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چکیده
بـا گسـترش روزافـزون رسـانه ها و تأثیرگـذاری آن هـا بـر حوزه  هـای مختلـف اجتماعی، 
سیاسـی، فرهنگـی و اقتصـادی، مدیریـت علمـی بـر سـازمان های رسـانه ای روزبـه روز 
در  دانشـگاهی  رشـته ای  گذشـته  دهـۀ  چنـد  در  و  شـد  برخـودار  بیشـتر  اهمیـت  از 
دانشـکده های مدیریـت بـا عنـوان «مدیریـت رسـانه» پـا گرفـت تـا فارغ التحصیـالن آن 
بتواننـد بـا به کارگیـری بهینۀ منابع سـازمان و بـا اسـتفاده از کارکردهـای مدیریت نظیر 
برنامه ریـزی، سـازمان دهی، هدایـت و کنتـرل بـه تحقق اهدف سـازمان رسـانه ای کمک 
کننـد. تولیـد منابـع اطالعاتـی مرتبـط با این رشـته در قالـب کتـاب، مقالـه و پایان  نامه 
در دسـتور کار مراکـز دانشـگاهی و دانشـگاهیان قـرار گرفـت و کتـاب «مدیریت رسـانه» 
در ایـن راسـتا تدویـن شـده اسـت. کتاب، بیـش از آنکـه کتابی دربارۀ رسـانه بـه مفهوم 
عـام  و شـیوه های مدیریت آن باشـد، جـزوه ای آموزشـی - توجیهی برای مدیران رسـانۀ 
ملـی، به ویـژه مدیـران صدای جمهوری اسـالمی، اسـت. این کتـاب، گـردآوری مجموعه 
مقالـه  ایـن  در  اسـت.  خجسـته  حسـن  آموزشـی  جزوه هـای  و  سـخنرانی ها  مقـاالت، 
بخش هـای کتـاب، معرفـی و از نظـر میزان تحقق اهـداف، جامعیت و مانعیت و سـاختار، 

نقـد و بررسـی شـده اند.
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کتاب «مدیریت رسـانه»  را  انتشـارات «تیسـا» در سـال 1393 در 10 فصل، 252 صفحه 
و در قطـع رقعـی منتشـر کرده اسـت. این کتـاب نتیجۀ گـردآوری مقاالت، سـخنرانی ها 
و جزوه هـای آموزشـی پدیدآورنـده اسـت. تولید کننـدگان رادیـو در سـازمان صداوسـیما 
مخاطبـان اصلـی کتـاب هسـتند و نویسـنده در جای جای فصل هـای ده گانـۀ آن، به این 

موضوع اشـاره دارد. 
محدودشـدن مخاطبـان کتاب در شـمار تولید کننـدگان رادیویی، آن هم در سـازمان 
صداوسـیما، سـبب شـده اسـت از یک سـو نویسـنده در تبیین نظرات خود به تجربه های 
مدیریتـی اش دراین بـاره بسـنده کند و از سـوی دیگـر نتواند نـگاه کل گرایانـه ای را برای 
مدیریـت رسـانه در عصـر ارتباطـات ارائه دهد. اگرچه نویسـنده در سراسـر کتـاب بر این 
مهـم تأکیـد دارد که رسـانۀ ملـی در مواجهه بـا رقیبان سرسـخت و برخـوردار از آخرین 
تکنولوژی هـای ارتباطـی و تکنیک هـای رفتـاری، نیازمنـد درک روشـن از کارویژه هـای 
الزم در ایـن عصـر اسـت، ولـی رقابـت میـان شـبکه های رادیویی سـازمان صداوسـیما را 
تنهـا حـوزۀ رقابـت برمی شـمارد . ایـن وضـع خواه ناخـواه قدرت نقد رسـانۀ ملـی را بدون 
حضـور رقیـب جـدی در بخـش خصوصی در گسـترۀ محـدودی قـرار می دهد. نویسـنده 
به رغـم ایـن وضـع می کوشـد تولید کننـدگان رادیویی را بـه صرافت ایجاد تغییـر و تحول 

در کارکردهـای خـود ترغیب کند. 
نویسـنده بـا درک موقعیـت ویـژۀ رسـانۀ ملـی که در حـوزۀ داخلـی کامـًال بی رقیب 
اسـت و نیـز ایـن نکتـه کـه نبـود رقیـب، سـبب روزمرگـی و اسـتمرار تولیـد برنامه های 
رادیویـی در شـبکه های مختلـف خواهـد شـد، بر ضـرورت بازخوانـی کارکردهای رسـانۀ 
رادیـو بـرای همـکاران خود در رسـانۀ ملی تأکید می کنـد. او در 10 فصـل از کتاب به دو 
شـیوۀ توصیفـی و تجویـزی می کوشـد بـه وضع جـاری رادیـو و کارکرد شـبکه های فعال 
پرداختـه، بـا بازخوانـی کارویژه هـای هریـک از شـبکه ها در مقاطـع مختلـف، حداقل در 
سـه دهـۀ گذشـته، لزوم تحـول در مدیریت رسـانۀ رادیو را بـا ارائۀ برخی نکات آموزشـی 
دراین بـاره، نـزد مخاطبانـش تبیین کنـد. از این رو ا سـت که کتاب مدیریت رسـانه بیش 
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از آنکـه مفهومـی جامـع را در حوزۀ رسـانه دسـتمایۀ کار کنـد، کارگـزاران رادیویی را در 
سـازمان صداوسـیما هـدف انتقال پیـام خود قرار داده اسـت. 

حسن خجسته مدیریت رسانه را در 10 فصل به ترتیب زیر نام گذاری کرده است: 
«مدیریـت تحـول در رادیـو ؛ مقدمه ای بـر ارزشـیابی کیفیت در رادیو»؛ «کمی سـازی 
در رادیـو و استانداردسـازی ارزشـیابی برنامه هـا»، «ضـرورت برنامه ریـزی در شـبکه های 
تخصصـی»، «بحـران بالیـای طبیعـی و نقـش ویـژۀ رادیو در کنتـرل آن»، «اصـول اخالق 
حرفـه ای خبرنـگاران و رسـانه های ارتباط جمعـی در مدیریـت بحـران (زلزلـه)»، «عناصـر 
اصلـی سـاختار سـازمان های رسـانه ای»، «مراکـز اسـتانی صداوسـیما، منبـع راهبـردی و 
مزیـت کلیـدی در مدیریـت سـپهر رقابتـی رسـانه»، «تغییـر مأموریـت شـبکه های ملـی 
سـیما؛ گزینۀ راهبردی یا مسـئله ای اسـتراتژیک»،  «جدول رسـانه»، «الگویی برای توسـعۀ 

شـبکه های رادیویـی و تلویزیونـی». 
همـۀ ایـن فصل هـا بـا نگاهـی سـاختارگرایانه که محصـول نـگاه علمی نویسـنده در 
حـوزۀ رسـانه و آشـنایی نزدیـک بـا بخـش رادیویـی سـازمان صداوسـیما اسـت،  تهیـه، 
نـگارش و تدویـن شـده اند. همیـن مهـم سـبب می شـود نویسـنده بـا نگاهـی واقعـی به 
مسـائل جـاری در ایـن بخـش  بپـردازد و بتوانـد در حـوزۀ مدیریـت رسـانه توصیه هـای 

کارآمـدی را بـه مخاطبانـش ارائـه کند. 
کانـون تحلیلـی نویسـنده در مدیریـت رسـانه، منشـوری چهـار وجهـی اسـت کـه 
به زعـم وی واجـد ارزشـیابی کارکـرد شـبکۀ ملی رادیـو و ارائـۀ راهکار بـرای ایجاد تحول 

مثبـت در مدیریـت آن اسـت. وجـوه ایـن منشـور عبارت انـد از: 
 الف. نظر سازندگان 
ب. نظر حرفه ای ها 

ج. نظر مخاطبان
د. نظر سازمانی 

نویسـنده کـه ایـن منشـور چهـار وجهـی را در فصل هـای دوم و چهـارم کتـاب بـه 
تفصیـل شـرح داده اسـت، پرسـش هایی را بیـان می کند با ایـن مضمون که، نخسـت، آیا 
همـۀ وجـوه یادشـده به لحاظ ارزشـی با یکدیگـر برابرنـد؟ دوم، اگر اختالفـی میان آن ها 
هسـت، کدام یـک ارجـح اسـت؟ آنـگاه بـا توجـه بـه توافـق صاحب نظـران حوزۀ رسـانه، 
ترتیـب زیـر را بـرای منشـور یادشـده قـرار می دهـد: «مخاطبـان»، «نظـر سـازمان»، «نظر 

حرفه ای هـا» و سـرانجام «نظـر عامـل» یـا سـازندگان برنامه های سـازمان. 
ــازمان های  ــوی س ــاوت ماه ــه تف ــود را «ب ــق خ ــاد عمی ــه، اعتق ــنده در مقدم نویس
ــاً  ــراز می کنــد و می نویســد: «درکــی کــه عموم ــا ســازمان های صنعتــی» اب رســانه ای ب
از یــک ســازمان رســانه ای در ادبیــات امــروز مدیریــت رســانه وجــود دارد، بیشــتر شــامل 
ــا ماهیــت و ویژگی هــای ســازمان های صنعتــی اســت،  ــری آن ب شــباهت و حتــی براب
ــتراکات  ــوان اش ــد و نمی ت ــادی دارن ــی و بنی ــای اساس ــن دو تفاوت ه ــه ای درحالی ک
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ــات  ــر ادبی ــی ب ــور اساس ــوع به ط ــن موض ــه ای ــرد ک ــدا ک ــا پی ــان آن ه ــادی را می زی
ــت.»  ــذار اس ــت اثر گ ــوۀ مدیری ــت و نح مدیری

ــیاری از  ــر از بس ــته ای» و پیچیده ت ــی «میان رش ــانه را علم ــت رس ــنده مدیری نویس
ــر  ــر تأثی ــو زی ــک س ــم از ی ــن عل ــرا ای ــد؛ زی ــگاهی می خوان ــته ای دانش ــوم میان رش عل
ــکان  ــران و مال ــی مدی ــرش ارتباط ــات و نگ ــم ارتباط ــوژی، عل ــفۀ تکنول ــتقیم فلس مس
ــر و  ــیار متغی ــط بس ــانه در محی ــور رس ــر از حض ــر، متأث ــوی دیگ ــت و از س ــانه اس رس
پررقابــت ســپهر رســانه. بــه اعتقــاد نویســنده،  مدیریــت رســانه اکنــون ناچــار بــه ورود 

بــه هزارتــوی مدیریــت راهبــردی نیــز شــده اســت. 
نویسنده در فصل نخست، سخن خود را با سؤال های کلیدی زیر آغاز می کند: 

چـه ضرورتـی بـرای تحـول وجـود دارد؟ چگونـه می تـوان در رادیـو ( دغدغـۀ اصلی 
نویسـنده در ایـن کتـاب) تحـول پایـدار ایجـاد کـرد؟ از چـه زمانی ایـن تحـول می تواند 
شـروع شـود؟ بـرای نهادینه کـردن تحـول چـه بایـد کـرد؟ نقطـۀ کانونـی و اصلـی برای 
شـروع تحـول در کجـا اسـت؟ وی آنـگاه بـرای پاسـخ به پرسـش های باال ضمـن توصیف 
وضـع جـاری در شـبکۀ ملـی رادیـو، بـه ارائـۀ راهکارهایـی بـا بهره گیـری از تئوری هـای 
ارتباطـی و تجربه هـای موجـود می پـردازد. راه حل هـای ارائه شـده در ایـن فصـل خصلتی 
فراگیـر بـرای همـۀ سـازمان ها دارد کـه می توانـد مـورد اسـتفادۀ مدیـران برنامه ریـز 
سـازمانی قـرار گیـرد. البتـه نویسـنده در همیـن فصـل هـم تأکیـد می کنـد کـه رسـانۀ 
رادیـو دارای هسـتی متفاوتی اسـت. شـش اقدام ضروری که نویسـنده بـرای ایجاد تحول 
بر می شـمارد عبارت انـد از : ایجـاد کشـش، حمایـت سـازمان یافته، شفاف سـازی اهـداف، 

تعییـن وظایـف و نقش هـا، افزایـش ظرفیت هـا، تغییـر و تحـول. 
نویسـنده منطقـۀ کلیـدی تحـول در رادیـو را در صفحـۀ 47 کتاب توصیـف می کند: 
«منطقـۀ کلیـدی آن چنـان در معرض دید اسـت که باورپذیر نیسـت؛ ازایـن رو همه برای 
پیداکـردن مسـبب بـه زوایای پنهان و نادیدنی سـرک می کشـند ... مشـکل اصلـی رادیو 
نـه در افـراد، نـه در نظـام پرداخت و نه در مقایسـه اش با دیگر انواع رسـانه ها اسـت، بلکه 
مشـکل رادیـو از کنداکتـور یـا جدول پخش آن اسـت ... کنداکتور موجب شـده سـاختار 
خاصـی در رادیـو به وجـود  بیایـد کـه اجـازۀ نـوآوری، ابـداع و حتـی تحـرک معمولـی را 
از بسـیاری از برنامه سـازان و مدیـران سـلب کـرده اسـت ... کنداکتـور رادیو به شـیوه ای 
سوسیالیسـتی بین گروهای برنامه سـاز تقسـیم شـده اسـت ... جدول پخـش (کنداکتور) 

در تیـول گـروه اسـت و گروه در تیـول افراد.» 
نویسـنده بـر ایـن بـاور اسـت کـه «اسـتراتژی شـبکه بایـد تغییـر مبانـی موجـود در 
سـاخت و تشـکیل جـدول پخـش برنامه هـا باشـد ... جـدول پخـش بایـد بـر طرح هـای 

مصـوب سـازمان یابـد.»( ص 49) 
نکتـه ایـن اسـت که نقـد مدیریت تحـول از سـوی نویسـنده، معطوف به یک رسـانۀ 
بی رقیـب اسـت و نـه رسـانه ای در حال رقابـت. همیـن مهـم سـبب می شـود خواننـده 
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نظـرات نویسـنده را در چارچـوب دریافت هـای تجربـی او در رسـانۀ ملی تعبیـر کند و نه 
در چارچـوب تجربـۀ دیگـران. بـا این حـال کتـاب سراسـر حاوی نـکات آموزنده ای اسـت 
کـه هـر فعال رسـانه ای به ویـژه مدیـران رسـانه ها، می توانند به زعـم خـود از آن بهره مند 
شـوند؛ چراکـه شـوربختانه غالـب مدیران رسـانه در کشـور اعـم از مکتوب و مجـازی، از 
تخصـص الزم در ایـن حـوزه بی بهره انـد و همـواره بـا نگاهـی تجربـی و بـه شـیوه های 
آزمـون و خطا سـازمان رسـانه ای خـود را اداره می کننـد. این در حالی اسـت که مدیریت 
رسـانه کاری سـهل و ممتنـع اسـت؛ سـهل ازایـن رو کـه تنها خروجـی اتاق هـای خبر در 
نظـر گرفتـه می شـود و ممتنـع از ایـن حیـث کـه هرگـز مدیریـت رسـانه بـا یـک بنگاه 
اقتصـادی - صنعتـی قابـل مقایسـه نیسـت و باید آن را بـا فرآیندی از مطالعـات و دانایی 

علمـی و تجربـی درآمیخت. 
درواقــع نویســنده در کتــاب خــود گاه به طــور مســتقیم و گاه غیرمســتقیم 
ــانه  ــی رس ــت علم ــه مدیری ــه ب ــرورت توج ــه ض ــی را ب ــانۀ مل ــران رس ــد مدی می کوش
ــادآور شــود. ایــن تأکیــد را هــم در مقدمــۀ کتــاب و هــم در فصل هــای دوم، ســوم،  ی

ــت.  ــوان یاف ــتم می ت ــم و هش ــارم، هفت چه
تأکیـد بـر ضـرورت نـگاه علمـی بـه مدیریـت رسـانه بـا تحلیـل منشـور چهاروجهی 
یادشـده، در فصـل دوم بـه تفصیـل مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت. نویسـنده در ایـن 
فصـل بـه شـیوه های ارزیابـی علمـی برنامه هـای شـبکه های رادیویی کشـور می پـردازد. 
او اگرچـه می کوشـد بـه مـوارد نقدپذیـر اشـاره کنـد، ولـی به نظـر می رسـد به دلیـل 
برخـی مالحظـات از رمز گشـایی کامـل دربـارۀ مـوارد قابـل نقـد عبـور می کنـد. بـرای 
مثـال در صفحـۀ 60 وقتـی بـه موضـوع کیفیـت در برنامه هـای رادیویـی می پـردازد، در 
ارائـۀ مصداق هـا مالحظـه کار می شـود. بـا این حـال فصـل دوم کتـاب کیفیت نقـد درون 
سـازمانی بـرای ارزشـیابی برنامه هـای رادیویـی رسـانۀ ملـی مورد بررسـی قـرار می دهد. 
فصـل دوم همچنیـن نگاهـی دارد بـه مفهـوم مخاطبـان رسـانه، عوامـل برنامه سـاز، 
مفهـوم نقـد از منظـر حرفه ای هـا و تفـاوت میان آنـان که در مرکـز مسـتقرند و دیگرانی 
کـه در نقـاط مختلـف کشـور عنـوان «حرفه ای» را بـا خود همـراه دارند. نویسـنده در این 
فصـل بـه نقـد عملکـرد حرفه ای هـا در ارزش گـذاری بـرای برنامه هـا می پـردازد و بر این 
بـاور اسـت کـه « حرفه ای هـا غالبـاً با دید بسـیار متفـاوت و گاه تـا حدی بـا تعصب متکی 
بـر خویشـتن انگاری بـه فعالیـت دیگـران می نگرنـد و گاه ایـن کار با خودشـیفتگی همراه 

(ص 67)  است.» 
ــای  ــی برنامه ه ــیابی کیف ــانه را در ارزش ــت رس ــل مدیری ــن فص ــنده در همی نویس
ســازمان رســانه ای تحــت تصــدی خــود بررســی می کنــد. وی در ایــن حــوزه بــه وجــوه 

زیــر قائــل اســت: 
 الف. سازمان به چه موضوعاتی توجه دارد؟

ب. چه امور و نکاتی برای سازمان حائز اهمیت است؟ 
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ــردی  ــه رویک ــا چ ــا ب ــت نیروه ــت و تربی ــدام اس ــازمان ک ــردی س ــداف راهب ج. اه
انجــام می شــود؟ 

د. آیا رسانه در خدمت اهداف سازمانی هست؟ (ص 72 و 73) 
وی سـپس در انتقـاد از کیفیـت مدیریـت جـاری رسـانه اظهـار می کنـد کـه «اغلـب 
از چهـار وجـه برشمرده شـده،  تنهـا بـه دو وجـه توجـه می شـود کـه عبارت انـد از: نظـر 

سـازمانی و تـا حـدی نظـر رقیق  شـدۀ حرفه ای هـا». 
نویسـنده در فصل سـوم کتاب به طور مشـخص سـاخت و کار سـنجش کمی و کیفی 
برنامه هـای رادیـو را به عنـوان اقدامـی درون سـازمانی بررسـی و نقـد می کنـد. او در ایـن 
فصـل خبـر می دهـد کـه سـازمان صداوسـیما تنهـا در سـال های اخیر به کمی سـنجی و 
کیفی سـنجی برنامه هایـش اهتمـام ورزیـده اسـت. او نخسـتین اقـدام کمی سـازی بـرای 
ارزیابـی برنامه هـای رادیـو را مربـوط بـه سـال 1374 در شـبکۀ رادیویـی اسـتان تهـران 
اعـالم می کنـد (ص 77). بدیهـی اسـت نـگاه اختصاصی نویسـنده بـه تجربۀ رسـانۀ ملی 
دراین بـاره سـبب می شـود دامنۀ بحث نیـز در همان چارچوب شـبکۀ ملـی رادیو محدود 
بمانـد. درواقـع بحـث او، به نوعـی، دربرگیرنـدۀ ارائـۀ گـزارش عملکردهـا در ایـن حوزه و 

بررسـی نقـاط ضعف و قوت آن اسـت. 
فصـل چهـارم به ویژگی هـای برنامه ریـزی برای رادیوهـای تخصصی اختصـاص دارد. 
در اینجـا نویسـنده تفـاوت شـبکه های تخصصی را با دیگـر رادیوها (شـبکه های عمومی) 
برجسـته می کنـد. نکتـۀ مهـم در این بخش اشـارۀ نویسـنده بـه دغدغه نداشـتن مدیران 
رسـانۀ ملـی دربـارۀ تعریف مخاطبـان در دو حوزۀ رسـانه های عمومی و خصوصی اسـت. 
وی معتقـد اسـت بـه دلیـل سـاختار پیام رسـانی در رسـانۀ ملـی، مخاطبـان در هیئـت 
«دوسـتان» تعریـف می شـوند؛ امـا در رسـانه های غربـی مخاطبـان به مثابـه مشـتریانی 
هسـتند کـه بایـد ذائقـه و اولویت هـای آنـان در صـدر توجـه برنامه هـا باشـد. همین جـا 
اسـت کـه نویسـنده در ارائـۀ راهـکار مدیریتی برای شـبکۀ ملـی رادیو مباحث خـود را از 
مقـوالت مدیریـت بـا نگاه به سـود بازرگانی و اقتصـادی دور می کنـد. (ص 101تا 103). 
نویسـنده در ایـن فصـل همچنیـن راه هـای مانـدگاری مخاطبـان رادیو را بر می شـمارد. 

از فصل پنجم، کتاب رویکردی آموزشـی دارد. نویسـنده در این فصل کارکرد رسـانۀ 
رادیـو را در وضعیت هـای بحرانـی بررسـی کـرده، کارویژه هـای برتـر رادیو را در مقایسـه 
بـا دیگـر رسـانه ها برجسـته می کنـد. او درعین حال می کوشـد خبرنـگاران رادیویـی را با 

شـیوۀ کار در مواقـع بحـران بـا درجات متفاوت آشـنا کند. 
فصـل ششـم نوعـی تکـرار (یـا مشابه نوشـت) فصـل پنجـم اسـت (ص 136، 137، 
150، 154، 155). دلیـل ایـن امر، گردآوری مجموعۀ مقاالت و سـخنرانی های نویسـنده 
در قالـب کتـاب اسـت. همچنیـن در ایـن فصل شـاهد اطنـاب بیش ازحد برخـی مطالب 

هسـتیم کـه می توانـد بـر انگیـزۀ خواننـده در مطالعۀ کتـاب تأثیـر بگذارد. 
ــون  ــا مضم ــی ب ــک و آموزش ــرد تئوری ــان رویک ــز همچن ــم نی ــل هفت ــرد فص رویک
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ــازمانی  ــاختار س ــل س ــن فص ــنده در ای ــت. نویس ــانه اس ــازمان رس ــی س ساختارشناس
رســانه ای را براســاس دو عنصــر «شــناخت عواملــی کــه «ســاختار» را ایجــاد می کننــد» 
و «درک میــزان اثرگــذاری آن هــا بــر مســائل درون ســازمانی» بررســی می کنــد. وی در 
اینجــا بــه آفت هــا و آســیب های نبــود رقابــت میــان شــبکه های رادیویــی و تلویزیونــی 
ــرای ســیما و شــبکه هایش بیشــتر  داخلــی اشــاره کــرده، می گویــد: «مفهــوم رقابــت ب

عوامــل خارجــی اســت.» (ص 178) 
فصــل هشــتم کتــاب نگاهــی دارد بــه شــبکه های اســتانی رســانۀ ملــی و مشــکالتی 
کــه در مدیریــت ایــن بخــش وجــود دارد. نویســنده در تحلیــل ایــن وضــع نیــز بیشــتر 
بــا نــگاه بــه تجربــۀ خــود در کار رادیویــی بــه تحلیــل پرداختــه اســت. اگرچــه در ایــن 
فصــل کوشــش شــده اســت از تئوری هــای ارتباطــی اســتفاده شــود، ولــی گاه همیــن 
ــور  ــت منظ ــد دریاف ــاب در رون ــدگان کت ــردرگمی خوانن ــث و س ــاب بح ــه اطن ــر ب ام
ــدۀ  ــی، چکی ــی خالصه  نویس ــا کم ــد ب ــر می ش ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــنده می انجام نویس

منظــور را در قالبــی مفهــوم بــه خواننــده ارائــه داد. 
نویسـنده در ایـن بخـش مفهـوم رقابت را نـزد مدیران شـبکه های اسـتانی رادیو، نقد 
و بررسـی می کنـد. او بـر ایـن بـاور اسـت که مدیـران یادشـده چنـدان به مفهـوم رقابت 
توجـه ندارنـد و الزم اسـت ایـن مفهـوم را در ذهـن آنان، با هـدف ارتقای کیفـی و کمی 
برنامه هـا، نهادینـه کـرد. البتـه وی «مرکززدایـی در مدیریـت راهبـردی» را نیـز برای این 

منظـور مـورد توجه قـرار می دهد. 
فصـل نهـم بحث گریزناپذیری سیاسـت های راهبـردی و پرهیـز از اقدام های بزنگاهی 

را برای شـبکه های رادیویی در دسـتور کار دارد. 
فصـل دهـم و پایانـی کتـاب بـه نقد مدیـران رسـانۀ ملـی و مخاطبان آن می پـردازد. 
درواقـع نویسـنده در فصـل پایانـی تـالش دارد، بـه ترتیبـی، از یک سـو انفعـال برخـی 
مدیـران رسـانۀ ملـی را در قبـال رقیبان بیرونی به چالش کشـد و از سـوی دیگر، کیفیت 
کنش پذیـری مخاطبـان رسـانۀ ملـی را ارزیابـی کند. نکتـۀ در خور تأمل اینکه نویسـنده 
در ایـن فصـل توسـعۀ سـازمان صداوسـیما را در سـال های اخیـر مربـوط بـه نیازهـای 
عاجـل اجتماعـی و رسـانه ای می دانـد و بـر همین اسـاس توجیـه می کند. ایـن در  حالی 
اسـت که مدیریت جدید رسـانۀ ملی گشـادگی سـازمان را آفتی دانسـته اسـت که الزم 

اسـت در آن جـرح و تعدیـل صـورت گیرد. 
مدیریــت رســانه کتابــی ویــژۀ مدیــران رســانۀ ملــی و دیگــر کارگــزاران این ســازمان 
ــه مدیریــت راهبــردی اســت. ایــن کتــاب  ــه توجــه ب ــان ب ــرای تشــویق و ترغیــب آن ب
ــه  ــدگان را ب ــر خوانن ــه دیگ ــد توج ــختی می توان ــی آن به س ــات مفهوم ــل مختص به دلی
ــۀ آن در امــر مدیریــت  خــود جلــب کنــد؛ مگــر اینکــه بخواهنــد از مباحــث کل گرایان

ــوند.  ــد ش ــانه بهره من رس
به نظـر می رسـد اگـر نویسـنده با تقسـیم مباحث کتاب بـه دو حوزۀ تئـوری و تجربی 
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بـه انتشـار آن همـت می گماشـت، عنـوان کتـاب مصـداق بیشـتری بـرای خوانندگانـش 
داشـت؛ زیـرا بسـنده کردن نویسـنده بـه عنـوان «مدیریت رسـانه» به مخاطـب چنین القا 
می کنـد کـه قرار اسـت کتابی بـا همین مضمـون و با نگاهـی کل گرایانه دربـارۀ مدیریت 
رسـانه بخوانـد؛ ولـی در همـان صفحه هـای نخسـت، درمی یابـد که قرار اسـت بـا حاصل 
تجربـۀ نویسـنده در بخـش رادیویـی رسـانۀ ملی در قبال مخاطبان فعال سـازمان رسـانۀ 

باشـد.  مواجه  ملی 
مدیریـت رسـانه بـا همـۀ نکاتـی کـه در نقـدش گفتـه شـد، کتابـی اسـت خواندنـی 
کـه فعـاالن عرصـۀ رسـانه می تواننـد از مضامیـن آن در رونـد ارتقـای دانش رسـانه ای و 

مدیریـت راهبـردی بهره منـد شـوند.   

نقد ارتباطات


