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  مقاله پذيرش شرايط
 و،  فارسـي  زبـان  بـه ،  فـصلنامه  قالب ، در »ونيزيتلو ويراد« پژوهشي ـ علمي هينشر

 راديـو  حوزه در كه را يمقاالت فصلنامه نيا. شود مي منتشر،  انگليسي هاي يدهكچي  حاو
 بـه  پژوهـشي  و آموزشـي  كرديرو با ، و  يا رسانه مطالعات نهيزم در ژهيو به،  تلويزيون و

  .پذيرد مياند،  درآمده ريتحرة رشت
  
  مقاله ارسال و تهيه در ضروري اتكن

 چـاپ  خارجي يا داخلي هاي نشريه از كي هيچ رد،  اين از پيش نبايد يارسال مقاله .1
 .باشد شده

 تمـاس  او بـا  و اسـت  رابـط  نويـسنده  برعهده،  مؤلفان ديگر حقوق حفظ مسئوليت .2
 و نويـسندگان  بـين  دعاوي قبال در مسئوليتي،  فصلنامه. شد خواهد اتبهكم يا گرفته
 .ندارد مراجع و ها سازمان ساير و نويسندگان نيز

 منـابع  ازي  ريـ گ بهـره  رو نيـ ا اسـت، از   تأكيد مورد روز به و ديدج منابع از استفاده .3
 . كند يم كم را مقاله زشيپذ احتمال محدود وي ميقد

، هـا  سـازمان  و هـا  دانشگاه پژوهشي هاي طرح يا ها نامه پايان از برگرفته هاي مقاله در .4
 و ربوطم سازمان يا دانشگاه،  مشاور و راهنما استادان نام،  پژوهش انجام تاريخ ركذ

 .است ضروري اعتباري و مالي منابع
، ارزيـابي  بـراي ،  تحريريـه  هيئـت  يسـو  از اوليه پذيرش از پس يدريافت هاي مقاله .5

 بدون،  مقاله موضوع ةزمين در ارشناسك و نظر صاحب داوران از نفر دو به مك دست
 به منوط و داوران نظر براساس نهايي پذيرش. شد خواهند ارسال،  نويسنده نام ذكر

 .است تحريريه هيئت موافقت
. نـد ك اصـالح  را ابـان يارز سـوي  از يپيـشنهاد  موارد يتمام است موظف نويسنده .6

، مقاله و نيست مقاله پذيرش منزله به،  نويسنده سوي از پيشنهادي اصالحات اعمال
 .شد خواهد ارزيابي يموضوعة حوز ابانيارزي سو از ديگر بار



 ا يـ  جـه يه، نت يـ ته در تيخالق و منابع، ابتكار  دنبو روز به از كهي  تمقاال استي  هيبد .7
 انتخـاب ي  براي  باالتر ازيامت از باشند برخورداري  علمي  مند روش وي  كاربرد جينتا
 .بود خواهند برخوردار چاپ و

 هـاي  ديـدگاه  و اسـت  آن نويـسندگان  يـا  نويـسنده  برعهـده  مقاله علمي مسئوليت .8
 .نيست فصلنامه ديدگاه لزوماً مقاالت نويسندگان

، بـر  )B Lotus 13 (13لوتـوس   ، با قلم بي)Wordدر محيط (متن كامل مقاله بايد  .9
 بـين   (Single) از هـر طـرف، فاصـله يـك           3هـا      با رعايت حاشيه   A4روي كاغذ   

 : ارســال شــود  و بــه نــشاني پــست الكترونيكــي فــصلنامه    ســطرها، تايــپ 
rtuquarterly@iribu.ir:Email  

 و اسـت  آزاد مقـاالت  ويرايش و تلخيص،  رد ،پذيرش در ونيزيتلو ويراد فصلنامه . 10
  .شد نخواهند مسترد رسيده مقاالت

 پذير انكام آن نهايي پذيرش از پيش،  فصلنامه در مقاله انتشار و رشيپذ نامه صدور . 11
  .نيست

 .است مجاز مأخذ ركذ با ونيزيتلو ويراد فصلنامه مطالب از استفاده . 12



  
  

  مقاله تنظيم راهنماي
 تنظـيم  زيـر  الگـوي  براساس را خود ةمقال،  شود مي رخواستد محترم نويسندگان از

  : نندك
  .استي ضرور مسئولة سندينو نام مؤلف، درج نفر دو از شيبي داراة مقالي برا

، )انگليـسي  و فارسي زبان دو به ( مقاله عنوان شامل بايد عنوان صفحه .اول صفحه
 درجـه  همـراه  بـه ،  )هـشگران پژو (پژوهشگر يا) نويسندگان (نويسنده خانوادگي نام و نام

 .باشد مؤلف نشاني و تماس تلفن، )Email (يكترونيكال پست نشاني، علمي
) واژه 5 ا يـ  4 (ليديك واژگان همراه به مقاله انگليسي و فارسي يدهكچ شامل. يدهكچ
، پـژوهش  هـدف  از اي خالصـه  بيـانگر  و لمهك 300 در ثركحدا بايد مقاله يدهكچ. است
 .باشد گيري جهنتي و ها يافته، روش

 مبـاني  و پـژوهش  ةپيـشين ،  پژوهش انجام ضرورت و مسئله بيان دربردارنده. مقدمه
 و اسـامي  تمـامي  اسـت  الزم. اسـت  پـژوهش  هـاي  فرضـيه  يا ها پرسش،  اهداف،  نظري

. شـود  آورده التـين  صورت به،  زيرنويس در و فارسي زبان به،  متن در،  التين اصالحات
 كم( ،  مثال براي. شوند تنظيم APA شيوه به بايد،  تنيم درون ارجاعات ليه، ك ضمن در
 مفهوم، اصالح هك صورتي در). 7: 1383، يوسفي (يا) 57: 1382، اجاللي ترجمه، وئيلك
 هـا  نوشت پي. شود آورده نوشت پي عنوان به مقاله پايان در،  دارد توضيح به نياز مطلبي يا
 .شود مي مشخص پرانتز داخل شماره با متن در

...) و ياديـ بن،  ياسـناد ،  ياكتشاف،  يشيمايپ(پژوهش نوع بخش نيا در .ناسيش روش
ي بـرا . اسـت  خـود  مختص يها روش و ابزار يريكارگ به و آن يشناس روشة  كنند نييتع

، گيـري  نمونـه  روش،  آمـاري  ةجامع،  پژوهش طراحي ةدربردارندي  شيمايپ پژوهش مثال
 .هاست داده تحليل و تجزيه هاي روش و پژوهش ابزار، نمونه حجم برآورد

 ازيـ ن صـورت  در و پـژوهش  هـاي  يافتـه  گـزارش  شامل بخش اين .ها يافته گزارش
 .است لكش يا و نمودار، جدول از استفادهپژوهش، 
، پـژوهش  هـاي  فرضـيه  يـا  پرسـش  بـه  باتوجـه ،  بخش اين در .گيري نتيجه و بحث



 مـورد ،  ديگـر  مشابه يها شپژوه هاي يافته با نتايج،  شوند مي تبيين و ارائه مهم هاي يافته
 هـاي  جنبـه  و تحليـل ،  ديگـران  هاي يافته با تشابه يا تفاوت علل و گيرند مي قرار مقايسه

 و مطـرح ،  وجـود  صـورت  در جديـد  هـاي  فرضـيه . شوند مي بيان پژوهش بديع و مهم
 .شوند مي ارائه بحث پايان در پيشنهادها
  : التين و فارسي منابع

 مثـال، بـراي    براي. شود تنظيم APA روش براساس و الفبا ترتيب به منابع فهرست
 : شود پيروي زير الگوي از شده ترجمه هاي تابك

 خـانوادگي  نـام  و نـام  ( تابك عنوان). انتشار سال. (مؤلف مؤلف، نام  خانوادگي نام
 : مثال براي. ناشر نام: اثر نشر ، محل)مترجم
: ، تهـران  )دپوريرشـ  ميبـراه ا ترجمـه ( يبيج يها نهئيآ). 1354. (لوهان، مارشـال   مك
  سروش
  : مقاالت براي
 و ، تـاريخ  نشريه نام. مقاله عنوان). انتشار سال. (نويسنده نويسنده، نام  خانوادگي نام
  .مقاله صفحات شماره و نشريه شماره

 در آنـان  مـشاركت  و نگاران روزنامه يا هيريتحر استقالل). 1386. (معتمدنژاد، كاظم 
  .7، رسانه. اه رسانه تيريمد و تيمالك

 مراجعـه  زمينـه  ايـن  در موجـود  هاي كتاب به توانيد مي APA روش با آشنايي براي
  .كنيد

) نمودارهـا  و هـا  هـا، شـكل    جـدول  گـرفتن  نظر در با (مقاله حجم است ذكر شايان
  .باشد A4 صفحه 30 حداكثر
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  )5/10/89پذيرش نهايي    15/8/89تجديد نظر    20/6/89تاريخ دريافت (  

 

  1يت بحران اجتماعيري در مدي مجازي ا عنوان رسانه نترنت بهينقش ا
  2حسن خجسته باقرزادهدكتر 

  3يد آقامحسنيوح

  دهيچك
با توجه به نقـش  .  بشر امروزه شده است ي زندگ ري ناپذ ييگوناگون جزء جدا  هاي    حرانب

 و  نترنـت ي بشر و رشد روز افزون اسـتفاده از ا         يدر ابعاد مختلف زندگ   ها    گسترده رسانه 
 تيريدر مـد  ) هـاي مجـازي     رسانه( نينوهاي    ه رسان ني نقش ا  يي شناسا ،ي مجاز يفضا

  . استي ضرورياجتماعهاي  بحران
 آثار و نظرات افراد صاحب نظـر        يبه بررس  ، به اهداف  دني به منظور رس   پزوهش ني ا در

ـ  بحران و رسانه از طر تيريمدهاي    حوزه ـ اي   مـصاحبه و روش كتابخانـه  قي و ه پرداخت
 .استفاده شده استها   مصاحبهي محتوالي از تحل، نتايج مصاحبهلي وتحلهيبراي تجز

 كنتـرل   بـراي  در صورت اتخاذ راهبرد مناسب       تواند ي است كه م   ي ابزار ي مجاز يفضا
  عمـل كنـد و     يبه خوب  )ياجتماعهاي    به خصوص در بحران   (بحران در مراحل مختلف     

 . كندفاي ايمؤثرنقش 
مثـل  هـايي     روش.  وجود دارد  آن تيريو مد بحران   كاهش اثرات    ي برا يمختلفهاي    راه
 ي بـر رو   مقالـه  ني كه در ا   كنند ي استفاده م  يارتباطهاي    راهبرد از   اي،  رسانههاي    كيتاكت
ـ از طر اي     و رسانه  يارتباطهاي    وهيش هـاي     بحـران  تيري مـد  ي بـرا  ي مجـاز  ي فـضا  قي

  . تمركز شده استياجتماع
  اينترنت، ي مجازرسانهت بحران، يري، مديبحران اجتماع: كليدواژه

                                                                                                                   
 ياجتماع بحران تيريمد در يارتباط يها ياستراتژ« عنوان مقاله برگرفته از پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان        .1
  .است» نيمتخصص دگاهيد از يمجاز يفضا يها تيقابل از استفاده با
  h_khojasteh@irib.ir؛ مايار دانشكده صداو سيك و استادي علوم استراتژيدكتر .2
   vahid.aghamohseni@gmail.com؛ مايت رسانه؛ دانشكده صدا و سيريكارشناس ارشد مد .3
 )نويسنده مسئول(
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  مقدمه

هاي گوناگون  ها مواجه هستيم، مقابله با بحران در عصر حاضر كه با انواع و اقسام بحران        
در ايران نيـز بـه دليـل        . هاي مقابله با آن است      مستلزم درك و شناخت عميق از بحران و راه        

  . اجتماعي مواجه هستيمهاي گوناگون اي جوان و پويا همواره با بحران داشتن جامعه
 ياند ول  ت بحران پرداخته  يريمقاله و كتاب به موضوع مد      ،در ايران چندين پايان نامه    

  . خورد ي در آنها كمتر به چشم ميت بحران اجتماعيري در مدي مجازياستفاده از فضا
 موضـوع رسـانه و بحـران بـه          كه با  43 و   42 در شماره    پژوهش و سنجش  فصلنامه  
هــاي  ن فــصلنامه پــژوهشيهمچنــ. اســت ي مقــاالت ارزشــمنديحــاوده يچــاپ رســ

ده ك پژوهـش  33پژوهـشنامه شـماره     و   55 شـماره    ) پـژوهش و سـنجش     همان(يارتباط
ت بحـران   يري به موضوع رسانه و مـد       مجمع تشخيص مصلحت نظام    يراهبردتحقيقات  
  .اند افتهياختصاص 

بـا عنـوان    ش و سـنجش     پـژوه اي در فصلنامه      در مقاله ) 1384 (ياحراربه عنوان مثال    
ها در ايـران،       با بررسي موردي برخي بحران     براي پيشگيري از بحران   اي    راهبردهاي رسانه 

دهـد   هايي براي اين كار ارائه مي    پردازد و راهبرد   ها در جلوگيري از بحران مي       به نقش رسانه  
ان بـراي پيـشگيري از وقـوع بحـر        » آرامش بخشي و اميد دهـي     «و  » كنترل شايعه «كه شامل   

  .است
ت بحران و رسانه وجود     يرينه مد ي كتاب و مقاله در زم     يادي تعداد ز  يدر منابع خارج  

ها بـه      پژوهش نيتر  كي و نزد  نيدتري شده از جد   ي سع ي خارج قاتي در بخش تحق   .دارد
  .موضوع حاضر استفاده شود

قات استفاده  ين تحق ياند و از ا    ن پژوهش كمك كرده   يقات به ا  ين تحق ي ا يگرچه تمام 
هـايي    تفـاوت مقالهن ي كل موضوع با موضوع ا     يات و حت  ي اهداف و نظر   ياست، ول  شده

ات يـ در ادب هـا     ن پـژوهش  يـ است كه بـا اسـتفاده از ا         شده ين خصوص سع  يدارد و در ا   
  .ميابيج تازه دست يو ارائه نتاها  ن پژوهشيل ايموضوع، به تكم

 را از   ياجتمـاع هـاي     مقابله با بحران  هاي     ما بر آن است كه راه      ين پژوهش سع  يدر ا 
  .مين كنييتب) نترنتيا(ي مجازيق ارتباطات و به خصوص فضايطر
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را هـا     م و انـواع بحـران     يدهـ  يه مـ  يـ  از مفهـوم بحـران ارا      يفـ ين منظور ابتدا تعر   يبد
و بحـران را از منظـر علـم         پرداختـه    يف بحـران اجتمـاع    يـ م؛ سپس به تعر   يشمار يم بر

و هـا     كـار  ت بحران و راه   يريف مد يه تعر يبا ارا در قسمت بعد    . ميكن ي م يارتباطات بررس 
ت يريدر مـد  هـا     ت و نقـش رسـانه     يـ  بحث را به سمت اهم     ،ت بحران يريمدهاي    راهبرد

نترنـت را مـورد     ي و ا  ي مجـاز  يق فـضا  يت بحران از طر   يريمدهاي    م و راه  يبر يبحران م 
  .ميده ي قرار ميبررس

 كـه   ييدر جاهـا  بينيم    مي شود كه  جا مشخص مي   آن بحران   ي برا يزيبرنامه ر اهميت  
 در  يتـر   مقابله با بحران دارند در زمـان وقـوع بحـران كـار سـاده               ي برا راهبرديبرنامه  

 زمـان بحـران را      تـا كنـد    يبه ما كمـك مـ     اين است كه    ن كار   ياضرورت  . رو دارند  شيپ
  .مي از آن بكاهي ناشي و معنويكاهش داده و از تبعات و خسارات ماد

  ف بحرانيتعر

ـ  باشـد  ق به عمـل آمـده     ي دق يفيكه از آن تعر    ، بدون آن  انمفهوم بحر  ـ   يب دازه ش از ان
  )1992پاوچانت و ميتروف، ( .مورد استفاده قرارگرفته است

 در  يشانيـ  و پر  ي از آشـفتگ   يداننـد، نـوع     مي  آشفته يتي بحران را وضع   نظران  صاحب
خـود   به آن خارج از عهـده        ي نظم بخش  يارهاكه ساز و    كستم  ي ساختار و س   يكعناصر  

ل، معـضل و آفـت فراتـر        ك از مسأله، مش   يزان آشفتگ يت، م ين وضع يدر ا «. ستم باشد يس
ز دچـار   ين ن يشيه اراده برگشتن به حالت پ     كند  ك   مي داي و عمق پ   يرين فراگ چنا رفته و آن  

  )17: 1384 مطلق،(» .شود  ميخدشه
  : ف بحران آورده استيدر تعر )1370(رو ي بيفرهنگ علوم اجتماع

مـشاجره   و   لحظـه حـساس    قـضاوت، جور كـردن     يابه معن ،  يونانيشه  يبحران از ر  
 ديـ  پديمـار يك بيـ ان ي است كه در جر   ير ناگهان يي تغ ي بحران به معنا   .استگرفته شده   

 ي، مجاز يطور معمول بروز حادثه و وخامت است و در معنا          ژه آن به  يد و صفت و   يآ مي
بحـران، حالـت و     . رسـاند  ينـان را مـ    ي خطرناك و فاقـد اطم     يا دوران يط و اوضاع    يشرا
ر يبـا اجتنـاب ناپـذ     ي تقر يشـود و از انتقـال       مـي  ديـ  آن، تعادل ناپد   ي است كه ط   ينديفرا
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ابند، يان ن يبه طور منظم جر   ها    دهيهرگاه پد . دهد يگر خبر م  ي د يط و اوضاع  ي شرا يسو به
 .)73ص(د يآ  ميانيسخن از بحران به م  مختل شود،يا نظميد يد آي نابسامان پديحالت

  انواع بحران

طبقـه بنـدى     هاى گوناگون  شناختى، بحران را مى توان به اعتبار جنبه        از منظر ريخت  
بحـران هـاى اجتمـاعى،       را مـى تـوان بـه      ها    براى نمونه، به اعتبار موضوع، بحران     . ردك

بـه اعتبـار شـدت    . صورت بندى كـرد ره يو غسياسى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى، قومى     
هاى شديد، نوظهـور     را به بحران  ها    برخى بحران  درجه آگاهى نيز  تهديد، تداوم زمانى و     

 .اند ردهكاى، عادى و ادارى تقسيم بندى  اسى، برنامهكانع ند، موردى،كو بدعتى، 
فراملـى تقـسيم     هاى محلى، ملـى،    را به بحران  ها    توان بحران  به اعتبار گستردگى، مى   

، . . .اهداف مـورد هجـوم و       و سطح،  به اعتبارهاى ديگر، نظير علل و عوامل، دامنه       . ردك
 )1379ك، يتاج (.پرداختها  توان به گونه شناسى ديگرى از بحران نيز مى
  :شوند ميم يبه چهار گروه عمده تقسها   بحراني كليم بنديك تقسيدر 

  ين المللي بـ 1
 ي اجتماعـ 2
 يعي طبـ 3
  )1389ربيعي، (ي سازمانـ 4

ن پـژوهش تنهـا بـه       يـ  مـا در ا    ،دارنـد هـايي    رمجموعهيفوق ز هاي    ك از بحران  يهر  
  .ميپرداز ي مياجتماعهاي  بحران

 يبحران اجتماع

اختالالتي كه تعادل عمومي، عملكرد بـه هنجـار و          «بحران اجتماعي عبارت است از      
گاهي بحران اجتماعي فقـط جزيـي از        . اندازند  مي معمول حيات اجتماعي را به مخاطره     

شـود و گـاهي عمـومي      مـي سايل اجتماعي خـاص مـرتبط  گيرد يا با م  مياجتماع را فرا 
  )349: 1370رو،يب(» .گذارد  ميدر مجموع ساختها و نهادهاي يك جامعه اثر. هستند
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د كـه تعـادل     يـ د آ ي در جامعه پد   يشود كه اختالالت    مي  حادث ي زمان يبحران اجتماع 
 ي عمـوم  بحـران .  را به مخاطره افكند    يات اجتماع يبهنجار و معمول ح     عملكرد ي،عموم

ن و تحفـظ نظـم      ي و تـأم   يابيـ  سـامان    ييتوانا  نشان از آن دارد كه جامعه فاقد       ياجتماع
مرتبط بـا تطـور و        حل مسائل  ي خود را برا   يت درون ي است، و استعداد و قابل     ياجتماع

 )33 :1379ك، يتاج( .توسعه جامعه از دست داده است
سـازماني اجتمـاعي و      بحران اجتماعي سطوحي دارد و شامل آشفتگي اجتماعي، بـي         

تغيير در ساختارها باعث گسسته شدن رفتار و روابط متقابـل           . شود  انقالب اجتماعي مي  
 شده در نتيجه بحران اجتماعي مؤثرپذيري مختل و غير گردد و در نتيجه فرايند جامعه مي

اهش يابد جامعـه    كهاي جامعه     ه سازگاري سازمان  كهمچنين در صورتي    . شود  ظاهر مي 
هـاي جامعـه      ولي اگر سازگاري سـازمان    . شود  حران و آشفتگي اجتماعي مي    دستخوش ب 

نظمـي    شدت رو به زوال رود، در اين صورت نظـم اجتمـاعي جـاي خـود را بـه بـي                     به
ات بـه انهـدام سـاختار       ساگر بحـران در سـطح مؤسـ       . دهد  سازماني رخ مي    دهد و بي    مي

 .واهد بودناپذير خ هاي اجتماعي اجتناب نهادها منجر شود، انقالب
گيـرد و بـا مـسائل         بحران اجتماعي گاهي اوقات فقط جزئـي از جامعـه را فـرا مـي              

ه در ايـن    كـ ،  )مي دستمزدها كمانند نابساماني ناشي از     ( شود  اجتماعي خاصي مرتبط مي   
نتـرل و هـدايت آن    ك صـورت    نيـ شود؛ در ا    صورت بحران اجتماعي، جزئي خوانده مي     

ـ . اهد بـود   نيروي اجتماعي غالب آسان خو     ازسوي گـاهي اوقـات بحـران اجتمـاعي         اام 
 جامعه، به جهـت     كها و نهادهاي ي     ه در اين صورت بر مجموع ساخت      كعمومي است،   

 جامعـه جديـد و      كتأخير و عدم تطابق آنان با انتظارات موجـود در بـاب پيـشروي يـ               
جامعـه  ن نابساماني عمومي و عدم تعادلي فراگير، در         چناگذارد؛ در نتيجه      مترقّي، اثر مي  

، )انقالبي( هاي اجتماعي بنيادي ه گسست نظم موجود و پيدايي دگرگوني    ك ند،ك يبروز م 
 )1379 مهر، انيشا(. سازد بيني مي را قابل پيش

بـاز  هـاي     ستميستم باز است و س    يك س يتوان گفت چون اجتماع      ي م يبه صورت كل  
 ز ايـن رو ، ا شونديـ همـواره دسـتخوش بحـران م      هـا     ستميـ ن س ي هستند، ا  ي آنتروپ يدارا

هر گاه جامعه از نقطه تعادل خود خـارج شـود           .  است ياجتماعهاي    اجتماع بستر بحران  
  )1389 ،يروشندل اربطان(.  منجر شوديك بحران اجتماعيتواند به  يم
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 از خـانواده    ياجتماعهاي     اخص خود بحران نهاد    ي در معنا  ي بحران اجتماع  بنابراين
ـ ياجتمـاع هاي    تا دولت و گروه     اعـم  يرد و در معنـا يـ گ ي را دربرمـ يط اجتمـاع  و رواب

 ي كـه حتـ    ييرد تـا جـا    يـ گ يز دربرمـ  يـ را ن ...  و   ياقتـصاد  ،ي، فرهنگ ياسيسهاي    بحران
  )1389 ،يعيرب(.  داشته باشنديتوانند تبعات اجتماع يز مي نيعيطبهاي  بحران

  ت بحرانيريمد

عني فرو نشاندن   ه مديريت بحران ي   كنگرش سنتي به مديريت بحران، براين باور بود         
نـشينند و پـس از        ه مديران بحران در انتظار خراب شدن امـور مـي          كآتش؛ به اين معني     

ولـي بـه تـازگي    . ها را محدود سازند نند تا ضرر ناشي از خرابي ك بروز ويراني، سعي مي   
  )1385 ،يرضوان(. اين واژه عوض شده است نگرش به

هـاي عملـي بـراي        و برنامه ها     طرح اي از   براساس معناي اخير، همواره بايد مجموعه     
ها تنظيم شود و مديران بايـد دربـاره    مواجهه با تحوالت احتمالي آينده در داخل سازمان    

سب كـ بيني نـشده را       اتفاقات احتمالي آينده بينديشند و آمادگي رويارويي با وقايع پيش         
ـ    كـ بينـي مـنظم و        نند؛ بنابراين، مديريت بحران بر ضـرورت پـيش        ك راي سب آمـادگي ب

ه به طور جـدي شـهرت،       ك دارد   تأكيدرويارويي با آن دسته از مسائل داخلي و خارجي          
ه مديريت بحران بـا     كبايد توجه داشت    . نندك سودآوري و يا حيات سازمان را تهديد مي       

مدير روابـط عمـومي بـراي خـوب جلـوه دادن            . مديريت روابط عمومي متفاوت است    
 بحران سعي دارد تا در شرايط دشـوار، سـازمان           ه مدير كند در حالي    ك سازمان تالش مي  

لـي  ك رشته علمي، به طـور       كمديريت بحران به منزله ي    . را در موقعيت خوب نگه دارد     
 يراهبـرد نتـرل   كطور خاص بـه مباحـث         گيرد و به     قرار مي  يراهبرددر حوزه مديريت    

  )60: 1978ميتروف، شريواستاوا و اودواديا، ( .شود مرتبط مي
ي راهبـرد ريـزي     هبرنام: نند  ك النيران مديريت بحران را چنين تعريف مي      ويليامز و او  

نش در برابر بحران و به منظور از بين بـردن هرگونـه احتمـال خطـر در آن                   كه براي وا  ك
   ) 2002ويليامز و اوالنيران، (پذيرد  موقعيت صورت مي

بـارت  ه ع كـ ل شده است    كي تش يت بحران از سه مرحله اصل     يريند مد يگو  ي م يا  عده
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د سـه   يـ قبل از وقوع بحران با    . ن و بعد از وقوع بحران     يت بحران قبل، ح   يرياست از مد  
 يـك جـاد   يت بحـران در سـازمان، ا      يريم مـد  يل تـ  كيتـش : رديـ  صورت گ  يديلكت  يفعال
 اسـتاندارد   يـي  اجرا يا  هيـ ف رو ين را نشان دهد، و تعر     كن حالت مم  يه بدتر ك ييويسنار
  )1385،يرضوان(. ع بحران قبل از وقوييها تي انجام فعاليبرا

ز بـر اشـاعه اخبـار و        كـ تمر: د انجام شود  ي با يت اصل يدر زمان وقوع بحران سه فعال     
 يعنـوان سـخنگو      نفـر بـه    يـك ردن  كـ ل عموم باشد، مـشخص      يه مورد تما  ك ياطالعات

بعـد از وقـوع     . هـا    در رسـانه   يا  ها به صـورت حرفـه      ها و گزارش   اميسازمان، و ارسال پ   
 يننـده بحـران بـرا     كجـاد   ي عوامل ا  ييشناسا: رديد صورت گ  ي با يصلت ا يبحران دو فعال  

ج و اثـرات    ي آنهـا از نتـا     يساز   آگاه ينفعان برا   ي ارتباط با ذ   ينده و برقرار  ي آ يها  استفاده
  )53: 1986رودولف، . (بحران

  ت بحرانيريدر مدها  نقش ارتباطات و رسانه

 نقـش   توانـد  يحتمـالي مـ   ارتباطات دقيق و ارائه اطالعات درست درمورد خطرات ا        
هـا و اتخـاذ تـصميم         اهش عـوارض ناشـي از بحـران       كها،    مهمي در پيشگيري از بحران    

 .مناسب در اين مواقع داشته باشد
 بحران بايد به آنهـا  كه در حين يك لييمعتقد است در ميان مسا   ) 1987 (شريواستاوا

 .رد، ارتباطات بيش از همه مهم استكتوجه 
. طات و نقش آن در مديريت بحران اهميتي مضاعف يافته اسـت           در جهان امروز، ارتبا   

براي مديريت بحران، تشكيل تيم ارتباطي و ايجاد سازو كارهـاي متناسـب امـري الزامـي                 
هـاي مـشترك      هر چند هيچ دو بحراني دقيقاً مثل هم نيستند اما با توجه بـه ويژگـي               . است

بـا  . اطات در زمان بحران صـادر كـرد        كلي براي ارتب   العملي دستور توان يها، م   بيشتر بحران 
هاي فرهنگي و نقاط حساس و بحران زا، ايجـاد نظـام مـديريت ارتباطـات                  شناخت زمينه 

هـاي    بحران، توجه به مساله زمان و اهميت آن در شرايط بحراني و داشتن تجربـه بحـران                
 )1387،ي و شاقاسميعيرب(.  يك بحران را مديريت كردتوان يپيشين، خيلي بهتر م

پوشـي    اي چـشم    معتقدند در طول بحران نبايد از ارتباطات رسانه       ) 2002(رپان و پومپر    آ
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  .شوند هرچند، سه عامل ريسك، زمان و كنترل موجب پيچيدگي فرايند ارتباطات مي. كرد

  ي مجازينترنت و فضاياستفاده از ا

ت بـه  براي مديريت بحران از اينترنها  و دولتها  تكه شرك زيادي وجود دارد   موارد
هـاي خـود      سـايت  هـا از وب     ت نفتي شل دربرخـي از بحـران       كشر. اند  خوبي سود برده  

سايت اين   ه نظرات خود را برروي وب     كرد و حتي به مخالفان خود اجازه داد         كاستفاده  
 بـراي اطـالع     111 هواپيمايي سوئيس اير هم در حادثه پرواز         تكشر. ت قرار دهند  كشر

 نترنـت يا  ه  كـ نيم بـا اين   ك فراموش   نبايد. ردكاستفاده  سايت خود به خوبي      رساني، از وب  
 در تـشديد بحـران هـم دخيـل          تواند ي تيم بحران بيايد، اما اين ابزار م       كمك به   تواند يم

  )2003پري و ديگران، . (اينترنت در زمان بحران هم فرصت و هم چالش است. باشد
پنج خصوصيت اسـت كـه      داراي  ) اينترنت  ( فضاي مجازي   ها    در مقايسه با ساير رسانه    

ديجيتالي بـودن،  . آن را از ساير رسانه متمايز كرده است و به نوعي آن را خاص كرده است  
  )1384 عاملي، (.تعاملي بودن، هايپرتكست بودن، واقعيت مجازي بودن و مركزي بودن

 درصـد   31 ميالدي تقريبـاً     2008 در سال    1المللي مخابرات  طبق گزارش اتحاديه بين   
  )2009، المللي مخابرات اتحاديه بين(. ا به اينترنت دسترسي دارنده ايراني
 ي جمهور استيدر تظاهرات پس از انتخابات دوره دهم ر        ناگ نندهك تكاستفاده شر  

ي از داليل تبديل شدن اين تظـاهرات خيابـاني بـه             ك بود و ي   ادي ز اري از اينترنت بس   رانيا
 .ندهي تظاهرات است استفاده از اينترنت براي سازما، ملييبحران
ي نترنتـ ي اي اجتمـاع  يهـا    اطالعات در طول بحران در شبكه      ني آنال يگذار   اشتراك به

هـاي    لمي پخش ف  ن،ي آنال ي گفتگو يو تاالرها ها    و وبالگ  ) 4كريو فل  3تري تو ،2بوك  سيف(
 يهـا   اميـ پ (ي رسـم  ريـ  ارتباطـات غ   جـاد يو ا  5وبيـ وتي تيمربوط به تظـاهرات در سـا      

                                                                                                                   
1. International Telecommunications Union(ITU) 
2. facebook 
3. twitter 
4. flicker 
5. youtube 
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 از جملـه    »خبرنگار شهروند« نقش   يفايو ا ) كري فل يها   و عكس  بوك سيشده به ف    ارسال
  . در حوادث پس از انتخابات بودراني اينترنتياقدامات كاربران ا

 :نه استفاده كردندي زم4حداقل در  ها يوران فنيمردم از ا
 فعاالن  يسازمانده) 3 ،خارجم  ي مق يها  يرانيج كردن ا  يبس) 2 ي،ابانيخ يخبرنگار) 1

  )2009كارافانو،  (.ي جنگ اطالعاتي اندازراه) 4ياسيس
هـاي    ت بحـران  يري مد ي و برا  مينده باش يد آماده آ  يبام كه   يريگ يجه م يع نت ين وقا ياز ا 
هدفمند اي  جاد برنامهي ا و يل كارگروه نخبگان جامعه مجاز    يتشك به   ي و ارتباط  ياجتماع

ت بحـران و  يري مـد يران خبـر بـرا   يت مـد  يـ  و ترب  ي پژوهش يها  تي فعال ي برا مو منسج 
مـشاركت  . مي بپرداز ي اجتماع يها   در مورد شبكه   ي گوناگون دانشگاه  يها  س رشته يسأت

 در  يريجاد انعطاف پـذ   ي ا ي تمركز بر امكانات بازار آزاد برا       و ي و دولت  يبخش خصوص 
 .ات استي از ضرور،ساز آن  بحرانيها لشانترنت و مقابله با چيا

ر يـ  فراگ ياسيرات س يين و تغ  ي نو ييگرا  عمل ي برا يدرآمد شيران پ ياانتخابات  بحران  
 . است21در قرن 

 از مـردم    يمـ ياكنون ن  . روشن شده است   يت در جهان مجاز   ي فعال يها  اكنون چالش 
ل يـ همـه مـردم جهـان موبا        ل هستند و احتماال در عرض چنـد دهـه         ي موبا يجهان دارا 

كارافانو،  (هستندل در حال رشد     ي با تمركز بر موبا    ي اجتماع يها  شبكهو   خواهند داشت 
 ي ضـرور  ي مجـاز  ي در فـضا   ياجتمـاع هاي    ت بحران يري توجه به مد   از اين رو  ). 2009
  .است

  قيروش تحق

اسـت كـه     اسـتفاده شـده  ي هاي ها از روش ها و نتيجه در اين تحقيق براي يافتن پاسخ    
  :د ازتنعبار

ـ   ي تحق ينيات موضوع و بازب   ي مرور ادب  ـ1   كتـب و مقـاالت     يبـا بررسـ   : يقـات تجرب
 . شود ي پرداخته مپژوهشن يت بحران و ارتباطات در ايريم مدي مفاهيمختلف به بررس

 ،ت بحـران و رسـانه  يريمـد هـاي   ن حوزهيبا انجام مصاحبه از متخصص : مصاحبهـ2
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  . شود ين ميي تبپژوهشدگاه آنها در مورد موضوع يد

  هاي پژوهش افتهي

 نفـر از متخصـصين      10ي از   درك نقش اينترنت در مديريت بحران اجتماع      به منظور   
هـا     متن مـصاحبه   ي، پس از بررس   اي به عمل آمد     حوزه مديريت بحران و رسانه مصاحبه     

هـايي   لفـه ؤ در م و مقـصود آنهـا،    ني متخصـص  از سـوي   شد كه مـوارد ذكـر شـده          يسع
  . شود ي شود كه در اين قسمت به آنها اشاره ميبند دسته

  در بحرانها   نقش رسانهـ1جدول 
  راوانيف  ها لفهؤم

  9  اطالع رساني و آموزش
  9  راهبري جامعه

  3  تاثير بر جنبه رواني و مديريت آن
كـه   نيـ قبل و بعد از بحـران دارد و ا        ها    ر رسانه ي اشاره به تاث   پژوهش نخست پرسش

  توان كرد؟ اي مي چه استفاده ها ت بحران از رسانهيري مديبرا
هـا بـه نقـش     در مـصاحبه )  نفر9 (تقريبا كل كارشناسان در حوزه مديريت و بحران  

ايـن شـاخص كـه      . انـد  ها در مديريت بحران اشاره كـرده        اطالع رساني و آموزش رسانه    
كند و به طور ويـژه        ها براي اطالع رساني و آموزش اشاره مي         طور كلي بر نقش رسانه     به

رود، شـامل    گـويي مـسئوالن بـه كـار مـي          براي مواقع بحران براي شفاف سازي و پاسخ       
در ...هـا و    دي همچون شفاف سازي، اطالع رساني، آموزش، راهنمايي دسـتورالعمل         موار

ها در بحـران، اشـاره بـه     واقع توجه به اين جنبه از نقش رسانه     در  . شود  مواقع بحران مي  
توانند بـر اسـاس اهـداف      مديران بحران مي از اين رو  .ها در جامعه دارد     نقش كلي رسانه  

  . مديريت صحيح بحران استفاده كنندها براي خود از اين نقش رسانه
 ي رسـانه بـرا    يت بحران بـه نقـش راهبـر       يري نفر از كارشناسان مد    9گر  ي د ياز سو 

 خروج از   ي جامعه برا  ي در راهبر  يها لفه كه به نقش رسانه    ؤن م يا. اند جامعه اشاره كرده  
 ،رانت بح ي، هدا ي اجتماع يجاد الگوها ي همچون ا  يكند، اشاره به موارد    يبحران اشاره م  
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ن اسـت  يي باال به پـا راهبرد يز نوعين نقش نيا. دارد ...ل كردن، دعوت به آرامش و  يتسه
. رسـد   مـي  به اطـالع آنهـا    ها    والن از مردم توسط رسانه    ئو اوامر مس  ها    كه در آن خواسته   

ژه ين و به و   ينوهاي    رسانههاي    يژگين نوع نگاه به نقش رسانه ها، و       يرسد كه ا   ينظر م  به
ـ     ي بودن آن را ناد    ي و مشاركت   بودن يتعامل ز بـر نقـش   يـ ش از هـر چ يده گرفته اسـت و ب
  .كند  ميهي و آموزش است تكي كه همان اطالع رسانيسنتهاي  رسانه

ها بر جنبـه روانـي بحـران و           هاي رسانه در مواقع بحران به تاثير رسانه         از ديگر نقش  
 نيز كـه    مؤلفهاين  . مديريت آن توجه شده است، كه در سه مورد به آن اشاره شده است             

هاي رواني و فشارهاي رواني در حين بحـران و مـديريت              ها بر جنبه    نقش و تاثير رسانه   
كنـد، مـواردي همچـون آرام كـردن مـردم، اثـر روي حالـت روانـي،                    آن را توصيف مي   

رسد كه علت توجه انـدك بـه ايـن نقـش              به نظر مي  . گيرد  را در بر مي   ... اعتمادسازي و 
 بحـران را    ،توان در اين امر جستجو كرد كه اكثر كارشناسـان ايـن حـوزه              ها را مي    رسانه
 و يا نقش مردم در مشاركت و مؤلفهدانند و كمتر به مسائل ذهني اين  ايي عيني مي   پديده

در اين ديدگاه، در بهترين حالت مـردم تنهـا حـق            . دهند  مديريت بحران توجه نشان مي    
 كـه مـشاهده شـد       طـور   همانها اطالع يابند كه       گيري اين را دارند كه از اخبار و تصميم       

  . بيشترين توجه را به خود اختصاص داده بود

  ي مجازياستفاده از فضاهاي  تي قابلـ2جدول 
  فراواني  ها مؤلفه

    دوسويه  منفي  مثبت
  6  0  4  كاربرد

  5  )شرايط كاركرد مثبت(توجه 
  8  ها و كمبودها نقص

  9  امكانات
  

هـاي    آن نسبت به رسـانه    هاي    تيو مز ها    تي، قابل يمجاز ي به نقش فضا   بعد پرسش
  است پرداختهآن هاي  ي و كمبودها و كاستيسنت

هـا،   ت بحران اشـاره دارد و اسـتفاده    يري در مد  ي مجاز ي اول كه به كاربرد فضا     مؤلفه
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ف يـ ت بحران را تعر   يري مد ي برا ي مجاز يها و فضا   تي سا يها و كاربردها   سوء استفاده 
در پاسـخ بـه     . شود ي آن در نظر گرفته م     يه برا ي، مثبت و دوسو   يرد منف كند، سه كارب   يم
آن هـاي     ين فضا و توانمنـد    ي ا يه برا ي دو سو  ينقش)  نفر 6(ن پرسش اكثر كارشناسان     يا

 و امكانـات آن     ي مجاز ين كارشناسان فضا  يبه زعم ا  . ت بحران قائل هستند   يري مد يبرا
 يفا كند و هـم نقـش    يت بحران ا  يري مد  در يتواند نقش مثبت    مي ها، هم  تيسا همچون وب 

د يتواند بحران را تشد  مين فضا دارد كه همي به اي و نسبي ابزاريگاه نگاه ين د يا. يمنف
 آن به   ياز هر دو نقش مثبت و منف      . رات مخرب بحران بكاهد   يكند و هم از عواقب و تاث      

ره اشاره  ي و غ   باال يت مشاركت ي، قابل يري كنترل، سرعت باال، فراگ    فقدان همچون   يموارد
خـود  هـاي    نفر از كارشناسـان در ادامـه صـحبت   5ن منظور است كه  يبه هم . شده است 

شمرند كـه در صـورت        مي  را بر  يطيت بحران شرا  يري در مد  ي مجاز يدرباره نقش فضا  
ط شـامل   ين شـرا  يـ ا. فـا كنـد   ي ا يتواند نقش مثبت    مي ن فضا يط است كه ا   ين شرا ياحراز ا 
ـ      يريط و جامعه، مد   ي همچون توجه به مح    يموارد ن يت مناسب محتوا، كم كردن انقطاع ب
  . شود ي مي و مجازي واقعيفضا

ت يري مـد  ي بـرا  ي مجـاز  يفـضا هاي    و كمبود ها    ز كارشناسان به نقص   ي مورد ن  8در  
 يفـضا هـاي     يو سـوء كـاربر    ها    تيها و كمبودها به محدود     نقص. اند بحران اشاره كرده  

 كژ كاركردها داللـت     يا به عبارت  ي كاربردها و    يمنفشتر بر بعد    يكند و ب    مي  اشاره يمجاز
 فقـدان  بـاال،  يرسـاخت ي امكانـات ز  ي، در بهره بـردار    ي دشوار مؤلفهن  يق ا ياز مصا . دارد
  .ذكر شده است... كنترل اندك و ي،ريگ همه

آن اشاره شده اسـت و      هاي    و نقص ها    تيش از محدود  ي ب ي مجاز يبه امكانات فضا  
 كـه   مؤلفـه ن  يـ ا.  انـد    توجـه نـشان داده     مؤلفـه ن  يمورد به ا   9ن حوزه در    يكارشناسان ا 

گـذارد    يار مـا مـ    يـ  در اخت  ي مجـاز  يكـه فـضا   هايي را     فناوريها و    يامكانات و دسترس  
 در  ي مجـاز  ي فضا مؤثر يمثبت در كاربردها  هاي    شتر بر جنبه  يواقع ب دركند،    مي فيتوص
 كارشناسـان ارائـه     از سوي  ن امكانات ي از ا  يي باال فهرست. كند يت بحران اشاره م   يريمد

  :ر اشاره كرديتوان به موارد ز  ميشده است كه
 افـراد،   از سـوي  ام  يـ د پ يـ ، تول يكـ يزيت ف ي محـدود  فقـدان ،  يريـ سرعت باال و فراگ   

نـه كـم، ارتباطـات همزمـان        ي همزمان، هز  ي، ارتباط آن  يساز ه، شفاف يارتباطات چندسو 
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  ... بهتر و ساخت نگرش و يه روحيتخل ،ي و افقيعمود
را هـا     صهيـ ن امكانـات و خص    يـ  اكثر كارشناسان اسـتفاده از ا      گفته، وفق مطالب پيش  

 بهـره   ي مجـاز  يد تا بتوان از فـضا     ي فراهم آ  يطيد شرا ياند و به نظر آنها با      مشروط كرده 
  . را برديوافر و كاف

  ياجتماعهاي   از بحرانيري جلوگي براي مجازي نقش فضاـ3جدول 
  فراواني  ها مؤلفه
  7  طالع رسانيآموزش و ا

  5  سازماندهي
  3  توليد محتوا

  1  ايجاد مرجعيت
  

 ي مجـاز  ياند مربوط به نقش فـضا       كه كه كارشناسان به آن پاسخ گفته       ي بعد پرسش
  .ش از بحران استي در مرحله پياجتماعهاي   از بحرانيري جلوگيبرا

 از  مهمترين نقشي كه براي فضاي مجـازي بـراي پـيش گيـري          ،در پاسخ به اين پرسش    
 7بحران در مرحله پيش از بحران در نظر گرفته شده است آموزش و اطالع رساني است كه 

اين شكل از آموزش و اطالع رساني شامل مواردي         . نفر از كارشناسان به آن اشاره كرده اند       
  . شود مي... از قبيل شفاف سازي، مبارزه با مسائل رواني، آمادگي ذهني و هشدار و 

ز توجه  ي ن ي مجاز ي خود فضا  ي و سازمانده  ي مجاز ي توسط فضا  يمساله سازمانده 
  .ن حوزه را به خود جلب كرده استي از كارشناسان ايمين

  ن بحراني در حي مجازي فضاي راه كارهاـ4جدول 
  فراواني  ها مؤلفه

  7  آموزش و اطالع رساني
  5  مديريت محتوا

  3  مشاركت و بسيج عمومي
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ن ي در حـ   ي مجـاز  ي فضا يكارها به پرسش از راه   مربوط  هاي     پاسخ 4جدول شماره   
  .گذارد  ميشيبحران را به نما

ن راه كـار  ي، مهمتـر يدر آموزش و اطالع رسانها  ز با توجه به نقش رسانهينجا ن يدر ا 
 عنوان شده است كه در مجموع      يت و مقابله با بحران آموزش و اطالع رسان        يري مد يبرا
ن يـ ن است كه درباره ا    ينكته جالب توجه در ا    . اند ه نفر از كارشناسان به آن اشاره داشت       7

ن توجـه را بـه خـود        يشتري ب ين نقش اطالع رسان   ي هم يسنتهاي    ز به مانند رسانه   يفضا ن 
، آمـوزش، بـاال     يت افكار عمـوم   ي مانند هدا  يز به نكات  ينجا ن يدر ا . اختصاص داده است  

  . اشاره شده استيبردن توان و تحمل عموم
د محتوا عنـوان    يز توجه به تول   ين بحران ن  ي در ح  ي مجاز يضا دوم ف  يژگيفه و و  يوظ

ر مطالب نسبت بـه     يير نگرش ها، تغ   ييتوان بحث تغ    مي شده است كه از مورد اشاره شده      
ايـي    چ گونه اشاره  يد محتوا ه  يز به نقش كاربران در تول     ينجا ن يدر ا . را نام برد  .. گذشته و   

طرفه از اطالعـات و بـاال بـه          كي ياني باز هم جر   يسنتهاي    است و همچون رسانه    نشده
  .ن مد نظر قرار گرفته شده استييپا

 ي بعـد  مؤلفـه آن  هاي     و رسانه  ي مجاز ي توسط فضا  يج عموم يبحث مشاركت و بس   
هـاي    واژهمؤلفـه ن يـ در مورد ا  . اند است كه تنها سه نفر از كارشناسان به آن اشاره داشته          

نجـا  يبـاز هـم در ا     . فاده شـده اسـت     و مشاركت همه در كنترل بحران است       يج عموم يبس
ت يري مـد  ي بـرا  ي مجـاز  يشود كه نقش مردم و توجه به نقش آنها در فضا            مي مشاهده

  .ن توجه را به خود معطوف كرده استيبحران كمتر

  نترنتيمخاطبان ا نوع -5جدول 
 فراواني  هامؤلفه

 8 خاص بودن
 1 عام بودن

 1 مديريت تركيبي و متعادل
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 يخاصهاي    گروه نترنتي مخاطبان ا  اين است كه آ   يشود ا   مي مطرح كه   ي بعد پرسش
  د با آنها متفاوت برخورد كرد؟ي و بادر اجتماع هستند

. نترنـت داشـتند   ياعتقاد به خاص بودن مخاطبان ا     )  نفر 8(ن حوزه   ياكثر كارشناسان ا  
ا هـا ر   ر رسـانه  ي با مخاطبان سا   ي مجاز يكاربران فضا هاي    يژگي كه تفاوت و   يژگين و يا

ن امر مـورد توجـه      ي مثال ا  يبرا.  مورد توجه بود   يگوناگونهاي    كند از جنبه   يف م يتوص
ن بـه   يهمچن. باشند  مي  هستند و متعلق به طبقه متوسط جامعه       يبود كه آنها از سن خاص     

هـاي    ر اقـشار و گـروه     يش از سـا   يز ب يان ن يان دانشجو يب نفوذ در م   يرسد كه ضر    مي نظر
 اطالعـات   ينوآور و فعـال كـه خودشـان در جـستجو          اي  ه    ن گروه يهمچن. جامعه است 

 ط اسـتفاده  ين محـ  يـ شتر از ا  يـ رگـذار باشـند ب    يثأز ت ينها    ر گروه يتوانند بر سا    مي هستند و 
ن كارشناسان  ي خاص، ا  ين فضا يژه ا ين و با توجه به مخاطبان خاص و و        يبنابرا. كنند مي

ن يـ  از ا  يبرخـ نظـر    بـه . بودنـد  يسنتهاي     با رسانه  يمعتقد به برخورد و ارائه متون متفات      
نترنت يب نفوذ ا  يل است كه در كشور ما ضر      ين دل يكارشناسان خاص بودن مخاطبان به ا     

شتر نخبگـان   يـ ن ب يهمچنـ . كننـد   نمي ست و هنوز هم همگان از آن استفاده       يچندان باال ن  
 در  يهـات سـطح   ي از توج  يستيل با ين دل يدهند به هم    مي جامعه آن را مورد استفاده قرار     

ن جامعـه   يمحور و همچن  ايي    ن در قالب بحث سواد رسانه     ين امر همچن  يا. ز كرد ي پره آن
  . محور مطرح شده استييدانا

  يرسمهاي  تيسا  استفاده از وبي چگونگ ـ6جدول 
 فراواني ها مؤلفه

 5 سخنگوي رسمي و دولتي
 5 هاي مختلف همسويي و تركيب سازمان

 3 آموزش و اطالع رساني

  
كنـد كـه اسـتفاده از        ي مـي   را دسـته بنـد     پرسـش ن  يـ مربوط به ا  هاي    داده 6جدول  

 رد؟ يتواند صورت گ  مي چگونهي مقابله با بحران اجتماعي برايرسمهاي  تيسا وب
 اول اطـالع    مؤلفه.  اشاره داشته است   مؤلفهنه به سه    ين زم يكارشناسان در ا  هاي    پاسخ
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 مقابله بـا بحـران را       ي برا يلت و دو  ي رسم يها تيسا ت وب يري و ارائه اخبار و مد     يرسان
ن راه حـل    يرا بهتر ها    تيسا  توسط وب  ي دولت ييگو  پاسخ مؤلفهن  يدر ا . كند يف م يتوص
ن دسـته از    يـ بـه نظـر ا    . كنـد   مـي   عنـوان  ي مجـاز  يق فـضا  يـ  كنترل بحـران از طر     يبرا

  بـودن  ي آن و رسـم    ي بـه علـت اعتبـار بـاال        يرسـم هاي    تيسا وب)  نفر 5( كارشناسان
 بـر  ي و رسـم ين كنتـرل دولتـ    يبنـابرا . تر واقـع شـوند    مـؤثر ل قبـول تـر و       توانند قاب  مي
  . كنند  ميشنهاديرا پها  تيسا وب

به اعتقـاد   . كنند تأكيد مي مختلف  هاي    ب سازمان ي و ترك  يير كارشناسان بر همسو   يسا
 ييثر واقع شود اما همـسو     ؤتواند م   مي نهين زم ي در ا  يرسمهاي    تين دسته اگر چه سا    يا

و تـضادها   ها    رگذارتر باشد و در حل اختالف     يثأتواند ت  ها مي   تيسا ر وب ي سا يو همراه 
. ك سازمان واحد هماهنـگ نمـود      يق  يتوان از طر    مي نيب را همچن  ين ترك يا. كمك كند 

ن كارشناسـان   ين راه به نظر ا    يط مناسبتر ين مح ي و تكثر صداها در ا     يين چند صدا  يبنابرا
  .است

 بـا   يهمـسو ها    ن رسانه ياند كه ا   ه كرده يامه توص ن سه نفر از كارشناسان در اد      يهمچن
د واقـع شـوند و      يـ ار مف يتواننـد بـس     مي  و آموزش شهروندان   يهم در جهت اطالع رسان    

  .باشد  ميت بحرانيري در مدمؤلفهن يتوجه به اها  تيسا فه وبيوظ

  يبري استفاده از ارتش ساـ7جدول 
فراواني  وظايف  فراواني ها مؤلفه
 1 توليد محتوا 3 بله
 6 برخورد امنيتي و فيلترينگفقدان 5 خير

 2 ايي تكثر و رقابت رسانه 2 مشروط

  
تواند  ي مي بريك ارتش سا  يا استفاده از    يپردازد كه آ    مي ن موضوع ي به ا  بعدي پرسش

  د؟يان كنيف آن را بيد باشد؟ كارها و وظاين رابطه مفيدر ا
 را يبرين استفاده از ارتش ساسه نفر از كارشناساپرسش، ن يدر پاسخ به بخش اول ا

ي تـ ي و امني نظـام يروهـا ياند و معتقد هستند كـه ن    كرده يابيد ارز يت بحران مف  يريدر مد 
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  .ثر باشندؤن فضا ميتوانند در كنترل ا مي
 همچون ارتش يي و نهادهايتي امنيروهاي تن از كارشناسان با حضور ن5 كه يدر حال

انـد و برخـورد      ر مواقع بحران مخالف بـوده      د ي مجاز يت فضا يريبر در مقابله و مد    يسا
  .اند  نكردهيابيد ارزي را مفيتيامن

 را مـشروط بـه نظـارت و كنتـرل قـانون             يتي امن يروهايز حضور ن  ي نفر ن  2در مقابل   
مند شـدن و قرارگـرفتن تحـت         بر در صورت قانون   يدانسته و معتقد هستند كه ارتش سا      

 يتي امنيروهاي وجود ني برايل چندانيل تمادر ك.  واقع شود مؤثرتواند    مي نظارت قانون 
ـ        ي مجـاز  ي كنترل بر فـضا    يبرا ن كارشناسـان حـوزه رسـانه و        ي در مواقـع بحـران در ب
  . ن استفاده مشروط باشديشود مگر ا  نميدهيت بحران ديريمد

ك يـ .  موارد شده اسـت    ينه مشروط به برخ   ين زم يبر در ا  ين حضور ارتش سا   يهمچن
 ي مجـاز  يد در حضور خـود در فـضا       يبر با ياست كه ارتش سا   نفر از كارشناسان معتقد     

ر ين فـضا تـاث  يـ د محتوا بر ا يد محتوا دست بزند و از راه تول       يت بحران به تول   يري مد يبرا
  .بگذارد

 بـه   يتـ ينـگ و برخـورد امن     يلتري نفر از آنها اعتقاد دارند كه ف       6 يعنياكثر كارشناسان   
 ي واقع شود و بـرا     مؤثر مواقع بحران     در ي مجاز يت فضا يريتواند در مد    نمي چ وجه يه
  .ديشي انديتيرامنيغهايي  حل نه به راهين زميت در ايريمد

كنند   مي شنهاديپايي     رسانه ي بر تكثر و رقابت    تأكيدز با توجه و     يدو نفر از كارشناسان ن    
 ي مجازي كه در فضاير موسسات و نهادها و افراديتواند در كنار سا     مي بريكه ارتش سا  
  .ن بپردازديريرند مشاركت داشته باشد و به رقابت با ساحضور دا

  ي مجازين فضايوه برخورد با مجرمي ش ـ8جدول 
 فراواني ها مؤلفه

 6 تعريف جرائم
 4 برخورد قانوني
 4 اطالع رساني
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 ي كـه از فـضا     يوه برخـورد مناسـب بـا كـسان        ين مساله است كه ش    ي ا ي بعد پرسش
  د باشد؟يكنند چگونه با  مياستفادهد بحران يجاد و تشدي اي برايمجاز

اند كـه مـا در كـشور دربـاره            نفر از كارشناسان عنوان كرده     6پرسش نيدر پاسخ به ا   
 برخـورد بـا   ين مـورد و بـرا  يـ م و در ا   ياز به وضع قانون دار    ي ن ين افراد يبرخورد با چن  

 يقابـل قبـول  ن عادالنه و يد قوانيكنند با  مي استفادهي منفين فضا به شكل ي كه از ا   يافراد
 مقابله با   ي برا ي ارائه قانون و جرائم قانون     يف جرائم به معنا   ي تعر يبه عبارت . ميوضع كن 

 يتي برخورد امن  يزان و حدود جرائم به جا     ي و مشخص كردن م    ينترنتي ا يها سوء استفاده 
  .ستندين افراد ني با اي فرا قانونيج وجه موافق با برخوردهاين كارشناسان به هيا. است

ن كارشناسان معتقد   يا. ن افراد اشاره شده است    ي با ا  ي مورد هم به برخورد قانون     4در  
 ين افـراد بـر مبنـا      ي وجود ندارد و فقط برخورد با ا       ينه خال قانون  ين زم يهستند كه در ا   

  .يقانون باشد و نه فراقانون
  مرتكب جرم  ي مجاز ي كه در فضا   ينفر هم از كارشناسان معتقد هستند اكثر كسان        4
 يكـه آنـان بـرا     هـايي     بيشوند از جرم بـودن و آسـ         مي د بحران يوند و باعث تشد   ش مي
 ين حـوزه و معرفـ     يـ  در ا  ياطالع رسان بنابراين  ستند،  يگاه ن آكنند    مي د بحران وارد  يتشد
ن فـضا بـه     يـ د بحـران در ا    يزان جرم و تـشد    ي به طور قطع از م     ي مجاز يفضاهاي    جرم

نه وجود دارد كه برخـورد بـدون        ين زم ي در ا  يدر كل اجماع كامل   . شدت خواهد كاست  
  .د واقع شودين فضا نخواهد توانست مفي در اير قانونيا به صورت غيقانون و 

   در مرحله پس از بحراني مجازي استفاده از فضاـ9 جدول
 فراواني ها مؤلفه

 4 بازسازي و بازتواني
 2 امدادرساني و جبران خسارت

 4 اطالع رساني و آموزش
 4 ط بحرانتحليل شراي

 7 آرام كردن جامعه
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ط ي به شرايط بحراني بازگرداندن شرايپردازد كه برا  مين موضوعي به اي بعدپرسش
اي   در مرحلـه پـس از بحـران چـه اسـتفاده      ياجتماعهاي     و كاهش لطمات بحران    يعاد
   كرد؟ي مجازيتوان از فضا يم

 ياند كـه سـع    اشاره كردهياديار زي كارشناسان به موارد بس پرسشن  ي پاسخ به ا   يبرا
 9 كـه جـدول    طـور   همـان .  شود ي خالصه و طبقه بند    مؤلفه 5در  ها    شده است كه پاسخ   

ن مقوله به كارهـا و      يا.  اشاره شده است   ي و بازتوان  ي مورد به بازساز   4دهد در     مي نشان
 ني واقع ادر. گرداند  مي  بازيط عادي را به شرا  يط بحران يشود كه شرا   ي اطالق م  ياقدامات
 كنـد كـه     مـي   اشـاره  ي مجـاز  ين امكانات فـضا   يو كاربردها و همچن   ها     به استفاده  مؤلفه
  .د واقع شوديدن به تعادل مجدد مفي و رسيتواند در برگرداندن جامعه به حالت عاد مي

 ي و جبـران خـسارت بـرا       ي در امدادرسـان   ي مجاز يز به نقش فضا   ي مورد ن  2اما در   
ن و بعـد از بحـران       يكه كارها و اقـدات حـ      ؤلفه  من  يا. ت بحران اشاره شده است    يريمد
 يل عـذرخواه  يـ  از قب  يكنـد شـامل مـوارد      ي را وصف م   يط عاد ي بازگشت به شرا   يبرا
  .شود  مي... و ين، امداد رساني دادن قربانييخاطر قصورات، دلجو به

ـ ي در بازگشت به شرا   ي مجاز يبه نقش فضا    و كـاهش  يط عـاد ي بـه شـرا  يط بحران
 كـه   طـور   همـان .  و آموزش اشاره شده است     يه نقش اطالع رسان    مورد ب  4صدمات، در   

ن بحـران  ين حـ ي از بحـران و همچنـ    يريش از بحران و جلـوگ     ي مراحل پ  ين نقش برا  يا
ن نقش توسط كارشناسان مورد توجه قرار       ين مرحله هم ا   يمورد توجه قرار گرفت، در ا     

  .گرفته است
ط بحران يل شراي تحل يعادط به حالت    ي در برگرداندن شرا   ي مجاز يگر فضا ينقش د 

ل علل و عوامل بحران ي تحلمؤلفهن يا.  مجدد از بروز دوباره بحران است  يريشگي پ يبرا
ل علـل و عوامـل      يه و تحل  ي و تجز  ييبه واقع به شناسا   . كند يف م يبعد از بحران را توص    

ن نقـش را    يـ ز ا يـ كارشناسـان ن    نفر از  4شود    مي  كه مشاهده  طور  همان. پردازد يبحران م 
  .اند  نام بردهي مجازي فضايراب

ن يشتريـ  در آرام كردن جامعه اشاره شده است كـه ب          ي مجاز يان به نقش فضا   يدر پا 
 بازگشت جامعـه و مـردم       ي به معنا  مؤلفهن  يا).  نفر 7(توجه را به خود جلب كرده است      

 پس از بحران    يط عاد ي بازگشت به شرا   ي برا ي مجاز يها و فضا   تيسا با استفاده از وب   



  90 بهارفصلنامه راديو تلويزيون؛  / 28

توان بـه    مؤلفه مي ن  ياز موارد اشاره شده درباره ا     . باشد  مي د بحران ي از تشد  يريگو جلو 
  .اشاره كرد... و ها  يها، عذرخواه يي، دلجوياطالع رسان

  يريجه گينت

نـه  ي نهاد ي مجـاز  ين و فـضا   ينـو هاي    ق رسانه يت بحران از طر   يريران هنوز مد  يدر ا 
  .نشده است

 يجمعـ هـاي     ان اطالعات و رشد رسانه    ي و سرعت روزافزون جر    شناختي فنرات  يتغ
ك امـر   يـ  بـه عنـوان      يل ارتباط ي به مسا  يشتريكند كه توجه ب    ي را ملزم م   ييران اجرا يمد
 خـود را  يتيريمـد هـاي   اسـت يد سيـ نده بايران آيمد . در امور امروزه داشته باشند ياتيح

  .و ارتباطات قرار دهند نينوهاي  فناوريمنطبق با 
ن يـ ق بـه ا   يـ ات تحق يـ گران در بخش ادب   يدهاي    افتهي با   وهشهاي پژ   افتهيسه  يدر مقا 

مـساله تعـادل و      آن   يستيـ  و چ  يم كه در مرحله شناخت بحـران اجتمـاع        يرس يجه م ينت
 و هم نظر كارشناسان مورد مصاحبه  يف رسم يخورد كه هم در تعار     ي به چشم م   اختالل

 يران اجتمـاع   بر هم خوردن تعادل جامعـه بـه بحـ           است و  به آن ذكر شده   پژوهش  ن  يا
 كـل كارشناسـان در      بـا ي بحـران تقر   حـين قبل و   ها     رسانه ريثأ مورد ت  در. است ر شده يتعب

در هـا      و آمـوزش رسـانه     يبه نقش اطـالع رسـان     ها     و بحران در مصاحبه    تيريحوزه مد 
ن يـ  ا ياصلهاي     از كاربرد  يكي توان نتيجه گرفت كه     و مي  اند  بحران اشاره كرده   تيريمد

 در  امـا  . اسـت   و آمـوزش   ياطالع رسان  ياجتماعهاي    ت بحران يري مد در) اينترنت(فضا  
 توجه را به خود نيشتري در آرام كردن جامعه ب     ي مجاز يمرحله پس از بحران نقش فضا     

 هـا  تيسا  بازگشت جامعه و مردم با استفاده از وب        ي به معنا  مؤلفه نيا. است جلب كرده 
 دي از تـشد   يريبحـران و جلـوگ     پس از    ي عاد طي بازگشت به شرا   ي برا ي مجاز يو فضا 
 ،يتـوان بـه اطـالع رسـان        مؤلفـه مـي    نيـ  شـده دربـاره ا     هاز موارد اشار  . باشد  مي بحران
  .اشاره كرد... و ها  ي عذرخواهها، ييدلجو

د يـ م كـه با   يرسـ  يجه م ين نت يق و نظر كارشناسان به ا     يات تحق ين با مطالعه ادب   يهمچن
توان هـم    ين فضا را در زمان بحران م      ي قائل بود و ا    ي مجاز ي فضا ي برا هي دو سو  ينقش
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  . يد به درستي از آن استفاده شودد در نظر گرفت كه بايفرصت و هم تهد
ح نكات ي و توضيست به اطالع رسانيبا يم نترنتيخاص بودن مخاطبان ا با توجه به    

در ) 1384(ي كـه احـرار    گونه  همان   ، پرداخت راهبرد يكيعنوان   ها به  مبهم و نفوذ در دل    
كند و اكثـر كارشناسـان       ياد م ي از بحران از آن      يريشگي پ يبرااي    رسانههاي    ه راهبرد مقال

  .ز به آن اشاره داشتندين پژوهش نيمصاحبه شده در ا
 در  ي مجـاز  ي فـضا  تيري در مقابله و مد    يتي امن يروهاي كارشناسان با حضور ن    شتريب

انـد مگـر      نكرده يابي ارز دي را مف  يتياند و برخورد امن     مخالف بوده  يمواقع بحران اجتماع  
  وجـه  چي بـه هـ    يتـ ي و برخـورد امن    نگيلتريآنها اعتقاد دارند كه ف    . يدر چهارچوب قانون  

 ي واقع شـود و بـرا      مؤثر ي در مواقع بحران اجتماع    ياز مج ي فضا تيريتواند در مد   نمي
 .ديشي انديتي امنريغهايي  حل  به راهدي بانهي زمني در اتيريمد

 ي و بـرا   ميـ  بـه وضـع قـانون دار       ازياند كه ما در كشور ن      ده كارشناسان عنوان كر   نيا
 ني قـوان  ديـ كننـد با    مـي   اسـتفاده  ي منفـ  ي به شكل  ي مجاز ي كه از فضا   يبرخورد با افراد  

 ارائه قانون و جرائم     ي جرائم به معنا   في تعر يبه عبارت . مي وضع كن  يعادالنه و قابل قبول   
 و حـدود جـرائم      زانيو مشخص كردن م    ينترنتياهاي     مقابله با سوء استفاده    ي برا يقانون
 . استيتي برخورد امنيبه جا

 ارتباطـات   يريـ  بـه كـار گ     ي بـرا  يرسـم ايي     كارشناسان معتقد هستند كه برنامه     اكثر
 ي وجود نـدارد، و هـر چنـد كـه برخـ            راني بحران در ا   تيري مد ي برا يمجازهاي    رسانه

 ي و مناسـب   يبه حد كـاف   ها    تيال فع نياند اما ا    حوزه داشته  نيدر ا هايي    تيها، فعال  سازمان
 بحران در يابي و ارزلي كه اشاره به تحلنهي زمني ارائه راهبرد در ااز اين رو است  دهينرس

 دارد ي مجـاز ي بـر فـضا  هيـ  بحران بـا تك راهبرد ارائه مدل و نيهمه مراحل آن و همچن 
  .شود ي مطرح مني متخصصشنهاديعنوان پ به
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  ي بوميها ت فرهنگي و تقوي استانيها شبكه
  1زاده ي هرمزيمحمدعل

  2ير ساكيام

  دهيچك
 استان  يت فرهنگ بوم  ي افالك در تقو   ي استان ة نقش شبك  ي بررس ن پژوهش ي ا يهدف كل 

 سـالِ  باالي پـانزده   افراد   ية كل ي، آمار ةجامع.  است يشيمايق، پ يروش تحق . ستان است لر
 نفر با استفاده از فرمول كوكران به روش         400ان، تعداد   ين م يا است كه از  آباد    شهر خرم 

 يآور   پرسشنامه جمع  400درنهايت   انتخاب شدند و     يا  مرحلهچند يا   خوشه يريگ  نمونه
شـبكة افـالك در     دهـد كـه       يق نشان م  يج تحق ينتا. ر گرفت ل قرا يه و تحل  يو مورد تجز  

  .  استان لرستان موفق بوده استي فرهنگ بومهاي هلفتقويت بيشتر مؤ
، يش محلــي، گــوي، اشــعار محلــي محلــيع دســتي، صــنايفرهنــگ بــوم: واژه كليــد
 . ،ي محليقي، موسي محليها المثل ضرب

  مقدمه

بتواننـد  ها     فزاينده وجود داشته كه ملت     از زمان پيدايش تلويزيون همواره اين انتظار      
  . نندك فرهنگ ملي خود استفاده ءرطرفدار براي ارتقا پاز اين رسانة

المللي از طريـق      ي ديداري و شنيداري بين    ها  ه رسان ةدر حال حاضر، با هجوم گسترد     

                                                                                                                   
 عضو هيئت علمي دانشكده صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران. 1
 )نويسنده مسئول(  كارشناس ارشد تحقيق در ارتباطات دانشكده صداوسيما.2
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هـا و آثـار    سـنت ، هـاي فرهنگـي     ارزش ةي مختلف در اقصي نقاط جهان، كلي      ها  هماهوار
پاسـداري از فرهنـگ     . اند   قرار گرفته  ها  هاطق مختلف جهان تحت تأثير اين رسان      بومي من 

ن فرهنگـي  عنوان يكي از وظايف مهـم مـسئوال   بههاي مرتبط با آن  ملي و بومي و ارزش    
عنـوان    اغلـب بـه    ،المللـي   ي نـوين بـين    ها  ه رشد و گسترش رسان    .آيد  شمار مي   جوامع به 

 ولي پيدايش ايـن     ؛رديگ  مورد پذيرش قرار مي    ،سازي  بخشي از پيامدهاي فرهنگ جهاني    
 مـستقل  كـه  آنهاي بومي اغلب به جاي    فرهنگ تاالمللي سبب شده است       ي بين ها  هرسان

 هـا  پـژوهش از سـوي ديگـر   ). 2000ويلـر،  (.  دهندانطباقخود را با آن     مجبورند  بمانند  
هـاي ديـداري     ي تلويزيوني كه با شـاخص     ها  ه كه محتواهاي فرهنگي برنام    ندا نشان داده 

تواننـد در حفـظ رسـالت تلويزيـون بـراي پاسـداري از         نمـي شـوند،   يضعيفي ارائـه مـ    
 حـاكي از تغييـرات مهـم        جامايس هاي  پژوهشهمچنين  . هاي بومي موفق باشند     فرهنگ

 فنـاوري ارتباطـات در جوامـع بـومي و روسـتايي بـوده و فنـاوري                  ةناشي از تأثير بالقو   
انحـراف ايـن جوامـع از       هنگي جوامـع روسـتايي و     ارتباطات تا حدي سبب انحراف فر     

د كـه  تـوان ادعـا كـر    ولي از ديدگاه مثبت مي. است هاي اصيل اجتماعي خود شده   ارزش
. شود   مي 2ي سبب افزايش هوشياري عمومي و تقويت هويت فرهنگ        1ي ارتباطي ها  هرسان

  )2003جامايس، (
ه كشـب ( هـا  هايـن شـبك   كـه  استزباني و فرهنگي  ـ   تنوع زياد قوميدارايكشور ما 

دن نسل جوان خود و     كر آشنا برايتوانند از اين مزيت استفاده نموده و         مي) ردكآذري و   
ي خود تالش نموده و به اهداف اصلي اين طـرح           ها  هاستان و منطقه تحت پوشش برنام     

 در دنياي امروز بايد خاطرنشان كرد كـه از          ها  ه اما با توجه به نقش رسان      ؛تر شوند   نزديك
 هـا   ه بلكـه رسـان    ،شـود  اهي از اخبار استفاده نمي    گ فقط براي اشاعه و انتقال و آ       ها  هرسان

كـردن ايـن     مـسئوالن امـر بـا مطـرح        .انـد   تر از اين تبديل شده      امروز به ابزاري قدرتمند   
 روحيات مردم نزديكـي و قرابـت بيـشتري          وچقدر تلويزيون با فرهنگ     هر،  موضوع كه 

تـر    هاي آنان نيز موفق    ساختن خواست   انعكاس و برآورده   تواند در   داشته باشد، بالطبع مي   

                                                                                                                   
1. communication media 
2. cultural identity 
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با تاريخ  مخاطبان يتمامدن جوانان و كري استاني آشناها ههاي شبك يكي از رسالت  .باشد
 ةمخاطبـان تلويزيـوني بـه شـبك         جـذب  غيرمـستقيم طور     و به   است و فرهنگ آن استان   

گونـه سـنخيتي     جي كه هيچ  ي خار ها  هي شبك ها  هدن فكر آنها از برنام    كر   و منحرف  استاني
ايـن امـر تنهـا در گـرو           و هاسـت    نيـز از جملـة ايـن رسـالت         با فرهنگ آن مردم ندارد    

ي هـا   هيعني ساخت برنامـ   . باشد  در راه رسيدن به آن اهداف مي       ها  هبرداشتن اين شبك   گام
ـ با محتوا و غني از لحاظ فرهنگي بديهي است كه . قومي و زباني در قالبي تازه و بديع  

 هـا  ه ايـن رسـان   ،جملـه تلويزيـون    ي ديداري از  ها  هسازي در رسان    وجود فرايند جهاني  با  
 درخـصوص بررسـي     پـژوهش اين  . باشند يداراي تأثير مهمي بر مردم بومي هر منطقه م        

ي فرهنگ بومي منطقه به اجرا درآمده       ها  ه و تأثير آن بر مؤلف     كه افال كارآمدي شب كميزان  
 در تقويـت    كه افـال  كه نقش شب  كد بررسي قرار دهد      را مور  پرسشو برآن است تا اين      

  فرهنگ بومي استان لرستان چيست؟

   پژوهشهدف اصلي 

   در تقويت فرهنگ بومي كة استاني افالكبررسي نقش شب

  پژوهشاهداف فرعي 

   در تقويت گويش محلي كة استاني افالكبررسي نقش شب
  در تقويت موسيقي محلي كة استاني افالكبررسي نقش شب

  در تقويت اشعار محلي كة استاني افالكرسي نقش شببر
 هاي محلي  المثل  در تقويت ضربكة استاني افالكبررسي نقش شب
  محلي دستي صنايع در تقويت كة استاني افالكبررسي نقش شب

  پژوهش اصلي فرضية

 از فرهنـگ بـومي رابطـة        ي و ميزان آگاه   كة استاني افال  كزمان تماشاي شب    بين مدت 
 . ود داردمستقيم وج
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   پژوهشهاي فرعي  فرضيه

ش محلـي   ي و ميـزان آگـاهي از گـو        كة استاني افـال   كزمان تماشاي شب     مدت ميان. 1
 . رابطة مستقيم وجود دارد

 و ميـزان آگـاهي از موسـيقي محلـي      كة استاني افال  كزمان تماشاي شب     مدت ميان. 2
  . رابطة مستقيم وجود دارد

 محلي  دستي  صنايع و ميزان آگاهي از      كي افال ة استان كزمان تماشاي شب     مدت ميان. 3
  . رابطة مستقيم وجود دارد

هـاي   المثـل   و ميزان آگاهي از ضـرب  كة استاني افال  كزمان تماشاي شب     مدت ميان. 4
 . محلي رابطة مستقيم وجود دارد

 و ميزان آگاهي از اشعار محلي رابطة        كة استاني افال  كزمان تماشاي شب     مدت ميان. 5
  .  داردمستقيم وجود

  پژوهش اصلي پرسش

 و ميزان آگـاهي از فرهنـگ بـومي رابطـة            كة استاني افال  كآيا بين ميزان تماشاي شب    
 وجود دارد؟ 

  پژوهش فرعي يها پرسش 

 و ميزان آگاهي از گـويش محلـي         كة استاني افال  كزمان تماشاي شب     مدت ميانآيا  . 1
   وجود دارد؟ هرابط

 و ميزان آگاهي از موسيقي محلـي  كتاني افالة اسكزمان تماشاي شب   مدت ميانآيا  . 2
  وجود دارد؟ هرابط

هاي  المثل  و ميزان آگاهي از ضربكة استاني افالكزمان تماشاي شب   مدت ميانآيا  . 3
  وجود دارد؟ همحلي رابط

 و ميزان آگـاهي از اشـعار محلـي          كة استاني افال  كزمان تماشاي شب     مدت ميانآيا  . 4
  وجود دارد؟ هرابط
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 دسـتي   صـنايع  و ميزان آگـاهي از       كة استاني افال  كزمان تماشاي شب     مدت ميان آيا. 5
   وجود دارد؟ همحلي رابط

  پژوهشروش 

بنـدي تحقيقـات    با توجه به تقـسيم    شده است و   اجرا   پيمايشي با روش اين پژوهش   
باشد و از نظر ماهيت و  علمي از نظر هدف، پژوهش حاضر از نوع پژوهش كاربردي مي   

  . استحاضر از نوع پيمايشيروش، تحقيق 
عنـوان متغيـر مـستقل     به ، در هفتهكة استاني افالكزان تماشاي شبي م در اين پژوهش  

ه كـ هاي فرهنگ بومي اسـت        شاخصدر اين پژوهش     متغيرهاي وابسته . آيد  شمار مي  هب
شامل ميزان آگاهي از اشعار محلي، ميـزان آگـاهي از گـويش محلـي، ميـزان آگـاهي از            

هـاي    المثـل    ميزان آگاهي از ضرب     و  محلي دستي  صنايع ميزان آگاهي از     موسيقي محلي، 
  . باشد يمحلي م
سال ساكن شـهر خـرم آبـاد     كلية افراد باالي پانزده آماري در اين پژوهش شامل      ةجامع

  ) 1386سايت آمار، (.باشد  نفر مي263547، برابر 1385است كه براساس سرشماري سال 
ران كوكـ ري  يـ گ  آوردن حجم نمونه از فرمول نمونـه       دست   به  حاضر براي  پژوهشدر  

 اين پـژوهش را تـشكيل       ، حجم نمونة   نفر از افراد بومي    384و درنهايت    استفاده گرديد 
 بنـابراين بـراي   ،رفـت   مـي ها هبودن بعضي از پرسشنام  جا كه امكان مخدوش    از آن . دادند
  .افزايش يافت نفر 400ري از اين امر حجم نمونه به يجلوگ

اي اسـتفاده     اي چندمرحله    از روش تصادفي خوشه    ،رييگ  براي نمونه  پژوهش   ايندر  
 ي، غربي، شرقي، جنوبي شمالة منطقپنجآباد را به    بدين صورت كه شهر خرم    . شده است 

طور  وآمد هر منطقه را مشخص كرديم و به         تقسيم، سپس نقاط شلوغ و پررفت      يو مركز 
 يكـي از پرسـشگران      ، سپس در هر نقطـه     تصادفي از هر منطقه چهار نقطه آن انتخاب و        

 كار پرسشگران بدين صورت بود كه در نقاط مربوطه، هر           ةشيو. ديده مستقر شد   آموزش
طور تصادفي يك نفر را انتخـاب     كردند به    از افرادي كه عبور مي     يكبار، دقيقه 15 الي   12

  . پرسيدند  مينا آن پرسشنامه را ازهاي پرسشو سپس 
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هايي بـا مقيـاس        سؤاالت پرسشنامه متغير   . بود  پرسشنامه ،ات اطالع گردآوري وسيلة
 ةننـد ك  بيـان ،دش ها داده مي ه به پاسخك يعني در آنها مقادير مختلف نمراتي   ند،بودترتيبي  

ـ كصورت   ري پرسشنامه به  يگ   اندازه ةو نتيج  بود   شدت و ضعف آن صفت     نيـز بـه      و يم 
. ه از سؤاالت پرسشنامه است    شد سبكه درحقيقت حاصل نمرات     ك ،شد  ل عدد بيان    كش

ـ     پاسخ انتخاب  ةارزش گزين وسيلة    هر سؤال پرسشنامه نيز به    ة  نمر  كصـورت يـ    هشـده، ب
بندي شـده     اي درجه   گزينه  شش اين پرسشنامه براساس مقياس   . ه است عدد مشخص شد  

اعتبـار  . باشـد    مـي  ، تاحدي، زياد و خيلـي زيـاد        ، خيلي كم  اصالًه براساس طيف    كاست  
ده  پرسـشنامه بـه      يهـا   پرسـش .  تأييد گرديـد    راهنما و مشاور   انادتاس سطتو پرسشنامه

 سـه    از اين  كهر ي . باشد   فرضيه مي  كيبررسي  ه هر بخش براي     كاند    ش تقسيم شده  بخ
 آن هـاي  پرسـش  ه ودوب حدودي نمايشگر شاخص مربوطه  حداقل تا ،   شده سمت تست ق

 بـراي سـنجش     ، كرونباخ كـل   آلفاي. باشند ي م ديگر همبسته يكبا  اي    مالحظه تا حد قابل  
    . شد92/0فرهنگ بومي برابر با  ميزان آشنايي از

. ديـ گرداستفاده   استنباطي و  از آمار توصيفي   ها  ه و تجزيه و تحليل داد     تلخيصبراي  
در سطح توصيفي با استفاده از مشخـصات آمـاري نظيـر فراوانـي، درصـد، ميـانگين و                   

رداختـه و در سـطح اسـتنباطي متناسـب بـا            انحراف معيار به تجزيه و تحليل اطالعات پ       
 همبـستگي پيرسـون،    و مفروضات اساسي آزمون آماري از آزمـون    ها  هسطح سنجش داد  

 كرونبـاخ   يب آلفا ي و ضر  يل عامل يب بتا، از تحل   ين، ضر ييب تع يضريب رگرسيون، ضر  
  . فاده شده است استيياي اعتبار و پاي بررسي برانيز

   و بحث يگير نتـيجه

ميزان آشـنايي بـا     « و   »ميزان تماشاي شبكه افالك    «ستگي پيرسون بين  ضريب همب . 1
 افـالك  هشبك ميزان تماشاي. است=sig 001/0 داري با سطح معني+ 195/0 »زبان محلي

ـ .  درصد از تغييرات ميزان آشـنايي بـا زبـان محلـي را تبيـين كنـد                 3 /5تواند    مي  ةمعادل
  :آمده استدست   بهصورت زير رگرسيون آن نيز به

  ميزان آشنايي با زبان محلي= 669/1) افالكهميزان تماشاي شبك(
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 افـالك در هفتـه،      هزمـان تماشـاي شـبك       ، با يك ساعت افزايش در مدت      هطبق معادل 
  . يابد  واحد افزايش مي7/1ميزان آشنايي مخاطبان با زبان محلي درحدود 

ميـزان  «و » افـالك ميزان تماشاي شبكه «توان گفت بين     مي پژوهشهاي    با توجه به يافته   
توان نتيجه گرفت     بنابراين مي . دار و مستقيم وجود دارد      رابطة معني » گويش محلي آگاهي از   

  . گويش محلي، موفق عمل كرده استآگاهي مخاطبان از كه شبكه افالك در افزايش 
ميزان آشـنايي بـا     « و   »ميزان تماشاي شبكه افالك    «ضريب همبستگي پيرسون بين   . 2

  . است=sig 134/0 داري با سطح معني+ 088/0 »موسيقي محلي
توان نتيجه گرفت كه افـزايش ميـزان تماشـاي شـبكه              ميپژوهش  هاي    با توجه به يافته   

هاي   به عبارت ديگر برنامه   . افالك تأثيري بر ميزان آگاهي مخاطبان از موسيقي محلي ندارد         
  . داشته استشبكه افالك در افزايش آگاهي مخاطبان از موسيقي محلي موفقيتي ن

توان گفت گيرنـدة پيـام در گـرفتن پيـام نقـش               همچنين براساس نظرية تقويت نيز مي     
هاي ارتباطي قادر نيستند كه در عقايد و رفتار، تغييـرات بنيـادي               طبق اين نظريه، پيام   . دارد
توانند به صورت محدود آنها را تقويت كنند و بـراي تأثيرگـذاري               وجود آورند، بلكه مي     به

اين نظريه به پارامترهاي غير ارتباطي نظير سـن، شـغل،    . زمينة قبلي وجود داشته باشد    بايد  
  . دهد هاي ارتباطي اهميت زيادي مي تأثير پيامفقدان در تأثير يا ... خانواده، تحصيالت و

ها براساس نظريه تقويت قادر نيستند در بينش و اعتقادات و درنتيجه رفتارهـاي                رسانه
 شگرف و اساسي بگذارند و تنهـا براسـاس پيـشينة ذهنـي مخاطبـان و                 مخاطبان خود آثار  

تواننـد در حـد محـدود، و كمـي اثرگـذار              سابقة ارائه پيام از سوي رسانه به مخاطبان، مي        
مخاطبان شبكه افالك نيز بـه فراخـور طبقـة اجتمـاعي، سـطح تحـصيالت، ميـزان                 . باشند
هـاي    ويـژه در نـوع برنامـه        ايـن شـبكه، بـه     هـاي     در قبال استفاده از برنامه    ... بودن و   مذهبي

تـوان    مـي . انـد   موسيقي به درك وسيع و استفادة كاملي كه مورد نظر رسانه بـوده، نرسـيده              
هـاي    گفت براساس نظريه تقويت، مخاطبـان شـبكه افـالك تنهـا در جريـان پيـام برنامـه                  

ـ       اند، اما هدف اصلي اين برنامـه        موسيقايي اين شبكه قرار گرفته     ا آشناسـاختن   هـا كـه همان
گـذاري مـورد نظـر انجاميـده          بايست به اثـر     مخاطبان با موسيقي محلي بوده و درنتيجه مي       

  .اند ها قرار نگرفته باشد، نرسيده است و مخاطبان متأثر از محتواي اصلي و نيت آن برنامه
ميزان آشـنايي بـا     «و  » ميزان تماشاي شبكه افالك    «ضريب همبستگي پيرسون بين   . 3
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ميزان تماشاي شبكه افالك . است=sig 012/0 داري با سطح معني+ 147/0» دستي صنايع
  .  محلي را تبيين كنددستي صنايع درصد از تغييرات ميزان آشنايي با 2/2تواند  مي

  :آمده استدست   بهصورت زير  رگرسيون آن نيز بهةمعادل
   محليدستي صنايعميزان آشنايي با  =945/5+080/1)ميزان تماشاي شبكه افالك(

شبكه در هفتـه،    اين  زمان تماشاي      فوق، با شش ساعت افزايش در مدت       ةطبق معادل 
  . يابد  واحد افزايش مي1/1 ة محلي به اندازدستي صنايعميزان آشنايي مخاطبان با 

 و  »ميـزان تماشـاي شـبكه افـالك       «توان گفت بـين       ميپژوهش  ي  ها  هبا توجه به يافت   
بنـابراين  . م وجـود دارد ي و مـستق  دار معنـي رابطـة    »يمحلـ دستي    صنايع از   يآگاهميزان  «

 ي محلـ  دستي  صنايع  مخاطبان از  يآگاهه شبكه افالك در افزايش      كتوان نتيجه گرفت      مي
  . رده استكموفق عمل 

ميزان آشـنايي بـا     « و   »ميزان تماشاي شبكه افالك    «ضريب همبستگي پيرسون بين    .4
ميزان تماشاي شبكه . است=sig 022/0 داري با سطح معني+ 133/0» محليالمثل  ضرب

. محلي را تبيين كنـد    المثل    ضرب درصد از تغييرات ميزان آشنايي با        8/1تواند    افالك مي 
  :آمده استدست   بهصورت زير  رگرسيون آن نيز بهةمعادل
  محليالمثل  ضربميزان آشنايي با  =643/5+024/1)ميزان تماشاي شبكه افالك(

زمان تماشاي شبكه افالك در هفتـه،          افزايش در مدت   ساعت  فوق، با يك   ةطبق معادل 
  . يابد  واحد افزايش مي1محلي به اندازه المثل  ضربميزان آشنايي مخاطبان با 

 و  »ميـزان تماشـاي شـبكه افـالك       «ميان  توان گفت     ميپژوهش  ي  ها  هبا توجه به يافت   
بنـابراين  .  دارد م وجـود  ي و مستق  دار  معني رابطة   »ي محل يها  المثل   از ضرب  يآگاهميزان  «

 ي محل يها  المثل   مخاطبان از ضرب   يآگاه شبكه در افزايش      اين هكتوان نتيجه گرفت      مي
  . رده استكموفق عمل 

ميزان آشـنايي بـا     « و   »ميزان تماشاي شبكه افالك    «ضريب همبستگي پيرسون بين   . 5
ميـزان تماشـاي شـبكه    . اسـت =sig 011/0 داري با سـطح معنـي  + 148/0 »اشعار محلي

ـ .  درصد از تغييرات ميزان آشنايي با اشعارمحلي را تبيين كند          2/2تواند    الك مي اف  ةمعادل
  : آمده استدست   بهصورت زير رگرسيون آن نيز به

  ميزان آشنايي با اشعار محلي =744/6+245/1)ميزان تماشاي شبكه افالك(
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 هفتـه،   زمان تماشاي شبكه افالك در      ساعت افزايش در مدت     فوق، با يك   ةطبق معادل 
  . يابد  واحد افزايش مي2/1ميزان آشنايي مخاطبان با اشعار محلي به اندازه 

ميـزان  «و » ميزان تماشاي شبكه افالك«توان گفت بين    ميپژوهش  هاي    با توجه به يافته   
توان نتيجه گرفت     بنابراين مي . دار و مستقيم وجود دارد     رابطة معني » اشعار محلي آگاهي از   

  . اشعار محلي موفق عمل كرده استآگاهي مخاطبان از  افزايش كه شبكه افالك در
  :آمده استدست   به با فرضيه اصليهجه زير در رابطيطور كلي نت و به

ميـزان آشـنايي بـا      « و   »ميزان تماشاي شـبكه افـالك      «ضريب همبستگي پيرسون بين   
 ميـزان تماشـاي شـبكه   . اسـت =sig 000/0 داري با سطح معنـي + 203/0 »فرهنگ بومي

معادله .  درصد از تغييرات ميزان آشنايي با فرهنگ بومي را تبيين كند   1/4تواند    افالك مي 
   :آمده استدست   بهصورت زير رگرسيون آن نيز به

  ميزان آشنايي با فرهنگ بومي =304/2)ميزان تماشاي شبكه افالك(
فتـه،  زمان تماشاي شبكه افالك در ه       ساعت افزايش در مدت    با يك طبق معادله فوق،    

  . يابد  واحد افزايش مي3/2ميزان آشنايي مخاطبان با فرهنگ بومي به اندازه 
 و  »ميـزان تماشـاي شـبكه افـالك       «ميان  توان گفت     ميپژوهش  ي  ها  هبا توجه به يافت   

تـوان    بنـابراين مـي   . م وجود دارد  ي و مستق  دار  معني رابطة   »فرهنگ بومي  از   يآگاهميزان  «
فرهنگ بـومي موفـق عمـل        مخاطبان از    يآگاهافزايش  ه شبكه افالك در     كنتيجه گرفت   

  . رده استك
د يـ ننـدگان عقا  يشـود بب   يون، موجـب مـ    يزياد تلو ي ز ي تماشا ، كاشت يةبراساس نظر 

ت يـ  و ترب  يت اقتـصاد  ي اگـر از لحـاظ وضـع       ي حتـ  ؛دا كننـد  يـ  پ يكسانيباً  يمشابه و تقر  
نـد  اي فر ي طـ  گـر، يان د يـ بـه ب  .  تعلـق نداشـته باشـند      يك سطح اجتمـاع   ي به   ي،خانوادگ

 و ن تماشاگران پـر   ي در ب  ي و اجتماع  ي از عوامل فرهنگ   ي ناش يها تفاوت» سازي  متداول«
 آنـان   هاي  هدگاي د يياد، به همگرا  ي ز يگذارد و تماشا   يون رو به كاهش م    يزيقرص تلو  پا
تـر   هيدهد شـب   يش م يون نما يزيچه تلو   تماشاگران به آن   يط زندگ يهر چه مح  . انجامد يم

 ي واقعـ  يها روند كه پاسخ   ي م ويينندگان به س  يشود و ب   يم» ديتشد«اشت  باشد، اثرات ك  
ش ي نمـا  تيـ ان واقع يـ تجـانس م  » ديتشد«درواقع  . ون باشد يزي تلو هاي  ه آموز يةآنان بر پا  

  .  استيت اجتماعيون و واقعيزيداده شده از تلو
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عنـوان   ، به  مخاطبان يها از سو    امي انتخاب پ  ة مخاطبان مسئل  ييجوية نياز براساس نظر 
 لي وسـا  ي مخاطبـان از محتـوا     ةشـود و اسـتفاد     ير مطـرح مـ    ييـ تغ رقابـل يك فـرض غ   ي

 ي گوناگون و براساس عالقه مبتن     يازهاين ن ي تأم ي كه برا  يبا هدف مشخص  جمعي    ارتباط
 يهـا   امي خود موجب انتخاب پ    يازهاي افراد از ن   يآگاه. رديگ يباشد، صورت م   ياز م يبر ن 
  . شود يمجمعي   ارتباطليوسا
 موضـوعات   يت نسب ي اهم ي جمع هاي  ه رسان ي،ساز  برجسته يةن براساس نظر  يمچنه

 يداديـ ا رو يـ شتر بـه موضـوع      ي ب ها  ههر چه رسان  . دهند يمختلف را به مخاطب انتقال م     
 بـه   هـا   هرسـان «عبـارت   . شوند يل م ي آن قائ   برا يشتريت ب يت بدهند، مخاطبان اهم   ياهم

ن يـ ، بـر ا   »شنديـ ندي چـه ب   ةند دربار يگو ين م  به آنا  يشند ول ينديند چگونه ب  يگو يمردم نم 
ا يـ  آن فكر خواهند كرد،      ةچه مردم دربار   رگذاشتن بر آن  يبه تأث را   ها  هش رسان ياساس گرا 

توانـد   ي مـ  يون هنگـام  يزيبه نظر محققان، تلو   . اند ف كرده يكنند توص  ي م يآنچه مهم تلق  
ش دهد كه پوشـش     يزا اف يناگهانطور     به  شده و آن را    يا  از مسئله  ي عموم يموجب آگاه 

 ي از نظر آنان آگاه    .) فقره در هر ماه    30ش از   يب( به آن اختصاص دهد      يا  گسترده يخبر
 ي كـه بـه مـدت طـوالن        يكند، البته در صـورت     يد م ي را تشد  ها  هز پوشش رسان  ي ن يعموم

  ) 1381ن و تانكارد، يسوز (.ر باشدييتغ دار و كميپا
ر نگـرش   يي تغ يدر حالت عاد  جمعي    تباط ار  اذعان دارند كه   جن كوارلز  و   مارك ميلر 

 سـازي   برجـسته ير نگـرش، بـه اثرهـا   يي تغيد به جاي باها  هن برنام يكند؛ بنابرا  يجاد نم يا
ت يـ  بلكـه بـر درك اهم  ،هـا نبـوده   رسد اثر برنامـه بـر نگـرش       يبه نظر م  . معطوف باشد 

 ) 1381 ،ن و تانكارديسور. (موضوعات بوده است
 و  ي از عوامـل فرهنگـ     ي ناش يها  تفاوت ي،ونيزي تلو هاي  هماد برنا ي ز ياساساً با تماشا  

 يـي ش همگراين امـر باعـث افـزا   يـ گـذارد و ا  ي رو به كـاهش مـ     مخاطبان...  و ياجتماع
هـايي   ههرچه برنامـ . گردد ي مي و عالقه به فرهنگ بوميي آشنا ةني در زم  ،انآن هاي  هدگايد

 ، داشـته باشـد    يشتري ب ي مردم همخوان  يد با فرهنگ بوم   شو كه از شبكه افالك پخش مي     
گـردد و    ي م آنت  يتقودرنهايت   و   ي مردم از فرهنگ بوم    يش آگاه ين امر منجر به افزا    يا
 باشند كـه باعـث      هايي  هبه دنبال برنام  اين شبكه   مخاطبان  ،  شود ي م موجبز  ينمسئله  ن  يا

 هـاي  هشبكه افالك به برنامـ صورتي كه در . شود ي مي آنان از فرهنگ بوم    يش آگاه يافزا
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شـود   ي باعث م  ،گر بدهد ي د هاي  ه نسبت به برنام   يشتريت ب ي اهم يبوط به فرهنگ بوم   مر
 خـود   يش آگـاه  ي افـزا  برايند و   ها قائل شو    ه آن برنام  ي برا يشتريت ب يمخاطبان اهم كه  

  . شتر استفاده كنندي بها ه از آن برنامينسبت به فرهنگ بوم

  منابع و مĤخذ

   http//www. sci. org. ir :1386ذر، آ 15يابيباز.  سايت آمار-
ترجمـة عليرضـا     (،هـاي ارتباطـات     نظريـه . 1381ارد، جيمز   ك سورين، ورنر؛ تان   -
  ). 1992، ينشر اثر اصل(دانشگاه تهران: ، تهران)دهقان

- Jamais ،F. (2003). The Impact of New Communication Tecnology 

on Cultural Identity in Rural Asia. Media Asia (20) 205-207.  

- Wheeler,k. (2000). TV Connection. Extension (26) 144.  

  
  



   صفحه32/ 43-74/ 1390 بهار/ 15شماره / هفتمسال / فصلنامه راديو تلويزيون
Quarterly Journal of Radio Television, 2011, Vol. 7, No: 15, 43-74, 32 Pages 

  )2/10/89پذيرش نهايي    1/7/89تجديد نظر    13/5/89تاريخ دريافت (  

  
  

 ي جمهوري اسالمي ايرانماي صدا و سدر فناورير يضرورت نگاشت مس

  1سيدمرتضي موسوياندكتر 

  يدهكچ
 در حال گذار از آنالوگ به ديجيتال مجبـور بـه            2گسترده هاي پخش   سازماندر حالي كه    
هـاي    هاي جديد با استفاده از زيرسـاخت        دهنده هاي گزافي هستند، سرويس     صرف هزينه 

هـاي كـابلي بـا ارائـة           فيبر نوري و شبكه    ،DSLهاي    ت سيار، مدم   چون مخابرا  يجديد
 را هـر     خـود  سوي خود جلب كرده و دنياي مربوط به        ههاي جديد، مخاطبين را ب      محيط
  .كنند بيشتر از ديروز تحديد ميروز 

هاي   كرد، امروز سرويس    مي هاي محدودي آنان را راضي      مخاطبيني كه تا ديروز سرويس    
. باشـد   مـي  تر از گذشته   كنند و راضي نگاه داشتن آنان مشكل        مي متنوعي را درخواست  

كنـد و     مـي  رقابت شديد ميان بازيگران صحنه، هر روز مرزهـاي جديـدي را تعريـف             
  .كند  ميتري را طلب ريزي دقيق هشياري و برنامه

در اين بين آنان كه پيش از يك تقاضـا از سـوي مخـاطبين، بـراي پاسـخ گـويي بـه آن                    
قادر به ادامـة     اند  ناوري الزم را به خدمت گرفته و پرسنل خود را آماده كرده           انديشيده و ف  

توجه به روند تغيير در فنـاوري تنهـا           مانند، و آناني كه بي      حيات بوده و در صحنه باقي مي      
بينند در تنگناي چالش با تغييرات پرسرعت هـر روز محـدودتر از ديـروز بـه            امروز را مي  

  .باالخره در رقابت شديد ميدان را به رقبا تسليم خواهند نمودحيات خود ادامه داده تا 
ها به آن نيازمنـد هـستند، داشـتن يـك مـسيرنماي              ها و دولت   ها، شركت  چه سازمان  آن

كه قادر باشند قبل از وقوع يك تغيير و قبل از تأثير ناشي از يك                طوري هب. فناوري است 
بـا  .  مـديريت شـرايط جديـد باشـند         آمادگي الزم را ايجاد و قـادر بـه         ،فناوري جديد 

بينـي گذشـته و خـود         نگاري از مرز پيش     هاي مطرح مانند سناريو نويسي و آينده        روش
                                                                                                                   

 mousavian@irib.irونت آموزش و پژوهش سازمان صدا و سيما             قائم مقام معا. 1
2. broadcasters  
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  نسبت به تعريف شرايط در هر مقطع پرداخته و به تعبيري آينده را خود بسازند
ـ و نو ي، سنار فناوري ير نما ي، مس فناورير  ينگاشت مس :  كليدواژه ـ     يسي ، ي بـه روش دلف
  فناوري نقشه راه

   مقدمه

 روشي براي شناسايي توليدات يا تهيه نيازها و تبديل آنهـا بـه              فناورير  ينگاشت مس 
 مورد نياز آينـده بـه       فناوريهاي توسعه است تا مطمئن باشيم        و طرح فناوري  هاي   گزينه

  . هنگام نياز آماده و ميسر است
ر يمـس ي ترسـيم    نظر را بـرا    هاي افراد صاحب    نظرات و ديدگاه   فناورير  ينگاشت مس 

 راهبـرد ري بـراي تعيـين      كـ ند و در حقيقت دري بـه سـوي همف         ك   جمع مي  ندهي آ ينما
R&D ـ    يديـ  جد يدر مقالـه حاضـر در خـصوص فـضا         . ديـ نما  مي  باز  يش رو ي كـه پ

ــ راديهــا ســازمان  يهــا  و بــاالخره شــركتيمخــابراتهــاي  شــركت ،يونيــزيو و تلوي
 جـا، ن  يـ در ا . م كـرد  يبحث خواه  ،وجود آمده است   هك ب يخدمات الكترون ة  هند سيسرو
 ،ينظـر هـاي     سپس بحث . شود  مي  دنبال فناوري يرنمايك مس ي ضرورت داشتن    ،هدف

 مربـوط   يك مورد عملـ   يپس از آن    . م شد ياز آشنا خواه  يم مورد ن  يمطرح شده و با مفاه    
م ي در كشور ژاپن را مطـرح خـواه        1 كامئوكا ين فاكس از زبان آقا    يبه ارتقاء صنعت ماش   

م يشو  ميآشنا )دي اس دبليو( 2 دلفي نويسيسناريو ن مطلب با روش   ي خالل ا  نمود و در  
ا شـركت را    يـ  سازمان   راهبردة  ارتقاء و توسع    در بقاء،  فناوري ير نما ير داشتن مس  يو تأث 

 نگاشـت   ي بـرا  يي و پانل كه از جملـه ابزارهـا        يدر ادامه با روش دلف    . افتيم  يدر خواه 
 .شدم يز آشنا خواهينده هستند نير آيمس

  پژوهشبيان مسئله و ضرورت 

مـورد  هاي    سيزات مورد استفاده و سرو    ي، تجه فناوريرات در   ييآهنگ تغ با توجه به    

                                                                                                                   
1. Kameoka  
2. delphi-scenario writing (DSW) 
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تري داشته باشند تـا      نگري دقيق  بايد آينده ي  ونيزي و تلو  ييوي راد هاي  درخواست، سازمان 
 بـراي   ،R&Dبـا توجـه بـه گـران بـودن           . ننـد كبتوانند بقاء خويش را در آينده تضمين        

در .  را گـسترش دهنـد  مـورد نيـاز   فنـاوري ه همه كبه تنهايي به صرفه نيست   ها    ازمانس
  . ار ببرندك هب آينده خويش ترسيم برايبايد ابزار مؤثري ها  سازماننتيجه 

  پژوهشاهداف 

براي كساني كـه    را  اي    هايي واقعي دست مايه      برآنم تا با مرور تجربه     پژوهشدر اين   
چـه در برنامـه ريـزي        آن. دوين شـده دارنـد آمـاده نمـايم        هاي تـ    قصد حركت با برنامه   

هـايي    نگـاري تكنيـك     در آينـده  . نگاري است    غيرقابل انكار است، نياز به آينده      راهبردي
از .  است يها الزام   كارگيري آنها براي استراتژيست    هشوند كه مهارت در ب      مي كار گرفته  هب

  .پويان آينده نگر باشد اي ره حاضر بتواند كمك مؤثري برپژوهش اميدوارم اين رو

  پژوهشمتغير ها، سوابق و مفاهيم 

  اءق بيرقابت برا
طرفه آنـالوگ    صورت ستني داراي پخش يك     هكه ب  يونيزي و تلو  ييوي راد يها سازمان

 همچون انقالب تغيير از تلويزيون سياه و سفيد به رنگـي    يبودند اينك در معرض انقالب    
 در گذار از تلويزيون سياه و سفيد به رنگي تنها مـشكل             با اين تفاوت كه   . اند  قرار گرفته 

چنان قادر به دريافت سيگنال      اين بود كه چگونه دارندگان تلويزيون سياه و سفيد نيز هم          
هـاي زمـاني كوتـاه         مخـاطبين متنـوع بـوده و در دوره         ي درخواست خدماتامروز  . باشند

هـاي   تي و شـركت   هـاي مخـابرا    از طرفـي ديگـر شـركت      . شود  مي دستخوش دگرگوني 
هـاي    مشابه و با كيفيـت قابـل رقابـت بـا سـازمان             خدماتسرويس دهنده قادر به ارائه      

سيم، سـيم مـسي       ها از طريق بي    ي كه اين شركت    خدمات .باشتد  مي راديويي و تلويزيوني  
، فيبر نوري و تلفن همراه توانايي در اختيار گذاشتن آنها را دارند             )DSLهاي    دموو با م  (

هم پس از سوئيچ كردن از آنالوگ   آنگستردهِ هاي پخش خدمات سازمانتر از  حتي متنوع
  :اند خدمات در جدول زير ارائه شدهاين . باشد  ميبه ديجيتال،
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E- Learning  E- Shopping  
E- Business  E- Commerce  

E- Government  E- Banking  
E-Library  E- Education  
E- Party  E- Voting  

E- Democracy  E- Participation  
MMS  IPTV  

Mobile TV  Game Net  
VOD  MOD  

 
) اي    زميني يا ماهواره  ( اندازي پخش ديجيتال    پس از راه   ِگسترده  هاي پخش   سازمانو  

  : را ارائه نمايندزيرهاي  قادر خواهند بود سرويس
  

Digital TV  Time Shifting  
T- Learning  T-Shopping   
T- Voting  T- Game  

E-mail  EPG  
VOD  MOD  
IP TV  Mobile TV  

  
 داشـتن   ، درخواستي و كوتاه بودن طول عمر آنان       خدماتسير تحول و تغيير در نوع       

تـري از   است و رقابت را به طيف گـسترده        مسير نماي فناوري براي آينده را الزامي كرده       
  .رقبا تعميم داده است
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  1فناوري مسير نگاشت روش

 سطح در هم وها  تكشر سطح در هماي  گسترده طور بهفناورير يروش نگاشت مس

 ايـن  .رود  مـي اركـ  بـه  فنـاوري  راهبرد تعيين و برنامه ريزي از حمايت منظور به صنايع
هـاي   بخش بر هك در مطالعاتي ويژه به ،نگاري آينده مطالعات دراي  فزاينده طور به ردكروي

 مـسير  نگاشـت  لـي ك طور به. گيرد  ميقرار استفاده مورد نند،ك ي مزكتمر خاصي صنعتي

 رونـدهاي  رديـف  در  راهاي فناوري پيشرفت هك استاي  اليه چند زماني نمودار شامل

هـا   فعاليـت  و شـده  تعيـين  ها، پيشرفت و تحقيقات مسير ترتيب بدين .دهد  ميقرار بازار
 گردند  ميمشخص هدف مدار صورت به

 نگاشـتن  يعنـي  روش، ارگيريكـ  بـه  اصلي هدفة  دارند بر در 2مسير نگاشتة واژ

 مـسير  نگاشـتن  . اسـت ة فنـاوري توسع و ارگيريك به ليك مسير ترسيم  يافناوري مسير

 ريزي برنامه ضروري در و نياز مورد اجماعاي  اندازه تا و توافق هك است  ابزاريفناوري

 .آورد  ميفراهم راها  تپيشرف مسير نمودن دنبال و شناختي فنهاي  پيشرفت مسير
 روش، اين پدر عنوان به موتوروال، تكشرة مدير هيات سابق رئيس» گالوين رابرت«

 :ندك  ميمسير ارائه نگاشت براي را زير تعريف
 و تصور از كه است منتخب ة زمينة تحقيقاتي آيند به گسترده نگاه يك مسير، نگاشت«
  ».است شده تشكيل زمينه، آن در رتغيي هاي محرك ترين مشخص مورد در جمعي دانش

 مـسير،  نگاشـت : گويـد   مـي مـسير  نگاشـت  مزيت و هدفة دربار گالوين همچنين

 نـد، ك  مـي جـذب  را تجـاري  بخـش  و دولـت  منـابع  سـازد،   ميمرتبط هم به راها  بينش

 .ندك  ميپايش راها  پيشرفت و انگيزد ميبر را تحقيقات
 در را همگـان  توافـق  مـورد  ديدگاه اي بينش كي ،فناوري مسير نگاشتن ليك طور به

 نگاشـت  فرآيند .آورد  ميفراهم گيران تصميم براي آينده  درفناوري انداز چشم خصوص

 هكـ  آورد  مـي  فـراهم يراهبردهاي  بديل انتخاب و ارزيابي شناسايي، براي روشي مسير،
  .گيرد  ميقرار استفاده مورد مطلوب، تجاري هدف  يافناوري به دستيابي منظور به

                                                                                                                   
1. technology road-mapping 
2. road-mapping 
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 اجزاي منظر ازها  پيشرفت ترين مرتبط خصوص در روشن بينشي بايد مسير نگاشت

هـا   پيـشرفت  ايـن  هكـ نمايـد   فراهم) بازار  و ، محصولفناوري فرآيندها، افراد،( مختلف
 را اجزاء  اثرگذاري اينزيرل ك ش.شوند  ميمرتبط ديگركي به زماني بعدة وسيل به عمدتا

  :دهد  مينشان ديگركي بر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 آنة دهند يلكتش اجزاي و مسير نگاشت

هـاي   حـوزه  و آتـي هـاي   نيازمنـدي  بـين  ارتبـاط  برقـراري  به تواند  ميمسير نگاشت
 )  66: 1385اشني و قديري،  ناظمي( .نمايد بسياري كمك فعلي تحقيقاتي

. نـد ك آينـده ايفـاء      تواند نقش كليدي در ابداعات و اختراعات        ميمسيرنماي فناوري   
ه عناصر الزم براي    كند بل ك  بيني نمي  را پيش  فناوري درتحوالت آينده    فناورييرنماي  مس

هايي براي سـاختن آينـده الزم        گويد چه عوامل و برنامه     رده مي كرا تعيين    فناوريآينده  
رده و اقدامات عملي را بـراي بـه         ك مسير آينده را ترسيم      فناورير  يبا نگاشت مس  . است
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  .برد بكار ميمه واقعيت رساندن آن برنا
رد و قانون   ك اشاره   كترونيكصنعت ال  رد فناورير  يتوان به نگاشت مس    براي مثال مي  

ي نـصف يـا قـدرت       كـ ترونيك ماه انـدازه قطعـات ال      18ند هر   ك  ه بيان مي  كمعروف مور   
شود   به اين اندازه بسنده نمي     فناورير  ياما در نگاشت مس   . شود پردازش آنها دو برابر مي    

  . تر و ريزتر نقشه آينده را ترسيم نمود  بسيار دقيقتوان ه ميكبل
ت از كه چنـدين شـر  كـ  هنگـامي  ،گردد  برمي1980 به سال فناوريمسيرنماي تاريخ  

 . اين روش را براي انتخاب بهترين راه به سوي آينده برگزيدندموتوروال جمله 
ـ  كي اين است    ك ي فناوري مسيرنماي   ات حائز اهميت درباره   كناز    نيـاز و    وسـيله  هه ب
اي  ه زمينـه  ك، دوم اين  فناوريشود نه براساس ضروريات      دهـي مي  هاي بازار جهت   جاذبه

 مشخص  آن  نياز  مورد فناورينيز   و    خاص  صنعت كت ي كه جهت حر  كآورد   فراهم مي 
 فناوري، انتخاب و توسعه     ها در شناسايي   تك به صنايع و شر    كمكو در آخر براي     شود  

  .شود قدم مي ا پيشآينده آنهمتناسب با توليدات 

  پژوهش هاي پرسش

 فناوري كدامند؟در ترسيم مسيرنماي سه فاز مهم  .1
  چيست؟ فناوريمسيرنماي فوايد  .2
  چگونه است؟ فناوري مسيرنماي نقش دولت و رابطه صنعت با دولت در ايجاد .3
 فناوري كدام است؟مسيرنماي انواع  .4

   پژوهشروش 

 آخـرين    منتـشر شـده و     اتن اثـر  يرو با اسـتفاده از آخـ      اي     كتابخانه ، پژوهش روش
  .باشد  ميمقاالت درج شده در اين زمينه

  پژوهشه يفرض

هاي بحـث شـده در ايـن           حاضر فرض بر اين است كه استفاده از روش         پژوهشدر  
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 بنـابراين .  بنگاه و شـركت خواهـد بـود        ،اي نزديك در تمامي سطوح ملي       مقاله در آينده  
 مورد بحث در بـسياري      شناسي روشطقي از   دست دادن تصويري من    هپرداختن به آن و ب    

  .ها براي برنامه ريزان ضروري است از زمينه

   پژوهش و ميزان نفوذ آن در پژوهشادبيات 

گـويي در     مطرح شده پاسخ گفته و در خالل پاسخ        هاي پرسشدر اين بخش ابتدا به      
هـاي مختلـف در راسـتاي         مورد ميزان نفوذ آنها بحث خواهـد شـد و سـپس بـه روش              

  . به شكل سناريونويسي و استفاده از عقل جمعي خواهيم پرداختوهشپژ

 فناوري كدامند؟در ترسيم مسيرنماي سه فاز مهم 
   :ه اين سه فاز عبارتند ازكتوان عملي ساخت  را در سه فاز مي فناوريمسيرنماي 

  كفاز ي
  . ندك  سال آينده تغذيه مي10 تا 3ه رشد صنعت را در كشناسايي زمينه و نيازهايي  .1
  . اال يا خدمات مورد تقاضا براي نياز آيندهكتوليد  الزم براي فناوريشناسايي  .2
ه صنايع آماده مواجه شدن با تقاضـاهاي بـازار          كاقدامات تبليغي براي اطمينان از اين      .3

   .آينده هستند
   .1رنماي مسكردن اين اطالعات در قالب يكآماده  .4

  فاز دو 
   .شده بيني  بحراني پيش فناورين ردكاقدام الزم براي توسعه و تجاري  .1
ردن صـنعت  ك ك را براي نزديظرفيته بهترين ك فناوريهاي توسعه  تعريف پروژه .2

  . به موقعيت خوب در بازار دارا هستند
  . ها اي الزم براي انجام پروژهك شرتعيين  وR&Dبرآورد هزينه  .3

                                                                                                                   
1. roadmap 
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  فاز سوم 
  . پياپيطور هب فناوري و توليدات و مسيرنماردن كمرور و به روز 

بـازار تقاضـا در      فناورير  ينگاشت مس   به سازمان كنشان دهنده نياز ي    ياه مشخصه
  . حال تغيير و نوخواهـي است

 جديـد هـاي    جديد و مهارت   فناورياي جديد، به      به زمينه  سازماند  وبا توجه به ور    .1
  . استنياز 

  . دهد  ميم سهم بازار خويش را از دست ك مك سازمان ،وجودآمدن رقابت جديد هبا ب .2
 و برنامه الزم براي    راهبرد در آينده بدون داشتن      سازمانوجود تصويري از موقعيت      .3

   .تبديل آن به واقعيت
اربرد در آينـده ضـرورت   كـ و  فناوريدام كي و كه ك  از اينسازماننداشتن اطمينان   .4

  . دارد
 فرمـت   نـوع  مـثالً    .آينـده  فناوريدرباره بهترين گزينه براي     ها    سازمانتوافق  فقدان   .5

  د، پخش و انتشاريو، تولير و صدا در آرشي تصويمورد استفاده برا
آينـده توسـط هـر       فنـاوري بـراي    R&Dاري و پرداخت جداگانـه هزينـه        كموازي  

  .سازمان

  چيست؟ فناوريمسيرنماي فوايد 
ه بايد كآنچه ر يمسند تا  ك   مي كمك R&Dهاي    واحدو   سازمانه   ب فناوريمسيرنماي  

بخـشي از فوايـد آن   . ننـد ك را ترسـيم  نـد، يبقاء خود را حفظ نما  آينده  انجام دهند تا در     
   :چنين است

  . ندك بيني مي و نيازهاي آينده را پيش فناوري .1
 شناسـايي   سـازمان  ك براي ي  ظرفيترا با باالترين    از  ي مورد ن  فناوريحيطه دانش و     .2

  . ندك مي
يي وجـود دارد و     هـا  ه چه قـسمت   ك بحراني آينده و تمايز بين اين      فناوريشناسايي   .3

  . شود هايي نياز مي چه قسمت
  . ندك گذاري را ار نظر اطالعاتي پشتيباني مي  سرمايهراهبرد  ناشي ازهاي تصميم .4
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  . اهدك ها مي گذاري  سرمايهكاز ريس .5
  . دهد  افزايش ميR&Dت دانش و كها را حين شرا تكت شركها و مشار اريكهم .6
  . ندك ريف ميرا تع فناوريهاي الزم براي انتقال  پلـه .7
  . ندك سازي مي هاي دولت زمينه براي تدوين سياست .8

  چگونه است؟ فناوري مسيرنماي نقش دولت و رابطه صنعت با دولت در ايجاد

رابطه دولـت در    . ار است ك غيرقابل ان  فناوري مسيرنماي   باره هدايت  نقش دولت در  
 ،ها و صـنايع    تكشرها،   سازمانردن  كشايد بهترين راه قدرتمند     . اين باره دو طرفه است    

شـان   ابداعـي مطابق با نيازهاي آينده فناوريردن به آنها براي شناسايي و توسعه        ك كمك
دولت بايد پشتيباني و خدمات متنوعــي را بـراي          . ه اين از وظايف دولت است     ك ،است

و از اين راه    يد   آ  وجود هاري ب ك ارائه دهد، تا چارچوبي براي هم      ترسيم مسيرنما شروع و   
  .تي و ديگر اقداماتي از اين قبيل بدست آيدك مشارR&Dوجود آمدن  هزمينه ب

وجود آمـده در     ههاي ب  اما نقش ديگر دولت در اين موضوع استفاده از نتايج و برنامه           
در حقيقـت بـا انجـام ايـن         . هاي آينده است   براي تدوين سياست  فناوري  ر  ينگاشت مس 

اربرد اقدامات عملـي در ايـن       ك و   وجود آمده    هها ب  مي براي برنامه  كمرحله پشتوانـه مح  
  . شود زمينه آسانتر مي

  فناوري كدام است؟ مسيرنماي انواع 

و  فنـاوري اي از   ارزيابي نيازهاي آينده بازار در محـدوده :1صنعتر ينگاشت مس ـ1
  .  براي رسيدن به نيازهاR&D راهبردتعيين 
  . رود ار ميكينده از ميان بقيه ببحراني آفناوريبراي انتخاب : 2علمر ينگاشت مس ـ2
و  فنـاوري بـراي شناسـايي فرآينـد       هـا     تكوسيله شر  هب: 3محصولر  ينگاشت مس  ـ3

                                                                                                                   
1. industry road-mapping 
2. science road-mapping 
3. product road-mapping 
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  . رود ار ميك ه محصول يا خدمات خاصي بكپذيري گسترش ي كريس محاسبه شانس و
هـاي خـصوصي بـراي تعيـين         ها يا ارگـان    وسيله دولت  هب: 1 نگاشت مسير برنامه   ـ4

ـ      اي   برنامـه  مسير راهبـرد  آمده بر    مسائل پيش چگونگي اثرگذاري    ار كـ  ه طـوالني مـدت ب
 . رود مي

   چگونه است؟2 فناوريبيني پيش و نگاشت مسير فناوري ارتباط

 بـا   »فنـاوري  بينـي   پـيش « و   فنـاوري ر  يه نگاشـت مـس    كرسد   در نگاه اول به نظر مي     
هاداتي را بـراي     پيـشن  »فناوري بيني  پيش«. ديگر برابر هستند، اما واقعيت چنين نيست      كي

ن براي تصوير آينده است و      كاي از رويدادهاي مم    دهد يا مجموعه   توسعه آينده ارائه مي   
 صنعت بـا توجـه بـه نيازهـاي          كت يا ي  ك شر كه ي ك روالي است    فناورير  ينگاشت مس 
، آن  ي خاصـ  زمـان گيـرد تـا در       و محصوالت خود درنظر مـي      فناوري براي   ،بازار آينده 

ه ك با نياز بازار ارتباطي ندارد بل      فناوري بيني  پيش. ه و ميسر باشد   يا محصول آماد   فناوري
و پيـشرفت صـنعت پيـشنهاداتي را بـراي توسـعه آينـده ارائـه                 فناوريبا توجه به رشد     

 بسيار مهـم  »بيني فناوري پيش« دلپذيربودن و جلب رضايت عمومي در موفقيت         .دهد مي
ه كچه   اما آن . ن ترتيب اثر داده نشود    ن است به آ   ك در بعضي موارد مم    به اين دليل  . است

 فنـاوري نياز بـازار و نيـاز بـه         . نياز است .  اهميت اساسي دارد   فناورير  يدر نگاشت مس  
ـ  فنـاوري ر  يدر نگاشـت مـس    . مناسب براي حفظ قدرت رقابت در بـازار        دنبـال ارائـه     ه ب

ـ       كـ چـه    شف آن كـ ه درپـي    كـ بل. پيشنهادي براي آينده نيستيم    ر ه خواسـته بـازار آينـده ب
ند هستيم، تا از داشتن تقاضـا بـراي توليـدات آينـده مطمـئن               ك  نندگان تحميل مي  كتوليد
 عمـوم   ، با ارائه پيشنهاداتي   »فناوري بيني  پيش«ه  كته حائز اهميت اين است      كاما ن . باشيم

ر يدهد و اين امر در توليـد نگاشـت مـس           االها يا خدمات خاصي سوق مي     كرا به سمت    
 طراحان  »فناوري بيني  پيش«در حقيقت با وجود     . ندكد ايفاء   توان  نقش مؤثري مي   فناوري

. شـوند  تري راهنمايي مي   طور دقيق  هشيدن نقشه مورد نظر ب    ك براي   فناورير  ينگاشت مس 

                                                                                                                   
1. Program Road-mapping 
2. Technology Forecasting 
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  . درنظر گرفتفناورير ياي بر نگاشت مس توان مقدمه  را مي»فناوري بيني پيش«بنابراين 

  يك تجربه عمليمرور 

هاي ژاپني مشغول اجراي اتوماسيون اداري بودند با          ازمانكه س  ، در حالي  1970در دهه   
 كـاراكتر چينـي، كـه       4000 گي سر و كـار داشـتن       چگون ،مشكل. يك مشكل روبرو شدند   

هاي سـنتي   استفاده از ماشين تحرير .گرفت، بود روزانه در زبان ژاپني مورد استفاده قرار مي
هـاي    تايپيـست ةتنها قابل استفاد) بتدادر ا(كه  طوري هژاپني نياز به آموزش گسترده داشت ب   

هـاي تايـپ اسـتفاده        اين بسيار مشكل بود كه مردم معمـولي از ايـن ماشـين            . اي بود   حرفه
ماشين فاكس يك راه حل سـاده       . نمايند و بنابراين مكانيزه كردن با مشكل مواجه شده بود         

 از يك دفتر بـه دفتـر      صورت مستقيم  هها را ب    كرد و امكان انتقال دست نوشته       را پيشنهاد مي  
هاي كوچك فاكس پس از انجـام         ارتقاء ماشين . ساخت  ديگر از طريق خط تلفن ممكن مي      

 35در  (اين اولين بـار بـود كـه         . امكان پذير شد  نگارش سناريوي دلفي     به روش    يتحقيق
 بـراي منظور ارتقاء ماشـين فـاكس        ه شركت، ب  راهبردكمپاني توشيبا براي توسعة   ) سال قبل 
روش دلفي كـه يـك    .كرد استفاده مي DSWها و دفاتر كوچك، از روش  در خانهاستفاده 

  .  صورت گيرد،بيني قبل از اجرا دهد پيش اجازه مي روش شناخته شدة بصري است
روش  . دلفـي در سـادگي و راحتـي اسـتفاده از آن نهفتـه اسـت           بيني  پيشسودمندي  

DSW ـ     فرايند  ارتقاء ،اري متقارن ك ه با راه  كپارچه است   ك ي ي روش ة وسـيل  هنـوآوري را ب
ل كشـ ( .باشد  مي  مرحله 8داراي   DSWروش  . ندك  مي  پشتيباني راهبردي سناريوي   كي

 چارت نيازهـا    ك، ي »2 دلفي بيني  پيش« تا   »1تحليل موضوع «اول، از   ة  سه مرحل ). 1ة  شمار
اطالعـات اوليـه از     ) پـس از آمـاده شـدن      (اين چارت   . ندك  مي را با عنايت به زمان مهيا     

بعـد،  ة  در دو مرحلـ    .گذارد  مي در آينده را در اختيار    ) مورد نياز (هاي     و سرويس  اوريفن
 »1بيني پيشسناريوي  نوشتن«  تا»3شناسي تحليل شكل«از 

                                                                                                                   
1. object analysis 
2. delphi forecasting 
3. morphology 
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. باشـد   مـي   شده بيني  هاي پيش   يد بر يافتن ارتباطات داخلي ميان آيتم      كتأ) 5ة  مرحل (

ان رفـتن  كه امكگردد   ميارك 2مودار گردش سناريوي نكاين عمل باعث بوجود آمدن ي   
 و  »3راهبردشناسـانه ة  سـناريوي برنامـ   نوشـتن   « يعنـي    ديگـر ة  از اين مرحله به دو مرحل     

 »5راهبـرد اصـالح   «)يعنـي (آخرين مرحلـه    . آورد  مي  را فراهم  »4پارچهك ي راهبردة  توسع«
 بـراي مثـال     .دهـد   مـي   عملي براي ارتقاء نوآوري و نتايج مورد انتظار به دست          يارك راه

 .ه منحني نفوذ طول عمر محصول در دسترس قرار گيردك) توان انتظار داشت مي(

                                                                                                                   
1. forecast scenario writing 
2. flow chart 
3. strategic program scenario 
4. integrated strategy 
5. strategy implementation 
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  سكبراي صنعت ماشين فاDSW) (سناريونويسي دلفيروش 

 بـه طـور خالصـه از        كوچكس  كفاهاي     ماشين راهبردة  طي شده براي توسع    فرايند
مـرتبط بـا   هـاي    و سـرويس  ها    فناورياول  ة  در مر حل  . باشد  مي  قابل مرور  1ل  كروي ش 
ـ . س مورد بررسي و تحليل دقيق قرار گرفته اسـت         كفاهاي    ماشين ه در ايـن    كـ  طـوري  هب
هـايي   رسـانه هاي    در رقابت با سرويس    س سايه به سايه   كماشين فا هاي    سرويس بررسي

ها مـورد تحليـل      ها و ديگر رسانه    ديگر از قبيل تلفن، پست، تلگراف، تلويزيون، روزنامه       
ست شد، در   فهر چهل و نه سرويس مورد انتظار براي آينده          ،حله دوم در مر . قرار گرفت 

اسـتفاده از    تيم در اختيار پروژه و همچنين افرادي بيـرون از پـروژه بـا   كمرحله سوم ي
ه هـر سـرويس در چـه زمـاني بايـد در اختيـار               ك  تعيين اين  برايبيني دلفي،    روش پيش 

هـاي ديگـر چـه عـددي      يسگذاشته شود و درجه اولويت هر سرويس نسبت بـه سـرو          
  .خواهد بود مشخص گرديد

در مرحلـه تجزيـه و      . باشد دهنده فلوچارت نيازها با احتساب زمان مي        نشان 2ل  كش
ة ور در چهار محدود   ك سرويس مذ  49 يعني مرحله چهارم،     1شناسي لكتحليل از منظر ش   

عدي قـرار    ماتريس دو ب   ك در ي  2 كاواكيتا جيرو  ارگيري روش ك هبا ب  اصلي و سيزده گروه   
 اهـداف مـورد انتظـار    BC(3(در اين مـاتريس در مقابـل ارتباطـات تجـاري     . داده شدند 

هـاي    سـرويس  BIS(4( خدمات اطالعات تجـاري    همچنين در مقابل  . است ست شده فهر
بـه   LIS(5(  خـدمات اطالعـات زنـدگي   است و در مقابـل  ست شده فهرمختلف مربوط

 ه بـراي  كطوري   هب. يز به همين ترتيب    ن LC(6( ارتباطات زندگي  ل و در مفابل   كهمين ش 
در قدم پنجم، يعنـي نوشـتن سـناريوي         . نيمكگذر   LI و   BI بايد از    LC به   BCگذر از   

از هـايي      اوليه را نيز با فلش     خدمت 49هاي استخراج شده از      بيني،ارتباط ميان گروه   پيش

                                                                                                                   
1. morphology 
2. Kawakita Jiro (KJ)  
3. business communication 
4. business information Services 
5. living information services 
6. living communication 
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هـاي   دمبدين ترتيب نتايج حاصل از ق     . نندك  مي گر مشخص ي آيتم به آيتم د    كخروجي ي 
گـردد   ار سناريوي دلفي آمـاده مـي      كشود و نمودار گردش      بندي مي  سوم و چهارم جمع   

س ك ماشين فـا   خدمات نوآوري در    فرآيندننده  ك   بيان  و اركاين نمودار گردش    ) 3ل  كش(
  .باشد در چهار دامنه مي
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  كوچكس كهاي فا سناريوي ماشين

 تمامي  DSWهاي فاكس كوچك كه با استفاده از روش           ي ماشين بيني برا   سناريوي پيش 
دنبال ارتقاء نوآوري بود ايـن   ه خالصه كرد، بLC, LI, BI, BC را در چهار گروه فرآيندها

 فرآينـد  قادر بودنـد     ها  عامل جديدي را معرفي نمود كه اين        هاي  عاملسناريو براي نوآوري    
 و (1CM)ه از دستگاه فاكس براي پست تجارتي براي مثال، استفاد. نوآوري را بهبود بخشند

ماننـد  (هاي فـاكس       و يا ارسال اطالعات مربوط به دستگاه       (2DM)هاي مستقيم     ارسال نامه 
 .هاي مورد استفاده براي ارتباطات      و همچنين اطالعات مربوط به ترمينال     ) هاي عمومي   تلفن

 زمـان نوشـتن سـناريوها       شوند قابـل شناسـايي در       فاكتورهاي جديد كه توسعه را سبب مي      
هـاي    ريز با مـشخص كـردن ارتبـاط موجـود ميـان آيـتم                برنامه از سوي كه   طوري ههستند ب 

ها يك   عاملپيدا نمودن ارتباط جديد ميان      . باشند  بيني شده قابل شناسايي و تعريف مي        پيش
سودمندي دوم در اين روش     .گردد محسوب مي ) DSW(سودمندي اساسي براي اين روش      

(DSW) باشد و نياز به تفكـر سـنتي و           هاي مختلف مي    فرآيندادگي نوشتن سناريو براي      س
 .بازگشت به مراحل قبل نخواهد داشت

  دلفي روش

 وقـوع  بـه  مؤسـسة رنـد   در دلفي تكنيك ايجاد با نگاري آينده در چشمگير تحول يك

منـاظرة   يـك  تـرويج  منظـور  بـه  و مؤسـسه  اين متخصصاناز سوي دلفي  روش  پيوست
 نظـرات  جمـع آوري  مطالعة دلفـي شـامل  . شد طراحي افراد شخصيت از مستقل صحيح،

 واقـع  در .باشـد   ميپرسشنامه ارسال دور چند وسيلة تكرار به متعدد دفعات در كارشناسان

 .يكديگر بر آنها تأثيرگذاشتن و كارشناسان بين ارتباط براي اي است وسيله اين پرسشنامه
 نتايج هك جا  آن از .باشد  ميآن نندگانك تكشر خابانت در دلفي،ة مطالع موفقيت رمز

 احتمـال  هكـ  اشخاصـي  حـضور  ،اسـت  وابـسته  گروه اعضاي و معلومات دانش به دلفي
                                                                                                                   
1. commercial mail 
2. direct mail 
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  .است ضروري هستند، گرانبهايي نظرات داراي رود مي
ة نماينـد  عنـوان  به نندگانكت كشر عمومي،هاي  نظرخواهي مانند آماري مطالعات در

 هكـ  اشخاصـي  دلفي مطالعات در هك صورتي در شوند، مي محسوب بزرگ جمعيت كي
 محـسوب  1و آگـاه  مطلـع  افـرادي  هكـ بل نيـستند  جمعيـت  كية نمايند شوند  ميانتخاب

 اسـتعداد  بـا  ننـدگان ك تكشـر  انتخـاب  دلفـي ة مطالعـ  در مساله اولين بنابراين .شوند مي
  .باشد مي

 عنـوان  بـه  .دارد وجـود  متعددي هاي روش متخصصان، و ارشناسانك شناسايي براي

 :ردكاشاره  زير موارد به توان  مينمونه
 نندك معرفي را خودشان بتوانند ت،كشر به قادر افراد هك طوري بهها  آگهي از استفاده .1
 استعداد با دانشجويان مورد در دانشگاه اساتيد نظرات از استفاده .2
   2شخصي ارتباطات .3
  3ذينفعان دخالت .4
 ) افرادي مشاركتيمعرفمانند (.شناسايي 4رسمي فرآيندهاي .5

 تـا  درصـد  35 محتمالً كه نمود تهيه فرض پيش اين با را كارشناس افراد فهرست بايد

 كـشور  مطالعة دلفي اول دور در حتي كرد، شركت خواهند مطالعه در مدعوين، درصد 75

  .بود  درصد32حدود  در و كمتر هم اين از دلفي هاي پرسش به گويي پاسخ نرخ تركيه،
 حايز تهكن اين .نمود توجه نيز دلفية مطالع حين در اعضاء انصراف به يدبا همچنين

 شخـصي  هر با .افتد  مياتفاق اول دور در معموالً انصراف باالترين نرخ هك است اهميت

 تمـاس  شـود،  نامـه اسـتفاده   از نبايـستي  مرحله اين در .شود گرفته تماس جداگانه بايد

 ابتـدايي،  تمـاس  از بعـد  بايـد ها  نامه اما .دگير صورت تلفن توسط است نكمم ابتدايي

 تعـداد  اهـداف،  پروژه، به راجع توضيحاتي شامل بايستي نامه اين .نندك ييدأت را دعوت

  .باشد  ...و ناشناخته ماندن تضمين دورها،
                                                                                                                   
1. knowledgeable 
2. personal contacts 
3. stakeholders involvement 
4. formal processes 
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 صورت به هك استاي  مصاحبه عمالً پرسشنامه. است پرسشنامه تنظيم بعدي،ة مرحل

 پرسـشنامه،  واقع در .گردد مي ميلكت نندهكمصاحبه  حضوربدون  و شود  ميتهيه نوشته

. شـود  مـي  ارشناسـان محـسوب  ك نظرات گردآوري براي جمعي و حضوري غير روشي
  :هستند نوع سه بر معموالً دلفي درها  پرسشنامه هاي پرسش
  .آينده در پيشرفت و توسعه وقوع احتمال بيني پيش به مربوط هاي پرسش  ـالف
 وقـوع  احتمال مورد در هايي پرسش به پاسخ دادن آتي،هاي  يشرفتپ بيني ة پيشالزم

  .باشد  ميپارامترها بعضي از آتي ارزش همچنين و رويداد كي
   .آيندههاي  حالت از برخي مطلوبيت به مربوط هاي پرسش ـب 

 هك هستند آن دنبال به رويداد، كي مطلوبيت مورد در قضاوت به مربوط هاي پرسش
 بـه  آن داليـل  همراه به» نه؟ يا بيفتد بايد اتفاق واقعه كي آيا «هك را ها پرسش اين پاسخ

 .آورند دست
  .ريزي برنامه و سياستگذاري به مربوط هاي پرسش  ـج
 مربوط مطلوب، ايآيند به دستيابي براي ريزي برنامه و سياستگذاري به ها پرسش اين

 .شوند مي
 :دارد يازن مختلفي ارشناسانك به پرسش نوع سه اين به پاسخ

 مـورد  در دقيـق  دانـش  و عملـي هـاي   تجربه به نياز) نوع اول(احتمالي هاي  پرسش

  .دارد تحقيق مورد موضوع
 هكـ  دارد اجتماعي يا و سياسي اخالقي، ابعاد به نياز) نوع دوم(مطلوبيتهاي  پرسش

 .باشد متفاوت است احتماليهاي  پرسش با ه مرتبطك تخصصي با امالًك است نكمم
هـايي   پيشرفت آخرين از داشتن اطالع) نوع سوم(سياستگذاري به مربوطي ها پرسش

 .است نپذير اكآنها ام به رسيدن هك هستند
 :ردك توجه زير موارد به بايد پرسشنامه تنظيم از قبل

 .شود معين دقيق طور به آنها به نياز علت و نياز مورد اطالعات نوع .1
 باشـد  وتـاهتر ك پرسـشنامه  چـه  هر .شوند تهيه وتاهك انكام حد تا بايدها  پرسشنامه .2

 هنگـامي  .است بيشتر پاسخ دهندگان از سوي فرستادن آن بازپس و ميلكت احتمال

شوند  زكمتمر ،اطالعات آن روي بايد ها پرسش شدند، تعيين نياز مورد اطالعات هك
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 .شود خودداري جانبي هاي پرسش طرح از و
 ايـن  گيـرد   ميصورت معموالً هك اهياشتب .دارد فراواني اهميت ها پرسش بيان طرز .3

 .شود اجتناب بايد امر اين از هك شود  ميمطلب عنوان دو ، پرسش كي در هك است
 بايد نيز تشريحي هاي پرسش هكبل باشند»  خير  و بله « صورت به نبايد ها پرسش تمام .4

 يدبا پرسشنامه انتهاي در . نندك ابراز را خود  بتوانند نظراتگويان پاسخ تا شوند طرح

 نظر موردهاي  پاسخ و ها پرسش بتواند  گو پاسخ آن در هك شود گرفته نظر در قسمتي

 .بنويسد را خود
 جـواب  بهتـر  پرسـشنامه  چنـدين ة تهي مواقع بعضي در هك است اين ديگر مهمة تكن .5

 مربـوط  او تخصص به هكاي  پرسشنامه ارشناسك براي هر صورت اين در .دهد مي

 ارشناسـان كبـه   اسـت  بهتر پرسشنامه، كية تهي رتصو در .شود  ميفرستاده است

 ننـد ك  مياحساس هك اين يا نيست آنها تخصص در هك را هايي پرسش هك كرديدكأت

 .بگذارند جواب بدون شوند،  ميلكدچار مش آنها به گويي پاسخ در
 مطالعـه،  ايـن  در .شد خواهد آزمون ،1يآزمايشة مطالع كي در شده، تهيهة پرسشنام

 ارائـه  بـود،  تمـاس  در آنها با توان  ميراحتي به هك از متخصصان گروه كي به پرسشنامه
 از احتمـالي  سـوء تعبيرهـاي   همچنين وها  عيب توان  ميگروه اينهاي  پاسخ با .شود مي

 تأثيرها  پرسش يبكتر و شفافيت هك ردك توجه بايد .ردك پيدا را شده طراحي هاي پرسش

 .داشت اهدخو نتايج اعتماد بودن قابل بر مثبتي
 ننـدگان ك تكشـر  بـراي  پرسـشنامه  رسـيدند،  يفيـت ك از حد اين به ها پرسش وقتي

 تعـداد ( دلفـي  روش اجراية نحو مطالعه، هدف اول،ة پرسشنام همراه .شود  ميفرستاده

 آنجـا  بايـد بـه   را شده ميلكتة پرسشنام هك آدرسي و ،مطالعه بندي زمان جدول ،)دورها

 .شود  ميارسال د،نفرستب
 از را آنهـا  تـوان   مـي امروزه اما شد  ميپست ارشناسانك برايها  پرسشنامه ذشتهگ در

 ارسال وها  پرسش به دهي پاسخ زمان .ارشناسان فرستادك براي يكترونيكال پست طريق

 بعـداز  هفتـه  كيـ  هكـ  است مقتضي اين بنابر .باشد  ميهفته چند حدود در ثركحدا آنها

                                                                                                                   
1. pilot study 
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 نتـايج  محققـان  .شـود  يـادآوري  ننـدگان كت كشر به تلفن طريق از پرسشنامه، فرستادن

 مجدد ارزيابي درخواست همراه به را آنها و ردهكآوري  جمع را اولة پرسشنام از حاصل

 .دهنـد   مـي بـازخورد  ارشناسـان ك گـروه  بـه  عادي غير نظريات براي دليل درخواست و
 تخـاب ان صـورت  بـه  هايشان جواب هك اين يا و دارند عدديهاي  پاسخ هكهايي  پرسش

  .شوند تحليل يهاي رايان  افزارهايمنر از با استفاده توانند  ميباشد  ميگزينه
 و ميانه سؤال هر براي هك است صورت بدينها  پاسخ تحليل براي معمول روش كي

 )يت مـورد بررسـ  يـ ن كميشتريب% 25ن و يكمتر% 25ن يفاصله ب( يكچار بينة محدود
 به پرسشنامه در دومين است شده آماري حليلت هك پرسشنامه اولينة نتيج .محاسبه شود

 ديگـر  نظر به توجه با هك گردد  ميآنها درخواست از و شود  مي دادهبازخورد ارشناسانك

 ارشناسانيكاز  است مناسب هك جا هر . نندك اصالح را خود اوليه برآوردهاي ارشناسان،ك

 قـرار  يكچـار  بـين  دهمحـدو  از خارج هايشان پاسخ يعني اند، داده عادي غير نظريات هك

 .دكنن ارائه دليل نظرياتشان ه برايك شود  ميخواسته گرفته،
 اهشكـ  بـا  دلفية مطالع يفيتك هك چرا شوند داده بازخورد سريعتر هرچه بايد نتايج

 تحقيقات .يابد  ميافزايش آن، دادن بازخورد و ارشناسانكهاي  جواب دريافت بين زمان

 هكـ  ندارد وجود دلفية در مطالع مشخصي معيار هك دده  مينشان دلفية مطالع مورد در
 هكـ  است اين گيرد  ميقرار توجه مورد معموالً هك معياري .دهد نشان را وفاق به رسيدن

 90 تـا  درصـد  50 احتمـال  بـا  رويـدادها  اين هك باشند اين  موافقگويان درصد پاسخ60

  .داد خواهند رخ درصد
 از ارشناسـان ك نظريـات  در تغييـر  شترينبي هك دهند  مينشان همچنين تحقيقات اين

 وفـاق،  بـه  رسـيدن  براي دور چهار معموالً و دهد  ميرخ دلفي دور دومين به دور اولين

 دلفـي ة پايـان مطالعـ   و وفاق حصولة دهند نشان هك ديگري معيار .رسد  مينظر به افيك
 بـه  يعني ند،بما ثابت متوالي دور دو در نندگانك تكشر ثركا پاسخ هك است اين باشد، مي

  .باشند رسيده ثبات
 در مفيـد )  سال30 تا 20ن يب(مدت  طوالنيهاي  محدوده براي هنگامي دلفي، روش

 شـمار  بـه  اطالعـات  دسترسي قابل منبع ارشناسان تنهاك نظريات هك شود  ميگرفته نظر

 را دنبال نگاري آينده ارك هك افرادي و مؤسسات ،شورهاك ميان در كاين دلفي روش .رود
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  .استاي  شده شناخته روش نند،ك يم
 در نگـاري  هـاي آينـده   پـروژه  ثـر كا ثابت جزء ها نوشته وها  گفته تمام وجود  بادلفي

 ايـن  ميـان  در ميكمـستح  و ثابت موقعيت رو اين از و باشد  ميدنيا مختلف شورهايك

 از اي عده بين وفاق دلفي ايجاد هدف مهمترين هك گفت بتوان شايد .است يافتهها  پروژه

 تنهـايي  بـه  روشـي  هـيچ  هكـ  اسـت  ايـن  شـده  ثابت نونكتا هك چه آن. است ارشناسانك
 نظـرات  تحليـل  جمـع آوري،  منظـور  بـه  دلفـي  روش براي مناسبي جايگزين تواند نمي

  .باشد آنان بين در وفاق ايجاد و ارشناسانك
 :باشد  ميزير صورت به دلفي روش از استفاده پيشنهادي الگوريتم

 دلفي روش رد ژاپن تجربه

اي  گونـه  به شده، انجام ژاپن شورك در دلفي فراگير مطالعاتة زمين در تجربه بيشترين
 مكـ  دلفـي  مطالعـات  ژاپـن  در .است يافته مطابقت خوبي به ژاپني ركبا تف روش اين هك

 1970 سـال  از سـي سـاله   بـا افقـي   و بـار  كي پنج سال هر و گسترده بسيار ولي تعداد

 درفناوري  و علم سياستگذاري كالينف جزء مطالعات اين واقع در و گرفته انجام ميالدي

 .است شده ژاپن
 مهـم هـاي   گـرايش  از جـامع  و ليك نمايي ايجاد برنامه، آغازگر مسئوالن ليك هدف

 فرآينـدهاي  بـه  كمـ ك و ارائه براي اطالعات ه اينك بوده نولوژيكت و علم در نوآوري

 اطالعـاتي  تـأمين  و براي فناوري و علم اريگذ سياستة زمين در ومتيكح ريزي برنامه

  .است شده گرفته نظر در صنعتيهاي  تكشر
  2030سال  تا 2001 سال از بيني ة پيشدور/ 2000 سال  ژاپن هفتم دلفي

 ملـي  مؤسـسه  اعضاي ميان از ژاپن فناوري و علم ورزش، آموزش، فرهنگ، وزارت

 نمود تعيين را پروژه راهبري گروه آينده،هاي  فناوري نهاد و فناوريو  علم سياستگذاري

ـ اقتصادي نيازهاية شاخ سه و فناورية شاخ 14 و ـ  هكـ  داد يلكتش اجتماعي   ة وسـيل  هب
  .شدند  ميهدايت ،راهبري گروه اعضاي

 پرسـشنامه  در درج بـراي  را شـناختي  فـن  مختلـف  موضـوعات  فنـاوري  هاي گروه
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ة شـاخ  در را نتـايج  و ردنـد ك انتخـاب  را دلفية در مطالع نندهك تكشر افراد و مشخص
 را آينده محتمل نيز تمايالت نيازها  بررسي گروه .نمودند تحليل و تجزيه خود تخصصي

  .نمودند مشخص آينده سال سي اجتماعي  ـاقتصادي نيازهاي در
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  :شد پرسيده زير موارد الؤس هر براي استفاده، موردة پرسشنام در
 ،تخصصة درج •
 ،ژاپن در اهميتة جدر •
 ،انتظار مورد تاثيرات •
 ،شده بيني پيش تحقق زمان •
 ،پيشرو شورهايك •
 ،دولت از انتظار مورد تأثيرات •
 .ژاپن در بالقوه التكمش •

  :دش ارسال گويان پاسخ براي زير ترتيب به و دور دو درها  پرسشنامه
  2000 سال آگوست :اول دور
  2000سال  دسامبر: دوم دور
 و علـم  سياسـتگذاري  ملية مؤسس توسط برنامههاي  شاخهة هم در تحليل و يبررس
 .نمود فراهم جامعي گزارش نتايج،ة هم به توجه با نيز راهبري گروه و شد انجام فناوري

 پانل روش

 از استفادة فراگيـر  تقريباً گذشته،هاي  دهه در يافته انجام نگاري آيندههاي  فعاليت مرور

 نگـاري  آينده .داد خواهد نشان را متخصصان،هاي  پانل چه و ذينفعاناي ه پانل چه ها، پانل

 و شـواهد  بهتـرين  بـر  مبتنـي  بايـد  كـه  اسـت  مـشاركتي  فعاليـت  يـك  تعريف، برحسب
 هـاي   روشهمجموعـ  ميـان  در راها  پانل از استفاده شرايط، اين .باشد موجود هاي قضاوت

 نگاري آينده فرآيند تنها نهها  پانل .كند مي طبيعي انتخابي نگاري، آينده متوليان براي موجود

 و مباحثـه  براي آلي ايده هاي گردهمايي بلكه گشايند  مينفر صدها روي به بالقوه طور به را
 رد نگـاري  آينـده هـاي   پروژه از بسياري ها در پانل داليل، بدين .باشند  ميعميقهاي  بحث
 نفـر  20 تـا  12 بـين  متخـصص  و هخبـر  جمعـي  از ها متشكل پانل دارند قرار فرآيند مركز

 از موضـوعاتي ( مـشخص   موضوعاتيةآيند مورد در ماه، 18 تا 3 بين زماني در كه هستند

 بـا وجـود   .پردازنـد   مـي مشورت به و كرده تأمل) داروسازي و بهداشت نانو،  فناوريقبيل



 67 / ايران اسالمي جمهوري سيماي و صدا در فناوري مسير نگاشت ضرورت  

 انـد و  شـده  واقع مهري  بيمورد نگاري آينده ادبيات ها در پانل روش، اين از استفادة فراگير

 نظر در آسان و معمولي امري عنوان ها به پانل و مديريت سازماندهي كه دليل بدين احتماالً

 و سـازماندهي  داده كـه  نـشان  تجربـه  امـا  .دارد وجود دربارة آن كمي مطالب شده، گرفته
 .نيست مشكل از دور به و معمولي امر يك وجه هيج ها به پانل مديريت
 ازهـا   پانـل  مورد در رايج كادرا .دارند وجود بسياريهاي  ازهاند و الكاش درها  پانل

 نـشأت » انـد  نشـسته  ميـز  كيـ  دور هكـ  افـراد  از گروهـي « معناي به BOGSAT« 1«ة واژ
هـا   پانـل  اعـضاي  واقع در .شوند شامل نيز رااي  غيرحرفه افراد توانند ميها  پانل .گيرد مي
 از هـايي،  پانـل  چنـين  .نباشـند  نداشته خبرگي و تخصص واقعي، معناي به است نكمم

 مواقـع  بعـضي  در و دارنـد  پانل فرآيند نتايج در منفعتي و سهم هك افرادي يعني ذينفعان

 چنـين  اريكـ  تجربيـات  معمـوالً . ندشـو   مييلكتش هستند، خاص سازمان كية نمايند

 .باشد  ميگروه در آنها عضويت معيار افرادي،
 رسـميت  بـه  زيـادي  حـدود  تـا  ونـد  فراوان ارينگ آينده درها  پانل از استفاده مزاياي

 را امر اين نگاري هاي آينده پروژه درها  پانلة گسترد اربردك هك طوري به اند، شده شناخته
 :از عبارتند مزايا اين از برخي .است رسانده اثبات به
 بـه  امر اين پروژه؛ كي زكمر در متخصص و خبره افراد قضاوت به راحت دسترسي •

 .دارد اهميت داريم، آيندهمورد  در ابهاماتي با هك هنگامي ويژه
 مختلـف؛ هاي  تخصص و علميهاي  رشته بين سازي هكشب و هدفمند و زياد تعامل •

 .باشد لكمش است نكمم ديگر طرق به امر اين سازماندهي هك چرا
 از اسـتفاده  واقـع  در ؛نگـاري  آينـده  در استفاده موردهاي  روش ديگر نمودن ميلكت •

 همـراه  به فرآيند، املك هدايت يا و نتايج ها، تفسير ورودي ردنك تهيه يبراها  پانل

 .است ضروري ديگر هاي روش برخي
 و پانل اعضاي بيوگرافي شرح طريق از ؛نگاري ة آيندهپروژ به بخشي اقتدار و اعتبار •

 .ها پانل جلسات بودن علني
 زمـاني ة دور كيـ  در را خاصيهاي  فعاليت سري كي نگاري، آيندهة پروژ درها  پانل

                                                                                                                   
1. bunch of guys sat around a table 
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 بدين . است ضروريها  پانل براي ) پانل رئيس (سرپرست وجود .دهند  ميانجام مشخص

هـا   فعاليت اين انجام چگونگي و مشخص را پانل خاصهاي  فعاليت سرپرست، هك دليل
 آنهـا  از چيزي چه بفهمند اعضا حداقل، هكاي  گونه به دهد  ميتوضيح پانل اعضاي به را

 دو .شـود  اعمـال اي  ويـژه  دقـت  بايد پانل سرپرست يا رئيس انتخاب رد .رود  ميانتظار

 اسـتفاده  پانـل  سرپرسـت  تعيـين  براينگاري آيندههاي  پروژه در معموالً هكاي  عمده معيار
   :از عبارتند شود مي
  و ،افراد اريكة تجرب .1
 .آنها دسترس در زمان .2

 يـا  انجمن در آن زا مهمتر يا و است شده شناخته هك باشد فردي پانل سرپرست اگر

 بهاي  العاده فوق  كمك امر اين باشد احترام مورد دانشگاهي،ة جامع مثالً خاص،اي  جامعه

 چـون  همچنين .شود  ميمنجر آن بيشتر مشروعيت و اقتدار به و ردهك پانل ارك پيشرفت

 نمايـد،  ايفـا  متنـوعي هـاي   نقش و يافته حضور مختلف جلسات در بايد پانل سرپرست

 پانـل  عمـل ة حـوز  هكـ  زماني .باشد  ميپانل اعضاي ساير از بيشتر زماني رفص نيازمند

براي  گام اولين .نمود آغاز را پانل يلكتش براي افراد گردآوري توان  ميگرديد، مشخص
هـايي   تخـصص  يعنـي  ،اسـت  پانـل هـاي   ويژگـي ة دربار مختصري شرح تنظيم ار،ك اين

 شـرح  تنظـيم  در .شـوند  شناسـايي  انل،پ عملة حوز فعاليت پرتو در بايد كه)ذينفعاني(

  :شوند گرفته نظر در بايد زيرة مالحظ دو پانلة دربار مختصري
 عمـل ة  حـوز  پيگيري منظور بهها  تخصص وها  دانش از يبيكتر چه :پانل1 يبكتر .1

 است؟ نياز مورد پانل
هـاي   رشـته  و ارزشـي  هاي قضاوت ها، مقام ها، ديدگاه از يبيكتر چه :پانل در 2تعادل .2

 صـورت  بـه هـا   گيـري  نتيجـه  وها  تحليل تا باشند داشته حضور پانل در بايد لميع

 .پذيرد انجام منصفانه و طرف بي
 دلفي روش در هك دارد وجودي هاي اهرها  پانل اعضايي فراخوان و شناسايي منظور به

                                                                                                                   
1. composition 
2. balance 
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 ثـابتي  قـانون  هـيچ  ،نگـاري  ة آينـده پروژ كي درها  پانل تعداد مورد در اما .شدند معرفي

 8 تا 6 درحدود مثالً گيرند، ميبر در را پانل ميك نسبتاً تعدادها  پروژه برخي .ندارد جودو
 برخـي  هكـ  صـورتي  در دهند، پوشش را فناوري و علمهاي  جنبه تمامي بتوانند تا پانل،

 يلكتـش  را پانـل  20 تـا  15 تعـداد  هـدف،  همـين  به بخشي تحقق براي ديگرهاي  پروژه
هـاي   هزينـه  ماننـد  منـابع،  محـدوديت  به توجه باها  پانل تعداد مورد در تصميم .دهند مي

 بيـشتر  زكتمرة اجاز پانل، بيشتر تعداد .گردد  مياتخاذ ،...و پروژه مديريت وظايف مالي،

 شـدن  هكـ ت هكت و شدن متالشي كريس همچنان اما دهد  ميرا موضوعات بر تر عميق و

 .دهد  ميافزايش مناسب، ارتباطاتي ارهايك و ساز نبودن صورت در را پروژه
 راجـع  مختصري هك است نياز شدند، تعيين پانل اعضاي ساير و سرپرست هك زماني

 در رو در رو مالقـات  طريـق  از توانـد   ميامر اين .شود داده توضيح پانلهاي  فعاليت به

 ازاي  خالصـه  و پـروژه هـاي   برنامـه  ليـه ك توزيعة وسيل به و شود انجام پانل اولة جلس

 اولـين  از قبـل  پانل اعضاي ساير از تجربياتية خالص و پانل در استفاده موردهاي  روش

 در اعضا هك شود  ميباعث جلسه، اولين از قبل اطالعات اين توزيع .گردد ميلكت جلسه،

هـاي   پروژه از بسياري در .نندك سبك پروژه لك به نسبت معقول دانشي پانل، اولة جلس
 و اريكـ هـاي   موقعيـت  از پانـل  اعضاي ردنك آگاه رمنظو به ملي، سطح در نگاري آينده
 ويـژه  بـه  هـا،  ارگاهك اين .گردد  ميبرگزار آموزشي هاي ارگاهك استفاده، مورد هاي روش

 .گيرنـد  ارك به رااي  ناشناخته هاي روش بخواهند پانل اعضاي هك گردد  ميتوصيه زماني
 به راجع گيري تصميم و بحث و پانل در شدن مطرح نيازمند هك موضوعاتي ليك طور به

 :از عبارتند است آنها
 ندك  ميارك لك كي عنوان به پانل آيا مثال عنوان به :پانل ساختار و اريكهاي  فعاليت .1

 :زير طريق از يا و
 موضـوعاتي  هدايت براي 1ضربت گروه عنوان به پانل، از اعضايي آيا هايش؟ گروه .2

 شوند؟  ميانتخاب خاص
 مـورد  هـاي  روش تحقيقـاتي  و اطالعـاتي  هـاي  زمنـدي نيا ه:استفاد مورد هاي روش .3

                                                                                                                   
1. take force 
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 سيكـ  چـه  شـوند؟   مـي تحليـل  و آوري جمـع  چگونـه  اطالعات دامند؟ك استفاده

 چـه  شـد؟  خواهد انجام تري هگستردهاي  مشورت چه ند؟ك  ميهدايت را تحقيقات

 گـويي  پاسـخ  برايها  پانل است؟ نياز مورد خاص شناسي  روشاين براي تسهيالتي

ـ  بـا  ارانكانـدر  دسـت  و مجريـان  كمـ ك نيازمند ،هايي پرسش چنين به مؤثر ة تجرب
 .باشند  مينگاري آينده

ها  پانل حتي شود؟ برگزار ترتيبي چه به و جلسه تعداد چه ل:پان جلسات بندي زمان .4
 گيـري  تـصميم  نيز جلسه هر موضوع به راجع است نكمم پروژه، مديريت تيم يا و

 .ريزي شود برنامه SWOT تحليل نظورم به است نكمم سومة جلس مثالً. نندك
 بود؟ خواهد چه )نهايي گزارش مثالً(نتايجة ارائ براي پانل زمانية برنام .5

 مراكزها  پانل موارد، برخي در .است متغير نسبتاً نگاري آيندههاي  پروژه ها در پانل نقش

هـاي   روهگـ  نظـرات  هـا و  داده كـه  طوري به باشند  مينگاري فرآيند آينده هاي قطب و اصلي
 مثـل  نگـاري،  آينـده هـاي   روش از بـسياري  و نمـوده  تحليـل  و آوري جمـع  را مختلـف 

 .نماينـد   مـي اجرا تـدوين  براي پيشنهادهايي وها  اولويت و گرفته كار به را نويسي، سناريو
 فرآينـد  يـك  در را تـري  خـاص  بـسيار  هـا وظـايف   پانل ديگر، برخي موارد در و درمقابل

  .انجام يك پروژه دلفي براي عناوين و ها شگزار تدوين ثالً،م دارند عهده به گسترده
 متخصـصان  و افـراد  گسترده مشورت از خود،هاي  فعاليت نارك در توانند ميها  پانل

 هـا،  پانـل  ارك در گسترده مشورت مزاياي و ضرورت .شوند منده بهر نيز پانل از خارج

 ننـد، ك  مـي تفـا كا خود داخلي هاي مشورت وها  بحث به هكهايي  پانل .است بديهي امري
 هك دارد احتمال باشند، متنوع تجربيات وها  زمينه پس  دارايافرادي آنها اعضاي اگر حتي

 و ديد كي پانل به مشورت، حال، هر به .بگيرند ناديده را مهميهاي  ديدگاه و اطالعات
 و ديد اين يابد، انتشار مؤثر طور به پانلهاي  يافته باشد قرار اگر هك ندك  مياعطا شناختي
 ها گروه ديگر با تعامل براي را فضا بايد نگاري ة آينده پروژ كي .يابد  مياهميت شناخت

 ليك طور به .پروژه مختلفهاي  پانل بين ارتباطاتة توسع طريق از ويژه به نمايد فراهم

 از ارهـايي ك و سـاز  .پذيرد انجام مختلفي ارهايك و ساز طريق از تواند  ميمشورت اين

 ....و دلفي متخصصان، هاي گزارش اي، پرسشنامههاي  پيمايش ها، ارگاهك قبيل
 و بحث ترويج ،نگاري آينده درها  پانل اندازي راه و يلكتش اهداف ترين اصلي از يكي



 71 / ايران اسالمي جمهوري سيماي و صدا در فناوري مسير نگاشت ضرورت  

 موضـوعات  ازاي  مجموعـه  مورد در ) ذينفعان يا متخصصان( ها پانل اعضاي بين رهكمذا
ـ  و روشـنگري  وجـب م راتكمـذا  هكـ  هـدف  ايـن  با باشد، مي  بـراي  رهنمودهـايي ة ارائ

هـا   اولويت مثل(شوند  ميارائه گذاري سياست براي هك رهنمودهايي .گردد سياستگذاري
 رهنمودهـا  ايـن  .شـوند  بيـان  مـشخص  و صـريح  صورت به بايد معموالً )پيشنهادها و

 .داد انجـام  را ارهـا ك ايـن  بايد چرا و پذيرد انجام بايد ارهاييك چه هك نندك  ميمشخص
 .شوند عمل وارد بايد سانيك يا سيك چه هك نندك  ميمشخص پيشنهادها حتي

 شناسـايي  يا اجماع بهها  پانل دستيابي است نكمم ،نگاري هاي آينده پروژه برخي در

 گذاري سرمايه و سياستگذاري براي پيشنهادها ريزي طرح تنها و نباشد نظر مدها  اولويت

 محـدود  اطالعـات  تفـسير  و تحليـل  بـه  هـا  گـروه ة وظيف حالت، اين در .باشد نياز مورد
 و معتبـر  بايدها  اولويت است، نظر مدها  اولويت شناسايي هكهايي  پروژه در اما .شود مي

 بـه  پانـل  دسـتيابي  .پـذيرد  انجـام  منـد  نظـام و شفاف روشي به آنها تعيين و باشند مؤثق

 ايـن  .باشـد   مياجماع و يركهمف از سطحي به پانل اعضاي دستيابي مستلزم ها، اولويت

 .شود  ميحاصل پانل تحليل و مباحثه قدرت طريق از معموالً اجماع،
 بايـد  نظرهـا  اخـتالف  اين دارد، وجود پانل اعضاي بين جدي نظرهاي اختالف اگر

 فهرسـت  بنـدي  اولويـت  بـراي  معموالً .قرارگيرد يدكأت مورد شدن، گرفته ناديده جاي به

 فناوري پيشرفت به توجه با امروزه .شود  مياستفاده گيري راي ارك و ساز از موضوعات،

 انجام اينترنتة كشب طريق از و» آنالين «صورت به گيري رأي اين ارتباطات، و اطالعات
 .گرفت انجام 2001 سال در كچ شورك نگاري ة آيندهپروژ در هك طور همان پذيرد، مي

 را خـود هـاي   يافته گزارش خود، فعاليت پايان در هم و ارك حين در هم بايدها  پانل

ـ  و آنهـا هـاي   يافتـه  وها  تحليل انتشار ها، پانل دهي گزارش اصلي علت .نمايند ارائه ة ارائ
 بـا  متناسب بايد ها گزارش اين .باشد  ميبعدي اقدامات منظور به پيشنهادها وها  اولويت

 مورد پانل، ارك ايابتد از بايد گزارش ردنك آماده. باشد نندگانكه استفاد نياز و خواست

 طـرح  و سـاختار  ابتـدا،  در هكـ  اسـت  بهتر .نشود ولكمو ارك پايان به و گيرد قرار توجه

ة وظيفـ  هكـ  زماني رود  ميانتظار .ردك اصالح را آن ارك حين در و ردهك تعيين را گزارش
هـا   پانـل  هكـ  باشـد  زمـاني  از آسـانتر  گـزارش ة تهي است، معين و مشخص بسيارها  پانل
 .دهند پوشش را تري هگسترد قلمروي بايد و دارند بيشتري ملع ي آزاد
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 انجـام اي  هزينه و زماني ريزي هبرنام بايدها  پانلهاي  يافته انتشار براي ديگر طرف از

 در پانـل،  رئـيس  خـصوص  بـه پانل، اعضاي از نفر چند حداقل هك زماني ويژه به پذيرد،

 در را مهمـي  نقـش  مـالي  حاميـان  هكـ  گونه همان .دارند اريكهم نيز بعديهاي  فعاليت

 اخبـار  وهـا   يافته انتشار راهبردمورد در بايد نيز پانل رئيس نند،ك  ميبازيها  يافته انتشار

 .نمايد مشورت مالي حاميان با پانل، گزارش در موجود
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 و لمعمـو  طـور  به .يابد  ميانتشار رسمية اطالعي صورت بهها  پانل گزارش معموال
 مورد درها  پرسش گوي پاسخ و نموده ابالغ را گزارش پانل يسئر اول،ة مرتب در حداقل

 در اصـلي  سـخنگوي  مـالي  حاميان است نكمم مدتي از پس .باشد  ميگزارش محتواي

 بـدين  شـود  تهيـه هايي  گزارش خالصه است نكمم همچنين .شوند پانلهاي  يافته بيان

 تمـام  خوانـدن  بـراي  افيك وقت هك عالي، سطح گيران تصميم يا وها  رسانه به هك منظور

 و باشد نندگانكه استفاد نياز با متناسب بايد پانلهاي  گزارش .شود ارائه ندارند، گزارش
  .دنك بيان شفاف صورت به را اطالعات

  استنتاج و پيشنهادات 

ان هاي نوظهور، ارزيابي و ارتباطـات ميـ        فناوري بيني  پيشنگاري شامل     آينده فناوري
 آينده فناوري هر تجزيه و تحليل از  .باشد نفعان مي ي مشتريان و ذ   ،نندگان محصول ك  مينأت

، فهم و   فناورينگاري   ، آينده فناوريبيني   و شامل پيش  است  پيچيده  يك فرآيند   در عمل   
تمـامي   امـا . خواهـد بـود    فنـاوري  و ارزيـابي     ي فنـاوري  ر نمـا  ي، تهيه مس  فناوريبينش  
 و اثـرات  هـاي نوظهـور   فنـاوري  فراگير و جامع از يدن به شناخترسيدنبال  هردها ب كروي

  . باشد  ميپارچهكياجتماعي احتمالي آنها، و در نهايت تدوين يك مسير نماي 
هـاي   واقعيت گريزناپذير اين است كه بدون مسير نماي فناوري باقي ماندن در ميدان    

قوع يك تحول نه تنها     هاي موردي و پس از و       رقابت امكان پذير نخواهد و صرف هزينه      
  .هاي به عقب را سبب خواهد شد باشد بلكه گاهم ساز نمي چاره
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  انساني؛ت منابع يري در مدياتي عمليبند بودجهنقش 
   نظري در مديريت رسانهيرهيافت

  1دكتر غالمحسين نيكوكار
 2عبدالرحمن احسان

  3زاده زهراسادات سليمان

 دهكيچ

 .آيـد   مـي  مديريت هر سازمان به شمار     و    در برنامه ريزي   ي اصل ياهرم ودجه به عنوان  ب
ـ  انجام شـده و      يها  نهي به دنبال استفاده مطلوب از هز       نيز به طور كلي،    ها سازمان سب ك

. انـد  ن منـابع  يمترك يريارگكن شده با به     ييش تع ي و تحقق اهداف از پ     يور  ن بهره يشتريب
ـ ر  بودجه ،يچون برآورد منطق  هم يمواردبر  مشتمل   يت منابع مال  يريمد ـ  عمل يزي  و  ياتي

گيـري منـابع انـساني        بكـار   شـيوه م و تنگاتنگ با     ي مستق يارتباطي است كه    استقالل مال 
  .دارند

 ،يي كردن آنها، عالوه بر تعالي منابع انساني رسـانه         اد شده و اجرا   يشتر به موارد    يتوجه ب 
ـ جاد انگ ي ا به طور ويژه به    ـ زة ب ي ـ ش روح يش مـضاعف، افـزا    شتر، تـال  ي  و  يتكة مـشار  ي

بنـدي    مديريت منابع مـالي بـا بودجـه       . انجامد  ها مي   در اين نوع سازمان    باالتر   يور  بهره
گيري از منابع انساني مطلوب را فراخـور حـال            صحيح و مطابق با اهداف، ضريب بهره      

بنـدي و    ودجـه رو با نظر بـه انـواع ب          پيش  مقالههمين منظور،     به .سازمان، باال خواهد برد   
اي بـر منـابع     و توجـه ويـژه  تأكيـد هاي سازماني،   وين فعاليت كمراحل مختلف آن در ت    

، و بـه طـور ويـژه        ترين منابع هر سازمان     ي اساسي   هاي انساني به مثابه     انساني يا سرمايه  

                                                                                                                   
 )ع(اديار دانشگاه جامع امام حسين است .1
  ارشناس ارشد مديريت مالي دانشگاه تهران ك.2
  )نويسنده مسئول (دانشگاه تهراناز  MBAارشناسي ارشد كدانشجوي  .3
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 . دارداي هاي رسانه سازمان
سـپاري،   نه، بـرون بندي عملياتي، منابع انساني، مـديريت رسـا   بودجهبودجه،  :  واژه كليد

  .مديريت مالي

  بندي و منابع انساني بودجهاي بر  مقدمه

 يازهــايانــات محــدود، نك بــا داشــتن منــابع و اميجوامــع انــساناز ابتـداي تــاريخ،  
ار كـ ن بـه    چنـا ست منـابع محـدود را       يبا  ي م اند و بر اين اساس ناگزير       داشته ينامحدود

ـ  .نـد ين نما ي خود را تأم   يازهاي از ن  يه حد متناسب  كرند  يگ ـ   يـ ترد  يب چهـار منبـع    ن  يد از ب
منابع ) ي، اطالعات يكيزي ف  انساني، مالي،  منابع (يالت سازمان كيهر تش در   مختلف   اساسي
 مديران با توجه به     ط الزم است  ين شرا ي در ا  . برخوردار است  سزايي  بهت  ي از اهم  انساني،

 دقيق منـابع مـالي      بندي و تخصيص    هاي انساني موجود به بودجه      منابع انساني يا سرمايه   
بندي و مراحـل مختلـف آن در          رو با عطف نظر به انواع بودجه         پيش  مقاله. اهتمام ورزند 

هـاي    اي بـر منـابع انـساني يـا سـرمايه            هاي سازماني، تأكيد و توجه ويژه       تكوين فعاليت 
  .ترين منابع هر سازمان دارد  اساسي انساني به مثابه

 سازمان در نظر گرفـت      كهاي ي  ها و فعاليت    برنامهنماي    توان آيينه تمام    بودجه را مي  
ريزي را فراينـد تخـصيص        بودجه. ندك ها ايفا مي   ه نقش بسيار مهمي در توسعه سازمان      ك

: چهار منبـع اساسـي در سـازمان عبارتنـد از          . نامند  منابع محدود به نيازهاي نامحدود مي     
 بـه  ،بايـد بـه واسـطه بودجـه    ي، مالي و اطالعاتي؛ اين منابع محدود       كمنابع انساني، فيزي  

 سـزايي   بهبندي نيازها از اهميت       در اين فرايند، اولويت   . نيازهاي نامحدود تخصيص يابد   
  .برخوردار است

  :ريزي نيازمندند ها به سه دليل عمده به بودجه سازمان
  ها؛ دادن مفهوم مالي برنامه نشانـ 1
  ها؛  شناساندن منابع مورد نياز اجراي برنامهـ 2
هـا در مقايـسه بـا         نتـرل نتيجـه   كو   دست آوردن معيارهاي سنجش، نظـارت       به و   ـ 3
  )6: 1387محمدي،  (.ها برنامه

ه كـ ، مهمتـرين سـند دولتـي اسـت           نيـز  عنوان بيان مـالي عمليـات دولـت         بودجه به 



 77 / رسانه مديريت در نظري يرهيافت  

شور كـ هاي توسعه     انداز و برنامه    هاي اجرايي را در دستيابي به اهداف سند چشم         دستگاه
از اين روي تالش براي بهبود ايـن سـند          . رساند  يف خود ياري مي   و انجام اثربخش وظا   

هاي اجرايي همواره مورد توجه و  هاي دستگاه وري بودجه در اجراي فعاليت مالي و بهره 
 ،محـوري ايـن سـند مـالي        ريزي عملياتي با هدف نتيجـه       نظام بودجه  .چالش بوده است  

جويي،  اقدامات دولت به اهداف صرفهاي به نتايج  ند با پيوند اعتبارات بودجهك تالش مي
 بـه اصـالح     ،ريـزي عمليـاتي     بودجـه . يي و اثربخشي بودجه دسـت يابـد       آاركشفافيت،  

  .پردازد  ميها در سازمان منابع انساني  و تعاليمديريت بخش عمومي و افزايش اثربخشي

  1مفهوم بودجه

ساالنه دولت  ه وزير دارايي فرانسه سند دخل و خرج         كاي چرمي بوده      يسهك بودجه،
از قـرن  بـه تـدريج    ايـن واژه . داده اسـت  ع به مجلـس، داخـل آن قـرار مـي    را براي دفا  

  .شناسيم، مترادف گرديد   بودجه ميه امروزه ما آن راكمفهومي با ميالدي 18

  نواع بودجه ا

دهاي كـ نويسي، اعتبارات بر حـسب        ترين نوع بودجه     در قديمي  : بودجه متداول  ـ 1
باشـد و     هاي سازمان مي   توجه به هدف  فقدان  ه عيب اساسي آن     كند  شو  هزينه تقسيم مي  

  .دهد ماهيت وظايف سازمان را نشان نمي
هـاي     بودجـه   نبـودن  نعطـف مل  كمنظور غبله بر مش    ه ب :2 بودجه منعطف يا متغير    ـ2

سنتي در مؤسسات توليدي و بازرگاني از نوعي بودجـه بنـام بودجـه منعطـف اسـتفاده                  
هـاي ثابـت و متغيـر را تعيـين نمـوده و               اين نوع بودجه ابتدا هزينه    براي تنظيم   . نندك مي

ه در هـر زمـان چـه    كتوان تصميم گرفت   انات مؤسسه مي  كسپس با توجه به اعتبار و ام      
با تنظيم ايـن بودجـه      .  آورد دست  بهاي را     اي را انجام داد و در مقابل آن چه نتيجه           هزينه
بار مطابق شـرايط مؤسـسه بودجـه         كهر سه ماه ي   اي مثالً ماهانه يا        دوره طور  بهتوان    مي

                                                                                                                   
1. budgete 
2. variable budget 
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  . عمل قرار دادكخاصي را انتخاب و مال
ه كـ  طـور   همـان . نشان داده شـده اسـت      1نموداراي از نمودار بودجه متغير در         نمونه

باشند و     ثابت مي  50.000هاي ثابت بدون توجه به ميزان توليد در           شود هزينه   مشاهده مي 
 واحد توليد هزينه    400 براي   مثال. نندك ا ميزان توليد تغيير مي    هاي متغير در رابطه ب      هزينه
ريـال  125.000 واحـد هزينـه متغيـر    500ه بـراي  ك باشد درحالي   ريال مي 100.000متغير  

نـد  كريـال هزينـه     150.000تواند    ه مي كحال اگر مؤسسه در شرايطي است       . خواهد شد 
گذاري هم    ه و نتيجه اين سرمايه    هاي متغير و ثابت معين بود        هزينه نظربودجه مؤسسه از    

گيري صحيح را     توان تصميم   انات ديگر مي  كباشد و به همين ترتيب براي ام        مشخص مي 
  )273 :1385الواني، (. انجام داد
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هاي سنتي اساس برآوردها ارقام سال قبل    غالباً در بودجه   :1 بودجه بر مبناي صفر    ـ3
اين فرايند نارسا و    . شود  ا درصدي افزايش به تنظيم بودجه سال جديد اقدام مي         بوده و ب  

افي برخوردار نيست زيرا تسري وضع گذشته به آينده         كناقص بوده و از دقت و صحت        
بـراي غلبـه    . باشد  بيني نمي   ها شاخص صحيحي براي پيش     و ثابت انگاشتن روند فعاليت    

اصـطالح آن را     بـه ه  كـ شـود     ندي استفاده مـي   ب  ل از شيوه جديدي در بودجه     كبر اين مش  
ليـه  كبنـدي بايـد    در اين روش هر سازمان بـراي بودجـه       . نامند  بودجه بر مبناي صفر مي    

 برنامه يا فعاليت جديـد   كهاي خود را اعم از قديم يا جديد همانند ي           ها و برنامه   فعاليت
ويت آنهـا را مـشخص    هاي مختلف مورد ارزيابي قرار داده و ميزان اهميت و اول            از جنبه 
بنـدي را     ترتيب نوعي تحول و نوسازي فلسفه زيربنـايي ايـن شـيوه بودجـه               بدين. سازد
  .دهد يل ميكتش

هـا در سـازمان از نظـر          هـا و برنامـه     بندي بر مبناي صـفر تمـامي فعاليـت          در بودجه 
 گيرند و درجه اولويت آنها  ارآيي مورد تجزيه و تحليل و ارزشيابي قرار مي        كاثربخشي و   
هـاي بـسيار      ه از نظر اهميـت در درجـه       كهايي   فعاليت. شود  ديگر تعيين مي  كنسبت به ي  

هـا اصـالحات     شوند و در سـاير فعاليـت        اند در صورت لزوم حذف مي       نازل قرار گرفته  
هاي حاصل از حـذف      جويي  هاي مهم نيز از محل صرفه      فعاليت. آيد  ضروري به عمل مي   

  .يابند وسعه مياهميت، تقويت شده و ت هاي بي فعاليت
 چهار مرحلـه اصـلي و اساسـي وجـود           ،بندي بر مبناي صفر     در اجراي روش بودجه   

  :دارد
   شناخت واحدهاي فعاليت در سازمان؛ ـاول
  ها؛ ها و برنامه  تجزيه و تحليل هر واحد فعاليت در قالب گروه فعاليت ـدوم
  ن آنها؛ها و تعيين اولويت بي بندي گروه فعاليت  ارزشيابي و درجه ـسوم

ـ چهارم ه ثمربخشي آنها اثبات شده اسـت  كها   انتخاب و تدوين آن گروه از فعاليت 
  .به صورت بودجه تنظيمي براي سازمان

 جنبه تـشريحي داشـته و در عمـل ايـن            تنهاديگر  كالبته جدا نمودن اين مراحل از ي      

                                                                                                                   
1. zero - based budget 



  90 بهارفصلنامه راديو تلويزيون؛  / 80

در اغلـب   هر مرحله وابسته به مرحلـه ديگـر بـوده و            . باشند  مراحل از هم جداپذير نمي    
  )274: 1385الواني،  (.باشند موارد دو يا سه مرحله با هم پيوسته مي

 تالشي اسـت    ،بندي طرح و برنامه      بودجه :PPBS(1 (بندي طرح و برنامه      بودجه ـ4
ه كـ  واحـد    اي  مجموعـه  عنوان  بهلي  كها    ريزي  بندي با برنامه    يب و تلفيق بودجه   كبراي تر 
بندي   اجزاء بودجه . لي سازمان و دولت باشد    كهاي    مشي  دهنده خطوط اصلي و خط      نشان

ـ    ريزي و بودجه    ريزي، برنامه   طرح و برنامه عوامل جديدي نيستند زيرا طرح         كبندي هري
 كيب اين عوامـل در يـ  كچه جديد است تر  آناز اين رواي هستند،    داراي سوابق ديرينه  

  .باشد نام بودجه طرح و برنامه مي هلي بكساخت 
ـ 5 ار تنظيم و بـراي هـر   كل برنامه ك ش نويسي  در اين نوع بودجه:اي  برنامه  بودجه 
در اين نوع بودجه، با ايجاد ارتباط ميان مواد هزينـه و            . شود   مشخص مي  ي اعتبار ،برنامه

 آمده از سوي ديگـر مـشخص        دست  بهار  ك طرف و نتايج     كارگرفته شده از ي   ك  هعوامل ب 
محصول نهايي يـا فعاليـت سـازماني          صورت  بهاالها و خدماتي    ك چه   ،شود طي سال    مي

  . نيل به اهداف سازمان توليد شده استبراي
ـ 6 تـر و روشـنتر    ه بـه نحـو دقيـق   كاي است    همان بودجه برنامه:2 بودجه عملياتي 

ـ هـا را از ديـدگاه فايـده    اجراي برنامه نمايـد و بـا روش     هزينـه تجزيـه و تحليـل مـي     
آورد و بـه علـل         مـي  دسـت   بهليد يا مزمت را     ار، قيمت تمام شده تو    كگيري حجم     اندازه

بودجـه عمليـاتي مـستلزم اطالعـات دقيـق از           . گردد  افزايش قيمت تمام شده واقف مي     
ت به سوي بودجه عملياتي موجب گسترش و        كباشد، حر    از عمليات مي   كاجراي هر ي  

  .باشد نگهداري حساب به جزئيات در امور مالي دستگاه مي

 ؟بندي چيست بودجه و بودجه

بودجـه  . گوينـد  بيني درآمد و هزينه براي مـدت معينـي را بودجـه مـي         تقويم و پيش  
هـا و   بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه برنامـه  عبارت است از پيش  

                                                                                                                   
1 . planning programming budgeting system (PPBS) 
2. performance budgeting  
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  .شود  محدودي از زمان انجام مياي ه در دورهكعمليات معيني 
آيد تا در مـدت زمـان مشخـصي           هاي معين درصدد برمي    ريزي بر مبناي هدف     برنامه

انتقـال از وضـع     . )1380پـور،     قلـي  ( مرحله به مرحله مطلوبتر برسـاند      كوضعي را از ي   
ه بايد انجام شود تا دسـتيابي بـه ايـن           كهايي   موجود به وضعيتي مطلوب، مجموعه اقدام     

ت در اهداف، مشموليت برنامه، گـستردگي       كرعايت اصول مشار  . پذير شود   انكهدف ام 
ت افـراد را در تحقـق برنامـه    كه انگيزه مشارك هستندبيني، معيارهايي  يي و واقعآراكآن،  

، ريزي در بخـش دولتـي بـا هـدف پيـشرفت توسـعه اقتـصادي                 برنامه. دنشو  موجب مي 
ن، كونقـل، مـس     ه رشد آمـوزش، بهداشـت، حمـل       كشود،    فرهنگي تدوين مي  اجتماعي،  

هاي مختلـف    ري توسعه در بخش   اثرگذا. شاورزي و صنعت را به همراه خواهد داشت       ك
شاورزي و صنعت نتايج سريع و مـستقيم در رونـد توسـعه دارد و بـه                 كجامعه همچون   

نتايج برخي ديگر چـون آمـوزش حـين خـدمت           . انجامد  ايش توليد ناخالص ملي مي    افز
ريزي با بودجـه      برنامه .افتد  شود و در توليد ملي مؤثر مي        نان در درازمدت ظاهر مي    كارك

هاي تحقـق برنامـه تنظـيم         بيني، هزينه   هاي درآمدي قابل پيش    در چارچوب . تهمراه اس 
ان نيـل   كـ شود و با تدوين برنامه متناسب با فعاليت مؤسسات دولتي و خـصوصي ام               مي

  .آيد تر فراهم مي مطلوب
ه بر مبناي آن    كنترلي است   ك استانداردهاي   ، قوانين و مقررات   ،هاي دولتي  در سازمان 

بنـدي    در بودجـه  . دهد  يل مي كازماني اساس بودجه سال آتي را تش      رد واحدهاي س  كعمل
هـا مبنـاي     هـا و طـرح     ها، فعاليـت     اعتبارات به وظايف، برنامه    كيكعملياتي عالوه بر تف   

بينـي نـشده در بودجـه عمليـاتي بـر تجزيـه و تحليـل                  ارقام پيش . گيرد  محاسبه قرار مي  
هـاي دولتـي مـستلزم       اتي در دستگاه  تدوين و اجراي بودجه عملي    . ها وابسته است    برنامه

. سـت  ا ها ها و فعاليت    هاي واقعي برنامه    اربرد حسابداري تعهدي به منظور تعيين هزينه      ك
يـب سـازماني    كاي و تطبيـق آنهـا بـا تر          هـاي بودجـه     بنـدي   نواختي طبقه كهماهنگي و ي  

ري ريـزي و حـسابدا      ريزي، بودجه    سو و ارتباط وظايف برنامه     كهاي دولتي از ي    دستگاه
افي بـراي   كـ  نيز از ضروريات بودجه عملياتي و ايجـاد اطالعـات            ،دولتي از سوي ديگر   

  .مديريت بر منافع است
بندي عملياتي به منظور تدوين برنامـه و بودجـه اسـتفاده              در بودجه عملياتي از طبقه    
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بنـدي    اال و خـدمات خريـداري شـده بـه جـاي طبقـه             كبندي عملياتي     در طبقه . شود  مي
. شـود   بنـدي مـي     ها تلقي و طبقه    عنوان عومل و اجراي فعاليت       ماهيت به  برحسب نوع و  

ن اسـت در تـشخيص      كه مم ك و اسناد قابل قبول و واقعي را         كبندي عملياتي تدار    طبقه
ه علـت   كـ دارد    نـد و بيـان مـي      ك يي سطوح مختلف مديريت مفيد باشد، ايجـاد مـي         آارك

ش حجـم عمليـات اسـت يـا افـزايش           ها، افزاي   هاي بهاي تمام شده برنامه      افزايش هزينه 
  .ها براي حجم ثابت هزينه

  1بندي بر مبناي فعاليت بودجه

هاي مرتبط با    بندي بر مبناي فعاليت، فرايند تهيه بودجه است كه بر هزينه فعاليت             بودجه
هاي  ها را با توجه به محرك       بندي برمبناي فعاليت، هزينه     بودجه. عمليات تأكيد و تمركز دارد    

ها و فرايندهايي كـه ارزش افـزوده    بندي، فعاليت كند و بر اطالعات بودجه     يك مي هزينه تفك 
بينـي شـده در سـازمان مثـل تغييـر فراينـدها و                كند، تأكيد دارد و تغييـرات پـيش         ايجاد مي 

. تواند نشان دهـد     طور مشخص مي    وري، ظرفيت مورد استفاده و دسترسي به منابع را به           بهره
فعاليت عالوه بر تجزيه و تحليل اطالعات مالي، اطالعات غيرمالي          بندي بر مبناي      در بودجه 

هاي غيرمالي مورد بررسـي       گيرد و پيامدهاي تغيير در داده       نيز مورد تجزيه و تحليل قرار مي      
جاي تأكيـد بـر       بندي بر مبناي فعاليت؛ به      توان گفت بودجه    طور خالصه مي    به. گيرد  قرار مي 

به برآيند، از طريـق اسـتفاده از اطالعـات مـالي و غيرمـالي،       هاي قبل با نگاه       اطالعات دوره 
بنـدي بـر مبنـاي        مقايـسه بودجـه   . كنـد   نگر تأكيد مي    ها و منابع به ايجاد راهبرد آينده       فعاليت

  :تواند در پنج محور انجام پذيرد بندي سنتي مي فعاليت و بودجه

  بندي  واحد بودجهـ 1
سـازماني يـا عوامـل هزينـه        ) وظـايف (ر   از دواي  كبندي سنتي، هزينه هري     در بودجه 

بنـدي برمبنـاي      ه در بودجـه   كـ  درحالي. شود  بندي در نظر گرفته مي      عنوان واحد بودجه    به
  .باشد بندي مي بودجه هاي مختلف، واحد فعاليت، هزينه فعاليت

                                                                                                                   
1. activity-based budgeting 
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   محور توجهـ2
امـا   ،باشد  هاي مورد نياز سازمان مي      بندي سنتي، محور توجه، منابع و نهاده        در بودجه 

  .ه بايد انجام شود، محور توجه استكارهايي كبندي برمبناي فعاليت، بازده يا  در بودجه

   زمانيتأكيد ـ3
گيـرد ولـي در        قـرار مـي    تأكيـد  دوره معـين آينـده مـورد         كبندي سنتي ي    در بودجه 

  . استتأكيداي، همواره مورد  بندي برمبناي فعاليت، بهبود مستمر دوره بودجه

  نترلك هدف ـ4
ه كـ  رد مديريت است درحاليكثر نمودن عملكبندي سنتي حدا    نترل در بودجه  ك هدف

  .هاي سازماني است نمودن فعاليت بندي عملياتي، هماهنگ نترل در بودجهكهدف 

   مبناي بودجه ـ5
 آن بـه    كيـ كهـا و تف     بندي سنتي، توجه به گرايش و تغييرپذيري هزينه         مبناي بودجه 

هـاي   بندي برمبناي فعاليـت، مبنـاي بودجـه ظرفيـت           ثابت و متغير است؛ ولي در بودجه      
  )1386 ،يرطاهركشا (.باشد استفاده مي ياستفاده شده و ب

 در  ،هـا را دربـردارد     لي بودجه سنتي، نگهداري واحدها، مؤسسات و سازمان       كطور  به
بنـابراين  . دهـد   ردهـا را مـد نظـر قـرار مـي          كاركه بودجه بر مبنـاي فعاليـت،        كصورتي  
. هاي مختلف اسـت  هاي انجام فعاليت بيني هزينه بناي فعاليت بيانگر پيش  بندي برم   بودجه

 از وظايف خـاص سـازمان       كهاي بودجه شده براي هر ي       اما بودجه سنتي معرف هزينه    
بندي سنتي    ه بودجه ك درحالي.  از عوامل هزينه است    كات، فني، توليد يا هري    كنظير تدار 

بندي    دارد، بودجه  تأكيدز و   كهاي سربار تمر    بر عوامل هزينه نظير مواد، دستمزد و هزينه       
هاي مختلف را مـورد توجـه قـرار          هاي مورد انتظار براي فعاليت      بر مبناي فعاليت، هزينه   

بندي شده با نتايج  نترل، بر مقايسه ارقام بودجهكعنوان ابزار  بندي سنتي به بودجه. دهد مي
رد واحـدها   كـ گـويي عمل   سـخ ردن مسئوليت و پا   كثركواقعي عمليات و انحرافات و حدا     

بنـدي بـر مبنـاي فعاليـت، هماهنـگ و             نتـرل در بودجـه    كز دارد، اما هدف اصـلي       كتمر
. هاي مختلف سازمان به منظور ارائه و توليد خدمات بهتـر اسـت             ردن فعاليت كهمخوان  
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يابي   ر سيستم هزينه  ابندي بر مبناي فعاليت، با استقر        بودجه براياطالعات مالي مورد نياز     
  .آيد دست مي بناي فعاليت بهبر م

   و نقش آن در رسانهبندي هاي نوين بودجه كنيكت

نتـرل تـصميم را     كهاي صـنعتي، همـاهنگي و        اوايل قرن بيستم رشد فزاينده سازمان     
مـانع رشـد    ) نظـارت (نتـرل تـصميم     كناهمـاهنگي و    . رده بـود  كـ براي مديران پيچيـده     

هـاي   حـدود سـال   .  مديريتي جديدي بود   افزار  گيري نرم   لكشد و نياز به ش      ها مي  سازمان
بـه  . ل گرفتنـد  كهاي مالي براي پاسخ به اين نياز ش        نترلكريزي و      ميالدي، بودجه  1930

نتـرل در   كهـاي مـالي، مـسئله همـاهنگي و           نترلكريزي و     اين ترتيب، با پيدايش بودجه    
ي پـس از  ريـز  بودجـه . اي حل شد و زمينه رشد آنها فراهم آمد ها به ميزان عمده   سازمان

 و عمليـاتي    راهبرديهاي    ريزي براساس برنامه    ال بودجه كامل يافت و در اش    كپيدايش، ت 
تـرين      ي از مهـم   كـ ه دارد امروزه نيـز بـه مثابـه ي         كهايي    محدوديت اوجودمطرح شد و ب   

  .رود ار ميكابزارهاي مديريت به 
 كني بـراي يـ    بيني شده مديريت به منظور استفاده از منابع سازما          بودجه، برنامه پيش  
به عبارت ديگر بودجـه،     . شود  مي بيان مي  كه در قالب اطالعاتي     كدوره زماني آتي است     

. هاي رسيدن به اين اهداف است     توصيف مقداري اهداف مديريت و بيانگر مراحل و راه        
بودجـه  .  بـه مـديريت اسـت   كمـ كه هـدف آن  كبودجه به خودي خود هدف نيست بل 

توان آثـار مـالي       هاست و با استفاده از آن مي        راي برنامه ابزاري مفيد براي هماهنگي و اج     
. ردكـ مـي بيـان     كهـا بـه صـورت         اهش هزينـه  كـ ها را با هدف بهبود مـستمر و          فعاليت

  )1380فرهنگي، (
، ميان مدت   راهبردياهداف  . پذيرند  ديگر تأثير مي  كهاي سازمان از ي     اهداف و برنامه  

و ) سال5 تا   3(مدت    ، ميان )سال10 تا 5(دت  هاي بلند م    وتاه مدت به ترتيب بر برنامه     كو  
نشان داده شده    2اين تأثيرپذيري در نمودار     . گذارند  تأثير مي ) بودجه(مدت ساالنه     وتاهك

  :است
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  اي هاي يك سازمان رسانه رپذيري اهداف و برنامهتأثي ـ2نمودار

  ريزي عملياتي مسير بودجه

فته به داليل پيش گفته به طراحي و       شورهاي توسعه يا  كپس از جنگ جهاني دوم در       
ريزي مبتني بر بهبـود       هاي بودجه  ه اساساً در دسته نظام    كهايي مبادرت نمودند     اجرا نظام 

ال گوناگون ناميده شـدند و      كدر اش » ريزي عملياتي   بودجه «به نام مديريت قرار داشته و     
  .ده استشورها به حيات خود ادامه داكهاي بعد در بيشتر اين  عموماً در سال

شورهاي مختلف موجب اقدامات مختلفي شـده   كها و    ريزي عملياتي در زمان     بودجه
  :دامنه اين اقدامات در سطح وسيع شامل دو تعريف است. است
ـ     بـر خروجـي    تأكيدريزي عملياتي در ارتباط با ارائه بودجه با            بودجه ـ 1 جـاي   ههـا ب

  هاي عمليات دولت ورودي
هـا    رتباط با ساختاربندي عملياتي دولت براساس برنامه      ريزي عملياتي در ا      بودجه ـ2

ريـزي    در اين تعريف عبارت بودجـه     . نندك ها را توليد مي     ه اين خروجي  كهايي   و فعاليت 
ـ    ريزي برنامه   عملياتي غالباً مترادف با بودجه     آبـادي و نجـار       حـسن  (.رود  ار مـي  ه كـ  اي ب

  ) 13 :1387صراف، 

  ها ر سازمان و عمليات منابع مالي دبودجه جامع

ه ك دوره زماني آتي است      كهاي مالي و عملياتي مديريت براي ي        بودجه جامع برنامه  
ليه عمليـات و    كشود و دربرگيرنده      هاي مالي خالصه مي    اي از صورت    در قالب مجموعه  

 هبردياراهداف

 مدتاهداف ميان

 مدتوتاهكاهداف

 مدت برنامه بلند

 مدت برنامه ميان

 )بودجه(وتاه كبرنامه
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ه در  كها    ها و مؤسسه   تك تمام شر  . از جمله مديريت منابع انساني است      سطوح مديريت 
هـا و     هـا، هزينـه    نتـرل فعاليـت   كنمايند به منظـور       دمات فعاليت مي  اال و خ  كزمينه توليد   

ردهـا را ارزيـابي   كدرآمدها، در ابتداي دوره مالي اين بودجه را تهيـه و برمبنـاي آن عمل            
هـاي مـالي     يند تنظيم بودجه جامع و ارتباط آن با صورت        آنمايانگر فر  3نمودار  . نندك مي

  :است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جه جامع بودـ3نمودار 

  

 بودجه تفصيلي دوره

 بودجه فروش و درآمدها

 بودجه توليد هاي فروش هزينه

بودجه مواد مصرفي و 
 ريد موادخبودجه 

 بودجه دستمزد

 بودجه سربار

 يالتيكهاي اداري و تش هزينه

 اي بودجه سرمايه

 اي ترازنامه بودجه زيان سود و

 بودجه نقدي

 اي ترازنامه بودجه

برآورد بهاي تمام 
االي كشده 

 توليدي يا خدمات

صورتحساب 
سود و زيان 

 اي بودجه
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  بندي هاي بودجه منابع انساني و چالش

اثـر  بنـدي     در خـصوص بودجـه     و نظـارت     يف رهبـر  يوظا  بر ي انسان يروين ن يتأم
 بـه    و سـازد   ي را آسان م   ي رهبر مطلوب، ي انسان يروين ن يگر تأم ي د عبارتبه  . گذارد يم

ن يتـأم . تأثيرگـذار اسـت   ي مـديران  نظارتي فهي، بر وظافراد با كفايتگونه گزينش    نيهم
ن اقدام در درون سازمان كـه  يه نظام آزاد است، ايك نگرش بر پايازمند ي ني انسان يروين

عوامل درون سـازماني    ن  يبنابرا. شود  يوند دارد، انجام م   ي پ يط خارج يبه نوبه خود با مح    
د در نظـر    يـ ق با ي و نظام پـاداش و تـشو       ي سازمان ي، فضا ي استخدام يها يمش مانند خط 

منابع انساني   ي، جذب و نگهدار   بندي مناسب   بودجهن است كه بدون     روش. گرفته شوند 
 در سـطح    يشـناخت  فـن . ده گرفته شـود   يد ناد يز نبا ي ن يرونيط ب يمح.  است ي ناشدن يكار
 بـاال   يهـا  ت خـوب و مهـارت     يـ م و ترب  ي است كـه از تعلـ      يراني مستلزم داشتن مد   يعال

تفاد از نيروي انـساني داخلـي و        در ادامه به برخي از مزايا و معايت اس        . برخوردار باشند 
  .اشاره شده است )سپاري برون(خارجي 

  :محاسن استفاده از نيروي انساني داخلي

ارمند از واحدي به واحد     ك كنان شاغل به مقامات باالتر و يا انتقال ي        كاركارتقاء   ـ1
ون بـه در آينـد و حالـت     كليه افراد سـازماني از حالـت سـ        كه  كديگر سبب خواهد شد     

  .سب مقامات باالتر در خود احساس نمايندك جهش در
  ؛نان از طريق ايجاد موجبات ارتقاء و ترقي آنهاكاركجلب رضايت  ـ2
  ؛نان ناراضي به واحدهاي ديگر و مشاغل مختلفكاركانتقال  ـ3
  ؛يآياركنان و افزايش كاركاري كتقويت روحيه حس هم ـ4
  .پائين بودن هزينه آن ـ5

  :نساني داخليمعايب استفاده از نيروي ا

علمي هاي  ه سازمان از آخرين پديدهك استفاده از منابع داخلي موجب خواهد شد       ـ1
آوري به دورماند و خود را هميشه بـا گذشـته وفـق دهـد و آينـده را                    و تخصصي و فن   
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  .ندكفراموش 
  .ندك  نميمينأ پرسنلي سازمان را تنيازهايليه ك استفاده از منابع داخلي ـ2
  .آورد  ميرده اند فراهمكه ارتقاء پيدا ن كحتي گروهي از افراد را موجبات ناراـ3
  ) 6 -9: 1372طوسي، ( .گيري مديريت ي و تصميمي تضعيف قدرت اجراـ4

  )1372طوسي، ( سازمان مين نيرو از داخل و خارجأ محاسن و معايب تـ1جدول شماره 
 معايب محاسن 

 داخلي

  حفظ روحيه كاركنان-
 ها يي تشخيص بهتر توانا-
   هزينه كمتر براي برخي مشاغل-
   انگيزاننده براي عملكرد خوب-
كارگماري فقط در سطوح داخلي   به-

 .سازمان است

 فكر تازه به درون سازمان جاري -
 .شود نمي

 . هزينه آموزشي باالست-
هاي صنفي و   تحت تاثير گروه، افراد-

  .كنند سياسي عمل مي
 بهبود هاي  نياز شديد به ارائه برنامه-

 .مديريت

 خارجي

 فكر و خون تازه در سازمان جاري -
 .شود مي
اي   هزينه آموزشي نيروهاي حرفه-

 .ارزانتر است
هاي حمايتي از قبل در سازمان   گروه-

  .وجود ندارند
 ممكن است اسرار رقبا به درون -

هاي   و موجب ديدگاهراه يافتهسازمان 
  .تازه شود

هاي  رصت به افراد در بهره گيري ازف-
 .كند استخدامي برابر كمك مي

 ممكن است فرد انتخاب شده -
 .متناسب با خواسته شغلي نباشد

 ممكن است روحيه كاركنان موجود -
 .را تضعيف كند

 هزينه انتخاب و استخدام افزايش -
 .يابد مي
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   سازمان متداوليهابند هايي براي بودجه جايگزين

شود با استفاده     مي ارمنديابي تالش كپرداختن به عمل    ها قبل از     از سازمان اي    در پاره 
نـان موقـت يـا روزمـزد و يـا           كارك اسـتفاده از     ،ي مانند عقد قرارداد موقـت     يها  روش از

ه كـ هاي دولتي    خصوص در سازمان   هب .ان پذير گردد  كار بيشتر ام  كوقت تقاضا براي     پاره
د داشـته باشـد و يـا        واسطه مصوبات دولت و تصويب قوانين منع در اسـتخدام وجـو            هب

ارمنديابي و انتخاب افراد نداشته     هاي ك   مين هزينه أها توان مالي چنداني را براي ت       سازمان
دهند به دليـل ايجـاد       ه مديران ترجيح مي   كشود    مي اي از موارد هم ديده     باشند و در پاره   

 دننـ ك  استفاده هاي جايگزين   روش منابع انساني موجود، از    كنار تعهد بلند مدت در      نبود
  .شود هاي ياد شده اشاره مي  به اختصار به روشدامهدر ا). 2006گوردون، (

  عقد قرارداد ـ
وتـاه مـدت    كاال و خـدمات خـود در        كـ  برايه سازمان با افزايش تقاضا      كدر زماني   

ن است از سياست عقد قرارداد با سازمان ديگر استفاده          كروبرو است مديران سازمان مم    
  .د و مادي خود را افزايش ندهننمايند و منابع انساني

  نان موقتكارك ـ
 سياسـت متناسـب     ،وتاه مدت با افزايش تقاضـا روبـرو اسـت         كه سازمان در    كوقتي  

ار كهاي ديگر و يا در بازار        ه در سازمان  كناني است   كاركاستفاده از   ،  اركگسترش نيروي   
افي اين سازمان   هاي اض   انجام فعاليت  براي موقت   صورت  بهه  كپذيرند   وجود دارند و مي   

  .فعاليت نمايند

  نان پاره وقتكارك ـ
وتـاه مـدت و بـه هنگـام افـزايش           كه اغلب مديران در     كي  يها ي ديگر از سياست   كي

 ،ه براساس توافـق   كنان پاره وقت است     كاركگيرند استفاده از     ار مي ك هتقاضا در سازمان ب   
دمت بـه سـازمان اختـصاص        خ براياين افراد ساعاتي از ايام روز و يا هفته و يا ماه را              

ار تـازه بـه سـازمان را        كـ  ورود اف  ،نان موقت كاركاين سياست همانند استخدام     . دهند مي
  .شود  ميموجب
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  هاي ديگر نان سازمانكارك استفاده از ـ
شـود اسـتفاده از      ار گرفته مي  كه  ها ب  ه امروز در اغلب سازمان    كي  يها ي از سياست  كي

ـ      اين مورد امروزه در سازمان     .گر است هاي دي  نان انتقالي از سازمان   كارك ه هـاي دولتـي ب
ها به صورت دائم انجام  وتاه مدت و يا با توافق مسئولين سازمانكهاي  صورت ماموريت

ارمنـديابي صـرفه جـويي    كهـاي مربـوط بـه     در اين صورت سازمان در هزينـه     .شود مي
هاي ديگر    از روش  مبود نيروي انساني  كل  ك حل مش  برايها   امروزه در سازمان  . نمايد مي
و اي    هـاي پـروژه     اسـتفاده از روش    ،طراحي مجدد مـشاغل   ،  ردن سيستم كانيزه  كمد  مانن

  .شود ار استفاده ميكردن نيروي ك آزاد برايارهاي زايد كحذف 

  يسپار برونـ 

 بـه   يريـ گ  مي حـق تـصم    ي سازمان و واگذار   يك يداخلهاي    تي از فعال  يانتقال بعض 
گـر در   يان د يبه ب . نديگو  ي م يسپار   براساس قرارداد را برون    رون از سازمان  ينندة ب ك عرضه
اي  ننـده ك  سازمان به عرضـه  ي از واحدها  يكيت  يلاز مسئو  يا بخش ي، تمام و    يسپار  برون

منتقـل  هـا     تيـ  نه تنها فعال   يسپار  قت، در برون  يدر حق . شود  يرون از سازمان واگذار م    يب
  .گردد ياغلب موارد واگذار مز در ي نيريگ ميد و حق تصميشوند، عوامل تول يم

ه كـ اران در هر سـازمان مطـرح اسـت آن اسـت             كاندر   دست يه برا ك يموضوع مهم 
كـه  رد  يـ م بگ يتصمبا توجه به نيروي انساني و بودجه معين فعلي، بتواند           چطور سازمان   

امـروزه مقولـه      را خـود انجـام دهـد؟       يتينـد و چـه فعـال      ك يسـپار    را برون  يتيچه فعال 
ه نـه تنهـا از      كـ  طوريه  ها دچار پيچيدگي شده است، ب      اي رشد سازمان  سپاري همپ   برون

تصحيح الگوي استفاده از    هاي متفاوت از جمله      ه از ديدگاه  كجويي مالي بل    ديدگاه صرفه 
بازار رقابتي، ضرورت پيوستن بـه بازارهـاي جهـاني، بـاالرفتن انتظـارات              منابع انساني،   

نيـاز  الـزام و     كسپاري به ي    طرح است و برون   شدن بازار م    و رقابتي ) مخاطبين(مشتريان  
  .ها تبديل شده است  سازمانمبرمِ

  :ها عبارتند از اي از داليل تغيير ساختاري سازمان خالصه
  . مزيت رقابتي نيستك اندازة بزرگ سازمان ديگر يـ
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  .ها را دارند  شبة صنعت و ساختار هزينهك توانايي تغيير يك و چابكوچك رقباي ـ 
  .رده استكقابت در اقتصاد جهاني شدت بيشتري پيدا  فشار رـ 
وتاهتر شـده اسـت و      ك عجيبي   صورت  به ، زمان چرخة عمر محصوالت و خدمات      ـ

  .متر استك رقبا از سويگويي به تقاضا  زمان پاسخ
ليد موفقيت در شرايط بحراني و همچنين رمز بقا         كرد مالي و عمليات،     ك بهبود عمل  ـ 
  .است
ه بـا   كـ هاي مديريتي توجه دارنـد        گران به آن دسته از شيوه       و تحليل گذاران     سرمايه ـ 

  .صرفه باشند
 اســتخدام و از ايــن روافي وجــود دارنــد، كــقــدر  ههــا بــ نــسينك متخصــصان و ت -

  .آيد نظر نمي  تمام وقت منطقي بهصورت بهارگيري آنان ك هب
رآينـدهاي خـود را      تعـدادي از ف     تـا  وري نياز دارنـد     ها براي دستيابي به بهره        سازمان

شـود    يل مـي  كتش» اثربخشي«و  » ارآييك«وري از دو جزء اصلي        بهره. سپاري نمايند   برون
هـاي مـشتريان و بخـش اثربخـشي           مربوط به تعيين نيازها و خواسته     » ارآييك«ه بخش   ك

وري    از ايـن دو عنـصر، ميـزان بهـره          كسنجش هر ي  . باشد  شامل منابع مورد استفاده مي    
ارآيي نگاه  كنظري ديگر، اثربخشي نگاه به بيرون و          از نقطه . سازد  ميسازمان را مشخص    

ارآيي، سازمان به عمليات درونـي خـود و نحـوه           كبراي سنجش   . به درون سازمان دارد   
ه دريابد هر خدمت چند واحد پولي هزينه دربرداشـته و           كپردازد تا اين      صرف منابع مي  

پـذير اسـت و در سـنجش اثربخـشي،            هبراساس استانداردها اين هزينه تا چه حد توجيـ        
نگرد تا دريابد خدمات چه اثراتـي بـر جامعـه و مـشتريان برجـاي                  سازمان به بيرون مي   

  .گذارده است
 دسـتيابي بـه     بـراي يي بيشتر و گاهي     آارك حصول   برايها    سپاري سازمان   گاهي برون 

  ليل صـورت  هاي به اين د     سپاري برخي از فعاليت     البته برون . پذيرد  اثربخشي صورت مي  
ا ودهـد     ها وقت زيادي را به خـود اختـصاص مـي            گونه فعاليت   ه مديريت اين  كگيرد    مي

ري بتوانند به   كشود تا مديران بتوانند بدون دغدغه ف        سپاري در اين حالت باعث مي       برون
وري   ه اين خـود بـر افـزايش بهـره         كتر در راستاي اهداف سازمان بپردازند         مسائل اصلي 

 قـانون   44در همـين رابطـه اصـل        . )1387زاده،    الواني و اشرف  (گذارد   تأثير مستقيم مي  
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ه كـ دهـد   هـاي دولتـي مـي    اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز، اين فرصت را به سازمان    
هـا در      بنـابراين سـازمان    .نندكهاي خود را به بيرون از سازمان واگذار          شماري از فعاليت  

بندي عملياتي بـا      و تطبيق بودجه  ها    هش هزينه اكمندي از فوايد       براي بهره  بسيار از امور،  
 . خصوصي اداره شودصورت بهسپاري شده يا  تواند برون ميمنابع انساني خود، 

ه كـ سـپاري نيـست، بل      ه مديران ارشد با آن مواجه هستند استفاده از برون         كاي    مسئله
ه كـ سـت   ا   ايـن موضـوع نيازمنـد آن       .سـپاري شـود     دمتي است كه بايـد بـرون      تعيين خ 
  .سپاري به روشني معين شوند هاي برونراهبرد

  »سپاري برون«و » اريكپيمان«تفاوت ـ 
 سـري  كسـپاري، تجديـد سـاختار يـ     ه در بـرون كتفاوت اين دو واژه در اين است   

اي را دارا     هـاي ويـژه    ه توانمنـدي  كهاي ويژه با استفاده از منابع بيرون از سازمان           فعاليت
هاي سـازمان بـا       قسمتي از فعاليت   كاريه در پيمان   ك يحال گيرد، در   باشند صورت مي    مي
  .گيرد ار انجام شده و تجديد ساختاري صورت نميك پيمانكمك

ه كـ گيـرد و ايـن در حـالي اسـت              يا چند پـروژه از سـازمان مـي         كار، ي ك پيمان كي
 وجـود   بـه ار  كـ تي هم با پيمان   ك نيامده و رابطة مشار    وجود  بهگونه تغييري در سازمان      هيچ
 بدنة بيروني سازمان قـرار      كفرآيند در اختيار ي    كسپاري، ي   ه در برون  ك د، درحالي آي  نمي

 رابطـة  كشود و به عبـارت ديگـر يـ    تي ميك رابطة مشاركگرفته و سازمان با آن وارد ي   
  .آيد  پديد مي1تكدوطرفه بر مبناي مشار

  اي  رسانهسپاري با بازاريابي رابطه برون

هاي خدماتي به داليل     سپاري فعاليت   ربوط به برون  از ديدگاه بازاريابي، موضوعات م    
دليل نياز بايد  هاي تجاري امروزي به   نقش سنتي بازاريان در سازمان    . مختلفي مهم هستند  

خصوص براي خدمات صنعتي اين امر الزم است زيـرا          به  ). 2008وبستر، (گسترش يابد 
در بـسياري   . سادگي مشخص نيست    جدايي مرز وظايف بازاريابي و ساخت محصول به       

                                                                                                                   
1. partnership 
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 P4بنابراين عالوه بر    . گردند  از خدمات، عمليات، محصول و فروش دست به دست مي         
ه در ارتباط با خـدمات      ك ديگر   P3 تعداد   1)ان و فعاليتهاي ارتقايي   كمحصول، قيمت، م  (

  .4فرايند تحويل خدمات، 3شماي ظاهري، 2طرفين مبادالت خدماتيز هستند عبارتند ا
ه از دريافـت  ك ت نموده تا اينكاً در طراحي فرايند خدمات مشاربازاريابان بايد عمدت 

 كدر ارتباط با موضوعات فـوق يـ   .  مشتريان اطمينان حاصل نمايند    از سوي ازرش برتر   
نوني در حال رشد و     كار  كسب و   كه در محيط    كري و نظري وجود دارد      كسري مباني ف  
  )1994مورگان و هانت، . (باشد توسعه مي

ه نسبت به نقش سـنتي آن در سلـسله          كفردي دارد      نقش منحصربه  وظايف بازاريابي 
اري كـ ه به ترسـيم و اجـراي هم  كبه اين ترتيب . ها متفاوت است  مراتب گذشته سازمان  

ه توانمنـدي بـارز     كـ هـايي    تكاز طريق شر  ) اي فناوري كو شر (راهبردي با فروشندگان    
بنابراين اهميت  . گيرند ار مي ه ك هاي مشخص بازار ب    رساني به فرصت    سازمان در خدمت  

ه اين كمتر از رابطه بازاريابي با مشتريان نخواهد بود ك 5بازاريابي در رابطه با فروشندگان
  .باشد قسمتي از فرايند انتقال ارزش به مشتري مي

ه چـه وظـايف و      كـ گيـري دارنـد        مسئوليت جديد در تـصميم     كمديران بازاريابي ي  
بنـابراين مـديران    . ت انجـام دهنـد    كرا داخل شـر   دام  كنند و   ك را خريداري    يهاي فعاليت

 كاي فقـط يـ      ه چه زمـان فروشـنده     كبازاريابي همچنين مسئوليت دارند تصميم بگيرند       
ه درازمدت متقـابالً بـه هـم        ك است   6راهبرديار  ك هم كفروشنده است و چه زمان او ي      

  نيـز  بيهاي جديدي براي مديران بازاريـا      ليتئو، مس تاين موضوعا . وابسته خواهند بود  
  .ه نياز به تحقيق و بررسي داردك ،ندك ايجاد مي

ـ    سپاري براي فعاليت    بازار برون  اي در حـال گـسترش        طـور فزاينـده   ه  هاي خدماتي ب

                                                                                                                   
1. product, price, place, promotion 
2. participants 
3. physical evidence 
4. process of services assembly 
5. vendors 
6. strategic by service firms 
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 را  يهـاي  گيرنـد چـه فعاليـت       هـاي خريـدار تـصميم مـي        تكه چگونـه شـر    ك اين. است
ه مهـم را    ار نظارتي آنها چگونه انتخـاب شـود ايـن ديـدگا           كسپاري نمايند و سازو     برون

هاي خدماتي بايـد بـراي       ننده اينگونه فعاليت  ك ه چگونه مديران تأمين   كآورد     مي وجود  به
  )1387زاده،  الواني و اشرف. (نندكخدمات خود بازاريابي 

ــ ريــزي عمليــاتي و نيــز  ارگيري بودجــهكــ ه مطلــوب و بــي ا اســتفادهدر مجمــوع ب
نتـرل و نظـارت بـر       ك، نـه تنهـا      ززدايي و دادن استقالل مالي به واحدهاي سـازمان        كتمر

ه ديگر متغيرهاي مهم در حوزه مديريت       ك بل ،چگونگي مصرف منابع بهبود خواهد يافت     
ي هر     نيروي انساني كه مهمترين سرمايه     تكنان و مشار  كاركنظير رضايت شغلي، انگيزه     

   .د گرفتنتأثير قرار خواه هاي سازماني تحت  در فعاليتشوند نيز، سازمان محسوب مي
هـاي علمـي و       وارد حوزه  1990ه از آغاز دهه     كنيز  » مديريت رسانه «ر اين رهگذر    د

ه كـ  اسـت    هايي  رهيافتتوصيف، تفسير، و تبيين     به شدت نيازمند    ،  است هدانشگاهي شد 
 در  پـژوهش   پيـشينه بهـره گيـرد، امـا        اي  هاي رسانه   سازماناز آنها به عنوان موتور تغيير       

اي   ه اين حـوزه داراي ادبيـات غنـي و گـسترده           كاست   مديريت رسانه نشانگر آن       رشته
 اسـتوار  اربردي مديريت و ارتباطاتكهاي مهم و   رشته اي نظريه مباحث    نيست و بر پايه   

ترين عوامل گرايش و اقبال مخاطبان به هر رسانه،           مانده است؛ از اين رو يكي از اساسي       
  .ملياتي استريزي ع بندي صحيح و اشراف مديران به مقوله بودجه بودجه

اي و   رسـانه وپاي غربي سه مرحله جانشيني الگـوي بازاريـابي       ار در اياالت متحده و   
تا جنگ جهاني   (الگوي پيدايش سياست صنعت ارتباطي      ؛  ارتباطاتي قابل تشخيص است   

 1990(نوني  كو مرحله   ) 1945-1990(اي    رسانه بازاريابي؛ الگوي خدمات عمومي     )دوم
در مرحلـه اول،    . گيرد وي سياست جديد مورد بررسي قرار مي       الگ كه در آن ي   ك) به بعد 

هاي نوظهـور تلگـراف، تلفـن و         توسعه، عمدتاً به فناوري    اي و ارتباطاتي   سياست رسانه 
سياسـت ارتباطـاتي نيـز عمـدتاً در راسـتاي مـصلحت         مـديريت   . شد سيم مربوط مي   بي
وم، سياسـت   پـس از جنـگ جهـاني د       . شـد  تي تعقيـب مـي    كومت و منافع مالي شرا    كح

 ملـي يـا اقتـصادي واقـع شـود،           راهبـردي هـاي     تحت تأثير جنبه   كه  آناي بيش از     رسانه
 تـداوم   1980ه تـا دهـه      كـ در اين مرحلـه     . يابد درجنبه اجتماعي و سياسي آن تفوق مي      

 در  خصوص بهداشت، الگوي مطلوب پخش خدمات عمومي، در باالترين جايگاه خود،           
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ستن كـ ها تصميم بـه ش     شورهاي زيادي، دولت  كه در   كهمين  . اروپاي غربي قرار داشت   
هاي هنجاري پيشين به چـالش       سازي آن گرفتند، سياست    انحصار در رسانه و خصوصي    

كوئيل   مك ( الگوي ارتباطاتي نو پرداختند    كگذاران به جستجوي ي    شيده شد و سياست   ك
در قالـب  تـوان   هاي جديـد را نمـي      ه اين سياست  كهر چند   . )181: 2003و كوئيلنبرگ،   

ن را به لي آك شماي كوئيل و كوئيلنبرگ،     مك  ترسيم نمود، اما    مديريت رسانه  ليكاصول  
  :اند اين صورت بيان داشته

  منفعت عمومي و اهداف نهايي

  رفاه سياسي  رفاه اجتماعي  رفاه اقتصادي
  

  ها و معيارها  ارزش: قلمروها
  سياسي  فرهنگي ـاجتماعي  اقتصادي
  رقابت
  توسعه

  يريارگك به
  گرايي مصرف

  نوآوري

  انتخاب
  هويت
  تعامل

  يفيتك
  جاذبه

  آزادي
 دسترسي
  تنوع

  نترل اطالعاتك
  پاسخگويي

  
  

  

  نونك تا1990اي جديد از  ظهور پارادايم مديريت رسانه .1مدل شماره 

  
 براي عمـوم بـه       جديد اي رسانهمديريت  لي  ك با هدف ل فوق،   مده شده در    ئطرح ارا 

هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي رسانه را در خط مـشي   رود و در واقع هدف  شمار مي 

 اي رسانهبازاريابيهاي جديدخط مشي
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از طـرف    بـه عمـل آمـده        هـاي  پژوهشها و      تالش يدر پ  اما   .رده است ك كيكنوني تف ك
هاي   رسانهز  يآم  تي هدف توسعه موفق   اب هايي   نظريه ،يو دانشمندان علوم اجتماع    محققان

  .ه است مطرح شد اين عرصه نيزنوين و عملگرايي در

  گيري نتيجه

هـا،   ه تنهـا راه بقـاي سـازمان       كـ  آمده است    وجود  بهدر دنياي رقابتي امروز شرايطي      
بندي و منـابع انـساني از         ي بودجه   ، توجه ويژه به دو مقوله     ها   به هزينه  راهبردكرد  كروي

ـ رد هزينـه ك در اين روي.باشد  ميي مديريتي گانه مجموع مقوالت هفت  راهبـرد  1فايـده   
را  اي  هـاي رسـانه      و به خصوص سـازمان     سازمانهر  سازي    اهش هزينه، درواقع تحول   ك

 هـا، نظـام پرداخـت پـاداش و          نامـه   ها، آئـين   ها و روش   ه سيستم ك يطور  به،  ندك مهيا مي 
 و اطالعـات    ،زا حـذف شـده      ننـد، سـاختارهاي هزينـه     ك  تغيير مـي   دي از اين دست   رموا

 در هـر    از اين رو  . گيرند  اهش هزينه مورد توجه قرار مي     كر اصلي   عنوان ابزا   ساختاري به 
در پـيش گـرفتن   . گيرد وجود دارد، اين عمل صورت مي    جويي    ان صرفه كه ام كاي    هزينه

رات سـطوح  كـ هـا و تف   تجديـدنظر در ديـدگاه    كها نيز مـستلزم يـ        هزينه راهبرداهش  ك
پـس از آن    . باشـد    مـي  شـان   به ترتيـب اهميـت     هاي سازماني    اليه  ساير  و مديريت مالي، 

ارآمدسازي خـود در ابعـاد گونـاگون بـه          ك توانمندسازي و    برايشود    سازمان ناگزير مي  
بايـستي    ها در آن مي     ه هزينه كهايي     از زواياي حوزه   منابع انساني موضوع مهندسي مجدد    

   . بپردازد،اهش داده شودك
ها، با توجه بـه لـزوم      نمودن آن  يياد شده و اجرا   يمقاله حاضر در صدد بررسي موارد       

 يور   و بهـره   يتكة مشار يش روح يشتر، تالش مضاعف، افزا   يزة ب يتعالي منابع انساني، انگ   
اما از آنجا   .  برآمد اي به طور خاص     هاي رسانه    به طور كلي و سازمان     ها  باالتر در سازمان  

 گيـري از    بندي صحيح و مطابق با اهداف، ضريب بهـره          ه مديريت منابع مالي با بودجه     ك
سـازمان صـدا و سـيماي       منابع انساني مطلوب را فراخور حال سازمان، باال خواهد برد،           

هـا و     اهش هزينـه  كالت موجود در راه     كموانع و مش  جمهوري اسالمي ايران نيز بايستي      
                                                                                                                   
1. cost-benefit  
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اهش كـ  راهبـردك وري نيـروي انـساني و موضـوع حفـظ و پايـداري                اثرات آن بر بهره   
هـا و زنجيـره ارزش و نيـز، سـاختارها و      زينـه اهش هكـ  راهبـرد ها و ارتباط بـين      هزينه

  .بايستي مورد توجه جدي قرار گيرد  ميسيستمهاي اطالعاتي نيز
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  1يدگيرنده در معاونت آموزشهاي سازمان يا بررسي روند تغييرات شاخص
  1388 تا 1383هاي  زمان صدا و سيما طي سالسا

  2نصراهللا ساداتي سيد

  يدهكچ
ـ  معاونت آموزشي    دانشگاه عمومي و     كعنوان ي  سازمان صدا وسيما به    عنـوان   هسازمان ب

ارآمدترين، بروز ترين و خالق ترين بخش سازمان برسـاند          كقلب تپنده آن بايد خود را       
نوين مديريت يـادگيري را نـدارد       هاي     شيوه رد به كجز روي اي     تحقق اين امر چاره    يبرا

  .ت به سمت سازمان يادگيرنده استككه آن حر
هـاي    سازمان با الگوهـاي سـازمان     معاونت آموزشي   بدين منظور در اين مقاله تالش شده        

يادگيرنده تطبيق داده شود تا ميزان فاصله اين معاونت با يك سازمان يادگيرنـده مـشخص              
 در همـين    1383در سـال    نگارنـده    از سـوي  وهـشي كـه       آن با پژ  گردد و در ادامه نتايج      

ـ   مـي كـه     كارهـايي   و راه   هـا د راهبرمعاونت صورت گرفته مقايسه شده و        معاونـت   دتوان
  . گردد تبديل نمايد، ارائه مي   يادگيرنده سازمانبه يك  راآموزشي 

اعم  معاونت   ه و جامعه آماري، شاغلين    براي انجام پژوهش از روش پيمايش استفاده شد       
اند كـه نظـرات       بوده) جز نيروهاي خدماتي و پشتيباني     هب(نان  كاركاز اساتيد، مديران و     

گيري شدند، بـا اسـتفاده از ابـزار پرسـشنامه             تصادفي نمونه    نفر از آنان كه به شيوه      100
   .گردآوري و تحليل شده است

معاونت در  اين  ده در   هاي سازمان يادگيرن    ميانگين شاخص ها حاكي از آن است كه         يافته
ايـن    اسـت؛ در عـين حـال         رشـد داشـته    ي مقدار 1383 در مقايسه با سال      1389سال  

  . فاصله دارد   يادگيرنده سازمان يك  بهتبديل شدندن به وضع مطلوب و يمعاونت تا رس

                                                                                                                   
  معاونت آموزش و پژوهش صدا و سيما. 1
  دانشجوي دورة دكتري مديريت رسانه دانشگاه تهران و پژوهشگر مركز تحقيقات سازمان صدا و سيما  2
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ر كـ  تف ،مـي يت ي، يـادگير   ذهنـي    مـدل  ،ك مـشتر    آرمـان  ، يادگيرنده  سازمان: واژه كليد
     رهبري،سيستمي

  مقدمه

 بودند   وجود آمده  به  قبل هاي  در دهه هك  اي  و پيچيده   بزرگهاي     ديگر سازمان   امروزه
 و ه خود با محـيط را نداشـت       تطبيق   توان  هك را دارند      دايناسورهايي  مكارساز نيستند وح  ك

  بـراي   م الز   و انعطاف    توان   سنتي   با ساختارهاي   بزرگ  هاي    سازمان. ستنده فنا     به  ومكمح
 را ندارنـد و       شدن   جهاني   مسائل  به    باتوجه  ويژهه   ب   محيط پيراموني    با تغييرات   ييهمسو
  نند تا تـوان  كمجهز    يي ابزارها   خود ناچارند يا تغيير ساختار دهند يا خود را به            بقاي  براي
 رها ايجـاد سـازمان   ابزا  اين  از مهمترين يك ي. آوردند دست ه را ب   جهاني   با تغييرات   مقابله

  )1 :1383  ، عراقي خليلي( .  است  سازماني  يادگيري ردنك   و نهادينه يادگيرنده
هـا    سـازمان برخـي    در     سـازماني    يـادگيري   در سـطح   هك   وسيعي   پيشرفت   به  باتوجه
 خود   بايست   مي ،باشند  ميها     سازمان   امر آموزش   متولي   هك  ز آموزش ك مرا  ، گرفته  صورت

  و پـزوهش   آمـوزش   معاونـت  هك اين    به   با توجه  . تجهيز نمايند    نوين  ارهايك راهاين   را با 
 هـاي  سـازمان   ايجـاد   بـراي كمي را   بستر،باشد  مي  ملي  رسانه  ز آموزش ك تنها مر   عنوان هب

توانـد    مـي   مـسئله   ايـن  .  است ودهم ن  فراهم يادگيرندههاي   سازمان  ايجاد و   يادگيري  نوين
 بـا    هكـ هايي    سازمان. نمايد وارد    ملي   رسانه  رهك بر خود و پي      ناپذيري   جبران  هاي  تخسار
 ، دارنـد    يـادگيري    توانايي   روبرو هستند، نياز به      متغير يا نامشخص    بازار نامطمئن  شرايط
 .نندك رار ميك را ت  گذشته و افراد تجاربها  سازمان ،  وجود يادگيري بدون

معاونت   هرچههاي خاص آن،     و سيما با اهداف و رسالت     در خصوص سازمان صدا     
  سـمت   خـود را بـه    )   اسـت    ملـي    بـزرگ    رسانه   اين  ز آموزش ك مر  عنوانه   ب  هك(آموزشي  
   بـه   تكـ  حر اً قطع ،ندك  ك نزدي   نوين  هاي  شيوه ين چن   و مهارت    بيشتر و آموزش    يادگيري

   در عرصـه     بيـشتر و پيـروزي      هـاي    موفقيـت    بـراي    برداشتن   جديد و گام    هاي  افق  سوي
تــر و  آســان  صداوســيما ســازمانبــراي   قــدر جهــاني  و  رقيــب هــاي  بــا رســانه رقابــت
ـ    تجهيز شـدن     بدون  در مقابل .تر خواهد بود    الوصل  سهل    راهبـرد بايـد شـمارش        ايـن  ه ب
  .ندك مشاهده   رقيب هاي  رسانه  ازسوي   حذف  سمت  خود را به وسكمع
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  اهداف و روش

هـاي    سـازمان   جايگـاه     بـه معاونـت آموزشـي        نيل   ميزان   بررسي اين مطالعه  از    هدف
 از پـنج اصـل سـازمان       كبدين منظور براي شناخت وضع موجود، هري      .  است  يادگيرنده

ار تيمـي،  ك، مدل ذهني، قابليت شخصي، كر سيستمي، آرمان مشتركيادگيرنده شامل؛ تف  
در قالـب   ) عامـل 6مجموع   در   ( سازمان يادگيرنده    و رهبري به عنوان عامل اصلي ايجاد      

شود تنظيم و بـا اسـتفاده از     مي گويه را شامل60كه ها   دام از شاخص  كگويه براي هر  10
بـا روش آمـار     هـا     پـس از اخـذ پرسـشنامه      . ابزار پرسشنامه مورد سنجش قـرار گرفـت       

شش ضلعي   اطالعات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته، سپس با طراحي مدل             ،توصيفي
يادگيرنده و رهبري ضـلع شـشم آن را         هاي     از اصول سازمان   كي اضالع آن ي   كه هر ي  ك

در . يادگيرنده مـشخص شـد    هاي    تشكيل داده، ميزان فاصله معاونت با الگوهاي سازمان       
.  مقايسه، راهكارهاي متناسب با آن ارائه شده اسـت         1383وهش سال ژادامه نتايج آن با پ    

به عنوان نمونـه آمـاري كـه        معاونت آموزشي     نانكاركنفر از    100پرسشنامه مذكور بين    
غيـر از   ...(و  نـان كارك،     از اساتيد، مديران     اعم      حاضر در معاونت    و   شاغل  نانكاركشامل  

. توزيع گرديد   بود و به صورت تصادفي انتخاب شده بودند،        )  و راننده    خدماتي  نيروهاي
د دانشگاه تهران، صـدا و سـيما و عالمـه مـورد             با روش دلفي از اساتي    ها    اعتبار شاخص 

  . بر همان مبنا تهيه و توزيع شده استها پرسشييد قرار گرفته و أت

    سازماني يادگيري

   را بـه     گذشته  راريك ت   مسائل ،نمايد   مي   خلق اً خود را مجدد    انسان،    يادگيري  از طريق 
 . نماينـد    هماهنـگ  ،شـديد   غييرات ت   تا خود را با آهنگ     ،شود   مي  جديدي اندازد و   دور مي 
نياز ...  شديد و      و رقابتي    محيطي   و نامشخص   ها، در شرايط نامطمئن    سازمان وارد دنياي

   گذشته  تنها تجارب ها     افراد و سازمان     وجود يادگيري   بدون . دارند   و يادگيري    آموزش  به
ـ اد بگيرنـد     يـ    چگونـه   هكـ  نمايند و اگر نتوانند بياموزنـد       رار مي كخود را ت      قابـل  طـور  هب
  هكـ   اسـت     ايـن   گرفت    نبايد ناديده   هك   مهمي   مسئله .مانند   مي   باقي   در حاشيه   اي  مالحظه

 ) :1379اني، كـ ارد ابـويي (  . نيـست   امـر تـصادفي    وجـه    هـيچ    بـه    يـادگيري   فقر و ضعف  
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ـ  دار   فعال  نانيكارك اعضاء و      خود نياز به    ييارآك و     اثربخشي   باال بردن   برايها    ازمانس . دن
   سيـستم    و طراحـي    مو مـدا   نيازمنـد آمـوزش   ،   نـان كارك   داشـتن   نگاه  ال و فع    نمودن  فعال

  تـوان    را مـي     سـازماني    آموزش  تاريخچه. )144 : 1377  ،سنگه( است   و يادگيري   آموزشي
 ظهـور     منـصه   بـه     و خـصوصي    دولتيهاي     سازمان  هك   تيلور زماني    از مديريت    قبل  حتي

   آن   و اهميت   نانكارك   و يادگيري    آموزش   موضوع  ليكطور   ه ب   ولي .  بودند دانست   رسيده
   بـار در سـال       اولـين    بـراي   در فرانـسه   . قرار گرفت    مورد توجه    دوم   جهاني  بعداز جنگ 

 در   گرديـد، همچنـين     سـيس أ ت »  امـور اداري    مدرسـه « نام  به   جديدي  موزشآز  ك مر 1946
  آن  از  هكـ    وجود نداشت   نانكارك   براي   و صحيحي    جامع   آموزش 1944   تا سال   نانگلستا
ــاريخ ــه ت ــد   ب ــ  اداره« بع ــ  لك ــوزش ارآموزيك ــولي»  و آم ــوزش   مت ــر آم ــانكارك   ام   ن

  هـاي    برنامـه    اجراي  ها براي  تكو شر ها     از سازمان   برخي. )23 : 1374،   زاده تاروردي(دش
اند و با      زده   دست   دانشگاهي   و حتي    فراگيري  هاي  ايجاد محيط   ه خود ب   نانكارك  آموزشي
 چـون     بزرگي  هاي تكشر. اند  ردهك  توجههايي     برنامه   چنين     اجراي   به   هنگفتي  هاي  هزينه

  شايد عجيـب  .  نمودند  سيسأ ت   ملي   فني   منت، دانشگاه   ويپك ا   و يخچال    هاوس  وستينگ
   اجـراي    ميليـارد دالر صـرف     60 از     بـيش    معـادل    رقـم  اكـ  آمري   بزرگ  هاي تكباشد شر 

 )828 : 1375استونر، ( .اند ردهك   آموزشي هاي برنامه

  ها  در سازمان  يادگيري هاي شيوه

  يعنـي  ،  خطـي    يـادگيري   صـورت  ه ب اًغالبها     در سازمان    يادگيري :  خطي  يادگيري ـ1
ـ  كحدا يا )آموز  دانش، معلم(مانند مدرسه     ) دانـشجو  ــ  مـدرس  (  دانـشگاهي   صـورت  هثر ب

 بـدو    هـاي    دوره  نياز را در طـي     مورد   اطالعات  گيرندهدفرد يا ،    يادگيري  در اين . باشد  مي
 .ندك  مي  دريافت ) سويهكي(ارورزيك  هاي دوره و   خدمت ، حين خدمت

 ،1اليلـز   و  فـايول   يادگيري ازديدگاه  : واليلز   فايول   از ديد   اي  حلقه ك ت  يادگيريـ  2
   سـطح    يـادگيري   ،سطح دو  را در   يادگيرياو  . يا به عبارتي دو سطحي است     اي    حلقه كت

  . ندك  مي  باال بيان  سطح  و يادگيري پايين
                                                                                                                   
1. Fiol and Lyles 
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  بنـدي   ورات دسته ك مار  . جي  لك ماي :وراتك مار .ل جي ك يادگيري از ديدگاه ماي    ـ3
 .ندك  مي  ارائه  سازماني  يادگيري  چهار نوع ديگر شامل

  انطباقي گيريياد ـ1
    شده بيني  پيش يادگيري ـ2 
  ثانويه يادگيري ـ3
    عملي يادگيري ـ4

. گيـرد   ر يـاد مـي    كـ  و تف    از تجربه    انطباقي، فرد يا سازمان     او معتقد است در يادگيري    
  سبك بر    اي   حلقه  ك ت  يادگيري.  باشد   يا دو حلقه    اي   حلقه  كتواند ت    مي   انطباقي  يادگيري
 بـر     آن تأكيـد  و  ز اسـت  كـ  موجـود متمر    هاي   و حفظ سيستم    ردنك پايدار    راي ب  اطالعات
 از    پرسـش    و شـامل    تر اسـت     عميق  اي   دوحلقه  يادگيري.   خطا است    و تصحيح   تشخيص

  در اين . باشد  اند، مي    پيوسته   وقوع  ها به    اساسا چرا خطاها يا موفقيت      هك و اين   خودسيستم
ــادگيري ــه يـ ــود را  توجـ ــه  خـ ــاي   بـ ــاختارها و هنجارهـ ــايي سـ ــوف  زيربنـ    معطـ

  )1995ماركوارت،(.ندك مي
  يـادگيري  ديگـر از       نـوع  آنان: 1 و شون   جريساز منظر آر  اي     يادگيري سه حلقه   ـ4
را مطـرح  )  اي  و دوحلقـه  اي حلقـه  ك تـ   يـادگيري  ميـل كدر ت ( اي   حلقه   سه   يادگيري  بنام

   ايـن  ، ازآنان  پيروي  به اتروكمار.   است  ثانويه يري يادگ  همان   يادگيري   نوع   اين .اند نموده
   نظـر او وقتـي      بـه  .نمايـد    مـي    تعريف »  با يادگيري    در رابطه   يادگيري« را با      يادگيري  نوع

   سـازماني   هاي   از زمينه    اعضايش ،شود  درگير مي )  اي   حلقه  سه (  ثانويه   دريادگيري  سازمان
  هكـ انـد    داده  انجـام   چيزي  چه هكنند ك  مي شفكافراد . شوند يم   آگاه   يادگيري   براي  قبلي

   ابداع   يادگيري   براي   جديدي  راهبردبتواند    تا   است   شده   يا مانع   ردهك   را تسهيل   يادگيري
  )8: 1995 ماركوارت،( .نندك

  سازمان يادگيرنده

يادگيري سازماني  هاي مربوط به يادگيري و        ميل نظريه كنظريه سازمان يادگيرنده با ت    
                                                                                                                   
1. Argres and Schoon 
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اند، اما به اقرار     گيري اين نظريه نقش داشته      لكمحققين متعددي در ش   . ل گرفته است  كش
امـي   از دانشگاه  1گه سن .، نظريه پرداز اصلي سازمان يادگيرنده، پيتر ام       نظران  صاحبليه  ك

  .باشد ميتي 
هـاي   ار جديـد رهبـر سـاختن سـازمان    كـ « به نـام اي   مقاله1990سنگه ابتدا در سال    

ه مـشتمل بـر     كـ تاب پنجمين فرمـان را      كاو سپس در همان سال      . ردكمنتشر   »يادگيرنده
نظريه اصلي خود و اصول سازمان يادگيرنده بود، به طور مبسوطي شـرح داده و منتـشر                 

ليـه  كه مورد پذيرش    كل نيست بل  كايجاد سازمان يادگيرنده نه تنها مش      «به اعتقاد او  . ردك
  )7: 1379الواني،(. » آشنايي به آن دارند حداقلكه يكافرادي است 

هر فردي در . دانش آفرين باشندهاي  ه سازمانك يادگيرنده اين است    هاي ار سازمان ك
) هرچند اشـتباه  (ت ابراز دانش و نظر جديد       أآفرين باشد و جر     آن انساني خالق و دانش    

يادگيرنـده،  هاي    انسازم «:گويد  سنگه در تعريفي از سازمان يادگيرنده مي      . را داشته باشد  
ارات كـ هـاي جديـد و ابـداعات و ابت       ه در آنها خلق دانش و آگاهي      كاست  هايي    سازمان

ه همـه   كـ ه نوعي رفتار همگاني است، روشـي        ك تخصصي و اختصاصي نيست، بل     يارك
تـاب  كورات در   كمـار .  جـي  مايكل). 1990سنگه،   (».كنند  عمل مي اعضاي سازمان بدان    

او . رده اسـت  ك تعريف نسبتاً جامعي ارائه      » سازمان يادگيرنده  ساختن« به نام ارزنده خود   
سازمان يادگيرنده، سـازماني  «: كند  سازمان يادگيرنده بيان ميك يكدر تعريف سيستماتي  

گيرند و دائم خـودش را بـه نحـوي تغييـر      صورت جمعي ياد مي هه با قدرت و ب  كاست  
ـ           كدهد    مي ه نحـو بهتـري اطالعـات را        ه بتواند با هدف موفقيـت مجموعـه سـازماني، ب

 در مـصاحبه    2ابـراين  .)2: 1379اني،  كـ ابويي ارد (» ندكآوري و مديريت و استفاده        جمع
ه با طبيعت آدمي انطباق     كنيد  كه سازماني بنا    كاگر به دنبال اين باشيد       «:ندك خود بيان مي  

  )444: 1377سنگه،( ».ردكبيشتري داشته باشد، سازماني فراگير بنا خواهيد 
 كه در خصوص مفهوم سازمان يادگيرنده ممكن است مطـرح شـود             هايي  پرسشين  اول

اين است كه سـازمان يادگيرنـده چيـست؟ نتيجـه نهـايي و مناسـب و مطلـوب سـازمان                     

                                                                                                                   
1. Peter M. Senge  
2. Bill O`Brien  
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يادگيرنده چيست؟ براي تشويق و تقويت يادگيري سـازماني چـه بايـد كـرد ؟ از كجـا و                    
هـاي سـازمان      ه است؟ ويژگـي   چگونه تشخيص دهيم كه سازمان ما يك سازمان يادگيرند        

  ...ها را بر افراد سازمان حاكم گردانيد؟ و توان آن ويژگي يادگيرنده چيست؟ و چگونه مي
ه چطـور   كـ تـه اسـت     كطور صريح بحث از طريق ديده گاه مديريتي روي ايـن ن            هب«
مـا   «گويـد   مي 1ديويدگاروين .»توان سازمان يادگيرنده مورد نياز در ادبيات را ساخت          مي
وجود  ه سازمان يادگيرنده را ب    كتوانند ي   ه چگونه مي  كز داريم مديران را مطلع سازيم       نيا

هـاي    فلسفه سـازمان   «1995 در 2ارپينكهاي    براساس يافته ). 2: 1383فرهاد نژاد، ( »آورند
هاي اسـتراليايي در آينـده خواهـد بـود و             تكيادگيرنده، فلسفه استاندارد بسياري از شر     

بــاران دوســت ( »هــا مواجهــه بــا تغييــر و بحــران اســت تكمــسير اصــلي ايــن در شــر
سي كـ ال، وال مارت، بـريتش پتروليـوم، ا       وهاي چون موتور    تكشر). 67: 1382رحماني،

 ديويدسـون،   ـ  ام، هونـدا، سـوني، نورتـل هـارلي    3س، جـي ايـي،  كس، شل، ديويكرو
ي هـا    روي ايجـاد سـازمان     اًرركـ ه م كـ هـستند   هـايي      و چاپارل، سازمان   كداكرنينگ،  ك

يادگيرنـده ايـن    هـاي     طرفـداران سـازمان    ).1: 1383فرهـاد نـژاد،   ( دارند تأكيديادگيرنده  
ي بـراي مـسائل اساسـي و        يه نوش دارو  كآورند    مي را بدان گونه به تصور در     ها    سازمان

در ). 147: 1378رابينـز، (باشـند   سـنتي وجـود دارنـد، مـي       هـاي     ه در سـازمان   كزيربنايي  
نـان فاصـله   كاركه بـين مـديران و   كـ تار رسمي و عمودي   يادگيرنده از ساخ  هاي    سازمان

نـان در تعيـين مـسير       كاركدر اين سازمان    ). 978: 1377دفت،( انداخت خبري نيست    مي
سنتي ميسر نيست، در آن اعـضاي سـازمان    هاي    سازمانه در   ك نقش دارند چيزي     راهبرد

 در تعريفـي    پيتـر سـنگه   ). 968: 1377دفـت، ( ل سازمان را بهبود بخـشد     كوشند تا   ك مي
ه در  كـ ند؛ سازمان يادگيرنده سازماني اسـت       ك طور وصف مي   ديگري اين سازمان را اين    

ه بـه   كطور مستمردر حال توسعه ظرفيت خود جهت تحصيل نتايجي هستند            هآن افراد ب  
ه خواسته و كيابد، محلي    ردن پرورش مي  كر  كه الگوهاي تازه ف   كواقع طالب آنند، جايي     

آموزنـد    ه درآن افراد پيوسته مي    كاي    شود و باالخره مجموعه     ميتمايالت گروهي محقق    

                                                                                                                   
1. David Gardin 
2. Karpin 
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در عـصر حاضـر     «: او معتقد اسـت   ). 10: 1377سنگه،( ديگر ياد بگيرند  كه چگونه با ي   ك
وشند و كنان براي باال بردن سطح توانايي فردي ب    كاركه همه   كموفق هستند   هايي    سازمان

نان به سـوي بـاال بـردن        كاركه همه   كنند  كه شرايطي را ايجاد     كوظيفه مديران اين است     
يادگيرنـده همـه    هاي    در سازمان «). 67: 1382خليلي عراقي   (» نندكت  كتوانايي خود حر  

يادگيرنـده همـان    هـاي     افراد درگير شناسايي و حل مسائل هستند، ارزش اصلي سازمان         
ه كـ سنتي بدان گونه طرح ريزي شده بـود         هاي    ه در سازمان  ك ه است، در حالي   ئلحل مس 

هـاي   بيشترين اهميـت در خـصوص سـازمان    «). 966: 1377دفت،( »ي افزايش يابد  ياراك
ـ     كتوان ي   ه چگونه مي  كته است   كيادگيرنده توضيح اين ن    وجـود   ه سازمان يادگيرنده را ب

ه در  كـ آلـي اسـت       معتقدند، سازمان يادگيرنده نمونه ايـده     ) 1999 (1فينگرو براتر . »آورد
شوند،  ه با آن روبرو ميكنند تا بتوانند به فشارهايي كيدا بايد تحول پها   خالل آن سازمان  

ه در آن يـادگيري دسـته جمعـي بـه جـاي يـادگيري             كـ پاسخ دهند و بايد توجه داشت       
يكـي از نكـاتي كـه در         ).2001اسـميت،   ( شـود   ليدي محسوب مي  ك عامل   كانفرادي ي 

ـ ه، يادگيري زمـاني  ك است   يادگيري بايد مورد توجه قرار داد اين نكته        وقـوع خواهـد    ه ب
 ( 4 و پويـدل   3، بورگـوين  2پدلر. ه براي آن شرايط دشواري وجود نداشته باشد       كپيوست  

يادگيري را براي تمام اعـضاي خـود        «ه  كد  ندان  سازمان يادگيرنده را سازماني مي    ) 1991
 تعريف ديگـر سـنگه از       كدر ي . »ت دهد كطور مداوم خود را به جلو حر       هند و ب  كآسان  

طـور مـدام ظرفيـت       هه مردم ب  كي  يجا «ندك طور توصيف مي   ده آن را اين   سازمان يادگيرن 
ر كـ هـاي جديـد تف   ه مـدل كـ دهنـد، جـايي    توليد نتايج مورد دلخواه خود را افزايش مي   

ه مـردم  كـ شوند، جايي  ها جمعي آزاد مي ه آرزوها و آرمان   كنند، جايي   ك پرورش پيدا مي  
  )1990سنگه، (» .ندبگيره چگونه ياد كگيرند  طور مداوم ياد مي هب

 :دهد سنگه تكامل سازماني، از سنتي تا ياد گيرنده را در شكل زير به خوبي شرح مي              
  )968: 1377 دفت،(

                                                                                                                   
1. Finger and Bratear 
2. Padler 
3. Bourgoovin 
4. Poydel 
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  سير تكامل سازمان يادگيرنده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )هاي شناخت و سنجش آنها شاخص(يادگيرنده هاي  اصول و فرامين سازمان

سـنتي در سـلطه و برتـري چنـد       هاي    مانفراگير و ساز  هاي    تمايز بنيادي بين سازمان   
ه اصولي حياتي   كفراگير  هاي    ه اصول سازمان  كاست   اصل پايه قرار دارند به همين علت      

  )12: 1377سنگه، (. است

  ر سيستميك تفـ1
تـرين و جديـدترين چـارچوب         امـل كها به مفهوم عام خود در واقـع           نظريه سيستم «

و تميـز خطـا از ثـواب بـراي خـود            شف حقـايق    كه بشر امروزي در راه      كري است   كف
امل خود را طـي     كه مراحل ت  كاين منطق محصول عمر انسان متمدن است        . ساخته است 
 كالسـي كبـه طور  (روش سيـستمي    ). 94 :1378جمعـي از نويـسندگان،       (»نموده اسـت  

 مطـرح شـد     1945فـون برتـا النفـي درسـال           از سـوي   )ها  لي و عمومي سيستم   كنظريه  
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اي از اجزاء است كه براي بقاء نيازمند          سيستم مجموعه ). 69: 1374،    ، بيشون   دوروسيني(
ر كـ او اصـل تف .  زيـادي بـر آن دارد   تأكيدسنگه بر همين اساس     . ديگرندكهماهنگي با ي  

پـرداز نظريـه      ايـده . دانـد   يادگيرنده مي هاي    ترين فرمان و اصول سازمان      سيستمي را مهم  
يادگيرنده نـام   هاي    ن اصل از اصول سازمان     اهميت ويژه اي   دليل  بهيادگيرنده  هاي    سازمان

او . تاب معروف خود را بر اين اصل استوار ساخته و آن را پنجمين فرمان ناميده است               ك
ه آن سـنگ زيربنـاي      كـ  را فرمان پنجم ناميدم زيرا معتقدم        كر سيستمي كمن تف : گويد  مي

تشويق به تغييـر    ه ما را    كر است   كاين تف . تاب است كتمامي پنج فرمان فراگيري در اين       
 كـه   آنل ببينيم، انسان را به جـاي        كها را در      ه پديده كاي    ند به گونه  ك در ذهنيت خود مي   

 آوردن آينده خـود     وجود  به بازيگري فعال در جهت      عنوان  بهنيم،  كتنها و منفعل مشاهده     
فراگير به جهـان پيرامـون خـود    هاي  ر زير بناي چگونگي نگرش سازمان كاين تف . بدانيم
جـدايي از   (او به اشتباه متداولي كه در خصوص حـل مـسائل            ). 89: 1377سنگه،  (است

ي بـه مـا يـاد داده        كودكاز سنين    «:گويد  كند و مي    وجود دارد اشاره مي   ) ها  نظريه سيستم 
هـاي    نيم آنها را به قـسمت     كالت و مسائل پيچيده را حل       كه مش كه براي اين  كشده است   

ار توانايي بـراي    كند، با اين    ك بزرگتري ايجاد مي  ل  كاين عمل مش  . نيمكتر تقسيم     كوچك
بـه ايـن   . )1990سـنگه، (» .هاي خود را از دسـت خـواهيم داد   ارتباط منطقي بين فعاليت   

از  « دارد تأكيـد دانـد و    حل مشكالت را در تركيب اجزاء با يكديگر مي          ترتيب او تنها راه   
يدن بـه   ر و نگـرش سيـستمي وحـدت بخـش         كـ تـرين رسـالت تف      بسياري جهات بزرگ  

بـه كمـك     ).118 :1377سـنگه،   (. »هاي مختلف علـوم اسـت       هاي بشري در زمينه     دانش
 تـر حـل و   مـؤثر مسائل را به طـور       توانيم بفهميم چگونه مشكالت و      تفكر سيستمي مي  

ها ارتباط و همبستگي اجزاء مرتبط در هـر           ي از مشخصات مهم سيستم    كي .فصل نماييم 
 واحد در نظر »لك« كاگر مجموعه به صورت ي.ست واحد ا»لك« ك ي عنوان  بهسيستم با   

در نگرش سيستمي مـدير از      . يابد  ست افزايش مي  كگرفه شود، قطعا مقاومت در برابر ش      
آن را به صورت جزئي و يا بخشي از محيط بزرگ           . ندك لي به سازمان توجه مي    كديدگاه  

ختلـف و   در اين نگرش فعاليت هر بخش از سـازمان بـه مقيـاس م             . آورد  به حساب مي  
در نگرش سيستمي هر سيـستم بـه نوبـه          . گذارد  ها اثر مي    متفاوت بر فعاليت ساير بخش    

اسـتونر،  (نـد   ك سيستم فرعي از سيستم بزرگتـر عمـل          كن است به صورت ي    كخود مم 
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ني يعني نـسبت دادن     كالت تمايل به فراف   كها در برخورد با مش      اغلب انسان ). 72: 1375
 ارند، اما سنگه بـر خـالف تـصور رايـج معتقـد اسـت،              آن به عوامل بيروني و ديگران د      

 افراد نيست، بلكه مشكل اساسـاً ريـشه در          يكفايت بياغلب مشكالت سازماني ناشي از      «
چيـزي در بيـرون از        آموزد كه هيچ    تفكرسيستمي به ما مي   . هاست  طراحي ضعيف سيستم  

 علـل   سيستم كه سبب بروز مشكالت باشد نيست، بايـد دانـست كـه تمـامي اسـباب و                 
نـد  ك ر سيستمي فرض مـي    كتف). 85: 1377سنگه،   (»مسائل در درون سيستم نهفته است     

ه شما و علـت     ك الت شما باشد و اين    كه نقص مش  كه هيچ شرايط بيروني وجود ندارد       ك
حل درمان است كـه بـستگي بـه           هستند، راه  سيستم واحد    كالت شما قسمتي از ي    كمش

اي   كلـي سـخن حكيمانـه      ها پيش والت   سال). 2003: رشف (رابطه شما با دشمنتان دارد    
سنگه  ).70: 1377سنگه،   (»ما دشمن را مالقات كرده او خود ماست       «: بيان كرد او گفت   

او آغاز تغييـر در نگـرش و بـروز          . داند  بناي زبان سيستمي مي      سنگ را اولين » بازخورد«
. داند  ها مي    در سيستم  »بازخورد «ر سيستمي را تمرين و ممارست در شناخت مفهوم        كتف

او . دومين سنگ بناي زبان سيستمي از ديدگاه اوسـت        » بازخورد« پس از    »خيرأت«مفهوم  
 كنـد  ها را به سـوي ديـدگاه بلنـد مـدت هـدايت مـي       گيرد اين ديدگاه، سيستم    نتيجه مي 

سـاز و   . زننـد   هـاي عمليـاتي مـي       ر سيستمي، اهـرم   كحرف آخر را در تف    ). 1990سنگه،(
  ) 145: 1377،سنگه( .گردد ها مي پيشرفت در سيستم ت عمده وه سبب تغييراكارهايي ك

   كآرمان مشترـ 2
 »همدلي از همزباني بهتر است«

 اًاساسـ  «.هاي يادگيرنده، تلفيق اهداف فردي و اهداف سازماني اسـت           هدف درسازمان 
هاي خـالق و دانـش آفـرين بـا       اهداف انسانكه آنشود مگر  سازمان يادگيرنده محقق نمي 

سازمان يكي شده و در اين يك سـويي و هـم جهتـي، رشـد و يـادگيري پديـدار                     اهداف  
آرمان مشترك اولين قدم براي اجازه دادن بـه فـردي اسـت             ). 336: 1382فرهمند،( » گردد

آرمان مشترك زماني پديد    ). 2003رِشف،  ( كه اعتمادي براي شروع كار با ديگران را ندارد        
در ). 7: 1990سـنگه، (گذارنـد     اي خود را به اشـتراك مـي       ه  ها و آرمان    آيد كه افراد ايده     مي

اگـر يـك آرمـان      . هاي كاري است    ها و ارزش    حقيقت احساس مشترك از اهداف، ديدگاه     
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كند، بايد مشترك باشد و اعضاء سازمان آن آرمـان و ايـده را نظـر و                   سازمان را هدايت مي   
ي افراد يك سازمان و توسعه ايـن        ها  تنها با تلفيق آرمان   ). 2001بالدوني،  (ايده خود بدانند    

توان يـك آرمـان مـشترك را ايجـاد            ها در يك مسير مشخص و معمول است كه مي           آرمان
آرمـان مـشترك بـراي       « سنگه معتقد اسـت    ).1996الرسن، مك اينرني و نيكوئيست،     (كرد

توسـعه  «ايجاد سازمان فراگير عنصري حياتي اسـت، در حقيقـت ايـده فراگيـري خـالق                 
 بدون وجود يك غايت و هدف كه شـخص را بـه حركـت و                » جهت خالقيت  توانايي در 

افـرادي  ). 260: 1377سـنگه،   (» معني و رويايي خواهد بـود       كند، كامال بي    فعاليت وادار مي  
كه در آرمان مشترك شريك و سهيم نشوند ممكـن اسـت چنـدان در سـازمان مـشاركت                   

 افـراد بـراي رسـيدن بـه هـدف           وقتي يك ايده و آرمان مشترك وجود دارد، تمامي        . نكنند
گيرند، نه به اين دليـل كـه بـه آنهـا      مشترك فعال خواهند شد، در آن زمان است كه ياد مي         

ها شركت كنند، بلكه آنها شخصا براي رسيدن به تعالي سازمان فعـال               گفته شده در فعاليت   
د متقابل و    آوردن اعتما  وجود  به در   گامايجاد آرمان مشترك اولين     ). 1990سنگه،( شوند  مي

هـاي علمـي مـشترك     توان به اهداف و ديدگاه     از طريق آن مي   . همبستگي در سازمان است   
همبستگي و  «). 263: 1377سنگه،. (دست يافت و همبستگي و همفكري را محقق ساخت        

ها را بـا اهـداف       دهد و اهداف افراد و گروه       ها را بهم پيوند مي     همدلي نيرويي است كه دل    
اي بـراي خلـق       اولين قدم در ايجـاد قاعـده      ). 336: 1382فرهمند، (»دساز  سازمان يكي مي  

. ها از آرمان مشترك وجـود دارد        آرمان مشترك، رهايي از تصور سنتي است كه در سازمان         
ين و طي فرآيند رسمي بدون هيچ اتفاق نظـري          يها آرمان از باال به پا       در بسياري از سازمان   

در صـورتي كـه افـراد و        ). 269: 1377ه،  سـنگ (شـود   از طريق مديران ارشد مشخص مـي      
هـا    كاركنان در آرمان مشترك شريك و سهيم نـشوند، ممكـن اسـت چنـدان در فعالييـت                 

خلق «:  سنگه معتقد است   ).1996الرسن، مك اينرني، نيكوئيست،    (سازمان مشاركت نكنند  
بيـل او بـراين     . آرمان مشترك عنصر اصلي و اساسي در وظايف رهبر يك سـازمان اسـت             

او آن را بـسيار مهمتـر و دشـوارتر از ديـدن             .  ناميـد  »اه  آوري ايده   جمع«ير هانور آن را     مد
داند كه اكثر وقـت مـديران و رهبـران بايـد              گزارشات روزانه يا تغيير ساختار سازماني مي      

به  ...ها و   خلق آرمان به اين معني نيست كه آنها دستوراتي را طي بخشنامه           . صرف آن شود  
  )271: 1377سنگه، (» مايند، بلكه ايجاد شرايطي براي خلق آرمان استكاركنان ابالغ ن
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  هاي ذهني مدلـ 3
  )221: 1377سنگه،  (.»هاي ذهني است ريشه حل مسائل تفكر و منشاء تفكر، ايجاد مدل«
ينـدهاي  آهاي ذهني، روش نگرش فـرد بـه دنيـا و چـارچوبي اسـت بـراي فر                   مدل«

رهنورد، ( » ر وعمل فرد است   كننده چگونگي تف  كبه عبارتي ديگر، تعيين     . شناختي ذهن 
مدل ذهني هر شخص راه نگرش او به جهان است به عبارت ديگـر مـدل                «). 11: 1378

الرسن، مـك   ( »نيمك نيم و چگونه عمل مي    ك ر مي كه ما چگونه ف   كند  ك ذهني مشخص مي  
 هـاي ذهنـي خـود       ها براساس مـدل     انسان: سنگه معتقد است   ).1996اينرني، نيكوئيست، 

ريس كـ ). 234: 1377سـنگه،  (ننـد نـه براسـاس قـول و قـرار و سـازماندهي        ك عمل مي 
هاي ذهني مطالعـه      سال بر روي مدل    30ه قريب به    كآرجريس مدرس دانشگاه هاروارد     

نويسد، افراد هميشه بر اساس تصوير ذهنـي خـود از دنيـا و پيرامـون آن                   رده است مي  ك
تصاوير ذهني در واقع بخش فعال ذهن        «ستسنگه معتقد ا  ). 2004،سنگه(نندك رفتار مي 

بر اسـاس نوشـته ابـرت و    ). 222: 1377سنگه،  (»دارد ه ما را به عملي وا مي     كما هستند   
آنـان معتقدنـد    . دانند  تر از واقعيت مي    تر و مطلوب    آنها ذهنيت را غالبا مهم    ) 1995(ابرت
). 56: 1382سـنجري،   (ذهنيت بد باشـد، پـس واقعيـت حتمـا بـدتر خواهـد بـود                  اگر
هـاي ذهنـي تـصاوير، فرضـيات و           مـدل . هـاي ذهنـي در تمـام افـراد وجـود دارد             مدل

 ذهني تـصور مـا از جهـان اسـت     هاي مدل. ه با خود به همراه داريم  كهايي است     داستان
هاي ذهني و قوانين مرتبط بر آنهـا مـا را             مدل« ).1996الرسن، مك اينرني، نيكوئيست،   (

 و سالم آموزش دهيم و      مؤثراي    يعي وجود خود را به گونه     ه نيروهاي طب  كسازد    قادر مي 
مپـاني شـل در     كموفقيت عظـم    ). 236: 1377سنگه،( »اي بيشتر و بهتر ببريم      از آنان بهره  

ت بـا چگـونگي     كهاي نفتي هشتاد ميالدي عمدتا بر اثر آشنايي رهبران ايـن شـر             بحران
 كمك بايد به مديران خود      هكشل دريافت   . هاي ذهني مديران بوده است     برخورد با مدل  

 آورند و آنها ايـن راه را        دست  بهند تا آنها تصوير روشني از مفروضات پس ذهن خود           ك
فقـدان  يكي از داليل شكست سازمان هـا،        ). 226: 1378سنگه،  (دانستند    بقا در بازار مي   

الگوي ذهنـي سـازمان، نحـوه       . هاي محيطي است   سازگاري الگوي ذهني آنها با واقعيت     
تـر از   ها هـيچ چيـز خطرنـاك    براي سازمان. دهد بيني سازمان را نشان مي       و جهان  نگرش

هـدف از مـدل ذهنـي       ). 4: 1373الواني،( انعطاف نيست     الگوي ذهني خشك و غيرقابل    
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اين نيست كه يك توافق بين افراد و هم شكل شدن تمام كاركنان باشد، بلكه مدل ذهني               
ايش داشته باشند و سازمان موظـف اسـت ايـن    اين است كه تمامي آنها حق بروز و آزم     

 )241: 1377سنگه، (.شرايط را مهيا كند

  شخصيهاي   قابليتـ4
  )175:  1377سنگه،( ».بدون آموختن اعضاء سازمان، قطعا سازمان فراگير نخواهد بود«

ه بـه عنـوان ثـروت سـازمان محـسوب           كـ زي هر سـازمان     كهسته اصلي و محور مر    
در نگرش سنتي خبـري از خالقيـت و توسـعه           . سازمان است شود نيروي انساني آن       مي

ارمند و سازمان در بهترين حالت انجام تعهـد در          كروابط بين   . هاي فردي نيست    توانايي
داند و نه سازمان از  نه فرد، خود را به سازمان بيش از آن متعهد مي       . قرارداد بين آنهاست  

 رهبري بر اسـاس     راهبرديادگيرنده قلب   هاي    در سازمان «فرد انتظار بيش از آن دارد، اما        
: 1377سـنگه، ( »هـاي فـردي اسـتوار اسـت         مدل تعهد نسبت به ارتقاء و توسعه مهارت       

گرا   شود تا افراد خالق، آرمان      يادگيرنده محيطي مساعد فراهم مي    هاي    در سازمان « ).219
وختـه و  هـاي فـردي را آم       در سازمان در محيطي امن و آسوده، قوانين و فرامين، مهارت          

  )20: 1377سنگه،( »ار گيرندك هب
 سري افراد خاص    كهاي فردي را تنها مختص ي       بسياري خالقيت و توسعه مهارت    «

ه در ايـن  كـ بـا تحقيقـاتي    . تـسابي كدانند نـه ا      امر وراثتي مي   كداند و آن را ي      و نخبه مي  
ه ك براي مثال تحقيقي  . امال مردود دانسته شده است    كخصوص انجام گرفته اين موضوع      

ه كـ صورت گرفت به اين نتيجـه رسـيدند         ) مرد و زن  (ر  ك نفر خالق و مبت    461بر روي   
از % 10بودنـد،   ...) اسـو و  كماننـد انيـشتن، پي    (هاي اسـتثنايي      داراي خالقيت % 1متر از   ك

ار كـ ار از خـود ابت    كـ اند و در      نيز تا حدي خالق بوده    % 60خالقيت بااليي برخوردارند و   
ه كـ نـد   ك اين تحقيق بـه راحتـي اثبـات مـي         ). 23: 1378بينز،  را (»دهند  خرج مي  هعمل ب 

هـا    ه سـازمان  كهاي فردي است      دست آوردن خالقيت نيازمند توجه به توسعه مهارت        هب
اسـت  هايي     نمونه سازمان  1يوسراكت  كشر. نندكتوانند نقش آفريني      بسيار در اين امر مي    

                                                                                                                   
1. Kyocera  
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يجاد شـرايط خـالق بـراي       ت با ا  كاين شر «نموده است   اي    ه بدين موضوع توجه ويژه    ك
 بيليون دالر فروش، بـدون دينـاري   2 فعاليت در طي سي سال،    نانش از بدو شروع   كارك

تـرين رده اعتبـار و        ينيه تا قبل از آن در پا      كاين در حالي است     .  داشته است  ،استقراض
هـاي حتـي ژاپنـي        مپـاني كدارايي نسبت به رقباي خود بود و درحال حاضر بسياري از            

شـود چيزهـاي      خالقيت موجب مـي   ). 176: 1377سنگه، (»خورند  آن غبطه مي  نسبت به   
 كخالقيت اصالت و بـديع بـودن و يـ   . جديد آشنا به نظر برسند و چيزهاي آشنا جديد       

  )328: 1382،فرهمند(.داشتن است) براي نگريستن به مسائل(جفت چشم تازه 
اسـت، هـر چنـد      تـسابي و قـدرت      كهـاي ا    هاي فردي چيزي فراتر از مهارت       قابليت

قابليت فردي توانا بودن، نگرش خالق به زنـدگي         . توان بر اين دو بنا نهاد       توانايي را مي  
قابليت و توانايي شخصي با معني جديـد،   . داشتن و خالق زيستن در مقابل انفعال است       

 1379شـفاعي،   ( مديريت نوين وارد نموده است     ه پيتر سنگه در ادبيات    كمفهومي است   
ولـي  . داند  وفايي مي ك در حرم سلسله مراتب نياز، آخرين مرحله را خود ش          مازلو). 177:

از « .آيـد   يادگيرنده به شمار مي   هاي    از نظر سنگه اين اولين مرحله و نقطه شروع سازمان         
. وفا اسـت  كنان و مـديران خـالق و خـود شـ          كاركنظر او شرط الزم سازمان يادگيرنده،       

ها و اسـتعداد هـايش را شـناخته و بـه رشـد و                 رد افراد، توانايي  ك كمكهرگاه سازماني   
از . گردننـد   گيرند و خـالق و آفريننـده مـي           دائم فرا مي   طور  بهتوسعه آنها همت گمارند     

  )332: 1382فرهمند، ( ».شود ه سازمان يادگيرنده ايجاد ميكچنين سازماني است 

   يادگيري جمعي  ـ5
هـايي كـه    اولين سـازمان . يدي نيستاي ناآشنا، تازه وجد     كلمه »كارتيمي« و   »تيم «كلمه

اكنـون ارزش   . هاي موفق و پيروز ژاپني بودند       بردند شركت   ها پي   العاده تيم   به قدرت خارق  
روحيـه جمعـي موجـب افـزايش انگيـزه اعـضا و             . كس پوشيده نيـست     كار تيمي بر هيچ   

ر شود افراد در زمان بروز مـشكالت خـود را سـهيم دانـسته و د                 كاركنان شده و باعث مي    
توانند به نيرو و توانـايي تعـداد       ها نمي   در دنياي امروز ديگر سازمان    «. امور مشاركت نمايند  

معدودي از افراد با هوش و بسيار كارآمد سازمان متكي باشند، بايد همه افراد بـه صـورت                
هـاي تـيم از مطالعـات         توجه بـه ويژگـي    ). 237: 1380شيبا،( »جمعي مشاركت داده شوند   
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هاي تجـاري بـراي توصـيف      بلين از بازي   1970در دهه   . گيرد   نشات مي  1940اواخر دهه   
هـايي چـون ولـوو،        بيست سال پيش تـصميماتي كـه در شـركت          .ها استفاده كرد    نقش تيم 

تويوتا، جنرال هودز در رابطه با تشكيل تيم گرفته شد به صورت خبرهـاي جالـب منتـشر            
. دست به چنـين كـاري نـزده بودنـد         هاي ديگر با اين اندازه و وسعت          گرديد، زيرا شركت  

ولي امروزه وضع كامال عوض شده است، سازماني كه از اين روش استفاده نكند خبرسـاز     
اي   ها چـاره    تغييرات سريع و با شتاب محيطي براي سازمان       «). 535: 1378،    رابينز(شود    مي

اد و در   روحيه تيمي باعث افزايش تالش افـر      . جز روي آوردن به كار تيمي نگذاشته است       
  ) 482: 1378رابينز، ( ».نتيجه افزايش بازدهي كل گروه و سازمان خواهد شد

هـا    از بزرگترين شـركت   % 28، حدود   1987بر اساس نتايج يك كار تحقيقاتي در سال         
 اين رقم به عـدد عجيـب        1996كه در سال      در حالي  كارهايشان براساس روحيه تيمي بود،    

مسئله اصلي در كار تيم درك مـشترك و         « ).34: 1382رحمانپور،( افزايش يافته است  % 78
گروهي نسبت به مسائل است، آنان در خصوص مسائل و مشكالت موجود بايد بـه درك                

  .)298: 1377سنگه، ( »و فهم مشترك برسند و براي هدف روشن و مشخص تالش كند
ي بـه   ه افـراد بـراي دسـتياب      كافتد    مي يادگيري تيمي جايي اتفاق   : سنگه معتقد است  «
). 67: 1382بـاران دوسـت، رحمـاني،     ( »ننـد كاري  كـ ديگر هم كـ  با ي  كانداز مشتر  چشم

گفتگـو در   . شـود   آغاز مي » گفتگو «گفتگو قلب فراگيري تيمي و فرمان يادگيري تيمي با        
گفتگو از نظـر    . گيرد  ه توسط عضو زبان صورت مي     كو بدل معاني ذهني است       اصل رد 

 »لوگـوس «و  » درون «ديا به معنـي   . رفته شده است  گ» ديالوگوس «لغوي از ريشه يوناني   
 ه از درون  كـ ه در مجمـوع گفتگـو، معنـايي اسـت           كـ  اسـت،    »لمه يـا معنـي    ك« به معني 

هدف از گفتگو ايجـاد روحيـه       ). 304: 1377سنگه،  (ت بوده است    كگذشته و در حر    مي
 شود، سـنگه معتقـد اسـت فرمـان          نمي ار تيمي آغاز  كار تيمي است، بدون گفتگو هيچ       ك

  )17: 1377سنگه،(. شود  مي آغاز»ديالوگ«يادگيري تيمي با گفتگو 
باشـد از      و نهايتا حل مـسئله نمـي       كهدف از گفتگو چيزي جز رسيدن به راه مشتر        «

ار جمعـي پـرورش     كـ ه هـوش و ابت    كـ ديگر اسـت    كـ گروهي و گفتگـو بـا ي       اركطريق  
  )242: 1380شيبا،(».يابد مي

به ظـاهر   .  وجود دارد  »گفتگو و مباحثه   «ده بين يادگيرنده تفاوتي عم  هاي    در سازمان «
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. هاي محتوايي بسياري دارنـد      سان است، اما اين دو تفاوت     كگفتگو و مباحثه دو مقوله ي     
ه در مباحثـه وجـود دارد     ك گونه  همان  بهالم وجود دارد و     كدر گفتگو رد و بدل حرف و        

فتگو هدف وراي   ه در گ  كدر حالي   . ي بر ديگري است   كولي در مباحثه هدف پيروزي ي     
در . ردن فردي بر فرد ديگر است     كي در مباحثه غلبه     ي افراد است، هدف غا    ك ت كفهم ت 

 در  كه همه با هـم بـراي رسـيدن بـه معنـي مـشتر              كسي پيروز ميدان نيست بل    كگفتگو  
  )304 :1380شيبا،(» .اند تالش

  يادگيرنده هاي  هاي رهبري در سازمان ويژگي

دانـد كـه در آن رهبـر مـشاركت داوطلبانـه              ماعي مـي  شريزهايم رهبري را فراگرد اجت    
كـونتر  ). 375: 1380رضـائيان، (كنـد   هاي سازماني طلـب مـي       كاركنان را براي كسب هدف    

داننـد    واودانل رهبري را معموال به عنوان قدرت، هنر يا فرايند هنر نفوذ كردن در مردم مي               
كــونتر (ايــداي كــه بــا اشــتياق در جهــت تحقــق اهــداف گروهــي كوشــش نم  بــه گونــه
هاي يادگيرنده نه تنها مشكل نيست        به عقيده پيتر سنگه ايجاد سازمان     ). 10: 1381واودانل،

بلكه كامال مورد پذيرش كليه افرادي است كه از يك حداقل آشنايي با آن برخوردارند امـا             
هاي يادگيرنده مسئله رهبري است مردم درك واقعـي از نـوع              مانع اصلي در ايجاد سازمان    

كتي كه براي ساختن چنين سازماني الزم است را ندارند اين وظيفه عظـيم بـه عهـده                  مشار
 علمـي و فراگيـر بـه مـردم          صـورت   بههاي يادگيرنده را      رهبران سازماني است كه سازمان    

هاي   منشا پيدايش سازمان  : دفت نيز معتقد است   ). 7: 1379ابويي اردكاني،   ( كنند  معرفي مي 
بايد رهبري انديشمند وجود داشـته باشـد    . بران انديشمند است  يادگيرنده مغز و انديشه ره    

نگرش جديد نسبت بـه رهبـري در    ).970: 1377دفت،( تا سازمان يادگيرنده به وجود آيد  
 تأكيـد ادسـيمون   . كنـد   تري تكيه مي   هاي فراگير بر نكات ظريف تر و حائز اهميت          سازمان

هـاي    بردن بـه مـسئوليت     هاي فراگير پي   دارد، اولين دستاورد حائز اهميت در ايجاد سازمان       
تواند بدون هدايت يك رهبر و مدير ارشد به يـك             هيچ سازماني نمي  . جديد مديران است  

طـراح، نـاظر    «در يك سازمان فراگير رهبران      ). 1900سنگه،  (سازمان يادگيرنده تبديل شود   
 ) 434: 1375سنگه، (.  هستند»و معلم
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   رهبر در نقش طراحـ1
. افتـد   ت است و معموال در پشت صـحنه اتفـاق مـي           يندرت قابل رو   عمل طراحي به  

ه در گذشته انجام شده اسـت      كارهايي است   كه امروز ما شاهد آن هستيم ثمره        كنتايجي  
يادگيرنـده  هـاي   رهبـران سـازمان   .دهـد  ثمرات خود را در آينده نـشان مـي         ار امروز كو  

 »هـا   آوري ايـده    جمـع  «ردكـ  روي هاي سازمان را با     ها و سيستم    راهبردها،    طراحي سياست 
ه در هر لحظه بتواند بنا بر موقعيـت،    كدهند، در عمل نيز هنر رهبري اين است           انجام مي 
 را با توجـه     راهبردترين    هاي موجود وفق دهد و مناسب       هاي افراد را با نيازمندي      توانايي

  . ان برگزيندكبه زمان و م
ردن چنـد خـط و      كبه غلط جابجايي    طراحي ساختار سازمان    «: گويد  بيل اوبراين مي  

ه اولين گام در طراحي ساختار سازمان عبارت است         كجعبه قلمداد شده است، در حالي       
ه افـراد بـه     كـ هاي بنيادين     م، مقاصد، آرمان، ارزش   كها، نقطه نظرهاي حا     از طراحي ايده  

  )438: 1375سنگه، (» .ردكآنها باور دارند و با آنها زندگي خواهند 

  )خدمتگزار( نقش ناظر  رهبر درـ2
شود، يعنـي      گذاشته مي  »خدمتگزار«پايه و اساس سازمان يادگيرنده بر وجود رهبران         

عنـوان بـازيگر     ه بـه  كوجود رهبري   . نندك ه خود را وقف ديگران و سازمان مي       كساني  ك
برجسته در صحنه ظاهر شود و سازماني ايجاد كند، مناسب سازمان يادگيرنـده نيـست،                

در . دهند  ها و اطالعات را به ديگران مي        نند و عقيده  ك  خود را تفويض مي    رهبران قدرت 
  )971: 1377دفت،(.ندكه رهبر خود را وقف سازمان ك ندك سازمان يادگيرنده ايجاب مي

 در چهـارچوب    »عنـوان نـاظر    «بهترين طريق منزلـت بخـشيدن بـه نقـش رهبـر بـه             
ه كاري ك افراد نسبت به ك تكه چگونه ت  كته است   ك سازمان فراگير اين ن    كساختمان ي 

همتـا    رهبر ارتبـاطي بـي    . ها و نقطه نظرهاي خودشان است پايبند هستند         ترجمان نگرش 
سازد، در حقيقت او به مثابه ناظر   هاي شخصي خود برقرار مي      ها و نگرش    با دور پردازي  

  )442: 1377سنگه، (.ندك ها عمل مي دورپردازي
هـاي    ردن آرمـان  كار را از طريق دنبال      كبران  ن است ره  كفراگير مم هاي    در سازمان «

گيرند به دقت به نقطه نظرهاي ديگـران گـوش دهنـد،              ه ياد مي  كنند، زماني   كخود آغاز   
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. هاي خودشان تنها بخشي از تصويري وسيع تـر بـوده اسـت              ه ديدگاه كشوند    متوجه مي 
ه كـ د، بل شـو  نمياين مطلب به هيچ عنوان موجب تقليل مسئوليت رهبر نسبت به آرمان             

نـار  كتمايـل فـرد بـه       : ندك سيمون اين مطلب را چنين بيان مي      . كند  تر نيز مي    آن را عميق  
هـا و     هاي خود ناشي از توان وي در ايفاي نقش نظارت بر دور انديشه              فرض  نهادن پيش 

 نـداي   كه بـدل بـه يـ      كـ  ايشان نخواهد بـود، بل     كآرمان افراد ديگر مايمل   . هاست  آرمان
  )450: 1377سنگه،(» .همگاني خواهد شد

   رهبر در نقش معلمـ3
 به ديگـران بـراي      كمكتوانند بدان دست يابند، در      ه رهبران مي  كبخش اعظم قدرتي    

. تـر از واقعيـات نهفتـه اسـت          بخش  تر و قدرت    تر، پرمعني   دست يافتن به تصويري دقيق    
جـو نيـست، بلكـه او فـردي اسـت كـه               متخصص سلطه  ك ي »معلم« كرهبر به عنوان ي   

عنـوان   رهبـر بـه  .انداز آنها از واقعيـت اسـت   اش آموزش افراد براي تصحيح چشم     وظيفه
سب كـ نـد تـا در تـالش مـستمر بـراي            ك  مي كمكه به تمام افراد     ك، فردي است    »معلم«

ي را  مـؤثر تر از واقعيت جـاري درگيـر شـوند و سـهم               تر و واضح    اندازهاي عميق   چشم
ه به  كيادگيرنده به دنبال اين نيست      هاي   رهبر در نفش معلم در سازمان      «.برعهده بگيرند 

ه فراگيـري را در ايـشان پـرورش         كـ ديگران ياد بدهد چگونه ببينند، او در پي آن است           
 كنگرش و فهم سيستمي    نند تا ك  ك مي مكچنين رهبراني در داخل سازمان به افراد        . دهد

ي از  كـ پـذيرش چنـين مـسئوليتي پـادزهري اسـت در مقابـل ي             . خود را توسـعه دهنـد     
ترين نقاط ضعف رهبران كه آن عبـارت اسـت از دسـت دادن تعهـد و پايبنـدي                متداول

  )456: 1377سنگه، (».نسبت به حقيقت

  پژوهشهاي  يافته

  درصـد زن   4/36درصد مـرد و   6/63 است كه     بوده  نفر 100نمونه مورد بررسي شامل   
  .اند بوده
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   سيستمي  ميزان تفكرـ1جدول
 ردرصد معتب درصد فراواني نظررديف

 37 7/32 33  خيلي كم 1
 1/55 5/48 49 كم 2
 9/7 9/6 7 زياد 3
  9/11 11 بي پاسخ 4

 100 100 100 جمع 

  
ايـن ميـزان در     . دست آمـد   ه ب 71/2معاونت آموزشي   تفكر سيستمي در    هاي    ميانگين

 در معاونـت آمـوزش   1383مقايسه با ميانگين همين شاخص در پژوهشي كـه در سـال       
دهد و اين نتايج بيانگر آن است   مي رشد را نشان7/0به ميزان  ) 01/2(صورت گرفته بود  

  . هنوز تا حد مطلوب فاصله دارد با وجود اين افزايشكه
ـ دهد مي نشان 1ه جدول شماره ك طور همان ـدست آمده   هبنابر نتايج ب   در حالي كـه  

ي معاونـت آموزشـ    درصد از پاسخگويان موافـق حـاكم بـودن تفكـر سيـستمي در                9/6
م موافق وجـود تفكـر      ك كم و خيلي      در حد   درصد از پاسخگويان   7/32 و   5/48هستند،  

موزشي آتوان نتيجه گرفت، معاونت       مي بنابر اين  .باشند  مي سيستمي در معاونت آموزش   
 از  كتحقيـق هـر يـ     هـاي     به عبارتي بر اساس يافتـه     . با اصل تفكر سيستمي فاصله دارد     

هاي   براي آنان پيشرفت حوزه   . ندك   مي د را دنبال   خو كوچكتنها پيشرفت حوزه    ها    بخش
ل حوزه از اهميت كمي برخوردار است به طوري كـه حتـي در اسـتفاده از                 كديگر و يا    

 انات و تجهيزات را تنها براي خود      كحوزه ام هاي    ثر بخش كانات تقريبا ا  كتجهيزات و ام  
) زمنـد باشـند   م نيا كـ هرچنـد هـم     (حوزه  هاي    خواهند و توجهي به نياز ديگر بخش       مي

نگـري در معاونـت      لكـ ندارند، به عبارتي نگاه جزيي نگري، بجاي نگرش سيـستمي و            
متـر  كالت خـود    ك دارد، افراد براي حـل مـش       تأكيدهمچنين نتايج   . م است كآموزش حا 

وجـود   افتد تا نقـش خـود را در بـه     ميم اتفاقكيابند و خيلي   ميپاسخ را از درون خود  
ـ    كال و اشتباهي در انجام      كورت بروز اش  در ص . آوردن مسئله بدانند   دنبـال   هارها بيـشتر ب

ـ    كـ صـورتي اسـت      هم ب كشرايط حا . مقصري در بيرون هستند     نـدرت تـشويق    هه افـراد ب
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متـر  كالت بايد پاسـخ را از درون خـود بيابنـد و             كشوند تا ياد بگيرند براي حل مش       مي
  . هاي خود هستند عالقمند دريافت نتايج فعاليت

   ن يادگيري جمعي ميزاـ2جدول 
 درصد معتبر درصد فراواني نظررديف

 4/5 5 5 اصالً 1
 43 6/39 40 مكخيلي  2
 43 6/39 40 كم 3
 6/8 9/7 8 زياد 4

  9/7 7 بي پاسخ 5

 100 100 100 جمع 

  
اين ميزان  . دست آمد  ه ب 55/2معاونت  اين  هاي يادگيري جمعي يا كار تيمي در          ميانگين

 در معاونـت آمـوزش   1383گين همين شاخص در پژوهشي كه در سـال   در مقايسه با ميان   
 آمـده   دست  بهبنابر نتايج   . دهد   كاهش را نشان مي    13/0به ميزان   ) 68/2(صورت گرفته بود  

در حـد  زيـاد   درصد از پاسـخگويان   9/7  ـ دهد  نشان مي2 كه جدول شماره طور همان ـ
 6/39 و   6/39 در حـالي اسـت كـه         موافق حاكم بودن كار تيمي در معاونت هستند و اين         

 تأكيـد  كم و خيلي كم بر وجود يادگيري جمعي در معاونـت   در حددرصد از پاسخگويان  
اشاره شد، يكي از عوامـل مهـم و كليـدي توسـعه     پژوهش  در ادبيات گونه همان به .دارند

هاي يادگيرنده توجه و حمايت جدي به تشكيل تـيم و گـروه و كمـك                  يافتگي در سازمان  
 كه در نتـايج     طور  هماناما  . افزايش توانايي و مهارت اعضاء به كار تيمي و جمعي است          به  
 از تـشكيل تـيم يـا گـروه          بيـشتري  حمايـت     بايد دست آمده است در معاونت آموزشي      هب
هـا   نتايج بيانگر آن است در گـروه      . گيردبصورت  ) به هر دليلي  (از سوي مسئولين    ) كاري(

د هدفشان را مشخص نمايند، به عبـارتي اهـداف از سـوي    شود افراد خو   كمتر مشاهده مي  
از قبـل تعيـين شـده و افـراد در همـان مـسير حركـت                 ) هـاي ديگـري    يا گروه (مسئولين  

موجود اين اعتقاد را دارند كـه معاونـت بـر اسـاس نظريـات و                ) ناچيز(هاي    گروه.كنند  مي
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اين  در غيـر   ،نباشـد ايـده   ف  كار تيمي آنـان بـي      تاكند     عملبايد  هاي كارشناسي آنان      توصيه
  .خواهد داشتنوجود چندان اي به بيان نظريات اصالحي   عالقهصورت

ها ايـن    در تيم . اند ها و اعضاء آنها نيز توسعه زيادي نيافته         دارد گروه  تأكيدالبته نتايج   
وجود نيامده و در حد ناچيزي افراد بدون در نظر گرفتن مقام، رتبه، فرهنگ و                هقابليت ب 

برگـزاري جلـسات ثابـت و       از ايـن رو     . كننـد   با يكديگر گفتگو و تبادل نظر مي      . ..غيره  
باشـد   هاي اعضاء مـي  اي كه الزمه كار تيمي براي نزديكي و اصالح افكار و ايده             دوستانه

  بايد بيشتر شود

  شخصيهاي  ميزان قابليت ـ 3جدول شماره
 درصد معتبر درصد فراواني نظررديف

 3/21 8/19 20 مكخيلي  1
 4/57 5/53 54 كم 2
 1/18 8/16 17 زياد 3
 2/3 3 3 خيلي زياد 4
  9/6 6 بي پاسخ 5

 100 100 100 جمع 

  
در مقايـسه بـا سـاير       ،  3./3شخصي در معاونت آموزش بـا       هاي    قابليتهاي    ميانگين

 از درصـد بيـشتري برخـوردار        ،يادگيرنده در معاونت آموزشي   هاي    سازمان يها  شاخص
 در 1383ان در مقايسه با ميانگين همين شاخص در پژوهشي كه در سـال              اين ميز . است

بنـابر   .دهد  مي  رشد را نيز نشان    2/0به ميزان   ) 83/2(معاونت آموزش صورت گرفته بود    
ـ دهـد   مي نشان3ه جدول شماره ك طور همان ـ آمده  دست بهنتايج   درصـد از  3 و8/16  

شخـصي در معاونـت     هاي     بودن قابليت  خيلي زياد و زياد موافق باال     در حد   پاسخگويان  
م موافـق وجـود     كـ  كـم و خيلـي        در حـد   درصـد از پاسـخگويان    8/19 و   5/53هستند،  

بر همـين اسـاس بـا توجـه بـه امتيـاز آن در بـاال بـودن                   . باشند ميمعاونت   خالقيت در 
معاونت براي تبديل به يك سازمان يادگيرنده بايد تـالش           يها  سايرشاخص درمقايسه با 

  .را صرف نمايدبيشتري 
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  هاي ذهني  ميزان مدلـ4جدول شماره 
 درصد معتبر درصد فراواني نظر رديف

 2/2 2 2 اصالً 1
 6/28 7/25 26 خيلي كم 2
 4/48 6/43 44 كم 3
 7/19 8/17 18 زياد 4
  1/1 1 1 خيلي زياد 5
  9/9 10 بي پاسخ 6

 100 100 100 جمع 

  
اين ميـزان   . دست آمد  ه ب 89/2عاونت آموزش   هاي ذهني در م     ميزان مدل هاي    ميانگين

 رشـد را    21/0بـه ميـزان     ) 68/2(در مقايسه با ميانگين همين شاخص در پژوهشي قبلي        
ـ دهـد   مـي  نشان4ه جدول شماره ك طور همان ـدست آمده   هبنابر نتايج ب. دهد  مينشان   

 توجـه    درصد از پاسخگويان در حد زياد و خيلـي زيـاد موافـق             1 و   8/17در حالي كه    
 كـم و     در حـد   درصد از پاسـخگويان    7/25 و   6/43 ذهني هستند، هاي    معاونت به ايده  

  .باشند  ميم موافق حاكم بودن اين شاخص در معاونتكخيلي 

  كميزان آرمان مشتر ـ 5دول شماره ج
 درصد معتبر درصد فراواني نظررديف

 8/13 9/12 13 اصالً 1
 50 5/46 47 مكخيلي  2
 9/31 7/29 30 كم 3
 3/4 4 4 زياد 4
  9/6 6 بي پاسخ 6

 100 100 100 جمع 
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ايـن ميـزان در   .  آمـد دست به 26/2 در معاونت آموزش     كميانگين ميزان آرمان مشتر   
  رشـد را نـشان  09/0، )17/2(يمقايسه با ميانگين همين شاخص در پژوهشي مشابه قبلـ  

گويان معتقـد بودنـد آرمـان        درصد از پاسـخ    9/12،   5بنابر نتايج جدول شماره     . دهد مي
م و  كـ خيلي  در حد    اين توجه را     7/29 و   5/46مشترك اصالً مورد توجه نبوده همچنين       

   .باشند  مي درصد از پاسخگويان موافق توجه به آرمان مشترك4كم دانسته و تنها 

   رهبري ـ6جدول شماره 
 درصد معتبر درصد فراواني نظر رديف

 1/13 9/10 11 اصالً 1
 7/41 7/34 35 مك خيلي 2
 9/36 7/30 31 كم 3
 3/8 9/6 7 زياد 4
  8/16 16 بي پاسخ 5

 100 100  100 جمع 

  
 40/2يادگيرنده در معاونت آموزش     هاي     در ايجاد سازمان   يتوجه رهبر هاي    ميانگين

اين ميزان در مقايسه با ميانگين همين شـاخص در پژوهـشي كـه در سـال              .  آمد دست  به
دهـد    مي  رشد را نشان   39/0به ميزان   ) 01/2(آموزش صورت گرفت     در معاونت    1383

شتر شـده   ييادگيرنده ب هاي    و اين نتايج بيانگر آن است كه توجه مديران در خلق سازمان           
هـاي    به اعتقاد سنگه مانع اصلي در ايجاد سـازمان        . اما تا حد مطلوب فاصله زيادي دارد      

ه سازمان يادگيرنـده را     كن سازمان است    اين وظيفه مديرا  . يادگيرنده مسئله رهبري است   
يادگيرنـده  هـاي     منشاء پيدايش سـازمان   .  واقعي، عملي و فراگير معرفي نمايند      صورت  به

د تـا   نبايد مـديران انديـشمند وجـود داشـته باشـ          . انديشه مديران انديشمند است    مغز و 
يادگيرنـده  هـا     ه اشاره شد مديران سـازمان     ك گونه  همان  به.  آيد وجود  بهسازمان يادگيرنده   
 آوردن و تطبيق ميزان  دست  بهبرا ي   . را دارند  »طراح، معلم، خدمتگزار  «سه نقش اساسي    

يادگيرنـده ميـانگين ده    هـاي     رهبران در سازمان  هاي    رهبري در معاونت آموزشي با نقش     
 دهـد   مـي  نشان6ه جدول شماره  ك طور  همان . آورديم دست  بهگويه مربوط به رهبري را      
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 يادگيرنده در معاونت    ي درصد از پاسخگويان موافق حاكم بودن رهبران       9/6 در حالي كه  
م موافـق  كـ  كم و خيلـي    در حد   درصد از پاسخگويان   7/34و   7/30اما  آموزش هستند،   

چنـين نتيجـه    تـوان     مـي  بنـابراين . باشند  مي وجود اين تفكر در مديران معاونت آموزش      
مـي  كآنـان زمـان     . ادگيري بيشتر باشـند   ه مديران دنبال ي   كافتد    مي متر اتفاق كگرفت كه   

ر كـ مـي از مـديران بـه ف       كتعداد  . دهند  مي براي افزايش مهارت و دانش خود اختصاص      
باشند، بـراي آنـان ارائـه و عـدم       ميارائه طرحي جديد و تازه براي بهبود وضع معاونت      

ل جديـد تمايـ   هـاي     آنان درصورت داشتن يافتـه    .  تفاوت چنداني ندارد   ،ارائه طرح ويژه  
 م اتفـاق  كـ همچنين خيلـي    . نان خود و آموزش به آنان ندارند      كاركچنداني به تبادل بين     

نان را گـوش    كاركالت  ك جو صميمي مش   كه در ي  كافتد مديران تمايلي داشته باشند       مي
ندرت عالقه و اعتمادي براي   هنان ب كاركبنابر اين   . داده و نسبت به حل آنها تالش نمايند       

 .خود در نزد مديران دارندالت و مسائل كبيان مش
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 نتيجه گيري و پيشنهادات

 مـدل شـش ضـلعي ترسـيم         ك اصل سازمان يادگيرنـده و رهبـري، يـ         5بر اساس    .
ـ . اسـت  شده ر كـ تف«ي از اصـول سـازمان يادگيرنـده         كـ  از اضـالع آن براسـاس ي       كهري

. نظورگرديـد  و رهبـري م    »ار تيمي ك، مدل ذهني، قابليت فردي،      كسيستمي، آرمان مشتر  
اين اصول   ازكبراي سنجش ميزان سازمان يادگيرنده در معاونت آموزشي ميانگين هر ي    

در ايـن مـدل شـش ضـلعي وضـعيت           . آورده و بر روي نمودار مشخص شد       دست  بهرا  
  . فرض شده است5مطلوب 

 آمد كه در مقايسه     دست  به 7/2 ميانگين ميزان تفكر سيستمي      1بر اساس جدول شماره     
 در معاونـت آمـوزش صـورت        1383ين همين شاخص در پژوهشي كـه در سـال           با ميانگ 

  . دهد، كه البته تا وضع مطلوب هنوز فاصله دارد  رشد نشان مي7/0گرفت به ميزان 
 26/2 در معاونـت آمـوزش       ك ميانگين ميزان آرمـان مـشتر      2بر اساس جدول شماره   

 ميانگين همـين شـاخص در   رشد در مقايسه با09/0اين نتيجه بيانگر ميزان   .  آمد دست  به
دهد، كه البته بايد اشاره شود اين ميزان ميانگين نـشانگر             مي را نشان 1383پژوهش سال   

  .آن است كه تا وضع مطلوب هنوز فاصله وجود دارد
 در 89/2هـاي ذهنـي    ميانگين نشان داده ميـزان ايـده  3همان گونه كه در جدول شماره   

 رشـد در مقايـسه بـا        2/0نتيجه بيـانگر ميـزان      اين  . معاونت آموزش نشان داده شده است     
 در معاونت آموزش صورت گرفتـه       1383ميانگين همين شاخص در پژوهشي كه در سال         

شـاخص ديگـري كـه مـورد        . ددارفاصـله   دهد، كه البته تا وضع مطلـوب هنـوز            نشان مي 
بـر اسـاس نتـايج    . محاسبه قرار گرفت، ميزان قابليت شخـصي در معاونـت آمـوزش بـود         

 بيشترين مقدار را در مقايـسه بـا سـاير    03/3 آمده ميزان قابليت شخصي با ميانگين     ستد  به
ها داشته و اين در حـالي اسـت كـه در مقايـسه بـا ميـانگين همـين شـاخص در                         شاخص

  . دهد نشان ميرشد 2/0 در معاونت آموزش صورت گرفته 1383پژوهشي كه در سال 
ايـن شـاخص تنهـا      . دهد  مي را نشان  54/2ار تيمي   ك ميانگين ميزان    5جدول شماره   

) 14/0بـه ميـزان     (، كاهش 83شاخصي بود كه در مقايسه با ميانگين آن در پژوهش سال            
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  .را نشان داده است
آخرين شاخص مورد پرسش ميزان توجه مديران معاونت آموزش در تبـديل شـدن              

 ميـانگين ايـن     6بـر اسـاس جـدول شـماره         . معاونت به يـك سـازمان يادگيرنـده بـود         
 صورت  83دهد كه در مقايسه با ميانگين پژوهشي كه در سال             مي  را نشان  40/2اخصش

را نشان داده است، كه اين ميزان تا وضـع مطلـوب هنـوز فاصـله       21/0گرفته رشد ميزان  
 .وجود دارد

  پيشنهادات براي تبديل معاونت آموزشي به سازمان يادگيرنده

 در معاونت آموزشي تا وضـعيت        از اصول سازمان يادگيرنده    كحال براي بهبود هري   
  :شود  مي محور عمده ارائه6 حول زيرمطلوب پيشنهادات 

 مكر جزئي نگري حاكر سيستمي به جاي تفكجايگزيني تف .1
 كها از طريق آرمان مشترو راهبردها  تهيه سياست .2
 نندهكمحدود هاي  ها و ذهنيت فرض رهايي از پيش .3
 افزايش دانش ومهارت فردي .4
 مي و افزايش يادگيري جمعيار تيكايجاد روحيه  .5
 يادگيرندههاي  توجه رهبري به عنوان مسئول اصلي خلق سازمان .6

 ر سيستمي كتف
هـاي    ره حـوزه بـراي ايجـاد سـازمان        كـ ر سيـستمي در پي    كبا توجه به مهم بودن تف      .1

ر سيـستمي و اصـول آن جـايگزين فرهنـگ           كـ يادگيرنده ضروري است فرهنگ تف    
  .شود) مكفرهنگ غالب حا(جزئي نگري 

ه در برخـورد بـا      كـ فرهنگ جديد بايد اين قدرت را داشته باشد به افـراد بيـاموزد               .2
 ايجاد شـود    كبراي آنان بايد اين در    . متر به عوامل بيروني توجه نمايند     كالت  كمش
ه آنان براي اجـرا انتخـاب   كهايي است  و روش ها    الت ناشي از شيوه   كه بيشتر مش  ك
 . مقصر در بيرونكاند نه ي ردهك

ز بر پيشرفت حـوزه محـدود خـود بـه بهبـود،             كجاي تمر  هيد تشويق شوند ب   آنان با  .3
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ل حوزه بينديـشند زيـرا در اثـر نارسـايي و نـاتواني از هـر لحـاظ                   كاقتدار و قوت    
ره حـوزه دچـار     كـ ل سيـستم و پي    كـ قطعا  ...) انات، نيروي انساني و   كتجهيزات، ام (

 .صدمه خواهد شد
 مسئله چنـدين  كه براي حل يكد بياموزد ر را به افراكفرهنگ جايگزين بايد اين تف  .4

ن آنها برگزيده شود،    ي بهترين از ب   عنوان  به گزينه   ك ي درنهايترده و   كراه را انتخاب    
 .وتاهترين راه بهترين مسير استك اولين گزينه و يا حتي كه آننه 

الت و اشتباهات به جاي توجـه و توقـف          كآنان بايد بياموزند در صورت بروز مش       .5
 . به روابط بين اجزاء توجه نمايند، جزء از سيستمكر ييند دآبر فر

ه بـه افـراد بيـاموزد بـا تمـرين و            كـ فرهنگ جديد بايد اين توانايي را داشته باشـد           .6
 . آورنددست بههاي خود را   فعاليتدممارست بازخور

 از نگـرش    يمعلـول  هاي علت و   نان بايد بياموزند از طريق پي بردن به واقعيت        كارك .7
 .رهايي يابندخطي و محدود 

   كآرمان مشتر
نان در جلسات ثـابتي     كاركها و اهداف اصلي حوزه از نقطه نظرات          در تهيه سياست   .1

زيرا مـسئول اجـراي اهـداف و        . شود، استفاده شود    مي  ديده كه بدين منظور تدار   ك
بـا  ) نداننـد يـا نخواهنـد     (باشـند، تـا آنـان         مـي  نـان كارك حوزه   راهبردها و    سياست
  نخواهد بود يشوند شاهد رشدها همگام  سياست

ت نمـودن  كنان و شركاركي تشويقي براي ارائه پيشنهادات و نقطه نظرات        يارهاك راه .2
 . شود، پيش بيني و اجرا شود  مييلكه بدين منظور تشكفعال در جلسات ثابتي 

 ذهني هاي  ايده
 خـود را    نقطه نظـرات   ذهني و هاي    ه افراد بتوانند به راحتي ايده     كم شود   كمحيطي حا . 1

 ك تنها ي  كه  آنجاي   هنند، ب كبيان  اي    در مورد مسائل مختلف صادقانه، آزاد و بدون واهمه        
 .مجري دستورات باشند شنونده صرف و

 تنهـا بخواهنـد نظـر و ايـده خـود را ابـراز               كه  آنجاي   هب) خصوص مديران  به(نانكارك.2
 سـعي نماينـد ايـن       ،نندكو از آن حمايت و جانبداري       ) نندكعبارتي تحميل    هو ب (نمايند  
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ه هنگام بيان نظرات خود، نظر ديگـران را نيـز           كنند  كقدرت و توانايي را در خود ايجاد        
 .نندكهمزمان دريافت 

 در  خودذهنيهاي  نان و مديران براي ايجاد اعتماد و اطمينان در خصوص ايده    كارك .3
تصورات و   شدن   كنان خود بايد زمان و فرصتي را براي نزدي        كاركاران و   كبين هم 
هم  ههايشان را ب   ار و ايده  كهاي خود اختصاص دهند تا درمحيطي سالم اف        فرض پيش
 . نندك كنزدي

  هاي شخصي قابليت
براي يادگيري و افزايش مهارت و دانش كاركنان به آنان فرصت و زماني اختصاص       .1

 . داده شود
جـه دارنـد    هاي خود تو   افرادي كه در كسب دانش، مهارت و بروز خالقيت و توانايي           . 2

مورد تشويق ويژه قرار گيرند و براي افرادي كـه قـدرت يـادگيري كمتـري دارنـد از                   
 ضعف خود را بيان     ،سوي حوزه و همكاران آنها شرايطي فراهم شود تا بدون نگراني          

 .نمايند و با اشتياق تالش نمايند خود را به افراد خالق و كارآزموده نزديك كنند
كاركنان حاكم   هنگ يادگيري مداوم دربين مديران و     هاي نوين آموزشي، فر    با روش  .3

 آوردن و دريافتن مطالب جديد احـساس        دست  به آنان همواره در     كه  طوري  به. شود
 نبـودن  نياز كنند و به اين مرحله برسند كه حاصل ندانستن آنان ناكارآمدي و موفـق              

 ايـن  بـر . آيـد  وجـود   بـه باشد تا براي يادگيري در آنها اشتياق و عالقه            مي در كارها 
 : استفاده كردآيد ي كه در ادامه ميهاي  مثال از روشعنوان بهتوان   مياساس 

ي بـدين معناسـت     كترونيك آموزش ال  . يا آموزش مجازي   1يادگيري الكترونيكي . الف
 بتوانـد بـا اسـتفاده از     ، دوره كمربوط به ي  هاي    السكت در   كجاي شر  هبها    ه فراگيرنده ك

هاي خـود در آن دوره دسترسـي پيـدا           السيك هم  مدرسين و  ،تياينترنت به منابع اطالعا   
جا و در هر زمان به اندازه متناسب با         كتواند از هر     مي اربركي  كترونيكدر آموزش ال  . ندك

در نتيجه استفاده از ايـن فنـاوري نـوين          . ظرفيت خود مطالب مورد نياز خود را فراگيرد       

                                                                                                                   
1. E.learning  
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ي، كـ ترونيك، تختـه سـياه ال     )گپ(گفتگو  ي، جلسات   كترونيكالهاي    ارائه مطالب به شيوه   
در اين نوع آموزش با توجـه بـه         . گيرد  مي در اختيار يادگيرنده قرار   ... تابخانه مجازي و  ك

ـ ( ار، تهيه جـزوات، انفـصال از خـدمت        كه نيازي به سفر و دوري از محل         ك اين طـور   هب
ـ هـاي    هزينـه ،نيــست...  مجـرب و  تادان، فـراهم نمــودن اسـ  )موقـت  ر طــو هآموزشــي ب

  .يابد  مياهشكچشمگيري 
 مورداستفاده قرار گيرد، در     كه  آناين واژه بيشتر از      .استفاده از جلسات كارگاهي   . ب
 ارگـاهي كهرنـوع تجمـع و گردهمـايي را جلـسه           اي    عـده . اش صحبت شده اسـت     باره
 طرفـه و يـا   ك جلسه گفتگـوي يـ     كارگاه آموزشي بسي فراتر از ي     كاما مفهوم   . نامند مي
  .صرف است... مينار و  سكثر يكحدا

نندگان خودشان بخـش عمـده      كت  كه شر كارگاهي واقعي جايي است     ك جلسه   كي .1
 نتيجـه   ك بايـد بـا يـ      اًار خـود حتمـ    كها در پايان     ارگاهكاين  . دهند  مي ار را انجام  ك

  .ه مورد توافق جمع قرار گرفته استكمشخص به پايان برسد، عملياتي مشخص 
 برگزار شود پيروي از برخـي قواعـد ضـروري           ارگاهي موفق كه جلسات   كبراي اين  .2

  :  مثالعنوان به. است
 محيطي آرام متفاوت با اني ثابت و كار در م  كاز محل   ها    السكيل  كجدايي محل تش   .3

معـين بـراي     وتاه و كاداري، در نظر گرفتن زماني ثابت از روز در مدتي           هاي    محيط
... انات، تجهيزات و    كن ام  فراهم نمود  ،) روز 4ثر  ك يا حدا  3 مثالً(ارگاه  كت در   كشر

، رايانـه،   كاز لوازم التحرير تا لوازم فني برحسب نياز مانند اورهد، اپ          (قبل از جلسه  
  . ارگاهكدراتاق ...)  وCDفيلم، اساليد، 

ارگاهي كه از هرلحاظ به جلسات      كارگاه، او بايد فردي باشد      كمشخص بودن مدير     .4
  .مواردي ديگر..  آشنا و واقف باشد وامالًك

 ار تيمي ك
اصـلي  هـاي      جمعي جـزء دغدغـه     صورت  بهارها  كو انجام   ) و يا تيم  (يل گروه   كتش .1

مـسئولين بايـد تـالش نماينـد سيـستم را توسـط             . نان قـرار گيـرد    كاركمسئولين و   
 ايـن احـساس     كـه   طـوري   بـه .  نماينـد  كرد نزدي كبه اين روي  ... هاي تشويق و     اهرم
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يـادگيري جمعـي در رسـيدن بـه         ار تيمـي و     كه بدون وجود    ك آيد   وجود  بهجمعي  
 .ام خواهند ماندكاهداف نا

 از سـوي    كه  آننند، نه   كه اهدافشان را خود تعيين      كها اين قدرت داده شود       به گروه  .2
ته شود وگروه مجبور به اجـراي       ك دستورالعمل و بخشنامه دي    ك ي عنوان  بهمسئولين  

هـاي   ات و توصـيه ه معاونت بر اساس نظري   كباشد، تا اين اطمينان حاصل شود         آنها
ار تيمـي بمراتـب     كـ هـا خالقيـت در       رد با اين ديدگاه در گـروه      كآنها عمل خواهد    

 .افزايش خواهد يافت
نـان بياموزنـد بـا      كاركبراي افزايش يادگيري جمعي بايد محيطـي فـراهم شـود تـا               .3

ـ .. مباحثات جمعي بدون در نظر گرفتن مقام، رتبه، فرهنگ و          ه كـ ( جـاي مباحثـه    هب
 .ديگر به گفتگو بپردازندكبا ي) توجيه فرد مقابل استهدف آن تنها 

 يادگيرنده هاي  مديران در سازمان
تا زماني كه آنـان  . باشند هاي يادگيرنده مي مديران مسئول اصلي ايجاد و تداوم سازمان      . 1

تمـام  هـاي يادگيرنـده باشـند عمالً         يك مـدير در سـازمان      عنوان  بهيا نتوانند،    نخواهند
نتيجـه خواهـد    گيرد بـي  هاي يادگيرنده صورت مي   اي ايجاد سازمان  هايي كه بر   فعاليت

هاي يادگيرنده آشنا شده و نـسبت بـه اجـراي آنهـا               مديران بايد با اصول سازمان    . بود
آنان بايد بياموزند كه وظايفشان بـسيار متفـاوت از يـك كارمنـد              . اشتياق داشته باشند  

 . هستند»م، خدمتگزارطراح، معل«اجرايي است آنان داراي سه نقش محوري 
مديران بايد بدون واهمه و نگراني بسياري از اين امـورات را بـه ديگـران تفـويض               .2

ـ   هـاي     نمايند تا به وظايف اصلي مـدير و سـازمان           آنـان .  شـوند  كيادگيرنـده نزدي
ر كارهاي جاري و روزمره فاصله گرفته، زماني را براي ف      كه از   كبايست بياموزند    مي
. ل سيـستم نماينـد    كاري خود و    كجديد حوزه   هاي    ايده ها و   ارائه طرح  برايردن  ك
 ). البته اين به معني عدم نظارت بر حوزه فعاليت نيست(

مقدار ثابتي از وقت خود را براي آمـوزش و يـادگيري مطالـب       مديران بايد همواره   .3
اختـصاص  ) نوين آموزشـي  هاي    ها و شيوه    با روش  اًترجيح(جديد و مورد نيازشان     

 .دهند
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 اًترجيحـ ( جديد خـود هاي  و يافتهها  ران بايد زماني را براي تبادل طرح ها، ايده   مدي .4
 .نان اختصاص دهندكاركبا ) در جلسات عمومي

نان بدون واهمه نقطه نظـرات خـود را در          كاركمديران بايد بستري فراهم نمايند، تا        .5
 .هاي اجرايي آنان بيان نمايند ها و روش مورد نظرات، ديدگاه

الت كاري خود زماني ثابت براي بررسي مـسائل و مـش          ك در برنامه ريزي     آنان بابد  .6
 مديري دلسوز   عنوان  بهدر نظر بگيرند و     ...) اري، خانوادگي و    كاعم از   (نانشان  كارك

ل را به آنان پيشنهاد نمايند تا ارتباط دوسويه         كهاي مختلف براي حل مش     و آگاه راه  
 . تر شودكآنان نزدي

  منابع فارسي 

 1382  ، آبان138  ، شماره تدبير مجله،   سازمانيغيير، ت)1382 ( ر، سيروس آقايا-
 و  يادگيرنـده هـاي     امروز، سـازمان    اميابهاي ك   ، سازمان )1373 ( ، سيدمهدي    الواني -
 1373  ، زمستان27 و 26  ، شماره  دولتي مديريت مجله،  آفرين دانش
  ، نشر ني هران، ت  عمومي مديريت، )1378 ( ، سيدمهدي  الواني-
   مـديريت    تطبيقـي    رابطـه   ، بررسـي  )1382 ( ، شـادي    ، رامبد، رحماني     دوست   باران -

  134  ، شماره تدبير مجله،  يادگيرندههاي   وسازمان  جامع يفيتك
   انديـشه   ، انتـشارات    باشـيم    خـوبي    شـنونده   چگونه،)1378(،   از مترجمين    جمعي -
   ايران  ملي تابخانهكسازمان اسناد و ، عالم

،  ، تهــران)  چهــارم مجموعــه (  سيــستمي نگــرش، )1378 (  از نويــسندگان  جمعــي-
   دولتي مديريت ز آموزشك مر انتشارات

 و    تحـول    بـراي    ضـرورتي   يادگيرنـده هـاي     سـازمان ) 1382 ( ، مريم    عراقي   خليلي -
 137 ، شماره تدبير مجله،  توسعه
 و   پارسـائيان    علـي   ترجمـه  (،  سـازمان   راحـي  و ط   تئوري،  )1377( دفت، ريچارد    -

   فرهنگي هاي  دفتر پژوهش ،انتشارات ، تهران )محمد اعرابي
 ناصــر  ترجمــه(،   ســازماني  فرهنــگ مــديريت، )1373(اســتانلي،  ديــويس-
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  مرواريد ،انتشارات )ميرسپاسي
 ،  يـادگيري    سيـستم    طراحي  اصول،)1363( ديويس،روبرت،الكساندر،يلون،استفن -

   ،انتشارات دنيا تهرانترجمه جعفر نجفي زند،
ــستمي روش، )1374 ( ، جــون ، بيــشون ، ژوئــل  دوروســيني-   ترجمــه(،   تفكــر سي

   پيشبرد ،انتشارات ، تهران) جهانبگيلو اميرحسين
تر ك د  ترجمه(،)، كاربرد ساختار، طراحي (  سازمان تئوري،  )1378 (  رابينر، استيون  -

    صفار، اشراقي ، انتشارات ، تهران) فرد  دانايي سن،ح  الواني سيدمهدي
  ، شـماره   تـدبير   مجله در سازمان ها،       سازي  ، فرآيند تيم  )1382 ( پور، لقمان    رحمان -
131  
  مجلـه ،  يادگيرنـده هـاي    و سـازمان   سـازماني  ، يـادگيري  )1378 ( الـه    رهنورد، فرج  -

 43 ، شماره  دولتي مديريت
  مـال ك حافظ  مترجمين(،  فراگير  سازمان  خلق  فرمان پنجمين ،)1377(، پيتر      سنگه -

   صنعتي  مديريت ، سازمان ، تهران ) و محمدروشن هدايت
 در    جـامع    كيفيـت    مـديريت   رويكرد نـوين  ) 1380 ( ، االن   ، گراهام    شيبا، شوجي  -
 ارك دانش ، انتشارات ، تهران ) محمداقدسي ترجمه(،آمريكا
مجلـه  يادگيرنـده،   هـاي      سـازمان    سوي  ، به )2004 (  ايراني   علي   فرهاد نژاد، حاجي   -
 . 1380، خرداد 109 شماره تدبير
   خوروش ، تبريز، انتشارات  سازمان  پاياي مديريت، )1382( فرهمند، ناصر -
، )1  ج (  مـديريت   اصـول ،  )1381(، هاينز     ، ويهريخ   ، سيريل   ونتر، هرولد، اودانل  ك -

، ) بـر مهـدويان   ك، ا   بـر فرهنگـي   ك ا  ، علـي     علوي  اله  ، سيدامين   طوسي  محمدعلي  مترجمين(
 دولتي  مديريت ز آموزشك مر ، انتشارات تهران
   مباني  درس تحقيق.  يادگيرنـده هاي   سازمان  نظريه) 1379(، محمود     انيك ارد  ابويي -

    مديريت دهك دانش  تهران ، دانشگاه مديريت هاي  تئوري فلسفي
 و    پارسـائيان    علـي   مترجمين(،)3  ج ( مديريت،  )1375 (  من  يمز و فري  استونر، ج  -

   مؤسـسه    بـه    وابـسته    و نـشر بازرگـاني       چـاپ   تك، ناشـر شـر      ،تهران) سيدمحمد اعرابي 
   بازرگاني هاي  و پژوهش مطالعات
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  تـب ك   و تـدوين     مطالعـه   ، سـازمان    ، تهـران    مديريت  ل، اصو )1376(، علي   رضائيان -
  ) سمت(ها  دانشگاه انساني  علوم
  دهك، دانـش    در ايـران    هاي يادگيرنـده     ايجاد سازمان   موانع،  )1380(، رضا     شفاعي -
    مدرس  تربيت ، دانشگاه  صنايع مهندسي ، رشته  مهندسي فني

 و    پارسـائيان    علـي   مترجمين(،  )1  ج ( مديريت،  )1375 (  من  استونر، جيمز و فري    -
   مؤسـسه    بـه    وابـسته    و نـشر بازرگـاني       چـاپ   تك، ناشـر شـر      ران،ته  )سيدمحمد اعرابي 

   بازرگاني  و پژوهشهاي مطالعات
 و محمد     پارسائيان   علي  ، ترجمه )1/4ج ( ، رفتار سازماني  )1378( پي   رابينز، استيفن  -
    فرهنگي  دفتر پژوهشهاي ،انتشارات ، تهران اعرابي
هـاي    ا صـالحي، ايجـاد سـازمان      ، ترجمـه محمـد رضـ      )1385(ماركوارت، مايكـل   -

  توسعه عناصر پنج گانه براي يادگيري سازماني: يادگيرنده
- Senge Peter (2004) and the theory and practice of the learning 

organization February 14,  
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  خنياگر خلق: عاشيق
  1بررسي خاستگاه هنرعاشيقي

 2دكتر سهيال نجم

  3يعقوب صديق جمالي

  چكيده  
ـ      عاشيقي پرداخته و خاستگاه    هاي  دستانمقالة حاضر به معرفي عاشيق و        اگون هـاي گون

در بخش ابتدايي مفهوم خنياگري مورد توجه       . اين هنر را در گذشته بررسي نموده است       
سـپس بـه    . هاي آن در مناطق گوناگون جهان بررسي گرديده اسـت           قرار گرفته و نمونه   

در اين ميان به هنـر      .  پرداخته شده است   »عاشيق« و در نهايت به      »ها  اوزان«،  »ها  گوسان«
تـرين عناصـر فرهنگـي و فولكلوريـك           تـرين و كليـدي      ز مهـم  عاشيقي به مثابة يكي ا    
  . دهندة آن معرفي شده است ها و اركان تشكيل اي شده و قابليت آذربايجان توجه ويژه

تـرين بخـش      كـم مهـم   همچنين، ادبيات شفاهي به دو شكل منظوم و منثـور نيـز در ح             
  .  آيين عاشيقي، معرفي و ارزيابي شده استدهندة هنر ـ تشكيل

آيين عاشيقي بر شئون زنـدگي   ـ  پايان مقاله نيز به تأثير و تأثر هنرمند عاشيق و هنردر 
  . معاصر اشاره و بدان توجه گرديده است

  دستان، عاشيق، گوسان، اوزان، فولكلور: كليد واژه
  

                                                                                                                   
ظرفيـت فرهنگـي و فولكلوريـك هنـر عاشـيقي در      «اين مقاله برگرفته از پايان نامه كارشناسـي ارشـد بـه نـام          .1

  .است» هاي تلويزيوني آذربايجان براي توليد برنامه
  نشكده صدا و سيماعضو هيئت علمي دا .2
  )نويسنده مسئول(كنندگي  تهيهكارشناس ارشد  .3
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  مقدمه 

هـايي كـه از       هـاي قهرمـاني روم باسـتان و داسـتان            كساني را كه بـه داسـتان       »گوته«
شـمردند،    اعتنـا بودنـد و آنهـا را جعلـي و سـاختگي مـي                ه بازمانده، بي  روزگاران گذشت 

فقط چيزهايي جعلـي و سـاختگي اسـت كـه           «:  گفت  كرد و در پاسخ آنها مي       محكوم مي 
قـدر    هـا آن    اگـر رومـي   . ثمر باشد و زيبايي و الهامي در خود نداشته باشـد            معني و بي    بي

قـدر بزرگـي و بزرگـواري         ما نيز بايد آن   هايي را بسازند،      بزرگي داشتند كه چنين داستان    
 ».داشته باشيم كه آنها را باور كنيم

هيچ افسانه و داستاني كه از روزگاران گذشته بازمانده و سينه به سينه به روزگار مـا                 
معنـي و بيهـوده باشـد و مـسلماً در بردارنـدة عنـصري از                  تواند جعلي و بي     رسيده، نمي 

ها راه يابد و از آن چنان         تواند در ذهن توده     شد، نمي حقيقت است، چرا كه اگر چنين نبا      
  . امان تاريخ جان به در برد ها را درنوردد و از سانسور بي نيرويي برخوردار گردد كه نسل

تابش پرتوهاي حقيقت را در هـر       . از كلمة افسانه نبايد رم كرد     «به قول صمد وورغون     
وقفـة    مبارزة بي . را انسان پديد آورده است    اي    اي بايد كشف كرد، زيرا كه هر افسانه         افسانه

هـا    روشنايي و تاريكي، خير و شر، خودي و بيگانـه و راسـتي و كـژي در دنيـاي افـسانه                    
مبارزة موجود در عرصة زنـدگي در مبـارزة قهرمانـان مردمـي و ضـد                 ».گردد  احساس مي 
  . يابد جسم مياند، ت آميزي شده ها كه با قلم سحرآگين خيال، تصوير و رنگ مردمي افسانه

هاي شـفاهي خلـق كـه در طـي اعـصار، در               هاي گوناگون ابداعات و آفرينش      نمونه
ها به زندگي خود ادامه داده و در راستاي سير تكاملي مادي و معنوي انسان                 حافظة توده 

اند، به مثابة محـصوالت معنـوي زنـدگي اجتمـاعي گذشـتگان و                به زمان معاصر رسيده   
هـايي هـستند كـه در ميـان آنهـا             ها، باورها، مراسم و سنن خلق      بازتاب تمايالت، آرمان  
هاي   ها دارند و به همين سبب، از ديدگاه         اند و از گذشتة آنها نشان       سرشته و پرورده شده   
  . شناسي ارزشمندند شناسي و جامعه شناسي، زبان شناسي، قوم گوناگون تاريخي، توده

 و درخـور اعتنـايي اسـت كـه در     ادبيات عاميانه در ايـن ميـان داراي اهميـت ويـژه       
داستان يا  . ترين اين ژانرهاست    داستان يكي از مهم   . ژانرهاي گوناگون قابل بررسي است    

ترين مايه هنرـ آيين عاشيقي اسـت كـه بـراي جـذب و                 اصلي »دستان«ها    به قول عاشيق  
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  . كند آسا ايجاد تعليق مي جلب مخاطب و تماشاگر اين هنر به صورتي معجزه
 را نقل كرده، از     ها  دستانهاي هنر فردي خويش اين        اشيق با تكيه بر قابليت    هنرمند ع 

  . برد بازخورد دامنه دار آن بهرة فراوان مي
 :گردد داستان حكايتي است بلند و پرماجرا كه به دو نوع شفاهي و كتبي تقسيم مي

را هاي شفاهي در روزگاران گذشته و در ميان اقوام و مللـي كـه هنـوز خـط                     داستان
شناختند يا رواج عمومي نيافته بود، پديد آمده و از طريق زبان و گوش از نسلي بـه                    نمي

شـوند،    هاي شفاهي خود به دو شاخة عمده تقسيم مـي           داستان. اند  نسل ديگر انتقال يافته   
  . هاي حماسي هاي عاشقانه و داستان داستان

از . ان و قهرمانان گذشته    داستاني است بلند دربارة اعمال و ماجراهاي دالور        »دستان«
جويانـة آن و برجـستگي موضـوع و           مشخصات اين نوع اثر ادبي عظمت و جالل جنگ        

تـوان در خـالل       عشق را نيز به شرطي كه برجسته و بزرگ باشد، مي          . قهرمانان آن است  
قهرمانان حماسه بايد از هر لحاظ كامل باشند، به طـوري كـه حتـي     . حوادث آن گنجاند  

بـه قـول    . ها معموالً منظوم هستند     دستان. ز خالي از جنبة قهرماني نباشد     خطاهاي آنها ني  
هنوز خيلي از قبايل وحشي بـا       . شعر، نخستين تراوش روح بدوي است     « صادق هدايت 

فهمانند، چـرا كـه       جمالت موزون و شعرمانند، احتياجات محدود خودشان را به هم مي          
همـين جهـت، هرچـه تمـدن جلـوتر      شعر زادة احساسات، اسير لفظ و قافيه است و به     

شود، از اهميت شعر كاسته شده و بر اهميت نثـر             تر مي   رود و دايرة احتياجات بزرگ      مي
  ».خورد تر و بيشتر به درد آثار فكري و علمي مي گردد كه دقيق افزوده مي
  . هاي خلق ها برگرفته از اساطير و افسانه ها هنرمندان خلق هستند و دستان عاشيق

  ياگران خلقالف ـ خن

هـا را    دستان»داستان عاشيق غريب« در مقدمة اثر تحقيقي خود دربارة فكرت تركمن 
بـه همـراه    ) ها  ها، عاشيق   ها، بخشي   ها، آكين   اوزان(داند كه خنياگران خلق       آثار طويلي مي  

هـا    ها و تقليـد     اي از حركات، ژست    كوشند تا با رشته     كنند و مي    قوپوز يا ساز تعريف مي    
سرايان خلق كه به چندين هنر چـون   اين نغمه. تر سازند تر و مؤثر د را جذابتعريف خو 
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بازي،   شاعري، نوازندگي، آهنگ سازي، آوازخواني، هنرپيشگي، رقاصي، تردستي، شعبده        
اند  پردازي آراسته بودند، در بين اقوام و ملل گوناگون وجود داشته گويي و داستان   داستان

اي خصوصياتي متمايز بوده، در فراز و نشيب تاريخ خلق          و بديهي است كه هر كدام دار      
ها، گوسـالرها،       ها، اسكاپ   توان به راپسوديست    اند؛ مثالً مي    خود سرنوشتي متفاوت يافته   

  . ها، اسكالدها، ترابادورها، تراوررها، ژانگلورها اشاره كرد پواسي
د كـه اشـعار     شـ   گـردي گفتـه مـي       ها در يونان قديم، به خنيـاگران دوره           راپسوديست

هـاي    اين اشعار حماسي تلفيقي بودنـد از سـروده        . خواندند  حماسي را با ساز و آواز مي      
حفظ شدة شاعران ديگر و قطعاتي از نظم و نثر كه در اوج شـور و وجـد بـه صـورت                      

سـرايي كـه       دربـارة بديهـه    هـاوزر   آرنولد. گشت   جاري مي  »راپسود خوان «بداهه بر زبان    
دهـد،    هـا را نيـز تـشكيل مـي          ها و عاشيق    لق و از جمله اوزان    بخشي از هنر خنياگران خ    

هـاي قـومي را بـر     سازي يك خواننـدة ترانـه   اشتباه است اگر بخواهيم بديهه« :نويسد مي
لوحانـه و خودانگيختـه بپنـداريم؛ چنـين نيـست؛ زيـرا        سـاده  روي هم اصـيل و تمامـاً  

وار، صـفات و      ونـه هـاي ثابـت، موضـوع سـنتي، عبـارات نم            سازي شامل فرمـول     بديهه
هـاي پيوسـته، آغازهـا و         هاي ذهنـي پايـدار، تكرارهـا و نقـل قـول             تشبيهات و صورت  

. شـود   هـا ناشـي مـي       سـازي از همـين      خصلت ويـژة بديهـه    . شود  هاي قالبي نيز مي     پايان
هـاي ثـابتي حركـت        ترين آواز قومي با شكل      هاي قهرماني و ساده     ترين حماسه   هنرمندانه

   ».گيرند اي بهره مي  وسايل حاضر و آمادهكنند و از مجموعه مي
 از  اديـسه  و   ايليادهاي    اند كه منظومه     را راپسوديت دانسته   هومربعضي از پژوهندگان    

خوانـده،    هايش از جـايي بـه جـايي مـي          گردآوري شعرهايي كه وي در جريان مسافرت      
ونـاني  دبـي ي  قبل از قرن ششم ميالدي هيچ اثـر ا        «ويل دورانت   به نوشتة   . اند  فراهم آمده 

اساساً، رامشگري در آن سرزمين سنتي اساطيري بوده و          ».جدا از موسيقي وجود نداشت    
خواني بوده كـه نواهـاي چـنگش           شاعر و نوازنده و نغمه     »ئوس  اورفه«بنابر همان سنت،    

ئوس   غير از اورفه  . كرده است   حتي حيوانات درنده و نباتات و جمادات را نيز افسون مي          
ه دختران زئوس و هر كدام نمايندة هنرهايي چون شعر، كمدي، تـراژدي،             ها ك   »موسا«از  

  . توان ياد كرد اند، مي رقص، ترانه و نوحه بوده
ها خنياگران و شاعران و نقاالن آنگلوساكـسني و پاسـداران درخـور احتـرام                   اسكاپ
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شـراف  هـاي ا    بعضي از آنان وابسته به دربار و كاخ       . ادبيات شفاهي انگلستان قديم بودند    
  . گذراندند گردي روزگار مي بودند، اما اكثرشان به دوره

اي يـك تـاره       گوسالرها در بين اسالوهاي جنوبي به نوازندگان گوسل، كه كمانچـه          
هـاي شـفاهي خلـق گفتـه          گرد اجراكنندة حماسـه     اي دوره   بوده، و نيز به خنياگران حرفه     

اغلـب آنهـا غيـر از       . رود  ر مي شود كه تاريخ موجوديتشان از قرن چهارم ميالدي فرات          مي
هنـوز هـم بـه      . انـد   سـروده   نوازندگي و خوانندگي و نقالي، شعرهاي حماسـي نيـز مـي           

خـصوص در بوسـني، صربـستان و مقدونيـه           بازماندگان گوسالرها در يوگـسالوي، بـه      
  . اين خنياگران، حافظان سنت حماسي شفاهي هستند. خوريم برمي
گرد مسلمان سـرزمين بوسـني بودنـد كـه             و دوره  اي  خوانان حرفه   ها منظومه   »پواسي«

گفتني است كه گوسالرهاي    . پذيرفت  شان بيشتر از فرهنگ ترك تأثير مي        سنت خنياگري 
  . كردند ها طنبورنوازي مي كه پواسي نواختند، حال آن مسيحي گوسل مي

راف ها سرايندگان و نوازندگان اسكانديناويايي، غالباً وابسته به دربـار و اشـ          »اسكالد«
هاي نهم و دهم ميالدي بود و از سدة يازدهم            دوران شكوفايي هنر اسكالدها سده    . بودند

  . به بعد، به سبب رواج ادبيات مكتوب، هنر شفاهي آنها راه انحطاط و فراموشي پيمود
هاي دوازدهم تا چهـاردهم دورة شـكوفايي و           سده. ها شاعران بزمي بودند   »ترابادور«

سرودهاي ترابادورها بر آثار شـاعران      . رود  شمار مي   نسة جنوبي به  يابي آنها در فرا     شهرت
  .  و شعر عاميانة اروپا تأثير فراوان نهاده استپترارك و دانتهو نويسندگاني چون 

زمـان بـا ترابادورهـا     خـصوص در پيكـاردي و هـم     ها در شمال فرانسه و به     »تراورر«
  . كردند پردازي مي سرايندگي، نوازندگي و داستان

ها و هنرپيشگان روم باستان بودنـد كـه از پـيش از قـرن                 ها، اخالف دلقك    »انگولرژ«
هـاي مـردم و       هفتم در فرانسه به كار خوانندگي و نوازندگي و هنرنمـايي در بـين تـوده               

هاي اعيان و اشراف اشتغال داشتند، در قرن سيزدهم به اوج محبوبيت خود رسيدند                كاخ
ا كه ژانگولرها سيار بودند، نقش درخـور تـوجهي در           ج از آن . و سپس راه زوال پيمودند    

  . انتشار اشكال گوناگون ادبيات و هنر در اروپاي غربي ايفا كردند
 »موسيقي سنتي آفريقاي سـياه    «، هنرشناس آفريقايي، در مقالة خود با عنوان         انوبلينگا

دسـت   گـو بـه     هنگام بحث از انواع اصلي موسيقي آفريقايي، وصفي از خنياگران دسـتان           
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كـه    آواز داستاني، به دليـل آن     «:  هاي آذربايجان است    ها و عاشيق    دهد كه يادآور اوزان     مي
در آن شعر و موسيقي مانند دو رقيب، اما براي بيان مفهوم واحد، با تمام قدرت تـالش                  

هـا يـا      ايـن قطعـات معمـوالً قـصه       . كنند، بسيار رايج و با اقبال عامـه مواجـه اسـت             مي
شوند و در آنهـا شـعر و موسـيقي جـاي              د كه با ابيات آهنگين بيان مي      هايي هستن   افسانه

   ».كنند خود را به تناوب و با هماهنگي خاصي عوض مي

  ب ـ گوسان

رسـيم    بعد از اين مقدمات، به گوسان ارمني، مگوساني گرجي و گوسان پهلوي مـي             
 تلفـظ بـا اوزان   رسد از نظـر    گوسان كه به نظر مي    . اند   با هم مرتبط   شناسي قومكه از نظر    

همانندي و حتي پيوند داشته باشد، در لغت ارمني به معناي خواننده و نوازنده و دلقـك                 
نگـار ارمنـي قـرن پـنجم،      ، تـاريخ موسي خورني. و هنرپيشة مرد و زن به كار رفته است 

دانـشمندان معاصـر ارمنـي      . دهـد   پردازان خلق به دست مي      اطالعات جالبي دربارة نغمه   
كـه    رسـانند؛ چنـان     هاي پيش از ميالد مي      زن را تا سده   ) طنبور(هاي تمبوق  سابقة گوسان 

هاي چهارم تـا اول   نويسند كه در سده ـ مي1963نويسندگان تاريخ خلق ارمني ـ ايروان  
هـاي عاميانـه ارمنـي ـ حماسـه ـ در حـال         پيش از ميالد، و نيـز در ادوار بعـدي، رمـان   

ها براساس حوادث روي داده در ارمنـستان،         انها و گوس    ويباسان. شدن و تكامل بود     غني
سازي بـديع     آميزي و صحنه    اي، با رنگ    هايي با مضمون حماسي، تاريخي، افسانه       منظومه

  . پرداختند مي
، گوسان ارمني را مشتق از گوسان پهلوي و نيز نام يك خنياگر و          آكادميسين آجاريان 

 ديگر ارمني، ضمن تأييـد نظـر        ، دانشمند آقايان. م. همچنين يك آلت طرب دانسته است     
نيـز  مـاري بـويس     .  واژة مگوساني گرجي را مشتق از اين كلمـه دانـسته اسـت             آجاريان

گوسان ارمني را برگرفته از گوسان پهلوي و مگوسـان گرجـي را بـر گرفتـه از گوسـان            
اين كلمة پهلوي به شـكل كوسـان و گوسـان وارد زبـان و ادبيـات                 . ارمني دانسته است  

دان و     و بـه معنـاي موسـيقي       1 را پـارتي     اين كلمـه   دكتر محمد معين  . ستفارسي شده ا  
                                                                                                                   
1.Gwsən  
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 و چنـد فرهنـگ ديگـر آن را نـوعي از             برهـان قـاطع   در فرهنـگ    . خنياگر دانسته است  
. انـد   نواز در زمان يكي از پادشاهان قديم دانـسته          خوانندگي و نيز نام شخصي نايي و ني       

  : استكار رفته  بهويس و رامينهمين واژه چندبار در 
  

  شهنشه گفت با كوسان نايي
  نشسته گرد رامينش برابر

  سرودي گفت كوسان نوآيين
 

  زهي شايسته كوسان سرايي 
  به پيش رام كوسان نواگر

  دراوپوشيده حال ويس ورامين
 

 كه در اوايل قرن ششم هجـري تـأليف شـده نيـز ايـن               التواريخ و القصص     مجمل در
  :كلمه به معني رامشگر آمده است

گرفـت و كـس را هـيچ رنـج و سـتوه               همواره از احوال جهان خبر مي     ... م گور بهرا«
پس بفرمود تا بـه ملـك هنـدوان         . نيافت جز آنك مردمان بي رامشگر شراب خوردندي       

بـه زبـان پهلـوي      ) گوسـان (خواسـتند و كوسـان    ) گوسان(نامه نوشتند و از وي كوسان       
و لوريان كـه هنـوز      . د؛ زن و مرد   پس از هندوان دوازده هزار مطرب بيامدن      . خنيانگر بود 

و ايشان را ساز و چهارپا داد تا رايگان پيش اندك مـردم رامـشي               . بجايند از نژاد ايشانند   
 »خواندن بهرام گور لوريـان را     «گمان فصل      بي التواريخ  مجمل منبع اصلي نوشته     »....كنند
ه شنگل، شـاه هنـد،   يافتن از كمبود رامشگر، ب بهرام گور بعد از آگاهي   .  است شاهنامهدر  

  :خواهد كه نويسد و از وي مي نامه مي
  ...از آن لوريان برگزين ده هزار        نر و ماده بر زخم بربط سوار

بهرام به هـر كـدام از لوريـان گـاوي و     . آورد شنگل هم درخواست او را به جاي مي  
دهد تا كشاورزي كننـد و در عـين حـال پـيش درويـشان بـه رامـشگري نيـز                       خري مي 
خورنـد و تنهـا خـر برايـشان           اما لوريان كه كشاورز نبودند، گاو و گندم را مي         . بپردازند

  . كنند گردي مي نهند و با رود و بربط دوره ماند و به دستور بهرام، بنه بر خر مي مي
  جوي همي گردد اندر جهان چاره)        بهرام(گفتار اوي  كنون لوري از پاك

آمـده  ... چي، قرچـي، چينگانـه و       بند، قرشمال، غره    رباللوري به معني لولي، كولي، غ     
  :اند هاي لغت توضيحاتي از اين قبيل دربارة آن نوشته است و در كتاب
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. هـا پيـشه ايـشان باشـد      اي است كـه بـازي گرمـي و سـرائيدن بـه كوچـه                نام طايفه 
  . ...كولي... در هند ايشان را كاولي گويند و در ايران... ها سرودگوي وگداي كوچه

انـد و در هـر جـا بـه نـامي              ، كولين را كه در آسيا و اروپا پراكنـده         يوسف رمضانف 
او ضـمن   . دانـد   انـد، مـي     ها، كه لوريان نيز ناميده شـده        شوند، اخالف گوسان    خوانده مي 

ها و كالً خنياگران در قرون وسطي و حتـي ادوار اخيـر،       يادآوري اين حقيقت كه عاشيق    
هـاي آذربايجـان و       رسد كه عاشـيق     اند، به اين نتيجه مي      دهش  مطرب و چينگانه ناميده مي    

  . ارمنستان اخالف كوليان اوليه هستند
آيـد و بـا بـرآوردن         نواز مازندراني نيز كـه بـه دربـار كيكـاووس مـي              آن رامشگر بربط  

 و توصيف مازندران، كاووس را بـه فكـر لشكركـشي بـه آن سـرزمين                 »مازندراني سرود «
اي كه يادآور داستان رودكـي و نـصربن     صحنهـ گوسان بوده است  گمان يك اندازد، بي مي

داستان از اين قرار اسـت كـه سـران لـشكر و     .  استچهار مقاله عروضياحمد ساماني در   
مهتران ملك كه از توقف طوالني امير ساماني در بادغيس و هري و دوري از بخـارا ملـول       

نبض اميـر بگرفتـه بـود و مـزاج او           «ه  شوند و رودكي ك     دامان رودكي مي    به  اند، دست   گشته
... اي بگفـت و     روي به نظم آورد و قصيده     ] پس[بشناخته، دانست كه به نثر با او درنگيرد،         

  :چون مطربان فرود داشتند، او چنگ برگرفت و در پردة عشاق اين قصيده آغاز كرد
  بوي جوي موليان آيد همي
  مير سروست و بخارا بوستان

 

  ... هميياد يار مهربان آيد 
  سرو سوي بوستان آيد همي

 
چون رودكي بدين بيت رسيد، امير چنان منفعل گـشت كـه از تخـت فـرود آمـد و                    

  »....موزه پاي در ركاب جنگ نوبتي آورد و روي به بخارا نهاد بي
 دربـارة پيونـد شـعر و موسـيقي در دوران        احوال و اشـعار رودكـي     سعيد نفيسي در    

  :مناسبت نيست لبي دارد كه نقلش در اينجا بيگيري شعر فارسي، اشاره جا اوج
در زمان پيشين، و بيشتر در قرن چهارم و پنجم، معمـول بـوده اسـت كـه شـعراي                    «

انـد و هـر قـصيدة ايـشان           كـرده   بزرگ ايران شعر خويش را با موسيقي همواره توأم مي         
هاي موسيقي خوانده شـود و بـه همـين دليـل شـاعر بـزرگ                  بايست در يكي از پرده      مي

همواره آن كس بوده است كه در اين صناعت دست داشـته باشـد و يكـي از سـازها را                     
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بـود و طبيعـت، ايـن الزمـة           بنوازد و آواز دلفريب داشته باشد و اگر از آواز بي بهره مي            
بايست كسي را بـه اسـم راوي داشـته باشـد كـه در                 كرد، مي   شاعري را از وي دريغ مي     

و نيز ممكن بود كـه شـاعر        . ه بود، به آواز بخواند    مجالس پادشاهان اشعاري را كه سرود     
مردي محتشم بوده است و از شئون وي بيرون بود كه شعر خويش را خود بخوانـد، يـا                

توانسته است اشعار بسيار خويش را به ياد بسپارد و چون ضبط اشـعار              كه شاعر نمي   اين
ته، بـه خـدمت     در دواوين هنوز چندان معمول نبوده است، كس را به حفظي قوي داشـ             

  »....گرفته است تا اشعار وي در ذهن او محفوظ و مضبوط بماند خود مي
شده در سدة سوم هجـري    ـ تأليف االخبار عيون هم خبري از كوب عبدالحسين زرين

  :سازي قصه و طنبور است دهندة همراهي و هم ـ نقل كرده است كه نشان
بـا ايـن تيمـار بايـد     «:  گفت آورد و مي انگيز، طنبوري از آستين بر مي هاي غم گوي كهن، در شهر مرو، پس از نقل قصه    يك افسانه «

  ».آورد و سپس به نغمة طنبور شور از حاضران بر مي» اندكي شادي

  ج ـ اوزان

ها متأسفانه اطالعات مكتوب و مستندي در دسـت نـداريم، امـا               دربارة گذشتة اوزان  
هـاي تـرك رامـشگري        ون و اردوگـاه   توان گفت كه آنها در قصرهاي فرمانروايان هـ          مي
قورقود در مقام يك اوزان حاكي از وجود يـك سـنت           حرمت و اعتبار دده     . اند  كرده  نمي

اي كـالن و كهـن         نيز نـشان از پـشتوانه      دده قورقود ديرپا است و ساخت و بافت كتاب        
  . دارد

 چون اند و شكل سابق آن را نيز بعضي اوزان را بعضي بسيارگو و سخنور معني كرده    
 تركـي دانـسته،     UZ، اسـم فاعـل از ريـشة اوز          )بر وزن سوزان  ( اوزان   طهماسب. ح. م

كننده، يعني شاعري كه مصراع را با مصراع، قافيـه را بـا               اند كه اوزان يعني هماهنگ      گفته
گويي است كه تم و       اوزان داستان : سازد  كند و اضافه مي     قافيه و بند را با بند هماهنگ مي       

كنـد و هنرمنـدي اسـت كـه موسـيقي و              ودها و شعر و نثر را همساز مي       ها و اپيز    صحنه
  . كند نوا مي رقص و شعر و آواز را با يكديگر هم

ها در ادوار گوناگون مراحلي از نمو را پشت سر نهاده، پـا بـه پـاي رشـد                     هنر اوزان 
هـاي نـويني      نيروهاي توليدي و توسعة زندگي اجتماعي، از نظر شكل و محتوا ويژگـي            
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خـصوص در   اي بوده و به كه گفتيم، هنري چندجنبه   ها چنان   هنر اوزان .  كرده است  كسب
هاي ابتدايي، اوزان يگانه هنرمندي بوده كه خلـق را بـا انـواع هنرهـا                  هاي جماعت   دوره

كرده است؛ ليكن با گذشت زمان هنرهـاي زيـادي چـون نوازنـدگي، نقـالي،               سرگرم مي 
  . اند شده و هر كدام راه خود گرفتههنرپيشگي از بطن اين هنر واحد زاده 

رود و بـه      اي مـي  »اوبـه «اي به   »اوبه«هاي گذشته دده قورقود است كه از          نمونة اوزان 
هـاي قهرمانـان خلـق را     خواند، رشـادت  زند، نغمه مي   تناسب شرايط و احوال قوپوز مي     

اي خيـرش   گذارد، دع   اند نام مي    سرايد، بر جواناني كه شايستگي و دالوري نشان داده          مي
گـشايد و در      انگيزد، گره از كارهاي فروبسته مي       كند، شور برمي    را بدرقة راه دالوران مي    

  . كند هاي خوشي و گرفتاري مردم شركت مي تمام لحظه
هـاي زيـادي      بودن و پيوند تنگاتنگ داشتن با مـردم، آگـاهي           گرد  اوزان به سبب دوره   

كـه دلـدادگان و مـادران و          اندهـد؛ چنـ     كند و از هر جا و هر كـس خبـر مـي              كسب مي 
رفتـه خـود را از او         غربـت   خواهران، سراغ نامزدان و فرزنـدان و بـرادران و عزيـزان بـه             

 سـراغ   »بيـرك « هاي دده قورقود، خواهر كوچك      مثالً در دستان سوم از دستان     . گيرند  مي
  :گويد بركرده، چنين مي ، كه لباس اوزان به»بيرك«اش را از خود  گشته رادر گم

  اي،  اي اوزان كه كوه سياه مقابل را پشت سر گذاشتهآه«
  نام رو در رو نيامدي ؟»بيرك«با دالوري 

  تو كه از رودهاي خروشان گذشتي
  نام رو در رو نيامدي ؟ »بيرك«با دالوري 

  آيي تو كه از شهرهاي بزرگ مي
  نام رو در رو نيامدي ؟ »بيرك«با دالوري 
  »....ه ؟اي، مگرن تو او را ديده! آهاي اوزان

دده قورقود در پرتو موقعيت واالي اوزان در ميان قبايل ترك به مقـام اوليـا رسـيده                  
بامـسي  « ، بـراي  » بيجـان   باي«، دختر   »بانوي چيچك «كه وقتي به خواستگاري       بود؛ چنان 

دده در  . كشد كه دده را شـقه كنـد         ، برادر دختر، شمشير مي    »دلي قوچار «رود،     مي »بيرك
 دسـت قوچـار در هـوا        » تعـالي   فرمـان حـق   «و بـه     »!دستت بخشكد « : گويد  اين حال مي  

كـه در   طـوري   شود، به   در سنت اوغوز حتي دشمن قوپوز به دست كشته نمي         . خشكد  مي
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ــ كـه او را        را »سـگرك «خواهد بـرادرش       شمشير كشيده، مي   »اگرك«دستان دهم وقتي    
، دسـتش در هـوا   بينـد  كـه قوپـوز را در دسـت او مـي     شناسد ـ بكشد، به محض آن  نمي

اگـر  .  تو را نزدم   »قورقورد«ام    به حرمت قوپوز دده   ! اي كافر «: گويد  شود و مي    خشك مي 
  ».كردم ات مي شقه قوپوز به دست نداشتي، سوگند به سر آقايم كه دو

گرفت؛   گمان از موقع و مقام خاص اوزان در ميان مردم سرچشمه مي             اين احترام، بي  
ها عليه ستم و زور و       ردم حضور داشت، در مبارزات توده     چراكه اوزان هميشه در ميان م     

هـا و دردهـا،       رزميـد و سـاز و آوازش بـا شـادي            قلدري و تجاوز دوش به دوششان مي      
آرزوهـا و احـساسات و      . هاي همگان پيوند واقعي و ملموس داشت        ها و ناكامي    كاميابي

هـايي كـه    ا و ترانـه هـ  شد و در سروده عشق و كين و نيازهاي مردم بر زبان او جاري مي   
  . گشت خواند، خاطرة قهرماني دالوران و سرافرازان قبايل منعكس و جاودانه مي مي

حرمتـي كـه ايـن     «: كنـد   گيري مي   ، در پايان مقالة خود چنين نتيجه      اف  اسرافيل عباس 
دهد كه آنهـا راه        از آن برخوردارند، نشان مي     دده قورقود هنرمندان خلق در آثاري چون      

هـاي آذربايجـان و    ها، در ميان خلـق  اند و بعد از قرن كامل درازي را پيموده   پيشرفت و ت  
  . »اند ارمني نام عاشيق گرفته

  د ـ عاشيق

تـدريج و درحـدود       شد، بـه    چي، يانشاق، وارساق و دده نيز ناميده مي         اوزان كه اوزان  
و عاشيق، شاعر ساز و شاعر خلق كه باخـشي          . دهد  قرن نهم هجري، جاي به عاشيق مي      

در (، مانـاس چـي      )در قزاقـستان  (، آكين و باكـسي      )در ازبكستان و تركمنستان   (باغشي  
شود،  نيز ناميده مي) ها در بين قاراقالپاق(و ژيرائوس ) در تاجيكستان(، حافظ  )قرقيزستان

. يافتـة قوپـوز اوزان اسـت        رود و سـاز او تكامـل        در حقيقت خلف اوزان به شـمار مـي        
شـان گنجينـة      مانده از دده قورقود، فرزانگاني هستند كـه سـينه         ها نيز، به سنت باز      عاشيق
  . هاي خلق است ها و نغمه افسانه هاي حماسي و عاشقانه،  داستان

هـا    رود، در عروسي     عاشيق، ساز به دست از دهي به دهي مي         « زاده  قاسم. فبه قول   
د و با خواندن سراي زند، نغمه و داستان مي جويد، ساز مي ها شركت مي   ها و آيين    و جشن 
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. كنـد   شعرهاي ليريك، احساسات نجيبانه و انساني به روح و اخـالق خلـق تلقـين مـي                
جوشـد،    او با خلـق خـود در هـم مـي          . عاشيق با تمام وجود خود به خلق وابسته است        

  ».كشد شود و همراه او نفس مي شريك غم و شادي او مي
 را »سـليمان ستالـسكي  « هاي معاصر داغستان بـه نـام     يكي از عاشيق   ماكسيم گوركي 

گـذار مكتـب نـوين موسـيقي      ، بنيـان عزيزحـاجي بيگـوف  نامـد و    قرن بيستم مـي   هومر
 از زبان عاشيق    جعفر جبارلي داند و     ها را خالقيت خود خلق مي       آذربايجاني، هنر عاشيق  

سـرحلقة  ) 1821 -1926 (عاشـيق علـي عـسگر      ».مـن عاشـيقم، مـن خلقـم       «:  گويد  مي
 اين پرسش كه عاشيق كيست و در ميان خلق چگونه بايد باشـد،              به  هاي معاصر،     عاشيق

  :دهد چنين پاسخ مي
  هر آن كه عاشيق شود و ترك وطن گويد  عاشيق اولوب ترك وطن اوالنين

  بايد از ازل پركمال باشد  ازل باشدان پركمالي گركدير
  دان باشد در نشست و برخاست آداب  اوتوروب دورماقدا ادبين بيله

  از علم و معرفت پربهره باشد  يندن دولو گركديرمعرفت علم
  ها آموزد از حقيقت به خلق نكته  خالقا حقيقتدن مطلب قانديرا

  نفس را بسوزاد و شيطان را بتاراند  شيطاني ئولدوره، نفسي يانديرا
  ميان مردم پاكيزه نشيند و پاك برخيزد  ائل ايچينده پاك اوتورا پاك دورا

  صدا باشد و از اين گذشته، خوش  ركدير داليسنجا خوش صدالي گ
  

  آنهـا عـالوه  . ها از عوامل عمده آفرينش، حفظ و اشاعة ادبيات شفاهي هستند    عاشيق
هـاي عاشـقانه و       هـا و تعريـف و اجـراي داسـتان          بر خواندن و نواختن اشعار و آهنـگ       

 و دستان   سازند و داستان    سرايند، آهنگ مي    پهلواني مانده از گذشتگان، خود نيز شعر مي       
  . ها در يك سطح و مرتبت نيستند بديهي است كه همه عاشيق. پردازند مي

  : توان تقسيم كرد آنان را به طور كلي به دو دسته مي
  هاي خالق و استاد، عاشيق. 1
  .اي و ايفاگر هاي حرفه عاشيق. 2

و سـازند     آهنگ مـي    پردازند،    سرايند، داستان مي    هاي ردة اول شعرهاي نغز مي       عاشيق
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بعـضي از ايـن   . كننـد   هاي خود و آثار گذشتگان را با مهارت ايفا مـي            ها و ساخته    سروده
هاي   عاشيق. اند  سرايند و از قابليت نوازندگي و خوانندگي محروم         ها فقط شعر مي     عاشيق
هاي استاد را از بر كرده، هنر عاشيقي را فرا گرفتـه،              هاي عاشيق   اي اشعار و داستان     حرفه

داشتن صداي خوب و آشنايي بـا       . بخشند  دم را حالوت و حرارت مي     مجالس شادي مر  
نـوازي از عوامـل       گردانـي و چيرگـي در سـاز         هاي عاشيقي و فوت و فن مجلـس         آهنگ

  . هايي است موفقيت و محبوبيت چنين عاشيق
هـاي تـرك       تفاوت بين خنياگران خالق و ازبرخوان در بين خلـق          به نيز   »ژيرمونسكي«

 و بـه    »شـاعر «هـا بـه خنيـاگران خـالق           به نوشتة او ازبـك    . كرده است آسياي ميانه اشاره    
هاي قرقيزي را هم بـه دو   »ماناس چي«. گويند  مي »باخشي« و   »باغشي«خنياگران ازبرخوان   

و يرچـو  )  به معني افسانة حماسي يا افسانة پريان  »جوموك«مأخوذ از    (»جومو كچو «دستة  
خـوان    ترانـه (ده و آنهـا را بـه ترتيـب بـا آئـدها              تقسيم كـر  )  به معني ترانه   »ير«مأخوذ از   (

  . داند شدني مي هاي يونان قديم مقايسه  )برخوان از(و راپسوديست ) سراي خالق بديهه
ها و اسالف اوزانـشان در آذربايجـان، غيـر از انـواع               دستاورد خالقيت هنري عاشيق   

 چـون دوبيتـي،      آهنگ ساز و عاشيقي    72ها كه از آنها بحث خواهد شد، بيش از            سروده
اسـت كـه سـينه بـه     ... تئل، گرايلي، كرمي، يانيق كرم و      دلغم، يورت يئر، مخمس، ساري    

اي بـسا نواهـا كـه جـزو           سينه به زمان ما رسيده و ثبت و ضبط و تدوين شده است، و               
ايـن  . انـد   روند و دسـتخوش فراموشـي و نـابودي شـده            هاي معنوي به شمار مي      گنجينه
هـا و     ماجراها، اضطراب   ها، در سلسله     وضعيت قهرمانان داستان   ها و نواها برحسب     آهنگ
  . شود هايشان نواخته مي ها و قهرماني هاي آنها و هنرنمايي هيجان

شعر عاشيق انواع بسيار دارد كه همه بر اساس اوزان هجـايي كـه بـا سـاختار زبـان                    
 گرايلـي،   تـوان از قوشـما،      تركي تناسب و هماهنگي دارد، سروده شده است؛ مـثالً مـي           

تجنيس، جيغالي تجنيس، دئيشمه، باغالما، اوسـتادنامه، قيفيـل بنـد، دوداق ديمـز، ديـل                
  . ترپنمز، ديواني، مخمس، جيغالي مخمس، باياتي، و حربه زوربا نام برد

ورزد و    واژة عاشيق به نظر بعضي از فولكلورشناسان به معني كسي است كه عشق مـي              
عاشيقي ليريكاي عاشقانه است؛ عـشقي كـه قلمـرواش از           ماية آفرينندگي     جان. بازد  دل مي 

عاشيقان حق، بـه بـاور      . شود  عالم ملموس و مادي تا جهان روحاني و عرفاني گسترده مي          
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عوام، عاشيقاني بودند كه استعداد شاعري را در عالم رويا از يك پير يا ولي دريافت كرده،                 
از زبانـشان برداشـته شـده و شـعر بـر           در پرتو توجه و كرامت آنها، طبع موزون يافته، بند           

آنان بعد از نوشيدن بادة عشق و مشاهدة خيال دوست بـه مقـام              . زبانشان جاري گشته بود   
سـواد،   اي است كـه از يـك نـانواي فقيـر و بـي       يادآور افسانهـشدند   عاشيق حق نايل مي

: انـد   ختههـا بعـد سـا        ظـاهراً قـرن    كـوب   عبدالحسين زريـن  سازد كه به نظر       الغيبي مي  لسان
احتمال هست كه اين روايت يـك صـورت تـازه باشـد از آنچـه بـراي بابـا طـاهر لـر و              «

بـا  .... دل كه در يك شب دانشمندي شد عربي زبـان      اند و براي آن ساده      كوهي نقل كرده   بابا
هاي بسياري هست به اوقاتي كه در مدرسه گذرانـده اسـت         اين همه در آثار حافظ اشارت     

بوده كه توانسته است طـي يـك        ) حافظ( درباره سخن وي     نامه  اباعج. براي كسب دانش  
گذشـته اسـت و در       هاي عرب مي    كه اوقاتش در تجسس ديوان      افسانه از يك حافظ قرآن،      

هاي ادب، يك عامي درس نخوانده بسازد كه به اعجاز پاكان غيبي علم لـدني       مطالعة كتاب 
زحمت درس و مكتب به حـافظ         اند بي  جويان خواسته   اين علم لدني كه افسانه    . يافته است 

حديث درخت معرفت است و آب حيات       . منسوب بدارند، يك رؤياي قديم انساني است      
  ».كه آرزويي است كهنه و به شرق و اسالميان هم اختصاص ندارد

شناس معروف مجار، كه در اوايل نيمة دوم قـرن نـوزدهم، در لبـاس                  ترك »وامبري«
هـا اشـاره      ت كرده، به وجود باور مشابهي در ميان تركمن        درويشي، آسياي ميانه را سياح    

آور تركمن نيز در پرتو عنايت پاكـان و            شاعر نام  »قلي  مختوم«بنا به باور آنها     . كرده است 
  :نويسد وامبري مي. پارسايان، طبع شاعري يافته است

مـرد  ها در هم آميخته ـ   وبيش با افسانه قلي را ـ كه شرح حالش كم  ها مختوم تركمن«
كه در حقيقت در مدارس     ( اند كه بدون ديدن خيوه و بخارا          اي معرفي كرده    خارق العاده 

بر اثر يك الهام غيبي به تمام علوم آگاهي و احاطه پيـدا كـرده           ) آن شهرها تحصيل كرده   
برد، در عالم رؤيا بـه        قلي را روزي، در حالي كه بر پشت اسب خوابش مي            مختوم. است

. كننـد  سالم و اوليا و اتقيا كه در مكه تـشكيل يافتـه بـوده، منتقـل مـي      انجمني از پيامبر ا   
در ايـن حـال   . انـدازد  اي به آن جمع خجسته مي     قلي غرق حيرت، نگاه محجوبانه      مختوم

رود، پيغمبـر     پـيش مـي   . خوانـد    او را پيش مـي     »عمر«. بيند  ها را مي     حامي تركمن  »عمر«
قلـي در حـال از خـواب          مخــتوم . زند  ياش م   كند و تلنگري بر پيشاني      دعاي خيرش مي  
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. شـود   از همين لحظه به بعد اشعار لطيف و دلپذير بر زبـانش جـاري مـي               . شود  بيدار مي 
  ».دانند ترين تراوشات مخيلة بشري مي ترين و پرمعني هاي او را فصيح ها سروده تركمن

ن بـادة   هاي شـفاهي، كـه بـا خـورد          مانند بعضي از قهرمانان داستان      كوراوغلو هم به  «
هـزار  (گـول   اند، با خوردن سه حباب از رود ارس ـ كـه از بـين    عشق طبع شاعري يافته

  . يابد سرچشمه گرفته ـ استعداد شاعري و نوازندگي مي) بركه
هـايش را بـه       كنـد و سـروده      سـرايي مـي     سرايد؛ بديهه   نويسد، مي   عاشيق شعر را نمي   

  . ناپذير است سيقي جداييشعر عاشيق از مو. خواند همراهي ساز و با آواز مي
آورنـد، در جريـان       هاي عاشيق كه معموالً تخلص خود را در پايـان آنهـا مـي               سروده

هاي مسير رودخانه تـراش و صـيقل          سنگ  گرديدن از زبان به سينه و بر عكس، مثل قلوه         
خلق در برابر سـرايندگان خـود نقـش پاالينـده، پيراينـده و              . يابند  خورند و تغيير مي     مي

شود، در بوتة     هر قوشمايي كه او نپسندد، خواه ناخواه تكرار نمي        . دهنده را دارد    پرداخت
چـه قابليـت مانـدن داشـته باشـد، در            رود؛ امـا آن     افتد و بنابراين از بين مي       فراموشي مي 

. گيـرد   جريان تكرارشدن، در معرض حك و اصالح و تجديد نظر و بازسازي قـرار مـي               
وقتـي بـه اعمـاق قـرون نظـر          :  فاهي خلق آذربايجـان   ادبيات ش بهقول نويسندگان كتاب    

هاي كالسيكمان از زمان قرباني ـ كه در اوايـل    بينيم كه اشعار همة عاشيق اندازيم، مي مي
طورشفاهي در حافظة خلق زنـدگي كـرده و    زيسته ـ به بعد، به  قرن شانزدهم ميالدي مي

 قرن بـه زمـان مـا رسـيده          در جريان گرديدن از مجلس به مجلس، زبان به زبان، قرن به           
هـا و مـردم       اين شعرها نوشته و چاپ نشده، بلكه فقط در زبـان و سـينة عاشـيق               . است
هاي ديگـر خالقيـت خلـق ـ كـه       همين شعرها در طي اين مدت، مانند نمونه. اند زيسته

تخلص و امضاي آفرينندگان خود را ندارند ـ از نظر فرم و محتوا دسـتخوش تغييراتـي    
  . اند ل و آرزوهاي خلق و عاشيقان خلق حافظ خود آغشته شدهشده و به آما

از اين روست كه هر شعر عاشيقي، كه در طي اعصار مجـالس خلـق را آراسـته، بـا                    
وجود ذكر تخلص سرايندة خود در بند آخر، به مثابة مال عمومي خلق زيـسته و رشـد                  

ر ادبيات شـفاهي    اين درست است كه اشعار عاشيقي نسبت به ژانرهاي ديگ         . يافته است 
هـا    كمتر تغيير پذيرفته، اما در هر صورت، آثاري كه در طي چهـار، پـنج قـرن بـر زبـان                    

  ».ازمنه، دستخوش تغييراتي شده استجاري گشته، در راستاي حوادث اعصار و 
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الدين  صباح تأليف خود و روي آسمان آبي مانداي كه بر كتاب   در مقدمه  ياشار كمال 
نكات باريكي دربارة تغييرپذيري شعرهاي عاشيقي توجـه كـرده           نوشته، به    ايوب اوغلو 

از «:  گويد  اش مي    را انتخاب كرده، درباره    »قاراجا اوغالن «او براي نمونه، شعري از      . است
اي و عـصري بـه ميـل       خلق در هر ناحيه   . هاي مختلفي در دست است      اين شعر واريانت  

عر خلـق در جريـان گـردش آن از          تغييرپذيري ش . خود تغييراتي در اين شعر داده است      
تـوان ـ    شعر خلق را كمتر مـي . شدنش يك قاعده است تر زبان به زبان و زيباتر و صيقلي

. ها به هم تغيير نپذيرفتـه باشـد   شايد هم اصالً نتوان ـ يافت كه در جريان انتقال از زبان 
اقتـضاي  گيـرد، آن را بـه ميـل خـود و بـه       هر فردي يا هر استادي كه شعري را ياد مـي         

گـرد   هاي دوره ضمناً شعرهاي شاعران بزرگ ـ كه توسط عاشيق . دهد اش تغيير مي زمانه
بيني كه شعري از  مي. شود گرددـ در مناطق گوناگون به يكديگر نسبت داده مي         منتشر مي 

 پير سـلطان ابـدال و شـعري از    اووايي ـ در آناتولي مركزي به قاراجا اوغالن ـ چو كور  
دهد كـه      سپس تذكر مي   ».شود  وراووا به قاراجا اوغالن نسبت داده مي      پيرسلطان در چوك  

كــدام از شــعرهاي پيرســلطان ابــدال كــه داراي حــال و هــواي علــوي بــوده، در   هــيچ
چوكوراوواي سني مذهب به قاراجااوغالن نسبت داده نشده و فقط شعرهايي كـه تـرنم               

  :افزايد آنگاه مي. اند سجاياي عمومي انساني دارند، پذيرفته شده
آوري   من خيلي از شعرهاي پيرسلطان را در چوكوراووا به نام قاراجا اوغالن جمـع             «

از . گري باشد، برخورد نكردم     كردم، اما حتي به يك شعر كه داراي رنگ مشخص علوي          
تواند شعر شاعر بزرگ منطقة ديگـري را، اگـر موافـق              شود كه خلق نمي     اينجا معلوم مي  

 سپس، بـه جنبـة ديگـري    ».زرگ منطقة خودش نسبت بدهد    حال خود نيافت، به شاعر ب     
مردم تمام شعرهاي زيباي همـة شـاعران كوچـك و بـزرگ             «: نويسد  كند و مي    توجه مي 

وقتـي مـن    «زند كه      و مثال مي   ».دهند  ترين شاعران نسبت مي     منطقة خودشان را به بزرگ    
تمـام  . ها بـود   نام در دهات توروس بر سر زبان      » قول خليل «بچه بودم شعرهاي شاعري     

كه از كوه به دشت فرود آمدند، ضـمن قبـول تغييراتـي               شعرهاي اين شاعر به محض آن     
و نيـز در دهكـدة حـورو اوشـاغي كـه همـساية              . كم و بيش از آنِ قاراجا اوغالن شدند       

نام زندگي كرده بود كه شعرهايش در دهكـده         »قول عبدالرحمن «دهكدة ما بود، شاعري     
شدي، شـعرهاي وي      شدند، اما وقتي از آن حوالي دور مي          مي ما به نام خود وي شناخته     
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همچنين وقتي جوان بودم، شاعري به نام ابراهيم در         . كرد  به قاراجا اوغالن تعلق پيدا مي     
. سـرود  كرد كه شعرهاي خودش را به نام قاراجا اوغـالن مـي             دهكدة شابانلي زندگي مي   

 ».انـد   اند، شناخته شده    اوغالن سروده چند شاعر ديگر كه شعرها ي خود را به نام قاراجا            
 در دهـات،    1941در سـال    «:  پـردازد   و بعد به تعريف ماجرايي دربارة همين موضوع مي        

كـرد سـرودة      اي كه ادعا مـي      خوان، ترانه   در دهي از يك ترانه    . كردم  آوري مي   مرثية جمع 
يادداشـت  اي    كـه چنـين ترانـه      از ايـن  . قاراجا اوغالن است، شنيدم و آن را ثبـت كـردم          

رسـيدم،    گنجيدم و آن ترانه را به هر كس كه مي           بودم از شادي در پوست خود نمي       كرده
دست آخر وقتي آن را براي يك قاچاقچي توتون خوانـدم، از كـوره              . خواندم  برايش مي 

اين ترانه كه مال قاراجا اوغالن نيست، مال عاشيق گاوورداغي است،           «:  در رفت و گفت   
چرا بايـد ترانـة حـاجي مـال         ... هايم از زبان خود او شنيدم       گوشدو سال پيش با همين      

هـاي   بعـداً ترانـه   »هاي قاراجا اوغالن بسش نيست؟ قاراجا اوغالن شده باشد؟ مگر ترانه  
. آوري كـردم    شدند، جمع   زيادي از عاشيق حاجي را كه به قاراجا اوغالن نسبت داده مي           

كه مردم چوكوراووا بـسياري از        اين كشد و آن    گاه موضوع جالب ديگري را پيش مي       آن«
دهند و حتي در بين افـشارهاي بـين            نسبت مي  »دادال اوغلو «اشعار قاراجا اوغالن را به      

بوغا، قاراجا اوغالن خود به دادال اوغلو تبديل شده و در ساية نام او بـه زنـدگي خـود                    
هـاي   ر آرمـان خلق شعرهاي خود را دور شاعر انقالبي بزرگي كه بيـانگ        . ادامه داده است  

بعد از ايـن بـسياري از   . تنيد  هاي چوكوراووا عليه امپراتوري عثماني بود، مي        قيام تركمن 
از اين پس   . گويند  كنند، با نام دادال اوغلو سخن مي        شاعران كه در چوكوراووا ظهور مي     

شود؛ يعني وقتي شاعر بزرگي در يك عـصر         ديگر دادال اوغلو شريك قاراجا اوغالن مي      
  . »كوبد كند، مهرش را بر شعر خلق آن سامان مي اي ظهور مي و منطقه

هاي پيش از قرن شـانزدهم تقريبـاً هـيچ اطالعـي نـداريم و در مـورد                    دربارة عاشيق 
هايشان زبان به زبان به زمـان         آورترين آنها كه سروده     هاي بعد از آن هم، حتي نام        عاشيق

. توانيم هـم بـدانيم      دانيم و نمي     نمي ما رسيده، جز مشتي روايات آميخته با افسانه چيزي        
اند، چرا كه آنهـا را        توانيم رأي قطعي بدهيم كه آنها در كدام دوره زندگي كرده            حتي نمي 
حتـي شـواهد و     . هاي رسمي و حتي در قلمرو كتابـت راهـي نبـود             ها و تاريخ    در تذكره 

چـون كـرم، امـراه و       هايي    اسناد معتبري كه بتوانيم با استناد به آنها ثابت كنيم كه عاشيق           
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ادبيات زنده و جوشان خلـق در       . اند، در دست نداريم     غريب واقعاً وجود خارجي داشته    
بـسا كـه      ناخواه و اي    خواندگان، كه اغلبشان هم خواه      مهري درس   هاي ميانه مورد بي     سده

 آنها فريفتة اين پندار واهي    . كش بودند، قرار گرفته است      هاي بهره   الزاماً وابسته به قدرت   
سواد قادر به آفرينش آثـاري كـه از نظـر هنـري و ادبـي ارزشـمند و                     بودند كه خلق بي   

درخور اعتنا باشد، نيست و در نتيجه در تنگناي سنت حاكم، استعداد خود را در قلمـرو   
اما خلق، به رغم همة ناماليمات، ادبيات خود        . بردند  كار مي   ادبيات كالسيك و رسمي به    

هاي دده قورقود، كوراوغلو،      هاي گرانماية خود، چون داستان      داشت و آفريده    را پاس مي  
واسطة قلم و كاغذ پرورده  اصلي و كرم، عاشيق غريب را درطي صدها و هزارها سال بي      

  . و حفظ كرده است
 در انتقاد از روشنفكراني كه هنر و هنرمندان تودة مـردم را بـه ديـدة تحقيـر                 ياشار كمال 

او در ابتـداي مقالـة خـودش    . اسـت  نوشته »مردم، هنر، سياست « اي با عنوان    نگرند، مقاله   مي
آور خلـق تـرك كـه امـروزه           ، خنياگر نـام   )1974-1983(كند كه  عاشيق ويسل        تعريف مي 

گيـري هيـاهوي      اش در پارك گلخانة استانبول گذاشته شده اسـت، در بحبوبـة اوج              مجسمه
نامة وزارت كشور داير بـر      ، براساس بخش  1930گرايي در آن سرزمين، در حدود سال          غرب

ها از نوازندگي و حمل سازش، كه جزئي از وجودش            اينكه ساز، آلتي ارتجاعي است، مدت     
  :نويسد آمد، محروم شده بود و سپس خطاب به آن روشنفكران، چنين مي به حساب مي

توده هر چند كه گـاهي بـه        . ترين پديدآورنده، تودة مردم است      ترين و شايسته    بزرگ
خورد، و فقر و نابساماني عصرمان ناشي از اوسـت، خـونش را             رود، فريب مي    يبيراهه م 

هاست كه براساس رابطة شبان و        هم از صدها سال باز بيهوده بر زمين ريخته است، قرن          
ها را قبول دارم، اما اين حقيقت را هم نبايد از نظـر دور          من همة اين  . شود  رمه پاييده مي  

غير از تـودة مـردم چـه كـسي را           . ام نيز تودة مردم است    داشت كه آفرينندة معجزة ويتن    
سوز آمريكا ايـستادگي كنـد و سـرانجام پـوزة آن              ياراي آن بود تا در زير بمباران هستي       

توان گفت كه بخشي از تودة مردم گرفتار واپس مانـدگي و              غول را بر خاك بمالد؟ نمي     
ت و اقشار ديگر هرگـز از       اما نيروي خالقة خود را مثل طبقا      ! شود  شود، مي   توحش نمي 
از ايـن روسـت كـه       . محال است كه توده، يك سر عقيم و منحط شـود          . دهد  دست نمي 

  . يابد آفرينندگي سالم و كارسازش دوام مي
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پايان خويش را به اين نيروي         اعتماد بي  »اعتماد به خلق  «او در مقالة ديگري با عنوان       
  :دارد ساز چنين بيان مي تاريخ

ها و ترفنـدهاي آنهـايي را كـه بـه             شوند و تمام افسون     دار و آگاه مي   مردم باالخره بي  
خواهنـد آنـان را در جهـل مركـب نگـه دارنـد و بـا بـستن           مالحظة منافع خـويش مـي     
نقش بر آب  دانند،  هاي كور عليه منافع و مصالح خويش مي چشمانشان آنان را چون فيل    

هاي مترقي در هيچ جـاي        ، نظام اگر چنين نبود  . چنين است و چنين خواهد شد     . كنند  مي
اين ضرورت را بايد دريافت و بـه  . خواه هستند مردم ضرورتاً، ترقي. شد  جهان بر پا نمي   

  . پايان آنان ايمان آورد توان و خالقيت بي
هاي آذربايجاني ـ اعم از رزمي و بزمي، يا حماسي و عـشقي ـ     پردازندة همة داستان

ا اين تفاوت كه ماية بعضي از آنها چون اصلي و كـرم،  اند، ب ها بوده روي هم رفته عاشيق   
هاي   خود گرفته و در قالب خاص داستان      ) فرهنگي(شيرين و فرهاد را از مردم و محيط         

  . اند اند و بعضي ديگر را خود آفريده شفاهي بازسازي كرده
تـوان گفـت كـه در ابتـدا عاشـيقي يـك داسـتان يـا                   هايي مي   در مورد چنين داستان   

هـا در     هاي ديگر در طـي قـرن        ي از آن را ابداع و تصنيف كرده و سپس عاشيق          هاي  بخش
آميزي و حفظ و انتشار و انتقال آن از نسلي            بندي و رنگ    كردن و تذهيب و شيرازه      پرمايه

 واقـف وليـف   به قـول    . اند  اي به منطقة ديگر نقش كارساز ايفا كرده         به نسلي و از منطقه    
و اعتالي اين اثر جاودانه ـ كوراوغلوـ به سـطح يـك    داند كه در پرورش  چه كسي مي«

هـا و     ها و استعداد    اند؟ آنها الهام    ها شركت كرده    نمونة حقيقي هنري، چند نسل از عاشيق      
آفريـدة    دل  خـون   خبر از يكديگر روي هم ريخته، اثر بـه          ها و هيجانات خود را بي       قريحه

  ».اند لي تحويل دادهخود را به مثابه يك سند گرانقدر بديع از نسلي به نس
گويي عاشيقي، تلفيقي     هاي فولكلوريك آذربايجان، تحت تأثير سنت داستان        همه داستان 

هاي نظم را، كه   كند، و بخش    هاي نثر را تعريف مي      عاشيق عموماً بخش  . هستند از نظم و نثر    
 هاي قهرمان ارتباط عميـق دارد، بـا آهنگـي           ها و اضطراب    با احساسات و عواطف و هيجان     

رسـد،    هاي شورانگيز نظم مـي      عاشيق وقتي به قسمت   . خواند  متناسب و به همراهي ساز مي     
 و  »آيـد، بگـذار از سـاز كمـك بگيـريم            با سخن به بيان نمي    «با بر زبان آوردن عباراتي نظير       

   ».كند به نواختن و خواندن شروع مي«استادساز را برداشت، ببينيم چه گفت 
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كند و عاشيق كـه نـبض         موالً چند شب ادامه پيدا مي     تعريف هر داستان و دستاني مع     
شنوندگان خود را به دست دارد، با استفاده از شگردهاي خاص، اشـتياق شـنوندگان را                

شدن آنهـا،   او گاهي براي جلوگيري از خسته    . انگيزد  براي تعقيب ماجراهاي داستان برمي    
كند و بعد  نند ـ تعريف مي ما به اقتضاي حال، يك قاراوللي ـ نوعي قصة طنزآميز و لطيفه 

گاهي هم با قطع رشتة داسـتان       . دهد  از رفع خستگي آنها، باز به تعريف داستان ادامه مي         
زده را به اصـطالح سـر         انگيز شنوندگان هيجان    اي هيجان   و ناتمام گذاشتن تعريف حادثه    

در زنـدان بـه   حاال دالوران را «دارد و با گفتن جمالتي از قبيل         بزنگاه، در انتظار نگاه مي    
حـاال  «،  »حال خود رها كنيم، براي شما از كي تعريف كنم؟ از كوراوغلو در چنلـي بئـل                

خـاتون    كوراوغلو با دالوران خود در چنلي بئل بماند، به تو از كي خبر بدهم؟ از مؤمنـه                
كنجكاوي و تشنگي شـنوندگان بـراي       . پردازد  به نقل ماجراهاي ديگر مي    ... و ».در دربند 

هـاي بعـد،      ة داستان و اطالع از سرنوشت قهرمانان چنان است كـه در شـب             شنيدن ادام 
گذارند و خودشان را سر موقـع بـه مجلـس             حتي اگر ابريشمشان هم بر آتش باشد، مي       

  . رسانند عاشيق مي
  :اندازيم اكنون به چند صحنه كوراوغلوخواني در مناطق گوناگون نظر مي

زبان چنـين     هاي فارسي    در ميان تاجيك   »قورقولو« دربارة نحوة اجراي     »ييري سيپك «
  :نويسد مي

. كنـد   اي خاص راوي دوتارنواز اجـرا مـي          به شيوه  شاهنامهمانند    حماسه قورقولو را    «
زننـد و    سي نفر است، دور خنياگر حلقه مـي -شنوندگان كه تعدادشان در حدود بيست  

آمـدن،  وجد هفت، هشت ساعت بـدون وقفـه محـو اجـراي خنيـاگر، كـه در نتيجـة بـه                   
  ».شوند كند، مي سرايي نيز مي بديهه
 مجار، كه گذارش در اواسط قرن نوزدهم به خانات آسياي ميانه            »آرمينيوس وامبري «

هـا ـ    هـاي تـركمن ـ بخـشي     افتاده، در سفرنامة خود درباره سـنت شـعرخواني عاشـيق   
  :دهد اطالعات جالبي به دست مي

ا ميل دارنـد بـه قـصة پريـان و           ه  خصوص در زمستان، تركمن     فقط هنگام شب و به    «
تري دارنـد كـه آن را بـه ايـن             گذراني عالي   هاي تاريخي گوش دهند، ولي خوش       داستان

سپردن به آواز بخشي است كه بـه همراهـي            دهند و آن گوش     مشغوليت ساده ترجيح مي   
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سـراي ملـي، كـه     قلـي، حماسـه   و مالامـان يـا مختـوم   ) گـوراوغلي (دوتار اشعار قرقلـو     
  ».خواند اند، مي  را تا مقام اوليا باال بردههموطنانش او

هـاي   هاي كوراوغلو به شيوة علمي در سـال      »قل«ولي خولوفلي، نخستين گردآورندة     
بيست قرن بيستم، نيز صحنة جالب ديگري از كوراوغلوخواني را در آذربايجان توصيف             

  :كند مي
  . نمخواهيد؟ بگوييد تا برايتان تعريف ك كدام داستان را مي: عاشيق
  ها را بلدي عاشيق؟ اول تو بگو ببينم كدام داستان: مهمانان

داستان توفارقانلي عباس، داستان ابراهيم، داستان نوروز، :  وبيش بلدم  ـ من اينها را كم    
خان، داستان والـه، داسـتان      اسماعيل، داستان كرم، داستان غريب، داستان علي        داستان شاه 

 زيادخان اوغلو، داستان دلغم، داستان ريحان، داستان كشيش اوغلو، داستان طاهر، داستان
  . كوراوغلو

بو و خاصيتي بودند كه با چـشم گريـان دنبـال زن               هاي بي   ـ همه آنها يك مشت آدم     
شود؛ يا داسـتان كوراوغلـو را شـروع          بين آنها تنها دو مرد پيدا مي      . افتادند و آواره شدند   

  . اسماعيل را كن، يا شاه
هاي عاميانة آذربايجاني تا بدان پايه است كه در           ها با داستان    ع عاشيق پيوند هنر و ابدا   

هاي رومانتيك، چون اصلي و كرم، عاشيق غريب، عاشيق امـراه، عبـاس و                اغلب داستان 
  . گولگز، عاشيق قرباني، قهرمان اصلي داستان خود عاشيق است
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  1ييويراد يها اميپو  يقيموس
  2سوار لهي بيوسفيد يسع

  3يبهمن بهروز

  دهيچك
ـ  راد ة سالمت در شـبك    يها امي پ ي در اثربخش  يقي نقش موس  ي حاضر به بررس   ةمقال  ييوي

 پخش  ي مخاطبان برا  ة مورد عالق  يقين است كه موس   ي ا يپردازد و هدف اصل     مي سالمت
چه نـوع موسـيقي   شود،   ميزيم در آنها نايشتر پي بيگذارسبب تأثير سالمت كه ةاز شبك 

  و رسـانه،   يقيف شده با نظـر كارشناسـان موسـ        ي تعر يها  در زمان  ،توان  مي اياست و آ  
ـ  و آرامش به مخاطبان پخش كرد        يبخش امي را با هدف الت    يقي از موس  يقطعات ا نـه؟ بـا     ي

و اسـت    قرارگرفتـه استفاده  مورد   يا  و كتابخانه  يشيماي روش پ  ،قيت تحق يتوجه به ماه  
ـ . انـد   شده يآور ق پرسشنامه و مصاحبه جمع    ياطالعات الزم از طر    ـ  ا ي آمـار  ةجامع ن ي

ـ و د نظرهـا    كـه    انـد    و رسـانه   يقي موس ةق مخاطبان و كارشناسان حوز    يتحق  يهـا  دگاهي
  .  شده استين پژوهش بررسي از كارشناسان در انفر10 از مخاطبان و نفر100

 و كارشناسان نشان داد كه به موسـيقي توجـه            مخاطبان هاي   از پاسخ  دست آمده   بهنتايج  
تـوان بـه     همچنين از موسـيقي مـي      .دانند كافي دارند و اهميت آن را كمتر از كالم نمي         

بخـشي بـه     امر به منظـور التيـام     اين  شده با نظر كارشناسان      تعيينهاي   تنهايي و در زمان   
سـيقي كالسـيك در     مو  و ،موسيقي پاپ  به ترتيب موسيقي سنتي،    .مخاطبان استفاده كرد  

                                                                                                                   
هاي راديويي    بررسي نقش موسيقي در اثربخشي پيام     «ارشناسي ارشد با عنوان     كنامة    عنوان مقاله برگرفته از پايان    . 1

 .است» ارشناسان و مخاطبانكة سالمت از ديدگاه كدر شب
 )نويسنده مسئول (.سردبيري راديونندگي و ك ارشناسي ارشد تهيهك. 2
 .هاي راديويي ارشناسي موسيقي و رسانه و داور جشنوارهك. 3
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هاي راديو سالمت از سـوي       مقايسه با انواع ديگر موسيقي براي پخش در فواصل برنامه         
موضـوع   موسيقي و رسـانه نيـز بـه          ةكارشناسان حوز  .مخاطبان اين شبكه پيشنهاد شد    

ـ  پ يمحتوا(خواني و تناسب موسيقي با متن      هم ،  داشـتند  تأكيـد  سـالمت    ة در شـبك   )امي
بـا نظـر      يا شده في تعر يها توان در زمان   يم  كارشناسان، يآمار ة از نگاه جامع   همچنين
 به مخاطبان   يام بخش ي را با هدف الت    يقياز موس  قطعاتي    و رسانه  يقيموس ن امر امتخصص

  .و سالمت پخش كرديراد
  .موسيقي نقش، ،راديوسالمت پيام، اثربخشي،: كليدواژه

  مقدمه

 ي زنـدگ  ةقه و نوازنده بخشند   يدر دق  با هفتاد و دو ضربه       يتم دلنواز زندگ  ي ر يقيموس
ن خلقت است و    ي آغاز شود، ع   »صدا«اند هر آنچه با      گفته . است ناشدني  وصف ييبا توانا 

 كـه بـه     ييصدا  كه سكوت را در هم شكست،      ييصدا ك صدا نبود؛  ي جز   يزيخلقت چ 
  ! ن متولد شديد و زميان بخشي پايكيتار

، همـه جـا   .  انسان اسـت   يح زخم  رو ين دارو يمدترآن و كار  يتر ي قو ي گاه يقيموس
 را  ين هفت نت بوده و روح اله      يز ا يانگ ات شگفت تأثيراند كه شاهد      بوده ي افراد همواره

ت يـ ق احـساس و معنو  يـ  عم يها اند و ترك   ك احساس كرده  يبا تمام وجود در بطن هر       
  )10: 1380 ،رجبيان توليت،(. اند دهيام بخشي التين وهم شفابخشيخود را با چن

م ين بـاور خـواه    يم، به ا  ي كن ي تلق عنصري فعال در زندگي انسان    منزلة   بهرا   صدااگر  
بـيش از    ،گـذارد   ثير مـي  أر مخاطب خود تـ    ده از طريق صدا     كاي     رسانه ،راديوكه  د  يرس

 موسـيقي را  .  مخاطـب اسـت    ةپيش نيازمند توجه به موسيقي موزون و مطابق بـا سـليق           
 برنامه، بر ذهنيـت     يردن آن در ط   كبا قطع   ه  كره در نظر گرفت     ك پي كمانند ي توان به    مي

توان گفـت    ، مي در واقع  .شود  مي مخاطب خسته جه  يدر نت  و   گذارد  ميمخاطب اثر منفي    
  .او كردن ري متحي نه برا،ثر كردن شنونده استأ متي برايقي هنر موسكه

ها مواجـه     راديو با دو نوع موسيقي در برنامه       كهنظرند  ن  ي بر ا  يقي موس نظران  صاحب
ه بايـد مناسـب بـا موضـوع و محتـوا انتخـاب شـود و                 ك، موسيقي جدي    نخست ؛تاس

ن گفتـه   يبنـابرا . ها يا موسيقي آسانسوري است      ها و سخنراني    ديگري موسيقي بين برنامه   
اربرد موسـيقي اهميـت     كـ ، توجـه بـه      شنوندهشدن    خسته براي جلوگيري از     شود كه   يم
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   .داردفراواني 
 است كـه    ي از عوامل و عناصر    ي با انبوه  ختهيو آم  دهيچي پ يقي موس  كاربرد يچگونگ

 ة همـ  ي عناصـر بـرا    نيـ شـناخت ا  . كنندگان را در حصار خود گرفته است       هي و ته  ويراد
 ي كـه در كـاربر  يتعداد عناصر.  استي امر مهم،اند   وابسته وي به راد  ي كه به نحو   يكسان
 در يقيموسـ  كـه د گفـت  يـ با . متنوع و گسترده اسـت     اري بس ، اثر دارند  وي در راد  يقيموس

ام را بـه صـورت      يـ پبه ياري كلمات و مفاهيم و به مدد افكت و سكوت            تواند   ميراديو  
هـاي   دقت در انتخاب موسيقي مناسب بـراي گـروه         .به مخاطب انتقال دهد   آميز   موفقيت

هاي مورد نظر    گير و تناسب سنخيت موسيقي با نظرهاي شنوندگان و رعايت ارزش           پيام
  . داشته باشنديد به آن توجه كافيسازان با برنامه كه  استياز ضروريات

ز از  يـ  سالمت ن  ة و شبك  شود سازي تلقي مي    از عناصر اصلي برنامه   و  يراد درموسيقي  
  مطابق با اصـول علمـي      يقيموساز    صحيح ةبا استفاد ن  يبنابرا ،ستي ن ان موضوع مستثن  يا

  .ردكبهتر عمل توان  يمهاي سالمتي به مخاطبان،  انتقال پيام ، به منظورن شبكهيدر ا

   پژوهشاتيادب

بررسـي نقـش    «ي كه با موضـوع      پژوهشتاكنون   نشان داد كه     انجام شده  ييها يبررس
 تخصصي سالمت از ديدگاه كارشناسان  ةهاي راديويي در شبك    بخشي پيام موسيقي در اثر  

ر  كـه د   ي از مطـالب   بنـابراين . انجام نشده است   ، ارتباط مستقيمي داشته باشد    »و مخاطبان 
ده ي در منابع معتبر به چاپ رسـ        موسيقي در سالمتي روان و جسم      گوناگون تأثيرات   رهبا

  :مستند باشد شواهد  برگرفته از وي علم اعتبارداراي پژوهشبود، بهره گرفته شد تا 
ثير يـك قطعـه موسـيقي در        أ آثار انواع موسيقي بر افراد و كسب آگاهي از تـ           بررسي

 موسيقي  ، موسيقي و بهداشت تن و روان      ،ي موسيقي شناس  مخاطب ،وضعيت خلقي افراد  
 بررسـي تـأثير موسـيقي بـر سيـستم           ، كاهش اضطراب بيماران قلبي    منظور  بهراهي مؤثر   

ـ ريتميـك (هاي شـنيداري    بررسي تأثير محرك،هورموني در زنان باردار  در)  ملوديـك  
درك موسيقي  ،پذير توان ذهني آموزش افراد كم) شنيداري ـ  ديداري(پردازش اطالعات 

 ي از جملـه موضـوعات    ،راديو سالمت دربارة   يپژوهش ر و از ديدگاه علوم اعصاب و رفتا     
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  .دهد  ميلين پژوهش را تشكين ايشيقات پين بخش تحقياست كه عناو
را  ابزار و ادوات موسـيقي       ها هاي آن    و به اعتبار كاوش    شناسان  باستان تحقيقاتطبق  

 و تعدادي از آن ادوات موسيقي كردند  هم استفاده مي)هاي اوليه انسان(ها   حتي نئاندرتال 
شناسي امروز بيشتر و بيشتر بـه تـأثيرات ذهنـي و              علم روان  اند، همچنين   را كشف كرده  

 سرانجام در اواخر قرن     تحقيقات،همه اين   . احساسي موسيقي روي انسان پي برده است      
ورد تأثير موسيقي بر ذهـن  در مرا هاي گوناگون  نظريهبيستم و اوايل قرن بيست و يكم،      

موسـيقي  احـساسي  تـأثير  بـه  فقـط  برخي . پديد آورده استآدمي و چگونگي اين تأثير  
كه تنها نواي زيبا كافي است كه روي ذهـن آدمـي تـأثير              بر اين باورند    كنند و     توجه مي 

گوينـد كـه مغـز و         كنند و مي    توجه مي آن  الزم را بگذارد و برخي ديگر به بخش علمي          
 شـكل گرفتـه   نظرهايي هم    گيرد و چنين است كه اختالف        تأثير صدا قرار مي    ذهن تحت 

  )19 :1387 ،يبهروز( .است
توانـد روي امـواج مغـز تـأثير           عاملي كـه مـي    در حكم   با توجه به پذيرفتن موسيقي      

بنـابراين  اي تأثيرگـذار باشـد،        ها و رفتارهاي ما هم به گونه        و حتي روي واكنش   بگذارد  
 مد نظر داشـت؛     دي با زيتواند در جوامع داشته باشد ن       كه موسيقي مي  را  تأثيرات و قدرتي    

 به صورت بازدارنده و منفي باشد، مانند جلـوگيري از           اندتو  در واقع اين تأثيرات هم مي     
  .درماني  باشد مانند رواناميدبخشتواند مشوق و   و هم مي،جنايت

از   و سـالم،   مـار يب قـرار،  يآرام و ب    از كوچك تا بزرگ،    بسياري، كه   است شدهتجربه  
 يقي موسـ ني آرام بخش و دلنشي از نواناي از شنوا تا ناب،افسردهو فرد رنجور و مضطرب  

 امـراض و اشـباح      ري تـسخ  ي بـرا  ني نخست باني در دست طب   يقي موس يزمان .برند  مي بهره
 موزون شفابخش بـود     ي و حركات و آواها    آهنگ  ضرب جاني در ه  نهامزاحم و خروج آ   

 عناصر بدن بـه كـار رفـت و          ي هارمون مي تنظ ي برا انيوناني ةشي در اند  گري د يو روزگار 
 در  يي، سـالمت و توانـا     ي زنـدگ  يروي ن جادي ا ي برا ي و كاربرد  ي علم يامروز در برداشت  

  . استافتهي حضور ردم مة روزمري زندگي،پزشك  روان،يمراكز گوناگون پزشك
ثير موسيقي بـه دسـت آمـده        هاي مربوط به تأ     كه از آزمايش    درخور توجهي  از نتايج 

و اسـت   كيـو يـا ضـريب هوشـي شـنونده            ي آ  برخي از انواع موسيقي روي      تأثير است،
 در  ،براي مثـال  . اند  نوابغ بشري زمرة  ها كه خود در        سازندگان اين نوع موسيقي    همچنين
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كه گوش فرا دادن بـه آثـار مـوتزارت ضـريب هوشـي              است   شده   دادهها نشان     آزمايش
كه موتزارت خود از نوابـع و بـا ضـريب     حال با توجه به اين. دهد ش ميشنونده را افزاي  
 ي كه اثر هنري از انسان     حائز اهميت است  انگيز بوده است، اين نكته بسيار         هوشي حيرت 

حـال  . گـذارد    هم تأثير مثبت مي    اه با ضريب هوشي باال روي ضريب هوشي ساير انسان        
 موسيقي فـيلم    ةحتي موريس ژار در حيط     و   ، شوپن، بتهوون  كوفسكي،يآثار متعلق به چا   
  .گذارد مي مخاطبرا روي شگفت هم همين تأثير 

 مطلبگفته شده، اما فراواني   تأثير موسيقي در هوش و ضريب هوشي مطالب          ةدربار
دانـشمندان و   . اسـت آن روي حافظـه     تـأثير    ،مهم ديگر در مورد تأثير موسيقي بـر مغـز         

 تـا   ند خواست ، در سنين مختلف   ،از مردم پرسشي   پژوهشگران دانشگاه ليدز انگلستان طي    
) هـا  تـل يب(  خاص يهايي كه در هنگام شنيدن موسيقي مربوط به گروه          يادآوري اتفاق  به

 كه اشخاص خاطراتي را كه در هنگام شنيدن موسـيقي بـه             ، نتيجه چنين شد   تالش كنند 
 اين  ،در واقع . ورندآ تر از ساير خاطرات به ياد مي        تر و كامل    اند، بسيار شفاف    ذهن سپرده 

سـازي    دهد كه موسـيقي در تقويـت و شـفاف           هاي نظير آن نشان مي     آزمايش و آزمايش  
 آن موسـيقي كـه تـأثير        ،داشته باشد، بـه ويـژه     فراواني  تواند تأثير     خاطرات و حافظه مي   

  .كند   و ذهن او را بيشتر تحريك ميردخاصي روي ذهن شنونده دا
ت و كـ  باعـث حر ،هـاي ارتعاشـي در درون بـدن    انسكـ  تعامل متعـادل فر   ،انسان در

ديگر هماهنـگ   كهاي ارتعاشي بدن با ي      انسكه فر ك زماني   ،به اين معني  . شود  فعاليت مي 
  .دانيم و خود را با خود و اطرافيان خود مرتبط ميكنيم  ميباشند، ما احساس سالمتي 

  ناهنجـار  هـاي ناخوشـايند و      هاي بدن با صدا      بمباران سلول  ،هاي علمي   آزمايشطبق  
ميـزان منيـزيم    . شود  تنفس مي تندي   تعداد ضربان قلب و       و  باالرفتن فشار خون   موجب

وارد  گـردش خـون      بـه دسـتگاه   و  شـوند     مـي هاي زيـادي آزاد       ، چربي رود  ميخون باال   
  )15-50: 1382 كيت و ريچارد، موكي،( .شوند مي

و اعـضاي بـدن را   ا ه  دستگاهار  كهاي ناهماهنگ و ناجور       ه صدا كاند    محققان دريافته 
ار ك ،به همين سبب  . شوند  ها مي   ها و هورمون     از بين رفتن آنزيم    كنند و موجب     مي مختل
هاي ورود براي انواع      شود و در نتيجه در       ضعيف مي  بدن ايمني   دستگاهها مختل و      سلول
ترومغناطيـسي  كه خود موسيقي امواج ال    كدرحالي  . گردند  مي ها باز   روبكها و مي    بيماري



  90 بهارفصلنامه راديو تلويزيون؛  / 160

هـاي نـاجور      هـاي خاصـي از موسـيقي و صـدا           كند، قطعات و سـب    ك غز ايجاد نمي  در م 
بنـابراين، مـا    . نندكهاي بدن اسيد توليد       دستگاهه در   كنند  كهايي ايجاد     انسكتوانند فر   مي

ايمنـي را   دستگاه  ه  ك ،شنيدنين و   يهاي شنيدن   ه با صدا  كنيم  كاي را انتخاب      بايد موسيقي 
  .كندزه نند، مبارك خراب يا مختل مي

. »قليايي« و موسيقي    »اسيدي« موسيقي   : دو نوع موسيقي وجود دارد     ، محققان ةبه گفت 
، موسـيقي   »رپ«هـاي سـنگين و موسـيقي           بـا ريـتم    »راك«اي ماننـد موسـيقي        موسيقي

موسيقي . كنند   پرخاشگر و سردرگم مي     و  كه شنونده را عصبي    روند  شمار مي   به »اسيدي«
  و ماننـد موسـيقي كالسـيك   ؛ كنـد نونده را آرام و شادياي است كه ش     موسيقي »قليايي«

هـاي    صـدا . روند  قطعات موسيقي لطيف و نرم و قطعاتي كه معموالً در مراقبه به كار مي             
 غدد اعضاي بدن و  وعصبيدستگاه شوند،    كه موسيقي قليايي محسوب مي    ،  دار  هارموني

  )15-50: 1382، كيت و ريچارد موكي،( .سازند را متعادل و آرام مي
ه كـ  ند هـست ها داراي معـاني خاصـي    نغمه و الحانآثار موسيقي،همة لي در كطور   به

نـد از   ك موسيقي حـاالتي را توصـيف مـي       . اند  لي آن قطعه  كها فلسفه و مفهوم     نمجموع آ 
جمله آرامش و صفا، نعمت و فراواني، تأسـف و تحيـر، پيـروزي و نـصرت، خـشم و                    

حقيقتـي  . كنـد   توصيف مي  موسيقي   راف ديگر   اين حاالت و هزاران حالت مختل     . شادي
هاي جهان براي وصف   از زبانكه در هيچ يك توان با كمك موسيقي توصيف كرد   مي را
 تم موسـيقي را بنـا بـه ذوق          كيفيت وصفي ي  كسي  كهر. توان يافت   افي نمي كلمة  ك ،آن

 ارك شـاه  كنظـر يـ     اگر قطعة مـورد    ،عالوه بر اين  . ندك نحو خاصي احساس مي     خود به 
شنويم، همـان     ه هر وقت آن را مي     كتوقع نداشته باشيم    بهتر است   بزرگ موسيقي است،    

  .قليان كنداحساس قبلي در ما 

  پژوهش يروش شناس

و ) تلفنــي ـ مــصاحبه  (از روش پيمايــشي  حاضــر پــژوهشت يــبــا توجــه بــه ماه
  .اي استفاده شده است كتابخانه

سالمت داراي سه گروه     يوذكر اين نكته مهم است كه راد      پژوهش  در خصوص اين    
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هـاي گـروه     نيمروزي و عصرگاهي است كـه برنامـه        گاهي، صبح: هاي سازي با نام   برنامه
و  14تـا 10هـاي گـروه نيمـروزي از سـاعت           برنامه ،10صبح تا    6گاهي از ساعت     صبح
  . ادامه دارد18تا14هاي گروه عصرگاهي از ساعت  برنامه

 ةهـاي شـبك     را بـه كـل فـضاي برنامـه         وهشپـژ كه بتوانيم نتايج حاصل از       براي اين 
 هـاي   گـروه سالمت تعميم دهيم و نيز تا حدودي قضاوت درستي انجام داده باشيم و از               

هـاي ايـن      مخاطـب برنامـه    ، كه در سـاعات مختلـف      ،مختلف شنوندگان راديو سالمت   
 در هاي پرشنونده را انتخاب كرديم كـه     از هر گروه يكي از برنامه       غافل نمانيم،  اند،  شبكه

براي ايـن    .اي نيز باشند    مسائل پزشكي و مشاوره    حاويها   عين حال محتواي اين برنامه    
 و  ،نيمـروزي  از گـروه     »صـداي مـشاور    « از گـروه صـبحگاهي،     »فراسـو « ةمنظور برنامـ  

  . انتخاب شدندگروه عصرگاهياز » )موج زندگي( گوي پزشكيو گفت«
مخاطبـان و  تعـداد  اين اسـت كـه       ي راديو سالمت  ها  برنامه نتيجة اين بررسي دربارة   

بـسا   هاي ديگر اين شبكه بيشتر است و چـه         برنامهدر مقايسه با    شنوندگان اين سه برنامه     
 زمـاني   ةدر بـاز   . بـود   پـژوهش  انتخاب آنها براي ايـن    علل  يكي ديگر از    موضوع  همين  

كـه بـه روشـي كـه توضـيح داده       ـ راديو سـالمت    هميشگيِخاص از شنوندگان تقريباً
ـ انتخاب شدند  شد،خواهد شده در متن  خواسته شد به اين سه برنامه و موسيقي پخش  

  . مطرح شده باشندهاي پرسشيي به گو پاسخ ةآنها به دقت گوش دهند و آماد
 از  ، فـوق  ةژه مخاطبـان سـه برنامـ      يو ه ب ،وسالمتي مخاطبان راد  ية كل ،ن پژوهش يدر ا 

كه  ،)...، جوان و سالخورده و       مرد  زن و  ، كارمند، بيكار  ،كرده تحصيل(  مختلف يها فيط
با اسـتفاده از  . اند  بودهنفر1000 خاص در نظر گرفته شده يك مقطع زمانيتعداد آنها در    
روش  . بـه دسـت آمـد      نفر 100 محدود، حجم نمونه     ة ساده از جامع   يريگ فرمول نمونه 

 يا بـر  يمـساو فرصـت    افـراد از     ي تا تمـام   يري نيز به صورت تصادفي ساده بود      گ نمونه
  .انتخاب برخوردار باشند

 آماري كارشناسان   ةجامع بود؛در نظر گرفته شده      پژوهش آماري براي اين     ةدو جامع 
نظر   صاحب  كارشناسان از افراد   ي آمار ةجامع،   مخاطبان ة رسانه و موسيقي و جامع     ةحوز

سازي راديـو و موسـيقي و رسـانه كـه در حـال حاضـر نيـز در                     در امر برنامه   اهل فن و  
بـه   صـدا و سـيما       ةهـاي راديـويي معاونـت صـدا و دانـشكد           هاي ارزيابي برنامـه    كميته
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  .اند مشغولكارشناسي و تدريس 
  .هاست  دادهين ابزار گردآوريتر جي كه را استفاده شده،ن پژوهش از پرسشنامهيدر ا

 موسـيقي و  ةاز كارشناسان حوز نفر 10 از يك، ي   دو نوع پرسشنامه   ،در تحقيق حاضر  
از مخاطبان راديوسالمت به صورت پايلوت اجرا و پـس از            نفر 100از   يگريدرسانه و   

بـراي تجزيـه و     . د ميزان اعتبـار تحقيـق شـ       ةهاي الزم اقدام به محاسب      استخراج شاخص 
 به دسـت آمـد، از        ها و مصاحبه     كه از طريق پرسشنامه    ،آوري شده    جمع اطالعاتتحليل  

  . استفاده شده استSPSSافزار آماري  نرم

  جي و نتاپژوهش يها افتهي

سـالمت  ة  حاضر به بررسي نقش موسيقي در اثربخشي پيام در شـبك     پژوهشيدر كار 
از روش پيمـايش     . موسيقي و رسـانه پرداختـه شـد        ةاز ديد مخاطبان و كارشناسان حوز     

 آمـاري   ة آماري مخاطبان و از روش مصاحبه براي جامعـ         ةبراي جامع  )پرسشنامه( تلفني
  .كارشناسان استفاده شد

  نظر مخاطبان :بخش اول

  بودنـد،  پژوهش آماري اين    ة جامع اعضاي كه   ،مخاطبان راديو سالمت   از   نفر 100از  
شـده بـا     هـاي دريافـت     پرسشنامه به صورت تلفني پرسيده شد كـه جـواب          هاي پرسش

  : نتايج زير به دست آمد و بررسي و تحليل شدspss افزار استفاده از نرم
 دهنـد،   كه آيا به موسـيقي گـوش مـي         پرسشبه اين   يان در پاسخ    گو  پاسخدرصد  98

  .اند جواب مثبت داده
 شـد پرسش  روز    شبانه ي مدت زمان گوش دادن به موسيقي در ط        ةاز مخاطبان دربار  

  :ها را دادند پاسخكه اين 
درصـد بـين دو تـا       24درصد بين يك تا دو ساعت،     23درصد كمتر از يك ساعت،    24

درصـد بـيش     7 درصد چهار تا پنج ساعت،     6 درصد سه تا چهار ساعت،     9 سه ساعت، 
  .اند  پاسخ ندادهپرسشدرصد نيز به اين  7اند و  از پنج ساعت اعالم كرده
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  :اند نه مطرح كردهگو  اينگوناگونبه سازهاي را مندي خود  عالقهيان گو پاسخ
درصـد،   9كمانچـه    درصـد، 15 فلـوت  درصـد، 20 پيانو درصد، 32 تار و تار   ساز سه 

درصد و سـاير    21 دف درصد،18 ني درصد،20 گيتار درصد،25ويولن  درصد،  15سنتور  
  .درصد 6 سازها

هـاي راديـو     شـده در فواصـل برنامـه        شد كه آيا موسيقي پخـش      پرسيدهاز مخاطبان   
درصـد جـواب منفـي      32 درصد جـواب مثبـت،    66كند؟   توجه آنها را جلب مي     سالمت

  .اند پاسخي نداده درصد2اند و  داده
هـاي     همچنين پرسيده شـد كـه آيـا موسـيقي          پژوهشاطبان اين   آماري مخ ة  از جامع 

شده را بهتر درك     شود كه شما پيام و مطالب گفته        ميموجب  شده از راديو سالمت      پخش
  :كنيد؟ جواب دريافت شده به اين شرح بود

درصـد نظـر منفـي داشـتند        11 نظـر مثبـت،      پرسش، ني به ا  انيگو  پاسخدرصد از   45
  .ندا  ندادهي نظرزيدرصد ن44و

پرسـيده شـد آيـا ايـن         جـواب مثبـت داده بودنـد،      مـذكور    پرسـش  كساني كه به     از
 جـواب   پرسشدرصد آنها به اين     100شود؟    ها باعث ماندگاري پيام در شما مي        موسيقي

  .اند مثبت داده
ميزان موافقـت مخاطبـان بـا پخـش قطعـاتي خـاص از موسـيقي بـا هـدف                    دربارة  

درصـد از آنهـا بـا ايـن كـار            92 شد كـه     يده پرس )تحت نظر كارشناسان  (بخشي   آرامش
  .اند نظر بوده درصد بي1 و ،درصد مخالف 7موافق،

 پرسـش  براي پخش در راديو سـالمت         خود  درباره موسيقي مورد عالقه    افراداز اين   
  :اند ها را داده  كه اين پاسخشد

درصــد موســيقي 39 بخــش، درصــد موســيقي آرام48 انگيــز، درصــد موســيقي غــم2
درصـد  6 و   آور  درصـد موسـيقي هيجـان     10 درصـد موسـيقي نيـروبخش،     24 ،آور  نشاط
  )توانست بيش از يك پاسخ بدهد گو مي پاسخ (.پاسخ بي

هـاي    در فـضاي برنامـه      نوع موسيقي مورد عالقه براي پخـش       ةگويان دربار    پاسخ از
  : آنها چنين پاسخ دادندو شد پرسيدهسالمت  راديو

 ) و تلفيقي  ،كالم بي باكالم،( ، موسيقي پاپ  درصد48 )كالم بي باكالم،(  سنتي موسيقي
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درصـد  2هاي موسيقي     سبكساير   درصد،4درصد، تكنو   29موسيقي كالسيك    درصد،45
  )توانست بيش از يك پاسخ بدهد گو مي پاسخ (.اند بودهنظر  درصد هم بي2و 

توان متوجه شد كـه مخاطبـان راديـو سـالمت بـه               مي ،ها  نگاه اجمالي به اين يافته     با
ها توجه دارند و از بين انواع موسـيقي بـه ترتيـب              شده در فواصل برنامه    قي پخش موسي
همچنـين ايـن     .انـد    و نيروبخش  آور  نشاط بخش، مند به شنيدن موسيقي آرام     عالقه بيشتر

در ( سالمت بيشتر از موسيقي سنتي     هاي راديو   برنامه ايمخاطبان عالقه دارند كه در فض     
  .استفاده شود ) سومةدر درج( و كالسيك ) دومةدر درج( و پاپ) اولة درج

  سـالمت  ة درصـد از مخاطبـان شـبك       92در اين نظرسنجي ايـن اسـت كـه        مهم   ةنكت
 موسـيقي و    ضـة  عر نظـران   صـاحب ييد و نظر كارشناسي     أ كه در اين شبكه با ت      اند  موافق

بخشي و ايجاد    شده قطعاتي از انواع موسيقي به منظور آرامش        هاي تعريف  رسانه در زمان  
 ايـن    در دهـد كـه فرضـيه دوم مطـرح         نشان مـي  مسئله   ينبنابراين هم . لتيام پخش شود  ا

  . است تأييد شده پژوهش
  پرسشنامه8 تا 6 هاي پرسش مخاطبان به   هاي   از پاسخ  دست آمده   به ة توجه به نتيج   با
  . استپژوهش تأييد شده  اول اين ةتوان گفت كه فرضي مينيز 

  نظر كارشناسان : دومبخش

دار   تـشريحي هـدف    پرسـش  موسيقي و رسـانه چنـد        ةفر از كارشناسان حوز    ن 10از  
در نظـر گرفتـه شـده بـود كـه           در  مهـم    چنـد اصـطالح      هـا  پرسشدر اين    .پرسيده شد 

  .كرد  شايانيبندي نتايج تحقيق كمك جمع
  :شده براي كارشناسان عبارت بود از  در نظر گرفتههاي پرسش

   پيام سالمت را بيشتر كند؟تواند اثربخشي يك  ميچگونه موسيقي ـ 1
بخشي و درماني براي بيماران داشته   التيامةتواند به تنهايي جنب  ميچگونه موسيقي ـ2
  باشد؟
بخشي براي عمـوم مخاطبـان راديـو سـالمت            آرام ةتواند جنب   مي چگونه موسيقي  ـ3

  داشته باشد؟
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  كنيد؟  مي سالمت توصيهةاز موسيقي را براي پخش از شبك )جنسي( چه نوع ـ4
 پخش موسيقي از راديو سـالمت در سـاعات صـبح و         ةشما در مورد نحو   ة  توصي ـ5

  عصر چيست؟
اصـلي،  هـاي    با توجه به تعريـف واژه      ،نتايج مصاحبه با كارشناسان رسانه و موسيقي      

  :بدين قرار است
كارهاي افزايش اثربخـشي موسـيقي در يـك پيـام سـالمت               راه ة كارشناسان دربار  از
  :دادندخ پاس شد كه سؤال

  .خواستار بودندبا متن را خواني و تناسب موسيقي  درصد هم60
كننـده بايـد     تهيـه ي دارد كه كه هر موسيقي به تنهايي پيام   بر اين نظر بودند   درصد  10

  .اي كند انتخاب صحيح و هوشمندانه
 بـا اشـخاص و دردهـاي      درصد هم نظر دادند كه انتخاب موسيقي بايد متناسـب           10

  .متفاوت باشد
هاي جذاب همراه با حفـظ فواصـل مطبـوع را يكـي      درصد هم استفاده از ملودي 20

  .ندا ههاي افزايش اثربخشي موسيقي در يك پيام سالمت دانست ديگر از راه
 اسـتفاده از موسـيقي      ةدر مورد نحو  ) كارشناسان( يانگو  پاسخديگري نظر   پرسش   در

  :بخشي و درمان بيماران پرسيده شد در التيام
  . داشتندتأكيدبخش  هاي آرامش  مناسب از موسيقية استفاددرصد به30
  .هاي مختلف اشاره داشتند درصد به انتخاب موسيقي براي زمان10
كه در اين نگرش موسيقي خـود محتـوا و داراي تمـامي             بر اين نظر بودند     درصد  20
  .ستمحتواهاي  مؤلفه

در متفـاوت   هـاي    هيان نيز به انتخاب موسيقي متناسب با روحيـ        گو  پاسخدرصد از   20
  . داشتندتأكيداشخاص 

 موسـيقي   ةكه بايد براي پرداختن به مقول     كردند   اشاره   گو  پاسخدرصد كارشناسان   10
  . ذهن اشخاص صورت گيرددر سازي  ريزي و آماده درماني نوعي برنامه

 رسـمي  انديشة تقويت برايدهي به شنوندگان  با راهنمايي و آگاهي   درصد  10به نظر   
  .توان از موسيقي به منظور التيام بخشي بهره گرفت  ميموسيقي درمانيو غير رسمي 
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 اسـتفاده از موسـيقي در جهـت         ةيان در مورد نحو   گو  پاسخ ديگري هم نظر     سؤال در
  :بخشي به عموم مخاطبان راديو سالمت پرسيده شد آرامش
 بخـشي بـه    التيـام ( جا و مناسب از موسيقي براي ايـن منظـور          هب ةبه استفاد درصد  10

  .كردند  توصيه مي)مخاطبان
... ، ملـودي و   آهنـگ   ضرببخش بايد به لحاظ ريتم،        موسيقي التيام  ،درصد30به نظر   

  .دهنده آرامش باشد انتقال
هـاي   كه انتخاب موسيقي بايـد متناسـب بـا روحيـه          بر اين باور بودند     درصد هم   30
  . اشخاص باشدمتفاوت
صبح، عصر  (متعدد  هاي   ي زمان درصد نيز به موضوع انتخاب موسيقي مناسب برا       20

  .كردنداشاره ...) و
  . نداده بودندسؤالدرصد هم پاسخي به اين 10
  

خواسـتار   سـالمت    ة درمورد استفاده از انواع موسيقي در شبك       رايان  گو  پاسخپيشنهاد  
  :شديم
  .دانستند مي جنس موسيقي كنندة  را تعييندرصد نوع موسيقي10 

شـدني     اسـتفاده  ،هاي سـالمت   ه به محتواي برنامه   با توج را،  درصد انواع موسيقي    50
  .دانستند مي

 تأكيـد هـاي مختلـف اشـخاص        درصد هم به انتخاب موسيقي متناسب با روحيـه        10
  .داشتند
غربـي و ايرانـي را      دانـان     موسـيقي و آثـار كالسـيك      آرام  هاي   درصد نيز موسيقي  10

  .كردندپيشنهاد 
  بيـشتر از اركـستر     ةاسـتفاد و   اركـسترال،  هـاي آكوسـتيك،    درصد هم از موسيقي   10

  .را پيشنهاد كردند زهي سازهاي
  . نداده بودندسؤالدرصد هم پاسخي به اين 10

پخـش انـواع موسـيقي در       ة  دربـار جامعة آماري كارشناسـان      نظرسنجي از    سپس به 
  :ها دريافت شد كه اين جوابپرداختيم صبح و عصر از راديو سالمت هنگام 
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، »زمـان «كنـد و      مـي  ؛ موسـيقي را تعيـين     » و محتـوا   مـتن «درصد اظهار كردند كه     50
  .اولويت دوم است

با ريتم تند   ( متناسب با كار و تالش       دي كه موسيقي صبح با    كردنددرصد نيز اشاره    10
ماليـم و  (و موسـيقي عـصر بايـد متناسـب بـا حالـت خـستگي و خمـودي         ) و محرك 
  .باشد )بخش آرامش
  .ر صبح يا عصر فرقي ندارد كه موسيقي دبر اين نظر بودنددرصد نيز 10
 تأكيـد  )با توجه بـه تحقيقـات علمـي       (آميز   درصد به پرهيز از ايجاد فضاي اغراق      10
  .داشتند
گيري از فـضاي     بهرهفقدان   تنوع موسيقيايي و      و درصد هم توجه به ريتم ساعات     10

  .اند را پيشنهاد داده )مثل محلي يا غربي( غالب ويژه
  .اند  ندادهپرسشدرصد نيز پاسخي به اين 10

 پـژوهش ايـن    ة هر دو فرضي   ، كارشناسان هاي   از پاسخ  دست آمده   به به نتايج    با توجه 
  . استتأييد شده

  گيري  نتيجه

 سـالمت و    ةدانـايي، راديـو سـالمت رسـان       رسيدن به   آگاهي و   اي براي     راديو رسانه 
 .در راديـو بـراي سـاخت برنامـه و انتقـال پيـام اسـت               مهم  تندرستي و موسيقي ابزاري     

يابـد كـه      مـي   جايگاه مناسـب خـود را      ، به ويژه راديو سالمت    ،موسيقي زماني در راديو   
 و در تعارض با آن قـرار        مدنظر باشد سو با پيام     مين فضاي مناسب شنيداري هم    أضمن ت 
الملل به لحاظ عادت رايـج        استفاده از موسيقي بين    براي نيل به اين مقصود    شايد   .نگيرد

 موجي از پخش موسيقي بين الملـل را بـه همـراه داشـته               ،و سهولت در دسترسي به آن     
ة شـود و شـبك      مي هاي راديويي شنيده   كه فضاي غالب ناشي از آن در اغلب شبكه        باشد  

گرچه يافتن قطعات متناسب با محتـوا و         .بهره نمانده است   راديويي سالمت نيز از آن بي     
اما حركت   ،اني دارد فراو ةهمچنين متناسب با زمان پخش، نياز به صرف وقت و حوصل          

 و تثبيـت جايگـاه راديـو        خواهد انجاميـد  جذب مخاطب بيشتر    به  درست در اين راستا     
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  . خواهد داشتدر پياي اثرگذار   شبكهمنزلةسالمت را به 
ثر اسـت و    ؤمين بهداشت رواني مخاطبان م    أتوجه به موسيقي مناسب ايراني هم در ت       

هـاي   راني را بـه روي سـازندگان برنامـه         جديدي از كاربرد موسيقي اي     ةكه دريچ  هم اين 
اگرچه تلفيق موسيقي و كالم در راديو سـالمت ممكـن اسـت              .گشايد  مي محور سالمت

 ةاهميت محتوا و نيز اهميت توجـه بـه حوصـل          علت   ولي به    ،سهل و ساده به نظر برسد     
هاي خاص برخوردار است و صد البته         هاي شنيداري از ويژگي    مخاطب در دريافت پيام   

  .كننده و توانايي او را نيز نبايد ناديده گرفت  تهيهةقسلي
كننده  هي ته در سمت سالمت  ة  اش در شبك    با توجه به حضور چند ساله      مقاله ةنگارند

 ارتبـاط علـت    بـه    يسـاز   برنامـه  ة در حوز  يا  برتر جشنواره  يها  و كسب مقام   ريو سردب 
 يقي كاربرد موسةنيدر زم شبكه، با مشكالت موجود    ني در ا  يساز  برنامه ي با فضا  كينزد

 نگارنـده   اتي به تجرب  تي و با عنا    پژوهش ني ا يها افتهي هبا توجه ب   .است آشن يتا حدود 
  :شود  ميشنهاديپ

 .شـكل بگيـرد    يا ژهيـ  نگـاه و   ي سالمت از منظر كارشناس    ة در شبك  يقي موس ةبه مقول 
 بـه آن  قي تحقني در ايكه تا حدودـ  مخاطب  يسنجازي نقيتوان از طر  مي كارني ايبرا

 و يقي موسـ ة حـوز ان متخصـص ةان و اظهار نظر كارشناسـ ليو تحل  ـ  شده استپرداخته
   .رسانه عمل كرد

 آن  ة شـد  اثبـات  تي و اهم  يدرمان يقي موس ة مقول ة دربار ييها  سالمت برنامه  ة شبك در
 شـناخت   زمينـة  باشـند كـه در       ي از كـسان   وسالمتيكنندگان راد  هيته . و پخش شود   هيته

را كـافي    و شـناخت     دهيـ  د ي به مخاطبان آموزش كـاف     امي آن در انتقال پ    رتأثي و   يقيموس
هـا    شـبكه  گـر ي د هاي  كننده   تهيه  سالمت با  ة شبك ةكنند هي كه ته  رفتي پذ ديبا .داشته باشند 

  .داشته باشندبايد  يتفاوت
 بـا   يقي موسـ  تي و سـنخ   ريـ گ اميـ  پ يها  گروه ي مناسب برا  يقي در انتخاب موس   دقت

 ةكننـد  هي ته كي كار   اتي مورد نظر از ضرور    يها  ارزش تي و رعا   شنوندگان ينظرها وجه
 سـالمت   ةشـود در شـبك      مـي  شنهاديـ پ.  است ، سالمت وي شاغل در راد   ژهي به و  يي،ويراد
 ي تناسـب و همـاهنگ     امي پ ي و حالت و محتوا    تمي انتخاب شود كه با ر     ي به نوع  يقيموس

 سـالمت تـا     ة شـبك  يها امه در برن  يقي از موس  حي صح ةجا و استفاد  انتخاب ب  .داشته باشد 
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مناسـب   نا يقي موسـ  بـرخالف آن، يعنـي     و   شود  مي برنامه   بسياري موجب محبوبيت  حد  
  .موفق نشود برنامه شود ميموجب 

در   موسيقيبخش اميالتتأثير  و رسانه با هدف     يقي كارشناسان موس  هاي از نظر  استفاده
  .است پژوهش ة اين نگارنديهاتأكيدمخاطبان از 

  منابع

  .18)3359( ياطالعات هفتگ  بر ذهن،يقي موستأثير ).1387( بهمن ،بهروزي -
انگيـز   اي بـه جهـان شـگفت       دريچه) 1380(بنفشه رجبيان، .سيدعليرضا توليت، -

  .انتشارات حيان  تهران؛.موسيقي
 آذر عمرانـي    ةترجمـ ( .صداي شفابخش موسيقي  ) 1382( كيت و ريچارد    موكي، -

  نشر ارسباران تهران؛ ،)گرگري
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Music and Radio Messages 
By: Saeed Yusofi Bileh Savar, M.A. & Bahman Behruzi, M.A. 
 

Abstract: 
This article studies how music contributes to the effectiveness of 

health-related messages in Radio Salamat (Health). It mainly aims to 
shed lights on a number of issues including the the audience favorite 
music which makes the message more effective; and whether it is 
proper to broadcast certain pieces of music at defined times under 
music experts for the sake of tranquility of the audience. Given the 
nature of the research, a documentary method and a survey were 
employed to collect data through questionnaires and interviews. The 
subjects of this study were music audience and individuals having 
expertise on music. The views of 100 audience and 100 experts were 
examined in this research. 

The findings show that the audience and experts pay enough 
attention to music and attach no less significance to music than to 
message itself. Furthermore, it is proper to broadcast certain pieces of 
music at defined times under music experts for the sake of tranquility 
of the audience. Of all music types, traditional music, pop music and 
classical music were orderly suggested by the audience to be 
broadcast between the programs in Radio Salamat. The experts in the 
related field emphasized on the consistency of music with text 
(message content). The experts in this study also deemed it proper to 
broadcast certain pieces of music at defined times under music experts 
for the sake of tranquility of the audience. 

Keywords: Effectiveness, Message, Radio Salamat, Role, Music 
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Aficionado: Songster of Demeanor Studying the Origin of 

Adoration Art 
By: Soheila Najm, Ph.D & Yaghub Seddiq Jamali, M.A. 
 

Abstract: 
Introducing “aficionado” and the related stories, the present article 

examines origins of adoration art. It, first, explains the concept of 
“songster” and examines its variants in different regions around the 
globe. It, then, elaborates on the concepts of “Gusan”, “Awzan” and 
“aficionado”. The art of adoration has been introduced as one of the 
most important and essential components of Azerbayejan’s culture 
and folklore, and its capacities and principles are put forward. 

It also, introduces verbal literature in two forms of poetry and 
literary writings as the most significant component of art/ritual of 
adoration. 

The article, finally, examines the influence of an aficionado and 
adoration art on different aspects of temporary lives. 

Keywords: Dastan, Aficionado, Gusan, Awzan, Folklore 
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Examining the Trend of Change in Learning Organizations 

Indicators: A case Study of IRIB Education Department  
By: Nasrollah Sadati, M.A. 
 

Abstract:  
The Education Department of the Islamic Republic of Iran 

Broadcasting (IRIB), as the heart of the organization, should be the 
most effective, up-to-date and creative section of this “public 
university,” i.e IRIB. To realize this objective, the state-run 
organization has no choice but turning to modern methods of 
“learning management”, i.e. moving towards a learning organization. 

Thus, the present article attempts to compare IRIB Education 
Department with learning organizations’ patterns and determine the 
gap between this department and a learning organization. It also 
compares the findings with those of a research carried out in the same 
department in the year 1383 (Iranian calendar) and finally offers 
strategies and measures helping the organization Education 
Department turn into a learning one. 

The research employed a survey with subjects consisting of the 
department staff including instructors, managers and employees 
(except for logistics and service employees). The views of 100 
individuals, selected randomly, were taken through questionnaires and 
finally analyzed. 

The findings indicate that the average indices of a learning 
organization in IRIB Education Department in 1389 (Iranian calendar) 
compared to the year 1383 (Iranian calendar) have seen certain 
growth; however, this department is much far from a learning 
organization.    

Keywords: Learning Organization, Joined Vision, Mental Model, 
Team Learning, Systematic Thinking, Leadership 
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The Role of Operational Budgeting in Human Resources 

Management: a Theoretical Approach in Media Management 
By: Gholam Hossein Nikukar, Ph.D. & Abdolrahman Ehsan, M.A. 

& Zahrasadat Soleimanzadeh, M.A. 
 

Abstract: 
Budget is a significant leverage in planning and managing any 

organizations. Generally, all organizations seek to make the optimum 
use of their costs, reach the highest efficiency, and realize their 
defined objectives with least employment of resources. Management 
of human resources covers a number of issues including logical 
estimation, operational budgeting and financial independence which 
all have direct and close links with the method of employing human 
resources. 

Paying more attention to the abovementioned issues and making 
them operational would improve the quality of media human 
resources, prompt higher motivation and more work, raise 
participative spirit and increase efficiency in such organizations. 
Managing financial resources through appropriate budgeting and 
based on defined objectives could enhance the efficiency of human 
resources to a level an organization deserves. 

Drawing on different types of budgeting and their various stages in 
developing organizational operations, this article focuses on human 
resources or human capitals as the most essential resources in any 
organization, particularly in media organizations. 

Keywords: Budget, Operational Budgeting, Human Resources, 
Media Management, Outsourcing, Financial Management 
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THE EXIGENCY OF LOGGING THE TECHNOLOGICAL 

PATH OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 

BROADCASTING 
By: Seyyed Morteza Mousavian, Ph.D 

 

Abstract: 
As broadcasters are constrained to spend exorbitant expenditures 

while crossing from analog to digital, new service providers are 
winning the audience and confining the world of broadcasters by 
presenting new environments through the application of modern 
infrastructures such as Mobile Telecommunications, DSL Modems, 
Optic Fibers, Cable Networks. 

Theaudience, who was satisfied with the past limited services, now 
desires new services and keeping them satisfied today is much more 
difficult. Intense competition among the actors of this scene defines 
new borders everyday which requires very subtle cautiousness and 
planning. 

Those who have devised in advance how to respond to the demands 
of the audience in this competition and have equipped themselves with 
the appropriate technology will survive and continue acting while the 
existence of those who pay attention to the process of technological 
change only as far as the present day is concerned will become more 
and more limited in the straitened circumstance of challenging the fast 
technological change until they finally will give up to the competitors. 

What organizations, companies and governments require is a 
Technology Path Analysis. So that they are able to prepare and 
manage the new circumstances before a change occurs and a new 
technology impacts the current situation. They should apply the 
propounded methods such as Scenario-Writing and Future-Proofing to 
cross the borders of anticipation and define the features of the future 
or in other words create their own future. 

Keywords: Logging the Technological Path, Technology Path 
Analysis, Delphic Scenario-Writing,  
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Local Channels and Enhancing Native Cultures 
By: Mohammad Ali Hormozizadeh, M.A. & Amir Saki, M.A. 
 

Abstract: 
The present study aims to examine the role of Aflak local channel 

in enriching the native culture of Lorestan Province. The research 
used a survey to collect required data. The subjects were individuals 
above 15 years of age in Khorramabad city, of whom some 400 were 
selected using Cochran formula through multi-sage cluster sampling. 
Finally, 400 questionnaires were filled in and the data were analyzed. 
The research findings show that Aflak Channel has been successful in 
enhancing certain components of Lorestan Province’s native culture. 

Keywords: Native Culture, Local Handicrafts, Local Poems, Local 
Accent, Local Proverbs, Local Music, Aflak Local Channel 
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The Role of Internet as a Virtual Medium of Social Crisis 

Management 
By: Hasan Khojasteh Baqerzadeh, Ph.D & Vahid Aqamohseni, 

M.A. 
 

Abstract: 
Crises are an inseparable part of today’s human life. Given the big 

role of media in different dimensions of human life as well as the 
increasing growth of using Internet and virtual space, identifying the 
role of these modern media (virtual media) in managing social crises 
is a necessity. 

To reach its objectives, this research examines the works and views 
of experts in crisis and media management using interviews and 
descriptions. Content analysis was employed to analyze the 
interviews’ data. 

Virtual space would be an effective tool in controlling a crisis at its 
different stages, if an appropriate strategy is adopted in due time. 

There are various methods to alleviate the impacts of a crisis. 
Methods such as media tactics make use of communicative strategies. 
This article focuses on communicative and media methods in 
managing social crises.  

Keywords: Social Crisis, Crisis Management, Virtual Media, the 
Internet. 
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