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سازمانیکساززمینهعواملبرمروريدرتطبیقیمطالعهیک
) تلویزیونی–رادیو(ايرسانهسازمانچنددرمحور-دانش

وصداسازمانباآنمقایسهومختلفکشورچنددرکارآمد
ایراناسالمیجمهوريسیماي

)نویسنده و مسئول مکاتبات( زنجانواحددانشگاه آزاد اسالمیمدیریت بازرگانی، استادیار ،دروديهما

دهیچک
ط،یمحشاملکهرندهیادگیسازمانجادیادرمؤثرعواملبري مروربااستشدهی سعمقالهنیادر

سازماندرچندی قیتطبمطالعهکیقیطرازاست،ي استراتژوي تکنولوژ،فرهنگ،يرهبرساختار،
ي مایسوصداسازمانموجودتیوضعلیتحلوختلفمکشورچنددرکارآمد) یونیزیتلو-ویراد(

ی ژگیوبهی ابیدستسمتبهمایسوصداسازماندادنسوقي براراطیشراران،یای اسالمي جمهور
نیاي هاافتهی. دینمافراهمداریپای رقابتتیمزکسبجهتدرن،یآفردانشسازمانکي یها

ثیحازنظرموردي هاسازمانباسهیمقادرمایسوصداسازمانکهدهندی منشانی قیتطبمطالعه
درانیپادر. نداردقراری مناسبطیشرادررندهیادگیسازمانکیسازنهیزمعواملنمودنفراهم
ی اسالمي جمهوري مایوسصداسازماندرمحوردانشسازمانکیساختریزعواملجادیاجهت

.استشدهشنهادیپیی هاهیتوصرانیا
تکنولوژي،فرهنگ،رهبري،ساختار،محیط،محور،دانشسازمان،يارسانهسازمان:يدیکلواژگان

استراتژي

1389اسفند3: تاریخ دریافت مقاله
1389اسفند23: تاریخ پذیرش نهایی

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

ايرسانهمطالعات\٢٠

شم
ل ش

سا
 /

هم
وازد

ره د
شما

 /
هار 

ب
139

0

مقدمه
بخصوصطیمحدرعمدهراتییتغ. استامروزي ایدننفکیالجزءتحولورییتغ

تحوالتخوددرکهساختهوادارراسازمانهاشدن،ی جهاندهیپدوي فناوردرراتییتغ
باهاسازمان. کنندجادیانینوي ایدننیادربقاحفظوانطباقمنظوربهرای ممه

بایی هاسازمان. شدخواهندی جهانرهبرانع،یسري ریادگیی یتواناوبزرگي مغزها
اطالعاتوریمتغطیمحدرخودي بقاحفظبهقادرناسورهایداي ریپذانطباققدرت
ها،سازمانشدنترچاقوترنیسنگزرگتر،ببود،نخواهنددیجدي هزارهمحور

ترروشنبعبارات. بودنخواهدترخالقفکري روینوی چابکنده،یفزاتوسعهنیگزیجا
انطباقی طیمحراتییتغباراخودسرعتبهوگرفتهادیترعیسردیباهاسازمان

روندی منیبازوشوندی مگرفتارناسورهایداسرنوشتبهصورتنیاریغدرودهند
).1385،4،مارکوارت(

نیاازهستند،رندهیادگي یهاسازمانها،سازماننیترموفقشده،انجاممطالعاتطبق
زودتر،کههستندترموفقیی سازمانهای عنیاست،» يریادگی«دیجدمیپاراداتیمرکزرو
Stewart(رندیبگادیرقباازبهتروعتریسر 2004, 141-152.(

ی هماهنگابزارودهدصیتشخرای طیمحي ازهاینتواندی مرندهیادگیسازمان
راي ریادگیودینمالیتبدي ریادگیمحلبهراخودسازد؛فراهمهاآنباراخود
کهخواهندی مرانیمدهمه). 1385،24زادهبهراموفرددانش(دهدانیجر

طوربهدیبای طیمحنیچنکیجادیاي براپسکند،عملتربخشاثرسازمانشان
طیشراوشدمتمرکزی جمعومشتركي هایی تواناوی آگاهبسطوشیافزابرامداوم

,Harrison(نمودفراهمرندهیادگیسازمانکي یهای ژگیوي ریبکارگي برارا
1999, علم،نش،یب: شاملکهخودي وجودلیپتانسنسبتبهستمیسهر). 33

کند،دركسازمانکهاستنیامهمشود،رندهیدگایتواندی ماست،قدرتویی توانا
Gararvan(استی رندگیادگیوی نیآفرتیمطلوبشرطي ریپذآموزش 2000,
سازمانکیبسترسازعواملي روشتریبشناختمقالهنیاهدفرونیااز). 1829
طیمحکیدرما،یسوصداسازمانتااستی قیتطبمطالعهکیقیطرازمحوردانش

وکندحرکتایپووکارآمدسازمانکیسمتبهبتواندبهتریی اقتضابصورتوایپو
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ي راستادرداردعهدهبرکهی مهرسالتوتیمأمورانجامي براراخودی اثربخش
.دینماریپذامکاناهدافتحقق
پژوهشروش

نوعاز،یفیتوصمطالعهکیروشثیحازکهاستی پژوهشمقاله،نیاي مبنا
عواملی بررسباتااستشدهتالشآندرواستي کاربردهدفنظرازوي اسناد

ازمختلفکشورچنددرنیآفردانشي ارسانهسازمانکیدرجادیادرسازنهیزم
ي مایسوصداسازمانموجودتیوضعباآنسهیمقاوهندوکاناداانگلستان،جمله

دادنسوقموجبتاشودپرداختهیی راهکارهایی شناسابهرانیای اسالمي جمهور
.شودرندهیادگیسازمانکي یهایژگیوکسبسمتبهمایوسصداسازمان
رندهیادگیسازمانمفهوم
ی باند،داشتهرندهیادگیسازمانفیتوصومیترسدری سعکهی پردازانهینظر
پدلر،چوني افراد. شودی مبسندهموردچندذکربهفقطقسمتنیادر. شمارند
راهمگاني ریادگیکهی سازماندارند،ی ماظهاری فیتعردر،)1989(دلیبووبورگن

سنگه. سازدی مموثری دگرگونوتحولدچارراخودمستمرطوربهوساختهسریم
راخودتیظرفمستمرطوربهکهی سازمانعنوانبهرارندهیادگیسازمان،)1990(

،)1993(نیگارودیویدرغمبه. کندی مفیعرتدهد،ی مشیافزااشندهیآخلقي برا
استدانشانتقالواکتسابجاد،یایی تواناي داراکهاستی سازمانرنده،یادگیسازمان

وجونز. کندی مکمکی سازماني ریادگي یارتقابههاي استراتژوساختارهاجادیاباو
،یانسانمنابعتیریمدبهرندهیادگیسازمانکهدارندی مازعان،)1994(ي هنر

معتقدند،)1996(کیمارسوجفارت. داردتوجهمهارتودانشکسبوآموزش
. استراتییتغوتطابق،يریادگي یبرااستافزودهتیظرفي دارارندهیادگیسازمان

رشدوي ریادگیاتصالدنبالبهرندهیادگیسازمانکهاستمعتقد،)1996(سونیهر
.استسازماني استراتژوتیمأمور،اندازچشمبهافرادمداوم
ی رندگیادگیروحکهدانستهی سازمانرارندهیادگیسازمانزین،)1999(هارای کیا

سازمان،)2002(مارکورتسرانجاموشودی مافتیافرادي ریادگي یهاندهیفرادر
راي ریادگی یجمعدستهصورتبهقدرتمندانهکهداندی می سازمانرارندهیادگی

دردانشازبهتراستفادهوي آورجمعي براراافرادمستمرطوربهونمودهتساباک
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.سازدی متحولدچارتیموفقجهت
نیآفردانشسازمانکیرنده،یادگیسازمانکهافتیدرتوانی مفوقفیتعاراز
ی خوببهسازماندرموجوددانشچنانچهواستدانشآني دیکلیی داراکهاست

انتقالي برایی مبنابهلیتبدوتیتقوی سازمانخردشود،تیریمدوي سازشفاف
.شدخواهدگرانیدبهي ریادگیودانش

رندهیادگیسازمانجادیابرمؤثرعوامل
وي استراتژفرهنگ،يتکنولوژط،یمحساختار،ی وضععواملریتأثپژوهشگران

:اندکردهدیتاکرندهیادگیسازمانوی سازماني ریادگیدرراي رهبر
نفوذي هادپارتمانباهمراه،خشکوبلندي هامراتبسلسله: ساختار)١

کهدانشموقعبهوعیسرانیجرراهاآننکهیاي براهستند،ي ریادگیمانعر،یناپذ
کیبوروکراتي هاتیمحدود. کنندی مي ریجلوگاست،بودنی رقابتاساسوهیپا

انیجرتخت،ساختارمقابلدروبرودنیبازي ریادگیکهکنندی مکمکی همگ
دهیعقبه) . 98-1385،389مارکورت(رساندی محداکثربهراي ریادگیودانش

دوری کیمکاني ساختارهاازدیباي ریادگیقیتشوي براهاسازمان،)1997(مورگان
.نندیبرگزرامنعطفي ساختارهاوشوند

اقداماتدرخطاهااصالح(ي احلقهتکي ریادگیوگذشتهرفتارمتمرکز،ساختار
وي احلقهدوي ریادگیا،یپووکیارگانساختارکهی حالدرکندی متیتقورا)  يجار
را) سازماني هاهدفوهنجارهادرهمواقداماتدرهمخطاهااصالح(ي احلقهسه

Fiol(دهندی مارتقا & Lyles 1985, 808- برنزونز،یرابدفت،دهیعقبه). 813
ایثابتي هاطیمحي برای کیمکانساختارت،یریمدعرصهنظرانصاحبازاستالکر

موجبواستمطلوبریمتغي هاطیمحي براک،یارگانساختاروکماریبسرییتغ
.گرددی می بخشاثرشیافزا

ي فشارهامقابلدردادنخواهداجازههاسازمانبهامروزریمتغطیمح: طیمح)٢
دهیعقبه. شوندادارهی سنتصورتبهبیرقي تکنولوژوهایی تواناها،تمهارازی ناش

باوستهیپبطورکهداردبقاشانسی سازمانامروزی رقابتجهاندر) 2002(مارکورت
ی تیمزکسب. ابدیاستی رقابتتیمزبهودهدوفقراخود،رامونیپطیمحراتییتغ

حداکثرباکارکنانمستمري ریادگیدردیتاکشدن،ی جهانعصردرداریپارقابت
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ازرقباازترعیسرواکنشورندیبگادیترعیسروبهترهاسازمانتااستی اثربخش
Stewart(دهندی منشانخود 2004, 141- 152.(

نهیزمعواملبرریتاثقیطرازتوانندی می اطالعاتي هاستمیس: ي تکنولوژ)٣
دیتولبهتنهانهي تکنولوژ. بگذارندریتأثی انسازمي ریادگیبرط،یمحوساختاري ا

رانیمدازکنترلثقلمرکزانتقالباعثبلکهپردازند،ی ماطالعاتدیجدي هاانیجر
توانندی موشدهقدرتمنداطالعاتبهشدنمجهزباکارکنان. شوندی مکارکنانبه

).16- 1378،18رهنورد(دهندنشانخودازي موثرعملکرد
راآنتحققروشوي ریادگیتیماهی سازمانفرهنگ: ی سازمانفرهنگ)٤

خودحداقلدرکیبوروکراتفرهنگدري ریادگی،)1994(نیشانظربهکندی منییتع
بهواستطیمحبرابردري ریپذانعطافعدمانگریبکیبوروکراتساختار. داردقرار

خودواحدوبخشبهتنهاکارکنانساختارها،نیادري نگرجزءتفکرتیحاکملیدل
فرهنگ. داردقرارخودسطححداقلدري ریادگی،یسازماننیچندر. شندیاندی م

هرلیدلنیهمبهاستی سازماني ریادگیکنندهقیتشوولیتسهرندهیادگی یسازمان
م،یکنحرکترندهیادگیوي ریادگیفرهنگسمتبهکیبوروکراتفرهنگازچقدر

).126- 1385،132ی زال(ابدی یمشیافزای نسازماي ریادگیزانیم
ي های مشخطوهااستیساتخاذبا،) 1994(ویمازعمبه: ي استراتژ)٥
بهدیباسازمانتیریمدواقعدر. دیآی مدرآگاهانهحالتبهي ریادگیارانه،یهوش

نشاني ریادگیآگاهانهتیریمدبهراراخودارادهوعزماقیاشتح،یصروروشنصورت
بهمربوطي هاي استراتژوسازماني هاي استراتژواندازچشمدردیباامرنیا. دهد

مداري ریادگیسازمانکیاندازچشمتحققکهاستروشن. گرددی متجلي ریادگی
نژاد،ی سبحان. (گرددی می عملسازمانمختلفي هاي استراتژي اجراوی طراحتوسط

).1385،81ی وزباشیویی شها
دیباکهاستی فرهنگسازندهرهبران،اعمالورفتاراعتقاد،اور،ب: ي رهبر)٦

ي آزادجورهبر،)1994(ویمااعتقادبه. ردیپذصورتطیمحآندرکارکناني ریادگی
. کندی ملیتسهوبیترغراانیب

وبحثقیتشوبادیبارهبرانکنند،ی مانیب،)1993(گرانتهامو) 1986(مورگان
ي هاپاسخافتنیدرجستجوباوکنندکشفرامسئلههرچندگانهي اهدگاهیدگفتگو،
،)1998(گواهگفتهبنابه. دهندنشانکارکنانبهمولدزاي ریادگي یهامهارتخالق،
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بخشاثري ریادگیی یتواناشیافزاجهتسازماني براالزمطیشراجادیارهبر،نقش
سازمانشیدایپمنشاءشمندیندارهبرانشهیاندومغز،)1998(دفتزعمبه. است

.استرندهیادگی
) یونیزیتلو-ویراد(ي ارسانهسازمانچنددری قیتطبمطالعه

چنددری قیتطبمطالعهکیبارندهیادگیسازمانکیبسترساز،عواملبهتوجهبا
نیاي هاي استراتژوتیمأمورانداز،چشمبایی آشناوکارآمدي ارسانهسازمان
ی طیمحراتییتغبامواجههدرنظرموردي هاسازمانکهمیگردی ممتوجهاهسازمان

وشدهنیتدوي هاي استراتژوتیمأمورانداز،چشمبهتوجهبای رقابتي فشارهاو
رای طیشرای سازمانفرهنگوي رهبرنحوهساختار،،يتکنولوژدرالزمراتییتغامکان
کي یهای ژگیوکسبسمتبهخودسازماندادنسوقموجبکهاندکردهفراهم

. برسندداریپای رقابتتیمزبهتااستشدهنیآفردانشسازمان
BBC(1(یسی بی ب

BBC،خودشراهابرنامهازدرصدهفتادازشیبکهاستایدنی دولترسانهنیاول
مردمی فرهنگی زندگدررای مهمنقشتوانستهي ارسانهسازماننیا. سازدی م
ویی ویرادي هابرنامهانواعارائهودیتولقیطرازی عیوسخدماتارائهباایتانیبر

نیاقیعمي گذارریتأثدهندهنشانکشورنیادرهای بررس. باشدداشتهی ونیزیتلو
-www.Solution.siemens.com/....BBC(استمردماذهانودیعقاي رورسانه

1370298.pdf/2004.(
وی ملوجههباهمراهبازار،درتیموفقدار،یپاوارسازگي استراتژثابت،طیمح

شکلBBCي براراي قدرتمندی سازمانفرهنگنخبگان،استخداموجذباستیس
ي هاستادهت،یفیکبهبودي براتالشمانندمشتركي ارزشهاازبرگرفتهکهبودداده

ي هانسلي ابرسازمانبفردمنحصرراثیمحفظوانگلستانمردمبهخدمت،يابتکار
درطولدولتالزاماتوی خارجوی داخلرقابتشیافزا،یطیمحراتییتغی ولبود،ی آت

ی واقعبازاردرراخودBBCوزدهمبهراعواملنیاي سازگار،1990و1980دهه
ازی طیمحعیسرراتییتغ. بودرقباباجنگدروی کانالچندی جهان،يتجارکهافتی

واهدافت،یمأمورانداز،چشمازي مجددفیتعربهجبورمراBBC،2000سال

١. British Broadcasting Corporation
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ازی اساسراتییتغ). 1382،34شانکلمن. (کرداهدافتحققي ابزارهاوهاي استراتژ
شدنلیتبدسازمان،اندازچشمزمانآنوقتي رهبرتحتوشروع،2004سال

BBCودیگرداعالم،2012سالتاکارآمدوخالقتالیجیدي انهرساسازمانکیبه
سطحبردنباالآن،تیهداوی عمومي هاارزشساختراشرکتی اصلتیمأمور
بیتعقدروخودمخاطبانوانیمشتربهی عمومخدمتکیارائهبامردمی آگاه

نیهمبرونمودمشخصهارسانهریسابارقابتوي مشترحاتیترجوقهیسلارتقاء
ی طیمحراتییتغبهپاسخدر،BBCي هاي استراتژاساس

)www.icmrindia.org/Organizational Transformation at the BBC /case
study/2005(

عیوسسطحدر،)یغنخالقانهي محتوا(هابرنامهتیفیکارتقاء- 
ی المللنیبي هانالکاجادیاوی جهانتوسعه،يتجاري هاتیفعالگسترش- 

مشارکتوکیاستراتژاتحادمشترك،ي گذارهیسرما
اشتراكحقوبرنامهفروشقیطرازبودجهنیتأمی بررس- 
خاصمخاطبو) هاتوده(عاممخاطبازاعمی داخلمخاطببهتوجه- 

جذبدربخصوصشود،فراهمتیرضاجلبوصیتشخآناني ازهاینتا) نخبگان(
.ردیگصورتمضاعفیتالشجوانمخاطب

یملتیهووفرهنگکنندهمنعکسي هابرنامهارائه- 
ی رقابتتیمزبعنوانتینترنیاوي ارسانهچندي هاتیقابلازاستفاده- 
ومستمربهبود،ينوآوروتیخالقگسترشهدفباکارطیمحدرتحول- 
یرقابتتوانشیافزا

BBC،بهپاسخدراندازمچشتحققوي استراتژي اجراي براکهدانستی م
ی مراي نوآوروتیخالقتوانکیبوروکراتساختار،يارسانهپرچالشطیمحراتییتغ
قیطرازآنساختنمنعطفوسازمانساختارکردنسادهدری سعپس،ردیگ

کاري روینازاستفادهویی اجراتهیکمساختاردیتجدمشاغل،مجددی سازمانده
).Ibid(دکنی مسازمانازخارجمنعطف

BBC،وشرکتی انسانمنابعتوسعهوآموزشت،یتربي رورایی باالي گذارهیسرما
نهینهادوی انساني رویني سازي توانمندجهتدرواستدادهقراریی گراحرفه

ي ریادگیلیقبازی سازماني ریادگیموثري ابرنامهي اجرابهرییتغندیفرآساختن
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بهکمکجهتدري فردانیمارتباطاتمهارتشیافزابای تعاملي ریادگیک،یالکترون
ي برگزارونارهایسمي اجرا،یمیتي ریادگی،سازماندرمشتركاندازچشمجادیا

تیقابلتوسعهوتیمأمورانداز،چشمبهتعهدشیافزاجهتدری تخصصي کارگاهها
).Ibid(استپرداخته2000سالاواخرازسازماندري گري احرفهي ها

BBC،بهدنیرسي براي تکنولوژنیترشرفتهیپي روی توجهقابلي گذارهیسرما
باکهدهدی مBBCبهرایی توانانیامدرني تکنولوژ. استکردهی تالیجیدندهیآ

مطابقبرنامهدیتولدرتیخالقندیفرآدرراالزمي ریپذانعطافخود،تیموقعحفظ
بهندیفرآنیادرراآنانی حتوباشدتهداشنیمخاطبحاتیترجوقهیسل،ازینبا

).www.Solution.siemens.com/....BBC-1370298.pbf/2004(ردیبگفعالمشارکت
ازاستفادهدیگردکارانجامنحوهدررییتغباعثشرفتهیپي استراتژازاستفاده

وباي اقتصادصرفهموجبامرنیاشد،شتریبسازمانازخارجاستانداردخدمات
قرارمناسبي محتوادیتولدرکاري روینتمرکز،دیتولی فني هانهیهزسطحکاهش
یی داراازامني سازرهیذخمدرنشرفتهیپی اطالعاتي تکنولوژازاستفاده. استگرفته

کینزدي کاررابطهموجب،یاطالعاتعملي آزادواطالعاتاشتراكبای اطالعاتي ها
ي ریپذتیمسئولحسنتیتقووتیخالقندیفرآدرآنانشتریبتحركهمکاران،نیب

) .www.BritishBroadcastingCorporation.com.html/2005(استدهیگردآنان
BBC،خودفرهنگدری اساسرییتغکیشرکتوقتي رهبربا،2004دسامبراز

فرهنگ. استکردهفراهمي ریادگیوتحولي فضاقیتشوورییتغازتیحماجهتدر
BBC،شدهسازمانتیماموري اجراي براسازمانی تعالجهتدري امحرکهموتور
ي محورزمانجملهازخودی فرهنگی اساسي هاارزشبرهیتکدرضمنBBC. است
ی سنتاهدافبهقیعمتعهد،مخاطباعتمادجلبخبر،ی درست،يگري احرفه
رییتغدردهد،ی مقرارنظرمدرای ملی اجتماعوی فرهنگاتیحکهی دولتپخش
شوند،ی مي ریپذسکیروی نینوآفرت،یخالقموجبکهیی هاارزشوجودبهی فرهنگ
ضرورتوی طیمحي ازهاینبهدادنپاسخي براتالشلیدلبهوداردی انیشاتوجه

درشتریبی سعاتیحادامهي براي ریادگیوي اانهرسي  هاسازماني ریپذرییتغ
-www.Solution.siemens.com/....BBC. (داردسازماندررندهیادگیفرهنگاشاعه

1370298.pbf/2004.(
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CBC (2(یسی بی س
CBC،درمستقلوی دولت- یعموم،یملي هارسانهنیمعتبرترازی کیعنوانبه

ارائهآني اندازراهازهدفکهشودی ممحسوبکاناداکشوردرروزانهتیفعال
درCBCنقشدركي برا. باشدی مهابرنامهانواعدیتولقیطرازشهروندانبهی خدمات
پراکندهعیتوزباوپهناورکشورکیکانادا-1: استتیاهمحائزنکتهسهکانادا
کردهی سعCBCکهباشدی مکنند،ی می زندگجنوبدرهمآنتیاکثرکهتیجمع
،CBC- 2. دهدارائهکانادامردمتمامبهراخودخدمات،یمکانبعدبهتوجهبدون

نیهمچنوفرانسهوی سیانگلی رسمزباندوبههابرنامهارائهدرراخودخدمات
هابرنامهبخشودیتول،ي زیربرنامهدردیتأک- 3دهدی مانجامی محلزباننیچند

.www(.استی ملي محتوابا CBC/International Directory of Company
Histories.html/2001 (

CBC،دری مهمنقشکانادا،کشوری فرهنگي نهادهانیبزرگترازی کیبعنوان
دری بزرگسهمهکCBC/ ویرادبخصوصاست،داشتهیی کاناداشهروندانی زندگ
دریی کانادا18000ي برروشدهانجامی بررسکیدر. داردکانادامردمی فرهنگی زندگ

کیCBC/ ویرادکهبودندموافقهاییکاناداچهار-سهباال،بهسال18ی سنمحدوده
).Ibid(استکانادای فرهنگریمسدری اتیحقسمت

عرصهدربخصوصی خارجوی داخلرقابتفشار،یطیمحراتییتغبعلت
مجبور،CBC،2000سالازی دولتبودجهکاهشوی اطالعاتوی ارتباطي هاي تکنولوژ

چشمرات،ییتغنیاانجامي براوکندجادیاشرکتدری اساسراتییتغکهشودی م
دیتأکضمناندازچشمانیبدر. کندی مانیبراخودي هاي استراتژوتیمأمورانداز،

برنامهطیمحاستاندارد،حدنیباالتربابرنامهدیتولدری سعگذشتهقوتنقاطبر
کانادا،ازی عیوسي محدودهدري ابتکاري هابرنامهپخشودیتولدرتحركپري زیر

نیترشرفتهیپدرعمدهي گذارهیسرماوهارسانهریساباکیاستراتژمشارکت
و2015سالتاي ریتصووی صوتی تالیجیدي ارسانهتوسعه،یارتباطي هاي تکنولوژ

باالباجامعهی فرهنگ- ی اجتماعوي اقتصادی اسیس،يفکرتحوالتبهی دهجهت
قیدقوحیصحانتقالقیطرازیی کاناداشهروندانی آگاهوی عمومشعورسطحبردن

)www.Timothycomeau.com/blog/187/2008(.دارداطالعات

٢-Candian Broadcastiong Corporation
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CBC،ارائه،یمل) نترنتیا/ونیزیتلو-ویراد(رسانهکیعنوانبهراخودتیمأمور
تیفیکبانیمخاطبمتفاوتي ازهاینومختلفي هاقهیسلي برامتنوعخدماتدهنده

کردنآگاهبای واقعشکلبهعیوقاکنندهمنعکسآنان،تیرضاجلبجهتدرباال
هنر،کنندهتیحماوعالقهموردومرتبطموضوعاتومعتبراخبارقیطرازمردم

.www(.کندی ماعالمکاناداملتتیهووفرهنگ

CBC.radio/speeches/html/2000.(يهاي استراتژجملهازCBCبهپاسخدر
.)www.earsay.com/cbc-strategy/2008(ی طیمحراتییتغ

در) اصخوعام(نیمخاطبي ازهاینبهتوجهباهابرنامهتیفیکارتقاء- 
مختلفی سن/ يهاگروه
ی ملتیهووفرهنگبردیتاکبای فرهنگي هابرنامهانواعپخشودیتول- 
توسعهوکیاستراتژي قراردادهابستنباي تجاري هاتیفعالگسترش- 

ی المللنیبي هاکانال
یتیرقاتیمزبعنواننترنتیاوي اماهوارهي هاشبکهازاستفاده- 
تمرکزشیافزاویی کاراشیافزاجهتدرشرفتهیپي هاي ولوژتکنازاستفاده- 

خالقانهي محتوادیتولدرکاري روین
ي ریبکارگوبودجهنیتامی بررسوی اطالعاتوی ارتباطي هاي تکنولوژتوسعه- 
دررسالتانجاموي استراتژي اجراجهتدر،CBCاشتراكحقافتیدرکردیرو

راي جدتالشی طیمحراتییتغبابهترمواجههي براشدهمیترساندازچشمي راستا
ساختار. دهدی مقراری سازمانساختاري سازسادهوی بوروکراسکاهشي برا

وکاهشی غني محتوابابرنامهدیتولدرراکارکنانتیخالقتوانکهی کیبوروکرات
شکاهوي سازکوچکنیادر. بودگشتهامورانجامدرکارکنانزهیانگکاهشموجب
بیترکازکهکندی می سعودهدی مکاهشرای انساني روینتعدادسازمان،اندازه

صراحتاًساختاررییتغنیادر،CBC. دینمااستفادهسازمانرونیبمنعطفکاري روین
کیایلیاتومبکنندهدیتولشرکتکیمانندی خصوصبخشکیکهکندی ماعالم

اریبسومهمی عمومدهندهسیسروکیبلکهست،ینی مالخدماتدهندهارائهشرکت
واهدافانداز،چشمبهبندیپاراخودهموارهکهملتچشمقتیحقدرواستحساس

.   داندی مشرکتتیمأمور
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-)www.CBC.com/AnnualReportfor2002-2003 (
CBC،منابعتوسعهورییتغزیهابرنامهي اجراجهترادري اعمدهي گذارهیسرما

ازاستفاده،یرسمي هاآموزشارائه. استدادهقرارآنهاي سازتوانمندوی انسان
انیمارتباطي هامهارتر،آموزشییتغي هابرنامهازتیحماجهتدری داخلمشاوران

عملکردتیریمدوي کاري هامیتجادیابای عملي ریادگي یفرصتهاازاستفاده،يفرد
تیمأمورانداز،چشمبهتعهدجهتدرسازمانسطوحتمامدرکارکنانکردنشاملبا
.سازماني استراتژو

CBC،هدفبامدرني هاي تکنولوژي روی توجهقابلي گذارهیسرمانیهمچن
اطالعاتسطحشیافزاونیمخاطبباارتباط. استکردهی تالیجیدي ارسانهتوسعه
ودیتولی فني هاهنیهزکاهش،يسازبرنامهندیفرآدرنیمخاطبمشارکتآنان،

. استي گذارهیسرمانیاجینتاازمناسبي محتواارائهدرکاري روینتمرکز
)policy/com.Broadcastiong.www2000/html. CBC…-andprograms(

CBC،ی درستجملهازخودی فرهنگی اساسي هاارزشازتیحماوحفظضمن
فرهنگازراخود،يگري احرفهوي محورزمانمخاطب،اعتمادحفظوکسبخبر،

بهتوجهکهی فرهنگ. دینمای مکینزدرندهیادگیفرهنگبهودورکیبوروکرات
ودهدی مقرارنظرمدراآنانتیرضاونیمخاطبي ازهاینورقابت،یطیمحراتییتغ

).Ibid(استسازماندرابتکارمشوقوی حام
IBC(3(یسی بي آ

ابتدا. هستندی دولتتیمالکباي ارسانههند،ی ملیی ویرادوونیزیتلوشبکه
رسانهازاستفاده. کنندی متیفعالبهشروعهنددرونیزیتلوسپسوویرادرسانه

هموارهبودند،سوادی بآنانتیاکثرکههندی طبقاتجامعهبهبهتوجهباهنددرویراد
: استداشتهدنبالبهراعمدهتیمزدو

و،یرادي هابرنامهعیوسپوشش- 2رسانهنیابهراحتی دسترستیقابل- 1
ي گذارهیسرماباتوانندی می خصوصچهوی دولتبخشچهکهی بصورت

وبرنامهآساندیتولدرمؤثري هاروشبانییپای اتیعملي هانهیهروکم
سطحدرهابرنامهانواعارائهبهونیزیتلوایسهیمقادرکمتری انساني روین

٣ -India Broadcasting corporation
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).www.India-Broadcasting Media.html/1995(. بپردازندعیوس
وی اسیس،ي اقتصادمختلفي هاجنبهدری طیمحراتییتغلیبدل1991سالدر
،خارجوداخلرسانهصنعتعرصهدررقابتشیافزاوهنددری اجتماع-ی فرهنگ

وکنترلکردنمحدوددرموثررسانهکیبعنوان،ياماهوارهونیزیتلوورودبخصوص
ارائهباهنددری خصوصي اماهوارهي هاشبکهکاربهشروعورسانهدردولتنفوذ
سرگرموي تجاربخصوصمختلفي هانهیزمدرمتنوعوجذابي هابرنامهانواع

،چالشنیابهپاسخي ابروشودی مجادیای ملونیزیتلوي برای اساسچالشکننده
IBCدراقدامنیاولبعنوانوکندجادیاشرکتدررای تحوالتکهردیگی ممیتصم
کندی می محل-ی ملکانالازریغدیجدکانالپنجي اندازراهبهشروع،1993سال

وتیرضاجلبجهتدرمختلفي هاجنبهدرهابرنامهانواعپخشوارائهباتا
.ببردباالراخودنیمخاطبتعدادن،یمخاطبي اازهینبرآوردن

)www. Business portal of India Industry and services sector
Media.html/2006(

IBC،ی ماستفاده) 2007- 2012(ساله5ي زیربرنامهکیازتحولانجامي برا
خالق،رسانهکیبهراشرکتداردنظردرکندی ماعالماندازچشمانیبدرIBC. کند

ي ریپذانعطافقدرتباهندونیزیتلو-ویرادرسانهصنعتدرشرویپومعتبرنوآور،
توانمندی انساني روینباوی اطالعاتوی ارتباطشرفتهیپي تکنولوژازي ریگبهرهباالزم

راخود،IBC. برساندباالی رقابتتیمزباابعادهمهدری فیکتوسعهجهتدري احرفه
کاملتالیجیدطیشرابهآنالوگطیپراازرسانهانتقال،2012سالتاداندی ممتعهد

.www(.برساندانجامبهرا BigRiver Radio (India) pvT-Ltd.html/2007(.
IBC،ي هاانیجرودیعقاپرورشفرهنگ،بهی دهشکلبراساسراخودرسالت

آگاهآنان،تیرضاجلبجهتدرمخاطبانبهی عمومخدمتکیدهندهارائه،یاسیس
درمهمی اسیسي هاي ریگمیتصمبخصوص،مهمي دادهایرووعیوقاازمردمي ساز

زیآممشارکتي ریدرگي برامردمبهکمکوشهروندانآموزشواطالعاتارائهکشور،
ی بررسوبهبودحفاظت،نطوریهموکشورتوسعهي هاتیفعالکیدموکراتندیفرآدر

در،IBCياستراتژازي تعداداساسنیهمبروداندیمکشورهنروفرهنگتنوع
):Ibid(یکنونطیشرا
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آموزش،يسازآگاههدفبامناسبي محتوابابرنامهشتریبهرعرضهودیتول- 
وجامعهختهیفرهگروهبخصوص،نیمخاطبي ازهاینبامتناسبکنندهسرگرمو

ی ملرسانهبارابطهتیتقو
وآموزشجهتدری تعاملرسانهوي اماهوارهوی کابليهاشبکهتوسعه- 

ی دموکراسندیفرآدرشدنواردي برامردمبهزهیانگدادنودیعقادریی همگراجادیا
کشوري اتوسعهي هاتیفعالمختلفابعاددرمشارکتو

بردیتأکباآنارتقاءوحفظجهتدری فرهنگی غني محتوابابرنامهدیتول- 
یملتیهوحفظوی ملنگفرهاشاعه

یجمعرسانهحوزهدری المللنیبي هاي همکاربهکمک- 
مبادالتوبرنامهفروشي براکارآمدستمیسجادیاوبودجهنیتأمی بررس- 

جهانسطحدررسانهمحصوالت
بخشمشارکتبای خارجوی داخلي گذارهیسرماجذبي برافرصتجادیا- 

وی فنابعاددررسانهی فیکوی کمعهتوسجهتدرارتباطاتبخشدری خصوص
یکیتکنولوژ

ي هاهیروکاهشوتیمأموربهتوجهباهاتیفعالي سازمتناسبولیتعد- 
سازمانساختاري سازسادهوی بوروکراس

ی فیکتوسعهوي احرفهوکارآمدخالق،ی انساني رویني توانمندسازبرنامه- 
ی انسانمنابع

IBC،ازي سازسادهبای رقابتتیمزکسبوی طیمحراتییتغبایی ارویروي برا
دری بوروکراسکاهشدری سعآن،کردنریپذمنعطفومجددی سازماندهقیطر

باوشودرندهیادگیدري نوآوروتیخالقندیفرآلیتسهموجبتاکندی مشرکت
.کندیمجادیارای اساسراتییتغهاتیفعالانجامنحوهدرمدرني تکنولوژازاستفاده

)www.Business portal of India industry and services sector

Media.html/2006 (
IBC،الزم،ي گذارهیسرمابای انساني رویني سازتوانمندوی فیکتوسعهبخشدر

میتجادیاباواجراکارکناني هاتیقابلشیافزاجهتراي مؤثری آموزشي هابرنامه
).Ibid(استنمودهتیتقورااعضانیباطالعاتانتقال،یجمعي همکاروي کاري ها
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IBC،صنعتدرمدرني تکنولوژتوسعهجهتدرتوجهقابلي گذارهیسرمابا
کردنی غنهموی تالیجیدي ارسانهتوسعههدفبهخودی کینزددری سعهمرسانه
.داردرارسانهبامردمتعاملسطحشیافزاباهمراهها،برنامهي محتوا

)www. BigRiver Radio India pvT-Ltd.html/2007(
IBC،تحولبهدستخودي هاي استراتژوتیمأمورواندازچشمبهتوجهبا
ی درستجملهازسازماني محوري ارزشهابردیتأکضمنی عنیاستزدههمی فرهنگ
تیقخالآنافرادآندرکهی فرهنگنهینهاددری سعات،یاخالقوي گري احرفهخبر،

افرادآندرکهی فرهنگ. شودی متیحمامستمري ریادگیوقیتشوي ریپذسکیرو
).Ibid(رندهیادگیفرهنگهمانی عنیهستندتحولورییتغآماده
4(CNN)انانسی

استدنیاخبريهايسازمانبزرگترینازیکی،)انانسی(کابلیخبريشبکه
دروداردتمرکزروزشبانهساعاتمامتدرخبريهايگزارشپخشوتهیهبرکه

بهمتنوعهايرسانهداشتناختیاردرباخبرگذاريهايفعالیتازوسیعیطیف
.پردازدمیفعالیت

دلیلبهبعد،به90دههاواسطازواسترقابتیشدتبهامریکادرخبرگذاري
دتشCNNرقابتیوجهخارجیوداخلیرقابتیافزایشومحیطیتغییرات

یکشرکت،وقتمدیریتورهبريبهتوجهباخوداندازچشمترسیمدرCNN.گرفت
باجنگهمیشگیبرندهسازمانکهاستدادهقرارتوجهموردهموارهرااساسیفرض
کندمیافتخارآنبهوامریکاستازخارجدرخصوصبهرقبا،

(www.broadcastingcable .com/2ooo).
انعطافوتنوعایجاداطالعات،واخبارارائهدرپیشروراخودازاندچشمرسانهاین
تکنولوژياستفادهباامورانجامنحوهدرتغییروکارمحیطدربیشترچههرپذیري

حستقویت،2020سالتاکارکنانکاروزندگیبینتوازنایجاددرسعیوپیشرفته
بهتوجهبااشتغالوکاريآیندهابرابطهدرکارکناندرمشتركاندازچشمساخت
عمومبرايوبشبکهازاستفادهقابلیتگسترشوسریعتغییرحالدرجهانیاقتصاد
.(www.experiential.com/cnn-vision/2009)استکردهاعالممردم

٤ - Cable Network News
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تغییراتدلیلبه2000سالازسازماناندازچشمراستايدرCNNاستراتژي
افزایش-1: استشدهبنامحیطیتهدیددوبهپاسخدررقبافشاروشتابپرمحیطی

اولویتسهرابطهایندرسازمان. رسانهصنعتثباتیبی- 2خارجیوداخلیرقابت
:استداهتوسعهرااستراتژیک

طوربهوموجودقوتنقاطکردنیکیبرايمستمر،روشیجهانیتوسعه-١
برايخبرپخشوآوريمعج(موجودهايوسیعترقابلیتکاربردخاص،
)هافعالیتموجودگذاريهدفوجهانسراسر

جدیدکاروکسبتوسعه-٢
).84،1384احمدي،(نوآورانهشکلبه) محلی(داخلیهايبرنامهتقویت-٣

:CNN(www.cnn.com/html/2009)هاياستراتژيسایر
ايرسانهچندهايقابلیتازاستفاده- 
ماهوارههايشبکهبخصوصاطالعاتیوارتباطیايهتکنولوژيازاستفاده- 
سایتوبواي

مستمربهبودوکاراییافزایشجهتدرمدرنهايتکنولوژيازاستفاده- 
سازمانهايفعالیت

باکارکنانبرايموثریادگیرهاياستراتژيوآموزشیهايبرنامهاجراي- 
گراییايحرفهوايحرفهآموزشبرتاکید

نیرويترکیبایجادباانسانینیرويبیشترچههرپذیريعطافانافزایش- 
ايحرفهومتخصصمنعطق،کار

CNNسازمانازخارجايحرفهومنعطفکارنیرويازستفادهبااستکردهسعی
مینشان) نفر3300(آنکارکنانتعدادکههمانطوروکندجلوگیريشدنبزرگاز

داشتنباکهباشدمیتحركپروچابکحالعیندروکوچکسازمانیکدهد
محیطیتغییراتبهرامناسبیوموقعبهپاسخکندمیسعیمنعطفوتختساختار

.(Ibid) بدهد
CNNطوربهموثریادگیرياستراتژياجرايوپیشرفتهتکنولوژيازاستفادهبا

وهمکاريايفضوجودوشدهسازمانانسانینیرويتوانمنديافزایشموجبدائمی
عهدهبهسازمانکهماموریتیبهنسبتراخودتعهدوپایبنديکهنیروییپرورش

.(Ibid)اندشدهدادهنشانعملدردارد
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خبربهتعهدکندمیدنبالCNNکهرسالتیمهمترین
بهرااحساساینCNNفرهنگ.)html.mission/com.cnn.www/2009(است

اینسازمانودرکندمیتالشمردمبهخدمتبرايسازمانکهاستدادهکارکنان
قراراساسیفرضچندCNNفرهنگدر. دهندمیدستوربینندگانکهداردوجودباور
میخبربخشدرپیشروراخودCNN-2داردجايسازمانقلبدراخبار- 1: دارد
) .77-1348،78احمدي،(استرقباباجنگبرندههمیشهCNN- 3داند

نوآوري،وخالقیتتالش،تحرك،رقابت،پذیري،ریسککهفرهنگیهايباور
اشاعهسازماندررامستمریادگیريطریقازهاتوانمنديافزایشبهمستمرتاکیید

وسازمانازرجخامحیطباانطباقدرسعیکهپذیريانعطاففرهنگ. استداده
کهاستافراديشخصیتمستقیمبازتابCNNفرهنگ. داردراسازمانداخلیانسجام

) .87منبع،همان(دارندعهدهبهراآنماموریتاجرايوسازمانتوسعهمسئولیت

رانیای اسالمي جمهوري مایسوصداسازمانتیوضعلیتحل
کیبعنوانی اساسقانون175اصلبهتوجهباانقالبازپسمایسوصداسازمان

) محورخدمت(ی تیریمدنظامباي انحصارشکلبهوي رهبرنهادنظرریزی دولترسانه
ي هاسالی طواستبودهدارعهدهراحوزهنیابهمربوطي هاتیفعالی ملسطحدر

رای پرشتابتوسعهورشدنظاممصلحتوی ملمنابعحفظي راستادر1388تا1357
استکردهتجربهی ونیزیتلووویرادي هاشبکهپوششوبرنامهدیتولبخشدر
).1388،134ي زآبادیعزی فراهان(

ی سازمانساختارلحاظبهمایسوصداسازمان
نظارتطهیحمتعدد،ی رتیمدسطوحبلند،نوعازي افهیوظساختاري داراسازمان

لحاظبهوی انساني رویني االبحجماد،یزي هاهیرووي هاروشي دارامحدود،
در). 30-1383،31مایوسصداسازمان(شودی مادارهمتمرکزبصورتي ریگمیتصم

،يموازطوربهکهداردوجودي متعددي هابخشسازماننیای سازمانی طراح
مشاهدههاتیفعالدری همپوشانی نوعبهودهندی مانجامي تکراري هاتیفعال

ریسادرسازمانساختاردرپژوهشوآموزشمعاونتوجودبامثالانبعنو. گرددی م
وشودی مدهیدفیوظاهمانباپژوهشوآموزشبخشکلادارهسطحدرهابخش
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موسساتتوسطتواندیمکهسازماني واحدهادریی هاتیفعالوفیوظاوجودای
کهدیآی منظرهبیی واحدهانیچنوجودوشودانجامهمسازمانازخارجی خصوص

مجتمعي هاتیفعالماننداست،دهیگردی سازمانساختشدنبزرگبهمنجرفقط
5چوبمایسشرکتایوباللمسجدی فرهنگ

یانسانمنابعلحاظبهمایوسصداسازمان
دهدی منشانرای انساني رویني باالحجمسازماننیای انساني روینآمار

کارکنانتعدادقیطرازتوانی منکهیابهتوجهباو). 1388،136ي زآبادیعزی فراهان(
کیمایسوصداسازماننمودمشخصراسازماناندازه،)1998(دفتنظرطبق

.شودی ممحسوببزرگسازمان

آموزشلحاظبه) ا.ا.ج(مایوسصداسازمان
ی متیفعالی رقابتطیمحدرکهیی هاسازماني روشیپي هاچالشجملهاز
درسازمانموجودوضعی بررسدر. استکارکنانمؤثرومداومآموزشموضوعکنند

مثبتنگاهونظراتفاقهمآنومیشوی مروبروقوتنقطهکیبهآموزشامر
کهاستآموزشمقولهدر) سازمانمحترماستیربخصوص(سازماننیمسئول

ی انسانمنابعی فیکتوسعهموجبوسازماني برای اتیحامروتوسعهدیکلآموزش
کهاستی مشکالتي داراسازماندرآموزشستمیساما. گرددی مرسانهافقبامطابق

) :1386،98مایسوصدا(شودی ماشارهآناهمبه
ازیننبودنجانبههمه(سازمانی واقعي ازهاینآموزش،انیمایپورابطهفقدان- 

سازماناهدافتیاولوو) شدهانجامي های سنج
آموزشدری کپارچگیوانسجامدانفق- 
ی بو) آموزشمباحثنبودني کاربردوروزبه(ی آموزشي محتوادرضعف- 

ي هارسانهبردیتأکباگریدي هارسانهبای آموزشوی علمي همکارهابهی توجه
یاسالم
سازمانآموزشخصوصدرجامعی اطالعاتنظامفقدان- 

شتر می توان به ساختار سازمانی صدا و سیما مراجعه کردبراي اطالعات بی-5
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سازمانیجوبربوروکراتیکفرهنگحاکمیتوی سازمانفرهنگدرضعف- 
) مولدمستمري ریادگیبری مبتنفرهنگاشاعهعدم(

آموزشی بخشاثرنییتعروشضعف- 

یماللحاظبه) ا.ا.ج(مایسوصداسازمان
شود،ی مافتیدری دولتاعتباراتمحلازمایوسصداسازمانبودجهاعظمبخش

نیعدری ولنکندحرکتي تجاررسانهکیسمتبهسازمانتادهیگردموجبامرنیا
شدنبزرگبای طرفازاستساختهنوساندچارراسازمانبودجه،یوابستگنیاحال

ویی جوصرفهفرهنگضعفهاتیفعالگسترشباآني هانهیهزشیافزاوسازمان
ی سازمانضعفنقطهکیبهخودکارکنانورانیمدنزددرهانهیهزي سازنهیبه

کهی سازمانبیترتنیبد) 35- 1383،36مایوسصداسازمان(استشدهلیتبد
ی نماحساسرای رقابتکند،ی مافتیدرثابتبطورکهباشدي ابودجهوابستهاتشیح

).2- 1383،9یالوان(رفتنخواهدآموختنوي ریادگی یپدروکند
یطیمحالزاماتو) ا.ا.ج(مایوسصداسازمان- 

طیمحلحاظازهمي ارسانهسازمانکیبعنوانمایوسصداسازمانطیمح
ی توجهقابلراتییتغباریاخسالچندی طتیفعالطیمحهموی المللنیب،یعموم
عرصهدری کیتکنولوژتحوالت،سازمانمهمی رقابتي هاچالشازی کیوبودهروبرو
قدرتکیازما،یوسصداسازمان،یاساسقانونطبقکهاستدرست. استرسانه

کشورسراسردری ونیزیتلوویی ویرادي هاشبکهپوششوپخشد،یتولدري صارانح
ورودبااماکند،ی متیفعالبیرقبدونیی فضادرجهتنیاازواستبرخوردار
روزبهروزنترنت،یاازمخاطباستفادهنیهمچنوهابرنامهانواعارسالوهاماهواره
شدخواهدتری رقابتمخاطبانجذببازاروشودی مافزودهمخاطبانانتخابقدرت

).5- 1383،14مایوسصداسازمان(
اطالعاتاطالعات،عصردرهاآنتیحاکموهارسانهشدنی تعاملبای طرفاز
دري مؤثرنقش،اطالعاتانواعارائهبادیجدي هارسانهرونیااززندی مراآخرحرف

ی ملرسانهتیمسئولورسالتهیقضنیاوندکنی مفایای اجتماعوی فرهنگراتییتغ
).1383،25پروری ائیض(دینمای مترحساسوترنیسنگرا
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) ا.ا.ج(يمایوسصداسازماني هاي استراتژوتیمأمورانداز،چشمانیب
ش.هـ1393سالتاخوداندازچشمانیبدرمایوسصداسازمان: اندازچشم-

)1383،50مایوسصداسازمان(کندی ماشارهریزی کلمواردبه
،ياقتصادی اسیس،يفکرتحوالتبهی دهجهتدرلیبدی بی نقشي دارا- 

انتظاراتوازهاینازشناختوقیدقاطالعاتبرهیتکباجامعهی اجتماعوی فرهنگ
وبسطرشدراهکنندههموارهوکشورجانبههمتوسعهسازبستروشیخونیمخاطب
جامعهدری نیدي ارزشهاوتیمعنواخالق،

مردموثوقموردی رساناطالعوي خبرمنبع- 
درامیپدیتولوی مهندسدرثباتباریچشمگی رقابتتیمزازبرخوردار- 
ي هاقالبدرفاخري هنر-یفرهنگمحصوالتانبوهکنندهدیتولورقباگریدباسهیمقا

مختلف
بای جهانوی مل،یاستانعرصهدرمؤثرونافذجامع،ي ارسانهشیآراي دارا- 
ي ارسانهشرفتهیپي تکنولوژازي ریگبهره
متحولي ازهاینوطیشراباانطباقمنظوربهالزمانعطافقدرتازبرخوردار- 
يامنطقهوی داخلتحوالتعرصهزینوی جهانتحوالتعرصهدر

تیمأمور- 
- ییویرادي هالکاناقیطرازراخودتیمأمور،)ا.ا.ج(يمایوسصداسازمان

ي هابرنامهانواعپخشودیتولبامکتوبوي مجازي هارسانهازبرخورداروی ونیزیتلو
بای جهانوي امنطقه،یمل،یاستانحوزهدری حیتفروی سرگرم،يخبر،یآموزش

سازمان. (استکردهاعالمی عمومافکاروفرهنگتیهداوتیریمدگسترده،مخاطبان
).48- 1383،49مایوسصدا
ي استراتژ- 

ي استراتژتیمأموري اجراواندازچشمجهتدر،)ا.ا.ج(ي مایوسصداسازمان
) 51-57،منبعهمان(شودی ماشارهاهمموردچندبهکهکندی مدنبالرایی ها

ابعادی تمامدرامیپتیریمداثربخشوکارآمدنظامي اجراجهتدرتالش- 
خبری فیکتوسعهوهارنامهبي محتوادرتحولجادیاوآن

ماهوارهي هاشبکهمحصوالتبرابردررسانهی رقابتتیمزشیافزاومیتحک- 
بیرقي ا
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برابردرسازماناستقاللحفظهیسادررسانهبهی عموماعتمادمیتحک- 
ی جناحفرانقشي فایاوشیگراوهاگروهي فشارها

ختگانیفرهوجوانگروهبخصوصنیمخاطبازینبامتناسببرنامهدیتول- 
یملرسانهباآنانرابطهتیتقوواقشارنیادررسانهنفوذبیضرشیافزاوجامعه

درکشورنوباوهقشري اعتقادوي فکر،یتیتربي هاساختریزمیتحک- 
متناسببرنامهدیتولبای اسالم-یرانیاي ارزشهاوفرهنگي راستا
وارتقاءجهتدرکارآمدي هاروشذاتخابااطالعاتي تکنولوژي ریکارگبه- 

سازماني وربهرهبهبود
نظام،ی آموزشنظامدستمزد،وحقوقنظاممشاغل،نظامی مهندسباز- 
رانیمدی ابیارزشبردیتأکباعاتیترفوی ابیارزش
یانسانمنابعی فیکتوسعهوآموزشامرمؤثري ارتقا- 
دولتی عموممنابعمجموعازسازماناعتباراتمناسبسهمتیتثبونیتأم- 

یبازرگانی آگهي درآمدهابهی مالمنابعی وابستگلیتعدو
رسانهمحصوالتمبادلهوفروش،یابیبازارمناسبوکارآمدستمیسجادیا- 
اسالمجهانومنطقهتیاولوباجهانسطحدر

 -
ي ریگجهینت

درموثرعواملمطالعهو) 1,1.ج(سیماوصداسازمانوضعیتتحلیلبهتوجهبا
CNNوBBC,CBC,IBCايرسانههايسازماندرمحوردانشسازمانایجاد

نظر،موردعواملحیثازرانظرموردهايسازمانزیرايمقایسهجدولدرتوانمی
.دادقرارمقایسهمورد
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محوردانشسازمانیکساززمینهعواملمقایسه) : 1(جدول
صداونسازماعوامل

ا.ا.جسیماي
BBCCBCIBCCNN

ساختار
سازمانی

سادهوکوچکمتمرکزوبلند
سازمانسازي

سادهوکوچک
سازمانسازي

سادهوکوچک
سازمانسازي

سادهوکوچک
)تخت(

درومتحولخارجیمحیط
تغییرحال

درومتحول
تغییرحال

درومتحول
تغییرحال

درومتحول
تغییرحال

درومتحول
تغییرحال

فرهنگ
سازمانی

یادگیرندهیادگیرندهیادگیرندهیادگیرندهبوروکراتیک

نحوهورهبري
مدیریت

مدیریت
اقتداري

اختیارتفویض
زیردستانبه

)لیبرالسبک(

اختیارتفویض
زیردستانبه

)لیبرالسبک(

اختیارتفویض
زیردستانبه

)لیبرالسبک(

اختیارتفویض
زیردستانبه

)لیبرالسبک(

موثراستراتژي
یادگیري

نیرويآموزش
یادگیري(انسانی

)غیرمولد

موثریادگیري
توانمندانسانیونیروي

ايحرفه

موثریادگیري
توانمندانسانیونیروي

ايحرفه

موثریادگیري
توانمندانسانیونیروي

ايحرفه

موثریادگیري
وانمندتانسانیونیروي

ايحرفه

-ویراد(ي ارسانهچنددری قیتطبمطالعهنیادرفوقايمقایسهجدولاطالعات
مینشانامریکاازCNNوهندازIBCکانادا،ازCBCانگلستان،ازBBC،)یونیزیتلو

بهمناسبالعملعکسویی پاسخگوي برادارندی سعمذکوري هاسازمانکهدهند
سازمانکیجادیاي براراطیشرادار،یپای رقابتتیمزکسبورییتغحالدرطیمح

ي هامؤلفهباتعاملجادیاوسازمانازخارجطیمحبهتوجهقیطرازنیآفردانش
کهی صورتدرندینمافراهمي تکنولوژوفرهنگ،يرهبر،ياستراتژساختار،،یسازمان

سازمانکهدهدی منشان)  ا.ا.ج(ي مایوسصداسازمانموجودتیوضعلیتحل
ایمهمحوردانشسازمانکي یهای ژگیوکسبي برارای طیشرانیچننتوانسته

ریزکهاستی دولتسازمانکیمایوسصداسازماننکهیاباداشتنظردردیبا. دینما
ی اساسقانونطبقکردن،عملي انحصارلیبدلوکندی متیفعالي رهبرنهادنظر
کارکناندررییتغیی توانالیتسهجهتدرتواندی ماما،کندی نماحساسرای رقابت

،ي فردسطحدرراموثري ریادگي یهابرنامهسازماني کارآمدسطحارتقاءي برا
کیبهشدنلیتبدباتواندی ممایوسصداسازمان. دهدتوسعهی سازمانوی گروه
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درالبته. دینماهمفراراکارکنانی دائمتوسعهي برامناسبطیمحمحوردانشسازمان
رییتغطیشرالیتسهي راستادرسازمانارشدرانیمدتفکرطرزدررییتغخصوصنیا

واندازچشمبری مبتنی سازمانفرهنگوکارکناندانشتوسعهوبهبودي برا
سازنهیزمعواملازاستسازماندري ریادگیورییتغی حامکهسازماني هاي استراتژ

.باشدی مشتریبتیاهمحائزتواندی مرندهیادگیسازمانجادیادر

هاشنهادیپ
است،ی طیمحراتییتغوهایی ایپوامدیپرندهیادگیسازماننکهیابهتوجهبا- 

تعاملباوبازی اجتماعستمیسکیبعنوانمایوسصداسازمانکهگرددی مشنهادیپ
صیتشخبخصوصمانسازي رورگذاریتاثی طیمحعواملیی شناساباطیمحبامداوم

،یحیتفروی فرهنگ-یآموزش،یرساناطالعمختلفي هاجنبهدرنیمخاطبي ازهاین
ورودوي تکنولوژتحوالت،یفرهنگباالخصمختلفي هاعرصهدرشدنی جهاندهیپد

باجامعهدرمخاطبانانتخابقدرتشیافزاورانیادری کیالکتروندیجدي هارسانه
.کندحفظراخودي ارماندگمناسبیی پاسخگو

ي هاي استراتژزیآمتیموفقي اجراومحوردانشسازمانجادیاي راستادر- 
ي هامؤلفهتعاملسازمانتیمأمورواهدافانداز،چشمبهتوجهباشدهنیتدو

نیاي براوگرددی مشنهادیپي تکنولوژوفرهنگ،يرهبرساختار،بخشدری سازمان
ی شکلبهسازمانانعطافقدرتبردنباالوزمانساي استراتژي راستادرکار

باوردیگصورتسازمانفرهنگوتیریمدساختاردری مناسبراتییتغکارشناسانه
تیفیکبردنباالدانشتیریمدي اجراي برارانهیزمي تکنولوژنیبهتري ریبکارگ

.نمودفراهمسازماندري ریادگی
درتهایفعالي سازرواني براکهگرددی مشنهادیپساختاربخشدرابتدا

وحذفي روشهاارمجددی مهندسکیتکني ریبکارگوجامعتیفیکبهبودچارچوب
کهیی هاتیمسئولوفیوظاي سازکپارچهیوي تکراري هاتیفعالحذفمانندادغام

،)آموزشواحدمانند(ردیگی مصورتسازمانمختلفي واحدهادري موازطوربه
،یخصوصبخشامکاناتازاستفادهوسازمانازخارجبهامورازی بخشي واگذار

تیتقوي برانیمتخصصي هاگروهازندهیفزااستفادهوي اپروژهي هامیتلیتشک
جادیاوآني اجراوي ریگمیتصمي ندهایفرآبهدنیبخشسرعتوي همکارحس
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ساختاربای مانسازسمتبهسازمانتاشوداستفادهي نوآوروتیخالقمطلوبي فضا
وی رسالتحوزهدرراایپوي هاسازمانازی بیترکبتواندتاکندحرکتی افقوپهن

خواهدقادررای ملرسانهساختاررییتغنیا. بکشدریتصوبهدارد،بعهدهکهی تیمأمور
نیبی هماهنگخصوصدرراي ریپذانعطافنیشتریبی کنوني ایپوطیمحدرساخت
. کندجادیارساختاوي استراتژ
دررییتغوي ریادگي یهاي استراتژدربخصوصسازماني هاي استراتژي اجرا

تفکربهاعتقادوباوري دارایی اجرای عالرانیمدهمانایورهبرانتیفعالبهسازمان
بخشدري دیکلرانیمدانتصابوانتخابرونیااز. داردشدنرندهیادگیسازمان

ي هابرنامهورییتغندیآفرازکهی رانیمداست،توجهانیاشی انیموارشدتیریمد
وفراهمي ریادگیلیتسهي برارایی هاستمیسوتیحماسازماندرموثري ریادگی

باوروتفکرکهگردندی مموجبوکنندی مبیترغدیجدي هادهیاارائهي براراافراد
کهگرددی مشنهادیپلذا. شودي جارسازمانسرتاسردرشدنرندهیادگیسازمان
ساختار،باي ادیزحدتاکهموجودرانیمداز،یانتخابی بیترکبامایوسصداسازمان
درمتخصصی رانیمدجذبلزومصورتدروبودهآشناسازمانفرهنگوي استراتژ

آنانبهنسبتکهفرضنیاباسازمانخارجازت،یریمدوارتباطاترسانه،حوزه
امیپ،اموري اجراي براباالزهیانگوعالقهداشتنضمنودارندراالزمتعهدوشناخت

ضیتفوي داراومحوردانش،شمندیاندرانیمدهستند،سازمانسطحدررییتغآوران
وی ستگیشاانتخابنیادراساسي مبناورندیگقراراموري اجرارأسدراریاخت

.یاسیسشاتیگرانهردیگقراراقتیل
ی سازمانفرهنگتادینماتالشدیبامایوسصداسازمان،یفرهنگبخشدر
ي ریادگي یهاي استراتژباژهیبوشدهنیتدوي استراتژواندازچشماساسبرراخود
رندهیادگیفرهنگبهازینرندهیادگیسازمانجادیاي برای ملرسانهد،ینماسازگارمولد
ی ارزشنظامجادیاوی فرهنگرییتغروشقیطرازکهگرددی مشنهادیپنیبنابرا. دارد

،یرساناطالعازاستفادهباآنجیترووی آموزشي هاروشازاستفادهبامطلوب
فرهنگازجیبتدرسازمانتاکندجادیاراي استراتژباهماهنگی فرهنگتحوالت
لدموومستمري ریادگیورییتغی حامکهرندهیادگیفرهنگبهودورکیبوروکرات

. شودکینزداست
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نیبهتري ریبکارگوکسبباکهشودی مشنهادیپي تکنولوژمؤلفهبارابطهدر
میتصمسرعتواطالعاتانتقالسرعتشیافزاجملهازآني هاتیقابلازي تکنولوژ

امکانودانشانتقالقیطرازکارکناني سازتوانمندها،برنامهی دائمی ابیارز،يریگ
،یسازمانارتباطاتبهبود،کارکناني کاراستقاللشیافزاوتردهگسکنترلطهیح

آموزشدري ریادگیتیفیکوسرعتبردنباالوبخشاثری طیمحنظارتوکنکاش
سازمانجادیاطیشرادانش،تیریمدي اجرادرلیتسهباودینمااستفادهسازمان،

.شودایمهسازماندررندهیادگی
ي ریادگیکالني هاي استراتژمستلزمعیسري هاجهشنکهیابهتوجهبا

موثرپرورشوآموزشنکهیابهتوجهباواستی سازمانوی گروه،يفردسطحسهدر
ازی بعضنمودنبرطرفجهتدراستسازمانی انسانمنابعتوسعهدري ریادگیابزاراز

:گرددی مشنهادیپسازمانوآموزشنظاممسائل
ی واقعي ازهاینبراساسآموزشونییتعازهاینی وزشآمبرنامههرازقبل

. گرددمیتنظ
وی آموزشمدرني تکنولوژازاستفادهبای آموزشي هابرنامهي اجرا
ي محتواباهمراهی عملوفعال،یمشارکتآموزشمانندی آموزشمناسبي هاروش

ي کاربردوی غن
آنانی شغلتیامنباکارکنانی آموزشي هافرصتشدنهمراه
رفتاررییتغاریمعبای آموزشبرنامهي اجرادرقیدقی ابیارز
وانسجامجادیاوآموزشخصوصدری اطالعاتجامعنظامي برقرار

سازمانکلآموزشدری کپارچگی
فرهنگازتیحماجهتدرمستمري ریادگیبری مبتنفرهنگاشاعه

رندهیادگی
,IBCي ارسانهي هاسازمانکهیی هاگامبهتوجهباآخر،شنهادیپدرو CBC,
BBCگرددی مهیتوصاند،برداشتهرندهیادگیسازماننظامبهشدنکینزدجهتدر

صداقاتیتحقمرکزدری قاتیتحقمیتلیتشکبا) ا.ا.ج(ي مایسوصداسازماندرکه
ي هاشرفتیپوتحوالتکردنرصدوترقیدقوجامعی بررسومطالعهبامایوس

ي زیربرنامهاهدافی بررسوایدنموفقي ارسانهي هاسازماندرنهیزمنیادریجهان
هاسازماننیاي تکنولوژوفرهنگ،يرهبرساختار،،یسازماني هامؤلفهوکیاستراتژ

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

٤٣/ …زمینهعواملبرمروريدرتطبیقیمطالعهیک
شم

ل ش
سا

 /
هم

وازد
ره د

شما
 /

هار 
ب

139
0

آنازوافتیدستخصوصنیادري شتریبی عملوی علمي راهکارهابهبتوان
ندهیآصرفاًنهي سازندهیآبصورترارندهیگادیسازمانجادیاکردیروتانموداستفاده

.ساختی اتیعملي نگر
نیآفردانشورندهیادگیسازمانکیبهشدنلیتبدکهاستذکربهالزمانیپادر
هاتیفعالانجامندیفرآدرراتییتغاصوالً. استروشکیصرفاًبردنبکارازفراتر

موجمثلسازمانافراددررییتغکهی حالدراستي چافنجانکیدرتالطمهمانند
جادیای بعبارت،استافراددری روانرییتغمستلزمرندهیادگیسازمانجادیا. استیدر

آنمناسبطیشراوبستردیباآنازقبلرونیاازموججادیای عنیرنده،یادگیسازمان
.ندینماتیحماآنازمستمربطورسازمانارشدرانیمدوگرددایمه
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