هسيظ ّ تغييؽات آى ثي
تفبّت ثبنٌع؛
• ً - 2كجت ثَ هسيظ ّاکٌم ًهبى ظٌُع ّ
زؽکت التضبيي ظانتَ ثبنٌع؛
•  - 3ثَ قبضت ّ ضلك هسيظ خعيع
ثپؽظاؾًع.
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• آى چَ کَ قبؾهبى ُبي ؼقبًَ اي ثبيع ظؼ
همبثل تغييؽات هسيطي پيم ثگيؽًع ايي
اقت کَ ظؼ هسيظ تأثيؽگػاؼ ثبنٌع ّ ثَ
طْؼ ظائن ثب قبضت ؼقبًَ اي ّالؼيت ُب
ظؼ خِت اُعاف هكئْالًَ ،ثَ ضلك هسيظ
ثپؽظاؾًع.
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• الجتَ الؾم ثَ غکؽ اقت کَ ثب اتطبغ ايي
ًسٍْ ّاکٌم ثَ هسيظ ،فؼبليت ؼقبًَ ُب
ثبيع ثب هكئْليت اختوبػي ،پبقص گْيي
اختوبػي ،تؼِع اختوبػي تْأم ثْظٍ ّ ثَ
تؼِعات ضْظ ًكجت ثَ خبهؼَ پبيجٌع
ثبنٌع.
•
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مذیریت مىابع اوساوي
• ؼقبًَ ُبظؼ يک ثبؾاؼ ههبثَ ،ثب تكِيالت
ّ کبؼکٌبى ُوتؽاؾ ،اغلت ثَ قطْذ
هطتلفي اؾ هْفميت ظقت هي يبثٌع.
ثؽضي ثب ًظن ّ تؽتيت ضبصي ثَ اُعاف
ضْظ هي ؼقٌع ،ظؼ زبلي کَ ثؽضي ُن اؾ
ؼقيعى ثَ ايي اُعاف ثبؾهي هبًٌع.
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• قؽهبيَ گػاؼي ظؼ ُيچيک اؾ ػٌبصؽ ظيگؽ
قبؾهبى ُبي ؼقبًَ اي ثَ اًعاؾٍ قؽهبيَ
گػاؼي ظؼ هٌبثغ اًكبًي آًِب هفيع ًيكت .ثب
اغػبى ثَ ايي هِن ،تؼعاظي اؾ ايكتگبٍ ُبي
ثؿؼگ ،ثطهي ثب ػٌْاى ثطم هٌبثغ اًكبًي
تأقيف هي کٌٌع کَ تْقظ يک هعيؽ اظاؼٍ هي
نْظ ّ ّظبيف ؾيؽ ؼا ثَ ػِعٍ ظاؼظ:
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•

•
•
•

کبؼهٌعگؿيٌي کبؼکٌبى نبهل ثؽًبهَ ؼيؿي
ثؽاي کبؼهٌعيبثي ّ ثَ کبؼگيؽي ،گؿيٌم ّ
ثؽکٌبؼي آًِب؛
ثؽًبهَ ُبي تْخيِي ،آهْؾل ّ تْقؼَ
کبؼکٌبى؛
خجؽاى ضعهبت کبؼکٌبى؛
اهٌيت ّ قالهت کبؼکٌبى؛
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• ؼّاثظ اتسبظيَ کبؼگؽي (ظؼصْؼتي کَ
اػضب ثَ يک اتسبظ کبؼگؽي ّاثكتگي
ظانتَ ثبنٌع)؛
• پيؽّي اؾ لْاًيي ّ همؽؼات اقتطعاهي.
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کارمىذ گسیىي:
• الف -برنامه ریزي نیروي انساني شامل تجزیه و تحلیل شغل؛
شرح شغل؛ شرایط احراز شغل؛ تحلیل بار کاري؛ تحلیل نیروي
کاري.
• ب -استخدام :فرایند جستجوي نامزدهایي براي به کارگیري آنها
در یک موقعیت شغلي در ایستگاه و درصورت لزوم ،تشویق
آنها در پذیرش شغل.
• ج -گزینش :فرایند شناخت داوطلبان واجد شرایط و حذف
داوطلبان نامناسب که در نهایت به انتخاب داوطلبي ختم ميشود
که براي انجام کار و تحقق اهداف ایستگاه ،مناسبتر است.
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ثزًبهَ ُبي تْجیِي ،آهْسع ّ تْطؼَ کبرکٌبى:
• الف -آنٌبقبؾي :کليَ کبؼکٌبًي کَ ثَ
تبؾگي اقتطعام نعٍ اًع ،زتي اگؽ لجال ً
ظؼ يک ؼقبًَ کبؼ کؽظٍ ثبنٌع ،کبؼهٌع
خعيع هسكْة هي نًْع .آًِب ثب افؽاظ
خعيع ّ ثب ػولکؽظي خعيع قؽ ّ کبؼ ظاؼًع.
اؾ ايي ؼّ ثبيكتي ثب ؼقبًَ آنٌب نعٍ ّ
ثَ قبيؽ کبؼکٌبى هؼؽفي نًْع؛ فؽايٌعي
کَ ثَ ػٌْاى "آنٌبقبؾي" هؼؽّف اقت.
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• ب -آمىزش :آهْؾل ثؽاي يک کبؼهٌع
خعيع کَ کن تدؽثَ يب ثي تدؽثَ اقت،
ضؽّؼي اقت .آهْؾل اغلت ثؽاي کبؼهٌع
هْخْظ ًيؿ الؾم اقت تب ظؼ ؼقبًَ تغييؽ
نغل ظُع .آهْؾل ُوچٌيي ّلتي کَ
تدِيؿات يب ؼّل ُبي خعيع ػؽضَ هي
نًْع ،الؾم اقت.
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• ج -تىسعه ضغلي :تْقؼَ نغلي ثب
آهْؾل ؼاثطَ تٌگبتٌگي ظاؼظ .ثكيبؼي اؾ
ؼقبًَ ُباػتمبظ ظاؼًع کَ کبؼکٌبى هْخْظ،
ثِتؽيي کبؼکٌبى ثؽاي پؽ کؽظى پكت ُبي
ضبلي ُكتٌعُ .ؽچٌع ايي تفکؽ ظؼصْؼتي
ظؼقت اقت کَ کبؼکٌبى فؽصت کكت
ظاًم ّ هِبؼت الؾم ثؽاي اًدبم کبؼ ؼا
ظانتَ ثبنٌع.
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• ّخْظ اقبقي تؽيي ثطم يک ثؽًبهَ
تْقؼَ اي ،يک ًهكت اؼؾنيبثي اقت
کَ طي آى ؼئيف ثطم ،ػولکؽظ کبؼکٌبى
ؼا ثؽؼقي هي کٌع .هْاؼظ ؾیؽ ظؼ ؾهؽٍ
هْاؼظي اقت کَ ثبيكتي اؼؾنيبثي
نًْع:
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• زضْؼ ّ ّلت نٌبقي؛ تؼِع کبؼي؛
اثتکبؼ ػول؛ آگبُي اؾ ضظ ههي ُب ّ
ؼّيَ ُبي نؽکت؛ ظبُؽ زؽفَ اي؛
کويت ّ کيفيت کبؼ؛ اؼتجبط گفتبؼي ّ
ًْنتبؼي؛ کبؼ تيوي ّ تؼبهل ثب
ظيگؽاى؛ ُوَ في زؽيف ثْظى.
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جبران خذمات:
• ّاژٍ زمْق ّ هؿايب ثؽ پبظال هبلي ثؽاي
اًدبم کبؼ ظاللت ظاؼظ کَ هْاؼظ ؾيؽ ؼا نبهل
هي نْظ :مساياي تهذاضتي؛
دوذاوپسضکي؛ تيىايي؛ مرگ واگهاوي؛
تيمه عمر گروهي؛ معلىليت؛ طرح
مستمري تگيري؛ پيطرفت تحػيلي
 ضغلي؛ پرداخت مرخػي وروزهاي غيثت در اثر تيماري؛
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• پؽظاضتي ؼّؾُبي تؼطيل؛ قِين نعى ظؼ
قْظ؛ طؽذ هؼلْليت؛ طؽذ هكتوؽي
ثگيؽي؛ پيهؽفت تسصيلي/نغلي؛
پؽظاضت هؽضصي ّ ؼّؾُبي غيجت ظؼ اثؽ
ثيوبؼي؛ پؽظاضتي ؼّؾُبي تؼطيل؛ قِين
نعى ظؼ قْظ؛ طؽذ تمعم اًتطبة قِبم؛
طؽذ صؽفَ خْيي؛ ضعهبت زمْلي ّ
پؽظاضتي ؼّؾُبي غيجت.
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• اهب کبؼکٌبى ثَ ظًجبل پبظال ُبي ظيگؽي
ًيؿ ُكتٌع .تبئيع ،ازتؽام ّ تهطيص ،اؾ
خولَ اًتظبؼات اغلت کبؼکٌبى اقت .چؽا
کَ ايي هْاؼظ خؿء آى ظقتَ اؾ نؽايظ کبؼي
اًع کَ ثبػث هي نْظ کبؼکٌبى ثَ نيٍْ
هؤثؽ ّ کبؼآهع اًدبم ّظيفَ کٌٌع.
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• ؼقبًَ ای کَ ثَ اًدبم ّظبيفً ،سٍْ ػول
ّ ظقتبّؼظُبي کبؼکٌبى ضْظ آگبُي ظاؼظ ّ
ثَ آًِب پبظال هي ظُع ،ثبػث هي نْظ
کَ کبؼهٌع ظؼهْؼظ ضْظ ّ ايكتگبٍ ازكبـ
ؼضبيت کٌع .ازكبقبت هثجت کبؼکٌبى،
ظؼصْؼتي تثجيت هي نْظ کِؽقبًَ يک
هسيظ ضْنبيٌع کبؼي کَ تسمك کبهل
تؼِعات ؼا تكِيل هي کٌع ثَ ّخْظ آّؼظ.
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• نؽايظ کبؼي ضْة ّ يک زمْق ػبظالًَ ّ
ثؽًبهَ هؿايبي خٌجي ،ظؼ ًْع ًگؽل يک
کبؼهٌع ثَ کبؼ ّ کبؼفؽهب هؤثؽ اقت .ظؼّالغ
يک هسيظ ضْنبيٌع کبؼي ًيؿ ًوي تْاًع
خبيگؿيي زمْق کوتؽ اؾ قطر ثبؾاؼ نْظ.
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امىیت َ سالمتي:
• اگؽچَ هسيظ کبؼ ثبيكتي ضْنبيٌع ثبنع،
ظؼ ػيي زبل ثبيع قبلن ّ اهي ًيؿ ثبنع.
اگؽ چٌيي ًجبنع هوکي اقت ثبػث زبظثَ
ّ ثيوبؼي افؽاظ نْظُ .ؽ ظّ هْؼظ هػکْؼ،
ؼقبًَ ؼا اؾ ضعهبت کبؼکٌبى هسؽّم هي
کٌٌع ّ ثبػث ًبؼازتي ّ تسويل ُؿيٌَ ُبي
اضبفي ثَ کبؼفؽهب هي نًْع.
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• ظليل هِن ظيگؽ ثؽاي زفبظت اؾ قالهتي
ّ اهٌيت کبؼکٌبى ،لبًْى قالهتي ّ اهٌيت
نغلي اقت کَ طجك آى يک کبؼفؽهب
هكئْل اقت تضويي ًوبيع کَ هسل کبؼ
ػبؼي اؾ ُؽگًَْ ضطؽات نٌبضتَ نعٍ اي
اقت کَ هي تْاًع ثبػث هؽگ يب آقيت
ثعًي خعي کبؼکٌبى نْظ.
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رَابط کار
• اًگيؿٍ ُبي کبؼکٌبى ثب يکعيگؽ هتفبّت
اقت .ثؼضي اؾ آًِب هوکي اقت اؾ نغل
فؼلي ضْظ ؼاضي ثبنٌع ،ظؼزبلي کَ
قبيؽیي هوکي اقت ضْاُبى ثؽػِعٍ
گؽفتي هكئْليت ُبي خعيع اؾ طؽيك
اؼتمبي نغلي يب خبثَ خبيي اؾ يک زْؾٍ
فؼبليتي ثَ زْؾٍ ظيگؽ ظؼ ؼقبًَ ثبنٌع.
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• کبؼکٌبى ظيگؽي هوکي اقت اؾ نغل
فؼلي ضْظ ثَ ػٌْاى يک قکْي پؽتبة
خِت کبؼ ظؼ ايكتگبُي ظيگؽ اقتفبظٍ
کٌٌع .اهب ثيهتؽ کبؼکٌبى ثَ ايي ًيبؾ ظاؼًع
کَ ازكبـ کٌٌع هِن اًع ّ تالل
ُبيهبى تسكيي ثؽاًگيؿ اقت .اؾ ايي ؼّ
ؼاثطَ هيبى هعيؽيت ّ کبؼکٌبى هِن ّ
زيبتي اقت.
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• ؼّاثظ ضْة يک کبؼهٌع ثب ظؼک ّ ازتؽام
هتمبثل هيبى کبؼفؽهب ّ کبؼهٌع ههطص
هي نْظ .ايي گًَْ ؼّاثظ ًبني اؾ اظِبؼ
تْخَ هعيؽيت ثَ ًيبؾُبي فؽظ فؽظ کبؼکٌبى
ّ ًيؿ ّخْظ هدؽاُبيي اقت کَ اؾ طؽيك
آًِب ايي تْخَ اظِبؼ هي نْظ.
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اتحادیً کارگري
• ظؼ ثكيبؼي اؾ ؼقبًَ ُب ؼّاثظ هيبى هعيؽيت ّ
کبؼکٌبى هتأثؽ اؾ ػضْيت کبؼهٌع ظؼ يک اتسبظيَ
کبؼگؽي اقت .ثطم اصلي يک اتسبظيَ هلي
يب اتسبظيَ "هسلي" اقت کَ هتهکل اؾ کبؼکٌبى
يک نغل ههتؽک ظؼ يک ثٌگبٍ يب ًبزيَ هسعّظ
خغؽافيبيي اقت .اػضبي اتسبظيَ ُوچْى ُوَ
کبؼکٌبى ضْاُبى ؼضبيت ،ازتؽام ّ نٌبضت ثْظٍ
ّ ثَ ظًجبل يک هکبى کبؼي قبلن ّ اهي ُكتٌع.
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• ايي اػضب ًگؽاًي ُبي ههبثِي
ظؼهْؼظ زمْق ،هؿايبي خٌجي ّ اهٌيت
نغلي ظاؼًع.
ثب ايي زبل ؼفتبؼ هعيؽيت ًكجت ثَ
کبؼکٌبى اتسبظيَ اي ،هتفبّت ثب قبيؽ
کبؼکٌبى اقت.
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قُاویه َ مقررات
• قبؾهبى ُبي ؼقبًَ اي ًيؿ ُوبًٌع قبيؽ
کبؼفؽهبُب ًبگؿيؽًع اؾ لْاًيي ثي نوبؼي کَ ثَ
اقتطعام ّ ؼفتبؼ کبؼکٌبى هؽثْط هي نْظ،
پيؽّي کٌٌع.
ثَ طْؼ کلي هي تْاى گفت کَ چْى ًمم فؽظ ّ
ًيؽّي اًكبًي ثكيبؼ پؽاُويت ّ تأثيؽگػاؼ
اقت ،ثبيع ؼّزيبت فؽظ ،ضلميبت ،گؽايم ُب ّ
اًگيؿل اّ ثَ طْؼ ظائن هْؼظ تْخَ ثبنع ّ اّ
ازكبـ ههبؼکت ظؼ کبؼ ظانتَ ثبنع.
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• ظؼ غيؽ ايي صْؼت ظؼ قبضت ،پؽظاضت
ّ ًگبؼل هستْايي ّ اًهبيي تْليعات
ؼقبًَ اي ًمطَ ًظؽات ّ ظيعگبٍ ُبي
ضْظ ؼا ّاؼظ ضْاُع کؽظ کَ هوکي
اقت ثب ُعف ؼقبًَ ُوبٌُگ
ًجبنع.
104

فرایىذ تحلیل بازار
• فؽايٌع تسليل ثبؾاؼ يؼٌي ثؽؼقي ظليك قَ ًْع
اؾ ػْاهل :ضرايط خارجي ،ضرايط داخلي
و ضرايط مالي است .نؽايظ ضبؼخي نبهل
ؼًّعُبي ثلٌعهعت هثل رضذ تازار ،تقاضاي
محػىل ،ضرايط قاوىوي /سياسي و
رووذهاي فىاوري و همچىيه عىامل خاظ
يک تازار مطخع مثل ساختار تازار،
دسترسي ته مجراهاي تىزيع ،تازار هذف،
محيط هاي اقتػادي و جامعه ضىاختي و
راتطه مخاطة تا رساوه مي تاضذ.
105

• نؽايظ ظاضلي نبهل هأهْؼيت ،قبؾهبى،
اُعاف ،لبثليت ُب ،هسصْالت خبؼي ّ
هٌبثغ اقت .نؽايظ هبلي ًيؿ نبهل ثؽآّؼظ
ظؼآهعُب ،تطويي ُؿيٌَ ُبً ،ؽش ثبؾگهت
قؽهبيَ گػاؼي ّ هٌبفغ غيؽهبظي هي
ثبنع .ظؼ ػول ايي ػْاهل ثب يکعيگؽ ُن
پْنبًي ظانتَ ّ ثؽ يکعيگؽ تأثيؽگػاؼًع .ظؼ
ُؽ صْؼت ايي طجمَ ثٌعي ُب چبؼچْة
هفيعي ثؽاي ظؼک ايي فؽايٌع پيچيعٍ فؽاُن
هي آّؼًع.
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تحلیل عُامل َیژي در بازار
• تسليل ػْاهل ّيژٍ ثبؾاؼ نبهل ثؽؼقي
ظليك نؽايظ ضبصي اقت کَ ثؽ هْفميت
ظؼ ثبؾاؼ خغؽافيبيي يک هسصْل هؼيي
تأثيؽگػاؼ اقت .ايي نؽايظ نبهل قبضتبؼ
ثبؾاؼ ،فٌبّؼي ُبي هْخْظ ،هبُيت ثبؾاؼ
ُعف ،هسيظ ُبي خبهؼَ نٌبضتي ّ
التصبظي ّ اؼتجبط هطبطت ثب ؼقبًَ اقت.
107

• ساختار تازارٌُ :گبهي کَ هعيؽاى ثَ
تسليل ثبؾاؼي کَ ظؼ آى فؼبليت هي کٌٌع
هي پؽظاؾًع ،يک هالزظَ هِن قبضتبؼ
ثبؾاؼ اقت .تسليل قبضتبؼ ثبؾاؼ ثؽاي ُؽ ظّ
ثبؾاؼ خغؽافيبيي ّ هسصْل اًدبم هي
پػيؽظ .اهب چَ ثكب ؼازت تؽ ثبنع کَ ثؽاي
فِن ثِتؽ آى ظؼ ثبفت ثبؾاؼ خغؽافيبيي
تهؽير گؽظظ.
ساختار تازار ضامل ضص مؤلفه
است:
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 - 1تؽاکن فؽّنٌعٍ :هؼيبؼي اؾ تؼعاظ ؼلجبي
هْخْظ ظؼ ثبؾاؼ اقت.
 - 2تؽاکن ضؽيعاؼ :هؼيبؼ اًعاؾٍگيؽي تؼعاظ
ضؽيعاؼاى هسصْل ظؼ ثبؾاؼ اقت.
 - 3هْاًغ ّؼّظُ :ؽ آًچَ کَ ّؼّظ ثَ ثبؾاؼ ؼا ثؽاي
يک ؼليت خعيع قطت ّ ظنْاؼ کٌع ،يک هبًغ
ّؼّظ اقت .قَ هبًغ هتعاّل ظؼ صٌؼت ؼقبًَ
ػجبؼتٌع اؾُ :ؿيٌَ ُبي ثبثت ثبال ،همؽؼات
ظّلتي ّ لعؼت ثبؾاؼ فؽّنٌعگبى هْخْظ.
109

 - 4توبيؿ هسصْل :هؼيبؼ اًعاؾٍ گيؽي تفبّت
ّ تفکيک ثيي هسصْالتي اقت کَ
فؽّنٌعگبى ظؼ يک ثبؾاؼ ػؽضَ هي کٌٌع.
 - 5قبضتبؼُبي ُؿیٌَُ :ؿیٌَ ُبي کل
تْليع ظؼ يک ثبؾاؼ ههطص اقت کَ نبهل
ُؽيٌَ ُبي ثبثت ّ هتغيؽ هي نْظ.
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 - 6اظغبم ػوْهي :نکلي اؾ لعؼت ثبؾاؼ
اقت ّ ٌُگبهي اقت کَ يک نؽکت
صبزت نؽکت ُبيي ثبنع کَ ثَ آى هْاظ
اّليَ هي فؽّنٌع يب هسصْل ًِبيي آى ؼا
هي ضؽًع .ظؼ صٌؼت ؼقبًَ يک ؼّؾًبهَ کَ
هبلک نؽکت چبپ ؼّؾًبهَ ًيؿ ثبنع،
ًوًَْ اي اؾ اظغبم ػوْهي اقت.
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دسترسي بً کاوال ٌاي تُزیع
• يکي ظيگؽ اؾ ػٌبصؽ ظؼ تسليل ،ظقتؽقي
ثَ کبًبل ُبي پطم،ثؽؼقي فٌبّؼي ُبي
تْليع ّ پطم ظؼ ثبؾاؼ اقت .تسليل ثبؾاؼ
ثبيع هبُيت ،کيفيت ّ هکبى اقتفبظٍ اؾ
فٌبّؼي هْؼظ اقتفبظٍ ؼا ثؽؼقي کٌع .هثال ٌ
ظؼ يک ؼقبًَ هسلي هوکي اقت هكبئل
هؽثْط ثَ ظقتگبٍ چبپ ،ظؽفيت چبپ ،ؼًگ
ّ کيفيت چبپ ّ  ...ثبنع.
112

• ثَ طْؼ هثبل ،ظؼ ايكتگبٍ ُبي پطم،
زْل هسْؼ صفسَ هْج ؼاظيْ ،ثبًعُب،
هْلؼيت کبًبل ُب ،لعؼت فؽقتٌعٍ ُب ّ
هکبى ّ اؼتفبع ظکل ُبي آى هي چؽضع .ظؼ
يک نؽکت کبثلي قؤاالت هؽثْط ثَ
تکٌْلْژي ػجبؼتٌع اؾ ظؽفيت نجکَ ،هٌبؾل
ههتؽک ّ ظؽفيت ظيديتبل.
113

بازار ٌذف
• تسليل ثبؾاؼ ثبيع نبهل تسليل ثبؾاؼ ُعف
ثبنع .ثؽاي قبؾهبى ُبي ؼقبًَ اي توبم
هطبطجبى يکكبى ًيكتٌع .ثؼضي اؾ آًِب
ثؽاي تجليغبت کٌٌعگبى هطلْة تؽًع ّ ايي
ثَ آى هؼٌبقت کَ آًِب ثؽاي نؽکت ُبي
ؼقبًَ اي ًيؿ ثبؾاؼ هطلْثي ُكتٌع.
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• هثال ً ؾًبى  18تب  49قبلَ هطلْة تؽيي ثبؾاؼ
ُعف ُكتٌع ،ؾيؽا اکثؽ تصويوبت ضؽيع ؼا
آًِب هي گيؽًع ،ظؼآهع ثيهتؽي ثؽاي ضؽج
کؽظى ظاؼًع ّ توبيل ثيهتؽي ًيؿ ثؽاي
تدؽثَ کؽظى هبؼک ُب ّ هسصْالت خعيع ظؼ
آًِب ّخْظ ظاؼظ .آگِي ظٌُعگبى يک ثبؾاؼ
ُعف هسعّظ خوؼيت نٌبضتي ؼا اضتيبؼ
هي کٌٌع تب ثَ طْؼ ظليك هطبطجبًهبى ؼا
نٌبضتَ ّ ثَ ههتؽيبى ثبلمٍْ ثيهتؽي
ظقت يبثٌع.
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• هطبطجبى ُعف ظؼ تسليل ثبؾاؼ هْؼظ تدؿيَ
ّ تسليل لؽاؼ هي گيؽًع تب هطبطجبى ّ
تجليغبت کٌٌعگبى هْخْظي کَ ؼقبًَ ثَ
ظًجبل آًِبقت نٌبقبيي نًْع .قبيؽ
هطبطجبى ثبؾاؼ ًيؿ هْؼظ آؾهْى لؽاؼ هي
گيؽًع تب ههطص نْظ آيب تجليغبت
کٌٌعگبًي ثؽاي ظقتيبثي ثَ آى گؽٍّ ُب
ّخْظ ظاؼًع يب ضيؽ.
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• يک تسليل ثبؾاؼ ظليك ،تجليغبت کٌٌعگبى
ثبلمٍْ ثبؾاؼ ؼا ثؽؼقي هي کٌع تب آًِبيي ؼا
کَ ازتوبل ظاؼظ ثَ ضؽيع تجليغبت اؾ ؼقبًَ
ُبي خوؼي هجبظؼت ّؼؾًع ؼا نٌبقبيي
ًوبيع ،چؽا کَ هوکي اقت آًِب يک فؽصت
کكت ّ کبؼ ثکؽ ّ ظقت ًطْؼظٍ ثبنٌع.
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شرایط اقتصادي َ جامعً شىاسي
• ػٌبصؽ ًِبيي کَ ثبيع ظؼ تسليل ػْاهل ضبؼخي
هْؼظ ثؽؼقي لؽاؼ گيؽًع ،نؽايظ التصبظي ّ
خبهؼَ نٌبضتي يک زْؾٍ خغؽافيبيي اقت.
عىاغر اقتػادي کليذي ،نبهل ًؽش ثيکبؼي
ظؼ همبيكَ ثب هيبًگيي هلي ّ ايبلتي ،ؼًّعُبي
ؼنع ثلٌعهعت ظؼ هٌطمَ ّ تٌْع کكت ّکبؼُب ّ
صٌبيغ ظؼ التصبظ اقتّ .يژگي ُبي خوؼيت
نٌبضتي ّ ؼّاًهٌبضتي ػٌبصؽ خبهؼَ
نٌبضتي ُكتٌع کَ تسليل ثبؾاؼ ؼقبًَ ثبيع ثَ
ثؽؼقي آًِب ثپؽظاؾظ.
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• ؼقبًَ ثِتؽ اقتّ ،يژگي ُبي خوؼيت
نٌبضتي ثبؾاؼُبي ُعف ؼا تؼييي کؽظٍ ّ افؽاظ
ؼا ثؽاقبـ قيً ،ژاظ ،خٌف ،قطر تسصيالت
ّ ظؼآهع تْصيف کٌع .ايي ّيژگي ُب ثؽاي
تجليغبت کٌٌعگبى هِن اًع ّ ظؼک آًِب ثؽاي يک
تسليل گؽ ثبؾاؼ زيبتي اقتّ .يژگي ُبي
ؼّاًهٌبضتي ًيؿ هِن اًع چؽا کَ هٌطمَ ای کَ
تست قيطؽٍ افؽاظ قيبقي اًسصبؼطلت اقت،
اقبقبً ثب خبیی کَ اؾ زيث قيبقي هؽظهي
آؾاظي ضْاٍ ظاؼظ ،هتفبّت اقت.
119

• يب ثبؾاؼي کَ ثطم ػوعٍ آى اؾ هعيؽاى
هؽفَ نؽکت ُب تهکيل نعًٍ ،يبؾُب ّ
ػالئك هتفبّتي ًكجت ثَ اختوبع ضبًْاظٍ
ُبي کهبّؼؾ ظاؼظ .فِن چٌيي تفبّت ُبيي
ثؽاي يک تصوين گيؽي هْفك ظؼثبؼٍ هستْا،
زيبتي اقت.
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رابطً مخاطب با رساوً
• ثبيع هطبطت ثَ ؼقبًَ اػتوبظ ظانتَ
ثبنع ّ ازكبـ کٌع کَ ؼقبًَ ثب اّ زبلت
اًطجبلي ّ قبؾگبؼي ظاؼظ ّ ُؽچَ
ازكبـ کٌع کَ غٌُم ظقتکبؼي هي
نْظً ،كجت ثَ اؼتجبط ثي اػتوبظتؽ هي
نْظ ّ اؼتجبط زبلت تجليغي ثَ ضْظ هي
گيؽظ ّ هوکي اقت ثبؾاؼ اؾ ظقت ثؽّظ.
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• ظؼ زميمت ،اعتماد ته مىثع ّ
ؼاثطَ ؼقبًَ ّ هطبطت
(ته عىىان تازار) زبئؿ اُويت
فؽاّاى اقت.
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پایان
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