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  62-35صص ،39، پياپي 1390بهار و تابستان  -دين و ارتباطات، سال هجدهم، شمارة اولپژوهشي  -دوفصلنامه علمي
  

  ؛اجتماعي مسئوليت ةنظري
  رسانه مثابه        به سازمان ةاستعار ةمفقود ةحلق

  11/08/1389  :تاريخ دريافت                                                                                     ∗فرد        ييدانا حسن 
  18/010/1389  :تاريخ پذيرش                                                                              ∗∗مجرد ييبابا حسين 
   ∗∗∗صفري محمد 

  
   چكيده
 ،يندافر آن در كه است سازي        استعاره راهكارها بهترين از يكي ،ها                پديده شناخت براي
 تر        شده        شناخته كه ديگري ةپديد با را آن شباهت وجه است الزم اي        پديده هر تبيين براي
 را زيادي هاي        استعاره سازمان شناسايي براي مديريت علم دانشمندان .كرد بررسي ،است
 بوم ،فرهنگ ،زنده موجود ،ماشين مثابه        به را سازمان اينكه جمله از ؛اند        كرده مطرح
 .است دانسته رسانه مثابه        به را سازمان ندهويسن ،مقاله اين در .اند        كرده تلقي ...و نقاشي

 قبال در سازمان و رسانه براي كه داند        مي مسئوليتي در را تمثيل اين وجه ترين        مهم اما
 آن همانا استعاري نگاه جدي آسيب كه داشت توجه بايد البته .است متصور اجتماع
 ديد هم پديده يك شناخت در ؛ زيرا»نيست اين جز و است اين« بگوييم كه است
 از اي        مجموعه هميشه لذا .بايستگي نگر        كلي ديد هم و دارد شايستگي نگر        جزئي
 در مقالهاين  .كرد خواهد تكافو سازمان جمله از پديده يك شناخت در را ما ،ها        استعاره

 كه واسطي آن اما .كند تلقي رسانه مثابه        به را سازمان ،استعاري نگاهي در تا است آن پي
  .است اجتماعي مسئوليت ةنظري همانا ،دهد        مي سامان را استعاره اين

  كليديواژگان 

  اي        رسانه سازمان ،رسانه ،سازمان اجتماعي مسئوليت ،استعاره ،رسانه اجتماعي مسئوليت

                                                            
 hdanaee@modares.ac.ir                    دانشگاه تربيت مدرس دانشيار دانشكدة مديريت و اقتصاد، ∗
 babaii@isu.ac.ir                             دانشگاه عالمه طباطبايي ،مديريت دولتيدكتري دانشجوي  ∗∗
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  مقدمه

 در كه نظريه اين .دارد اي    ويژه جايگاه اجتماعي مسئوليت نظريه ارتباطاتي ادبيات در
 اميدهاي و بيم محمل ،هاست    رسانه ليبرال ةنظري ةدييزا ها        رسانه هنجاري هاي        نظريه
 دامان زاينده و پويا حركتي در نگرش همين اما .است بوده رسانه ساحت در يفراوان

 ،رو    ازاين .است گذارده نيز مديريتي ادبيات بر ژرف يياهاثر و كرده متأثر نيز را مديريت
 .كنيم تلقي رسانه مثابه    به استعاري نگاهي در را سازمان تا كرده فراهم را خوبي محمل
 سازماني و گروهي ،فردي رفتارهاي جمعي ارتباطات وسائل گسترده حضور امروزه
 به توجه شك    بي .است داده قرار تأثير تحت ازپيش    بيش اجتماعي تعامالت در را انسان
 كاربردي ساحت در گوناگون بنيادين و نظريهاي         رويكرد گرفتن نظر در بدون معنا اين

   .بود نخواهد مثمرثمر
 و بايدها به كه آيد    مي شمار به اجتماعي ةفلسف از اي    شاخه هنجاري نظريات

     اقتصادي و سياسي     ،    فرهنگي ،    اجتماعي نظامة پاي بر ها    رسانه     عملكرد     نبايدهاي
 ،رسانه نهاد گيري    شكل در كه است جهت آن از ها    نظريه اين اهميت .پردازند    مي

 مبناي .كند    مي ايفا را مهمي نقش گران    كنش و اجتماعي هاي    سازمان ،مخاطبان انتظارات
 ،سيبرت فردريك اثر »مطبوعاتة نظري چهار« كالسيك كتاب در توان    مي را نظريات اين

 اقتدارگرايي كلي مبناي دو سيبرت .دكر تدقيق و بررسي شرام ويلبر و پيترسون تئودور
 در( اجتماعي مسئوليت دوگانههاي         قرائت و داده قرار تأكيد مورد اثر اين در را ليبرالي و

 به را )اقتدارگرايي نظريه راستاي در( شورويهاي     رسانه و )ليبرالية نظري راستاي
 حاصل كتاب اين بنيان ،بنابراين ؛است كرده واگذار شرام و پيترسون خود همكاران

 اقتصادي بخش سفارش به گواينكه ،است بوده سيبرت نگاه از متأثر و نظري دقت
 استمرار اثر اين از بعد هنجاري نظريات .است شده انجام نيز كليسا جهاني شوراي

 تجربه را تحوالتي و تغييرات ،بوده نيز زمانه اوضاع از متأثر كه گريخته    جسته و يابد    مي
 اين همچنان ،وصفبا اين  .گردد    مي ختم اقتضايي نگرش به ،نهايتدر  تا ندك    مي

 واقع جمعيهاي     رسانه انمتولي و نظران    صاحب توجه مورد جهان جاي    بهجا در نظريات
 سال از كه رود    مي شمار به اندانشمند اين از يكي لياكو    مك دنيس .شود    مي و شده
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 را تازه مباحثي و موضوعات و هكرد بازنگري را هنجاري نظريات بارها تاكنون 1983
  .است افزوده بدان

 مسئوليت نظريه ،ويژه    به و هنجاري نظريات تكوين زمينه به توجه ميان اين در
 بستري در نظريات و مفاهيم اساساً گواينكه .است برخوردار وااليي اهميت از اجتماعي

 و مبادي از ها    آن كردن تهي و واژگان كردن جدا .گيرند    مي شكل ها    زمينه همين از
 فرهنگي فضاي هر در را مفاهيم سان    بدين توان    مي كه است ساده قدري    هب شان    مباني
  .كرد اراده آن در را معنايي هر و كرد استفاده آنان مولد فضاي با معارض حتي

اي     رابطه طبق شذات حددر  جمعيهاي     رسانه در اجتماعي مسئوليت فلسفي آيين
در حد  ها    رسانه كه دارد مسيري ايجاد در سعي ،كند    مي برقرار ليبراليسم مباني با كه

 مفهوم اين .نندك عمل جامعه قبال در خود مسئوليت به دولتي كنترل از دوره ب امكان
 لفظي و پرطمطراق آييني عنوان    به، شد ها    رسانه نظرية صحن در تحول موجب گرچه
 همين .گرفت قرار استفاده مورد نيز اجتماعي و انساني علومهاي     حوزه ديگر در جذاب

 مثابه    به نظري نگاهي را سازمان تا شد قوي اي    استعاره نضج و تكوين ساز    سبب امر
  .كند تلقي رسانه

 بر اين متوقف پديده يك از كامل شناخت كه گفت بايد استعاري نگاه ضرورت در
 تدقيق مورد نگر    كالن البته و تحليلي نگرشي با را پديده آن گوناگون جهات كه است
 نگر    كالن نگاه و كند    مي تكميل را شناخت از بخشي جزئي و تحليلي نگاه .ادد قرار

 نگر    جزئي رويكردي سازي    استعاره يندافر .است شناخت از ديگري بخش تأمين متكفل
 در استعاري نگاه كه روست همين از .پردازد    مي پديده يك بررسي به بعد يك از و دارد
 ذهن كه معنا اين به .كند    مي ايجاد نيز اخالل آن در ،است مؤثر شناخت در اينكه عين
 .كند    مي دور جهت چندين از و نزديك جهت يك از پديده يك شناخت براي را انسان
 يك از انسان براي را تامي و كامل شناخت استعاري نگاه كه داشت انتظار نبايد لذا

  .كند ايجاد موضوع
 .است كرده تلقي رسانه مثابه    به را سازمان سازي    استعاره يندافر يك در مقاله اين 

 در دو هر مسئوليت ،گرفته قرار توجه مورد رسانه و سازمان شباهت براي كه وجهي اما
   .است اجتماع قبال
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 هاي    سازي    استعاره از هايي    مثال و تعريف استعاره ،مقاله ابتداي در ،بنابراين
 تفكر هاي    محدوديت ،ادامه درو  شده بيان سازمان درباره مديريت علم دانشمندان
 از برخي رسانه مثابه    به سازمان هاستعار توضيح در ،سپس .است گشته تبيين استعاري
 سازمان و رسانه اجتماعي مسئوليت آنكه ديگر و شده بيان مفهوم دو هر هاي    شباهت
 و سازمان ميان واسط ةحلق عنوان    به اجتماعي مسئوليت ةنظري ،نهايت در و شده بحث
  .است گرفته قرار واكاوي مورد رسانه مثابه    به سازمان استعاره به دهي    شكل در رسانه

  استعاره تعريف

 هم ؛ زيرا)Morgan, 1993( است خالق مديريت هنر امروز جهان در سازي    استعاره
 يا سازه يك هم و كند    مي ايجاد كاركنان و مدير براي پديده يك از بهتري شناخت
 متعددي تعاريف استعاره هاي    ويژگي پيرامون .بخشد    مي غنا مختلفي ابعاد از را مفهوم
   :است آمده ذيل در ها    آن از برخي كه شده مطرح

 و بخش    فيض( است مقايسه و تشبيه براي ادبي صنعت نوعي استعاره گرچه
 روش يك استعاره از استفاده .است اين از بيش آن اهميت ،)34ص ،1385 ،ديگران
 ها    استعاره كه زماني ).11ص ،1383 ،مشبكي( كند    مي القاء را بينش طريق يك و تفكر

 هاي    پديده درك در كه شود    مي حاصل مند    نظام لكن خالق تفكري ،يابد گسترش
  ).Morgan, 1986, p.94( گشاست    راه چندوجهي

 برد پي ها    سازمان ماهيت به ها    آن طريق از توان    مي كه هستند هايي    نگاره ،ها    استعاره
   ).358ص ،1377 ،سرشت    رحمان(

 با شباهت حسب بر تجربه يك يا چيز يك تا آورد    مي فراهم را امكان اين استعاره
 ،)شوند    نمي گرفته نظر در هم معادل منزله    به معمول طور    به كه( ديگر تجربه يا چيز يك

 يا ؛است شده تشبيه وخم    پرپيچ و طوالني جاده يك به كه زندگي مانند ؛شوند شناسايي
 براي كه اي    استعاره هر شناخت با .است شده تشبيه شير به كه شجاعي و دلير انسان

 ،1379 ،رضاييان( آموخت سازمان خود براي چيزي توان    مي ،شود    مي اخذ سازمان
 ).87-86صص

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  39     مثابه رسانه  سازمان به ةاستعار ةمفقود ةحلق ؛مسئوليت اجتماعي ةنظري

 

 عنوان    به ما كه است چيزي ،دارد وجود بيرون از ما ذهن در كه تصاويري معموالً
 كاره ب پديده يك مطالعه براي دانشمندان كه اي    استعاره ،واقع در .پذيريم    مي واقعيت

 كه اي    نظريه ،انيشتين قول به .است ايشان پندارهاي و تصورات دهنده    شكل ،گيرند    مي
 ببينيم توانيم    مي را چيزهايي چه كند    مي تعيين ،كنيم    مي نگاه موقعيت هر به آن توسط

  ).34ص ،1385 ،ديگران و بخش    فيض(
 مطرح را گوناگوني هاي    استعاره ،دارند سازمان از كه برداشتي تناسب به دانشمندان

 ها    استعاره حائزاهميت نقش بر »سازمان سيماي« كتاب در مورگان ،مثال براي ؛اند    كرده
 ،ماشين هاي    استعاره از و كند    مي كيدأت سازمان نظريه شناخت و تحليل به كمك در

 پديده و سلطه ابزار ،سيال جريان ،روح زندان ،سياسي نظام ،فرهنگ ،مغز ،زنده موجود
 نظريه« ،ديگرش كتاب در او .كند    مي استفاده سازمان توصيف براي ،كثيرالوجوه

و  فرهنگي( پردازد    مي ،ها    استعاره از عملي استفاده چگونگي به نيز »خالق هاي    سازمان
 »سازمان نظريه« كتاب در هچجو         ماري طور    همين ).355-354ص ،1384 ،همكاران

 ،درنيسمم -پست ،تفسيري -نمادين ،مدرنيسم ،كالسيك نظري ديدگاه چهار بيان ضمن
   :از ندا    عبارت ترتيب به كه كند    مي معرفي نيز را هريك متناظر هاي    استعاره

 و فرهنگ مثابه    به سازمان ،زنده موجود مثابه    به سازمان ،ماشين مثابه    به سازمان
   .(Hatch, 1997) نقاشي بوم مثابه    به سازمان

 ،عقاليي هاي    موجوديت مثابه    به را پديده اين ،سازمان هاي    استعاره بيان در نيز رابينز
 از ائتالفي ،ضعيف ارتباط با هاي    سيستم ،اطالعات پردازشگر واحدهاي ،باز هاي    سيستم
 ميان كه هايي    استعاره ساير ).Robbins, 1987( كند    مي تلقي ديگر موارد و قدرتمند عوامل
 هنر و گفتگو ،متن ،صحنه :از ندا    عبارت ،اند    يافته مقبوليت سازماني پردازان    نظريه

  ).86ص ،1379 ،رضاييان(
 نظريه يك ديد زاويه از فقط توان    نمي را ها    سازمان كه است معتقد مورگان البته
 چند از نگرش با ها    سازمان كه است باور اين بر او .داد توضيح يا كرد درك و توصيف
 همين از ).358ص ،1377 ،سرشت    رحمان( بود خواهند درك قابل ،ها    استعاره يا ديدگاه
   .دارد ييها    محدوديت استعاري نگاه ندا    قائل دانشمندان كه روست
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   استعاري نگاه هاي    محدوديت

 كه چيزي ؛است نيز نديدن ةشيو يك ،حقيقت در ،ديدن ةشيو يك اي    استعاره تفكر در
 شناخت به را ما تواند    نمي واحد نظريه يك لذا .نامد    مي 1سازنده خطاي را آن مورگان
 يها    نظريه دارد اعتقاد مورگان كه روست همين از ؛سازد رهنمون پديده يك از كاملي
 ارائه ما به سازمان از ارزشمندي بينش اينكه عين در ست،ها    استعاره بر مبتني كه سازمان

   ).1380 ،وارث( باشند    مي نيز 4كننده    گمراه بالقوه طور    به و 3دار    اريب ،2ناقص ،دهد    مي
 وجه كه باشد    مي نكته اين به توجه است مهم كه چيزي آن اي    استعاره نگاه در لذا

 در ؛داد قرار شناخت مورد را پديده دو زاويه همان از و چيست به    مشبه و مشبه در شبه
 آن در كه( 5اتّكا ةنقط يافتن چون ادراكي خطاهاي دچار انسان ،صورت اين غير

 و كرده تعيين اصلي اتّكاي نقطه عنوان به را موجود اطّالعات از قسمتي گيرنده    تصميم
 ،ترتيب اين به و كند    مي تعديل را آن ،دسترس در اطّالعات ساير از استفاده اب سپس

 قرار تأثير تحت به تمايل ،انسان كه( 6اي            هاله خطاي ،)دهد    مي شكل را خود قضاوت
 تحت كننده    قضاوت شخص و دارد را شخصيتي صفت يك توسط خود ادراكات دادن
 به را ويژگي اين و گرفته قرار بررسي مورد موضوع يا فرد از مطلوب ويژگي يك تأثير
 بر اشخاص كه است اين بيانگر كه( نمايندگي ،)دهد    مي تعميم آن هاي    ويژگي ديگر
 با را پديده يك رخداد احتمال اشخاص ،واقع در .كنند    مي گيري    تصميم ها    كليشه اساس
 ،)كنند    مي برآورد ،دارد قبلي مشابه رويدادهاي با رخداد اين كه شباهتي ميزان به توجه
 اسناد و صفت دو يا يك اساس بر افراد بندي    دسته به كه( 7اي    كليشه برخورد فراگرد
 ،1379 ،رضاييان( شود    مي ...و )شود    مي اطالق صفات آن اساس بر آنان به ييها    ويژگي
  ).54-50صص

 دانش ها    استعاره كارگيريه ب از حاصل دانش كه داشت نظر در همواره بايد لذا
 در لي، وسازند    مي آشكار را چيز دو ميان هاي    شباهت فقط ها    استعاره زيرا ؛نيست كاملي
 طريق از معرفت كسب به اكتفا ،بنابراين ؛دهند    نمي ارائه چيزي ها    آن تفاوت مورد

 از هريك .دهد    مي ما به ها    پديده مورد در محدودي شناخت گوناگون هاي    استعاره
 موجب به ؛دارند را خود ويژه هاي    محدوديت ،سازمان مورد در شده    ارائه هاي    استعاره

 ؛دهد    مي ارائه سازمان مورد در محدودي شناخت ،استعاره هر ،ها    محدوديت اين
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 در كافي دانش و شناخت دهنده    ارائه تواند    نمي تنهايي به اي    استعاره هيچ كه    يطور    به
  ).89ص ،1379 ،رضاييان( باشد سازمان مورد
 مورد ديگر بعدي از را سازمان كه بديعي استعاره كه ستا آن دنبال به مقاله ينا
 تلقي رسانه مثابه    به سازمان استعاره اين در .دكن معرفي ،دهد    مي قرار شناخت و بررسي
 يكديگر به چيز دو شباهت مدعي تلويحي يا صريح طور    به استعاره اينكه باب از و شده
 است الزم .)1380 ،وارث( گيرد    مي قرار منطقي تمثيل زيرمجموعه ،رو     همين از و است
 بهتر شناخت مفيد فوق استعاره تا كرد تبيين درستي    به را رسانه و سازمان شباهت وجه
 رسانه و سازمان مفهوم در تدقيق كمي با را تمثيل اين شبه وجه .باشد سازمان از
  .دانست اجتماع قبال در دو آن مسئوليت در توان    مي

  رسانه مثابه    به سازمان

 نظر به بنا و دانسته جمعي    ارتباط جمله از گوناگون ارتباطات مولد را ها    رسانه اگر
 طريق از ها    برداشت و ها    ايده ،اطالعات رساندن ،را جمعي    ارتباط كالپر تي ژوزف
 زمان يك در ها    انسان از زيادي عده وسيله به اطالعات اين دريافت و ارتباطي وسايل

 تلقي رسانه اعتبار يك به ها    سازمان تمامي ،كنيم تعريف )62ص ،1384     ،راد محسنيان(
 كاالها ارائه و توليد با خدماتي و توليدي هاي    سازمان كه است اين اعتبار آن و شوند    مي
 يك در ارتباطي وسايل طريق از را خود يها    برداشت و ها    ايده و اطالعات ،خدمات و

 اين هاي    ويژگي از كوايل    مك تعريف .رسانند    مي ها    انسان از زيادي ةعد دست به زمان
   ؛كند    مي توجيه يكديگر به را رسانه و سازمان شباهت زيادي حد تا ارتباط

 اغلب ،است فرستنده و رسمي سازماني بلكه نيست واحد فرد يك ،منبع
 بلكه نيست ناپذير    بيني    پيش و متغير ،فرد به منحصر پيام .است اي    حرفه سازي    ارتباط
 كااليي و بوده كار ثمره ،پيام .است شده تكثير و شده معيار به ،پرداخته و ساخته معموالً
 ميان رابطه .دارد مصرف ارزش به نيز چشمي گوشه و است مبادله ارزش داراي

 مستقل اغلب و غيرشخصي ضرورتاً ،دوطرفه ندرت    به و جهتي يك گيرنده و فرستنده
 تأثيرات مسئوليت فرستنده معموالً كه معنا اين به .است بيني    پيش قابل و اخالق از

 توجه يا پول مقابل در را پيام فقط او ،گيرد    نمي عهده بر را افراد روي رب پيام خاص
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 فرستنده ميان اجتماعي و فيزيكي فاصله از حدودي تا بودن غيرشخصي .كند    مي مبادله
 كه جمعي ساز    ارتباط نقش ،بودن غيرشخصي از حدودي تا و شود    مي ناشي گيرنده و

 ةفاصل .است متأثر ،دارد قرار گذاري    فاصله و طرفي    بي هنجارهاي سيطره تحت معموالً
  ).59ص ،1382 ،كوايل    مك( انجامد    مي نامتقارن اي    رابطه ايجاد به ،موجود اجتماعي

 به ،كنند    مي ايفا اساسي نقش جامعه درون سازي    فرهنگ در ها    سازمان كه طور    همان
 و دهكر سازي    ذائقه شهروندان براي خود خدماتي يا توليدي روند با كه معنا اين

 و دهند    مي جهت را ايشان رفتارهاي ،نهايت در و احساسات ،گرايش ،بينش ،اعتقادات
 .ندا    فعال فوق هاي    زمينه در جدي طور    به نيز ها    رسانه ،كنند    مي حاكم را هايي    ارزش حتي
 بازتاب با فقط نه را بازي اين و كنند    مي بازي را غالب نقش جامعه فرهنگ در ها    رسانه
 پيچيده ها    آن نقش .ندكن    مي اجرا نيز سازي    فرهنگ در شركت با بلكه ،فرهنگ به دادن
 ساخته و آيد    مي بيرون ،آن از فرهنگ كه هستند هاييفرايند جزو ،سو يك از ؛است
 در فرهنگي و اجتماعي حيات كه كنند    مي بازي ييها    صحنه در ،ديگر سوي از ،شود    مي
 رب را اصلي نقش ،هوشيار عموم براي مسائل ساختاربندي در ها    رسانه .دارد جريان آن

 هاي    ساخت روي تأثيراتي توانند    مي ها    رسانه ).86ص ،1380 ،الزار( دارند عهده
 تغيير را اجتماعي قشربندي نظام ،نوين يها    ارزش تحميل با و باشند داشته اجتماعي

 اين ).249ص ،1372 ،كازنو( سازند واژگون را اجتماعي مراتب    سلسله و دهند
اي     برجسته نقش از نيز اجتماعي مدسازي يندافر در نو    نوبه قشربندي و دگرگوني
 زيمل جورج كه    چنان ؛سازد    مي نمايان ازپيش    بيش را رسانه جايگاه كه است برخوردار

 تنها نه اجتماعي مدهاي كه است باور اين بر 8مد فلسفه در كالسيك شناس    جامعه
 طولي سطوح ميان در تغيير اين بلكه گردد    مي جامعه فرادست ةطبق در تحول موجب
 طبقات موقعيت به دستيابي براي پايين طبقات راستا اين در ؛گردد    مي محقق نيز جامعه

 تمايز براي باال طبقات ،ديگر سوي از .گردند    مي ايشان اجتماعي مدهاي به متوسل باال
 مراتب    سلسله ميان ،ترتيب بدين و روند    مي جديدي اجتماعي مدهاي دنبال به ديگران از

 نقش شرائطي چنين در شك    بي .گردد    مي ايجاد دائمي تحول و تغيير اجتماعي طبقات
 دگرگوني در عاملي خود كه اجتماعي مدهاي سازي    برجسته و تغيير ،ايجاد در رسانه
   .بود خواهد ممتاز و بديل    بي است، اجتماعي قشربندي نظام
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 اعم را خود نفعان    ذي است الزم آزاد رسانه مثابه    به سازمان نيز آزادي در طور    همين
 فردي هاي    آزادي از ... و كنندگان    عرضه ،رقبا ،مشتريان ،كاركنان ،مديران ،داران    سهام از
 منافع از نفعان    ذي تمام كه است هايي    آزادي چنين رهگذر از .كند برخوردار اجتماعي و

   .كنند    مي برداري    بهره آراء تضارب و جمعي خرد

  آزاد رسانة نظرية

 دارد وجود     هنجاري     هاي    نظريه     نام به نظريات     سلسله     يك ،    ارتباطي     هاي    نظريه     ميان در
 از برخاسته هنجارها اين .ستها    رسانه عملكرد در نبايدها و بايدها ةكنند    مشخص     كه

 اي    رسانه قوانين به توان    مي ها    آن از كه بوده جامعه يك فرهنگي و اجتماعي نظام
 در هنجاري يها    نظريه .دكر توجه جامعه ضمني يها    فرض    پيش و ايدئولوژي و مكتوب

     اصلي     حوزة چهار ،    عامه شعور و     عملكردي ،    اجتماعي -علمي     هاي    نظريه كنار
   ).1386 ،باهنر ؛1382 ،كوائل    مك( دهند    مي شكل را     جمعي     ارتباطات در     پردازي    نظريه

 تئودر ،9سيبرت فرد توسط هنجاري هاي    نظريه يها    بندي    طبقه ترين    قديمي
 به مربوط مطالعاتي طرح يك چارچوب در .م1956 سال در 11شرام ويلبر و 10پترسون
 هيچهار نظر« عنوان با كتابي راستا اين در .شد انجام آمريكا در كليساها ملي شوراي

 دسته چهار به هنجاريهاي     نظريه آن در كه شد منتشر محققان اين توسط »مطبوعات
 ةنظري     و اجتماعي مسئوليت ةنظري ،اقتدارگرا نظريه ،ليبرالي نظريه     :بودند شده تقسيم

 بازسازي شوروي كمونيستي ةنظري ،ميان اين در .(Siebert & others, 1956) كمونيستي
 ليبرالي ةنظري همان ةشد اصالح شكل اجتماعي مسئوليتة نظري و اقتدارگرايية نظري
   .گرديد تدوين غرب يبراليستيلهاي     ارزش بر مبتني كه بود

 نظريات كرده اضافه نظريه چهاراين  به ديگر نظريه دو يلاكو    مك دنيس بعدها
 هاي    رسانه نظريه ،اقتدارگرا نظريه :ندك    مي تقسيم گروه شش به را ها    رسانه هنجاري

 هاي رسانه نظريه ،اجتماعي مسئوليت نظريه ،شوروي هاي    رسانه نظريه 12آزاد
 انتقادي رويكردي با ،نهايتدر  وي البته .دموكراتيك مشاركت نظريه و بخش    توسعه
 در را عمومي رفاه يا عمومي خدمت ،    هنجاري     هاي    نظريه     مرسوم     بندي    تقسيم     رد ضمن
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     كليه در ها    رسانه     بقاي و وجود     اصلي محور     عنوان     به     اي    رسانه     هاي    سياست     چارچوب
   .(McQuail, 1994) كند    مي     بيان كشورها

 با آمريكا مريلند دانشگاه در نگاري    روزنامه كالج رئيس و )بازنشسته( استاد هيبرت
 بندي    تقسيم كه است معتقد وي .است دهكر توجه هنجاري نظريات به اقتصادي نگاهي

 انعكاس دقيقاً و انگارانه    ساده خيلي متأخر دانشمندان نظر به سيبرت چهارگانه
 ،كاپيتاليسم سياسي اقتصاد عنوان چهار بر مبتني كه بوده فعلي اقتصادي هاي    سياست
 ديگر عنوان دو دنيا امروز فضاي در البته .است كمونيسم و سوسياليسم ،فاشيسم

   .نيز اضافه شده است ملّي سوسياليسم و ملّي كاپيتاليسم
 دولتي است ممكن هم فاشيسم نظريه .است مسليبرالي فضاي با منطبق كاپيتاليسم

 .كنند تقويت را غالب قومي ديني فرهنگي فضاي آن كه است اين شان    وظيفه اما ،باشد
ة نظري با منطبق سوسياليسمة نظري .شد دنبال جدي طور    به شوروي در كمونيسمة نظري

 نفع به ها    رسانه ببيند كه كند    مي نظارت ها    رسانه بر دولت كه است اجتماعي مسئوليت
 در رسانه صاحبان اما است خصوصي سيستم همان ملي كاپيتاليسم .كنند    مي عمل جامعه
  .شود اعمال هايي    كنترل يك كه شود    مي باعث تعامل همين و هستند دولت با تعامل

 و داشته وجود توأمان دولتي هاي    رسانه و خصوصي هاي    رسانه ملّي سوسياليسم در
 اعمال كنترلي     شكل اين در .نندك كمك دولت و جامعه به كه است اين ها    آن هدف
 كنند كمك كشورة توسع به بايد ها    رسانه كه است استوار استدالل اين بر ،شود    مي

(Hiebert & Gibbons, 2000, pp.48-51).  
 با سرد جنگ فضاي تأثير تحت نيز مطبوعات يةچهار نظر كتاب ندگانويسن

 آن ايشان هم كه –اقتدارمĤبانههاي     نظريه از برائت اعالم ضمن دارانه    جانب رويكردي
 و ليبرالي ةنظري تأييد در -بودند نگاشته مطبوعات نظريه چهار ميان در را نظريات
 موضع صريحِ بيان با ها    آن ،واقع در .اند    دهكر عنوان را مؤيداتي نيز اجتماعي مسئوليت

ة جامعهاي     بنيان به نيز را خود عميق وابستگي ،شرق بلوك ايدئولوژي با تضاد در خود
  .اند    دهكر نمايان غرب آزاد

 را هرچه كه باشد آزاد بايد فرد هر كه كند    مي ايجاب ليبرالي ةنظري شكل ترين    ساده
 تجمع در آزادي و ها    آن بيان در آزادي ،آزاد عقايد داشتنِ يعني .كند چاپ ،دارد دوست
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 و اصول با آن بنيادين هاي    ارزش و اصول ،بنابراين .ديگران با كردن دهي    سازمان و
 و حقيقت ،عقل ،فرد برتري به باور :است همسان دموكراتيك -ليبرال دولت هاي    ارزش

  .مردمي ةاراد حاكميت حق سرانجام و پيشرفت
 و ،است اشتباهات رفع و حقيقت به رسيدن براي راه بهترين عمومي و آزاد بيان

 عالي دادگاه در ميلتون توسط سانسور رساي نكوهشِ گستردة انتشار علت نكته همين
 ويژة بالي ؛است بوده آن از پس سده دو در ميل استوارت جان ترِ    ليبرال بيانية و يونان

 نسل هم را آيندگان هم ،كند محروم را بشر نژاد كه است اين عقيده يك كردن سركوب
 اعتقاد آن به كه كساني از بيشتر حتي اند،    مخالف عقيده آن با كه را آناني ؛را كنوني
 محروم خطا با حقيقت تبادل فرصت از ها    آن ،باشد درست عقيده اين اگر .دارند
 درك يعني ؛اند    داده دست از را ديگري بزرگ منفعت ،باشد نادرست اگر ،شوند    مي

 ،حال هر در .شود    مي حاصل خطا با آن تصادم از كه حقيقت ترِ    زنده تأثير و تر    روشن
 رفاه ،جامعه خيرِ ميان همگرايي نوعي به قائل روشنگري عصر سياسيِ هاي    نظريه

 را آن توانند    مي افراد همين فقط كه اي    گونه    به ،بود آن دهندة    تشكيل افراد خيرِ و عمومي
 فراهم را نظري ابراز چنين امكان كه است اين آزاد رسانه مزيت .نندك زرااب كرده درك
 ،كوايل    مك( كند درك ،كنند    مي مطالبه اعضايش را آنچه سازد    مي قادر را جامعه و كند    مي

   ).168-164صص ،1382
  رسانه مثابه    به سازمان موضوع در آزاد يها    رسانه محوريت از سخن وقتي البته

  گرچه -بود نخواهد اي    رسانه سازمان صرفاً هدف و مقصود طبعاً ،آيد    مي ميان به
 13است بوده ارتباطات نظران    صاحب نظر مورد نيز رسانه سازماني بعد به توجه

(McQuail, 1993; Ibid, 1994)- در تا است رسانه با سازمانهاي     شباهت از سخن بلكه 
 سازمان مفهوم ايضاح ،بنابراين .گردد تبيين رسانه مثابه    به سازمان استعاره محمل اين

 قرار توجه درمو ارتباطات در هنجاري نظريات نظري ةزمين به توجه با نيزاي     رسانه
 در ،ندارد موضوعيت مفهوم اين تبيين طرح گرچه ،ديگر عبارت به ؛گرفت خواهد
 ،ديگر سوي از اينكه گو ؛داشت خواهد طريقيت حتماً مذكور ةاستعار تبيين جهت
  .باشند    مي رسانه مثابه    به سازمان استعاره تبيين دار    طاليه نيز اي    رسانه هاي    سازمان
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  اي    رسانه سازمان

 گرچهزيرا  ؛گردد    مي مواجه شدن و بودن تضاد با همواره اقتدارگرا منطق در رسانه
 رويكرد در ملحوظ مهمِ لهئمس ،ديگر سوي از ،است پيام رساندن رسانه مهم رسالت

  ؛شود    مي قلمداد رسانش عدم اقتدارگرا
 عنوان    به را رسانه ،حكومت آن در كه كند    مي توصيف را وضعيتي اقتدارگراة نظري 
 با زمان    هم اقتدارگراة نظري .كند    مي تلقي خود اهداف به رسيدن براي دائمي ابزاري
 متولد رنسانس و صنعتي انقالب از پس جديد عصر در اروپا در جمعي    ارتباط ظهور
 ،چاپ اختراع از پس و رنسانس ةدور اواخر در اقتدارگراة نظري ،سيبرت گفتة به .شد

 در قدرتمند انسان تعدادي كه بود چيزي حقيقت ،دوره اين در .شد پرداخته و ساخته
 مركز به نزديك جايي در حقيقت لذا ؛كردند    مي تعيين خود پيروان به دهي    جهت جايگاه
 ،اساس اين بر .داند    مي مردم متولي را خود حكومت ،نظريه اين در .بود متمركز قدرت
 گاهي و نظارت حق اعالمي هاي    سياست تغيير يا تنظيم حق بر عالوه قدرت منبع

 .(Siebert & others, 1956) دهد    مي قرار مدنظر قدرت حفظ براي هم را سانسور
 چه ؛ستني سكوت طبعاً ،اي    رسانه هاي    سازمان اساسي ةايد و اصلي ةوظيف كه درحالي
   ).Tekwani, 2008, p.126( است شده قلمداد 14اقتدارگرايي فضاي ةنتيج سكوت اينكه

 مورد اتسيوني ةگان    سه بندي    طبقه در را اي    رسانه سازمان اهداف توان    مي مقدمه ينا با
   ؛داد قرار توجه

  سازماني اهداف به رسيدن براي تهديد از استفاده :اجباري .1
   سود كسب هدف با تجاري بنگاه مثل :گرايانه    منفعت .2
 پيشبرد يامعن به و گيرد    مي قرار نظر مد داوطلبانه صورت    هب البته كه :المنفعه    عام .3
 تبديل و سود كسب معنا بدين .(McQuail, 1994) است سود به رسيدن يا معين ارزشي
 المنفعه    عام توجيهي با حتي اي    رسانه سازمان يك براي تجاري بنگاه يك به شدن

  .است ناپذير    اجتناب
 ةبرند و شيكاگو پولي مكتب گذاران    بنيان از ).م2006-1912( 15فريدمن ميلتون

 حداكثر به را ها    سازمان اجتماعي مسئوليت ليك نگاه يك در نيز اقتصاد در نوبل ةجايز
 در و بازي مقررات رعايت شرط به ها    سازمان معنا بدين .كند    مي قلمداد سود رساندن
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 نيز دولت البته .دهند افزايش را خود سود بايد توانند    مي كه جايي تا آزاد رقابت يك
 جهت آن از مطلب اين .نندك رفتار مقررات با مطابق ها    سازمان كه باشد مراقب بايد

 آن در سود رساندن حداكثر و است     سازمان يك نيز رسانه كه يابد    مي مضاعف اهميت
هاي     رسانه كنار در را سودمحورهاي     رسانه لياكو    مك كه    چنان ،يابد    مي موضوعيت نيز

 هدف اولين عنوان به را سود ،مجموع در و دده    مي قرار توجه مورد تركيبي و ارزشي
  .)McQuail & Golding, 2005, pp.283-284( كند    مي تلقياي     رسانه سازمان يك

 معتقد باره اين در نيز ،نوين مديريت پدر به مشهور ).م2005-1909( 16دراكر پيتر 
 تا كند جمع سود كافي ةانداز به كه است آن     سازمان اجتماعي مسئوليت اولين كه است
 ،نشود برآورده اجتماعي مسئوليت اين اگر .دهد پوشش را خود ةآيند هاي    هزينه بتواند
 .)Drucker, 1986, p.339( شد نخواهند برآورده نيز اجتماعيهاي     مسئوليت ساير
 و مديريتة حوز در كالسيك پردازان    نظريه اين توجه مورد كه مبنايي ترين    مهم

 تاريخي شرائط از فارغ .است 17سودگرايي به توجه و سود اصل همان ،بوده ارتباطات
   مبناي بر كه است الزم نيز نكته اين ذكر ،اند    داشته پردازان    نظريه اين كه يكساني

   منافع به توجه و ،خود منافع به توجه عين در كلي و جمعي لذت ،سود اصل
 اخالقي لحاظ از عمل يك لذا .گيرد    مي قرار نظر مورد ديگران منافع دل در خود

 ندك ايجاد جامعه افراد بيشترين براي را سود يا خير بيشترين كه است صحيح هنگامي
.(MacIntyre, 1981)   

 مشهورترين از 19ميل استوارت جان شاگردش و ).م1832 -1748( 18بنتام جرمي
 اصل« همان صحيح اخالقي معيار بنتام نظر از .باشند    مي سودگرايي رويكرد طرفداران

 سعادت حداكثر كه داد انجام را كاري بايد صورتي در فقط گويد    مي كه است »سود
 كه بود باور اين بر بنتام .كند ايجاد ،اند    عمل آن از متأثر كه هايي    گروه آن براي را ممكن
 را سود اصل بايد هم ما ،آورد پديد شگرف تحولي فيزيك در نيوتن اصل كه گونه    همان

   20.كنيم حاكم خويش اجتماعي روابط بر
 حساس اجتماعي مسائل به نسبت بايد اي    رسانه سازمان ،سودگرا رويكرد مبناي بر
 داشته توجه نكته اين به بايد و سازد برقرار تعادل جامعه و سازمان منافع بين و بوده
  .است جامعه وجود گرو در او سوددهي و رشد و بقا كه باشد
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 سخن سازمان يا رسانه مطلق از خواه و اي    رسانه سازمان از خواه مبنا اين بر
 كه نحوي    هب ؛نيمك مشخص مفاهيم اين ميان ارتباط به را خود تكليف بايد ،گوييم
 را رابطه اين تبيين متكفل مقاله اين .يابد هويت رسانه مثابه    به سازمان بديع استعاره

 هستة ،سود مفهوم جايگاه تبيين ضمن كه ستا    كرده معرفي اجتماعي مسئوليت ةنظري
 ةنقط گرچه ،راستا اين در .سازد    مي نمايان را رسانه همثاب    به سازمان استعارة سخت
 نمود ليبرالي نظريه در كه -خورد    مي گره آزادي مفهوم بااي                 رسانه سازمان آغازين

 تنها نه كه يابد    مي موضوعيت اجتماعي مسئوليت ةنظري در آن عطف نقطه لكن -يابد    مي
 جايگاهي سود مفهوم يافتن محوريت با بلكه است ليبرالي نظريه همان استمرار و ادامه
  .بخشد    مي تجلي را مذكور استعاره در ممتاز

   اجتماعي مسئوليت نظرية

، آمريكا در ابتكاري اقدام يك مرهون را خود گيري    شكل 21اجتماعي مسئوليت نظرية
 معضل چند پيرامون حل راه يافتن براي كمسيون اين .، استمطبوعات آزادي كميسيون
   :بود گرفته شكل اساسي
 را منافعي و بپوشاند عمل جامة را آزاد مطبوعات وعدة بود نتوانسته آزاد بازار .1

   .كند آن عايد ،داشت انتظار جامعه كه
 و افراد دسترسيِ امكان كاهش به منجر مطبوعات تجاريِ و فناورانه پيشرفت .2
 نيازهاي به گويي    پاسخ زمينة در مطبوعات عملكرد كيفيت و شده گوناگون هاي    گروه

   .است آورده پايين را جامعه اخالقي و اجتماعي ،اطالعاتي
   .است داده افزايش را خاص طبقة يك قدرت ،مطبوعات .3
 كنترل نوعي به نياز تلويزيون و راديو قدرتمند ظاهر    به و نو هاي    رسانه ظهور .4
 و ديرينه مطبوعات مناسبِ كه ابزارهايي آن براي را پذيري    مسئوليت ايجاد و عمومي
  .بود كرده آشكار ،بودند چاپي ايِ    حرفه

 هاي    درگيري طرح جمعي هاي    رسانه اصلي مأموريت كه بود باور اين بر كميسيون
  ).169ص ،1382 ،كوايل    مك( گفتگوست و بحث سطح به خشونت سطح از اجتماعي
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 و گرفت قرار توجه مورد هاچينز     كميسيون توسط اجتماعي مسئوليت اصطالح
 نيز نظري ساحات در بلكه ،اجتماع كاربرديهاي     عرصه در تنها نه مĤالً ؛يافت گسترش

 پذيرش از كه است طيف يك اجتماعي مسئوليت ةنظري معنا بدين .كرد پيدا ورود
 .گيرد    مي بر در را كامل كنترل تا ها    رسانه سوي از و داوطلبانه صورت    هب مسئوليت

 .بود ليبرالي ةنظري ديالكتيك منطقة واسط    هب اجتماعي مسئوليت گيري    شكل ،هرحال    هب
 لذا ؛داشت پي در را منفي نتايجي برخي ،شد اجرا 19 قرن تا ليبرالي    ة نظري وقتي

 اولين .دهد قرار تعادلي در را مسئوليت و آزادي كه رفت سمتي به نظريه اين ناخودآگاه
 اخالقي اصول ةوسيل    هب رسانه كاركنان كه بود اين اجتماعي مسئوليت ةنظري     نتيجه

 لذا ،شوند داده ارتقا اي    حرفه وضع به 22تنظيمي خود فضاي و اي    حرفه هاي    آموزش
  گردد برقرار تعادل عمومي تنظيم و خودتنظيمي طور    همين و كنترل و آزادي ميان

)Burgh, 2000, p.66(. تنها كه بود اين يليبرال     ةنظري شكست نقاط از يكي ،واقع در 
 .بود آزاد هايش    ديشهان و عقائد بيان در ،داشت رسانه اندازي    راه براي مالي توان كه كسي
 مسئوليت مفهوم ايجاد آن ةنتيج و گرديد آن شكست باعث يليبرال     ةنظري در اشكال اين

   .(Whitaker & Ramsey, 2008, p.11) بود 50- 40دهه در اجتماعي
 زمان    هم صورت    هب ليبرالي ةنظري و اجتماعي مسئوليت بيستم قرن اول ةنيم در البته

 مسئوليت ةنظري و چاپي هاي    رسانه و ها    فيلم مورد در ليبرالية نظري اما شد    مي اجرا
 مسئوليت ةنظري .گرفت    مي قرار توجه مورد تلويزيون و راديو مورد در اجتماعي
 جامعه متوجه واضحي خطر يك كه زماني در گويد    مي يليبرال     ةنظري برخالف اجتماعي

 اين بر .)Hiebert & Gibbons, 2000, p.47( شود محدود رسانه هاي        آزادي بايد ،باشد
 ها    رسانه اجتماعي وظايف و استقالل ميان پيوند به اجتماعي مسئوليت ةنظري ،اساس
 ،شده شمرده مشروع كامالً ها    رسانه خصوصي مالكيت اگرچه ،نظريه اين در .كرد توجه
و  نبوده مسئول ها    رسانه داران    سهام چنين    هم و پيام خريداران قبال در فقط آفرينان    پيام

 با پيوند در كه فهوميم ؛دارند مسئوليت نيز جامعه قبال در كالن سطح در ها    رسانه
 يابد    عنا ميم بنتاميستي ييسودگرا مبناي در جامعه افراد حداكثر براي سود حداكثر مفهوم

  .است كالسيك ليبرالي رويكرد با اجتماعي مسئوليت جداكننده فصل و
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   غرب و شرق تقابلي بستر در اجتماعي مسئوليت مفهوم تغيير

 اجرا دنيا كجاي    هيچ در خاص صورت    هب سيبرت چهارگانه نظريات از كدام    هيچ امروزه
 اجتماعي مسئوليت ريگان هاي    سياست با خصوص    هب 80ة ده اواخر حتي .شوند    نمي

 مربوط قوانين از خيلي ريگان .دكر ميل بيشتر سوددهي سمت به و يافت تقليل ها    رسانه
 چنين شد باعث كه عواملي از يكي .كرد واگذار بازار به را امر اين و برداشت را آن به

 وقتي ،واقع در و ،رفت بين از 1989 در جهان دوقطبي نظام كه بود اين يفتد،ب اتفاقي
 از يكي( شد كم اجتماعي مسئوليت به عمومي توجه ،رفت بين از شوروي خطر
 دموكراتيكة جامع براي كه بود خطري ،اجتماعي مسئوليتة نظري ايجاد عوامل ترين    مهم

 كم اجتماعي مسئوليت به عمومي توجه ،نباشد خطري وقتي حال ؛شد    مي پديدار
  ).Hiebert & Gibbons, 2000, pp.48-51( )شود    مي

 در .)Eadie, 2009, p.34( دارد سرد جنگ فضاي در ريشه اجتماعي مسئوليت ةنظري
 امپرياليستي هاي    سياست سمت به عمومي افكار جلب براي غرب مداران    سياست ،واقع

  .دندكر تأكيد اجتماع قبال در ها    رسانه مسئوليت مفهوم بر ،كمونيسم با ضديت و
 نندك جلب را مردم اعتماد بتوانند دوباره ها    رسانه كه بود تالشي نظريه اين لذا

(McQuail, 2002, p.185). چالش با كوتاهي مدت در اجتماعي مسئوليت ةنظري البته 
 به كه شد حاكم آمريكا در سرخ هراسي كمونيسم گسترشة واسط    هب زيرا ؛شد مواجه
 مسئوليت مسلك مبناي بر ها    رسانه دوران آن در .است معروف 23كارتي    مك دوران

 طبق اما ،كردند    مي منتشر را ها    كمونيست جمله از ههم هاينظر بايد اجتماعي
 اجازه ها    كمونيست لذا ؛شد    مي مخالفت جريان اين با شدت    به كارتي    مك هاي    سياست
   .(Baran & Davis, 2008, pp.114-117) نداشتند ابرازنظر

 چه ؛شد راني    حاشيه مفهوم اين موضوعيت شوروي جماهير فروپاشي باهمه،     بااين
 تفوق شرق بلوك گراي    اجتماع منطق با مصاف در غرب بلوك ليبراليستي مباني اينكه
 اجتماعي مسئوليت مسلك در گرايي    اجتماع بر تأكيد و تكيه به نيازي لذا ،بود يافته
 اجتماعي مسئوليت معنايي ةحوز در غني ادبياتي با مواجهه و نداشت دووج

 و شد تهي آن ييابتدا مفهوم از اجتماعي مسئوليت لفظ ،رو    ايناز .نمود    مي ناپذير    اجتناب
  .شد گنجانده آن در جديد شرايط با متناسب ديگري مفاهيم
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 سمت به بيشتر ها    رسانه فضاي 1980ة ده در ريگان زدايي    مقررات از پس
 ليبرال منظا همان به آمريكا رسد    مي نظر به كه نحوي    هب ،كرد پيدا سوق سوددهي
 ماهوي تغييري با گرچه ،اجتماعي مسئوليت مفهوم همچنان اماكرد،  بازگشت كاپيتاليسم

 خود نخستين پلوراليستي آرمان از و يافته نيل گرايي    منفعت سمت به، گردد    مي ابقاء
  .گيرد    مي فاصله

 حتي و باشند داشته منافعي جامعه براي بالقوه توانند    مي ها    رسانه معنا بدين
 ،ديگر عبارت به ،ها    رسانه فرهنگي كيفيت .دهند قرار نظر مورد را غيربازاري معيارهاي
 ؛اجتماعي انسجام ؛عمومي نظم ؛عمومي اخالق :از ندا    عبارت بازاري غير معيارهاي
 هاي    شارز سر بر را اجماعي اغلب گفتماني چنين .دموكراسي و ملّي فرهنگ از حمايت
 نيز بل راستا اين در .(McQuail & Golding, 2005, pp.97-98) آورد    مي همراه به اجتماعي

 ،تمدني تحوالت به توجه ،عمومي منافع اجتماعي مسئوليت     ةنظري در است معتقد
 ,Richards, 2005( است گرديده مهم ها    انسان سرنوشت به احترام و فردي استقالل

p.11(. ةزمين در را چارچوب دچن ها    رسانه نكرد پذير    مسئوليت براي راستا اين در 
   :گرفت نظر در توان    مي آنان اجتماعي مسئوليت

  اي    قاعده - قانوني مدل .1

 در اما .كند اجرايي ها    رسانه در را عمومي خواست قاطع طور    به است قادر مدل اين 
 حد تا زيرا ؛داد قرار مدنظر حداقلي صورت    هب بايد را چارچوب اين آزاد جامعه يك

   .كرد محدود را مردم آزادي توان    نمي زيادي

  بازار مدل .2

 اخالق و ها    ارزش به نسبت و است غيراجباري كامالً و خودتنظيم ،منعطف مدل اين 
 .است توجه مورد نيز كار و كسب و تجارت در مباحث اين زيرا ؛نيست تفاوت    بي

 باعث سود و رقابت .دهند    مي ارجاع مدل اين به فعلي وضع در را ها    رسانه پايين كيفيت
 خوبي محتواي سودده و حبوبم محتواي الزاماً و شود توجه مخاطبان عالئق به كه شده

 به خدمت ارائه 24مشتريان نيازهاي به خدمت ةارائ داشت توجه بايد البته .نيست
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 هاي    بنگاه شدن بزرگ و قدرت كزرتم بازاري مدل اقتضائات از يكي .نيست شهروندان
   .است اي    رسانه

   عمومي اعتماد مدل .3

 داوطلبانه معيارهاي و بوده ها    رسانه پذيري    مسئوليت براي خوبي چارچوب مدل اين
 بر عمومي اعتماد مدل .دارد خود در را مشاركتي هاي    ارزش و هنجارها به توجه بودن
 دموكراسي در كه فعال مشاركت فضاي با و است خاص اي    رسانه منظا هاي    سنتة پاي

 و داوطلبانه ،وشجخود صورت    هب آن در ها    رسانه لذا ؛كند    مي كار ،شود    مي تعريف
 .)McQuail & Golding, 2005, pp.97-100( دهند    مي پاسخ جامعه نيازهاي به مشاركتي

 نخست ةنيم به نسبت را مفهومي تغييري تنها نه اجتماعي مسئوليت مفهوم سان    ينبد
 و سازماني يها    مدل بستر در متفاوت مبنايي و معنا با بلكه كرد تجربه بيستم قرن

 اهداف سازماني سودگرايي و گرايي    منفعت ةحاشي در كه يافت حيات استمراراي                 رسانه
 يها    حوزه در اجتماعي مسئوليت معنا بدين .بخشيد تجلي نيز را ديگر كالن و خرد

  .گرفت قرار توجه مورد كاربردي و نظري گوناگون

  اي    رسانه سازمان در اجتماعي مسئوليت مفهوم

 سبك بر را بسزايي ثيراتأت قدرتمند اي    پديده عنوان به     سازمان امروزي جوامع در
 ،بنابراين .گذارد    مي مذهب حتي ...و مسكن ،پوشاك ،خوراك حيث از مردم 25زندگي

 .كرد توجه جامعه اخالق و جامعه قبال در سازمان اجتماعي     مسئوليت به نسبت بايد
 توجه آن اجزاي از يكي عنوان    به جامعه با سازمان     رابطه به سازمان اجتماعي مسئوليت

 اين بر .ورزد    مي تأكيد جامعه اهداف مينأت و مشاركت حفظ به سازمان تعهد بر و داشته
 پيامدهاي به گويي    پاسخ در سازمان مسئوليت يعني ،سازمان اجتماعي مسئوليت ،اساس
   .دهد    مي قرار ثيرأت تحت را نفعان    ذي و جامعه كه هايي    فعاليت

 زيرا ؛يابد    مي ممتاز بروزي و ظهور اي    رسانه سازمان يك مورد در مهم اين طبعاً
 تجلي او معنوي و مادي فرهنگي محصوالت در اي    رسانه سازمان يك هاي    فعاليت

 ،اساس اين بر ؛ندك متأثر را جامعه مديد يها    مدت تا آن ثرگذاريا بسا چه و يابد    مي
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 به بايد ،دارد پيام توليد در مستقيم نقش كه     رسانه يك در سازماني تعامالت و روابط
  .گيرد قرار توجه و تحليل مورد دقت

 اثر ،كنند    مي كار ها    سازمان     اين در     كه     كساني     فعاليت     روي اي    رسانه     سازمان يك
     يك يا ،كند كار     اي    رسانه     بزرگ     سازمان     يك در     آفرين    پيام فرد     اينكه     يعني ؛گذارد    مي

     سازمان .باشد نيز     مشابه ها    آن كار اگر     حتي ؛    است     متفاوت     محلي     كوچك     روزنامه
     وبيش    كم     مديريت     سيستم     يك     توسط     پيام توليد     آن در     كه     است     اي    ويژه     قرارگاه اي    رسانه
     اغلب .شود    مي     انجام ...و     خبري     آژانس يا     راديويي     ايستگاه     يك ،    روزنامه     يك     مثل     جامع
 از     برخي .دارند قرار     چندمليتي     اغلب و تر    بزرگ     يها    سازمان     دل در ها    سازمان     اين
 كنند    مي     همكاري     مختلف     يها    سازمان با و ندارند     تعلق     خاص     سازمان     يك     به     آفرينان        پيام

  ).1382 ،آشنا(
 سود كسب و سازمان اجتماعي مسئوليت ميان جمع مقام در پردازان    نظريه از برخي
 سود كردن حداكثر اجتماع قبال در ها    سازمان مسئوليت گفتند و برآمده حداكثري
 صورت    به سودشان كردن بيشينه براي ها    سازمان رقابت كه شرطي به ،است خودشان

 با بيشتر وري    بهره به بايد دولتي سازمان آنكه ضمن .پذيرد انجام مقررات ةساي در و آزاد
  ).Gore, 2001, pp.460-486( باشد نوآوري و خالقيت فكر به و بينديشد كمتر ةهزين

 به نسبت بايد سازمان يك ،گيرد قرار پذيرش مورد مبنا عنوان    به سودگرايي اگر اما
 بر تعادل جوامع و خود منافع بين و بوده حساس اجتماعي اهداف و اجتماعي مسائل
 گرو در او سوددهي و رشد و بقا كه باشد داشته توجه نكته اين به بايد و سازد قرار

 اين در بايد نيز اجتماعي هاي    شاخص ،اقتصادي عوامل بر عالوه لذا .است جامعه وجود
   .گيرد قرار توجه مورد موضوع
 عوامل كه طور    همان مارتين تاآنجاكه است نمانده پنهان نامتفكر ديد از نيز معنا اين
 و تضمين ،ندك    مي معرفي ملل ميان جنگ بروز عامل عنوان    هب را اقتصادي اجتماعي

 نظام يك كاركرد ترين    مهم نيز را اقتصادي -اجتماعي شرائط از مطلوبي سطح تأمين
  ).Martin, 1966( ندك    مي قلمداد المللي    بين جمعي
 يادآور نيز را جامعه پشتيباني و حمايت جذب لزوم معنا بدين اشاره با نيز كُلينز 

 در ها    آن سوددهي و رشد و بقا كه شدند واقف موضوع اين به ها    سازمان وقتي« :شود    مي
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 جامعه در اي    گونه    به ،بگيرند ياد بايد اجتماعي هاي    پديده عنوان    به ،است جامعه گرو
  ).Collins, 1998, p.4-6( »كنند كسب را آن پشتيباني و حمايت كه كنند رفتار

 فرهنگي    بين يا فرهنگي درون خواه را سازمان يك بشري جوامع وقتي ،اساس براين
 انجام آن برابر در را وظايفي و شود    مي قائل آن براي حقي ،شناسد    مي رسميت به
 براي حقي نيز سازمان مقابل در .بخشد    مي مشروعيت را آن اهداف سان    بدين و دهد    مي

 نظر بر بنا .رساند    مي انجام به آن برابر در را خود اجتماعي مسئوليت و شده قائل جامعه
   :گيرد قرار توجه مورد حوزه پنج در بايد سازماني چنين اجتماعي مسئوليت 26ديويس
 تصميمات .دارد متقال ةرابط اجتماعي توانايي و قدرت با اجتماعي مسئوليت .1
  .دارد دنبال     به اجتماعي پيامدهاي و نتايج ها    سازمان
 يا محيط با تعامل حال در مداوم طور    به اجتماعي باز منظا يك عنوان    به سازمان .2
 .كند عمل شفافيت با جامعه در بايد ،رو    ازاين ؛است جامعه
 در بايد نيز اجتماعي هاي    هزينه اقتصادي سودآوري و فني سنجي    امكان همانند .3
 .شود محاسبه توليدات يا خدمات ها    فعاليت انجام براي تصميمات اتخاذ

 .آيد حساب به محصول يا خدمت نهايي قيمت در بايد اجتماعي هاي    هزينه .4
 نباشد مديران مختص و گيرد خود به همگاني ةجنب بايد اجتماعي مسئوليت .5

)Davis, 1975.( 
 سازمان اجتماعي مسئوليت كه است آن گيرد قرار موردنظر اينجا در بايد آنچه اما

 تا سازد    مي فراهم را اي    زمينه گاه و نيست مثبت و كاربردي هميشه آن عام معناي در
  .ندك تحميل جوامع بر خود منافع اساس بر را خود دلخواه هاي    ارزش سازمان يك

 اي    رسانه سازمان در اجتماعي مسئوليت نظرية يافتن موضوعيتاساس،     براين
 خصوصي مطبوعات مختلف سطوح اينكه چه ،بخشد    مي تجلي را اي    گسترده كاربردهاي

 جامعه برابر در دموكراتيك هاي    رويه ةواسط    هب كهرا  پراكني    سخن عموميِ نهاد و
 تعهداتي( تعهد و استقالل ميان نظريه اين معنا بدين .گيرند    مي بر در ،باشند    مي پاسخگو

 نيز و مختلف هاي    ديدگاه ابراز براي بستري آوردنِ فراهم و رساني    اطالع حوزه در
 اين ديگر ةشالود .سازد    مي برقرار آشتي جامعه به رسانه )فرهنگ حوزة در وظايفي
 بايد كه دارد وجود استانداردهايي اي    رسانه كار در كه است ديدگاه اين پذيرفتنِ ،نظريه
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 نوعي رسانه كنترل و مالكيت نظريه اين در طور    همين .كرد پيروي آن از و شده بيان
 از گرفتن فاصله شاهد اخيراً و ؛مصونيت و خصوصي امتياز نه ،شود    مي تلقي مباشرت

 اين از گرفتن فاصله نيز و آزاد رسانة نظرية به منسوب هايِ    آرمان به مربوط گراييِ    نسبي
 ادعا كه را اجتماعي منافع آن واقعاً »ها    ايده آزاد بازار« كه ايم    بوده بينانه    خوش ديدگاه

 مالكيت شرايط تحت رسانه اهل وكارشناس  لذا .»كرد خواهد فرد عايد ،شد    مي
 جامعه ابربر در كلي طور    به بلكه ،دار    سهام و كننده        مصرف برابر در بايد تنها نه ،خصوصي

 مسئوليت نظريه محوريت بااي                 رسانه سازمان راستا دراين .باشد گو    پاسخ بايد نيز
 حوزه خود نوبة     به كه نهادي ايجاد ،نخست ؛كند    مي دنبال را جدي رويكرد دو اجتماعي

 در عمومي نهادهاي اين .كند تقويت قوياً را اجتماعي مسئوليت مفهوم     سياسيِ قدرت و
 به نسبت را ها    رسانه ،اجتماعي مناقشات و دولت مورد در گرايي    عيني و طرفي    بي عين

  .سازد    مي ولمسئ اقداماتش برابر در جامعه به تنسب و گو    پاسخ مخاطبانش مطالبات
 به دستيابي براي ابزاري عنوان    به 27گري    يا    حرفه بيشترِ هرچه توسعة ،دوم

 خود سوي از خودتنظيمي برقراريِ ،حال عين در و عملكرد باالترِ استانداردهاي
 ها    رسانه سوي از كه طرفي    بي و »تعادل« فضايلِ از برخي بر گري    اي    حرفه .ها    رسانه
  ).169ص ،1382 ،كوايل    مك( كند    مي تأكيد نيز شده منتشر

اي                 رسانه سازمان در و اعم معنايه ب سازمان در اجتماعي مسئوليت مفهوم به توجه
 كند    مي ناپذير اجتناب را اقتصادي درآمد ةمقول يافتن عيتوموض گرچه ،اخص معنايه ب

 و لتدو ،جامعه ميان مشاركت و تعامل هك است بخشي    وحدت فصل منزله    به خود اما
 ,Segers( سگرز كه    چنان ؛سازد    مي ممكن ديگرهاي     حوزه ساير در را )اي    رسانه( سازمان

2008, pp.103-105(، سازمان و دولت در آن گويي    پاسخ و عامه نيازهاي به توجه ضمن، 
 مشاركت اين كند كه ميبيان  البته و پرداخته ها    آن ميان مشاركت و تعامل آشكار نتايج به

 .است گشته 29»شركتي اجتماعي مسئوليت« يا 28»شركتي نظام نظريه« پيدايش به منجر
 تهيه مبنا همين با منطبق را خود هاي    گزارش ژاپن هاي    رسانه اخير هاي    سال در كه    چنان

 چگونه كه زدادپر    مي موضوع اين به 30»شركتي اجتماعي مشاركت« .نندك    مي تدوين و
 اما ).سود مجدد توزيع( ؟بگذارند مشاركت به جامعه با را خود سود بايد ها    شركت
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 از واقع در كه است ديجدي مديريتي مدل ،»شركتي اجتماعي مسئوليت ةنظري« امروزه
   .كند    مي دفاع »جامعه« و »محيط« ،»اقتصاد« ميان تعامل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  

  )Segers, 2008, pp.104( هبجان    سه رضايت بر مبتني مدل -بخشي    سه مدل

 در ؛كنند    مي »عامه فضاي« ايجاد به اقدام خود ارتباطات با شهروندان اساس، اين بر
 ةكنند    منعكس ،(NGO's) غيرانتفاعي مؤسسات و ها    شركت ،حكومت معنا اين

 ةدهند    نشان فوق شكل مثلث دروني هسته .هستند »عامه فضاي« اصلي هاي    موجوديت
 داشته گوناگوني هاي    جنبه توانند    مي نيازها اين .است مردم اقتصادي -اجتماعي نيازهاي
 جمله از امنيت با همراه زندگي بودن دارا و ،بشر حقوق از برخورداري ،كاميابي .باشند
 از برگرفته خود كه 31بخشي    سه ةنظري رويكرد اين در .باشند    مي نيازها اين هاي    مثال
 از مدل در يادشده بخش سه بين بيشتر هرچه ارتباط ايجاد پي در ،است عمومي ةفلسف
  .است »عامه نيازهاي« به گويي    پاسخ طريق

  
 دولت                              بخش شركتي 

)حكومت(                 )              صنعت(
  
  
  

  مؤسسات غير انتفاعي
 )هاي اجتماعي شهريسازمان(

  رضايت
عامه

 مردم

 نيازهاي عامه
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   را مردم روزمره زندگي نيازهاياين بخش  :)بازرگاني يا( شركتي بخش
 به آنان براي اقتصادي هاي    فعاليت و اقتصاد طريق از را كاميابي و سازد    مي برآورده
   .آورد    مي ارمغان

 با بخش اين ،گويد    مي پاسخ مردم امنيتي نيازهاي بهاين بخش  :حكومتي بخش
 تخصيص نحوي    به را )منطقه يا ايالت در دسترس قابل( عامه منابع ،اثربخش نظامي ةارائ
 در حكومتي بخش ،همچنين .سازد برآورده اثربخش طور    به را عامه نيازهاي كه دهد    مي

 نيز غيرانتفاعي مؤسسات بخش و شركتي بخش يعني ،ديگر بخش دو توسعه و رشد
   .است مؤثر

 دو كه پردازد    مي هايي    فعاليت ةمجموع بهاين بخش  :غيرانتفاعي مؤسسات بخش
 مؤسسات .شوند مشغول ها    آن به كه خواهند    نمي يا و توانند    نمي يا ديگر بخش

 ساختار تغيير در ،همچنين و كنند    مي حركت عامه نيازهاي خط جلوي در غيرانتفاعي
   .ثرگذارندا نيز اجتماعي

 نقص دچار خود هاي    فعاليت انجام در گانه    سه هاي    بخش اين از هركدام كه زماني
 نظام در .كند    مي خودنمايي »قضاوت« نظام ،باشند داشته افول يا و شوند يينارسا و

 از مردم ،باشد داشته نارسايي خود هاي    فعاليت در حكومت چنانچه ،موجود قضاوت
 بخش چنانچه ،همچنين .كنند    مي موجود وضع تغيير به اقدام شكايت يا انتخابات طريق
 در گذار    سرمايه يا و ها    آن مشتري يا خود كه شهروندان ،شود مواجه افول با شركتي

 نتيجه ،واقع در ،شركت محصول خريد عدم يا و خود سهام فروش با هستند ها    آن
 به رو غيرانتفاعي مؤسسات بخش چنانچه ،آخر دست .سازند    مي نمايان را خود قضاوت

 .يابد    مي كاهش ها    آن به مردمي هداياي و ها    كمك ،همچنين و ها    آن اعضاي ،گرايند افول
 كشف كه باشد داشته خوبي كاركرد تواند    مي زماني تنها قضاوت نظام يك طبيعي طور    به

 در نيز سازمان اجتماعي مسئوليت سان    ينبد .باشند موجود افشا سيستم و اطالعات
 رضايت به دستيابي راستاي در غيرانتفاعي مؤسسات و شركت ،دولت از افزا    هم يفرايند
 عامه نيازهاي به گويي    پاسخ براي موجود هاي    ظرفيت از مندي    بهره جهت در و عامه
   .گيرد    مي قرار توجه مورد
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 كه دگذار    مي نمايش به را ديگر منطقي ها    رسانه اجتماعي مسئوليت معنا اين در
 دوم ةنيم و اول ةنيم به نسبت را مفهوم اين به نگرش تفاوت جزئي رويكردي با گرچه
 شباهت وجه رسانه مثابه    به سازمان سازي    استعاره يندافر در اما دهد    مي نشان بيستم قرن

 دوباره نمودي ،باشد    مي اجتماع قبال در دو هر مسئوليت كه را رسانه و سازمان
 منظور به سرد جنگ دوران در اجتماعي مسئوليت مفهوم گرچه اينكه چه ؛بخشد    مي

 دوم ةنيم در اما ،گرديد ملحوظ شرق كمونيستيِ )گراي    جمع( ايدئولوژيِ با مقابله
 مثابه    به سازمان سازي    استعاره فرايند در شبه وجه عنوان    به سود ةمقول يافتن محوريت

 مفهوم به عرضي نگاهي نيز اخير دهه در كه    چنان است مهم و توجه قابل رسانه
 تبيين ديگر باراي     رسانه سازمان و دولت ،جامعه با نسبت در اجتماعي مسئوليت
 در دو اين شباهت وجه كه سازد    مي نمايان را رسانه مثابه    به سازمان ازاي                 استعاره
  .دهد    مي نشان را عامه نيازهاي با مواجهه

 بندي جمع

 و سازمان مفهوم با سويي از جمعي هاي    رسانه اجتماعي مسئوليت ةنظري ةمطالع
 جايگاهي غرب اي    رسانه ادبيات در ،ديگر سوي از و خورده گره سازمان در مسئوليت

 و تطبيقي رويكردي اساس بر توان    مي ،مبنا اين بر .است داده اختصاص خوده ب را ويژه
 اين در ؛داد قرار نظر مورد مديريت و ارتباطات هيبريدي فضاي در را آن اي    رشته    ميان
 تبادالت و سازماني    درون تعامالت در اي    رسانه سازمان يك محتواي و ساختار راستا
 سود اصالت مفهوم با ساختاري رويكرد در معنا اين .گيرد    مي قرار مدنظر سازماني    برون

  .سازد    مي متجلي را يعميق پيوند تيليبراليس مباني با محتوايي رويكرد در و
 مثابه    به سازمان استعاره به اجتماعي مسئوليت ةنظري بخش    هويت نقش معنا اين
 و تاريخي ،فلسفي تبيين در ،استعاره اين غناي شك    بي لذا .سازد    مي نمايان را رسانه
 و بقا ،رسانه كه طور    همان ،بنابراين .شد خواهد محقق اجتماعي مسئوليت ةنظري علمي
 است، اجتماعي مسئوليت ةنظري مديون را خود تكنوكراتيك نه و دموكراتيك روند

  .باشند    مي نظريه اين مرهون بوروكراتيك نه و پلوراليستي رويكردي در نيز ها    سازمان
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  ها    يادداشت
                                                            

1. constructive falsehood 
2. incomplete 
3. biased 
4. misleading 
5. anchoring 
6. halo effect 
7. stereotyping 

  . 1384 اسميت،. ركفلسفه مد  ويژه بههاي زيمل               آراء و انديشهبراي مطالعه بيشتر در زمينه  .8
9. Fred S. Siebert 
10. Theodore Peterson 
11. Wilbur Schramm 
12. free press theory 

گران جمعي         نهاد رسانه، سازمان رسانه و نقش ارتباط كوايل به رابطه ميان جامعه،        دنيس مك .13
. ركبراي مطالعه بيشتر در اين زمينه . كند        اي توجه مي        در بحث توليد فرهنگ رسانه

  . 1382يل، اكو        مك
14. authorairin 
15. Milton Friedman 
16. Peter Drucker 
17. utilitarianism 
18. Jeremy Bentham 
19. John Stuart Mill 

كه او معتقد بود در صورتي         چنان ،كشاند        اين نگاه، برخي نهادهاي اجتماعي را به چالش مي .20
  بايد به زندان بيفتد كه بيشترين نفع را براي بيشترين افراد داشته  شخصيك 
  اساس جرم خويش  بحث اصالح زندان را عنوان كرد كه مجرم بر ،اساس براين. باشد

  ه ديدگاه سودگرايي در اخالق نبراي مطالعه بيشتر در زمي .داد        بايد فعاليتي را انجام مي
)(Cf Fried, 1987; Mill, 1979b & 1979a .  

21. social responsibility theory 
نظريه ليبرالـي بـر مبنـاي دنيـاي نيـوتني، فلسـفه حقـوق جـان الك، اقتصـاد كالسـيك و            .22

ايـن اسـاس تضـارب آراء     بر( جان ميلتون بنا نهاده شده بود) self-righting(خودتصحيحي 
يند خودتصحيحي ادر مورد فر. وجود آيده ها تصحيح شود و حقيقت ب        شود انديشه        باعث مي

  :رسد        توضيح ذيل ضروري به نظر مي
البته در نظرية مسئوليت اجتماعي برخالف نظريه ليبرالي به كارايي فرايند خودتصـحيحي         

به نتيجـة           به گفته هاكينگ صرف تضارب آراء ؛ زيراشود        جان ميلتون اعتماد بسيار كمتري مي
شود كسي وجود ندارد كـه بتوانـد نتيجـة            طور كه مشاهده مي        شود و همان        خاصي منجر نمي
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تضميني اول آنكه  ؛كند        يد نميأيها اين موضع را ت        عالوه واقعيت        به ؛تضارب آراء را اعالم كند
شـهروندان انـدكي وجـود دارنـد كـه       دوم، ؛وجود ندارد كه تضارب آراء واقعاً محقـق شـود  
اين اساس به گفته هاكينـگ نتيجـة    بر. روند        آگاهانه به دنبال نظرياتي مخالف با نظر خود مي

فرايند تضارب آراء انتخاب نظر كساني است كه توانايي ذهني بيشتري داشته و تا آخر بحث 
نظريـة   لزوماً كسي كه ،به عبارت ديگر. )102ص ،1956 پيترسون،( اند        يج و مغشوش نشدهگ

در تضاب آراء  ،شود بلكه هركس نظرش را بهتر بيان كند        موفق نمي ،دارد        تر را بيان مي        درست
گونـاگون بيـان    يبدين معنا در اينكـه آرا . ديگران خواهد داشت شانس بيشتري در توفيق بر

گويد مـا          اما مسئوليت اجتماعي مي ،اند        هر دو نظريه سنتي و مسئوليت اجتماعي يكسان ،شود
 ؛شود        به يافتن حقيقت منجر نمي         الوصف الزاماً        مع ؛بايد تالش كنيم كه همه نظريات بيان شود

بعـد بـا خودتصـحيحي     ،بيـان شـود          يم آراء آزادانه يكه بگوتر از آن است         يعني فرايند پيچيده
نه  ،شود        برنده مي ،كند        بهتر بيان ميكه  فردي .گونه نيست        اين! نه! شود        بهترين راي انتخاب مي

  .گويد        مي كه نظريه بهتر راكسي 
23. McCarthy  
24.  consumers  
25.  life style  
26. Keith Davis  
27.   professionalism  
28. corporate system theory  
29. corporate social responsibility  
30. corporate social contributie  
31. trilistic theory  

  كتابنامه
: ، تهـران هـاي جديـد اسـالمي           الگوي هنجاري مطلوب براي رسـانه  ،)1382( لدينا        آشنا، حسام

 .مجمع تقريب مذاهب اسالمي
نشر علمي : ، ترجمه حسن پويان، تهرانهاي فرهنگي        نظريه درآمدي بر، )1384( اسميت، فليپ
 .فرهنگي
، همـايش  »هـا         هـاي هنجـاري رسـانه           هـاي سكوالريسـم در نظريـه           ريشه«، )1386( باهنر، ناصر

  .سراسري رسانه تلويزيون و سكوالريسم، قم
انتشارات دانشـگاه  : ، تهرانالمللي از نظريه تا عمل        هاي بين        سازمان، )1385( خاني، محمدحسن

  ).ع(امام صادق
، گرايي        گرايي تا پسانوين        هاي سازمان و مديريت از نوين        نظريه ،)1377( سرشت، حسين       رحمان

  .فن و هنر، چاپ اول :تهران
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  .سمت، چاپ اول :، تهرانمباني سازمان و مديريت ،)1379( يان، علييرضا
سـازمان مطالعـه و تـدوين كتـب      :، تهرانمباني مديريت رفتار سازماني، )1379( رضاييان، علي

  ).سمت(ها         علوم انساني دانشگاه
: عليرضـا دهقـان، تهـران    ة، ترجمهاي ارتباطات        نظريه، )1381( سورين، ورنر و تانكارد، جيمز

 .دانشگاه تهران
فراانـديش،   :، تهـران پـردازان و مشـاهير مـديريت           نظريه ،)1384( اكبر و همكاران        فرهنگي، علي
  .چاپ اول

 ،)1385( محمـودي، بابـك   و رضا؛ روحـاني، شـهرزاد؛ طالبيـان، مسـعود            علي بخش، سيد        فيض
  .المللي مديريت        ، چهارمين كنفرانس بين»ها در شناخت سازمان        كاربرد استعاره«

بـاقر سـاروخاني و منـوچهر     ة، ترجمـ جمعـي         شناسي وسايل ارتباط        جامعه، )1372( كازنو، ژان
  .اطالعات :محسني، تهران

 .مرتضي كتبي، نشر ني ة، ترجمافكار عمومي، )1380( الزار، ژوديت
  .سروش :، تهرانشناسي        ارتباط، )1384( محسنيان راد، مهدي

مروري بر اثر ارزشمند گرت مورگان دربارة سازمان و ؛ سيماي سازمان ،)1383( مشبكي، اصغر
  .انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران :، تهرانهاي آن        استعاره

 :پرويـز اجاللـي، تهـران    ةترجم، ارتباطات جمعي ةدرآمدي بر نظري، )1382( كوايل، دنيس        مك
 .ها        مركز مطالعات و تحقيقات رسانه

، سـال  نشـريه دانـش مـديريت   ، »سيماي سازمان از نگـاه مورگـان  «، )1380( وارث، سيد حامد
 .، بهار52چهاردهم، شماره 
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