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 نقش تکنولوژی ارتباطات 

 مقدمه :

شری ب ادی جوامعی و اقتصساختار اجتماعی، فرهنگدر  قابل مالحظه ایتحوالت گسترده در زمینه کامپیوتر و ارتباطات، تغییرات 

ری های فناوه اما ور زندگی بودو اختراعات ابزار و لوازم تسهیل کننده اممملو از ابداع  انسان حیات گذشته . به وجود آورده است 

داشته  ن کره خاکیندگی ساکنادر تغییر الگوهای رفتار و زبیشترین تاثیر را در در حداقل دو دهه اخیر اطالعات و ارتباطات نوین 

 . است 

، هستیمر ه با یکدیگز گذشتادنیای ارتباطات و تولید اطالعات به سرعت در حال تغییر بوده و ما امروزه شاهد همگرایی آنان بیش 

ان فاده کنندگسترس استدای که داده ها و اطالعات بسرعت و در زمانی غیرقابل تصور به اقصی نقاط جهان منتقل و در  گونهبه 

 قرار می گیرد. 

ریع ، دسترسی سی بشریصرفه نظر از تعاریف متنوع و دامنه وسیع کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در بخشهای مختلف زندگ

ناوری فتاورد این رین دستمور بدون در نظر گرفتن فواصل جغرافیایی و فارغ از محدودیتهای زمانی محوری به اطالعات و انجام ا

 است. 

 ضرورت تغییر:

 پیشرفت یا رای نیل به، کشورهای در حال توسعه همچون ایران بسپری می کنیم قرن بیست و یکم را  در  اکنون که مرحلة گذار

 از  بهره گیری اید ضمنب، بلکه سازگار کنیم حتی رقابت با کشورهای توسعه یافته نه تنها باید خود را منطبق با فرهنگ بومی 

 که اجزای آن به یمازجهانی بپردو فعالیت در  هایی برای آموزش، یادگیری، کار، به ابداع روشموجود های ارتباطی تکنولوژی

کند؛ جهانی که در آن تر شدن و در عین حال پیچیدگی بیشتر سیر میطور فزاینده به هم وابسته است. جهانی که به سوی کوچك

 . های جمعی دارای نقشی کلیدی استاطالعات، محرك عمده، دانش، موجد قدرت و رسانه

ید همچون اطی جدبسته به جریان اطالعاتی بوده و به کمك تکنولوژیهای ارتبتجارت، بانکداری، آموزش، همه و همه وا  

 اند.ل گردیدهو تلفنهای هوشیار تسهی  هاتلویزیون، لیزر، فیبر نوری، ریزتراشهرادیو،کامپیوتر، ماهواره، تلفن، 

نقش  جارچیان گوها و  در آن قصهدر واقع در بسیاری از روستاها. تلویزیون و رادیو جایگزین پیام رسانی سنتی شده است که 

 اند. کردهاطالع رسانی و سرگرمی مردم را ایفا می

باشند تا انواع ینترنت میاای در حال توسعة سریع قلمرو خود از طریق شبکه جهانی بسیاری از شرکتهای خدمات رسانی رایانه اینك

ر هنری، دبیات، آثامینة ازکرانی از دستاوردهای جهانی را در ار مشتریانشان قرار دهند. این شبکه مجموعة بیتیخدمات را در اخ

های تلویزیونی در ی فیلمهای رادیویی و حتای برنامهبه طور فزاینده و... تحقیقات علمی، اطالعات بازرگانی، گزارشات حکومتی

مان و هر زتواند در هر ر آورد که میتوان یك کتابخانه بزرگ جهانی و بلکه بزرگترین آنها به شماگیرد. همچنین آن را میبرمی

 . دهدمندند، قرار جا در دسترس متقاضیانی که از کامپیوتر دارای مودم و اشتراك به اینترنت بهره
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ای برای های رایانهآید! در واقع شبکهبرای نخستین بار در تاریخ بشر، اطالعات کاالیی است که با اشارة سرانگشتان به دست می

ر این، د. عالوه بپردازنبان یك کانال تبلیغاتی به ارمغان آورده تا بدین طریق به بسط ایدئولوژی خود در جهان میلیونها انس

ارتباط جمعی به شمار  ترین عامل در مجموعة تکنولوژیهایترین و در عین حال هشدار دهندهتوان آزادای را میهای رایانهشبکه

گونه  ر وبدون هرن میلیونها نفکجا و با هر مرام شخصی یا ایدئولوژی قادر به توزیع پیامها بیای که هر کس در هر تا اندازه ،آورد

 ممیزی قبلی خواهد بود.

 :جريان اطالعات  

ه انبوه ویی آنها بپاسخگ این نکته را نباید از نظر دور داشت که مهمترین علت پدیدار شدن و محبوبیت تکنولوژیهای اطالعاتی 

 سیاسی است.نیازهای مالی و 

یاره زمین به یك مجموعة سهایی درون یکدیگر و تبدیل امروزه دولتها و منافع تجاری به تقسیم و ایجاد حوزه»کین یفبه گفته ر 

ای مدارهای ماهواره ی از طیفهای الکترومغناطیس وبرداربه عالوه بهره "کشی گردیده استتجاری متشکل از منابع قابل بهره

این طیفها  ده است.منشأ تنش و درگیری بین کشورهای صنعتی شمالی و کشورهای در حال توسعه جنوبی گردیهمواره به صورت ،

داد ید تنها تعحقق رستو مدارها جزء منابع جهانی و متعلق به همة ملل است. از اوان دهة هفتاد، وقتی ارتباطات فضایی به 

د که تیجه آن شردند. نه برای خود یا مشتریانشان در مداری محدود کشماری از کشورهای اقدام به ارسال هزاران ماهوارانگشت

به  دند که اینر گردیصاحبان اینگونه وسایل مخابراتی از توانایی رسوخ عمیق به درون فرهنگ کشورهای مصرف کننده برخوردا

دخالت »یا « یامپریالیسم فرهنگ»ن ه آنوبة خود تنش دیگری بین نیکمره جنوبی و شمالی به وجودآورد که اصطالحاً ب

ی ی پایه برا. تکنولوژدشده اناکثر پردازشگرها و حاملهای اطالعاتی درچند کشور معدودمستقر  بی تردید وقتیگویند می«فرهنگی

 می یل و هدایتی، تکمتوسط سوداگران پیشرو در ایاالت متحده، ژاپن و اروپای غربی طراح نیز تولید و توسعة این دستگاهها

بی بدان به ع یا دستیاد، توزیعالوه بر این ناهماهنگی بین شمال و جنوب در زمینةجریان ارتباطات و اطالعات و امکان تولی شوند. 

خش بجهانی در  طالعاتبیشتر ا اجریان اطالعات در پهنة زمین غیر متعادل است زیر»نحو زیادی یك جانبه است. به بیان دیگر 

 .”تولید می شودشمالی 

داد تماعی و فرهنگی قلمتوان نه تنها به مثابة نیروی محرك در پشت سر تغییرات اجهای ارتباط جمعی را میین ترتیب رسانهبد 

 .کرد. بلکه عاملی برای تحرك سیاسی در مرتبة ملی و بین المللی به حساب آورد

شوند. بدیتن ترتیب بازار ه میای در هم تنیدفزایندهبخشهای ارتباطات دور ملی و بین المللی به طور  "حمید موالنا  معتقد است که

ی ی، اقتصادی و نهادگیرد که به نوبة خود مشمول مکانیسمهای کنترل کننده سیاسچند بازیگر اصلی شکل می طبین المللی توس

 لمللی تفکیكبین ا وملی خود هستند. این بدان معنی است که بسیار مشکل یا حتی ناممکن خواهد بود که بین بخشهای داخلی 

 ."قائل شویم

و حتی خودشان بیشتر « دیگران»هاست، مردم فرهنگهای مختلف دربارة دیگر اینکه در محیط امروزی که ساخته و پرداختة رسانه 

کنند. بدین ترتیب در ارتباطات میان فردی و همچنین در مراودات اقتصادی و سیاسی، ها قضاوت میبراساس تصویرسازیهای رسانه

ها تدارك دیده شده و در اذهان عامه نقش بسته، بر نحوة نگرش افراد نسبت به یکدیگر تأثیر بسزایی تصاویر قالبی که توسط رسانه

های جمعی دیده، مجموعاً براساس آن چیزهایی است که از طریق رسانه« دیگران»گذاشته است. به بیان دیگر، نگرش مردم از 

های زندگی بشر عمالً بر تمامی جنبه –رادیو، تلویزیون  همچون مطبوعات ومعاصر های جمعی رسانه اند. در واقعخوانده یا شنیده
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انداز ما از جهان، نحوة نگرش به دیگران و مهمتر از همة نحوة کنش متقابل ما با دیگران اند. اینها تعیین کنندة چشمتأثیر گذارده

کنند. از این رو، موانع دائمی، بالیا، کودتاها، ب بازتابی منفی از خاورمیانه ارائه میهای امریکا اغلباشند. بعنوان نمونه، رسانهمی

شوند، تصویری ناپسند و خشن را از فرهنگها و مردم خاورمیانه، در شورشها و فعالیتهای تروریستی که بطور مرتب گزارش می

های خبری مسلط ای جهان سوم بر این باورند که رسانهانهدست اندرکاران رس»کنند. در نتیجه امریکا و سایر کشورها تقویت می

هر چه بیشتر به بسط دامنة تحریف و پیشداوری از طریق سیستم خبری بین المللی  BBCو  CNNهای تلویزیونی همچون شبکه

  .پردازندمی

 :سازمان های مجازی 

ما اترس نیست، ا در دسساختارهای جدید سازمانی همان سازمانهای مجازی است. تعریف استانداردی از این نوع سازمانهیکی از 

 : ی آوریممهای ارائه شده از این نوع سازمانها به طور خالصه تعاریف زیر را  برای نشان دادن طیف وسیع تعریف

ازمان د. یك سسازمان مجازی یك سازمان کوچك و مرکزی است که منابع اصلی خود را از سایر سازمانها تامین می کن -

 مجازی از نظر ساختار بسیار متمرکز است و بندرت دارای واحدها و دوایر تخصصی یا وظیفه ای است. 

ای انجام جدر آن به  آورد کهی کند و ساختاری به وجود میسازمان مجازی بسیاری از فعالیتهای خود را از منابع خارجی تامین م -

 وظایف سنتی در هر واحد داخلی، واحدهای خارجی عهده دار انجام آن وظایف شوند. 

این  و رقباست. شتریانمسازمان مجازی را شبکه موقتی از واحدها و سازمانهای مستقل دانسته اند که شامل تولید کنندگان،  -

 ند. اده را ببرت استفواحدها به وسیله فناوری اطالعات به هم پیوند می خورند و قدرت می یابند تا از فرصتهای جدید نهای

 :ويژگیهای سازمانهای مجازی 

ان این الصه می توخه طور بی این سازمانها اصوال با عناوینی مانند غیر سلسله مراتبی، افقی و جهانی مطرح می شود. اما ویژگ 

 ویژگیها را در پنج ویژگی اصلی زیر خالصه کرد:

 سط افزایشوتست که اهای عملیاتی ساختارهای افقی: ظهور سازمانهای افقی به عنوان پاسخی به تشدید رقابت در محیط -الف 

دیریت در مسطوح  رقابت جهانی و پیشرفتهای اخیر در فناوری اطالعات و حمل و نقل ایجاد شده است. افقی شدن سازمانها

 سازمان را کاهش می دهد و منابع انسانی را پراکنده می کند.

ود را حلی بودن خنبه مازمانها ججهانی شدن: با توجه به گسترش تجارت جهانی و شبکه ارتباط فرا مرزی، دیگر شرکتها و س -ب 

 از دست می دهند و در چرخه فرایند بین المللی قرار می گیرند.

ارتباط ماشینی: عصر آینده عصر ارتباطات است؛ اما نه ارتباطی از جنس گذشته بلکه ارتباطاتی که به وسیله ابزار آالت  -ج 

یگر از تعاملهای گرم گذشته خبری نیست، بلکه کارفرمایان و نه رهبران ماشینی مانند کامپیوتر انجام خواهد شد. در این سازمانها د

سازمان با استفاده از کامپیوترهای شخصی با هر فرد دلخواه ارتباط برقرار می کنند. فروشندگان می توانند به وسیله یك شبکه 

وسیله ای برای هدایت فعالیتهای اساسی محلی با هم ارتباط داشته باشند. براساس این خاصیت ارتباطات کامپیوتری به عنوان 

http://zoka.blogfa.com/post-105.aspx
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سازمان و همزمان افزایش نقش ارتباطات رو در روی غیر رسمی با هدف حفظ یکپارچگی سازمان، جایگزین ارتباطات رو در رو 

 افراد در سازمانهای سنتی خواهدشد.

داشت،  ستی خواهندم همزیها نه تنها با همکاری و رقابت بین سازمانی: شرکتهای مجازی به وسیله همکاری بین گروهی هم افز -د 

 بلکه باعث رشد و پرورش یکدیگرمی شوند.

شهای ر مورد نگرنگری دو مدیریت را وادار به باز "روابط انسانی "و "زمان "در گیری پویا: درگیری پویا نگرشی است که -ه 

در مقابل  م و درگیریت مداو، حاکی از رشد و فعالیقبلی در رویارویی با تغییر سریع و مداوم می کند. پویایی در مقابل ایستایی

 کناره گیری، معرف ارتباط زیاد با دیگران است. 

  :ويژگي های وسايل ارتباطي دوسويه

  

 شمرد: نین برتکنولوژی های دوسویه نوین ارتباطی در عین حال دارای ویژگی های مهم هستند که می توان آن ها را چ

   
ه طور ردی و جمعی ب(  : به مفهوم دو سویه شدن و دارا شدن و ویژگی های کانال های بین فinterectivityتعاملی بودن )-1

 ( one.to many flowاطالعات )همزمان و تغییر مفهوم جریان یکسویه 

  
رف کننده پیام به مص ( : به این معنی که اکنون کنترل سیستم های ارتباطی از تولید کننده Dimassificaionجمع زدایی )-2 

ه پخش ب)پخش پهن   Narrowsبه   Broadcastingپیام منتقل شده و به مرور به ارتباطات تفریقی تخصصی و تبدیل 

 ه است . محدود( انجامید

  
بلیت کاربران قا و( : امکانات جدید در پخش و ضبط ویدئویی باعث غلبه بر عنصر زمان شده Asynchronousناهمزمانی ) -3 

ال می توان به حنوان مثال ع. به  کنترل ارسال و دریافت پیام را از جنبه زمانی دارد . با این امکان می توان بر جبر زمان غلبه کرد

 د. فرمان داد تا در زمانی که در خانه نیستیم ، یك برنامه خاص را در همان زمان ضبط کندستگاه ویدئو 

  
رش ثل پست ، سفام( : حاال مرکزیت با فرستنده ها نیست با افراد است . ارتباطات Decenteralizationتمرکززدایی ) -4 

 داشت. ویه وجود نعی یکسر در دوران غلبه ارتباطات جمپذیر شده است . می تواند پیام هر کسی را به خود او برساند . این ام

  
ه یك ی اطالعات ب( : انفجار اطالعات از همین منظور مطرح است. طرفین باند میزان ورودBandcapacityظرفیت باند ) -5 

 (megamergerآید. ادغام شرکت های بزرگ در یکدیگر )مجموعه اطالق می شود و یك ویژگی رقابتی به حساب می

 گیرد. اکنون باعث افزایش ظرفیت باند صورت می

  
 شویم . در د شهر اطالعات( : این امر باعث شده است تا هر وقت که اراده می کنیم بتوانیم وارFlexibilityانعطاف پذیری ) -6 

 چنین حالتی زمان و مکان معنا ندارد. 

  
ل رسانده ا به حداقت پیام رزمان اخطار یعنی فاصله ارسال تا دریافکاست از زمان اخطار : رسانه های نوین دو سویه ارتباطی -7 

 ( یکی از این مصادیق است. liveاند. پخش زنده )

  

http://zoka.blogfa.com/post-98.aspx
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 وزیع که بهر در تگسترش دامنه پذیرش و کاستن از توزیع کنندگان: یعنی افزایش مخاطب و پیاده شدن تئوری دستان کمت-8

 انحصار در پخش می انجامد.

  
:تلويزيون اينترنتي  

گرایی صنعت رایانه، دهد و محصول هماینترنت را به هم پیوند می تلویزیون اینترنتی یك فناوری جدید است که دنیای تلویزیون و

ده از استفا های جدیدایجاد روشای( است و هدف از پیدایش این فناوری حفظ بیننده و چند رسانه( Multimedia مخابرات و

 .تلویزیون است

پدیده عصر ارتباطات، یاد کرده اند . روزی که رادیو اختراع شد، باور عمومی بر  بسیاری از محققیق از تلویزیون اینترنتی به عنوان

ات خود ادامه داد. همین اتفاق هم به حی ها سپری شده است. اما روزنامه با تغییر ساختار خود بازبود که دیگر دوران روزنامه این

 پیدا کرد. آن روز نیز بسیاری فکر کردند که دیگر دوران سینما به سر رسیده است، اما دوباره زمانی که تلویزیون اختراع شد، نمود

های پدیده نیست که با ورود هر کدام از این و این اتفاق در زمان ما نیز برای چندمین بار در حال تکرار است. البته شکی ! ...

 .تر ها کمتر شده استمیزان رویکرد عمومی جامعه به قدیمی ترها تحت تاثیر قرار گرفته وجدید، قدیمی

یافته میزان  های آماری حاکی از اینکه در کشورهای توسعههای متنوع آن، همچنین گزارشگسترش کاربری اختراع اینترنت و

پردازان را به سمت این باور هدایت کرد که با توسعه  ای از نظریهزیون است، عدهاستفاده از اینترنت به مراتب بیشتر از تلوی

فناورهای  سایر رسانه ها افول خواهند کرد. ولی ظهور تلویزیون اینترنتی که ترکیبی از امکانات ای جدید به نام اینترنت،رسانه

جدیدی در رابطه با آینده دنیای ارتباطات منجر  ی تصورگیرنوین ارتباطاتی و اطالعاتی در کنار تلویزیون سنتی است، به شکل

 .شد

 Internet Protocol ای گریزناپذیر خواهد بود. اصطالحی که از آنتلویزیون اینترنتی بر جهان رسانه با این اوصاف غلبه

TV یا IPTV نام برده می شود. 

 ها متولدنهاست، در دنیای رسا Interactive Television که مخفف ITV موجودی به نام موضوع از زمانی شروع شد که

 .شد

در آنچه  On Line توانند به صورتیابند و میمی مخاطبان تلویزیون از طریق اینترنت به بانك اطالعاتی شبکه مورد نظر دست

 ها تحمیلبینندهمامی تالبته قطعا مقصود از دخل و تصرف این نیست که عالیق خود را بر  .کنند، دخل و تصرف کنندمشاهده می

تواند زمان که کاربر می مزیتش نیز این است .خواهد ببیندکند که چه چیزی را و چگونه میکنند، بلکه هر کاربری خود تعیین می

خبر  ه باشود از زمان پخش آن برنامدلخواه خود را رزرو کند و بعد با پیغامی که داده می پخش یك برنامه را تغییر داده، یا برنامه

هایی که در آن پویایی تلویزیون از قسمت ود، و یا اینکه کاری کند که برنامه به طور خودکار برای او ذخیره شود. یکی دیگرش

 .سفارشات خرید اجناس، موسیقی و یا فیلم دلخواه است شود؛ بخشاینترنتی به بهترین وجه دیده می

  
  :فناوری اطالعات و آينده سازمان 

تب سلسله مرا وقررات مرن اطالعات ساختار سازمان راشاخه شاخه می کند، در حالی که سازمان ها در دوران صنعتی بر پایه ق 

از دیدگاه  العات است.بر اط دیوان ساالری استوار بودند. بر عقیده پیتر دراکر  سازمان جدید در قرن اطالعات با ساختاری مبتنی

ات را خلق اطالع رد دیوان ساالری نیست، بلکه حاصل تالش متخصصان دانش است که فرآینددراکر سازمان جدید نتیجه کارک

 می کنند. به عقیده او، کارگران جامعه مبتنی بر دانش به طور مقدماتی با اطالعات کار می کنند. 

http://zoka.blogfa.com/post-46.aspx
http://zoka.blogfa.com/post-9.aspx
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د و شکل یده می شودایین پ به به نظر دراکر بر خالف گذشته که سازمان عمدتا از دیدگاه دیوان ساالری و سلسله مراتبی از باال

د نحصر نخواهمالیی ها نوعی ساخت مسطح دارد و دانش از این پس تنها در دست بابه هرمی را داشت سازمان مبتنی بر اطالعات 

 شد و در سطوح کارشناسان دانش که در رده های مختلف اشتغال دارند، توزیع نخواهد شد. 

 تسیستم مالقا ی برد.می شود. اما پست صوتی امکان ذخیره سازی اطالعات ر اباال م برای مثال پست الکتریکی جایگزین تلفن

 الکترونی نوعی حمایت جمعی را با خود خواهد آورد. 

یی می ن صرفه جوو زما تله کنفرانس امکان برقراری ارتباط بین کارشناسان دانش را فراهم می آورد. و در هزینه رفت و آمد

 وخارجی را فراهم خواهند کرد.   امکان دسترسی آسان تر به داده های داخلی شود. بانك های اطالعات

ار کی موجبات خابراتمسیستم تصمیم گیری به وسیله رایانه، سیستم اداره الکترونی ، هماهنگی ، اطالع رسانی و شبکه های 

ورد. آجود خواهد ویر به کردن براساس اقتصاد اطالعات را فراهم می کنند. فناوری همچنین در روش های ارتباطی سازمان ها تغی

 (، اطالعات مربوط به فروش، صورتحساب های بانکی و نظایر آن.  EDIاز جمله؛ داده های الکترونی ) 

 

ار به ا فهرست وعاصر ردر جمع بندی از این بحث می توان اثرهای رسانه های جدید برای ارتباطات برون سازمانی در جوامع م

 شرح زیر ارائه داد؛ 

 مدیران بدون مهارت ارتباطی حذف می شوند.  -1

الیت های موعه فعدرون و برونی ( از اهمیت بیشتری برخوردار می شود، و مدیریت ارتباطات مجارتباطات سازمانی )  -2

 گیرد.  ادر بر می مومی رشامل فروش، استخدام ، بازار یابی و آگهی، ارتباط با مشتریان و روابط ع  ارتباطی خارج از سازمان

 یابد. ومدیریت اطالعات توسعه میکند ها بیشترجنبه مستقیم و زنده پیدا میارتباط بارسانه -3

 . یع می شودان توزمشارکت مردم و کارکنان بیشتر خواهد شود و در جامعه مبتنی بر دانش ، اطالعات در سطح کارشناس -4

  تولید اطالعات افزایش می یابد و سازمان ها بیش تر بر تصویر و هویت سازمانی متکی خواهند شد. -5

 رسانه ها در جوامع واحدهای ارتباطی سازمان های توسعه خواهند یافت.  با افزایش اهمیت و نقش -6

 سنجش نظرات مردم از اهمیت بیشتری برخوردار شد.  -7

 شبکه های ارتباطی درونی و برون سازمانی توسعه خواهند یافت . -8

 پایش ) مونیتورینگ ( اطالعات و رسانه ها از فعالیت های عمده هر سازمان می شود.  -9

 پاسخ گویی به رسانه ها از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد.  -10

 فن آوری جدیداطالعات در دو سطح ارتباطی و تصمیم گیری به کار می افتند.  -11

 فن آوری جدید، فن آوری های سنتی را حذف نمی کنند، بلکه با آن ها ادغام می شوند.  -12

 ی ) سایبر ( خواهند بود.رسانه های آینده، رسانه های رایانه ا -13

 

  :ويژگیهای تکنولوژی اطالعات

روی  لوژیهاماده خام تکنولوژی است. در گذشته اطالعات روی تکنولوژی عمل می کرد اما اینك تکنواطالعات، -1

  .اطالعات عمل می کنند

ت یندهای حیامه فراه، تاثیر تکنولوژی جدید فراگیر است.از آنجا که اطالعات جزء جدا ناپذیر فعالیتهای بشری است  -2

  .فردی و جمعی مستقیما توسط رسانه تکنولوژی جدید شکل داده می شود
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  .ه استا کرددشبکه با استفاده از تکنولوژیهای اطالعاتی در همه انواع سازمانها و فرآیندها تحقق عینی پی -3

هادها را مانها و نبلکه سازذیر هستند ،تکنولوژیهای اطالعات به انعطاف پذیری متکی است. نه تنها فرایندها برگشت پ -4

  .می توان با آرایش مجدد اجرای آنها اصالح کرد و تغییر داد

یك کنولوژهمگرایی فزاینده تکنولوژی های خاص در درون یك سازمان بسیار منسجم است که در آن مسیرهای ت  -4

  .قدیم و جدید غیر قابل تشخیص می شوند

 :اکولوژی رسانه 

ردم می ماثیر آن بر تمحتوای آن و به منزله مطالعه رسانه به عنوان محیط است که در بر گیرنده ساختار آن ، اکولوژی رسانه

  .باشد

انه تعریف اعی رساکولوژی بودن یك رسانه با سه شاخص تکنولوژی در دسترس ، محتوا و مندرجات رسانه و موقعیت اجتم

  .می شود

  :دوره اکولوژی رسانه چهار

 ور فناوری ارتباطی عصر ظه -1

 شنیداری  -عصر رسانه های دیداری - 2

 عصر چند رسانه ای ها  -3

 دوره فرا رسانه  - 4

  :به دلیل اینکه عصر حاضر مربوط به دو دوره آخر است به شرح آن می پردازیم

 

 :عصر چند رسانه ای ها 

مندرجات  ین دورهابیشتری بر مخاطب می گذارد. در شامل ماهواره ، ویدئو، تله تکس و کامپیوتر است که تاثیرگذاری 

  .اه شدسی دی همر وارهایانبوه و تکثر در انواع اطالعات ، متن، تصویر، فیلم و ن درسانه به رشد کمی رو آورد و با تولی

  .ودهمراه ب ومسجهان  وموقعیت اجتماعی با تالش غرب برای انتقال تجربیات و پیامدهای کارکرد رسانه ها در غرب به شرق 

 

 :عصر فرا رسانه 

 

  .می باشد w3c(1994) ( و1991شامل اینترنت )



 

8 
 

رایگان  سی آسان و، دسترمندرجات رسانه ها تحول کیفی یافت و بر اساس ویژگیهای فرا رسانه ای پدیده واقعیت مجازی ، فرامتن

  .به اطالعات شکل گرفت

و اوان روبریفی فرکدند و محتوا و مندرجات رسانه با تحوالت کمی و در این عصر تکنولوژیها با پیشرفت چشمگیر همراه بو

رزی را نه های باود نموبشدند.همچنین موقعیت اجتماعی که در جوامع گوناگون به دلیل تاثیر این فرا رسانه ها متحول گردیده 

  .همراه داشت و موجب شد در این دوره ویژگی اکولوژی بودن رسانه را بیش از پیش نشان دهد

د دادن نظام سیله پیونه به وتکنولوژی نقش رسانه را دگرگون کرده است و این امر نه تنها ناشی از تاثیر آن بر خود رسانه است ک

  .رسانه ها با بازاریابی سیاسی رخ داده است

این معنی  ر دهند بهع قراابی وقفه اخبار را تحت شعاین واقعیت که رسانه ها خود قادرند هر وقت که بخواهند از طریق گزارشها،

ظر سنجی ن را با نآآثار  واست که آنها باید دائما آماده باشند و همه تصمیمات سیاسی را به زبان سیاست رسانه ای برگردانند 

  . اندازه گیری کنند

 :نقش تکنولوژی اطالعات در توسعه منابع انساني

صورت یك  انسانی به فیتهایدر توسعه منابع انسانی، همواره بایستی ظرفیتهای جدید انسانی را شناخت، تا توسعه قابلیتها و کی 

ت دائماً وژی اطالعاد تکنولگیری از تکنولوژی اطالعات است، چون در فرآین فرآیند دائمی انجام شود. تحقق این امر در گرو بهره

مت د که در خدواهد بوتوزیع و مدیریت میشود، بنابراین، تکنولوژی اطالعات زمانی حالل مشکالت خاطالعات تولید، پردازش، 

باتوجه به نقش  این اساس ودد. بروری منجر گر توسعه و پرورش انسانها قرار گرفته و قابلیتهای انسانی باهم تلفیق و به توسعه و بهره

نابع م مفهوم توسعه العات،ی در این مقاله سعی بر آن است مفهوم تکنولوژی اطو تاثیر تکنولوژی اطالعات در توسعه منابع انسان

  .انسانی تبیین و به نقش تکنولوژی اطالعات در ابعاد مختلف توسعه منابع انسانی پرداخته شود

 :مفهوم تکنولوژی اطالعات

ست و افرهنگی  شد یك نظام فکری وای از الگوها با افزاری و مجموعه تکنولوژی اطالعات قبل از اینکه یك سیستم سخت

 .میتوان آن را فرهنگ تولید اطالعات نامید

ست تفکر اطالعات گرا است. مهم ا ITنمی تواند دوام داشته باشد. بنابراین، آنچه در  IT بدون ایجاد فرهنگ تولید اطالعات، نظام

سیم  مپیوترها وسوپرکا وه شکل میگیرد و کامپیوتر ای از فکرهای مفید تولید شد تکنولوژی اطالعات از اتصال و ترکیب مجموعه

 .میکند طالعاتاو کابل و ابزارهایی از این قبیل نیست. در تکنولوژی اطالعات، فکر انسانهای خردمند است که تولید 

عات با طالتکنولوژی ا آوری اطالعات و استفاده از آن در جامعه و سازمان یعنی روشهای تولید و جمع (IT) تکنولوژی اطالعات

ر شخص به هو توسط  های کامپیوتری باعث شده دسترسی به اطالعات از هرجا کردن، ارزان کردن و کاربری ساده برنامه کوچك

 راحتی صورت گیرد. 
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ازمانها به بااتصال س وکرده  پایگاههای اطالعاتی برگرفته از مفهوم تکنولوژی اطالعات فرآیندهای پیچیده درون سازمانی را تسهیل

 طور ست. بهادل شده بهای سازمانی را بنا نهاده است و دیدگاههای میان مدت مدیران به دیدگاههای بلندمدت  همدیگر، شبکه

 .های زیر وجود دارد کلی در مفهوم تکنولوژی اطالعات مولفه

ی؛ طالعاتا آوری اطالعات؛ خالصه سازی اطالعات؛ تحلیلگری؛ حساسیت فرهنگ تولید اطالعات؛ اطالعات گرایی؛ جمع

  .طالعاتاسازی؛ انتقال  سازی؛ ذخیره سازی؛ پژوهشنگری؛ روش سازی؛ یکپارچه ای؛ بهینه پردازشگری؛ تفکر شبکه

 

 :مفهوم توسعه منابع انساني

نداشته  با سازمان ه مشکلیهایی مجهز شوند که هیچگون در مفهوم جدید توسعه منابع انسانی، انسانهای سازمانی بایستی به کیفیت

ازمانی موریتهای سحقق مااشند و با دلسوزی و تعهد و بینشی علمی، تمام توانمندیها، انرژی،تخصص و فکر خود را در راستای تب

های زیر  فهدارای مول انسانی طور کلی توسعه منابع قرار دهند و دائماً برای سازمان ارزشهای فکری و کیفی جدیدی تولید کنند. به

 :است

  .و ارتقای دانش کارکنان ایجاد آگاهی علمی -1

 .تولید رفتارهای علمی و متعادل در کارکنان - 2

 .ایجاد ارزش افزوده بعنوان کیفیت در کارکنان - 3 

 .ارتقای قابلیتهای کارکنان - 4 

 .توسعه مهارتهای انجام کار - 5 

 .به روزکردن اطالعات کارکنان – 6 

 .توانایی حل مسائل به شکل علمی -7 

 .درست انجام دادن کار - 8 

 .تصمیمگیری عقالیی - 9 

 .رشد شخصیت هماهنگ در کارکنان - 10 

 .توانایی ترکیب اطالعات وساختن مجموعه های جدید - 11

وجود اطالعات کاربردی و جدید است که اطالعات  ،نقش تکنولوژی اطالعات در توسعه منابع انسانی محور توسعه منابع انسانی

 .نام تکنولوژی اطالعات میتواند به ایجاد و توسعه توانمندیهای جدید در منابع انسانی کمك کند در یك فرآیند منطقی به

 .طور کلی تکنولوژی اطالعات در ابعاد زیر به توسعه منابع انسانی منجر میشود به
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 ای: توسعه حرفه

شتن سازد، دا سهیل میهای عملیاتی انسان توسعه یافته که به اشتغال کمك می کند و یا فرآیند اشتغال را ت هیکی از نشان 

اسب با آن حتوای متند ولی مهای رشد و توسعه داشته باشد. زمانی که ظرفیتهای مهارتی آماده توسعه باش مهارتهایی است که زمینه

ای خالی و کهنه ات ظرفیتهاطالع و نیاز سازمان و فرد را برآورده نمیکند. در این زمان فراهم نشود، مهارتها بعد از مدتی کهنه شده

ت دید توقعاجالعات شده را جانی دوباره میبخشد و به توسعه مهارتی کارکنان کمك میرساند و این به خاطر این است که اط

 وید مهارتی های جد کار و مهارت میگردد و جبههجدیدی را در افراد سازمان ایجاد و بعد از مدتی اطالعات تبدیل به روش 

 هرهشتغال و باکند و  طور کلی تکنولوژی اطالعات، در ابعاد زیر به توسعه مهارتی کارکنان کمك می کاری ایجاد می شود. به

 .وری تسهیل می یابد

 مهارتهای کهنه را بازسازی می کند؛ -الف 

 ظرفیتهای خالی قبلی را تکمیل می سازد؛ -ب

 مهارتهای جدید به وجود می آورد؛ -ج 

 بین مهارت کارکنان پیوند ایجاد می کند؛ -د 

 .آموزی فرآیندی میشود مهارت –ه 

 

یکند. ه ایجاد مپیشرفت دنبال خود مهارت ارزش مهارتها با رشد تکنولوژی افزایش یافته است و تکنولوژی اطالعات پیشرفته به

المی، ارتباط ک برقراری هایی نظیر مهارت را توسعه می دهد. تکنولوژی اطالعات زمینهتکنولوژی اطالعات دامنه مهارتی انسان 

ویت می یجاد و تقرکنان اسازی و مهارت استفاده از اطالعات را در کا مهارت ارتباط کتبی، مهارت ارتباط نمایشی، مهارت قانع

 .کند

 :تقويت مهارت ادراکي  

دهای که کارکر کته استداشتن مهارت ادراکی است؛ مهارت ادراکی توانایی درك این ناز جمله نشانه های انسان توسعه یافته، 

مهارت  ر می دهد.یر قراگوناگون سازمان با یکدیگر وابسته است و تغییر در هریك از بخشها الزاماً بخشهای دیگر را تحت تاث

ندیشه ادر واقع  کند و فکر کارکنان باید تغییر ادراکی چیزی نیست که بتوان با یك دوره آموزش نظری آن را ایجاد کرد بلکه

 ادراکی تبدیل به کنش ادراکی شود.

این  رورش داد وپجاد و زیربنای مهارت ادراکی تفکر سیستمی است و از طریق تکنولوژی اطالعات می توان مهارت ادراکی را ای 

را به  مل کردنعدراکی و سیستمی فکرکردن و خاطر این است که تکنولوژی اطالعات یك سیستم است که در عمل مهارت ا به

 افراد یاد می دهد. 
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رار ك مجموعه قا در یسیستم تکنولوژی اطالعات در عمل موجب می شود که انسانها شروع، فرآیند و عملکرد سیستم اطالعاتی ر

به  ه کارها رانتیج ورآیند داده و درك کنند و به مهارت و توانمندی ادراکی مجهز شوند که این مهارت موجب میگردد شروع ف

 :هم پیوند دهند. به طور کلی تکنولوژی اطالعات در ابعاد زیر به تقویت مهارت ادراکی کمك میکند

 .قدرت شناخت فرد به لحاظ آگاهی از عناصر سیستم اطالعاتی تقویت میگردد -1

 .ها تقویت می شود قدرت درك روابط بین اطالعات و مولفه -2

 .دست میآید بندی کلی از اطالعات به جمعتصویر کلی و  -3

 .ها، فرد به تفکر منطقی مجهز میشود به لحاظ درك روابط منطقی بین داده -4

 .قدرت پیشبینی باال می رود - 5

 :تقويت مهارت تصمیم گیری

گیری  صمیمدنیاز تمورگیری فرآیندی است که در آن نقش اصلی را اطالعات بازی می کند، یعنی اول بایستی اطالعات  تصمیم

از بین  سازمان گیری کرد. تکنولوژی اطالعات موجب می شود که افراد فراهم شود تا بتوان اطالعات را ترکیب و تصمیم

گیری،  میمفرآیند تص ند. دراطالعات تولیدشده اطالعات مربوط به تصمیم مورد نیاز را انتخاب و پردازش و مورد استفاده قرار ده

نیم که کگیری  صمیمی رسد، تمایم با هر اطالعاتی که به دستمان  استفاده از اطالعات را یاد می گیرند. عادت کردهکارکنان نحوه 

مراهی گا به ورطه ره آدمی کنـد بلک ای نیست. تکیه به عقاید افراد ناوارد و غیرمتخصص نه تنها دردی را دوا نمی این کار حرفه

  ا رود.از افراد غیرمتخصص سبب میگردد که انسان در تصمیمگیری به خط می کشاند. همین مشورت و کسب اطالعات

ا ردر دسترس  موثق واز شاخصهای انسان توسعه یافته این است که در تصمیــــــم گیری فرآیند کسب اطالعات از منابع غیر

العاتی کنولوژی اطتی که . یعنی زمانجایگزین کسب اطالعات از منابع موثق کند که این امر نیازمند وجود ساختار اطالعاتی است

 .وجود داشته و قابل دسترس باشد

دیریت و مشتیبان گیری کرده و درواقع سیستمهای اطالعات مدیریت مانند سیستمهای پ افراد براساس اطالعات دقیق تصمیم

 تصمیم اقل اشتباها با حدتر دهند هنگام، مناسب و سریعی را در اختیار قرا گیری میتوانند اطالعات به سیستمهای پشتیبان تصمیم

 یری در عملگ ت تصمیممند می شوند و از این بابت به مهار گیری علمی بهره گیری کرد. براین اساس، افراد از مهارت تصمیم

 :گیری کمك می کند در ابعاد زیر به تقویت مهارت تصمیم IT طور کلی به .منجر مـی گردد

 .شودگیری استراتژیك است، سریعتر و دقیقتر انجام می بنای تصمیمیابی که سنگ  یابی و فرصت مسئله -1

 .ریزی جامع بهتر تدوین میگردد برنامه -2

 .کیفیت تصمیمات افزایش مییابد -3

 .گیری به حداقل میرسد زمان تصمیم -4
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 .خطای انسانی در شبکه پردازش اطالعات سازمانی کاهش مییابد -5

 وجود میآید. گیری عقالیی به گرایش به سمت فرضهای تصمیم -6

 .گیری اصالح می شود از طریق بازخوردهای سریع مهارت تصمیم  -7

 :روحیه پژوهشي در کارکنان ايجاد

دن وجود آور هباشند. یکی از کیفیتهایی که بیانگر انسان پرورش یافته است، این است که آنان روحیه پژوهشگری داشته ب

کنان طالعات کارولوژی اسازی ساختار تکن کرد. ولی از طریق پیاده چنین کیفیتی را با کالس و آموزش رسمی نمیتوان ایجاد

راحتی  عات بهخمیرمایه و اساس تحقیقات است و زمانی که تکنولوژی اطال ،راحتی به آن مجهز میشوند. اطالعات به

اری و ه شکل ساختب رکناناطالعات را در اختیار کارکنان قرار دهد و یا تکنولوژی اطالعات افراد را احاطه کرده باشد، کا

ر به بعاد زیاطور کلی تکنولوژی اطالعات در  خودجوش به تحقیق روی آورده و روحیه پژوهشگری تقویت می شود. به

 .پژوهشی کمك میکندتقویت روحیه 

 .کارگیری اطالعات در افراد تقویت می شود توانمندی به -1

 .توانایی انتخاب اطالعات باال می رود --2

 

 .ت افراد افزایش می یابدقدرت شناخ -3

 .افراد نسبت به اطالعات حساس می گردند -4

 .پژوهش گروهی شکل میگیرد-5

ی و در حالت لی حاکمکارگیری آن نیز کم باشد، روحیه تکرار مطالب قب زمانی که تکنولوژی اطالعات ضعیف و انگیزه به 

ی شکل اطالعات باشد، روحیه پژوهش به لحاظ هجومکارگیری کم  که تکنولوژی اطالعات قوی و در دسترس و انگیزه به

در  .یم میماندژوهش عقکارگیری اطالعات زیاد ولی تکنولوژی اطالعات ضعیف باشد، روحیه پ میگیرد و زمانی که انگیزه به

 .حالت مطلوب تکنولوژی اطالعات قوی و انگیزه زیاد روحیه پژوهشی را در کارکنان کاربردی میکند

 

 :استانداردگراشکل گیری تفکر 

یافته مجهزشدن به تفکر استانداردگرا ست که این امر در گرو وجود تکنولوژی اطالعات  یکی از شاخصهای انسان توسعه

است. استاندارد فکر و عمل کردن موجب می گردد که نیروی انسانی، توانمندیهای خود را بهتر و بیشتر در راستای هدفهای 

اقدامات جلوگیری کند. استاندارد عمل کردن تعیین مشخصات کاالها و خدمات مورد نیاز یا سازمان قرار دهد و از انحراف 

تعیین درجه ویژگیهای کیفی کاال و خدمات و حد مرغوبیت قابل پذیرش و مطلوبیت مورد نظر برای آن از نظر اندازه، شکل، 

( که زیربنای 8مصرف یك فرآورده می باشد)منظور بهبود کیفیت و حصول اطمینان از  رنگ، خواص فیزیکی و شیمیایی به
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صورت دائم اطالعات موردنیاز را برای استاندارد عمل کردن ارائه و از  آن وجود تکنولوژی اطالعات پویایی است که به

طور کلی تکنولوژی اطالعات در ابعاد زیر به تقویت تفکر  طریق بازخورد اطالعاتی سطح استانداردگرایی ارتقا مییابد. به

 .ستانداردگرایی و توسعه منابع انسانی کمك میکندا

 .های کلی استاندارد را مشخص میسازد چهارچوب -1

 .معیارها و شاخصهای موردنیاز را در دسترس قرار میدهد -2

 .میزان انحراف از استاندارد را تعیین میکند-3

 .با نظارت اطالعاتی به عملیات فرد جهت میدهد -4

 .که نوعی استانداردسازی است، میپردازد به تقویت مستندسازی -5

 .انسجام فکری ایجاد میکند -6

 .دخالت ذهنیت در کار جلوگیری بهعمل میآورد از -7

 :تقويت خودنظارتي

ود فکر خساختن  املگی و کخودنظارتی یکی از ابعاد توسعه منابع انسانی است و هرفردی که بدان مجهز شود، دائماً به بالند

ا مدیریت ستعدادهاخودنظارتی، نوعی رهبری بر خود است که از آن طریق میتوان بر مجموعه دانش و اطالعات و میکند. 

ند الت می تواحر این کرد. خودنظارتی زمانی کاربردی می شود که فرد به اطالعات مناسب و مفیدی دسترسی داشته باشد، د

ازخورد طالعات باروز نگه دارد. باضعیف بودن تکنولوژی  بهوضعیت خود را با اطالعات تولیدشده، مقایسه و خود را 

مر مطلوبی اتند و این یران هسای الزم به افراد داده نمی شود و در این حالت افراد منتظر نظارت و هدایت مد اطالعاتی و حرفه

ات مورد جزئی خصص درو تدر نظارت نیست. زیرا معموالً مدیران سازمان هیچ موقع خود مستقیماً نیاز به داشتن اطالعات 

 دهندگی را طالعاتاتکنولوژی اطالعات ندارند و همواره برای آنها اطالعات کلی کافی است. در این حالت است که نقش 

میتواند  ژی اطالعاتتکنولو خوبی ایفا نمی کنند و در نتیجه فرآیند نظارت ناقص و ناکافی میشود. براین اساس، فعال بودن به

 :دمك می کنطور کلی تکنولوژی اطالعات در ابعاد زیر به تقویت خود نظارتی ک تقویت سازد. بهخود نظارتی را 

 

 .سرعت دسترسی به اطالعات را باال می برد-1

 .بازخورد سریع اطالعاتی فراهم میسازد-2

 .راحتی انجام میشود اصالحات و تغییر دانش به -3 

 .میزان انحراف از استانداردها مشخص میگردد -4
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 .ای خود میپردازد کاری و حرفه فرد به کشف نقاط ضعف -5 

  .فرد بر دانش خود خوب مدیریت می کند -6 

 

  :سند افق رسانه ملي

. دسترسی ته استتحوالت شگفت انگیز در عرصه ارتباطات به ویژه در دهه اخیر، تمامی مناسبات بشری را دگرگون ساخ

ف جدیدی از مینه، تعریر این زفناوریهای پیشرفته و سرمایه گذاریهای کالن دولتها دانسان به ابزارهای نوین ارتباطی از طریق 

  .قدرت و موازنه آن در دنیای کنونی ارائه داده است

ار متغیر و محیط بسی .ز داردحضور در میانه و هنگامه چنین جنگ رسانه ای توانفرسایی، برنامه ریزی و مدیریت ویژه ای را نیا

هنگی تماعی و فردی، اجباطات ایجاب می نماید سازمان صدا و سیما در آستانه برنامه چهارم توسعه اقتصامتحول دنیای ارت

ز اویش بزند. ینده خکشور و در راستای چشم انداز بیست ساله نظام، دست به حرکتی نو در برنامه ریزی و ترسیم حرکت آ

طوف به گرانه و معینده نمأموریت یافت با نگاهی راهبردی، آ این رو به پیروی از منویات رهبر فرزانه انقالب، رسانه ملی

  .یدیم نماچالش های محیط خارجی و تحلیل محیط داخلی سازمان، استراتژی حرکت خود را در پنج سال آینده ترس

 

 :مأموريت 

کار  ودهی مؤثر  سمت و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران به مثابه دانشگاه عمومی و با بهره گیری از هنر فاخر

( و اینترنتی ویانه ای از طریق کانال های رادیویی و تلویزیونی، و برخوردار از رسانه های مجازی )شبکه های را ،آمد آن

  ...مکتوب با تولید و پخش برنامه های متنوع آموزشی، خبری و اطالع رسانی، سرگرمی و تفریحی و

سیای شور، فارسی زبانان آکبا مخاطبان گسترده اعم از ایرانیان داخل و خارج از -ی در حوزه استانی، ملی، منطقه ای و جهان 

و افکار عمومی  مدیریت و هدایت فرهنگ"مأموریت  میانه و شبه قاره، مسلمانان جهان و دیگر شهروندان جامعه جهانی

  :زیر بر عهده دارد "اهداف کالن"را بر اساس  "جامعه

 ظ و اعتالیامعه و حفجآحاد  "رفتار دینی خالصانه"و  "اخالق فاضله"،  "ایمان روشن بینانه معرفت و"تعمیق و ارتقای  -

 . "اسالمی -فرهنگ و هویت ایرانی "

  "قیهوالیت ف"و  "ارزش های و بنیان های فکری انقالب و نظام اسالمی"ریشه دار کردن شناخت و باور عمومی به  -

بیگانه و به ویژه  "تهاجم فرهنگی و فکری"عه در قبال تأثیرپذیری از موج مخرب مصونیت بخشیدن به اذهان عمومی جام  -

  "لیبرالیزم غربی"و فرهنگ  "گرایش های الحادی و مادی"، "سکوالریزم"
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خارج از  ر داخل ونظام جمهوری اسالمی ایران د "کارآمدی"و  "اصالت و پایگاه مردمی"افزایش باور عمومی نسبت به  -

 .کشور 

  "اقتدار، وحدت و امنیت ملی"در جهت افزایش  "همگرایی و همکاری عمومی"، "انگیزه ملی"جاد ای - 

ة فرهنگی، رشد و توسع"و  "نهضت نرم افزاری و تولید علم"در جهت  "خودباوری ملی"، و "نشاط"، "امید"یجاد  -

  .کشور "اجتماعی، سیاسی و اقتصادی

ان در مانان جهدر میان مسل "همگرایی و همبستگی عمومی"و ایجاد  "استعمار فرانو"روشنگری همه جانبه در خصوص  -

و نظام  ه اسالمو مقابله با تبلیغات مخرب رسانه های بیگانه در جهت تضعیف چهر "منافع جهان اسالم"راستای حفظ 

 .جمهوری اسالمی در سطح برون مرزی 

   "ی حاکم بر رسانه ملياصول و ارزش ها"اهم 

 یدات حاکمیت ارزش های ایرانی، اسالمی و انقالبی بر تمامی سیاستگذاری ها، برنامه ریزی ها و تول -1

مدالنه و ه رابطه هیل کنندامین نظام و مورد اعتماد مردم و پل ارتباطی مستحکم میان آحاد جامعه و مسئوالن نظام و تسه -2

 .صمیمانه مردم و دولت 

 .توجه به نیاز، مصلحت و میل مخاطب در امر سیاستگذاری و برنامه سازی  -3

 

 .رعایت اصول و ارزش های حرفه ای، فنی، هنری و کارشناسی در تولید برنامه ها -4

 .وزه حر این رعایت بی طرفی در حوزه رقابت های سیاسی جناح های درون نظام و حاکمیت مصالح نظام و مردم د -5

 ی در ی و دیناقوام و طوایف مختلف موجود در کشور و پرهیز از هر گونه تعریض قومی، مذهباحترام به فرهنگ  -6

 .راستای حفظ وحدت، یکپارچگی و انسجام ملی 

صیلی وه های تحنی و گرتوجه به تمامی آحاد جامعه به عنوان مخاطبان رسانه ملی شامل اقشار، اقوام، جنسیت، طبقات س -7

 .مختلف 

 .و زبان فارسی و میراث کهن فرهنگ اسالمی ـ ایرانی و تاریخ کهن ایران زمین  پاسداری از خط -8

 .رعایت آزادی بیان و نشر افکار و تضارت آراء با رعایت موازین اسالمی و مصالح کشور -9

 صه جهانی در عر حامی دیانت و معنویت، صلح و نوعدوستی، عدالت و برابری و حمایت از مستضعفان و امت اسالمی -10 

 .چشم انداز در افق ده سال آینده 
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 :سیستم ها و روشها 

، ر سطوح مدیریتیبه نحوه فراگیر و موثر، و طراحی و توسعه سیستم مورد نیاز د (IT)به کارگیری فناوری اطالعات -1

 .ر سازمانده وری نامه ریزی، تحقیقات، و برنامه سازی، و اتحاد روش های کارآمد در جهت ارتقاء و بهبود بهربر

ط بروز نی در شرایلویزیوتایجاد ظرفیت و توان الزم در برقراری سیستم های پایدار تولید و بخش برنامه های رادیویی و  -2

  .حوادث غیرمترقبه پژوهش

ده ی و استفاکاربرد ور سطوح راهبردی دبرقراری پیوند کارآمد و مستمر میان فعالیت های پژوهشی و نیاز های رسانه   -3

 خت محصوالتی و ساو ارزیابی های برنامه ای در سیاستگذاری، برنامه ریزی، و طراح ها یجموثر از نتایج نیاز سن

 جدید در شبکه های داخلی و برون مرزی 

  :و آموزشمنابع انساني 

  .یرانزشیابی مدد بر ارباز مهندسی نظام مشاغل، نظام حقوق و دستمزد، نظام آموزش،نظام ارزشیابی و ترفیعات با تاکی -1

و روز  ، حرفه اید، خالقارتقای موثر امر آموزش و توسعه کیفی منابع انسانی سازمان و به کارگیری نیروهای با استعدا -2

غل ریتی و مشاعل مدیآمد، عالقه مند، متعهد و وفادار به اصول و ارزشهای نظام اسالمی در مشاغل مختلف ،به ویژه مشا

 .حساس بخش تولید و برنامه سازی 

 

  : توسعه فني

 .رتقای کیفی شبکه های صدا و استفاده بهینه از ظرفیتهای رادیو و تولیدات رادیویی  -1

  .اجرای آزمایش شبکه های کابلی در تهران و حداقل پنج شهر پرجمعیت کشور  -2

ای وپا،آمریکاطق ارپخش برنامه های شبکه های جام جم و سایر شبکه های برون مرزی از طریق شبکه های کابلی در من  -3

  .شمالی و شرق آسیا و اقیانوسیه و بهبود و تکمیل پوشش ماهواره ای شبکه های مزبور

ی پوشش لف براراه اندازی ماهوراه اختصاصی پخش عمومی جمهوری اسالمی ایران و استفاده از ماهواره های مخت  -4

 .جهانی برنامه های صدا و سیما در جهت قطع وابستگی به یك سیستم ماهواره ای خاص

ید ،پخش، الی تولکارگیری فناوری های پیشرفته مرتبط با صنعت رادیو و تلویزیون وبرقراری سیستم های دیجیتبه   -5

 .آرشیو، سیگنال رسانی ماهواره ای و کابلی 

مندی اکثر تواناز حد ایجاد خود اتکایی در امر تامین تجهیزات فنی،توسعه و تکمیل پوشش و سیگنال رسانی و استفاده  -6

 .مین و ساخت تجهیزات استودیویی مورد نیاز داخلی در تا

  :ازتحوالت نوين فناوری رسانه ای مي توان به موارد زير اشاره کرد

 .تبدیل سیستم آنالوگ به دیجیتال  -1
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 .تلویزیونهای دیجیتال پیشرفته  -2

 .سیستمهای تلویزیون کابلی  -3

 .پخش دیجیتالی رادیو -4

 . (مولتی مدیا ) چند رسانه ای -5 

 .اینترنت  -6

 .فناوری رادیو و تلویزیونی در اینترنت  -7

 .تلفنهای موبایل و پخش رادیویی تلویزیونی  -8

 .فرستنده های ارسال و پخش گسترده  -9

 .تلویزیون پخش مستقیم -10

 .آینده پخش موج کوتاه  -11 

 .پخش زمینی امواج رادیویی و تلویزیونی -12

 .سیستمهای متعامل و فیبر نوری  -13 

 ماهواره ای دو طرفه  سیستمهای -14

 

  :نتیجه گیری

ن وجود ست و همچنیرفته اصدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران با توجه به مفاد افق رسانه، تغییر و تحوالتی که در جهان شکل گ

ر زار خودش دت و باحول آنچنانی برای حفظ موقعیرقبای جدید را درك کرده است ولی به دلیل عدم تغییرات ساختاری هنوز ت

 ه بهست. با توجاگرفته نایران و جهان را شاهد نیستیم. می توان گفت که در واقع هنوز تغییر استراتژی در این سازمان صورت 

افق رسانه  ی مذکور درراتژیهاو تطبیق همین موارد با است "تاثیر فناوری نوین بر مزیت رقابتی خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران " 

ه ب، تکنولوژی  -رفته استاستراتژی سازمان صدا و سیما مورد تاکید قرار گ 32در بین –می توان بیان کردکه بیشترین تکنولوژی 

ه افکار عمومی یا خدمت بتولید پیام در جهت دهی  – دی مانند: تناسب تولیدات با انتظار افکار عمومیعنوان کنش که شامل موار

ولوژی تکن 4ر از ا بیشترتبلیغات سیاسی و ... است می باشد. پس می توان نتیجه گرفت که صدا و سیما تغییر در این تکنولوژی 

عنوان  کنولوژی بهتایند، نولوژی به عنوان دانش، تکنولوژی به عنوان فرتکنولوژی به عنوان سیستم وابسته به تکنیك، تک -دیگر

  .شیء واسط با مشتری را مد نظر دارد و توجه به آن را ضروری تر می داند
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