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  اي هاي رسانه شناسي در مديريت سازمان انتخاب روش

  ����، آسيه زارعي*دكتر عبدالعلي علي عسگري

  چكيده

هاي متعدد اجتماعي و فرهنگي  مؤلفه. دانند سازمان رسانه را بسيار پيچيده ميمتخصصان ارتباطات، 
ها   اي و پيچيدگي مسائل انساني، ابهام را در توليد و عرضه محصوالت رسانه              مؤثر بر فعاليت رسانه   

اي روش    انتخاب تجربـي يـا سـليقه      . كنند  برند و مديريت را با مخاطرات زيادي مواجه مي          باال مي 
هاي كالن، موفقيـت      هاي مورد استفاده، با وجود صرف هزينه        شود روش   يز گاه باعث مي   مديريت ن 

بنابراين تحقيق حاضر با  . ددهنچنداني به همراه نداشته باشند و حتي در برخي موارد نتيجه عكس ب            
ها و ابهامات     هدف شناسايي و معرفي ديدگاه و روشي مناسب در مديريت رسانه كه اين پيچيدگي             

  .ظر بگيرد و رشد سازمان را موجب شود، صورت گرفته استرا در ن
هاي سازمان رسانه و استنتاج نيازهاي مديريتي آن  بندي ويژگي نويسندگان در اين مقاله، با طبقه

هـاي چنـد روش معـروف سيـستمي، در نهايـت              و بررسي ميزان انطباق اين نيازهـا، بـا قابليـت          
 را به عنوان روشي كه تناسـب بيـشتري بـا فـضاي              »ام. اس. اس«هاي نرم يا      شناسي سيستم   روش

  .اند سازد پيشنهاد كرده سازمان رسانه دارد و نيازهاي آن را برآورده مي
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  مقدمه

 بـه طـور معمـول،     .  اسـت  هاي نو در جهان معاصر       علوم و دانش   جملهمديريت رسانه از  
 بر اساس شناخت يا تجربـه مـديران         ،ها شناسي مديريت عملي در سازمان     انتخاب روش 

 مـوردي  هاي انجام شده نيـز      چنان كه در بررسي    ،گيرد پروژه يا مديران ارشد صورت مي     
 ، انتخاب روشي كـه تناسـب بيـشتري بـا فـضاي سـازماني              برايتحقيق روشمند   يك  از  

  .  يافت نشد،داشته باشدها  بخصوص در رسانه
 جمعي است كه تعريف سـازمان       اي   رسانه ،اي در اين تحقيق    منظور از سازمان رسانه   

نهاد اجتماعي باشد، مبتنـي بـر هـدف باشـد،           « : به عبارت ديگر   . معنا پيدا كند   ،درباره آن 
داشـته  هاي فعال و هماهنگ    سيستمباشد،  ريزي شده    ساختار آن به صورت آگاهانه طرح     

  ).15، ص 1381، 1دفت(» و سرانجام با محيط خارجي در ارتباط باشدباشد 
 زمينـه  تحقيقـات در ايـن       حاضر، در زمره نخستين   توان گفت مقاله      مي به اين ترتيب  

 روشـي نـاآزموده،     بـراي بـه كـارگيري      زمـان بـسيار   است كه پيش از صـرف هزينـه و          
  .دهد قيق قرار ميهاي روش را در برابر فضا و نيازهاي سازمان مورد تح قابليت

 مـوردي از روش     ،اي هـاي رسـانه    فراتر از اين بحث، در تحقيقات پيشين در سازمان        
 بـر   بـه طـور معمـول     هـا    هاي حل مسئله در رسانه     روش. مشخص حل مسئله ديده نشد    

تـوان    نمـي  تمركز دارند كـه    جنگ رواني، پروپاگاندا، تبليغات و غيره        مانندمديريت پيام   
هـا   مديريت سازماني به حساب آورد؛ زيرا ايـن روش مند   نظامهاي  شدر زمره روآنها را   

، ساختار، محيط، ارتباطات و رفتار      ازجمله فناوري در مورد موضوعات مختلف مديريت      
سازماني، رشد و توسعه سازماني و غيره نظري ندارند و كمكي به حل مسائل مرتبط بـا                 

   .كنند اين موضوعات در رسانه نمي
 بـر مبنـاي     اي  سـازمان رسـانه    در خـصوص  ، مـوردي از تحقيـق       چنين هم در پيشينه 

 2هـاي نـرم     سيـستم  شناسي  روش شناسي مشخص در مديريت سازمان رسانه مانند        روش
در  »ام. اس. اس« فرضيه قابليـت اسـتفاده از   ، اما از بعد نظري   .ديده نشد  )*ام .اس. اس(

طالعه است و شـايد بتـوان        و رسانه قابل م     آن هاي خاص  مديريت رسانه به دليل ويژگي    
                                                      
1. Deft       2. Soft System Methodology (SSM) 

ام بـه آن  . اس. د با عالمت اختـصاري اس   آي  شناسي سيستم نرم سخن به ميان مي        از اين قسمت مقاله به بعد هر جا از روش          *

 .شود اشاره مي
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هـاي عملـي در ايـن         اولين مطالعه در اين زمينه و راهگـشاي فعاليـت          ،گفت اين تحقيق  
موضـوع بـه چـشم     مواردي نزديك به اين ،پيشينهبررسي  البته در . خواهد بود خصوص

ـ      ؤ تحقيقات ممانند خورد  مي  آنهـا  يجاسـسات آموزشـي، اطالعـاتي و فرهنگـي كـه از نت
  .تحقيق نيز استفاده كردتوان در اين  مي

 انجـام   »ام. اس. اس«هايي كه در زمينه آموزش و پرورش با استفاده از             پروژه مياناز  
 در يـك    ،2008  سـال   در 2 و مجيـا   1 سـانچز  :توان به اين موارد اشـاره كـرد         مي ،اند گرفته

  در پشتيباني از آموزش در مدرسـه و        »ام. اس. اس«ثير استفاده از    أ ت ،فعاليت هشت ماهه  
  .اند مطالعه كردهرا هاي عادي يادگيري  رابطه آن با فعاليت

اي از ارزيابي طراحـي فعاليـت خـدمات           شيوه نوآورانه  2000نيز در سال     3جرمي رز 
  . ارائه داده است»ام. اس. اس«شناسي  سالمت عمومي با استفاده از اصول معرفت

كنـد زيـرا      توجه مي  هاي مديريت دانش    در روش  »ام. اس. اس« به جايگاه    4جاشاپارا
بـا وجـود    . داردكيد  أاي ت  ها به عنوان فرايند يادگيري مستمر و دوره         بر سيستم  اين روش 

هـاي ديگـر سيـستمي و        گذشت بيش از سه دهـه از ايجـاد ايـن روش و بعـضي روش               
هاي مختلف و نقاط ضعف و قوت آنهـا را         اجتماعي، جاشاپارا شناخت نظريات و روش     

هـاي   روشي مطلوب و بهينه براي موقعيـت      «لف در رسيدن به     براي تركيب نظريات مخت   
  ترجمـه كـاظمي، فياضـي و كفاشـان،         جاشـاپارا، ( دانـد   الزم مي  »پيچيده و تعريف نشده   

  ).128ـ 130، صص1387
 نيازمنـد شـناخت     گـستردگي رسـانه،   پيچيـدگي بـاال و      بـه   مديريت رسانه با توجـه      

هــا و  معرفــي قابليــت يــد،بــي ترد .هــاي اثــربخش مــديريت اســت رويكردهــا و روش
هاي مختلف سيستمي در اين تحقيق و تطبيـق آنهـا بـا شـرايط رسـانه          هاي روش  ضعف

  .ثر باشدؤتواند در اين راه م مي

  اي و ضرورت تفكر سيستمي هاي رسانه پيچيدگي سازمان

 قطعيـت   بـا نبـود   هـاي پيچيـده،      رسانه در مقايسه با ساير سـازمان      « 5يلئمك كو به گفته   

                                                      
1. Sanchez        2. Mejia       3. Jeremi Rose 

4. Jashapara       5. McQuail 
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 بـه  ،ايـن جملـه  . )125، ص 1382  ترجمـه اجاللـي،    ،يلئمك كو (» اجه است موبيشتري  
هـاي مختلـف     ديـدگاه هـر يـك از       امات سازمان رسانه اشاره دارد كـه      ها و ابه   پيچيدگي

ثيرپذيري أ ت هايي مانند    موضوع .اند  رسانه، به ابعادي از آنها اشاره كرده       مطرح شده درباره  
ي توليدكنندگان آن، صاحبان قدرت در رسـانه        ها ها و ارزش    رسانه از ديدگاه   تمحصوال
 و پيچيـدگي    فنـاوري هاي فشار و افكار عمـومي، همچنـين رشـد             آن، گروه   از و خارج 

هـاي   هاي شغلي شاغالن رسـانه از مهـارت         پيچيدگي ،اطالعاتي بيروني و از طرف ديگر     
اجاللـي،   مه، ترجيلئمك كو ؛  1382راد،    محسنيان(اي آنان گرفته تا هدف و درك از آن            حرفه
در را   يـل ئ كو مكهمه، از مواردي هستند كه گفته       ) 1386 و ويليامز، ترجمه قاسميان،      1382

اي نيز مانند هر سـازمان ديگـر         هاي رسانه  سازمان. دنده ييد قرار مي  أابتداي بحث مورد ت   
  . رشد و ارتقاي سازمان دارندجهت نياز به مديريت و تالش در 

 دليـل اي ارائه نـشده اسـت        هاي رسانه  ديريت سازمان حال روشي علمي براي م    ه  ب تا
هاي آنها با يكـديگر      اي و تفاوت   هاي رسانه   اهميت فرهنگ سازمان   تواند  مياين موضوع   

هاي انسان محور در مديريت براي توجـه و      در حالي كه برخي روش     ).1386كيا،   (باشد
 تفـاوت   ،انـد  ايجـاد شـده   ها   هاي اجتماعي و فرهنگي در سازمان      لفهؤمد نظر قرار دادن م    

اي شدن مـديريت و   ها و فقدان روش علمي مديريت به تجربي و سليقه      فرهنگي سازمان 
  .شود هاي پيچيده منجر مي  در سازمانآنتشديد مشكالت 

ـ           ثير أپيچيدگي سازمان، دستيابي به اهداف و انجام وظايف اصلي مديريت را تحـت ت
ـ  نداشتن  اشراف  . دهد جدي قرار مي   مختلـف و اطالعـات     تأثيرگـذار    مـسائل    رمديران ب

 ،ها و ارتباطات   ، تفاسير متفاوت از موقعيت     آنان ريزي  بر قدرت برنامه   ،متكثر و بي هدف   
 ابهام در هدف و روش كارها بر قدرت نظارت مـديران   همچنينبر قدرت سازماندهي و 

  .گذارد ثير ميأ ت،بر سازمان
» رض سـازمان بـه مثابـه سيـستم        هاي عقاليي مديريت، بـا فـ       مدل«ها و    اغلب روش 

هـا بـه دليـل       ايـن روش  . انـد  به وجود آمـده   ) 187، ص   1386 فرد،   ترجمه دانايي  ،1هچ(
 بيشتر براي ابعـاد ميـاني و كـالن مـديريت بـه كـار گرفتـه               ،گرا بودن تفكر سيستمي    كل
تجربه مهندسي نشان داده است اسـتفاده از نگـرش سيـستمي در             «ضمن اينكه   . شوند مي

                                                      
1. Hech 
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 ميريجـام  (»هاي تحليلـي دارد     قدرت و منافع بيشتري نسبت به ديگر نگرش        ،يمسائل فن 
هـايي بـا پيچيـدگي و دامنـه تغييـرات        ها در سازمان    اما اين روش   ).6، ص   1998،  1دوتر

 بـراي    بنـابراين،  ؛)190ـ191، صص   1386فرد،    هچ، ترجمه دانايي  (بسيار پايين، كارآيي دارند     
هـاي آن متناسـب      بال انتخابي بود كه با نيازها و ويژگـي        سازمان پيچيده رسانه بايد به دن     

اين مقالـه بـراي يـافتن چنـين روشـي،           . هاي آن را مديريت كند     باشد و بتواند پيچيدگي   
 مـدعي توجـه بـه نـوعي از          ،كـه هـر يـك     را  كـاربرد    هاي سيستمي پر   تعدادي از روش  

ايـن  . كنـد  قايسه مـي با يكديگر مط رسانه   شراي  با توجه به   هاي سازماني هستند   پيچيدگي
، )2ام. دي. اي. اس. اس (تحليل و طراحي سـاخت يافتـه سيـستم         شامل روش    ،ها روش
، )4دي. اي. آر( كـاربرد    توسـعه سـريع   ،  )3پـي . اس. بي (هاي تجاري  ريزي سيستم  برنامه

، مهندسـي   )6دي. اي. او. او (گرا ئتحليل ش   طرح،  )5دي. اف. كيو (برقراري نظام كيفيت  
هاي مختلف بـا      كه در زمينه   هستندهاي نرم    شناسي سيستم  و روش ) 7 ايي .آي (اطالعات

  *.روند ها به شمار مي هاي مديريت و رشد سازمان  روش ازديدگاه سيستمي

  هاي سازمان رسانه از ديدگاه صاحبنظران ويژگي

ابتـدا بايـد    هاي سازمان رسانه و انتخاب روش مـديريت مناسـب،             براي شناخت ويژگي  
ــ   از اكثــر صــاحبنظران ارتباطــات،. دگي در ســازمان رســانه روشـن شــود جزئيـات پيچي

گرايـي و كـنش       باني خبر، كثـرت     مانند ماركسيسم، فمينيسم، دروازه    هاي مختلفي   ديدگاه
، مـك كوئيـل و      8 مالتزكه ماننداند، افرادي    نظر كرده  درباره سازمان رسانه اظهار   اجتماعي  

و ارائـه آنهـا حـول محـور سـازمان رسـانه              هـا   ديـدگاه بنـدي ايـن       نيز به جمع   9ويليامز
هـاي    با استفاده از مطالب اين متخصصان، ابهامـات و پيچيـدگي           ،اند كه در اينجا    پرداخته

  . بندي شده است  طبقه1سازمان رسانه در جدول 

                                                      
1. Mirijamdotter 

2. Structured System Analysis and Design Method (SSADM) 

3. Business System Planning (BSP)       4. Rapid Application Development (RAD) 

5. Quality Function Deployment (QFD)    6. Object-Oriented Analysis Design (OOAD) 

7. Information Engineering (IE)         8. Maltzkeh       9. Williams 

 .شود آنها، اشاره ميهاي معرفي شده با عالمت اختصاري  شناسي از اين قسمت مقاله به بعد به روش *
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  هاي سازمان رسانه بندي ويژگي  طبقهـ1 جدول

  ها طبقه  ويژگي

در درك  افــراد هــاي  و ارزشثير ديــدگاهأتــ  ابهام مسئله

  ادهي به محتو اطالعات و شكل

ــ ــاب و  أتـ ــراد در انتخـ ــاوت افـ ثير درك متفـ

  دهي به محتوا شكل

   قواعد و دستورالعمل شغلينبود  ابهام شغل

   امكان تعريف كامل شغلينبود

  وجود اهداف و نيازهاي متفاوت و گاه متضاد  ابهام هدف

  جايي اهداف   قطعيت و جابهنبودسازش، 

  منابع مختلف اعمال قدرت در رسانه  ابهام در قدرت 

تحوالت بنيادين ناشي از فنـاوري اطالعـات و           افزايش پيچيدگي

  ارتباطات

  ها و هنجارهاي ورودي كثرت اطالعات، ارزش

 

 جزئيـات  دليـل  در سازمان رسانه به پيچيدگي ،دهد  نشان مي1 كه جدول     گونه همان
 عالوه بر ابهام اطالعـات و  ،ر رسانهد.  سياسي اين سازمان استـ اجتماعيمسائل  فراوان  

دهد كه   ثر است و اين موضوع نشان مي      ؤتعريف مسئله، تفسير افراد از آن نيز در نتيجه م         
ها   در تفكيك اهداف و فرهنگ     البته.  در كل غير ساخت يافته است      ،مسئله سازمان رسانه  

نگاه كالن، سازمان   يافته مشخص كرد اما در        هايي را با مسائل ساختار     توان زيرسيستم  مي
ـ رسانه با مسائلي كه تعريـف روشـن ندار         هـاي مختلـف افـراد و        برداشـت نيـز بـا     د و   ن

   .هاي صاحب نفوذ مواجه است گروه
مسائل نرم در برابر مسائل     .  هستند »نرم« عريف، مسائل سازمان رسانه، مسائل    با اين ت  

  . شوند سخت تعريف مي

  هاي نرم تفكر سيستم

  توان فـرض كـرد راه      مي« .باشندستند كه به خوبي قابل تعريف       مسائل سخت، مسائلي ه   
چگـونگي و چيـستي     . كه بايد به آنها برسند    دارند  حل مشخص و تعدادي هدف خاص       

اما مسائل نرم به راحتـي قابـل        . شود اين مسائل در روش تحقيق به سرعت مشخص مي        
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ائل نـرم فكـر     وقتـي بـه مـس     .  سياسـي زيـادي دارنـد      ـ  اجزاي فرهنگي   و تعريف نيستند 
و  ... كنـيم  كنـيم، بلكـه بـه شـرايط مـسئله فكـر مـي               به خود مسئله فكـر نمـي       ،كنيم مي
، 4وژ و 3، لـي 2، گودبرنـد 1كوپري( »كنيم يا نهبتوانيم كاري براي آن  خواهيم ببينيم مي   مي

  ).2، ص 2000
شناسـي متفـاوت      حاصـل دو معرفـت     ،توجه به مسائل در قالب مسائل نرم و سخت        

هـاي سـخت     هاي نرم و تفكر سيستم      تفكر سيستم  كه است   6گرايي  و اثبات  5ييتفسيرگرا
  . كند را ايجاد مي

كننده كـه يكـي      نمايي از ديد دو مشاهده    براي نشان دادن تمايز بين اين دو رويكرد،         
 1 نمـودار  در   ،گيرد هاي نرم را به كار مي      هاي سخت و ديگري تفكر سيستم      تفكر سيستم 

هـاي   تفكـر سيـستم  طبـق  دهد،  همان طور كه اين نمودار نشان مي . نشان داده شده است   
سـازي و مهندسـي      توانند مـدل   هايي است كه مي     جهان مكانيكي و شامل سيستم     ،سخت
هـاي سـخت     ن سيستم امتفكر. استه  مشخصه آن، استدالل در انواع ابزار و هدف       . شوند

مـستقل از  ن و   در خـارج از ذهـ     كنند حقيقت، واقعي است بـه ايـن معنـا كـه              فرض مي 
شود؛  مفهوم پيچيده درك نمي   يك   خود سيستم به صورت      ،در نتيجه . كننده است  مشاهده
. شـوند  ها به عنوان تفاوت بين شرايط موجود و يك شـرايط آرمـاني تعريـف مـي         مسئله

. حـل اسـت    ينـد يـافتن راه  ا فراهم كردن راهنماي سيستماتيك در فر      ،شناسي نقش روش 
ا جستجو براي ابزار جايگزين و سپس انتخـاب مطلـوب بـراي              ب لمعموبه طور   اين كار   

ها بر پايه ايـن      شناسي  اين روش  )1989(،  7به گفته چكلند  .  است همراه ،رسيدن به هدف  
اهداف سيـستم   توان    بنابراين مي  . پيچيده نيست  ،آنچه سيستم است   كه    هستند مفروضات

زي و با استفاده از معيارهاي اعـالم        سا  مدل رارا تعريف و ابزار جايگزين براي رسيدن به آنها          
 سيـستم  شكلترين    كه انتخاب مناسبي از مطلوب     اين امكان را فراهم آورد    د و   كر قياس   ،شده

  ).242ص  ( كنترل و نظارت شود،تواند اجرايي  ميشكلبعد اين . صورت گيرد
  

                                                      
3. Li 2. Goodbrand 1. Couprie 

6. positivism 5. interpretivism 4. Zhu 

  7. Checkland 
 1.  
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  نمايي از تفكر نرم و سخت  ـ1نمودار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )127، ص 1383علي عسگري، (

  
 روابـط  دليـل ئل جهان واقعي به امس. ديآ ميبه وجود نيز  مسائل ديگري  ،اما در عمل  

  .مطالعه شودتعريف و ) بسته(تواند در شرايط ايزوله  پيچيده با محيط نمي
 هميشه بسيار پيچيده بـوده  ،شرايط مديريتي براي به كارگيري روش مهندسي سيستم      

 سيستمي كـه بـا آن درگيـر   «مانند اينكه  ساده و واضحي   هاي  پرسش پاسخ به    دشواريو  
 هميشه يكي از مواردي بوده كه به عنوان مـسئله           »؟كدامندهستيم چيست؟ و اهداف آن      

  .)125 ، ص1383علي عسگري، ( شده است شناخته مي
ـ    مرتب و،كند كه جهان سيستماتيك  فرض نميهاي نرم  تفكر سيستم  ر منظم اسـت؛ ب

 چنـد زاويـه     ،اسـت و مشخـصه آن     » پيچيده «كند كه حقيقت اجتماعي     فرض مي  ،عكس
كننـده، تفاسـير او و       وابسته به مشاهده   ، درك حقيقت  .اندازهاست ها و چشم   بودن ديدگاه 

 ايـن تفكـر     ، در نتيجـه   .كنـد   است كه براي متمركز شدن روي آن انتخاب مـي          موضوعي
 وقتي  را؛ زي  يافتن راه حل نيست بلكه خود تعريف مسئله است         ،واقعي» مسئله «:گويد مي

هاي   و درك ها  به اين ترتيب برداشت   .  راه حل آن نيز حاضر است      ،اي تعريف شود   مسئله

 )سخت( 1كننده  مشاهده

من سيستمي را كه بتوانم مهندسي كنم 

  گيرم زير نظر مي

گيـرم، امـا    من پيچيدگي را زير نظـر مـي   

توانم تحقيق و يـادگيري خـود را بـه            مي

 عنوان سيستم سازماندهي كنم

 يكسيستم: جهان

 سيستم

دنياي واقعي درك شده از سوي 

  گر مشاهده

دنياي واقعي درك شده از سوي 

  گر مشاهده

 سيستميك: فرايند تحقيق
 )نرم (2كننده  مشاهده

 سيستم

 سيستم
 سيستم

 سيستم
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تفـاوت بـين    در مجمـوع    .  وجـود دارد   ،دهد ممكن بسياري از آنچه مسئله را تشكيل مي       
  :طور خالصه چنين استه سخت ب هاي نرم و تفكر سيستم

اي توافـق دربـاره جهـان    هاي مـرتبط بـر   عنوان مدله  هاي سيستم ب   سنت نرم به مدل   
كنـد نـه      اين كار بـه سـمت يـادگيري هـدايت مـي            .هايي از جهان   وابسته است، نه مدل   

راه « نـه  ،توافقـات اسـت   و» موضوعات«بخشي؛ اين سنت به زبان     تسازي يا رضاي   بهينه
  ).765، ص 1985چكلند،  (»ها حل
ـ   ، بر اساس اين تفكر ايجـاد شـده اسـت و در آن             ،»ام. اس. اس« ار اسـتفاده از     در كن
ينـد تحقيـق، خـود، بـه عنـوان يـك            اهاي سيستمي براي يادگيري درباره جهان، فر       مدل

 ، موضـوع ايـن . شود تا قابليت سازگاري با يادگيري حاصل را داشته باشد     سيستم ايجاد مي  
ـ  ،»ام. اس. اس«). 821همان، ص    ( كرده است  »دو سيستمي « را درواقع    »ام. اس. اس« ه  ب

 و به  كند ها استفاده مي   هاي سيستم   سيستم يادگيرنده است كه از مدل      عنوان يك كل، يك   
بـه  « و   »دارنديك فضاي مستقل غير انساني      « ،هاي مفهومي  اين مسئله توجه دارد كه مدل     

ايـن  ). 110، ص   1972چكلنـد،    (»وجودهاي غير انساني براي عملي كردن آنها نيازمندنـد        
  .باشد» بايد«نه براي تجويز آنچه ها فقط براي كمك به يادگيري هستند،  مدل

 بـا پيچيـدگي فـضاي سـازمان         هـاي نـرم    شناسي سيستم  روشتا اينجا، تناسب تفكر و      
هـاي    بندي ويژگـي    در ادامه، الزم است با طبقه     . رسانه، به طور كلي مورد توجه قرار گرفت       

  . تر انتخاب شود هاي مختلف و تحليل آنها در فضاي رسانه، روش متناسب روش

  هاي سيستمي ي روشمعرف

 مهندسي اطالعات 

فينكـل  و  1از سوي جيمـز مـارتين    ) ايي. آي(مهندسي اطالعات   شناسي    چارچوب روش 
هايي است كه فينكل اشتاين در اواخـر دهـه             روش آنمنشأ   و    توسعه يافته است   2اشتاين
، فينكـل اشـتاين و   1981در سـال  . هـا پيـشنهاد كـرد    سـازي داده  ميالدي، براي مدل   1970

 منتشر كردند كـه در آن اصـول   »مهندسي اطالعات«ارتين، به طور مشترك كتابي با عنوان   م
  ).1990مارتين و فينكل اشتاين، (شناسي به تفصيل بيان شده بود  و كاربردهاي روش

                                                      
1. James Martin       2. Finkolstien 
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هـا و     شناسـي از سـوي شـركت        هـاي مختلفـي از ايـن روش         در حال حاضر، روايت   
شناسي   د كه همگي در چارچوب كلي روش      شو  مؤسسات متعدد در سرتاسر دنيا ارائه مي      

گنجند، اما هر يك بنـا بـه مقتـضيات عملـي يـا تأكيـدهايي كـه بـر روي                        مي »ايي. آي«
 را  »ايـي . آي« به گفتـه مـارتين،    . كنند   تفاوت مي  شناسي دارند، با هم     هايي از روش    بخش

شناسـي دقيقـاً مـشخص شـده محـسوب كـرد، بلكـه هماننـد                  نبايد به عنوان يك روش    
  ).همان (هاست شناسي افزار، بيشتر يك رده از روش دسي نرممهن

مـدار قـرار      هـاي داده    شناسـي    جـزء روش   »ايـي . آي«هـا،     شناسـي   بندي روش   در رده 
ها و معين كردن رفتارهـا و   سازي داده  شناسي، تأكيد اصلي بر مدل      در اين روش  . گيرد  مي

واقـع، يكـي از       رد. كنـد   هـايي اسـت كـه پـردازش مـي           مشخصات سيـستم از روي داده     
تأكيـد  دهد، همـين      شناسي را به هم پيوند مي       هاي اين روش    هايي كه همه روايت     ويژگي
  . ها است سازي داده بر مدل

  ها  يافته سيستم تحليل و طراحي ساخت

) ام. دي. اي. اس. اس( تحليل و طراحي ساخت يافته سيـستم          ، روش 1980از ابتداي دهه    
 انگلستان به كار گرفتـه   هاي اطالعاتي در     و طراحي سيستم   ترين روش تحليل    به عنوان مهم  

ـ      1981 اين روش در سال      .شده است  هـاي متعـدد بـه كـار      روژه مقبوليت عام يافت و در پ
هـاي دولتـي    ، ايـن روش بـه عنـوان روش رسـمي در پـروژه      1983 در ژانويـه     .گرفته شد 

ه آن در  چهارمين نـسخ  از آن سال، اين روش مرتب به هنگام شد و   .انگلستان برگزيده شد  
، آژانـس مركـزي مخـابرات و محاسـبات     1980 در اواخـر دهـه   . انتشار يافت 1990ژوييه  

هاي دولتي در انگلـستان   افزار براي سازمان ماشيني كه مسئول آموزش رايانه و تأمين سخت     
  .ها مطرح كرد  براي توسعه سيستم»استاندارد باز«است، اين روش را به عنوان يك 

در ) ام. دي. اي. اس. اس(رسـد كـه روش        بايد گفت چنين به نظـر مـي        در مجموع 
هاي اطالعاتي عمر درازي داشته اسـت و در ايـران    هاي توسعه سيستم    شناسي  ميان روش 

  .رود اي به شمار مي استفاده نيز روش بسيار پر

  هاي تجاري  ريزي سيستم برنامه

هـاي    شناسـي توسـعه سيـستم      يـك روش  ) پـي . اس. بـي (هاي تجاري     ريزي سيستم   برنامه
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 »ام. بـي . آي« مـيالدي از سـوي شـركت         70اطالعاتي است كه نخستين بار در اوايل دهه         
ريـزي   راهنمـاي برنامـه   . ارائه شد و تاكنون نيز از جانب اين شركت پشتيباني شـده اسـت             

 »ام .بـي  .آي«شركت  كه از سوي     »پي .اس .بي«شناسي   هاي اطالعاتي، بر مبناي روش     سيستم
و در تدوين اين بخش نيز از آن اسـتفاده شـده اسـت، مرجـع كـاملي        انتشار يافته   ) 1377(

 ايـن روش را بـراي       »ام. بـي . آي«نخستين بار   .  است »پي. اس. بي«براي آشنايي با مفاهيم     
هاي تجاري داخلي خـود، كـه    گي اطالعاتي سيستم يي و افزونهاغلبه بر پراكندگي، نبود كار    

مجـزا پديـد آمـده بـود،        ها در واحـدهاي سـازماني          و مقطعي سيستم   بر اثر توسعه پراكنده   
  .  كردطراحي

 است كه هـدف اصـلي خـود را          ينگر شناسي كالن   روش  حقيقت،  در »پي. اس. بي«
از همـين رو، تأكيـد   . دانـد  ريزي براي دستيابي به يك سيستم جامع در سازمان مي          برنامه
سـنجي و    هـا يعنـي امكـان      سيـستم  چرخـه حيـاتي توسـعه         بر مراحل ابتـدايي    آنعمده  
هـاي   شناسـي   بـا روش ،شناسـي  ها، اين روش   ي سيستم اجرا در مرحله    .ريزي است     برنامه

بنـدي   شناسـي در دسـته      ايـن روش  . افزار، قابل تلفيق و تكميل اسـت       مختلف توسعه نرم  
گيـرد، زيـرا      مدار قرار مي    هاي فرايند   شناسي  هاي ساخت يافته، در رده روش       شناسي  روش

 بـر شناسـايي و تحليـل        »پي. اس. بي«سازي اطالعاتي يك سازمان، تأكيد عمده          مدل در
  .فرايندهاي كاري است

  كاربردشناسي توسعه سريع  روش

شناسـي بـه معنـاي      بـيش از آنكـه يـك روش    )دي. اي. آر(روش توسعه سريع كـاربرد      
خته هـاي شـنا    شناسـي  مصطلح آن باشد، همواره به عنوان بخش مكملي از برخـي روش           

توســعه فنــاوري  را بــه عنــوان »دي. اي. آر«واقــع امــروزه   در.تشــده تلقــي شــده اســ
 بـا  .شناسـند  افزارهـاي اطالعـاتي مـي    هاي اطالعاتي و بويژه روشي براي تهيه نرم  سيستم
افـزار   هاي مسلط مهندسي نرم ي در گرايشفناور جامعيت و نفوذ اين دليلبه  اين،  وجود  

مـستقل، در نظـر   شناسـي   است كه آن را همچون يك روش    ميالدي، شايسته    90در دهه   
  .گرفت
 از سـوي   شناسـي مهندسـي اطالعـات        نخستين بار در چارچوب روش     »دي. اي. آر«

 از همگرايي دو روند بـه وجـود         »دي. اي. آر«). 1990مارتين،  (جيمز مارتين مطرح شد     
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 و 90و اوايل دهـه   80 سرعت فزاينده و تالطم انجام امور تجاري در اواخر دهه            .1: آمد
 حمايـت از ارتقـا و       به منظـور  قدرت   هاي پر  رايانه قابليت دسترسي به ابزار متكي به        .2

   ).109 ، ص1384، ريگعلي عس جعفري و، نوري(» ها نگهداري آسان سيستم
هـا    توسـعه سيـستم    در رهيافـت سـنتي      موفق نبودن  داليلمارتين در تحليل خود از      

  :ها مؤثر دانست عوامل زير را در اين ناكامي
 بر طـي مرحلـه بـه مرحلـه چرخـه            ،طوالني شدن روند توسعه؛ رهيافت سنتي     ) الف

بـرداري تـشكيل      و بهره  اجراريزي، تحليل، طراحي،     ها كه از برنامه     سيستم حيات توسعه 
در هاي گسترده، رونـد توسـعه سيـستم           در سيستم  ،ورزيد و از اين رو     شد، تأكيد مي   مي

هـا بـه درازا      هـا و در برخـي مـوارد سـال           ماه ،اده از محصول نهايي   تا توليد و استف    عمل
در اين مدت، محيط عمل سازمان و ساختار، اهـداف و عملكـرد درونـي آن        . انجاميد  مي

يي محـصول نهـايي ايـن       اشد كه در نهايت ميزان كـار       دستخوش تغييرات گاه عميقي مي    
  .ساخت روند را به طور جدي با ترديد مواجه مي

هـاي   شناسي  روش ت نداشتن كاربران نهايي؛ با وجود همه تمهيداتي كه در         مشارك) ب
 بـراي مـشاركت كـاربران در رونـد توسـعه      مهندسي اطالعـات ساخت يافته و بويژه در   

 در مراحل تهيه سيـستم  ربرانا نبودن عملي كها انديشيده شده بود، به دليل درگير       سيستم
دكننـدگان محـصوالت، ايـن مـشاركت در         ييان به منابع اطالعـاتي و تأ      آن نقش   كاهشو  

  .يافت عمل تحقق نمي
از هاي اطالعاتي گسترده، هـر سيـستم         دهنده؛ در سيستم   هاي توسعه  بزرگي گروه ) ج
نـويس، مـستندساز و      هايي متشكل از تعداد زيادي تحليلگر، طراح، برنامـه          سيستم طريق

 در ميان خود شـبكه      ن،اشماري از متخصص    چنين تركيب پر   .يافت  مشاور فني توسعه مي   
 بـا وجـود   ها را    كردند كه مديريت پروژه    اي از ارتباطات كالمي و كتبي برقرار مي        پيچيده

نتيجه نهايي را بسيار پـر هزينـه و   دستيابي به پيشرفت ابزار كنترل پروژه، بسيار دشوار و   
   ).همان(ساخت  بر مي زمان

واقـع،    در . مشكالت پديد آمـد    اي غلبه بر اين    تالش بر   در راستاي  »دي. اي. آر«ايده  
يند بار ديگر بـه كـاربر   ا توجه را از فرآورده و فر    مورد نظر، هاي   مارتين براي ابداع روش   

هـا،    ساخت و بـراي درگيـر سـاختن كـاربران نهـايي در رونـد توليـد سيـستم                  معطوف  
 در بخـش وسـيعي      »دي. اي. آر«هاي   امروزه اصول و ايده    .سازوكارهايي را طراحي كرد   
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افزار به كار گرفته شده و به پيدايش رده بسيار وسـيع و             بزار و محصوالت توسعه نرم    از ا 
به دليل آنكـه   .هاي ديداري انجاميده است  محيطبا عنوانافزار،   موفقي از ابزار توسعه نرم    

هـا باشـد،     بيش از آنكه يك راه حل تجويزي مشخص براي توسعه سيستم        »دي. اي. آر«
هـاي مختلـف بـه     شناسـي  در چارچوب روش  است كه    عملي   اي از راهكارهاي   مجموعه

هـاي   شناسـي  سادگي جزء يكـي از دو گـروه روش        ه  توان ب  شود، آن را نمي    كار بسته مي  
 را يـك  »دي. اي. آر«به همين دليل شايد بهتر باشـد      . بندي كرد   مدار طبقه   مدار يا داده    فرايند
  . آوردركت كاربران نهايي به شمارسازي با تأكيد ويژه بر مشا شناسي مبتني بر شبيه روش

  )دي. اف. كيو( كيفيتبرقراري نظام 

در  )دي. اف. كيـو  ( يـا برقـراري نظـام كيفيـت    گسترش كاركردهاي كيفيت  مفاهيم اوليه 
ســازي   در كارخانــه الســتيك1 پروفــسور يــوجي آكــائواز ســوي ، در ژاپــن1966ســال 

ـ  4ا ايشي هـار   از سوي  3در شركت ماتسوشيتا   ،1969در سال    و    ارائه 2بريجستون  كـار ه  ب
  .فتاي توسعه  شد ورفتهگ

  )آي. او. او(گرا  ئشناسي تحليل ش روش

هـا باشـد، يـك     شناسي مشخص براي توسعه سيـستم   بيش از آنكه يك روش    ،گرايي ئش
 .هاسـت   سـازي و سـاخت سيـستم        يك قالب فكري براي مدل     ،رهيافت و يا فراتر از آن     

نويسي پديـد آمـد     ابتدا در حوزه برنامه،ظر تاريخيهمچون رهيافت ساخت يافته كه از ن 
 در ،گـرا نيـز در آغـاز    ئهاي تحليل و طراحي تعميم يافت، رهيافت شـ  و سپس به حوزه   

ها كه بـه طـور خـاص بـراي      اساس اين زبان. نويسي توسعه يافت هاي برنامه قلمرو زبان 
 بودنـد، بـر     سـازي و هـوش مـصنوعي طراحـي شـده           هايي در زمينه شبيه    ساختن برنامه 

  . بودستقرمها  تصويرسازي قلمرو كار بر مبناي اشيا و كالس
گرايي در حـوزه تحليـل و طراحـي سيـستم، بعـدها              ئهاي ش  تعميم و گسترش ايده   

                                                      
3. Matsoshita 2. Brigeston 1. Yoji Akao 

  4. Ishihara 
 1  
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را هـايي    شناسي  روش 4 و يوردون  3، كود 2، فايراسميت 1 چون بوچ  افرادي. صورت گرفت 
گـرا در    ئ تحليل و طراحي شـ     .ندها طراحي كرد    ها بر مبناي اين ايده     براي توسعه سيستم  

   .، شرح و بسط زيادي پيدا كرده است ميالدي90دهه 
انـد،   گرايي طـرح شـده     ئهاي ش  هاي متعددي در خانواده روش     شناسي چند روش  هر

 در اينجا براي تشريح مفاهيم اساسـي و مراحـل           .ها در اصل يكي است      اساس اين روش  
هاي مطرح ايـن خـانواده يعنـي         شناسي وشگرايي، يكي از ر    ئتوسعه سيستم بر مبناي ش    

 از سـوي   ،شناسي  اين روش  .انتخاب شده است  ) اي. او. او(گرا   ئ ش تحليلشناسي   روش
  . است طراحي شده1991 در سال ،كود و يوردون

  هاي سيستمي  هاي روش مقايسه ويژگي

 2 جـدول هاي آنها در  هاي معرفي شده، ويژگي هاي روش  با توجه به مباني، مفاهيم و فنون      
، رضـاييان،   1377  ترجمـه پيروزفـر،    ،6 و گودلند  5شورتآ (.شود در كنار هم قرارداده مي    

، چكلنـد و    1379افـزاري گلـستان،       ، شركت مهندسـي نـرم     1386، سنداني كاشي،    1386
  آگـاهي از ايـن     )b 1990 و چكلند و شـولز،       a 1990،  8، چكلند و شولز   1986،  7يسديو

 از  ،هـا  كند تا ايـن روش      كمك مي  ي ذكر شده  ها روشهر يك از      خصوص ها در  ويژگي
  .شناسايي شوند و مورد مقايسه قرار گيرندهاي مختلف  جنبه

  
  
  
  
  

                                                      
3. Kood 2. Firesmith 1. Bouch 

6. Goodland 5. Ashort 4. Yordon 

 8. Scholes 7. Davies 
 1  
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  هاي مديريت سيستمي هاي روش مقايسه ويژگي ـ2 جدول

معيارها

  ها روش
SSM  

  ام. اس. اس
IE 
  ايي. آي

SSADM 
  ام. دي. اي. اس. اس

BSP 
  پي. اس. بي

RAD 
  دي. اي. آر

QFD 
   دي.اف. كيو

OOAD 
دي. اي. او. او

  يافته ساختاريافته ساختار  ساختار يافته  يافته  ساختار  يافته  ساختاريافته غير ساختار  نوع مسئله

ساختار 

يافته و قابل 

تقسيم به 

  ها شي

  فضاي مسئله
مبهم و 

  پيچيده
  روشن  روشن  روشن  روشن  روشن  روشن

 ناكامي

  مورد توجه
  فرايند  انطباق  فرايند  انطباق  فرايند  انطباق  انتظار و تعامل

  هدف نهايي

يادگيري و 

اصالحات 

ناشي از آن در 

راستاي اهداف 

  سازمان

اهداف 

  سازمان
  تحليل فني سيستم

اهداف 

  سازمان

به 

رساني  روز

سريع 

سيستم و 

متناسب با 

  تغييرات

كيفيت 

  محصول

تحليل فني 

 با سيستم

  سازي شبيه

معيارهاي 

  راهبردي

 ،اثربخشي

يي و اكار

مردهي ث

  اخالق ظرافت

  يياكار  ياكار  يياكار  يياكار

اثربخشي، 

 ثمردهي

بخشي از (

  )يياكار

  يياكار

نيازهاي 

  تحقيق

استنباط و 

  تعامل

تحليل و 

  طراحي
  تحليل و طراحي

تحليل و 

  طراحي

تحليل و 

طراحي 

  جمعي

استنباط، 

مديريت، 

رديابي و 

  بندي رتبه

تحليل و 

  طراحي

افراد مورد 

  توجه
  مديران  نفعان همه ذي

تعداد بسيار كمي از 

  كاركنان
  مديران ارشد

كاربران و 

  مديران

مشتريان و 

  دهندگان توسعه

تعداد بسيار 

كمي از 

  كاركنان

  نوع توجه 

  به افراد

ايجاد حس 

  وجود مسئله

يادگيري در نياز 

به تغيير و 

  تعامل با آن

  رساني اطالع
  رساني اطالع

  گرفتن اطالعات

  رساني اطالع

  دهي گزارش

كاري هم

در طراحي

گرفتن 

اطالعات و 

  ها خواسته

رساني اطالع

گرفتن 

  اطالعات
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  نيازهاي مديريت در سازمان رسانه

اسـت   سازمان رسانه    هاي  ها و پيچيدگي    شناخت ويژگي   اين مقاله، كمك به    اصليهدف  
بـا اطالعـاتي    .  تعيين شود  آنها در    اولويت استفاده از روش   تا متناسب با اين مختصات،      

هاي   نياز ـ  آمده است1 كه خالصه آن در جدول ـ هاي سازمان رسانه داريم ويژگيكه از 
هاي سازمان رسانه با تفصيل        در اين بخش از مقاله، ويژگي      .شود سازمان رسانه تعيين مي   

  :گيرد بيشتري مورد توجه قرار مي
 ختار يافته، تعريف مـسئله روشـن اسـت و تعـابير افـراد              در مسائل سا   :نوع مسئله . 1

بـه   پيش از اين گفته شد كه. مختلف از آن يا نزديك به هم است يا اهميت زيادي ندارد           
  .  غير ساخت يافته است،مسئله رسانه روشن نيست و بنابراين ،در رسانهدليل ابهام 

 جزء قطعي سازمان رسانه است و اين پيچيـدگي از ابهـام    ، پيچيدگي :فضاي مسئله . 2
 پـس  .شود ل و نيز منابع مختلف فشار و قدرت ناشي مي         اطالعات، ابهام هدف، ابهام شغ    

 . مبهم و پيچيده است،فضاي رسانه

انطباق  ناكامي اهميت   ، در فضاي روشن و مسائل ساخت يافته       : مورد توجه  ناكامي. 3
، ترجمـه اعرابـي،    1كـالرك (يعني موفق نبودن در انطباق با اهداف از قبـل تعيـين شـده               

شـورت  آ(معناي موفق نبودن در پيشبرد فرايند توسعه        به  و فرايند   ) 93ـ94، صص   1388
بـه معنـاي   انتظار  باالتر و اهميت ناكامي) 52ـ53، صص   1377و گودلند، ترجمه پيروزفر،     

، صـص   1382كالرك، ترجمـه اعرابـي،      (موفق نبودن در برآوردن انتظار افراد از توسعه         
 تـر اسـت     پـايين  )همان(تبط   به معناي موفق نبودن در تعامل با افراد مر         و تعامل ) 95ـ96

 .ثير زيادي در نتيجه نـدارد أزيرا تعابير افراد از مسئله و توسعه يا به هم نزديك است يا ت         
هـاي   روش. شـود  ميتعامل و انتظار بيشتر      ناكامي اهميت توجه به     ،اما در فضاي پيچيده   

مهندسي سيستمي با فرض سـاخت يافتـه بـودن همـه مـسائل و فـضاها در بـسياري از                
از ديـدگاه   « .شوند هاي توسعه سيستم دچار ناكامي مي      حقيقات عملي مديريت يا پروژه    ت

هـا در توسـعه     هاي توسعه، يكي از داليل اصلي برخي ناكامي        كنندگان در پروژه   مشاركت
ي ا رايانـه اينكه با وجـود    ). 28 ، ص همان(» اعضا بوده است  نداشتن  ها، مشاركت    سيستم

توانستند بـه راحتـي از آن اسـتفاده كننـد و تـرجيح               نميكنندگان   شدن سيستم، مشاركت  

                                                      
1. Clark 
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هـاي   دادند به همان ارتباطات كاغذي تكيـه كننـد؛ اينكـه كاركنـان، طراحـان سيـستم         مي
ناميدند، زيرا لغات مورد استفاده آنها آن قدر پيچيده بـود         مي »1هاي آهني  آدم« را   اي  رايانه

آمـد   كه كاركنان از سيستم خوششان نمي     اند؛ و حتي اين    كه انگار از يك سياره ديگر آمده      
 ).63ـ65همان، صص ( و منتظر بودند شكست بخورد

طلبد كه توانايي    گويد در شرايط پيچيده، چون محيط واكنشي پيچيده مي          مي 2مينتزبرگ
 مجبـور  ،دهـد  مدير را در درك آنچه در حال انجام است به شدت تحـت فـشار قـرار مـي             

موفقيـت   ، نوعي راهبرد جمعي،تحت اين شرايط. كيه كندخواهد شد به ديگران اعتماد و ت   
  ).190ـ191صص  ،1386 فرد،  ترجمه داناييهچ،به نقل از (آميزتر است 

: عبارتنـد از  كننـد،     دنبـال مـي    ،هاي گفته شده   روشكه    نهايي اهداف :هدف نهايي . 4
سـريع و  رسـاني   بـه روز ،  باال بردن كيفيت  ،  برآوردن اهداف سازماني  ،  تحليل فني سيستم  
 . تحقيـق رشد كاركنان و اصالحات متناسب با آن در راستاي اهداف      ،  متناسب با تغييرات  

 اما تحليل فني سيـستم در مـواردي كـه    .مفيد باشندرسانه توانند براي  ميهمه اين موارد    
 بـه  ،ند هـست مسئله ساخت يافته نيست و با توجه به ابهـام مـسئله، اطالعـات نيـز مـبهم        

طـور كـه گفتـه       يي است و همان   ا زيرا توجه اصلي آن به كار      شود  نميواقع  تنهايي مفيد   
نبـود  كـه    بخـصوص در شـرايط پيچيـده         ؛شود  به اثربخشي منجر نمي    يي لزوماً ا كار ،شد

رسـاني سـريع سـاختار و         به روز  .تواند نتيجه معكوس هم بدهد      برنامه كالن براي آن مي    
ـ    آغـاز ن   مانندمحصول نيز در رسانه در موارد بحراني         گ يـا وقـوع حـوادث       اگهـاني جن

 وجـود   دليـل  بـه    ، اولويت برآوردن اهداف سازماني نيز در مرتبه بعـد         .طبيعي الزم است  
چـه اهميـت بـرآوردن     آيـد، اگـر   اهداف متعدد و متعارض در سازمان رسانه پـايين مـي     

؛ به دليل وجـود اهـداف مخـتلط و پيچيـدگي بـاال در محـيط            اهداف سازماني برجاست  
گويد بهتر است به سمت راهبرد جمعي و اعتمـاد بـه     ور كه مينتزبرگ مي   ط  همان ،رسانه

رشـد كاركنـان و اصـالحات        هدف نهـايي شـامل       سطوحافراد پيش رود كه با توجه به        
باال بردن كيفيت محصول نيز هميـشه در كنـار          .شود  مي متناسب با آن در راستاي اهداف     

  .دها و هر سازمان ديگر اهميت دار اهداف اصلي رسانه
هـا بـه شـمار       ترين معيار فعاليت   معمول اثربخشي مهم  به طور    :معيارهاي راهبردي . 5

                                                      
1. androids       2. Mintezberg 
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 بخـصوص افكـار     ،نفعـان خـارج از سـازمان در رسـانه           اما با قدرت گرفتن ذي     .رود مي
چه بـا افـزايش     اگر.كند  توجه به معيارهاي اخالق و ظرافت نيز اهميت پيدا مي       ،عمومي

 ،تـوان گفـت مفهـوم اثربخـشي در رسـانه            اين موارد مي   ها در  مطالبات عمومي از رسانه   
 .ه اين معيارها گسترش يافته استهاي خدمت عمومي ب بويژه رسانه

ثير و نفـوذ قـدرت مـديران، كاركنـان، مخاطبـان و       أ با توجه به ت    :افراد مورد توجه  . 6
 مـوارد قدرت، در نظر گرفتن همه ايـن  ) سطح و منابع (ثر بر رسانه و ابهام      ؤساير منابع م  

 .در رسانه در اولويت قرار دارد

 اهـداف و كارهـاي    ،ابهـام مـسئله و شـغل و اينكـه در رسـانه            : نوع توجه به افراد   . 7
 كـه از رسـانه بـه عنـوان      گونه دهد كه همان   كننده محتوا نيست، نشان مي     سازماني تعيين 

د شـرايط    تعامل نزديك با افـراد در توسـعه يـا رشـ            ،رود  اي اجتماعي انتظار مي    مجموعه
همكـاري در   و  حس وجود مـسئله و تعامـل بـا آن        ايجاد كه شامل     است امري ضروري 

گيـري را منحـصر بـه خواسـت           تـصميم  ،ضمن اينكه پيچيدگي شرايط   . شود  مي طراحي
ثر در ؤكند و اين نياز وجود دارد كـه همـه افـراد مـ     هاي سازماني نمي   مديران و بخشنامه  

 . رشد سازمان داشته باشند بهراهبرديگيري در سطوح مختلف، نگاهي  تصميم

  انتخاب روش مناسب براي مديريت سازمان رسانه

 نـشان   3هـا، در جـدول        هاي رسانه با روش مناسب براي تحقق اين خواسته          تناظر خواسته 
.  مقـام اول را داراسـت      »ام. اس. اس«به اين ترتيب، به طـور مـشخص، روش          . شده است 

هـا وابـسته اسـت، در        ه است و درك آن به انـسان       فرض اين روش كه جهان خارج پيچيد      
ـ فرهنگي بودن آن، ديدگاه متناسبي براي شـناخت شـرايط بـه              رسانه، با توجه به اجتماعي    

 در عين حال كـه فـضا و مـسائل غيـر سـاخت        »ام. اس. اس«شناسي    روش. دهد  دست مي 
خـود در تحقيـق و      دهد، با ديدگاه سيستمي       يافته و غير سيستمي رسانه را مد نظر قرار مي         

دهـد كـه آنـان را از گـم شـدن در               نگر بـه مـديران و كاركنـان مـي           پيشبرد آن، نگاهي كل   
ــ فرهنگـي دارد،      با توجه به اينكه رسانه، شرايطي اجتماعي      . سازد  پيچيدگي شرايط رها مي   

  .گذارد تقويت اين ديدگاه در كاركنان و مديران بر فعاليت و توليد در رسانه اثر مستقيم مي
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   در مديريت سازمان رسانهانتخاب روش ارجح ـ3 جدول

  روش مناسب  نياز رسانهنوع   ها روش

  ام. اس. اس  غير ساختار يافته  نوع مسئله

 ام. اس. اس  مبهم و پيچيده  فضاي مسئله
 ام. اس. اس  انتظار و تعامل  شكست مورد توجه

  هدف نهايي

آن   رشد كاركنان و اصالحات متناسب با

  دافدر راستاي اه

  باال بردن كيفيت

  :به ترتيب اولويت

  ام. اس. اس

 دي. اف. كيو

  اثربخشي اخالق ظرافت  معيارهاي راهبردي
 ام. اس. اس
  دي. اف. كيو

  ام. اس. اس  نفعان همه ذي  افراد مورد توجه

  نوع توجه به افراد
   حس وجود مسئله و تعامل با آنايجاد

  همكاري در طراحي

  ام. اس. اس

 اي. دي. آر

  
 كاركنان نيز   به مديران بلكه    بهنه تنها   نگري     و كالن  »ام. اس. اس«روش  گرا بودن    لك

گيري  هاي تصميم  موقعيتو همچنين وجود     رسانه   شرايط يپيچيدگي باال . كند كمك مي 
 نگـاه كـالن و شـناخت موقعيـت فعلـي و مطلـوب             داشتن   ،كاركنان در سطوح مختلف   

هـاي هدفمنـد و در       اي را بـه تـصميم       سليقه هاي تصادفي يا    تصميم ،)هاي مفهومي  مدل(
ــد   نزديــك مــيراهبردهــاجهــت  ــده . كن ــن »ام. اس. اس«هــر دو بخــش يادگيرن  در اي
هم بخش اول كـه اطـالع يـافتن افـراد از تـصاوير غنـي                . آيند ها به كار مي    گيري تصميم

 به تفكـر و مقايـسه تـصوير غنـي     راديگران يا همان ترسيم وضعيت فعلي است و افراد          
دارد و هم بخش دوم كه بخش اصلي يادگيري اسـت و             مي  ديگران و يادگيري وا    باخود  

آل بـراي   هاي مفهومي كه البته فقط مـدلي ايـده        مدل( با مقايسه وضعيت فعلي و مطلوب     
ـ     رشد است و نه لزوماً     بـه درك اصـالحات الزم كمـك    ) دسـت آيـد  ه  چيزي كه بايـد ب

  .گذارد ثير ميأكند و بر تصميمات ت مي
، تحليلـي متفـاوت از   »تحليل وضعيت موجود«ين روش با دادن معنايي اجتماعي به  ا

دهد و توجه افـراد و مـديران    هاي ساخت يافته ارائه مي     وضعيت موجود نسبت به روش    
 به طـور غيـر رسـمي در رونـد           اغلبكند كه    هاي ديگري از سازمان جلب مي      را به اليه  
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 ،ضـمن در . دهـد  يچيدگي سازمان را افزايش مـي      به آنها پ   بي توجهي ثرند و   ؤها م  فعاليت
دهـد و    اجازه توجه به ابعاد رسمي سازمان را نيز مي        ،گرايي پايبندي اين روش به سيستم    

  . زند آنها را يكسره كنار نمي

  گيري نتيجه

توان نيازهاي   ميبا استفاده از اين روش      نشان داد كه     »ام. اس. اس«شناسي    بررسي روش 
نگر براي مـديريت آن      رد و ديدگاهي كل   كاي سازمان رسانه را درك      ه ناشي از پيچيدگي  

و  انـواع تحقيقـات در مـديريت رسـانه           كـه  كنـد  مـي ايـن كـار كمـك       . آوردبه دسـت    
 جهـت گيرنـد و در       »ام. اس. اس«بـا اسـتفاده از      دهـي عناصـر ارتبـاط جمعـي           سازمان

يريت دانـش در    دهـي مـد    تواند در شـكل    اين موضوع مي  . ديدگاهي يكپارچه معنا شوند   
جمله مديران   دهي جايگاه انواع تحقيقات در ذهن افراد از        رسانه به طور كالن و در شكل      

 ثر باشـد و بـه خـوبي       ؤهـا مـ    و كاركنان و در نتيجه تقويت نگـاه راهبـردي بـه فعاليـت             
  .دستاوردهاي علوم ارتباطات را به كار گيرد

 مواردي خاص و معـين در  توان در هاي ساخت يافته سيستمي مي  ضمن اينكه از روش   
هاي ساخت يافته سازمان رسانه استفاده كرد؛ امـا ايـن اسـتفاده نيـز در صـورتي        زيرسيستم

اي   تواند به دستيابي به اهداف سازماني كمك كنـد كـه اول، در راسـتاي ديـد و برنامـه                     مي
يگـر،  به عبارت د  . نگر باشد و دوم، در ارتباط با سيستم اجتماعي سازمان تكميل شود             كالن

با تركيب  با توجه به اين نتيجه،      البته  .  و در ذيل آن    »ام. اس. اس«در تركيب با روشي مانند      
  .ها را باال برد وري استفاده از روش  بهرهتوان شان، مي با توجه به جايگاهها  روش
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