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 . آن یپا بر یبَند چون نوشتن و است شکار چون دانش
 (ص)اکرم رسول

 
 

 مقدمه

 یهاا  هيسارما  از یکي عنوان به «تجارب دانش و یمستندساز» تیاهم
 باه  را عيصانا  و کارها و کسب صاحبان روزافزون توجه ،ها سازمان یاصل

 .است داشته دنبال

 یبارا  تيريماد  دانش نهیزم در که مختلف یکردهايرو گريد یسو از
 یما  ارائاه  سازمان یرهبر یها سبک در رییتغ و یتيريمد یها روش بهبود
 گرفتاه  نشاتت  آن بر حاکم خاص فرهنگ با و غرب یایدن از غالبا شوند،
 مشاکالت  و معضاالت  باه  توجاه  باا  یغرب شمندانياند و متفکران. است

 باا  و پردازناد  یم مشکالت رفع جهت یشياند چاره به ران،يمد یرو شیپ
 هاا  ساازمان  مشاکالت  برداشتن انیم از یبرا يیراهکارها و ها هينظر ارائه

 .  کنند یم تالش

 گرفتاه  الگاو  یها سازمان لیتشک از قرن کي از شیب ز،ین ما کشور در
 و رانيماد  از تعاداد  چاه  کاه  نجاسات يا سائوال  اماا . گذرد یم یغرب شده

 یها اندوخته و ها آموخته ها، دگاهيد افکار، ها سازمان نيا در فعال کارکنان
 داناش  از یبخشا  چه. اند نموده مستند و مکتوب را خود یعمل و یتجرب
 باه  کارشناساان  و رانيماد  قلام  به آن نديفرآ و یتيريمد راتییتغ در نهفته
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 .است افتهي انتقال یبعد یها نسل به و درآمده ريتحر رشته

 ريتکرارپاذ  هاا  ساازمان  مشاکالت  درصاد  هفتااد  داده نشان مطالعات
 تجاارب  یمستندسااز  و ثبت به نسبت که است یحال در نيا و باشند یم

 و هاا  شکسات  ديا با یساازمان  هار . رسد ینم انجام به یاقدام نيکوچکتر
 کیساتمات یس طاور  باه  و کناد  مارور  و ثبت را خود گذشته یها تیموفق
 به و کرده کدر را آن کارکنان همه که یا گونه به رد،یبگ آن از يیها درس

 .باشند داشته یدسترس تجارب آن

 و حفا   بار  دیا تاک یجملگا  م،یمفااه  نيا ا یبررس آنکه، سخن کوتاه
 تجاارب  یسااز  مساتند  .دارناد  را «یسازمان دانش و اطالعات» ینگهدار

 .اسات  حيصار  دانش به یضمن دانش ليتبد یبرا تالش واقع در یتيريمد
 و هاا  یدانساتن  از یبخشا  نماودن  مکتاوب  بر یمبتن یمستندساز اقدامات

 ،یرانا يا یهاا  ساازمان  و یادار نظامات در گرچه. است انسان یها یگاهآ
 کنیلا ! باشاد  ینما  ثيحاد  و حَار   از یخاال  زین اقدامات یساز مستند

 خاود  تجاارب  وها  اندوخته که دارد یم و داند یم موظف را خود نگارنده
 یکساان  شاکش یپ کرده، یمستندساز اما نازل، و مقدار یب ديشا چه اگر را

 باه  دسات  نيا ا از یاقادامات  که آن دیام و عالقمندند یواد نيا به که کند
 در مساتمر  بهباود  و اصالح نديفرآ و آمده در یسازمان هيرو کي صورت

  .زند دامن را «یسازمان تيريمد یها وهیش»

 نیشا یپ یهاا  يای دارا و ها هيسرما شيافزا موجب ها آورده نيا شک یب
 یباوم  و یاثرگاذار  ،یتعاال  شارفت، یپ شااهد  جيتادر  به و شده یسازمان
 . بود میخواه یسازمان تيريمد یها وهیش یساز

 و ثبات  یبارا  یمناساب  یالگو تواند، یم تجارب یمستندساز گر سو،يد از
 .  باشد ها سازمان بازنشسته اي یبازنشستگ آستانه در کارکنانِ پنهان دانش ضبط
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  دارد؛ قرار شما یگرام یرو شیپ آنچه یبار

 و يای اجرا یهاا  فرصت، یشخص تجارب بر یمبتن یها افتهي مجموعه
 و مقااالت  قالاب  در گذشاته  دهاه  دو یطا  کاه  اسات  نگارناده  یمطالعات

 یعلماا ینارهایساام یبرخاا ،یتخصصاا مجااالت در پراکنااده یگفتارهااا
 منتشار  وارائاه   مایو س صدا سازمان راژیت پُر و یرسم اتينشر و یکشور
 .  است شده

 .باشد یم گفتارها و مقاالت از یا مجموعه یحاو دفتر نيا اول بخش
 و یمجااز  یفضاا  ،یسازمان تيريمد میمفاه حول مطالب محور و محتوا

 .باشد یم یاطالعات نينو یها فناوری

 باوده  يیزگردهایم و ها مصاحبه متن میتنظ و یساز ادهیپ دفتر، دومِ بخش
 شاده  تالش. بود آمده فراهم زین ریحق یبرا نظر تبادل و مشارکت فرصت که
 .  باشند انتشار منبع نام ذکر و نشر قیدق خيتار یدارا مطالب هیکل

 را مولاف  یهاا  شهياند و افکار یتکامل ریس مطالب مجموعه بر مرور 
 و یساازمان  توساعه  یهاا  دهيا ا بساط  و رُشاد  فاراز  بار  و زماان  گذر در
 کاه  حال نیع در و سازد یم آشکار یروشن به تيريمد نينو یکردهايرو
 هماه  در اماا  اناد،  شاده  تکرار مطالب و میمفاه از یبرخ ضرورت، به گاه
 .است استوار نوشتار سلسله اتیادب بر حاکم واحد روح کي حال

 انفجاار » وبگااه  در منادر   مطالاب  یها عنوان رسَ یحاوبخش سوم، 
 باه  کاه  يیهاا  ادداشتي و ها یسينو مورد. باشد یم نگارنده قلم به «ذهن

 یاجتمااع  وب یفضاا  با تعامل هد  با حهيقر و ذوق سر از اميا فراخور
 .  است شده نگاشته یکیالکترون بولتن در

 نيعناااو و یکااار یهااا فرصاات ،ياایاجرا سااوابق چهااارم، بخااش در
 فار   خود بر جا نیهم در. است آمده ریحق توسط شده اقدام یها طرح
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 شاان  خدمت در که یارشد رانيمد و دیاسات شکسوتان،یپ هیکل از دانم یم
 .مينما یسپاسگزار ،ام داشته یهمکار فرصت

 آخر؛ سخن و

 اناداختن  در یمادع  نگارناده .« ميشاو  یما  تيا روا م،ینکنا  تيروا اگر»
 یمستندسااز  و یآور جماع  کاه،  شاه ياند نيا ا با بلکه نداشته را نو یطرح

 یا چاه يدر بتواند است، آمده دست به یجوان نقد به ها سال که يیها دغدغه
 تجرباه را  صااحبان  انیا م در نشیا ب نيا ا آزماون  و تعمق تفکر، جهت تازه
 .  است نموده دفتر نيا باز نشر مطالب و یسامانده به د، اقداميبگشا

در  یريناد  یمرتضا  یو زحماات جنااب آقاا    یاز همکاار  لميما نیهمچن
در  هیا اول یهاا  دهيا ا هيا به خاطر ارا انیرضائ هيکتاب، از فرزندم هد آرايیصفحه
پارور   و دقت نظر سرکار خانم زهرا ژاله تيجلد کتاب و از عنا یمفهوم یطراح

 يیو نهاا  یریا گیپ جاديت جلد کتااب را باا    کیگراف یو طراح یکه امور هنر
 کنم. یقدردان مانهیکردند، صم

محتارم انتشاارات    رمدي نهانراز  لیاسماع یجناب آقا یها يیراهنما از
 سپاسگزارم. اریکار هم بس يیدر امور اجرا «راز نهان»

 یچگااونگ خصااوص در بحااث باااب مجموعااه حاضاار، آنکااه دیااام
 مطالااب نیهمچناا و شااود سااازمان در «تجااارب و دانااش یمستندساااز»

 خواننادگان  دارد تقاضاا  وشاده   واقاع  منادان  عالقه استفاده مورد یمیتنظ
  .دهند یاري مباحث لیتکم در خود شنهاداتیپ و نظرات ارائه با یگرام

 

 انیرضائ دیسع

 ۵۴۲۴ سال زمستان

 



 
 
 

 مقاالت :اول بخش

 ها و فرصتها  چالش ؛یمجاز یاجتماع یها ده شبکهیپد

 و نظارت یزیر برنامهمعاونت  اطالعات یر معماریمد؛ انید رضائیسع

 9112ماه سال  وریوم شهرد ؛129سال نوزدهم، شماره  ؛مایهفته نامه صدا و س
 

 یباا سااعت   یارتبااط  ینولاوژ ک، تیتوساعه جهاان  در روند پر شاتاب  
رده اسات.  کا شرفت نموده و چهار  جهاان را دگرگاون    یرقابل تصور پیغ

« فنااوری »، ین روناد  تحاول و دگرگاون   يرگذار بر ایعنصر شاخص و تتث
، ی، اجتمااع یفرهنگا  ،یا ، رساانه یارتبااط  یهاا  ه عرصا  یه در کلکاست 
 .  کند یم دایپ یتر عيتر و بد هر روز جلو  تازه یاسیو س یاقتصاد

 یهاا  ع و ارزان عرصاه يد، سار يا ک ابزار جدينترنت به عنوان يظهور ا
 یاریکرد و از جهات بسا  یبشر را دچار دگرگون یزندگ یمختلف ارتباط

دن ياانترنات باا در نورد  يد. ایباه ابعااد آن بخشا    یديا معناا و مفهاوم جد  
ل يحضور تباد  ی ههمه به عرص یرا برا، جهان یو مکان یزمان یها فاصله

نترنات  يکه به واسطه گسترش ا يیها فناوریاز  یکينمود. در حال حاضر 
 .باشد یم «یاجتماع یها رسانه»مورد توجه قرار گرفته است، 

 وپ( در بردارناده یا وتيتر و يیبوک، تو سیر فینظ) یاجتماع یها رسانه



 )مجموعه مقاالت(انفجار ذهن /  01

و مشارکت مردم است که باه عناوان    یه همکاريجاد شده بر پايا یمحتوا
ت یا قارار گرفتاه و فعال   یمجااز  یدر فضاا هاا   تين گوناه ساا  يا کاربر ا
 یناوع  یاجتماع یها دارند. شبکه یو ارتباط ی، اشتراکی، مشارکتیاجتماع

 ن اعضاا  شاکل  یهساتند کاه بار بساتر ارتباا  با       یاجتماع یها از رسانه
 شوند:   یم میقست یبه هشت نوع کل یاجتماع یها رند. رسانهیگ یم

 یاجتماع یها شبکه(Social Network) 
 ها وبالگ(Blogs) 

 ها تيسا(Sites) 
 (اجتماعات محتوا محورContent Communication) 
 ها یکيو(Wikies) 
 ها پادکست(Padcasts) 
 ها فروم(Forums) 
 ها کروبالگیم(MicroBlogs) 
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هاا   تحت وب، نگاه افراد به رسانه یاجتماع یها با بروز و ظهور رسانه
و يا و رادهاا   ل روزنامهیاز قب یجمع یها را که تا آن زمان محدود به رسانه

 فقاط اساتفاده   یاجتمااع  یهاا  اماروزه رساانه  ر داد. ییون بود، تغيزيو تلو
 .شود می یشوند، بلکه زندگ ینم

افاراد را باه    (Mass Media)یجمع یها نشر اطالعات در قالب رسانه
کساان ماورد خطااب    يمردم و به طور  یها ر و تودهیصورت جماعت کث

 یهاا  باا افاراد جداگاناه و باا گاروه      یاجتماع یها رسانه، اما دهد میقرار 
ن يا و ا در ارتباا  اسات   یه و تعاامل يخاص و همگون به صورت دو سو

ر یتاث جاديو امختلف جامعه، امکان ابراز وجود  یها هيبه مردمان ال يیايپو
 ايا  چاالش  ناد توان یما  ديا جد یهاا  ساانه شتر در جامعه را داده است. ریب

 مطبوعاات  مانناد  یمتمرکاز  و بازرگ  یهاا  رساانه  یبارا  یبزرگ فرصت
 .شوند یتلق ونيزيتلو و ويراد ،یرسم

 د کاربران را فاراهم ياجتماعات جد یری، مجال شکل گیمجاز یفضا
باه   یمجااز  یاز مظااهر فضاا   یکيبه عنوان  یاجتماع یها . شبکهکند یم

از  یریا گ بهاره د وب، توانسته اسات باا   ين از نسل جدينو یا دهيمثابه پد
هاا   حاوزه  ی هرا در هما  یانساان  یهاا  ، آرماان ین ارتبااط ينو یها فناوری

در خادمت   فناوریتحت وب، کاربرد  یاجتماع یها گسترش دهد. شبکه
ه و چناد  يدو ساو  یالوگيا ل شدن ارتباطاات باه د  يو تبد یتعامل اجتماع

 یها فناوری یامدهایاز پ یاجتماع یها د امروزه شبکهيترد یب ه است.يسو
 باه حسااب   یمجااز  یق حضور در فضاا يوب از طر یها تین و قابلينو
 ند.يآ یم

از  ید و متفااوت يا ناوع جد  یریا ، شاکل گ ین امکانیچن یهيجه بدینت
 یریا شکل گها،  ی، شبکه سازیاجتماع یها ی، شکل بندیارتباطات انسان
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ال و در یناهمگن و س یها فرهنگ
 یاز جنساا یمجمااوع اجتماعااات 

کامال متفاوت است کاه باا توجاه    
به روند تحوالت فناوراناه کاه در   

کاه   یراتیحال وقوع اسات و تااث  
ک يا کاي ین تحوالت بار زنادگ  يا

گذارد، از جهات مختلف  یم افراد
 و کاوش است. یقابل بررس

ن مجال مورد توجه يآنچه در ا
شاکل گرفتاه و    یمجااز  یایا اسات کاه در دن   یاجتماع یها است؛ شبکه
 یبخشاد. فضااها   یما  جامعاه گساترش   یان اعضایرا در م یروابط خاص

ر ی، تااث یاجتماع یوندهاین فضاها، توسعه پي، مشارکت افراد در ایاشتراک
و  یمجاز یدر فضاها  یریادگيبر روند گردش اطالعات جامعه، ها  شبکه

ا گساترش  يا و  یریا در حال شاکل گ  یمجاز یایدر دنگر که يد یاریبس
ت فااارامتن یاااقابلباااه  یباااا اتکاااا یاجتمااااع یهاااا شااابکه هساااتند.

(Hypertexuality)و نشاار  یره سااازیاا، ذخی، سااازماندهیاز گااردآور
 بهاره  یا اناه يزار رايا بار ا  یر و متن مبتنياطالعات در اشکال صوت، تصو

را  یمجااز  یایا ت دنیرا جذب و جمع یشتریبرند و هر روز کاربران ب یم
 .  کند یم افزون

و از  یه اجتمااع يباه عناوان سارما    هاا،  ن نوع شابکه يدر حال حاضر ا
ش یپا  یچناد ند. يآ یم ا به شمارین در دنيآنال یها رسانهن يتر یجمله قو
ت کال  ینفر از جمع داریلیک ميس بوک از مرز یف یشبکه اجتماعکاربران 

هام  جهان در آمد.  یکشورهان يتر تیجمع ف پريدر رد جهان گذشتند و
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 یبارا  یديا جد یهاا  افتن راهيبه دنبال  یاجتماع شبکهن يران اياکنون مد
 .هستندنترنت يکاربران ا گريدجذب 

ز یا ن یمتفاوت یها ، نگاهیمجاز یاجتماع یها ت رسانهیبا توجه به اهم
 یفرا مکانوجود دارد.  یاجتماع یها شبکه یت فضايريو مد یدر دسترس
 باه حسااب   یمجااز  یفضاا  یاصال  یرهایاز جمله متغ بودن یو فرا زمان

   .شود می فير آنها باز تعریز تحت تاثیند که همه چيآ یم
ام ید نظارت بر محتوا و شکل پیامروزه امکان استفاده از رسانه بدون ق

در هار  ،باشاد  یکه متصل به ابزار ارتباط(Any one) یتوسط هر شخص
از  (Any Thing)متفااوت  یو توسط وساائل ارتبااط   (Any where)کجا 

و در هار   تاال یجيد یهاا  ونيا زينترنات، تلو يا یل، شبکه جهاان يل موبایقب
 ده است.يسر گردیمهمگان  یبرا (Any Time)یزمان

 حاذ   ین سااختار کسا  يا در ا است. یمرز یب یفضا یمجاز یفضا
عباارت  ن فضا باه علات بااال گارفتن سارعت ارتباطاات       يدر ا .شود مین
 .باشد یم معنا دار« ارتبا  همه جا حاضر»

 تاوان  تاا  کناد  یما  ت کمکیاز جمع یارتبا  همه جا حاضر، به بخش
افتاه  يش يافزا مکان و زمان هر در محتوا به یدسترس یبرا کاربران تعامل
ش يخاو  یط زندگيشرا ش داده ويخود را افزا ین فرهنگیب یها یو آگاه

ن يا در ا یمجااز  یسازند. هم اکنون فضاو مردم جامعه خود را دگرگون 
 را فراهم ساخته است. یشمار یب یها راه فرصت

م باا هام گفتگاو و    یبتاوان  یقا یحق یست، اگر ماا در فضاا  یده نیپوش
ه کا ان فراهم اسات  کن اميا فناوریم، قطعا به کمک یداشته باش یهمکار
 یو چناد برابار   يیبه شاکل نماا   یگفتمان یک فضاي، یمجاز یدر فضا

ند، ارتباا   يگر سخن بگويدکيگران با يبدون واسط  د ها انسان د.يآد يپد
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ر یگر تااث يدکا يهم مطلع شاوند و بار    یها دگاهيار و دکنند، از افکبرقرار 
ده یشدند، حال شان  ینم دهیشن یر زمانيکه د يیصداها یبگذارند. به عبارت

 شوند.
م و جامعه در کنار ها  ینکه اعضايا ،یا شبکه یقاعده متعار  در فضا

حضاور خاود را    یا شابکه  یکساان، در فضاا  ياز حقاوق   یبا برخوردار
و اثار   یريتعامل و اثر پاذ  ها، گر فرهنگيف کنند. حرمت نهادن به ديتعر

ن يا بارز ا یها یژگياز و یجهان یو فضاها  در سطح خرده فرهنگ یگذار
 یمجااز  یشرفت در فضاین شئون به رمز بقا و پيباشند. حف  ا یم عرصه

 ل شده است.  يتبد
، یاخالقا  یدهايا ت، ترديافت اطالعات گونااگون بادون محادود   يدر
و امثاالهم   یم خصوصا يت، حار يا افراد، اعتماد متقابل، بحران هو یگمنام
 یهاا  رود. نحلاه  یم است که از آن سخن یاجتماع یها گر شبکهيد یسو
ت ساواد  یو وضاع  یجوامع مختلاف بار اسااس تناوع فرهنگا     در  یفکر

را باه وجاود آورده   هاا   دهيا نگوناه پد ياز ا یمتفاوت یها برداشت یا رسانه
 است.  

 یا جهت باال بردن سطح آموزش رسانهدر  یو مساع یت بخشیمصون
. ديا آ یم به شمار یاساس یآحاد جامعه از راهکارها یعموم یها یآگاه و

 ید ساع يندارد. با یديچ عایه یو آگاه یز بدون آمادگیمواجهه و مقابله ن
 یرفتاار  یالگوهاا  یدها  در شاکل  یا رساانه  یهاا  و برنامه ها امیشود تا پ

با  یاجتماع یها داشته باشد. امروزه رسانه یمطلوب در جامعه نقش موثر
از آن در جهات   تاوان  یما  که دارا هستند، یا ع و گستردهیوس یکاربردها

مختلاف   یهاا  باالقوه کشاور در حاوزه    یها تیو ظرفها  تیباال بردن قابل
 استفاده کرد.
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زماان  يساله کشاور عز  ۹6 انداز چشمم که راهبرد و ینظر داشته باشدر 
هدفمناد   یزير برنامهن شده است. ییمحور تع يیبه جامعه دانا یابیز دستین

از لوازماات ورود  « اگار  لیا کااربر تحل » یو فرهنگا  یجهت پرورش فکر
 ن ساان يشه هاست. باد ياند وها  و انتشار ارزش یآگاهانه به عرصه مجاز

چشام داشات کاه در آن     یا متعامال و ساازنده   یمجاز یبه فضا توان یم
و هاا   ه آن تصورات، ارزشيم که پایابيدست  یمجاز یها م به جهانيقادر

   انشااهلل گران است.يد یو انسان یمانيا یتبادل باورها
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 یمجاز یها معاونت رسانه یمدل ساختار یطراح یاوکمورد 
و  یسازمان یاز معمار یریگ بهرهما با یسازمان صدا و س
  یتیرین مدینو یردهاکیرو

 یبرتر کار گروه رسانه مل یتیریتجربه مد

آذر مااه   13تا  22الد، یتهران، برج مت؛ یریمد یالملل نینفرانس بکن ینهم

 9113سال 

ر اطالعاات و  یو ماد  اطالعاات  فنااوری ارشناس کان، ید رضائیمهندس سع

 مایسازمان صدا و س یمجاز یها معاونت رسانه یزیر برنامه
 

 ده یچک
و بااروز هااا  فناااورید، توسااعه يااجد یهااا ظهااور و بااروز رسااانه 

هاا   یریگجهت شور، کگوناگون منبعث از روند توسعه در  یها یدگرگون
ما را بر آن داشت تا با ین سازمان صدا و سیمسئول ،یسازمان یو راهبردها
 یا د و انتشار چند رساانه یدر بستر وب، تول یا ش رسانهيل آرایهد  تکم
معاونت  یریگ د. شکلند مورد توجه قرار دهيجد یها رسانه یرا در فضا

باا   قیا و تطب یریا گ بهاره  ز با هد ین ۵مایسازمان صدا و س یرسانه مجاز

                                                                                                        
در سااختار جديدالتاساایس معاوناات فناااوری و   ۵۴۲۴ايان معاوناات در آبااان ماااه   .۵

 های نوين سازمان صدا و سیما ادغام شد. رسانه
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 .شود می یابين راستا ارزیدر هم، ديت جدیوضع
 یو مطالعات کارشناس خاص یتيريک تجربه مديان ین مقاله به بيدر ا
معاونات   یساازمان  یو معماار  یه طراحيرامون آن که دستمایپ یطیو مح

 موصو  بوده، پرداخته شده است.

، یساازمان  ید، رساانه مکمال، معماار   يا جد یهاا  رسانه :ها د واژهیکل

 یهااا ، شاابکهیون تعاااملياازيتلو ،یا ش رسااانهيااره ارزش، آرایاازنج
   ی، شبکه اجتماعیرسان اطالع

 مقدمه
 یخادمات  یها سازمان يیامروزه داشتن ساز و کار چابک در نظام اجرا

هماراه باا ظهاور    هاا   فنااوری د. توساعه  يا آ یما  به حسااب  یت رقابتيمز
را از شاکل   یا رساانه  هاا  سازمانکسب و کار  یها د، مدليجد یها رسانه

 شادن رهنماون   یو چناد بُعاد   یدگیا چی، باه سامت پ  یک بُعديساده و 
ما در افاق  یسازمان صدا و سا  یتحقق اهدا  راهبرد یسازد. در راستا یم

 یریا شاکل گ  یو در پا  یا د رساانه يا جد یهاا  فناوریده ساله در بخش 
و حضاور در   یا ش رسانهيل آرایبا هد  تکم یمجاز یها معاونت رسانه

و  یف در کنار داشتن معماريم اهدا  و وظای، ترسیمجاز یعرصه فضا
 نمود. یم یضرورمناسب  یمدل حرکت
ن ماورد  يناو  یا ع رساانه يصنا یها و شاخصهها  یژگين تجربه ويدر ا

 یاساسا  یو مطالعاه قارار گرفتناد و باا هاد  تحقاق راهبردهاا        یبررس
م یترسا  یهاا  تيدر چارچوب مامور یو اهدا  بخش انداز چشمن، سازما

 یهاا  معاونت رسانه یمدل معمار یشده مورد نظر قرار گرفتند. در طراح
در  یساازمان  یزيا ر برناماه  یعماوم  یهاا  د تا از مدليتالش گرد یمجاز
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ف بهره برده شود. در مرحله يت، اهدا  و وظايه ماموریانین بيتدوبخش 
 یه باودن بساترها  يت به چناد ساو  يبا عنا یمدل مناسب ساختار یطراح
و هاا   یاساتگزار یو ضارورت تمرکاز در نظاام س    یمجاز یفضا یاتیعمل
گوناگون اساتفاده از   يیمحتوا ینه منابع در محورهایت بهيريت به مديعنا

 زاکمن مورد اقبال طراح قرار گرفته است.   یمدل معمار

ما در افق یسازمان صدا و س انداز چشم :ها و ضرورت ان مسالهیب
 دیجد یها ده ساله در بخش رسانه

پنجساله اول ه در قالب دو برنامه کسازمان  ن بخش به برنامه راهيدر ا
 يای جاد همگرايبمنظور ا .شود می اشاره و ابالغ شده ین، طراحییو دوم تب

ساند افاق    ۵۴2۳ن ساال  ي، در فارورد یشتر و تمرکز بر اهدا  ساازمان یب
از در هماان ساال   د و يا مصوب گرد یراهبرد اصل ۴۹مشتمل بر  ۵رسانه 

ط یل محا یاست سازمان ابالغ شد. مجموعه افق رسانه شامل: تحلير یسو
دها، نقا  قوت و ضعف يو تهدها  سازمان، اهم فرصت یو داخل یخارج

ز اهام  یا و نها  تي، راهبردها و اهم الوانداز چشمت، يه ماموریانیسازمان، ب
 (۵)ده است.ين گرديتدو يیاجرا یکارهاساز و 

اصول و  ین اصليعناو ۹۲و  ۹۵و  0شماره  یدر سند مزبور راهبردها
د يا آ یما  ن به حسابينو یها فناوریسازمان در بخش  یحرکت یخط مش

 يای اجرا یزيا ر برنامهن راهبردها ينسبت به محقق ساختن ا یستيبا یم که
 .رفتيپذ یم سته صورتيشا

که در  یبعنوان مساله و ضرورت سازمان یراهبرد اساسدر آغاز به سه 
و  فنااوری بار   یما مبتنا ینده کسب و کار سازمان صدا و سيافق آ یطراح
   ، پرداخته شده است.باشد یم موثر ین اطالعاتينو یفضاها
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 دیبه عنوان رسانه جد یا انهیرا یرسان اطالع یها هکشب: 6راهبرد شماره 
 یگاذار  هي، سارما کيا نولوژکط تیدر محبا توجه به مباحث طرح شده 

 کيا ضارورت اسات. از    کي یا انهيرا یرسان اطالع یها هکسازمان در شب
نترنات  يباه ا  یدسترس یآحاد جامعه برا یها تقاضا ینیب شیسو بر اساس پ

گار  يد یرو به رشاد خواهاد داشات و از ساو     یآن، روند یاربردهاکو 
شاور،  ک یو دساتگاهها  گار نهادهاا  يسه باا د يما در مقایسازمان صدا و س

دهنده فرهناگ   اشاعه (Content Provider) ینند  محتواکدین توليبزرگتر
د توانا  یم رین مسيت در اکو حر شود میمحسوب  یا اسالم  یرانيبالنده ا

ن باا  یشاود. همچنا   یرساانه ملا   یبرا یگريد یت رقابتيموجب بروز مز
 (Convergence) يای ه همگراکارتباطات  ینولوژکتوجه به روند تحول ت

جاااد ينترناات را باادنبال خواهااد آورد و ايوتر و ایامپکااون، ياازيان تلویاام
ناده  يآ کيا  یا اناه يرا یرساان  اطاالع  یها هکبر بستر شب یتعامل یها هکشب

در  یالوقوع خواهد بود؛ حضور پرقدرت و مؤثر رسانه ملا  بيمحتوم و قر
اناداز   ه در چشام کسازمان  یا امل رسانهکش يد به آراتوان یم ن بستر هميا

ق يا د از طرتوانا  یم د. سازمانينما کمکشده است؛  ینیب شیساله آن پ ده
نترنت در داخل ياربران اک یط به تقاضاین محيمطلوب در ا یارائه محتوا

ناساالم   یآناان باه محتاوا    یشور پاسخ مثبت دهاد و از حجام تقاضاا   ک
 اهد. کنترنت بطور مؤثر بيا

 ها سانهشدن ر یتعامل: 33راهبرد شماره 
ش يدر عرصاه رساانه افازا    کيا نولوژکتحاوالت ت  یامدهایگر پياز د
 یاست. برخا  یا ننده محصوالت رسانهک افتيننده و درکدیان تولیتعامل م

را  کيا ناده نزد يه آکا  کنناد  یما  ینیب شین روند را تا آنجا پيصاحبنظران ا
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نندگان و مخاطباان  کدیان تولیه( ميچندسو یه )و حتيعصر ارتبا  دو سو
 یابيا ارز (Interactive TV) یون تعاامل يا زير تلوینظ یتعامل یها رسانه و
ار مخاطبان یها در اخت ت نه تنها زمان مشاهده برنامهین وضعي. در اکنند یم

عوامال آن قابال انتخااب     یه ناوع برناماه و حتا   کا قرار خواهد گرفت بل
ش يافازا  یدات در راساتا ین تمهيه همه اکر است کخواهد شد. الزم به ذ

ن یه چنک يیها سازمانرد. یگ یر قدرت انتخاب مخاطب صورت میچشمگ
باا   یررقاابت یت غیا ل فعالیا را مد نظر نداشته باشاند و باه دل   یانداز چشم

ناده باا   يآشنا نباشاند در آ  (Customer Oriented) یمدار یفرهنگ مشتر
 هکها ضمن آن شدن رسانه یروبرو خواهند بود. تعامل یاديز یها یدشوار

ننده و مخاطباان  کدیان تولید ارتبا  ميث تشدیسازمان از ح ید براتوان یم
قه مخاطب فرصت قلمداد یها به ذائقه و سل ن برنامهیشدن مضام کيو نزد

را يا سازمان فراهم سازد ز یبرا یدين است تهدکوتاه مدت ممکشود در 
ه با مخاطب يسو کيارتبا   یسازان سازمان غالباً به فضا ران و برنامهيمد

 عادت دارند.
ش يد باا افازا  توانا  یما  هار چناد   کيا نولوژکبطور خالصه تحوالت ت

د توانا  یما  گار يد ید از ساو يسازمان به شمار آ ید برايتهد یرقابت، نوع
ر یا گاران توانمناد ساازد. باه تعب    يام خود به دیز در رساندن پیسازمان را ن

 یبارا  کيا نولوژکند از فرصات تحاوالت ت  توان یم ه رقباکگر همانطور يد
د با توان یم زینند سازمان نکاستفاده  یرانيام خود به شهروندان ایرساندن پ

ام خود را در سطح داخال و  یپ یل رساترکها به ش ن فرصتياستفاده از ا
 ند.کخود جمع  یرا فرارو یشتریند و مخاطبان بکشور پخش کخار  
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 در عرصه رسانه کینولوژکتحوالت ت :32راهبرد شماره 
 وساته اسات بار   یرسانه باه وقاوع پ   ینولوژکعرصه ته در ک یتحوالت

د یا آموزش، مشاغل، تول یها بخش ما دریصدا و ساجزا  مختلف سازمان 
ش یرا پا  یداتيا هاا و تهد  رات فرصتین تاثير گذاشته است. ایو پخش تاث

مستمر  ینديفرا کينولوژکرات تییتغ يی. از سودهد میسازمان قرار  یرو
اماد  ی. پکناد  یم به طور مستمر طلب را ینولوژکت یبازساز یاست و نوع

 يیهاا  ناه يگردد به طور مستمر هز یه سازمان ملزم مکن مسئله آن است يا
رد. با توجه به ید در نظر گيجد یها ینولوژکد تيو بعضاً خر R&Dبابت 

اهش بودجاه  کا مت یبه ق کينولوژکت یت بودجه سازمان، نوسازيمحدود
 هکا سار خواهاد شاد    یم ر توساعه پوشاش  یا گار نظ يمهم د یها بخش در
 کيا نولوژکرات تیین تغيگر ايد ید قلمداد شود. از سويتهد کيد توان یم

د باه  يا زات جدیا تجه یناان بارا  کارکبابات آماوزش    یديجد یها نهيهز
 .کند یم لیسازمان تحم

پنجسااله دوم ساازمان باا     یراهبردها ۵۴2۲ن در زمستان سال یهمچن
د. اهام  يا ن و اباالغ گرد یای تب یدر شش محور راهبرد ۹عنوان افق رسانه 

 ر است:يسند مزبور بشرح ز ۱ن راهبرد شماره يعناو
 تحت وب(یمجاز یها رسانه یانداز راه( 

 ليموبا یانداز راه TV  
 یانداز راه IPTV  
 ون بار  يا زيو و تلويا راد یهاا  برنامه یفراهم آوردن امکان دسترس

 نترنت  يا یرو
 یسراسر یتال و تحقق دسترسیجيگسترش پوشش د 
 د تعامل با مخاطبانيجد یها در خلق عرصه یريانعطا  پذ 
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 يیو اقدامات اجرا یزير برنامه، ضرورت شود می همانطور که مالحظه
در دو ساند پنجسااله اول و    یمجاز ین و فضاينو یها فناوریدر بخش 

 بوده است.  یدوم مورد توجه جد
در بهمان مااه ساال     یمجاز یها س معاونت رسانهیو تاس یریگ شکل

 یها فناوریبر  یکارآمد و موثر مبتن یا ش رسانهيجاد آرايبا هد  ا ۵۴22
 .شود می یابين راستا ارزیدر هم یمجاز یها طین در محينو

ت یریبرجسته در مد یها یژگیوان ی: بیطیط محیشرال یتحل
 نینو یها رسانه
 فنااوری ر ییا ب تغير، شاتاب و ضار  یست که در دو دهه اخیده نیپوش

ناده باوده اسات.    يگار، افزا يد یده فنيش از هر پدیاطالعات و ارتباطات ب
در بخااش  یافاازار سااختو  یافاازار ناارمزان تحااوالت یااگاار، ميسااخن د
زات یا ل و تجهيا موبا ،یا اناه يرا یهاا  فنااوری ن)اعم از يناو  یهاا  فناوری

 ست.یسه نيقابل مقا یگريچ حوزه دینترنت( با هيو ا یشينما
ت و ین جاذاب یآن، در عا  یدر پا  یو تحاوالت پا   فناوریزش ین خيا

ت رساانه  يريماد  ید، بارا يا جد یهاا  یو کاربرها  يیتوانا ها، تیجاد قابليا
د دائما خود و حاوزه تاابع   يبا یم را به ناچار،ين بوده است، زيمشکل آفر

 ن تحوالت منطبق کند.  يبا ا یط رقابتیدر مح -خود را
 یهاا  یدر مداقه و بررس یهر صنعت یخاص و ذات یها یژگيشک و یب

ن یبا  یژگا يز و وين تماا يا رد. ایا مورد توجه قرار گ یستيبا یم یکارشناس
 یايا ع، خاود گو ير صانا يبا سا ین ارتباطينو یت رسانه در بسترهايريمد

 است. یاریمسائل بس
ن يناو  یها ممتاز رسانه یها یژگيو ین بخش به اختصار به برخيدر ا
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 اشاره شده است:

 جا حضور رسانه در همه
ام ید نظارت بر محتوا و شکل پیامروزه امکان استفاده از رسانه بدون ق

در هر کجا (،Any one)باشد یکه متصل به ابزار ارتباط یتوسط هر شخص
(Any where) ل، شابکه  يا ل موبایا متفاوت از قب یو توسط وسائل ارتباط

و در هاار  (Any Thing)تااالیجيد یهااا ونياازينترناات، تلويا یجهااان
 ده است.يسر گردیم (Any Time)یزمان

 یدر حال حاضر، مخاطبان رسانه مورد نظر خود را در هر آن و مکاان 
ار ین خواساته سابب رشاد بسا    يا اند، دهيکه در آن سکنا گز کنند یم طلب
 ده است.ين گردينو یها فناورید در عرصه يجد یها ع پالتفرميسر

 (convergenceوب) یها سیسرو ییهمگرا
نسابت باه گذشاته     یقابل تاوجه  یاياز مزا یارتباطن ينو یها فناوری

 ینترنتا ين ايناو  یهاا  سيبهماراه سارو   یبرخوردار هستند، مخابرات سنت
ون يا زيوب، تلو یا و چناد رساانه   (Hyper Text)یط فرامتنا یهمچون مح

 store) اطالعاات و ارساال   یره سااز ین، ذخيد آنالي، خرIPTV))یتعامل

and forward) در  یره عاامل یا و غ یمجااز  آماوزش ، یمجااز  یدر فضا
 خواهند بود.  یآت یها ت ارتباطات در سالیر ماهییجهت تغ

 ياایبااه همگرا تااوان یماا ن تحااوالت رايااا یهااا یژگااين وياز مهمتاار
نترنات  يپروتکل ا) IPبر  یمبتن یها تحت وب، توسعه شبکه یها سيسرو

از باه  یا خادمات و ن  یهاا  یدگیا چیش پي(، افازا یا ن شبکهیدر ارتباطات ب
ق یا و تلف يای ن اناواع همگرا يا آن اشااره نماود. ا   یت و جهت دها يريمد
از  یبا یناد ترک توان یما  د کاه يا جد یهاا  سيسارو  یرا برا یط، انقالبيشرا
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زات و یا تجه ها، سي. عرضه سروکند یم کاربردها و محتوا باشند را فراهم
کاه مفهاوم    یا ندهينده رسانه را متحول خواهد کرد، آيهمگرا آ یها شبکه

  ر خواهد کرد.ییدر آن تغ یهر رو ارتبا ، به
 يای ن است که سارانجام همگرا ينده پژوهان عرصه رسانه بر اياعتقاد آ

 یان خواهاد داد و گاام بعاد   ينترنت پايو ا یونيزيع تلويان توزیز ميبه تما
 یاستفاده هر دو منبع به شکل یواحد برا یجاد پالتفرميا یحرکت به سو
 شفا  است.

  ه(ی)دو سو یارتباط تعامل
 يای و همگرا یکپاارچگ يجااد امکاان   ي، اIP یهاا  ت عمده شابکه يمز
موجاود   یها سيان سرویبا تعامل در م يین همگراي. اباشد یمها  سيسرو

د ارزش افزوده يجد یها سيخلق سرو ینقص برا یب یسر شده و روشیم
به محتاوا در   یدسترس یبه توان تعامل کاربران برا IPیس هاياست. سرو

 .کنند یم هر زمان و مکان کمک
 social)یون اجتمااع يا زيا تلويا و  (IPTV)یون تعامليزيدر تجربه تلو

TV) یاز امکان جست و جاو  شده و کاربرتر  یون شخصيزيتلو یتماشا 
 Timeن زمان)یدلخواه، استفاده از ماش یها ضبط برنامه یمحتوا، زمان بند

Shifting) یا صدايدئو و يو یقبل و امکان تماشا بازگشت به زمان یبرا 
زناده   یهاا  ن شرکت در برناماه یو همچن (V/A on Demand) یدرخواست
 .شود می برخوردار

و توسعه شرکت تامساون   یابير بازاريمد (Benoit Jolie)یت ژوليبنو
 يیگساترش تواناا   یون تعاامل يا زيتلو»د: يگو یم یون تعامليزيدر باره تلو
دن یو رس IPون از راه شبکه پهن باند يزيدر تجربه اش با تلو يیکاربر نها
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ن کاربر و رسانه است. شما به عناوان کااربر   یاز تعامل ب یبه سطح باالتر
د و از یا تعامال کن  یونيا زيد با برناماه تلو یتوان یم نترنت،يا یایمتصل به دن

 ین تکامال تجرباه در فضاا   يا د. ايا ده لذت ببريهر دو پد یها یسودمند
 (۹)«ن است.يبه صورت آنال ینترنتيا یون با قدرت دسترسيزيتلو

  (Smart TVون هوشمند)یزیتلو فناوری

نترنات باه درون   يست تاازه کاه باا ورود ا    یا ون هوشمند واژهيزيتلو
 ديا جدنسال   یمعرف .دا کرده استیپ یا تازه یون معنايزيتلو یها دستگاه

ن مشااهده  یکااربران را در حا   Internet TV بهموسوم  ون هوشمنديزيتلو
 یافات اطالعاات مختلاف از شابکه جهاان     يقادر به در یونيزير تلويتصاو

ب عاالوه  یا ن ترتيد. بديانم یم یاجتماع یها چک کردن شبکهنترنت و يا
ن يبه آخار  یون همواره امکان دسترسيزيدر حال پخش از تلو یبر محتوا

 ارد.ز وجود دیگر نيمتنوع د یها نهيگز یاطالعات و اخبار در کنار برخ
هوشاامند را بااا  یهااا ونياازيسامسااونگ تلو یکمپااان ۹66۲در سااال 

 یهاا  Internet TV ديا د. در نسال جد عرضاه کار  ن يد و نويجد یامکانات

پاا باه    یونيا زيتلو (Widget) یهاا  جتيبه نام و یا سامسونگ مفهوم تازه
فاه  یکوچاک کاه هار کادام وظ     یهاا  ن ابازارک يا .عرصه وجود گذاشتند

د يا جد یهاا  ونيا زيتلو یور بار  یراحتا ه را بر عهده داشتند با  یمشخص
ع و بدون واساطه باه   يسر یق آنها دسترسيسامسونگ نصب شده و از طر

 فراهم شده است.گر يعنوان دها  کر و دهیاهو، فليهمچون  یيها تيسا
ق آن یا ون و تلفيزيمفهوم تلو یجيتدر یرات در دگرگونیین تغيروند ا

ن سوال ين اينترنت و کسب اطالعات آناليور در احض یوترها برایبا کامپ
منجار باه    فنااوری ن انقاالب  يدر ا یبعد گام که کند می را به ذهن متبادر
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هوشمند های  ونيزيتلو یروز در قالب نسل بعد ین تکنولوژیق کدامیتلف
 .خواهد شد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سیسککرو انکککبککا امد سامسککون  یککجدشککگر ینما -3شکککل شککماره 
Internet TV  3002محصول سال 

د بر نقش یکما با تایضرورت توسعه عملکرد سازمان صدا و س
 دیجد یها رسانه
صورت  ه بهکران يدر ا یمل یها هيها و سرما ن ثروتيتر از بزرگ یکي

ه بناا باه   کا ما اسات  یپردازد، سازمان صادا و سا   یت میبه فعال یانحصار
، یرساان  عاطاال ، یمختلف اقتصااد  یردهاکارک یت خاص خود دارایماه
ن ياااز ا کيا هار   یت بناد يا اسات. اولو  یو فرهنگا  ی، آموزشا یغاات یتبل
در توساعه   یمهما  د نقاش توانا  یما  روز جامعاه  یهاا  ردها در مقولهکارک

http://salijoon.info/
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ناد. اناواع مختلاف    ک یشاور بااز  کت توساعه  يا مباحث مختلف و در نها
 یمکمال، دارا  یهاا  بعنوان رساانه  یريو تصو یتوب، صوتکم یها رسانه

هساتند و   به موضوعات گوناگون یجاد توجه مليدر ا یقیعم یردهاکارک
 یشور را به سامت و ساو  کموجود در  یها تیار و ظرفکند افتوان یم لذا

ن قادرت  يتر ما، به عنوان بزرگینند. سازمان صدا و سکت يهدا یمشخص
 یهاا  هيها و رو ه با روشکهاست  ز، سالکمتمر تيريشور با مدک یا رسانه

 یکي ید ارتباطيجد یها فناورین عرصه يپردازد. در ا یت میبه فعال یثابت
 یابناد و بعضا  ي یم به سرعت روا  یرسند. بعض یم از راه یگريپس از د

گار  يد یهاا  فناوریا در يو  کنند یم ر شوند، افولیش از آنکه فراگیگر پيد
 شوند.   یم حل

 یهاا  ، شابکه یو خبر یرسان اطالع یها تيو ساها  وبالگ ها، پادکست
س يسارو  یونيا زيتلو یهاا  ، توساعه شابکه  ینترنتيا یونيزيو تلو يیويراد

شاتر  یشادن هار چاه ب    یل و تعاامل يس بر بستر موبايمحور، توسعه سرو
 ند.يآ یم بشمار« ديجد یها رسانه»ق يگر از مصاديد یاریرسانه و بس
 یارتبااط  یافته و به مفهومي یشتریان بسامد بین ميکه در ا یاصطالح
د پا را باه مراتاب   يجد یها د است. واژه رسانهيجد یها رسانه بدل شده،

ن مفهاوم باا اطالعاات و    يا گذاشته است. ا یتالیجيفراتر از روابط صرفا د
 مرتبط است.   یوتریو کامپ یا ، شبکهیمتراکم، تعامل یها فناوری

 یهاا  رساانه  یهاا  ر را از مشخصهيز یدیکل یها یژگيو (Lister)ستریل
 شمرد:   یم د بريجد

 تال یجيد(بودنDigitalized) 

 یتعامل (بودنInteractivity) 

 یقابل(ت فرامتن داشتنHypertexuality) 
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 یپراکندگ(Dispersal) 

 بودن یمجاز(Virtuality)  

ناد  توان یما  ديا جد یهاا  شمرده شاده، رساانه   یها یژگيت به ويبا عنا
و و يمانند راد یبزرگ و متمرکز یها رسانه یبرا یا فرصت بزرگيچالش 

غالاب باه    یهاا  است امروزه چنانچه رساانه  یهيشوند. بد یتلقون يزيتلو
 یا ا باه گوناه  يا کنناد و   یخاوددار  یداديا ل مختلاف از پوشاش رو  يدال

د، نامتمرکز و چاباک قاادر   يجد یها نامناسب آن را انعکاس دهند، رسانه
را باه عهاده گرفتاه و     یان خبار يا ت جريهادا  یخواهند باود باه ساادگ   

 چالش قرار دهند.  تیغالب را در وضع یها رسانه

 و مدل خلق ارزش یسازمان ی: رابطه معماریتجرب یبررس

، بااا یمعاوناات رسااانه مجاااز یطاایل محیااه و تحليااتجز نااديفرادر 
 یعموم یساز مدلابتدا (Deep Thinking) قیوه تفکر عمیاز ش یریگ بهره
مورد مطالعه قرار گرفت و سپس  یا ک سازمان رسانهيدر  یره ارزشیزنج
ن یوناد با  یپ یک زاکمان چگاونگ  یج و کالسا يا را یاستفاده از متُادلوژ با 

 یرسااخت يو ابعاد ز يیمحتوا یها ر جنبهيو سا یو اهدا  سازمانها  ارزش
 س مورد توجه قرار گرفت.يعرضه سرو

 یسازمان یمعمار یها انواع مدل یبر رونگارنده  یارشناسکو  یبررس
و  یدر طراحا  یشامار یب یهاا  مولفاه کاه   باشاد  یما  تیا ن واقعيا انگر ایب

ر گذارنااد و یتااث  (IT Based)فنااوری بار   یمبتنا  یسااختارها  یمدلسااز 
اند، در ارائا    ستهينگر یرا در چارچوب دو بعد یکه معمار يیکردهايرو
 هيو چناد ساو   شاونده  تکرار یا رابطه یکه نسبت به هم دارا يیها دگاهيد
را وارد چارچوب خاود   يیها دگاهيزاکمن دمدل اند.  باشند، موفق نبودهیم
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ن باه  يیو از پاا  یرابط  مهندس ین نسبت به هم دارايیکه از باال به پا هکرد
ن رابطاه جالاب توجاه باه     يا معکوس هستند. ا یرابط  مهندس یباال دارا

را در  یرییا کرده است، چرا که هر تغ یانيچارچوب کمک شا یکپارچگي
اسات؛   یراهبارد و  ی، سازمانیتيريسطر باال دست که عموما از جنس مد

در  یرییا هار تغ  ینا یش بین دست است و پا يیپا در سطر یرییمستلزم تغ
 ینا یب اسات، مساتوجب پاش    فنااوری ن دست را کاه از جانس   يیسطر پا

 سازد. یم در سطر باالدست یراتییتغ

 ره ارزش در سازمان رسانهیزنج بر یدرآمد
ت يريات مدیره ارزش در ادبیزنجن يتر مدل خلق ارزش، شناخته شده

ان خاود  يمشاتر  یق بارا يا ن طريکه باد  يیها . بنگاهباشد یم یزير برنامهو 
ه یا ا چند کاال و ماده اوليک يل ي، در واقع در کار تبدکنند یم جاد ارزشيا

نشاان   یره ارزش باه ناوع  یگر هستند. مفهوم زنجيد یبه محصول و کاال
ا يا محصاول   یجااد ارزش بارا  ياست کاه در ا  يیها تیفعال ی هیدهنده کل

 را یارزشا  یهاا  تیا فعال هین اساس، کليخدمت سازمان، نقش دارند. بر ا
 کرد. یارزش سازمان دسته بند ی هریبر اساس نقش آنها در زنج توان یم

د منبعااث از تواناا یماا سااازمان یهااا ان ذکاار اساات نوعااا ارزشيشااا
 شود. یحاکم بر جامعه ناش یها ارزش

ره ارزش نشاان  یا ک زنجيا ن عناصر یب یوندهای( پ۹) شماره در شکل
ون در کشاور ماا، تنهاا نهااد     يا زيو و تلويا داده شده است. از آنجا که راد

ام را بعهاده  یت کننده پيکه نقش حامل و هدا باشد ی میو انحصار یقانون
شااه و باااور مخاطبااان بااه منزلااه ي، اندیت باار افکااار عمااوميريدارد، مااد

 « یحااط ت ميريماد »سه با يدر مقا یش تریت بیاز اهم« یطیت محيريمد»
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ره ارزش در سکازمان رسکانه)منب :   یک زنج یمکدل مفهکوم   -3شکل شماره 
 نگارنده(

هاای   ه سااخت يا ر مجموعاه بار پا  يا به مفهوم اداره کارکناان و عوامال ز  
در سااازمان رسااانه، هاام هااا  ره ارزشیاابرخااوردار اساات. زنج یسااازمان

، گیاری  تصامیم ، هام  کناد  مای  نییتع ی، هم خط مشکند ی میاستگذاریس
ت محصوالت ين(، و در نهاید و تامیو اجرا)تول ريزی برنامهن راهبرد، ییتع

 .کند می ع، انتقال و انتشار)پخش(يخود را توز
ارزش  یهاا  رهیا رناده زنج یدر سازمان رسانه، در برگها  ره ارزشیزنج
در ها  رهین زنجي. قرار گرفتن اباشد یم ( خودین)مشتریو مخاطب یباالدست
چطاور   يین مطلب اسات کاه محصاول نهاا    يدهنده اگر، نشان يکديکنار 

 يینهاا  ید به دست مشاتر یو چطور پس از تول کند یم یمراحل کار را ط
   .کند یم سازمان رسانه ارزش خلق یده و برایرس

برخاوردار اسات و    يیت باالیره ارزش از اهمین عناصر زنجیروابط ب
 یکپاارچگ يره ارزش بسته باه  یعملکرد زنج ین روابط بر رويا یاثربخش
و  يای اجرا ی)سااختارها  ی( و افقیو کنترل یتيريمد ی)ساختارهایعمود
 ار دارد.یبس ی( بستگیاتیعمل
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 یسازمان ین معماریمدل تدو یمعرف
ن بار یاول یبرا (Enterprise Architecture)یسازمان یاصطالح معمار

مطارح شاد و از آن پاس نقاش معماار      ( Zachman,1987)توسط زاکمن
ت يريجاد و مديسازمان شامل ا یمورد توجه قرار گرفت. معمار یسازمان

عبارت است  یاست. هد  معمار« نده سازمانيآ» یبرا یمستمر چارچوب
ناده  يو آ یان فعلا يمشاتر  یرا برا یداريکه ارزشِ پا يیها سازمانجاد ياز ا

عملکاارد و  یسااازد و بااه طااور همزمااان، بااه مطلااوب ساااز یماا فااراهم
  (Silverman,1997) پردازد. یم یستم سازمانیس یها تمام جنبه یده سامان

ت موجاود و  یوضع یساز مدل یاست برا یکرديرو یسازمان یمعمار
ک ساازمان، اعام از   يمختلف  یها هيت مطلوب عناصر و الیوضع یطراح
در  یر ساخت فنا ي، زیاتیو عمل یاطالعات یها ستمیها، اطالعات، سنديفرا

 سازمان.   یها یاهدا  و استراتژ ها، ارزش ها، تطابق با آرمان
ل شده است. بعاد اول  یه تشکيو پا یچارچوب زاکمن از دو بعد اصل

و  ی؟ کا یز؟ چگوناه؟ کجاا؟ چاه کسا    یها )چه چ انگر جنبهیها( ب )ستون
مختلاف( و بعاد    یها جنبهبسترها در فات متفاوت از یچرا؟( است )توص
ان و زيا )برناماه ر نفعاان در ساازمان اسات    يدگاه ذين دیدوم )سطرها( مب
 .(يیطراحان محتوا

 یمعاونت رسانه مجاز یاصل یهاندیفرال یتحل
هاا   رسانه یساختار سازمان یا گوناگون و گسترده یرهایمتغ یبطور کل
 .  دهند یم ر قراریرا تحت تاث

معاونت باا توجاه    یهانديفرا یمفهوم یساز مدلو  یدر مرحله طراح
، یک سااختار ساازمان  يا و مجموعه انتظارات و توقعات از ها  به برداشت
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د تاا بتواناد   يم گردیه و تقسيم کار تجزیتقس یبر مبنا یا فهیوظ یها حوزه
ه انتظاارات  یا ت بتاوان باه کل  يد و در نهاين نمایرا تام یسازمان یها ارزش

 افت.يمطلوب دست 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ارزش معاونکت   جکاد یدر منطق ا یسازمان یمدل ساختار -1شکل شماره 
 یرسانه مجاز

 یها بارا ناد يفرا يیوه شناسایمحور شنديفرا یسازمان یکرد معماريرو
 .شده است یر معرفيانتظارات بوده که در ز يیپاسخگو
موجود در هر سازمان به ساه دساته کاالن     یهانديفراف ين تعريدر ا

 شده است:   یبند میتقس

 یخدمات سازمان را بارا ا يها محصول نديفران يا :یدیتول یهاندیفرا

 .کنند یم ان ارائهيمشتر
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ناوع اول هساتند و    یهاناد يفراکنناده   یبانیپشت :یبانیپشت یهاندیفرا

 د)ارائه خدمت( است.یتول یاز برایه منابع و مواد مورد نیهد  آنها ته

 یهاناد يفرات کنناده و هماهناگ کنناده    يهادا  :یتیریمکد  یهاندیفرا

رند و به دنبال یگ یم ط را در نظريو شرابان هستند، اهدا  یو پشت یدیتول
 و محقق نمودن اهدا  سازمان هستند. یت مشتريجلب رضا

 یبسترها یمحتوا در مدل معمار -سیرد سروکیف رویتوص

 یمعاونت رسانه مجاز
مدل پرداخته شده است.  یدر طراح ین بخش به دو محور اساسيدر ا
گار  يد یو از ساو  يیمحتاوا  یزيا ر برناماه ت و يريماد  یاصال  یها کانون
را  یمجااز  یفضاا  فنااوری  یبسترها یعرضه خدمات که بنوع یبسترها
 .  دهند یم لیتشک

 یرسانه مجاز یدر بسترها ییمحتوا یزیر برنامهف مدل یتوص
 یتقااطع دها   نديفرا، یمجاز یها در بستر رسانه يیمحتوا یزير برنامه

 .  باشد یم یک دوره زمانيدر « يیمحتوا»و « يیا رسانه»دسته عناصر  دو
اسات کاه باه موجاب آن      یناد يفرا يیمحتوا یزير برنامهن مبنا، يبر ا

 ین و محتواهاا یو مجموعاه مضاام   یمجاز یها ان رسانهیرابطه مطلوب م
ماورد نظار    يیمحتاوا  یها تیمطلوب نديفران يد. ايآ یم قابل ارائه به دست

 .کند یم ريتصو یبر نوع بستر مجاز یسازمان را مبتن
را باه  ها  رسانه یام رسانیوضوعات که مضمون و جوهر پمحتواها و م
ق و يباه انادازه تعادد و تناوع حقاا      يی، از ساو دهناد  می خود اختصاص

 یو از ساو اند  ( متعدد و متنوعی/ذهنینیع یدارهاي)پد متکثرهای  تیواقع
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  یا عناصر رسانه یمدل مفهوم -4شکل شماره  

هاای   یو متااثر از طبقاه بناد    -ساازمان  یگر، به واسطه مقاصد کاربرديد
 داشته باشد. یمتنوعهای  ید گونه بندتوان ها می متعار  علوم و دانش

 ینيو د یمعار  اسالم 

 یفرهنگ 

 یاجتماع 

 یاسیس 

 یاقتصاد 

 یورزش و سرگرم 

 یخيتار   

عموماا باا    -امیا پ یهاا  همه بساته  ی، محتوايیمحتوا یزير برنامهدر نظام 
 يیمحتاوا  یهاا  دانیا چند گونه از ميک يبه  – يیص وجه غالب محتوایتشخ

 یبه کمک گونه بناد  ها، رسانه يیشوند و چهره محتوا یم اد شده نسبت دادهي
 گردند.   یم نییو تب یمعرف -یخته با تسامح نسبیآم –مورد اشاره 
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س و سااختار  يدر نظار داشات، حساب سارو     یسات يدر بُعد محتوا با
رات در سااختار  ییشوند. تغ یم ز مطرحین یگريعرضه موضوعات متعدد د

ار یز بسا یا قاب و قالب ن یر برايد تصويجد یشناس يیبايف زيمحتوا، تعر
 مهم است.

ن چهاره  یای ، تعيیمحتوا یزير برنامه نديفرا یانيدستاورد پا یبه هر رو
 است. یمجاز یها ک از رسانهيهر  يیمحتوا

 یسازمان یها تیبر مامور یس مبتنیارائه سرو یف بسترهایتوص
و عرضاه محصاوالت    یا س رساانه يدر امر سروتر  حضور فعال یبرا
و  يی، آشاانایو فاارا ملاا یدر سااطح ملاا ید افکااار عمااومصااو ر یداخلاا
ضارورت داشات. در    یمدل معماار  یدر طراحها  فناورین يا یریبکارگ

ف يو وظاا  یهاا  تيا که در چارچوب مامور يیها سيو سروها  نجا بستريا
 اند. شده یمعاونت قرار گرفته، معرف یسازمان

 در بستر وب یا د و پخش رسانهیس تولیسرو

تحات آن موجاب    یهاا  سيباه وب و سارو   یناده دسترسا  يرشد فزا
 را یونيزيو و تلوينترنت شده است. امروزه کمتر شبکه راديش رشد ايافزا
خاود ساود    یا ش رساانه يا ل آرایتکم ین بستر برايافت که از اي توان یم

 نبرده باشد.  
د و پخاش تحات وب اشااره شاده     یا برجسته تول یال به کاربردهايذ
 (۴)است:

 (webcasting as live streamingق وب )یپخش زنده از طر
 یر زناده و جاار  يافات صادا و تصاو   يق وب، دريا پخش زنده از طر

 نترنت همانند پخش است.يق ايآن از طر یساز
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 (webcasting as push mediaق وب )یاز طر یپخش سفارش
شبکه جهات   یها یژگيبا استفاده از و یل اطالعات انتخابيروش تحو

 یق وب و پخاش سانت  ياز طر یپخش سفارش یها از تفاوت یکيپخش. 
در آن وجود دارد که به کااربر   یساز یاز فرد ین است که سطح باالتريا
ناد تاا فقاط    ساتم اعاالم ک  یتا عالئق خاود را باه س   دهد می ن امکان رايا

 ش داده شود.يش نماياو برا یدرخواست یها برنامه

 webcasting as event)ق وب یداد از طرید بر اساس رویپخش باز تول

reproduction) 
اپل به دسات داده اسات:    یاست که کمپان یا ن نوع از پخش تجربهيا

کااربر و رفاتن باه    تار   قیا است که امکان کاوش عم یا ه تجربهیهد  ته
ق وب را باه منزلاه   يا . اپل پخش از طردهد میع را يوقا یها صحنهپشت 
ج را باا  یزناده مها   یدادهايا که به شما اجاازه احسااس کاردن رو    یابزار

   .دهد می نترنتيا یا چند رسانه یها فناورین ياستفاده از آخر

 (Internet Protocol TV)ینترنتیبا پروتُکل ا یون تعاملیزیس تلویسرو
س ياساات کااه در آن ساارو یسااتمی، سینترنتااياون پروتُکاال ياازيتلو

ک شبکه ي یر بنايز ینترنت رويتال با استفاده از پروتکل ایجيون ديزيتلو
 .شود می عرضه (BroadBand)پهن باند
 یدئو و صدايس ويند سروتوان یم ین شبکه، کاربران خانگيا یبر رو
 ار داشته باشند.یرا در اخت (V/A on Demand)یدرخواست

 (Mobile TVل)یون موبایزیس تلویسرو
 یهاا  به تلفن یونيزيتلو یها سيآوردن سرو یل به معنيون موبايزيتلو

 یل را باا محتاوا  يا تلفان موبا  یهاا  سيساتم سارو  ین سيا همراه اسات. ا 
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 یهاا  ناد برناماه  توان یما  ن سامانه کاربرانيد. در اينما یم بیون ترکيزيتلو
 نند.یهر زمان بب و در -رون از آنیخانه و ب -ون را در هر کجايزيتلو

و تلفن هماراه باه    یا ل ارتباطات رسانهيل در واقع تبديون موبايزيتلو
 زیا ل، کااربران خاود ن  يا س موباياست. در سارو  یونيزيس تلويک سروي
 همراه باشند.   ید کننده و عرضه کننده محتوایند تولتوان یم

ل هناوز در مرحلاه   يا ون موبايا زيتلو یبرا یق و غنیدق یافتن محتواي
ب یا است. اطالعات بازار و کشش آن، نقا  کساب درآماد و ترغ   يینوپا

 دارد. يیت بسزایاهم (Pay Per View)کاربران به پرداخت حسب تماشا

 تحت وب یاجتماع یها س رسانهیسرو

و  یه همکاريجاد شده بر پايا یدربردارنده محتوا یاجتماع یها رسانه
 یدر فضاا هاا   تيساا  ن گوناه يا مشارکت مردم است که به عنوان کاربر ا

 یو ارتبااط  ی، اشاتراک ی، مشاارکت یت اجتمااع یقرار گرفته و فعال یمجاز
هساتند کاه بار     یاجتمااع  یهاا  از رسانه ینوع یاجتماع یها دارند. شبکه
به هشت نوع  یاجتماع یها رند. رسانهیگ یم ن اعضا  شکلیبستر ارتبا  ب

 (۳)شوند: یم میتقس یکل
 یاجتماع یها شبکه (Social Network) 
 ها وبالگ (Blogs) 

 ها تيسا (Sites) 
 اجتماعات محتوامحور (Content Communication) 
 ها یکيو (Wikies) 
 ها پادکست (Padcasts) 
 ها فروم (Forums) 
 ها کروبالگیم (MicroBlogs) 
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هاا   تحت وب، نگاه افراد به رسانه یاجتماع یها با بروز و ظهور رسانه
و يا و رادهاا   ل روزنامهیاز قب یجمع یها رسانهرا که تا آن زمان محدود به 

افراد  یجمع یها ر داد. نشر اطالعات در قالب رسانهییون بود، تغيزيو تلو
کساان ماورد   يماردم و باه طاور     یهاا  ر و تودهیرا به صورت جماعت کث

باا افاراد جداگاناه و باا      یاجتمااع  یهاا  ، اماا رساانه  دهد میخطاب قرار 
در ارتباا    یه و تعاامل يصاورت دو ساو  خاص و همگون باه   یها گروه
 است.

  یسازمان یزیر برنامه ییاجرامدل  نشیگز

د بار  يا با یما  نديفران يا یاست. اجرا نديفراک ي یسازمان یزير برنامه
ن یف شاده انجاام شاود. همچنا    يا ش تعریاساس مراحل مشخص و از پا 

باه آن هماواره محال بحاث و      یابیدسات  نديفراز یا راهبرد و ني یاستراتژ
بوده  یزير برنامهموضوع  یا هنريو  یعلم یها ان طرفداران جنبهیجدل م

در  یو مکاتاب مختلفا  ها  ميخود منجر به خلق پارادا ی هکه آن هم به نوب
 شده است.   ین رشته از دانش بشريا

  یسازمان یزیر برنامه یمدل انتخاب ی: معرف3مرحله 
، یطا یز عوامال مح یل و آناال یا تحل یهاا  افتاه ياساس  ن تجربه بريا در

 ین در اساناد باالدسات  یف معا ید، تکاال يا جد یهاا  رساانه  یساخت شناس
ک يا در  -ین ساازمان یمحولاه باه مسائول    یها تيسازمان، احکام و مامور

ماادل  بااه یابیدر دساات از نظاار مشاااوران و خبرگااان یماایکااار ت نااديفرا
 بهره برده شده است. یمجاز یها معاونت رسانه یسازمان یزير برنامه

و  یزيا ر برناماه ات یا ج در ادبيو را یدیم کلیمفاه ین اساس برخيبر ا
م و مکاتاب آن، مطاابق   يک را صر  نظر از نوع پاارادا يت استراتژيريمد



 )مجموعه مقاالت(انفجار ذهن /  11

 م.يکرد یر را بررسير شده در زيتصو یالگو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یدر معاونت رسانه مجاز یزیر برنامههرم  -5شکل شماره 

 در سازمان یزیر برنامهک یکالس یها منب : مدل

 

 ست؟یمطلوب چ ی هندیر آیتصو :(Vision) انداز چشم
 یدر فضاا  ليباد  یبا  باا حضاور اثاربخش و    یا رسانه شيآرا لیتکم»
 -یرانا يا یهاا  فرهناگ و ارزش  یرشاد و باارور   یسااز  ناه یو زم بريسا

   (۱)«یاسالم

 معاونت چه یو خط حرکت یفلسفه وجود (:Missionت )یمامور
 د باشد؟توان یم

 یهاا  طین در محينو یها فناوریبر  یجاد رسانه کارآمد و موثر مبتنيا»
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از اقشاار  یا ارزشامند و موردن  ید محتاوا یا ن و تولینترنت، تاميو ا یمجاز
 «  با مخاطبان یوه مشارکتیمختلف جامعه به ش

 جهت حرکت کدامند؟ و چگونه اهداف را محقق (:Goals)اهداف 
 سازند؟ یم

 جاامع و نافاذ در عرصاه    یا ش رسانهيآرا جاديو ا یفیتوسعه ک 
 یو جهان یا ، منطقهیمل

 ليو تعاد  نترنتيا طیدر مح یا چند رسانه داتیو تول امیپ دیتول 
 یجهان نترنتيمردم به ا ازین

 در بساتر وب در   یفارسا  یمحتاوا  شاتر یو عرضه هرچه ب دیتول
 یجهان یرسان اطالعشبکه 

 یداريااد یمحتااوا یارزش افاازوده باار رو جاااديو ا یفاارآور، 
 یو نوشتار یداریشن

 شيو افزا میارائه خدمت به مخاطبان و تحک یها سيسرو جاديا 
 رسانه یرقابت تيمز

 یو اطالعاات  یو توان منابع خبار  تیظرف از یبردار بهرهو  جاديا 
 در بستر وب

 اشاتغال و   جااد يباا هاد  ا   کیبازار کسب و کار الکترون جاديا
 داريپا يیدرآمد زا

 یات سازمانیدها و نیدها، و نبایباورها، با :(Values)ها  ارزش
 کدامند؟

 -یرانا يا» یهاا  باه ارزش  یشه دار کاردن شاناخت و بااور عماوم    ير
و  ن جواناان یدر با « یآگااه »و « نيا د»، «اخالق»، «دیام» جاديو ا« یاسالم
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   .«یو ماد یالحاد یها فرهنگ»در قبال  یبه اذهان عموم یت بخشیمصون

 اهداف؟ یمحقق ساز یچگونگ :(Strategy)یاستراتژ
و  ی، تعاامل یمجااز  یهاا  طین در محا يناو  یهاا  فناوریاز  یریگ بهره

از اقشاار مختلاف جامعاه در    یا ارزشمند و مورد ن ید محتواینترنت، توليا
 یهاا  جاامع از درگااه   یا ر باه صاورت شابکه   يقالب متن، صوت و تصو

، فنااوری ، ی، اجتمااع ی، فرهنگا ی، آموزشا ی، علما یخبار  یرساان  اطالع
 ق:ياز طر لمیو ف ی، سرگرمیورزش
 تحت وب یمجاز یها رسانه یانداز راه 
 شبکه همراه  یانداز راه(Mobile-TV) 
 یتعامل یونيزيشبکه تلو یانداز راه(IPTV) 
 تعامل با مخاطبان ديجد یها در خلق عرصه یريانعطا  پذ 
  و حضاور ماوثر،    یونيا زيو تلو يیويا راد یگسترش شبکه تعاامل

 نترنتيا طیدر مح یکارآمد و رقابت

 یمعاونت رسانه مجاز یسازمان یمدل معمار ی: طراح3مرحله 
 یتيريماد ن تجرباه  يا ا یانيا ن اوصا  آنچاه در مراحال پا  يا ی هبا هم
ه بود کاه  يچند سو و یمنطق یبه مدل ساختار یابیاتفاق افتاد، دست خاص

را ممکاان  یسااازمان یراهبردهااا یریااگیپک سااو نحااوه رصااد و  ياااز 
را  یر ساااختيااز یزياار برنامااهگاار سااو نحااوه  يسااازد)چطور؟( و از د

اساتفاده از مناابع    ین چگاونگ ی؟( همچنا ید)چگونه و کينما یسازمانده
د)چاه  يچااره نما  يیمحتوا یزير برنامهح یک ساختار صحيرا با  يیمحتوا
 ؟(.یکس

 یا شاامل مجموعاه   یمجاز یها معاونت رسانه یسازمان یمدل معمار
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ن معاونات را  يا یکه سازمان ده یمتنوع سازمان یهانديفرااز ساختارها و 
 سازد. یم آن را مجسم یآت انداز چشمدر وضع موجود و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یمجاز یها معاونت رسانه کیسطح  یان مدل معماریب -6شکل شماره 

 یسازمان یمدل معمار یل مقدماتیج و تحلینتا
 یشانهاد یپ یمعماار ، مدل شود می ر فوق مالحظهيکه در تصو همانطور

 دهاد  می به دست ان امریران و متوليرا به مد یاریبس یها و قوتها  فرصت
   برجسته مدل اشاره شده است: یاز دستاوردها یال به تعداديذه ک

 یفضاا  یدر خصاوص ساازمانده   یسنت یو ساختارهاها  هیفرض 
 سازد. یم را ممکنها  یهمکارزد و شبکه ير یم را به هم یمجاز

 در  يای ن تمرکاز زدا یدر عا  -است هاا یدر ا عمال س يیتمرکز گرا
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 .شود می ريامکان پذ ها، سيارائه سرو
 ش يااآرابااه  یابیزمان را ضاامن دسااتره ارزش سااایااتحقااق زنج

 سازد. یم ممکن یمجاز یمکمل در فضا یا رسانه
  ( یو اطالعاات  یکا يزی)اعام از ف  ناه مناابع  یت بهيريماد اشتراک و

 .شود می ريامکان پذ
 ت محتاوا يريه ماد یا از ناح یدر ارائه خدمات اطالعاات  يیهم افزا 

 .باشد یم سریم
 ارائاه خادمات از    یبر چگاونگ  ینظارت یها زمیامکان اعمال مکان

 وجود دارد.ها  س دهندهيسرو یسو
 به  یابیجهت دست یکار یافراد واحدها یهمکار ین چگونگییتب

ت يريس( و ستون)ساطح ماد  يدر سطر)ساطح سارو   يیهد  نها
 محتوا( فراهم است.

 تیاستفاده از حداکثر ظرف IT  سار یم یکاار  یهانديفرادر خدمت 
 .  باشد یم

 ت ماوثر  يريع و مديجاد دانش، توزيمناسب مدل موجب ا یاجرا
 .شود می و هوشمندانه آن

  

ن يا ا یط مطالعاات یآن در محا  یابيرد و ارزکه حاصل از عملیج اولينتا
از آن اسات کاه در عمال     یکساله گذشاته حااک  ي یدوره زمان یمقاله، ط

 کارد متخاذه در  يج به دست آمده گواه بر مناسب باودن رو ياز نتا یاریبس
 بوده است. یسازمان یو معمار یمدلساز
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 یریگ جهینت

خااص   ک بنگااه يا  یشد تاا مراحال معماار    یتجربه سعن يا انیبدر 
در  هاا  تیا فعال ن شود. ناوع يو راهبردها تدو انداز چشمبر  یمبتن یا رسانه

 یران مجموعه ساازمان يو مد یگروه کارشناس یبرا یمجاز یبستر فضاها
ن يا ع و همراه با تجارب نو و تاازه باوده اسات کاه در ا    يبدمورد مطالعه 

ت يا پرداخته شده است. با عنا ن تجربه خاصيااز  يیايبه زوا تنها نوشتار
، ین معماار يکرد غالاب در تادو  يرو ،ها تیفعال یت و سنخ شناسیبه ماه
و تجاارب   یزاکمن بوده و هماواره از خبرگا   یمعماراز مدل  یریگ بهره
 ینه تحقق تماام یده تا زمين بهره برده و تالش گرديمشاور یو عمل یعلم

 د.يابعاد مدل فراهم آ
 یهاا  همانناد چاالش   زیا ن ن تجربهينمودن ا يیمشکالت و موانع اجرا

ژه يو باو  یرانا يا یها سازمانفناورانه در  یها و پروژه ها طرح هیکل یاجرا
 یهاا  و سااختار هاا   هيا بوده است. گذر و دل کندن از رو یدر بخش دولت

نادگان بهباود   يجو یهام بارا   یمجااز  یساختارها یدر طراح یحت هنک
 یز بارا یا ن تجرباه ن يا د آنکاه ا یا ار اسات. ام یهمراه با تجربه بس یسازمان

   د واقع شود.ین مفينو یها سازمانر تحول در یندگان مسيپو
 

 و ما رستگار یتو خشنود باش ار  کن سرانجام کا چنان يخدا

 مناب 
 
 ۵۴2۳ده سند افق رسانه، تهران، يما، گزیصدا و س ۵.
 ، انتشارات سروش،یو مهرداد غرو یذریچ ید رسولیسع رسانه در حرکت، ۹.

۵۴22 
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، فصالنامه پاژوهش و   یر مناوچهر یا مترجم: ساامان ام  ،ق وبيپخش از طر ۴.

 ۵۴۳۲و زمستان  پايیزما، یسنجش صدا و س
، شاماره  یکماال  یدتقیمتفاوت امروز، سا  یایو دن یاجتماعهای  عصر رسانه ۳.
 ۵۴۲6ت ارتباطات،يريماهنامه مد۵0
 ۵۴22 ی، ابالغی سازمان صدا و سیمامجازهای  م معاونت رسانهکح ۱.



 
 
 

 یو جنگ نرم اطالعات یگروه یها رسانه

  9113خرداد ماه  93تا  1 - مایدانشکده صدا و س ؛رسانه و جنگ نرم شیهما

 9119 سال ماه ید 21 شماره رسانه، افق هینشر

 و اطالعاات  ریماد  اطالعاات؛  فنااوری  کارشاناس  ان،یرضائ دیسع مهندس

 یمجاز یها رسانه معاونت یزیر برنامه
 

 مقدمه
ر یا غ یباا سااعت   یارتباط ینولوژک، تیدر روند پر شتاب توسعه جهان

رده اسات. عنصار   کشرفت نموده و چهر  جهان را دگرگون یقابل تصور پ
اسات  « ینولاوژ کت»، ین روند تحول و دگرگونيرگذار بر ایشاخص و تتث

. بار  کند یم دایپ یتر عيتر و بد ، هر روز جلو  تازه«ها رسانه»ه در عرص  ک
ار یااتارتباطااات صاارفا در اخ یگاار تکنولااوژيخااال  گذشااته، امااروزه د

 یازهاا یروزمار  عاماه ماردم، در زمار  ن     یست و در زندگین نیمتخصص
 آنان درآمده است. یاساس

چ یبشر آغاز شده اسات باه ها    یه در زندگک یآنچه مسلم است تحول
 -یسات و انقاالب ارتبااط   یاس نیا وجه با تحوالت گذشته خاود قابال ق  

باه   هکا  يیهاا  ن اسات، از انقاالب  يوکه در عصر ما در حال تک یاطالعات
ن مقاله به ياست. در اتر  میار عظیره اتفاق افتاده، بسیل  زبان، خط و غیوس
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در  کیا ترونکاناات نشار ال  کامن مهم پرداخته شده است که با توجه به يا
د یا و تناوع و تکثار مراکاز تول    یکا یالکترون یارتبااط  یهاا  هکشاب  یفضا

نخواهاد   یمفهاوم « یگروها  یهاا  رسانه»به نام  یزینده چياطالعات در آ
 داشت.  
 یهاا  د موجاب منساوش شادن جناگ    يا جد یگر سو، تکنولاوژ ياز د

 «یاطالعاات  یهاا  جنگ»شده است و امروزه از ظهور ها  ان ملتیم یکيزیف
، ینظاام  یهاا  انیا که بن یطيد. در شرايآ یم انیسخن به م« جنگ نرم»ا يو 

 یهاا  بار شابکه   یا ناده يحساس جامعه به طور فزا یها بخش و یاطالعات
ز در یا ن بساترها ن يا د در ايجاد تهديا یابزارها ،شود می یمتک یکیالکترون

 یو بررس یاجتماع یها و ظهور شبکه یچگونگ یحال وقوع است. بررس
 یهاا  بخاش  گريمزبور از د یها شبکه یو سازمانده ینندگکج یبسقدرت 

   .باشد یم ن مقالهيا

 خبرنگاار، ، شاهروند  ی، شبکه اجتماعیگروه یها رسانه ها: دواژهیکل

 کیجنگ نرم، قدرت نرم، انفورمات
 

ر قابل یغ یبا ساعت یارتباط ینولوژک، تیدر روند پر شتاب توسعه جهان
رده اسات. عنصار   کا شارفت نماوده و چهار  جهاان را دگرگاون      یتصور پ

ه کا است « ینولوژکت»، ین روند تحول و دگرگونيرگذار بر ایشاخص و تتث
هاا،   . رساانه کند یم دایپ یتر عيتر و بد تازهها، هر روز جلو   در عرص  رسانه

، تماام ساطوح   ینولاوژ کت کما کو باه  اناد   ام و اطالعاات یا ل  انتقال پیوس
. بار خاال    دهناد  یما  طره قارار یتحت سا  ها، نیرا در همه سرزم یاجتماع

سات و در  ین نیار متخصصا یا صارفا در اخت « ارتباطاات  یتکنولوژ»گذشته، 
 در آمده است. یاساس یازهایزمر  ن، در یروزمر  مردم معمول یزندگ
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بادون   هاا  انسان هکرده است کان را فراهم کن اميا یارتباط ینولوژکت
ار و کا نناد، از اف کند، ارتبا  برقارار  يگر سخن بگويدکيگران با يواسط  د

ن قادرت  یر بگذارناد. هما  یگر تااث يدکا يهم مطلع شوند و بر  یها دگاهيد
بادل   یسالح موثر فرهنگ کيبه ه آن را کن است ينو یها رسانه يیجادو

ت و یا قدرتمناد باا هاد  تثب    یشاورها که توساط  ک یرده است. سالحک
 یهاا  تا در سااختار فرهناگ   شود میار گرفته کش به يگسترش سلط  خو

ها را بر گون  الگوها  ردار ملتکنند و پندار و کجاد ياختالل ا یو بوم یمل
 ل دهند. کج شده، شيغ و ترویتبل یارهایو مع

بااه خاااطر مسااافرت و   یارتباطااات جهااان  نااديفراشااتاب گاارفتن 
جهاان، تلفان و    یونيا زيتلو -ويا ، پخش رادیچاپ یها ، رسانهیجهانگرد

هماراه باا گساترش     یاطالعات فرامارز  یها انيجر یا ماهواره یها هکشب
س، کر و فاا یثکت یها چون تلفن، مدم، دستگاه یکوچک یها رسانه یجهان

و مرتبط شدن آنها با هام، هماه و هماه، در     دئوي، ویشخص یوترهایامپک
 اند. داشته یمید، سهم عظینام« خيتار یشتابندگ» توان یم آنچه

دار يا در جهان پد یگرين ديو ارتباطات تحول نو« وتریامپک»ب یکبا تر
وتر گسااترش و یامپکاام، یشااد. اگاار ارتباطااات را گسااترش حااواس باادان

ب یا کتر یعنين دو، يب ایکانسان است، در عصر ما، تر یمغز یها يیتوانا
گساترد  مغاز، آن هساته     یها يیار گسترد  حواس و توانایبس یها يیتوانا
. دهد میل یکرا تش ین انقالب ارتباطيجهند  ا یرویو به اصطالح ن یاصل
ه گساتر   کا رد یا گ یل ما کخ شا يدر تاار  یا ن دو، انسان تاازه يب ایکاز تر

 یذهنا  یهاا  يیو گساتر  تواناا   کناد  یم دایرات ادامه پکر يحواسش تا سا
رود. در حاال حاضار، انساان عصار ماا از       یش میپ یتناهيآسا و ال جهش

باه دسات آورد، آنهاا را     یمید اطالعات عظتوان یم ن دو،يب ایکق تريطر
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 یهاا  يیه تواناا کنيجه ایند. نتک یبند نظم و پرورش دهد، پردازش و طبقه
 است. یمیرش عظن دو بعد در حال گستيق ايبالقو  انسان از طر

م یدانا  یم یخواهد افتاد، ول ینده چه اتفاقاتيه واقعاً در آکم یدان یما نم
چ وجاه باا تحاوالت    یبشر آغاز شده است به ها  یه در زندگک یه تحولک

ن اسات،  يوکه در عصر ما در حال تک یست و انقالبیاس نیگذشته قابل ق
تار   میار عظیافتاده، بسره اتفاق یل  زبان، خط و غیه به وسک يیها از انقالب

 است.  
از  یاریه ماا در بسا  کا ن است يمستلزم ا ین تحول و انقالب ارتباطيا

ها و  نشیاز ب یاریبس یم. حتینکد نظر يرات گذشته تجدکها و تف برداشت
 یر، در حاال دگرگاون  یا ن تحاوالت اخ يا ر ایتتث ، تحتیعلم یها برداشت
 کما کرد. باه  کاد يان کو مر مفهوم زمان ییاز تغ توان یم مثال، یاست. برا

دا یا دسات پ  يیهاا  م به زمانيما دار یو اطالعات یارتباط ینولوژکن تیهم
 یعنا يم، يردکا  یتصورش را هم درگذشته نما  یکوچکه از نظر کم ینک یم
ه را هام انادازه   یا م ثانیونیا لیه ماا چناد م  کان به وجود آمده است کن اميا

 ید محاسابات يا ل جديوساا  کمکن، به یم. همچنياوریم و در ذهن بيریبگ
ر نباود.  يپذ انکچ وجه امیبه ه یق فرهنگ نوشتاريه از طرکرد یگ یانجام م
ه کاست  ینيوکن انفجار اطالعات و ارتباطات، جامع  در حال تيحاصل ا

 م.يیگو یم« یارتباط -یجامع  اطالعات»اصطالحاً به آن 
تفااوت   یبا جامعا  صانعت   یلکبه  یارتباط -یساختار جامع  اطالعات

. جامعا   کناد  یما  ه مواد را پردازشکاست  یا ، جامعهیدارد. جامع  صنعت
و باه صاورت    کناد  یم ه اطالعات را پردازشکاست  یا ، جامعهیاطالعات

 با هم دارند. یادين دو جامعه تفاوت زيا یها انیآورد. بن یاال در مک
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  یگروه یها کارکرد رسانه
ارتباطاات لقاب   و هاا   ل عصار رساانه  یا ن دليبدون شک عصر ما به ا

 فاا يجامعه ا یها انيت جريدر هدا یا ن کنندهیینقش تعها  گرفته که رسانه
ن اقشار مختلاف جاا بااز    یاز بدو تولد در ب« یگروه یها رسانه. »کنند یم

از جامعاه، متناساب باا     یو هر قشار اند  رش قرار گرفتهيکرده و مورد پذ
 یگروها  یهاا  رسانه ند.يجو یم بهرهها  ن رسانهيق خود از ايق و عاليسال

و شاامل آن دساته    باشاد  یما  نیدر زباان التا   Mass Mediaمعادل کلمه 
 از مخاطباان  یریا را به گاروه کث  یانات خبرياست که جر یوسائل ارتباط

باه   تاوان  یما  شاود  می دهینام یگروه یها رسانند. از آنچه امروز رسانه یم
اشااره کارد. هاد     نترنات  يو و ايون، راديزيروزنامه، ماهواره، کتاب، تلو

ارتباا  باا مخاطاب اسات. در واقاع      هاا   ک از رساانه يو عمده هر  یاصل
. کنناد  یما  عمال  یو اعصاب جامعه امروز یبه عنوان نظام مرکزها  رسانه
 یهاا  رساانه  یو به اختصار اناواع نقاش و کارکردهاا    یک دسته بنديدر 

 (۵)اند: ن بر شمرده شدهیچن یگروه

  یرسان اطالعو  ینقش و کارکرد خبر الف(

، پخش اخبار و اطالع را بر عهده دارند. رساالت  یل ارتبا  جمعيوسا
 ماست.   یایع دنيطرفانه اخبار و وقا یب ع ويآنها در انتقال سر

 ینقش و کارکرد آموزش ب(
ون صاد در صاد نقاش    يا زيو و تلويو خصوصا راد یجمع یها رسانه

 باشند.   یم آحاد مردم جامعه را دارا یبرا یو ارتقا  فرهنگ یآموزش
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 یو سرگرم یحینقش و کارکرد تفر ج(
سارگرم کنناده،    یها ق پخش و عرضه برنامهياز طر یجمع یها رسانه
رساد   یما  ر گذارناد. باه نظار   یاوقات فراغت انسان تااث  یرفتار یبر الگو

داشته باشاد   یو هم جنبه فرهنگ ید هم جنبه اخالقتوان یم اوقات فراغت
بازرگ بار    یا ناد مانناد مدرساه   يبه کاار آ  یل بدرستين وسايانچه او چن
 افکند. یم پرتو ها انسان یزندگ

 یکارکردهاا  یدارا یگروها  یها ، رسانهشود می همانطور که مالحظه
از  یاریباه بسا   یباشند. با نگااه  یم یو فرهنگ یاسی، سیمختلف اجتماع
 معاصار در  یفرهنگا  یکردهاا يو رو یاسی، منازعات سیتحوالت اجتماع

اناات را  ين جريا ا یت گار يو هادا  ینقش پرچمدارها  م که رسانهیابي یم
معماوال مساتقل از   هاا   شارفته، رساانه  یدر جوامع آزاد و پ اند. بعهده داشته

 یهاا  شيحاکم و گرا یانهايجر
عمل کرده و معموال در  یاسیس
ل جوامع ساطح اعتمااد   ین قبيا

از  یگروه یها به رسانه یعموم
 برخوردار است. يیب بااليضر

مااه ین در جوامااع نیهمچناا
 ی، در فقدان نهادهایآزاد و سنت

و احاااازاب، همااااه   یماااادن
گونااگون   یاسا یس یهاا  شيگرا
 یهاا  ن جواماع، در رساانه  يدر ا

 .شود می انیمختلف متمرکز و ع
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 ینترنتیا یاجتماع یها و رسانه یگروه یها رسانه
در انحصاار  نترنات، اطالعاات لزوماا    يو ا فنااوری امروزه باا توساعه   

کاه فقادان    ی. خصوصاا در جاوامع  باشد یمن یخبر یها و بنگاهها  رسانه
طر  وجود دارد، افراد  یب یرسان اطالع یها بونيا تريو ها  احزاب و گروه

ان يا جر یهاا  مقابل رساانه در  یمجاز یدر فضا یت خبریب به فعالیترغ
کااربر  به مخاطب منفعل، فعال،  یخيشوند. مخاطب از منظر تار یم یاصل

 ین مخاطباان در فضاا  يا م شده و اکنون اید کننده محتوا تقسیو کاربر تول
ل يل کننده محتوا و بااز نشار دهناده محتاوا تباد     یبه کاربران تحل یمجاز
د کننادگان  یا ن تولیاست که به هم یست، اصطالحیبر ژورناليسا اند. شده

 مختلاف از اماور   یهاا  دهيا که در ماورد پد  ی. کسانشود میمحتوا اطالق 
و محتاوا   کنناد  یم اظهار نظر یو اجتماع یاسیگرفته تا مسائل س یشخص

رناد، رفتاه   یگ یم ره بکاریدئو و غيمختلف متن، عکس، و یها را در قالب
شاده و بلکاه وارد    یروزنامه نگااران عااد   یبرا یل به همکارانيرفته تبد

گفات کاه    تاوان  یما  ن ساان يشاوند. و باد   یها ما  دان رقابت با آنیک مي
 یهاا  باه رساانه   یگروها  یهاا  ز در حال گذار از مرحله رسانهینها  رسانه
ت یا ن واقعيا د در ايا را با یژگا ين ويا تبلاور ا ن يتر هستند. مهم یاجتماع

د کنناده  یا جستجو کرد که مصار  کننادگان اطالعاات اکناون خاود تول     
نقاد   دهاد  میآمازون که به کاربران اجازه  یت کتابفروشيسا اند. اطالعات

ساند و در صافحات   ين ناشار بنو يا انتشاارات ا  یخود را در باره محتاوا 
 نه است.  ین زميک مثال مناسب در ايثبت کنند،  یکیالکترون
و، يااهمچااون راد یگروهاا یهااا در مواجهااه رسااانه یدگاه اساساايااد
تر و يیس بااوک، تااوی)فیاجتماااع یهااا ون و مطبوعااات بااا رسااانهياازيتلو
در حاال رباودن مخاطاب     یاجتمااع  یهاا  ن است که رساانه يوپ( ایوتي
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باه   یگروها  یها ر مکان مخاطبان، رسانهییبوده و با تغ یگروه یها رسانه
شاوند، لاذا    یم ن آنهايگزيجا یاجتماع یها روند و رسانه یم نیمرور از ب

از هام   یباه اجتمااع   یجمع یها ل رسانهيتبد یها ر ساختيبهتر است ز
 شود.جاد يا یا رسانه یها سازماناکنون توسط 

 
 
 
 
 
 
 

باه   ی.سا ی.بیو بيتوقف پخش رادبه خبر  شود می ن جا اشارهیدر هم
ه در کا  یروسا  ینترنتا يو ايا راد ینيگزيسال و جا 0۱پس از  یزبان روس

، مخاطباان  ینترنت و تعدد مناابع خبار  يل گسترش ایر به دلیاخ یها سال
 (۹).ه بوداهش گذاشتکرو به و ين راديا

 ت جهان یکشور پر جمع نیس بوک، سومیف یشبکه اجتماع
را بوجاود   یاز ارتباطاات مجااز   یديجد یها شکل ینترنت به طور کليا

تر و امثاالهم  یس بوک، تاوئ یهمچون ف یاجتماع یها آورده است. ظهور شبکه
طبق آماار اعاالم    شوند. یم یابين حوزه ارزیک در همیدر بستر شبکه الکترون

ون نفار در سرتاسار   یا لیم ۱66س باوک از مارز   یباا عباور کااربران فا    شاده،  
 ین شابکه اجتمااع  يا ا ۹6۵6در ژوئان   ،ن نوشاتار( يا ن اي)تا زمان تادو جهان

   .ا دانستیت دنین کشور پر جمعین و هند سومیپس از چ توان یم را ینترنتيا
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س بوک بکه  یف ینمودار رشد کاربران در شبکه اجتماع -کیشکل شماره 

 مردان و زنان  یک سنیتفک

هستند که  یمجاز یتحت وب در واقع ساختارها یاجتماع یها شبکه
راس و مرکاز   ین شابکه دارا يا شاوند. ا  یما  لیمختلاف تشاک   یاز اعضا
هساتند کاه در آنجاا     یمتعادد  یهاا  گلوگااه  ینباوده، بلکاه دارا   یواحد

 یبارا  يیایا بدون توجه باه فاصاله جغراف   -ها از افراد و گروه یا مجموعه
سازد تا  یم را قادرها  آنها  ن شبکهي. اکنند یم اهدا  مشترک با هم تعامل
ان یب و بیش را به طور مستقل تعقيخو یها دهيمنافع، اهدا ، نظرات و ا

 ینده و سخنگويتنها نما یرا که به طور سنتها  ن جهت دولتيکنند و از ا
ه قرار یرا در حاشاند  بوده یالملل نیبمردم در مذاکرات، تعامالت و روابط 

، «یو برابر یآزاد»دو مفهوم  یکیالکترون یها ن هنگامه شبکهيداده و در ا
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 یم را به چهار گوشاه جهاان تسار   یباش ینم آن متصور یبرا یکه پادزهر
گرفتاه تاا    یونيا زيتلو یها ، از کانالیزیانتخاب، در هر چ یآزاد اند. داده
، باه  کنناد  یم دارينترنت ديکه در ا یمت، تا دوستانید اجناس ارزان قيخر

و  یاسا یاز هار سانخ، س  هاا   ده اسات. سلساله مراتاب   یمرحله اشباع رسا 
 ر فشار قرار گرفته و شروع به خرد شدن کرده است.ي، زیالتیتشک
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

افراد در ساختار شکبکه  ان یروابط مدر   الیو   رأسان یب -دوشکل شماره 
 یاجتماع

اسات هام ورود کارده و باه     یس یباه واد  یحتا  یاجتمااع  یها شبکه
از  یمراکز قدرت منجر شاده اسات. برخا    یتوسط برخ ینترنتيسانسور ا

ره ماردم  یا و غ ی، کاره شامال  ین، عربساتان ساعود  یل چا یا از قبها  دولت
نترنت باز داشته و آنهاا  ياز ا يیها بخش آسان به یکشورشان را از دسترس

مثال ناروژ، فنالناد و     یغربا  یاز کشاورها  یبرخا  اناد.  را محدود کارده 
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 یمحارک جنسا   یهاا  تيباه ساا   یت دسترسيافق محدودز مویدانمارک ن
 باشند. یم

 رسانه سازمان یبه جا شهروند خبرنگار
نشار اطالعاات توساط     تحات وب  یاجتمااع  یهاا  هکار شاب کاساس 

ت ی، قابلیاجتماع یها هکدر شبها  یاستفاده از چند رسانه ا. است اناربرک
 ،صوت ،لمیف .را باال برده استها  ن نوع رسانهيه قدرت اکاست  یديجد
م یت اساتناد و تعما  ین آنها قابلیب کنیو ل کیمتن و گراف ،شنیمیان ،سکع

 یبارا  یدر وب حضور کاربران به عنوان منبع ارزشمند .را باال برده است
ات يک و نشار یا الکترون یهاا  ل رساانه ی، از قبیو رسم یگروه یها رسانه
 citizen) «شاهروند خبرنگاار  »د يا ده جديا ل شاده اسات. پد  ي، تبدیچاپ

journalism)     یا ر حرفاه یا ا غيا که در آن نقاش شاهروندان ناشاناخته و 
ک يا ع يه سار یا در ته یاديار زیت بسیدادها اهميرو ینیبعنوان شاهدان ع

 یاجتمااع  یهاا  ر در جنابش یا اخ یها گزارش موثق دارند. در حوادث ماه
از بساتر شابکه    یشااهد اساتفاده ماردم عااد     یعربا  یمردم در کشورها

و  یج کنناادگیو قادرت بسا   یرسااان اطاالع  یس بااوک بارا یفا  یاجتمااع 
ه يتونس، مصر و ساور  یعرب یدر کشورها یاجتماعات مردم یسازمانده

د توانا  یما  دانسات کاه   یاقادامات ن يتر عيد از بديت را باین قابليم. ايا بوده
در جهاان معاصار    یالت و ساازمانده یناو در تشاک   یکارد يتجربه و رو

 محسوب شود.
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 یدر کشور عربک  یس بوکیف یها از جنبش یکیر یتصو -سهشکل شماره 

 3033ل یآور -هیسور

ا يا و  یسا يباالگ نو  یها ر شهروند خبرنگار در قالبیاخ یها در سال
ا اعتراضاات  يا و هاا   همچاون جناگ   يیدادهايدر رو یاجتماع یها شبکه
باه   یع خبار يوقاا  یامکان پوشاش دها  – یعیطب یايبال یو حت یاجتماع

را باه   یانيد از شهروند با عنوان خبرنگار، کمک شاا يجد یفيصورت تعر
 ا کرده است.  یبزرگ دن یها یو خبرگزارها  رسانه

 یرانا يا یخبار  یها ن سامانهیاز اول« آزاد نگار» یخبر یشبکه اجتماع
د خبر به شاهروندان در هار   یتول یها سيکه با فراهم آوردن سرو باشد یم

ش، اخباار  يت خاو یکه باا مسائول   دهد میامکان را  نياز جهان ا یا گوشه
 یلا یگران اظهاار نظار و اخباار تکم   يخود را ثبت و در خصوص اخبار د

از آن تار   و مهام  یبر اعتبار خود در شبکه خبار  ن نحويارسال دارند و بد
 د.يفزایاربران بکگر يان دیدر م
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 Homeآزادنگکار)  یخبرگکزار  یر صفحه اصکل یتصو -چهارشکل شماره 

Page) 

باا افتتااح   اند: ن اظهار کردهیخود چن یدر معرف ین شبکه خبرين ایمسئول
 یو گروها  یرسام  یهاا  آزادنگار، انتشار اخبار از انحصار رساانه  یخبرگزار

، یتيچ گوناه محادود  یه بادون ها  کا ن مردم هساتند  ين بار، ايخار  شده و ا
(۴)سازند. یم آگاه یو بزرگ جامعه جهان کوچک یدادهايگر را از رويدکي

 ان آزاد اطالعاتیک در توسعه جرینقش انفورمات
وجاود دارد کاه در    یجار یریگ میتصم یها نه اطالعات، حوزهیدر زم

 باشد یم «کیانفورمات»ها  ن حوزهياز ا یکي. باشد یم حال بسط و گسترش
د را يا جد یاطالعات یها سيسرو یزات برایل و تجهيوسا یکه سازمانده

ار یا ع در اختيا و توز یآور جماع  یرد و امکاناات الزم را بارا  یا گ یمدر بر
باا باه   يافتن بر اطالعات در جامعه تقريتسلط  يی. توانادهد می جامعه قرار

 يیدارد. تواناا  یک متناساب بساتگ  یا از انفورمات یطور کامل به برخوردار
ان اطالعاات اماروزه از مساائل    يا جر یزيا ر برناماه ناه  یک کشاور در زم ي
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در دسترس، ذاتا با  یموارد تکنولوژ یاریست و در بسیک جدا نیانفورمات
کاه باه منظاور عباور      یا در تضاد هستند. جامعه یخاص یمل یها استیس

را به خدمت  یکیشرفته الکترونیزات پیش تجهيآزادانه اطالعات از مرزها
را  یوارداتا  یسات یب ژورنالست که مطالا یر نيگر امکان پذيگرفته است، د

زات ارسال وجود داشته باشد، یکه تجه يیتحت سانسور قرار دهد. در جا
 ا دفتر روزنامه انتقاال يو  یل به صفحه خبرياز موبا یستیاطالعات ژورنال

 (۳)ن اطالعات نخواهد بود.يچ کس قادر به کنترل ایابد و هي یم
پاردازش اطالعاات.    د، ارائاه و یگر، مشارکت همگان در توليان دیبه ب

باه کنتارل اطالعاات وابساته      یت کشورین اگر استقالل و تمامین بيدر ا
 رو به رو خواهد بود. یا ندهين کشور با مشکالت فزايباشد، ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توسط افت اخبار و اطالعات یانگر ارسال و دریر بیتصو -پنجشکل شماره 
 یخبر یها رسانه همراه و یارتباط یها سامانه
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ان يا ک و جریجهان، انفورمات یکشورهان يتر شرفتهیدر پ ین حتيبنابرا
 یخواهاد داشات و ممکان اسات برخا      یاسیس یامدهایآزاد اطالعات، پ

نقطاع  يان ماداوم و ال ير سوال قرار دهد. جريز زیکشور را ن ین اساسیقوان
به نفع جامعاه تماام    ید مضر به حال جامعه و در مواردتوان یم اطالعات
ن در يا دارد. ا یآن بساتگ  یبه اهدا  جامعه و نهادها ین بستگيشود و ا

ره یا ناه ذخ یدر زم يیاست که کشورها به سرعت در جهت خودکفا یحال
از نقاا  قاوت    یکا يک یا دارناد و حاوزه انفورمات   یاطالعات گام بار ما  

ان ياست که جر ین در حاليد. و ايآ یم افته به حسابيتوسعه  یکشورها
نداشاته و   يیک مقصاد نهاا  ي یک شبکه اطالعاتيدر  یوتریکامپ یها داده
ست. باا  ین ین و قلمرو خاصیمحدود به سرزم یوتریطه عمل داده کامپیح

( متصل به Satellite Biz Systems)یماهواره ا یتجارت یها ستمیورود س
باه   یمت و فوریاز ارتباطات ارزان ق یدي، نوع جدیکیالکترون یها شبکه

کاربران  یرا برا یو شبکه ارتباطات کار ارمغان آورده شده است که بستر
 یرقطبا یع اطالعاات و باالطبع غ  ين خود گسترش سريسازد و ا یم فراهم

  شدن جهان را به همراه دارد.

 ت در قدرتینقش حاکم قدرت نرم، جن  نرم و
 یبريا ساا يا و  یمجااز  یف جامع، قدرت در فضاياز تعار یکيطبق 

ر بار  یو تااث هاا   تيا خلاق مز  یبر بارا يساا  یاستفاده از فضا يیتوانا یعني
 (۱)قدرت. یگر و ابزارهايد یها طیمح یدادهايرو

 یگران و کااهش نساب  يبا وسعت تعاداد بااز   یقدرت در حوزه مجاز
ک يا ک هکر نوجوان تا يگردد. از  یم انينماها  ن آنیاختال  قدرت در ب

د. ياظهار قدرت نما یمجاز یفضاد در توان یم دولت مَرد بزرگ، هر کس
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در وب  یادداشات يم در ير مجله تایسردب
ماارک  » ن هفتاه ناماه نوشات:   يت ايسا

س شابکه  یان گاذار و رئا  یبن« زاکر برگ
درست در هماان  « س بوکیف» یاجتماع

م رفت که ملکاه  يمجله تا یبه رو یسن
ن سان باه   یا در همیتانيزابت، ملکه بریال

در ساال  م يعنوان چهره برتار مجلاه تاا   
انتخاب شد. اماا بارخال  ملکاه     ۵۲۱۹

را باه ارث   یک امپراطاور يا ا، او یتانيبر
 . نهاد را بنا یک امپراطوريخود  یبلکه و نبرد،

حسااس   یهاا  بخاش  و ی، اطالعاات ینظاام  یهاا  انیکه بن یطيدر شرا
، شاود  مای  یمتکا  یکا یالکترون یهاا  بار شابکه   یا ناده يجامعه به طور فزا

 ز در حاال وقاوع اسات. گفتاه    یا ن بساترها ن يا در اد يجاد تهديا یابزارها
که سرشت قدرت دگرگون شاده اسات. اکناون قادرت نارم باه        شود می

مهام   یاز کاربردهاا  یکا ي اسات.  یاز ارتش و مهمات سنتتر  مراتب مهم
 است.  ی، جنگ اطالعاتیاطالعات یو تکنولوژ یکیالکترون یها شبکه

د يا جد یها ینولوژن تکيار است. ایدست بس ینترنت دست بااليدر ا
شده اسات و اماروزه   ها  ان ملتیبزرگ م یها موجب منسوش شدن جنگ

کاه   ید. جناگ اطالعاات  يآ یم انیسخن به م یاطالعات یها از ظهور جنگ
ن حاال  یاسات و در عا   یاطالعات یحات آن خود تکنولوژین تسليمهمتر
 دارند.ها  ع آنيد و توزین کنترل را بر توليکه کمترها  دولت

 يیایا جغراف یهاا  نترنت به مکانيا یکيزیف یها ر ساختيکه ز از آنجا
را در دسات   يیایا جغراف ین فضااها يا ار ایا اختها  متصل بوده و حکومت
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 محساوب  یک منباع قادرت در حاوزه مجااز    يا کماکاان  « مکان»دارند، 
 .شود می

رد. باا جناگ   یا گ یما  جا یافزار نرم یدر زمره نبردها یجنگ اطالعات
ار مشاکل  یکننده، زمان و مکان حمله کننده بسص حمله یتشخ یافزار نرم

 .  باشد یمن ريامکان پذ یموارد حت یاریو در بس
اشاره شده است: اناواع   یجنگ اطالعات ین ابزارهاينجا به مهمتريدر ا

، کنناد  یما  عمال  یاطالعاات  افازار  جناگ به مثاباه   یوتریکامپ یها روسيو
پار   يیوياموا  رادک یسد کردن ارتباطات، شل یبرا یوتریاختالالت کامپ

و  یافزار سخت یها ستمیو صدمه زدن به س یکیقدرت به اهدا  الکترون
ل ابزارها، صحنه نبرد همواره در حال ین قبيا یدگیچی. به علت پیمخابرات

ز شااهد  یا خاود ن  يیایا جغراف یرون مرزهاا یب -گسترش و در زمان صلح
کاه باه طار      ین جناگ اطالعاات  یم. کارشناسان با یسخت باش ینبردها

کاه   یو جناگ اطالعاات   شود می یریجهت گ یر نظامیجامعه و اهدا  غ
 شوند. یم ز قائلي، تماشود می و اجرا یطراح ینظام یروهایه نیعل

کنتاارل،  یعماادتا بااه سااو ینظااام یروهااایه نیااعل یجنااگ اطالعااات
ک ي توان یم یعني. شود می یریجهت گ ی، ارتباطات و جاسوسیفرمانده

باه   یدا متکا يجااد کارد کاه شاد    يا یر سلسله مراتبیغ یارتش با ساختار
ن يا باشاد و ا  یا خطاو  شابکه   یرو یو سازمانده یوتریکامپ یها شبکه

و ساختار آن داشته باشد. همان طاور   ینظام یروین یبرا یمهم یامدهایپ
ک یا الکترون یهاا  ج فارس نشان داد، امروزه استفاده از شبکهیکه جنگ خل

ن یای در تع یند نقش فاوق العااده مهما   توان یم یاطالعات یهاافزار جنگو 
ک يا د توانا  یم ک جنگ داشته باشند. استفاده از آن در صحنه نبرديجه ینت
کاه بتاوان جناگ را قبال از آنکاه       یجاد کند، به طاور يا یت اطالعاتيمز
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ک ارتش آن اسات کاه جناگ را    ي یو براين سناريشروع شود، بُرد. بدتر
 یگار در فضاا  يباختاه باشاد. مشاکل د   قبل از آنکه شاروع شاده باشاد،    

 مهاجم. يیعبارت است از شناسا یکیالکترون افزار جنگ
ک ملات آساان   يا حمله کننده باه   يیخ، مسلما شناسايشتر تاریب یبرا

افات کاه چاه    يدر یتوان به راحت ینم ،یبوده است. اما با حمالت اطالعات
 حمله کرده است. یا هیو از چه ناح یکس

 
 
 
 
 
 

زات یااب تجهيااماارتبط بااا جنااگ و تخر یبريحمااالت سااادر مااورد 
ش از یل پا یکاه اسارائ   شاود  مای  وجود دارد. گفتاه  یگزارشات یکیالکترون

 یبري، از ابازار ساا  ۹66۳ه در سپتامبر يسور یسرّ یا بمباران رآکتور هسته
 ه استفاده کرده است.يسور يیشکست پدافند هوا یبرا

وجاود دارد   یا ر جامعاه ن است که امروزه کمتيت ای، واقعیبه هر رو
ن بدان خاطر اسات کاه   يوارد آن نشده باشند. ا یکیالکترون یها که شبکه
ار هماه جواماع   یا را در اخت یا ساابقه  یب یها فرصت یاطالعات یتکنولوژ

 یت انساان یا فعال یها ن و بهتر در همه عرصهينو یک زندگيتجربه  یبرا
 یشبکه بودن به معناا رون از یب ،یا شبکه یاین دني. در ادهند یم به دست

ک دولات باه   يا ن کاه  يا مطلق است. ا یه جهان و انزوایبه بودن با بقيغر
 ین جواماع مجااز  يا مضار ا  یامدهاید از پتوان یم چه قدر یصورت فرد
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مراقبت و کنتارل   ین دارد که نهادهايبه ا یبستگ یکند، تا حد یریجلوگ
حرکات کنناد و    یکيتحاوالت تکنولاوژ   یند همپاا توان یم آن، تا چه حد

ن يا رفت، برخاورد باا ا  يد پاذ يا ز بایا ن یشوند. در سطح فرا ملا  یتالیجيد
فقاط در   ت همه کشاورها دارد. يو رعا یبه همکار ینو، بستگ یها دهيپد

ن توافاق کنناد، اعماال    یمعا  یها ن و پروتکلیکه همه بر سر قوان یصورت
 گردد.سر یند متوان یم ت آنهایحاکم

 گیری نتیجه
عنصر »ن تحوالت يدر اثر ا یلکست؟ به طور یت چن تحواليحاصل ا

د اطالعاات چناان   یز تولکو مرا کنند یمدا یپ یثرکآن چنان تنوع و ت «امیپ
 یگروها  یهاا  به نام رسانه یزیگر چينده ديه در آک کنند یمدا یگسترش پ

ه فقاط  کا باا معناا باود     یزمان یگروه یها نخواهد داشت. رسانه یمفهوم
آساا در   لینمودناد و آن را سا   ید اطالعات میمبادرت به تول یز خاصکمرا

ج آن قادر  يد اطالعاات باه تادر   یا ان تولين جريردند. اک یم یجامعه جار
 یگروها  یهاا  رساانه  یبارا  يینده جاا يه احتماالً در آکثر خواهد شد کمت

 نخواهد بود.
نده متعلق باه  يآدر حوزه مباحث رسانه، د اذعان کرد که يت بايدر نها

است. در حال حاضر مردم و خصوصا قشر جاوان از   یاجتماع یها شبکه
هاا   ط شابکه یدکنندگان و مصر  کنندگان اطالعات در محا ین توليمهمتر

ن روناد در جواماع سارعت    يا ، افناوریو  یشرفت اجتماعیهستند و با پ
 یچاالش اصال   یاجتمااع  یهاا  ، شبکهیاسیرند. از لحاظ سیگ یم یشتریب

باه عناوان   هاا   ت شابکه ین امر اهميو ااند  یاتدر جامعه اطالعها  حکومت
 .دهد میرا نشان  ۹۵قدرت در قرن  یدیک بعد کلي
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 مناب 
 
افکاار  ی دکتر محسن فردرو، ارتباطات، جناگ روانا   -يیاکبر رضا یدکتر عل ۵.

 ۵۴22، یانتشارات عباس، یعموم
ران باااااه آدرس ياااااا یمراجعاااااه شاااااود باااااه ساااااامانه خبااااار   ۹.

http://www.rasanehiran.com/vdch.wnit23nvmftd2.html 
 www.AzadNegar.comآزادنگار به آدرس  یت خبريسا ۴.
 ی،خبرگزاریروانیدون شا يا ک اطالعات، ترجماه فر یت، ژئوپولتیاسم یآنتون ۳.

 ۵۴0۲، یاسالم یجمهور
(اساتاد برجساته دانشاگاه هااروارد، مقالاه      joseph s.Nye) یاس.ناا  جوز  ۱.

 ۹۵قدرت در قرن  یدیبُعد کل ینترنتياهای  شبکه



 
 
 

  یاسیو س یفرهنگ یاندازها در خدمت چشم یا انهیرا یها یباز

 ارتباطات یارشناس مهندسک -یمژگان چراغچ

 اطالعات فناوریارشناس ک -انید رضائیسع

 9121؛ بهمن ماه سال ینده پژوهیژه نامه آیو -ه افق رسانهینشر
 

 در را هاا  انساان  انیم ارتباطات ،فناوری و صنعت شرفتیپ و گسترش
 داد: توسعه جنبه دو

 جااده،  نقال،  و حمال  شاامل  یکا يزیف ارتباطاات  و هکشب نظر از اول
 افاراد  نیب یکيزیف ارتبا  شيافزا موجب هک نهايا رينظا و آهن راه ل،یاتومب
 یرساان  امیپ یابزارها و یجمع ارتبا  ليوسا توسعه نظر از دوم. شد بشر
 موجاب  هکا  تلگارا   نما،یسا  تلفان،  چاپ، صنعت مانند یرسان اطالع و

 انیا م یامیا پ و یالما ک ارتباطاات  و تعامال  وگساترش  یرمادیغ یکينزد
 گشت.  ها انسان
 اریاااخت در یديا جد ابازار  روزه هار  ارتباطاات  فنااوری  گساترش  باا 

 باا  هاا  یناز دوم یجهان جنگ در. ردیگ یم قرار یروان اتیعمل کارشناسان
 نيا ا زیا ن اکنون و نمودند استفاده ويراد و نمایس رسانه دو از توان ثرکحدا
 رد. یگ یم قرار یستیونیصه محافل استفاده مورد نمایس خصوص به ابزار
 تامال  قابال  ابزار نيا از زینها  يیاکيآمر یریگ بهره نون،کتا زمان آن از
 یا توساعه  باا  اکا يآمر یغاات یتبل -یروانا  یواحادها  و هاا  ساازمان  .است
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 و جناگ  در شورک آن یاصل یبازوها از یکي عنوان به همواره روزافزون
   (۵).اند ردهک عمل صلح
 ابزارهاا  نيا ان يتر ديجد به زین یا انهيرا یها یباز صنعت انیم نيا در

 خاود  ژهيو اتیخصوص علت بهها  یباز ظهور نو دهيپد. است شده ليتبد
 یفا یک و یما ک یبررسا  با. است شده ليتبد یروان اتیعمل نينو ابزار به
 باه  نسابت  صانعت  نيا ا یگذار ریتاث زانیم به توان یم یا انهيرا یها یباز
 زماان  مادت  چاون  یکم یعوامل. برد یپ نمایس صنعت مانند عيصنا ريسا

 تعامال،  و صادا  ،کیا گراف چاون  یفیک عوامل و اربرک توسط شده صر 
 ها، بازتاب حافظه، منطق، ل،یوتخ یدگیچیپ ،یاوکنجک داستان، ریس ارکابت

 ،یفنا  یهاا  جنبه جمله از تجسم و مساله حل چالش ،یاضير یها مهارت
   .کند یم یا انهيرا یها یباز جذب را کاربر هک است یفرد و یروان

 
 
 
 
 
 
 
 هیسه با تعامل دو سویلم در مقایف یه در تماشایسوکیان ارتباط ی: ب3ل کش
 یا انهیرا یها یباز در

 فعاال،  تکمشاار  ،یبااز  از بردن لذت ،یباز در مداومت مستقل، ارک
 و یگروها  یارکهم اي رقابت ،یریادگي ،یگروه ساختار ،یتکمشار تعامل

 اداماه  یبارا  فارد  در هکا  است یعوامل ازجمله یباز در برابر یها فرصت
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 .کند یم زهیانگ جاديا یباز

 از یکا ي بلکاه  ح،يتفر و یسرگرم یبرا یابزار فقط نهها  یباز امروزه
 اطالعاات  و ارتباطاات  فنااوری  عصار  در عيصنا نيپرسودتر و نيبزرگتر
 ،۹66۳ ساال  در یکا یترونکال و یا اناه يرا یهاا  یبااز  یجهان بازار .هستند
 رشاد  باا  باازار  نيا ا هکا  شود می ینیب شیپ و بوده دالر اردیلیم ۹۱ معادل

 ریا اخ دهه دو در که یصنعت برسد، دالر اردیلیم ۱۳ به ۹662 سال تا عيسر
 جهاان  سرتاسر در یمیعظ یفرهنگ راتیتتث منشا  فناورانه، ابعاد بر عالوه

  .است بوده زین
 و گساترده  رساانه  کيا  عناوان  باه  یا انهيرا یها یباز در حال حاضر

 یهاا  یبااز  ماورد  در یمختلف یفرهنگ ابعاد هستند، مطرح ایدن در جذاب
 قارار  یتاوجه  یبا  ماورد  ايا  و ماناده  ناشاناخته  شاور ک داخل در یا انهيرا

 هاست. یباز نيا یا رسانه بعد آنها جمله از هکاند  گرفته
 در يیباال توان یدارا ها، رسانه گريد مانند درست یا رسانه نیچن کي
 یلا یخ و آموزش ،یتجار غاتیتبل ،یاشاعه فرهنگ جمله ازها  نهیزم یبرخ

 است. گريد موارد

 یا انهیرا یها یباز فیتعر
 را یفراوانا  بینشا  و فاراز  ،یبااز  یجهاان  صانعت  ریاخ یها سال در
 یهاا  یسارگرم  و حاات يتفر ،یکا یالکترون یها ورزش. است کرده تجربه
 در کاه  اسات  ینيعنااو  جملاه  از امثالهم و تالیجيد یهنرها ،یکیالکترون
 .شود می مالحظه یا انهيرا یها یباز به مربو  مباحث

 باا  رگذار،یتتث و جذاب پرمخاطب، ستا یا عرصه ،یا انهيرا یها یباز
 برتار،  یهاا  رسانه از یکي عنوان  به امروزه که خود، خاص یها یدگیچیپ
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 در. اسات  یجهاان  شاه ياند و فکر صاحبان هنر و فرهنگ نشر خدمت در
 یکا یترونکال و یا اناه يرا یهاا  یباز صنعت رشد نرش ،یالدیم ۹66۴ سال
   (۹).است بوده% ۹ جهان در نمایس صنعت رشد نرش و %0 جهان در

 از ساخن  هکا بل ست،ین خطر یب حيتفر کي فقط یا انهيرا یباز امروزه
 یحتا  و یاجتمااع  ،یفرهنگ ،یخيتار اهدا  انیب و مقاصد یبرا یا رسانه

 .است انیم در یاسیس و یدتیعق

 هیا اول اهادا   از دور باه  یجهتا  در آن از استفاده هک است یمنطق لذا
 نمایسا  و،يا راد ون،يزيتلو از شورهاک یبرخ در هک همانگونه درست باشد،

 .شود می و شده یا استفاده نیچن ینوشتار مطبوعات و
 از یناشا  مانادگار  و قیعم اریبس راتیتتث جهت به یا انهيرا یها یباز
 آنهاا  از گساترده  اریبس استفاده و داتیتول میعظ لیس زین و میمستق تعامل
 اریبسا  یابازار  باه  مختلاف،  یشورهاک جوان و نوجوان یها نسل توسط

 يیجاا  تا اند، شده ليتبد امروز یایدن در یساز فرهنگ جهت در قدرتمند
 زیا ن نمایسا  از را سابقت  یگاو  ریمسا  نيا در گفت توان یم جرأت به که

 .اند ربوده

 یا انهیرا یها یباز خچهیتار
 یخااص و تاا حادود    یا لهیاناه وسا  يکه را یالدیم 06ل دهه يدر اوا

ان يشد و در دسترس همگان نبود، راسل از دانشاجو  یم محسوب یتجمل
ه کنوشت  ۹راس ویاسپرا با نام  یا انهيرا ین بازینخست ۵ی.تیام.آدانشگاه 

                                                                                                        
1. MIT 

2. Spacewar 
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ل یا اتومب کيا در حادود   یا ه اندازهک ۵۵-یپ ید یپ به نام یا انهيرا یرو
د يا بافارد  ه کبود ها  نهیهمان جنگ سف یشد و داستان باز یم داشت اجرا

 رد.ک یم نه طر  مقابل را نابودیسف
ه کا را سااخت   ۹پوناگ  یبااز  ۵۲۳۴در سال  یت آتارکبعد از آن شر

ه چنادان  کا د باود  یاه و سفیل سیمستط یل از تعدادکساده متش یباز کي
 در آن وجود نداشت.   یتیخالق

 ۴تويت تاا کدر شار  ۵۲۲۳ه در ساال  ک یگريد ی، بازيیمهاجمان فضا
 ین بااز يا باود. در ا  یا انهيرا یباز کي کیالسکنوشته شد، شامل عناصر 

آن  کما کد باا  يا ه باکا ن باود  کيا شخص در دست بازي  یش کينترل ک
 رد.ک یم دشمنان را نابود
ه در کا ردناد  ک یخود را ط یاملکر تیس يیدئويو یها یباز پس از آن

ردند. علت کدا یسوق پ ۳یشتر به سمت جنگیبها  یباز اواسط دهه هشتاد
از جناگ   یا، ناشکيآمر 26جو متشنج اواخر دهه  یآن عالوه بر مسائل فن

گاان باود. در   يس جمهور وقات ر يیر یها گر برنامهيو د یسرد با شورو
 دیا تول یهاا افزار نرمو ها  افزار سخته در ک يیها شرفتیر با پیپنج سال اخ

گاه خاص خود را در جهاان  ين محصول جايا ،جاد شدهيا یباز یو اجرا
 .  ترده اسکدا یپ

 ینشاده و حتا   یتوجه جد ین محصول فرهنگينون به اکتا یليبه دال
 نه انجام نشده است.ین زميز در این یقیعممطالعات 

 رد.کر کذ ريزموارد  توان یم ران موضوع يل عدم توجه به اياز جمله دال
                                                                                                        
1. PDP-1 

2. Pong 

3. Taytou 

4. WAR GAME 
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 . گذرد ینم دهين پدياز ا یاديمر زع -۵
ان و نوجاوان  کا ودکشاتر ماورد توجاه قشار     یب یا انهيرا یها یباز -۹
 است.
وتااه مادت   کرات آن بلناد مادت باوده و در    یه تاثکنيبا توجه به ا -۴

ناه  ین زميا در ا یقاات جاد  یاز به تحقیهنوز احساس ن شود مین مشخص
 احساس نشده است.

 دوویهاال  يینماین سا ين منتقاد يتار  از بازرگ  یکا ي، کاه  ۵برتيراجر ا
 یوهايدا باه اساتود  یاک ۹.انی.جیآ ت معتبريبا سا یا ، در مصاحبهباشد یم
ن یاگار اوضااع باه هما    ، ود هشدار داده و اظهار داشته کاه یهال یساز لمیف

 یهاا  را در ساالن  یگار تماشااگر  يدو ساال د  یکا يش بارود تاا   یمنوال پ
در  یروناد. و  یما  یوتریکامپ یها یباز م و همه به سراغینیب ینم يینمایس
هاا   یبااز  وود در برابار یهاال  ،نيا ش از اید: تاا پا  يا گو یم نین مورد چنيا

 یک بااز يا کردند که اگار   یم فکرها  یلیخ یکرد و حت یم تیاحساس امن
تاا فاروش آن   شاود  ل يتباد  يینمایلم سا ید باه فا  يبا ،بخواهد موفق باشد

 تاوان  یما  اکنون وضع عماال بارعکس شاده اسات و     یولگردد، ن یتضم
من يا اهار يا ز یمانناد مهااجم مقباره و رساتاخ     يیها لمیف، که ردکمشاهده 

 یولا  اند، اند چندان موفق نبوده گرفتهها  یباز ساکن که موضوع خود را از
و هام از   یو هم از نظر هنراند  داشته یشتریار فروش بیآنها بس یها یباز

 .اند موفق بوده ینظر تجار
نداشاته   یاديا کاه فاروش ز   یوودیپر طرفدار هال یها لمینکه فيبدتر ا

باا مطمائن خواهناد باود کاه      يتقر، یل شدن به بازيباشند در صورت تبد
                                                                                                        
1. Rager Eybert 

2. IGN 
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بد و ناا   یلیخ يینمایس یها لمیف ین برايخواهند داشت و ا یفروش خوب
 د کننده است.یام

 نيا ا یر گاذار یزان تااث یا باه م  تاوان  یما  یاديز یفیکو  یمکل يبه دال
 برد. یپ يینمایس یها لمیف یر محصوالت حتينسبت به ساها  یباز

  یمقدارل یدال -3

 زان درآمدیسه میمقا (الف
 یهاا  یبااز  و یلم سااز یفا  یهاا  زان درآمد و سود شارکت یچنانچه م

 یشا ینما پیاز س یا انهيرا یها یباز صنعت اده شوند،مالک قرار د یا انهيرا
 ، فاروش ۹66۱ گرفته اسات. بعناوان مثاال در شاش مااه نخسات ساال        

 یوودیهاال  یهاا  لمیاز فاروش فا   يیاروپا یشورهاکدر یا انهيرا یها یباز
در حاال اداماه    ین روند باه صاورت صاعود   يشتر بوده است و ایار بیبس

  (۵).است
هازار   ۴-۳باه   یا انهيرا یها یباز دیروند تول ،هک دهد میآمارها نشان 
در حاال   یملماوس در جامعاه جهاان    یرسد و با شاتاب  ینسخه در سال م
 گسترش است.  

از اوقات فراغت خود  یون نفر در سراسر جهان، بخشیلیم ۴6ش از یب
 ۳تاا   ۳ن یدرصد آنهاا با   ۵6ه بالغ بر ک کنند یمپر  یا انهيرا یها یباز را با

اناد؛   انه اختصااص داده يابا ر یرا به باز شيخو  روزمره یساعت از زندگ
ر اسات،  کان ذيشا ،دهد میرا نشان  یا انهيرا یها یباز ین آمار گستردگيا

و  یا انااهيرا یهااا یباااز ، ناارش رشااد صاانعت یالدیماا ۹66۴در سااال 
% باوده  ۹نما در جهاان  یصانعت سا  و نرش رشد  %0در جهان  یکیترونکال

 است.  
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 ی، هم پایکیترونکو ال یا انهيرا یها یباز ه صنعتک شود می مالحظه
نما، در حاال  یاز صانعت سا  تار   یقاو ها  تیقابل یدر برخ نما ویصنعت س

 بزرگ و مهم در روزگار امروز است. یصنعت فرهنگ کيل شدن به يتبد

 اربرکمدت زمان صرف شده توسط  (ب
 يینمایلم سیف کياربر، با ک کي شده زان زمان صر یگر ميد یاز سو

ست. با در نظر گرفتن متوسط مدت یاس نیقابل ق ،یا انهيرا یباز کيبا و 
ا يا ژه مانناد موضاوع   يا و یهاا  لم و با در نظر گارفتن جاذباه  یف کيزمان 
 ،اربر تماشاا شاود  کا لم دو بار توسط یک فياگر  رهیغ و یبصر یتهایجذاب
 یلم خواهد شد، ولیف کيساعت صر   0تا  ۴ن ین بیانگیتا به طور مينها

را در حالات   یو باز کند یم انه صر يرا یاربر بازک کيه ک یمدت زمان
تقلاب   یهاا رمزه به کژه يو یهارمزبا استفاده از  یآن وحت یعادساده و 

 یدن تماام يا د یبارا  یاوکا نجکاقناع حاس   یمعرو  هستند و فقط برا
. ن مادت زماان باشاد   ين برابر ايد چندتوان یم کند یم صر  یمراحل باز

 یهاا  یبااز  مختلاف و  اناربرکا  یبارا  مطروحاه  یهاپارامتر است، یگفتن
 د.ندارز ینمختلف متفاوت بوده و گاه اختال  فاحش 

 یفیکل یدال -3
و و يا نما، رادیهمچاون سا   یابزارن یبز یارتبا  ن یاز نظر نحوه برقرار

وجاود دارد. درحالات اول باه     یادياختال  ز یا انهيرا یون با بازيزيتلو
، صدا و کیگراف یا انهيرا یدر باز یه بوده وليسو کيطورمعمول ارتبا  

ل، منطاق، حافظاه،   یا وتخ یدگیچی، پیاوکنجکر داستان، یار سکتعامل، ابت
، چاالش حال مسااله و تجسام از جملاه      یاضا ير یها مهارت ها، بازتاب
 هاا  یبااز  نيا گران را جاذب ا يه بازکاست  یو فرد ی، روانیفن یها جنبه
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ت کمشاار  ،ی، لاذت باردن از بااز   یار مستقل، مداومت در بااز ک. کند یم
 یارکا ا هميا ، رقابات  یریادگيا ، ی، ساختار گروها یتکفعال، تعامل مشار

ه در فارد  کا اسات   یازجمله عاوامل  یبرابر در باز یها و فرصت یگروه
 .  کند یم زهیجاد انگيا یادامه باز یبرا

قاات  یتحق ۵۲۲۲الهاماا در ساال   کدر او یاز دانشاگاه  ۵نچيتر پل اکد
ناان  کيمغاز و روان باز  یروهاا   یبااز  راتیرا در خصوص تاث یا گسترده

 انجام داده است.
ضاربان قلاب    یعاداندازه ها  یباز :قات اظهار داشتهیتحق نيبنابرا یو
 رییا ز دساتخوش تغ یا بادن را ن  یهاا  زان هورماون یا و م دهناد  یم رییرا تغ

 .کنند یم
پردازناد و   یما ها  یباز نيا یرفعال فقط به تماشایه به طور غک یافراد

را در  یاديا ز یعصاب  ی، فشاارها کنناد  یمن تکشرها  یباز بطور فعال در
 .کنند یم تحملها  یباز طیمح

 یهاا  یباز یو روان یرات روحیتاث ،هکاند  دهیجه رسین نتيمحققان به ا
 است.تنش پر  یها و ورزش یقیحق یها یباز ه بهیار شبیبس یا انهيرا

 ه تحمال کا  یروحا  یخورد و فشاارها  یم ستکه شک ینکيحس باز
سات خاورده فوتباال اسات و     کناان ش کيه به حاس باز یار شبیبس کند یم
 ه است.یار به هم شبیبسها  یباز نيا یرات روانیتاث

 یات روانیو عمل یا انهیرا یها یباز
شاده از   یق و طراحا یا عباارت اسات از اساتفاده دق    یروانا  ات یعمل

                                                                                                        
1. Poul Inch 
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ار، احساساات،  کا بار اف  یرگاذار یانات باه منظاور تتث  کر اميغات و سایتبل
باه   یابیدسات  یطر ، برا یدوست، دشمن و ب یالت و رفتار گروههاياتم

 .یاهدا  مل
 :شود می میبخش تقس به دو یات روانیعمل
 یراهبرد یروان اتیعمل -۵
 یکیتکتا یروان اتیعمل -۹
 یراهبارد  یات روانیعمل یعنيشتر در بخش اول یب یا انهيرا یها یباز
 رد.یگ یم قرار
مادت و در   ا درازيا شبرد اهدا  گسترده یپ یات، عموماً براین عمليا

 یشاده و معماوالً دارا   یطراحا  یلا ک یراهبارد  یزيا ر با طرح یهماهنگ
ان یرا شهروندان و نظام اتین عملينده دور است. مخاطبان ايآ در یراتیتتث

ت یا ل جمعکا ن یبرناد و همچنا   یبسر م یه خار  از منطقه جنگکدشمن 
 .دهد میل یکتش ا دوست دشمن مايطر ،  یدوست، ب یشورهاک

ن برناماه  يا ا  جاز را  یا اناه يرا یهاا  یبااز  توان هماه  ینم هکهر چند 
 یتهاکه توساط شار  ک یجنگ یا انهيرا یها یباز عمدتا یرد ولکمحسوب 

شاوند   یما  دیا تولره یغو  ۹کتیت کانفلک، ر۵وماوارکت کمانند شر یخاص
 ات هستند.ین عمليز از این

 :  شود می یریگیپ یراهبرد یات روانیه در عملک یاز جمله مقاصد
 یبارا  یشور خودک یاسیها، اهدا  و مقاصد س یح خط مشيتشر -۵
 ره.یها و غ یمش از آن خط یبانیپشت یها ن و ارائه استداللیمخاطب
 .یات نظامیعمل کيه یا علي یبه طرفدار یار عمومکختن افیبرانگ -۹

                                                                                                        
1. Kummar 

2. Rackt conflict 
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ز اعماال  یرقهرآمیال غکگر اشيو د یاقتصاد یها مياز تحر یبانیپشت -۴
 ه دشمن.یفشار عل

 رانیدر ا یا انهیرا یها یباز دیت تولیوضع
 یکا یترونکو ال یا اناه ي، رايیدئويو یها یباز وعیسال از ش ۹6ش از یب
 ۵۴2۱، در ساال  یقاات داخلا  یگذرد و بار اسااس تحق   یم رانيشور اکدر 

 یهاا  یبااز  تهاران مخاطاب   یهاا  رساتان ی% دانش آماوزان دب  26ش از یب
از آنها هماه روزه و   یمین تعداد، نيه از اکاند  بوده یکیترونکالو  یا انهيرا
ا بنادرت  يا گار آناان، چناد روز در مااه و     يم دیا چند روز در هفته و نا ي

   اند. ن رسانه بودهيننده از اکاده مخاطب و استف

ار یران بسا يا در ا یا اناه يرا یساز یبازد اذعان داشت، يباحال ن یدر ع
صنعت در کشاور ماا وجاود     نيکه نسبت به ا یاندک شناختو  نوپاست

 حيتفار  یرا تنهاا ناوع   یا اناه يرا یها یباز افراد، شتریتا ب دارد، باعث شده
صار    یابازار فرهنگا   کيا حاداکثر،   ايجهت پرکردن اوقات فراغت و 

 یهاا  صنعت و مهاارت  نيجهان، ا یبپندارند؛ حال آنکه در اکثر کشورها
مربو  به  یها ه شمار رفته و رشتهمهم ب یها آن، جز  تخصص ازیمورد ن

و  شااود ماای سيمعتباار جهااان تاادر  یهااا از دانشااگاه یاریآن در بساا
 ن،يصنعت نو نيدر ا گرينفر د ها ونیلیها مانند م رشته نيا النیالتحص فارغ

 .شوند یمشغول به کار م
 یهاا  یبااز  ع و فروشيبا توز یغرب یشورهاکچند ساله گذشته،  یط

 یگر از کشورهايد ی، پاکستان و برخرانير اینظ یشرق یشورهاکخود به 
ه فرهنگ نادرست و غلط خاود را  کبل کنند یمسب کنه تنها درآمد ، یعرب

آنهاا   یاصال  یاز ابزارهاا  یکا ي یو حت کنند یم قيتزرکشورها ن يز به این
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 .ران شده استيبا ا یمبارزه فرهنگ یبرا

ر کا باه ف  یانقاالب فرهنگا   یعاال  یر شورایران در چند سال اخيدر ا
 یهاا  یباز ل قسمتين مسايا یو در پ .افتاد ین تهاجم فرهنگيمبارزه با ا

 بر آن توساعه و  هعالو .جاد شدياکشور فرهنگ  یعال یدر شورا یا انهيرا
 یهاا  یبااز  جااد ياناه باا هاد  ا   يوثر نگاار را کا چون  يیها تکجاد شريا
ه از کا  ،جاد شاده اسات  يران ايا یو اسالم یبر اساس فرهنگ غن یا انهيرا
از  .ردکا ربال اشاره کبه مسافر  توان یم باشد یمه در دست آنان ک يیارهاک
ران و يا ا یا هساته  یباه بااز   تاوان  یما  یرانيساخته شده ا یها یباز گريد

 یطراحا  یرانا يان ايه توساط دانشاجو  کرد کشال اشاره  .کتر کد یماجرا
 .  ز داشتین یغرب یها در رسانه یاديشده است و بازتاب ز

ز در یا ن یغات اساالم یان نور وابسته به سازمان تبلیموسسه تب نیهمچن
کارد  يباا رو  یا اناه يرا یهاا  یبااز  دیتول یچند ساله گذشته متمرکز بر رو

ن يا دات ایا مقاومات از نموناه تول   یبوده اسات. بااز   یو اسالم یفرهنگ
 .باشد یم موسسه
 
 
 
 
 
 
 
 یهکا  تکمحصکول شکر   -یانه ایرا یجنگ یها یباز از ی: صفحات3ل کش
 یداخل
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در بخاش   یا اناه يرا ید کنناده بااز  یا شارکت تول  ۴6ب يا ن قریهمچن
 یدات در ساطوح مختلاف بارا   یا باشند کاه تول  یم کشور فعال یخصوص

 یجاد  یهاا  تيا حمااز هاا   ن شرکتيکاربران را در دست دارند. عموما ا
   (۴)باشند. ینم دولت برخوردار یمعنو و یماد

هاا   یبااز  انگنندکد یتولنه یزم نيه در اک یالتکن مشيتر یاز اصل یکي
 .است ید بازیتول یبرا ده و محتواياند چالش با آن مواجه هست

شور موجاب شاده   کدر  ۵یت معنویکت حقوق مالين عدم رعایهمچن
، کنناد  یما  دیا را تول یشاوند و محصاوالت   یم ن صنعتيه وارد اک یافراد

ق خاود  و ح جامعه نگرفته یمتناسب با تالش خود پاداش الزم را از سو
 نند. یع شده ببيرا ضا

 حاوزه  یرو یلا کبه طور  یمثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ینهاد
 یفنا  ه به لحااظ ک دنداروجود  یسازماندارند اما  يیمحتوانظارت ها  یباز
 ن حوزه نظارت داشته باشد.  يبر ا

 یاد ملا یتوسط بنتال، یجيد یها رسانه ین جشنواره ملینخست یبرگزار
 یفاتح بااب   یوابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اساالم  یا انهيرا یها یباز

موجاود در کشاور، بساتر     یهاا  یشتر باا توانمناد  یب يیبود تا ضمن آشنا
 ن عرصه محقق گردد.يدر ا یو رشد و تعال یشياند هم

شاارکت ت یاافعال گذشااته،شااور در سااال  ک یدادهاياار روگااياز د
 یبارا  یرانا يساازان ا  یبازق يت و تشويجهت حما هکاست  ۹سامسونگ

ن مساابقات  يا ران را در کناار ا يا سااخت ا  ین بااز ين بار مسابقه بهتریاول
 یساان و شارکتها  يق برناماه نو يتشاو  یدر راساتا  یگنجانده که گام موثر

                                                                                                        
1. CopyRight 

2. SAMSUNG 
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مطاابق باا    يیهاا  یبااز  جهت سااختن  یا انهيرا یها یباز طراح و سازنده
   (۳).باشد یرانيا یفرهنگ غن

در  یا اناه يرا یهاا  یبااز  سابقه هکتوجه داشت  یستين اوصا  بايبا ا
 داشت، یجدرقابت  یخارج یها یباز توان با ینم م است وکهنوز  رانيا

ساخت   یساخت بااز  یجاد شده و افراد عالقه مند برايا یمو  خوب یول
 .  کنند یمتالش 
شان و  یمیفرارسانه بارگ، ان  بنام یرانيت اکشر ،ده شده استيرا دیاخ

فاروش   یبارا  یمعناو  یو مثنو یگلستان سعد یها داستان یا انهيرا یباز
   (۱).رده استکد یانادا تولکا و کيدر بازار آمر

باار از   نینخست یبراران يدر ا یا انهيرا یها یباز ترجمه دهيا نیهمچن
از  یکا يباه اعتقااد   شاده اسات.   دنباال   ید بااز یتول یها میت یبرخ یسو
 يیدئويا و یها یباز که یدر موارد ،یا انهيرا یها یباز شرکت ارشناسانک

ل یا ، باه دل شاود  مای  باه آنهاا اضاافه    يیهاا  بخاش  ايران دوبله شده يدر ا
 یز طرفاداران یا نهاا   یباز ن نوعيرد ایگ یم که در آنها صورت يیها حذ 

ه یا را تههاا   یبااز  نيا ا یاصل یها نسخه دهند یم حیان ترجيندارد و مشتر
   (0).کنند

 یه در سال جاار ک تالیجيد یها رسانه شگاهينما نیدومبنا به اطالع از 
 گمشاده  نیسارزم  یهاا  یبااز  جملاه  از یملا  یهاا  یباز بر پا شد، طرح

 و دیا تول امساال  انيا پا تاا  بار یخ اتیا عمل وها  یاخراج ،(برره یها شب)
 خواهد شد.   عرضه
همات،   دیشاه  یها و رشادت بریخ اتیبراساس عمل بر،ینبرد خ یباز

و  یسانت  یو کشااورز  یمجااز  عبا موضاوع مازار   یکشاورز مجاز یباز
 ،یشهردار موفق، با موضوع شهر، حقوق شاهروند  یمدرن در کشور، باز
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 یو بهداشات، بااز   یو ساالمت  یاجتمااع  تیا امن ک،یآموزش کاهش تراف
باا موضاوع    طیپاسادار محا   ی، بازیبا حضور کاراکتر مجاز رهيهفت جز

و  یاهیااگ یهاا  باا گوناه   يیاو آشاان سات يز طیاز محا  تيا آماوزش حما 
 کيا  تيريبا موضوع ماد  یمجاز یروستا یباز نطوریو هم یجانورشناس

 یآموزشا  یسااز  هیاثر شب هفتهستند که به همراه  یروستا از جمله آثار
 آماده و در بازار عرضه خواهند شد. ندهيسال آ ليتا اوا

 در جهان یا انهیرا یها یباز دیت تولیوضع
، معاادل  ۹66۳در ساال   یکیترونکو ال یا انهيرا یها یباز یبازار جهان

ع تاا  ين بازار با رشاد سار  يه اک شود می ینیش بیارد دالر بوده و پیلیم ۹۱
  .(۹)دالر برسدارد یلیم ۱۳به  ۹662ال س

در جهاان از   یا اناه يرا یهاا  یبااز  صانعت  اماروزه  ،شود می مالحظه
که تنها در شاش مااه نخسات     یبرخوردار است، به طور یا ژهيو گاهيجا

 یو حتا  يیاروپاا  یهاا  در کشاور  یا اناه يرا یها یباز ، فروش۹66۱سال 
 .بوده است شتریب یوودیهال یها لمیاز فروش ف ،ژاپنهمچون  ،یشرق

 یهاا  یبااز  تنها هد  ساخت یکه زمان یشخص یها انهيرا ،هم اکنون
باا قادرت در   و تار   نهيکم هز یها بود، اکنون با گسترش کنسول یا انهيرا

 هاا،  . بر اساس گزارشهستندخود  یگر رقبايخود به د یش جايحال افزا
کمتر از ساال   ۹660در سال  یشخص یها انهيرا یهاافزار نرمزان فروش یم

ون یا لیم ۲۳6باه تنهاا    ۹66۵ون دالر در سال یلیب ۱/۵و از  باشد یم ۹66۵
  (۳).افته استيکاهش  یدالر در سال جار

 یبرا یا تازه یها در حال تجربه راه یا انهيرا یها یباز ساخت صنعت
هاا   در فروشاگاه  یتمرکز بر فروش بااز  یفروش است و رفته رفته به جا
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 دارد.  یم برها  یباز یتالیجيعرضه د یرا براها  گام نیاول
همچاون   يیهاا  شرکتدر  یا انهيرا یها یباز عيد و توزیوه تازه تولیش

ق يا د آن از طریا نه توليکه هز د کنندیتول يیها یباز نکهيا ۵ک آرتزیالکترون
 .شود می نیز تامیناچ یها غات و پرداختیتبل

اساتفاده از   یبرا یغرب یدر کشورهاها  شرکت ین تالش جدین اوليا
 غات است.یتازه در کسب درآمد از راه تبل یروش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یهکا  یبکاز  : نمودار روند رو به رشد ورود کشکورها بکه صکنعت   1شکل 
 یالدیم 3000-6 یسالها یط یا انهیرا

 

                                                                                                        
1. Electronic arts 
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ب یبا شا  یا انهيرا یها یباز ،شود میمالحظه  ۴ل کهمانطور که در ش
شاده اسات و    ليتباد  یجهاان  یا دهيا پد باه  یتالشا  چیبدون ه، یصعود
 یکا یالکترون حاتيو تفرها  خود در سطح ورزش یرا برا یبهتر تیموقع
 .کنند یم فراهم

  رسانه به مثابه یا انهیرا یها یباز از یعموم یابیارز
 یاناداز فرهنگا   از چشام  یبخشا  یا اناه يرا یهاا  یباز در حال حاضر

 یهمه، در حاال  یاست از همه برا یا ن رسانهيا .ندي آ یم به شمارشورها ک
هماه   نيا ا باا . شود می همه انجام یبرا یکيوه از یبه ش یاست سنتیکه س

 بهره یاسیخدمت اهدا  سدر  یا انهيرا یها یباز هم ازها  یيکايخود آمر
 برند. یم

 یزنادگ  یفارار از دردسارها   یبارا  یراها  یا انهيرا یها یباز نونک تا
 نيکه ااند  د نشان دادهيجد یها یباز د کنندگانیروزانه بوده است. اما تول

 هم باشد. یاسینظرات س یبرا یله موثرید وستوان یمها  یباز
 یاست جمهاور ير ریانتخابات اخر در صحنه یغات اخیبه تبل یبا نگاه

 هاا،  و نشاان هاا   لاوح ه چگوناه  کا  شاود  مای  ا مالحظاه کيآمر ۹662سال 
 یغاات یتبل یو پوسترهاها  ، عکسیکاغذ یها عروسک ،یا انهيرا یها یباز

 یایا دن»به ناام   يیدئويو یک بازي یبه تازگ اند. ز روانه بازار شدهیاوباما ن
 ز روانه بازار شده است.ین« سوپر اوباما

اوباماا را  « میتاوان  یما  ماا » یغاتیز شعار تبلین یک شرکت تجاري یحت
جااد کارده   يا یت جنجاال يک وب ساير داده و با استفاده از آن ییتغ یکم

از  يیاهاا يرو»و « دیا جساارت ام »ر یخود باراک اوباما نظ یها است. کتاب
اساتمداران و بازرگاناان   یس اند. را کسب کردهها  ن فروشيز باالترین« پدرم
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فاراوان  « م،یتاوان  یما  ، ماا یآر»اوباماا   یغاتیز از شعار عمده تبلین یاریبس
 .کنند یم استفاده
موضاوع بحاث    ۵رانيا حملاه باه ا   یا اناه يرا یبااز  ساله گذشتهکيدر 

زبان در داخل و خار  از کشور قرار گرفتاه   یفارس یها از رسانه یاریبس
 است.

 کوماا » یت بااز يا ن ماموریه پنجاه و هشاتم ران کيحمله به ا یبازدر 
ساات  یفه دارناد ضامن حملاه باه تاس    یوظ يیکاياست، سربازان آمر «وار

را  یک دانشمند زنادان ين ببرند و یرا از ب یرانينطنز، دانشمندان ا یا هسته
 آزاد کنند.
ان فاارغ  یرانياز ا یاریز بسیران نين حال در داخل و خار  از ایدر هم
اعتارا    ین بااز يا ا یدر برابر حکومت، نسبت به محتوا یریگ از موضع

باا   یدر اعترا  به شرکت سازنده بااز  ینترنتيا یومارطکردند؛ از جمله 
 ش از پنج هزار امضا منتشر شد.یب

 یا انهيرا یها یباز هد  خود را ساخت ۹مزیگ یالتير -شرکت کوما 
 عنوان کرده است. یخبر یها و موضوع «یواقع» یدادهايبر اساس رو

باا بخاش    يیماز در گفتگاو  یگ یالتير شرکت کوما ري، مد۴ت هالپریک
ک رسانه يم که به عنوان یکن یما تالش م»: کند یم دیتاک یس یب یب یفارس
را  یروزه اخباار  مخاطب هر یم. وقتيش برویهمزمان با اخبار پ یريتصو

ما اسات   یبرا يیک فرصت استثناين يند ایب یها م ا روزنامهيون يزيدر تلو
دربااره هماان موضاوع جلاب      ۳یخبر یک بازيکه ما هم تعامل او را با 

                                                                                                        
1. Assault on Iran 

2. Kuma Reality Games 

3. Keep Halpeer 

4. Newsgaming 
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  (2).«میکن

در  «۹ ژهيا و یرویا ن»نام ه را ب یديجد یا انهيرا یاهلل لبنان، باز  حزب
   کرده است. یمعرف روتیشهر ب

 یدر مناطق جنوب یلیها و سربازان اسرائ نابود کردن تانک ،یباز هد 
اسات کاه در    یرانا يا یهاا  آزاد کردن مقام یدر پ یهد  باز لبنان است.

 .باشد یم اند، عراق و لبنان ربوده شده

 یهاا  پژوهش یز ملکدر مر یاسیس یاستاد جامعه شناس یومیب میابراه
رده است کمطرح  ره،يه الجزکدر قاهره در گفتگو با شب يیو جنا یاجتماع

 ران،يا هشاتاد و پانج در ا   ژهيو اتیبه نام عمل یا انهيرا یباز نيابداع اه ک
 یبخش زیجنگ ن نيه اک استکيو آمر رانيا نیب یا از جنگ رسانه یبخش
مساائل   ريو ساا  رانيا ا یا شور بر سر برنامه هساته کدو  نيا يیاروياز رو
 است. یا منطقه

باه   م،ينگار  یما  یناون ک یحا يتفر – یه به محصاوالت بصار  ک یزمان
 یاسا یس یغاات هساتند، ابازار   یتبل یبرا یه ابزارک شود میوضوح معلوم 

  گر.يهمانند هر رسانه د

  یجم  بند
گاردد،   یمساتفاد ما   مقاال ن يا ه از مفاد مطالب مندر  در اکهمانطور 

هاا   یبااز  بلکاه  ح،يتفار  و یسارگرم  یبارا  یابزار فقط نهها  یباز امروزه
 یملا  یهاا  خ و سامبل يفرهناگ، تاار   کيا گونااگون   یند قسمتهاتوان یم
ه دارا ک یتیجذاب آموزش دهند و با توجه به جذاب یصورتشورها را به ک

عمال   یو معلماان اجتمااع   یفرهنگ یند به عنوان قاصدهاتوان یم هستند،
 ند.ينما
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 ليکنناده تباد   ینهاد اجتماع کيبه  یا انهيرا یها یباز زمان حاضر در
 2تاا   ۳که اگر کودک از  یا به گونه، را کاهش داده یشده که سن اثرگذار

 یو معناا  دهاد  مای  نشاان  مناساب  واکنش ونيزيتلو یها به برنامه یسالگ
 یا اناه يرا یهاا  یبااز  سن در مورد نيفهمد، ا یم راها  تیو شخص تيروا
 رسد. یم یسالگ جبه پن

کاردن   یاجتمااع  ،یا انهيرا یها یباز هک شود می مشاهده بیترت نيبد
 یدر انتقاال نمودهاا   واناد   آغااز کارده  هاا   رسانه ريکودک را زودتر از سا

 .  ندينمایعمل مها  رسانه رياز ساتر  یبه کودک قو یفرهنگ
هاا   تیبا قابل یا انهيرا یظهور باز و نفوذ رسانه نو یرگذاریتاث بيضر

 زیا ن ونيا زيو تلو نمایچاون سا   يیهاا  خاص خود، از رسانه یها یژگيو و
که مشاغول   یهمانند زمان ،یکه فرد هنگام باز یفراتر رفته است. به نحو

تفااوت کاه در    نيا ، با اشود می مواجه تيروا کياست، با  لمیف یتماشا
 یهاا  یبااز  کاه در  یبساته اسات درحاال    تيا روا نيا ونيزيو تلو نمایس
مساله باه فارد احسااس     نیعمدتا باز هستند و همها  تيروا نيا یا انهيرا

 .دهد می یآزاد
و  یکيگااذار، بااا تنااوع تکنولااوژ ریرسااانه در حااال رشااد و تاااث نيااا
 یاز کودکان و نوجوانان و حتا  یاديالعاده خود، شمار ز فوق یها تیجذاب

 لیا دل نیبزرگساالن را در سراسر جهان به خود مشغول کرده است. به هم
 ناه یتجاارت در زم  نيپرسودتر یبه نوع یا انهيرا یها یباز است که اکنون

 ایا دن یاز کشاورها  یاریشاوند کاه بسا    یما  محساوب  یفرهنگا  یکاالها
   اند. آن درنظر گرفته یبرا یدرازمدت یها برنامه

ز یا ن آن نيه مهمتار کا بالقوه فراوان،  یها ز به علت فرصتیران نيدر ا
و  یا اناه يرا یهاا  یبااز  د، حاوزه يا آ یم به حساب یرانيه و هوش ايسرما
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 ت فوق العاده برخوردار است.ید آن از اهمیتول
باا   یو همجاوار  یا ت منطقاه یا علات موقع ران باه  يا گار ا يد یاز سو

عرضاه   یت خوب بازار برایزبان و عرب زبان از موقع یفارس یشورهاک
 برخوردار است. یباز یمحصوالت فرهنگ

و  ی، اجتماااعیاساایج اهاادا  سين در ابعاااد توسااعه و تاارویهمچناا
ت در خور توجه برخوردار یاز اهم یا انهيرا یرسانه باز یو هنر یفرهنگ

ب یالزم نصا  یهاا  تيا حماساته و  يشا یگذار هيچنانچه سرما هک، باشد یم
ز یا قابال توجاه ن   یو فرهنگا  ید اقتصااد يد عواتوان یم ن صنعت گردد،يا

 باشد.  شور در بر داشته ک یبرا

 مناب 
 
 نااور، انیااتب موسسااه تيسااا ،یرواناا اتیااعمل و یا انااهيراهااای  بااازی ۵.

www.tebyan.net ،۵۴2۱ 
 کنفارانس  نیاولا ، یا اناه يراهای  بازی حوزه در یتعال و شرفتیپ یراهبردها ۹.
 ۵۴20 تهران، ک،یالکترون شهر المللی بین
 گاران  لیا تحل شارکت  عامال  ريمد یمیصم ینگارندگان مقاله با آقا یگفتگو ۴.
 ۵۴20،ریتدب
-www.iran تجااارت، رانيااا یرسااان اطااالع تيسااا اخبااار صاافحه از نقاال ۳.

tejarat.com ،۵۴2۱ 
 مجماع  ریا دب و( ساتاره  خالاه )بارگ  فرارسانه شرکت ريمد صدر هدا از نقل ۱.

 ۵۴2۱ران، يا اطالعات و ارتباطات یفناور یها تشکل
ران، يا ا در یا اناه يراهاای   باازی  نینخسات  دیتول ريمد -شمس نیرامت وبالگ 0.

۵۴2۱ 
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 www.itiran.com ،۵۴20 - رانيا یت یا تيها، سا یاخبار باز ۳.
 تي، ساا ماز یگ یالتيا ر شارکت کوماا ر  يمدبا  ی.سی.بیب یمصاحبه خبرگزار 2.

 ۵۴20، یس یب یب یخبرگزار یفارس



 
 
 

 ها سازماندر  ینوآورم یپارادا

 9121و نظارت؛ خرداد  یزیر برنامهوبگاه معاونت 

 ها ستمیالت و سیکدفتر تش اطالعات، فناوریر یان،مدید رضائیسع
 
 ها، یدگیچیسرشار از پ یطی، محیامروز یها سازمان یش رویط پیمح

ز یه از آن به عنوان عصر سرعت نکنده است يفزا ع ويرات سرییتنوع و تغ
، در گارو  یط متحاول ین محیچن کيات سازمان در ی. تداوم حشود می ادي
 است. ینيت منابع و دانش آفريريق مديدار از طريپا یت رقابتيجاد مزيا

 یايا با و قلام گو يبا نگرش ز (۵۲۲۱ن تافلر)ينده شناس معرو  الويآ
از  هاا  ساازمان »ن آورده اسات:  یچن« ديتمدن جد یبه سو»تاب کدر  خود

در ارائه محصاوالت   یان مستمر نوآوريه جرکنين خواهند رفت، مگر ایب
در هاا   یارات و ناوآور کا ن رو، ابتي. از ا«نديجاد نماين را ايو خدمات نو

چ یات ها یا و ح یما ي، دایچ ساهم باازار  یرا هياست. ز یسازمان، ضرور
 ست.ین ی، قطعیمحصول

 فاراهم  هاا  سازمانران يرهبران جامعه و مد یان را براکام نيا ینوآور
 یت بارا کا د رايا جد یهاا  ساتم یآورد تا در او  بمانند. بعنوان مثال س یم

بودن انساان در   ايو پو «ماندن در او » ین برایما در مدار زمیحمل فضاپ
 .باشد یم فضا
ت محصاوالت خاود   یفیکه کرند يناگز «ماندن یباق» یارخانجات براک
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 ند.ين نماینندگان را تامکت مصر  يباال برده و رضارا 

 رد کف و عملی، تعرینوآور
متادها، سااختارها، رفتارهاا،     ها، روش ها، دهيد بودن ايبه جد ینوآور

 یناوآور  اشااره دارد. هاا   و مهاارت  فنااوری ز یا و نهاا   و فرهنگها  هينظر
د يجد یها جاد فرآوردهيا یه براکدارد  یدانش یها انین اشاره به بنیهمچن
 یت جوامع و برايرياداره و مد یبرا ع،يد، توزیانتقال، تول یها سيو سرو

 (۵).شود می ار بردهکمختلف به  یها سازمان ی هادار
 یاصال  ی هسات، اماا محادود   ین یف قااطع يا ف گسترده، تعرين تعريا

 .  دهد میرا تحت پوشش قرار  یمفهوم نوآور
و  یدیا لک یا لهی، وسا یت نوآوراناه، ناوآور  يريماد  یرکا با ساختار ف

 هاا،  ساتم یح باودن س یرد باال و صاح ک، توسعه، عملیترق یبرا کياستراتژ
 سازمان و جامعه خواهد شد.

ه کا نيا یعنين يافته است، ايشور توسعه ک کيه کم يیگو یم اگر امروز
 یبردار بهره ت ويريمد یمرتبط با چگونگ یها دهيو اها  یتوسعه به نوآور
  (۹)دارد. یشور وابستگک کي یها يیاز منابع و دارا
، فنااوری انساان،   در سازمان در چهار بخاش  ی، نوآوریلکدر حالت 
 یقرار گرفته است. چهاار بخاش ناوآور    یمورد بررس تيريسازمان و مد
 عبارتند از:

 یو نوآور انسان
ناده هار   يار انساان هاسات، آ  کا  ی، نوآورکنند یمن ینوآور ها سازمان

ت دادن یاهم تالش آنهاست. یوابسته به افراد و چگونگ یسازمان به نوع
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د توانا  یم دارد و یه نقش اجتماعکارزش  یدارا یبه فرد به عنوان عنصر
ه بار محاور   کا د يا ر گذارد. جامعه جدیش و سازمان تاثيبر سرنوشت خو

ه فارد صااحب   کا ن باور است يل گرفته است، بر اکن شينو یها فناوری
رد و کا رشد داد و بالناده   توان یم را یر فرداست و ه دهیر و عقک، فیرا

او  یت داد و از او نظار خواسات و باه نظار و را    کارها مشاار کاو را در 
ش را تاا  يو اساتعدادها هاا   تیخالق ها، یق نوآورين طريت داد و از ایاهم
 (۴)ن پرورش داد.کن حد مميآخر
م کحاا  ین طارز تلقا  يهاست و ا ن باور در مطلق نبودن ارزشيشه اير
رد و کا ن يگزياراتر جاا کا بهتار و   یزیبا چ توان یم را یزیه هر چکاست 
 یهاا  ار و رفتارها و روشکو افها  دهيب این ترتياست. بد یز نسبیهمه چ

 یزیا خود را به چ یرند و جایگ یم تجربه قرار کدر مح یگذشته به آسان
 . شار  شاود  می ه اصلکبل یرفتنينه تنها پذ یو نوآور دهند یم نو و بهتر

رش يپاذ  یه راه را بارا کاست  یريپذ ن انعطا یز همیانسان ن یذهن یتعال
 .کند یم تازه باز یها تجربه
انساان   یبارا هاا   و تاازه ها  ه همواره واهمه از ناشناختهکرفت يد پذيبا

 هاا،  آل دهيا ، ایقبلا  یذهنا  یگار نفاوذ الگوهاا   يد یوجود دارد و از ساو 
 ز وجود داشته است.  ین یقبل یها میات تیو تجربها  استانداردها، ارزش

، فارق  هاا  انسان نیه فرق بکاند  دهیجه رسین نتيامروزه دانشمندان به ا
ر کا ست، حاصل دو نوع طارز تف کت و شیآنهاست. موفق یها شهين اندیب

 شاود  می ر شروعکف کيانسان موفق، از  کي یایدر دن یتیاست. هر موفق
ز خلاق  یند، همان را نکر کفه به هر آنچه کت را دارد ین قابليرا انسان ايز
باه ناام    یديا جد ینولاوژ که امروزه، بشر به تکل است ین دلیند. به همک
 یآورده است تا باا اساتفاده از آن بتواناد باه جاا      یرو «رکف ینولوژکت»
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ناااب  یهااا شااهيرگونااه، اندیننااده و فقکد یااآور، ناام مااالل یهااا شااهياند
رون خاود، از  یا ب یایدنن رهگذر بتواند در يند و از اکن خلق يارآفرکشاه
دار گشاتن فرهناگ   يا پد یناد. لاذا بارا   يافریار بکشااه ک يا خود  یزندگ
باه   کما ک یبرا يیها افتن روشيبه دنبال  یستيبا یم در سازمان، ینوآور

وفا کفارد شا   یزش درونا یافراد سازمان بود. چنانچه انگ یدرون يیوفاکش
ه از آناان  کا ت زنند، نه از آن جه یم دست یشود، افراد به ابداع و نوآور

 خواهند.   یم ه خودکن علت يخواسته شده، بل بد
ه به صورت کاست  یر امرییو مقاومت در برابر تغ یزي، نظام گریبار

اجتنااب از خطارات    یافراد نقش بسته و بارا  یا ش فر  در ذهن پارهیپ
ان یا تناساب و تعاادل م   یت در برقارار يريآنها الزم است. هنار ماد   یبرا
باا جامعاه و وضاع     یناشناخته در وضع موجود باا همراها  نو و  یها دهيا

 ت سازمان است.ید موفقیلکمطلوب، 

 یو نوآور فناوری
م در ماورد  يري، انسان محاور بپاذ  یرا به عنوان اسبابها  فناوریاگر ما 

 رد. کم یبرخورد نخواه یل بزرگکآن در سازمان خود به مش یاده سازیپ
خاص  یها یژگيامروز و یایاطالعات در دن فناوریبه اعتقاد نگارنده 

هاا   فناوریر يسه با سايشتر آن در مقایت بیه باعث اهمکدارد  یو با ارزش
 زیا نها  فناوریر يتوسعه سا یبرا یآن بستر سازتر  شده است و نقش مهم

 .باشد یم
 یخيوه کبه  یاديتا حد ز یالت سازمانکه مسائل و مشک یطيدر شرا

 فنااوری باه   تاوان  یما  ر آب پنهاان شاده،  يا آن ز ه بخش اعظام کماند  یم
الت پنهاان  کان شادن مشا  يه به نماکست ينگر یاطالعات به عنوان ابزار
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اطالعات  فناوریب ین ترتيد. به اينما یم کمک یو شفا  ساز ها سازمان
 شاود  مای  سازمان یها تیگر قابلينه از دیاستفاده به یبرا یل به بستريتبد

 ارائه شود. یخدمات باالترق آن محصوالت و يتا از طر
ون یاتوماس یبرا یاطالعات را نه فقط به عنوان ابزار فناوری ن قلم،يا

 یهاا  زمیانکا بااالتر از م  یه در ساطح کا و سرعت دادن به روند اماور، بل 
و عاو    یت ناوآور یا قابل فنااوری ن يا ه اکچرا  کند یم یابيارز يیاجرا

 سطوح باالتر را دارد.و ارتقا  سازمان به  ار، ساختارهاکردن فلسفه ک
 ت و رشاد بسار  یا ماا در مرحلاه طفول   یهاا  ساازمان نه نوع ین زميدرا

اطالعاات باه    فناوریآغاز شود  یا ن توسعهیه چنک یصورت برند و در یم
 کرده، آنهاا را در کا ر کا ه چگونه راجع به مساائل ف کما خواهد آموخت 

ت یا ن موقعيا دن باه ا یرس یم. ما برایابیآنها راه حل مناسب ب یم و براینک
ه خاود  کا م یاطالعات هسات  فناوریر کتوسعه تف یبرا یزير برنامهازمند ین

 زمان بر است. یامر

 ینوآور و سازمان
ن کا بعناوان ر  یو حسابرسا  ی، حساابدار ی، حساب خواهیحسابده

در سازمان مساتلزم وجاود اطالعاات و ارزش     يیپاسخگو نديفرا یاساس
 اطالعات است. یافزوده برا

ار و اصاالحات و  یرات بسا ییا جااد تغ يد عامال ا توان یم ن مهم خوديا
ق و یا ه مساتلزم مشااهده دق  کار سازمان باشد. چرا کدر چرخه ها  ینوآور
 در ساازمان هاا   ناه ي، تعهادات و هز ینترلکات و اقدامات یافانه عملکموش

   (۳)است.
 ر ساوال يا را ز هاا  تیفعال از یاریزا بودن بس ران، ارزشيمد ینگاه ماد
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 صاورت  هاا  ساازمان ه در بخش اطالعاات  ک یکاند یگذار هيسرمابرد.  یم
زم یانکا ه اگار م کا ی. در حالکناد  یما  ن ادعاا را ثابات  يا یرد به خوبیگ یم

ت صاورت  یا فعال کيا  یها ارزش یابيسازمان بر اساس ارز کيت يريمد
 .شود می شورک یها سازماند ين عاير از ایغ یا جهیرد، نتیگ

ماان را در   یذهنا  یالگوهاا ه کا م یهسات  یطيازمناد دوره و شارا  یما ن
ت آن یا موفق کمجموعاه ماال   کيا  یزان خروجیم تا مینکسازمان عو  

قش یتاوف  یبارا  یار شاخصیآن مع ه ارزش زا بودن و ثمرهکرد بلیقرار نگ
 د.يبه حساب آ

 یهاا  ساازمان ه نوعاا در  کاذعان داشت از آنجا  یستيبا یم شور بختانه
 مورد مطالباه قارار  ها  برنامهق در یبه صورت دق «یثمربخش»عنصر  یدولت
 یو هماواره ناوع   متار مشااهده  کر ییا و تغ ینوآور یزه برایرد، انگیگ ینم

. در مقابال بخاش   شاود  مای  مالحظاه  هاا  ساازمان ن يا در ا یتيخود رضاا 
باه نقطاه    یابيا و دسات   یه بقا و دوام آن منو  به ثمر بخشک یخصوص

ران و يماد ان یا در م یاز باه تحاول و ناوآور   یا زه و نیا مطلوب است، انگ
طراحاان   یته قابل توجاه بارا  ک. نباشد یم امال مشهودکنان ارشد آن کارک

 یهاا  بخاش  ناون که، هام ا کا نيتوساعه و تحاول در ساازمان ا    یها برنامه
ا وابساته  يا و  یدولت یها سازمانار یشور در اختکاز امور  یسرنوشت ساز
ران يزه و اعتقااد در ماد  یا جااد انگ يد ايشور است و باک یبه بودجه عموم
ات یا ن گاام در عمل یو تحول به عناوان نخسات   یجاد نوآوريارشد جهت ا

  رد.یمورد توجه قرار گ کياستراتژ

 یو نوآور تیریمد
 یلا یتحل یردهاا کي! اگر چاه رو یم نوآوريو پارادا کیالسکت يريمد



 11/  ها در سازمان یم نوآوریپارادا: بخش اول 

ارائاه شاده اسات و هار      یو سازمان یتيريرفتار مد یبرا یار گوناگونیبس
و  کیالسا ک یسااختارها  یهاا  یژگا يباا و ز یت نيريمد یمبتد یدانشجو

ن مجاال  يا ن در اکا ، لباشد یم آشنا کیراتکو برو یسلسله مراتب یها مدل
بر و يساا  یاطالعات و فضا فناوریرا از نقطه نظر ها  یژگين ويم تا ایبرآن

 م.ینک یبررس یرابطه آن را با نوآور
ق يا قادرت را از طر  کیراتکران بروي، مدیستم سلسله مراتبیس کيدر 

آورناد. در   یما  بدسات  یارتباطات، اطالعات و دانش سازمان ینترل روک
ردن کا ل باه محادود   يا تما یسلساله مراتبا   یها سازمانران در يجه مدینت

نهاا  يدارند و همه ا یسازمان یريپذ اطالعات و انعطا  ها، دهيان آزاد ايجر
 ده شد!یشتر! چون غر  آمد، هنر پوشینترل بک یعني

جاواب   یب سوال کيبرشمرده شده فوق، هنوز  یها یژگيبا توجه به و
ه کا فاوق را   یهاا  یژگا يساازمان باا و   کي توان یم ماند: چگونه یم یباق

موجود دارد، را به وجود آورد و در برابار   یبا ساختارها یديتناقض شد
 م نمود؟کحاآن را  ،سازمان یب و نو پایرق یروهاین

د يا جد یهاا  یتئورد آمده در يپد یها یو سرگرمها  یپاسخ در نوآور
ر مساتمر،  ییا ت جاامع، تغ یفیکت يرين همچون مديت نويريسازمان و مد

، یارکا  یهاا  می، تا هاناد يفرادر  یناوآور  ار،کانجام  یروشها یبازمهندس
آماوزش مساتمر، ساازمان     ها، خوشه ،یفن یها رهیو زنجها  هکورود به شب

، شاود  مای  ادآوريا . باشاد  یما  رناده و امثاالهم  یاد گيا  یها سازمان، یمتعال
ت باازار  یب و وضعیرق یروهایت نیق از ماهیتوان فهم عم یت سنتيريمد

   (۱)را نداشت. یقدرت مشتر کار و درکسب و کط يدر شرا یو دگرگون
و هاا   یت از ناوآور يا مادرن حما  یهاا  سازمانران در يمد ینقش اصل

و هاا   قي، ارائاه تشاو  یرکا ف يای برهم افزا ر مجموعه،يخالق ز یها تالش
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 یتيرينتارل ماد  کو  باشاد  یم در سراسر سازمانها  گر گروهيبا د یهماهنگ
 یت مناد يساطح رضاا   یارتقاا بهتار و   یفقط در رابطه با خدمات رساان 

 اعماال مناابع ساازمان،    یریارگکا ب یش اثربخشا يافزا قياز طر انيمشتار
 رسد. یم یبه مشتر ینوآور یاين حالت منفعت و مزاي. در اشود می

د ساازمان و  يا م جديه توسعه پارادایمراحل اولن مباحث ياز ا یاریبس
 توساط  یو ساامانده  یروناد و جاامع نگار    یما  د به شماريت جديريمد

 آنها بحساب رات خالق درییجاد تغيو ا ینوآور یاکمت اطالعات، فناوری
 د.يآ یم

اطالعاات   فنااوری صر  به مقولاه   یه نگاه ابزارکد بدانند يران بايمد
باا   يیو آشانا  یسا يه برنامه نوکارساز نخواهد بود چرا کدر مجموعه آنها 

 آنان رقم نخواهد زد! یرا برا یهرگز تحول بزرگ افزار سختو  افزار نرم
افتاه و  ياهش ک کیراتکنترل بروکن يد در نظر داشت، در سازمان نويبا

، یریا گ میتصام ناان قادرت   کارکابد و به ي یم گسترش یارتباط یها انالک
 .شود می خالق داده یها دهيتوسعه اانتخاب و فرصت 

ن، يمت به سازمان ناو يه جهت عزکن مدعاست يتجربه نگارنده گواه ا
 ن مهميران است! اياز مدتر  شیار بیرات بسییرش تغينان به پذکارکل يتما
ساازمان   یها پروژه یار طراحکارشناسان دست اندرکد مورد توجه توان یم
  رد.ین قرار گينو

 فرجام سخن 
 «يیوفاکو شاا ینااوآور»سااال  یکاایه بااه نکاام یهساات یآغاااز سااالدر 
وجاود   ،ها سازمانتوسعه  یاگرچه شر  الزم براده است. يگرد ینامگذار

ردن کا  یعملا  یبارا  یافکا شار    نکل، باشد یمخالق و نوآور  یها دهيا
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 یتيريماد  یجاد ساختارهايو ا یزير برنامه، یاستگذاریس ،يیها دهين ایچن
 ح است.یصح
ت يريمد فناوریارائه دهنده خدمات  یها بخش تیبار مسئولمهم  نيا
 .  کند یم را دوچندان یزير برنامهو 

 هکرا  یاتکاز تجارب، ن یرید تا با درس گين نوشتار تالش گرديدر ا
و توسعه آن در سازمان مورد مداقاه و   ینوآور نديفرا ید در طراحتوان یم

 ارکا  تیا و خالق یناوآور  ه گرچهکد شود یکادآور و تاي رد،یتوجه قرار گ
در  ید مشاوق ناوآور  يبا یر و فرهنگ سازمانین نظام تدبکست، لها انسان

 باشد. سازمان 
 شورمان.ک یها سازمانشتر یهر چه ب يیوفاکد به شیبا ام

  مناب 
 
 ۵۴2۳ران زاده، نشر افق دانش، يمان ایتر سلکمو  چهارم، د ۵.
ر سااابق ياار محمااد نخساات وزیبااا ماهااات ید جعفاار مرعشاایساا یگفتگااو ۹.

 ۵۴2۴، خرداد ماه یام تحول اداریه پي،نشریمالز
 ۵۴۳۵آن، سازمان برنامه و بودجه،  یازهایش نیو پ يکینولوژکت يیاکخود ات ۴.
ن اعتبار اطالعات، منصور اسدزاده، روزناماه شارق،   یینقش حسابرسان در تع ۳.
۹۲/۵/۵۴2۱ 
ر یا ، تیام تحاول ادار یه پيز، نشريتر اصغر عالم تبرکقدرت، د یر الگوهاییتغ ۱.

 ۵۴2۳ماه 
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در سازمان رسانه با هدف  Media _ERPیراه حل جامع سازمان
 یمنابع سازمان یور بهرهش یافزا

 اطالعات فناوریارشناس ک -انید رضائیسع

 9121ماه سال  یده افق رسانه ؛ ینشر
 

 چکیده
ن چاه  يناو  یهاا  د در رساانه يا جد یها نده چگونه خواهد بود؟ افقيآ

و  نيناو  یها در حال ظهور با رسانه یميقد یا رسانه یها سازمانهستند؟ 
ن چگونه خواهاد  يو نو یميقد یها ب رسانهیهستند. ترکمدرن  یابزارها
 یفارا رو  یهاا  ن دسات چاالش  يا گر از ايد یارین سواالت و بسيابود؟ 

 .باشد یم یط جاريسازمان رسانه در شرا
 یارهاااکاسااتفاده از ابزارهااا و راهت باادون يريامااروز مااد یایاادر دن

 باشاد.  یما  باس دشاوار   یارکا  ،مادرن روز  فنااوری بار   یکمناسب و مت
ه کا ( Information Technologyاطالعات ) فناوریبر  یمبتن یها ستمیس

از جملاه   اناد،  نماوده  یرا طا  یریر رشاد چشامگ  یا دو دها  اخ  یکيدر 
را تحات   یعیوس یها ه حوزهکباشند  یم یزير برنامهت و يريمد یابزارها

 اند. پوشش خود قرار داده
 ERP:Enterprise Resourceمنابع ساازمان )  یزير برنامه یها ستمیس



 )مجموعه مقاالت(انفجار ذهن /  011

Planningر در یا در چناد ساال اخ  ه کا باشاند   یما  لین قبياز ا یا ( نمونه
و به عنوان راه حل معضالت و  مورد استقبال فراوان قرار گرفته ها سازمان

 .شود می اديار از آن کانجام  یها روشو اصالح  ها سازمانالت کمش
 International Labour)ار کا  یالمللا  نیبا ف ساازمان  يا مطاابق تعر 

Organization:ILO) ار )کانجام  یها روش یاز بررس یج ناشينتاWork 

Method)، (  ۵۴۳۹ ،یسیبلق) :ل استياهدا  مندر  در ذ 

 ارها  کردن کتر  ساده -۵
 ارهاکردن کمؤثرتر  -۹

 نه هايهزل یتقل -۴

 ارکل زمان انجام کاهش ک -۳

ده است باا باه خادمت گارفتن واژگاان و      يگرد ین نوشتار سعيدر ا
اطالعات به موضوع نقاش ماؤثر    فناوریع و يصنا یات حوز  مهندسیادب
( e-Biz) یکا یترونکار الکسب و کد در يجد یا وهیبعنوان ش ERPاربرد ک

مورد مداقه قارار   ERP کمکان تحقق اهدا  فوق به کپرداخته شود و ام
ر ییا تغ کما کدر سازمان به  یور بهرهش يبهبود و افزا یجه تبعیرد و نتیگ

رد خاوب در ساازمان رساانه    کعرض  عمل یبرا یطيجاد شرايو اها  روش
 .ق واقع گرددیدق یمورد بررس

 یمل یور بهرهمؤثر بر  ،یستم اجتماعیس کیسازمان به عنوان 
ران و يباه ماد   ،یستم اجتماعیس کيبه عنوان  ،ها سازمان ینگرش رو
و  یتاا ساازمان ر ا در رابطاه باا همسااز      کناد  یما  کما کمسئوالن امار  

 .نندکارآمدتر ک ،مربوطه یرونیط بیمداوم به مح يیپاسخگو
 نیسازمان چن یايت پويريتاب مدکفرهمند در  یتر ناصر فقهکد یآقا
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ق یا شاناخت دق  ،یساازمان  یارآماد کن یبه چنا  یابیالزم  دست»ند: يگو یم
 ،یاتیا و عمل یدر رابطه با مسائل ساختار یستم اجتماعیهر س یها یژگيو

هاا   یژگا يمناساب باه آن و   یهاا  ط مسااعد و روش یفراهم سااختن محا  
را  یاجتمااع  یهاا  ساتم یشان از جمله عوامل مهم ماؤثر بار س  يا «باشد یم

سازمان ارتباا    یط فنيو شرا فناوریه با نوع کدانند  یم فناوری یها نهاده
 باشاد.  یما  مؤثر یو سرپرست ینحو  رهبر ،دارد و به نوع ساختار سازمان

 یو سااختار  یانسان یها و نهاده فناوری یازهاین نیت تناسب بيعدم رعا
 یهاا  لیل عدم به فعل درآمادن پتانسا  یبدل یور بهرهد ياهش شدکموجب 
 (.۵۴2۵فرهمند، یگردد )فقه یم موجود
رات ییا خود را باا تغ  یه عمل تطابق و هماهنگکناچارند  ها سازمانلذا 

 .ندينما یریگیبه صورت مستمر و مداوم پ یط خارجیمح
در خصاوص توساع     یرسپاسا یتار ناصار م  کگر به قلم ديد یدر مطلب

از دانشاگاه   یبه گزارشا  یار و توسع  منابع انسانکسب و ک یها مجموعه
و  منتشار شاده اسات    ۹66۱ه در ماارس  ک شود می انادا اشارهکدال حوز 

 یا حتا يا مربو  به مهاارت   ها سازمانرد ک% عمل 0ق فقط ین تحقيطبق ا
 یآن باه سااختارها    % 2۱ناان و  کارک% مرتبط با تعهاد   ۲ ،نانکارکز  یانگ

 .(۵۴2۳، یرسپاسی)م مرتبط استها  و روشها  ستمیس ،یسازمان
اذعان داشات   توان یم گريد یارین دست آوردها و شواهد بسيبنا به ا

سات  يبا یم در سازمانها  يیاز توانا یافتن به درج  باالتريدست  یه براک
 یهاا  و روشهاا   ساتم یس ،یساازمان  یهمزمان و بطور مستمر سااختارها 

 .ابندير ییو در صورت لزوم تغ یبازنگر یا هيبه طور پا یارک
ات ین مقتضاایامالً متفااوت باا کااط ينشاان دهنااد  شارا   ل،يااذجادول  

 .باشد یم در گذشته و امروز ها سازمان
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 (3133)پور شمس، مقایسه جهان دیروز با جهان امروز: 3جدول شمارة 

 امروز روزيد سهيعوامل مقا

 دهیچیپ ساده فناوری

 یده، گسترده و الزامیچیپ ساده و محدود نیمقررات و قوان

 ع و گستردهيسر کم و محدود راتییشتاب تغ

 تيبدون محدود مشخص و محدود مرزها و قلمروها

 ر و جستجوگریسخت گ قانع یمشتر

 دهیچیگسترده و پ کم و محدود رقابت 

 یگروه یفرد تيتفکر و هدا

 
ه عمال تطاابق و   کا ناچارند  یامروز یها سازمانه ک شود می مالحظه

به صورت مساتمر و ماداوم    یط خارجیرات محییخود را با تغ یهماهنگ
  اصاول  يا توان فقاط بار پا   ینم را ها سازمانگر يند و امروز دينما یریگیپ

 .ردکت ياداره و هدا یسنت

ت یسنجش و هدا یاصل یارهایاز مع یکیبعنوان  یور بهره
 ها سازمانرد کعمل

را  یاریه خود عوامل بسکاست  یا دهیچیموضوع پ ،یور بهرهموضوع 
وجاود   یلا کاجماع نظر  یور بهرهف ين دربار  تعریهمچن .ردیگ یم در بر
مختلاف   یهاا  ساازمان ارشناساان و  کاز طار    یف مختلفا يتعاار  .ندارد

ساازمان   ،(ILO، ۵۲۵۲ار )کا  یالمللا  نیبا ساازمان   :از جملاه  یالمللا  نیب
 یور بهاره ساازمان   ،(EPA، ۵۲2۱) اروپاا  یور بهاره  یاقتصااد  یارکهم
 ۵۴۳6ران در سااال يااا یور بهااره یسااازمان ملاا ،(APO، ۵۲0۵) يیایآساا

(NIPO، ۵۲۲۵ارائه گرد )آنهاا ن يتار  یاربردکگفت  توان یم هکده است ي، 
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ثر رساندن اساتفاده از  کبه حدا» :ران استيا یور بهره یف سازمان مليتعر
 یها نهياهش هزک ،یق  علميره به طریالت و غیتسه ،یانسان یروین ،منابع
ش يافاازا یوشااش بااراکش اشااتغال و يافاازا ،گسااترش بازارهااا ،دیااتول

ه باه نفاع   کا آنگوناه   ،یزنادگ  یو بهبود اساتانداردها  یواقع یدستمزدها
 (.  ۵۴۳۲ران،يا یور بهره ی)سازمان مل «ت و جامعه باشديريمد ،نانکارک

ا بعناوان  کا از عوامال قابال ات   یا ( پااره Drukerر )کا تر دراین پیهمچن
ار کا ساب و  کرا در هازار  ساوم    یاقتصااد  یهاا  سنجش بنگاه یارهایمع
(B2Kشامل توان رقاب )ت یوضاع  ،یقادرت ناوآور   ،ت در باازار کشر یت

را بار   يین بار معنايشتریب کيه هر کداند  یم یو توان سودبخش ینگينقد
  .دارد یور بهره یرو

جاامع از   یرياز تصاو  یتا به منظور برخاوردار  شود می امروزه تالش
توجاه  هاا   ارهاا و شااخص  یاز مع یبه مجموع  متوازن ،ها تکرد شرکعمل

رد کا معقاول و مناساب در عمل   ،یتعاادل و تاوازن منطقا   نمود تاا بتاوان   
( معتقاد  Sink) کنیسا  ،گار يد یدسته بند کيدر  .قرار نمود برها  تکشر

 ،یاثربخشا  :ریا نظ ید شاامل عاوامل  توان یم سنجش یها ه شاخصکاست 
و سود  ینوآور ،(QWL) یارک یت زندگیفیک ،یور بهره ،تیفیک ،يیارآک

 .باشد یده
 ،ه در عصار اطالعاات  کا ز معتقدند ین ۵نورتون ديوياپالن و دکرابرت 

د يا جد یهاا  يیازمناد باه تواناا   ین ،یت رقابتیل به موفقیجهت ن ها سازمان
 يیتواناا  ،یدیا تول یناوآور  ،انيارتبا  با مشتر یدر برقرار يیهمانند توانا

                                                                                                        
تفکار آغاازين ارزياابی عملکارد متاوازن       ۵۲۲۹اين دو برای اولاین باار در ساال    . ۵

 (BSC: Balanced Score Cardها را مطرح کردند. ) شرکت
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 ،یپرسانل  یهاا  مهاارت  ،یبار سفارشاات مشاتر    یمبتنا  یارائه محصوالت
 باشند. یم یکينولوژکو ت یزشیانگ یها مهارت

 هاا  ساازمان ه کا ت اسات  یا ن واقعيد ايمؤ ،ات اشاره شدهکمجموعه ن
 ،نند و به عباارت بهتار  کت يرا رعا یور بهرهد يجد یاستانداردها یستيبا

را بااز   یور بهاره  ،ارکا ساب و  کن در عرصا   ينو یها تیمتناسب با واقع
 .نديف نمايتعر

ج يرا نسابت ارزش حاصال از نتاا    یور بهاره  ،ف معماول يمطابق تعر
ه چنانچاه  کروشن است  .نديگو یم ار رفتهکبدست آمده به ارزش منابع ب

ش يافزا یور بهره ،ابدياهش کسر کا مخر  يافته و يش يسر افزاکصورت 
 یارزش اجزا یستيابتدا با یلیانجام هر تحل ین برايافت و بنابرايخواهد 
صاورت   ین ارزش اجازا یو همچنا  «ار رفتاه کمنابع ب» یعنيسر کمخر  

 .مینک يیرا شناسا  «ج بدست آمدهينتا» یعنيسر ک
 یاوالً عوامال و اجازا   یسات يبا ،ثر برساد کبه حدا یور بهرهه کآن یبرا
سر و ثالثااً روناد و   کصورت  یاً عوامل و اجزایثان ،یور بهرهسر کمخر  

مشاخص   یور بهاره د مورد مطالعه قرار گرفته و ارتبا  آن باا  یتول نديفرا
 گردد.

امل ماورد  کو بطور  یبه صورت منطق یور بهرهه عوامل کآن یالبته برا
ر عوامال ماؤثر در   یبهتر اسات عاالوه بار مطالعاه تاتث      ،ردیقرار گ یبررس
ماؤثر بار    یساازمان  یباه فضاا  هاا   یو خروجها  یاز نظر ورود یور بهره
 .میتوجه داشته باش یور بهره

قابال انادازه    یهاا  تیاز خاصا  یا اشاره باه مجموعاه   یسازمان یفضا
ل  یم به وسا یر مستقیغ ايم و یه به طور مستقکدارد  یارکط یدر مح یریگ

و در  شاود  مای  کادرا ،کنناد  یما  یار و زنادگ کا ط یه در آن محک یافراد
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   .(۵۲02 ،نجرين و استريتویگذارد )ل یم ریزش و رفتار آنها تتثیانگ
 یاده سااز یا ه پکا م يینماا ن مفهوم را منتقال  يم تا این مجال برآنيدر ا

عامل مؤثر  کي( در بنگاه بعنوان ERP) یمنابع سازمان یزير برنامهستم یس
 باشد. یم یمطرح و ضرور یسازمان یور بهرهبر سازمان و بالطبع مؤثر بر 

 (Resource Planningمناب  در سازمان ) یزیر برنامه
باه   ،ارکا سب و ک یها طیمنابع در مح یزير برنامه ،یخيافق تار کياز 
 :MRPد )یتول یه برایمواد اول یزير برنامه .بازگشت دارد یالدیم ۳6ده  

Material Requirements Planning یکا یل  اورلیبه وس ۵۲۳۱( در سال 
(Joe Orlickyباارا )سااتم عماادتاً بااه ین سيااا .ن بااار مطاارح شاادیاولاا ی

الن کا برناماه   ،(BOMه براساس درخت محصاول ) یمواد اول یزير برنامه
و در  26در دها    .پاردازد  یم یارکت یو ظرفها  یتوانمند ،(MPSد )یتول

 یزيا ر برناماه مبحاث   ،(Oliver Wightت )يا وا یه آقاا کبود  ۵۲2۳سال 
 MRP II: Manufacturingرد )کا حاوز  سااخت را مطارح     یمنابع بارا 

Resource Planning منابع سااخت عناوان    یزير برنامه( و هد  خود را
 .انساان مطارح بودناد    ،هیمواد اول ،ینی  منابع ماشیلکستم ین سيدر ا .نمود
 یاصال  یزماان بناد   ،دیتول یزير برنامه ،یتکشر یزير برنامه :رینظ یفيوظا
 یهاا  یازمناد ین یهاا  یزيا ر مواد و برنامه یها یازمندین یزير برنامهد، یتول
 .ها تيت و الویت ظرفيريمد یبرا يیستم اجرایت و سیظرف

ساب و  ک یایا مت تمام شاده و رقابات در دن  یموضوع قبا باال گرفتن 
 :MRP III)ساازمان   یمناابع ماال   یزيا ر برناماه  ،یالدیم ۲6در ده   ،ارک

Money Resource Planning)  یت ماال يريه به موضوع ماد کمطرح شد 
 .د محصول توجه خاص داشتیتول
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 :ریا نظ يیهاا  شامل گازارش  ،ش گفتهیستم عالوه بر موارد پین سيدر ا
 .بود یبودجه و موجود ،ديت  خریمکگزارش  ،تکشر یبرنام  مال
 ERPباا عناوان    یديا ه واژه جدکا باود   ۵۲۲6ن رهگذر در سال ياز ا

   :برگرفته از عبارت
Enterprise Resource Planning یمنابع سازمان یزير برنامه یبا معنا 

پرداختناد   یبه موضوع موجاود  MRP یها ستمیس افت.يروا   یتکا شري
موضوعات  ،عالوه بر آن MRP IIIو  MRP II یها ستمیس ،فرزندانشان و

ه کا  ERPنون کز در بر گرفتند و هم ایرا ن ید و حسابداریتول یزير برنامه
را از ت کشار  یهاا  ساتم یل پهن  سک ،نديآ یم به حساب MRPاز نوادگان 

 .ردیا گ یما  را در بار ( CRMان)ياز مشتر یبانیتا پشت( SCMن)یر  تتمیزنج
 یهاا  تیفعال ستم مجزا شاملیدر دو س یدیتول یها تکشر ،یبه طور سنت

ساتم  یساو س  کيا از  .ردناد ک یم عمل یر طراحیغ یها تیفعال و یطراح
 (PDM: Product Data Management)محصااول  یهااا ت دادهيريمااد

 ،گار يد یرد و از ساو کا  یما  یمحصاول را رهبار   یمهندس یبخش طراح
 یکیبخاش لجسات   ،MRPا يا ه یمواد اول یها یازمندین یزير برنامهستم یس
 .( بودBOMمحصول )انگر درخت یداد و ب یستم را نشان میس

ماناده   یاز هام جادا بااق    یعیبه صورت وسا  ،ها ستمین سيمتتسفانه ا
قااً در  یدق»ه کا ن يا ه مطرح است عبارت اسات از ا ک یسؤال اساس .بودند

 MRPمحاسابات   یبادون اجارا   «؟افتاد  یما  یات چاه اتفااق  یا سطح عمل
ن ساؤال و ماوارد مشاابه    يا باه ا  يیقادر به پاسخ گوها  تکاز شر یاریبس

داده  یجماع آور  یها ستمیس :ديگو یم (Williamsامز )یليو یآقا .نبودند
 .نناد ک کما کل کن مشا يا ند باه حال ا  توان یم یارخانه به خوبکاز سطح 

د توانا  یم ERPا يه آکن است ينون مطرح شود اکد هم اتوان یم هک یسؤال
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ماثالً اطالعاات    ،ناد ک یبانیز پشات یمحصول را ن یها ت دادهيريستم مدیس
پاسخ آن است  ؟ردکت يريمد توان یم زیمحصول را ن یدر طراح یمهندس

 خاود فاراهم   (Interface)ت را در واساط  یا ن قابليا ا یبه راحت ERPه ک
متصل شد و آنهاا را   CADر ینظ یقدرتمند یآورد تا بتواند به ابزارها یم
 .در آورد ERPز به خدمت ین

 (ERP) یمناب  سازمان یزیر برنامه
 ERPف يا ت در تعريريچاردسون از صاحب نظران علوم ماد ير یآقا

 یاربردکا ل از چند برناما   کمتش ،یافزار نرم یا مجموعه ،ERP» :ديگو یم
 کيا ت در کشر یدیلکف ينترل وظاکنظارت و  یه براک باشد یم یتکشر

 یاتصاال  ERP ،یباه عباارت   .گاردد  یما  ا بنگاه استفادهيت و کشر ،سازمان
حقاوق و   ،ديا خر ،لکا ر دفتار  یا نظ یماال  یافازار  نرم یها ن بستهیاست ب

ق و یا تحق ،دیا تول ،یر مهندسا یا نظ یاتیا عمل یهاا  ره با جنبهیدستمزد و غ
 «رهیا و غ کنند یم یبانیات را پشتیه عملک یانسان یروی( و نR&Dتوسعه )

Richardson, 1999)). 
 ،ه در حال حاضار کز مهم است یته نکن نيتوجه به ا ،فاتین توصيبا ا

 و صانعت  کیا ادمکدر جواماع آ  ERPو  MRP IIان یا م یتفاوت چنادان 
و  یدیا تول یهاا  تکشار  یبارا  MRP IIه واژه کا نيجاز ا  .افتيتوان  ینم
 یهر نوع سازمان یبرا ERPه واژه ک یدر حال ،شود می استفادهها  ارخانهک

و هاا   ارخاناه کج در يه باه تادر  کا رساد    یقابل استعمال است و به نظر ما 
 اساتفاده  ERPاز  MRP IIاساتفاده از   یز باه جاا  یا ن یدیتول یها تکشر
 .ندينما یم

م در يبار  یما  ارخاناه ناام  کاز  يین نوشتار در جاين اساس در ایبر هم
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 ا بنگاه.يت و کا شريگر سازمان و يد يیجا
 .ه و داده اسات یماد  اول ،نیماش ،پول ،ز انسانین ERPمنابع مورد نظر 

ERP اطالعات درون ساازمان یلک یخود را متول ،نیشیز همان سلف پین   
ح آنهاا باه   یق و صاح یا ت و پاردازش دق يريف  خود را ماد یداند و وظ یم

  اناواع  یا ز تهیا ن ERPساتم  یس یا خروجا يا آورد. محصاول   یما  حساب
در  یریا گ میتصم یران براياز مدیو اطالعات مورد ن یتيريمد یها گزارش
 باشد. یم ...سازمان و یها ین استراتژییتع ،بلند مدت یها یزير برنامه
را  یمشاتر  یازهایان انطباق محصول با نکام ERPه محصول کته آنکن
 فاراهم  (Customer Management) یت مشتريريمد یها ق ماژولياز طر

 .آورد یم

 فناوری یریارگکمناب  سازمان با درجة ب یرابطة بازده

 (ITاطالعات)
 یریارگکا ب باه  يباا ضار   ،منابع ساازمان  یور بهرهو  یب بازدهيضر
ه هار چاه ساازمان از    ک ین معنيبد .م داردیاطالعات رابط  مستق فناوری
 ید به همان نسبت باازده ينماتر  یشتر و اصولیاطالعات استفاد  ب فناوری

ن موضاوع تاا نقطا  اشاباع     يا ا .دهد می شيرا افزامنابع خود  یور بهرهو 
ه کهر مقدار  .اطالعات ادامه دارد فناوریت جذب یسازمان به لحاظ ظرف

ل کبهتار و باه شا    یزير برنامهاطالعات در سازمان با  فناوری یریارگکبه 
 Cost & Benefit) «دهيا ناه و فا يهز»ل یا ج تحليو با مالحظه نتاا تر  متوازن

Analysis) یطينسبت به شارا  ،آن باشد یریارگکبه  یها تياولوت يو رعا 
 یور بهاره و  یب باازده يضر ،ت شوديمتر رعاکن مالحظات در آن يه اک
 .رتر داردیبه مراتب چشمگ یشيل منابع سازمان افزاک
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 اطالعات فناوریاز  یناش یور بهرهرشد  یریبازگشت ناپذ
 یور بهرهرشد  نديفرا یه الزم است در طراحک یاز اوصا  مهم یکي

 یافتاه حتا  يرشاد   یهاناد يفراه کا منابع سازمان مد نظر باشاد، آن اسات   
مثبت الزاماً ماندگار و  یها تیفعال رشد .باشند یم ريان بازگشت ناپذکاالم

بساتر   ،ديا آ یما  باه وجاود   یه رشدک یدر موارد .ستیر نيبازگشت ناپذ
 .بدل شود «افتهيتوسعه »به مفهوم  ،افتهي «رشد»الزم است تا آنچه  یمناسب

قابال بازگشات    ینه شود و به طور عاديجاد شده نهاديروند مثبت ا یعني
 ین بادان معنا  يا البته ا .ابدي یم ن صورت مفهوم توسعه تحققيدر ا .نباشد

م و اناواع  یر قابل بازگشات باشا  یه در هم  موارد به دنبال رشد غکست ین
 یهاا  ضارورت  ،موارد یدر برخ .میرا نامقبول و مردود بدان یگر بهبوديد

جاد يا ین  مورد نظر بهبودیتا در زم کند یم جابيا منابع موجود اي یمقطع
ت بهبود یاهم ،شتر مواردیاما در ب .ر دائم و موقت باشدیه غکم ولو آن ینک

 یداريتحقق وصف پا .آن است یم در ماندگاريآور یم ديه پدک یو رشد
و  یاصاالحات مقطعا   ناد يفرااز تار   نهيپر هز ،یاصالح یها تکحر یبرا

بهبودهاا و   یاما آنچه ارزشمند و پر بهاست ماندگار ،ر استيبازگشت پذ
 .د آمده استيپد یها یخوب
اطالعات در ساازمان   فناوری یاصول یریارگکبه  یردهاکارکاز  یکي

 غالبااً  ،فنااوری ن يا د آماده در بساتر ا  يا پد یه رشاد و بالنادگ  کآن است 
 .شود یريزگشت ناپذو با ید واحد وصف ماندگارتوان یم

ت مناابع  يريسازمان و ماد  یزير برنامهه نظام ک یزمان ،به عنوان نمونه
ه پاس  کا تصور نمود  توان یم چگونه ،ردیگ یل مکش فناورین يدر بستر ا

جااد شاده بار    يت ايريو نظام ماد  یزير برنامهنظام  ،سازمان یاز آن با بقا
 .ت سابق بازگردانده شودیبه وضع ،فناورین يا یمبنا
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ان يت روابااط بااا مشااتر يريو مااد یارتباطااات بازرگااانه کاا یزمااان
(Customer Relationship Management)  اطالعاات   فنااوری بر اساس

ت گذشاته بااز   ین حالت به وضاع يتوان سازمان را از ا  ینم ،استوار گشت
 فنااوری ه کا ز یا نهاا   حاوزه ن يتر تیم اهمکو ن يتر در ساده یحت .گرداند

در  ،شاود  مای  یساازمان  یهاا  بخاش  ايا  یعناصر انسانن یاطالعات جانش
نه  ،رفته باشديو محاسبه شده صورت پذ یاصول ینین جانشيه اک یصورت

 یبارا  یا ران ارادهيان ماد یا گردد و ناه در م  یم سازمان به حالت سابق باز
 .ردیگ یم لکت سابق شیبازگرداندن سازمان به وضع
رخاناه و  یدب ،یحقاوق و دساتمزد و پرسانل    ،یبه عنوان مثال امور مال

ن يا ا ،اطالعات منتقل گشت فناوریبر  یسازمان اگر به نظام مبتن یگانيبا
 .است یريو بدون بازگشت پذ یانتقال معموالً دائم

 ERP یف مفهومیتعر
 کيا ت در یا از و مشغول فعالی  منابع مورد نیلکپارچه بر کيت يريمد»

بادون   یها تیحذ  ارتباطات زائد )فعالجاد ارتباطات الزم و يا ،سازمان
ش رانادمان و  يتاً افازا يه نهاک یو درون سازمان ین بخشیارزش افزوده( ب

ل ساازمان را باه هماراه خواهاد     کا ز یا و نهاا   از بخش کيهر  یور بهره
ساازمان و اساتفاده از    یتجاار  یهانديفراز بر کن مفهوم با تمريا .«داشت

ن يه بهتار کا  ین معنا يباد  .ردیا گ یما  ( صاورت Best Practiceبهروش )
و  یق بررسا يا از طر ،ا صانعت ياز هر سازمان یات مورد نیها و عملنديفرا

ع مشاابه در  يو صانا  هاا  سازمانر ي( در ساBenchmarking) یالگو بردار
 ،در ساازمان ماورد نظار    یزير طرحت و یفعال یشده و مبنا يیشناسا ،ایدن

  (V.Altekar, 2000, P10). ردیگ یقرار م
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 ERP یابزار فیتعر

 یهاا  ه از مااژول کن  قابل توجه يم و با هزیحج ،یوتریامپک یستمیس»
ل شاده  یکتشا  هاا  ساازمان در  یپارچگکيجاد يجهت ا یمتعدد یافزار نرم

ت يريمد ،شرفتهیپ یاطالعات یها ینولوژکستم با استفاده از تین سيا .است
 لیرا تساه  نتارل آن کت و يپارچه بر منابع سازمان و هداکي یزير برنامهو 
تا  قابال   کن نيب مهمتار ین ترتي( به اMarkus & Tanis,2000) «.کند یم

ه جهات  کا ن اسات  يا ا ،ERP یو ابزار یف مفهومياستنتا  از هر دو تعر
ر يا از ز کيا هار   یسات يابتادا با  ،ساتم یس کيا در  یپارچگکيبه  یابیدست
و منساجم شاده و    کیساتمات یس ،در داخل خودها  آن یو اجزاها  ستمیس

ساتم  یس کيا جدا از هام در   یها هيو الها  ن بخشيا یپارچگکيسپس به 
 ۹ل شاماره  کشا  .ستم اقادام نماود  یآن س یتجار نديفراجامع و در قالب 

 .دهد میرا ارائه  ERP یها ستمیس یر عموميتصو
 
 
 
 
 
 
 

  ERPهای  : تصویر عمومی سیستم3شکل شمارة 

SOURCE: Rahul V.Altekar, January 2000 Enterprise wide 

Resource Planning 
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 یهاا  بخاش  از ERPجاامع   یها ستمیس ،شود می ه مالحظهکهمانطور 
 یهاا  بخش ول شده است یتشک ید، فروش و منابع انسانی، تولیمال یاصل
، و نقال  حمل سازمان شاملات یر عمليسا یه برایشامل توابع اول یگريد

ن يا ا یت اصال یخاصا  رد.یا گ یم ز در بریرا نت یفیت کيريمد و ینگهدار
ساتم  یات مختلاف س یو عملها  بخش یکپارچگيو  ی، هماهنگتمحصوال

 برند. یم بهره مشترک یا ر ساخت دادهيک زياز  یاست که همگ

ERP ؟ش دهدیرا در سازمان افزا یور بهرهد توان یم چگونه 
ات یا انجاام عمل  اساتاندارد شاده   یهاا  و روشهاا   ساتم یس یریارگکب

 یستمیخود نگرش س یارهاکه به کآورد  یم ان را فراهمکن اميا یسازمان
 .میسازمان را بهبود بخش یردهاکعمل یق چگونگين طريداشته و از ا
 و گساترش  شود می ین روش در سازمان بوميه استفاده از اک یهنگام

ر جهات  ن روش دينندگان از اکو استفاده ها  گروه یاعضا یتمام ،ابدي یم
زماان و بهباود    ،هیا ماواد اول  ،ناان کارک ،هياز سارما  یعات ناشا يحذ  ضا

 .ردکت خواهند کحر یسازمان یها تیموقع
و تار   سااده  ،متار کنا   يباا هز  ،عتريسر یب مشاغل سازمانین ترتيو بد

 .به انجام خواهند پرداختتر  منيا
و شاناخت   یب شناسا ینوع آس کي ERP یاده سازیه نوعاً پکاز آنجا 

ها ناد يفرار بهباود  یه ماا در مسا  کا  یوضع موجود را بهمراه دارد لذا موقع
ها را باه  ناد يفرااتفاقاات حاادث شاده در     یا شهيعلل ر ،مینک یم تکحر

 یبرخا  ،میده یم اهشکرده و اثرات آنها را ک يیشناسا کیستماتیروش س
اهش خطاها و بهباود  کدر  یق سعين طرير داده و از اییرا تغ ها تیفعال از
 .ميینما یم هانديفرا
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ل يا باه قارار ذ   در سازمان ERP یاده سازیحاصل از پ جياز نتا یبرخ
 :ده استيفهرست گرد

دن جهات تباادل اطالعاات    ینه و بهبود بخشيدر هز يیصرفه جو .۵
 از حمل و نقل( یناش یها نهياهش هزک)

ار یا بسي یرارکف تيه وظاک یهنگام ،یانسان یاجتناب از خطاها .۹
 ده است  یچیپ

 فياهش خطاها و زمان انجام وظاکل یبدل یمال يیصرفه جو .۴

 فه  یوظ کيفه در ین وظيچند یادغام و هماهنگ .۳

 یسازمان یو اثر بخش يیارآکدن یبهبود بخش .۱

ق اطالعاات  يزائد از طر یهانديفرااهش کو  یانیت ميريبهبود مد .0
 دتریمف

 سازمان تيريدر مد يیز زداکن تمریدر ع يیز گراکجاد تمريا .۳

   ها سازمانر ين دوایب يیایجغراف یحذ  فواصل و مرزها .2

 نانکارکن یت در بکگسترش فرهنگ مشار .۲

 ین جز  سازمانيترکوچکن در یر  تتمیرد زنجکياعمال رو .۵6

 یت خدمات عمومیفیکو  یور بهرهش يافزا .۵۵

ت يارائ  خدمات و جلب رضاا  نديفراو  و ینترل و نظارت بر شک .۵۹
 یمشتر

شاور در ساطح   ک یاقتصااد  یمؤسسات و بنگاهها یريرقابت پذ .۵۴
 یو خارج یداخل یبازارها

 نیر  تتمیزنج یها تیفعال یور بهرهش يافزا .۵۳

 سازمان ها یتيرياهش سلسله مراتب و ارتفاع هرم مدک .۵۱

سان کيشتر امور و یت هر چه بیو شفاف یمواز یها سازمانحذ   .۵0
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 ها تیفعال یساز

 ار در سازمانکسب و کد يجد یها توسعه و گسترش فرصت .۵۳

در استفاده از تمام منابع در سراسر  یو اثر بخش یور بهرهش يافزا .۵2
 سازمان

3 یه مدل کمپانیبر پا ERP-Mediaبه  ینگاه
SAP  

باازار   یو ساهم بااال   SAP ین بخش به اعتباار تجاارب کمپاان   يدر ا
 ،مزباور  یمپاان ک ITبر  یمبتن یها راه حلو  یافزار نرممحصوالت  یجهان

 mySAP یافازار  نارم ( در نساخه  Media Solution Map) MSPمادل  

Media  قرار گرفته است یبررسمورد (www.sap.com.) 
از  یديا ، نسل جدmySAPصوالت مح یمعرف با هکر است کالزم به ذ

 یتجاار  یهاا  ناد يفرا یکیت الکترونيريمد یبرا یکامل تجار یها ستمیس
 وجود آمده است.به  سازمان

ده يا ان گردیا ن بیچنا  MSPمادل   یهاا  تيارائه شده مز یدر اسناد فن
 است:

 یتجرباه شاده از ساو    ( وBest Practiceبهروش ها)مدل برگرفته از 

                                                                                                        
Mannheim ، در شاهر IBMران ي، پانج تان از ماد   ۵۲۳۱-۵۲۳۹حادود   یدر سالها. ۵

معارو  اسات. هاد      SAP ناام  باه  اماروزه  که کردند یگذار هيپا را یستمیس آلمان،
کپارچاه  ي یهاا افزار نارم د یا (، تولSAP AGا هماان شارکت  ي) SAPن شرکت یموسس
 یکا يد ین، سبب تولیه موسسیده اولين ايبود. ا یبزرگ صنعت های سازمان یبرا یتجار

بزرگ  های سازمانکرد يکه رويد به طوريجهان گرد افزاری نرمن محصوالت ياز مهمتر
 ر داد.ییتغ یاطالعاتهای  ستمیو استفاده از س یاده سازیرا نسبت به پ

SAP  کوته نوشت عبارتSystem Analyses & Programming .است 

http://www.sap.com/
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 .باشد یم شرو و موفق در صنعت رسانهیپ یها سازمان
 سازمان رساانه را پاساخگو باوده و     یازهاین یاديزان زیمدل به م

 .  باشد یم بودن را دارا مبنا یت مشتریقابل

  یهاا افزار نارم ک راه حل بسته نبوده و امکاان اتصاال باه    يمدل 
 ز دارد.یروسافت را نکيس مایمکمل و محصوالت آف

 MSPاربرد کا ه ساازمان باا   کا دارناد   یما  دآورندگان مادل اعاالم  يپد
گار ساو در   يساو و از د  کيا از  یاقتصااد  یهاا  د در بازار رقابات توان یم

د و سارعت عمال الزم را   ينما یساز کان خود چابيبه مشتر يیپاسخگو
 ت سازمان رسانه بدست آورد.يريدر مد

 ر عرضه شده است:يس عمده بشرح زيمدل مشتمل بر پنج سرو
 (Enterprise Managementت سازمان)يريس مديسرو .۵
 ( CRMان)يت ارتبا  با مشتريريس مديسرو .۹

 (Productionد)یس حوزه توليسرو .۴

 ( Media Asset Management)یا رسانه منابعت يريمدس يسرو .۳

 (Business Support)یبانیپشت یها سيسرو .۱

  ت سازمانیریس مدیسرو -3
فرايند کلیاه کارکردهاای مجموعاه ماديريتی      ۱قالب س در ين سرويا

هاای اساتراتژيک ساازمان،     آورد. دسترسای باه داده   سازمان را فراهم مای 
گیاری از   تصامیم  های مديريتی وضعیت کسب و کاار، کماک باه    تحلیل

ها، اطالع از وضعیت بودجه و  های پشتیبان، ارزيابی هزينه طريق ارائه داده
 کند. وضعیت درآمدهای سازمان را پشتیبانی می
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 ده اسات. يا ح گردير تشار يا ز یناد يفرادر نقشاه   MSPات مدل یجزئ
 (۴ل شماره ک)ش

Workforce Planning & 
Alignment Accounting 

Business 
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Decision 
Support 

Business 
Analytics 

Strategic 
Enterprise 

Management 

Customer 
Service 

Order 
Fulfillment Distribution Business 

Transaction 
Sales 

Planning 
Customer 

Engagement 

Customer 
Service 

Order 
Fulfillment Distribution Business 

Transaction 
Sales & 

Distribution 
Planning 

Customer 
Engagement 

Customer 
Service 

Order 
Fulfillment Distribution Business 

Transaction 
Sales 

Planning 
Customer 

Engagement 

Supply Chain Managment 
Media Object 

Editing & 
Composing 

Media 
Production 
Controlling 

Media 
Production 
Planning 

Media 
Content 
Planning 

Royalty Accounting Rights Management Content 
Management 

License & 
Rights 

Procurement 

Fixed-Asset Management 
Treasury/ 
Corporate 
Finance 

Management 

Financial 
Supply Chain 
Management 

Procurement 

Human 
Resources 
Operations 
Sourcing & 
Deployment 

  MSP یندیفرامدل نقشه  :1 ل شمارةکش

 انیت ارتباط با مشتریریس مدیسرو -3
 ها، یغات و آگهیل تبلیاز قب یه به خدمات مهميال سهس در ين سرويا

دات یا تول یت معنویکف و مالیت حق تالیارائه محصوالت رسانه و وضع
 پردازد. یم رسانه
 یابيا بخاش بازار  یهاا  تیا فعال ن محصول باه يا CRMار بخش کراه
ع توجاه داشاته و   يا توز یفروش، معامالت و چگونگ یزير برنامهرسانه، 

در  .کناد  یما  تيريان خود را هم ماد يانجام سفارشات و خدمات به مشتر
به سازمان رساانه   یمشتر یدسترس یارتباط یارهاکن محصول همه راهيا

ت یا ق فعاليا محصاوالت از طر  یابي(، بازارCall Centerز تلفن)کشامل مر
 ( وجود دارد.webق وب)ياز طر یابيان بازارکابان و اميبازار
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 دیس حوزه تولیسرو -1
د محصاول  یا ه در تولکا  يیهاناد يفراه یا لک mySAP Mediaمحصول 

مثل سااختار   یاتین مراحل از جزئيا .کند یم یبانیرسانه نقش دارند را پشت
ن يد و تادو یا ، اطالعاات تول یزيا ر طارح و تاا   شاود  می محتوا آغاز یده

 یکا يزیع محصاول ف يا ابد و در انتهاا باه پخاش و توز   ي یم محصول ادامه
 ابد.ي یم خاتمه

ز در نظر ید نیل عوامل و منابع تولکت يريمد افزار نرمن ين در ایهمچن
د، ارائه یمنابع تول یزيو بودجه ر یزير طرح یها تیفعال گرفته شده است.

د را یا ره تولیا اربران زنجکا ه یا لکگار  يان دیا پروژه و به ب یلما یها لیتحل
 د.ينما یم یبانیپشت

 یا رسانه مناب ت یریس مدیسرو -4
( در Content Management)رساانه   تاال یجيد یه محتوایلکت يريمد

ت حق اساتفاده  يري، مدارائه خدمات صدور مجوز ها، ویآرشو ها  تابخانهک
ه کاز محصوالت یمربو  به حق االمت یها یو گواه تالیجيمجاز از منابع د

 یهاا  سيه سارو یا لک( و web Authoring) شوند یم در بستر وب عرضه
 شده است. ینیش بین بخش پيمرتبط با ارائه محتوا در ا

  یبانیپشت یها سیسرو -5
 یتورهاا کت فايريبه سازمان رسانه در ماد  mySAP Mediaمحصول 

 کن و تادار ی(، تاام HRM)یانسانت منابع يريمد .کند یم کمک آن یدیلک
، یماال  تيري(، مدTreasury)ی(، خزانه دارProcurementاز)ینمنابع مورد 

 ها. کسينترل رکنطور یو هم ینگينترل نقدکثابت،  یها يیت دارايريمد
ن امکاان را  يا ا ساازمان به  افزار نرمن يا، شود می ه مالحظهکهمانطور 
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از  یاریو هماهنگ نموده و بسکپارچه يخود را  یها تیفعال داده است که
نه بار کاه منجار باه باروز اشاتباهات و       يو هز یدست یها هيها و رونديفرا
کاه   یگار يت دیا ناد. قابل يرا حاذ  نما  شاود  میدر روند کار  يیها یکند

چناد   یکه در شارکتها آناست برخوردار آن  از mySAP Mediaمحصول
ت را دارد ین قابليرا ايرد زیمورد استفاده قرار گ ید براحتتوان یم زین یتیمل

ن ومقاررات  یقاوان  ،ایا مختلاف دن  یزبانهاا  ،یمختلاف پاول   یها که واحد
 .ن کشور را برآورده سازديمختلف چند یها یازمندینگوناگون و  یاتیمال

 گیری نتیجه
 یهاا  یژگا يل سرعت، دقت و صاحت از و یاز قب يیها امروزه شاخص

ند. اشاره به يآ یم بشمار ها سازمانگر ياز د زه و برجسته سازمان رسانهیمم
کاه باه    یکسا ، باشاد  یما  یاریبسا  یها تیواقع یاين ضرب المثل، گويا

اس کانعبرد. در مورد  یم برابر سود دو ،کند یم ا به موقع عمليسرعت و 
و واقعاً به شاکل   ودن نفر بید اولينطور است، بایز همیندادها يو رواخبار 

 د.رک یرسان اطالع یقابل اعتماد
و ها  افتن راه حليازمند ین یطین محیدر چنها  ن شاخصيبه ا یابیدست
د یااتول ،یه بااه نااوآورکااالت اساات کد مقابلااه بااا مشاايااجد یهااا روش

بهبااود  .دارد ید بسااتگيااجد یهانااديفراارائاا  خاادمات و  ،محصااوالت
 فنااوری از  یریگ بهرهد با يجد یزات اداریتجه یریارگکب ،ارک یها روش

ارها و خدمات در حاداقل  کت یمکت و یفیکتا  شود می اطالعات موجب
 یزيا ر برنامهستم یاستفاده از س .نه انجام شودیالزم و به یها نترلکزمان با 

شامل  یاریج بسيسازد تا نتا یم ان را فراهمکن امي( اERP) یمنابع سازمان
ارتقاا    ،ارکا  یرویا ن یاهش خساتگ کا  ،ها نهياهش هزک ،تیش شفافيافزا
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ار و کا انجاام   یهاا        اصاالح روش  ،تيرينان و مدکارک یشغل یها مهارت
  .ديسازمان فراهم آ یگر برايد یاریو بس یسودآور

 مناب 
 ی  تحاول ادار ينشار  ،هاا  روش یو بررس یسازمان یور بهره ،زيپرو ،یسیبلق. ۵

 ۵۴۳۹ ،۲و  2شمار  
 ۵۴2۵بهار  ،انتشارات فروزش ،سازمان یايت پويريمد ،ناصر ،فرهمند یفقه. ۹
  تحول ينشر ،یدر بستر توسع  سازمان یتوسع  منابع انسان ،ناصر ،یرسپاسیم. ۴

 ۵۴2۳بهار  ،۳2شمار   یادار
ز آمااوزش و کاامر ،یاصااول و فنااون مستندساااز ،محمدرضااا ،پااور شاامس. ۳

 ۵۴2۹ ،رانيا یقات صنعتیتحق
 ۵۴۳۲ ،تهران ،یور بهرهتابچ  واژه نام  ک ،رانيا یور بهره یسازمان مل. ۱

6. John Richardson, Mixing ERP and document Technology, Jun 
1999, Vol 13, No 6 
7. Rahul V.Altekar, January 2000 Enterprise wide Resource Planning 
8. http://www.sap.com SAP for Media 
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 میریبگ یسازمان را جد در کیترونکال اتباتکم سامانه یاجرا

ت گردش یریون مدیبر طرح توسعه اتوماس یاجمال مرور»
 «اتبات سازمانکم

 و نظارت یزیر برنامهمعاونت  اطالعات فناوریر یمد ان؛ید رضائیسع

 9121خرداد ماه سال ما، ینامه صدا و س هفته
 

اتباات در دولات و   کون و گردش میسامانه اتوماس یانداز راهموضوع 
ماورش   یادار یعاال  ین جلساه شاورا  ینود و سومبه  وابسته، یها سازمان

 یزيا ر برناماه ت و يريشنهاد سازمان ماد یبنا به پگردد.  یم باز ۵۱/۳/۵۴2۵
 یابیسوم توسعه، بمنظور دسات  برنامهشور در جهت تحقق اهدا  قانون ک

و  یاجتمااع  ،یمختلف اقتصااد  یها بخش ق و بهنگام دریبه اطالعات دق
 امور، بهبود ارائه یع در اجراي، تسرها تیفعال ونیق اتوماسياز طر یفرهنگ

در  یریگ میتصمت یفیکش يثر نظم و دقت و افزاکخدمات به مردم با حدا
 هاا،  ناه ياهش هزکا ن ی، همچنیرحضوریخدمات غ سطوح مختلف و ارائه

ع و يجاد گردش سار يا مختلف، یها بخش در یو اثربخش يیارآکش يافزا
 تحقاق دولات   یو در راساتا  يای اجرا ین دستگاههایح اطالعات بیصح

 د.يگردب يتصو یکیترونکال
ن مهم همات گماارده و   يبه ا یاریبس یها سازماننون کاز آن زمان تا 
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رنادگان  یان و خادمات گ يسطح ارائه خدمات خود را به سطح مشتر یحت
 اند. دهیبخش ز ارتقا یخود در جامعه ن

ساتم  یدر س یکیترونکال یدارکخدمات بان ز مجموعهیشاهد مثال آن ن
 یها جاد درگاهياست با ا یه چندک باشد یمها  یا شهرداريشور و ک یکبان

روناد   یریا گیان پکا ، امیاطالعاتپارچه کي یها ستمیو استقرار س یارتباط
ده اساات. یااساار گردانیم یو یرا از راه دور باارا یپرونااده مشااتر یادار

 ارند.ین دست بسياز ا یموارد
ن يا همگاام باا ا   یسات يبا یما  زیا ن یدر رساانه ملا  هاا   فناوریشرفت یبا پ

م تاا  ي( باردار ITاطالعاات )  فنااوری ناه  یدر زم یبزرگا  یقادمها  ها، شرفتیپ
 (.E-org) میسامان ده سازمان را در بخش بخش کیترونکت اليريم مدیبتوان

 یخيوه کبه  یاديتا حد ز یالت سازمانکه مسائل و مشک یتیدر وضع
 فنااوری باه   تاوان  یما  ر آب پنهاان شاده،  يا ه بخش اعظام آن ز کماند  یم

الت پنهاان  کان شادن مشا  يه به نماکست ينگر یاطالعات به عنوان ابزار
اطالعاات   فنااوری ب، ین ترتيد. به اينما یم کمک یساز سازمان و شفا 

 شاود  مای  سازمان یها تیگر قابلينه از دیاستفاده به یبرا یل به بستريتبد
 ارائه شود. یتر یق آن محصوالت و خدمات عاليتا از طر
 یهاا  اطالعاات و توساعه ساامانه    فنااوری د بحاث  يا ن منظور بايبه ا
 یتلقا  -یبانیصرفا پشتو نه  -یا هيت سرمایفعال کيرا به عنوان  یاطالعات

رد کا نه ينهاد تال را در سازمانیجيفرهنگ د سته،يشا یزير برنامهرده و با ک
ثر کحادا هاا   تیا موقع وهاا   ردن آن از هماه فرصات  کا  یاربردکا  یو برا
  به عمل آورد. الزم را یبردار بهره

 یاتبات ساازمان کگردش م نديفراچند  یليبه اعتقاد نگارنده، بنا به دال
ن يا ه اکا برخوردارناد. اول آن  یمنحصار باه فارد    یژگيو از ها سازماندر 
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ناان را در ساطوح   کارکه یا لک اربر بزرگ دارد وکدر سطح سازمان  نديفرا
ار باا  کا متعدد در بر گرفته و موجب ارتقاا  فرهناگ    یها هيو ال یسازمان

 .شود می نانکارکن یانه در بيرا
ردن کا د ضامن آشانا   توانا  یم ،کیترونکاتبات الکسامانه م یریارگک به

ناه  یت آن، زمیا اهم کبه در کمکون و ینان سازمان با فرهنگ اتوماسکارک
بوجاود  در ساازمان  ها  ستمیر سيسا یریارگک رش و بهيجاد و پذيا یرا برا

 د.ورآ 
و  یاطالعاات  یهاا  ر ساامانه يباا ساا   کیساتمات یبعد از آن ارتباطات س

و  باشاد  یما  ز برخوردارین ت باالین از حساسیطلبد، همچن یم را یاتیعمل
را از نظار   یا قابل توجاه  یها يیون آن در دراز مدت صرفه جویزاسیانکم

 کاوراق و اسناد و مدار یان نگهدارکاغذ و جا و مکدر مصر   یا نهيهز
 بدنبال خواهد داشت.  سازمان یبرا

هازار بارگ    ۱6 یگاان يبا یبارا م، یه بادان کاز لطف نباشد  ید خاليشا
از یا نات ن یابکل يا فا ۵6ن و کا زون ۱66پوشاه،   ۵666به حدود  A4اغذ ک

حافظاه   ین حجام اساناد رو  يا زه ایانکا ستم میه در سک یم در صورتيدار
ار یبسا  یا ناه يبا هز A4به اندازه نصف برگ  CD کيصرفاً در  یوتریامپک
 خواهد بود.  یاغذ، قابل نگهدارکتر از  یار طوالنید بسین و با عمر مفيیپا

 یو عماوم  یاصال  یهاناد يفرااز  یکا يمزباور   ناد يفرا اسااس، ن يبر ا
راه  کيا به عنوان آن را  یسامانده یستيبا یم د ويآ یم سازمان به حساب

ساتم جاامع   یتحقاق س  یمناساب و الزم بارا   یبعنوان بستر یحل سازمان
 الت گساترش کر موانع و مشا یرده و با تدبک یتلق یجد یادار ونیاتوماس
 یهينماود. باد   یزير برنامهو در جهت رفع آن  يیدر سازمان شناساآن را 

 تيسااامانه مزبااور، مساااعدت و جااد یراهباار ینااونکاساات در مقطااع 
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و  یجااد تحاول در نظاام ادار   يساازمان را در ا  یزيا ر برناماه  یهاا  بخش
 از دارد.ین یرسان خدمت
اساتقرار ساامانه    یما، بارا یه در ساازمان صادا و سا   کا اسات   یچند
 یگاذار  هيسارما و  یزيا ر برنامه اتبات،کگردش مو ها  رخانهیون دبیاتوماس
 افازار  نارم ساازمان انجاام شاده و     یبخش فنا  یاز سو ارک یافزار سخت

 ده است.يه گردیتعب کیترونکاتبات الکت گردش ميريمد
 یهاا  از سامانه مزبور، در معاونات  محدود یبردار بهره هکاست  یگفتن
 یده و در تعاداد يگرداست سازمان آغاز يو نظارت و حوزه ر یزير برنامه

 ز در حال اقدام است.یگر نيد
ت يريازمناد ماد  یت افازار ساامانه مزباور ن   يريماد  یت کنونیدر وضع

اسات، و   کبه اهدا  مشتر یابیدست یبرا ت همه جانبهيو حما گرا تحول
 اطالعاات را  فنااوری ز سازمان و يبرنامه ر یها بخش ن امر حضور همهيا
 طلبد.   یم

ر و مؤثر و یبه نحو فراگ اطالعات فناوری یریارگکبه  ،شود می ادآوري
و  یزير برنامه، یتيرياز در سطوح مدیمورد ن یها ستمیو توسعه س یطراح

از  در ساازمان  یور بهاره ارآمد در جهت ارتقا  و بهباود  ک یاتخاذ روشها
 .باشد یم افق رسانه یجمله اهدا  مندر  در سند راهبرد

اسات، اماا    یزیشگفت انگ یایدن تالیجيد یایو فرجام سخن آنکه، دن
که امروز ماا را در   فناوری یاز کاربردها یاریست. بسیناشناخته و مبهم ن
 یساابقه، امار  هاا   گر باا ساال  يد یدر کشورها کند یم کشورمان ذوق زده

 شوند. یم یتلق یعاد
ت و یا ماا در مرحلاه طفول   یها سازماناطالعات نوع  فناورینه یدر زم

، روز ارکا انجام  یسنت و یدست یها روشن حال یو در ع سر بردهه رشد ب
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 یا ن توساعه یه چنا ک یصورت . دردننار یمتر  و عقب  عقببه به روز ما را 
ه چگوناه  کاطالعات به ما خواهد آموخت  فناوری در سازمان آغاز شود،

آنها راه حل مناساب   یم و براینک کرده، آنها را درکر کراجع به مسائل ف
توساعه   یبارا  یزيا ر برنامهازمند یت نین موقعيدن به ایرس یم. ما برایابیب
 زمان بر است. یه خود امرکم یاطالعات هست فناوریر کتف

 «يیوفاکو شاا ینااوآور»سااال  یکاایه بااه نکاام یهساات یدر آغاااز سااال
، جوانااه یت و همکاار يم تاا بااا جاد  یوشا کب ده اساات.يا گرد ینامگاذار 
 م.يوفا سازکبارور و ش ،یون را در سال نوآوریاتوماس
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شور ک یما در خدمت اصالحات اقتصادید صدا و سینقش جد
 بعنوان رسانه توسعه بخش

 9121اسفند ماه  92تا  99 -ش رسانه و اقتصاد ین همایسوم

سازمان توسعه  یتجار یزیر برنامهدفتر ژه یار ویدست؛ انید رضائیمهندس سع

 رانیتجارت ا
 

 ده یچک
گونااگون   یهاا  یو باروز دگرگاون  هاا   فنااوری ، توسعه یجهان یفضا

ن کشور را به سامت اصاالحات   یشور، مسئولکمنبعث از روند توسعه در 
ساوق داده اسات. ساازمان صادا و      یتحول ساختار اقتصااد  یها طرح و
و  یما به عنوان رسانه توسعه بخش که به شدت در بخاش آگااه سااز   یس

ار ساازنده و  کسب و ک یفضا یو رونق بخش یار عمومکاف یارتقا  بخش
ن نوشاته ماورد توجاه قارار گرفتاه و      يا نقش برجساته دارد، در ا  یرقابت
جاد شده يط ايشرا مواجهه آن با ین رسانه برایمسئول یکه از سو یریتداب

 اند. الزم است مورد اشاره قرار گرفته

ت یساله،رساانه توساعه بخاش، مسائول     ۹6 اناداز  چشام ها:  دواژهیکل

ام، ساالمت  یا ت پيري، ماد یار عماوم کا اف ،ی، اصالحات اقتصادیاجتماع
   یاجتماع
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 یطرح اصالحات اقتصادبه  یچه ضرورت -3
ن موضاوعات  يزتار یاز بحث برانگ یکي یو اجتماع یتحوالت اقتصاد

 یه در مورد آن اخاتال  نظرهاا  کاست  ینونکشورها در عصر ک یفرارو
بر ابعاد  نديفران يگسترده ا یامدهایآثار و پ یوجود دارد و بررس یاریبس

و  ی، اجتمااع ی، اقتصااد یاسا یاز جملاه آثاار س   یات انساان یا مختلف ح
مختلاف را باه    یهاا  شاه در حاوزه  يآن توجه خاص صاحبان اند یفرهنگ

 رده است.  کخود جلب 
. شاود  مای  تفاا کا یط موجود، به مثاال يافت بهتر شرايو در کجهت در

تصور  توان یم را یسه نوع مدل زندگ ینیا هر سرزميو  یهر سازمان یبرا
(۵)رد:ک

 

، سرنوشت جامعاه در اساارت   ین نوع زندگي: در ایاهیگ یزندگ -۵
، و شود می اشته شده سبزک یاست. اگر باران ببارد، بذرها یعیحوادث طب

 ست.یاز خود ن یاری. اختشود می کز زرد و خشیاگر نبارد همه چ
ا جامعاه  يا ، همچناان ساازمان   ین نوع زندگي: در ایوانیح یزندگ -۹

ات یا استمرار معاش و اداماه ح  ین براکیر حوادث و مقدرات است. لیاس
ن وجاود، در برابار   يا باه دسات آورد. باا ا   موت يتا ال کند یم خود تالش

 دفاع است. یب خار  از خود یروهاین
ر ی، حوادث و مقدرات تحت تاثین نوع زندگي: در ایانسان یزندگ -۴

نتارل و  کت باوده و اماور تحات    يريت، برنامه و مدیشه، خالقيقدرت اند
ناده و  يآ یه بارا کن سازمان و جامعه است ين وجه، ايت است. در ايهدا
 رد.یگ یم میخود تصم یزندگ تیفیک

از  یا شاور ماا، دوره  کان گذشته در یسال یتوسعه ط یزير برنامهه يرو
 یرده و پشت سر گذاشاته اسات. دوران زنادگ   کرا تجربه  یاهیگ یزندگ
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ج وارد يه به سرعت پشت سر بگاذارد و باه تادر   کرود  یم زیرا ن یوانیح
توساعه در   یهاا  ن برناماه يه و تادو یا خود شود. ته یانسان یدوران زندگ

ت ينتارل و هادا  ک یبارا  کياساتراتژ  یزيا ر برنامهل به یشور در جهت نک
 ش رو است.یپ یها سرنوشت خود در سال

ز یا ن اجمااع ن يا ران، ايا ارگزاران  .ا.اکا ن نخبگان و یگر، بيد یاز سو
ازمناد توساعه هماه    یز، نیش از هر چیران امروز، بيه اکحاصل شده است 

جز عباور از   ی، راهیو انقالب یان آمال اسالماروکدار است و يجانبه و پا
 افته را ندارد.يران توسعه يا

 ۵۴2۴تاا   ۵۴02ران از ساال  يا نظام  .ا.ا یاصل ین رو، استراتژیاز هم
ران يالن پنج ساله بوده است. مسائوالن و ماد  کتوسعه در قالب سه برنامه 

 یجهاان  یا شاه يد باا اند يا ناده نگراناه با  يو آ یت اصاول کحر یدولت برا
ا توساعه  یا قابال طارح در دن   یخود را با اساتانداردها  یها دهيو ا ها طرح
 دهند.

چند دهه گذشاته، عاالوه بار عامال اطالعاات و       یدر تحوالت جهان
اسات  یچون اقتصاد، س یگريد ی، پارامترهایرسان اطالعن ينو یها فناوری

اناات حمال و نقال، مهااجرت، تجاارت      ک،امی، تباادل فرهنگ یالمللا  نیب
 را یا و منطقه یالملل نیب کست، منافع مشتريط زیقوق بشر، مح، حیجهان

 نام برد.  توان یم
ک يا فاوق، خاود باه     یها دهياز پد یاریات بسیل جزئیاش و تحلکنک

کاه از   یبحثگردد.  یم بر یاجتماع «دهیچیپ»ط يو شرا یاقتصاد «قتیحق»
 یهاا  هيا نظر عماده اگار  ه کا وتاه سخن آنکاست. رونیمقاله ب نيحوصله ا

ک نکته هم يتنها در مورد شوند،  یر آن بررسیو غ یاسالمتوسعه اقتصاد 
در ساالمت اجتمااع و نقاش     یت مساائل اقتصااد  یا باشند، اهم یم دهیعق
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 شد.ک یم رياقتصاد سالم را در سالمت افراد جامعه به تصو کي یاساس
به جهات  بر جامعه در زمانه خود،  یاله ت فرستادگانيريبه مد ینگاه

ه کا  ،در همه ابعاد جامعه و انسان اسات  یر اصالحات اقتصادیت تتثیاهم
تاا باا    کناد  یما  آغااز  یاصالحات را در بعد اقتصااد  )ع(وسفيحضرت 

  (۹).ديد دعوت نمایتحول اقتصاد فاسد به اقتصاد سالم مردم را به توح
در  یتحاول  یهاا  طارح  ن مهم به نوبه خود، ضرورت مطرح کاردن يا

در  یرو یهاا  با خواسات  یت جاریوضع ق دادنیتطب یحوزه اقتصاد برا
رسااخت  يکاه ز  یمختلفا  یتوجاه باه نهادهاا    ده است.یش کشیرا پ یرو
از  یکا يما در زماره  ی، سازمان صدا و سا دهند یم تبادالت را شکل یاصل
دات یا تمه ین نوشاتاربه برخا  يا رود کاه در ا  یما  به شمارها  نيتر یدیکل
 یماورد انتظاار جاار   ط ين نهاد با شارا يهمسوکردن ا یده شده برایشياند

 پرداخته شده است.

 دیط جدیمواجهه با شرا یما براینقش صدا و س -3
صاورت   ه بهکران يدر ا یمل یها هيها و سرما ن ثروتيتر از بزرگ یکي

ه بناا باه   کا ما اسات  یپردازد، سازمان صادا و سا   یت میبه فعال یانحصار
، یرساان  اطاالع ، یمختلف اقتصااد  یردهاکارک یت خاص خود دارایماه
پوشاش   یران بارا يماد  یبناد  تياست. اولو یو فرهنگ ی، آموزشیغاتیتبل
 د نقاش توانا  یما  روز جامعه یها ردها در مقولهکارکن ياز ا کيهر  یعمل
ناد.  ک یشاور بااز  کت توساعه  يدر توسعه مباحث مختلف و در نها یمهم

و  یاجتمااع  یها را در مهندس م رسانهیتوان عظ س قدرت وک چیامروزه ه
و  یتاوب، صاوت  کم یهاا  ند. انواع مختلف رسانهک ینم ینف معتوسعه جوا

باه موضاوعات    یجاد توجاه ملا  يدر ا یقیعم یردهاکارک یدارا یريتصو
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شاور را  کموجود در  یها تیار و ظرفکند افتوان یم هستند و لذا گوناگون
ما، باه عناوان   ینند. سازمان صدا و سکت يهدا یمشخص یبه سمت و سو

ه باا  کا هاسات   ز، سالکمتمر تيريشور با مدک یا ن قدرت رسانهيتر بزرگ
بااال،   یغاات یتبل یها پردازد. درآمد یت میبه فعال یثابت یها هيها و رو روش

د و یا اد توليا ار زیت بسا یا متخصص، ظرف یانسان یرویاد نيار زیتعداد بس
 یونيا زياناال تلو کن ي، وجود چندیو استان ی، ملیالملل نیبابعاد  پخش در

ره بازرگ  کا یو پ یب داخلی، بازار بدون رقیتخصص و یعموم يیويو راد
 یما به عنوان دانشگاه عماوم یسازمان صدا و س یرا برا یطي، شرایسازمان

و  یبستر ساز یالزم برا یها تیه جمله ابزار و ظرفکجود آورده است بو
 یازهاا یهمساو باا ن   یو اجتمااع  یتوسعه اقتصاد یها طرح النکت يهدا

را بعنوان رسانه توساعه بخاش جهات     یجهان یها شرفتیپ روز جامعه و
 ار دارد.یرا در اختو رشد جامعه  یگسترش آگاه

 ما یصدا و سرد سازمان کارکن مرتبط با یاسناد و قوان -1
ما یو مقررات اداره نهاد صدا و سا  نیت قوانین بخش بلحاظ اهميدر ا

مجموعاه  باشاند،   یم م قانون را داراکه حکشور ک یر اسناد باال دستيو سا
  ن مرتبط آورده شده است.یاسناد و قوان

 ماین مرتبط با اداره صدا و سیقوان 1-3
ران )مصااوب ياا .ا. ا یمایقااانون اداره سااازمان صاادا و ساا الااف(

2/۵6/۵۴۱۲.) 
 یمایسازمان صدا و سا  یها برنامه یو اصول یلک یمش طقانون خ ب(

 (.۵۳/۳/۵۴0۵ران )مصوب يا .ا. 
 (.۹۳/۹/۵۴0۹ران )مصوب ي .ا.ا یمایو ساساسنامه سازمان صدا   (
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 یالعااده فنا   فاوق  نحاو  باه  مایاساسنامه و قانون اداره سازمان صدا و س
 یريچ تصویه هک ن شده استيسازمان تدو یکيزیت فيريدرخصوص مد

. اماا قاانون   شاود  مای ده نيا ها و شهروندان در آن د از رابطه دولت، رسانه
 یلیه تحقق خکرده است کن يرا تدو یله آديا یها ، دستورالعملیمش طخ

افتاه محساوب   ین دسات  یهاا  سال هناوز جازو آرماان    ۹۱ها پس از  از آن
 .شود می

 وساع را دارد و ر میت تفسا یبودن قابل یلیعلت تفص به یمش قانون خط
طور مثال مااده   رد بهکمتعدد را از آن استنبا   یهنجار یها یتئور توان یم
دانشاگاه   کيا د باه مثاباه   يا ما بایصدا و س»دارد؛  ین قانون اشعار مي( ا۱)

 ن مااده خاود  يا ا«. ناد ک کمک.. .و رشد جامعه یبه گسترش آگاه یعموم
 یو هاام تئااور یت اجتماااعیمساائول  یاز تئااور ید هاام شاخصااتواناا یماا

 (۴)بخش باشد. توسعه یها رسانه

 رانیو قانون برنامه چهارم توسعه ج.ا.ا یلک یها استیس 1-3
و مفااد قاانون برناماه چهاارم      یابالغا  یها استیبا مراجعه به اصل س

زه و یا جاد انگيو ا یمتعدد به فرهنگ ساز یه در بندهاک شود می مالحظه
م یو تقسا  اناداز  چشام به اهدا  مورد نظر در افق  یابیدست یبرا یعزم مل

 یشاور در بخاش اقتصااد   ک یرساان  اطالعو  یفرهنگ یها ف دستگاهيوظا
 (۳)اشاره شده است.

 رانیبرنامه پنجم توسعه ج.ا.ا یلک یاه استیس 1-1
سااله   ۹6دوره  اناداز  چشام ن پنجساال از ساند   یبودن دوم یش رویپ

 یلا ک یها استیمانند س یاصول یلک یها استیاز س یشور و ابالغ بعضک
 یجهاان  یتحاوالت ماال   یو برخا  یمقام معظام رهبار   یاز سو ۳۳اصل 
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 پنجم فراهم آورد.ن قانون برنامه پنجساله يتدو یرا برا یط مقتضيشرا
خ يمحاور در تاار   ۳۱برنامه پانجم در پانج فصال و     یلک یها استیس
 یده است. بررسا يشور ابالغ گردک یمقام معظم رهبر یاز سو ۹۹/۵6/2۳

ت یا و واقعهاا   یاز نوآور یکسند موصو  حا یانجام شده بر رو یاجمال
 (۱).باشد یم یو فرهنگ یاقتصاد یها ار در حوزهیبس یها ینگر

 ما)افق رسانه(یصدا و س یفیکسند توسعه  1-4
در صادا   ۵۴2۹-۴ یهاا  سال یسند افق رسانه ط یو طراح یارشناسک
ساازمان در   یتا کحر یات آن و اساتراتژ یا لکما انجام شده اسات و  یو س

 یفا یکن توساعه  ياست سازمان بعنوان راهبرد ناو ير یاز سو 2۳ن يفرورد
 ۴۹تاوب آن مشاتمل بار    کد و ساند م يا ح گرديما تشریسازمان صدا و س

رخاناه  یدب یبهشت ماه همان ساال از ساو  يبرنامه در ارد ۵۴۲و  یاستراتژ
 (0)افق رسانه سازمان منتشر شد.

ه کا  باشد یم مایصدا و س یسند موصو  از جمله اسناد درون سازمان
 یو اقتصااد  یاسا ی، سی، اجتمااع یبه موضوعات رشد و توساعه فرهنگا  

جاد يه بر ایکشور با تکد علم در یتول و یافزار نرمشور در جهت نهضت ک
 اشاره دارد. یمل ید، نشا  و خودباوریام

ر یسه با سایدر مقا یما در بخش اقتصادیرد صدا و سکعمل -4

 ها  بخش
 و ويدات رادیما در بخش تولیرد سازمان صدا و سکن بخش عمليدر ا

ن گازارش ساال   يباساتناد آخار   یدر حوزه مباحث اقتصااد  و یونيزيتلو
 (۳)شده است. ین سازمان بررسيا یافته از سويانتشار  ۵۴20
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 ک موضوعات چهارگانه و دهگانه یصدا به تفکد یکل تول 4-3
 ،یک به چهار موضوع فرهنگا ید شده در صدا قابل تفکیتول یها برنامه
 .است یو اقتصاد یاسیس ،یاجتماع

 یصادا در بخاش فرهنگا    یهاا  د برناماه یزان کل تولیم ۵۴20در سال 
 ۱ یدرصاد و اقتصااد   ۱/۵۹ یاسیدرصد، س 2/۳۹ یدرصد، اجتماع ۳/۴۲

 یفرهنگ یها ز برنامهیدهگانه ن یموضوع یدرصد بوده است. در طبقه بند
درصد( و علام   ۱/۵۲) یدرصد(، معار  اسالم ۳/۵۳) یبا موضوع فرهنگ

 .اند د را به خود اختصاص دادهیدرصد( از سهم تول 2/۱و فن )
 ،درصااد( ۹۳) یز بااا موضااوع اجتماااعیاان یماااعاجت یهااا در برنامااه
درصاد(   2/2حات ساالم ) يدرصد( و ورزش و تفر ۵6) یاطالعات عموم

 .اند را به خود اختصاص داده یاجتماع یها از کل سهم برنامه
 یهاا  ارزش ،درصاد(  ۳/0) یاسا یبا موضاوعات س  یاسیس یها برنامه

 اناد.  داشاته د یا درصاد( تول  ۱/۴) یخيدرصاد( و تاار   ۴/۹دفااع مقادس )  
 .د صدا را شاامل باوده اسات   یدرصد از کل تول ۱ز ین یاقتصاد یها برنامه

گااردد کااه  یماا بااا مشاااهده جاادول در موضااوعات چهارگانااه مالحظااه
 2/۳۹باا   یاجتمااع  یهاا  ن و برنامهيدرصد کمتر ۱با  یاقتصاد یها برنامه

   .اند د داشتهین سهم را در توليشترید، بیدرصد تول

 ک موضوعات چهارگانه و دهگانه یما به تفکید سیتولزان کل یم 4-3
در موضوعات  ۵۴20در سال  یونيزيتلوهای  د برنامهیزان کل تولیاز م

ی درصد، باا موضاوعات فرهنگا    ۲/۳۱ یچهارگانه، با موضوعات اجتماع
 یدرصد، با موضوعات اقتصااد  ۴/۵۱ یاسیدرصد، با موضوعات س ۲/۴۳
 .د شده استیبرنامه تول درصد ۲/۴
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ک موضوعات چهارگانکه در  ید صدا به تفکیزان کل تولی: م3ل شماره کش

 3136سال 

 
 
 
 
 
 
 
 
ک موضوعات چهارگانکه در  یما به تفکید سیزان کل تولی: م3ل شماره کش

 3136سال 

باا   یاجتمااع هاای   ن سهم به برناماه يشتریز بیدر موضوعات دهگانه ن
 ،درصااد ۴/۹6بااا  یمعااار  اسااالمهااای  درصااد و سااپس برنامااه ۱/۹۴
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مرباو  باه ورزش و   هاای   درصاد و برناماه   ۳/۵۵باا   یفرهنگهای  برنامه
باا   یخيتاار هاای   برنامه .درصد تعلق داشته است 0/۵۵حات سالم با يتفر
   اند. ن سهم را به خود اختصاص دادهيدرصد کمتر ۳/۵

 خبر یواحد مرکز یاخبار داخل 4-1
ک موضاوع و ناوع   یا خبر به تفک یه شده در واحد مرکزیته یخبرها

 ،ن تعاداد يا از ا .فقاره باوده اسات    2۳۳۵۱در مجماوع   20خبر در ساال  
مورد  ۹۴و  یونيزيمورد تلو 0۱6۲ ،مورد مربو  به بخش مکتوب 2622۴
 .است يیويراد یخبر یگزارشها

زان به ین ميشتریب ،خبر یه شده در واحد مرکزیته یاز مجموع خبرها
 یموضوعات ورزش .مورد اختصاص دارد ۹0۱06با  یموضوعات اجتماع

 .قرار دارند یبعد یها مورد، در رده ۵۳۴۱۹با  یاسیمورد و س ۵2۲2۲با 
 یهاا  یزير برنامهان یه بنکنيت به اي، با عناشود می ه مالحظهکهمانطور 

، شاود  مای  دیا ه تولکاست  یزان دانش و اطالعاتیشور بر مکهر  یاقتصاد
الت، کمتناسااب بااا مشاا یدر حااوزه اقتصاااد یمتاساافانه در رسااانه ملاا

ن بخش اقدامات الزم و درخور توجاه در بخاش   يت ایو اهم ها یازمندین
شاه  يو اند یمسااع  یاماده و جاا  ید بدست نیرد تولکو عمل یاستگزاریس

 ش دارد.یش از پیب یورز

توسعه  یها ن جنبهییو تب یدر فرهن  ساز ینقش رسانه مل -5
 یاقتصاد

ن در جوامع عبارتند از: يادیجاد تحوالت بنيا یبرا عمده موانع سر راه
 کوچک یاهایاد، دنير، توقعات زیحق یها دگاهيبسته، د یذهن یساختارها
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از  یبخاش مهما   یافتگین همه نشان از توسعه نيافراد. ا یو منافع شخص
ت باه  کود و حرکون و رکط سيرات افراد جامعه دارند. خرو  از شراکتف

، همواره موجاب باروز   یا سازمانير هر جامعه و ن ديادیتحوالت بن یسو
 یگار يازمند بحاران د یه غلبه بر آن، خود نکمقاومت و آنگاه بحران است 

شور ماا  کوقوع بحران دوم خوشبختانه امروز در  یط الزم براياست. شرا
ان نقاش  یا ن ميدر ا فراهم آمده است. یاصالح اقتصاد یها طرح در قالب
ار ماوثر اسات.   یبسا  یسب منافع ملا کد تازه و يه دياتخاذ زاو یرسانه برا

و دامان زدن  هاا   تیا و بروز خالق یزید موجب ذهن انگيدگاه جدين ديا
و  هاا  تیا فعال باه  یجامعاه و تناوع بخشا    یانسان یرویبه پروسه توسعه ن

 ت جامعه خواهد شد.يهدا
 تيهادا  تیمسائول  یونيا زيو تلو يیويا راد یهاا  رسانه، شود می دیکتا

 .جامعه را بر عهده دارند یافکار عموم
در جامعه سااز   یو مشارکت عموم یمل يین همسویت و تضميتقو یبرا
 :شود می ر اشارهياز آنها در ز یوجود دارد که به بعض یاديز یو کارها

ن اسات  يا ا یو مشارکت عموم یمل يیت همسويتقو یاز راهها یکي
ق نمود تا به يو آنان را تشو یآحاد جامعه آرمان بلند مدت طراح یکه برا

که مردم جامعه بادون آرماان باشاند     یند زمانيحرکت نماها  سمت آرمان
 نیمشارکت از ب یادهایبن یآنان دچار خدشه شده و پس از مدت يیهمسو

، یو فرهنگا  یاجتمااع  یهاا  ناه ین الزم است با توجه به زميرود. بنابرا یم
 ازاناد  چشام ن ساند  ين شاود. تادو  یای ماردم تب  یمشاترک بارا   یها آرمان

است که  يینده از جمله آرمانهايسال آ ۹6ران در افق يا یاسالم یجمهور
کاه   يیهاا  یژگا ي. وکناد  یما  را فاراهم  یمل يیو همسو یهمدل یها نهیزم

 (2)ان نمود.یر بيبه شرح ز توان یم ،کند یم جاديمذکور را ا انداز چشم
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 جامعه   یضرور یازهایبر اساس ن یجاد وفاق مليا 
 انداز بودن چشم یمشوق مشارکت مل 
 دات  يو تهدها  مختلف و رفع ضعف یها مولفه يیپاسخگو 
 ر بودن يت پذیفیدر هر زمان و ک یابیقابل دست 
 ر ممکن از اهدا  مطلوب  يم تصویترس 

ه رساانه  کا الزم اسات   یو مشارکت عماوم  یمل يیجاد همسويا یبرا
ر را در رابطااه بااا آرمااان و يااف زيق نخبگااان جامعااه وظاااياااز طر یملاا

 .، در قبال جامعه انجام دهندانداز چشم
 ن کنندییمردم تب یرا برا انداز چشم. 
 و  یخصوصا  یها بخش رانيو به مد يیعوامل تحقق آن را شناسا

 .مشاورت دهند یدولت
 ند.ينما یجاد تحرک و عزم مليا 
 ند.ينماها  ان در تحقق برنامهيکمک به مجر و 

اناات و  کمطلاوب باا توجاه باه ام     یماا را باه سااحت    اناداز  چشمن يا
براسااس   اناداز  چشام ن يسازد. در ا یم رهنمونها  تيو محدودها  فرصت

و  یاسا ی، سی، معنویاخالق یها د عالوه بر جنبهتوان یم شورک ها، تیواقع
(۲)ر باشد:يمشخصات ز یدارا یو علم ی، به لحاظ اقتصادیفرهنگ

 

 یو علم ی، فنیل به قدرت اول منطقه به لحاظ اقتصاديتبد   
 یرقم کي یارکیزان تورم و نرش بیم یدارا   
 تااداوم رشااد  یالزم باارا یربناهااا و ساااختارهايبرخااوردار از ز

 یو فرهنگ یاسی، سی، اجتماعیاقتصاد

ه هرگااه  کا  کند یم مینده مطلوب را ترسياز آ یريتصو انداز چشمن يا
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 یهاا  یر تحاوالت و دگرگاون  یرد، مسا یا بگ یدر ذهن آحااد جامعاه جاا   
مطلاوب   اناداز  چشام . در چاارچوب  کناد  یم جامعه را هموارتر یاقتصاد
ناده  يآ یباه ساو   یو اجتماع یفرد یها تکو حرها  یزير برنامهه کاست 
 .کند یم دایپ یریجهت گ یآرمان

ه يا ت بار پا کا حر ،یا در بخاش رساانه   نده سااز ينگاه فعال و آ کيالزمه 
ل یا آن، تحله بر شناخت وضع موجاود و عوامال   کاست  انداز چشمت يريمد
 است. یکمطلوب مت انداز چشمم یو سرانجام ترس یالملل نیبو  یط ملیمح

 یا بهبود و توسعه رسانه یو ممکن برا یعمل یوهایسنار -6

 یاصالحات اقتصاد ندیفرا
آشاکار از   یزيدر تماا  یر خصوصا یا غ یداریو شان  یداريد یها رسانه

در قباال جواماع    ینیسنگ یو فرهنگ یاجتماع تی، مسئولیتجار یها رسانه
ش را در يخاو  یهاا  و برناماه  هاا،  شاه يو اندها  دهيا یبر عهده داشته و تمام

ناد و  ينما یما  یساامانده  یت اجتمااع ین مسائول يا ساته ا يانجام شا یراستا
 ،(هاا  گر رساانه يسه با ديدر مقا)ها  ن رسانهيقابل توجه ا یرگذاریتاث يیتوانا

ه يا ن پايا نهااده اسات. بار ا    بر عهده آنان را یت افکار عموميت هدایمسئول
در قالاب   را یا شاه يقابال قباول اند   یهاا  الگاو  هاا،  ن رساانه يا ا کارگزاران

باار  یر گااذاریتاااث یدارنااد. آنااان در پاا یماا گوناااگون عرضااه یهااا برنامااه
تار   ز جلب و جذب افازون یو ن مخاطبان، یا شهيو اند یفکر یها چارچوب
در نظام   یو بعضااً نوشاتار   یري، تصاو یاز عناصر صاوت  یریگ بهرهآنان، با 
نهناد تاا    یما  گريکديو اطالعات را چنان در کنار ها  امیمناسب، پ یموضوع

 یهاا  سازماند. يحاصل آها  ن دسته از رسانهيا یها تیفعال از یمقصود اصل
شاند  ياندیب يیزهایآموزند تا به چه چ یم اد شده به مخاطبان خودي یا رسانه
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و  موضاوعات  ،اخباار  یانتخاب و گاه برجسته سااز  ،نشيو در واقع به گز
ت یا گر را بنا بر کم اهميد یو درخور توجه پرداخته و برخ مهم یدادهايرو

جوامع را در هر زماان   ین سان ساختار فکريند و بدينما یم رهاها  بودن آن
ر ییا و تغ یبه افکار عماوم  یبخشند و در سمت ده یم یا ب تازهینظم و ترت

 ند.ينما یم فا يرا ا یدیبس مؤثر و کل ینقش آنانرفتار و فرهنگ 
 ،يای رساانه   یهاا  ساازمان  ران و کاارگزاران يماد  ،یاز منظر صاحبان اصل

باه کاار    ،یداریشان  یها امیز پیده و نيده تا دياز اها  امیپ یسامان ده یچگونگ
در قالاب   یام رساان یا وه پیدارد. شا  یما  را الزم «امیا ت پيريماد » بستن ماؤثر 

 یبه ناوع  ها، امیو محتوا و مضمون پ یونيزيو تلو يیويگوناگون راد یها برنامه
 است. یا آن سازمان رسانه یها ارزش وها  استیبازتاب دهنده اهدا ، س

در بخااش  یونياازيو و تلويااراد یهااا برنامااه یفاایک یتوساعه و ارتقااا 
ل يا باه نکاات ذ   شور از رهگاذر توجاه  ک یتحوالت و اصالحات اقتصاد

 د:يآ یم حاصل
 یونيا زيو تلو يیويراد یها برنامه يیو محتوا یلکشساختار  تيتقو -

 رسانه یاقتصاد یها بخش د دریمف یساز برنامهو 
 قيا درکشور، منطقاه و جهاان از طر   یگسترش دامنه نفوذ رسانه مل -
جااد  يباا هاد  ا   یگذار هيسرماو  یتجار یها شفا  فرصت یرسان اطالع
 ديجد یبازارها
 یها در عرصه امیپ دیتول نديفرادر  تیو خالق ینقش نوآور شيافزا -

 یهاا  بنگااه  یبقاا ، توساعه و ساودآور   باا هاد     ارکا  سب وکمختلف 
 یط رقابتين شرایشور در عک یاقتصاد
برخااوردار از  یهااا و پخااش برنامااه دیاابااه تول شااتریب یدهاا سااهم -
 یو بهبود هنجارهاا  نزد مخاطبان ینيارآفرکو  یگذار هيسرما یها تیجذاب
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 هينسبت به مقوله سرما یاجتماع
 یهاا  بخاش  از یونيا زيو تلو يیويراد یها برنامهدر  امیپ یريپذریتتث -
 شورک ین باال دستیقوان یاقتصاد
ق يا از طر مخاطباان تار   و اعتمااد افازون   تيبه سطح رضاا  یابیدست -
 یو اقتصاد یتجار یها شهيج انديترو

دو طر   یبرا ینترنتيار اکسب و ک نديفرا یج عموميو ترو يیآشنا -
 و فروشنده یمعامله، مشتر

ر يا ز یهاا  یدگرگون، یردکمختلف عمل یوهايسنار یشه رويبه موازات اند
م یترسا  یبارا  یوصانعت  یاتخاذ نگرش راهبارد اقتصااد  شامل  یسازمان ساخت

 یهاا  بخاش  یها یاستگذاریس یر در برخییتغ ،در رسانه یاستگذاریسنقشه راه 
 یزياار برنامااهو  یاصااالح ساااختار سااتاد  در رسااانه، یو بازرگااانغااات یتبل
 یانساان  یرویا آماوزش ن جذب نگهداشت و ، در رسانه یاقتصاد یاستگذاریس

 یرکا در بخاش ف  یستيبا یم یو تجار یارشناس در امور اقتصادکمتخصص و 
 رد.یر قرار گیما مورد توجه و تدبیسازمان صدا و س یتيريو مد

 یجم  بند -7
سرشاار   یطا یران، محيزمان ايعز شورکجامعه امروز  یش رویط پیمح

ات در یا نده اسات. تاداوم ح  يع و فزايرات سرییتنوع و تغ ها، یدگیچیاز پ
ق يا دار از طريا پا یت رقاابت يا جاد مزي، در گرو ایط متحولین محیچن کي

ه هار ناوع توساعه و    کا  يیاسات. از آنجاا   ینيت منابع و دانش آفريريمد
بگاذرد و در   یشاه و ياندانال انسان و قادرت  کد از يشرفت بایتحول و پ

ر يا ز یه توساعه انساان  کا جه گرفت ین نتیچن توان یم ت به ثمر رسد،ينها
 .باشد یمها  نهیزم یدر تمام یا ر و تحول و توسعهییهر گونه تغ یبنا
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برناماه پانجم    یزيا ر برناماه ن برهه حسااس و در آساتانه   يدر ا کنيا
طلباد   یم رشوکدر  یت اصالحات اقتصادیشور و نظر به اهمکتوسعه در 

را مورد توجاه قارار    یتوسعه اقتصاد یر بنايز یرد توسعه انسانکيه روک
و ارتقا   یدر روشنگر یر رسانه ملیم نظکت به نقش ين با عنایداد. همچن

 یزيا ر برناماه روشن در اعمال تحاوالت   ینشیبه ب یابیستد ،یار عمومکاف
امر تحول و  یاده سازیت و پيما، هدایشده و سازنده در سازمان صدا وس

ن مقاله نگارنده تاالش دارد  يدر ابخشد. یم لیرا تسه یاصالحات اقتصاد
رده و بار تاالش و   کن ییما را تبیرسانه صدا و س یو قانون یدیلکتا نقش 
و  ياایاجرا یارهاااکدر ساااز و  یجاااد نااوآورينهاااد مزبااور در ا یمساااع

 یش باا تحاوالت اقتصااد   یش از پیب یخود با هد  همراه یاستگذاریس
  ز ارائه دهد.ین یشنهادات عملید و پیکشور تاک

 و ما رستگار یتو خشنود باش ار  کن سرانجام کا چنان يخدا

 مناب  -3
 
 ۵۴2۳ن انوار،يد فخرالدیسها، ات توسعه؛گفتهیقشم و تجرب ۵.
 ۹۵2-۹66صص  ۲   ،یرازیارم شکمت ا...يآ ،ر نمونهیتفس ۹.
 ۵۴2۳،یالن اردستانی، وبالگ حسن سبمایرد سازمان صدا و سکعمل یبررس ۴.
 ۵۴2۳ران، مصوب يقانون برنامه چهارم توسعه  .ا.ا ۳.
 ۹۹/۵6/۵۴2۳ه یران، ابالغيبرنامه پنجم توسعه  .ا.ا یلهای ک استیس ۱.
 ۵۴2۳ده سند افق رسانه، تهران، يما، گزیصدا و س 0.
 ۵۴2۳،تهران، ۵۴20ا،گزارش سالمیصدا و س ۳.
، اناداز  چشام بعنوان بستر سااز ساند    یت عمومکجاد مشاريا یارهاکساز و  2.
 ۵۴2۳شرو، تهران، یپ های سازمان المللی بیننفرانس کن ی، سومیر  سلطانيا

 ۵۴2۳ ی،شمس یهجر ۵۳6۳ران در افق ي .ا.ا انداز چشمسند  ۲.



 
 
 

 ریاجتناب ناپذ یضرورت؛ یتحول سازمان

 و نظارت یزیر برنامهمعاونت  اطالعات فناوریر یمد ان؛ید رضائیسع

 9124آبان ماه سال  -46ه افق رسانه، شماره ینشر
 

 یش سراسار ين هماا یدر چهاارم  یسخنران یمقاله حاضر در پ اشاره:

در  – ۵۴20مورش سوم آباان   مایصدا و س یزير برنامهران اطالعات و يمد
ه افق ينشر یبردار بهرهم و به منظور یه و تنظیبا کنار تهيز یفرهنگمجتمع 

 رسانه ارائه شد.
 

ن نبوده است که چگونه افکار ناو و خاالق را   يچ گاه ایمشکل بشر ه
 یاست، بلکه مشاکل اصال   یه آدمیاول یازهایاز ن« آموختن»اموزد، چه، یب

ر و ییا رش تغيپاذ  يیرا فراموش کند. تواناها  ن است که چگونه کهنهياو ا
و باه عکاس،    کناد  یم شرفت را بازیپ یها راه یريرپذییت تغیتوسعه ظرف

 ناو بااز   یها نهادن در راه یما را از پاها  و دل بستن به کهنه یزير گرییتغ
 دارد. یم

آب در هاون »به دنبال طال گشتن،  یميو روشن است که در معدن قد
 است.« دنیکوب

در  یريد هار ماد  يا ترد یبا  است که یا دهيپد« رییمقاومت در برابر تغ»
د يا آن را با يیو چرا شود می جاد تحوالت با آن مواجهيو ا یهنگام نوآور
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 م چاون باه آنچاه   يزيا گر یما  رییجست و جو کرد. از تغ یزير گرییدر تغ
 ناده را مابهم  يم چاون آ یهراسا  یما  رییا م. از تغيا م خو گرفته ايکرده ا یم
 م.  یهراسناکها  م و از ناشناختهینیب یم

خ يتاار » یهاا  م، چون حاضار باه کناار گاذاردن انگااره     يآموز ینم باز
را هاا   ران کاردن کهناه  يا نکه تا تاوان و يم. غافل از ایستین« مصر  گذشته

 و به گفته موالنا: شود مین نو ساخته يیبنا م،ینداشته باش
 ران کننديکه اول کهنه را و ین    کنند کهنه کآبادان یهر بنا

گذشاته،   یهناوز در کهناه آبادهاا    یپر آشوب کنون یایآنان که در دن
ناه عقاب   يیند و در هنگام راندن به جلو به آيجو یم ندهيآ یبرا یراهکار

 خرند! یم یبر خود خطر نابود اند، ره ماندهیخ
 یهاا  شارفت یشادن اسات، پ   یکه هم اکنون در حال ساپر  یدر دوران

معاصار چهاار   ، دوران ی. باه طاور کلا   شاود  می یتلق یعاد ید، امريجد
تنگاتناگ، کمباود مناابع و     یهاا  ع، رقابات يرات سار یی؛ تغیمشخصه اصل

کشاورها و   یافتگيا ز توساعه  يش دانش را داراست. امروزه وجه تمايافزا
 است.   یباشد، اطالعات یش از آنکه اقتصادیب ،ها سازمان

 افتاه شامرده  يتوساعه   یه اطالعاات، اماروزه جاوامع   يا نظر یبه اتکا
رد و اطالعاات  یا د اطالعات صورت گین توليشتریبها  شوند که در آن یم

 رد. یقرار گ یبردار بهرهنه مورد یع شود و بهيآزادانه توز
باه بعاد(    ۵۲26ر تحاوالت در دو دهاه گذشاته )از    یبر سا  یبا مرور

 فنااوری ، خاصه فناوریکه موتور گذر تحوالت بر مدار  شود می مالحظه
 یط یعه دانش مکتوب بشرمجمو یط کنونياطالعات بوده است. در شرا

د شاده  یا ابد و اطالعاات تول ي یم شيا پنج سال به دو برابر افزايهر چهار 
ساال قبال از آن    ۱666 ید شاده طا  یا ر از اطالعاات تول یسال اخ ۴6 یط
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 شتر بوده است.  یب
 یهااا تیاافعال شاارفته در حااوزهیپ یهااا فناااوریامااروزه بااه کمااک 

شاتر از  یوب، روزانه ب یعنکبوتو شبکه گسترده تار  یا انهيرا یرسان اطالع
 .  شود می نترنت اضافهيبه اطالعات ا یکیون صفحه الکترونیلیک مي

موجب فاصله و  یدات اطالعاتین تولي، اشود می همانطور که مالحظه
ن یروز افاازون باا  (Digital Divide) یتااالیجيو د یشااکا  اطالعااات 

   گردد. یم افتهيافته و کمتر توسعه يتوسعه  یکشورها

 عصر سرعت شرایط نقش رسانه در 
و هاا   ، خواب را بار دولات  یمجموعه روندها و تحوالت کنون یبررس
، ماا  فنااوری در ها  ین دگرگونیآشفته کرده است. طوفان سهمگ ها سازمان

 را در بر گرفته و سر در گم کرده است.  
 نترنات، ين همچاون ا ينو یها امروزه سرعت گسترش و توسعه رسانه

 ريساا  وهاا   وباالگ  همچونها  رسانه ريسا و ینترنتيا یويراد و ونيزيتلو
 اناد،  فعال یکه بر بستر شبکه جهان( com. ها کام دات) ینترنتيا یها تيسا

شاده اسات و همگاان     یکسب و کار سانت  یره و تار شدن فضایباعث ت
ن رشاته سار   يا و ااناد   شده ۵نينماد یها سازمان تیواقع رشيناچار به پذ
 دراز دارد. 

ز دسات  یکسب و کارها ن ین آن برايا رقابت در شکل نوي يیارويرو
 ام.یبا .یآ مثال  یشرکت ندارد. رقابتها  ستيترور از روش مبارزه با یکم
 شااهد  سو، گريد از. دارد را وضع نیهم زین کروسافتيما اي ۹د ل برابر در

                                                                                                        
1. Virtual 
2. Dell 
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ام باا باه   یا ت پيريشارفته رساانه، ماد   یپ یهاا  فنااوری  کمک به که میهست
خاموش در دست اربابان رساانه قارار    یها اموا  به مثابه گلوله یریکارگ

 .دارد یبازار گرم یا گرفته و جنگ سرد رسانه
 یشا یت پیا واقعت و رسانه بار جهاان   يروا یاید، دنيجد یدر الگوها
باه  هاا   رساانه  یو باه ناوع   (۵کسياتريدیا )اشاره به مفهاوم م  گرفته است

د يا اماروزه با  اناد،  مشاغول  کيجوامع در دور و نزد یت افکار عموميهدا
ا یا دن ی، ما شاهروند تماام  یارتبا  جمع یها شبکه یتوجه داشت در فضا

 عرضاه م که محصاوالت ماا در آنجاا    یهست یم، ما شهروند هر مکانیهست
 .  شود می افتيام ما دریده و پیما شن ی، صداشود می

 م؟یازمندین یچرا به تحول سازمان
ران باا تجرباه و   يشارفته، ماد  یپ یها فناوریت به سرعت رشد يبا عنا

ر و تحاوالت و  ییا ش رو، تغیپ یها دانند که در سال یم خردمند به وضوح
 رش خواهد داد. یم تریعظ یها یبازساز
 فنااوری ر و تحاول، اساتفاده از   ییا جااد تغ يا یاصال  یروهاا یاز ن یکي

ر و ییجاد تغياطالعات در حال ا فناوریاطالعات است. هم اکنون انقالب 
 یدیو تول یخدمات یها سازمان یهانديفراو  یکار یها وهیر شد یدگرگون
 است.  
د: يا گو یما  نین، چنا يت ناو يريتر دراکر، از صاحب نظران علوم مدیپ

روناد.   یما  رییا هستند که به اساتقبال تغ  يیها موفق امروز، آن یها سازمان
، در واقع باا قاعاده   کنند یم ر مقاومتییکه هنوز در مقابل تغ يیها سازمان

                                                                                                        
1. Media-trix 
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هستند کاه بتوانناد باه     يیها سازمانستند. برنده ین عصر آشنا نيدر ا یباز
ر جهات اساتفاده مطلاوب از    یمناسب و مشارکت فراگ یسازمانده یخوب

زه مند شاده باشاند   یاطالعات را به وجود آورده و کارشناسان آن قدر انگ
را باه عمال آورناد.     یباردار  بهاره ت يم اطالعات نهاین حجم عظيکه از ا

هاا   ناه ید در هماه زم يا ، بایگارا و سارعت   ناد يفرا یهاا  سازماناداره  یبرا
انجاام دادن کاار،    یها ، روشدهند یم کرد. آنچه کارکنان انجام یشيبازاند

، یو پااداش دها   یابيروش ارز ها، از آنیمورد ن یها مشاغل افراد، مهارت
 ران.ينقش مد یکارکنان و حت یشرفت و ترقیر پیمس

د نظر در سااز و کارهاا و   يتجد ینوع یسازمانبه عبارت بهتر، تحول 
ر و تحوالت یینجا که تغآت سازمان است و متاسفانه از يريمد یراهکارها

 افازار  سخت یبر رو یگذار هيسرمانوعا و صرفا محدود به  ،ها سازماندر 
رد، يپاذ  یم ها صورتنديفرا یو باز طراح یرات سازمانییانه و بدون تغيرا

و  شاود  می سازمان یور بهرهاز  یعمده و مهم باعث از دست رفتن بخش
معمول  یها وهیش یله اثر منفیون به وسیاز منافع حاصله از اتوماس یاریبس

 رود.  یم نیاز ب یسازمان
ن يتار  ر و تحاول، از مهام  ییا دن به مقوله تغیب، تحقق بخشین ترتيبد

اشااره  د. با توجه به آنچه يآ یم موضوعات بقا و رشد هر سازمان به شمار
روباه رو   یران امروز با دو مسئله اساسا ياظهار داشت که مد توان یم شد،

گسترش دهند که بهتر  یهستند. اول آنکه چگونه سازمان خود را در جهت
نکه، چگوناه  يط هماهنگ شوند و دوم ایرات و تحوالت محییبتوانند با تغ

حقاق  ت کنند که ضامن ت يهدا یسازمان را در جهت یو منابع انسان یانرژ
ز یا کااربران ن  یازهاا ی، نیساازمان  یها تيمامور یو اجرا یاهدا  سازمان

 ن شود. یتام
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نش یا ن موضاوع، ب يا از در برخاورد و مواجهاه باا ا   یا ش نیپن يتر مهم
سازمان اسات کاه خاود را در     یتيرين سطوح مديواحد در باالتر یاسیس

 یمتجلا  یکارشناسا  یهاا  تیا فعال شابرد یدر بااره پ  یقو یاحساس تعهد
ما، هم اکنون باا در دسات باودن منشاور     یسازد. در سازمان صدا و س یم

ج به دسات آماده   يد نتايک، باياستراتژ یافق رسانه به مثابه طرح یراهبرد
ن يرد و در تادو یق قرار گیدق یابيل و ارزین منشور مورد تحليا یاز اجرا

 ج آن بهره گرفته شود. يبرنامه راه از نتا
ن يازمان، هم اکناون افاق رساانه مهمتار    است محترم سيبنا به اظهار ر

د و يا آ یما  ساازمان باه حسااب    یفا یبا هاد  توساعه ک   یبرنامه سازمان
توساعه و تحاول    یها با مفاد برنامه یارین سند موافقت بسيخوشبختانه ا

 یزيا ر برناماه در هاا   تیا د از ظرفيدولت دارد که با یو سازمان ینظام ادار
باه   یسازمان های نظاماطالعات و تحول در  فناوریتوسعه  یبهتر و اصول

 کرد. یبردار بهره یدرست

 مناب 
ما، ساال  یسات! هفتاه ناماه صادا و سا     یون کارساز نیان؛ اتوماسید رضائیسع. ۵

 ۵۴2۱مهر ماه  -060دوازدهم، شماره 
  ۵۴2۱ پايیزنژاد، نشر فرا،  يی، ترجمه عبدالرضا رضایترز؛ باز انگاریتام پ. ۹

 
 



 
 
 

 ست!یون کارساز نیاتوماس

 و نظارت یزیر برنامهمعاونت  اطالعات فناوریر خدمات یمد ان؛ید رضائیسع

 9121مهر ماه سال  -434سال دوازدهم؛ شماره  ما،یهفته نامه صدا و س
 

کساب و   یهاا  عرصاه  یدر تمام یدیو تول یخدمات یها بخش امروزه
 یهاا  ( و نموناه ITاطالعاات)  فنااوری  یاز کاربردها یعیف وسیکار با ط

 بر آن مواجه هستند.  یمبتن یها تیفعال از یديجد
ک یا الکترونک، کسب و کار یر: دولت الکترونید نظيظهور واژگان جد

و  یاقتصااد  یهاا  ن حاال فرصات  یفشاارها و در عا   یو مانند آن، همگا 
ف کرده و باعث شده است کاه  يتعر ها سازمان یرا برا یديجد یاجتماع
ن حرکات و شاتاب   يناو  یهاا  فناورین يا یریبه سمت بکارگ ها سازمان

باه ناچاار    هاا  ساازمان د آماده اسات کاه    يپد یطيکنند. اساسا امروزه شرا
بااز  « ديا عصار جد »ن يناو  یخود را حول کارکردها یآنند که بقاازمند ین

ن عصار،  يا متاثر از تحاوالت ا  یاجتماع یف کنند و به عنوان نهادهايتعر
آنکاه  تار   مجادد هساتند و جالاب    یزير برنامهش و يخو یازمند بازنگرین

نکاه از اماروز باه فاردا     ير کرده است و اییز تغین یزير برنامهاساسا قانون 
 م.يیایه از فردا به امروز بم، بلکينرو

 یهاا  شارفت یشادن اسات، پ   یکه هم اکنون در حال ساپر  یدر دوران
دوران معاصر چهار مشخصه  ی. بطور کلشود می یتلق یعاد ید، امريجد
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ش داناش را  يع، رقابت تنگاتنگ، کمبود منابع و افازا يرات سریی؛ تغیاصل
 داراست.  
 ITف در بخش يباز تعرما، یسازمان صدا و س یط حاضر، برايدر شرا

 یاس اجماال یک قيما با یار دارد. اساسا در سازمان صدا و سیضرورت بس
( پرداختاه  Informationاطالعات) I ی( به جاTechnology)فناوری Tبه 

بوجاود   ید معماار يا جد یهاا  و روشها  دهيشده است و الزم است که ا
 ند.يآ

و  یف سنتيتعار ( وICTاطالعات و ارتباطات) فناوریبه  ینگاه ابزار
رساانده اسات کاه متاسافانه      یا ماا را باه نقطاه    هاا،  دهين پدياز ا یصنعت

ر يا ز یما)شاامل تماام  یدر ساازمان صادا و س   IT یتيريمجموعه نظام مد
مختلاف ساازمان( همچاون     یهاا  بخاش  ربط دريذ یسازمان یها ساخت

 مساتقل عمال   یا ش باه گوناه  يک از اعضاا ياست که هر یا موجود زنده
د توانا  یما  و فقط کنند یمن یگر عمال حرکتيکديدر تعامل با  یول کند یم

د باه  يت آن است که سازمان بایرا از خود ارائه دهد. واقع یدر جا حرکات
کشاف دوبااره خاود در حاوزه      یبارا  یسرعت اقدام باه فرصات سااز   

 ید. الزم است که سازمان اصاول مهندسا  ينما ین اطالعاتينو یها فناوری
را شده و بکاار  يمانه پذیرا صم یسنت یها دوباره و تفکر مجدد در ساخت

 بندد.
در  یم ارتباا  واحادها، سلساله مراتاب ساازمان     یدر نظر داشاته باشا  

 .کنند یم فاينقش عمده ا یسازمان یزير برنامه
دوبااره   ی، مهندسا «بسم اهلل»گر، از بِ يد یآغاز یعنيدوباره  یمهندس

سات سااله   يدو یها افتهياز دانش و  یخش بزرگکنار گذاشتن ب یبه معنا
کاه   يیها . مدلباشد یم صد ساله گذشته یوان ساالريو د یت صنعتيريمد
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آن  یز ناکارآماد یا و بخاش خادمات ن   یدولت یها سازماندر  یامروزه حت
چاق و  یها سازمانرا که منجر به ظهور  يیها د روشيثابت شده است. با

م گرفت که روش یسپرده و اکنون تصم یبه فراموشاند  دهيکم تحرک گرد
دوباااره کسااب و کااار،  یمناسااب کااار چگونااه اساات. در نظااام مهندساا

ره، گاروه  يهمچون اداره، دا یبات و سطوح سازمانیکهن و ترت یها عنوان
ن کسب و کار و ينو یایدر دنها  ن ساختيافتد. ا یم تیو مانند آن از اهم

 .  ندارند يیو پر تحرک جا یسرعت یها سازمان

 م؟ یازمندیچرا به تحول و شتاب ن
را در ساه بخاش    یل دگرگاون يا دال تاوان  یم یکل یک دسته بنديدر 

کارو  یه صانعت م يا رو یبا  ع وينکه موضوع رشد سار يخالصه کرد: اول ا
 یو دوم، موضاوع جهاان   (IT)یشرفته اطالعاتیپ یها فناوریک و یالکترون

ن بحاث اماروزه در   يا ت اسات. ا یار حائز اهمیشدن در همه ابعاد آن، بس
 یهاا  ساازمان (، اقتصااد بااز،   WTO)یتجاارت جهاان   یهاا  سازمانقالب 
 یهاا  ( و چاالش Information Socity)یو ظهور جوامع اطالعات یتیفرامل

ر نقاش  ییا . دسته سوم تغکند یم يیخود نماها  و ملتها  دولت یش رویپ
در اقتصاد خرد و کاالن اسات. اماروزه باه      یتیحاکم های نظامو ها  دولت
 ماود! یپ تاوان  یما  زیک شبه نيشرفته راه صد ساله را یپ یها فناوریکمک 

در حاوزه   Netscape Communicationمثال   يیها ینمونه بارز آن کمپان
IT ک را در کساب ساهم باازار    يا سااله جنارال الکتر   ۳۴ که راه باشد یم

 مود. یک شبه پيبورس، 
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 ست...یون نیمجدد، اتوماس یمهندس
باه قاول    سات. ین ITون و استفاده از یاتوماس یمجدد به معنا یمهندس

 د.  یزائد را حذ  کن یهانديفراست! یون کارساز نیکل همر، اتوماسيما
 
 
 
 
 
 
 یشا يبااز اند هاا   نهید در همه زميگرا، با نديفرا یها سازماناداره  یبرا

از یا ماورد ن  یهاا  شغل افاراد، مهاارت  . دهند یم نمود. آنچه کارکنان انجام
کارکناان و   یشارفت و ترقا  یر پی، مسا یو پاداش ده یابيروش ارز ها، آن
 ناد يفراا يا  یناد يفراکارد  يره. به عباارت بهتار رو  یران و غينقش مد یحت

ت اسات و  يريماد  یو راهکارهاها  د نظر در نظاميک نوع تجدي، یمحور
 یبار رو  یگاذار  هيسارما رات در سازمان فقط باا  ییمتاسفانه از آنجا که تغ

 رفتاه اسات  يها صاورت پذ ناد يفراو  یرات ساازمان ییا وتر و بدون تغیکامپ
ساازمان   یور بهاره از  ید باعث از دست رفتن بخش عمده و مهمتوان یم

 یهاا  وهیشا  یله اثر منفیون بوسیاز منافع حاصله از اتوماس یاریشود و بس
 ن رود. یاز ب یمعمول سازمان

 IT. کناد  یما  رات در ساازمان کماک  ییا جااد تغ ياطالعات به ا ناوریف
 ن رويا رسااند و از ا  یاريا مجادد   یرات به مهندسییجاد تغيد در اتوان یم
مجدد کساب و کاار    یمهندس نديفرال کننده یآن را در حکم تسه توان یم

مجادد   یمهندسا  يیتواناا ن يتر مهم ITکرد و البته در اغلب حاالت  یتلق
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از  هااا سااازماننکااه اغلااب در  يمهاام و تاسااف بااار ا  اساات و نکتااه  
مجادد   یمهندسا  یون بارا یو اتوماسا  افازار  نارم ( ساخت یروش)متدلوژ

درسات   یهاا  ید در نظر داشت که انتخااب متادلوژ  يو با کنند یم استفاده
 فاا يمجدد ا یت پروژه مهندسیدر موفق یمجدد نقش بحران یمهندس یبرا
مجادد اسات و ناه     یمهندس یبرانه ساز یک زمي IT یو بطور کل کند یم

 خود آن.
 فنااوری د خاود سااختار   يا با یما  ن است کاه يانگر ایط حاضر، بيشرا

 یو بااز سااز   یف، بااز طراحا  يا اطالعات و ارتباطات در سازمان باز تعر
 شود. 

 بخش یتواند که شود هست یک   بخش یافته از هستيذات نا
 

 یازمناد طراحا  ین ،یا اناه يزه و رایمکاان  یهاا  ستمیاستفاده مناسب از س
. باشاد  یما  سازمان یها یازمندینح یص صحیستم و تشخیق ساختار سیدق
ق يا زه در ساازمان عموماا از طر  یساتم مکاان  یس یدهه گذشته، طراحا  یط

مختلف صورت گرفتاه   یها بخش ريستم در زیس یازها و طراحیل نیتحل
 یهاا  ساتم یز داشاته و س یا ن ین روش هر چناد توساعه محادود   ياست. ا
کن باه مارور   یشده است، لا  یاده سازیق در سازمان پين طرياز ا یمتعدد

 یهاا  از چاارچوب  یکيرا در عرصه عمل بوجود آورده است.  یمشکالت
اطالعاات   یسازمان یاطالعات در سازمان، معمار فناورینه یمطرح در زم

 بر اساس آن است. یکاربرد یهاافزار نرم یو طراح
رفتااار بااا  یو سااازماندهاطالعااات  یاطالعااات، سااازمانده یمعمااار

ف و يح از اهادا ، وظاا  یازمناد شااخت صاح   یاطالعات است که خود ن
ن يا از در برخورد و مواجهه باا ا یش نیپن يتر سازمان است. مهم یرفتارها
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ساازمان اسات    یتيرين سطوح مديواحد در باالتر یاسینش سیموضوع، ب
 یهاا  تیا فعال شابرد ینسابت باه پ   یقاو  یکه خود را در احسااس تعهاد  

سازد. در حال حاضر، باا در دسات داشاتن منشاور      یم یمتجل یکارشناس
ج باه دسات آماده از    يد نتاا يا ک، بايک طرح اساتراتژ يافق رسانه بعنوان 

ن يرد و در تادو یا ق قارار گ یا دق یابيل و ارزین منشور مورد تحليا یاجرا
 ج آن بهره گرفته شود.يبرنامه راه از نتا

ر حاال حاضار افاق رساانه     اسات محتارم ساازمان، د   يبنا به اظهاار ر 
د يا آ یما  سازمان به حساب یفیبا هد  توسعه ک ین برنامه سازمانيمهمتر

توسعه و تحول  یها با مفاد برنامه یارین سند موافقت بسيو خوشبختانه ا
در هاا   تیا ن ظرفيا د از ايا ز دارد کاه با یا دولات ن  یو ساازمان  ینظام ادار

اطالعاات و تحاول در نظاام     فنااوری توساعه   یبهتر و اصول یزير برنامه
 کرد.   یبردار بهره یسازمان به درست یادار

 
 



 
 
 

 یسازمان یور بهرهش یدر بهبود و افزا ERP یاده سازینقش پ

سازمان ، 9126آبان  24و  21ز یتبردانشگاه و توسعه؛  یور بهره یش ملیهما

 کشور یزیر برنامهت و یریمد

 اطالعات فناوریان، کارشناس ید رضائیسع
 

 دهیکچ
 یمطالعاات متعادد   ،یور بهرهسازمان در  یرهایر متغیدر خصوص تتث

 یور بهاره رها بر سطح یاز متغ کير هر یرفته و سهم و درج  تتثيانجام پذ
 .قرار گرفته است یمورد بررس

روش انجاام   یور بهاره مؤثر بار   یا عوامل سازمانيرها و یاز متغ یکي
هما    ،یساازمان  یور بهرهقات ی  تحقیلکدر  .(Work Method) ار استک

 یرهاا یاز متغ یکا يار کا ه روش انجاام  کاند  دهیجه رسین نتين به ایمحقق
ن ارتقاا   یبا  یديشاد  یهمبساتگ  یاست و از نظر آمار یور بهرهمؤثر در 

 .ده استیار به ثبوت رسکو اصالح روش انجام  یور بهره
رد کا % عمل 0 ،اناداکقات به عمل آمده در دانشگاه دال حوز یطبق تحق

%  2۱ناان و  کارک% مرتبط با تعهد  ۲ ،نانکارکمربو  به مهارت  ها سازمان
 .شود می ار مربو کانجام  یها و روشها  ستمیس ،ز به ساختارهایآن ن

 Informationاطالعاات )  فنااوری شرفت روز افزون یخوشبختانه با پ
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Technology از مباحاث   یا بخش عمده ،افزار نرم( و به خصوص صنعت
اماروزه   .ده اسات يا ار متحول گردکانجام  یها و روشها  ستمیمرتبط با س

م یمواجاه هسات   ITوابسته باه   یها ستمیاز س یعیبا تنوع وس ها سازماندر 
ز شاده و  کا متمر یتجاار  ناد يفرااز  یبر حوزه و بخش خاصدام که هر ک

ساتم  یس یاده سااز یا پ.اناد  ردهکا ت فاراهم  يريمد یقدرتمند را برا یابزار
باه   ،(ERP:Enterprise Resource Planning) یمنابع سازمان یزير برنامه

 یسااختار ساازمان   ینه تنها به بسترساز ،یعنوان ابزار توانمند ساز سازمان
 یفرهنگا  یه بساترها کا ستم هاا( توجاه دارد   ی)فروس یارک یهانديفراو 

 ز ماورد توجاه قارار   یا را ن یستم ها( ساازمان ی)فراس یو اقتصاد یاجتماع
 .دهد می

باه عناوان    ERPاز  ،اطالعاات محاور   یها سازمان یامروزه در طراح
 ،تیش شافاف يار را شامل افازا یبس یج تبعياز آن نتا یه بهره مندک یابزار

 ،ار مناساب کا ط یجااد محا  يا ،ارک یروین یاهش خستگک ،ها نهياهش هزک
ار کانجام  یها اصالح روش ،تيرينان و مدکارک یشغل یها ارتقا  مهارت

در  ERP یاده سااز یا باا پ  ،گر سخنيبه د .شود می ادي ،به همراه دارد ...و
ن يا ه اکا د يا آ یم رد خوب در سازمان فراهمکط عرضه عمليشرا ،سازمان

 .دهد می لکرا ش یور بهرهت يريخود اساس مد
  یا لکپارچاه بار   کيت يريستم با ماد یبه عنوان س ERPن مقاله به يدر ا
در  ERP یاده سااز یا سازمان پرداختاه خواهاد شاد و نقاش پ     کيمنابع 
در  یور بهاره ش رانادمان و  يافازا  ،بدون ارزش افزوده یها تیفعال حذ 

 .شود می سازمان اشاره
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 قیاهداف تحق
 یارهاااکاسااتفاده از ابزارهااا و راه ت باادونيريامااروز مااد یایاادر دن

 باشاد.  یما  باس دشاوار   یارکا  ،مادرن روز  فنااوری بار   یکمناسب و مت
ه کا ( Information Technologyاطالعات ) فناوریبر  یمبتن یها ستمیس

 یاز جمله ابزارهااند  نموده یرا ط یریر رشد چشمگیدو ده  اخ یکيدر 
را تحات پوشاش    یعیوسا  یها ه حوزهکباشند  یم یزير برنامهت و يريمد

 .اند خود قرار داده
 ERP:Enterprise Resourceمنابع ساازمان )  یزير برنامه یها ستمیس

Planningشور کر در یه در چند سال اخکباشند  یم لین قبياز ا یا ( نمونه
ما مورد استقبال فاراوان قارار گرفتاه و باه عناوان راه حال معضاالت و        

 .شود می اديار از آن کانجام  یاه و اصالح روش ها سازمانالت کمش
 یاز بررسا  یج ناشا ي( نتاا ILOار )ک یالملل نیبف سازمان يمطابق تعر

 :۵ل استياهدا  مندر  در ذ ،(Work Method) ارکانجام  یها روش

 ارها  کردن کتر  ساده .۵
 ارهاکردن کمؤثرتر  .۹

 نه هايل هزیتقل .۴

 ارکل زمان انجام کاهش ک .۳

ات یبه خدمت گرفتن واژگان و ادبده است با يگرد ین مقاله سعيدر ا
اربرد کا اطالعات به موضوع نقش ماؤثر   فناوریع و يصنا یحوز  مهندس

ERP ان تحقق اهدا  فوق باه  کار پرداخته شود و امکسب و کط یدر مح

                                                                                                        
 ۵۱، صفح  ۵۴۳6بلقیسی، . ۵
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ش يبهبااود و افاازا یجااه تبعاایرد و نتیاامااورد مداقااه قاارار گ ERP کمااک
عرض   یبرا یطيشراجاد يو اها  ر روشییتغ کمکدر سازمان به  یور بهره
 .ق واقع گرددیدق یرد خوب در سازمان مورد بررسکعمل

 قیروش تحق
 Deep)ق یا ر عمکا بار روش تف  ین مقاله ا اساساً مبتن يق ایروش تحق

Thinkingزده سال  نگارناده در  یس یات عملیتجرب ( استوار است و حاصل
اطالعات  فناوری یها ت پروژهيريو مدها  ستمیل سیتحل ،یارشناسکن  یزم

شا   ير و اندکن روش محقق في. در اباشد یمدر بخش صنعت و خدمات 
 ،نگارد  یما  گاه باه حاوز  مساتله   يه او از آن جاک یز منظرگاهیخود را و ن

   .دينما یم حيتشر

ارائا    یز بارا ین ینترنتيا یو جستجو یا تابخانهکن از مطالعات یهمچن
 .ات سود برده شده استکن یبرخ

 یمل یور بهرهمؤثر بر  ،یستم اجتماعیس کیسازمان به عنوان 
ران و يباه ماد   ،یستم اجتماعیس کيبه عنوان  ،ها سازمان ینگرش رو
و  یتاا ساازمان ر ا در رابطاه باا همسااز      کناد  یما  کما کمسئوالن امار  

 .نندکارآمدتر ک ،مربوطه یرونیط بیمداوم به مح يیپاسخگو
 نیسازمان چن یايت پويريتاب مدکفرهمند در  یتر ناصر فقهکد یآقا

ق یا شاناخت دق  ،یساازمان  یارآماد کن یبه چنا  یابیالزم  دست» :نديگو یم
 ،یاتیا و عمل یدر رابطه با مسائل ساختار یستم اجتماعیهر س یها یژگيو

هاا   یژگا يمناساب باه آن و   یهاا  ط مسااعد و روش یفراهم سااختن محا  
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را  یاجتمااع  یهاا  ساتم یشان از جمله عوامل مهم مؤثر بار س يا ۵.«باشد یم
سازمان ارتباا    یط فنيو شرا فناوریه با نوع کدانند  یم فناوری یها نهاده

 باشاد.  یما  مؤثر یو سرپرست ینحو  رهبر ،دارد و به نوع ساختار سازمان
 یو سااختار  یانسان یها و نهاده فناوری یازهاین نیت تناسب بيعدم رعا
 یهاا  لیل عدم به فعل درآمادن پتانسا  یبدل یور بهرهد ياهش شدکموجب 
 .گردد یم موجود
رات ییا خود را باا تغ  یه عمل تطابق و هماهنگکناچارند  ها سازمانلذا 

 .ندينما یریگیبه صورت مستمر و مداوم پ یط خارجیمح
در خصاوص توساع     یرسپاسا یتار ناصار م  کگر به قلم ديد یدر مطلب

از دانشاگاه   یبه گزارشا  یار و توسع  منابع انسانکسب و ک یها مجموعه
و  ۹منتشار شاده اسات    ۹66۱ه در مارس ک شود می انادا اشارهکدال حوز 

 یا حتا يا مربو  به مهاارت   ها سازمانرد ک% عمل 0ق فقط ین تحقيطبق ا
 یآن باه سااختارها    % 2۱ناان و  کارک% مرتبط با تعهاد   ۲ ،نانکارکز  یانگ

 .مرتبط استها  و روشها  ستمیس ،یسازمان
اذعان داشات   توان یم گريد یارین دست آوردها و شواهد بسيبنا به ا

سات  يبا یم در سازمانها  يیاز توانا یافتن به درج  باالتريدست  یه براک
 یهاا  و روشهاا   ساتم یس ،یساازمان  یهمزمان و بطور مستمر سااختارها 

 .ابندير ییو در صورت لزوم تغ یبازنگر یا هيبه طور پا یارک
 اتین مقتضاایامالً متفااوت باا کااط ينشاان دهنااد  شارا   ل،يااذجادول  

 .باشد یم در گذشته و امروز ها سازمان

                                                                                                        
 ۱۳، صفح  ۵۴2۵. فقهی فرهمند، ۵

 0۳، صفح  ۵۴2۳. میرسپاسی، ۹
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 روز با جهان امروزیسه جهان دیمقا :3جدول شمارة 

 امروز روزيد سهيعوامل مقا

 دهیچیپ ساده فناوری

 یده، گسترده و الزامیچیپ ساده و محدود نیمقررات و قوان

 ع و گستردهيسر کم و محدود راتییشتاب تغ

 تيمحدودبدون  مشخص و محدود مرزها و قلمروها

 ر و جستجوگریسخت گ قانع یمشتر

 دهیچیگسترده و پ کم و محدود رقابت 

 یگروه یفرد تيتفکر و هدا

  23، ص 3133، یپورشمس، اصول و فنون مستند ساز : منب

 
ه عمال تطاابق و   کا ناچارند  یامروز یها سازمانه ک شود می مالحظه

به صورت مساتمر و ماداوم    یط خارجیرات محییخود را با تغ یهماهنگ
  اصاول  يا توان فقاط بار پا   ینم را ها سازمانگر يند و امروز دينما یریگیپ

 .ردکت ياداره و هدا یسنت

ت یسنجش و هدا یاصل یارهایاز مع یکیبعنوان  یور بهره

 ها رد سازمانکعمل
را  یاریه خود عوامل بسکاست  یا دهیچیموضوع پ ،یور بهرهموضوع 

وجاود   یلا کاجماع نظر  یور بهرهف ين دربار  تعریهمچن .ردیگ یم در بر
مختلاف   یهاا  ساازمان ارشناساان و  کاز طار    یف مختلفا يتعاار  .ندارد

ساازمان   ،(ILO، ۵۲۵۲ار )کا  یالمللا  نیبا ساازمان   :از جملاه  یالمللا  نیب
 یور بهاره ساازمان   ،(EPA، ۵۲2۱) اروپاا  یور بهاره  یاقتصااد  یارکهم
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 ۵۴۳6ران در سااال يااا یور بهااره یسااازمان ملاا ،(APO، ۵۲0۵) يیایآساا
(NIPO، ۵۲۲۵ارائه گرد )آنهاا ن يتار  یاربردکگفت  توان یم هکده است ي، 

ثر رساندن اساتفاده از  کبه حدا» :ران استيا یور بهره یف سازمان مليتعر
 یها نهياهش هزک ،یق  علميره به طریالت و غیتسه ،یانسان یروین ،منابع
ش يافاازا یوشااش بااراکش اشااتغال و يافاازا ،گسااترش بازارهااا ،دیااتول

ه باه نفاع   کا آنگوناه   ،یزنادگ  یو بهبود اساتانداردها  یواقع یدستمزدها
   ۵.«ت و جامعه باشديريمد ،نانکارک

ا بعناوان  کا از عوامال قابال ات   یا ( پااره Drukerر )کا تر دراین پیهمچن
ار کا ساب و  کرا در هازار  ساوم    یاقتصااد  یهاا  سنجش بنگاه یارهایمع
(B2Kشامل توان ) ت یوضاع  ،یقادرت ناوآور   ،ت در باازار کشر یرقابت

را بار   يین بار معنايشتریب کيه هر کداند  یم یو توان سودبخش ینگينقد
  .دارد یور بهره یرو

جاامع از   یرياز تصاو  یتا به منظور برخاوردار  شود می امروزه تالش
توجاه  هاا   ارهاا و شااخص  یاز مع یبه مجموع  متوازن ،ها تکرد شرکعمل

رد کا معقاول و مناساب در عمل   ،یبتاوان تعاادل و تاوازن منطقا    نمود تاا  
( معتقاد  Sink) کنیسا  ،گار يد یدسته بند کيدر  .قرار نمود برها  تکشر

 ،یاثار بخشا   :ریا نظ ید شامل عواملتوان یم سنجش یها ه شاخصکاست 
و  یناوآور  ،(QWL) یارکا  یت زنادگ یا فیک ،یور بهاره  ،تیفیک ،يیارآک

 .باشد یسودده
 ،ه در عصار اطالعاات  کا ز معتقدند ین ۹د نورتونيويد اپالن وکرابرت 

                                                                                                        
 ۳۹، صفح  ۵۴۳۲ران،يا یبهره ور یسازمان مل. ۵

هاا   عملکرد متوازن شرکت یابين ارزيتفکر آغاز ۵۲۲۹ن بار در سال یاول یندو برايا. ۹
 ادامه در صفحه بعد
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د يا جد يیهاا يیازمناد باه توانا  ین ،یت رقاابت یل به موفقیجهت ن ها سازمان
 يیتواناا  ،یدیا تول یناوآور  ،انيارتبا  با مشتر یدر برقرار يیهمانند توانا

 ،یپرسانل  یهاا  مهاارت  ،یبار سفارشاات مشاتر    یمبتنا  یارائه محصوالت
 باشند. یم یکينولوژکو ت یزشیانگ یها مهارت

 هاا  ساازمان ه کا ت اسات  یا ن واقعيد ايمؤ ،ات اشاره شدهکمجموعه ن
 ،نند و به عباارت بهتار  کت يرا رعا یور بهرهد يجد یاستانداردها یستيبا

را بااز   یور بهاره  ،ارکا ساب و  کن در عرصا   ينو یها تیمتناسب با واقع
 .نديف نمايتعر

ج يرا نسابت ارزش حاصال از نتاا    یور بهاره  ،ف معماول يمطابق تعر
ه چنانچاه  کروشن است  .نديگو یم ار رفتهکبدست آمده به ارزش منابع ب

ش يافزا یور بهره ،ابدياهش کسر کا مخر  يافته و يش يسر افزاکصورت 
 یارزش اجزا یستيابتدا با یلیانجام هر تحل ین برايافت و بنابرايخواهد 
صاورت   ین ارزش اجازا یو همچنا  «ار رفتاه کمنابع ب» یعنيسر کمخر  

 .مینک يیرا شناسا  «ج بدست آمدهينتا» یعنيسر ک
مخار    یاوالً عوامل و اجزا یستيبا ،ثر برسدکبه حدا یور بهرهه کآن یبرا

د یا تول نديفراسر و ثالثاً روند و کصورت  یاً عوامل و اجزایثان ،یور بهرهسر ک
 مشخص گردد. یور بهرهمورد مطالعه قرار گرفته و ارتبا  آن با 

امل ماورد  کو بطور  یبه صورت منطق یور بهرهه عوامل کآن یالبته برا
ر عوامال ماؤثر در   یبهتر اسات عاالوه بار مطالعاه تاتث      ،ردیقرار گ یبررس
ماؤثر بار    یساازمان  یباه فضاا  هاا   یو خروجها  یاز نظر ورود یور بهره
 .میتوجه داشته باش یور بهره

                                                                                                        
 (BSC: Balanced Score Cardرا مطرح کردند. )
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 یدر فضاا  یور بهاره مجموعاه عوامال ماؤثر بار      ،۵ل شمار  کدر ش
از  یا اشااره باه مجموعاه    یساازمان  یفضاا  .ده اسات يارائه گرد یسازمان
م و یه به طور مستقکدارد  یارکط یدر مح یریقابل اندازه گ یها تیخاص

 ،کنناد  یما  یار و زنادگ کط یه در آن محک یل  افرادیم به وسیر مستقیغ اي
ن و يتاو یگاذارد )ل  یما  ریرفتاار آنهاا تاتث   زش و یا و در انگ شود می کادرا
 .(۵۲02 ،نجرياستر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وری : فضای سازمانی مؤثر بر بهره3شکل شماره 
 ة مقالهمنب : نگارند
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باه دو دسات     ،  عوامل شمرده شاده یلک ،شود می ه مالحظهکهمانطور 
شاامل  )بنگااه   ینترل و نظاارت از ساو  کر قابل یو غ یعوامل خارج یلک

 یره( و عوامل داخلا یو غ یعیو منابع طب یعموم یها ر ساختيو زدولت 
 یها وهیش ،ارکانجام  یها روش ،افراد)ه خود شامل دو دسته عوامل نرم ک

 ،شاود  مای  (...فنون و ،زاتیتجه ،فرآورده)و عوامل سخت  (...ت ويريمد
 .باشد یم یقابل دسته بند

اده یا ه پکا م يینماا  ن مفهاوم را منتقال  يا م تا ايتالش دار ،ن مقالهيدر ا
 کيا ( در بنگااه بعناوان   ERP) یمنابع ساازمان  یزير برنامهستم یس یساز

مطارح و   یساازمان  یور بهاره عامل مؤثر بر ساازمان و باالطبع ماؤثر بار     
 باشد. یم یضرور

 (Resource Planningمناب  در سازمان ) یزیر برنامه
باه   ،ارکا سب و ک یها طیمنابع در مح یزير برنامه ،یخيافق تار کياز 
 :MRPد )یتول یه برایمواد اول یزير برنامه .بازگشت دارد یالدیم ۳6ده  

Material Requirements Planning یکا یل  اورلیبه وس ۵۲۳۱( در سال 
(Joe Orlickyباارا )سااتم عماادتاً بااه ین سيااا .ن بااار مطاارح شاادیاولاا ی

الن کا برناماه   ،(BOMه براساس درخت محصاول ) یمواد اول یزير برنامه
و در  26در دها    .پاردازد  یم یارکت یو ظرفها  یتوانمند ،(MPSد )یتول

 یزيا ر برناماه مبحاث   ،(Oliver Wightت )يا وا یه آقاا کبود  ۵۲2۳سال 
 MRP II: Manufacturingرد )کا حاوز  سااخت را مطارح     یمنابع بارا 

Resource Planning منابع سااخت عناوان    یزير برنامه( و هد  خود را
 .انساان مطارح بودناد    ،هیمواد اول ،ینی  منابع ماشیلکستم یس نيدر ا .نمود
 یاصال  یزماان بناد   ،دیتول یزير برنامه ،یتکشر یزير برنامه :رینظ یفيوظا
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 یهاا  یازمناد ین یهاا  یزيا ر مواد و برنامه یها یازمندین یزير برنامهد، یتول
 .ها تيت و الویت ظرفيريمد یبرا يیستم اجرایت و سیظرف

ساب و  ک یایا مت تمام شاده و رقابات در دن  یموضوع قبا باال گرفتن 
 :MRP III)ساازمان   یمناابع ماال   یزيا ر برناماه  ،یالدیم ۲6در ده   ،ارک

Money Resource Planning)  یت ماال يريه به موضوع ماد کمطرح شد 
 .د محصول توجه خاص داشتیتول

 :ریا نظ يیهاا  شامل گازارش  ،ش گفتهیستم عالوه بر موارد پین سيدر ا
 .بود یبودجه و موجود ،ديت  خریمکگزارش  ،تکشر یبرنام  مال
 ERPباا عناوان    یديا ه واژه جدکا باود   ۵۲۲6ن رهگذر در سال ياز ا

   :برگرفته از عبارت
Enterprise Resource Planning یمنابع سازمان یزير برنامه یبا معنا 

پرداختناد   یبه موضوع موجاود  MRP یها ستمیس افت.يروا   یتکا شري
موضوعات  ،عالوه بر آن MRP IIIو  MRP II یها ستمیس ،و فرزندانشان

ه کا  ERPنون کز در بر گرفتند و هم ایرا ن ید و حسابداریتول یزير برنامه
ت را از کشار  یهاا  ساتم یل پهن  سک ،نديآ یم به حساب MRPاز نوادگان 

 ،یباه طاور سانت    .ردیا گ یم ان را در برياز مشتر یبانین تا پشتیر  تتمیزنج
 و یطراحا  یهاا  تیا فعال ستم مجازا شاامل  یدر دو س یدیتول یها تکشر
ت يريساتم ماد  یساو س  کيا از  .ردناد ک یما  عمل یر طراحیغ یها تیفعال
 یبخش طراح (PDM: Product Data Management)محصول  یها داده

 یزيا ر برنامهستم یس ،گريد یرد و از سوک یم یمحصول را رهبر یمهندس
داد  یستم را نشان میس یکیبخش لجست ،MRPا يه یمواد اول یها یازمندین

 .( بودBOMانگر درخت محصول )یو ب
ماناده   یاز هام جادا بااق    یعیبه صورت وسا  ،ها ستمین سيمتتسفانه ا
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قااً در  یدق»ه کا ن يا ه مطرح است عبارت اسات از ا ک یسؤال اساس .بودند
 MRPمحاسابات   یبادون اجارا   «؟افتاد  یما  یات چاه اتفااق  یا سطح عمل

ن ساؤال و ماوارد مشاابه    يا باه ا  يیقادر به پاسخ گوها  تکاز شر یاریبس
داده  یجماع آور  یها ستمیس :ديگو یم (Williamsامز )یليو یآقا .نبودند

 .نناد ک کما کل کن مشا يا ند باه حال ا  توان یم یارخانه به خوبکاز سطح 
د توانا  یم ERPا يه آکن است ينون مطرح شود اکد هم اتوان یم هک یسؤال
ماثالً اطالعاات    ،ناد ک یبانیز پشات یمحصول را ن یها ت دادهيريستم مدیس

پاساخ آن   ؟ردکا ت يريد ماد توانا  یما  زیمحصول را ن یدر طراح یمهندس
 خود فراهم (Interface)ت را در واسط ین قابليا یبه راحت ERPه کاست 

متصل شد و آنهاا را   CADر ینظ یقدرتمند یآورد تا بتواند به ابزارها یم
 .در آورد ERPز به خدمت ین

 (ERP) یمناب  سازمان یزیر برنامه
ت در يري( از صاحب نظران علوم ماد Richardsonچاردسون )ير یآقا

ل از چناد  کمتشا  ،یافازار  نرم یا مجموعه ،ERP» :ديگو یم ERPف يتعر
 یدیا لکف ينترل وظاکنظارت و  یه براک باشد یم یتکشر یاربردکبرنام  

 ،یباه عباارت   .گاردد  یم ا بنگاه استفادهيت و کشر ،سازمان کيت در کشر
ERP ديا خر ،لکا ر دفتار  ینظ یمال یافزار نرم یها ن بستهیاست ب یاتصال، 

 ،دیا تول ،یر مهندسا یا نظ یاتیا عمل یهاا  ره با جنباه یحقوق و دستمزد و غ
 کنند یم یبانیات را پشتیه عملک یانسان یروی( و نR&Dق و توسعه )یتحق
  ۵.«رهیو غ

                                                                                                        
1. Richardson , 1999, P 255 
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 ،ه در حاال حاضار  کا ز مهام اسات   یا ته نکن نيتوجه به ا ،فاتین توصيبا ا
تاوان   ینما  و صنعت کیادمکدر جوامع آ ERPو  MRP IIان یم یتفاوت چندان

 اساتفاده هاا   ارخاناه کو  یدیتول یها تکشر یبرا MRP IIه واژه کنيجز ا .افتي
قابال اساتعمال اسات و     یهر نوع سازمان یبرا ERPه واژه ک یدر حال ،شود می

 یز باه جاا  یا ن یدیتول یها تکو شرها  ارخانهکج در يه به تدرکرسد   یبه نظر م
 .ندينما یم استفاده ERPاز  MRP IIاستفاده از 
م در يبار  یما  ارخاناه ناام  کاز  يین مقاله در جاا ين اساس در ایبر هم

 ا بنگاه.يت و کا شريگر سازمان و يد يیجا
 .ه و داده اسات یماد  اول ،نیماش ،پول ،انسانز ین ERPمنابع مورد نظر 

ERP اطالعات درون ساازمان یلک یخود را متول ،نیشیز همان سلف پین   
ح آنهاا باه   یق و صاح یا ت و پاردازش دق يريف  خود را ماد یداند و وظ یم

  اناواع  یا ز تهیا ن ERPساتم  یس یا خروجا يا آورد. محصاول   یما  حساب
در  یریا گ میتصم یران برايمداز یو اطالعات مورد ن یتيريمد یها گزارش
 باشد. یم ...سازمان و یها ین استراتژییتع ،بلند مدت یها یزير برنامه
را  یمشاتر  یازهایان انطباق محصول با نکام ERPه محصول کته آنکن
 فاراهم  (Customer Management) یت مشتريريمد یها ق ماژولياز طر

 .آورد یم

 اطالعات فناوری یریارگکمناب  سازمان با درجة ب یرابطة بازده
 یریارگکا ب باه  يباا ضار   ،منابع ساازمان  یور بهرهو  یب بازدهيضر
ه هار چاه ساازمان از    ک ین معنيبد .م داردیاطالعات رابط  مستق فناوری
 ید به همان نسبت باازده ينماتر  یشتر و اصولیاطالعات استفاد  ب فناوری

ن موضاوع تاا نقطا  اشاباع     يا ا .دهد می شيمنابع خود را افزا یور بهرهو 
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ه کهر مقدار  .اطالعات ادامه دارد فناوریت جذب یسازمان به لحاظ ظرف
ل کبهتار و باه شا    یزير برنامهاطالعات در سازمان با  فناوری یریارگکبه 

 Cost & Benefit) «دهيا ناه و فا يهز»ل یا ج تحليو با مالحظه نتاا تر  متوازن

Analysis) یطينسبت به شارا  ،آن باشد یریارگکبه  یها تيت اولويو رعا 
 یور بهاره و  یب باازده يضر ،ت شوديمتر رعاکن مالحظات در آن يه اک
 .رتر داردیبه مراتب چشمگ یشيل منابع سازمان افزاک

 اطالعات فناوریاز  یناش یور بهرهرشد  یریبازگشت ناپذ
 یور بهرهرشد  نديفرا یه الزم است در طراحک یاز اوصا  مهم یکي

 یافتاه حتا  يرشاد   یهاناد يفراه کا مد نظر باشاد، آن اسات   منابع سازمان 
مثبت الزاماً ماندگار و  یها تیفعال رشد .باشند یم ريان بازگشت ناپذکاالم

بساتر   ،ديا آ یما  باه وجاود   یه رشدک یدر موارد .ستیر نيبازگشت ناپذ
 .بدل شود «افتهيتوسعه »به مفهوم  ،افتهي «رشد»الزم است تا آنچه  یمناسب

قابال بازگشات    ینه شود و به طور عاديجاد شده نهاديروند مثبت ا یعني
 ین بادان معنا  يا البته ا .ابدي یم ن صورت مفهوم توسعه تحققيدر ا .نباشد

م و اناواع  یر قابل بازگشات باشا  یه در هم  موارد به دنبال رشد غکست ین
 یهاا  ضارورت  ،موارد یدر برخ .میرا نامقبول و مردود بدان یگر بهبوديد

جاد يا ین  مورد نظر بهبودیتا در زم کند یم جابيا منابع موجود اي یمقطع
ت بهبود یاهم ،شتر مواردیاما در ب .ر دائم و موقت باشدیه غکم ولو آن ینک

 یداريتحقق وصف پا .آن است یم در ماندگاريآور یم ديه پدک یو رشد
و  یاصاالحات مقطعا   ناد يفرااز تار   نهيپر هز ،یاصالح یها تکحر یبرا

بهبودهاا و   یاما آنچه ارزشمند و پر بهاست ماندگار ،ر استيبازگشت پذ
 .د آمده استيپد یها یخوب
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اطالعات در ساازمان   فناوری یاصول یریارگکبه  یردهاکارکاز  یکي
 غالبااً  ،فنااوری ن يا د آماده در بساتر ا  يا پد یه رشاد و بالنادگ  کآن است 

 .شود یريو بازگشت ناپذ ید واحد وصف ماندگارتوان یم
ت مناابع  يريسازمان و ماد  یزير برنامهه نظام ک یزمان ،به عنوان نمونه

ه پاس  کا تصور نمود  توان یم چگونه ،ردیگ یل مکش فناورین يدر بستر ا
جااد شاده بار    يت ايريو نظام ماد  یزير برنامهنظام  ،سازمان یاز آن با بقا

 .ت سابق بازگردانده شودیبه وضع ،فناورین يا یمبنا
بر اسااس   ۵انيت روابط با مشتريريو مد یرتباطات بازرگانه اک یزمان
ن حالات باه   يا تاوان ساازمان را از ا    ینم ،اطالعات استوار گشت فناوری
ها  حوزهن يتر تیم اهمکو ن يتر در ساده یحت .ت گذشته باز گرداندیوضع

 یساازمان  یهاا  بخاش  ايا  ین عناصر انسانیاطالعات جانش فناوریه کز ین
و محاسابه شاده صاورت     یاصاول  ینین جانشا يه اک یدر صورت ،شود می
ران يان مدیگردد و نه در م یم نه سازمان به حالت سابق باز ،رفته باشديپذ

 .ردیگ یم لکت سابق شیبازگرداندن سازمان به وضع یبرا یا اراده
رخاناه و  یدب ،یحقاوق و دساتمزد و پرسانل    ،یبه عنوان مثال امور مال

ن يا ا ،اطالعات منتقل گشت فناوریبر  یسازمان اگر به نظام مبتن یگانيبا
 .است یريو بدون بازگشت پذ یانتقال معموالً دائم

 ERP یف مفهومیتعر
 کيا ت در یا از و مشغول فعالی  منابع مورد نیلکپارچه بر کيت يريمد»

بادون   یها تیجاد ارتباطات الزم و حذ  ارتباطات زائد )فعاليا ،سازمان

                                                                                                        
1. Customer Relationship Management (CRM) 
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ش رانادمان و  يتاً افازا يه نهاک یو درون سازمان ین بخشیافزوده( بارزش 
ل ساازمان را باه هماراه خواهاد     کا ز یا و نهاا   از بخش کيهر  یور بهره

ساازمان و اساتفاده از    یتجاار  یهانديفراز بر کن مفهوم با تمريا .«داشت
ن يه بهتار کا  ین معنا يباد  .ردیا گ یما  ( صاورت Best Practiceبهروش )

و  یق بررسا يا از طر ،ا صانعت ياز هر سازمان یت مورد نایها و عملنديفرا
ع مشاابه در  يو صانا  هاا  سازمانر ي( در ساBenchmarking) یالگو بردار

 ،در ساازمان ماورد نظار    یزير طرحت و یفعال یشده و مبنا يیشناسا ،ایدن
 ۵.ردیگ یقرار م

 ERP یف ابزاریتعر

 یهاا  مااژول ه از کن  قابل توجه يم و با هزیحج ،یوتریامپک یستمیس»
ل شاده  یکتشا  هاا  ساازمان در  یپارچگکيجاد يجهت ا یمتعدد یافزار نرم

ت يريمد ،شرفتهیپ یاطالعات یها ینولوژکستم با استفاده از تین سيا .است
 لینتارل آن را تساه  کت و يپارچه بر منابع سازمان و هداکي یزير برنامهو 
تا  قابال   کن نيب مهمتار یا ن ترتي( به اMarkus & Tanis,2000) «کند یم

ه جهات  کا ن اسات  يا ا،ERP یو ابزار یف مفهومياستنتا  از هر دو تعر
ر يا از ز کيا هار   یسات يابتادا با  ،ساتم یس کيا در  یپارچگکيبه  یابیدست
و منساجم شاده و    کیساتمات یس ،در داخل خودها  آن یو اجزاها  ستمیس

ساتم  یس کيا جدا از هام در   یها هيو الها  ن بخشيا یپارچگکيسپس به 
 ۹ل شاماره  کشا  .ستم اقادام نماود  یآن س یتجار نديفراجامع و در قالب 

 .دهد میرا ارائه  ERP یها ستمیس یر عموميتصو

                                                                                                        
1. V.Altekar, 2000 , P 10 
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  ERPهای  : تصویر عمومی سیستم3شکل شمارة 
SOURCE: Rahul V.Altekar, January 2000 Enterprise wide 
Resource Planning 

 

ERP ؟ش دهدیرا در سازمان افزا یور بهرهد توان یم چگونه 
ات یا اساتاندارد شاده انجاام عمل    یهاا  و روشهاا   ساتم یس یریارگکب

 یستمیخود نگرش س یارهاکه به کآورد  یم ان را فراهمکن اميا یسازمان
 .میسازمان را بهبود بخش یردهاکعمل یق چگونگين طريداشته و از ا
 و گساترش  شود می ین روش در سازمان بوميه استفاده از اک یهنگام

ن روش در جهات  ينندگان از اکو استفاده ها  گروه یاعضا یتمام ،ابدي یم
زماان و بهباود    ،هیا ماواد اول  ،ناان کارک ،هياز سارما  یعات ناشا يحذ  ضا

 .ردکت خواهند کحر یسازمان یها تیموقع
و تار   سااده  ،متار کنا   يباا هز  ،عتريسر یب مشاغل سازمانین ترتيو بد

 .خواهند پرداختبه انجام تر  منيا
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و شاناخت   یب شناسا ینوع آس کي ERP یاده سازیه نوعاً پکاز آنجا 
ها ناد يفرار بهباود  یه ماا در مسا  کا  یوضع موجود را بهمراه دارد لذا موقع

ها را باه  ناد يفرااتفاقاات حاادث شاده در     یا شهيعلل ر ،مینک یم تکحر
 یبرخا  ،میده یم اهشکرده و اثرات آنها را ک يیشناسا کیستماتیروش س

اهش خطاها و بهباود  کدر  یق سعين طرير داده و از اییرا تغ ها تیفعال از
 .ميینما یم هانديفرا

ل يا باه قارار ذ   در سازمان ERP یاده سازیحاصل از پ جياز نتا یبرخ
 :ده استيفهرست گرد

دن جهات تباادل اطالعاات    ینه و بهبود بخشيدر هز يیصرفه جو .۵
 از حمل و نقل( یناش یها نهياهش هزک)

ار یا بسي یرارکف تيه وظاک یهنگام ،یانسان یاجتناب از خطاها .۹
 ده است  یچیپ

 فياهش خطاها و زمان انجام وظاکل یبدل یمال يیصرفه جو .۴

 فه  یوظ کيفه در ین وظيچند یادغام و هماهنگ .۳

 یسازمان یو اثر بخش يیارآکدن یبهبود بخش .۱

 دتریاطالعات مفق يزائد از طر یهانديفرااهش کو  یانیت ميريبهبود مد .0

 ت سازمانيريدر مد يیز زداکن تمریدر ع يیز گراکجاد تمريا .۳

   ها سازمانر ين دوایب يیایجغراف یحذ  فواصل و مرزها .2

 نانکارکن یت در بکگسترش فرهنگ مشار .۲

 ین جز  سازمانيترکوچکن در یر  تتمیرد زنجکياعمال رو .۵6

 یت خدمات عمومیفیکو  یور بهرهش يافزا .۵۵

 یت مشتريارائ  خدمات و جلب رضا نديفراو  و یشنترل و نظارت بر ک .۵۹

شاور در ساطح   ک یاقتصااد  یمؤسسات و بنگاهها یريرقابت پذ .۵۴
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 یو خارج یداخل یبازارها

 نیر  تتمیزنج یها تیفعال یور بهرهش يافزا .۵۳

 ها سازمان یتيرياهش سلسله مراتب و ارتفاع هرم مدک .۵۱

سان کيشتر امور و یت هر چه بیو شفاف یمواز یها سازمانحذ   .۵0
 ها تیفعال یساز

 ار در سازمانکسب و کد يجد یها توسعه و گسترش فرصت .۵۳

 در استفاده از تمام منابع در سراسر سازمان یو اثر بخش یور بهرهش يافزا .۵2

 یزة ملیجا یارهایبا مع ERP یاده سازیاقدامات پ ییهم سو

 یور بهرهت و یفیک
از  یا مجموعاه   يا بار پا  ،یور بهاره ت و یا فیک یز  ملا يجاا  یارهایمع
 ،یم محاور یو مفااه هاا   ن ارزشيا .اند بنا شده یم محوریو مفاهها  ارزش

ن يخود ا یها تیفعال  یلکد در يه سازمان باکرد است کعمل یاصول برتر
 یابیرد مدنظر قرار داده و در جهت دستکعمل یاصول را به عنوان راهنما

ه و اسااس  يا پا ،میو مفااه هاا   ن ارزشيا ا .هر چه بهتر به آنها قدم بر دارد
 کياادر  یرد سااازمانکااعمل یدیاالکالزامااات  یپارچااه سااازکيق و یااتلف

برتار را   یهاا  ساازمان نهفتاه در   یجه گرا هستند و رفتارهاا یچارچوب نت
ت و یا فیک یز  ملا يدر جاا  یمحاور  یهاا  م و ارزشیمفاه .دهند یم نشان
 :عبارتند از یور بهره
 تيريو مد یرهبر .۵
 يیگرا یمشتر .۹

 نانکارکمستمر و ارزش نهادن بر  یریادگي ،یور بهرهبهبود  .۴

 عيسر يیپاسخگو .۳
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   یریشگیو پ یت طراحیفیک .۱

 نده يز بر آکتمر .0

 یت نوآوريريمد .۳

 اتیواقع یت بر مبنايريمد .2

 یرونیو ب یداخل یها یارکتوسع  هم .۲

 یعموم یريت پذیمسئول .۵6

 جاد ارزش  يو ا يیگرا جهینت .۵۵

 ،یور بهاره ت و یا فیک یز  ملا ينظام جاا  ،شود می ه مالحظهکهمانطور 
عمادتاً   ،نونکشاور )تاا  ک یهاا  ساازمان رد کا عمل یابيا ارز یبعنوان الگاو 

برآوردن الزاماات   یاند( را در راستا بخش صنعت مطرح بوده یها سازمان
 .دهد می قرار یمورد بررس ،ردکعمل یتعال یم محوریو مفاه

مناابع   یزير برنامهنظام  کياز استقرار  یناش یت به دستاوردهايبا عنا
ان کا ه باا توجاه باه ام   کا رد کا ن اساتنتا   یچنا  تاوان  یم (ERP) یسازمان
 یر برتار یت در مسا کا بهبود و به صورت مساتمر و حر  یبرا یزير برنامه
ساازمان باا    یتعاال  یهاا  مستتر در مدل یمحور یها   ارزشیلک ،یسازمان

 .قابل حصول است ERPستم یس
 :سازمان در نظام مزبور عبارتند از یابيارز یاصل یها حوزه

 تيريو مد یرهبر .۵
 یراهبرد یزير برنامه .۹

 یتوسع  منابع انسان .۴

 ز بر بازارکو تمر يیگرا یمشتر .۳

 لیه تحليو تجز ینظام اطالعات .۱

 ارکسب و کو  یاتیعمل یهانديفرات يريمد .0
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 یردکج عمليو نتا یور بهرهبهبود  .۳

شاگفته  یپ یمحاور  یها   ارزشیلک ،هفت گانه شمرده شده یها حوزه
د يبا فوا یابيارز یاصل یها از حوزه کيسه هر يبا مقا ۵.دهد می را پوشش

 یبارا  یزير برنامهه کپر واضح است  ،ERP یاده سازیج حاصل از پيو نتا
ماؤثر   یخاود گاام   ،یمناابع ساازمان   یزير برنامهستم جامع یبه س یابیدست

 یو مااد  یمعنو یها و ارزش یور بهرهت و یفیک یز  مليسب جاکجهت 
 باشد. یم زیآن ن

 یریگ جهینت
باشاند و   یما  مطارح  یاجتمااع  یهاا  ساتم یبعنوان س ها سازمانامروزه 
ماالماال از   یا جامعاه  .اناد  دهیا نام ها سازمانرا جامعه  یبشر یجوامع فعل

رات بوجاود آماده در   ییشرفت و تغیشه در پيه رکها  یتحوالت و دگرگون
از آن  یکط حاا یع در محا يرات سار ییا تغن يوجود ا .و علوم دارد فناوری
ار و کا ت يريتاوان باه ماد    ینما  یات فارد یا  به تجربکه تنها با اتکاست 
 .افتيدست  یسازمان یور بهره

افتن راه يا ازمناد  ین یطا ین محیدر چن ها سازمان یات و بقاین حیتضم
د یا تول ،یه به ناوآور کالت است کد مقابله با مشيجد یها و روشها  حل

بهبااود  .دارد ید بسااتگيااجد یهانااديفراارائاا  خاادمات و  ،محصااوالت
 فنااوری از  یریگ بهرهد با يجد یزات اداریتجه یریارگکب ،ارک یها روش

ارها و خدمات در حاداقل  کت یمکت و یفیکتا  شود می اطالعات موجب

                                                                                                        
مؤسس  مطالعات بهره وری و منابع انساانی ساازمان گساترش و نوساازی صانايع       .۵

 ۵۱، ۵۴26ايران، 



 )مجموعه مقاالت(انفجار ذهن /  081

 یزيا ر برنامهستم یاستفاده از س .نه انجام شودیالزم و به یها نترلکزمان با 
شامل  یاریج بسيسازد تا نتا یم ان را فراهمکن امي( اERP) یمنابع سازمان

ارتقاا    ،ارکا  یرویا ن یاهش خساتگ کا  ،ها نهياهش هزک ،تیش شفافيافزا
ار و کا انجاام   یهاا        اصاالح روش  ،رتينان و ماد کارک یشغل یها مهارت
 .ديسازمان فراهم آ یگر برايد یاریو بس یسودآور

د بار  یا کدر ساازمان باا تت   ERP یاده سااز یبه نقش پ ،در مقال  حاضر
ار در سازمان پرداخته شده کسب و ک یها و اصالح روش یور بهرهمقول  
 .است

 مناب 
 ی  تحاول ادار ينشار  ،هاا  روش یو بررس یسازمان یور بهره ،زيپرو ،یسیبلق. ۵

 ۵۴۳۹ ،۲و  2شمار  
 ۵۴2۵بهار  ،انتشارات فروزش ،سازمان یايت پويريمد ،ناصر ،فرهمند یفقه. ۹
  تحول ينشر ،یدر بستر توسع  سازمان یتوسع  منابع انسان ،ناصر ،یرسپاسیم. ۴

 ۵۴2۳بهار  ،۳2شمار   یادار
ز آمااوزش و کاامر ،یاصااول و فنااون مستندساااز ،محمدرضااا ،پااور شاامس. ۳

 ۵۴2۹ ،رانيا یقات صنعتیتحق
 ۵۴۳۲ ،تهران ،یور بهرهتابچ  واژه نام  ک ،رانيا یور بهره یسازمان مل. ۱

6. John Richardson, Mixing ERP and document Technology, Jun 
1999, Vol 13, No 6 
7. Rahul V.Altekar, January 2000 Enterprise wide Resource Planning 

مؤسساا  مطالعااات  ،یور بهاارهت و یاافیک یز  ملاايجااا یارهااایم و معیمفاااه. 2
 ۵۴26سال  ،رانيع ايصنا یسازمان گسترش و نوساز یو منابع انسان یور بهره

 
 



 
 
 

 )بخش اول( و سازمان یاطالعات های نظام

 9111ن یفرورد 29، سال دوم، شماره یاسیفرهنگ آموزش، معاونت س
 

 اشاره
ع یا بار جم  «ر عنصار اطاالع  ینقاش و تاتث  »اماروز، موضاوع    یایدر دن

ع و يسار  یست. دسترسیده نیپوش یبشر معاصر بر کس یزندگ یها عرصه
، هاا  ساازمان اغلاب   یاز مسلم، فرارویک نيمطمئن به اطالعات به عنوان 

که  یطيو در شرا یط رقابتين مهم در شرايها و نهادها قرار دارد. ا شرکت
 یاتی، به عنصر حباشد یمنده در حال رشد يفزا یا حجم اطالعات به گونه

مناساب باه    یدر واقع پاساخ  (۵)یاطالعات های نظام. استقرار شود میمبدل 

                                                                                                        
باه   یفنا  دگاهيا ت از داطالعاا  ساتم یس اي( و Information Systemنظام اطالعات ) ۵.

 ،یو نگهادار  یبناد  طبقاه  ،یکاه باه گاردآور    گاردد  یاطالق م وندیاجزا  هم پ یا پاره
 یپشتوانه برا نیاطالعات افزون بر تتم یها . نظامپردازند یپردازش و پخش اطالعات م

و  هيو کارکنان سازمان در امر تجز رانيبه مد تواند یو کنترل، م یهماهنگ ،یریگ میتصم
 یبهتار و ناوآور   داتیا تول نشيو آفار  دهیا چیپ یها قابل لمس نمودن موضوع ل،یتحل

 . ديکمک نما
باه انتظاارات و    يیها به لحااظ پاساخگو   نظام یاست که طراح ینکته ضرور نيذکر ا

 دو اتفاق افتد. نياز ا یبیترک ايو  ینیماش اي یدست وهیبه ش تواند یکاربران م یازهاین
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 گردد. یاز محسوب مین نيا
 یشناسا  بی، به آسیاطالعات های نظام یم تا با معرفین نوشتار برآنيدر ا
 م.يها بپرداز نظامط استقرار و عدم استقرار يو شرا

ن خصااوص ياانظااران و مساائوالن محتاارم کااه در ا ه صاااحبیاااز کل
و  یاجتمااع  یايا دارند که به قوام مطلب و روشن شادن زوا  يیها دگاهيد
د، يا نما یکماک ما   هاا  ساازمان رات آن بر نهادها و یو تتث فناورین يا یفن

 یناد تاا بارا   يش را مرقاوم فرما يخاو  یهاا  دگاهيم که دیکن یدرخواست م
 ارائه شود. عالقه مندان ريتفاده سااس

 اطالعات های نظامن سازمان و یرابطه ب
ا باه  يا را کمتر خواهند کارد؟ آ  یکاغذ یاطالعات کارها های نظاما يآ

ساپرد کاه کام     (۵)دوباره یسازمان را به مهندس توان می ها ن نظاميکمک ا
نظاام اطالعاات    یرید با بکارگتوان می ا سازمانيتر و کارآتر شود؟ آ حجم

ن راه ساازمان  يتر نيیرا تا پا یریگ میار تصمیپرداخته و اخت يیبه تمرکززدا
و کارمندان  یانیران مياز شمار مد توان می ها ن نظاميا یاريا به يبرساند؟ آ

ت يريمهم مد یها گر، که از پرسشيسئواالت د یاریکاست؟ و بس یدفتر
 ند.يآ یامروز به حساب م

                                                                                                        
 ( Re- Engineeringمهندسی دوباره ) ۵.

شاود تاا    افزار موجود داده می افزار؛ تغییراتی است که در نرم الف( با در نظر گرفتن نرم
 های مورد نظر را تقويت کرده و نقا  ضعف آن را از بین ببرد.  ويژگی

ب( با توجه به مديريت همکاری؛ باه اساتفاده از اصاول تکنولاوژی اطالعاات گفتاه       
ل کارده و انجاام کاار و ماديريت آنهاا را اساتحکام       شود که مسائل عمومی را حا  می
 (۵۲۲2بخشد. )ر.ک. فرهنگ تشريحی کامپیوتر، میکروسافت، ويرايش سوم،  می
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ن سائواالت دامان زده و بااب    يا ، امروز به حجم ایاطالعات های نظام
 هاای  نظاام معتقدناد کاه    یا را گشاوده اسات. عاده    یاریبسا  یگفتگوها

خواهناد نماود. از    ینیو ماش «تر خت و پاشير یب»را  ها سازماناطالعات، 
ز صااحب  یا ن یاریمخاالف دارناد و بسا    یا دهیا گار عق يد یا عاده  یطرف
 هستند! زیانگ جدال یمتفاوت و حت یها دگاهيد

ک رابطاه  يا اطالعات،  های نظامن سازمان و یآنچه مسلم است رابطه ب
 هاای  نظاام . باشاد  مای رگاذار  یتتث یگار يک بار د يا ه است که هار  يدوسو

از یا همراه شوند تاا بتوانناد اطالعاات ماورد ن     ها سازماند با ياطالعات با
د يز بایگر سازمان نيد یمختلف کاربران را فراهم آورند. از سو یها گروه
نه رشد و توساعه را بوجاود آورد تاا از    یر اطالعات آگاه بوده و زمیاز تتث

 مند گردند. ن بهرهينو یدانش فن یازهایامت
 
 
 
 
 
 
 

ز یا هاا ن  نظاام  یگذارد و لذا در طراحا  ینظام اطالعات بر سازمان اثر م
از عوامل  یا پاره ر روبرو،يسازمان را در نظر داشت. در تصوی ازهاید نيبا
باشاند، نشاان    یاطالعات ماؤثر ما   فناوریکه در تعامل سازمان و  یانجیم

 داده شده است.
ر یجاه گرفات کاه تاتث    ینت تاوان  مای  گوناگونناد،  ها سازماناز آنجا که 
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 یتاوان بارا   یز متفااوت اسات. نما   یا ن ها سازماناطالعات بر  یها فناوری
ن يا ق ایا دق یانتظار داشت. بررس ها سازمانکسان در همه ي یوتر اثریکامپ

ر ین تاتث ياما آنچه مسلم است ا کند می گر را طلبيد یمطلب، خود فرصت
رات حاداقل  ییمسطح شدن سازمان، کم شدن پرسنل، تغ یشه به معنایهم

 ست!یو... ن

 یاطالعات های نظامانواع 
اطالعات وجود دارد که شکل  های نظام یبرا یمختلف یها یبند میتقس

 ده است:یر کشيک نمونه متعار  را به تصوي زير
 
 
 
 
 
 
 
 هاا عمادتاً شاامل اهام     ن نظاام يا : ا۵(TPSکاار )  فرايناد  های نظام -۵

ل فروش، تادارکات،  یاز قب هايی نظامباشند.  یسازمان م یجار های فعالیت
 رند.یگ ین گروه قرار ميد و... در ای، انبار، تولیمال

 یها عمدتاً در راستا ن نظامي: ا۹(OAS) یون اداریاتوماس های نظام -۹
ل یا از قب یبکاار گرفتاه شاده و ماوارد     یادار هاای  فعالیات  باه  یده نظام

                                                                                                        
1. Transaction Processing Systems. 
2. Office Automation Systems. 
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، یکی، پست الکترونیزیآنها، نشر روم یریگیک کردن مکاتبات و پیاتومات
چناد   یهاا  طیجلساات، اساتفاده از محا    یزيا ر ، برنامهیم کاريم تقویتنظ

و... را شاامل   يیدئويا ل کنفارانس و یا کاربردها از قب یبرخ یبرا یا رسانه
 گردند. یم

هاا عمادتاً    ن نظامي: ا۵(KWS) یثبت اطالعات کارشناس های نظام -۴
موجاود در ساازمان از    یتجاارب و اطالعاات کارشناسا    یجهت نگهدار

 یهاا  آالت، روش نیزات و ماشا یا س تجهيو سارو  یل نصب، نگهداریقب
و کنتارل محصاول و... ماورد اساتفاده قارار       یزير برنامه یها وهید، شیتول
 یابيا ره و بازیگاه داده جهت ذخيک پايها عمدتاً مجوز  نظام نيرد. ایگ یم

 یو نگهادار  یبانی، نصاب، پشات  یاطالعات مرباو  باه مساتندات طراحا    
 باشند. یآالت م نیزات و ماشیتجه

وتر موساوم باه   ید به کماک کاامپ  یو تول یقدرتمند طراح یافزارها نرم
CAD/CAM

 رند.یگ ین گروه قرار ميز در این ۹
هااا هماننااد  ن نظااامياا: ا۴(MISت )يرياطالعااات مااد هااای نظااام -۳
ران عمل نموده و باا  ياز مدیلترکننده اطالعات مورد نیکننده و ف یآور جمع

، اطالعاات  OASو  TPS های نظامد شده توسط یاستفاده از اطالعات تول
و  یانیا ران ارشاد و م يل مدیاز پرسنل سازمان از قب یف مهمیاز طیمورد ن

 سازد. یرا فراهم م يیسرپرستان اجرا

هاا کماک    ن نظاام يا : ا۳(DSS) یریا گ میتصام  یبانیپشات  های نظام -۱
. نکتاه حاائز   دهاد  میران سازمان ارائه يمد یساز میتصم فرايندبه  یانيشا

                                                                                                        
1. Knowledge Work Systems. 
2. Computer Aided Design & Manufacturing. 
3. Management Information Systems. 
4. Decision Support Systems. 
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 یسااز  هیاز امکان شاب  یجاد قدرت مانور باال ناشيها ا ن نظاميت در ایاهم
ش یپ یریگ میتصم یها ر پارامترها و مؤلفهییمختلف با تغ یها میر تصمیتتث

ش از اخاذ  یر پا يمد یرا برا یمناسب ینیب شیق آنهاست که امکان پیاز تحق
 سازد. یم فراهم میتصم

ن ي: ا۵(EIS/ESSران ارشد )يمد یریگ میاطالعات و تصم های نظام -0
ل یا تحل فرايناد به  یداده خارج یها گاهيپا یها غالباً با استفاده از برخ نظام

ک پرداختاه و مناساب   يکاالن و اساتراتژ   یهاا  یریا گ میاطالعات و تصم
 .باشد میبزرگ  های سازمان

ن يا : اگرچاه ا ۹(CIMوتر )یکپارچه به کمک کاامپ يد یتول های نظام -۳
 یت آن بارا یا گنجاد اماا باه لحااظ اهم     یمزبور نما  یبند ها در طبقه نظام

هاا   ن نظاام يا ده اسات. در ا يا به ذکر آن مبادرت گرد یدیتول یها شرکت
د باا توجاه باه    یا استحصاال تول  یبرا ینه کاریبه یها هياستقرار روهد  

ت به کمک اطالعاات باه دسات    یفینه، سفارش و کيمنابع، هز یپارامترها
ISا يا  یاطالعاات  های نظامآمده از 

هاا معماوالً    ن نظاام يا . در اباشاد  مای  ۴
در دسات اجارا اعماال     یهاا  ه پروژهیکل مداوم بر کلیک سيت در يريمد
 هاای  بخاش  د باه توانا  مای  تيريکل ماد ین سيعنوان نمونه اگردد. به  یم

)ماهاناه،   یزيا ر ت برناماه يري(، ماد یا فصال يانه یک )ساليت استراتژيريمد
ت کنتارل  يري(، ماد یشارفت )سااعت  یت کنترل پيريا روزانه(، مدي یهفتگ
 ک گردد.ی( تفکیا د )لحظهیات تولیعمل

هاای   ای ديگار از نظاام   : دساته ۳(IISهاای اطالعااتی هوشامند )    نظام -2

                                                                                                        
1. Executive Information Systems/Executive Support Systems. 
2. Computer Integrated Manufacturing. 
3. Information System. 
4. Intelligent Information Systems. 
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هاای اطالعااتی معرفتای،     شوند کاه باه يااری پايگااه     اطالعاتی محسوب می
کنناد.   ساازی کماک مای    گیری و حتی تصمیم های تصمیم کاربران را در زمینه

های اقتصادی خارد و کاالن    ريزی ها، در برنامه امروزه استفاده از اين نوع نظام
ها را در زمینه بودجاه،   و حتی دولتروا  دارد و بسیاری از مؤسسات،نهادها 

 ها و... ياری بخشیده است. حمل و نقل کاال، ترافیک، مسافرت

کااه در بخااش  یافازار  ن پااروژه ناارمي، بزرگتار ۵ن اطااالعيبناابر آخاار 
و  یق اساات، طراحاایااکااا در دساات تحقيامر یقااات دانشااگاه برکلاایتحق

سام  يکاه در صانعت تور   باشاد  یما  یهوشمند ینظام اطالعات یساز ادهیپ
 د.يایا بیگردشگران در سراسر دن یاريبتواند به 

را راجاع   یارید بتواند اطالعات بسيبا ین نظام هوشمندیدر واقع چن
مناساب خاوش آب و    یهاا  تیا هاا، موقع  ها، پارک ، موزهیخيه تاریبه ابن
د و باا  يا گر را به کاربران عرضه نمايد یاریرها و بسیکشورها، مس يیهوا

هار گردشاگر    ژ يا و و یو زماان  یاقتصاد یها ط و خواستيتوجه به شرا
 د.يارائه نما یشنهادی)کاربر(، برنام  پ

 
  

                                                                                                        
 یالمللا  نین کنفرانس با یکا، پنجميامر یاز دانشگاه برکل یدکتر انوار یآقا یسخنران ۵.

 .ید بهشتی، تهران، دانشگاه شه۵۴۳2اسفندماه  ۵۳-۵۲وتر، یساالنه کامپ
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 )بخش دوم(و سازمان یاطالعات های نظام

 9111بهشت یارد 22، سال دوم، شماره یاسیمعاونت سفرهنگ آموزش، 
 

 اشاره
 یو ساازمان باه مراحال برپاسااز     یاطالعاات  هاای  نظامدر ادامه بحث 

ک يا م پرداخت. اما ذکر یخواه یاطالعات های نظامن ينه تکویشیها و پ نظام
آن در مباحاث   یداشات و جاا   یشاتر یبادان توجاه ب   یسات ينکته کاه با 

نکاه نظاام   ي، اباشد یم یار خالیبس یاطالعات های نظاممرتبط با  یکارشناس
و  یفنا  یهاا  اسات کاه عامال    «یو اجتمااع  یفنا »ده يا ک پديا اطالعات 

تااز  اطالعاات تنهاا باه      ک نظاام ي یرا با هم داراست. برپاساز یاجتماع
و  یاباد. بناابر فلسافه فنا    ي یان نما يا افزارهاا پا  افزارها و نرم د سختيخر

ن اطالعاات  يک نظاام ناو  يتوان  یکاربران، نمکرد به ي، بدون رویاجتماع
ن اسات کاه   يا ار مهم در باره ساختن نظام تاازه ا یک نکته بسيبرپا نمود. 

تر آنکه  شده است و نکته مهم یزير برنامه یک دگرگوني نديفران يم ایبدان
چنانچاه جنباه    یار خاوب باشاد ولا   یبسا  یممکن است نظام در بعد فنا 

 د.یآن در نظر گرفته نشود، به شکست خواهد انجام یاسیو س یاجتماع
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 یاطالعات های نظامن ینه تکویشیبر پ یمرور
ش يدایا ن دهاه قبال از پ  يهاا مرباو  باه چناد     نظاام  یل و طراحیتحل

ز توساط  یا هاا ن  گوناه نظاام   نياست. غالب ا یوتریقدرتمند کامپ های نظام
کارد ماورد   يد. رويا ارائاه گرد  یتجار های نظامع در قالب ين صنایمهندس

بوده است. چرا که  یکیو استات یکيزیف نديفراک ين نگرش، ياستفاده در ا
ن اصارار  يوجود نداشت. بناابرا  ین کاریانجام چن یبرا یچ ابزار مؤثریه

متحرک  یمشتمل بر کاغذها یبه صورت نظام ین بود که نظام تجاريبر ا
روش تاا   نيا ر گردد. ایتصور و تعب یگريل به ديا فايز یک شخص، مياز 
ز یا دان نگذاشته بودند، چندان نیپا به م یوترها به طور جدیکه کامپ یزمان

 نمود.  یغلط نم
 
 
 
 

 
 

 یا دسته های نظاموترها و در زمان استفاده از یل استفاده از کامپيدر اوا
وترهاا  یکامپ یهاا  یبود، اما خروج یکيزیده فيد بر ای، کماکان تتک۵کجا(ي)

                                                                                                        
آماده شده  یها از داده یا که مجموعه یستمی(: سBatch System) یا دسته های نظام ۵.

ربران ار کاا یا جه را در اختیا چند بار اجرا نموده و نتيک يرا از کاربران گرفته و آنها را 
 یا ک نظام دساته يک اداره نمونه يستم حقوق و دستمزد کارکنان یدهد. مثالً س یقرار م

و  کند می افتيدر یل ساعت کارکرد کارکنان را به عنوان وروديان فايکه در پا باشد می
 دهد. یمحاسبه حقوق آنان را انجام م
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وتر ید. در آن زمان کاامپ يان نظام افزوده گرديدر جر یر کاغذهايز به ساین
باالقوه   یهاا  يیها بر تواناا  ان نظامرسان بود و کاربينو ار برنامهیتنها در اخت

ران کاامالً قابال لماس    يماد  یتمام ین ابزار اشرا  نداشتند. امروزه برايا
روزماره   یه رخادادها یک هستند و کلیناميا و ديتاً پویها ماه است که نظام

 ند.يآ یر در نظام برمییط خار  در صدد تغیو عوامل مؤثر در مح
شارفت قابال   یوتر پیگرچه علاوم مرباو  باه کاامپ     06در اواسط دهه 

را  یتر قابل فهم یسينو برنامه یسان ادعاينو نموده بود و برنامه یا مالحظه
داشاتند، اماا    ۴و کوبال ۹، پاسکال۵. ال. وانیر؛ پیسطح باال نظ یها به زبان

 ۳6ل دهاه  يا د. در اوايها نگرد نظام یدر طراح ین امر باعث بهبود مؤثريا
جااد سااختار مااژوالر در    يو ا ۳مساتقل  یهاا  شکستن هر نظام به مااژول 

مختلاف و قابال    هاای  نظاام ريشد ز ید و سعيگرد یها معرف نظام یطراح

                                                                                                        
 ۵۲0۳-۵۲0۲ یهاا  ساال  یاست که طا  یسينو ک زبان برنامهي(: PL/1. ال. وان )یپ ۵.
دا یا پ یقیدتر چندان تاوف يجد یها شد و با آمدن زبان یطراح IBMدر شرکت  یالدیم

 نکرد.
و  یطراحا  یالدیما  ۵۲0۳-۵۲۳۵ یهاا  سال یگرد که ط هيرو یساز ک زبان برنامهي ۹.
داشات   PC یوترهایکامپ یبر رو ی( گسترش خوبPascalد. پاسکال )يگرد یساز ادهیپ

 ها کاربرد دارد. نهیزم یاریز در بسیو هم اکنون ن
توسعه  یالدیم ۵۲۱۲-۵۲0۵ یسالها یکه ط یسينو ک زبان برنامهي(: Cobolکوبال ) ۴.
 ینکاه در کاربردهاا  يژه اي. باو شاود  میبزرگ اجرا  یوترهایکامپ یافت و همچنان روي

 برخوردار است. یخوب یها تیاز قابل یتجار
انجاام   یکاه بارا   یا وتر، باه قطعاه برناماه   یکامپ یسينو (: در برنامهModuleماژول ) ۳.
ت از يند. ساختار ماژوالر حکايگو یگردد، م یم یسينو و برنامه یف  مشخص طراحیوظ

ف يک وظاا يا هار   یو برا يیزشناسايک به ريدارد که اجزا  متشکله آن هر  هايی نظام
 ده است.يف گرديو تعر يیشناسا ینیمع
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مر با توسعه ن ايابد. ايآنها توسعه  ی، اما بدون درک ارتبا  منطقینگهدار
باه هماراه    یتجاار  های نظامج در يرا های نظامريز یبهتر برا یافزارها نرم

ن راه حل درخشاان،  يد که در ايک دهه مشخص گرديبود اما در کمتر از 
هاا،   نظاام  ید طراحا يا ن روش جديا ف مسئله غلاط باوده اسات و ا   يتعر
ران را در يماد  یهاا  ناه گازا  کاه در مجماوع خواساته     يبا هز هايی نظام
 ار گذارده است.ینمود در اخت یمؤثر از اطالعات برآورده نم یریگ بهره

کارد سااخت   يرو»، یسانت  یکردهايرو یدر پ یپ یها بدنبال شکست
ک روش يا باه عناوان    ۳6ها در اواخر دها    نظام یل و طراحیتحل ۵«افتهي

د. يا گرد یارتبا  ماؤثر باا کااربران در طاول توساعه کامال نظاام معرفا        
در توساعه   یو افقا  یعماود  يای همگرا دهد میاجازه  که به ما یکرديرو
 یهاا  سيرا جهات ارائاه سارو    یک نظاام اطالعاات  يها در  رنظاميز یتمام

 ینا یب شیمؤسسات پ یتيريو مد يیجامع به سطوح مختلف اجرا یاطالعات
پرداختن به هار جاز  در نظاام باه نقاش       یکرد به جاين رويم. در ايینما

 .شود میاهدا  و عملکرد توجه  يیاجزا  و ارتبا  آنها در همسو

 یاطالعات های نظام یبرپاساز یچگونگ
های متفاوتی توسط طراحان مختلاف باا    گرچه طی دو دهه گذشته قدم

های اطالعاتی گزارش گرديده است، اما همگای در ياک    هد  توسعه نظام

                                                                                                        
و  یدر امار طراحا   یک متادولوژ يا (: Structured Approachافته )ي کرد ساختيرو ۵.

ه و قطعه قطعاه کاردن   يگردد که معتقد به تجز یمحسوب م یاطالعات های نظامتوسعه 
را باه   یک ساختارسلساله مراتبا  ينظام، یر کليکه تصويک نظام را دارد، بطوري یاجزا

 .هندد می خود انجام يیقطعات باال یرا برا یفه مشخصیآورد و هر قطعه، وظ یوجود م
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های اطالعاتی کاامالً مشاابه فرايناد     القولند که فرايند توسعه نظام مقوله متفق
های مهندسی مانند سااخت ياک پال، نیروگااه و امثاالهم       وسعه ساير نظامت

هاای   بايد فازهای اساسی زيار را در توساعه و برپاساازی نظاام     است و می
 ها از اين قرار است: اطالعاتی پیمود. مراحل متعار  در چرخه حیات نظام

 یهاا  ف پاروژه و قادم  يا ن مرحلاه شاامل تعر  يا : ا۵یاناداز  مرحله راه
درک مشاترک هما     یبارا  ین مرحلاه، اساسا  يپروژه است. ا یزير برنامه
در طاول پاروژه    ینظام و بطور کلا  ید و برپاسازیاست که در تول یافراد

 دارند. یهمکار
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یمورد بررسا  یانتظار از نظام درخواستمورد  یازهای: ن۹لیمرحله تحل
مشاروح از   یازهاا یب نیا ن ترتيرد و باد یگ یل قرار میه و تحليو تجز

 گردد. یعرضه م ینظام کاربرد

                                                                                                        
1. Initialization Phase 
2. Analysis Phase 
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و  ۹ساازمان  یازهاا یص نیبه منظاور تشاخ   ۵یجاد مدل سازمانيهد  ا
 مشخص کردن محدود  پروژه است.

ريازی   کند که چگونه کاربرد برناماه  : اين مرحله تعیین می۴مرحله طراحی
 بايد ساخته شود تا کلیه نیازهای تعريف شده را انجام دهد. ۳شده

از  يینظام، باه کماک ابزارهاا    ین مرحله، طراحي: در ا۱مرحله ساخت
 یباه محصاول   یوتریکاامپ  یسااز  برنامه یها ه و زبانيپا یافزارها ل نرمیقب

 یشده را در چرخاه کاار   ینیب شیف پيفه انجام وظایکه وظ شود میمبدل 
 شده خواهد داشت. یطراح

به اجارا در   یستين مرحله، محصول بدست آمده بايدر ا :0مرحله عملیات
 د.ينقش خود را ارائه نما یاتیط عملیتازه در مح یتيد و به عنوان موجوديآ

 یاطالعاات  هاای  نظاام ن يتکاو  ید، مراحال عماوم  يا آنچه مطارح گرد 
و  یناه طراحا  یدر زم یگونااگون  یهاا  گاردد، گرچاه مادل    یمحسوب ما 

 یهاا  یژگا يک ويا اند که هر  دهيمطرح گرد یاطالعات های نظام یساز ادهیپ
قابال اساتفاده    یناه کاار  یمربو  به خود را دارناد و متناساب باا هار زم    

م يرا نادار  یتخصصا  یها ن نوشتار، قصد ورود به حوزهي. ما در اباشد یم
هااا ارائااه  نااهیزم یو در برخاا یعمااوم يیبلکااه مااراد برخااورد و آشاانا 

و  یریا گ الزم جهت بهاره  یها یجاد آمادگيو ا یریدر بکارگ يیرهنمودها
 .باشد یمدر سازمان  یاطالعات های نظامنه یدر زم یزير برنامه
 

                                                                                                        
1. Business Model 
2. Business Requirement 
3. Design Phase 
4. Planned Application 
5. Construction Phase 
6. Operation Phase 
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 اشاره
خواننادگان   یح بارا ین توضا يا ، ذکار ا یقبل از ورود به بحاث اصال  

ت نگارناده باه مقولاه    ينکه عناياست و آن ا یمند ضرور کنجکاو و عالقه
 ینیا ماشا يخودکار و  یاطالعات های نظام، اختصاص به یاطالعات های نظام

رد. یگ یکار مورد بحث قرار م یو مش یشتر از جنبه فلسفیدارد و مطلب ب
از و یا ن ینااً پاس از اثباات قطعا    یقيکردن نظام،  ینیماش شود می یادآوري

از  یرد و قطعااً بعضا  يد صاورت پاذ  يا با یاقتصاد یها مطالعه کامل جنبه
زا  گر مشاکل يد یو بعض ید سودمند و اقتصادتوان یم وتریکامپ یکاربردها
خاص خاود را دارد   یمثبت و منف یها جنبه یهر مورد ر باشد.یگ و وقت
ن يا ز در فرصت مناسب پرداخته خواهد شد و اماا در ا ین موارد نيکه به ا

 یبارا  یمناسب ساازمان  یدر باب ساختارها یم به نکاتيقسمت قصد دار
از  یریااگ الزم جهاات بهااره یهااا یساااز نااهیو زم یاطالعااات هااای نظااام

 م.يبپرداز یاطالعات یها یتکنولوژ



 )مجموعه مقاالت(انفجار ذهن /  011

 یاطالعات های نظامالت مطلوب یچند در باب تشک ینکات
 یک طرح نظام اطالعاتيو گسترش کارآمد و مؤثر  یانداز ت، راهيهدا

ت يو هادا  یازمند رهبریا کالن نيدر سطوح مختلف خود، اعم از خرد و 
 رقابل اغما  است.  یگر مقدمات غيغ و ديدر یب یها تيحمامناسب، 

 یبه لحاظ نقش ماؤثر  یاطالعات های نظام، یامروزه در جوامع اطالعات
 یهاا  یریا گ میت از تصام يا ا در حمايو  یف سازمانيوظا یبانیکه در پشت

کوچاک   یاناد، در ساطح نهادهاا    دار شاده  ک عهاده يو اساتراتژ  یاتیعمل
 یگااه مناساب  ياز جا یرساان  اطاالع  یملا  های نظاما در سطح يو  یاجتماع

حضاور   هاا  ساازمان  یها تيرير مديف سايباشند. لذا در رد یبرخوردار م
ع و يت، تسار يريداشته و به عنوان ابزار کارآمد در خدمت ماد  یالتیتشک
 یسازد. بررس یرا فراهم م ی، کنترل و سازماندهیزير ل در امر برنامهیتسه
ن موضاوع دارد  يا ت ایناموفق، نشان از اهم یاطالعات های نظاماز  یاریبس

 یبارا  یمناساب، ماانع   یالت و ساازمانده یکه به علت قرار نگرفتن تشک
وجود  یمتفاوت یها دگاهيز دین خصوص نيق بوجود آمده است. در ایتوف

ر و ییا ازها به سرعت در حال تغیط و نیالقولند که مح متفق یدارد اما همگ
 ل هستند!يتبد

قابل  یکيو تکنولوژ یطیرات محییازها و تغیز در دو بعد، نیرات نییتغ
ز باه  یرا ن یکيتکنولوژشرفت در دانش و علوم مواد، توسعه یان است. پیب

 دنبال داشته است.  
ساال گذشاته، در هار     ۴6موجاود، در   یها و آمارها یبر اساس بررس

آنهاا   يیت و توانایوتر ده برابر کمتر و ظرفید و کار با کامپینه توليدهه هز
همانناد   «یخطاو  اطالعاات  »ک کالم: يشتر شده است و در یبرابر ب ۵66
 افته است.يته به همه جا گسترش یسيالکتر
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را باه   یاریرات بسا ییتغ ینه خدمات اطالعاتیدر زم یامروزه تکنولوژ

 یق تکنولوژیحاصل تلف ۵(ITاطالعات ) یتکنولوژوجود آورده است. 

ت یا ن نکتاه حاائز اهم  يا ذکر او ارتباطات است.  ۹افزار( )نرم یمحاسبات

ار یآن است که مفهوم بس یافزار ، وجه نرمیاست که وجه غالب تکنولوژ
از ماردم در پنادار    یاریاست. بس یشه آن در تفکر انسانيدارد و ر یقیعم

 یکا یالکترون یها وترها، کارتیئت کامپیرا در ه یاطالعات یخود تکنولوژ
افازار(   ادوات و ابزار )سخت یزات و به طور کلیتال متصل به تجهیجيو د

 یاطالعاات  هاای  نظاام د، يا جد ی. در حال حاضر تکنولاوژ کنند میمجسم 
کاه کمتار    یر ساخته اسات. باه طاور   يپذ را امکان یتر هزتر و گستردهمج

 ی( در آن نقشا ITاطالعات ) یافت که تکنولوژي توان می را یتیحوزه فعال
 نداشته باشد.

در رابطااه بااا  یاجتماااع یو نهادهااا هااا سااازمانقاادر مساالم توسااعه 
 یکالن توساعه ملا   یها برنامه یاطالعات، به هر حال در راستا یتکنولوژ

 یاریساته بسا  يز اقدامات شایکشور معنادار و موفق است و در کشور ما ن
د لازوم  يا جد یها یان ذکر است که تکنولوژيده است اما شایبه انجام رس

ش آورده اساات و یساااختارها را پاا یو بااازطراح یو بازساااز یبااازنگر
د در يرات شاادییااغالباااً بااه علاات تغ ،۴کیکالساا یسااازمان یساااختارها
موفاق بار اسااس     یها سازمانستند و یو... پاسخگو ن یرقابت یسازوکارها

                                                                                                        
1. Information Technology. 
2. Software Intensive. 

ای، جغرافیااايی، باار اساااس  ساااختارهای وظیفااهساااختارهای سااازمانی کالساایک:  .۴
محصول، فرايند مشتری و در نهايت ساختارهای ماتريسی است کاه ترکیبای از اناواع    

 باشد. گفته شده می
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 یل: سااختارها یا از قب دتر ساختارهايتجربه و آزمون و خطا، از انواع جد
 یبناد  بخاش  یع شاده، سااختارها  يا رمتمرکز و توزیغ یال، ساختارهایس
 یطراحا  یط ساازمان يک متناساب باا شارا   يگر که هر يد یاریو بس یمیت
ر و کوشش، یر ساختارها همراه با تدبیی. چنانچه تغبرند یگردند، بهره م یم

 را تلاف  یاریگار نباشاد، مناابع بسا    يق ديدقاا  یاریو بسا  یکار کارشناس
نامطلوب موجاود را از باد باه     یور آورد و بهره ید مي، مقاومت پدکند یم

 کشاند. یبدتر م

 یواحد سازمان در برخورد با تکنولوژ یاسینش سیلزوم ب

 اطالعات
 یهاا  یآوردن باه تکنولاوژ   یاز در برخاورد و رو یا ن شین پا يتار  مهم
ساازمان   ین سطوح رهبار يواحد در باالتر یاسینش سید، بيجد یاطالعات

 یهاا  تیا فعال شبردینسبت به پ یقو یاست که خود را در احساس تعهد
ن احساس تعهاد در  يا یسازد. وجوه اصل یم یمتجل یکيو تکنولوژ یعلم

 برشمرد:ر يبه شرح ز توان یم سازمان را
را در توساعه   یاطالعاات  یت و نقش تکنولوژیسازمان اهم یرهبر -۵

 سازمان درک کند و به آن معتقد باشد.
در جهات توساعه    یاطالعاات  یتکنولاوژ  یها تیفعال شبردیپ یبرا -۹

 روشن و خاص وجود داشته باشد. یها ها و برنامه استیسازمان، س

وجود داشته باشاد   یا ادهنگر و آم ندهيآ یالت اداریدستگاه و تشک -۴
ب کند و بتواند خاود را باا آن   یرا تعق یکيتحوالت تکنولوژ یکه روندها

 همگام سازد.
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 یاطالعاات  هاای  نظاام و  یدر بااره مساائل تکنولاوژ    یریگ میتصم -۳

شابرد،  یاش پ زهیا انجام شود که انگ یتيريو مد یکارشناس یها توسط هسته
 ت و اجرا.یاست و نه اعمال کنترل، مالک ها تیفعال تيختن و هدایبرانگ

، متخصصاان و  یو اطالعاات  یکيتوساعه تکنولاوژ   یزير در برنامه -۱
 کارشناسان اهل فن وجود داشته باشند.

بساته و محادود؛ بلکاه در     ینه به عنوان نظاام  یاز تکنولوژ یتلق -0
 از آن محساوب  یز عضاو یا ق با تمام ابعاد جامعه که سازمان نیارتبا  عم

 .شود می

 سازمان  ینظام ادار یبسترساز
اطالعاات   هاای  نظاام همان طور که در مطلب شماره قبل اشاره شاد،  

را باا هام داراسات.     یو اجتماع یاست که عوامل فن یده دوبعديک پدي
سازمان اسات.   یاتیعمل یها رساختيشتر شامل زیب یجو مناسب اجتماع
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 ینظاام ادار  یو به طور کلا ن و مقررات ید به مجموعه قوانيدر کنار آن با
ساازمان در آن شاکل    یها تیفعال است که یبستر یاشاره کرد. نظام ادار

 افته کهيل یتشک ین و مقرراتیابد و از مجموعه قواني یان ميرد و جریگ یم
 ین نظاام ادار يا ز ایش از هر چیکننده باشد. پ لیا تسهيد بازدارنده توان یم
رد و يرا بپاذ  یکيتوسعه تکنولوژ یها ها و برنامه استیس یریگ د جهتيبا

ان تحاوالت  يا ن حاال الزم اسات هماواره در جر   یدر ع آن را دنبال کند.
رد تا بتواند خود را با آن همگاام ساازد.   یقرار گ یو اطالعات یکيتکنولوژ

باه تحاوالت    يیدر پاسخگو یبه علت ناتوان یادار یساالر وانيامروزه، د
 یدچار بحران شده است و رفته رفته سااختارها  یرامونیط پیپرشتاب مح

 یهاا  یزيا ر د همگام با برنامهيرد. به هر حال، شایگ یآن را م یجا یا تازه
سازمان باا دقات    یت نظام اداریالزم باشد وضع یو اطالعات یکيتکنولوژ
ن خاود  يا ن برنامه باشد. ايا یازهاین یرد تا جوابگویقرار گ یابيمورد ارز

 ست.ین نوشتار نياست که موضوع ا یبحث مفصل
 
 



 
 
 

 )بخش چهارم(و سازمان یاطالعات های نظام

 9111ر یت 26، سال دوم، شماره یاسیفرهنگ آموزش، معاونت س
 

 اشاره:
، یاجتمااع  یو نهادها ها سازمانت و اداره يريت اطالعات در مدیاهم

ماوارد باه    یارین امار در بسا  يا سات و ا یده نیپوش یگر بر کسيامروزه د
 در آمده است. یک اهرم مؤثر رقابتيصورت 
 یهاا  سازمان یاست که در فراسو یني، راه نسبتاً نویاطالعات های نظام

شارفت  یر پیر شود سین راه تتخياما قرار گرفته است و هر چه در گذر از 
 فنااوری باه   یند  سازمانيفزا یگردد. با توجه به وابستگ یدار م ز خدشهین

ز سر راه طارح و توساعه   ین یاری، امروزه مشکالت بسیاطالعات های نظام
به شامار   یاساس یوجود دارد که خود به عنوان مانع ها سازمانها در  نظام

 هاای  نظاام  یهاا  طارح  یم باا معرفا  یکنا  ین نوشتار تالش ميند. در ايآ یم
 م.يیز اشاره نمایاز مشکالت ن یا به پاره یاطالعات

  یر اطالعاتیموضوع جزا
ت اداره کردن یو اهم یاطالعات فناوریع در يرات سرییکه تغ یدر حال
 یکاار  یهاا  طیبه صورت کارا در مح ها سازماناطالعات در  یو سامانده

و از هام   یرو باه گساترش اسات، باه علال مختلاف پراکنادگ        یامروز



 )مجموعه مقاالت(انفجار ذهن /  111

ک موضاوع واحاد،   ي یاست برا یمشهود است. کاف یاطالعات یختگیگس
د، آنگااه  یا اخاذ کن  یمارتبط ساازمان   یهاا  بخش را از یآمار وارقام کنترل

 ست؟!ید کرد که منظور چیخواه یگواه
 یت کااف هاید عملکرد خود ادله و توجيیتت یگاه هر بخش برا البته گه

 یتار  قیا ار عمیز به هماراه دارد. اماا موضاوع مزباور از مشاکالت بسا      ین
 ن مشکالت عبارت است از:ياز ا یا ت دارد. پارهيحکا
 یادار یها عدم تکامل روش 

 جامع یزير عدم برنامه 

 یمخابرات یها عدم توسعه شبکه   

 یکیو انفورمات یاطالعات یها بخش عدم تحول و تکامل 

  ديجد یها یتکنولوژعدم استفاده از 

 جاد و استفاده از استانداردهايعدم ا 

 
 
 
 
 
 

 یهاا  ده است که در عمال هماواره باا گاروه    يموارد مزبور باعث گرد
 یگر را نفا يگر، هماد يکاد يم که در مجاورت یروبرو باش یا مختلف داده

 .باشد یم یبوده و مجرد قابل بررس یا تابع نظم خاصيکرده و 
ان است؛ یز قابل بیمؤسسات متوسط و کوچک نن موضوع در سطح يا
به  یو دوگانگ یز گاه ناهماهنگیک مؤسسه نيمتشکله  یدر واحدها یحت
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و  یزياار برناماه  یبارا  یخاورد. در اغلاب مؤسساات، واحاد     یچشام ما  
ها وجود نادارد و در برخاورد باا مشاکالت      ها و روش ستمیس یهماهنگ
جاه آن  یو نت شاود  میه یآن ته یشده برا یبند سرهم یحلها ، راهیاطالعات

. کنناد  یما ن یرویا پ ینه شده موجود از روال منطقا یوصله پ یها که روش
برخوردارند کاه   يیها ز از روشین ها سازماناز  یالبته ناگفته نماند که برخ

 هاای  نظامها و  از آنجا که روش یجاافتاده هستند ول یبند استخوان یدارا
اناد،   زمان، در چناد دهاه قبال بناا شاده     عت سایازها و طبیآنها منطبق با ن

 را ندارند. یجامعه فعل یو سرعت یط رقابتيت تنفس و رشد در شرایقابل

  ها سازمان یافزار جام  نرم یها طرح
هاا   هيها و رو ، از آنجا که حول محور روشیافزار جامع نرم یها طرح

 هاا  ساازمان  یبارا  يیار بااال یت بسیگردند، از اهم یم یو معلومات سازمان
 برخوردارند.

 يیافزارهاا  به مجموعه نرم ۵کپارچهي یافزارها ا نرميجامع  یافزارها نرم
 یهاا  زه( باا حاوزه  یرنظاام )مکاان  ين نظاام و ز يکاه چناد   شاود  میاطالق 
 د.ينما یم یو راهبر یبانیمتنوع و متعدد را پشت یاتیو عمل یاطالعات

 همزماان باا عناوان شادن    بااً  ي، تقریافزار جامع نرم های طرح موضوع
، یو مؤسساات خادمات   ها سازمانزه( در یون )مکانیجامع اتوماس های طرح
 گردند. یمطرح م یدولت های بخش ژه دريبو یدیو تول یتجار

 یون مشتمل بار تعاداد متناوع   یگر هر طرح جامع اتوماسيبه عبارت د
 یاطالعاات  فنااوری از  یریا گ است که باا بهاره   یا زهیرنظام مکانينظام و ز

                                                                                                        
1. Total System. 
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الت یو تسااه یافاازار ، ناارمیافاازار اعاام از سااخت یوتری)امکانااات کااامپ
 یفا یو ک یو ارتقاا  اهادا  کما    يیش کاارا يو...( در صدد افزا یمخابرات

 .باشد میخود  ۵سازمان مولد
ون یاتوماساا هااای طارح  ت اسات کااه در یاان نکتاه حااائز اهم يااذکار ا 

؛ بلکاه  یو اطالعاات  یاتیا عمل یهاا  طی، نه تنها منظاور محا  یساز کپارچهي
، باشاد  مای ز یا ره نیا و غ یو مخابرات یافزار ر عناصر سختيها و سا واسط

قارار   یمورد بررسا  یافزار شتر از جنبه نرمین نوشتار موضوع بيلکن در ا
 رد.یگ یم

 کپارچه(یجام  ) های نظامو ضرورت وجود  هاکاربرد
و  ی، اقتصااد یتجاار  یهاا  اطالعات و رقابات  یشرفت تکنولوژیبا پ

 یهاا امار   ساتم یس یسااز  کپارچاه يق، یا ع و دقيمات سریلزوم اتخاذ تصم
 است. یضرور یو حت یعیطب

را در ساطوح   یتيريها و اطالعات ماد  که گزارش هايی نظامش يدایبا پ
هاا   ل نظاام یا ن قبيا ا ۹ناد، ينما ین ما یجامع تاتم  های نظامق يمختلف از طر

در  یتيريماد  یهاا  گازارش از، یا را بناا باه ن  ياند؛ ز دا کردهیپ یکاربرد عمل
گردد. عالوه  ین میتر تتم کپارچه جامعي های نظامق يسطوح مختلف از طر

مساتقل را   ستمیک سي یها یژگيات و وید خصوصيکپارچه بايبر آن نظام 
رنظام( است کاه  ي)ز يیها اجزا و قسمت یدارا باشد و در درون خود دارا

 دارند. یگر ارتبا  منطقيکديبا 

                                                                                                        
زه یخدمات مکاان  یکننده اصل و درخواست یسازمان مولد طرح: اصطالحاً به متقاض .۵

 .شود میون اطالق یطرح اتوماس یق اجراياز طر

2. MRS: Management Report System. 
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 یاتیا و عمل یاطالعاات  یهاا  ساتم یمدل از نظام جامع سک يمثال  یبرا
 د.  یکن یرا مالحظه م یک بنگاه خبريمستقر در 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ق يا ن اطالعاات و اخباار را از طر  ین نظاام، تاتم  يا یورود یها بخش
 یوهایآرشا  یا از ال باه ال يا مختلاف و   یا مااهواره  یمخاابرات  یها رسانه

ن خبر از پشات  يم و تدویتنظ یها تال به عهده دارد. گروهیجيمکتوب و د
ت دارناد و  یا ک باه اقتضاا  ناوع کاار خاود فعال     يهر  یکار یها ستگاهيا

ناد  توان یم خود یکیزات و ابزار الکترونیق تجهيز از طرین یهنر یها گروه
ت باا  يا ند و در نهايمربو  اعمال نما یها پرونده یرات الزم را بر روییتغ
دار گشاته و آمااده انتشاار و    يا پد يیت،محصول نهايريمد ید و بررسيیتت

 ک ازيا ات هر یاست که اطالعات و عمل ین در حاليارسال خواهد شد. ا
مختلاف و در هار    يیایجغراف یها تواتند در مکان ین نظام ميا یها بخش
 رش دهند. یزمان

جاامع   های نظام یها یژگيات و وین نوشتار به خصوصيا یبخش بعد
 پردازد.   یم یافزار جامع نرم یها طرح یاجرا یو مشکالت فرارو
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 )بخش پنجم(و سازمان یاطالعات های نظام

 9111مرداد  21، سال سوم، شماره یاسیفرهنگ آموزش، معاونت س
 

 درآمدش یپ
ن نوشاتار اشااره شاد، مشاکالت     يا ن ایشا یدر شماره پ همان طور که

قارار دارد کاه هار     هاا  سازمانها در  ر طرح و توسعه نظامیدر مس یاریبس
اسات بساته باه ساطح      یهيگردد. بد یمحسوب م یاساس یک خود مانعي

. اماا آنچاه   باشاد  یما ا کاالن  يا ز خرد و ی، مشکالت آن نیافزار پروژه نرم
 یافازار  ! نارم یها گل ها و دسته ی، خرابشود میهم ن یتعجب عموماً موجب

ا يا ک سااختمان و  يا ا واژگاون شادن   يک پل ي یاست که به اندازه خراب
 ینداشاته و انعکاسا   یر آن، ظاهراً ارزش خبار يما و نظایک هواپيسقو  
 و عادم توساعه مطلاوب   ی افزار مشکالت نرم یاما به راست ۵ابد.ي یهم نم
ی ن موضاوع را بررسا  يا ن نوشاتار ا يا ست؟ ای، در چیافزار نرم های طرح
 .کند می

                                                                                                        
ن یو حجام سانگ   Y2Kو بحاران موساوم باه     یالدیر سال ناو ما  ییالبته موضوع تغ .۵
وتر بوجاود  یکروپردازناده کاامپ  یسازنده م یها یکمپان یبانیکه به پشت یا غات رسانهیتبل

 !میز داشت، فراموش نکنیانه نيآمد و صد البته ابعاد سودجو
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ن يشاه( تاا آخار   يه )اندیا از مرحلاه اول  یافازار  مشکالت نرم یریگیپ
 یهاا  طیو بلکاه عماوم محا    هاا  ساازمان )محصول( در  یساز ادهیمراحل پ
ک يا اسات کاه هار     یمختلف قابل بررسا  یاي، از زوایافزار نرم یکاربرد

ن مجموعاه باه   يا طلبد اماا آنچاه در ا   یرا م یگريخود فرصت در خور د
و  یاتیا عمل یهاا  طیاست که در مح یر در آمده است، مشکالتيرشته تحر

د در جهت رفاع  توان می ما )کشور ما( وجود دارد و اطالع از آن یسازمان
 و برخورد آگاهانه با آن ثمربخش باشد.

 قت نقد حال ماست آنیخود حق   ن داستانيدوستان اای  ديبشنو
 

 ها سازمانک ین انفورماتید مسئولیه دیاز زاومشکالت 
زه نماودن  یجهات مکاان   هاا  سازمان یران عاليانتظارات و توقعات مد .۵

ک؛ یران بخش انفورماتيت آنان از مديحما یار باالست ولیها بس نظام
 ن است.يیار پایافزار بس ژه بخش نرميبو

قابال   یاز نظار مااهو   یافزار نرم های ی طرحافزارها و به طور کل نرم .۹
جه یو در نت کنند میآن را لمس ن ها سازمانران يستند؛ لذا مدیت نيرو

 ند.ينما یت نميآن را حما

 یبانیت و پشات يافزار است تا عنا د سختيشتر به خریران بيل مديتما .۴
افزار  به سخت یا که عده يیافزار )تا جا د نرمیدر تول یگذار هيو سرما
 ینگرناد و کاربردهااا  یماا یر ملزومااات لاوکس ادار يف ساا يا در رد
 کنند می آن را دنبالای  هیحاش

مثال   یساطح  یهاا افزار نارم باه اساتفاده از    ها سازمانران يتوجه مد .۳
کاه   یادیا بن یهاا افزار نارم باه   یتاوجه  بی و یگانيپ، بايرخانه، تایدب
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 گردد. می درسازمان یموجب تحوالت اساس

بدون توجاه باه    یافزار بزرگ نرم یها ف پروژهيدر تعر ینگر آل دهيا .۱
 هاا در  ت پاروژه یا جاه عادم موفق  یهاا و در نت  تيامکانات و محادود 

جااد  يباعاث ا  ن امار يشده که ا یزير نه و مدت برنامهيچارچوب هز
 وتریران کاامپ يران سازمان نسبت باه واحادها و ماد   يمد یت منفیذهن

 د.يخواهد گرد

ک یا ا انفورماتيا وتر یکاامپ  یواحدها یالتیگاه تشکيمناسب نبودن جا .0
د و یا ارات در تولیا جاه ضاعف قادرت و اخت   ینت و در هاا  سازمان در
از  یدر برخاا ی)حتاا .یادیااجااامع و بن یافزارهااا ناارم یساااز ادهیااپ

ک در کال  یا امورانفورمات یبارا  یمشخصا  یبزرگ متاول  های سازمان
 سازمان وجود ندارد!(

کااربران و در   یواقعا  یازهایق نیو شناخت دق یعدم توجه به بررس .۳
رش يد شاده باه علات عادم پاذ     یا تول یهاافزار نرم یساز ادهیجه پینت

 گردد. یکاربران با شکست مواجه م

ت یا فیک یفا یو ک یمتخصاص از نظار کما    یانساان  یرویمشکالت ن .2
اسات و   ین و ساطح يیوتر پاا یها در رشاته کاامپ   آموزش در دانشگاه

و فاروش   یابيا الن باه منظاور بازار  یعالوه برآن عمده فاارغ التحصا  
زه و عادم  یا اند )به علت کمباود انگ  ها شده تافزار جذب شرک سخت

 افزار( د نرمیجاذبه درتول

نسابت باه درآماد آناان در      ها سازمانوتر در یحقوق متخصصان کامپ .۲
و  يین اساات؛ لااذا کااارآيیار پااایو کااار آزاد بساا یبخااش خصوصاا

ن يا رات در اییزان تغیز است. )میار ناچیآنان در سازمان بس یور بهره
کاه باه جهات باه      یو تالش یها و سع ر رشتهيسه با سايرشته در مقا
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وسته وجود داشاته باشاد، خاود    ید پيوتر بایروز بودن متخصص کامپ
 است!( یو تتمل یموضوع قابل بررس

د ید و استاندارد در توليجد ۵یها یعدم استفاده از ابزارها و متدولوژ .۵6
 د مستندات.یافزار و تول نرم

اسات کاه باعاث     يیهاا  یياز مشاکالت و نارساا   یا موارد مزبور پاره
 یهاا  ساتم یس یو اجارا  یسااز  ادهیا ، سااخت و پ یده مقولاه طراحا  يگرد

چنادان موفاق    یفا یو ک یاز نظار کما   هاا  سازماندر  یوتریکامپ یکاربرد
 نباشند.

 یو نهادهاا  هاا  ساازمان گر از مشکالت کاه اماروزه در   يد یا اما دسته
مشاهده  یافزار کالن )جامع( نرم یها طرح در خصوص یتر اجتماع عیوس
از  یدارد کاه ذکار آن خاال    یگار يت از تنگناها و مواناع د ي، حکاشود می
 ست.یده نيفا

 یکیجام  انفورمات یها طرح موان  و مشکالت در
 طرح يیالت اجراینامشخص بودن تشک .۵
 ق ابعاد طرح جامع  یعدم شناخت دق .۹

                                                                                                        
وجاود   یاديار زیرات بسییف فراروش، تغينه تعری(: در زمMethodologyفراروش ) .۵

مدار از  همگرا و هد  یا ن است: مجموعهیدارد چن یتر که ابعاد کامل یفيدارد. اما تعر
 «یمساائل گروها  »در جهت حل  یله منابعیها و اصول که به وس د، ارزشيم، عقایمفاه

ساتم باه   یک سيا را در وضع موجود  یمطلوبرات ییخواهد تغ یو م شود میبکار گرفته 
( Planning) یزيا ر برناماه  فرايناد با  ین متدولوژيد. بنابرايجاد نمايا یر تصادفیطور غ

 یهاا  را باه عناوان گاام    یمتعادد  یهاا  حال  مختلف راه یها یهمراه است و متدولوژ
 دهد. یحل مسئله ارائه م یزير برنامه
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 طرح يیاجرا يیها نهینداشتن سرعت عمل الزم در برخورد با زم .۴

 مؤثر در طرح جامع یها بخش نیب یناهماهنگ .۳

 در مواجهه با طرح جامع یران عاليت و اعتقاد الزم مديعدم عنا .۱

ران )حاداقل  يجامع در برابر مدت کوتاه خدمت مد یها طرح یبزرگ .0
 (یدر بخش دولت

ن یای ش تعیاز پ یزير ص منابع الزم انجام کار مطابق برنامهیعدم تخص .۳
 شده

 انجام طرح یباال یها نهيهز .2

جامع با توجه باه روناد رو باه     یها طرح یشدن مدت اجرا یطوالن .۲
 یرشد تکنولوژ

 یهاا  طارح  د در خصاوص يد که بايآ ین بر میاز مطالب ارائه شده چن
را در سازمان متبوع  یساز آن، مراحل فرهنگ ی، در بعد اجتماعیافزار نرم

آزماوده   یهاا  ز باه روش یا ن یکیو تکن یکرد، و در بعد فن یط یبه درست
ابازار و ادوات   یسااز  از متخصصان و اهل فان و فاراهم   یریگ رهشده، به

 ت خاص داشت.يانجام کار توجه و عنا
 د و شناختيش را ديهر که نقص خو

 اندر استکمال خود دو اسبه تاخت
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 )بخش آخر(و سازمان یاطالعات های نظام

 9111ور یشهر 24، سال سوم، شماره یاسیفرهنگ آموزش، معاونت س
 

 شارها
و سازمان، باه   یاطالعات های نظامن قسمت از سلسله مطالب يدر آخر

سااازمان  یاطالعاات  هااای نظاام در بخااش  یانساان  یرویااعامال ن  یبررسا 
ا يا ت و یا در موفق یا کنناده  نیای نقاش تع  یانسان یرویم. عامل نيپرداز یم

 دارد. ینظام اطالعات یها طرح شکست
)حاداقل در   هاا  ساازمان از آن است که  یها، آمار و ارقام حاک تیواقع

اطالعاات   فناوریبخش  یتخصص یازهایستند که نی( قادر نیبخش دولت
سازمان  یها متوجه مراکز آموزش يینارسان ياز ا یرا پاسخگو باشند. بخش

ن یط تتميو شرا ها سازمان یتيريمد های نظاماز  یز ناشین یو بخش شود می
 هاست. آن یانسان یرویو جذب ن
و  ین مناابع انساان  ین با یمعا  یو اساتراتژ  ین نبود رابطه منطقیهمچن
( یاطالعاات  هاای  نظاام اطالعات )باا   فناوریبخش  یسازمان یساختار کل

 مات درست اتخاذ نگردد:یر تصميشده است که در موارد ز موجب
 یاطالعات یدر مقابل حذ  واحدها ینگهدار 

 یدر مقابل منابع خارج یاستفاده از منابع داخل 
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 در مقابل عدم تمرکز ها تیفعال تمرکز 

 شدن و... ینیت آن با ماشیروند کار و وضع 

 یاشاارات  یانساان  یرویا ن نوشتار به موضوع عامل نيا یانيدر بخش پا
 ده است.يگرد

 ها سازماناطالعات  فناوریضرورت رشد کارکنان بخش 
اند کاه   افتهيران اطالعات دریگ در حال حاضر اغلب متخصصان و بهره

ن رو، اگر قارار اسات   یاند و از هم یاجتماع های نظام، یاطالعات های نظام
و محقق کنناد،   یرا سامانده ها سازمانها، اهدا  مورد عالقه  ن نظاميکه ا
 یاطالعاات، مباان   فناوریدر عرصه  یشرفته فنیپ یها بخش د عالوه بريبا

ت الزم برخاوردار  يا ز از عنایا ن یتيريو ماد  ی، ساازمان ی، فرهنگیاجتماع
 یهاا  توسعه در عرصه یبرا یاطالعات، ابزار فناوریرا در عصر يباشد؛ ز

را  یا آزماوده  یانسان یروی. تحقق هد  مزبور، نشود میگوناگون شمرده 
ت شوند و تاوان  یترب یسازمان های نظاممختلف  یها طلبد که در حوزه یم

را داشته باشند که انجام آنها در بستر  یاتیعمل یو اجرا ی، طراحيیشناسا
ساازمان   یاساسا  یهاا  حوزه یهانديفرابر  یر مثبتی، تتثیاطالعات های نظام

 خواهد گذاشت.
د کاه  يا آ ین تنگناها بشمار مياز مهمتر یط کنونين مهم، در شرايالبته ا

جاه  ین امار هار چاه باشاد، نت    يا رد و علل ایقرار گ ید مورد توجه جديبا
 فنااوری متخصاص و کارآماد در بخاش     یانساان  یرویآن کمبود ن یقهر

 اطالعات خواهد بود.
 فنااوری ک برناماه آماوزش   يا از مبرم به یرا با ن ها سازمانن مسئله، يا

کاه هاد  آن،    یا ها مواجه ساخته اسات؛ برناماه   نهیه زمیاطالعات در کل
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اسات کاه ماورد توجاه فاراوان       يیهاا  از مهاارت  یا دهيا ف برگزیارائه ط
واقاع گاردد.    یاطالعات های نظامکاران عرصه  متخصصان کارآزموده و تازه

اطالعاات ممکان اسات     فنااوری  یها بخش کارکنان یآموزش یها برنامه
 باشد:ر ين زياز عناو يیها بخش شامل
 افزار افزار و نرم سخت فناوری 

 از  یبانیپشات  هاای  نظاام و توساعه   یاطالعاات  هاای  نظاام ت يريمد
 تيريمد یرسان اطالع های نظاممات و یتصم

 ک  یستماتیل سیو تحل یاصول طراح 

 ات و کاربردهایق در عملیتحق 

 یاجتماع یها طیاطالعات در مح فناوری   

 یشه و رفتار سازمانياند یمبان 

 ت پروژهيريو مد یزير برنامه 

 یارتباط یها مهارت   

ت يرياطالعاات و مشااوران و ماد    فنااوری است، کارشناساان   یهيبد
ک برناماه  يا  یدر ماورد اجازا   یریا گ می، تصمیاطالعات های نظام يیاجرا

 .دهند یم ژه و ضرورت آن را انجاميو یآموزش

 نظام اطالعات  یها پروژه یانسان یروین یسازمانده
طرح نظاام اطالعاات باا     یساز ادهیو انجام مراحل پ یل و طراحیتحل

هاا و   از تخصاص  یازمناد تناوع  یآن، ن یدگیا چیتوجه به اندازه و درجه پ
 یروین یریاست. بکارگ یفیو ک یاز نظر کم یا مختلف حرفه یها شيگرا
ن کاار باا   يا کاه ا  کناد  یما  جابيدر مقاطع مختلف انجام پروژه، ا یانسان

 رد.يمناسب صورت پذ یسازمانده
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از  یک پروژه نظام اطالعاات، ممکان اسات عاوامل    يمثال در انجام  یبرا
گاران نظاام،    لیا سات، تحل ی، گرافیل محقق، مترجم، کارشناساان موضاوع  یقب

در  یوتریساان کاامپ  ينو افزار و برناماه  ا سختيافزار و  طراحان و مهندسان نرم
 ند.  يفه نمایپروژه انجام وظ یزير مطابق برنامه یم کاریک تيت یقالب فعال

ن ین باایک گااروه و همچنااياان افااراد یباا یجاااد ارتبااا  و هماااهنگيا
دارد.  یر قطعا یک پروژه در به ثمر رساندن آن پروژه تتثي یکار یگروهها

تار( باشاد،    نیک پروژه نظام اطالعات باالتر )سنگيهر چه سطح و اندازه 
ارتباا  و  جااد  ين ایقا يو باه طاور    شاود  میشتر یز بیتعداد نفرات پروژه ن

 .شود میتر  ن آنها مشکلیب یکار یهماهنگ

ساتم در  یس یمهندسا  یهاا و اساتانداردها   ب اساتفاده از روش ین ترتيبه ا
 د.ينما یم یضرور یها امر ت پروژهيريو مد  یکنترل، مستندساز یهانديفرا

نظاام   یساتم کاار  یک سيا آماده اسات، سااختار     یکه در پ یريتصو
 .دهد میاطالعات را در سطوح مختلف نشان 
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بخش پروژه، غالباً بر عهده  تيشرفت رضاینان از پیاطم یت کلیمسئول
ت روز باه روز  یره پروژه اسات. مسائول  يئت مدیا هيپروژه  یته راهبریکم

 یهاا  ر از پاروژه یها به غ ر پروژه است و در همه پروژهيپروژه به عهده مد
. نکتاه  شاود  مای ها واگاذار   میت به سرپرستان تیاز مسئول یکوچک، بخش

در  «ت پاروژه يريماد »و  «تيريماد »از اصاول   یا نکه، بخش عمدهيمهم ا
 یهاا  یژگا يت و وینظام اطالعات کاربرد دارد اما ماه یها ت پروژهيريمد

 .کند یم ز طلبیت خاص خود را نيريافزار، مد خاص نرم
م حضاور  يتقاد  یشاش شاماره گذشاته، مطاالب     ینکه طا يختم کالم ا

 یهاا  دگاهيا ارائاه د  یبارا  یشد کاه تالشا   یخوانندگان و همکاران گرام
 هاای  نظاام شاتر مساائل مرباو  باه     یر هار چاه ب  يدر جهت تنو یکاربرد
 د و راهگشا باشاد. ید آنکه مفیبود. ام ها سازمانو کاربرد آن در  یاطالعات
ش يخاو  یهاا  دگاهيا مدت با ارائه دن يا یکه ط یزانين از تمام عزیهمچن

 م.ينما یم یمانه قدردانیفرمودند، صم يیبنده را راهنما

 مناب 
. الورن، ترجماه دکتار   یت، پروفساور کنات سا   يرياطالعاات ماد   های نظام .۵

 نژاد. يیعبدالرضا رضا
د ی، ساع یافازار  نارم  یهاا  ساتم یمشاکالت و تنگناهاا در سااخت س    یبررس .۹

 .۵۴۳۹ما، یاست سازمان صداوسيتوسعه حوزه رق و یه تحقي، نشررضائیان
آن، سازمان برنامه و بودجه، تابستان  یازهاین شیو پ یکيتکنولوژ يیخوداتکا .۴

۵۴۳۵. 
افزار کشاور،   د نرمیمشکالت تول یش بررسيها از هما ها و برداشت ادداشتي .۳

 .۵۴۳0خرداد  ۵۲و  ۵2تهران، 
ما، یک ساازمان صداوسا  یا فورماتنظاام جاامع ان   يای اجرا یزير گزارش برنامه .۱
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 .۵۴۳2ماه  ی، دیافزار، کار گروه ت طرح و توسعه نرميريمد
بااب هااگز، ترجماه مهنادس      -ک کاترلي، مایافزار نرم یها ت پروژهيريمد .0
 .یجوق یاکبر احمد یعل
د یافزار، ساع  د نرمیان مشکالت، تولیع و بيسر یساز وه نمونهیبه ش یکرديرو .۳

 ۵۳ران، تهران، ياطالعات در صنعت برق ا یش تکنولوژيهمان ی، ششمرضائیان
 .۵۴۳0رماه یت ۵2و 

8. Information Systems For Modern Management, By: murdick, Ross, 
Claggett (Pub: Prentice Hall). 
9. Hnformation Engineering, By: J. Martin 

 
 
 
 



 
 
 

 نقش آن در توسعه و یرسان اطالع های نظامدر  یستارجُ

؛ وزارت یدر توساعه فرهنگا   یرساان  اطالعنقش  یالملل نیبش ین همایاول

 9111ماه  ید 29و  23، یفرهنگ و ارشاد اسالم

ساال   99تا  4 یها ، شمارهاول ، سالیاسیسفرهنگ آموزش، معاونت ه ینشر

 )با اضافات منتشر شد(12-9111

، یکار گروه رسانه ملش، یره کیجز ؛ینترنتیا و کیالکترون یشهرها شیهما

 9129سال 

 اطالعات فناوریارشناس کان، ید رضائیمهندس سع
 

 ده یچک
 یدر عصر حاضر بار کسا   یرسان اطالعت عنصر یشک نقش و اهم یب
 موثر یاست که در هر کنش و واکنش یا دهيست و اطالعات پدیده نیپوش

ح و یو چنانچه بموقاع، صاح   دهد می . اطالعات شبهات را کاهشباشد یم
 یو اجتمااع  ی، فرهنگا یدر سااختار علما   یاساس یمربو  باشد، تحوالت

همچاون   یریانقاالب اطالعاات، کاه از آن باا تعااب      .کند یم جاديجامعه ا
از  یکا ي، اماروزه  شاود  مای  اديا « اطالعات یآلودگ»ا ي« انفجار اطالعات»

 .شود می بالمنازع توسعه محسوب یها شاخص
ت یا ز اهمئار حاا یبسا  یرساان  اطاالع ن، نقش مراکز خدمات ین بيدر ا
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ا در حاال  يا افتاه  يتوساعه   یکشاورها  یاست و توجه به ساختار اطالعات
 یرابخشا في( ی)بخش یمحل های نظامت دارد که ین واقعيتوسعه نشان از ا

و  یشارفت فرهنگا  یدر امار پ  یار ماوثر ی، عامال بسا  یرساان  اطالع( ی)مل
 .اند بوده یاجتماع
 یژگا يف و ويا تعر ی هب با ارائا یشده است به ترت ین مقاله سعيدر ا

 هااای نظااام یهااا رساااختيو انااواع آن، ز یاطالعااات و منااابع اطالعااات
و ساپس،   ن گاردد یای اطالعات( تب فناوریبر  یو مبتن ی)سنت یرسان اطالع

 فنااوری  ی هيا بار پا  یرساان  اطاالع  هاای  نظاام  یهاا  تیو قابل یر تکاملیس
و هااا  نترانااتي( اBBSک )یاااعالنااات الکترون یشااامل تااابلو – یا انااهيرا
گردد. پاس از   ی( معرفMedia Mass) یگروه یا نترنت به عنوان رسانهيا

و و يا راد ی هتال در عرصا یجيد ی هق دو مقولین در تلفيآن، به تحوالت نو
ت یا ز به نقش و اهمیان نياشاره شده است. در پا یرسان اطالعون و يزيتلو

ران در عرصااه ياات ایدر توسااعه و وضااع یرسااان اطااالعمراکااز خاادمات 
 ارتباطات پرداخته شده است.

 ف اطالعات یتعر
( به شامار  messageام )یپ ینوع توان یم ( راinformationاطالعات )

ا باه صاورت   يا مکتاوب   یمعموالً به شکل مادرک ام مورد نظر ما یآورد. پ
 هاا،  امیز، مثل تمام پیابد. اطالعات ني یم نمود یداريا دي یداریشن یارتباط

 .کند یم افتيآن را در« رندهیگ»و  شود می ارسال« فرستنده»از 
ر ییا رنده در مورد مساائل تغ یدرک گنکه ي، اافت اطالعاتيهد  از در

 .او دگرگاون شاود   یها یریگ میتصمها و و رفتارها  یداور کهي؛ بطورکند
کن قواعد استقرا و اساتنتا   یدارد، ل یدار یمرتبط و معن یاطالعات اجزا
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ن موضاوع، ممکان اسات اطالعاات،     يست و با توجه به ایبر آن مترتب ن
داشاته باشاد و    یم متفااوت یر و مفاهیات مبدا و مقصد تعابیبسته به مقتض

را بتاوان اکتسااب و    یاز آگااه  یگرين امر مستلزم آن است که سطح ديا
از قواعاد اساتقرا و اساتنتا      یریا گ بهرهن منظور يا یاستخرا  کرد و برا

ن یف، باه چنا  ياست. طبق تعر یضرورها  دهيم پدیان مفاهیب یبرا یمنطق
 .شود می ( گفتهknowledgeدانش ) یاز اطالعات و آگاه یسطح

د مشخص کناد کاه   توان یم است کهام یپ ی هرندیف، تنها گين تعريبا ا
ر قارار داده اسات.   یواقعاً اطالعات بوده و او را تحت تاث یو یها افتيدر
 نیای افته کنناده تع يرنده را دریبه گ یت اطالعات انتقالیب، ماهین ترتيبه ا
 .کند یم

 
 
 
 
 
 
 

 یافزار سختو  یافزار نرم یها ق شبکهياطالعات از طر ،ها سازماندر 
 یهاا  بخاش  ،یافازار  ساخت  یارتباط ی ه. شبکشود می عيبه جا و توز جا
 یهاا  ارساال، آناتن   یهاا  آناتن  هاا،  میل: سا یا و ملماوس دارد از قب  یمرئ

 یافازار  ساخت ارتباا    یاز نمادهاا  یا کاه نموناه  هاا   انهيو را یماهوارها
 هستند.

ا در محل پسات  يرساند  یم به مقصد افزار سخت ی هکه شبک يیها امیپ
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 ی هاز مباادالت اطالعاات در شابک    يیرد، نمادهاا یا گ یما  ک قراریالکترون
از  یريا تصاو يا نوشاته   یاگار کسا   ست.ین یاست که چندان مرئ افزار نرم

از انتقال اطالعات  یا را به شما بدهد، در واقع نمونه یا ا مقالهي یموضوع
ت یا ش گذاشاته اسات کاه قابل   يرا باه نماا   یافازار  نارم  ی هق شبکياز طر

 ارد.رنده را دیبرگ یرگذاریتاث

  یرسان اطالع های نظام
 ،یاعام از علما   –مختلاف   یهاا  در حوزه یاطالعات یازهایبرآوردن ن

افته در يت سازمان ی.. مستلزم فعال.و یاجتماع ،یفرهنگ ،یتيريمد ،فناوری
( و Total Information System) یاطالعاات  ی هک پارچا يا قالاب نظاام   

 هاای  نظاام ، یو عملکرد یکاربرد ی هاست. با توجه به حوز یرسان اطالع
 شوند: یم میبه چهار دسته تقس یرسان اطالع

 (الملل نیبر )یفراگ یرسان اطالعنظام  :دسته اول
 یهاا  در حاوزه  یاطالعاات  یازهاا یباه ارائاه و رفاع ن    یهاي نظامن یچن

 در ساطح فارا   یموضوع یورزند و عملکرد میمبادرت  یمختلف کاربرد
 دارند. یمل

  یمل یرسان اطالعنظام  :دسته دوم
در  يیو محتوا یموضوع یها ارها و شاخصیمع ،ها یژگيبا توجه به و

 ،یاسا یس هاای  نظاام ک از يا در هار   یاطالعاات  یازهاا یص و رفع نیتشخ
مساتقل   ینظاام  یملا  دگاه فراياز دها  ن گونه نظاميا ،یو اجتماع یفرهنگ

داشاته  مشاابه   هاای  نظامگر يمتفاوت از د یهستند و ممکن است کارکرد
 .باشند
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  یا منطقه یرسان اطالع های نظام :دسته سوم
 یا ف شاده يق و تعریحد و مرز دق یرسان اطالع های نظامن سطح از يا

تا چند استان(  ک شهري)از  يیایجغراف ی هک منطقيندارند و ممکن است 
 را پوشش دهند.

 یمحل یرسان اطالعنظام  :دسته چهارم
و  یت موضااوعيمحاادود یهاااي نظااامن یچناا ی هممتاااز کننااد یژگاايو
 ین نظاام یگار چنا  ياطالعات است. از مشخصات د ی هدر ارائ يیایجغراف
 است. یتخصص یها در حوزه یاطالعات یها یازمندینان اطالعات و يجر

  یاطالعات های نظام یها رساختیز
مراکاز   یرساان  اطاالع  های نظام یریشکل گ یها نهیو زم یمبان یبررس

مراکاز   ی هافتي ن مراکز شکل تکامليکه ا دهد می خدمات اطالعات، نشان
 یهاا  تیا فعال افتاه در گذشاته هساتند. آغااز    ينظام  یو اسناد یا کتابخانه
خ يو تاار  یخ رده بنديد در تاريافته در ثبت و ضبط مطالب را بايسازمان 
باه   یرساان  اطاالع ن يجست و جو کرد. البته امروزه، مراکز ناو ها  کتابخانه
. آنچه سااخته و پرداختاه   شود مین محدود یا کتابخانهم یعظ یها مجموعه

ر و ياز متون، تصااو  یبیاز اطالعات مضبو  است. ترک يیها ، تودهشود می
ن امکاان  يا ارتباطات ا ی هو قدرت شبک یا انهيرا فناوریاصوات به کمک 

از  یریا گ بهاره با  یخدمات اطالعات ی هرا فراهم آورده است که مراکز ارائ
از  یباردار  بهره ی ه( اجازیمل فرا یدر سطح یم اطالعات )حتیمخازن عظ

در  یمراکاز مختلفا   ز داشاته باشاد.  یا ن دست را دور یر منابع اطالعاتيسا
 یمربو  به گاردآور  یها تیفعال کيکه هر اند  فعال یرسان اطالع ی هحوز



 )مجموعه مقاالت(انفجار ذهن /  111

در  یرساان  اطاالع ف يرناد. وظاا  یگ یما  ز در بار یاطالعات را ن ی هو اشاع
 یهاا  ا شارکت يا ها  ز در انجمنیو ن یردولتیو غ یگوناگون دولت ینهادها
و  یگاان يا بايا و یآرشا  ،یا کتابخاناه  یهاا  بخاش  ز به شاکل ی.. ن.و یتجار

 یبه عنوان مراکاز ها  ن بخشيا اند. شده یسازمان ده یخدمات سندپرداز
محسوب کارد،   یرسان اطالعربخش ساختار نظام يز توان یم ک رايکه هر 

 اند: شده یب دسته بندین ترتيبه ا
 :شامل یا خدمات کتابخانه (الف

 یمل یها کتابخانه   
 یشگاهيو آزما یعموم یها کتابخانه   
 یتخصص یها انهخکتاب 
  ی)وابسته به نهادهاا اتو ادارها  موسسه ،یا کتابخانهخدمات 

 ..(.وها  ، انجمنیپژوهش یها ، موسسهیدولت

 و و اسناد  یب( خدمات آرش
 یگاني، مراکز سوابق و خدمات بایادار یوهایآرش 
 ون  يزيو و تلويو رادیآرش 
 و روزنامه و مطبوعات  یآرش 
 و یخي، تاریمراکز اسناد، مدارک علم... 

   ی ( مراکز اطالعات و سندپرداز
  ا خاصيف عام يبا وظا یرسان اطالعمراکز 
  یا)وابسته به نهادها  یموضوع یتخصص یرسان اطالعمراکز 

 ..(.وها  ، انجمنیا خصوصي یدولت
 یو صنعت یمراکز خدمات اطالعات فن  
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شوند البته بساته باه    یم درنظر گرفته یاساس یها رساختين موارد زيا
 یگار يد یهاا  یدسته بند توان یم جامعه، یاطالعات یتنوع و تعدد نهادها

 ز ارائه کرد.ین

  یرسان اطالعمراکز 
اناه،  يمختلف )را یها به کمک رسانه که يیها سازمانا يمراجع  ی ههم

 یو...( خدمات اطالعاات  یرحضوریا غي یه، مکاتبه، حضوريکتاب و نشر
(Services Informationارائه ) یرساان  اطاالع تحت عنوان مراکز  کنند یم 
(Information Centerتعر )م یز تقسا یا ن یشوند. از نظار کاارکرد   یم في

 قائل شد: توان یم را يیها یبند
  یو موضوع یتخصص یرسان اطالعمراکز   
  یعموم یرسان اطالعمراکز   
  ی، صنعتیتجار یرسان اطالعمراکز   
  یرسان اطالعمراکز ارائه خدمات   
 ل اطالعات  یمراکز تحل 
 اطالعات   فناوریوابسته به  یرسان اطالع های نظام 

 یارزشا  پار  ی هنا یارتباطات داده، هماان گنج  فناوریدر عصر حاضر، 
به کاربساتن   و یکسب آگاه یتالش براها  است که نوع بشر پس از قرن

شاک،   یب به دست آورده است.تر  بهتر و آسان یزندگ یش برايدانسته ها
 د.يآ یم به شمار یجوامع امروز یها دهيپدن يتر ادل داده، از مهمبت

 فنااوری بار   یمبتنا  یرساان  اطاالع  هاای  نظاام ل دهناده  یعناصر تشاک 
 از:اند  اطالعات عبارت

   یافزار سختارتباطات و بستر  ی هشبک .۵
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 یافزار نرم های نظام .۹

 )مراکز داده ها( یاطالعات یها گاهيپا .۴

 یو مخابرات یا شبکه ماهواره .۳

 یهاا  در قالاب شابکه   یرحضوریبه صورت غ یا انهيارائه اطالعات را
، یرساان  اطاالع کاه مراکاز    یلا ياز دال ی. برخشود می فيتعر یرسان اطالع

ن يا دارند از ا یم عرضه یرسان اطالع یها خود را در قالب شبکهاطالعات 
 قرار است:

 ها  به آن یابيش حجم اطالعات و ضرورت دست يافزا 

 افت و ارائه اطالعات روزآمديدر 

 تحت پوشش خدمات مراکز اطالعات یها تنوع موضوع 

 اطالعاات و باه    یو آمااده سااز   یجماع آور  یهاا  نهيکاهش هز
 ده از منابعحداکثر رساندن استفا

 ان اطالعات  يگسترش جر 

 ن متخصصااان و کارکنااان مراکااز یارتبااا  باا یبرقاارار تماااس و
   یاطالعات

 در حال توسعه   یژه در کشورهايبه و یاطالعات یربنايت زيتقو 

  یرسان اطالع یها شبکه یعموم یها تیقابل
ناد  توان یم ن امکان، کاربران شبکهيبا استفاده از از ا ک:یپست الکترون

کنناد.   یکیالکترون ی همکاتب یا گروهي یر اعضا به صورت خصوصيسا با
 خاص دارد. یکیالکترون ی هک صندوق ناميهر کاربر 

ارتبا  و بحث و تبادل نظار باه    یامکان برقرار کنفرانس از راه دور:

( یا گروها يا  یا چند کاربر )به شاکل خصوصا  يان دو یوسته میصورت پ
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 ف شده است.يکنفرانس از راه دور تعر تحت عنوان

 ریا ا غيا آن هم زمان  یهستند که اعضا یمجاز يیها تشکل ها: انجمن

 یهاا  ن و موضاوع یزمان به بحاث و تباادل نظار در خصاوص مضاام      هم
 پردازند. یم مشترک

 یهاا  تیا هستند که اطالعاات و قابل  يیها گاهيپا :یاطالعات یها بانک

 ره دارند.یچاپ و غ ،یمرتب ساز ،متنوع جست و جو

که مسئوالن شابکه جهات اطاالع عماوم      یاخبار و اطالعات اعالنات:

 .کنند یم ستم نصبیس یکاربران رو

که باه کااربران باه     يیها یباز وها  یسرگرم خط: یرو یها یسرگرم

وسااته در شاابکه یر کاااربران، بااه صااورت پيا بااا سااايااصااورت منفاارد 
 .کنند یم اجرا یرسان اطالع

 (BBS: Bulliten Board Systemک )یاطالعات الکترون یتابلو
BBS و  شود می انه اجرايرا ی ها شبکيانه يرا یاست که رو یافزار نرم

انااه و دسااتگاه مااودم يب، کاااربران از راه دور بااه کمااک رایاان ترتيبااد
(Modemو البته تا )شاوند   یم افزار نرمط یرمز عبور، وارد مح ی هپ کلمي

 BBSگفت که  توان یم نی. همچنکنند یم آن استفاده و از منابع موجود در
خاود را در آن قارار    یها امیند پتوان یم است که افراد یه صندوق پستیشب

 رناد. یا از آن بگيا مورد نظر را به آن بفرستند  یها ليو فاها  دهند و برنامه
اعالنات است کاه افاراد مختلاف، مطالاب و      یه تابلوین علت، شبیبه هم
بهاره مناد   هاا   ز از آنیگران نيتا د دهند یم آن قرار یخود را رو یخبرها

ک لقاب گرفتاه اسات. باا گساترش      یا اعاالن الکترون  یشوند. لذا، تاابلو 
ار یبسا هاا   BBS، کااربرد  یو جهاان  یملا  یرسان اطالع یها امکانات شبکه
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 محدود شده است.

 نترنتی: ایجهان یرسان اطالع ی هشبک
اناه هاسات   ياز را یجهان یا شبکه( INTER NETworkingنترنت )يا

از هاا   انهي. کاربران راکنند یممشترک استفاده  یکه جهت تبادل داده از زبان
 اناد.  به هم متصل شاده  یا خطو  تلفن و ارتباطات ماهواره ها، میق سيطر
به  یقيمجزا به طر یها ن شبکهين است که ايآور ا رتیجالب و ح ی هنکت

را  یند ارتبا  برقرار کنند. اطالعاتتوان یم گريکديکه با اند  هم متصل شده
ن یکره زم یرو ید هرکسیده یم نترنت قراريا یکه شما در شهر خود رو

وجود  یالتیشبکه تسه ی. روکند یم افتين شبکه ارتبا  دارد، دريکه با ا
و باه  اناد   جسات و جاو شاناخته شاده     یدارد که تحت عنوان موتورهاا 

دا کنناد.  یا خواهناد پ  یم باً آنچه را کهيتا تقر دهد می ن امکان رايکاربران ا
 World) وب یجهاان  ی هنترنت، تحات عناوان شابک   يا یکیقسمت گراف

Wide Web) ات يا . محتوشاود  می شناخته شده است که به آن وب گفته
خاود باا    ی هانا يش رايصافحه نماا   یماورد نظار رو   یرساان  اطالعت يسا
ماورد  ت يساا . وب کند یم ( مشاهدهBrowserبه نام مرورگر ) یافزار نرم

 .کند یم شروع به کار شود می آغاز« WWW»که با  ینظر با کد

 نترانت یشبکه ا
 ی هشابک  یاست که از زباان مشاترک ارتبااط    یا نترانت شبکهيشبکه ا

به شابکه   ن شبکه لزومايا .کند یم تبادل داده استفاده ینترنت برايا یجهان
است با  یخصوص یا گر، شبکهيد یست. به معناینترنت متصل نيا یجهان

 نترنات کاه تماام خادمات و    يا ی هشابک  یهاا افزار نرمتمام استانداردها و 
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نترنات و  ينترانات مناسابات ا  ينترنت را داراسات. در ا يا ی هامکانات شبک
 سازمان به کاار  یداخل ی هاستفاده از شبک یبه وب برا یابيدست  ی هشبو

ارائه اسناد، نقل و انتقاال   یبرا یمناسب ی هوینترانت شيرود. استفاده از ا یم
 یرسان اطالع یها شبکه یها تیار داشتن قابلیدر اخت یو کل یپست یها امیپ

 است.

 (Interactive Mediaمتعامل ) یها رسانه
 یهاا  ک در دههیالکترون فناوری ی هخارق العاد ی هشرفت و توسعیبا پ

د و يا کاه دو مقولاه جد   ؛تالیجيد ی هديو پد یرسان اطالع یها ر، شبکهیاخ
 فنااوری ن يا ا م در حال وقوع اسات. یعظ یتحول اند، نهین زميدر ا یانقالب

ش خاود دارناد اماروزه باا     يدایپ ی هکه در اصل فلسف يیها به رغم تفاوت
 اناد.  ر در امر رسانه به وجاود آورده یار فراگیبس یگر، تحوليکديق در یتلف

، یبار ناور  یناه ف یم در زمیعظا  یهاا  شرفتیاز پ یبیمتعامل ترک یها رسانه
بااه  یابيااون و دساات ياازيمثاال تلفاان، تلو يیهااا شاادن رسااانه یتااالیجيد

 .( هستندCD-ROMانبوه ) یها حافظه
متعامل در عصار حاضار، هماان     یها که رسانهاند  دهین عقيبر ا یبرخ

ون در قرن گذشته به عهاده داشاته اسات. در    يزيرا دارند که تلو یا فهیوظ
ق يا گر با سرعت ناور از طر يبه خانه د یا از خانه «اطالعات»عصر تعامل 

. تماشااگران  شاود  می تار مو ارسال یبه نازک یبرنوریف یا شهیش یها رشته
گر صرفاً تماشاگر هر آنچه يند و ديآ یم به در یاز حالت انفعال یونيزيتلو

هاا   به آن یون کابليزيتلو یها و موسسه یونيزيتلو یها ق شبکهيکه از طر
 ند.يمشارکت جوها  ند در برنامهتوان یم ، نخواهد بود وشود می عرضه
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را هاا   برناماه  یکم خواهناد توانسات محتاوا   يست و ینندگان قرن بیب
خااص و سارگرم کنناده     یا از برنامه؛ زیکه همه چ یکنند، به نحو یفرد

ظااهر  هاا   از راه دور آن یهاا  اناه يرا ی هبرصافح  –خاص  یگرفته تا خبر
ل خاود  یا م را باه  یلم داساتان یف یان ماجرايشود. آنان خواهند توانست پا

ک خبار را  يا مربو  به  یویا اطالعات آرشيو  ننديافریا بيو انتخاب کنند 
 افت کنند.يدر

ن یای ا تعيا خواهناد تماشاا    یم قاً آنچه راینندگان خواهند توانست دقیب
باا اساتفاده از    تاوان  یما  پرخشاونت را  یسیپل یا از برنامه یا کنند. صحنه
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 حذ  کرد.ها  متعامل از برنامه یها الت ارائه شده توسط رسانهیتسه
ن انقااالب، دو اماار   ياا لااب ادر قَ

خاورد:   یم به چشم فناوریشرفته در یپ
ل انااواع اطالعااات يتبااد يیاول، توانااا

تاال  یجيم ديبه عال – یا چاپي یريتصو
ن يا افات ا يارساال و در  يیو دوم، توانا

 که یبر نوریف یها ق کابليطرم از يعال
صدها کانال را با سرعت ناور   ندتوان یم

 حمل کنند.
شاکل  ن يتر را به سادهها  است که داده یاضير یدیتال کردن تمهیجيد
 .کند یم ليتبد
اعداد و حرو  را باا اساتفاده از    ،دارد نام يین نظام، که منطق دوتايا

 ب،یا ن ترتيا . باه ا کناد  یما  انیو ب ی( رمزگذار۵و6) کيو صفر دو عدد 
تال کارد  یجيا عکس دي لم، نوشتهی، فیقیرا اعم از موس یزیهر چ توان یم

 د. يکرد تا امکان ارسال آن فراهم آ یآن را دست کار یو سپس به سادگ
 تعامال صاورت  هاا   ق آنيا هستند کاه از طر  يیمجراها ینور یبرهایف

ر و تااثر متقابال   یاصاوات تااث   ند بر اشکال وتوان یم رد و تماشاگرانیگ یم
 فراکانال با انتخااب نامحادود اسات و    ی، جهانيیداشته باشند. مقصد نها

از راه  ی هانا يک رايار داشتن یب، فرد خواهد توانست با در اختین ترتيبد
ت يريماد »د و در واقع به نظاام  يدور، بر موانع زمان و مکان و فضا فائق آ

 .مجهز گردد که تا کنون مطرح نبوده است« محتوا
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 در توسعه  یرسان اطالعنقش اطالعات و 
دو گاناه دارد. هام    یق و توسعه اساساً نقشا یتحق نديفرااطالعات در 

 ق و پاژوهش را فاراهم  یتحق ی هيدست ما یعنيان است، ين جريا یورود
 یمتجلا  یقا یتحق یهاا  افتاه يبه صورت  یعنيآن،  یسازد و هم خروج یم

و توساااعه  م کاااه اطالعاااات ین نوشاااتار بااارآن يااا. دراشاااود مااای
(Information&Developmentرا متنااااااظر تحق )ق و توساااااعه یااااا
(Research&Developmentبه کار بر )ق یاصطالح تحق نیالتم. اختصار ي

اصطالح  ،اسین قیشناخته شده است و بر هم R&Dو توسعه به صورت 
D م.يبر یم را به کار 

ا يا م يز شماریق را ناچیست که تحقید آن نيب جدیغر  از طرح ترک
تن مفهاوم  فم. بکه منظاور شاکا  ين سازيگز یتاً با اطالعات جایآن را ماه

ت يا با دقات و عنا ها  یزير برنامهز یرها و نیر و تفسیم در تعبیاست تا بتوان
نظاام   یق را جسات و جاو  یا م. اگر تحقیعمل کنها  به مضمون یش تریب
 م، در واقاع، ین کنا یای دن به اطالعات مناساب و مارتبط تب  یرس یافته براي

کاه باه    یریو فناون و تاداب  ها  است که با توجه به روش یله و ابزاریوس
ب، یا ن ترتيباد  .دهاد  مای  شيرا افزاها  زان اعتبار به آنیرد میگ یم خدمت

دانسات کاه نااظر بار فاراهم آوردن       یهاد  دار  ناد يفراد يا ق را بایتحق
 ینا یش بیمشاخص پا   یهاا  به پرسش يیپاسخ گو یاطالعات مناسب برا

چ یها  ینفسه و به عنوان هاد ، راه گشاا   یق فین تحقينابراب شده است.
ز احتمااالً  یا ( نR&Dق و توساعه ) یب تحقیست. در ترکین یا گونه توسعه
در نظار  « توساعه  یزيا ر برناماه »وند آن محصاول باا   یق و پیمحصول تحق

د باه  يست جاز اطالعاات و شاا   ین یزیق، در واقع چیاست. محصول تحق
م تاا  يرا باه کاار بار   « D»اختصار « D&R» یل بهتر است به جاین دلیهم
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 م.یعمل کرده باشتر  نانهیواقع ب
ق یا ق تحقيا از توساعه الزامااً از طر  یا گر، اطالعات ماورد ن يد یاز سو

ن و چه باه منظاور   یی، بلکه خود اطالعات چه به منظور تبشود مین فراهم
ق یا تحق ی هيا دسات ما « توساعه  یزير برنامه»دار  یافت معنيدر ینیش بیپ

 اند. ک سکهي یدو رو« اطالعات»گر سخن، توسعه و يرد. به دیگ یم قرار
، یع، اجتماا یاسا یا شکسات هار تاالش س   يا ق ی، توفیدر جهان کنون

ر به موقع اطالعات اسات  یداشتن و تفس یدسترس ی.. در گرو.و یفرهنگ
ش از آن کاه  یافته نسبت به جهان عقب ماناده، با  يجهان توسعه  یو برتر
 .است« یاطالعات»باشد،  یاقتصاد

، ین دو جهاان، گاردآور  يا ز اين وجاه تماا  یگار، نخسات  يبه عبارت د
ها  روش تان خود سبب شده يپردازش، اشاعه و کاربرد اطالعات است وا

اطالعاات   يیبه جاا  و جا ی، بسته بندیسيده نویچک یبرا یا و فنون تازه
 گذارند. یم دانیپا به م یرسان اطالع های نظامو ها  د و شبکهيبه وجود آ

 ران در عصر ارتباطاتیت ایموقع
ران باه  يا جهان در ا یاطالعات یها از شبکه یریگ بهرهت یفعال ی هنیشیپ
ات، یاضا يو ر ینظار  یکا يزیقات فیگردد که مرکز تحق یم باز ۵۴0۲سال 
 رفت.يران پذيرا در ا EARN یاطالعات ی هشبک یندگينما

شابکه   نترنت متصال باود و  يبه ا يیاروپا ی هن شبکيا یاطالعات علم
مرکاز ارتباطاات    د آورد.يا نترنات، را پد يا ی هشابک  یرانينام ا« ران نتيا»
س یاز جملاه تاسا   یمختلفا  یها تیفعال آغاز به کار کرد. ۵۴۳6در « تايد»

و  یريتصاو  یملا  یرساان  اطاالع « ران پاک يا ا»، یرسان اطالع یمل ی هشبک
و  یالمللا  نیبا  یرساان  اطاالع  یها به بانک یکشور و امکان دسترس یصوت
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باه   یامکان دسترسا « ران پکيا» ی هکرده است. شبک یرا سازمان ده یلم
 ز فراهم آورده است.یفرانسه، را ن یرسان اطالعمهم  ی ه، شبک«تل ینیم»

 
 
 
 
 
 

در  یر کشاورها يش مشابه سایران کم و بينترنت در ايوستن به ایروند پ
نترنات در  يباه ا  یوستگیران، پين تفاوت که در ايحال توسعه بوده است با ا

هنوز شاکل نگرفتاه    یرسان اطالع یمل ی همطرح شد که اساساً شبک یطيشرا
 يیشوند. البته نهادهاا  یم نترنت متصليماً به ایاست و استفاده کنندگان مستق

وابسته باه وزارت فرهناگ   « رانيا یمرکز اطالعات و مدارک علم»از جمله 
 یهاا  جااد باناک  يو ا برداشاته اسات و توساعه    يیهاا  ، قدمیو آموزش عال

 ی هدیا ن مرکز بوده اسات. از جملاه: چک  يا یها متعدد جزو برنامه یاطالعات
، اطالعاات  یپژوهشا  یهاا  طارح  ،ی، انتشاارات دولتا  یرانا يا یها ان نامهيپا
، کتااب  یتا ینارها، اطالعاات علاوم ترب  یخزر، مجموعه مقااالت سام   یايدر

، ۵۴۳۳ور ي، در شااهریات ادواريو فهرساات نشاار یعلااوم پزشااک یشناساا
و بهبااود  یدرون شااهر یتهااران بااا هااد  کاااهش ساافرها   یشااهردار

را تحات عناوان    یدر ساطح شاهر تهاران، ساازمان     یخادمات  یرساان  اطالع
 یرا بارا « اناه ينادا را « »یگسترش اطالعات و ارتباطات فرهنگا  ی هموسس»

ن موسسه، بر اساس اظهاار نظار مسائوالن آن، باا     يآماده کرد. ا یبردار بهره
ز یا نترنات و ن يا یجهاان  ی ه، شبک«الوگيد»جهان، مانند  یاطالعات یها بانک
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ران، در يا ا ی، مانند مرکز اطالعات و مدارک علمیداخل یاطالعات یها بانک
ت خاود،  ين مراکز و تمرکز آنها در سايبا کسب اطالعات از ا رابطه است و

ن يتار  پاردازد. مهام   یما  شاهر تهاران   یاز اهاال یا به تدارک اطالعات مورد ن
از: اناد   ن موسساه عباارت  يا تحت پوشاش ا  یموضوع یاطالعات یها بانک

، یناشاران داخلا   هاا،  موزه ها، کتابخانه، یپزشکان، مراکز درمان ها، مارستانیب
کاه در   یمهما  یرساان  اطاالع  یها .. شبکه.و ینيتئاترها، مراکز د ها، دانشگاه

خاود   یها تیفعال و در صدد گسترشاند  ل شدهیران تشکيحال حاضر در ا
 از:اند  عبارتاند  ز فعالینترنت نيرش عضو هستند و در ارتبا  با ايو پذ
 باا ناام  ران، يا شبکه متعلق به وزارت پست و تلگارا  و تلفان ا   .۵

 «شارع»

گساترش   ی هموسسا »تهاران باا ناام     یشبکه متعلق باه شاهردار   .۹
« اناه ينادا را »کاه تحات عناوان    « یاطالعات و ارتباطات فرهنگا 

 .کند یم تیفعال

ران يا ا یاساالم  یجمهاور  یمایمتعلق به سازمان صداوس ی هشبک .۴
محاادود  یاز آن بااه شااکل  فعااال اساات و  ۵۴۳۱کااه از سااال  

 یباردار  بهاره در جهات   یراً اقادامات یا شده است. اخ یبردار بهره
 مزبور به عمل آمده است. ی هاز شبک یعموم

 است. یکه متعلق به بخش خصوص« نترنتيا»شبکه  .۳

 کشور  یرسان اطالعت موجود یوضع
 یدوران رشاد انفجاار   26و  ۳۲ یهاا  به اعتقاد صاحب نظاران، ساال  

ن یدر با تار   شیآسا، که ب لیس یریفراگ ن نفوذ ويران است. اينترنت در ايا
موجاود و   یآمارهاا  یخورد، از بررسا  یم ت جوان جامعه به چشمیجمع
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 یرساان  اطاالع ن ين ابزار نويزان نفوذ ایمرتبط با م یرهاانمود يیرشد نما
س دهنادگان  يتعداد سرو ی هسينکه از مقايمشهود است. ضمن ا یبه خوب

دو ساال   یکا ينترنات نسابت باه    يو تعداد کاربران اها  نت ی، کافینترنتيا
 افت.ير را دريناپذ زيت گرین واقعيا توان یم رانيگذشته در ا

 یریرا در بکاارگ  ینااموفق  ی هدو دهاه گذشاته، تجربا    یکشور ما طا 
ش، یاز دو دهه پا تر  ماهواره پشت سر گذاشته است. کمو و يديو ی هرسان

افت، اماا دولات ماردان آن    يران روا  ين مردم ایو و استفاده از آن بيديو
را ابازار تهااجم    یرساان  اطاالع ن ابازار  يا ا یانتزاعا  یدوره با برخوردهاا 

له و پس ین وسيدند. به دنبال محدود کردن استفاده از ایغرب نام یفرهنگ
مناساب و   ی هویشا باه   یو اجتماع یه کارشناسان فرهنگک دهياز حدود 

وه ین شا يا کاه ا  ،افتناد يآن دست  یمنف یآمدها یمقابله با پ یبرا یمعقول
کاه اتفاقااً    «یريتصاو  یها رسانه»به نام  یا س موسسهیعبارت بود از تاس

نه باعث نشد يپر هز ی هن تجربيا یز به همراه داشت، ولیرا ن یج خوبينتا
به نام ماهواره  یگريمقابله با ابزار د یجامعه از آن برا یفرهنگران يکه مد

 بهره ببرند.
د يا ن باه اصاطالح شاگرد جد   يان مبارزه با اینکه متولياز همه اتر  مهم

را  یقبلا  ی هو آزماود  یسانت  ی، آن قدر هماان برخوردهاا  یتهاجم فرهنگ
عاات  الطنترنت پاا باه عرصاه مباادالت ا    يبه نام ا یگريآزمودند تا ابزار د

 گذاشت. یجهان
برخورد و مواجهاه،   یها وهین شينترنت ايالبته خوش بختانه در مورد ا

رهنگاام،  يد یاگار چاه کما    ؛به خود گرفت یو معقول ترتر  یشکل منطق
از  یاری، بسا ین برخورد اصولیجه، همیدر نت وبه هر حال انجام شد  یول

ناه پرداختناد تاا    ین زميا مختلاف در ا  یها تیفعال ، به«IT»فعاالن صنعت 
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و هاا   یریا جهات گ  ی هز عماد یا دولات ن  ی هدر مجموعا  یکه حتا  يیجا
 ل شد.ينترنت متمايبه سمت استفاده از ا یاقتصاد یها یاستراتژ

 یها عه به زبانیش و یاز منابع اسالم یاریران بسيدر حال حاضر، در ا
از مراکااز  یارینترناات قاارار دارد و بساايشاابکه ا یرو یو عرباا یساایانگل
 یابيا به شبکه متصل هستند که اثر مثبت آن دست  یو دانشگاه یقاتیتحق

 است. یج علميقات و نتاین تحقيع به آخريآسان و سر
ن ابازار  يا ا ی هرشد و توساع  یود دارد و براجکه هنوز و یا اما مسئله

 محساوب  یجاد  یديآن در جامعه تهد یها آمد یو پ یرسان اطالعن ينو
اسات کاه    یا هد  و بدون برناماه  یب یها ی، موضوع پراکنده کارشود می
 ینترناات متااوليا ین رابطااه وجااود دارد. در کشااور مااا هنااوز بااراياادر ا

ن يا ا یرساان  اطاالع  یعاال  یراً شاورا یا ن نشاده اسات. اخ  یای تع یمشخص
 ی هن مجموعا ین شاورا با  يرفته است، اما مسلم است که ايت را پذيمامور

 جاد نکرده است.يا یهماهنگ یدولت و بخش خصوص
در  یرسان اطالع ی هرسانن يتر نترنت، که پرقدرتيد گفت ايان بايادر پ

ت پوشاانده و  یواقع ی هبشر جام یاهاياز رو یاریهزاره سوم است، به بس
 ید در بستريده باين پديمعاصر شناخته شده است. ا ی هديپدن يتر بیعج

د يا مولد و فعال داشته باشاد. با  ین سان فراهم آمده است، حضوريکه بد
ت يا رکش نهان ابازار سَا  يا نترنات، از ا يباه ا  یو نگاه منطق یدرک واقعبا 

ار در جهات توساعه باه    یتمام ع یاستفاده را برد و آن را به صورت ابزار
 خدمت گرفت.
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 افزار نرم ینه مشکالت طراحیچند در زم یمسائل
 1«عیسر یساز وه نمونهیبه ش یکردیرو»

 یو پژوهش یاحراز رتبه سوم مقاالت علم

ر یا ت 92و  91ران؛ یا اطالعات در صنعت برق ا یش تکنولوژین همایششم

 9114سال 

 عیصانا ) روین راتیتعم شرکتک یمشاور انفورماتان، ید رضائیمهندس سع

 (رانیا یروگاهین
 

 دهیچک
 یاده سااازیااو پ یج، طراحااياانقطااه نظاارات را یاریباار خااال  بساا

برخاوردار   یخاصا  یدگیچیاز ظرافت و پ یکاربرد یافزار نرم یها ستمیس
 است.  
ح اطالعاات  ینه، عدم تبادل صحین زمين مشکالت در اياز مهمتر یکي

ساتم  ی(، طراحان سدهد می ستم را سفارشی)که سيیان استفاده کننده نهایم
و  افاازار ناارمگااران، طراحااان  لیاا)تحلافزار ناارمم متخصصااان یز تاایااو ن

                                                                                                        
 ما در ساال یصداوسا  ساازمان  اسات ير زهحاو  توسعه و قیتحق هين مقاله در نشريا .۵

 منتشر شد. ۵۴۳۹
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 .  باشد یم سان(ينو برنامه
نظار خاود    ساتم ماورد  یح سیان صحیدر ب يیاستفاده کننده نها معموالً

ن ین جنبه در بروز اشکال فاوق اسات. باه هما    ين مهمتريناتوان بوده و ا
ن ياا، ایوتریسااتم کااامپیل سياااز مااوارد هنگااام تحو یاریل، در بساایاادل

ستم ماورد  ین سيدارد که ایبروز کرده و استفاده کننده اظهار م یناهماهنگ
 گردد.  یم در آن یراتیینظرش نبوده و لذا خواهان انجام تغ

کاه در اکثار ماوارد،     دهد می ناموفق نشان یافزار نرم یها طرح یبررس
ق یا ر دقیا ازهاا و مشخصاات غ  یت نادرست بوده و نيريو مد یزير برنامه

 اند. شکست آن بوده ی  طرح، از جمله عوامل اصلیاول
مخصوص باه خاود را دارد، اماا     یها ی، فروپاشیالبته هر نظام مهندس

 باه وقاوع  هاا   ناه یر زميش از ساا یهام با  ، افزار نرم یدر طراحها  یفروپاش
 در جامعه برخوردارند.   یت کمتریوندد و هم از اهمیپ یم

دارد  یاديا ز یک پُل ارزش خبريا يک ساختمان يختن يامروزه فرو ر
ساتم  یک سيا دن یساازد اماا از هام پاشا     یما  و اذهان جامعه را متعجاب 

کاه  اناد   رفتاه يهمگاان پذ  يیزد و گویانگ ینمرا بر ی، غالبا تعجبیافزار نرم
 است! یساز برنامهعت کار یجز  طب
که عموماا بار سار راه طراحاان      ین نوشتار به مشکالت و موانعيدر ا

د یتول نديفراع در يسر یساز و  نمونهین طرح شیو همچن باشد یم افزار نرم
ن کاربران با یب یتعامل یا ، که رابطهید علمیک ابزار توليبه منزل   افزار نرم

 آورد، پرداخته شده است. یم نظر را فراهمنمون  مورد 
ا مسائله  يده يک ايابتدا  یاطالعات یها ستمیمربو  به س یها در پروژه

اده یا ساتم پ یک سيا ده در قالاب  يا و هد  آن است که آن ا شود می طرح
 یمتجلا  یجااد يساتم ا یک سيا ده در قالاب  يا گر آن ايشود و به عبارت د
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ن روناد از  يرا ايند. زيگو یم «۵ستمیجاد و توسعه سيا»ن روش يگردد. به ا
ساتم ماورد نظار    یج سيو نااقص شاروع شاده و باه تادر      يیمراحل ابتدا
 را یساتم اطالعاات  یک سيا ن وصاف  ي. با اشود می افته و کامليگسترش 

 ا فکار يخواهد و  یم دانست که استفاده کننده یا دهياز ا یريتصو توان یم
 .  کند یم نگونه اظهاريا حداقل ايخواهد و  یم که کند یم

 یرویا ل: زماان، ن یا عوامال از قب  یاریر باه بسا  ين تصاو يا یاده سازیپ
ن يا بازرگ ا  یهاا  دارد. در پاروژه  یوابساتگ  ینه و تکنولاوژ ي، هزیانسان

ز یا جه، فعل و انفعااالت الزم و ن یافته و در نتير ییعوامل در طول زمان تغ
 گردد.  یم دهیچیار پید  مورد نظر، بسيحف  تطابق با ا

هاا  افزار نارم  یدر طراحا  یگار يد ید مشکالت اساسيعوامل بان يبه ا
ط، نااملموس  یمشاکل باا محا    یريق پاذ یها، تطبافزار نرم یدگیچیشامل: پ
ز افزود کاه در اداماه شارح    یرا ن یرير پذییو عنصر مهم تغ افزار نرمبودن 
 ک آمده است.يهر 

به عناوان مُعضال    ینه عوامل چندین زميدر ا :افزار نرم یدگیچیپ -3

، عادول از  یطراحا  یهاا  يیاز: نارسااند  عبارتها  وجود دارند که اهم آن
نه يل، مشکل بودن کاربرد، هزيخ تحوير در تاریشده، تاخ ینیب شیبودج  پ

                                                                                                        
(: منظاور از  SDLC:System Development Life Cycleايجااد و توساعه سیساتم)    ۵.

از پیش تعیین شده اسات کاه باا    های  و روشها  از برنامهای  سیستم در اينجا مجموعه
ماورد  هاای   خروجای  ها، دريافت يک سری اطالعات ورودی، انجام عملیات روی آن

هاای   بايست تجزيه تحلیل و طراحی شده، برنامه می کنند. هر سیستمی می نظر را تولید
مورد نظر برای آن نوشته شاود، بصاورت آزمايشای باه اجارا در آياد، ساپس ماورد         

بار تغییراتی در آن انجاام   برداری قرار گرفته و در صورت لزوم هر چند وقت يک بهره
 شود.  می اد و توسعه سیستم گفتهشود. به مراحل تکوين سیستم، ايج
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، یحفااظت  یهاا  زمیرات، وجود نقاا  رساوش در مکاان   یین اعمال تغیسنگ
س و آمادن  يک برناماه ناو  ي)رفتن  ر و تحول در پرسنلییمشکل بودن تغ

ک طارح کاه   يا ( و باالخره ناممکن بودن تسلط بر تماام جواناب   یگريد
 ت درست و موثر است.يريالزم  مد

ده در یچیم پیو مفاهها  ستمیسر و کار داشتن با س ط:یق با محیتطب -3

ضاابطه   یبا  از یکارشان ناشا  یدگیچیست. چون پیانحصار برنامه سازان ن
موجود اسات. لاذا طاراح     یو اجتماع یادار های نظام یبودن و ناهماهنگ

ق فار   یا ر و قابال تطب ي، به خاطر آنکه محصول اش انعطا  پذافزار نرم
طا   یکاه کاامال دلبخاواه و خاار  از ح     يیها یدگیچید آن را با پيشود، با

 کنترل او هستند، منطبق کند. 

از  یا در شابکه  یافازار  نارم ساتم  یقارار گارفتن س   :یریر پکذ ییتغ -1

ر و ییا کاه بطاور مرتاب در حاال تغ     یط اجتمااع ين و شارا یقوان ها، سنت
ر در ییا ن اعماال تغ ی. همچنا کناد  یما  رییا را دچاار تغ ها  ستمیس اند، تحول
ار سااده  یبسا  یآن( امار  یج و آثار جنبا ي)البته بدون توجه به نتا افزار نرم

 ریساتم تااث  یگاردد و باه کال س    یم ج ظاهريآن بتدر یاست، که اثرات منف
 گذارد.   یم

رقابال تجسام   ینااملموس و غ  یا دهيا پد افزار نرم ناملموس بودن: -4

و  يیک سااختمان، طاراح آن را در تجسام محصاول نهاا     يا است. نقشه 
 هاا،  . اماا سااختمان داده  کناد  یما  یاريا و تناقضاات  هاا   يینارساا  یبررس
، باه  یوتریفعال شدن تواباع در برناماه کاامپ    یب و توالیو ترتها  تميالگور
م ین عوامل در کل، بر انتقال مفااه يست. ایو تجسّم نش يقابل نما یسادگ

 دارد. یمنف یرین افراد مختلف تاثیو فکرها ب

نکاه فعال و   ينان از ایجهت اطم یسمیدا کردن مکانین جهت پیبه هم
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 ینکه تا چه حادود يمورد قبول منجر خواهد شد و ا یانفعاالت به راه حل
ر خواهاد  يستم امکان پاذ یس یاستفاده کننده بر رو یازهایر نییانعکاس تغ
اساتفاده از   یا ن منظاور، عاده  يا ا ی. بارا باشاد  یم یضرور یا بود، مسئله

سااختمان داده از  هاا   کاه در آن  کنند یم شنهادیگاه داده را پيپا یها ستمیس
 یهاا  یاز دگرگاون  یاریجاه بسا  یمساتقل باوده و در نت  ها  ساختمان برنامه

ناه و مساتقل   ين هزيرا با کمتر یاطالعات یها در ساختار پرونده یاطالعات
ز، فقدان ارتباطات ین روش نياعمال کرد. اما ا توان یم ها از ساختار برنامه

از ساو    یر باا پاروژه، خصوصاا مشاکالت ناشا     یا ن افراد درگیح بیصح
 کند.  ینم را حل ها یازمندینان یان و انتقال مطالب و بیبرداشت از ب
باه   یک مسائله از شخصا  يا قال که در فرا روند انت شود می غالبا گفته

ان، عناصار  یا گار ب يروند. به د یم انیاز م یاریگر، اطالعات بسيشخص د
ف يا ظر یریا هستند کاه خاود باه تعب    ین فرا روند، عناصر انسانيا یاصل
ا يا ساتم  یسن يتار  زیا و شگفت انگن يتر ن، پُر راز و رَمزيده تریچین، پيتر

 هستند.  یعین طبیماش
 
 
 
 
 
 
 
 

 ن افرادیمشکالت در فرا روند انتقال اطالعات ب یان فانتزی: ب3شکل شماره 
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ارائاه شاده کاه     یگونااگون  یها ن مشکل، راه حليبه منظور غلبه بر ا
 یمشارکت افراد استفاده کنناده در مراحال مختلاف طراحا     ها، از آن یکي
 .  باشد یم ستمیس

متعلق  یاطالعات یها ستمیت سيريتو مدید مولن، عضو ارشد انستيويد
فاه  ین وظيم که ایکن یم ، ما فکرید: در داده پردازيگو یم IBMبه شرکت 

ن يا ان ايا را در پايا خواهند! ز یم م چهيیماست که به استفاده کنندگان بگو
سات  ینطور نيقت، ایاز دارند! اما در حقیخواهد بود که آنان ن یزیهمان چ

ف کنناد، آنگااه   يا خواهند ابتادا تعر  یم و اگر استفاده کنندگان آنچه را که
ن که محصول به دست آمده همان محصول ماورد نظار باشاد،    ياحتمال ا

 ابد.  ي یم شيافزا
درصاد   ۱6ل گاران  یا ساان و تحل يزنند که برناماه نو  یم نیشان تخميا

درصاد را   ۹۱ش، يدرصد را صر  آزما 2، یوقت خود را صر  نگهدار
 .  کنند یم یسيدرصد را صر  برنامه نو ۵۳و  یصر  طراح

ل يش و تحوي، آزمایسي، برنامه نویستم طراحینکه سيمعموال بعد از ا
سات.  ین برنامه، برنام  مورد نظارش ن يد که ايگو یم د، استفاده کنندهيگرد
ساتم  یس یاده سااز یا د در مرحلا  توساعه و پ  ين استفاده کنندگان بايبنابرا

جااد  ينا  ا يهزهاا   نصاورت آن ير ایا مشاارکت داده شاوند، در غ   یکاربرد
 کند. ینم را خواهند پرداخت که کار يیها برنامه

ا گاروه  يا ن است که فارد  يم، ایکن یم نجا مطرحيکه در ا یسوال اساس
ساتم مشاارکت   یس یاده سازید در امر پتوان یم استفاده کننده به چه شکل

جساتجو   یاده سااز یا پ یهاا  د در روشين سوال را بايداده شود؟ پاسخ ا
 کرد. 

 ر در نظر گرفت:  يبه صورت ز توان یم راستم یک سيمراحل توسعه 
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 ستم موجود یمطالعه س .۵

 ل انتظاراتیو تحل ها یازمندین يیمرحله مطالعه کامل و شناسا .۹

 ستمیس یمرحله طراح .۴

 ستمیمرحله ساخت س .۳

 ستمیمرحله آزمون س .۱

 ستمیس یاده سازیمرحله پ .0

 ستمیمرحله آموزش س .۳

 ل پروژه يمرحله تحو .2

ب یا موسوم است، مراحال فاوق باه ترت    یکه به روش خط یدر روش
ن ياست که تا آخار  یستمیشوند. اما کمتر س یم پشت سر هم انجام یزمان

را در خاالل روناد کاار    يا ش رود، زیپا  یبه طور خطا  یاده سازیمرحل  پ
از  یز روشن شدن برخیاشاره شد و نها  که در باال به آن یرات عواملییتغ

ن پاروژه را  ی، مسئوليیر مراحل نهاه دیاز سو  ارتباطات اول یابهامات ناش
از اعمال انجاام شاده    یکه به مراحل قبل باز گردند و بخش کنند یم ناچار

 ند.يتکرار نماتر  حیصح یرا به صورت
 یشتر باشاد روش از حالات خطا   یمجدد ب ین مرورهايکه ا یزانیبه م

 یخطا »بزرگ، روش  یها ستمیس یاده سازی. لذا در پشود می شتر خار یب
ا يا  ین روش به مادل آبشاار  يخواهد بود، امروزه ا یعمل« با حلقه تکرار

Water Fall Model   و  یمعاارو  اساات، کااه در هاار مرحلااه بازرساا
ت، یا رد و در صورت کامال باودن انجاام فعال   یگ یم الزم انجام یها کنترل

ش یا نقصاان پا  يا رفع اشکال  یکار شروع شده و جز آن برا یمرحله بعد
 . شود می مراجعه آمده به مرحله قبل

 



 )مجموعه مقاالت(انفجار ذهن /  111

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 افزار نرمست یاز چرخه ز ی: مدل آبشار3شکل شماره 

 باه شامار   ینموناه چرخا  کاار   ن يتار  جيهنوز را یگرچه مدل آبشار
 ینموناه سااز  »از جملاه روش   یتکاامل  یها ش به روشيد، اما گرايآ یم

 است.  ی( رو به فزونRapid Prototyping«)عيسر
آن در  يین است، کارآی؟ اگر چنشود می استفادهن روش يا واقعا از ايآ

 چه حّد است؟
است که مسائل فاوق   یديع، روش جديسر یا نمونه سازيش الگو یپ

از  یا ه و معموال سااده ین روش، نمونه اولي. در اکند یم حل یرا تا حدود
ن مدل، يقت ای. در حقشود می ش و وارد عملياده، آزمای، پیستم طراحیس

ا باه عباارت   ياست و  یو عمل يیت اجرایک موقعيمُعر  وضع ساده از 
آن حاذ    یهاا  یدگیا چیاست کاه پ  یعیده طبيک پديک مدل از يگر يد

 یمتجلا اند  افتهيبه هم ارتبا   یکه به سادگ یمحدود یرهایشده و با متغ
دتر بوده یبنا شود مفتر  ساده ین مدلیب هر قدر چنین ترتيشده است. به ا

 خواهد بود.تر  ر انتقال مطالب به کاربر موثریو در مس
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، یساتم را از نظار طراحا   یر باودن س يد امکاان پاذ  توانا  یم ش الگویپ
باه کاار رفتاه عماال      یها تميت الگوريامکانات و کفا یریعملکرد، بکارگ

 نشان دهد.
، امکاان  ین است که با روش نرم و ماوثر ين روش اياز ثمرات ا یکي

ژه در يا ن روش باه و يا د. ايا نما یما  را به سرعت فراهم ارتبا  با کاربران
ر و یااار متغیازهااا بساایعواماال و نهااا  ثبااات کااه در آن یباا یهااا طیمحاا

د ابتادا  توان یم ل گریتحل ین روش، حتي. در اباشد یم دیمف اند، نامشخص
ان نهد. پس از آنکه نموناه  یتصورات خود بن یه را صرفا بر مبناینمون  اول

 کند. ینم ايو  کند یم نیاستفاده کننده را تام یازهایا نيوارد عمل شد، 
ه باوده و  یا ن نمونا  اول يا نکاه ا يدر هر حال، استفاده کننده با علم به ا

 نسابت باه آن نشاان    یشاتر یرش بيامکان اصالح در آن وجود دارد، پاذ 
ر ییا تغ یبارا  یچ شانسا یبادون ها   يیکه با نمونه نها ی، تا در حالتدهد می

ناان اساتفاده کنناده،    یروبارو گاردد. جلاب اطم   ( یآن)حاصل روش خط
ب، اساتفاده کنناده در   ین ترتيش الگو است. به ایت روش پيمزن يتر مهم

ن مسائله در واقاع از نقطاه نظار     يا مراحل انجام طرح مشارکت داشته و ا
 .  باشد روانی الزم می

د يا ، باافازار  نارم جااد  يا یشنهاد کارد، بارا  یلز پیش، هارالن میپها  سال
اگر در بدو امر  یند؛ حتيهر چه زودتر به اجرا در آها  که برنامه کرد یکار
را باه   یتها  یهاا  ر برناماه يا از آن ساخته نباشد و فقاط ز  یدیچ کار مفیه

ل یا باه تکم  تاوان  یما  ن مرحلاه، يا ب درست فارا بخواناد. پاس از ا   یترت
را باا   یته یها ر برنامهيج زيمختلف برنامه پرداخت و به تدر یها قسمت

 یتها  یهاا  ر برناماه يا زتر  نيیپا ی، که خود در سطحیواقع یها برنامهر يز
 ن نمود. يگزيخوانند، جا یم را فرا یگريد



 )مجموعه مقاالت(انفجار ذهن /  118

ک مدل در حال شکل گارفتن اسات، باه    يکه  نآن روش، ضمن يبا ا
ن یم. البتاه در اولا  يشاو  یما  کيا ز نزدیا سمت خواساته اساتفاده کنناده ن   

ج ينرسد، بلکاه نتاا  ل گر ممکن است که به مدل مطلوب یتحل ها، کوشش
 ا رَديا رفتاه و  يرا پذهاا   ش نماوده و آن يرا آزماا  يیابتدا یها مدل یبررس

 .  کند یم
ل کارده و  یا ا تکميج، مدل را اصالح يدر صورت قابل قبول نبودن نتا

 ید. روند ساخت مدل مطلوب و بررسا یرا مجددا انجام ده یسپس بررس
 ر شده است.  يله فلوچارت تصویآن بوس
 
 
 
 
 
 
 
 
 ستمیس ی: فلوچارت ساخت مدل و بررس1ل شماره شک

  یسر ینمونه ساز ندیفرا یها صهیخص
 یزان تالش الزم بارا یدر کاهش م يیتوانا زان تالش و برآورد:یم -3

 ز از حجم کار به دسات یرا ن ین برآورد مناسبیاست. همچن افزار نرمد یتول
در واقع از هدر رفتن قابل مالحظه تاالش در بلناد    ی. نمونه سازدهد می

 ک نساخه نموناه  ي ینه کردن رويکه با هزي، بطورکند یم یریمدت جلوگ
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 افت.يبه نمونه محصول مورد نظر در کوتاه مدت دست  توان یم

د یافته در توليساخت  یها چنانچه از روش :یتکامل ینمونه ساز -3

 یهاا  دارد کاه از مااژول   یشاتر یمحصول نمونه اساتفاده شاود احتماال ب   
در  یم. نموناه سااز  یداشته باشا  ینيگزياستفاده مجدد و قابل جا یاتیعمل

، کناد  یما  یریواقع از هدر رفتن قابل مالحظه تالش در بلند مدت جلوگ
بار نموناه    تاوان  یما  ک نساخه نموناه  يا  ینه کاردن رو يکه با هز یبطور

 افت.  يمحصول مورد نظر در کوتاه مدت دست 

ش يآزماا  یبارا  تاوان  یم از محصول نمونه مناسب: ین سنجامکا -1

ب یا ن ترتيباودن طارح اساتفاده کارد و باد      یا اقتصااد يو  یامکان سنج
ار کمتر لغاو  یبس یا نهيافت تا پروژه را با هزين امکان را خواهد يا یمشتر
 کند.  

ا يلدر یل پاوربیاز قب یبه کمک ابزار نمونه ساز د زود هنگام:یتول -4

 ین امکاان بارا  يا مادل، ا  یکید گرافیتول یر ابزارهايلدر و سایبس ینترفيا
ش يبه دست آمده را زودتار ماورد آزماا    افزار نرمد تا يآ یم کاربران فراهم
از کااربران و  یا انطبااق باا ن   ها، ن امر به روشن شدن خواستهيقرار دهند. ا

 .کند یم یکمک موثرتر  ک محصول با طرز کار سادهيد زود هنگام یتول

ص موارد سو  ید در تشختوان یم ینمونه ساز رف  ابهام کاربران: -5

 ید کنندگان و کاربران ماوثر واقاع شاود. گااه    ین تولیجاد شده بيتفاهم ا
هاا   تیا از توابع و قابل یبعض یاده سازیبر پ یکاربران از خواسته خود مبن

م یمساتق  یش کنند و بازخورديستند مگر آنکه بتوانند آن را آزمایمطمئن ن
 ه طراحان ارائه دهند.  ب

از کااربران را  یا ن يیستم نهایرا سيز نگهداشت: یها نهیکاهش هز -6

منعکس خواهد کرد و نگهداشات اغلاب شاامل اصاالح      یشتریبا دقت ب
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 ر خواهد بود. یمتغ یها به خواسته يیا پاسخ گوير مجاز یغ یها خواسته

  یسر یمشکالت نمونه ساز
ک يا ناه در  يهز یابيا کاه در ماورد ارز   یدگاهيا د نه:یهز یابیارز -3

ناناه اسات. باه    یع وجود دارد، باه طاور عاام بدب   يسر یط نمونه سازیمح
ن ساختار يباشد و نتواند بهتر یختنينکه محصول نمونه دور ريخصوص ا

را به هماراه   یزان واقعیاز متر  نيیپا یابيد. لذا ارزيستم را مشخص نمایس
 دارد. 

 یها تیکه امکانات و قابل یصورت : درییسوء تفاهم کاربران نها -3

ب يا ناواقص و معا  يیش از اندازه باشد، ممکن است کاربران نهاینمونه ب
 یر واقعین انتظار غيرا ايکسان بدانند. زينامناسب  یک نمونه را با طراحي

ستم کامال  یک سيبه  یکه در مدت زمان کوتاه کند یم را به کاربران القا 
 افت.يو کارآ دست خواهند 

نموناه   یهاا  در بااره روش  یداناش ناکااف   کارکنان قسمت فکروش:  -1

. کارکنان بخش فاروش، ممکان   شود مین ع تنها به کاربران محدوديسر یساز
د یا ان خاود منتقال کنناد و در عمال تول    ين انتظار نا به جا را به مشترياست ا

 در کاربران شود. ینین موجب بدبيرا طلب کند و ا یشتریزمان ب افزار نرم

ن است يج ايرا یاز خطرها یکي :یختنیک نمونه دور ریل یتحو -4

م به استفاده از یران تصميستم، مدیجاد دوباره سيا ینه بااليکه به علت هز
الزم را نادارد،   یستم نمونه اغلب توانمناد یرند و سیگ یم محصول نمونه

 ست.یز نیف است و قابل نگهداشت نیآن ضع یطراح

 ینموناه سااز   یهاا  زباان  نبودن زبان هدف و زبان نمونکه:  یکی -5

ک بخاش خااص از   يا  یاده سااز یا دن به پیاغلب به منظور سهولت بخش
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ممکان   يیستم نهاا یل نمونه به سيروند. به هر حال، تبد یم ستم به کاریس
ژه اگر زباان  ياز داشته باشد. به وین یا است به تالش و زمان قابل مالحظه

 برخوردار نباشد.   کساني یها تیاز قابلهد  و زبان نمونه 

موفق دانست که در دو جنباه   توان یم را یستمیس ها، در پردازش داده
اسات کاه در آن    یا ، درجهیکیت تکنیموفق گردد. موفق یو روان یکیتکن
کاه   یالزم را داشته باشاد، در حاال   يیکارآ یو عمل یستم از جنب  علمیس

. باشد یم ستمیاز س يیتفاده کننده نهاهمان جلب اعتماد اس یت روانیموفق
 تنگاتنگ قرار دارند.   یا ن دو جنبه در رابطهياست که ا یهيبد

الزم است، اماا   یکیت تکنی، وجود موفقیت روانیجهت حصول موفق
را تحت الشاعاع قارار دهاد. در     یکیت تکنید موفقتوان یم یشکست روان

ار یا عا در اختيسار  ساتم یه سیا ، نموناه اول یا نمونه سازيش الگو یروش پ
در مراحل  یب با شرکت دادن وین ترتيرد و به ایگ یم استفاده کننده قرار

 جلب ینان وی( اعتماد و اطميیه تا نمونه نهایستم)از نمونه اولیساخت س
ماورد نظار او،    یها در درک خواستهها  و در ضمن سو  برداشت شود می

اعمال خواهد شد، باه  ستم یمشخص شده و در س يیاز همان مراحل ابتدا
باا   يیساتم نهاا  یس یو عادم همسااز   يیل نهاا يا کاه مشاکل تحو   یطور

 ن خواهد رفت.یانتظارات استفاده کننده از ب
بر  یع آثار مثبتيسر ید که نمونه سازيآ یم ن بریج ارائه شده چنياز نتا
 توان یم ن روش رايد داشته است و ایتول نديفراز یو ن یافزار نرممحصول 

 در موارد گوناگون به کار گرفت.  تیبا موفق
 یریحاصل از بکارگ یان نکات مثبت و منفین مقاله با بيدوارم که ایام

نکاات و   یافزار نرم یها ستمید سین روش بتواند به دست اندرکاران توليا
 را انتقال دهد.  تجارب الزم
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 مناب 
؛ انجمان  افازار  نارم  ینار مهندسا ینگارنده از سام  یها و برداشتها  ادداشتي. ۵

 ۵۴۳۵ران، آذر ماه يک ایانفورمات

، یک بروکز، ترجمه بهروز پرهاام ي؛ فردرافزار نرم یجوهر و عوار  مهندس. ۹
  ۵۴0۲ن سال يوتر، فروردیگزارش کامپ

ساتم نموناه باناک آماار و اطالعاات      ینگارنده در سااخت س  یتجربه شخص. ۴
 ۵۴۳۵ما، اسفند سال یورزش صدا و س

ام یا ، ترجماه محماد خ  ۵۲۲۱ه يا ژانو IEEE Softwareع؛ يسار  ینمونه ساز. ۳
  0۵ک، شماره یه خبرنامه انفورماتي، نشریروحان

 
 



 
 

 ها مصاحبه :دوم بخش

 

 یهمراه با آگاه یمجاز یمواجهه با فضا

 ریماد  انیرضاائ  دیساع باا   یژه ناماه معاونات رساانه مجااز    یو یگفت و گو

 یزیر برنامه و اطالعات

 9113 ه فراتر از رسانه، سالینشر

 

ن سکئوال  ید، به عنوان اولیا ار ما قرار دادهیه در اختک یر از فرصتکضمن تش

ه کک  یسکال در ) یر معاونت رسانه مجازیاخ یها تیفعال رد وکمجموعه عمل

ما یسکازمان صکدا و سک    یراً از سکو یک ه اخکک  یبه عنوان معکاونت  ،(گذشت

 .دیینما یم یابیده را چگونه ارزیگرد یانداز راه

و  یفن یارهاکو ساز و  یت به نو پا بودن معاونت رسانه مجازيبا عنا
ز یا ساله گذشاته صار  تجه  کي یاز، عمده اقدامات طیمورد ن یر ساختيز

 ین بخشا یالزم با  یهاا  یو هماهنگ یانسان یرویاستقرار نات و کبنا، تدار
 یردهاااکدات و عملیاااز تول یا ن اقاادامات مجموعااهياانااار اکبااوده، در 

 ه در مجماوع باه عناوان   کا ده یبه انجام رسا  یاتیو عمل یستاد یها بخش
ساات. ین یافکاااماال و کخااوب بااوده، امااا  یانااداز راهدوره  یهااا تیاافعال

متعادد،   یاطالعات یها ها و پورتال تيسا وب یانداز راهجهت  یزير برنامه
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ن اقادامات  یو همچن یاجتماع یها هکشب یت در فضایو فعال یه سازکشب
باوده   يای اجرا یهاا  ن برنامهياز مهمتر ip-Media یه تعاملکشب یانداز راه

ز باا  یا د محتاوا ن یا و تول یسااز  در بخاش بساتر   یسات ياست. و انشااهلل با
 یمنطق یبازه زمان کيار در ک یبازخوردهاافت يسته و دريشا یزير برنامه

ن یه مسائول کا ن یشاود. در حاال حاضار هما     یابيار ارزکج و مراحل ينتا
و  یمجاز یو جذب مخاطبان حاضر در فضا يیسازمان درصدد پاسخگو

د و يا آ یباه شامار ما    یگام اساسا  کيباشند، خود  ین ميارائه خدمات نو
 گرفت. کیآن را به فال ن یستيبا یم

ن معاونکت  ی، ایت جنابعالیریو حوزه تحت مد یزیر برنامهبه نقش با توجه 

 م نموده است؟ینده خود ترسیآ یرا برا یچه اهداف

افتن يا  ر و نماود یا اخ یها سال یاجتماع -یاسیبا توجه به تحوالت س
و باه خصاوص در منطقاه     یار عماوم کا ر فاتح اف یدر مسا  یا نبرد رسانه

ن ياست. به ا یا ژهيو یزير برنامهازمند ین عرصه نيانه، حضور در ایخاورم
 یهاا  هکشاب  یانداز ده ساله سازمان موضوع راه یها الن برنامهکمنظور در 

ز در یا ن معاونت نيا یریگ لکجاد و شيمطرح شده و ا ینترنتيو ا یا انهيرا
برشامرد از   توان یم هک ین اهدافيتر . شاخصشود می یابين راستا ارزیهم
 یحضاور ماوثر در فضاا    یبارا  یا رسانه یآمادگجاد و ين قرار است: ايا

، یو سارگرم  ی، خبار یمتنوع آموزشا  یها د و پخش برنامهیبا تول یمجاز
د و عرضاه  یا نترانات، تول ينترنات و ا يس و خدمات بر بساتر ا يارائه سرو

 ها. یا و استفاده همزمان از چند رسانه یکیترونکال یمحتوا
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رغکم هجمکه    ید علک توانک  یمک  ییها طهین معاونت در چه حیبه نظر شما، ا

 ت بپردازد؟ یشور ما، به مقابله و فعالکه یبر عل یا رسانه

روزماره ماا    یاز زنادگ  یها جزئا  فناورید، امروزه یدر نظر داشته باش
ه کا ماناد   ین ما يا اند. امروز جا گذاشتن دستگاه تلفن هماراه مانناد ا   شده
و  یجمعا ل ارتباا   ير وساا يار افتاده اسات. ساا  کاز بدن انسان از  یجزئ
ط موجاود ماا تحمال    ينطاور اسات. در شارا   ینترنت هم هميون و ايزيتلو
ن سوال شاما در  يا یعنيم. يساعت را ندار کيش از ینترنت بيخط ا یقطع
ن يا به آن گذشاته اسات و ا   یها از وابستگ ه مدتک شود میطرح  یمقطع

اناد. و ماا اماروزه ناخواساته      ردهکل یها فرهنگ خود را بر ما تحم فناوری
خادمات   یگارفتن برخا   یبدسات آوردن اطالعاات و اخباار، بارا     یابر

م. لذا ینک یم ها مراجعه فناورین ينامه به ا کيارسال  یو مثال برا یعموم
 یهاا  دساتگاه  ید بهتر باشد تماميه شاکنم کته اشاره کن نيخواهم به ا یم

ه ساواد  کا ناد  يتالش نما یستيبا یما، میشور و خاصه صدا و سک یفرهنگ
الواقاع مناابع صار  توساعه      یمخاطبان خود را بااال ببرناد، فا    یا رسانه
ن يا آحاد جامعاه شاود و باه ا    یو دانش اجتماع ی، پرورش فرهنگیآگاه
رد. توجاه  یا صاورت بگ  یت بخشیون و مصونیناسیسکنوع وا کيب یترت
 یابیز دسات یا ساله نظاام، ن  ۹6 انداز چشم یشور در راستاکه راهبرد کم ینک

 یف شده است. مواجهه و مقابله بدون آماادگ یلکت محور يیبه جامعه دانا
 یه در اتااق کا ماناد   یم یا ن درست مثل عدهيندارد. ا یچ ثمریه یو آگاه
هام   یرون خبار یا ب یاند و از هوا اند و در اتاق را هم بسته ها نشسته سال

م تاا هاوا عاو  شاود.     ینکد در را باز يگو یاز آنها م یکيباره کيندارند. 
د ید هوا سرد است. ابتدا لباس گرم بپوشيگو یرسد و م یرون میاز ب یسک

د یه پالتو بپوشا کد یده یم ن هشدار رايد. شما اینکها را باز  و سپس پنجره
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رون خبر یط بيه در اتاق هستند از شراک يید. آنهاینکرا باز ها  و بعد پنجره
 ماار یخورناد و ب  یما  ناد هماه سارما   يایرون بیب یندارند. اگر بدون آمادگ

رون هام  یا ب ید هاوا يها بگو د و به آنيایرون بیاز ب یسکشوند اما اگر  یم
جه ین است، در نتیدرون سنگ یز است و هم به شدت سرد و هم هوایتم
گار داشاته    لیا م مخاطاب تحل یالواقع اگر بتوان یها از خطر در امانند. ف آن
 یمیب یا دات مختلف و عرصه جنگ رسانهیم، قطعا در مواجهه با تولیباش
ج و انتشاار  يتارو  ین بستر و فرصت بارا ين حال از ایود ندارد و درعوج

 م.يا ز بهره بردهیخودمان ن یها و فرهنگ غن ارزش

های رسانه در فضای وب را چگونکه   به نظر شما کارایی و اثربخشی فعالیت

 کنید؟ ارزیابی می

د. یا نک یبررس نديفرا کيدر  یستيرا با یبخش و اثر يیاراکن يد، اینیبب
در  یسات ياربران، ابتدا باکبر  یمجاز یفضا یگذار ریزان تاثیل میتحل یبرا

ننده محتاوا  کد یاربر تولکاربر منفعل و ک، به  ن فضاياربر در اکنظر داشت 
گار مالحظاه   يد ی. و از ساو شاود  مای م یننده محتوا تقسا ک لیاربر تحلکو 
اربر کا شور ما سنگ مخاطب و کدر  یا رسانه یها ه همه دستگاهک شود می

ا يا الت خودماان و  يتماا  یشتر برایه ما بک یزنند! در صورت یم نهیرا به س
ماا   یننده محتاوا ک دیم تا مخاطب. به عبارت بهتر تولینک یار مکرانمان يمد
ران و سازمان يمد یند و نه براکد یسد و توليمخاطب بنو یبرا یستيبا یم

 یستيبا یما میو س ه، به اعتقاد بنده سازمان صداکنيگر ايته مهم دکخود. ن
ل یا مکخود را ت یا ش رسانهي، آرایمجاز یفضا یها تیبا استفاده از ظرف

هاا   ب با اتخاذ راهبارد مناساب بتواناد در هماه عرصاه     ین ترتيند و به اک
و  یخبار  یها از بنگاه یاریمخاطب خود را داشته باشد. به عنوان مثال بس
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 یخاود باا طراحا   دن باه اهادا    یرسا  یا بارا یا دن یا رساانه  یها سازمان
ر يو ساا  یخود را در بساتر وب اجتمااع   یها ، برنامه متناسب یوهايسنار
 .کنند یمخود همزمان دنبال  یريو تصو یصوت یها رسانه

خکود در حکوزه    ی ها تیفعال و یزیر طه برنامهیدر ح یمعاونت رسانه مجاز

طرح و برنامه تا چه اندازه به موضوع جن  نرم توجه داشته است؟ و تا چه 

هکا   از رسکانه  یریگ بهره و یمجاز یر استفاده از فضاید در مستوان یم اندازه

 د؟یت نماکحر

شانهادات  یو پ ها طرح هیلکام،  ان امور بودهينجانب در جريه اکتا آنجا 
 یارشناسا کماورد   يیو محتوا یر ساختيو ز یاز دو منظر بستر فن یافتيدر

و  یتا ی، تربیآموزشا  یردهاا کيباا رو  يیمحتاوا  یهاا  طرح اند. قرار گرفته
هماواره ماورد توجاه باوده      یرسان رد اطالعکين حال رویو در ع یحيتفر

مثال حاوزه    یا چند حاوزه موضاوع  يو  کيبه  يیمحتوا یها طرح است.
ماورد عالقاه    یماوم و مساائل ع  ی، مباحاث اجتمااع   یورزش و سرگرم
ر يال و ساا يلم و سار ی، فا یو خبر، مباحاث هنار   یاسیجامعه، مباحث س

ر و يس، صادا و تصاو  کا متن، ع یها موضوعات پرداخته شده و در قالب
ن یاربران و مخااطب کا ه کنيتوجه نموده است و ا یا چند رسانه یلکطور  به

 یهاا  هکا شاب يا و  یه تعاامل کا شاب يا وب و  یاز بسترها کيبتوانند از هر
 رد.یقرار گ یاوکد مورد واينند باکاستفاده  کبو سیمثل ف یاجتماع

ل یسا  یرساان  اطاالع  یدر نظار داشات در فضاا    یستين حال بایدر ع
باه حسااب    یدردسار جاد   کيا اربران کا  یآن و تقاضا یها و فزون داده

سات.  یموضاوع سااده ن   کيا آن  یرساان  د. مسئله اطالعات و اطالعيآ یم
 یا رناده مجموعاه  یگ ز دارد. در بریگر نيمباحث مرتبط د یاریشه در بسير
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 یهاا  اسات یط ساازمان، س ي، شارا یه با نحوه ساازمانده کاز مسائل است 
زان یا ت ميا شادن راهبردهاا در ساازمان و در نها    يیوالن، نحوه اجرائمس

 ار دارد.یبس یدر بخش نرم و سخت آن بستگ یگذار هيتوجه و سرما

بکه بحک     یاربردکو  یگاه نظریه در جاکد یدان یم الزم یدر آخر اگر مطلب

 .دیان داریرساند، ب یم یاریدر نبرد نرم  یستادگیمقابله و ا

مختلاف آن در   یهاا  ال و قالاب کاطالعاات در اشا   نديفرا یده سامان
 یا ژهيا ت ویا ما از نقاش و اهم یمثل ساازمان صادا و سا    یمجموعه بزرگ

 یجااا یدر جااا قاباال اسااتفاده یبرخااوردار اساات. اطالعااات و محتااوا
سااازمان وجااود دارد. امااروزه   یو منااابع پژوهشاا یدیااتول یهانااديفرا

 کيا و باز نشر آن  یو متناسب ساز یاطالعات، فرآورده ساز یسازمانده
 کما کهاا باه    د. بااال باردن ارزش فارآورده   يا آ یحساب ما  به یار ارزشک

 ین منابع درست استفاده شود، اصالح الگويه از اک یاطالعات. در صورت
ح از یو اساتفاده صاح   یارکا بااره   ق حاذ  دو يا مصر  منابع هام از طر 

. بااالخره ارزش  شاود  مای هام   یماال  يیباعاث صارفه جاو    نّایقي، روهاین
د يا ناد پد توان یما  یريتصاو  - یو صوت یاطالعات یوهایه آرشک یا افزوده

و  یا رهيا جز یفضاا  کيا ردن آن در کا است تا انباار   ینيآورند در بازآفر
د سازمان باا  یتول یها اران حوزهکدست اندر یآشنا ساز نینده. همچنکپرا

از خادمات آن   یریا گ بهاره و  یمجاز یها رسانه یها تیها و ظرف فرصت
بخاش    یتاا آماادگ   شاود  مای ها سابب   نيا ارساز خواهد بود.کار یز بسین

 فراهم شود. یمجاز یایرقابت در دن یبرا یو اطالعات کیلجست
 



 
 
 

 یمجاز ینده فضایما و آیصدا و س

 معااون  یاهکلیسا  اهلل لطا   مهندسبا  مهر یریر دبیدکتر ام یگفت و گو

 و اطالعات ریمد انیرضائ دیسع مهندس ؛مایس و صدا سازمان یمجاز رسانه

 معاونت یعال مشاور یسوالر ینجف حسن دکتر و یزیر برنامه

 9113 سال ماه بهشتیارد 13ه افق رسانه، شماره ینشر

 
 و کدر شااهد  هکا  دارند ارک سرو یمخاطبان با امروز یسنت یها رسانه

 یگساتردگ  شااهد  روز هار  هکا  یمخاطبان هستند، «نترنتيا» رسانه لمس
 یهاا  رسانه ظهور با همزمان و هستند آن یافق عيتوز و اطالعات یصعود
 آنهاا  ناار ک در ناخودآگااه  یارتبااط  ديجد یها فناوری عنوان به یاجتماع
 .شوند یها م هيرو در رییتغ دچار

 باا  رقابات  به قادر ريتصو و صدا ارائه رقم به روز،يد یسنت یها رسانه
 یا رساانه  یفضا مقابل در میتسل سر ديبا و ستندین امروز یاطالعات یفضا
 یهاا  هکشاب  جهاان،  یاجتماع یها رسانه سرآمد امروز. آورند فرود ديجد

 و ساتند ین منفعال  وجه چیه به اربرانک آن در هک هستند یمجاز یاجتماع
 .شوند یم شناخته «محتوا نندهک دیتول اربرانک» عنوان به

 عرصه نيدرا یجد حضور یبرا زین یاسالم یجمهور یمایس و صدا
 و ،یمجاااز یدرفضااا منفعاال مخاطبااان ردنکاا فعااال یباارا و گسااترده
 «یمجااز  رسانه معاونت» عنوان به یالتیکتش آنان یازهاین به يیپاسخگو
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. ردکا  آغااز  را خود یتخصص یها تیفعال و سیتتس ۵۴22 سال اواخر در
 نيا درا شده انجام اقدامات یبررس یبرا رسانه افق هينشر اساس نیهم بر

 یطا  و شاد  مجموعه نيا یراه یاند و سال کي گذشت از پس معاونت
 باا  را آنهاا  یدساتاوردها  الت،یکتشا  نيا ا رانيماد  و معااون  با یگفتگو
 نيا ا در. داد قرار یبررس و بحث مورد گانه شش یها یراهبرد تيمحور

 ،یمجاااز رسااانه معاااون یلکاهیساا اهلل لطااف مهناادس: انيااآقا زگااردیم
 مهنادس  ،یمجااز  رساانه  معاونت یعال مشاور یسوالر ینجف ترحسنکد

 یطا  یمجااز  رسانه معاونت یزير برنامه و اطالعات ريمد انیرضائ دیسع
 یراهبارد  یزيا ر برناماه  ريماد  مهر یریدب ریام ترکد با ساعته دو يیگفتگو

 ليا دال: چاون  یموضاوعات  و داشاتند  حضاور  یزيا ر برنامه و طرح زکمر
 رقباا  بر معاونت یها تيمز ،یمجاز رسانه معاونت ریتتخ با همراه لیکتش
 قارار  یوبررسا  بحاث  مورد معاونت توسط شده انجام یها تیفعال اهم و

 .ديآ یم ادامه در مشروح مصاحبه هک گرفت

 و رانیمد و یمجاز رسانه محترم معاون حضور از رکتش با: مهر یریدب ترکد

 نیک ا بکه  اشکاره  ضمن گرد، زیم نیا در یمجاز یفضا حوزه نظران صاحب

 معطوف یمجاز رسانه معاونت یریگ لکش اساساً رسد یم نظر به هک مطلب

 در اسکت  نکمم سؤال نیا است بوده شورکو رسانه یفضا ندهیآ به نگاه به

 رسکانه  یهکا  تیفعال سازمان، از رونیب در هک یسانک ای سازمان رانیمد ذهن

 وارد ریتکخخ  با مایس و صدا چرا هک باشد داشته وجود کنند یم رصد را یمل

 در دیک با یمل رسانه هک نیا به توجه با شد؟ یمجاز یفضا درعرصه تیفعال

 سکال  ده رسکانه  مثال عنوان به هک بود نیا انتظار ند،ک تیفعالها  حوزه همه

 یمجاز یها هکشب 30ای 72سال در هک همچنان شد، یم عرصه نیا وارد شیپ

 پرسش نیا طرح .نشد وارد فضا نیا در سازمان یول گرفتند رونق رانیا در
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 .باشد بح  یبرا یخوب مطل  دتوان یم

 در ماورد  شما یها یروشنگر و زحمات رازکتش با :یلکاهیس مهندس
 یاساسا  راتییا تغ دچار ایدن گفت ديبا رسانه افق مجله در مختلف مسائل
 ارتباطاات  واساطه  باه  شادن  کوچا ک. است شدن کوچک درحال و شده
 و متعاماال یفضااا باااب از شاادن کوچااک و یريتصااو و یصااوت عیوساا

 .نداشات  وجاود  درگذشاته  مقولاه  ساه  نيا ا. ارتباطاات  باب از نیهمچن
 نشاان  ونيا زيوتلو ويا راد هکا  یکوچک با مینیب یم ما امروز هک یا یکوچک

 نيا آنال صاورت  باه  دتوان یم فرد کي امروز. است متفاوت رایبس دهد می
 ونيا زيتلو و ويا راد باشاد،  داشاته  ایدن گريد طر  در یدوستان اي دوست
 هکا  را تعامال  و ارتباا   یبرقارار  يیتوانا یول ،دارند یرسان اطالع قدرت
 را مثلاث  کيا  ما اگر. ندارد است، یاجتماع هکشب یايمزا از یکي امروزه

 و اطالعاات  فرهناگ،  از اسات  عباارت  مثلاث  ضالع  سه م،يریبگ نظر در
 یولا  داشات  وجاود  اطالعاات  و فرهناگ  ميقد یها رسانه در. ارتباطات

 .دارد وجاود  مقولاه  ساه  هار  ديا جد یها رسانه در .نداشت وجود ارتبا 
 روز باه  روز و اسات  شاده  کوچا ک جهاان  مقولاه،  ساه  نيا ا با نيبنابرا

 آن در هماه  هکا  شاود  مای  ليتباد  یا شاه یش یاتاق به و شود میتر  کوچک
 اطاالع  آنهاا  از ماا  هک هستند راه در هم یگريد علوم .نندیب یم را گريهمد
 یها تیفعال یتمام واقع درها  هکشب نيا .یسنسور یها هکشب مثل، ميندار
 هکشاب  صااحب  یبرا باشد ایدن یجاک در او هک نيا به توجه بدون را فرد
اند  شدهتر  قیدق کيسنسور یها هکشب نيا ل،يموبا ورود با .کنند یم ارکآش
 هکشاب  نيا ا در. کناد  یم عمل سنسور کي مانند ایدن یهرجا در فرد هر و
 هماه  ...و فارد  یفرهنگا  راتییتغ نگرش، رییتغ ردن،ک رکف خوردن، انکت

 عنوان به ما هک هستند یارتباطات ارتباطات، نيا از یاریبس ،شود می ارکآش
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 فار   ماثالً  .ینا ک یم یارکهم آنها با یول ميشو ینم آنها متوجه سنسور
 ساؤال  شاما  از یاديا ز تعاداد  دیا نک بااز  لیميا کي دیخواه یم شما دینک

 شاما  واقاع  در. شاود  بااز  شاما  یبارا  لیا ميا کيا  تاا  شاود  مای  دهیپرس
 یولا  د،یا ده یم ارائه سيسرو کي افتيدر یبرا را یمتعدد یها سيسرو
 متوجاه  اصاالً  و دارد تیا اهم سيسارو  کيا  گارفتن  همان شما ذهن در

 کيا  هکا  اسات  یارکا  هماان  نيا ا. ديشاو  ینما  شاده  داده یها سيسرو
 گانيرا سيسرو سک چیه اصوالً هک دیبدان ديبا. دهد می انجام کيسنسور

 .دهد مین یسک به
 یاماواج  از شاتر یب یلا یخ اماوا   نفاوذ  و سرعت باند یپهنا ندهيآ در
 قارار  یجهاان  یهاا  رسانه ارک دستور درها  نيا و میداشت نونک تا هک است
 یفضاا  یواقعا  یمعناا  به و نترنتيا متعامل، یها رسانه ار،ک بستر و دارند
. اسات  یمجااز  یفضاا  یها سيسرو از یکي نترنتيا چون .است یمجاز
 زماان  در باال سرعت با شما یعني است؛ مک اریبس یمجاز یفضا در زمان

 يیجو صرفه شما وقت و درعمر و دیده یم انجام یا گسترده اتیعمل مک
 باا  اسیق قابل یمجاز یفضا در شده صر  نهيهز بیترت نيا به .شود می
 ریجهاانگ  لیا دل دو ناه يهز و وقات  مقوله دو .ستین یگريد فناوری چیه

 باا  مینا ک یسع ديبا ما و است یمجاز یفضا املکت به رو تکحر و شدن
 عقاب  ایا دن از روز فنااوری  باه  یابیدسات  و ارآماد ک یانسان یروین تیترب

 و مینااک وارد یجهااان فناااوری در یاطالعااات میبتااوان یحتاا و مینمااان
 .میبده جهان به را يیها سيسرو

 مکا  چکرا  هکنیا یکی دیآ یم شیپ ملکم سؤال دو نجایا در :مهر یریدب ترکد

 و امروز ارک در ریتخخ نیا ایآ م؟یشد عرصه نیا وارد ریتخخ با رسانه، یعنی
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 از یبرخک  یبررسک  دوم مسکئله  ست؟ین رگذاریتخث ما یفردا یها یریگ جهت

 مکا  رانیمکد  انیک م در و مکا  شورکدر هک است ییها فرض شیپ وها  تیذهن

 چکه  تکا ها  فرض شیپ نیا هک نیا و دارد وجود یمجاز یفضا رخصوصد

 یفضکا  بکا هکا   فکرض  شیپ نیا هک ردک قبول دیبا رایز گذارند؛ ریتخث زانیم

 در دییک بفرما دقکت  اگکر . هستند محور دیتهد شتریب و ستندین همسو یجهان

 یهکا  رسکانه  و یمجاز یفضا به نگاه نوع شور،ک مسئوالن مختلف یها رده

 تکا  اسکت  محکور  دیتهد شتریب ،یارتباط دیجد یها فناوری به الًک و یمجاز

 دو نیک ا هکک  دیک د دیبا و هستند تیاقل در محورها فرصت و محور فرصت

 نه؟ ای هستند مؤثر امروز ارک و فردا یها یریگ جهت در عامل

 عرصاه  وارد ريا د مایسا  و صادا  چرا هک مسئله نيا :یلکاهیس مهندس
 وارد موقاع  به مایس و صدا تا شدند مانع هک است لیدل نيا به شد یمجاز

 انتخاباات  اول دور پانجم  مجلاس  در نمکا ن اشاتباه  اگار . شود عرصه نيا
 مخاابرات  باه  نترنات يا شد گرفته میتصم ،یخاتم یآقا یجمهور استير

 اسات  سازمان به مربو  یمجاز رسانه یمحتوا هک یحال در. شود واگذار
 نيا ا با و آن یمحتوا نه است یمجاز یفضا یمهندس مسئول مخابرات، و

 یعنا ي ندارد محتوا یمتول نترنتيا هم هنوز شد گرفته هک یاشتباه میتصم
 یونمدّ قانون و است ICTوزارت  هم آن هک دارد یمتول کي نترنتيا الًک
 .ميندار آن مورد در

 جاه ینت نيا ا باه  داد انجاام  ساازمان  هک يیها یبررس در صورت هر در
 ردکا  رکا ف ونيا زيتلو و ويراد بر عالوه ملکم یها رسانه به ديبا هک دیرس
 .دانست ونيزيتلو و ويراد ملکم را یمجاز یها رسانه توان یوم

 را ردکا ريد نيا ا یلا يدال چه به بنا شما دانم ینم من :انیرضائ مهندس
 هک گفت توان یم سازمان در فناوری سابقه به توجه با یول دینک یم مطرح
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 بااه فناااوری ورود در هکاا اساات يیهااا سااازمان معاادود از مایساا و صاادا
 و وب عرصاه  در .اسات  بوده شرویپ و شتازیپ یها سازمان جزو اش رهکیپ

 ثار کا هکا  یتیماوقع  در و داشاته  یخاوب  شاروع  ،سازمان زین یرسان اطالع
 برخاورد  مسئله نيا با یشگفت و ابهام و ترس ینوع با شورک یها سازمان

 يیهاا  ساازمان  نیاول جزو ۳0 اي ۳۱ سال در حدوداً مایوس صدا ردندک یم
 جااد يا اربرانکا  یبرا ،فناوری یباال رشد منتها داشت، تيسا وب هک بود

 وب یفضاا  در محتاوا  تيريمد یها چالش از یکي ديشا و کند یم چالش
 عرصاه  نيا ا یبارا  یمناساب  مقاررات  و نیقوان هک باشد رانيا در انتشار و

 یگريباز ،عرصه نيا در یاديز یها دستگاه هک مفهوم نيا به ندارد؛ وجود
 تيريماد  زیا ن یفنا  یهاا  رسااخت يز بار  یحتا  و کنناد  یم محتوا دیتول و
 ميبگاذر  البتاه  اسات،  برقارار  انکا ماک یدستگاه نیب چالش نيا. کنند یم

 یعني است؛ یچالش و زیبرانگ بحث خود یخود به (IT)اطالعات فناوری
 یمشخصا  یمتاول  م،يا دار ارکا  سارو  توبکم یها رسانه با ما هک یزمان تا
 ردیا گ یما  قرار وب بستر بر محتوا نيا یوقت یول شود می افتي آنها یبرا
 مواناع  از یکا ي خاود  مسائله،  نيا ا هکا  نديآ یم وجود به یمتعدد انیمتول

 یدساتگاه  ساطح  در دارناده  بااز  عوامال  از یکي و یمل سطح در شبردیپ
 یولاا دارد و داشااته را لشيتمااا و عالقااه مایوساا صاادا پااس. اساات
 .شده است عرصه نيمانع ورود به اها  تيمحدود

 یفضکا  عرصه به ورود در ریتخخ مسئله طرح از من منظور :مهر یریدب ترکد

 فنکاوری  از استفاده در ریتخخ نه فضاست نیا در محتوا دیتول بح  ،یمجاز

 حد در یالملل نیب و یمل سطح در رسانه کی عنوان هب ما معتقدم هم هنوز و

 یمجکاز  یهکا  رسکانه  یفضکا  اساسکاً . میسکت ین خودمان یواقع یها اندازه و
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 بکا  دیک با پکس  بکود؛  فضا نیا تیریمد دنبال به دینبا و ستین ریپذ تیریمد

 رانیک ا در را خود تیفعال گر،ید یها رسانه توسط فضا نیا هک نیا به توجه

 یفضکا  وارد دیک با یمجکاز  رسانه معاونت. شد ارک به دست دهد می انجام

 (youtube)وبیوتی ،(face book)کبو سیف از را ما جوان و شود یکخطرنا

 در هکک  اسکت  نیک ا یبعد سؤال. ندک جذب خود سمت بهها  تیسا گرید و

 و ویک راد مکل کم را یمجکاز  یهکا  رسکانه  دیک ردگ یطراحک  هک ییراهبردها

 د؟یقائل یذات اسالت آنها یبرا ای دینیب یم ونیزیتلو

 با یول میقائل یمجاز رسانه یبرا یخاص رسالت ما: یلکاهیس مهندس
 نقاش  ميریگ یم نظر در رسانه نيا یبرا هک ینقش حداقل موجود تیوضع

 از فراتار  اریبسا  ما و است یگريد زیچ تیواقع هک یحال در است، ملکم
 یزماان  تيمحدود مسئله مثال عنوان به ؛ مینک یم عمل موجود یها رسانه

 ۹۳ پخاش  زماان  ثرکحادا  و دارد وجاود  یونيا زيتلو یهاا  برنامه یبرا هک
 در شاوند  پخاش  مشاخص  سااعت  کيا  در ديباها  برنامه و است ساعت

 در نناده ک مراجعاه  و نشده فيتعر زمان نترنتيا در. ندارد وجود نترنتيا
. ندک استفاده نترنتيا از دتوان یم است عالقمند هک زانیم هر به و زمان هر
 ساروش  مایسا  و صادا  شد، واگذار مخابرات به یمجاز یفضا هک یزمان

 یها رسانه هک داشت اعتقاد مخابرات زمان آن در. ردک یانداز راه را رسانه
 نيا ا باه  سازمان هک نيا تا نندک تیفعال نترنتيا نهیزم در توانند ینم یدولت
 بااب  در. ناد ک فيا تعر یمجااز  یفضاا  یبارا  یمعااونت  هکا  دیرس جهینت

 در هکا  نيا و دارد وجود یمجاز یفضا نهیزم در ديفرمود هک يیها تیذهن
 نیقاوان  از مخاطاب  ذهن و نشده یانداز راه یمجاز یفضا هنوز ما شورک
 دو مسائله  کيا  نيا ا گفات  ديبا ؛است درکم آن نيیپا سرعت و نترنتيا

 زیچ کي هک دینک فر . ردک ومکمح را طر  کي شود مین و است طرفه
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 در آن از استفاده یچگونگ به شما یول است شده بازار وارد خوب یلیخ
 پاس . اسات  نشاده  فيتعر آن تيريمد یچگونگ و ديردکن رکف خانواده

 بار  نادارد  يیارآکا  شاما  یبارا  چون د،يشو یم منصر  آن ديخر از شما
 تيريماد . دارد ماا  شاور ک در یحاالت  نیچن هم نترنتيا دهعقا نيا اساس

 فيا تعر آن یبارا  یتيريماد  قالب و نشده انجام هنوز ما شورکدر نترنتيا
 در يیهاا  تيمحادود  پس ستین مشخص آن یخروج و یورود و نشده
هاا   تيمحادود  توان یم شود تيريمد نترنتيا اگر .شوند یم قائل آن مورد

 ،فنااوری  یعنا ي د؛يا د را طار   دوها  تیذهن مورد در ديبا. داد اهشک را
 ديا با و اسات  نشاده  فيا تعر شاور کدر هکا  تيريماد  و سيسرو محتوا،
 بتوان شود فيتعر آن بر یتيريمد تا شد قائل آن مورد در يیها تيمحدود

 از واقاع  در و پرمحتواست و گسترده هم اریبس هک نترنتيا دیمف یفضا از
 .ميشو مند بهره ایدن یمجاز یفضا

 سکؤال  و لیتفصک  و حیتوض یجا هک شد مطرح ییها بح  :مهر یریدب ترکد

 نکده یآ بکه  نگاه و مایس و صدا یفضا درمورد فعالً میخواه یم ما یول دارد،

 بکا  فشیلک کت ونیک زیتلو و ویراد مخاطب حاضر حال در. مینک بح  رسانه

 و دهکد  مکی  وگکوش  کند یم روشن را ویراد: است روشن ونیزیوتلو ویراد

 بکا  را ونیزیتلو هک است نیا افتاده هک یاتفاق تنها و ندیب یم هم را ونیزیتلو

Set top box تکال یجید بکه  آنکالوگ  سکتم یس از گذار با و دینیبب دیتوان یم هم 

 و صکدا  عرصه وارد هم تالیجید یها فرستنده ،ینیزم یها فرستنده بر عالوه

 یول ردک دیتول یاریبس یمحتواها انقالب از بعد مایس و صدا .شدند ریتصو

 و ونیک زیوتلو ویک راد ؛داشکت  وجکود  محتوا نیا انتشار یبرا مجرا دو فقط

 خواهکد  یم یمجاز یها رسانه معاونت ایآ .نداشت وجود هم یمجاز یفضا

 اسکتفاده  مکورد  در یاتفاق است قرار ایآ بدهد؟ یدیجد خدمات مخاطب به
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 نکده یآ در مخاطکب  نیک ا یبرا شما ایآ فتد؟یب ییمحتوا داتیتول از مخاطب

 دایک پ یمجاز رسانه یبرا را گرید یها مخاطب دیخواه یم ای دیا ردهک یرکف

 میباشک  داشکته  یقک یدق یزیر برنامه واگر است متفاوت راهبرد دو نیا د؟ینک

 .ردیگ یم قرار آن ریتخث تحت یاریبس مسائل

 .گنجناد  یما  ماا  ناده يآ اناداز  چشم در مقوله دو هر :یلکاهیس مهندس
 ماورد  را انتشاارش  ماورد  جامعه آحاد همه ديبا ،یمل رسانه کي صاحب
 نيا ا لکا  ميا دار تیا جمع ونیا لیم هفتاد اگر یعني دهد؛ قرار یزير برنامه
 و مقادورات  نونکتاا  .باشاد  ونيا زيتلو و ويا راد مخاطاب  ديا با تیجمع

 و برساد  یواقعا  عادد  نيا ا باه  گذاشاته  ینم ونيزيتلو و ويراد معذورات
 ويا راد نارک در يیها ستمیس نونکا اما باشد داشته جامع طور به را مخاطب

 لیا مکت را یمحاور  مخاطاب  چرخاه  دتوان یم هک گرفته قرار ونيزيتلو و
 .نندک

 تاوان  یم اي. یمشتر کي و ميدار مخاطب کي ما :یسوالر ینجف ترکد
 بار  بناا  هک هستند یافراد دسته کي هک ردک میتقس دسته دو به را مخاطب
 دساته  و رناد يپذ اثر و میده یم برنامه آنها به شانيها تيمحدود و اوضاع

 هام  را اش نهيهز یحت و کنند یم انتخاب را رسانه هک هستند یسانک دوم
 یبارا . هساتند  رساانه  یمشتر متنوع، بازار در واقع در و کنند یم پرداخت

 بار  در را مخاطاب  یسانت  یهاا  رسانه: گفت توان یم مطلب شتریب حیتوض
 طرفاه،  کي ابانیخ کي هیشب نند؛ک یمدار یمشتر توانند ینم اما رندیگ یم
 هکا  یدرحال کنند یم افتيدر مردم و کند یم منتقل رسانه هک بیترت نيا به
 هام  سبقت یبرا یحت و باشد طرفه دو هک مینک انتخاب یبزرگراه ديبا ما

 یا رساانه  یفضاا  اگار  پاس . باشاد  داشته وجود یچهارم و سوم یها باند
 یجاا  را خاود  دوطرفاه  بزرگاراه  یمشتر اي مخاطب مینکن جاديا یمطلوب
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 هکا  اسات  یمعنا  نيا به رسانه در یمدار یمشتر لذا ؛کند یم دایپ یگريد
 خواهاد  یم چه هر مخاطب، اي یمشتر فعال، عناصر تا شود جاديا يیفضا
 یعنا ي باشاد؛  یتعامل بصورت ديبا انتخاب نيا ضمناً و باشد ارشیاخت در

   .ندکبرقرار ارتبا و  بگذارد ریتتث بتواند
 عیوسا  اریبسا  یمجااز  رساانه  معاونات  انداز چشم :یلکاهیس مهندس

 نيا ا به نه یمشتر. یمشتر هم ميدار مخاطب هم یمجاز رسانه در. است
 هکا  معناا  نيا به هکبل ،کند یم یداريخر ما از یسيسرو اي خدمت هک معنا
 سيسرو کي ازمندین یزمان شما ،کند یم یزندگ سيسرو اي خدمت نيا با

 افعاال  شاتر یب .دیا نک یزندگ سيسرو کي با دیخواه یم یزمان یول دیهست
 باا  هکا  االکا  فاروش  و ديخر مثالً ؛شود می فيتعر یمجاز یفضا در بشر

 يیاالکا  هار  ساتند؛ ین هام  مثال  ایدن در يیاالک دو چیه گريد سيسرو نيا
 تماام  شاود  دایا پ يیاالکا  ایا دن یجاا ک هار  و دارد را خاود  خاص شماره

 یایا دن ديا جد یایا دن. اسات  مشخص و شده فيتعر االک آن مشخصات
 آن باه  هکا  فضاسات  از فراتر یوانتشار یمس میس و ابلک بستر در انتشار

Broad Band فضاا  در انتشاار  باه  هک طور همان م؛يیگو یم Broad Cast 
 وهاا   ده ،یمس میس کي از دتوان یم انسان ديجد یفضا در پس م؛يیگو یم

 ارک ینور بریف حاضردر حال  .دهد عبور را باند یپهنا(MEG)مگ صدها
 دارد؛ وجاود  انتشاار  ریمسا  دو پس .دهد می انجام را ريتصو و صدا انتقال
 ریمسا  چاون  و Broad Band انتشاار  ریمسا  و Broad Castانتشاار  ریمس

 یهاا  تیا ظرف اسات  دوطرفاه  و ویتکا نتريا بصورت Broad Band انتشار
 عناوان  به ست؛ین يیها تیظرف نیچن طرفه کي یفضا در هک دارد یاریبس

 نقاد  همزماان  دینک نقد را یموضوع دیبخواه اگر تالیجيد یفضا در مثال
 اتفااق  (WIKI) یکا يو کيا  و ديریگ یم جواب و دینک یم مطرح را خود
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 یول نندک کمک نقد لیمکت به هم گريد نفر نيچند است نکمم و افتد یم
 مقادور  نقاد  و تعامال  هک شود می باعث طرفه کي یفضا یسنت یفضا در

 .نباشد
 میباشا  داشاته  مانظم  و قیا دق یزير برنامه اگر ما :یسوالر ینجف ترکد

 است نکمم م،یباش ردهکن یسنج ازین و مینکن فراهم را الزم یمحتوا یول
 یمنطقا  و مانظم  ارک کي پس م،يا ردهک اشتباه هک ميشو متوجه ارک اواسط

 «انتشاار  انيا پا تا دهيا از» نديفرا مدل رسم شده، انجام معاونت نيا در هک
 نيا ا ارائاه  یبرا داند یم ردیگ قرار ما با تعامل در نفر کي اگر یعني است؛

 چگوناه  ناد، ک یط ديبا را یریس چه و ندک مراجعه جاک به ديبا خود دهيا
 در باار  نیاول یبرا. دهد انتشار چگونه و ندک دیتول چگونه ببندد، قرارداد

 وضاع  نرخناماه  خطاا،  و آزمون با یمجاز یفضا یبرا ما معاونت شور،ک
 IP کيا  ناده يآ در هکا  دارد نظار  در معاونات  نيا ا نیهمچن .است ردهک

MEDIA مگ دو یمخابرات بستر کي با (MEG) توجاه  با و دهد لیکتش 
 ماردم  ازین و خواست را ما ارک هيپا هک یضرغام مهندس یآقا شيفرما به

 کي با و میبدان امالًک را مردم ازین هک میبرس مرحله نيا به ديبا دادند، قرار
 در .مینا ک آغااز  را ارکا  مخاطاب  يیمحتاوا  مورد در املک یمطالعات بستر
 همراه به ون،يزيوتلو ويراد یمحتوا گذرد، یم معاونت لیکتش از هک یمدت

 یاليسار  مثال عنوان به است؛ شده یآور جمع املک اطالعات و شناسنامه
 اليسار  گرانيبااز  ماورد  در یاطالعاات  مخاطاب  و اسات  پخاش  حال در
 دتوانا  یم نترلک قيطر از فرمان دادن و مهکد کي دادن فشار با خواهد، یم

 حاضر حال در .آورد دست به خواهد یم آنچه مورد در را املک اطالعات
 نيا ا باا  یولا  بدهاد  مینا ک یما  انتشار ما برآنچه یفرمان تواند ینم مخاطب
 .داشت خواهد املک احاطه محتوا بر ،فناوری
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 یبکرا  یمشخصک  یبنکد  زمکان  یمجکاز  رسانه معاونت ایآ :مهر یریدب ترکد

 بکا  یا رسکانه  رقابت یفضا در هک نیا به توجه با دارد؟ اهدافش به دنیرس

. شکود  نظرگرفتکه  در ارکک  نیا یبرا یمتقض زمان دیبا میهست مواجه لکمش

 یمجکاز  رسکانه  معاونکت  هک است نیا شود می برداشت گفتگو نیا از آنچه

 ریک ز بکه  تکا  اسکت  منتظکر  و ردهک آماده راها  دهیا داده، انجام راها  یطراح

 یمحتکوا  بتواند تا برسد، (MEG) م  3 سرعت به دنیرس مثل ییساختارها

 یحکدود  زمان، نیا یبرا چرا .ندک عرضه یا رسانه یمشتر به را شده دیتول

 .است نشده مشخص

 ريا ز ازمناد ین مخاطاب  ازیا ن برگارفتن  در یبارا  ما :یلکاهیس مهندس
 ذائقاه  باه  فنااوری  صاورت،  نيا ریغ در رايز م؛یهست یمناسب یها ساخت
 ارکا  آماد  خواهاد  شیپا  هک یاوضاع یبازساز و ديآ ینم نيریش مخاطب
 اقادامات  شااهد  هکا  ميدواریا ام شاده  انجاام  راتکماذا  با. است یدشوار
 چون شدکب طول اديز تواند ینم زمان نيا نيبنابرا م؛یباش شورکدر یاساس

 و وبالگ و تيسا اردهایلیم و شده گسترده اریبس ایدن در یا رسانه عرصه
 زماان  و هستند ارک به مشغول یا ماهواره یونيزيتلو و ويراد هکشب هزاران

 ريا ز اگار  هکا  داشات  توجه تهکن نيا به ديبا اما. داد دست از شود مین را
 جااد يا یفضا به، باشد نشده دیتول الزم یمحتوا یول باشد آمادهها  ساخت

 الزم یمحتاوا  تاا  شده فراهم یفرصت نيبنابرا. شد خواهد وارد لطمه شده
 .بلعد یم را محتوا شود فعال رسانه اگر رايز م؛ینک فراهم را

 بحک   یضکرغام  مهنکدس  یآقا رسانه افق ریاخ درجلسه :مهر یریدب ترکد

 بکر  نکارر هکا   تیک مز نیا عمدتاً یول ردندک مطرح را یمل رسانه یها تیمز

 یمجکاز  یفضکا  حکوزه  در. بکود  ونیک زیتلو و ویراد یعنی یسنت یها رسانه
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 بکا  بکود؟  خواهکد  چگونه تیمز جادیا یبرا یمجاز رسانه معاونت ردکعمل

 یارک است درتالش یاسالم یجمهور رسانه حاضر حال در هکنیا به توجه

 جذب خود سمت به را اهوی ای و ،گوگلکبو سیف یها مخاطب مثالً تا ندک

 یصکدا »سکر  بر کبو سیف و گوگل نیب هک یرقابت یفضا وجود با ای و ندک

 یبکرا  را تیک ذهن نیک ا هکک  لیک قب نیا از ییها مثال و دارد وجود «یریتصو

 یاسکالم  یجمهکور  رسانه با اسیق درها  رسانه نیا هک ردهک جادیا مخاطب

 یامکر  یمجکاز  رسانه معاونت یبرا تیمز داشتن هستند، ییها تیمز یدارا

 .است یضرور

 مصار   هام  مخاطاب  ،یا رساانه  ديا جد یدرفضاا  :انیرضائ مهندس
 ممتااز  یهاا  یژگيو از یکي گفت توان یم و نندهک دیتول هم و است نندهک
 و شاود  مای  وارد یا رسانه دیتول چرخه به مخاطب هک است نيا فضا نيا
 هام  خبرنگاار  شاهروند  مثال  يیهاا  عبارت. است ديجد تکحر کي نيا
 یا تجرباه  چیها  هک دینیب یم را یافراد شما .است ديجد یفضا نيا دهيیزا
 فعاال  فضاا  نيا ا در یساادگ  باه  یول ندارند، یخبرنگار اي خبر دیتول در

 برنامه کي در هم یگاه واند  شدهها  یخبرگزار راست دست وگاه هستند
 مصار   از اماروزه  مخاطب پس. کنند یم نظر اعالم یونيزيتلو و يیويراد
 .کند یم محتوا دیتول و است ردهک لیم نندهکدیتول به نندهک

 چناد  یریا تعب باه  رساانه  د،يا جد یدرفضاا  هکا  است نيا دوم بحث
 حاوزه  از امیا پ انتشاار . است شدهتر  عیوس آن ریتتث حوز  و شده یا رسانه

 سکا ع و لمیفا  باا  امیا پ نيا هک یهنگام یول دارد، يیها تيمحدود ويراد
 یتار  عیوس یاثرگذار برد و شود می یا چندرسانه واقع در ،شود می بیکتر

 دوحاس  ونيا زيتلو در اسات،  رساانه  درخدمت حس کي ويراد در. دارد
 شاما  چون شود می ریدرگ شما احساس تمام یا رسانه چند یفضا در یول
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 فنااوری  فارد  باه  منحصار  یژگا يو کي. دینک یم یزندگ رسانه یفضا در
 مهاار  شاود  مای  دهیا نام هام  ینولوژکت بوفالو اصطالحاً هک یمجاز رسانه
 و است رانگريو و جیمه ،فناوری اي ینولوژکت نيا است آن بودن یناشدن

 بتواناد  مایسا  و صدا ديشا یول ندارد یمشخص یمتول چیه وب یفضا در
 یفضاا  در ماؤثر  حضور به اهتمام با و رسانه افق یهاراهبرد بر تيعنا با

 یعنا ي. اباد ي دسات  فنااوری  نيا به یا رسانه شيآرا لیمکت هد  با وب
 باه  ناد؛ ک دیا تول وب یایدن در یملکم یونيزيتلو و ويراد داتیتول نارکدر

 درحال هک یمخاطب به انکام نيا يیويراد یها برنامه پخش در مثال عنوان
 ناد، ک نقاش  یفاا يا برناماه  آن در هک شده داده ،است ويراد به دادن گوش
 .ديآ وجود به بستر نيا در جیمه و هيدوسو تعامل کي اي ندک نظر اظهار
ها  داده یاریبس شود می پخش مختارنامه اليسر یوقت گر،يد مثال در اي

 نيا ا تاوان  یما  هکا  دارد وجاود  اليسار  یالباال  در ارزشمند اطالعات و
 جااد يا یباان  دتوانا  یما  ساازمان . داد قارار  مال کم رساانه  در را اطالعات

 هکا  نيا ا باه  توجاه  باا  باشاد،  مختلاف  یها عرصه در قدرتمند یها پرتال
 در را يیمحتاوا  داتیا تول تعداد نيشتریب یمک نظر از مایوس صدا سازمان

 ايا  تااب ک انیا متول مثال  شاور ک یفرهنگا  یهاا  دساتگاه  ريساا  باا  سهيمقا
 هکا  زد مثاال  را یدساتگاه  توان ینم و دارد یريوتصو یصوت محصوالت

 .ندک یبرابر نهیزم نيا در سازمان با
 گااه  و مرناگ کهاا   یبناد  مارز  فضا نيا در هک است نيا گريد تيمز
 حاال  در رساانه  نيا ا یاثرگاذار  حاوزه  هکا  یمعن نيا به ؛شود می حذ 

 هکا  جهاان  از یا هرنقطاه  باه  بستر نيا از را امیپ توان یم و است گسترش
 دتوانا  یما  خاص یونکمس منطقه کي شهروند واقع، در میبفرست میبخواه
 و برسااند  یکاره خااک   یگر سويد به وب یفضا قيطر از را خود یصدا
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 باه  هکا  سات ین لیا دل یبا  واقاع  در. باشاد  زین منطقه آن شهروند دتوان یم
 و یاجتمااع  ،یانساان  توسعه با نترنتيا رايز ششم؛ قاره نديگو یم نترنتيا

 یهاا  فرهناگ  و قيا عال باا  ديا جد قاره در یديجد یشورهاک وب هکشب
 یوقتا  آمازون یتابفروشک امروز مثال عنوان به. است داده لیکتش مختلف

 آن انتشاار  تعداد به گذارد یم تشيسا در و کند یم منتشر را یديجد تابک
 جاذاب  و یخوانادن  یهاا  امنات ک تااب ک یرو هک هستند یاربرانک تاب،ک
 گفت توان یم پس. است مؤثر هم تبک فروش در اتفاق نيا و گذارند یم
 فارا » بساتر  یسانت  یفضاا  باا  اسیق ديجد یفضا یباال یها ازیامت از یکي

 فارا  باا  فضا نيا یها داده از استفاده بر عالوه ندتوان یم افراد و است «داده
 .نديفزایب آنها یمحتوا بر یدیتول یها داده
 یرقاابت  یايمزا از متفاوت یرقابت تيمز چند من :یسوالر ینجف ترکد

 زکا مر کيا  باا  حاضار  درحاال  هکا  یارک نم،ک یم مطرح برشمردند هک را
 بااً يتقر یاثرسانج  و است ینظرسنج داد، انجام توان یم گسترده قاتیتحق
 رساانه  یولا  .طاور  نیهما  هام  یسانج  فرهنگ ست،ین یریگ اندازه قابل
 یعنا ي ناد؛ ک یریا گ اندازه را یمشتر یوفادار زانیم یحت دتوان یم یمجاز

 خااص  هکا  دهد انجام یسنج فرهنگ و یسنج اثر از فراتر یارک دتوان یم
 .است یمجاز یفضا

 در ماردم  یهاا  ليا موبا هماه  رسانه نيا در هک است نيا تيمز نیدوم
 و هازار  مایسا  و صدا یها نیدورب نيشتریب حاضر درحال است ارمانیاخت
 ميا دار اریا دراخت را مردم یها ليموبا وها  شنیکلو همه ما یول است یاند
 ماردم  باه  کپاا  یمحتاوا  عرضاه  و دیتول ردنک یعموم به انکام نيا با و
 هام  باه  را ماردم  دتوانا  یم هک است یمجاز رسانه تيمز نيا. ميپرداز یم

 برسااند  نقطه نيا به و ندک متعامل هم با راها  ارگان و نهادها و ندک وصل
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 رسانه نيا گريد یرقابت تيمز پس. ببرد باال را مخاطب یوفادار زانیم هک
 و مسائوالن  رساانه،  شاود  مای  باعث و است تعامل بودن زنده اي کیارگان
 و تیا خالق بحاث  یبعاد  مسائله . باشاند  داشاته  املک تعامل هم با مردم
 ینامگاذار  ناام،  نيا ا باه  را سال کي یرهبر معظم مقام هک است ینوآور

 يیفضاا  و یناوآور  خلق ،یمجاز رسانه یها تيازمز یکي اساساً و ردندک
 مسائله  ردکا  انیا ب تاوان  یما  هک یبعد تيمز .هاست تیخالق بروز یبرا

 محقاق  يیتواناا  رساانه  نيا ا هک است دولت توسط شده مطرح یارکدور
 .دارد را طرح نيا ردنک

 و ويا راد هکا  یدرحاال  اسات،  یجهاان  رساانه  نيا ا :یلکاهیس مهندس
 ونيا زيتلو و ويا راد منطقاه  فقاط  مااهواره  با و هستند یا منطقه ونيزيتلو

 یکي نيا و شود مین یجهان هم ماهوارهها  ده با یحت و کند یم دایپ توسعه
 یبارا  بشار  هکا  یسارعت  از ديبا پس. است رسانه نيا یها تيمز از گريد

 وهاا   ازحسان  یکا ي نيبناابرا  رد؛کا  را اساتفاده  تيا نها ردهک دایپ تکحر
 .است زمان بسط یمجاز یفضا یها تيمز

 نبکوده  موفق ادیز گذشته در سازمان هک معتقدم من هک نیا :مهر یریدب ترکد

 اوالً هک است نیا ونیزیتلو و ویراد از مخاطب انتظار هک است خاطر نیا به

 بتوانکد  دوماً باشد، داشته یدسترس نترنتیا قیطر ازها  برنامه ویآرش به بتواند

 و نکد ک جستجو فضا نیا درها  برنامه با ارتباط در را ازشین مورد اطالعات

 سکاعت،  34در مایوسک  صدا در. باشد موجود نترنتیا درها  برنامه متن سوماً

 مکتن  هم دارد، یارزشمند یها متن هک شود می دیتول یخوب اریبس یها برنامه

 پکردازش  صکورت  در هکم  و اسکت  استفاده قابل اش نخورده دست و خام

 کیک  دتوان یم مایوس صدا بیترت نیا به و است دیمف اریبس زین آن یخروج
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 ردکک  یسکع  دیبا .باشد وب یفضا در روزانه اطالعات دیتول قدرتمند منب 

 ییهکا  برنامکه  روزانکه  مایوسک  صدا در .برآورد را مخاطب ساده ازین سه نیا

 شکامل  و شده یاریبس یها پژوهش و قیتحق آنها مورد در هک شود می دیتول

 بکه  لیتبد شوند یم پخشها  برنامه نیا هک یزمان یول است یخوب اطالعات

 در شکوند،  یمک  نکابود  باًیتقر ویآرش ضعف خاطر به یگاه و شوند یم ویآرش

 .ستین یرفتن نیب از شود یمجاز یفضا وارد برنامه نیا اگر هک یحال

 ست،ین یا ساده ارک توبکم سند کي ریثکت واقع در :انیرضائ مهندس
 ارکا  البته. است سهل اریبس اطالعات ریثکت تالیجيد یفضا در هک یدرحال

 و دارد یگااريد انیاامتول سااازمان ویآرشاا یساااز تااالیجيد و یسااامانده
 از یکا ي یولا  باشاند،  مسائله  نيا یپاسخگو ديبا سازمان ویآرش مسئوالن

 ویآرش یمحتوا به یابیدست کند یم دنبال یمجاز رسانه معاونت هک یاهداف
 داتیا تول وهاا   ماتن  درماورد . اسات  وب طیمحا  در آن انتشار و سازمان

 یبارا  ناان یاطم ماورد  یفضاا  نباود  علت به یچند از بعد هک یارزشمند
 اتیا جزئ هکا  یزماان  از ديبا ارک نيا گفت ديبا شوند یم ديناپد ینگهدار

 انجاام  ،شاود  مای  يیمحتاوا  یها بسته به ليتبد هک یزمان تا شود می دیتول
 اطالعاات  از اطالعاات  دیا تول و فاراداده  دیا تول طارح  یرو بر ديبا. شود

 یا رساانه  در مثاال  عناوان  به. ردک زکتمر( اطالعات دیتول باز و پردازش)
 اسات  توانمناد  مساتند  یهاا  برناماه  دیا تول در هکا ( BBC)یس یب یب مثل

 یها گونه انواع وحش اتیح مستند کي از رسانه نيا هک دینک یم مشاهده
 یفارآور  از شيدرآمادها  از یبخشا  و کناد  یم دیتول را یا رسانه داتیتول
 و ماناده  مغفول بحث نيا ما شورک در هک یحال در ،شود می نیتتمها  داده
 ماوازات  باه  شاود  ویآرشا  به ليتبد یا برنامه هکنيا از قبل ردک تالش ديبا
 نيا ا از ملکم یها رسانه تا شود انجام آن یرو بر زین داده یفرآور د،یتول
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 نيا ا باه  دنیرس در ما اوقات یبعض. ببرند را الزم بهره شده یفرآور داده
. مينادار  یا حرفاه  و ارآمدک یانسان یروین یگاه و ميندار ساختار اهدا 
 .شود انجام الزم داتیتمه ديبا م،يشد وارد وب حوزه به هک حال

 بخاش  نيا ا لیا مکت دنباال  باه  معاونات  نيا در ما :یلکاهیس مهندس
 و ريتصاو  و صادا  انتشاار  یفضاا  وب، یفضا قيطر از میبتوان هک میهست
 گساترش  را رساانه  افاق  و میدها  توسعه را ليموبا عرصه به ورود یفضا
 حاضر حال در ،یمجاز رسانه معاونت یاصل فهیوظ نهیزم نيا در و میده

 باه  توجاه  باا  فعاالً  و محتواسات  دیا تول سازمان گريد یها معاونت مانند
 ظهاور  و بروز معاونت نيا یبرا شورمانکدر یمجاز یفضا بودن محدود

 یفضاا  تاا  شاود  مای  رهیذخ ما یارهاک شتریب نيبنابرا دارد، وجود یاديز
 هار  یبارا ( MEG) ماگ  دو باناد  یپهناا  به حداقل و شود جاديا مناسب

 . مینک آغاز را ارک میبتوان تا ميازمندین اربرک
 



 
 
 

 ره ارزش رسانهینقش پژوهش در زنج

 برتار  آثاار  خالقاان  جشانواره  رخانهیدب خبرنگار یخانم جعفر یگفت و گو

 9113؛ بهمن ماه سال انید رضائیبا سعما یوس صدا سازمان یپژوهش
 

چگونه  یگاه پژوهش را در رسانه ملیدر حا ل حاضر جا یجنابعال: خبرنگار

 ؟دیکن یم یابیارز

ع یار رفیق بسیگاه پژوهش و تحقيه جاکدر مقدمه عر  شود  یستيبا
شامارند.   یما  توسعه بار  یها از مولفه یکيامر پژوهش را  کهياست، بطور
مساتلزم   یاسیو س ی، اقتصادی، اجتماعیفرهنگ یها ه حوزهیتوسعه در کل

 تيرينظاام ماد   یو راهبارد  یافازار  نرم ی. پژوهش بازوباشد یم پژوهش
ک پاژوهش  يا درسات مساتلزم    یریا گ میتصمک يگر يان دی. به بباشد یم

 .  باشد یم یم سازیمناسب در بخش تصم
از  یاری. قطعاا بسا  باشاد  یما ن ین قاعاده مساتثن  يا ز از ایا ن یملرسانه 

 یو کارشناسا  یپشتوانه پژوهشا  یستيبایما م یها یو طراحها  یزير برنامه
ت ساازمان کاه   يا داشته باشاد و باا توجاه باه رساالت و مامور      یمُحکم

ف شاده اسات،   يتعر« جامعه یت فرهنگ و افکار عموميت و هدايريمد»
باه امار    نسابت  یازمند توجه جاد یکاغذ ن یرو ما در عمل و نَه صرفا بر

 م.یپژوهش هست
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ن يتار  یدر عاال  ین مهم به نحاو مطلاوب  يدر حال حاضر در سازمان، ا
آن در  يیسطح خود در معاونت آموزش و پژوهش متمرکز و بازوان اجرا

حوزه مخاطاب در مرکاز    یها شده است. پژوهش عيتوزها  ر معاونتيسا
ن باه فراخاور مطالعاات و    یو همچن سازمان یا قات و سنجش برنامهیتحق

و بخاش   یزير برنامهاز معاونت  يیها بخش در یسازمان یها ینده پژوهيآ
ژه در بخاش  ي. قطعاا سارعت تحاوالت باو    شاود  می سازمان مالحظه یفن

شاتر از  یار جلاوتر و ب یبسا  یساازمان  یها یزير برنامهو  نينو یها فناوری
کاه ماورد    یادیقات بنیو تحقشک حجم انبوه پژوهش  یب ماست. یتکاپو

کاه   یگر کمبود امکاناات و کارشناساان  يو از طر  د باشد یم از سازمانین
 یطاوالن  یات آن را بشناسند، موجب شده که راهیسازمان رسانه و مقتض

باه   یو کام تاوجه   یباردار  بهاره ن عادم  یم. همچنیش رو داشته باشیرا پ
در بخاش اجارا    یا رساانه  یهاا  و پژوهش یو مطالعات کارشناسها  افتهي

 د.يآ یم گر مشکالت بحسابيخود از د

پر  یط موجود حضور پژوهش در کدام بخش از رسانه ملیدر شرا: خبرنگار

 است؟ قبل و بعد از آنتن تر  رن 

ک يا ماا در ساازمان رساانه، در     یها تیفعال هید که کليیمالحظه بفرما
مفهاوم  . باشاد  یما  لیا و تحل یریا و اندازه گ یابيقابل ارز یره ارزشیزنج
جاد ياست که در ا يیها تیفعال ی هینشان دهنده کل یره ارزش به نوعیزنج

از آنجاا کاه    .کناد  یما  فايا، نقش یا خدمت سازمانيمحصول  یارزش برا
کاه   باشاد  یم یو انحصار یون در کشور ما، تنها نهاد قانونيزيو و تلويراد

، یبر افکار عموم تيريام را بعهده دارد، مدیت کننده پينقش حامل و هدا
 یش تار یت با یاز اهم« یطیت محيريمد»شه و باور مخاطبان به منزله ياند
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ر يا باه مفهاوم اداره کارکناان و عوامال ز    « یت محاطيريمد»سه با يدر مقا
هاا   ره ارزشیا برخوردار اسات. زنج  یسازمان یها ه ساختيمجموعه بر پا

، کناد  یم نییتع ی، هم خط مشکند یم یاستگذاریدر سازمان رسانه، هم س
ن( ید و تامیتولاعم از و اجرا) یزير برنامهن راهبرد، یی، تعیریگ میتصمهم 

 پاس  .کناد  یما  ع، انتقاال و پخاش  يا ت محصوالت خود را توزيو در نها
. و شود می پژوهش مالحظه یره رَد پاین زنجيا یجا ید که در جاینیب یم

. شاود  مای  چندانت دو ین اهميم ايقطعا آنجا که با مخاطب سر و کار دار
ق و رصد یاز از تحقین یب د برنامه، باز هم مایبعد از ارائه محتوا و تول یحت

ز در یا ره بعاد از پخاش ن  ین زنجيم و ایباش ینم جيکردن باز خوردها و نتا
  د ادامه داشته باشد.توان یم یا رسانه -یارتباط یک فضاي

 شتر احسکاس یب یضرورت پژوهش را در کدام بخش از رسانه مل :خبرنگار

  ؟دیکن یم

ره ارزش یا همانطور که در سوال قبل اشاره شاد، ماا در سرتاسار زنج   
و انجااام  یکارشناساا یزهااایل میق، تشااکیاااز از اماار تحقیاان یباا سااازمان
جه مطالعاات و  ینت« یطات محيريمد»م. در یباش ینم یا برنامه یها پژوهش

 یزيا ر برناماه و  یزير طرح، یاستگذاریما منجر به س یقات کارشناسیتحق
و  یناه مناابع انساان   یت بهيري، مدیت سازمانيريمد یها بخش مطلوب در
و در  شاود  میافزار  سختزات و یبهتر تجه یموثرتر و کاربر یزيبودجه ر

و  یما با فرهناگ ماردم، جامعاه شناسا    یکه مستق «یطیت محيريمد»بخش
دارد و در  یار بارزتریجامعه سر و کار دارد، پژوهش نقش بس یها ارزش

ده در ذهن يک ايک طرح با ين مرحله يرد. در ایگ یم د قراریارتبا  با تول
 کند یم ید طیتول نديفراو مراحل تکامل خود را در  شود می محقق شروع
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 یونيا زيا تلويو  يیويد رادیک تولي جه آن را در قالبیتا سرانجام مردم نت
 یو محااط  یطیمح تيريدر هر دو بخش مد ی. به هر روکنند یم مشاهده
است، اما آنچه مهم  یار کارساز و الزامیبس یر ساختين مطالعات زينقش ا
دات رسانه دائم در حال قضااوت از طار    ینکه محصوالت و تولياست ا

ز در درجاه اول  یا شان نيقه و طبع این سلیو تام باشد یم انياز مشتر یفیط
   ت است.یار حائز اهمیگردانندگان سازمان رسانه بس یبرا

ت پکژوهش  یبکه نکام ضکرورت آنکتن وضکع      یا با توجه به مساله :خبرنگار

 ؟دیکن یم یابیچگونه ارز یرا در رسانه مل یا برنامه

ار یدر امر پژوهش بس یاطالعات یغن یها گاهيو پا یا داشتن مراکز داده
م ین اسات کاه اگار مجموعاه کلماات و مفااه      يمهم است. مثال آن هم ا

م، يریدر نظر بگ یک بانک اطالعاتيک فرد را به عنوان يمختلف در ذهن 
 یآن از انساجام بهتار   ین اجازا ین بانک پر محتواتر و روابط با يهر چه ا

آن فاارد و  یان مطالااب و اظهااار نظرهااا یاابرخااوردار باشااد، قاادرت ب 
ت و یا فیاز ک کناد  یما  کاه نگاارش   یو مطلب دهد می که ارائه يیها لیتحل
د يا ک ديا ن موضوع را باا  یبود. حاال هم برخوردار خواهد یشتریب یغنا

د یا ک توليا ا يا و  یا ک پاژوهش برناماه  يا ر باناک را در  یو تاث یکیارگان
ک مجموعاه اطالعاات سااختار    يد. قطعا داشتن يریدر نظر بگ یونيزيتلو
ک پژوهشاگر برناماه   يا را باه   ید خادمات خاوب  توانا  یما  افته و مرتبطي

پژوهش برنامه هم ماوثر اسات،   د طرح و یبدهد و در زمان تول یونيزيتلو
و در  کناد  یما  ما را هم کوتااه  یونيزيو و تلويد رادیتول یها نهيزمان و هز

 یهاا  د در بانکتوان یم ق به عنوان دادهیج حاصل از آن تحقين حال نتایع
ش يباناک را افازا   یب رکوردهاا ین ترتيره شود و به ایذخ یگريمکمل د
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نقد و  یجاد ساز و کارهاين ایدارد. همچن ید شوندگيک اثر تشديدهد و 
با  یکارشناس یزهایل می، تشکیدر قالب جلسات کارگاهها  برنامه یبررس

از جملاه   یجلسات تعامل و توفان ذهنا  یو برگزار یهد  مشورت ده
 د. يآ یم ار کارساز در چرخه پژوهش بحسابیبس ارزان و یها روش

د در صورت مثبت یکن یم احساس ید و پژوهش شکافین تولیا بیآ :خبرنگار

 د یکن یم شنهادین شکاف پیرف  ا یبرا یبودن در پاسخ چه راه حل

ما از یو سا  مثل سازمان صدا یاطالعات در مجموعه بزرگ یسامان ده
 یهاا  نازد گاروه   یبرخوردار است. منابع پژوهشا  یا ژهيت وینقش و اهم

 یهاا  هيو سارما  یاز جملاه مناابع اطالعاات    یر پژوهشا يبرنامه ساز و دوا
ن منابع درست استفاده شود يکه از ا یباشند. در صورت یم سازمان یمومع

و هارز   یق حاذ  دو بااره کاار   يا هم از طر مصر  منابع یاصالح الگو
. بااالخره  شاود  مای  هم یمال يیرفته و باعث صرفه جويروها صورت پذین

کپارچاه  يد آورند در يند پدتوان یم یپژوهش یها که بانک یا ارزش افزوده
و پرآکناده.   یا رهيا جز یک فضاا يا آنهاست و نه انبار کردن آن در  یساز
 یزيا ر برنامهاز  یا برنامه یها مرتبط با پژوهش یاطالعات یها گاه بانکيجا

و  یدیا گار مراحال تول  يد شروع شود تا دتوان یم یدیو طرح و برنامه تول
پاس از پخاش برناماه. اماا      یها یابيت اطالعات ارزيآن و در نها يیاجرا

 یسااز  برنامهند کمک حال توان یم ن منابع چقدرينکه در وضع موجود ايا
برناماه ساازان و    یو ارتباطات درون بخش یل عدم همجواریباشند، به دل

ن يا ا یحتا  نتوان ارائه داد. یقید اظهار نظر دقيشا سازمان یمراکز پژوهش
 چقادر قابال اتکاا    یسازمان یزير برنامه و یاستگذاریاطالعات در نظام س

از  یسات يبا یما  پژوهشگران رسانه یبه هر رو ...دارد یبررس یستند جاه
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ز از مسائل جامعاه و ساازمان در   یخود و ن یدانش روز در حوزه تخصص
ت یا ن مشکالت و موانع از اهميخود برخوردار باشند. البته ا یحوزه کار
 در جهت رفع موانع قدم برداشته شود. یستيکاهد و با ینم موضوع

 یابیک   آن را چگونکه ارز یک سازمان و نحکوه توز  یبودجه پژوهش :خبرنگار

 د؟یکن یم

از  یز بخشیما نیسازمان صدا و س ید حوزه پژوهشیت داشته باشيعنا
د نتاوان  ين شاا يبناابرا  .شاود  مای  ره بزرگتر پژوهش در کشور را شامليدا

ج حاصال از  ينتاا  آن در نظار گرفات.   یرا برا یا ژهيت منحصر و ویوضع
مارتبط باا    ید و مطالعاات کارشناسا  یدر بخش تول یا برنامه یها پژوهش
ص یو تخصا  یگاذار  هيسرمازان یبا م سهيهم در مقا سازمان یتيرينظام مد

 است. یابيبودجه قابل ارز
 کيا در  یقات کارشناسیم تا پژوهش و تحقیدوار هستیام یبه هر رو

 یهاا  ه عرصهیدر کل« اصل»ک يبتواند به عنوان  «مستندگرا»ت يرينظام مد
 دا کند.یت مطلوب خود دست پیگاه و وضعيبه جا یسازمان

 .دیار ما قرار دادیکه در اخت یبا سپاس از فرصت: خبرنگار

 .دیموفق و سربلند باش
 



 
 
 

 یر اطالعاتیجزا یگکپارچی

اطالعاات حاوزه    فناوریر ی، مدانید رضائیبا سع یرضا استاد یگفت و گو

 و نظارت سازمان یزیر برنامه

 9122ماه سال  ید 44ه افق رسانه، شماره ینشر
 

 درآمد
ن ياابااه ا يیامااروزه پاسااخگو

، ط حاضااريشاارادر »سااؤال کااه:  
 ماان  یدر زنادگ  یاطالعات چه نقش

 آسااانسااهل و  یبااه کااار « دارد؟
 ی. مقولاا  اطالعااات زناادگمانااد یماا

احاطاه   ابعااد  یدر تماام  را ها انسان
کاامالً باا    یا دهيا مثابا  پد  کرده و باه 

ر قارار داده  یتحت تااث  آن رات، یاهم
اسااات. اماااروز بااادون اطالعاااات 

دن باه اهادا    یرسا  یحرکت کارد و بارا   یچ هدفیتوان به سمت ه ینم
هم با اتکا  باه داشاتن    یزير هم. برنامیهست یزير ازمند به برنامهیمختلف ن
 یهاا  گااه  هیا از تک یکا يگار،  يد محقق شود. به عبارت دتوان یم اطالعات
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باعاث   اطالعات»اطالعات است و عبارت معرو   ت مبحثيريمد امروز
 .دهاد  مای ن مسئله را نشاان  يا تی؛ اهم«قدرت است و دانش قدرتمند تر

 ما در مقاام رساان   یمانند سازمان صدا و سا  ینهاد یت اطالعات برایاهم
ت یر، اهمين  انتشار صدا و تصویدر زم یکشور و تنها رسان  انحصار یمل
 .  کند یم ن مقوله را دو چندانيا

طارح ساامانه    یر فنا يماد ان، ید رضاائ ید مصاحبه با سعیخوان یآنچه م
 است.   (MISت)يرياطالعات مد یجمع آور

از  یریک گ میو تصکم  یم سازیمقولة اطالعات و نقش آن در تصم: افق رسانه

 ت دارد؟ یما اهمیسازمان صدا و س یبرا ییایچه زوا

گاران  يم دينده را اگر ما نسازيآ»ن نگاشته شده بود:یچن یعبارت پر مغز
م تاا از  یناده باشا  يما خواهند ساخت. پاس بهتار آنکاه از معمااران آ     یبرا

ه بار  یا نده هم با تکيو ساخت آ یني؛ امکان آفریشينده انديآ«. مدافعان زوال
م باه  یت، تصام یا عوامال موفق ن يتر از مهم یکيرد. یگ یاطالعات صورت م

نان، یمگر آنکه اطالعات قابل اطم شود مین ن حاصليموقع و به جاست و ا
ر داده شاود، لاذا اطالعاات در    يق و مرتبط با موضاوع باه ماد   یبه موقع، دق

ن مسائله  يا دارد و ا ینقاش مهما   یریا گ میو سپس در تصام  یم سازیتصم
، کنتارل،  یزيا ر ، برناماه یزيا ر طارح  یهاا  رسااخت يخود را در ز ینمودها

هاا کاه    رسااخت ين زيد بروز دهد. تمام اتوان یم یو نظارت سازمان یابيارز
هاا و   ند، امروزه با اتکا  بر داشتن سامانهيآ یشمار م ت بهيريشمول حوز  مد

ت يريماد گر، يد یند محقق شوند. از سوتوان یم کارآمد یاطالعات یها هيرو
ت یا ناده اهم يآ ینا یش بیو پا هاا   م مطلاوب افاق  یدرست اطالعات در ترس

 .  کند یم فاين باره ايدر ا یز نقش مهمیدارد و رسانه ن يیبسزا
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 یحجم اطالعات. دیاشاره کرد یریگ میبه نقش اطالعات در تصم: افق رسانه

نحوة . ار گسترده استیما وجود دارد بسیمختلف صدا و س یها بخش که در

ح منجر شود یصح یریگ مید باشد که به تصمین اطالعات چگونه بایعرضه ا

 ند؟کرا سردرگم  اد نباشد که استفاده کنندگانیو اطالعات آنقدر ز

ه يا نظر مباحاث در  یناوع ن بحاث باه   يد. اياشاره کرد یبه نکت  مهم
 یریگ میتصم شود میاد بودن اطالعات سبب يمطرح است. زز یناطالعات 
را  یریا گ میتصام ز یا نکمباود آن   ،زانیا انجام شود. به همان م یبا دشوار
ماورد توجاه اسات.    « ناه یاطالعاات به »د یا لذا بحث تول. کند یم ناممکن
ق نباودن،  یا ح و دقیل کامل، صحی، اطالعات به دلشود می مالحظه یمواقع

 کند.  ینم یریگ میتصمبه  یکمک چندان
د و در یا درسات خاود تول   ید در جاا يا رو، معتقدم، اطالعاات با  نياز ا

مناساب خاود    یرد و در جاا یح خود مورد پردازش قرار گیصح یهانديفرا
قابل توجاه اسات    ستگاهيد، پردازش و انتشار سه ایابد. توليانتقال و انتشار 

باا   زان کماک کناد.  يا ر د به برناماه توان یم یاطالعات های نظام یکه در طراح
 يیها بخش است در یعیفتد، طبیب ین اتفاقین سه مرحله، اگر چنياشاره به ا
 یمطمئن باشند اطالعاات  يیند با درصد باالتوان یم رانيرود، مد یم که انتظار

 ق است.یکامل و دق یاديزان زیبه م کنند یمکه به آن استناد 

بکا آن   یاطالعکات  هکای  نظکام که اغلکب طراحکان    یمشکل مهم: افق رسانه

ر یکه به آن اشاره شکد؛ سک   یمقطعن است که اطالعات، در سه یاند ا مواجه

ن ید کند ایرا تول یه درستیم اطالعات پایکه انتظار دار ییجا. ندارد یدرست

د اطالعات اتفاق یبازتولهای  پردازشد یکه با ییافتد و جا یاتفاق درست نم

درسکت   نکد یفران یک د شود، چون ایها اطالعات تول آن داده یفتد و بر مبنایب



 )مجموعه مقاالت(انفجار ذهن /  181

 ید شما برایتمه. افتد ینم یز اتفاق درستین مرحله نیه نشده است، در ایتعب

 ست؟یچها  بین آسیمقابله با ا

 یر اطالعاات يامروز جزا یتین وضعیل وجود چنیاست. به دل ینکت  خوب
را به طور محادود   یبخش یها سين حالت سرويم که در بهتريدار یمتعدد
و سر جمع  ، الکن در داد و ستد و تعامل با هم عاجز هستندکنند یم عرضه

 یاطالعات« الف»ست. مثالً حوز  یبرخوردار ن یند قابل قبولياطالعات از برآ
ن يا ه کارده اسات تاا از ا   یا خاود تعب  یهم برا یو ساز و کار کند یم دیتول

، اماا  دهاد  مای را انجاام   ین کاار یهم چن« ب»اطالعات استفاده کند. حوز  
د و یا ز تولجهات باا   یک سطح باه ساطوح بااالتر   يکه اطالعات از  یزمان

 کاامال فااحش مواجاه    یها رتيد، با انحرافات و مغايآ یم یلیپردازش تحل
انتظاارات،   یکه فاراهم شاده بار مبناا     یر اطالعاتين جزايم. چون ايشو یم

 د آمده است.يپد یش فر  بخشیپف يو تعارها  خواست

 د؟  یدار یر اطالعاتین جزایمتحد کردن ا یبرا یا ا شما برنامهیآ: افق رسانه

ت، اهادا  باه   يرينظام اطالعات مد یطرح جمع آور یزير برنامهدر 
شوند. در مرحله نخسات، کاه باه خواسات و      یم یریگیپ یا طور مرحله

، سارعت  شاود  مای  یریا گیو نظاارت پ  یزير برنامههمت معاونت محترم 
 یهاا  یزيا ر برناماه ر اطالعاات و  يا افت اطالعاات از دوا يروند در یبخش
 ین مهم با مساعدت و همکاريبوده است، که اما مورد نظر یس یها شبکه

 ه دنبال شده است.يت محترم آمار و اطالعات پايريخوب مد
بارآورد،   یا مرحلاه  یهاا  بخاش  در یاطالعاات  یهاا  تميز آیمراحل آنال

ران و کارشناسان محترم اطالعاات و  يو پخش به کمک مد یابيد، ارزیتول
و باا اساتفاده از    شاود  مای  ما انجامیس یدیتول یها شبکه یها یزير برنامه
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 یم ساامانه تحات وب را طراحا   ياطالعات موفق شد فناوری یها کیتکن
افات اطالعاات باه صاورت     ين مرحلاه روناد ارساال و در   يم که در ایکن

   فراهم شود.( e-Form)یکیالکترون یها فرم
نفاع   یذ یهاا  ندگان شبکهيالزم به کاربران و نما یها يیو راهنماها  آموزش

 و ورود اطالعات است. یشيآزما یبردار بهرهمنتقل شده و سامانه در حال 
د توانا  یما  ز کاه ین یر منابع اطالعاتيشد سا یسع ین بازه زمانیدر هم

 یابیل دستیران فراهم سازد، از قبيمد یرا برا ید اطالعاتیمف یها سيسرو
 یانساان  یرویت نی، وضعیالتیتشک یها ف باکسيع به ساختار و وظايسر

ر يد در خصاوص ساا  یا ن و مقررات ساازمان، اطالعاات مف  یسازمان، قوان
سامانه افازوده شاود.    یاطالعات یها گاهيبه مجموعه پا یخارج یها رسانه
کاه عالقمناد هساتند تاا      یرانيکنم و از تمام مد یم ن فرصت استفادهياز ا

ت يا گااه باا رعا  ين پايا در اها  عملکرد حوزه متبوع آن یتيرياطالعات مد
 م. یکن یم یرد، دعوت به همکاریقرار گ یحقوق دسترس

 یکه سبب شد به سکمت طراحک   ییها ست دربارة ضرورتیبد ن: افق رسانه

 .دیح دهیشتر توضید بیجام  برو ین نظام اطالعاتیا

است محترم سازمان و يهمانطور که اشاره شد، ضرورت اول، مطالبه ر
محترم حاوزه باوده اسات و در    مجدانه معاونت و قائم مقام  یها یریگیپ

ز یا و ن یارتبااط  یهاا  م که گسترش شابکه یفراموش کن یستيوهله دوم نبا
ن يا ماردم شاده اسات و ا    یها یش آگاهيباعث افزا یاطالعات یها ستمیس

شده و هار گوناه    ها سازماناز نوع  یموجب باال گرفتن انتظارات اجتماع
ش يبا افزا یستيز باین ها سازمانن قرار داده است؛ لذا یر ذره بيرا ز یتیفعال
 یهاا  بر اطالعات بتوانند واکانش مناساب باه خواسات     یمبتن یها یآگاه
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 جامعه نشان دهند.

 یعلوم اجتمکاع  یها ق اطالعات در حوزهیدر بح  پردازش دق: افق رسانه

د یک مثالً در مکورد تول . وجود دارد یصنعت یها با حوزه یاختالف نظر فراوان

د یک ار محدود و مشکخص اسکت، امکا دربکارة تول    یبس اتینظر یقطعه صنعت

متفکاوت وجکود    یهکا  دگاهیک ممکن است به تعداد افراد د یخبر یها برنامه

دارد تکا اطالعکات   هکا   ن تفکاوت یک به ا یا ا برنامة شما اشارهیآ. داشته باشد

 استاندارد را عرضه کند؟

 دارد یو خدمات یصنعت یها ت در حوزهیکه فعال يیها تفاوتجمله از 
سازمان صادا   ید. به طور کلياست که شما به آن اشاره کرد یا ن نکتهیهم
ز یا ن یدیا تول یهاا  ساخت است، البته یخدمات یها سازمانما از نوع یو س
. اماا اگار از   کنناد  یم د عرضهیتول یت و هماهنگيريمدکه خدمات  ميدار

کاه عرضاه    يیها تیفعال سازمان یها بخش گريم در ديد بگذریبخش تول
 یها است. کار در حوزه ترکينزد یحوز  خدمات یها یبند به دسته کنند یم

نجاا باا   يرا در ايا است. ز یدیتول یها به مراتب دشوارتر از حوزه یخدمات
است  یفیشتر از جنس کیست و بیشدن ن یکه قابل کمّ  میمفاه یک سري

 یستيک متن، بايافت دانش از اطالعات يدر یک فرد براي م.یمواجه هست
 یمیو مفاه یابتدا آن را درک کند و سپس پردازش کند تا بفهمد چه معان

م وجود دارد. کار کاردن در  یان مفاهیم یدر آن موجود است و چه ارتباط
عات  ین باه طب يار دشوار است و ایبس یا انهياز منظر علوم را يین فضایچن
 ر وير تصااو ینظ یا رسانه یها گر صورتيافته مستندات و دير ساخت یغ

ن است که هر ياعتقاد بر ا فناورین حال، در عصر يگردد. با ا یم صدا باز
 یدرک معن»ن کار ياگر ا یزه شود. حتیک و مکانید بتواند اتوماتيبا یزیچ
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ن مشاکل را باا کماک    يا ا یشارفته تاا حاد   یپ یهاا  سازمانباشد و « متن
در تار   و انعطاا  افازون   یريت تطاابق پاذ  یا با قابل یاطالعات یها فناوری
بتوانناد   یافازار  نارم و  یفیک یها تا در حوزهاند  کرده یسامان ده یسطح
 داشته باشند.   یت بهتريريمد

 ست؟یاطالعات چ یده مشکل شما در طرح سامانن یتر مهم: افق رسانه

اسات در   یعا یاسات. طب  یررسا مختلاف قابال ب   یايمشکالت از زوا
 محتارم  اسات يکه ر یت و با توجه به انتظاراتین درجه از اهميبا ا یطرح

رباط را   یذ یهاا  بخش تمام یاریو هم یما انتظار همکار ،سازمان دارند
تار   شیهار چاه پا   بحماد اهلل  م. يا کاار دار  يای در گام به گام مراحل اجرا

. شاود  می مثبت افزوده یها یکاسته و به انرژ یمنف یها یانرژم از يرو یم
 ز وجود دارد. ین يیکن مشکالت اجرایخوب است لها  یروند همکار

کمبود  از یناشاست و آن هم  يیر اجراي  دوایمشکالت از ناح یبرخ
ن فرساتنده و  یکارآمد انتقال اطالعاات با   یهانديفرانبود و  یانسان یروین
اقاالم   ید برخا یا است کاه امکاان تول   یعملکرد یها هيو تنوع رو رندهیگ

 .  کند یم سریم یرا به سخت یاطالعات
ل شاده  یتشک یته راهبریز کمین مشکالت نيفائق آمدن بر ا یالبته برا

و انتخااب   یکسان سازيم که به موضوع یان مدت برآنیاست که در فاز م
ر اطالعاات و  يا در دوا یعملکارد  یها هيبهروش و دامن زدن به ثبات رو

ن موضاوع موجاب بااال باردن     يم. ايبپرداز یدیتول یها شبکه یزير برنامه
ن مهام  يخواهد بود. در حال حاضر ا MISانه ب صحت و دقت ساميضر

ر کاال محتاارم اطالعااات و يمااد یو همکااار یتااه راهبااریبااه هماات کم
ز یا نفاع ن  یران ذيت ماد يما آغاز شده و با استقبال و حمایس یزير برنامه



 )مجموعه مقاالت(انفجار ذهن /  111

 همراه بوده است.

 .سازمان هم از جمله مشکالت است یها تیفعال یالبته گستردگ: افق رسانه

خااص اسات کاه     یهاا  یژگا يبا و یسازمان ،مایس بله. سازمان صدا و
 داده است.   یدر خود جارا  ها تیفعال از یمجموعه متنوع

د انجاام شاود و اتفاقاا    يا و با شاود  مای  که انجاام  یاقدامات یاریاز بس
که وفاق قاانون تنهاا باه عهاده       يیها تیفعال د بشود! ويکه نبا يیها همان

 سازمان گذاشته شده است.
هساتند و ناه    یشرو و چابک به دنباال توانمناد  یپ یها سازمانامروزه 

د هاد   يکشورها! عرضه خدمات با ارزش افزوده باال با ی، حتيیخودکفا
ناه کمتار وارد   يباا هز  توان یم ا خدمات راياز کاالها و  یاریباشد، چه بس

ساازمان در   یرا بارا  یساده، ارقام و اعاداد جاد   یا سازمان کرد. محاسبه
 ی، در حاال دهاد  مینشان  یا رهيجز یها ستمیس یرنگهدا یها نهيبخش هز

 ست!یسه نيقابل مقا یکپارچه سازي یها نهين ارقام با هزيکه ا

 د؟ یکن یح مین طرح با افق رسانه را چگونه تشرینسبت ا: افق رسانه

ق توساعه  يا ر و ماوثر از طر یاطالعات به نحو فراگ فناوری یریبکارگ
قاات،  ی، تحقیزيا ر برناماه ، یتيرياز در ساطوح ماد  یا ماورد ن  یهاا  ستمیس

ت ساازمان  يريکارآمد در جهت بهبود ماد  یها و اتخاذ روش یساز برنامه
 مورد توجه طراحان سند افق رسانه بوده است.

ساازمان، در صادد فاراهم     یز کامال در جهت راهبردهایطرح مزبور ن
، یاسااتگذارینظااام س یالزم باارا یاطالعااات یهااا ر ساااختيااآوردن ز

 بر اطالعات است. یمبتن یراو اج یزير برنامه
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ار یچ گاه به شکل منظم در اختیعلت که اطالعات ه ن ید به ایشا: افق رسانه

 .آنها قرار نگرفته است

کنناد و   يای و هام افزا  یآور د جمعين اطالعات را باياز ا یبله. بخش
اسات   یک مشکل فرهنگا ين يکار را در جهت اطالعات استمرار دهند. ا

 یو ادار  داخلا  یزير ، برنامهیریگ میاطالعات در تصمشتر مواقع یکه در ب
 .  شود مین، اطالعات محو يدارد. بنابرا یواحدها نقش کمرنگ

 ؟ است یقابل دسترسک سامانه ین اطالعات در قالب یا ایآ: افق رسانه

مجموعه اقدامات به دست آمده در فااز نخسات طارح بار بساتر      بله. 
 .استدر دسترس  rpd.irib.ir\app\misآدرس ق ياز طر ونترانت يا

 انجام شده است؟ ها سازماندر کدام  یا وهین شیتجربة چن: افق رسانه

 یراهبارد  یهاا  طارح  فيا اطالعات در رد جامع های نظام یده سامان
نقاش   لیا باه دل  دستن ياز ا يیها پروژه یو حت شود میمطرح  ها سازمان

مقاماات  ن يتر یر نظر عاليز ها سازمانو ها  اطالعات در کسب و کار بنگاه
 شوند. یم اداره ها سازمان
مانناد   يیهاا  ت بحاث يا الوف يرد هم ها سازمان یبرااطالعات  تيالو

 یهاا  هيو باه مثاباه سارما    شاود  مای مطرح  یو منابع انسان فناوریبودجه، 
هم در کشاور از   یاریبس یها سازمانو . شود می ریتعب ها سازماننامشهود 

در مراحال   یتجاارب خاوب   یگذشته تا به حال باوده و هساتند کاه دارا   
 اطالعات هستند. فناوری یبردار بهرهت و يري، مدیزير برنامهمختلف 

اناه از  يما هم در بحث کااربرد را یفراموش نشود که سازمان صدا و س
 ند.يآ یم در کشور به شمار یميبا سابقه و قد یها سازمان
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فشارده   یزيا ر برناماه ک يده است که با اتخاذ یمان آن فرا رسبه نظر ز
م و يبارو  یقدرتمند اطالعاات  یها ستمیو سها  به شاهراه یابیبه سمت دست

 یذ یهاا  بخاش  وضع موجود را با مشاارکت هماه   یها یو کاستها  خال 
  م.یربط جبران کن

 دایپ یتسر گر همید یها بخش نده بهین برنامه در آیا احتماالً ایآ: افق رسانه

 ؟کند یم

 نديفرابه کالن سازمان  یزير برنامهت و يريمداز منظر  طرحن يما در ا
 متعادد  یهاا  بخاش  خوشابختانه در م. یکن یم د اطالعات نگاهین و تولیتام

باه   يیها ستمیقابل اتکا وجود دارد و س یاطالعات یها ختر سايسازمان ز
اطالعات  یمحدود جمع آور یشده و سازوکارها یطراح يیشکل اقتضا

 یستياما همانطور که اشاره شد، در فاز بلند مدت باوجود دارد.  یحددر 
 Enterpriseافات) يدسات   یاطالعاات  یس دها يبتوان باه شااهراه سارو   

Service Bus) یهاا  ن رودخاناه از سرچشامه  يا که اطالعات موجود در ا 
 .شود می نیپراکنده در سطح سازمان تام یاطالعات
 ناد يفرامارتبط در   یهاا  بخاش  تمام يین فضایست که در چنا یهيبد
 ی. در خاتمه گفتنا کنند یم نقش یفايسازمان حضور دارند و ا یزير برنامه

از  یکا ين کار به مثاباه  يا یاجرا یمناسب برا یکردياست که انتخاب رو
 ت، همواره مطرح است.یعوامل موفقن يتر مهم

 
 



 
 
 

 تیریستم اطالعات مدیس

ر خدمات آموزش و پژوهش ی، مدانید رضائیبا سع یریمحمد نص یگفت و گو

 و نظارت یزیر برنامهر آموزش معاونت یکخو مدین یمهد ما ویمعاونت س

 9122ماه سال  چهارم مهر -161، شماره مایهفته نامه صدا و س
 

 درآمد
داناش   يیاطالعات و دوران طال فناوریقرن حاضر، عصر ارتباطات، 

 یه قادرت و برتار  يا که در آن، پول و طال، ما یاست. عصر یو تکنولوژ
اطالعاات و  »قرن اسات. متاسافانه    یکاال« اطالعات»ست، بلکه ینها  ملت
ر يا و ز شاود  مین یتلق یافته جديکمتر توسعه  یدر کشورها« ت آنیاهم
 یو فقار اند  افتهین نين کشورها بطور مطلوب تکوي، در ایاطالعات یبناها

 ه افکنده است.يساها  آن یاطالعات یمفر  بر نهادها
دارد. ثمره  یتجل« تيريمد»در « جلوه اطالعات»ن يو موثرترن يتر بايز
ناناه  ین راهبرد واقع بيع و تدويح و سریصح یریگ میتصماطالعات  یاصل

( تنهاا  MISت)يرياطالعاات ماد   یهاا  ستمیست. سها سازمانکسب و کار 
ن يا . اکناد  یما  یاريا ده یم سنجیران را در اتخاذ تصمياست که مد یابزار

ک ثاروت و  يا به عنوان  ها سازمانکه اطالعات در  دهد می اصطالح نشان
ت يريه و ماد ين سرمايد حف  ايد. پس بايآ یم به حساب یه سازمانيسرما
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 رد.یقرار گ یمورد توجه جدآن 
 یونيا زيو تلو يیويا ما هم اکنون صدها شبکه رادیسازمان بزرگ صدا و س

 دیا تول یونيا زيو تلو يیويا دارد و ساالنه چند صاد هازار سااعت برناماه راد    
ز توساط  یا از اطالعاات ن  یت، انبوهیم فعالین گستره عظيعتا با ایو طب کند یم

افتاه و  یانباوه اطالعاات تمرکاز ن   ن يا و ا شاود  مای  دیتول یاطالعات یواحدها
خته است. بار  یاست که دغدغه مسئوالن را برانگ یزیپردازش نشده، همان چ

و نظاارت ساازمان    یزيا ر برناماه ش، معاونات  ین اساس و از دو سال پا یهم
کوچاک،   یاطالعاات  یهاا  گاهيو پاها  از بانک یریگ بهرهافت که با يت يمامور

سااتم اطالعااات یا سياا ل دهااد.یباازرگ سااازمان را تشااک یبانااک اطالعااات
دن به هماان  یرس یدر پ MIS:Management Information Systemتيريمد

پرس و جاو از   یبزرگ سازمان است. برا یل بانک اطالعاتیتشک یعنيهد  
د باا دو تان از   یا نکه فرجام آن به کجا انجامين طرح بزرگ و ايچند و چون ا

 خادمات  ريماد  ان،یرضاائ  دیان ساع يا ن آقاصاحبنظران حوزه اطالعات سازما
 معاونات  آماوزش  ريماد  کخاو ین یو مهاد  مایس معاونت پژوهش و آموزش
 گذرد. یم از نظرتان م کهينظارت گفتگو کرد و یزير برنامه

  ؟کند یم دنبال را یهدف ت چهیریستم اطالعات مدیس: هفته نامه

 یهاا  گااه يقدرتمناد اسات کاه از پا    یگاه اطالعاتيک پايجاد يهد  ا
کاه   یا . هم اکنون آمار و اطالعات پراکناده شود می هي( تغذTPSکوچکتر)

ندارناد و   ی، با هام همخاوان  شود می دیمختلف سازمان تول یدر واحدها
دهناد و   ینما  را ارائاه  یناد قابال قباول   يو برآ کنناد  یمن ديیگر را تايهمد
ک يا بر  یاطالعات یفراهم شود تا همه واحدها ین الزم است بستريبنابرا

د اطالعاات  یا واحاد باه تول   يیاق و بار اسااس مادل و الگاو    یس سبک و
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د شده، در باناک اطالعاات بازرگ ساازمان     ین اطالعات توليبپردازند و ا
 ع و متمرکز و پردازش شود.یتجم

سات،  یسازمان نباود اطالعاات ن   یبر خال  انتظار، مشکل بزرگ فعل
ع و یا ن اطالعاات تجم يا افتاه اسات. ا  یاطالعاات سااختار ن   یبلکه فراوان

تااوان  یهااا نماا هاام ندارنااد و از آن يیو دقاات باااالانااد  پااردازش نشااده
ر يرا به دست آورد. امروز در سازمان جزا یمناسب و کاربرد یها گزارش
را  یبخشا  یهاا  سين حالات سارو  يم که در بهتار يدار یمتعدد یاطالعات

در داد و ستد و تعامال باا هام عااجز      ی، ولکنند یم بطور محدود عرضه
 ندارد.   یند قابل قبوليهستند و سر جمع اطالعات، برآ

د و یا بااز تول  یک سطح به ساطح بااالتر بارا   يکه اطالعات از  یزمان
م کاه  ینا یب یما  فاحش را یها رتيد، انحرا  و مغايآ یم لیپردازش و تحل

 است.« اطالعات فناوریدر حوزه  یزير برنامه»راه چاره 

اطالعکات   فنکاوری حکوزه   یزیک ر برنامکه  یهکا  ل و ضرورتیدال: فته نامهه

  ست؟یچ

ک منباع  يا و  یه ساازمان يک سارما يا د توجه داشت که اطالعاات  يبا
ن حال یشوند و در ع یم است که همگان از آن بهره مند یمشترک سازمان

ت يرين اسااس ماد  ياهدا  سازمان است و بر ا یدر راستا ITاستفاده از 
 در سطوح مختلف دارد.  یزير برنامهاز به ین ITموثر 

ت یریما در استقرار نظام اطالعات مکد  یبه نظر شما تجربه سازمان: هفته نامه

  ؟داشته است یقاتیچه توف

را اجرا کرده اسات.   MISمتعدد  یها طرح سازمان در چند سال گذشته
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را بطاور پراکناده در بخاش     یط، اقادامات يو شارا  هاا  یازمناد ینمتناسب باا  
ه یا مثاال زد. برناماه اول   توان یم سازمان یما و فنید سیما، تولیس یزير برنامه
MIS پس از پخاش در دو   یابيد و پخش و ارزیما در بخش برآورد، تولیس

اداره کال اطالعاات و    یو باا همکاار   یزيا ر برناماه ر در معاونت یسال اخ
ز یا ن ین مجموعه اقادامات یما انجام شده است. همچنیمعاونت س یزير برنامه

ک نظاام  يا باه   یابیده است که جهت دستیسازمان به ثمر رس یدر بخش فن
 طلبد.   یم دست اندرکار را یها بخش تمام یو هماهنگ یجامع، همکار

 یم و در آن آمارهکا ینک یب یمک  یمختلفک  یها شیما در سازمان هما: هفته نامه

برنامکه  نقدر سکاعت  یکه ما در سال گذشته در فالن مبح  ا دهند یم یبزرگ

ن آمارهکا را  یک ا یدر سازمان هسکت ککه درسکت    یا واحدیم، آیا د کردهیتول

 ؟کند یبررس

 ،شاود  مای  که به صاورت آماار ارائاه    يیها نهيبرآوردها و هز در مورد
 یاطالعاات، اطالعاات ماال   ن يتار  قیا باشد، چون دق یر واقعیتواند غ ینم

در موضوعات د شده یتول یها گر مثال مقوله برنامهياطالعات د یاست ول
 :یفا یاستخرا  اطالعاات ک  یفرهنگ یها و خاص و کال در بحث یمناسبت

م و نباود  یعدم درک واحد از واژگان و مفاه -۵دشوار است:  لیدل سه به
ک برناماه  يدر  یتداخل موضوعات فرهنگ -۹ یواژه نامه مصوب سازمان

اطالعاات   یو کارشناس یفه طبقه بندیکه وظ یمتخصص نبودن افراد -۴
 را دارند. 

 ککار  یحوزه خاص یت سازمان فقط رویریا نظام اطالعات مدیآ: هفته نامه

 ؟کند یم

 یباا ساامانده   تاوان  یما  تيريدن باه نظاام اطالعاات ماد    یرسا  یبرا
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آغاز باه کاار کارد و توساعه را باه       یاتیصف و عمل یها اطالعات حوزه
  ز گسترش داد.یسازمان ن یبانیپشت یها سمت حوزه

 ست؟یمشکل در موضوع اطالعات سازمان چن یتر مهم: نامههفته 

 IT ايا « اطالعاات  فنااوری طارح جاامع توساعه    »نکه ساازمان  ياول ا

Master Plan .ندارد 

، در یتوسط چاه کسا   ید بدانند چه کاريدست اندرکاران اطالعات با
 جاامع  ن ساواالت را فقاط طارح   يا د انجام شود. ايو چگونه با یچه زمان
م کناد. هام اکناون در ساازمان     ید ترسا توانا  یم اطالعات فناوری توسعه
وابساته   یها فناوریک و جامع به کل مقوله اطالعات و یستماتیس ینگاه

ک يا بار اسااس    یزيا ر برنامهاطالعات و  یبه آن وجود ندارد و واحدها
. اگار ساازمان بخواهاد باا     کنناد  یما ن کال نگار حرکات    ینظام باال دست

و  یزيا ر برناماه عاونات  ک مين حوزه وارد شود به يبهتر در ا یسازمانده
ه ياز دارد که ارتبا  دو ساو ین اطالعات فناوری ا مرکزياطالعات  فناوری

 یک ساو و از ساو  ياز  یت سازمانيريو مد یزير برنامهبا مباحث  یقیعم
 یهاا  ساازمان گار در  يد یشارفته دارد. از نگااه  یپ فناوریگر با مبحث يد
ساازمان باه    یها هيف سرمايچابک، اطالعات در رد یها سازمانشرو و یپ

د کنناده اطالعاات باه چشام     یا تول یماا باه واحادها    یند. وليآ یم شمار
م. مشکل دوم در بحث اطالعات ساازمان،  یکن یم نه بر نگاهيهز یواحدها

را هاا   ساتم ین سي)کارکنان( است. اگر شما قدرتمنادتر یر ساخت انسانيز
نداشاته   یزه کااف یا انگ یمااهر و دارا  یانانس یروین ید، ولیهم داشته باش

و  یفنا  یهاا  ر ساختيناکام خواهند ماند. البته ز در اجراها  ستمید، سیباش
  د دور داشت.يز از نظر نبایباند را ن یو پهنا یا شبکه
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 ؟ده شده استیدر افق رسانه د یاطالعات های نظام یا ساماندهیآ: هفته نامه

 یهاا  تيبوضوح آمده و جزو مامور ن مسئله مهم در افق رسانهيبله. ا
ر و یا اطالعات به نحاو فراگ  فناوری یریاست. بکارگ یزير برنامهمعاونت 

، یتيرياز در ساطوح ماد  یا ماورد ن  یهاا  ساتم یو توسعه س یموثر و طراح
کارآماد در   یهاا  و اتخااد روش  یسااز  برناماه قات و یو تحق یزير برنامه

 در سازمان.   یور بهرهجهت ارتقا  و بهبود 
چ ی، ها یناد يفراک يا ن است که در يد ايجد یزير برنامهنکته مهم در 

و  کناد  یم هیاز اطالعات را ته یند، بلکه هر واحد قسمتیب ینم بیز آسیچ
ک هام  ي یتيري. از نظر مدشود می ت اطالعات سازمانيموجب قوام و تقو

گار  يد و واحاد د یا کن یما  دیا تول ید. شاما اطالعاات  يآ یم به وجود يیافزا
 یديا اطالعاات جد هاا   نيا ناد ا يو برآ کند یم لیرا افزوده و تکم یموارد
و  یمشاکل اصال   شاود  مای  دیکه کامال با ارزش است. باز هم تاک شود می
که فاقد نگاه کاالن   یتيرياست و مد یانسان یرویر ساخت نيار مهم زیبس

سات،  ین یافزار سختو  ینیماش یها ستمینگر است. در واقع مشکل در س
 است. یانسان یها ستمیمشکل در س

 یکردهااايم کااه روین ابهااام را حاال کناايااد در ذهاان افااراد اياامااا با
چابک، پاسخگو و با انعطاا  را   یک به مقوله اطالعات، سازمانیستماتیس
ر يا از توسعه در سازمان معطو  باه توساعه ز   ی. بخش مهمدهد می دينو

 است و به قول موالنا: یه انسانيساخت سرما
 ن و دل استست بر جایبند بر پا ن

 مشکل اندر مشکل اندر مشکل است   

 



 
 
 

 سوم: بخش

 ذهن انفجار وبالگ یها ادداشتی نیعناو

 
 ديآ ینم آسان بدست صائب، سخن بانيگر

 رفتم سخن دنبال که بَس شد، قلم چون شَق د لم
 

 باه  نسابت  مساتقل  و متفاوت ،یمواز یفضا عنوان به یمجاز یفضا
ت تعاامال  و نظار  تبادلاز افراد است.  یاریبس یدل مشغول ،یواقع یفضا
ن فضاا  يجوان و فعال در ا یاجتماع یها هيبا سرما یاز وب اجتماع یناش

 گار  انیب یکیالکترون یمحتواز است. در حال حاضر یجان انگیجذاب و ه
 یهاا  یو صد البته دشاوار  .است محصول و دانش دیتول در نو یکرديرو

 ارتباطاات،  یگستردگ به توجه با امروز یایدن درز دارد! یخاص خود را ن
 ذره ريا ز یخااک  کاره  از یا گوشه هر درن فضا يدر ا یدیتول یمحتوا هر
 .دارد قرار یجهان وب نیب

. شاده اسات   یاناداز  راه ۵۴2۳از بهمن ماه سال « ۵ذهن انفجار» وبگاه

                                                                                                        
1. www.saeedrezaeian.ir 
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و  اميا ا فراخاور  باه  کاه  يیهاا  ادداشتي و ها یسينو موردها،  کوتاه نوشت
 بااولتن در د محتااوایاابااا هااد  تول حااهيقر و ذوق ساار از موضااوعات

 یبارا  ناد توان یما  منادان  عالقاه . است شدهد یا تولياقتباس و  یکیالکترون
. کنند مراجعه وبگاه ینترنتيا آدرس به مطالب اصل به یدسترس و مراجعه

موفق به کساب  ۵۴۲۵خ دوم اسفند يان ذکر است، وبالگ مزبور در تاريشا
  د.يگرد یسان رسانه مليجشنواره وبالگ نو یرتبه برتر از سو
منادر  در   یها ادداشتين يمهمتر یها از سَر عنوان یا دهيدر ادامه گز

 ده است.  يوبالگ در  گرد
 (۲۴آبان  ۹0)يیپاشا یمرتض دهيپد و رسانه عامل -
 (۲۴آبان  0؟)یستیک تا نگر خود در یساعت -
 (۲۴مهر  ۵۲)یز وسفي مالله به نوبل صلح زهيجا د؛يشو یم دهیشن -
 (۲۴ور يشهر ۹۲سکوت) در یشن یتابلوها -
 (۲۴ور يشهر ۳ما) یواقع نیسرزم -
 (۲۹ ید ۴6آواز) و ساز یمایس -
 (۲۹ ید ۹۱قمر) شبکه سیتاس و مایس و صدا -
 (۲۹ ید ۹۹روزگار) مردم احواالت اندر -
 (۲۹ ید ۵۳)یاجتماع یها شبکه و د ل لتریف -
 (۲۹آذر  ۵۱) ...سکوت قهیدق کي -

 (۲۹ بانآ ۵)یدولت یمجاز یفضا چیمارپ در خرد اسب -
 (۲۹مرداد  ۹۴بلند) یصدا با کردن تفکر ؛یسينو وبالگ -
 (۲۹خرداد  ۹2)یدموکراس چهارم رکن د،یام و ریتدب رسانه -
 (۲۹خرداد  0)...ردیبگ آرامش ات روح تا سيبنو -
 (۲۹بهشت يارد ۹۳آلمان) خیمون رنيبا باشگاه مسجد ساخت خبر -
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 (۲۹بهشت يارد ۹م)يریبگ یجد را نیزم یها ناله -
 مشاارکت  از موفاق  نموناه  کيا  ؛یملا  رسانه سانينو وبالگ مسابقه -

 (۲۵اسفند  ۹۵)یسازمان
 یناوآور  تيريمد ضرورت و یتيريمد یها چالش امروز، یها دغدغه -

 (۲۵ اسفند ۹6)رسانه سازمان در
 (۲۵اسفند  2نرم) قدرت دوم چهره و ۹6۵۴ اسکار آرگو؛ -
 (۲۵اسفند  ۳ها) رسانه در یسازمان یفراموش -
آذر  ۹۲) است؟ مانده یباق گريد روز دو فقط جهان انيپا به واقعا ايآ -

۲۵) 
 (۲۵آبان  ۴) انيری؛ عباس جهانگیونيزيتلو یتئاترها فرهنگ انتشار کتاب -
 (۲6نيفرورد ۴۵...)کُش فیضع یایدن -
 (۲6 مهر ۵2)یجالل اکبر یعل دکتر صحبت یپا -
 (۲6 بهمن ۹۹)باشد؟ داشته دوست را ما تيسا گوگل تا میکن چه -
 (۲6 بهمن ۲)رسانه سازمان درها  برنامه یابيارز -
 (22 نيفرورد ۹0..).نفت از بعد -
 (22 نيفرورد ۹6)یحاتم یعل ادي و لبخندها و هاکاش -
 (22 نيفرورد ۵۳)ديتهد اي فرصت ،شروندهیپ یا رسانه یفضا -
 (22 نيفرورد ۵۵... )ها یدوست ستگاهيا نوروز، -
 (22 بهشتيارد ۹۳) (CYRUS THE GREAT)بزرگ کوروش تيريمد -
 (22 بهشتيارد ۹۴)نیدورب مقابل در مرگ -
 (22 بهشتيارد ۴)باد یگرام نیزم روز... ها ینیزم یآها -
 (22 خرداد ۱)شود مین عاشق هرگز حسود -
 (22 ریت ۹۱)يیبایشک خسرو یخاموش سالگرد کرد ادي -
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 (22 ریت ۵۴) (cyber ware) یانتخابات بريسا یفضا در زيگر و جنگ -
 (22 مرداد ۳)(Media Ethics) یا رسانه اخالق -
 ۳)گذشاته  دهاه  ساه  در ونيا زيتلو یاسا یس یها برنامهن يتر نندهیب پر -

 (22 مرداد
 (22 وريشهر ۹۱) یخراسان هنرمندان جمع در یافطار -
 (22 وريشهر ۳) سرش گل با آهسته و کارمند روز -
 (22 مهر ۹6) ها انسان یساز یغن -
 (22 آبان ۱) (ع)رضا امام با دل ساده یمشهد کي دل درد -
 (2۳بهمن  ۹6انقالب ) یسالگ یس در یمل رسانه یوهایآرش يیبازگشا -
 (2۳اسفند  ۹0) بهار از یخواستگار -
 يیبهاا  خیشا  یونيا زيتلو مجموعاه  در یدیساع  رضا با داريد نيآخر -

 (2۳ اسفند۵۲)
 (2۳اسفند  ۳مختارنامه) یونيزيتلو اليسر ساخت مراحل از ديبازد -

 



 
 
 
 

 :چهارم بخش

 یارک سوابق و ها تیمسئول

 
 
 نداد گانيرا به فلک را دمیسف یمو

 ام دهيخر یجوان نقد به را رشته نيا
 

 یو عمل یتجارب علم و شهياند وسعت ها، دگاهيد است مبرهن آنچه
اعام از   یکاار  یحضاور فعاال در واحادها    در شاه يل شده افراد ریتحص
خادمت   یهاا  ق داشته است در سالیدارد. نگارنده توف یو صنعت یخدمات

را  یکارده و خادمات   یران ارشد و دلساوز، تجرباه انادوز   يدر محضر مد
 یاقدام شده در بخش دولتا  یها پروژه ها، تیاز مسئول یعرضه دارد. برخ

 هاا  ساازمان  یبرگزار شده برا یآموزش یها و کارگاهها  ، دورهیو خصوص
 ده است.  يدر  گرد
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  یتیریسوابق مد وها  تیمسئول

/  یاست جمهاور يژه و امور اسناد نهاد ريرخانه ویل دبکريمشاور مد -
 ۵۴۳۹-۴سال 

ع يز صانا یا )سااخت و تجه رو یرات نیت تعمکشر کیمشاور انفورمات -
 ۵۴۳۳ – 0ران( / سال يا یروگاهین

رو / یا رات نیت تعمکشر یو فن یادار های نظام یته بررسیمکمسئول  -
 ۵۴۳۱سال 

/  یفرهنگستان زباان و ادب فارسا   یسينو انه گروه فرهنگيمشاور را -
 ۵۴۳2سال 

 کیاال انفورماتکاااداره  یهااا ن روشيت اسااتانداردها و تاادويريمااد -
 ۵۴۳2ما / سال یسازمان صدا و س

تهاران /   یشاهردار  یهنار  یسازمان فرهنگا  کیس اداره انفورماتیرئ -
 ۵۴2۹-۴سال 

ساتاد مباارزه باا ماواد مخادر نهااد        یت پروژه تحول ساازمان يريمد -
   ۵۴2۴سال  / یاست جمهورير

ساازمان توساعه    یتجاار  یزيا ژه و قائم مقام دفتر برنامه ريار ویدست -
   ۵۴2۱-0ران/ سال يتجارت ا

سازمان  یابيبازار و بازار یمعاونت بررس ۵۴2۱نمونه سال سرپرست  -
  رانيتوسعه تجارت ا

و نظارت صادا   یزياطالعات معاونت برنامه ر فناوریر خدمات يمد -
 ۵۴20-2ما/ سال یو س

   ۵۴2۲-۲6ما / سال یر خدمات آموزش و پژوهش معاونت سيمد -
   ۵۴۲6-۲۵/ یمجاز یها معاونت رسانه یزير اطالعات و برنامه ريمد -
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 یزيا اطالعات و برناماه ر  یندگيعملکرد نما یابيکسب رتبه اول ارز -
 ۵۴۲6سال  (/ی)معاونت رسانه مجازمستقل

اطالعاات معاونات برناماه     فناوریاطالعات اداره کل  یر معماريمد -
   ۵۴۲۹-۲۴سال  و نظارت/ یزير

ج یمرکز بس یسين جشنواره وبالگ نویداوران اول ئتیهدر  تيعضو -
 ۵۴۲۵/ اسفند یرسانه مل

تاال  یجيد یهاا  جشنواره رسانه نیسوم یراهبرد یت در شورايعضو -
 ۵۴۲۴ آذر/ تهران یگانه شهردار ۹۹مناطق 

 نارها یو سم یتخصص یها دوره

 سااال/  SGS مؤسسااه/  ISO 9000 یاسااتانداردها یآموزشاا دوره -
۵۴۳۳   

 تار کد/  یصانعت  ارخانجاات ک در یاربردک یروانشناس یآموزش دوره -
   ۵۴۳۳ سال/  یساعتچ محمد

 تيريماد  آماوزش  سازمان/  آن یاربردهاک و نترانتيا یآموزش دوره -
 ۵۴۳0 سال/ یصنعت

 اطالعااات فناااوریحااوزه  یتجااار طاارح هیااته یدوره آموزشاا -
(IT Business Plan) /۵۴2۹ سال/ شيرو یالملل نیب مؤسسه 

 مؤسسااه( / CSM) انيمشااتر تيرضااا یریااگ اناادازه یآموزشاا دوره -
 ۵۴2۴ سال/ تیفیک راهبران

 /رانيا کیانفورمات گسترش تکشر/ اطالعات یمعمار یآموزش دوره -
   ۵۴2۳سال

 ۵۴2۱ سال/ عيصنا هفته یسراسر شيهما نیدوم یآموزش کارگاه -
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 ۵۴20مجدد/ سال  یمهندس یدوره آموزش -

 ۵۴20اطالعات و ارتباطات/ سال  فناوری یابيبازار ینار آموزشیسم -

 ۵۴20در رسانه/ سال  ITر یتاث یدوره آموزش -
   ۵۴2۳/ سال یاتیعمل یزيبودجه ر یدوره آموزش -

 یشرو و حضاور در فضاا  یپ یها سازمان یالملل نیبن کنفرانس یسوم -
    ۵۴2۳/ سال یتجارت جهان

/ ساال  یاجتمااع  یهاا  م در شابکه یو مفاهها  کیتکن یکارگاه آموزش -
۵۴2۲ 

 ۵۴2۲/ سال یمجاز ین در فضايت نويريمد یکارگاه آموزش -
 ۵۴2۲/ سال یمجاز یدر فضا یبرانداز یها مدل یکارگاه آموزش -
 ۵۴۲6 سال/ رسانه یمهندس کنفرانس نیچهارم یآموزش کارگاه -
 ۵۴۲6 سال/ تيريمد یالملل نیب کنفرانس نینهم -
 ساال / هماراه  تلفن و کیالکترون شهروند یالملل نیب کنفرانس نیدوم -

۵۴۲۹ 
ان مشاغل حسااس/  يران و متصديمد ی هژيحفاظت، و یدوره آموزش -

    ۵۴۲۴سازمان حراست کل کشور/ سال 

  ییاقدامات اجرا

 تکشاار یاتیااعمل و یادار یهااا سااتمیس یساااز ادهیااپ و یطراحاا -
 ۵۴0۲-۳۵ سال/  کیترونکال.اچ.ام.یا

 دهکدانشا  یآموزشا  معاونات  جامع نظام ونیزاسیانکم ناظر ارشناسک -
 ۵۴۳۵-۴سال/یآموزش معاونت/ مایس و صدا

 و صادا  سازمان در زهیانکم یها ستمیس مستندات یطراح میت مسئول -
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 ۵۴۳۹ سال/  مایس
 و ویآرشا  زکا مر/  مایسا  و صدا دهکدانش لمیف ویآرش ستمیس یطراح -

 ۵۴۳۹ سال/  یریفراگ
 ساازمان  ورزش آماار  و یاطالعاات  کبانا  ساتم یس یساز ادهیپ مسئول -

 ۵۴۳۴ سال/ ۴ و ۵ هکشب ورزش گروه/ مایس و صدا
 ساازمان  خبار  پخش هيريتحر پروژه یساز برنامه و یطراح میت عضو -

 ۵۴۳۴-۳ سال/یاسیس معاونت/ مایس و صدا
( PM) رانهیشاگ یپ ینگهدار و راتیتعم ستمیس یساز ادهیپ و یطراح -

 ۵۴۳۱ سال/ 
 یاتیا عمل و یاطالعاات  یها ستمیس جامع نظام یساز ادهیپ یانسنجکام -

 ۵۴۳۱ سال/  مایس و صدا یفن معاونت حوزه
 يای اجرا معاونات  ونیزاسا یانکم یشانهاد یپ طرح ارائه و یانسنجکام -

 ۵۴۳0سال/ یجمهور استير نهاد/ جمهور سیرئ
 فرهنگساتان /  یفارس زبان واژگان جامع نظام یساز ادهیپ میت مسئول -

 ۵۴۳0 سال/  یفارس ادب و زبان
 سیرئا  میتصام  بانیپشات  و یرساان  اطاالع  نظام یشنهادیپ طرح ارائه -

 ۵۴۳۳ سال/  یگروه ارک/  جمهور
 اسات ير نهااد /  یرنفتا یغ صاادرات  یرساان  اطاالع  نظاام  هیا اول طرح -

 ۵۴۳۳ سال/  یجمهور
 ساال /  مایسا  و صادا  سازمان یانبارها جامع نظام النک یطراح ارائه -

۵۴۳2 
 صادا  سازمان کیانفورمات جامع نظام يیاجرا یسامانده پروژه مسئول -

 ۵۴۳2 سال/  مایس و
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/  مایسا  و صدا سازمان یکیانفورمات یها طرح نامه نظام پروژه مسئول -
 ۵۴۳2 سال

 یالدیما  ۹666 ساال  در وتریامپکا  خيتار لکمش یارشناسک و قیتحق -
(Y2K / )۵۴۳2 سال 

 صادا  ساازمان  الملل نیب معاونت جامع نظام ونیزاسیانکم پروژه ريمد -
 ۵۴۳۲ سال/  مایس و

 مؤسساه /ارتباطاات  و هنر فرهنگ، یپژوهش مؤسسه ساختار یطراح -
 ۵۴۳۲ سال/گستر دانش درخت مشاوره

 یخاودرو  ژهيو خدمات يیاجرا یها دستورالعمل نيتدو پروژه ريمد -
 اماداد  تکشار /  گساتر  داناش  درخات  مشاوره مؤسسه/  ایپرش پژو

 ۵۴26 سال/  خودرو
 مااس تکشاار کیااانفورمات جااامع نظااام طاارح هیاااول یساانج انکااام -

 ۵۴2۵ سال/  ناسامانهیت تکشر/  رمانک سرچشمه
 يیغاذا  ماواد  تکشار  یبازرگاان  و فروش ستمیس یطراح و شناخت -

 ۵۴2۵ سال/  ناسامانهیت تکشر/  مائده
/  دبانوکا  يیغاذا  ماواد  تکشار  فاروش  ساتم یس یطراح و شناخت -

 ۵۴2۵ سال/  ناسامانهیت تکشر
 ساازمان  یفنا  معاونات  یادار ونیاتوماس نظام یشنهادیپ طرح نيتدو -

 ۵۴2۵ سال/  مایس و صدا
 ساازمان  یادار ساعت از بعد نانکارک حضور اثرات طرح یارشناسک -

 ۵۴2۹ سال/گستر دانش درخت مشاوره مؤسسه/یرانیشتک و بنادر
 یرانیشات ک ساازمان  کیا انفورمات تيريماد  طارح  سيناو  شیپ نيتدو -

 ۵۴2۹سال/گستر دانش درخت مشاوره مؤسسه/ادیبن
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 تکشار /  پايساا  تکشار  اریس امداد خدمات زهیانکم ستمیس یطراح -
 ۵۴2۹ سال/  ناسامانهیت

 یهنار  یفرهنگا  ساازمان  سااختار  یطراحا  یارشناسا ک میتا  مسئول -
 ۵۴2۴ سال/  تهران یشهردار

 یهنار  یفرهنگا  ساازمان  یادار ونیاتوماسا  یهااد  میت عضو و ریدب -
 ۵۴2۴ سال/  تهران یشهردار

 شارکت  یاتیا عمل یهاناد يفرا مجادد  یمهندس پروژه ناظر کارشناس -
   ۵۴2۴ سال/  بُرجاس مشاور/  پايسا گستر سازه

 گاردش  و رخاناه یدب ونیاتوماسا  افازار  نارم  نشيگز پروژه یارشناسک -
 ۵۴2۳ سال/ ارشاد وزارت اسناد

 سااازمان( TIS) یتجااار اطالعاات  سااتمیس یاناداز  راه پااروژه ريماد  -
   ۵۴2۱ سال/  رانيا تجارت توسعه

 فناااوریمشااارکت در کارشناساای طاارح مطالعاااتی احااداث پااارک   -
 ۵۴20ای/ سال  های رايانه بازی

 یونيا زيشابکه تلو  یها ستمیالت و سیتشک یپروژه طراح یکارشناس -
 ۵۴۲۵بازار/ سال 

گاذاری تولیادات فضاای     هاای نارش   دبیری کارگروه تدوين شاخص -
 ۵۴۲۵مجازی/ سال 

 ساال / یساازمان  یهاا  گااه  ت وبیمطلوب یابيارز یها شاخصن يتدو -
۵۴۲۴ 
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  نارهایارائه مقاالت به سم

 بارق  صانعت  در اطالعاات  ینولوژکت شيهما نیششم به مقاله ارائه -
 ۵۴۳0 تهران سال/ یفن و یعلم مقاالت سوم رتبه احراز و رانيا

 وزارت/  فرهناگ  و یرساان  اطاالع  یالمللا  نیب شيهما به مقاله ارائه -
 ۵۴۳۲ تهران سال/  یاسالم ارشاد و فرهنگ

 ۵۴2۵ سال تهران / اشتغال و اطالعات فناوری نقش شيهما به مقاله ارائه -
 ۵۴2۳ سال زيتبر/  توسعه و یور بهره یمل شيهما به مقاله ارائه -
ره يا جز/  (ITEXش)یکا  کیترونکال شهر شيهما نیاول به مقاله ارائه -

 ۵۴2۳ ش سالیک
و احراز رتباه برتار    تيريمد یالملل نیب نفرانسک نیارائه مقاله به نهم -

 ۵۴۲6سال / تهرانیدر کار گروه رسانه مل
ما/ یجناگ نارم/ دانشاکده صادا و سا     ش رسانه و يارائه مقاله به هما -

 ۵۴۲6تهران سال

 س شدهیتدر یآموزش یها دوره

   یسازمان یهانديفرامجدد  یو مهندس یطراح -
 (Enterprise Engineeringسازمان) یمهندس -
 تيري( در توسعه مدITاطالعات) فناورینقش  -

 یتحول سازمان -
 ها دات و فرصتي؛ تهدیاجتماع یها ، شبکهیمجاز یفضا -
 یا انهيرا یها یباز جنگ نرم و -

 یسازمان یها ت وبگاهیمطلوب یها ان شاخصیب -
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 3123 سال

 همایش تجلیل از خالقان آثار پژوهشی برتر رسانه ملی

 

 3120سال 

 (یمجاز یافق رسانه )فضا ین نشست سراسریست و چهارمیب
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 3120سال 

ریزی سازمان  مراسم تقدیر از نمایندگی های برتر اطالعات و برنامه
صدا و سیما

 

 3123سال 

 یسان فعال رسانه ملیر از وبالگ نویمراسم تقد



 202/ ی و سوابق کار ها تیمسئول :چهارمبخش  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 3135سال 

 رانیر از کارکنان نمونه سازمان توسعه تجارت ایمراسم تقد
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 ریزی و نظارت با ریاست سازمان دیدار مدیران معاونت برنامه

 3136 ماه آبان جم؛ جام تهران، – صدا و سیما

  -ریزی سازمان صدا و سیما و برنامه گردهمایی مدیران اطالعات

 3136سال  ؛زیباکنار
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	بسترسازی نظام اداری سازمان

	نظامهای اطلاعاتی و سازمان(بخش چهارم)
	فرهنگ آموزش، معاونت سیاسی، سال دوم، شماره 24 تیر 1379
	اشاره:
	موضوع جزایر اطلاعاتی
	طرحهای جامع نرمافزاری سازمانها
	کاربردها و ضرورت وجود نظامهای جامع (یکپارچه)

	نظامهای اطلاعاتی و سازمان(بخش پنجم)
	فرهنگ آموزش، معاونت سیاسی، سال سوم، شماره 25 مرداد 1379
	پیش درآمد
	مشکلات از زاویه دید مسئولین انفورماتیک سازمانها
	موانع و مشکلات در طرحهای جامع انفورماتیکی

	نظامهای اطلاعاتی و سازمان(بخش آخر)
	فرهنگ آموزش، معاونت سیاسی، سال سوم، شماره 26 شهریور 1379
	اشاره
	ضرورت رشد کارکنان بخش فناوری اطلاعات سازمانها
	سازماندهی نیروی انسانی پروژههای نظام اطلاعات
	منابع

	جُستاری در نظامهای اطلاعرسانی و نقش آن در توسعه
	اولین همایش بینالمللی نقش اطلاعرسانی در توسعه فرهنگی؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 20 و 21 دی ماه 1379
	نشریه فرهنگ آموزش، معاونت سیاسی، سال اول، شمارههای 6 تا 11 سال 78-1377(با اضافات منتشر شد)
	همایش شهرهای الکترونیک و اینترنتی؛ جزیره کیش، کار گروه رسانه ملی، سال 1381
	مهندس سعید رضائیان، کارشناس فناوری اطلاعات
	چکیده
	تعریف اطلاعات
	نظامهای اطلاعرسانی
	دسته اول: نظام اطلاعرسانی فراگیر (بینالملل)
	دسته دوم: نظام اطلاعرسانی ملی
	دسته سوم: نظامهای اطلاعرسانی منطقهای
	دسته چهارم: نظام اطلاعرسانی محلی

	زیرساختهای نظامهای اطلاعاتی
	مراکز اطلاعرسانی
	قابلیتهای عمومی شبکههای اطلاعرسانی
	تابلوی اطلاعات الکترونیک (BBS: Bulliten Board System)
	شبکهی اطلاعرسانی جهانی: اینترنت
	شبکه اینترانت
	رسانههای متعامل (Interactive Media)
	نقش اطلاعات و اطلاعرسانی در توسعه
	موقعیت ایران در عصر ارتباطات
	وضعیت موجود اطلاعرسانی کشور
	منابع

	مسائلی چند در زمینه مشکلات طراحی نرمافزار «رویکردی به شیوه نمونهسازی سریع»
	احراز رتبه سوم مقالات علمی و پژوهشی
	ششمین همایش تکنولوژی اطلاعات در صنعت برق ایران؛ 17 و 18 تیر سال 1376
	مهندس سعید رضائیان، مشاور انفورماتیک شرکت تعمیرات نیرو (صنایع نیروگاهی ایران)
	چکیده
	خصیصههای فرایند نمونه سازی سریع
	مشکلات نمونه سازی سریع
	منابع


	بخش دوم: مصاحبهها
	مواجهه با فضای مجازی همراه با آگاهی
	گفت و گوی ویژه نامه معاونت رسانه مجازی با سعید رضائیان مدیر اطلاعات و برنامهریزی
	نشریه فراتر از رسانه، سال ۱۳۹۰
	ضمن تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادهاید، به عنوان اولین سئوال مجموعه عملکرد و فعالیتهای اخیر معاونت رسانه مجازی (در سالی که گذشت)، به عنوان معاونتی که اخیراً از سوی سازمان صدا و سیما راهاندازی گردیده را چگونه ارزیابی مینمایید.
	با توجه به نقش برنامهریزی و حوزه تحت مدیریت جنابعالی، این معاونت چه اهدافی را برای آینده خود ترسیم نموده است؟
	به نظر شما، این معاونت در چه حیطههایی میتواند علی رغم هجمه رسانهای بر علیه کشور ما، به مقابله و فعالیت بپردازد؟
	به نظر شما کارایی و اثربخشی فعالیتهای رسانه در فضای وب را چگونه ارزیابی میکنید؟
	به نظر شما کارایی و اثربخشی فعالیتهای رسانه در فضای وب را چگونه ارزیابی میکنید؟
	به نظر شما کارایی و اثربخشی فعالیتهای رسانه در فضای وب را چگونه ارزیابی میکنید؟
	معاونت رسانه مجازی در حیطه برنامهریزی و فعالیتهای خود در حوزه طرح و برنامه تا چه اندازه به موضوع جنگ نرم توجه داشته است؟ و تا چه اندازه میتواند در مسیر استفاده از فضای مجازی و بهرهگیری از رسانهها حرکت نماید؟
	در آخر اگر مطلبی لازم میدانید که در جایگاه نظری و کاربردی به بحث مقابله و ایستادگی در نبرد نرم یاری میرساند، بیان دارید.

	صدا و سیما و آینده فضای مجازی
	گفت و گوی دکتر امیر دبیری مهر با مهندس لطف الله سیاهکلی معاون رسانه مجازی سازمان صدا و سیما؛ مهندس سعید رضائیان مدیر اطلاعات و برنامهریزی و دکتر حسن نجفی سولاری مشاور عالی معاونت
	نشریه افق رسانه، شماره 90 اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰
	دکتر دبیری مهر: با تشکر از حضور معاون محترم رسانه مجازی و مدیران و صاحب نظران حوزه فضای مجازی در این میز گرد، ضمن اشاره به این مطلب که به نظر میرسد اساساً شکل گیری معاونت رسانه مجازی معطوف به نگاه به آینده فضای رسانه وکشور بوده است این سؤال ممکن است ...
	دکتر دبیری مهر: در اینجا دو سؤال مکمل پیش میآید یکی اینکه چرا ما یعنی رسانه، با تأخیر وارد این عرصه شدیم؟ آیا این تأخیر در کار امروز و جهت گیریهای فردای ما تأثیرگذار نیست؟ مسئله دوم بررسی برخی از ذهنیتها و پیش فرضهایی است که درکشور ما و در میان مد...
	دکتر دبیری مهر: منظور من از طرح مسئله تأخیر در ورود به عرصه فضای مجازی، بحث تولید محتوا در این فضاست نه تأخیر در استفاده از فناوری و هنوز هم معتقدم ما به عنوان یک رسانه در سطح ملی و بینالمللی در حد و اندازههای واقعی خودمان نیستیم. اساساً فضای رسانه...
	دکتر دبیری مهر: بحثهایی مطرح شد که جای توضیح و تفصیل و سؤال دارد، ولی ما میخواهیم فعلاً درمورد فضای صدا و سیما و نگاه به آینده رسانه بحث کنیم. در حال حاضر مخاطب رادیو و تلویزیون تکلیفش با رادیو وتلویزیون روشن است: رادیو را روشن میکند وگوش میدهد و ...
	دکتر دبیری مهر: آیا معاونت رسانه مجازی زمان بندی مشخصی برای رسیدن به اهدافش دارد؟ با توجه به این که در فضای رقابت رسانهای با مشکل مواجه هستیم باید زمان متقضی برای این کار در نظرگرفته شود. آنچه از این گفتگو برداشت میشود این است که معاونت رسانه مجازی ...
	دکتر دبیری مهر: درجلسه اخیر افق رسانه آقای مهندس ضرغامی بحث مزیتهای رسانه ملی را مطرح کردند ولی عمدتاً این مزیتها ناظر بر رسانههای سنتی یعنی رادیو و تلویزیون بود. در حوزه فضای مجازی عملکرد معاونت رسانه مجازی برای ایجاد مزیت چگونه خواهد بود؟ با توجه...
	دکتر دبیری مهر: این که من معتقدم که سازمان در گذشته زیاد موفق نبوده به این خاطر است که انتظار مخاطب از رادیو و تلویزیون این است که اولاً بتواند به آرشیو برنامهها از طریق اینترنت دسترسی داشته باشد، دوماً بتواند اطلاعات مورد نیازش را در ارتباط با برنام...

	نقش پژوهش در زنجیره ارزش رسانه
	گفت و گوی خانم جعفری خبرنگار دبیرخانه جشنواره خالقان آثار برتر پژوهشی سازمان صدا وسیما با سعید رضائیان؛ بهمن ماه سال 1390
	خبرنگار: جنابعالی در حا ل حاضر جایگاه پژوهش را در رسانه ملی چگونه ارزیابی میکنید؟
	خبرنگار: در شرایط موجود حضور پژوهش در کدام بخش از رسانه ملی پر رنگتر است؟ قبل و بعد از آنتن
	خبرنگار: ضرورت پژوهش را در کدام بخش از رسانه ملی بیشتر احساس میکنید؟
	خبرنگار: با توجه به مسالهای به نام ضرورت آنتن وضعیت پژوهش برنامهای را در رسانه ملی چگونه ارزیابی میکنید؟
	خبرنگار: آیا بین تولید و پژوهش شکافی احساس میکنید در صورت مثبت بودن در پاسخ چه راه حلی برای رفع این شکاف پیشنهاد میکنید
	خبرنگار: بودجه پژوهشی سازمان و نحوه توزیع آن را چگونه ارزیابی میکنید؟
	خبرنگار: با سپاس از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

	یکپارچگی جزایر اطلاعاتی
	گفت و گوی رضا استادی با سعید رضائیان، مدیر فناوری اطلاعات حوزه برنامهریزی و نظارت سازمان
	نشریه افق رسانه، شماره 66 دی ماه سال 1388
	درآمد
	افق رسانه: مقولة اطلاعات و نقش آن در تصمیم سازی و تصمیمگیری از چه زوایایی برای سازمان صدا و سیما اهمیت دارد؟
	افق رسانه: به نقش اطلاعات در تصمیمگیری اشاره کردید. حجم اطلاعاتی که در بخشهای مختلف صدا و سیما وجود دارد بسیار گسترده است. نحوة عرضه این اطلاعات چگونه باید باشد که به تصمیمگیری صحیح منجر شود و اطلاعات آنقدر زیاد نباشد که استفاده کنندگان را سردرگم کند؟
	افق رسانه: مشکل مهمی که اغلب طراحان نظامهای اطلاعاتی با آن مواجهاند این است که اطلاعات، در سه مقطعی که به آن اشاره شد؛ سیر درستی ندارد. جایی که انتظار داریم اطلاعات پایه درستی را تولید کند این اتفاق درست نمیافتد و جایی که باید پردازشهای بازتولید ا...
	افق رسانه: آیا شما برنامهای برای متحد کردن این جزایر اطلاعاتی دارید؟
	افق رسانه: بد نیست دربارة ضرورتهایی که سبب شد به سمت طراحی این نظام اطلاعاتی جامع بروید بیشتر توضیح دهید.
	افق رسانه: در بحث پردازش دقیق اطلاعات در حوزههای علوم اجتماعی اختلاف نظر فراوانی با حوزههای صنعتی وجود دارد. مثلاً در مورد تولید قطعه صنعتی نظریات بسیار محدود و مشخص است، اما دربارة تولید برنامههای خبری ممکن است به تعداد افراد دیدگاههای متفاوت وجو...
	افق رسانه: مهمترین مشکل شما در طرح ساماندهی اطلاعات چیست؟
	افق رسانه: البته گستردگی فعالیتهای سازمان هم از جمله مشکلات است.
	افق رسانه: نسبت این طرح با افق رسانه را چگونه تشریح میکنید؟
	افق رسانه: شاید به این علت که اطلاعات هیچ گاه به شکل منظم در اختیار آنها قرار نگرفته است.
	افق رسانه: آیا این اطلاعات در قالب یک سامانه قابل دسترسی است؟
	افق رسانه: تجربة چنین شیوهای در کدام سازمانها انجام شده است؟
	افق رسانه: آیا احتمالاً این برنامه در آینده به بخشهای دیگر هم تسری پیدا میکند؟


	سیستم اطلاعات مدیریت
	گفت و گوی محمد نصیری با سعید رضائیان، مدیر خدمات آموزش و پژوهش معاونت سیما و مهدی نیکخو مدیر آموزش معاونت برنامهریزی و نظارت
	هفته نامه صدا و سیما، شماره 747- چهارم مهر ماه سال 1388
	درآمد
	هفته نامه: سیستم اطلاعات مدیریت چه هدفی را دنبال میکند؟
	هفته نامه: دلایل و ضرورتهای برنامهریزی حوزه فناوری اطلاعات چیست؟
	هفته نامه: به نظر شما تجربه سازمانی ما در استقرار نظام اطلاعات مدیریت چه توفیقاتی داشته است؟
	هفته نامه: ما در سازمان همایشهای مختلفی میبینیم و در آن آمارهای بزرگی میدهند که ما در سال گذشته در فلان مبحث اینقدر ساعت برنامه تولید کردهایم، آیا واحدی در سازمان هست که درستی این آمارها را بررسی کند؟
	هفته نامه: آیا نظام اطلاعات مدیریت سازمان فقط روی حوزه خاصی کار میکند؟
	هفته نامه: مهمترین مشکل در موضوع اطلاعات سازمان چیست؟
	هفته نامه: آیا ساماندهی نظامهای اطلاعاتی در افق رسانه دیده شده است؟
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