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كادمیک و مؤسسـات رسـانه ای  »مدیریـت رسـانه« بـه مثابـه یـک میـان رشـته ای نوظهـور جای خـود را در محافل آ
كـه به تدریج، ادبیات، نظریـه و روش خاص  كـرده و تحت تأثیـر سـازوكارها و تحـوالت سـرمایه داری جهانـی، می رود  بـاز 

كند. خـود را تولیـد و عرضـه 

كشـورهای در حـال توسـعه، همچنـان ابهام هـای نظـری،  علی رغـم رشـد روزافـزون ایـن رشـته در جهـان غـرب و نیـز 
كاركـردی بـر ایـن حوزه سـنگینی می كند و هنوز هم تئوری های سـنتی مدیریت، گفتمـان اصلی آموزه های  مفهومـی و 

این رشـته را تشـکیل می دهند.

كادمیـک در حـوزه روزنامه نـگاری و رسـانه را متأثـر از مبانـی مفهومـی و  گـر سـاختار و محتـوای اصلـی آموزش هـای آ ا
كشـورهای در حـال توسـعه نیـز منتقـل  كـه به ویـژه پـس از جنـگ دوم جهانـی بـه  كاركـردی ایـن حـوزه در غـرب بدانیـم 
شـد، میان رشـته ای مدیریـت رسـانه نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت. چـه آموزه هـای ایـن رشـته بـه طـور عمـده در 
گرفتـه  كـه در آن هـا مؤسسـات رسـانه ای بـه مثابـه بنگاه هـای اقتصـادی در نظـر  كاركـرد دارد  نظام هـا و سـاختارهایی 
كثـر رسـاندن سـود و بـه حداقـل رسـاندن زیـان  كـه قواعـد مدیریتـی نظـام سـرمایه داری بایـد وظیفـه بـه حدا می شـوند 
كاركنان مؤسسـه رسـانه ای بـا مدیریت از  را بـه عهـده داشـته باشـند و البتـه تحقـق ایـن امـر مسـتلزم مشـاركت و تعامل 
كار در مورد  كـه آیا ایـن سـاز و  یـک سـو و جلـب رضایـت مشـتری )مخاطبـان( از سـوی دیگـر اسـت: امـا سـؤال این اسـت 

مؤسسـات رسـانه ای ایـران نیز پاسـخگو هسـت؟ 

كه تحلیل ساختار مدیریت و مالکیت، عملکرد و وابستگی یا استقالل انواع رسانه ها در ایران، ما را  به نظر می رسد 
كم و بیش وابسته  به پاسخ منفی در قبال این پرسش هدایت می كند. چه، اساسًا سپهر رسانه-ای ایران ساختاری 
گونه ای تعریف  و غیرمستقل دارد و رابطه قدرت با رسانه ها به لحاظ تاریخی و نیز معطوف به واقعیت های جاری به 
غ التحصیالن رشته مدیریت  شده كه عماًل قواعد علمی مدیریت را چندان بر نمی تابد. مروری بر وضعیت و جایگاه فار
كه در چند دانشگاه شناخته شده آموزش دیده اند، این داوری را تأیید می كند. گرچه آمار دقیقی در دست  رسانه 
كه تعهد  غ التحصیالن رشته مدیریت رسانه دانشگاه صدا و سیما  كه حتی فار گفت  نیست، ولی با قاطعیت می توان 
گرفته شده اند. در مؤسسات مطبوعاتی،  خدمت در این سازمان را نیز دارند به ندرت در مناصب مدیریتی به كار 
كه مرور زمان، رسانه های ما را  گفته شود  كم است. شاید  خبرگزاری ها و پایگاه های خبری نیز وضعیت مشابهی حا
غ التحصیالن مدیریت رسانه می كند، اما بعید به نظر می رسد تا زمانی كه رسانه ها به بودجه ها  گزیر به استفاده از فار نا
كشورمان به معنای واقعی »حرفه ای« نشده،  كه ساختار روزنامه نگاری  كمک های دولتی وابسته اند و تا هنگامی  و 
بتوان شاهد این اتفاق بود. مدیریت رسانه در ساختارهای مستقل و حرفه ای روزنامه نگاری پاسخ می دهد و این 
از نیم قرن آموزشی رسمی  گذاشتن یکصد و هشتاد سال تاریخ روزنامه نگاری و بیش  ساختار علی رغم پشت سر 
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كه تحت تأثیر  كادمیک روزنامه نگاری در ایران هنوز شکل نگرفته است. با این وجود، می توان امیدوار بود  مستمر و آ
همکاری  و  همگرایی  به  امید  نیز  و  ایران  دانشگاه های  در  رسانه  مدیریت  آموزشی  برنامه  در  الزم  بازنگری های 
كاركردی  كز دانشگاهی آموزش روزنامه نگاری و مدیریت رسانه این رشته در آینده از جایگاه  مؤسسات رسانه ای با مرا
مناسبی برخوردار شود، چرا كه در حال حاضر هم برنامه های درسی رشته مدیریت رسانه آنچنان كه در این كتاب نیز 
گرفته، عمدتًا معطوف به تئوری ها، مبانی و مفاهیم مدیریت عام و غیرمتمركز بر مؤسسات رسانه ای  مورد انتقاد قرار 
كثر مدرسان آن با پشتوانه تخصصی مدیریت به تدریس در این رشته اشتغال دارند و اساسًا رنگ و بوی  بوده و هم ا
ک مدیریت در مؤسسه های رسانه ای در قیاس  تخصص و دانش ارتباطات و روزنامه نگاری و وجوه افتراق و اشترا
گذشته تولید ادبیات و منابع نظری و  كه می توان آن را به حساب نیاورد. از این  با سایر بنگاه ها آنقدر ناچیز است 
گزیرند به منابع كالسیک رشته مدیریت  عملی در این حوزه در كشور ما بسیار محدود بوده و در عمل، دانشجویان نا
كه ساختاری مطالعاتی و تحقیقاتی دارد و با استفاده از روش  كتاب پیش روی  كنند. از این منظر، ترجمه  رجوع 
كوشیده است به چیستی، چرایی و ابهام های موجود در مورد رشته مدیریت رسانه  كشور  مطالعه موردی در چند 
كه در آینده دست كم به  پاسخ دهد، می تواند تالشی ارجمند و در خور تحسین از سوی مترجمان محترم تلقی شود 
گرفته شود. افزون بر این  كمک آموزشی در رشته مدیریت رسانه برای دانشجویان این رشته به كار  عنوان یک منبع 
كادمیک در حوزه مدیریت رسانه، مطالعات بومی پیرامون ساختار مالکیت  باید از سوی دست اندركاران حرفه ای و آ
گیرد و به ویژه دانشجویان این رشته در قالب پایان نامه ارشد و  و مدیریت مؤسسات رسانه ای در ایران نیز صورت 
كتشافی در این حوزه تشویق شوند و با توجه به ماهیت میان رشته ای مدیریت  كارهای مطالعاتی و ا رساله دكتری به 

رسانه، همکاری و هماهنگی میان استادان مدیریت و استادان رسانه برای تدریس در این رشته افزایش یابد.

كـه در مـورد  بسـیاری از مـا در سـال های اخیـر بـا پرسـش های مکـرر دانشـجویان مدیریـت رسـانه روبـه رو شـده ایم 
كتـاب بـه برخـی از ایـن ابهام هـا حداقـل در  كار آینـده خـود نگـران بوده انـد. ایـن  كارآمـدی ایـن رشـته و بـازار  چیسـتی و 
كز دانشـگاهی  گـرو همگرایی مؤسسـات رسـانه ای و مرا كارآمـدی نهایـی رشـته در  حـوزه شـناختی پاسـخ می دهـد، امـا 

چـه در رشـته مدیریـت رسـانه و چـه در حـوزه روزنامه نـگاری اسـت.

كه »مدیریت رسانه چیست؟« و در ادامه تالش می كند با اتکا به مطالعات  كتاب با این پرسش شروع می شود 
كشور به پرسش و ابهام های پیرامون آن پاسخ دهد، اما نفس طرح این پرسش در آغاز  نظری و موردی در چند 
كنون نتوانسته برای  كتاب، نشان می دهد كه رشته مدیریت رسانه حتی در زادگاه خود نیز غریب و ناشناخته است و تا
گامی در  كتاب حاضر به عنوان  گر تنها به همین دلیل هم باشد ترجمه  عدم تعین های موجود پاسخی درخور بیابد. ا
كه ترجمان محترم  گرفته شود، با این امید  جهت ابهام زدایی و تعّین بخشی حوزه مدیریت رسانه، باید به فال نیک 
بتوانند برای چاپ های بعدی این كتاب، فصلی را معطوف به مطالعه ساختار مدیریت و مالکیت در رسانه های ایران 

كشورمان به آن بیفزایند. ان شاء اهلل غ التحصیالن مدیریت رسانه در  كاركرد رشته و فار و جایگاه و 
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1-1. مقدمه
كنفرانس  كه در یک  كارشناسـی ارشد مدیریت رسانه  »مدیریت رسـانه چیسـت؟« یکی از دانشـجویان 
كارشناسـان رسـانه ای  گروهی از  كمـال ناامیدی، با  مدیریـت رسـانه حضـور یافتـه بـود، پرسـش فـوق را در 
كالس هـا حاضـر شـده اسـت، امـا  گرچـه مدتـی در  كـرد، او افـزود؛ ا )ویراسـتاران مجـالت رسـانه ای( مطـرح 

هنـوز دقیقًا پاسـخ ایـن پرسـش را نمی داند.

كـه دانشـجوی فـوق اظهـار می كـرد پرسـش مذكـور  آنچـه از ایـن موضـوع بدتـر به نظـر می رسـید ایـن بـود 
و  كرده انـد پرسـیده  ارائـه  كنفرانـس  را در همـان  كـه تحقیقـات خـود  نیـز  فـرد دانشـگاهی  از چندیـن  را 

كـرده اسـت. پاسـخ های مختلفـی دریافـت 

كار در  كارشناسـان رسـانه ای آنـگاه درصـدد پاسـخگویی بـه پرسـش این دانشـجو برآمدنـد و ضمن ایـن 
گرچه تالش  كـه پاسـخ دقیقی بـه این پرسـش وجـود نـدارد. ا ذهـن مـن نیـز، بیـش از پیـش مشـخص شـد 

كـه پاسـخ ها تـا حدی مشـابه باشـد، امـا در حقیقت چنیـن نبود. آن هـا بـر ایـن بـود 

كـه  اسـت  ایـن  اسـت،  توجـه  حائـز  و  شـده  دانشـجویان  میـان  در  نگرانـی  ایجـاد  باعـث  بیشـتر  آنچـه 
كارشناسـی ارشـد مدیریـت رسـانه را در نقـاط مختلـف  گذشـته چندیـن دوره  دانشـگاهیان در سـال های 

كـه بـه نظـر نمی رسـد هم جهـت باشـند. كرده انـد  جهـان معرفـی 

كافـی مـورد بررسـی و نظریه پـردازی  كـه بـه قـدر  كـه مدیریـت رسـانه  رشـته ای اسـت  كاتـل۱ معتقـد اسـت 
كـه محققـان عمـده در رشـته  قـرار نگرفتـه اسـت و لمپـل۲، لنـت۳ و شمسـی4 بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند 
كـه به نظـر  آن هـا عمدتـًا بـه ایـن علت  گرفته انـد،  گسـترده ای صنعـت رسـانه ها را نادیـده  مدیریـت بـه طـور 

1. Cottle, 2003
2. Lampel
3. Lant
4. Shamsie
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كـه شـیوه های مدیریتـی و الگوهـای سـازمانی در صنایـع فرهنگـی اغلـب بـا دیدگاه هـای رسـمی  اسـت 
مدیریـت در تضـاد هسـتند.

كانـگ۱، موضـوع مدیریـت رسـانه بـه طـور عمـده از منظـر مکاتـب مرتبـط بـا رسـانه ها مـورد  گفتـه  طبـق 
كه ریشه در مطالعات مدیریتی و سازمانی، از جمله اقتصاد رسانه ای، مطالعات  گرفته است  بررسی قرار 

رسـانه ای، اقتصـاد سیاسـی، و ارتباطـات جمعی و روزنامه نـگاری ندارد.

كـه رشـته مدیریـت  ایـن نشـان دهنده غفلـت مدیریـت در ایـن رشـته و همچنیـن ایـن واقعیـت اسـت 
 Albarran,( .رسـانه از مرزهـای میـان رشـته ای، حوزه هـای نظـری و سیسـتم های سیاسـی عبـور می كنـد

 )Chan-Olmsted, & Wirth, 2006

كسب وكار و نه سازمان، در  كه از دیدگاه مدیریت، سازمان های رسانه ای عمدتًا به عنوان  كانگ افزود 
سطحی كالن و نه كوچک، مورد توجه قرار گرفته و توجه زیادی به تغییرات خارجی )تکنولوژی، سیاست، 

تنظیم و مصرف( و تأثیر آن ها بر روی خروجی شركت رسانه ای معطوف شده است.

بـه نظـر می رسـد پرسـش ایـن دانشـجو بسـیار قابل تأمـل اسـت. مدیریـت رسـانه چیسـت؟ آیـا محققان 
كرده انـد یـا بر مدیریـت آن؟ مدیریـت رسـانه بیشـتر بـر خـوِد رسـانه تمركـز 

كند. كمک  كلمه می تواند به ما در بررسی این مسئله بسیار جالب  احتمااًل تعریف این دو 

كه به  كمن۳، شـركت های رسـانه ای به عنوان نهادهایی شـناخته شـده اند  طبـق اظهـارات الویـن۲ و وا
كـه بـه ایجاد اطالع رسـانی، سـرگرمی و یا  گونـه ای اقـدام بـه توسـعه، تولیـد و توزیـع پیـام )محتـوا( می كننـد 
كـه حامل ایـن پیام ها هسـتند، مخاطبـان انتخاب  متقاعد سـازی منجـر شـود. بـرای فـروش محصوالتـی 
شـده و اسـتراتژی های بازاریابـی، تبلیغاتـی و فـروش بـرای برقـراری ارتبـاط بـا مخاطبـان توسـعه می یابـد. 
كانـگ، اینترنـت نیـز بـه همـراه بخـش ارتباطـات ثابـت و بی سـیم بـه بخـش رسـانه  اخیـرًا، طبـق اظهـارات 

اضافه شـده اسـت.

مدیریـت  گریفیـن4،  گفتـه  طبـق  می شـود؟  تعریـف  چگونـه  مدیریـت  چیسـت؟  مدیریـت  از  منظـور 
كـه  اسـت  كنتـرل(  و  هدایـت  سـازماندهی،  تصمیم گیـری،  و  )برنامه ریـزی  فعالیت هـا  از  مجموعـه ای 
بـه سـمت منابـع سـازمان )انسـانی، مالـی، فیزیکـی و اطالعاتـی( هدایـت شـده و هـدف آن دسـتیابی بـه 
كارآمـد و مؤثـر اسـت. بـه عبارتـی هـدف از آن، به كارگیـری منابـع بـه شـیوه ای  اهـداف سـازمانی بـه صورتـی 

1. Kung, 2008
2. Lavine
3. Wackman, 1988
4. Griffin, 2013
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اسـت. موفقیت آمیـز  به گونـه ای  صحیـح  تصمیمـات  اتخـاذ  و  مقرون به صرفـه 

كه برنامه ریزی  گفت  بـه منظـور ارائـه توضیحـی مختصر درباره اصطالحات اصلی این تعریف، می تـوان 
و تصمیم سـازی بـه تعییـن اهـداف سـازمان و تصمیم گیـری در مـورد چگونگـی دسـتیابی بهینـه بـه آن هـا 
اشـاره داشـته و سـازماندهی نیـز عبـارت اسـت از نظـارت و اصـالح فعالیت هـای جـاری جهـت تسـهیل 
دسـتیابی بـه هـدف و مفهـوم رهبـری بـه ایجـاد انگیـزه در اعضـای سـازمان بـرای همـکاری در پیشـبرد 

منافـع سـازمان اشـاره دارد.

كرد؟ كرد؟ چگونه می توان مدیریت رسانه را تعریف  پس چگونه می توان این دو را تركیب 

رسـانه ای  بـه مدیریـت سـازمان های  رسـانه  كـه مدیریـت  نظـر می رسـد  بـه  فـوق،  تعاریـف  اسـاس  بـر 
كاربـرد فرآیندهـای مختلـف مدیریـت در چنیـن سـازمان هایی اسـت. بـه طـور  كـه همـان  اشـاره می كنـد 
خـاص، تحقیـق در مـورد مدیریـت رسـانه می توانـد بـه مسـائلی ماننـد نحـوه برنامه ریـزی، تصمیم گیـری، 
كنترل منابع انسانی، مالی، فیزیکی و اطالعاتی توسط مدیران با هدف دستیابی  سازماندهی، رهبری، 

كارآمـد و مؤثـر بپـردازد. بـه اهـداف سـازمان رسـانه ای، بـه شـیوه ای 

كار دشـواری بـه نظـر برسـد، امـا اعضـای جامعـه علمـی مدیریـت رسـانه  گرچـه در ابتـدا ممکـن اسـت  ا
كمـی مدیریـت در  كیفـی و  می تواننـد بـه سـمت و سـوی ادبیـات مدیریـت و بـه طـور خـاص تحقیقـات 
كننـد. بـه عنـوان مثـال، رشـته مدیریـت خالقیـت و نـوآوری سـازمانی را در  سـازمان های رسـانه ای توجـه 

كـه بـه دالیـل بدیهـی، بـا سـازمان های رسـانه ای مرتبـط تلقـی می شـود. نظـر بگیریـد 

مجـالت  در  كـه  شـده  انجـام  علمـی  جامعـه  عضـو  چندیـن  توسـط  زمینـه  ایـن  در  زیـادی  تحقیقـات 
مدیریتـی منتشـر شـده اسـت، از جملـه مقالـه اسـکات۱ و بـروس۲ بـا عنـوان »عوامـل تعیین كننـده رفتـار 
كار«، مقالـه فـورد۳ تحـت عنـوان »نظریـه اقـدام خـالق فـردی در  ابداعـی: الگـوی نـوآوری فـردی در محـل 
گلیـن4 »اقـدام ابتـکاری: چارچوبـی بـرای ایجـاد ارتبـاط هـوش  حوزه هـای مختلـف اجتماعـی« و مقالـه 
كرامر6 »ارزیابی خالقیت در جلسـات تصمیم گیری نهایی  فردی و سـازمانی با نوآوری«، مقاله السـباخ5 و 
هالیـوود: شـواهدی بـرای یـک الگـوی دوگانـه فرآینـد خالقیـت« و مقاله ژانـگ۷ و بارتول۸ با عنـوان »پیوند 

1. Scott
2. Bruce, 1994
3. Ford, 1996
4. Glyn, 1996
5. Elsbach
6. Kramer, 2003
7. Zahng
8. Bartol, 2010
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كاركنان: تأثیر توانمند سـازی روانی، انگیزه درونی و روش های خالقانه  توانمندسـازی رهبری و خالقیت 
مشـاركت در فرآیندهـا«.

ح نظریه مدیریت رسانه 2-1. طر
كـه پیشـتر توضیـح داده  كـردن شـکافی  كوچـک در جهـت پـر  گامـی  كتـاب قصـد دارد  بدین ترتیـب ایـن 
شـده اسـت بردارد و به عبارتی، یکی از سـاختارهای اساسـی مدیریت را با اسـتفاده از مطالعات موردی و 
كیفـی بـرای سـازمان های رسـانه ای مختلـف در اروپا، ایـاالت متحده آمریکا و آمریـکای جنوبی، به منظور 
طرح نظریه از بررسـی های موردی انجام شـده مرتبط با مدیریت سـازمان های رسـانه ای، اعمال نماید. 
كاركنـان پرداختـه و ارزش آن را بـرای دسـتیابی  كتـاب بـه بررسـی پویایـی مشـاركت  بـه طـور خـاص، ایـن 
كاركنـان ارزیابـی  بـه مفهـوم الزم جهـت تغییـر موفقیت آمیـز و دسـتیابی بـه توسـعه سـازمانی و خالقیـت 

می كنـد.

كه  كـه هـدف آن اعضـای جامعـه علمـی، دانشـجویان و همچنیـن متخصصانی  بـه همیـن دلیـل اسـت 
درگیـر سـازمان های رسـانه ای بـوده و بـرای ایـن منظـور نظریـات مربـوط بـه موضوعـی خـاص در مدیریـت 
رسـانه را بـا آنچـه در اجـرا بـر مبنـای تحقیقـات جامـع مطالعـه مـوردی در سـازمان های رسـانه ای مختلف 
كاربـردی مدیریـت  در سرتاسـر جهـان به دسـت می آیـد، تركیـب می كنـد. هـدف آن، ارائـه مشـاوره های 
رسـانه  بـه مدیـران رسـانه ای، نظریـات و دسـتاوردهای اجرایـی مدیریـت رسـانه بـه دانشـجویان و ابـزار 
كـه می خواهند با  مدیریـت رسـانه بـرای اسـتفاده اعضـای جامعـه علمـی جهـت آمـوزش بـه افـرادی اسـت 

سـازمان های رسـانه ای تعامـل داشـته باشـند.

بـه منظـور طـرح نظریـه دربـاره موضـوع خـاص مدیریـت رسـانه از میـان مـوارد مطالعـه انجـام شـده در 
گرفته اسـت از روش مطالعات موردی  سـازمان های مختلف رسـانه در سراسـر جهان، نویسـنده تصمیم 
كـه روش شناسـی مورد اسـتفاده و نحـوه اجرای  كنـد. در نتیجـه، الزم اسـت  كیفـی اسـتنتاجی اسـتفاده  و 

اهـداف آن توضیـح داده شـود.

3-1. مشاركت علمی
بـا توجـه بـه این كـه ایـن مطالعـه بـا هـدف طـرح نظریـه در مـورد یـک موضـوع خاص انجام شـده اسـت، 
گفتـه جیویـا۱ و پیتـر۲ نظریـه، بیـان مفاهیـم و  كـه ابتدائـًا تعریفـی از نظریـه ارائـه شـود. طبـق  الزم اسـت 
خ می دهـد. بـر اسـاس تعریـف  كـه نشـان می دهـد چطـور و چـرا پدیـده ای ر ارتباطـات مابیـن آن هـا اسـت 

1. Gioia
2. Pitre, 1990
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فوق، مشـاركت نظری عمدتًا بر توانایی آماده سـازی بینش اصلی نسـبت به یک پدیده از طریق پیشـبرد 
كاربرد و مفید تلقی شـود و لذا بر دو معیار اصالت  كه برای هدفی خاص دارای  دانش به شـیوه ای اسـت 

)Corley & Gioia، 2011( .كیـد می شـود كاربـرد تأ و 

كـرد: ۱- درک پیشـرفت در حـال افزایـش یـا ۲-پیشـبرد  اصالـت را می تـوان بـه یکـی از طـرق زیـر تقسـیم 
كاربـری قابـل تقسـیم  كـه بعـد  كـه بـه نوعـی بـه افشاسـازی منجـر شـود، در حالـی  درک و فهـم بـه طـوری 
بـه یکـی از نتایـج مقابـل باشـد: ۱- سـودمند از ُبعـِد عملـی و ۲- سـودمند از ُبعـِد علمـی. طبـق اظهـارات 
كـه دانشـمندان را در ایـن رشـته  اسـمیت۱، آزمـون ارزش افـزوده نهایـِی تحقیـق مشـتمل بـر ایـن اسـت 

تحت تأثیـر قـرار داده یـا درک نظـری مـا را ارتقـا داده باشـد. 

بـرای شفاف سـازی ایـن مسـائل، سـعی می كنیـم آن هـا را بـه شـیوه ای سـاده توصیـف نماییـم. مسـئله 
كه ندیده یا درک نکرده بودیم، آشکار سازد.  كه نظریه باید آنچه را  مورد بررسی بر این ایده استوار است 
)Corley & Gioia, 2011( و بـه مـا اجـازه دهـد عمیقـًا، تخیالنـه و بـه صورتـی غیرمتعـارف، پدیده هایـی را 

كه ابتدائًا شـگفت آور باشـد؛  كرده ایم. نظریه مفید نیسـت، مگر آن  كه فکر می كردیم آن ها را درک  ببینیم 
یعنـی منجـر بـه تغییـر در درک شـود )Mintzberg, 2005(. بنابرایـن نظریه باید جالب باشـد... فرضی را رد 

 .)Davis, 1971( كنـد كـرده، ولـی مـوارد غیرمنتظره را تأیید 

كاربـردی نیـز باشـد. بـه عبارتـی، بایـد ظرفیـت یـا بهبـود روش هـای تحقیـق فعلـی  نظریـه الزم اسـت 
 Corley( كاركنـان سـازمانی را ارتقـا دهـد دانش پژوهـان را داشـته )Whetten, 1990( یـا عملکـرد مدیریتـی 
گفتـه ون دی ون۲، تحقیـق بایـد از یـک سـو بـه دانش نظم و انضباط بخشـیده و  Gioia, 2011 &(. طبـق 

كنـد. از سـوی دیگـر دانـش مذكـور را بـه مدیریـت اجرایـی بـه عنـوان یـک حرفـه اعمـال 

 Corley & Gioia,( كه دقت مفهومی را ارتقا می دهد كاربرد علم همچون پیشرفتی است  بنابراین، 
كه از دیدگاه عملی، نظریه صحیح به شناسایی عوامل مورد مطالعه و نحوه و علت ارتباط آن ها   ،)2011

كه  كاربردی زمانی مورد استفاده قرار می گیرند  كمک می كند )Hitt & Smith, 2005; Pratt, 2011(. ابزار 
 Corley &( كارگرفت كاركنان سازمانی به  نظریه را بتوان به طور مستقیم در مشکالت مدیران و دیگر 
كه  هامبریک۳ عنوان می نماید، از طریق مشاهده پدیده های زندگی واقعی،  Gioia, 2011( یا همان طور 

كه به دنبال یافتن مشکل در ادبیات هستند قابل اعمال باشد.  نه از طریق دانش پژوهانی 

كتاب بوده، زیرا نویسـنده معتقد  كـه محرک نگارش ایـن  كاربـردی، نیرویی اسـت  ایـن ایـده یعنـی ابـزار 

1. Smith, 1997
2. Van de Ven, 1989
3. Humbrick, 2005
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كاربردی  كه این سـازمان ها را اداره می كنند، نیاز به نظریه ای  كه سـازمان های رسـانه ای و افرادی  اسـت 
كـه بتوانـد در پدیده هـای زندگـی واقعـی آن هـا در صنعـت رسـانه های پرسـرعت، مورد اسـتفاده قرار  دارنـد 
كه بـه دلیل تغییرات فـن آوری یا طرح نظریه  گیـرد و نـه در توضیحـات مربـوط بـه مسـائل صرفًا رسـانه ای، 
كـه هیـچ ارزش واقعـی بـرای مدیریـت  بـرای ایجـاد جلسـات نظـری دانشـگاهی در دانشـگاه آغـاز می شـود 

سـازمان های رسـانه ای ندارد.

كاربـردی بـودن عملـی نظریه هـای مدیریت، منجر به قطـع ارتباط  گرفتـِن نگرانـی در مـورد  ایـن نادیـده 
كار عملـی می شـود )Pfeffer, 1993; Ghoshal, 2005; Mintzberg, 2005(. در  بیـن نظریـه مدیریـت و 
نتیجـه، مشـکالت اساسـی در حـوزه انتخـاب شـده دانشـگاهیان، مسـتلزم اقـدام وسـیع تر در جهـان )كار 
كار و تجربه افراد حقیقی اسـت، نه اسـتنتاج های غیرعملی  كشـیدن طرحی بیشـتر از دنیای  سـازمانی( با 
كاربـردی شـده و  از فرمول هـای فرضـی. ایـن امـر بـه طـور ایـده آل منجـر بـه یکپارچه سـازی ابعـاد علمـی و 

كارآمـد ایجـاد خواهد شـد. ابعـادی جامـع و 

كد به فرآیندهایی شـناختی  كه دانش نظری باید از دانش را بر این اسـاس، دانشـگاهیان باید بدانند 
كـه مـردم در زمـان  و پویـا تبدیـل شـود، بنابرایـن توجـه از نظریه پـردازی، بـه فعالیت هایـی تغییـر می یابـد 
كـه افـراد درگیـر آن هـا  درگیـری بـا مشـکالت بـا آن هـا مواجـه می شـوند و در فعالیت هایـی مانـدگار می شـود 

)Corley & Gioia, 2011( .شـده اند تـا بـه تعامـالت روزانـه خـود بپردازنـد

كیفی استنتاجی 4-1. روش شناسی: رویكرد مطالعات 
از روش مطالعـات مـوردی مطالعـات اسـتنتاجی در  بـه اسـتفاده  ایـن اسـاس، نویسـنده تصمیـم  بـر 
كه هدف آن، بسـط تئوری مدیریت رسـانه ها  گرفته اسـت،  چندین سـازمان رسـانه ای در سراسـر جهان 
كـه می توانـد ابـزار عملـی بـرای آن دسـته از سـازمان های رسـانه ای  بـر مبنـای هـر مطالعـه مـوردی اسـت 

داشـته باشـد.

كیفی اسـتفاده می كنـد، زیرا طبق نظر  بـه منظـور دسـتیابی بـه ایـن هـدف، نویسـنده از رویکرد مطالعه 
كـه بـر روی درک پویایـی موجـود در محیط هـای تک واحـدی  آیزنهـارت۱ مطالعـه ای اسـتراتژیک اسـت 
تمركـز دارد. مطالعـه مـوردی می توانـد شـامل مـوارد مجـزا و سـطوح مختلـف تجزیـه و تحلیـل و طراحـی 
 Yin,( كـه بـه عبارتـی سـطوح مختلـف تجزیه و تحلیـل در یک مطالعـه واحد می باشـد تعبیـه شـده باشـد، 
 Harris &( كیفـی بـوده و بـرای طـرح نظریـه اسـتفاده شـود كـه شـواهد ممکـن اسـت  2013(، بـه طـوری 

 )Sutton, 1986; Gershick, 1988; Vaughn, 1992

1. Eisenhardt, 1989
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