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    برکودکانبرکودکان  وتاثیرآنوتاثیرآن  ننمدرمدر  تبلیغاتتبلیغات  هایهای  مولفهمولفه

    وجوانانوجوانان
  

 ارتباطات علوم دکترای خوشنویس دکترناهید

 ارتباطات علوم دکترای حقیقی محمدرضا دکتر

 کشاورزی اقتصاد کارشناس کریمی الهام

 عمومی روابط کاردانی محبی میثم

 چکیده

 گذارند  می مخاطبان روی توجهی قابل تأثیر جمعی های رسانه اطالعات، فرا عصر در

 یک(  تبلیغ)  هستن تبلیغات تأثیرات این معرض در بیشتر جوانان و کان کود میان این در .

 رسدانه در تبلیغدات بررسدی.است هاای ه و خ مات کاال، ترویج برای موثر و کارآم  تکنیک

 رسدانه میکنن،تبلیغدات مشداه  هزارتبلیدغ۴۰ سداالنه وجوانان کودکان تلویزیون مختلف های

  وجواندان کودکدان آمریکدا در مجله 160 از بیش مشتریان اتحادیه العاتاط اساس چاپی،بر

 اینترنددت دالرازطریدد  بیلیددون۱ از بددیش جوانددان اینترنتددی دهندد تبلیغات مددی قددرار هدد   را

 بددر عظیمددی تدداثیرات تواندد  مددی و اسددت بزرگددی تجددارت تبلیغددات صددنعت...،و میکنندد  خریدد 

 مسددهله آنهددا بددرای کنندد گان تبلیددغ سدداختن دمحدد و مسددلما ً. باشدد  داشددته نوجوانددان و کودکددان

 مقابدل در بایسدتی باشد  خطرآفدرین جامعده بدرای آنان عمل که هنگامی اما نیست خوشاین ی

 بررسدی را جواندان و کودکدان روی بدر تبلیغدات آثدار  تحقی  این. داد نشان العمل عکس آن

 ایدن وبده اسدت داده ارائده آنهدا سدو  آثار کاهش برای تری عملی راهکارهای و. است کرده

 در ولدی گدرددمی مد ت کوتداه در مصدر  افدزایش باعث م رن تبلیغات که ایم رسی ه نتیجه

 وجواندان کودکدان بده مد ت درکوتداه تبلیغات ش  مشخص ن اردهمچین تأثیری چنین بلن م ت

 مفرط،اثدرات چداقی ازجملده منفدی تداثیرات باعث ودربلن م ت لذت،داده ، آنی رضایت حس

 است ش ه...و نادرست ،تصمیمات اجتماعی وروابط القدراخ منفی

 کنن گان بازارمصر  ،تبلیغات تاثیرات ،جوانان ،کودکان ، م رن تبلیغات: واژه کلی 

 مسئله بیان
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 هدر از بدیش و گیدرد مدی قدرار همگدان اسدتفاده مدورد که است ای رسانه  م رن تبلیغات

 فدراهم خدود بده جواندان و کودکدان توجده جلد  ش ن نزدیک برای را زمینه دیگر ای رسانه

 .ده  می اختصاص بخود را قشر این فراقت اوقات از  زیادی وقت و کن  می

 دوران رابدرای اطالعدات رسدانه هدر از بدیش دارد کده تکنولدوژی قابلیتهدای بده توجده با

 کداری انجدا  جهدت یدا و آگاه را آنها یا و نموده مهیا وجوانان کودکان ش ن اجتماعی نخست

 دیگدر مدواردی در البتده و انگیدزد برمدی را آنهدا احساسدات نیدز گداهی و. نماید  مدی ترغی 

 ماند گار آن منفدی اثدرات بسدا چده و نمدوده وارد آنهدا به آسیبهای غیرمستقیم و مستقیم بطور

 .است بیهوده و عجای  تبلیغات معتق ن ای ع ه جهت همین به باش 

 نامناسد  وجواندان کودکدان بدا مدرتبط نهادهدای سدایر کدارکرد هرچده تحقیقات به باتوجه

 کودکدان هدا یافتده طبد .بدود خواه  بیشتر وجوانان کودکان بر تبلیغات تاثیر باش  وناهمگون

 کده. اسدت آن جدذا  کیفیدت دلیدل بده هم وآن باشن ، می تبلیغات بینن ه روز هر سالگی۱۰در

 از ینفددکال مهددم ویژگددی وایددن نمددوده معطددو  بزرگتددر فضددای دریددک حرکددت بدده را توجدده

 .است تبلیغات

 کنند  می استفاده گوناگون های شیوه به واح  تبلیغاتی محتوای یک از جوانان و کودکان

 آنهداا درک بده سدرانجا  و آنهدا ش ه انباشته تجار  به جوانان و کودکان گزینه از بخشی اما

 .یاب  می سری و شود می لبریز رفتارهایشان و آنها قبول مورد ارزشهای مسائل ز

 سدهل اخدالق یا ،خشنونت درجنایت خاص درشرایطی توان  می گزینه این ترتی  این به

 در چیدزی. باشد  سدهیم بزرگسداالن زند گی از بهتدر درک در دیگدر شرایطی در و نه انگار

 ایدن سدسس کند  دراز تبلیغات سوی به دست خاصی تجربه برای تا کن  می وارد آنها زن گی

 شدد ه رمزگددردان ارزشددهای ان وختدده تجددار  میددان از ،و میشددود آنهددا زندد گی وارد تجربدده

 داده مدی تشدکیل را آنهدا زند گی از بخشدی قدبال کده آندی و عامدل ونیازهای اجتماعی روابط

 بده چیدزی. شدود مدی تغییدر دچار نخستین تجربه نتیجه در و گشای  می ناچار به را خود راه

 و کددودک از آشددکار رفتدار نددوعی شددای  و شدود مددی ان وختدده چیدزی شددود، مددی ان اختده دور

 .سرمیزن  جوان

 تاثیرناپدذیر ارتبداطی وسدایل جدزو  هسدتن  شهری پ ی ه نوع یک نوعا که م رن تبلیغات

 بتواند  کنند ه مصدر  کده نیسدت چیدزی کده عمدومی فرهند  وسدیله ایدن شدون  می محسو 

 .برقرارسازن  دوطر  رابطه یه دهن  نشان العمل عکس آنها مقابل در مستقیما

 کنند گان مصدر  سدوی بده آن کارگرداندان ازطدر  یکطرفده اکثراوقدات تبلیغات هرابط

.  اسدت اند ک بسیار دهن ، قرار تاثیر تحت را آن بتوانن   کنن گان مصر  اینکه امکان است

  مد رن تبلیغدات آیدا کده شدود مدی ایجداد سدوال ایدن درذهدن حال ش ه عنوان مطال  به باتوجه

 منبد ( دارد؟؟؟؟؟؟  بسدزایی تداثیر وجوانان کودکان رفتار تغییر و ودانش آگاهی گسترش بر

 (مهرتاسیس سایت
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 مقدمه

 تنهدا جدوان افراد متح ه ایاالت در. دارد جوانان و کودکان در نافذی بسیار تاثیر تبلیغات

 و مجدالت اینترنتی، های آگهی و هستن  سال در آگهی هزار چهل شاه  تلویزیون طری  از

 جهددت کنندد گان تبلیددغ. افددزود تعدد اد ایددن بدده بایسددتی هددم  ارسمدد در شدد ه پخددش هددای آگهددی

 مددی سرچشددمه آنجدا از هدد   ایددن. دهند  مددی قدرار هدد   را جددوانتر افدراد بیشددتر سدودجویی

 900 فدروش بدرای سال در دالر بیلیون 250 ح ود سرشاری سود تبلیغات صنعت که گیرد

. روندد  مددی شددمار بدده جددذابی هددای مشددتری جوانددان و هددا بچدده و دارد تجدداری کدداالی هددزار

 سدال در دالر بیلیدون 25 سدال 12 از کمتدر هدای بچده و سدال در دالر بیلیون 155 نوجوان

 سدالهای بدین هدا بچده خرید  مقد ار. کنند  مدی هزینده طرید  ایدن از را خدود والد ین درآم  از

 بدزر  شدهرهای در کده هدایی بچده چهدار  یدک تنها و است ش ه برابر دو 2000 تا 1990

 از دالر بیلیدون 60 و خدود تدوجیبی پدول از دالر میلیون 6 ، 2000 سال کنن در می زن گی

 گدذاری سدرمایه که ده  می نشان آمارها بنابراین. کردن  هزینه خری  جهت خانواده سرمایه

 بچده کده هنگدامی والد ین انگلستان در. است سودآور چق ر ها بچه روی بر تبلیغات ه   با

 مدی خرید  بیشدتر دالر 10 یدا پوند  7 متوسدط بطدور کنند  مدی همراهدی را آنهدا خری  در ها

 عد   صدورت در. شود می بیشتر کریسمس و تول ها مثل مناسبتهایی در میزان این و نماین 

 ناخشددنودی و دلسدردی درگیدری، بده منجددر موضدوع ایدن مدادر و پدد ر طدر  از کداال خرید 

 تدا خواسدتن  هدا بچه از که هنگامی است داده نشان دیگری تحقی . شود می خانواده اعضای

 هد ایای کردند  مدی مشداه ه را تبلیغدات بیشتر که هایی بچه اکثر بنویسن  نامه بابانوئل برای

 بدرای تبلیغدات از% 50 انگلسدتان در. نمودن  درخواست خاصی تجاری اسامی با و بیشتری

 یدک و اهد شدکالت و هدا شدیرینی به مربوط آنها سو  یک و هستن  غذاها به مربوط ها بچه

 مدی همراهی را آنها خری  در ها بچه که هنگامی ن. باش  می آماده غذاهای به مربوط سو 

 مناسدبتهایی در میدزان ایدن و نمایند  مدی خرید  بیشدتر دالر 10 یدا پون  7 متوسط بطور کنن 

 مدادر و پد ر طدر  از کداال خرید  عد   صورت در. شود می بیشتر کریسمس و تول ها مثل

 تحقید . شدود مدی خدانواده اعضدای ناخشدنودی و دلسدردی درگیدری، بده منجدر موضوع این

 اکثدر بنویسدن  نامده بابانوئدل بدرای تا خواستن  ها بچه از که هنگامی است داده نشان دیگری

 تجدداری اسددامی بددا و بیشددتری هدد ایای کردندد  مددی مشدداه ه را تبلیغددات بیشددتر کدده هددایی بچدده

 غدذاها بده مربدوط هدا بچده بدرای تبلیغدات از% 50 انگلسدتان در. نمودند  درخواسدت خاصی

 غدذاهای بده مربدوط سدو  یدک و هدا شکالت و ها شیرینی به مربوط آنها سو  یک و هستن 

 . باش  می آماده

 تغذیده چداقی، جملده از جوانان و کودکان در مشکالت بروز در تبلیغات از حجمی چنین

 رومددانی در کدده تحقیقددی طبدد .  دارد بسددزایی تدداثیر غیددره و مخدد ر مددواد اسددتعمال غلددط،

 هدای بچده از بیشدتر برابدر سده سدال چهدار الی سه ها بچه که متعق ن  وال ین گرفته صورت

 کده دهد  مدی نشدان آمریکدا در تحقیقات طرفی از. شون  می تبلیغات جذ  باالتر و ساله پنج
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 آنکدده اسددت مسددلم آنچدده. نیسددتن  تبلیغددات هدد   تشددخیص بدده قددادر سددال شددش زیددر هددای بچدده

 نوجواندان و کودکدان بدر عظیمدی تداثیرات تواند  می و است بزرگی تجارت بلیغاتت صنعت

 امددا نیسددت خوشدداین ی مسددهله آنهددا بددرای کنندد گان تبلیددغ سدداختن محدد ود مسددلما ً. باشدد  داشددته

 نشدان العمدل عکدس آن مقابل در بایستی باش  خطرآفرین جامعه برای آنان عمل که هنگامی

. نماید  بررسدی را جواندان و کودکدان روی بدر تبلیغات ارآث که است درص د تحقی  این. داد

 – فرهنگددی تبلیغددات.)  کندد  ارائدده آنهددا سددو  آثددار کدداهش بددرای تددری عملددی راهکارهددای و

 (نوین های پژوهش

 چیست؟ تبلیغات

. اسدت هااید ه و خد مات کداال، تدرویج برای موثر و کارآم  تکنیک یک(  تبلیغ)  تبلیغات

 وکدار کسد  اطالعدات آن در کده اسدت شخصدی غیدر رتباطداتا از روشی و شکل یک این

 " Advertere"  التدین واژه از ، تبلیغدات .گیدردمی قدرار دسدترس در بدالقوه مشدتریان بدرای

 زیادی ح  تا آگهی.  است"  … به نسبت … ذهن چرخان ن"  معنای به که است ش ه گرفته

 کده اسدت ایدن تبلیدغ یدک بخدش ترینجال . است هاای ه و خ مات محصوالت، فروش مکمل

 تبلیدغ یک ب ون رو، این از. کن می همراه انگیز هیجان عاطفی جذبه با را واقعی اطالعات

 . باش  موف  توان نمی تجارتی هیچ ، مناس 

 تبلیغات اهداف

 رسانی اطال  اه ا  ً (1

 ج ی  محصول از مشتری کردن آگاه ً (2

 )کاال یک ج ی  فادهاست موارد( محصول از ج ی  استفاده پیشنهاد ً (3

 قیمت تغییر از بازار کردن آگاه ً (4

 محصول ج ی  های قیمت از مشتری کردن آگاه ً (5

 محصول کار طرز ی زمینه در مشتری نمودن آگاه (6

 محصول برای موجود خ مات تشریح و توصیف ً (7

 مشتریان غلط های برداشت تصحیح ً (8

 مشتریان ترس کاهش ً (9

 شرکت برای مناس  تصویری ایجاد ً (10

 مشتریان ترغی  اه ا  ً (11

 مشتریان نزد در شرکت خ مات و محصوالت به نسبت ترجیح ایجاد ً (12

 رقبا از خری  جای به شرکت محصوالت خری  برای مشتری ترغی  و تشوی  ً (13

 محصول های ویژگی به نسبت مشتری ادراک تصحیح و تغییر ً (14

 محصول خری  در فوری تصمیمات اتخاذ برای مشتری تشوی  ً (15
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 شرکت بازاریابی و فروش بخش با تلفنی تماس برقراری شتریم تشوی  ً (16

 آیندد ه در خدد مات و محصددول اسددت ممکددن کدده مددورد ایددن در مشددتری بدده یددادآوری ً (17

 باش  نیاز مورد

 کن  خری اری کجا از بای  را خ مات و محصوالت که مشتری به یادآوری ً (18

 فصدل از خدار  در ی عرضده کده هنگامی به مشتری ذهن در محصول یادآوری ً (19

 باش  داده رخ استفاده

 (فرهنگی تبلیغات سایت)مشتری ذهن در محصول جایگاه نگه اری و حفظ ً (20

 تبلیغات طراحان اخالقی غیر تجارت (21

 وال ین زن گی از متفاوت و مختلف هایلذت از پر ایزن گی دادن با ما که دانن می همه

 بازرگددانی، تبلیغددات و یماشدد ه آنهددا رشدد  طبیعددی روندد  نقددص باعددث جوانددان کودکددان، بدده

 کده جنایدت و جدر  از تدرس و دارانسدرمایه بده مد ارس بدازی هدایزمین فروش تلویزیون،

 بده همگدی بیایند ، بیدرون کمتدر و بمانند  هایشدانخانه درون کودکان که ان ش ه باعث همگی

 بعددد ی، نسدددل کددده دارد وجدددود خطدددر ایدددن. کننددد می کمدددک طبیعدددی رونددد  ایدددن زدن هدددم بدددر

 .باشن  داشته شانوال ین از تر کوتاه و بیماری با توأ  یهازن گی

 سددرعت بدده آنهددا گیرندد ،می قددرار تبلیغددات تددأثیر تحددت راحددت بسددیار وجوانددان کودکددان

 وال ینشدان بدا آنها یرابطه از اغل  تبلیغات طراحان از بسیاری و کنن می جذ  را تبلیغات

 تحدت را خدود والد ین تبلیغدات، مکدرر رارتکد بدا هابچده کده اند  کدرده کداری و کرده استفاده

 از محافظدت تدوان حتدی آنهدا کده اسدت شد ه باعدث آمد ه، وجدود بده وضعیت.دهن  قرار تأثیر

 .ان داده دست از نیز را خود فرزن ان

 رسددی ه زودرس بلددو  بدده کودکددان کدده دریافتندد  بددازار کنندد گان مطالعدده ،۱۹۹۰ دهدده در

 و نمودند  مدی ن اشدتن ، آن بده هدم نیازی درواق  که آرایشی مواد تقاضای ساله۷ ان ،دختران

 نمدی بدازی آن بدا دیگدر و گذاشدته کندار را خدود لگدو بدازی اسدبا  سالگی ۶ سن در پسران

 انگلسدتان در زودرس بلدو  گوید ، مدی (MO ojlivymather) شدرکت از فلدس مدارتین. کردند 

 لجددا  روندد  بدده باتوجدده البتدده کدده اسددت پیشددرفته کشددورهای دیگددر از تددر کنندد ه نگددران بسددیار

 نیسدت، آور تعجد  هدم آنچندان کودکدان مدورد در مسداله این موجود، سازی تجاری گسیخته

 بسددیار وجوانددان، کودکددان روی بددر تبلیغددات از بدداال تجدداری سددود ایددن آمدد ن دسددت بدده علددت

 شدون ، مدی بزرگتدر آنهدا هرچده آالیشدن ، بدی و سداده بسیار و زودباور کودکان.است روشن

 و مدذاه  که امر این دلیل و شود می کمتر بگیرن ، قرار تبلیغات تاثیر تحت که ینا احتمال

 .است همین نیز دارن  تاکی  کودکان دادن قرار مخاط  بر تبلیغات متص یان نیز

 نیدد د بددا ،ارندد د قددرار گیزندد  اولیدده هایسددال رد کدده  وجوانددان کددانکود روانددی نظددر از

 و آندان هایصدحنه بدین منطقدی رابطه توانن نمی مختلف های رسانه در تبلیغاتی هایصحنه

 هد   بدا کده اسدت تبلیغدات طراحان اخالقی غیر تجارت ،اینبرقرارکنن  خود واقعی گیزن 

 کودکددانو لددذا.اندد  داده قددرار هدد   را آنددان آیندد ه و ذهددن کودکددان معصددومانه دنیددای گددرفتن
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 بایسدت مدی کده دلیدل همدان بده درسدت شدون ، محافظت تبلیغات مقابل در بایست می جوانان

 کدده اندد  نشدد ه بددزر  قدد ر آن آنهددا و کددرد محافظددت آنددان از اجتمدداعی هددای آسددی  برابددر در

 (اداسسورتال سایت)باشن  داشته تبلیغات با درستی برخورد بتوانن 

 مخاطب؟ جذب یا استفاده سوء تبلیغات؛ برای کودکان از استفاده

 از بسدیاری در و شد ه رایدج مدا کشور در که است چن ی تبلیغ، برای کودکان از استفاده

 .کنن  می استفاده مخاط  جذ  اصلی مخاط  و ه   عنوان به نه کودکان از تبلیغات

 مددی کودکدان از ویدد یوهایی و تصداویر بزنیدد  مجدازی فضددای بده سددری اگدر روزهددا ایدن

 مدی انجدا  کده کداری از خودشدان بد ون هسدتن  کاالهدا اقسدا  و اندواع تبلیدغ حال در که بینی 

 .باشن  داشته آگاهی دهن 

 زندد گی از تصدداویری ارسددال بدده اقدد ا  آگدداهی و علددم بددا خودشددان کدده هسددتن  والدد ینی

 و هسددتن  بالگددر روزهددا ایددن اصددطال  بدده و کنندد  مددی مجددازی فضددای در خددود روزمددره

 .ان  کرده کار این وارد هم را کودکانشان

 تولدد  از قبددل آنهددا والدد ین و شددون  مددی مجددازی فضددای وژهسدد تولدد  از قبددل کدده نددوزادانی

 مدی مجدازی فضدای در خدود کدودک برای اختصاصی ای صفحه ساخت به اق ا  فرزن شان

 (جوان خبرنگاران باشگاه.) دارد ادامه همچنان کار این نیز تول  از بع . کنن 

 مجازی فضای در کودکان از والدین تبلیغاتی استفاده هایآسیب

 از برخدی .هسدتیم کودکدان از متندوع و مختلدف هدای عکدس و فدیلم شداه  ازیمج فضای

 مددی عکددس و فددیلم فرزن شددان پوشددی ن لبدداس و زدن حددر  نددوع تددا خددوردن غددذا از والدد ین

 .کنن  می منتشر مجازی فضای در و گیرن 

 کنند ، زیداد صدفحه بدرای فدالور و بخورند  بیشدتری الیک ها عکس و فیلم این چق ر هر

 مدی کودشدان از دیگدر مختلدف هدای فدیلم بارگدذاری برای تر انگیزه پر و حالترخوش وال ین

 بددرای تواندد  مددی اینسددتاگرا  همانندد  اجتمدداعی هددای شددبکه در الیددک و فددالور افددزایش. شددون 

 مدی زایدی آمد  در کودکشدان صدفحه در تبلیغدات گدرفتن بدا وال ین. کن  آم  در کس  خانواده

 .کنن 

 و معروفیدت بده را ها آن تا است ش ه وال ین برای بزاریا خود کودکی دنیای در کودک

 یدا پد ر دوربدین رود، مدی هرجدا چدون ن ارد خصوصی حریم دیگر کودک این .برسان  پول

 شددبکه در و بگیرندد  فددیلم کددودک رفتددار و حرکددات تمددا  از تددا. اسددت او سددر بدداالی مددادر

 اسدت، افدزایش بده رو نیدز جامعده در کده رفتدار از ندوع ایدن طبعا. کنن  بارگذاری اجتماعی

 .دارد کودک برای هایی آسی 

 و  فدددردی آسدددی   .دارد آسدددی  مجدددازی فضددای در کدددودک از ابدددزاری اسدددتفاده مطمهنددا

 .است آزاری کودک  از بارزی نمود این. گذارد می کودک روی بر اجتماعی
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 از کدودک رشد  مسدیر. ایدم کرده ایجاد کودک در را هنگا   زود نیاز یک اول درجه در

 آن و شددود مددی داده سددوق سددازی وانمددود  سددوی بدده کددودک. اسددت شدد ه خددار  طبیعدی روال

 خدود از کدودک رو همین از کنن  تایی  ممکن دیگران و شود می داده نشان نیست که چیزی

 گیرد می فاصله بودن

 آسدی   .کنند  نمی طی درست را رش  مسیر بگیرن ، فاصله خود از کودکان که هنگامی

 شخصدیت. گیرد نمی شکل درست کودکان هویت.کن  می بروز بلو  سن در نیز بع ی های

 .شود می آسی  دچار ها آن وجودی شاکله و

 آسدی  بلکه شود می وارد  خانوادگی و فردی های آسی  تنها نه کودکان از دسته این به

 (وسائل تخصصی پایگاه.)دارد نیز ملی و اجتماعی های

 

  مختلف های رسانه در تبلیغات

 :ویزیونتل

 در ایددن کنندد  مددی مشدداه ه تبلیددغ هددزار 40 تلویزیددون در تنهددا سدداالنه جوانددان و کودکددان

 روزهدای سداعات در دقیقده 5/10 متوسط بطور ها بچه برای تبلیغات میزان که است حالی

 بیشدتر حدال ایدن بدا. اسدت شد ه تعیدین هفتده عدادی ایدا  در سداعات در دقیقده 12 و هفته آخر

. اسدت سداعت در دقیقده 16 حد ود گیرد می صورت بینن ه پر ساعات در که ها بچه مشاه ه

 80 امدا دارد هزینده دالر میلیدون 3/2 پربینند ه مسدابقه یدک طدی در ای ثانیده 30 تبلیدغ یک

 فعالیدت هدر از بدیش متحد ه ایداالت در هدا بچده.  ده  می قرار پوشش تحت را بینن ه میلیون

 هسدتن  م رسده در کده آنچده از بیشدتر نوجواندان و پردازند  می تلویزیون تماشای به دیگری
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 بسدددیار بطدددور تلویزیدددون کددده معتق نددد  محققدددان باشدددن  مدددی مشدددغول تلویزیدددون تماشدددای بددده

 . ده  می قرار تاثیر تحت رفتاری و ادارکی نظر از را ها بچه چشمگیری

 از متعد دی عوامل به کودکان نگرش و رفتاری الگوهای بر تلویزیونی های آگهی تاثیر

 روابدط و خدانواده سداخت پیدا ، ارائده نحدوه اقتصدادی، و اجتمداعی طبقده کدودک، سدن ملهج

 در رسددانی اطددالع مهددم منداب  از تلویزیددونی تبلیغدداتی هددای آگهدی. دارد بسددتگی آن بددر حداکم

 گیددری شددکل در بسددزایی تدداثیر و رود مددی شددمار بدده جامعدده اجتمدداعی و فرهنگددی امددور

 هدددای آگهدددی تددداثیر میدددان ایدددن در دارد اطبدددانمخ رفتددداری -احساسدددی و فکدددری الگوهدددای

 ظرفیتهددای و هددا توانددایی اسدداس بددر کودکددان. اسددت مشددهودتر کودکددان رفتددار بددر تلویزیددونی

 پخدش و معمدولی هدای برنامده قطد  هنگا  کنن  می تفسیر را جهان های پ ی ه  خود شناختی

 پدژوهش یدک در شدود مدی کمتدر تلویزیدون صفحه به کودکان دی اری توجه میزان ها آگهی

 توانددایی شددون  مددی بزرگتددر هددا بچدده چدده هددر کدده دادندد  نشددان( 1986) همکددارانش و وارد

 مدی آنهدا به منتق انه دی  با و آورن  می ب ست ها آگهی اه ا  و ماهیت درک برای بیشتری

 کده دادند  نشدان خود مطالعه در( 1995) پایی با  و ریشنان یونیک دیگر تحقیقی در.نگرن 

 بینند  مدی تلویزیونی تبلیغات در که را آنچه دارن  تمایل هن  در سال 8-15 اه بچه از 75%

 تبلیغددات در کدده را آنچدده بزرگتددر کودکددان از بیشددتر سددال و سددن کددم کودکددان باشددن  داشددته

 تماشدای اضدافه سداعت هدر ازای بده که ده  می نشان دیگری مطالعه.  بینن  می تلویزیونی

 مدی صدورت بیشدتری غدذایی مصدر  کیلوکالری 167 سال 11-12 های بچه در تلویزیون

 مدی تبلیدغ تلویزیدون در کده محصدوالتی طرید  از بیشدتر اضدافه، کدالری ایدن دریافدت گیرد

 مدی دریافدت بیشدتر کدالری شد ه تبلیدغ محصدوالت بدا کدودک یعندی. گیدرد می صورت شون 

 بدازی اسدبا    بدرای هدا بچده درخواسدت بدا مسدتقیم ارتبداط تلویزیون تماشای عالوه به. کن 

 کده دهد  مدی نشدان دیگدر مطالعدات. اسدت داشدته تجداری هدای نوشی نی و آماده غذاهای ها،

 صدحیح را آنها و ن ارن  را تلویزیونی های آگهی و تبلیغات نق  ق رت سال 8 زیر های بچه

 تغذیده غلدط عادات تبلیغاتی چنین نتایج از یکی. کنن  می ارزیابی مغرضانه غیر و معتبر و

 بیشدتر سدال 8 زیدر هدای بچده که ان  داده نشان روانشناسی محققین. هاست بچه میان در ای

 ایدن دلیدل همین به باشن  می کافی ادراک ق رت فاق  زیرا هستن  تبلیغات مخر  آثار مستع 

 (فرهنگی تبلیغات وبل )  باش  می کنن گان تبلیغ برای خوبی ه   ها بچه از گروه
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 :پیچا های رسانه و ها فیلم

  وجواندان کودکدان آمریکدا در مجلده 160 از بدیش مشدتریان اتحادیده اطالعدات اسداس بر

 بازیهدای و هدا موسدیقی هدا، فدیلم کده ده  می نشان دیگر تحقیقات و دهن  می قرار ه   را

 هدا فدیلم کده چند  هدر. شدود مدی طراحدی جواندان و کودکدان بده فدروش برای عم تا ً وی ئویی

 بازیهدای مجدالت، طرید  از جوانان و کودکان اغل  ولی شون  می بن ی رده مشاه ه برای

 افدراد دادن نشدان . شدون  مدی آشدنا آون بدا مدرتبط هدای آگهدی با انتشارات، سایر و وی یوئی

 و معمدول چیدزی عندوان بده را امدر ایدن هدا رسدانه و هدا فدیلم در سدیگار کشی ن یا سیگاری

 الکدل و سدیگار مصدر  کده خصدوص بده کنند  مدی معرفی ها بچه به اجتماع در قبول قابل

 مدی داده آمدوزش هدا بچده بده خوشداین  چیزی عنوان به مجالس و ها مهمانی از بسیاری در

 دختددران روی بددر خصددوص بدده تبلیغددات در خدداص مدد لهای و زیبددا زنددان بکددارگیری. شددود

 بده اعتمداد کداهش سدب  دارن  خود ب ن زیبایی و فیزیکی حالت از ضعیفی تصور که جوان

 نهایتدا ً کده شدود مدی مختلدف طدرق به م لها کردن دنبال برای آنها ترغی  طریقی از و نفس

 هدای صدحنه دید ن طرفدی از. گدردد مدی آندان بدرای جد ی روحدی و جسدمی مشدکالت سب 

 حداالت و رفتارها بروز سب  کامسیوتری های برنامه و تلویزیونی های برنامه در که خشن

 آنهدا تفداوتی بدی حدس ایجداد و شد ن احسداس بدی دیگدر طر  از و ها بچه در آمیز خشونت

 فرهنگی تبلیغات وبال .)  گردد می واقعی جهان در خشونت به نسبت
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 :اینترنت

 خرید  بده را جواندان و کودکدان اینترنتدی و کدامسیوتری هدای سدایت از ای فزایند ه تع اد 

 مدی خرید  ینترندتا طرید  از دالر بیلیدون 1 از بیش جوانان. کنن  می تشوی  کاالها مستقیم

 پرداخددت اینترنتددی تبلیغددات جهددت 2002 سددال در دالر میلیددون 5/21 حدد ود صددنای  و کندد 

 و آنهدا ذکدر و اسدت متفداوت چشدمگیری بطدور هدا سدایت ایدن محتویدات و اجنداس. ان  کرده

 ها،بدازی اپلیکیشدن در تبلیدغ بطورمثدال. گیرد می صورت زبانی چر  بازی، حقه با اغل 

 بده وسوسده را ومخاطد  گذاشدته نمدایش رابده مختلدف کاالهدای که...اگرا ،وها،تلگرا ،اینست

 وتسدترها بالگرهدا بعندوان گدزا  های هزینه بادریافت که هستن  افرادی بسا چه.خری میکن 

 جواندان و کودکدان فری  وموج  کرده کیفیت بی اجناس تبلیغ به اق ا  مجازی های ویاشاخ

 از هدا خدانواده توسدط جواندان و کودکدان آگداهی سطح باالبردن با است بذکر الز .شون  می

 عمدد تا ً  کنندد گان تبلیددغ:فددروش و خریدد  هددای روش.شددود جلددوگیری هددای اسددتفاده سددو  چنددین

 همددراه تلویزیددونی هددای سددریال و فیلمهددا بددین در تبلیددغ دادن قددرار بددا را جوانددان و کودکددان

 فیلمهدای یدا بازیهدا اسدبا  ابد تبلیدغ کدردن همدراه فوری، غذای های رستوران با تبلیغ کردن

 مدی قدرار هد   مدورد تبلیدغ همدراه بده سدینما هدای ستاره دادن نشان و کودکان عالقه مورد

 مدی قدرار سدال 12 تدا 6 هدای بچده اختیدار در حتدی کده موبدایلی هدای تلفن از امروزه. دهن 

 (فرهنگی تبلیغات وبال .)  شود می استفاده تبلیغات ارائه منظور به گیرد

 سالمت با تبلیغات ارتباط

 :دارویی تبلیغات
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 هدای شدرکت امدروزه. وش  می هزینه دارویی تبلیغات برای دالر بیلیون 4 ح ود ساالنه

 تبلیغددات صددر  را کنندد  مددی هزیندده تحقیقددات بددرای کدده آنچدده از بیشددتر برابددر 2 دارویددی

 ایددلتم پزشددکان، از شدد ه انجددا  تحقیقددات اسدداس بددر بیمدداران،% 92. کنندد  مددی محصوالتشددان

 تصدور چندین خدود نوبده بده جواندان و کودکدان و کنند  مصر  را ش ه تبلیغ داروهای دارن 

 مدی تبلیدغ اینچندین چدون) می هد  تسدکین را دردها یا ها بیماری همه که دارویی که کنن  می

 . است دارو بهترین( شود

 
 

 :چاقی و غذایی تبلیغات

 بیلیدون 2 و هدا رسدتوران تدرویج تجهد سدال در دالر بیلیدون 5/2 از بیش کنن گان تبلیغ

 از متوسددط بطددور تلویزیددون در. کنندد  مددی هزیندده غددذایی هددای فددرآورده تبلیددغ جهددت دالر

 و غذاها به مربوط آن از نیمی ده  می قرار ه   را جوان افراد که سال در تبلیغ 40000

 اتتبلیغد% 3 از کمتدر مفید  غدذاهای. اسدت کدالری پر های اسنک و قن ی غذاهای خصوصا ً

 تبلیغددات دیدد ن از بعدد  جوانددان و کودکددان کدده دهدد  مددی  نشددان تحقیقددات. شددون  مددی شددامل را

 مطالعدده یددک در. کنندد  مددی طلدد  خددود والدد ین از را آن بالفاصددله فددوری، و آمدداده غددذاهای

 دریافدت کدالری میدزان و خداص غذاهای برای درخواست میزان با تلویزیون مشاه ه میزان

 غددذایی مصددر  و ای تغذیدده عددادات. اسددت شدد ه اثبددات آن مسددتقیم رابطدده و بررسددی شدد ه

 و خدون فشدار سدرطانها، اندواع دیابدت، چداقی، بدروز بدا مسدتقیمی رابطده جوانان و کودکان

 3 هدای بچده دارای مدادر 347 روی بر که ای مطالعه در. دارد عروق و قل  های بیماری

 بده دقیقده 35 تلویزیدونی، امدهبرن دقیقده 121 از کده است ش ه داده نشان ش ، انجا  سال 8 تا

 اکثر و بوده غذا با رابطه در مورد 344 ش ه پخش آگهی 775 از و داشته اختصاص آگهی

 غددالت و شددیر مشددتقات و شددیر چیددبس، شددیرینی، نبددات، آ  شددکالت، مددورد در هددا آگهددی

 خدوردن مشدغول تلویزیدون تماشدای حدین در هدا بچه% 6/89. است بوده صبحانه به مربوط

 کیدک، آجیل، داده، بو ذرت الکل، ب ون های نوشی نی میوه، تماشا حین در اکثرا ً و ان  بوده
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 شد ه تبلیدغ محصدوالت هدا بچه از% 3/40. ان  کرده می مصر  شیرینی و شکالت چیبس،

 والد ین بدا خدود خواسدت سر بر آنها% 9/8 و ان  کرده درخواست وال ین از را تلویزیون از

 (فرهنگی تبلیغات  وبال.)ان  پرداخته مجادله به

 :درمدارس تبلیغات

 یدک ضدل  3 شدامل مد ارس قدبال ً. اند  داده قدرار تداثیر تحدت را مد ارس سداختار امروزه

 تجدارت و تبلیغدات نا  به چهارمی عامل امروزه و( آموز دانش -جامعه -مربی) بودن  مثلث

 رزشدی،و هدای سدالن مد ارس، سدرویس شدود مدی دید ه جدا همه در تبلیغات. است ش ه وارد

 هدای کارخانده بدا مد ارس از بسدیاری. مد ارس توالدت حتدی و التحریر لواز  ، ها کتا  جل 

 لددوای تحددت هددم تلویزیددونی هددای شددبکه از تعدد ادی. کنندد  مددی امضددا قددرارداد سددازی نوشددابه

 آمدوزش دقیقده 10 شدامل 1 شدبکه برنامده مثال پردازن  می تبلیغات به آموزشی های برنامه

   است تبلیغات دقیقه 2 و

  :دخانیات تبلیغ

 مدی هزینده دخانیدات تدرویج منظدور بده دالر میلیدون 30 روزانده دخانیدات کنند گان تبلیغ

 یددا خددانواده از عضددوی داشددتن در حتددی تبلیغددات حجددم ایددن بددا قرارگیددری معددرض در. کنندد 

 آمدوزش در را وال ین های تالش کلیه حتی و است تر خطرناک دخانیات به معتاد همساالن

 بددزر  افددراد از سددو  یددک حدد ودا ً کدده دهدد  مددی نشددان مطالعددات. بددرد مددی بددین از هددا بچدده

 نشدان علمی تحقی  20 از بیش عالوه به. ان  ش ه دخانیات جذ  تبلیغات طری  از سیگاری

 بیشددتر اندد ، داشددته  قددرار دخانیددات تبلیغددات معددرض در کدده وجوانددان کودکددان کدده دهدد  مددی

 دخانیددات هددای شددرکت کدده دهندد  مددی نشددان طالعدداتم. شددون  سددیگاری آیندد ه در دارد احتمددال

 (فرهنگی تبلیغات وبال .)   دهن  می قرار خود تبلیغ ه   را سال 13 های بچه حتی

 :ای ماهواره تبلیغات

 فراغددت، اوقددات جوانددان زندد گ  سددبک بددر ا  مدداهواره فارسدد  هددا  وشددبکه تبلیغددات

 هدای شدبکه و تبلیغدات. سدتا گدذار تداثیر جواندان خشدونت دوسدت  الگوها  و م  به گرایش

 بددر تاکیدد  و تبلیددغ بددا و  ونوجوانددان کودکددان در رس زود بلددو  موجدد  ای مدداهواره فارسددی

 اعضددای بددین هددای رابطدده گسسددتگی هددم از و اخالقددی فسدداد گسددترش موجدد  فکددری روشددن

.)  شددود مددی اسددت برخددوردار ای ویددژه اهمیددت از ایددران در کدده خددانواده کددانون و خددانواده

 (نویسن ه ن یب جم  براساس

 ها توصیه
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 تنهدا.ش  آشنا دهن  می قرار ه   را جوانان و کودکان که تبلیغاتی های روش با بایستی

 . باشن  مخر  تبلیغات فاق  که کرد استفاده هایی رسانه و مجالت از

 سداعت 2 حد اکثر بده را هدا رسدانه و تلویزیدون مشداه ه برای را ها بچه آزاد فرصت  .

 داد تقلیل روز در

 تکنیدک بدا هدا بچده تدا داد توسدعه م ارس در را تبلیغات و رسانه آموزش برنامه بایستی

 شون  آشنا تبلیغ مخر  های

 م رسده اولیدا  و الد ین هدا،و بچده خدود همیداری بده را مخدر  تبلیغدات ندوع هدر بایستی

 . کرد مح ود

 بدرای ییهدا محد ودیت و کند  تبیدین تبلیغدات بدرای ج ید  قدوانینی تدا خواسدت دولت از   

 ش  قائل تبلیغات پخش ساعات

 افدراد علیده قدانونی اقد ا  و سداخت مطلد  را مسدهولین منفدی تبلیغات مشاه ه صورت در

 . داد انجا  خاطی

 (فرهنگی تبلیغات)

 گیری نتیجه

 قدوانین مختلدف کشدورهای در. هسدتن  پذیرتر آسی  ها آگهی به نسبت جوانان و کودکان

 زمدان و محتدوا ندوع، تعد اد، کده شود می گرفته کار به یغاتتبل کردن مح ود برای متفاوتی

 بچه بازی اسبا  برای تبلیغات پخش یونان در مثال برای گیرد برمی در را ها آگهی پخش

 زمددان در آگهددی پخددش بلژیددک و اسددترالیا در و شددود مددی  محدد ود شدد  آخددر سدداعات بدده هددا

 تبلیغدات پخدش سدوئ  در اسدت، عممنو آن از بع  و قبل دقیقه چن  کودکان های برنامه پخش

 محد ود جدای بده کده دارند  عقید ه محققدین بعضی. است ممنوع سال 12 زیر های بچه برای

 محصدوالت بده نسدبت را هدا بچده آگاهی سطح وال ین است بهتر تبلیغات ح  از بیش ساختن

 محد ود گویند  مدی محققدین ایدن کنند  نظدر تبدادل آنهدا بدا تبلیغدات و کداال مود در و ببرن  باال

 اند ازد مدی تداخیر بده را هدا بچده گیدری تصمیم و فهم ق رت رش  تبلیغات ح  از بیش کردن
 .  

 روز بده و بازنگری به نیاز تبلیغات مقابل در جوانان و کودکان از محافظت های روش

 ای آیندد ه در جوانددان و کودکددان دیجیتددالی تلویزیونهددای جددایگزینی بدده توجدده بددا. دارد شدد ن

 صدفحه روی کلید  یدک دادن فشار با تلویزیون تماشای حین در توانن  می یراحت به نزدیک

 تلویزیونهدای جدایگزین که دیجیتالی تلویزیونهای دنیای در شون  اینترنت دنیای وارد نمایش

 تبلیغداتی ندوع هدر بده آزادانده ا و داشدت نخواهد  وجدود مرزی و ح  دیگر شود می معمولی

 تدا دهد  مدی اجدازه کنند گان تبلیدغ بده همچندین ج ی  یها تکنولوژی. داشت خواهن  دسترسی

 آورند  دسدت بده را ها رسانه تماشای در  جوانان و کودکان عادات از ای گسترده اطالعات

 مربیددان و والدد ین بنددابراین. دهندد  قددرار هدد   مددورد پددیش از بددیش را آنهددا ترتیدد  ایددن بدده و
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  که بیاورن  بار طوری را وانانج و کودکان در نفس عزت و اراده ق رت افزایش با بایستی

 داشدته تبلیغدات هد   و معندی از درسدتی تصدور ببینند  جامعده اقتصداد از جزئی را تبلیغات

 قد رت و داد آمدوزش را تبلیغداتی روشدهای و ها تکنیک بایستی جوانان و کودکان به. باشن 

 را خددود جددنس تبلیددغ، بددا تواندد  نمددی کنندد ه تبلیددغ. داد پددرورش را آنهددا در انتقدداد و قضدداوت

 مشدتری، توجده جلد  بدا تواند  مدی تنهدا بلکده. کند  خدود جدذ  را مشتری یا برسانن  بفروش

 آگهدی ابتد ا باشد  داشته کافی اطالعات خری ار که صورتی در. کن  خری  به ترغی  را وی

 در را سدواالتی تبلیغدات مشداه ه بزرگسداالن در . دهد  مدی قدرار ارزیدابی مدورد را تبلیغ و

 هدای خواسدته و اند ازها چشدم هدا آگهدی ایدن منبد  آیا:  مثالا ً کن  می ایجاد آنها کدر و ذهن

 وترغید  تشدوی  آگهدی هد  .کند  مدی دنبدال را ده  می نشان ظاهر در آنچه ورای دیگری

 دیگدری اهد ا  ورزانده غدرض تبلیغدات.است ورزانه غرض ش ه عرضه پیا  و آگهی.است

   نن ک می دنبال غرض بی تبلیغات به نسبت را

 ذهدن در تجداری هدای آگهی دی ن با را سواالت و نکات این بتوان  وجوانان کودکان اگر

 پید ا را هدا آگهدی بالغانده درک قد رت هدا بچده ایدن کده گفت توان می آنگاه کن  حالجی خود

 سددال 8تددا 7 زیددر هددای بچدده دانسددت بایسددتی امددا. دیدد  نخواهدد  آسددی  آن از نتیجدده در و کدرده

 دهد  مدی نشدان تحقیقدات. نیسدتن  قد رتی چندین دارای و دارن  ای نیافته لتکام ادراکی ق رت

 در را مدادیگرایی احسداس و آنهدا خری  درخواست سال، 12 الی 8 های بچه در تبلیغات که

 سدب  مسدتقیم غیدر بطدور تبلیغات که ده  می نشان دیگری تحقی  همچنین. برد می باال آنها

 مددی خددانواده از رضددایت عدد   و زندد گی از یترضددا عدد   احسدداس خددانوادگی، هددای بحددران

 بدا خدانواده در خرید  تعامدل فرایند  کده دهد  مدی نشدان تحقیقدات از بسیاری حال این با.گردد

 را فرزند ان دفداع تدا هستن  قادر وال ین تبلیغ، یا آگهی محتوای کاال، مورد در دادن توضیح

 جلدوگیری آنهدا منطقدی غیدر خرید  تقاضای و گرایی مادی از و ببرن  باال تبلیغات مقابل در

 در والدد ین شدد ن واسددطه و  (هددم بددا همکدداری) خریدد  امددر در بچدده بددا والدد  ارتبدداط. نمایندد 

 و کودکدان روی بدر تبلیغدات مخدر  اثدرات کداهش در مهدم راهکار دو  با تبلیغات برخورد

 تتبلیغددا جملدده از مطلبددی هددر کشددی ن چددالش بدده و انتقدداد و نقدد  فرهندد . باشددن  مددی جوانددان

 هدر و نسدذیریم دلیدل بی را چیزی هیچ یعنی. شود داده آموزش ها رسانه بینن گان در بایستی

 مخددر  تدداثیرات هددا رسددانه مددورد در آمددوزش. دهددیم قددرار نقدد  و بررسددی مددورد را چیددزی

 نبلیغددات وبددال  -انسددانی علددو  سددایت.) دهدد  مددی کدداهش شدد ت بدده را تبلیغددات و هددا رسددانه

 (فرهنگی
 



 

 
 

 

  بزرگبزرگ  فیلمسازانفیلمسازان  نگرشنگرش  بربر  آنآن  جدیدجدید  وو  گوناگونگوناگون  سبکهایسبکهای  وو  انیمیشنانیمیشن  نقشنقش

  سینماییسینمایی
 

 ارتباطات علوم دکترای خوشنویس ناهید

 ارتباطات علوم دکترای حقیقی محمدرضا

 عمومی روابط کاردانی باقری علی

 چکیده

 تصدویر بصدورت عکسدها حرکدت ، علمدی مفاهیم ، انیمیشن پی ایش شروع مقاله این در

 بده اکندون تدا ابتد ا از شد ه ابد ا  اختصاصدی تجهیدزات و گرفتده رارقد تحقید  مورد متحرک

 .است آم ه در تصویر روایت

 میباش  ذیل بشر  انیمیشن اصلی و مختصر بن ی دسته

 سنتی انیمیشن

 بع ی دو انیمیشن

 بع ی سه انیمیشن

 گرافیک موشن

 موشن استاپ

 گرامددی نندد هخوا شددما بددرای را جددذا  و بددزر  صددنعت ایددن روی پددیش افدد  آخددر در و

 .   ا  کرده ترسیم

 ،3d، PHI ، Stop Motion ،(Animation) پویانمدددددددددددایی : هدددددددددددا واژه کلیددددددددددد 

Praxinoscopeپرکسینوسکپ، Phenakistoscope فناکیستوسکوپ، Zoetrope زوتروپ  

 مسئله بیان

 بدزر  فیلمسدازان نگدرش آن ج ید  و گونداگون سدبکهای و انیمیشدن در بصدری جذابیت

 اسدت شد ه موجد  سدازی فدیلم صنعت از ج ی  شیوه این ساخت و تهیه به تنسب را سینمایی

 فیلمسددازان ایددن از تعدد ادی کوتدداهی مدد ت طددول در و میباشدد  راه ایددن شددروع فقددط ایددن ولددی

 سددونیک و آواتددار مثددل مددوفقی هددای نموندده و زدندد  سددبک دو ایددن ترکیدد  بدده دسددت بددزر 

 بدده بددار اولددین بددرای کدده افددرادی بددرای تصدداویر گوندده ایددن دیدد ن ، کردندد  خلدد  را خارپشددت
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 از دسدته ایدن سدواالت پاسد  بده تحقید  ایدن ، میکند  ایجاد ابهاماتی شای  مینگرن  آن تماشای

 میسردازد افراد

 مقدمه

 کده بدود هدایی نقاشدی با بازی ها، شصتی دهه بیشتر خاص های سرگرمی از یکی شای 

. دی ند  می را متحرکی های کلش سری  زدن ورق با و کشی ن می انکتابش هایصفحه کنار

 از حدر  کنارشدان در کده هدایی بزرگتدر و دارن  قشنگی خاطرات ها انیمیشن با افراد همه

 چیدز مدا دوران هدای برنامده کده اسدت ایدن میگویند  کده ای جمله اولین بشود، کودک برنامه

 شددهر شدجاع، پسددر مثدل هددایی برنامده  شددیرین خداطرات ایددن ماند گاری نشددانه بدود، دیگدری

 .می هن  تشکیل را ما کودکی از بخشی که … و ارنست دکتر خانواده ، آنشرلی ها، موش

 شود؟ می استفاده کجا در انیمیشن شما نظر به

 .است Animation رایج های استفاده از بخشی تنها کامسیوتری های بازی ، تبلیغات ، فیلم

 صدحبت Animation رایدج هدای تکنیدک برخدی و تاریخچده پید ایش مورد در خواهیم می 

 . آنها ساخت چگونگی و کنیم

 انیمیشن و پویانمایی

 بوسددیله تغییددر و حرکددت تددوهم ایجدداد فرایندد   (Animation): انیمیشددن همددان یددا نمددایی پویددا

 مدی تصدور. دارند  هدم بدا جزئدی تفداوت کده اسدت ثابت تصاویر از سلسله یک سری  نمایش

 انیماتورهدا،. باشد  Phi پ ید ه خداطر بده – متحدرک تصداویر کلدی بطور – توهم این که شود

 .دارن  تخصص انیمیشن ساخت در که هستن  هنرمن انی

Animation تصدداویر فددیلم پویانمددا، هددای ورق آنددالو ، رسددانه یددک بوسددیله تددوان مددی را 

 ویدد ئوی و GIF، Flash هددای فرمددت مانندد  دیجیتددال هددای رسددانه و ویدد ئو نددوار متحددرک،

 یددا کددامسیوتر دیجیتددالی، دوربددین یددک از انیمیشددن، دادن شددانن بددرای. کددرد ضددبط دیجیتددالی،

 .شود می استفاده ان ، ش ه تولی  که ج ی ی های تکنولوژی و پروژکتور

 اسدتاپ سدازی انیمیشدن متد های و سدنتی انیمیشدن ساخت مت  شامل پویانمایی های روش

 فالیسد پیکرهدای و عروسدک کاغدذی، هدای بدرش بعد ی، سده یدا بعد ی دو اشیای از موشن

 ثانیده، در فدریم ۶۰ یدا ۳۰ ،۲۵ ،۲۴ بدا معموال هم، سر پشت و سری  بطور تصاویر. است

 .شون  می داده نشان

  persistence of visionدید تداوم یا تصویر ماندگاری دید، ماندگاری

 محدددددیط از تصددددداویر مشددددداه ه از پدددددس شدددددودمی تصدددددور آن در کددددده اسدددددت هدددددوریت

 .بمان  باقی چشم، شبکیه روی بر ثانیه همشانزد یک ح ود برای دی پس اطرا ،



 های نوین علوم ارتباطات پژوهش    18

 

 بدر فدریم 24 سرعت با ح ودا ً تصاویر وقتی. است انیمیشن اب اع اساس و پایه پ ی ه، این

 و بددود نخددواهیم هدداآن تددک تددک تشددخیص بدده قددادر کنندد  مددی عبددور مددا چشددم مقابددل از ثانیدده

 .بینیممی را انیمیشن یک قال  در پیوسته تصویری

 پ یددددد ه بندددددا  حیددددداتی پ یددددد ه یدددددک و بیولدددددوژیکی پ یددددد ه ایدددددن زا امکدددددانی انیمیشدددددن

 دید ه انسدان توسدط کده شدی یدک کده هنگدامی. باشد می( (phi phenomenon :انگلیسدی بده) فدی

 بدداقی کوتدداهی زمدان مدد ت بددرای چشدم شددبکیه در شددیمیایی نگاشدت یددک شددی آن از شدودمی

 عبدور هدم سر پشت صورت به مغز توسط تصاویر سری یک که شودمی باعث که مان می

 هدر در تلویزیدونی تصدویر. نمایند  ایجداد را تصدویری حرکت یک و( معین سرعت با) کنن 

 شودمی جایگزین بع ی فریم با فریم هر آن در که است سرعتی این سازدمی فریم 24 ثانیه

 ده می نشان متحرک تصاویر صورت به را آمیخته هم در تصاویر و

 نانیمیش و پویانمایی تاریخچه

 شدد ، کشددف ایددران شددرقی جنددو  در سدداله ۵۲۰۰ سددوخته شددهر در کدده سددفالی جددا  یددک

 متدوالی تصدویر ۵ دارای جدا  ایدن. دهد  مدی نشدان را انیمیشن از نمونه ترین ق یمی احتماال

 هدای بدر  خدوردن برای پرش حال در که ده  می نشان را ایرانی کوهی بز یک که است

 است درخت یک

. 

 جدر  ندا  به فرانسوی کارگردانی توسط بار اولین برای تقریبا ماییپویان و انیمیشن هنر

 قدا  محتوای تغییر و دوربین ضبط توقف تکنیک با آنهم 1902( ماه به سفر) فیلم در ملیس

 تکنیدک همدان تقریبدا کده Stop trick   روند  ایدن تکدرار و آن دوبداره ضدبط سدسس و تصدویر

 .پذیرفت انجا  ، است یانماییپو و انیمیشن در Stop Motion موشن استاپ

 نددا  بدده انیمیشددنی فددیلم اولددین کددول امیلددی نددا  بدده فرانسددوی هنرمندد  بددک اروپددا، در

Fantasmagorie پویانمددایی روش عنددوان بدده بعدد ها کدده سدداخت روشددی بدده ۱۹۰۸ سددال در را 

 کدرد مدی حرکدت کده بدود ش ه تشکیل خطی آدمک یک از عموما فیلم این. ش  شناخته سنتی

 شود می تب یل گل یک به که بطری یک مثال برای میش ، مواجه زیادی یایاش با و

 وارد صددحنه بدده انیمدداتور دسددت کدده بددود زندد ه حرکددات از هددایی بخددش شددامل همچنددین. 

 سداخته نگداتیو فدیلم یدک روی آن از عکاسی و کاغذ روی فریم هر کشی ن با فیلم این. میش 

   داد تصویر به مانن  سیاه تخته ظاهری که ش 
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 اوسددوال و Osvaldo Cavandoli ایتالیددایی معددرو  کددارگردان مددیالدی ۱۹۶۹ سددال در

 کدار بده اید ه زمدان آن تدا کده نمود متحرک تصاویر از ج ی ی نوع تولی  به آغاز کاوان ولی

 پداره تنهدا انیمیشدن مجموعده ایدن اصدلی شخصدیت.  بدود سدابقه بدی کدامال آن در شد ه گرفته

 لطیدف از ای پداره بیدانگر بدازیگران سایر عینی فضای در شکل تغییر هبا 19 میباش  خطی

 .میگردد اجتماعی مشکالت از بعضی و انسانی احساسات ترین

 نمددایش بده ایدران نیددز و جهدان کشدور ۵۰ از بدیش در گذشددته سدال ۴۰ در مجموعده ایدن

 را بزرگسداالن از وسیعی بخش توجه نوجوانان و کودکان بر عالوه همواره و است درآم ه

 طرفد اران جملده از انیمیشدن فیلمهای هنری بخش عالقمن ان و است کرده جل  خود به نیز

 ان  میرفته شمار به آن قرص پا و پر

 

Phenakistoscope Zoetrope  praxinoscope 
 ایدن ش ن  اختراع praxinoscope و Phenakistoscope، Zoetrope ابزارهای نوزدهم، قرن در

 را خود خاص های تکنیک ک ا  هر آوردن و می در حرکت به را تصاویر نوعی به وسایل

 داشتن 
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 Zoetrope  زوتروپ

 خطدای ی پایده بدر کده دستگاهیسدت گدرد، زند ه آن فارسدی معادل یا (zoetrope) زوتروپ

 حرکدت تدوهم گیدرد، مدی شدکل دایدره یدک محدور حول که هایی حرکت توالی و ما دی اری

 از ای شدد ه نقاشددی نوارهددای دسددتگاه ایددن درون. کندد  مددی ادایجدد را خددود درون هددای نقاشددی

 بچرخدانیم، سدرعت بده را زوتدروپ اگدر کده کده دارد وجود مختلفی اشکال و اجسا  حرکت

 مدی ایجاد ما چشمان در را ثابت های نقاشی همان ش ن انیمیت توهم ها دایره سری  حرکت

 چرخید ن بده شدروع اسدتوانه دور بده شد ه پیچید ه هدای نقاشدی اسدتوانه، چرخش از پس. کن 

 !ببینیم را حرکت این توانیم می کاغذ، از ثابتی خط به کردن نگاه با ما و کنن  می

 کده اسدت صدورت بد ین زوتدروپ عملکدرد مکانیسدم بینید ، مدی تصویر در که همانطور

 داخلدی سدطح در. دارد قدرار هدا کنداره در عمدودی صورت به شیارهایی با ای استوانه یک

 مرحلده بده مرحلده را حرکدت یدک کده تصداویری از اسدتفاده بدا دواری ندواری ه،استوان این

 هدر درون از تواند  مدی تماشداگر بچرخد ، اسدتوانه آنکده از پدس. دارد وجود ده ، می نشان

 شدیارها. ببیند  را هدا حرکدت تدوالی و کدرده نگداه اسدتوانه درون بده هدا، روزنده ایدن از ک ا 

 شد ن رد موشدن اسدتاپ تکنیک همانن  و ببینیم را اویرتص از ای لحظه ما تا شود می باعث

 ایدن اگدر. کند  مدی متبدادر مدا ذهدن به را حرکت توهم ، ما چشمان جلوی از فریم هر سری 

 چدرخش، از پدس کندیم، نگداه اسدتوانه بده همینطدوری خواسدتیم مدی و ن اشدت وجود ها شیار

 .دی یممی وضو  ب ون و تار را تصاویر

 بود خواه  زیباتر انیمیشن و تر هموار نمایش باش ، یشتر رهدای چرخش سرعت چه هر
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 فرنگ شهر

 .  میباش  تکنیک همین مشابه تقریبا که دستگاهی

 

Phenakistoscope فناکیستوسکوپ  

 ژوز  توسددط مددیالدی ۱۸۳۲ سددال در (phenakistoscope) فناکیستوسددکوپ یددا بینفَریدد 

 .ش  اختراع بلژیکی پالتو

 .است بین-فری  معنای به و ش ه گرفته یونانی زبان از فناکیستوسکوپ واژه

 صدفحه دو رابدط میلده یک و نگه ارن ه دسته یک گرد، صفحه دو ترکی  از دستگاه این

. کندد می ایجدداد همزمددان طورهبدد و واحدد  آن در را صددفحه دو چددرخش امکددان کدده اسددت گددرد

 مراحدل از تصدویر ۸ دارای دیگری و بلن  و باریک روزنه ۸ دارای هاصفحه این از یکی

 حرکدت بده صدفحه دو هدر دار روزنه صفحه چرخان ن محض به. است حرکت یک مختلف

 صدورت به دارد قرار بینفری  رویروبه که ایآیینه در انعکاس از پس تصاویر و درآم ه

 .شودمی مشاه ه کمتحر

https://istanama.com/wp-content/uploads/2020/08/zoetrope15.jpg
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Praxinoscopeپرکسینوسکپ 

 کده شد  سداخته رینداد امیلدی چارلز توسط فرانسه در( پرده روی) متحرک تصویر اولین

 Théâtre و ۱۸۷۷ سدال در را  Praxinoscope دسدتگاه رینداد. بدود فرانسدوی علدو  معلدم یدک

Optique نددا  بدده انیمیشددن اولددین وی ،۱۸۹۲ اکتبددر ۲۸ در. سدداخت ۱۸۸۸ دسددامبر در را 

Pauvre Pierrot مددوزه در را Grévin فددیلم ایددن. داد قددرار عمددو  نمددایش معددرض در پدداریس 

 بلکده بودن ، نش ه عکاسی او های فیلم. بود فیلم های سوراخ از استفاده نمونه اولین همچنین

 ایدن از نفر ۵۰۰.۰۰۰ از بیش ،۱۹۰۰ سال در. بودن  ش ه کشی ه شفا  نوار روی مستقیما

 .کردن  دی ن ها مایشن

 

 انیمیشن انواع

 است دسته 5 شامل انیمیشن انواع

 انیمیشدن کند ، مدی خطدور ذهنتدان بده انیمیشدن ندا  شدنی ن با که چیزی اولین است ممکن

 انددواع کدده ب انیدد  اسددت جالدد  ولددی. باشدد  پیکسددار و دیزنددی بددرق و پددرزرق بعدد ی سدده هددای

 ابددزار و هددا تکنیددک هددا دسددته ایددن از کیدد هددر بددرای. گیددرد برمددی در را دسددته 5 انیمیشددن

 :از عبارتن  دسته 5 این. شود می گرفته کار به مختلف
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 سنتی انیمیشن

 بع ی دو انیمیشن

 بع ی سه انیمیشن

 گرافیک موشن

 موشن استاپ

 سنتی انیمیشن

 بعدی دو انیمیشن، سل ساز، دست سنتی انیمیشن

 قد یمی از یکدی شدود مدی هخواند  بعد ی دو یدا سدل سداز، دسدت گداهی کده سدنتی انیمیشن

 را انیمیشدن هدای فدریم تدک تدک انیمداتور انیمیشدن، ندوع ایدن در. اسدت انیمیشن انواع ترین

 آن از یکدی صداح  کدودکی دوران در اگدر. ده  می قرار توالی یک در و کن  می طراحی

 سدنتی انیمیشدن مفهدو  متوجده بهتدر باشدی  بدوده داشت متوالی های طراحی که هایی دفترچه

 هدم پشدت سدرعت بده دفترچده زدن ورق و اش23 دار دنبالده هدای طراحدی همدان. شوی  می

 .کردن  می ایجاد را ش ه طراحی کاراکتر حرکت توهم و گرفتن  می قرار

 خدود که طل  تکه یک روی رنگی های قلم با را تصاویر ها انیماتور سنتی انیمیشن در

 مدی سدنتی انیمیشدن تولید  آیند فر. کنند  مدی طراحدی اسدت گرفتده قدرار نوری میز یک روی

 بدا عمد ه طور به سنتی انیمیشن تصاویر امروزه حال این با. باش  هزینه پر و طوالنی توان 

  .شود می طراحی کامسیوتری افزارهای نر  و نوری قلم از استفاده

 

 2D بعدی ۲ انیمیشن

 گفتده یشدنیانیم چده بده ۲D یدا دوبعد ی انیمیشدن! باشد  نیدز شدما سوال موضوع، این شای 

 کنن ؟می یاد نا  این با را آن که دارد هاییویژگی چه و شودمی
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 دوبعدی انیمیشن تعریف

 هدددایمحیط در همگدددی هازمینددده و هاداسدددتان ها،شخصدددیت دوبعددد ی انیمیشدددن یدددک در

 .کنن  حرکت راست و چپ پایین، و باال به توانن می اشکال و هستن  دوبع ی

 دو اسددددددداس بدددددددر تصددددددداویر و اشدددددددکال بعددددددد ی، دو انیمیشدددددددن در دیگرعبارتیبددددددده

 .شون می ترسیم Y و X محور

 .هستن  مسطح و تخت و ن ارن   عمقی رس می نظر به هاانیمیشن این

 
 

 

 

 3D بعدی سه انیمیشن

 three dimensional: بع ی ۳ انیمیشن تعریف

 در کده مبگدویی باید  باشدیم داشدته بعد ی سده هدای انیمیشدن از دقیقدی تعریدف بخواهیم اگر

 انیمیشدن مثدل اینکده یعندی. شدون  مدی سداخته بعد ی سه دنیای مانن  دقیقا ً ها،انیمیشن گونهاین

 هدا انیمیشدن گوندهاین بده هدم عمد  نیسدت، دید ن قابدل شدانعرض و طدول فقط دوبع ی های

 بده را هدا انیمشدین گوندهاین شدباهت پدارامتر، همدین افدزودن تفاسدیر ایدن بدا. شود می اضافه

 .کن  می ترنزدیک و نزدیک واقعیت

 آنچندانی تغییدرات شدود، اضدافه انیمیشن یک های ویژگی به عم  اگر که گفت توان می

 همده. آید  مدی بوجدود هدا تدا  و پیچ و انحناها اشیا ، موقعیت ها، صحنه نمای چرخش، در

 اثرگدذار نیدز روشدنایی میدزان و دید  یزاویده بدر بعد ی، سده هدای انیمیشدن برای موارد این

 .بود خواه 

 .کن  طی را اصلی مرحله سه بای  شود، تولی  بع ی سه انیمیشن یک اینکه برای

 نامن ؟می بع ی سه انیمیشن را انیمیشنی چه
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 دوبعد ی هایانیمیشدن بدا آن تفاوت و شودمی گفته هاییانیمیشن چه به بع ی سه انیمیشن

 صدفحه، ایدن بده گریدز یک با و آموخت خواهی  بع ی سه هایانیمیشن درباره اینجا چیست؟

 .کنی  درک بهتر را دو این تفاوت تا شوی  آشنا نیز دوبع ی هایانیمیشن با توانی می

 اهمیدت نیدز روشدنایی و ندور میدزان و دید  زاویه ها، صحنه برای بع ی سه انیمیشن در

 .  یاب می

    

 بعدیسه انیمیشن تولید روش

 بخش سه به ترتی  به بع ی، سه انیمیشن تولی  روش

 .شودمی تقسیم کردن رن ر و سازی،متحرک و چی مان سازی،م ل اصلی 

 توصدیف را خداص صحنه یک در بع ی سه اشیا  تولی  نحوه که است بخشی سازیم ل

 .کن می

 متحددرک و دادن قددرار جهددت کدده شدودمی دنبددال فرآیندد ی سددازی، متحددرک و چید مان در

 .شودمی خصمش خاص، صحنه یک در اشیا سازی

 توصدیف را کدامسیوتری گرافیدک از کداملی خروجدی یدا نتیجده کدردن، رند ر درنهایت و

 .شودمی تعیین نیز شی به نور تابش زاویه و میزان مثل هایی ویژگی آن در که کن می

 در موجددود اشددیا  و هدداالمان بع یسدده طراحددی ضددمن بعدد ی، سدده انیمیشددن سدداخت در

 تصددویربرداری صددحنه از نددور، تددابش زاویدده و میددزان یمتنظدد و هددا سددایه افددزودن و صددحنه

 .شودمی روایت انیمیشن داستان تصویربرداری، کمک با درواق  که شودمی

 بتواند  کده اسدت ق رتمند ی بسدیار افزارهدای ندر  نیازمند  بعد ی سه های انیمیشن ساخت

 افزارهدایی نر ازجملده. دهد  پوشدش را بعد ی سده انیمیشن تولی  و طراحی ابزارهای تمامی

 ،۳D Studio Max، Maya بده تدوانمی شدون می استفاده بع ی سه های انیمیشن تولی  برای که

Blender ، Lumion، Sketchup کرد اشاره. 
animation/-3d-shamimmedia.ir/2d 

 گرافیک موشن

https://shamimmedia.ir/2d-3d-animation/
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 بعضدی از ولی شود می محسو  انیمیشن نوعی همچنان کگرافی موشن که آن وجود با

 کدردن انیمیدت زمینه در گرافیک موشن کاربرد. است متفاوت انیمیشن انواع سایر با جهات

 هددا فددیلم ابتدد ایی تیتددراژ حتددی و ویدد ئویی تبلیغددات توضددیحی، و آموزشددی ویدد ئوهای لوگددو،

 سدایر هدای مهدارت بدا بد منط لزومدا ً شد ن گرافیسدت موشدن بدرای نیاز مورد مهارت. است

 زمیندده در دانددش بدده چندد انی نیدداز گرافیددک موشددن سدداختن بددرای زیددرا. نیسددت انیماتورهددا

 برخددی در کددافی دانددش حددال ایددن بددا. شددود نمددی احسدداس چهددره هددای حالددت و بدد ن حرکددات

 .است مشترک انیمیشن انواع همه در دوربین حرکات و بن ی ترکی  نظیر موضوعات

 

 stop Motion   موشن استاپ

 از پیوسدته بدرداری عکدس کده شدود مدی گفتده انیمیشدن از خاصدی ندوع بده موشن استاپ

 .شود می ساخته حرکت توهم ایجاد منظور به اشیا

 عکدس از پدس بدار هدر باید  اشدیا زیدرا. اسدت طدوالنی خیلی موشن استاپ ساخت فرآین 

 .بشون  جابه متر سانتی چن  ح  در و دقت با برداری

 کنند  مدی پیدروی موشدن اسدتاپ کلی روش از که دارد هایی مجموعه زیر موشن استاپ

 .کنیم می اشاره آنها از برخی به که متفاوت طور به اما

 (Clay Animation) انیمیشن ِکلی

 (Cutout Animation) انیمیشن اوت کات

 (Object Animation) انیمیشن آبجکت

 (Pixilation) انیمیشن پیکسیلیشن

 موشن استاپ انواع

 (Clay Animation) انیمیشن لیک  

 خمیدر همدان گفدت تدوان مدی یدا و تدون ِکلی اسم به ای ماده از Animation کلی ساخت در

 و سداخته را خدود نظدر مدورد اشدیا و کداراکتر مواد این از استفاده با. شود می استفاده بازی

 فیلمدی صدورتب را آنها ما نهایت در که طوری به دهن  می تغییر را آنها شکل فریم هر در

 .بینیم می کن  می حرکت خود خودی به کاراکتر هر که
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 (Cutout Animation) انیمیشن اوت کات

 مدی اسدتفاده اند  شد ه سداخته کاغدذ از کده فِلدت هدای کداراکتر از Animation اوت کات در

 حتدی یدا و کدارت,  سدفت پارچده,  کاغدذ مانند  هدایی متریدال از هدم گراند  بدک برای و شود

 .شود می ادهاستف عکس

 (Object Animation) انیمیشن آبجکت

 شدود مدی اسدتفاده اشدیا از سداختش در پی است اسمش از که همانطور Animation آبجکت

,  بددازی أسددبا  مانندد  نیسددتن  کشددی ه دسددت غیددره و گراندد  بددک,  هددا کدداراکتر از یددک هددیچ و

 .غیره و عروسک,  ها بلوک

 (Pixilation) انیمیشن پیکسیلیشن

 ایدن از اسدت شد ه بیدان هدای روش از تدر متفداوت کمدی پیکسدل Animation سداخت روند 

 هدای روش مانند . شدود مدی اسدتفاده اشیا بجای فریم هر در واقعی های بازیگر از که لحاظ

. دهد  می تغییر را خود ژست فریم هر در و کن  می شروع ژست یک از بازیگر هر دیگر

 .شود می تب یل موشن استاپ زن ه عروسک نوعی به بازیگر

 ایران در انیمیشن 

. بدود انیمیشدن فدیلم تولید  امکانات فاق  خورشی ی ۱۳۱۰ ح ود تا ایران سینمایی سازمان

 حدوزه ایدن در را حرکدت نخسدتین سفالگری و نقاشی به احم یه اسفن یار کنجکاوی و عالقه

 را آن سدسس و سداخت اسدالی  صورت به را کارتون نقاشی نخستین احم یه،. آورد وجود به

 ۱۳۳۶ در و داشدددت ندددا  مالنصدددرال ین فدددیلم ایدددن. درآورد متحدددرک نقاشدددی صدددورت بددده

 ۱۳ و شد  سداخته میلیمتدری۱۶ دسدتی دوربدین بدا پالیدان پطدروس فیلمبدرداری بدا خورشی ی

 .بود ثانیه

 ۱۳۳۷ در ایدددران انیمیشدددن پددد ر و ایراندددی انیمیشدددن نخسدددتین سدددازن ه احم یددده اسدددفن یار

 بدرای هنر، و فرهن  وزارت در سینما رشته کارآموز ممتاز گردانشا از تن ۶ خورشی ی

 مد تی و کدرد تحصدیل انیمیشدن رشدته در اصدانلو پرویدز .رفتند  آمریکا به تحصیالت تکمیل

 کدار بده U. P. A و دیزندی اسدتودیوی در هم م تی او. کرد کارآموزی نورس لستر نظر زیر

 بده را QXBERRY اکسدبری دسدتگاه ان،ایدر بده مراجعدت از پدیش و آمریکدا در او. پرداخدت

 .آورد ایران به و کرد خری اری هنر و فرهن  وزارت سفارش

 همکداری و قد یمی کاریکاتوریسدت تجدارتچی جعفدر از دعدوت بدا خورشی ی ۱۳۳۹ در

 کدار بده آغاز هنر و فرهن  وزارت متحرک نقاشی واح  احم یه اسفن یار و اصانلو پرویز

. شدد  سدداخته اصددانلو کدارگردانی بدده کدده اسدت دوره همددین حاصددل مصدنوعی قمددر فددیلم. کدرد

 البراتدواری امکاندات کده آنجدا از. داشدت عهد ه بدر احم یده اسفن یار را آن نقاشی و طراحی
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 دقیقده پنج آن نمایش م ت. ش  فرستاده انگلیس به چاپ و ظهور برای فیلم این ن اشت وجود

 .بود

 و چدک کشدور در را اش اییسدینم تحصدیالت کده کریمی نصرت خورشی ی ۱۳۴۳ در

 فددیلم هفددت خورشددی ی ۱۳۴۷ تددا وی. بازگشددت ایددران بدده بددود رسددان ه پایددان بدده اسددلواکی

 آنهدددا، میدددان از کددده سددداخت هندددر و فرهنددد  وزارت بدددرای متحدددرک نقاشدددی و عروسدددکی

 بدا زند گی. اسدت مینیداتور نقاشدی سدبک به فیلم این های طر  است، ذکر شایان زن گی فیلم

 اسدددفن یار و تیمدددوری فرشدددبا ، فریددد ون شدددیرازی، نصدددرت ریدددانس،زاکا سدددرکیس تدددالش

 .ش  ساخته وقت سال ۳ صر  با و احم یه

  

 انقالب از پیش انیمیشن های چهره ترین برجسته از کریمی؛ نصرت

 فعالیدت. گرفدت شدکل خورشدی ی ۱۳۴۷در نوجواندان و کودکدان فکدری پدرورش کدانون

 مرکدز ایدن ارتبداط حاصل کانون سینمایی مرکز .بود کودکان برای کتا  تهیه کانون اصلی

 کتددا  تصددویرگران نخسددتین از. بددود کودکددان هددای کتددا  نقاشددان ویددژه بدده و نویسددن گان بددا

 فرشددی  و باغ اسدداریان آراپیددک تددوان مددی زدندد ، دسددت انیمیشددن فددیلم سدداختن بدده کدده کددودک

 کدانون هدای ریسدتکاریکاتو و نقاشدان و هدا گرافیسدت بعد  هدای سال در. برد نا  را مثقالی

 احمدد  کلددک، زریددن نورالدد ین نددادری، پرویددز صددادقی، اکبددر علددی ممیددز، مرتضددی چددون

 کوتدداه، مدد تی در هنرمندد ان ایددن تددالش پرداختندد   انیمیشددن فددیلم تولیدد  بدده نیددز... و عربددانی

 .آورد همراه به را المللی بین متع د جوایز و خو  تولی اتی

 نداگزیر انیمیشدن، آثدار طر  به جهان پیشروی و ایران در سینما نسبی افت با تردی  بی

 عرصده در شد ه ساخته سینمایی آثار. بود خواهیم جهان روز هنر با همگامی و همراهی به

 خدوارزمی، شدهرا  و یغماییدان ندادر از مصر خورشی  جمله از گذشته سال چن  در انیمیشن

 هفدت زاده، مدرادی حسدین از شداهنامه هدای داستان یغماییان، بهروز اثر خورشی  و جمشی 
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 وحید  اثدر سدیمر  قلد  عظیمدی، بهرا  از ۱۵۰۰ تهران نژاد، محم ی مازیار ساخته رن 

 . رود می شمار به دستاوردها این جمله از دالون  کورش از سهرا  و رستم و نصیریان

 
 عظیمی بهرام کارگردانی به ایران ساخت بلند سینمایی پویانمایی اولین ۱۵۰۰ تهران

 

 ۲۰۲۰ اسکار راه در ایرانی انیمیشن

 هایشددنانیمی رقددابتی لیسددت بدده رهگددذر اشددکان سدداخته داسددتان آخددرین انیمیشددن راهیددابی

 سدددطح در صدددنعت ایدددن جایگددداه ارتقدددای دهنددد ه نشدددان شدددک بددد ون مدددیالدی ۲۰۲۰ اسدددکار

 و نویسددن گی بدده سددینمایی بلندد  انیمیشددن نخسددتین واقدد  در داسددتان آخددرین. اسددت المللددیبین

 هدورخش اسدتودیو در خورشدی ی ۱۳۹۶ تدا ۱۳۸۷ از کده اسدت رهگدذر اشکان کارگردانی

 حکددیم اثددر شدداهنامه در ضددحاک روایددت از آزاد داشددتیبر فددیلم ایددن داسددتان. اسددتش ه تولیدد 

 .است فردوسی ابوالقاسم

 

https://img9.irna.ir/d/r2/2019/11/19/3/156770317.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2019/11/19/3/156769628.jpg
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 گیری نتیجه

 ویدژه هدای جلدوه و ای رایانده تجهیدزات ارتقدا  لطدف به باالیی سرعت با انیمیشن دنیای

 بدرای بیشدتر امکاندات و بداالتر گرافیدک پدردازش قد رت هرچده و میباشد  پیشرفت حال در

 مدوارد برخدی در حتدی و تدر واقعدی تصداویر  بگیدرد قدرار ها انیماتور اختیار در م لسازی

 .  باش  بهتر مت اول ایه فیلم از میتوان  انیمیشن کردن نگاه لذت

 ایدن با که چرا میباش  فیلم تصاویر با انیمیشن تلفی  حال در انیمیشن ساخت صنعت ولی

 هددای گیشدده بدده دیدد ن بددرای را بزرگسدداالن و نوجوانددان خردسددال مخاطبددان تمددامی ترکیدد 

 تجدداری نددا  بددا سدونیک بدده میتددوان سدال ایددن موفدد  بسددیار مدوارد از. کشددی  خواهندد  سدینماها

Sonic the Hedgehog   اسدت ایدن اهمیدت حدائز نکتده و میباشد  نظیدر بی واقعا که کرد اشاره 

 هدم نتیجده بروند  پدیش شخصدیت همدین قد یمی کنسدول بدازی داسدتان اساس بر ش ه سعی که

 .  شود ادونچر اکشن به ژانر تب یل و انیمه این مناس  بسیار نمره و عالی فروش

 

 
 



 

 
 

  پیشرفتپیشرفت  ییایرانایران--اسالمیاسالمی  تمدنتمدن    الگویالگوی
 اجتماعی ارتباطات علوم ارشد کارشناسی-صحرایی میثم

 اطالعات فناوری مدیریت ارشد کارشناسی-فرهی بهرام

  چکیده

 و نظا  اه ا  و ها آرمان انعکاس بر مبتنی پیشرفت ایرانی_  اسالمی الگوی تحق 

 الگوی گفتمانی مبادی و مبانی مفهومی واکاوی. است ایران اسال  اتقال  نتیجه تحق 

 اساسی های پرسش این به است ش ه تالش راستا، این در و بوده پیشرفت ایرانی - اسالمی

 گفتمان و است پذیر امکان چگونه پیشرفت ایرانی_  اسالمی الگوی تحق  که ده  پاس 

 مبحث طر  ..است ها مولفه چه پایه پیشرفت ایرانی – اسالمی الگوی درباره سازی

 رهبری، معظم مقا  توسط انقال  چهار  یدهه ابت ای از شرفتپی ایرانی-اسالمی الگوی

 ع الت و معنویت با همراه پیشرفت به را کشور بتوان  که توسعه ب یل الگویی طراحی

 مسلما ً. است بوده حوزه این در من دغ غه علمی مجام  بحث موضوع همواره برسان 

 و محورمسأله الگویی گیریشکل باعث که است فراین ی طی مستلز  الگو این به دستیابی

 روش با ش ه سعی پژوهش این در که .باش  اسالمی ارزشی مبانی بر مبتنی حال عین در

 کانونی گروه و ایکتابخانه مطالعات هایروش از آن در که توصیفی - تحلیلی مطالعه

 یطراح جهت فراین ی الگویی است ش ه تالش است، ش ه استفاده هاداده گردآوری برای

  گیری شکل برای که داد نشان ها یافته. گردد ت وین پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی

 ع الت، امنیت، انسانی، کرامت حاکمیت، محوری دین.1 پیشرفت ایرانی_  اسالمی الگوی

 مستن ات نظر مورد ایرانی اسالمی الگوی کلی ی عناصر. ۲ معنویت و رفاه آزادی،

 اسالمی الگوی پیشرفت اه ا  تحق  محرکه موتور با پیشرانه منزله به نظا  فرادستی

: کن  می پیشنهاد زیر صورت به را عناصر این تحقی  نتایج که رود می شمار به ایرانی

 وح ت، ،( مذهبی و اجتماعی انسانی، مادی،)  سرمایه دینی، ساالری مرد  محوری، علم

 سو یک از الگو این جانبه مهه اقت ار و المللی بین سازن ه تعامل ایرانی، اسالمی هویت

 .است گیری بکار امکان

 .پیشرفت تم ن، ایرانی،-اسالمی الگوی: کلی واژها



 های نوین علوم ارتباطات پژوهش    32

 

 مقدمه 

 طر  این. هستن  ریزی طر  نیازمن  جامعه، راهبری و امور پیشبرد برای ها دولت

 و ان از چشم سن  اساسی، قانون. است هایی کنن ه ه ایت و راهنماها وجود مستلز  ریزی

 اق ا  آنها چارچو  در طراحان، و ریزان برنامه که هستن  اسنادی ساله، پنج های امهبرن

 از اساسی قانون مانن  اسناد برخی. نیستن  یکسان اهمیت، لحاظ به اسناد البته. نماین  می

  به دستی پایین اسناد جمله از ساله پنج های برنامه و ان از چشم و باالدستی اسناد زمره

 کشور م ت بلن  راهبردی سن  نخستین ایران، اسالمی پیشرفت الگوی سن .  آین می شمار

 آین ه س ۀ یک اف  در ملی های ریزی برنامه و گذاری سیاست های بایسته تنها نه که است

 خواه  متحول نیز را جاری م ت میان و م ت کوتاه اسناد همه بلکه کرد، خواه  تعیین را

 شون ، می ارائه سن هایی قال  در که نیز ملی پیشرفت الگوهای(. ۱4۱۳۹۰ ساع ،) نمود

 سن  یک ملی، پیشرفت الگوی چن  هر. شون  مطر  باالدستی اسناد عنوان به توانن  می

 اقتصادی، سیاسی، حوزه مانن  جامعه مختلف های بخش ولی است، واح  و مشخص

 طراحی به مربوط تیباالدس اسناد قال  در توانن  می نیز...  و نظامی - دفاعی فرهنگی،

 جلسه نخستین در رهبری معظم مقا (. ۲۰۱۳۸۹ آقاجانی،)نماین  اق ا  پیشرفت الگوهای

 نشان که نمودن ، مطر  را پیشرفته ایران اسالمی الگوی موضوع راهبردی، های ان یشه

 آرای تضار  از گیری بهره با الگو این طراحی ضرورت. است موضوع اهمیت دهن ه

 و بالن گی که است آن علمی و نظری مالحظات با آشنا و الگوپرداز نخبگان و ان یشمن ان

 .باش  نمی میسور و مق ور الگو، ب ون پیشرفت،

  الگو معنای

 یعنی است  ش ه ساخته واژه چهار ترکی  از پیشرفته ایرانی اسالمی الگوی عبارت،

 معانی و مفاهیم لهسلس یک واژه چهار این از هریک. ایرانی و  اسالمی پیشرفت، الگو،

 می اشاره کل از مص اق و برش یک ارائه به الگو واژه. کنن  می نماین گی را خاصی

 دارای که دارد اشاره نظا  یک به دینی حکومت یا اسالمی حکومت دیگر عبارت به: کن 

 ظرو  در سیاسی نظا  نوع این که این برای ولی است، خودش خاص ذاتی های ویژگی

 الز  یاب  تحق  خاصی اقلیمی و سرزمینی حتی و اجتماعی فرهنگی، تاریخی، بستر و

 آن در که ش نی، محق  قالبی کالن، عنوان یک برای یعنی شود  طراحی الگویی است

 گرفته نظر در هم اقلیمی و جغرافیایی احیانة و اجتماعی فرهنگی، تاریخی، های ویژگی

 اگر. گوین  می پردازی الگو آن به و است الگو طراحی کار این. گردد طراحی باش ، ش ه

 مثل مکتبی که شود قلم اد ویژه زیست جهان یک و زن گی از سبکی و شیوه پیشرفت،

 بر افزون آن، کردن عملی برای است، کرده ارائه انسانی حیات و کمال برای را آن اسال 

 و نزما وضعیت بای  حیات، سبک و زن گی شیوه این در ش ه تعبیه ذاتی های ویژگی

 مص اقی زن گی سبک و زیست جهان آن از سسس و شود گرفته نظر در نیز مکان
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 الگوی خبرنامه)کرد عملی را آن مکانی، و زمانی وضعیت در بتوان که گردد طراحی

 ظر  و زن گی سبک در نظا  این باش  بنا اگر(. ۶ ،۱۳۹۲ پیشرفت  ایرانی اسالمی

 ویژگی مراعات و مالحظات شود، اجرا ریدیگ جغرافیایی و اجتماعی فرهنگی، تاریخی،

 ش ه طر  الگوی شود می سب  وضعیت این با متناس  متغیرهای و کنن ه مح ود هایی

 ویژگی سلسله یک دینی، حکومت دیگر تعبیر به. یاب  تفاوت پیشین الگوی با آن، برای

 در که تیوق اما شود، می محق  دینی حکومت آنها وجود با که دارد نظر در را ذاتی های

 که را، عارضی های ویژگی سلسله ایک شود، می مستقر را دینی حکومت خاص محیطی

 صورت بتوان  خاص ظر  آن در حکومت این تا داشت نظر در بای  هستن ، غیرذاتی

 و اجرا برای اما است، اسالمی حکومت ذاتی بودن، والیی مثال برای کن   پی ا عملی

 بای  تاریخی وضعیت با متناس  کشور و جامعه و ورام ت بیر و دینی حکومت استقرار

 نتیجه این به بشر آین ه در است ممکن حال. شود تقسیم و تفکیک  قوه سه به حکومت

 آین ه، در گذشته مانن  عكس، به یا باش  داشته قوه پنج قوه، سه جای به است بهتر که برس 

 (. ۱۳۹1 درخشان، ) نباش  الز  قوا تفکیک اصال

 در پذیر تحق  اجرایی الگوی و طراحی در که هستن  عارضی های ویژگی همه ها این

. نیستن  پذیر تغییر والیت، مانن  دینی، حکومت ذاتی های ویژگی اما شون ، می گرفته نظر

 مقابل در که است ای واژه پیشرفته به اما. ش  آشکار الگو واژه مفهو  ها مثال این با

 را خود خاص معنایی بار که گیرد می قرار و رش  سعه،تو مانن  مشابه و معادل کلمات

 پیشرفت واژه با آن از که زیست، جهان این یا الگو این ماهیت از« اسالمی » کلمه. دارد

 کلمه. ده  می نشان را حیات شیوه این ماهیتی مسائل و کن  می حکایت شود، می یاد

 هایی ویژگی آن رعایت ان،ایر واژه از مقصود. ده  می نشان را الگو نوع« ایرانی»

 چهار این بنابراین،. شود منظور بای  ایران اجتماعی فرهنگی، تاریخی، ظر  در که است

 پیشنهاد و آرمان یک کل در که کنن  می نماین گی را معانی از مجموعهای ک ا  هر واژه

 (همان ) نماین  می عرضه را

 یا فرهنگی مسائل برخی نچو هم جام ، نقشه ب ون. است جامعه نقشه الگو، معنى

 معظم مقا  بیانات) ش ه خواهیم متناقض گاه های حرکت دچار گذشته، سال ۳۰ اقتصادی

 فرزانه رهبر نظر نقطه از چه آن(. ۱۳۸۹ راهبردی های ان یشه نشست نخستین رهبری،

 جلوگیری ضمن که است راهبر ساختار حکم در الگو این که است آن آی ، می بر انقال 

 الگو. بود خواه  متناقض های اق ا  و ها برنامه اجرای و طراحی از مان  را ،انح از

 عوامل کشف. کن  می مشخص را کارهایی دستور و شود می طراحی ه فها، تحق  برای

 یک تبیین برای ضروری شرط آنها، میان رابطه شناخت نیز و ه   هر تحق  در مؤثر

 اصلی موضوع واق  در گیرد، می قرار بحث مورد ها پ ی ه ماهیت که زمانی. است الگو

 این در و( ۷ ،۱۳۸۹ عسگری، آقاجانی،) باش  می پ ی ه آن مایه درون و چیستی بحث،

 پاس  توان و پویایی دارای میزان چه تا ش ه طراحی الگوی ده  می نشان که است بخش
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 عرصه در پیشرفت الگوی ماهیت رس  می نظر به. باش  می اجزا سایر راهبری و گویی

 :باش  بررسی قابل عامل پنج واسطه به اقتصاد

 الگو جامعیت و اشراف 

 الگو، این» راهبردی ان یشه نشست نخستین در رهبری معظم مقا  فرمایش به توجه با

 گفت توان می بوده خواه  کشور ان ازی چشم و ای برنامه اسناد همه برای باالدستی سن ی

 ان ازی چشم اسناد بر که است باالدستی سن ی مثابه به اقتصاد، حوزه در پیشرفت الگوی

 کنن ه تعیین و کنن ه ه ایت الگو این واق  در. داشت خواه  اشرا  کشور، ای برنامه و

 .بود خواه  اقتصاد عرصه در کشور های برنامه و ان ازها چشم های ه  

 الگو بودن محور هدف 

 است ممكن راهبردها اما د،شو می مشخص ه فها پیشرفت، ایران اسالمی الگوی در

 انعطا  دهن ه نشان مسهله، این که شون  اصال  و تغییر دچار زمان، شرایط تناس  به

 الگویی اگر که آی  می بر چنین رهبری معظم مقا  فرمایش این عم  از است، الگو پذیری

 با متناس  و نمای  می مشخص و روشن را ها اف  گذاری، ه   ضمن باش ، محور ه  

 موان  رف  به راه این در و نموده تعیین را حرکت مسیر اقتصادی های زیرساخت و اب من

 گرایانه آرمان نگاه اه ا ، طراحی برای حیث این از و پرداخته اه ا  راه سر بر موجود

 .است مناسبی رویکرد نگری واق  بر مبتنی

 الگو سازندگی 

 قابل تأثیر و نقش مکان و انزم عنصر دو ساخت در بتوان  بای  الگو بودن سازن ه

 محیط و آین ه ساخت به قادر و معطو  بای  مطلو  اقتصادی الگوی. کن  ایفا توجهی

 رویکرد و باش  سازن ه و خالق صورتی به روز واقعیات به توجه با بای ، الگو این. باش 

  مطر الگو در زمان م یریت بحث قسمت این در. باش  کشور اقتصادی آین ه آن، اصلی

 ولیكن ش  غافل کشور اقتصاد حال و گذشته از توان نمی که آن رغم علی که گردد می

. باش  آین ه به ناظر بای  کنون اقتصاد در حال زمان. دهیم قرار اهمیت حائز را آین ه

 وی فرار حوادث منتظر که انفعالی رویکرد پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی در اقتصاد

 آن بلکه پسن د نمی را کن  مقابله ها چالش با برنامه بی و ای لحظه م یریت یک با و باش 

 طری  از که. است اقتصاد عرصه در فعال رویکرد شود می درک الگو این از چه

 آین ه. کن  می آین ه ساخت و دادن شکل به معطو  را خود تالش تمامی ، سازی ظرفیت

 فرض این از ناشی سازی ین هآ بر تأكی . است الگو بقای استمرار و ت او  کلی  سازی،

 ت او  جا این در آین ه. دارد وجود عمل آزادی آنها انتخا  در و متع دن  آین هها که است

 امروز عملکرد که هستن  دخیل بسیاری بازیگران آن، گیری شکل در زیرا نیست، گذشته
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 به. باش  رفتپیش الگوی در بای  آین ه ساخت بنابراین. دارد بستگی آین ه های طر  به آنها

 و آین ه ساختن با توأ  آن اجرای که باش  هایی ویژگی چنان دارای بای  الگو این عبارتی

 رون ها، بازیگران، اساسی عنصر سه به بای  نیز مکان حیطه در. باش  زمان م یریت

 ضمن تا کرد رفتار ای گونه به بای  اقتصاد عرصه در الگو ک در با. نمود وقت ساختارها

 و داده شکل نیز رون ها و ساختارها به بتوان اقتصادی، بازیگران رفتار تنظیم و تع یل

 .بگیریم خ مت به اه ا  به یابی دست راستای در را آنها

 محور حل راه 

 الگو پویایی تا باش ، محوری حل راه جوهره دارای بای  ایرانی اسالمی پیشرفت الگوی

 تکیه جای به الگو رس  می نظر به اقتصاد عرصه در. نمای  تضمین را آن بودن فعال و

 و بوده حل راه دنبال به گیرد، می قرار ته ی  و چالش مورد همواره که ، درآم ی منب  بر

 ها، کاستی و نقایص رف  و کشور اقتصادی های ساخت زیر در کمبودها شناسایی ضمن

 .کن  تب یل رصتف به را اقتصاد بخش در الگو سازی آین ه در موجود خطرهای و ته ی ات

 گیری تصمیم 

 درباره اقتصاد حیطه در و بسردازد خود عملی های شالوده به مرحله این در بای  الگو

 به غیرنفتی و نفتی واردات و صادرات عرضه، ملی، درآم های تولی ، چون مفاهیمی

 ده  راهکار ارائه و کن  گیری تصمیم اقتصادی، مباحث بنیادین مفاهیم مثابه

   اسالمی ایرانی الگوی اسیشن مفهوم

 با رو، این از. است ش ه انجا  رهبری معظم مقا  توسط الگو این پردازی ای ه پیشرفت

 احراز و استنباط را الگو تعریف و تبیین راهنمای خطوط توان می ایشان بیانات در دقت

 سن  ریزی طر  رون  در ج ی نیازی ابعاد این از هریک در تفصیلی مطالعه البته. نمود

 ) آن مفهومی گانه چهار عناصر از هریک زوایای علمی تحلیل با که مطالعاتی است  ملی

 ممکن را آن از جام  شناختی و توصیف اول، درجه در پیشرفت ایرانی، اسالمی، الگو،

 رفتاری و فکری اصول و معنا یافتن برای توان می که است شناخت این با تنها. سازد می

 مسهولیت تقسیم و وظیفه تعیین به و نمود اق ا  وار الگو قالبی در نآ دادن قرار و مناس 

 اصلی طرا  عنوان به رهبری معظم مقا  بیانات بر تأکی  با. پرداخت راستا این در عملی

 گذشته های سال در ایشان بیانات چنین هم و الگو این عناصر تعریف مورد در - ساپ ای ه

 و خصایص چنین هم و مفهومی چارچو  یفتعر و شناخت راهنمای خطوط توان می

 ش  مطر  که چنان آن. نمود بن ی دسته چنین کلی، شکل به را آن اساسی های ویژگی

 جام ،  نقشه یک یعنی ایرانی، -اسالمی الگوی گوییم می وقتی. است جام  نقشه الگو،

 به سال، سی این طول در که چنان هم ش   خواهیم سردرگمی دچار جام ، نقشه ب ون
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. زدیم در آن و در این به و بودیم مبتال زیگزا  و ه   بی هشتی، و هفت های حرکت

 در هم به را آن با متناقض و حرکت آن ض  گاهی سسس دادیم انجا  را حرکتی یک گاهی

 خاطر به این. دادیم انجا  - گوناگون های زمینه در و اقتصاد زمینه در هم فرهن ، زمینه

 گوی  می ما به. است جام  نقشه الگو، این. است ن اشته وجود م جا نقشه یک که است آن

 وضعیت طبعا. کنیم می حرکت داریم ه   ک ا  برای سمت، ک ا  به طر ، ک ا  به که

 هم مطلو  وض  آن به موجود وض  از رسی ن چگونگی و شود تصویر بای  مطلو 

 (.  ۱۳۸۹/۹/۱۰ رهبری، معظم مقا )  شود بیان بایستی

. کردیم انتخا  دقت با ما را پیشرفت کلمه »: نیست توسعه با مراد  الزاما فتهپیشر" 

 بار یک توسعه، کلمه که است این علت. ببریم کار به را توسعه کلمه نخواستیم تعم ا

 همراه التزامها آن با ما احیانا که دارد همراه خودش با التزاماتی. دارد معنایی و ارزشی

 معنای که را جهانی متعار  افتاده جا اصطال  یک خواهیم نمی ما. نیستیم مواف  نیستیم،

 که را مفهومی ما. بکنیم خودمان کار مجموعه داخل بیاوریم فهمن ، می آن از را خاصی

" پیشرفته از است عبارت مفهو  این. کنیم می عرضه و مطر  است، خودمان نظر مورد

 (.  ۱۳۸۹/۹/۱۰ رهبری، معظم مقا )

 ق ر یعنی دارد  وجود آبادی مادی، های نظا  در: " باش  اع الته بر بتنیم بای  پیشرفت

 و تعادل هم مادی پیشرفتهای همان مورد در اما است  خو  مادی های پیشرفت مطل 

 آن دنبال اسالمی جامعه و اسالمی کشور که نیست پیشرفتی این. ن ارد وجود عادالنه نگاه

 جا این شما که نیست این فقط قائلیم، اسالمی هجامع برای ما که ای خوشبختی آن. است

 باش ، بای  ع الت باش ، نبای  فقر یعنی. معنوی و مادی برخورداری بلکه کنی   می نگاه

 او دنبال بای  که است ه فی این. باش  بای  هم گاری پرهیز و معنویت و اخالق و تقوا

 ( ۱۳۸۷/۷/۷ رهبری، معظم مقا " )  برویم

: هستن  پیشرفت الگوی شاخص اصول، این و است اسالمی اصول بر مبتنی پیشرفت 

 ان یشه و پردازی فکر نا  به یعنی. نشود تخطی اصول این از بای  که داریم اصولی و"

 مستقیم صراط و صحیح راه های شاخص  اصول،. نشود پی ا انحرا  اصول از پردازی،

 ها دیواره این وسط از انسان که بکنیم تشبیه هایی دیواره به را اصول اگر خطاست. است

 صراط یک دارد، وجود مستقیمی راه یک. ان  شاخص اصول نه، کن ، حرکت بای 

 شناخت، بای  را مستقیم صراط این. رسان  می ه   به را انسان این، که هست مستقیمی

 اسالمی"  الگو، این بودن اسالمی(.  ۱۳۸۷/۷/۷ رهبری، معظم مقا " ) کرده کشف بای 

 به ما اسال  از همه کار های شیوه و ها ارزش اه ا ، غایات، اینکه خاطر به  است

 جامعه یک ما. است اسالمی معار  و اسالمی مفاهیم به ما تکیه یعنی گرفت  خواه 

 منب  از توانیم می که است این به ما افتخار و هستیم اسالمی حکومت یک هستیم، اسالمی

 هست، قرآن دارد  وجود ما اختیار در هم اسالمی مناب  خوشبختانه. کنیم استفاده اسال 

 در و ما فقه و ما کال  در و ما فلسفه در که ممتازی و غنی بسیار مفاهیم و هست سنت
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 رهبری، معظم زمقا " است مناسبت این به هم اسالمی بنابراین. دارد وجود ما حقوق

۱۳۸۹/۹/۱۰  .) 

 در سیاسی جغرافیای اقلیمی، رهنگی،ف جغرافیایی، تاریخی، شرایط بودن ایرانی"

 ایرانی متفکران آن، طراحان که است مطر  هم نکته این. گذارد می تأثیر الگو این تشکیل

 از را این خواهیم نمی ما یعنی ایرانی، عنوان برای است مناسبی وجه کامال این. هستن 

 کشورمان مصلحت دانیم، می الز  خودمان که را چه آن خواهیم می ما. بگیریم دیگران

. بریزیم قالبی یک در را این کنیم، ترسیم و تصویر آن با توانیم می را مان آین ه دانیم، می

 ( ۱۳۸۹/۹/۱۰ رهبری، معظم مقا ") است، ایرانی الگو این بنابراین،

 بر دایر ان از چشم سن  نخست فراز همان از توسعه، الگوی ایرانی و اسالمی وصف

 ش ه تأکی  و شناسایی عمی  عباراتی و دقی  بیانی با ۱۴۰۴ ایران جامعه های ویژگی

: داشت خواه  هایی ویژگی چنین ان از چشم این اف  در ایرانی جامعه اساس، براین. است

 اصول بر متکی و خود تاریخی و جغرافیایی فرهنگی، مقتضیات با متناس  یافته، توسعه

 چشم سن  بیان همین در دیگر، تعبیر به.  انقالبی و ملی اسالمی، های ارزش و اخالقی

 بودن، اسالمی: است تأکی  مورد ایران اسالمی جمهوری هویت از مساحت سه ان ازه

 عینی جلوۀ و نظا  ایرانیت و سیاست تالقی نقطه و ترکی  بودن، انقالبی و بودن ایرانی

 (.۵ ،۱۳۸۹ ساع ، نادر) است عمل در تالقی این

   پیشرفت میاسال ایرانی الگوی شناسی روش

 این با. است برخوردار سابقه دهه چهار از ایران، در م ت کوتاه های ریزی برنامه

 و ت وین چرخه در تاکنون آن، از بیش با قرن نیم اف  با م ت بلن  های برنامه ت وین حال،

 اعمال برای گا  نخستین ، ایرانی اسالمی پیشرفت الگوی سن . است ن اشته قرار اجرا

 تمامی دامنه، و گسترده حیث از که است بلن م ت ان ازی چشم در سینوی راهبرد

 برنامه ترتی ، این به. ده  می قرار پوشش تحت را ملی های زیرساخت و ساختارها

 راهبردی م یریت در ب ی  و مهم آغازی خود که کشور( ساله ۲۰) م ت میان ریزی

 سمت به ملی جانبه همه و تحرک های اف  ترسیم یعنی دیگر ای مرحله به بود، کشور

 ریزی، برنامه و گزاری سیاست قرن یک بر مشتمل دورنمای با بسته با و مطلو  جامعه

 و مبانی ان از، چشم الگوی سن  شناخت برای تالش(. ۲ ،۹۰ ساع   نادر) ش  رهنمون

 و ابعاد همه که ب ی  س ی چنین ریزی طر  شناسی روش چنین هم و آن های زیرساخت

 در ویژه تحریکی ده ، عالمانه و دقی  پوشش را انقال  رهبر تأکی  مورد های خصیصه

 رون ی تكوین مق مات نموده، ایجاد کشور نخبگی و فکر های اتاق و فکری های حوزه

 جنبه تحلیل بودن حیاتی و اهمیت همین به نظر. است ش ه فراهم سازی تصمیم در اثربخش

 دنویسی راهبر به( هنجاری ) حقوقی افترهی ترسیم که است الگو این گوناگون های

 را اقتصادی پ ی ارهای تحلیل و توصیف روش این بتوان تا رسی  نظر به ضروری کالن،
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 دستوری و توصیفی علمی رویکردهای از سازمان به و هماهن  ای منظومه در نیز

 و ودش بیان دست این از راهبردی اسناد ت وین حقوقی مجاری و فرآین  هم تا نمود شریک

 .گردد تبیین منظر این از سن ی چنین اثرگذاری دامنه و محیط هم

 ایران در باالدستی اسناد ارائه پیشینه

 می سرزمین این ایرانی اسالمی مکتو  میراث و تم نی تجربیات مجموع از چه آن

 و فرهنگی گوناگون ابعاد به دهی شکل و تربیت برای که است هایی تالش دریافت، توان

 گویای که مان ه جا بر آثار از یک هیچ چه اگر. است ش ه انجا  اقتصادی فرهن  جمله از

 یا و ن اشته اقتصادی سازی فرهن  داعیة مستقیم طور به است، ایرانی تم ن های سازه

 که آنها، های گزاره از کوچکی بخش بررسی اما رون ، نمی شمار به اقتصادی اثری حتی

 ح  چه تا که ده  می نشان باش ، ان رزها و مواعظ ذکر اب و احکا  و آدا  بیان خالل در

 توجه جامعه اقتصادی تربیت به و بوده توجه مورد اقتصادی مختلف موضوعات و مفاهیم

 چون اصیلی مناب  کنار در توان  می سرزمین، این ایرانی اسالمی تم ن آثار. ان  داشته

 و سازی فرهن  الگوی اختس برای منبعی عنوان به معصومان روایات و قرآن آیات

 آثار از که مفاهیمی از بسیاری. گیرد قرار استفاده مورد جامعه در افراد اقتصادی تربیت

 حوزه در تنها نه فکری، الگوریتم یک ساخت در توان  می شود، می برداشت حکما

 که تفکر، برای منطقی آی   کار به نیز انسانی علو  های حوزه سایر در بلکه اقتصاد،

 و گشته افراد اجتماعی و اقتصادی تعامالت و روابط من  نظا  تحلیل قابلیت افزایش  سب

 با مواجهه هنگا  پایه، های مهارت و دانش این از گیری بهره با بتوانن  که این در را آنها

 چنین هم. رسان  یاری کنن ، عمل عالمانه خود کاری زن گی و روزمره زن گی مسائل

 نکات از سرشار ها ان رزنامه حتى و اخالق علمای آثار و ها هنام شریعت های آموزه

 در الگوسازی برای جام  نگاهی در توان  می که است شخصی مالیه زمینه در گوناگونی

 .گیرد قرار استفاده مورد زمینه این

 دارد اهمیت جهت این از شخصی مالیه سازی فرهن  و تربیتی های برنامه به توجه

 حوزه در دینی آدا  از بسیاری با زکات و خمس مانن  دینی تکالیف زا بسیاری احکا  که

 این در بای  مالی، مسائل ت بیر زمینه در قناعت لزو  و تبذیر و اسرا  ع   مانن  مصر 

 به توجه با(. ۷۶۶ ۱۳۹۱ طغیانی،) شود طراحی آنها تربیتی برنامه و ش ه مطر  حوزه

 مناب  از گیری بهره از پس توان می شود، یم استخرا  تم نی آثار از که هایی آموزه

 در. پرداخت بومی و دینی ویژگی با اقتصادی فرهن  از الگویی ت ارک به دینی، اصیل

 دسته شخصی مالیه و اقتصادی های آموزه دسته دو در توان می را ها آموزه زمینه، این

 در اقتصادی تفكر از م لی گیری شکل ه   اقتصادی، های آموزه حوزه در. کرد بن ی

 بیانجام  اجتماعی و اقتصادی تعامالت و روابط من  نظا  تحلیل قابلیت به که است مخاط 

 مسائل با مواجهه هنگا  پایه، های مهارت و دانش این از استفاده با بتوانن  افراد که این تا
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 اسالمی ایرانی الگوی. زنن  رقم شایسته و مناس  انتخا  خود، کاری و روزمره زن گی

 به است، برداشت قابل تم نی آثار های آموزه از که کلی موضوعات به توجه با پیشرفت

 .بود خواه  زیر صورت
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 و نیازها به توجه با افراد و بوده محوری انتخا ، و اختیار عنصر الگو، این در

 و متنوع نیازهای. پردازن  می اقتصادی مول  های فعالیت و کار با خود، های خواسته

 نوعی و ش ه منجر انسانی جوام  گیری شکل و کار تقسیم و تخصص به افراد متع د

 حوزه در انسانی متنوع تعامالت به که آورد می وجود به آنها بین را متقابل وابستگی

 بازار، مانن  هایی بستر در توان  می تعامالت این انواع. ده  می شکل اقتصادی مسائل

 در مناب  تخصیص و گرفته شکل دوستی نوع بر مبتنی خیریه، های فعالیت یا و داد قرار

 آن نتیجه باش ، عادالنه و بهینه تخصیصها این چه چنان نهایت، در. نماین  تعیین را اقتصاد

 می جوام  اقتصادی انحطاط و رکود به صورت، این غیر در و جامعه پیشرفت و رش 

 در تا است افراد به هایی روش و اصول انتقال ه   شخصی، مالیه حوزه در اما. انجام 

 ت بیر  و تحصیل
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 های کتا  در شخصی مالیه های آموزه. کنن  استفاده آنها از خود های دارایی و اموال

 جامعی بن ی دسته که است آم ه خر  و حفظ دخل، ت بیر عبارت با تر بیش حکما،

 آم  در کس  الگوی بر بیشتر آثار این توجه دخل، پر رت بی بحث در. میشود محسو 

 نیز حفظ ت بیر در. است جامعه و فرد حال به مفی  کارهای و کس  طری  از البته و حالل

 از مخار  در تعادل رعایت با همراه مالی ریزی برنامه و بودجه تنظیم لزو  مطال 

 تبذیر و اسرا  ع   و قناعت لاص نیز خر  ت بیر در نهایت، در. است تأکی  مورد موارد

 مالی مناب  از مق اری ان از پس البته و مستح  و واج  انفاقات به توجه لزو  مخار ، در

(. ۷۴-۷۲ همان  طغیانی،) است آثار این های آموزه جمله از نش ه بینی پیش مخار  برای

 ش ه سن هب کلی موضوعات به تنها فوق، الگوهای ارائه در که است آوری یاد به الز 

 چون هم تم نی آثار های آموزه خالل از توان می را آن جزئیات از بسیاری اما است،

 فرهن  از الگویی ت وین برای را آن و آورده دست به ها ان رزنامه و نامه شریعت

 طر  خصوص در اما. داد قرار استفاده مورد بومی و دینی اقتضائات بر مبتنی اقتصادی

 ای سابقه از مورد این در بررسی و بحث گفت  بای  پیشرفت اسالمی ایرانی الگوی

 این با. است ج ی  و کم ش ه منتشر آن مبنای بر که هم آثاری نیست، برخوردار طوالنی

 فراگیر بسیار که الگو ابعاد دیگر از و پرداخته بیشتر محققان دفاع و امنیت حوزه در حال

 غافل شود می شامل... و فرهن  ش،پرور و آموزش اقتصاد، نظیر هایی حوزه و بوده

 از خود این و است نش ه آوری گرد منسجمی مقاله تاکنون اقتصاد بحث حیطه در. ان  مان ه

 کارهای محتوایی بار ش ن کم سب  مسهله این که آن نخست است بررسی قابل سو دو

 و نوآوری برای زمینه تا شود می سب  خود مسهله این که آن دو  و گردد می نخست

 با. شود فراهم پیشرفت ایرانی اسالمی الگو دامنه زیر راهکارها طر  و اب اع در خالقیت

 نگارش در که است آم ه دیگر های حوزه مقاالت در الگو خود پیرامون بحث اوصا  این

 .است ش ه استفاده آنها از ح ودی تا فصل این

 فراست و تأمل با ایشان. باش  می رهبری معظم مقا  بیانات است تأمل قابل چه آن اما

. ان  داده توضیح ای گسترده صورت به ای پایه مفاهیم تفکیک با را الگو پیشینه بسیار
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 به سسس و الگوسازی علت به و ش ه آغاز توسعه مفهو  پیشینه بیان با ابت ا در بحث

 اسالمی الگوی بیشتر شناخت برای. گردد می منتهی الگو ابعاد و ها عرصه مختصات،

 این در ما نیاز با مرتبط که تیترهایی سر در را رهبری معظم مقا  بیانات پیشرفت یایران

 .بزنیم سیاسی اقتصاد عرصه در استنتا  به دست آنها از تا آورده است فصل

 پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی راهبردی های ویژگی و نظری های الزا  

 از ای مجموعه دارای هبردی،را سن ی عنوان به پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی سن  

 خصوص در. باش  می آن مختص نیز مواردی و عمومی آن، از برخی که هاست الزا 

 و کالن الگویی ارائه مسیر در اق امی هر که داشت دور نظر از نبای  اول، نوع های الزا 

 ، « باالدستی اسناد» مانن  مفاهیمی با را مربوط سازی تصمیم های ظرفیت راهبردی،

 بن ی طبقه وجود با زاویه، این از. سازد می گیر در و مرتبط نگری، آین ه و ریزی نامهبر

 ابعاد در جامعه مختلف های بخش واح ، و مشخص سن ی قال  در ملی پیشرفت الگوهای

 باالدستی اسناد قال  در توانن  می نیز نظامی - دفاعی و فرهنگی اقتصادی، سیاسی،

 بع  از(. ۲: ۱۳۸۹ عسگری و آقاجانی) نماین  اق ا  تهپیشرف الگوی طراحی به مربوط

 یک در که است بلن م ت ریزی برنامه از خاصی تجلی پیشرفت الگوی ریزی، برنامه

 به ها اولویت تعیین و انتخا  آگاهانه جریان ،(ساله ۱۰۰ یا ۵۰ مانن ) خاص زمانی بازه

 گونه به آن، رهگذر از تا ی ،نما می تبیین و ترسیم را نگرانه آین ه گیری تصمیم منظور

 همین در(. ۴۵: ۱۳۸۹ زاده، قاضی)نمای  مکان نقل حاله به آین ه اتکاه قابل و منطقی ای

 عبارت به. است توجه قابل نیز نگری آین ه » مفهو  راهبردی، ریزی برنامه یعنی زمینه،

 و زیسا ان از چشم سازی، تصویر با مرتبط مفهو  راهبردی، تفکر فضای در دیگر،

 برنامه هرچن  مبنا، این بر. است فراوانی اهمیت دارای راهبردی توصیفی رویکردهای

 عمل مرحله به راستای در و راهبردی تفکرات کنن ه اجرا عنوان به راهبردی ریزی

 نگاری آین ه کن ، ایفا حیاتی نقشی توان  می راهبردی تفکر از حاصل راهبردهای رسان ن

 حجم در راهبردی، تفکر های ویژگی با الز  تناس  از ذاتی برخورداری دلیل به نیز

 راهبردی تفکر زاویه، این از. بود خواه  قادر تفکر سن  این نیازهای رف  به ای گسترده

 با پیون  در نگر، فراسو و نگر جان  نگر، پایین باالنگر، نگر، گذشته نگاهی عنوان به

 و زاده کرامت ) گردد می داربرخور خاصی کیفی ارتقای از نگر، آین ه مؤلفه

 (.۱۳۸۷محم ی،

 از. داد قرار کنکاش مورد زاویه چن  از بای  را ش ه یاد الگوی اختصاصی های الزا 

 پنجم برنامه قانون رهیافت پیشرفت، الگوی سن  ت وین قانونی های زمینه حقوقی، بع 

 از ماده نخستین  قال در سن  این ت وین کیف و کم بینی پیش واق ، در. باش  می توسعه

 نهاد این مبتکر اسالمی، شورای مجلس ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مصو  توسعه برنامه قانون

 (. ۸: ۱۳۹۰ ساع ،) است بوده فرآین  و ضوابط تعیین و رون شناسی شناسی،
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 در زمینه، این در. شود می مربوط الگو این راهنمای خطوط و مفهومی های مؤلفه

 از طیفی حضور با و انقال  رهبری ابتکار به هک راهبردی های ان یشه نشست اولین

 محورهای بر ش ، برگزار ۱۳۸۹/۹/۱۰ تاری  در کشور م یریتی و دانشگاهی نخبگان

 :گردی  تأکی  زیر

 .کشور ان ازی چشم و ای برنامه اسناد همه برای الگو بودن باالدستیه اسناد. 1 

 .معنویت و گیزن  علم، فكر، عرصه چهار بر راهبردی الگوی تمركز. ۲ 

 گرایی اسال . ۳ 

 .الگو اصلی ه   عنوان به انسان سعادت تأمین و گرایی انسان. ۴

 جکومت، آزادی، رفاه، ع الت، امنیت، مانن  زن گی اصلی خطوط بر تمرکز ۵ 

 .ملی عزت و استقالل

 .جانبه همه پیشرفت بر تمرکز .۶ 

 کالن، و اساسی مسائل با من انان یش و متفکران کردن درگیر معنای به گرایی نخبه .۷ 

 .نخبگان میان در کالن مسائل خصوص در سازی گفتمان و فرهن 

 به راهبردها اصال  و تغییر همیشگی امکان صورت به الگو پذیری انعطا . ۸ 

 . زمان شرایط تناس 

 اقتصادی فرهنگی، جغرافیایی، تاریخی، شرایط بر تمرکز و ابعاد در گرایی بومی .9

 تجار  از گیری بهره کنار در توسعه جای به پیشرفت مفهو  بر تأکی  ،«ایران اجتماعی و

 .کشورها دیگر

 ش ه انباشته های معرفت و متراکم های تجربه بر اتکای معنای به طلبی فرصت ،۱۰

 . گذشته سال سی در

 رهبری دیدگاه از پیشرفت اسالمی ایرانی الگوی در الزم الزامات 

 استقالل 

 استقالل ی کنن ه تضمین بایستی پیشرفتی الگوی هر: است این ما ماتالزا از یکی"

 الگوهای از الگویی هر. بیای  حسا  به شاخص یک عنوان به بای  این باش ، کشور

 کشورهای رو دنباله و کن  ذلیل کن ، وابسته را کشور که پیشرفت برای شون هی طراحی

 یکی استقالل، یعنی. است مردود کن ،ب اقتصادی و نظامی و سیاسی ق رت دارای و مقت ر

 با - ظاهری پیشرفت. است توسعه و پیشرفت ی دهه در پیشرفت م ل حتمی الزامات از

 دی ار در بیانات شود نمی محسو  پیشرفت به غیره و اقتصاد و سیاست در ش ن وابسته

 ( ۱۳۸۸/۲/۲۷ کردستان دانشجویان و استادان
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 یایران فرهنگ و تاریخ با خوانی هم

. ندد ارد واحدد  الگددوی یددک عددالم، جوامدد  ی همدده و کشددورها ی همدده بددرای پیشددرفت"

 جغرافیدایی، شدرایط تداریخی، شدرایط - گونداگون شدرایط ند ارد  مطلد  معنای یک پیشرفت

 در - مکدانی و زمدانی شدرایط و انسدانی شدرایط طبیعدی، شدرایط سیاسدی، جغرافیای شرایط

 کشدور فدالن بدرای پیشدرفت مد ل یدک اسدت مکنم. گذارد می اثر پیشرفت، های م ل ایجاد

 بندابراین. باشد  ندامطلو  دیگدر کشدور یدک بدرای مد ل همدان عیندة باشد   مطلو  م ل یک

 همده و بدرویم آن سدرا  کندیم، پید ا را آن ما که ن ارد وجود پیشرفت برای واح ی م ل یک

. نیسدت چیزی نینچ کنیم  پیاده کشورمان در و کنیم ایجاد خودمان در را الگو آن اجزای ی

 سدرزمینی اوضداع با ما، جغرافیایی شرایط با ما، تاریخی شرایط با - ما کشور در پیشرفت

 را خدود ی ویدژه الگدوی - مدا میدراث بدا و مدا فرهند  بدا مدا، آدا  با ما، ملت وض  با ما،

  رسدان خواهد  پیشدرفت بده را ما الگو آن. کنیم پی ا را الگو آن و کنیم وجو جست بای  دارد 

 (. ۱۳۸۸/۲/۲۷کردستان دانشجویان و استادان دی ار در بیانات) 

 معنوی و مادی توسعه همراهی

 و جامعدده تددالش ی همدده یعنددی کنندد   فرامددوش را آخددرت و ب انندد  اصددل را دنیددا کسددانی"

 لحداظ از را مدرد  زند گی کده باشد  ایدن بدرای حکومدت، و گدذاران سیاست و ریزان برنامه

 مسدکن مشدکل باشدن ، راحدت باشدن ، داشدته ثدروت باشدن ، داشدته پول  مرد: کنن  آباد دنیایی

 امدا! همدین فقدط باشدن   ن اشدته کداری بدی مشدکل باشن ، ن اشته ازدوا  مشکل باشن ، ن اشته

 انحدرا  یدک ایدن. نگیدرد قدرار توجده مدورد مطلقدا باشدن ، وضدعی چده در معنوی لحاظ از

 ( ۱۳۸/۲/۲۷کردستان، دانشجویان و استادان دی ار در بیانات")  است

 ملی هویت عناصر مالحظه

 آرمان که شود، داده قرار ، ملی هویت اصلی عناصر مالحظهی بره بای  تحول اساس

 ش ن، صنعتی که کنم می عرض را این من. " آنهاست ترین مهم اصولی و اساسی های

 نیدرما و به اشتی های پیشرفت و خ ماتی پیشرفت علمی، پیشرفت ش ن، صنعتی فرا

 را ها این ی همه کشوری یک اگر. باش  ملی هویت حفظ بای  ها این اساس اما باش  

 از بود، دیگران به وابستهی فرهنگش بود، هویتی بی کشور یک ملی، لحاظ از اما داشت،

 گذشته آن داشت، ای گذشته اگر یا بود، نبرده و ن اشت ای بهره هیچ خود تاری  و گذشته

 پیشرفت مطلقا کشور این کردن ، تحقیر نظرش در را آن یا اشتن د نگه دور چشمش از را

 و اساتی  دی ار در بیانات از است پیشرفتی هر اساس ملی، هویت زیرا کرد  نخواه 

 (.۱۳۸۵/۸/۱۸)سمنان استان های دانشگاه دانشجویان

 پیشرفت در ها آرمان کردن لحاظ
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 که.  است مان نظر مورد ست،ا همراه پیشرفت با که تحولی تحول، در ما که چه آن"

 تبعیض، با مبارزهی فقر، با ی مبارزه - باش  ما های آرمان جزو این که دارد جا

 قانونی، بی با مبارزهی ناامنی، با مبارزهی جهل، با مبارزهی بیماری، با مبارزهی

 ارتقا منضبط سطو  به را شهرون ان رفتار دادن، ارتقا تر علمی سطح به را ها م یریت

 رش  ملی، اقت ار رش  علم، رش  ملی، ثروت رش  امنیت، رش  اجتماعی، انضباط و دندا

 صحیح معنای به پیشرفت، و تحول این در ها این ی همه است  ملی عزت رش  و اخالق

 دانشجویان و اساتی  دی ار در بیانات")  دانیم می اصلی های پایه را اینها ما و دارن  دخالت

 (. ۱۳۸۵/۸/۱۸ نانسم استان های دانشگاه

 :گردن  ترسیم اقتصادی مطلو  پیشرفت الگوی آنها در بای  که هایی حوزه

 تولی  بر توان  می که کشور در هایی حوزه رهبری، معظم مقا  مطالبات به توجه با

 پیشرفت الگوی اساس بر بایست می ها حوزه این که است گردی ه بیان بگذارد تأثیر ملی

 بیانات اساس بر نیز دغ غه این است ذکر قابل. گیرد قرار طالعهم مورد اقتصادی مطلو 

 اشاره آنها مناب  به تنها فضا، کمی دلیل به و است گردی ه استخرا  رهبری معظم مقا 

 .است گردی ه

 کشور سراسر کارآفرینان از جمعی دی ار در بیانات)  مطلو  کار قانون ترسیم •

۱۳۸۹/۶/۱۶  .) 

 گروه دی ار در بیانات)کارفرما و کار نیروی بین عادالنه مشی خط تعیین و تصحیح  •

 ( ۱۳۸۷/۲/۴ آفرینان کار).  کارگران از کثیری

 از نفر هزاران دی ار در بیانات تولی  عامل ح  از بیش کارگر به توجه نحوه •

 (۱۳۹۰/۲/۲۷ کشور سراسر کارگران

 ( ۱۳۷۹/۲/۱۴معلمان و کارگران دی ار در بیانات)  کارگر تکریم نحوه •

 از نفر هزاران دی ار در بیانات) کارگر کار به جهادی نگاه کردن نهادینه چگونگی •

 ( ۱۳۸۹/۲/۸کشور.  سراسر کارگران

 هیأت اعضای و جمهور رئیس دی ار در بیانات) خصوصی بخش تقویت الزامات •

 (.  ۱۳۸۹/۶/۸ دولت

 اصل کلی ای سیاسته ابال  بیانات)سازی خصوصی از استفاده سو  ع   الزامات •

 (۱۳۸۴/۳/۲) اساسی قانون 44

 جمهور رئیس دی ار در بیانات) سازی خصوصی از بع  دولت مناس  نقش الزامات •

 ( .۱۳۸۹/۶/۸) دولت.  هیأت اعضای و

 

 محیطی های زیرساخت ایجاد بر تأكید
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 را ملت یک راه خود خودی به توان  نمی انگیزش و درونی های انگیزه ایجاد ب ون

 سوی به درونی برانگیختگی برای ملت یک. کن  هموار پیشرفت و تحول ایجاد برای

 زیرساخت با مستع  محیط یک در را او که است هایی ارزش نیازمن  تعالی، و پیشرفت

 تهوری اساس بر تحرک این. وادارد تحرک به امنیتی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، های

 ارش  برای ملی اراده و تمایل یهپا بر( ۱۹۶۸ هرزنبر )  انگیزشی - به اشتی عاملی دو

 زا درون رش  فرض که است دلیل همین به. شود ایجاد توان  می موفقیت کس  و ترقی و

 است نیز توسعه دانان اقتصاد تأکی  مورد ش ت به امروز درونی های قابلیت بر مبتنی

 همان .ده  نشان ملی اه ا  در را خود توان  می ملی نیازهای( ۷۹-۷۶۶ ۱۹۹۷ رابینز،)

 و برانگیختگی یک در توان  می را فرد یک نش ه ارضا  نیازهای رف  عامل که گونه

 ،۱۹۹۷ رابینز، ) ده  سوق بیشتر رفتاری شش کو سوی به( انگیزش) درونی تمایل

 به منجر توان  می نیز مرد  اجتماعی نیازهای با منطب  ملی اه ا  کردن برجسته(. ۱۹۹

 اراده گیری شکل برای مهم بسیار عاملی که گردد ملی سطح در درونی کشش یک ایجاد

 .است اه ا  این تحق  سوی به حرکت در جمعی دسته

 دیگر، طر  از و گوناگونی موج  طر  یک از بومی های قابلیت بر مبتنی توسعه

 در یکسانی موج  اجتماعی نظا  درک قابل و محسوس نیازهای ش ن برآورد صورت در

 که است دلیل همین به. گردد می بشری جوام  در پیشرفت و توسعه الگوهای اثربخشی

 توسعه کشورهای نبای  یافته توسعه کمتر کشورهای که کن  می تأکی  همکاران و تهرانیان

(. ۶ ص ،۱۳۵۳ همکاران، و تهرانیان بسذیرن  خود آین ه، الگوی عنوان به لزوما را یافته

 توسعه، های تحلیل در( تجویزی توسعه)  درآم ی رش  جای به ملی سازی قابلیت بر تأكی 

 ایران در اسالمی انقال  تثبیت و وقوع با مقارن الهی و انسانی مفاهیم گسترش با همزمان

 تودیوی  ویتز آبرامو ،(۱۹۹۶) کوزنتس ،(۱۹۸۶) هنری مارک جمله از افرادی توسط

 و( ۱۳۸۵) محمودی و( ۲۰۰۱) فالویو ،(۲۰۰۲) فوکودا( ۱۹۹۹) سن آمارتیا ،(۱۹۹۶)

 مطر  نیز نظا  اجتماعی زدایی مح ودیت عنوان تحت ،( ۱۹۸۸) راموس هم آنها از قبل

 قابلیت رش  بر مبتنی توسعه) معنی این به توجه( ۱۹۹۸) کنلی مک و گریفین.  است بوده

. می انن  توسعه اقتصاد حوزه در انقال  یک ح  در عمی  تحولی را مرد  های توده های

 ه   آنها تا ش ه موج  سرانه، درآم  جای به انسانی های قابلیت بسط ایمبن بر ارزیابی

 یک عنوان به ه   جای به را آم  در و ب انن  انسانها زن گی کیفیت بهبود را توسعه نهایی

 انتخا  گسترش و انسانی های قابلیت پرورش که توسعه ه   خ مت در که بنگرن  ابزار

 مح ودیت بر مبتنی توسعه م ل(. ۷۹۶ ۱۳۸۵ ،محمودی) گیرن  کار به ، اوست های

 وابسته جامعه درون نوآوری و خوداتکایی معیار بر توان  می اجتماعی های سیستم زدایی

 یقینا و باش  سازگار م ل این با توان  نمی پیشرفته صنعتی جوام  از تقلی ی نوگرایی. باش 

 کن  می رد است، استوار غییرت فراین  خطی تکامل بر مبتنی که را ای ای ه هر م ل این

 کردن نهادینه اجتماعی، نظا  زدایی مح ودیت راه ترین ساده(. ۹۳ ،۱۹۷۸ ه ی،)
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 قابلیت رویکرد. است ملی سطح در درونی قابلیتهای تقویت و گیری شکل رویکرد

 و آی  در به اقتصادی توسعه انحصار از ملی پیشرفت موضوع تا ش  خواه  سب  محوری

 معتق  محمودی. ده  قرار نظر م  را اجتماعی نظا  ارکان تما  نگر، جانبه همه نگاهی با

 دریچه از آم ، در منظر از نگاه جای به اجتماعی فقر چون هم ای مسهله به اگر که است

 به فقر به معطو  های سیاست و ها گیری ان ازه تعریف، گاه آن بنگریم، قابلیت رویکرد

 زاویه از نگریستن جای به توسعه مسهله به اگر چنین هم. ش  خواه  تبیین دیگر ای گونه

 تعاریف که توانست خواهیم بنگریم، ها قابلیت منظر از ، (ملی درآم  رش ) اقتصادی رش 

 در حتی(. ۷۷۵  ۱۳۸۵ محمودی،) بزنیم رقم توسعه برای را متفاوتی راهبردهای و

 نابرابری به درآم ها، برینابرا منظر از تحلیل جای به اگر هم اجتماعی ع الت موضوع

 که آم  خواه  وجود به آن برای ج ی ی های شاخص صورت این در بسردازیم، ها قابلیت

 تر عمی  تحلیل به اقتصادی های تحلیل و تفسیر از مباحث این خرو  آن نتیجه ترین ساده

 گفته، محمودی که چنان آن را فقر اگر. بود خواه  اجتماعی های سیستم کلی موضوعات

 نیازهای رف  برای رفاه ح اقل سطح یک از برخورداری برای کافی درآم  ن اشتن

 یک کافی آم  در داشتن صورت این در ،(۱۳۸۵ ،۷۷۷ محمودی ) کنیم معنا اساسی،

 خرو  من ی توان او برای توان  می قابلیت این و کن  احراز توانسته فرد که است قابلیت

 از اجتماعی، های قابلیت به آم  در تب یل توانایی و نامطل فقر. کن  ایجاد را شرایط از

 در که جهت آن از رود  می شمار به پیشرفت و رش  خواهان جوام  های چالش ترین مهم

 است درونی و ذاتی ارزش دارای قابلیت ولی است، مشاه ه قابل و ابزاری ارزشی آم ،

 مشارکت با ملی تولی ات دایجا امکان جمله از دیگر ارزشمن  امور با را خود وجود که

 زن گی در قانون به احترا  اجتماعی، انضباط عمومی، همبستگی و انسجا  اجتماعی،

 و شود نمی مح ود فردی های قابلیت به تنها ها قابلیت که جا آن از. ده  می نشان انسانها

 در نگاه بنابراین است، مؤثر ها قابلیت کس  بر نیز اجتماعی و محیطی مناس  شرایط

 رش  جایی در ها قابلیت از برخی. هاست قابلیت تعیین از ناتوان و ناقص نگاهی آم ی،

 محمودی،) کن  نمی ایفا آن تعیین در زیادی نقش فرد، و خانوار درآم  که کن  می

 گر، م اخله های ق رت ته ی ات با مواجهه در ملی پذیری آسی  کاهش برای(. ۷۸:۱۳۸۵

 را ها انتخا  حوزه ش ت به ملی، های قابلیت بودن. است ضرورت یک سازی قابلیت

 به این و کن  می مختصر اجتماعی نظا  های بست بن و ها مح ودیت از خرو  برای

 قرار توجه مورد فردی های قابلیت تنها اگر. باش  می پذیری آسی  ضری  افزایش مفهو 

 تعبیر به اش ،نب فراهم آنها بروز برای مناس  محیطی و اجتماعی بستر اما گیرن ،

  ۱۳۸۵ محمودی،) ش  خواه  رو روبه ج ی مشکل با انسانی قابلیت رش  محمودی،

 زیربنایی امکانات فق ان هوا، و آ  آلودگی نظیر مسائلی توان  می محیطی شرایط(. ۷۹۰

 نظیر اجتماعی شرایط و باش  ... .(و به اشت آموزش، امنیت، ) عمومی کاالهای و

 مشارکت امکان و ها تبعیض فرهنگی، هنجارهای ومی،عم مشی خط و ها سیاست
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 تب یل در اینها تما . است اجتماعی های آزادی و سیاسی باز فضای سیاسی، و اجتماعی

 . هستن  مؤثر (ملی عملکرد)  کردها کار به ها قابلیت

 پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی استنادات

 ایرانی اسالمی الگوی تا ی آ می الز  گشت، مطر  فصل این در چه آن به توجه با

 دو استنادات این به توجه با. نماییم سازی مستن  ذیل عنوان چهار طری  از را پیشرفت

 .شود می پرداخته آن به ادامه در که گردد می یافت الگو برای م ل

 ایران. آ. ج اساسی قانون آزدیدگاه پیشرفت عناصر و اصول

 ش ه تنظیم فصل چهارده در که دارد صلا۱۷۷ ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون

 ایران اسالمی جمهوری کالن اه ا  و ها آرمان به قانون این از مختلفی اصول. است

 جامعه ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون در نظر مورد آرمانی جامعه. است پرداخته

 شرایط و حفظ انسان آزادگی و کرامت اسال ، اساسی اصول پایه بر آن در که است ای

 اجتماعی ع الت اساسی قانون در. است آم ه فراهم الهی نظا  سوی به حرکت در او رش 

 انسان نیازهای تأمین و محرومیت و فقر رف  قانون این در. دارد تق   اقتصادی رش  بر

 و ملی حاکمیت به اساسی قانون نظر مورد آرمانی جامعه. است گرفته قرار تأكی  مورد

 ( .۱۳۹۱چهره، خوش) دارد تأکی  فرهنگی و قتصادیا و سیاسی استقالل

   ایران. آ. ج انداز چشم دیدگاه از پیشرفت عناصر و اصول -

 ویژگی تبیین و طراحی و بهتر، ای آین ه به یافتن دست برای تالش ش. ه1404 اف  در

 به اتکای با و آگاهانه بتوانن  آین ه، و امروز های نسل که ای جامعه موقعیت ترسیم و ها،

 است سرزمین این مرد  امی  و پویایی الزمه تنها نه بردارن ، گا  آن تحق  مسیر در نفس،

 جای انقالبی و اسالمی فرهن  و ان یشه در که است هایی آرمان و اصول از آم ه بر بلکه

 و دار ه   آن، چارچو  در را کشور اجرایی دستگاه و دولت رفتار و رویکرد و دارد

 یک الزمه. می ه  نشان ملی مشترک ان از چشم یک در را خود مهم این .کن  می معنادار

 وض  شناخت بر که است، ان از چشم این م یریت پایه بر حرکت ساز، آین ه و فعال نگاه

 مطلو  ان از چشم ترسیم سرانجا  و المللی، بین و ملی محیط تحلیل آن، عوامل و موجود

 ترسیم را مطلو  آین ه از تصویری ن از،ا چشم این(. ۱۳۹۱ چهره، خوش) است متکی

 های دگرگونی و تحوالت مسیر ا بگیرد، جای جامعه آحاد ذهن در گاه هر که کن  می

 و ها ریزی برنامه که است مطلو  ان از چشم چارچو  در. کن  می هموارتر را جامعه

 اه    تحق. کن  می پی ا گیری جهت آرمانی، آین ه سوی به اجتماعی و فردی های حرکت

 سن  این. است اسالمی اساسی قانون اصول و ها آرمان جمهوریه ان از چشم سن  در اصلی

 راه، این در ای واسطه آرمان. است ش ه ت وین و طراحی یادش ه مسیر در حرکت برای



 های نوین علوم ارتباطات پژوهش    48

 

 الها  یافتگی توسعه این اصلی شرایط و است ش ه بیان اسالمی جمهوری یافتگی توسعه

 از ایران اسالمی جمهوری یافته توسعه کشور برخورداری و  اسال جهان در بودن بخش

 بین روابط در ومؤثر سازن ه تعامل از برخورداری کنار در انقالبی و اسالمی هویت

 منطقه در یافتگی توسعه اول جایگاه به رسی ن اساسی، ه   مسیر، این در. است المللی

 تهیه ه   این با اساسا ایران میاسال جمهوری توسعه م ت بلن  ان از چشم سن . باش  می

 سه قوای میان در را اساسی قانون در من ر  های آرمان از مشترکی درک که ش  ابال  و

 و نظا  مسهوالن پای پیش در را روشنی ان از چشم حال عین در و آورد وجود به گانه

 (۲۳۷:۱۳۹۱)چهره خوش بگشای  آرمانی جامعه به نیل برای مرد 

 نظام کلی های سیاست دیدگاه از یشرفتپ عناصر و اصول

 سیاست تعیین ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون دهم و ص  یک اصل موج  به

 و نظا  مصلحت تشخیص مجم  با مشورت از پس ایران اسالمی جمهوری نظا  کلی های

 مقا  اختیارات و وظایف از نظا ، کلی های سیاست اجرای حسن بر نظارت چنین هم

 مسیرهای بین از که است کالنی و عم ه راهبردهای کلی، سیاستهای. است ریرهب معظم

 و ان از چشم آنها کمک به م ت بلن  در بتوان تا شون ، می انتخا  یابی دست قابل متع د

 کلی های سیاست تعیین برای عم ه های شاخص. ساخت محق  را آن با مرتبط ملی اه ا 

 : است ش ه بیان زیر شر  به

 .نباشن  وییگ کلی -

 .باشن  شفا  و مشخص دار، جهت - 

 . نباشن  مختلف معانی به حمل قابل - 

 . باشن  کشور نیازهای تناس  به -

 . باشن  پذیر نعطا  داخلی و جهانی اقتضائات به نسبت

 . باشن  مح ود ها سیاست عناوین -

 ورن هآ پ ی  که هستن  مضامینی ایران، اسالمی جمهوری نظا  کلی های سیاست

 روی پیش های فرصت از مطلو  برداری بهره به معطو  راهبردهای و الزامات

 هم و مفصلی حلقه کلی، های سیاست و ه فها دیگر عبارت به. رون  می شمار به کشور،

 راهبردها و الزامات با اساسی محورهای ریزی برنامه فراین  پیشین و پسین پیون ی

 از اساسی قانون ۱۱۰ اصل موج  به که چهار  مهبرنا در نظا  کلی سیاستهای. هستن 

 این. بود ان از چشم سن  اجرای نحوه بر ناظر اساسا ش ، ابال  رهبری معظم مقا  سوی

 پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی غال  گفتمان از متأثر ش ت به پنجم برنامه در ها سیاست

 .باش  می ملی

 ایران. آ. ج پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی ای پایه اصول
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 با ایرانی اسالمی جمهوری پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی ای پایه اصول: اول نظریه

 امنیت، انسانی، کرامت حاکمیت، محوری دین از ان  عبارت نظا  فرادستی اسناد به توجه

 .باش  می معنویت و رفاه آزادی، ع الت،

 با ایرانی اسالمی جمهوری پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی کلی ی عناصر: دو  نظریه

 ) سرمایه دینی، ساالری مرد  محوری، علم از عبارت نظا  فرادستی اسناد به توجه

 بین سازن ه تعامل ایرانی، اسالمی هویت وح ت، ،(مذهبی و اجتماعی انسانی، مادی،

 .باش  می جانبه همه اقت ار و المللی

 ایران. آ.   پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی ای پایه اصول اول  م ل -
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 .۲۶۱ ،۱۳۹۱ چهره  خوش: منب 

 ایران. ا. ج پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی کلیدی عناصر دوم؛ مدل -

. کند  مدی دریافدت بدودن ایراندی و اسال  از را خود مبانی پیشرفت ایرانی اسالمی لگوی

 یتعمد  توسدعه جدای بده پیشدرفت کلمده انتخدا  گفدت باید  پیشدرفت كلمدة توضدیح بدا ابت ا در

 التزامداتی دارد معندایی و ارزشی بار یک توسعه کلمه"  که است آن علت و گرفته صورت

 مد  کده مفهدومی جدا ایدن در نیسدتیم همدراه التزامات آن با ما احیانا که دارد همراه خودش با

 از مدراد و پیشدرفت مفهدو  معدادل. اسدت پیشدرفت آن و کندیم می مطر  است خودمان نظر

 انقددال  در هددم دیگددری مددوارد در را مفدداهیم نگددرفتن وا  ایددن مددا .اسددت روشددن مددا بددرای آن

 یددک اسددت ممکددن. آوردیددم را اسددتکبار نکددردیم  اسددتفاده امسریالیسددم کلمدده از مددا. ایددم داشددته

 بدر مدا حساسدیت. نیسدت مدا نظدر مدورد کده باشد  داشدته وجود امسریالیسم معنای در زوایایی

. گدردد مدی حاصل استکبار کلمه از که است معنایی آن روی بر بلکه. نیست زوایا آن روی

 مفهدو . فهمد  مدی را مدا منظدور امدروز هم دنیا افتاد، جا انقال  در کردیم مطر  را این لذا

 کندیم مدی تعریدف و بدریم مدی کدار به را پیشرفت ما. است روشنی مفهو  ما برای پیشرفت،

 تددداریخی، شددرایط الگددو بددودن ایرانددی خصدددوص در چیسددت؟ پیشددرفت از مددا مقصددود کدده
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 دیگدر و اهمیدت حدائز نکتده و گذارند  اثدر سیاسدی جغرافیدایی و اقلیمی فرهنگی جغرافیایی،

 ایراندی بدرای مناسدبی وجده ایدن و هسدتن  ایراندی متفکران الگو این طرا  است آن طراحان

 کده را چده آن خدواهیم مدی مدا. "بگیدریم دیگدران از را الگو خواهیم نمی ما است الگو بودن

 تصدویر آن بدا تدوانیم می را مان آین ه دانیم، می کشورمان مصلحت دانیم، می الز  خودمان

 طددر  از. اسددت ایرانددی الگددو ایددن بنددابراین". بریددزیم قددالبی یددک در را ایددن کنددیم، ترسددیم و

 از همده کدار، هدای شدیوه و هدا ارزش اه ا ، غایات، اینکه خاطر به است  اسالمی دیگر،

 جامعده یدک مدا. اسدت اسدالمی معدار  و مفداهیم به ما یهتک یعنی گرفت  خواه  مایه اسال 

. کندددیم اسدددتفاده اسدددال  منبددد  از تدددوانیم مدددی کددده اسدددت ایدددن در مدددا افتخدددار و هسدددتیم اسددالمی

 و غندی بسدیار مفداهیم و سدنت قدرآن،. دارد قدرار مدا اختیار در هم اسالمی مناب  خوشبختانه

 مناسدبت این به هم اسالمی بنابراین .دارن  وجود ما حقوق و فقه کال ، فلسفه در که ممتازی

 نقشده یدک یعندی ایراندی، اسدالمی الگدوی گدوییم مدی وقتی. "است جام  نقشه هم الگو. است

 سدال، سدی این طول در که چنان هم. ش   خواهیم سردرگمی دچار جام  نقشه ب ون.  جام 

 گددوییم مددی اینکدده البتدده. بددودیم مبددتال زیگددزا  و هدد   بددی هشددتی، و هفددت هددای حرکددت بدده

 نخدواهیم اسدتفاده دیگدران دسدتاوردهای از ما که نیست معنا این به مطل  اسالمی، یا ایرانی

 جدایی هدر. نیسدتیم قائدل خودمدان بدرای محد ودیتی هدیچ علم، آوردن ب ست برای ما نه کرد 

 آن سدرا  بده. دارد وجدود صدحیح تجربده دارد، وجدود درسدت معرفدت دارد،  وجود علم که

 همده از. گرفدت نخدواهیم جدایی از را چیدزی کورکورانده  و بسدته چشم هامنت رفت  خواهیم

 خددواهیم اسددتفاده کددرد، اسددتفاده آن|  از شددود مددی و دارد وجددود معرفددت دنیددای در کدده چدده آن

 نظدا  کلدی  هدای سیاسدت از مدواردی زیدر در(. تهدران ،۱۳۸۹ رهبدری، معظم مقا " )کرد

 .شود می مطر 

 مند  بهدره و عمدومی، مشدارکت و ونتعدا روحیه بخشی ن عم  و گسترش •

  مرد  عظیم های توانایی و هم لی از دولت ساختن

 پیشددرفت بددرای مسدداع  هددای زمیندده ایجدداد جوانددان، موضددوع بدده اهتمددا  •

 از قبیدل از هدایی دغ غده رفد  بدرای تدالش و پدذیری، مسدهولیت و علمی و معنوی

 . آن علمی و شغلی آین ه و دوا 

 و اجتمدداعی، هددای صددحنه در و آن در زن اهجایگدد و خددانواده نهدداد تقویددت •

 نقدش بده ویدژه توجده و هدا، عرصه همه در بانوان قانونی و شرعی حقوق استیفای

 .  آنان سازن ه

 و مدددالی منددداب  عرضددده در اسدددالمی انقدددال  ایثدددارگران بددده دادن اولویدددت •

   اقتصادی و فرهنگی مختلف های صحنه در دولتی امکانات و ها فرصت

 و قناعدت خوداتکدایی، تدالش، و کدار روحیه گرایی، انونق نظم، به اهتما  •

 مسدهوالن و کدارگزاران در ویدژه بده ، جامعده سدطح در تبدذیر و اسدرا  از پرهیز

 .فساد با مبارزه و نظا 
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 خدد مت بهبددود کددارایی، و تحددرک افددزایش: جهددت در اداری نظددا  اصددال  •

 و الید   یرانمد گیدری کدار بده کارکندان، معیشت و کرامت تأمین مرد ، به رسانی

 بدددر تأكیددد  مدددوازی، هدددای مددد یریت ادغدددا  یدددا حدددذ  آندددان، شدددغلی تدددأمین و امدددین

 مبارزه و اداری فساد از گیری پیش اجرایی، و اداری های حوزه در تمرکززدایی

   نیاز مورد قوانین تنظیم و آن، با

 و قددوانین اصددال  و نظددارت، و بازرسددی نظددا  کددردن آمدد  کددار و تقویددت •

  بازرسی و نظارتی نهادهای وظایف  میان ت اخل  رف جهت در مقررات

 مبتندی هدا ریدزی برنامه در م ت بلن  چارچو  عنوان به سرزمین آمایش •

 :ذیل اصول بر

  رهبری دیدگاه از پیشرفت اقتصادی بعد

 بررسدی طرید  از جدز اسدالمی اقتصدادی پیشرفت های ویژگی و اسالمی اقتصاد درک

 امکدان دارد فرهنگدی هدای نگدرش و بیندی جهدان ولوژی،اید ئ در ریشده که مبنایی تفاوتهای

 بده ایمدان. است غی  به ایمان در مادی دی گاه از الهی دی گاههای اصلی تفاوت. نیست پذیر

 سددنت و کتددا  از اسددالمی اقتصدداد حقددای  درک رمددز: ه یدده فیدده الریدد  الكتددا  ذلدد  غیدد ،

 للمتقددین هسددتن ، کسددانی چدده متقددین امددا"  بالغیدد  یومنددون الددذین غیدد ، بدده ایمددان پددس. اسددت

 مدا وحدی. باشد  مدی غید  از کاشدف کده است وحی به اعتقاد دو ، مرحله. است اول مرحله

 بده یابی دست توان مطلقا است الل، چوبین پای با عقل که کن  می آشنا غی  از حقایقی با را

 اسددالمی اقتصددادی پیشددرفت الگددوی و اسددالمی اقتصدداد مختصددات شددناخت پددس. ندد ارد را آن

 .بود نخواه  پذیر امکان وحی بر تكیه و غی  به ایمان با جز

 ابعداد همده در مسدلمین امدور تنظدیم در وحدی مشخص های داللت به یابی دست راه اما 

 و فکددری پشددتوانه سددال هدزار بددا کدده اسدت"  فقدده علددم" در کداوش اقتصددادی، امددور جملده از

 معدار  از هدای مجمدوع ین،اصدول روش بدر تکیه با و کبری غیبت از بع  عقلی کاوشهای

 اقتصدداد امددور تنظددیم در را وحددی کددال  داللددت تواندد  مددی کدده اسددت کددرده تولیدد  را اسددالمی

 (www. payeshpress. ir )کن  کشف مسلمین

 زبدان بده شدرعی، احکدا  بدر تکیده و وحدی بده تعبد  غید ، بده ایمدان مرحله سه تبیین در

 علددو  مبنددایی و اساسددی هددای تفدداوت تددا اسددت اهمیددت حددائز دانشددگاهیان بددرای و دانشددگاهی

 پیشدددرفت الگوهدددای و اقتصددداد از ویدددژه بددده و اسدددالمی انسدددانی علدددو  از متعدددار ، انسدددانی

 فقهدی احکدا  و اصدول مدوازین، همان اسالمی اقتصاد مبنای. شود روشن اسالمی اقتصادی

 اخالق و فرهن  را نظا  این در اقتصادی روابط و رفتار بر حاکم فرهنگی فضای و است

 اقتصداد نظدا  هد   فرهنگدی، فضدای چندین در و مبندا آن براسداس. دهد  مدی شدکل اسالمی

 مناسد  هدای زمینده کدردن فدراهم منظدور بده اقتصدادی پیشدرفت و رشد  بده رسی ن اسالمی

 و سددو یددک از انسددان سددعادت و رسددتگاری کلمدده یددک در و معنددوی تکامددل و رشدد  بددرای
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 آن ضمن است، دیگر سوی از جامعه در یاقتصاد ع الت و قسط اقامه و زدایی محرومیت

 در ویدژه بده مسدلمین، دفداعی بنیده تقویدت بدرای مناس  اقتصادی های زیرساخت تحکیم که

 در" اسدالمی" قید  کده شد  معلدو  پدس. اسدت واجبدات اهم از جهان، کنونی احوال و اوضاع

 کده ازیدر اسدت، الگوسدازی و پردازی نظریه برای اساسی شرط اسالمی اقتصادی پیشرفت

 یدک از انسدان معندوی تکامل در اقتصادی های فعالیت چگونگی ظهور ثمره قی ، این ب ون

 نادید ه دیگر، سوی از اقتصادی امور تنظیم و ها گذاری سیاست در وحی کال  داللت و سو

 اسددت قددرار اگددر بنددابراین،. بددود خواهدد  مواجدده جدد ی هددای کاسددتی بددا لددذا و شددود مددی گرفتدده

 و متعدار  معندای نده و کلمده دقید  معندای بده الهدی، دید گاه از ادیاقتصد پیشرفت الگوهای

 اسدالمی، مدوازین و وحدی بر متکی و جام  دی گاهی با بتوان  یعنی باش ،" علم " مرسو ،

 ضدرورتا کند ، تحلیدل و تجزیده را رش  و پیشرفت مسیرهای و اقتصادی روابط و مناسبات

 و داد تعمدیم تدوان مدی را معندا ایدن. باشد  یالهد مدوازین بدر مبتنی اقتصادی دانش همان بای 

 علمدی متعدار ، معندای بده و دقید  معندای بده انسانی علو  الهی، دی گاه از که گرفت نتیجه

 (همان)باش  اسالمی که آن مگر نیست

 مؤثرن  الگو تحق  در زیر اصول گفت  بای  نظا  کلی های سیاست به توجه با

 و قدانونی هدای راه از کدارآفرینی و گدذاری هسدرمای و افزوده ارزش ایجاد از حمایت •

 . مشروع

 سدازی زمینده و اقتصادی رون  و عمومی رفاه ایجاد گذاری، سرمایه امنیت از ه   •

 مربدوط مقدررات و قوانین وض . است کشور در فقر بردن بین از و اقتصادی ع الت برای

 مجلدس و دولدت الزامدی وظیفده کند ، مدی کمدک هد   آن بده کده امدوری دیگدر و مالیات به

 .  است

 و شدفافیت و ثبدات و سدازگاری دارای باید  مقدررات و اجرایدی های سیاست و قوانین •

 .  باشن  هماهنگی

 روشدن و دقید  باید  اقتصادی مسائل و جرائم مورد در قضاوت و رسی گی و نظارت •

 .  باش  تخصصی و

 در اشدددخاص آزادانددده مشدددارکت اطالعدددات، بدده دسترسدددی) اقتصدددادی فعالیدددت شددرایط •

 تعداونی دولتدی، هدای بخدش بدرای قانونی امتیازات از برخورداری و اقتصادی های فعالیت

 .باش  عادالنه و یکسان بای  عادی شرایط در خصوصی، و

 .دارد وجود اساسی ی عرصه چهار جا، این در

 یدک سدمت به را جامعه بایستی ما. است فکر ی عرصه در پیشرفت اول، ی درجه در 

 القدو  چقد ر قدرآن در ببینید  شدما. اسدت قرآندی درس هدم ایدن دهدیم  تحرک متفکر ی جامعه

 و فکدر جوشدی ن باید  مدا. داریدم یت برونده أفدال» ،«یعقلدون آفدال» ،«یعقلدون القو  یتفکرونه،

 ایدن البتده. کنیم تب یل واضح و نمایان حقیقت یک به خودمان ی جامعه در را ورزی ان یشه

 ایددن البتده. مددرد  آحداد بدده شد  خواهد  سددرازیر بعد  شدد ، خواهد  شددروع نخبگدان مجموعده از
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 باید  کده هاسدت رسدانه و پدرورش و آمدوزش کدار، ابدزار. دارد الزاماتی دارد، راهبردهایی

 "  بیای  و شود لحاظ همه ها این ها ریزی برنامه در

 در. اسدت علدم ی عرصده - اسدت اول ی عرصده از کمتدر اهمیدتش که - دو  ی عرصه

 به حرکت در کنونی، زمان همین در. " کنیم پیشرفت بای  است، رفک محصول خود که علم

 خوشدبختانه. بیاید  وجدود بده کداهلی و کوتاهی و ناتوانی نبایستی هیچ فکری، پیشرفت سمت

 بده و علمدی حرکدت و علمدی نوآوری ش ه  شروع کشور در حرکت این که است سالی چن 

 قالدد  در بالفاصددله دیگددر  اسددت گوندده ایددن هددم علددم. کددردن حرکددت علمددی اسددتقالل سددمت

 هدم علمدی حرکدت محصدول زیدادی، مدوارد در. ده  می نشان را خودش اینها و ها فناوری

 در آن ثمرهدی و تدر نزدیدک نیسدت  بلن مد ت چیزهدای از مدا بحدث مورد ی مسهله این مثل

 ی عرصده یدک هدم ایدن. داد انجدا  بنیدانی و عمید  بایسدتی را علمدی کدار. است تر دسترس

 ".  ستا پیشرفت

 بده جامعده یدک زند گی در که چیزهائی ی همه است، زن گی عرص ی سو ، ی عرصه

 زند گی عرصد ی » عندوان همدین در اسدت، مطدر  اساسدی خطوط و اساسی مسائل عنوان

 اینهدا. حکومدت و تعداون آزادی، ملدی، عدزت استقالل، رفاه، ع الت، امنیت، مثل گنج   می

 .شود پرداخته آن هب بای  که است، پیشرفت های زمینه همه

 - اسددت مددوارد ایددن ی همدده رو  و اسددت تددر مهددم ی همدده از کدده - چهددار  ی عرصدده

 نتیجه که کنیم تنظیم ای گونه به را الگو این بایستی ما. است معنویت عرص ی در پیشرفت

 جدای در ایدن البتده. بدرود پدیش بیشدتر معنویدت سدمت بده مدا ایرانی ی جامعه که باش  آن ی

 همده بدرای باید  امدا اسدت  روشدن هدم افدراد از خیلی برای شای  است، وشنر ما برای خود

 دیگدر، هدای عرصده بدا نده آزادی، بدا نده سیاسدت، بدا نده علدم، با نه معنویت که شود روشن

 علم های قله معنویت با توان می. هاست این ی همه رو  معنویت بلکه ن ارد  منافاتی هیچ

. باشد  داشدته وجدود هدم علدم باشد ، داشته وجود هم معنویت یعنی کرد  فتح و ش  صاح  را

 انسدان زن گی ی شایسته که ش  خواه  دنیائی ش   خواه  انسانی دنیای صورت، آن در دنیا

 تمد ن معنویدت، با باش  همراه علم آن در که دنیائی. است جنگلی دنیای امروز، دنیای. است

. بدود خواهد  انسدانی دنیدای دنیدا یدنا معنویدت، بدا باشد  همراه ثروت معنویت، با باش  همراه

 (ف اه ارواحنا) هللا بقیه حضرت ظهور دوران در دنیا این کامل نمونهی البته

 مقد ماتی هدای زمینده در امدروز مدا. ش  خواه  شروع دنیا جا آن از و افتاد خواه  اتفاق

 و هدا سهت و ها کوه های خم و پیچ در که هستیم کسانی مثل ما. کنیم می حرکت انسانی عالم

 رسدی یم، بزرگدراه بده وقتدی. برسدیم بزرگدراه بده تدا کندیم مدی حرکدت داریدم دشوار های راه

 عمدر سدال هدزار چند  ایدن طدول در بشدریت. واالسدت اهد ا  سدمت بده حرکدت هنگدا  تدازه

 رسدی  بزرگدراه به وقتی. برس  بزرگراه به تا کن  می حرکت راهها کوره این از دارد خود،

 شد   خواهد  آغداز انسان اصلی حرکت جا آن - است هللا بقیه حضرت ظهور دوران آن، که

. شد  خواهد  آغداز انسدان زحمدت بدی و موفد  حرکدت شد   خواه  آغاز انسان سری  حرکت
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 حیرتدی دیگدر بدرود  و کند  حرکدت راه این در انسان که همین از است عبارت فقط زحمت

 (.تهران ،۱۳۸۹ رهبری، معظم مقا  بیانات") داشت نخواه  وجود جا آن در

 پیشرفت اسالمی ایرانی الگوی فرهنگی بعد

 مبد أ ی مسدهله شدود، گرفتده نظدر در باید  کده ای مسدهله اولدین اسالمی، محتوای با  در

 امدروز کده دنیدایی مشدکل تدرین مهدم. راجعونده الیده اندا و هلل اندا اسدت  توحید  همان یا است

 و خدد ا از جدد ائی کنددیم، مددی شددارها داریددم آن بدده و اسددت متجلددی غددر  در آن تددرین رنگددین

 اینهدا و صدوری و ظداهری اعتقداد شدای  البتده. خ اسدت بده اعتقداد بده التدزا  و خد ا بده اعتقاد

 از بسددیاری شد ، حدل مبد أ ی مسدهله اگدر. نیسدت التدزا  خد ا بده اعتقداد بده لدیكن دارد، وجدود

 و السددماوات دجنددو هللا او ، األرض و السددماوات فدد  مددا لدده یسددبح ». شدد  خواهدد  حددل مسددائل

 ایدن الهی، عزت این ش ، معتق  مسهله این به انسان وقتی. «حكیما عزیزا هللا كان و األرض

 اختیدار در را نشد نی تمدا  و عظیم نیروی یک ده ، می نشان ما به را معنا این که توحی ی

 لعزیدزا المهدیمن المدؤمن السدال  القد وس الملد  هدو اال الده ال الذ  هللا هو ۱. گذارد می بشر

 وقتدی بدود، معتقد  را توحید ی گونه این انسان وقتی. یشركون عما هللا سبحان المتكبر الجبار

 را بشدریت اساسدی مشدکل این دهیم، بسط خودمان زن گی ی ب نه در را اعتقاد این توانستیم

 محاسبه، ی قضیه معاد، قضیهی است، اساسی مسهلهی که دومی ی مسهله" کرد خواه  حل

 مهمددی ی مسددهله خیلددی ایددن" اسددت  - مددر  بددا - جسددم زوال بددا قضددایا نشدد ن تمددا  قضددیهی

 ایدن که ملتی.  یره خیرا ذرة مثقال یعمل فمن » است  کار در کتابی و حسا  که این است 

 ذرة مثقددال یعمددل افمددن کدده باشدد  معنددا ایددن اش عملددی ی برنامدده در و باشدد  داشددته را اعتقدداد

 خواهد  وجدود بده اساسدی تحدول اش زند گی در یرهدا، شرا ذرة مثقال یعمل من و. یره خیرا

 از یکدی. کند  مدی منطقدی و بخش  می معنا را جهاد و ایثار عمل، نتایج امت اد به اعتقاد. آم 

. اسدت جهداد ی مسدهله - دارد وجدود واضدحی طدور بده اسدال  در کده - ادیدان مهم ابزارهای

 خدود از یعندی ایثدار. شد  نخواهد  جهداد صدورت ایدن غیدر در باش   ایثار با همراه بای  جهاد

 من چرا خو ،. است منطقی بی امر یک خودگذشتگی از ابزاری، عقل منط  در گذشتگی

 مدا وقتدی. کند  مدی عقالندی و منطقدی را ایدن کده اسدت معداد بده اعتقداد این بگذر ؟ خود  از

 آن در مددا و اسددت محفددوظ اعمددال ی همدده و رفددت نخواهدد  بددین از عملددی هددیچ کدده معتقدد یم

 خدود هدای چشم مقابل در را اعمال این الحیوان، لهى اآلخرة ال ار وان است  واقعی ن گیز

 دادیدم، دسدت از را چیدزی یدک وظیفده برای تکلیف، برای اگر جا این وقت آن دی ، خواهیم

 و عزیددزان چیددز آن ولددو باشدد ، خودمددان جددان چیددز آن ولددو کنددیم  نمددی خسددارت احسدداس

 پید ا معندا جامعده یدک پیشدرفت در و بیاید  پیشدرفت الگدوی جز  اینها بای . باش  فرزن انمان

 ".است معاد مسهلهی و توحی  ی مسهله اصلی، ی مسهله این بنابر. کن 

 پیشرفت اسالمی ایرانی الگوی سیاسی های شاخص
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 برنامدده چدارچو  در مرکددزی هسدته شددامل ملدی توسددعه و پیشدرفت الگددوی و طدر  هدر

 ابطدال معرض در نبای  اه ا  سوی به رفتن پیش و آن اجرای طول در که است خود های

 و مرکدزی هسدته عندوان بده توحید  ایراندی، اسالمی پیشرفت م ل در. گیرد قرار انحرا  و

 مد ل این در طر  قابل عامل یا عنصر دیگری، فرض هر و گیرد می قرار م ل این سخت

 درصدورت کده. شدود تحلیل دینی معرفت عنصر با آنها سازگاری ع   یا گاری ساز بایستی

 نظددر مددورد پیشددرفت مدد ل بدده شدد ه وارد عامددل یددا عنصددر یددا فددرض گددرفتن، قددرار معددارض

 جددام . شدد  خواهدد  خددار  مدد ل از شدد ه شددناخته فددرض توحیدد ی، هسددته بددا( ایرانددی اسددالمی)

 در موجدود مبدانی از برگرفته را ایرانی اسالمی پیشرفت موجود الگوی ترین کامل و ترین

 باید  پیشدرفتی هر ملی الگوی دیگر عبارت به( ۱۴۹ ،۱۳۸۹ پیغامی،)  می ان اساسی قانون

 آن بده اساسدی قدانون کده الگدو آن تحقد  بدرای. شدود متجلدی کشور آن اساسی قانون متن در

 بده ان یشدمن ان و محققدان بایسدتی کده هسدتیم فراوان اجرایی های م ل نیازمن  دارد، تصریح

 در پیشددرفت"  موضددوع طددر  کدده اسددت آن تددر ممهدد شددای  و تددر جالدد  نکتدده. کنندد  توجدده آن

 از فراتدر ج ید ی هدای افد  توسدعه، جدای بده ایدران اسدالمی نظدا  کلدی های سیاست ادبیات

 مدورد انسدانی ح ودی تا و اقتصادی های شاخص بر متکی ش ت به که را"  توسعه" مبانی

 بدرای یفرصدت ایجداد خدود ایدن و است ش ه مطر  باش ، می غربی رایج علمی جامعه نظر

 هدای آمدوزه نظدر مدورد مبدانی طدر  و پردازی نظریه و نق  حوزه در نفس به اعتماد ایجاد

 مددی بددومی و ملددی توسددعه و پیشددرفت هددای ان یشدده فضددای در دینددی معنویددت و الهددی انبیددای

 تددا را موجددود علمددی هددای چددارچو  نظددری خددال  تواندد  مددی آن مجدد د بددازخوانی کدده باشدد ،

 بدا ولدی باشدیم، خدویش بده متکدی الگدو ایدن ایجداد برای که است آن مهم. کن  جبران ح ودی

 غربدی و شرقی از اعم کشورها دیگر اجرایی و علمی تجربیات از استفاده و آموزی تجربه

 تعامدل ضدرورت ایدن. نشدویم دیگدران رفتده راههدای اشدتباهات و خطدا تکرار به مجبور که

 الگدو تعریدف از تر مهم. کن  می ثباتا و ایجا  را دنیا رایج روز دانش از استفاده و علمی

 برنامده. اسدت ملدی پیشدرفت الگدوی اجدرای بدرای ریدزی برنامه آن، ابعاد کردن مشخص و

 ضدرورت یدک امدروزه پاید ار، ملدی توسدعه و پیشدرفت مد ار در گدرفتن قدرار بدرای ریزی

 ملدی نظدا  هدای پویدایی و هدا ظرفیدت افدزایش منظور به جانبه همه تالش آن و است حیاتی

 حد ی تدا اسدت، فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، های مجموعه زیر و ابعاد، همه در

 متغیدر شدرایط بدا تعامدل و سازگاری و فزاین ه نیازهای به گویی پاس  به قادر ملی نظا  که

. نیسدت ملی پیشرفت فراین  در بازیگر تنها دولت، که کرد توجه بای . شود خارجی و داخلی

 افکار مخالف، سیاسی نیروهای م نی، جامعه بازار، یعنی داخلی زیگرانبا دولت، کنار در

 و المللدی بدین عمدومی افکدار نهادهدا، بدازار، یعندی المللی بین بازیگران چنین هم و عمومی

 درک بدده تددوان مددی آن منظددر از کدده طلددوبی اندد از چشددم نیددز طرفددی از. دارندد  قددرار نیددز... 

 مددا انقددال  بد انیم کدده اسدت ایددن یافدت، دسددت آن  اهد ا اسددالمی، انقدال  ماهیددت از درسدتی

 گسترش و نیافتگی توسعه و دغ غه سویی از که است هایی نسل تاریخی کوشش از برآم ه
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 در را نابسدامان وضدعیت ایدن از گدذار راه دیگر سوی از و داشتن  را کشور در ع التی بی

 مبنددای آن ایرانددی و دینددی هویددت آنهددا تلقددی در. دانسددتن  نمددی خددودی هویددت بدده تددوجهی بددی

 گانده دو تعلد  این. باش  بهتر آین ه برای حرکتی زمینه عنوان به توانست می که بود اساسی

 مدی که ش  پیشرفت بومی الگوی توسعه از تعبیری ساز زمینه خودی، هویت و پیشرفت به

 رسددالت و اسددالمی انقددال  بدده اندد از چشددم ایددن از اگددر. نامیدد  ایرانددی اسددالمی را آن تددوان

 و عدد الت بددا پیشددرفت میددان ذاتددی ارتبدداط یددک آن در کدده بینددیم مددی کنددیم، نگدداه آن اریخیتدد

 راسددتای در تدالش و عد الت نگددرش بدا جانبده همدده پیشدرفت کده اسددت شد ه برقدرار معنویدت

 قدرار آن گرایدان راهبدرد و ان یشدمن ان اسدالمی، انقال  توجه کانون در آن، من  نظا  تحق 

 و علددم از بدداالیی بسددیار ای مرحلدده در هنددوز دور چندد ان ندده زمددانی در مددا. اسددت داشددته

 خدد ا مسددیر در همدده... و هنددر و تکنولددوژی و دانددش و مددذه . بددودیم تکامددل و تکنولددوژی

 نگدارش کداری، کاشدی کاری، منبت کاری، آیینه ای عالقه چه با ما ق یمی هنرمن ان. بودن 

 بدا کارهدا همه. کردن  می...  و معماری سن  روی بر زیبا بسیار خط با شریف قرآن آیات

 گرفدت می صورت خ ا مسیر در پیشرفت و تکامل مسیر در هماهنگی و مشارکت اشتیاق،

 (.۵۴۸ ،۱۳۷۶ پور، رفی )

 پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی فرهنگی شاخص

 ایشددان. پردازندد  مددی پیشددرفت و توسددعه الگددوی بازشناسددی لددزو  بدده رهبددری معظددم مقددا 

 اسدتقبال آن از باید  آن، بدا مقابلده جدای بده کده داند  مدی بشدر  گیزند در الهی سنت را تحول

 آغداز اید ه بدا بدزر  کارهای. "نمود فراهم را جامعه پیشرفت تحول، این م یریت با و کرد

. بگیدرد انجدا  خدال در و بسدته در هدای اتداق در کده نیسدت کداری پردازی ای ه این. شود می

 تدا کنند  پید ا تمداس کنند ، پید ا کدار و سر آن با نگوناگو های ان یشه گوناگون، فکرهای بای 

 کدال ، جدان پدس. بیاید  در آ  از منطقدی و عملدی چیدز یدک هست، کار محصول که چه آن

 بدرای مدا، کشدور بدرای ببیدنم کندیم، شناسدی بداز را پیشدرفت و توسدعه باید  مدا کده اسدت ایدن

 بده منتهدی تحدول و پیشدرفت درباره همیشه غلط گرایش دو. چیست پیشرفت م ل ما، جامعه

 و پیشدرفت ندا  بده کده هدایی خیانت از است عبارت گرایش یک. است داشته وجود پیشرفت

 بدر گدری اصدال  پدرچم زیدر و خد مت ندا  بده کده هدایی ضدربه دیگدری و رفته انجا  تحول

 وابسددتگی وسددیله و عامددل درباریددان از خیلددی قاجددار دوران از. اسددت شدد ه وارد ملددت پیکددر

 تحدول و پیشدرفت ایدن، کده بدود ایدن ادعایشان و ش ن  غر  به ما فرهن  و کشور نادانسته

 بدود  خدواهی ترقدی حدرفش مشدروطه مداجرای انگلیسدی خدط آن مشروطه، قضیه در. است

 آمدد ، کددار سددر اصددال  و ترقددی شددعار بددا نیددز رضدداخان. بددود پیشددرفت و توسددعه شددعارش

 حرکددت ادعددای هددم -۳۲ مددرداد در کودتددا هددم بعدد  و مددوروثی حکومددت او پسددر محم رضددا

 همدین نیدز جهدانی سطح در. آوردن  وجود به کشور برای فاجعه همه این و داشت اصالحی

 نا  به - هست اخیر قرن دو یکی در بشر تاری  نن  لکه که - ها ملت استعمار. است گونه
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 تصدر  را هدا سدرزمین شدعار ایدن با نوسازی یعنی استعمار. گرفت انجا  ها ملت پیشرفت

 پ ید  اسدتعمار ندو کده هدم بعد  دوره در. آوردن  وجود به فاجعه هزار و کردن  دزدی کردن ،

 بده کده کودتدا همده ایدن افدروزی، جند  همده ایدن تجداوز، همده ایدن. بدود همدین هدم باز آم ،

 هدا غیرایراندی چده و انگلدیس چده آمریکدا، چه غربی کشورهای امنیتی های سرویس وسیله

. اسدت گرفتده انجدا  توسدعه و تحدول و پیشدرفت و خواهیتجد د پرچم زیر همه گرفته، انجا 

 تحدول و ندوآوری ندوع هدر بدا کده هسدتن  و بودند  کسدانی مقابدل، نقطه در هم طر  یک از

 بده داندیم، نمی را این شناسیم، نمی را این ن ارد، سابقه این که این اسم به ان   کرده مخالفت

 تداری  سدنت ندوآوری کده ایدن بدا. کردن  معنا به را مح ثاه األمور شر ح یث. کیم مشکو این

 مخالفدت اینهدا اما کن   نمی پی ا معنا بشر زن گی آوری نو ب ون و است طبیعت سنت است 

(. مشده  ،۱۳۸۶ رهبدری، معظدم مقدا " ) اسدت داشدته وجدود همدواره گدرایش دو ایدن کردن 

 را رفتپیشد خدواهیم مدی کده نیسدت ایدن بدرای اسدت، معرا  پیشرفت الگوی برای که بحثی

 و نظددری بحددث بددا کدده معناسددت ایددن بدده بلکدده شدد ه، شددروع انقددال  از پیشددرفت کنددیم شددروع

 در اول درجده در همگدانی بداور یدک داریدم قصد  پیشرفت، از من  ضابطه و شفا  تعریف

 مددی کجددا بدده و هسددتیم چدده دنبددال ب انندد  کدده بیایدد  وجددود بدده مددرد  همدده در بعدد  نخبگددان، بددین

. کندیم پید ا باید  را ایدن بکنند ، باید  کدار چده ب انن  نظا  گوناگون های بخش و برسیم خواهیم

 خودشددان موفدد  تبلیغددات بددا. " اسددت غربددی الگوهددای در تبلیغددات وجددود الگوسددازی علددت

 مسداوی یدافتگی توسدعه کده بیاورند  بوجدود هدا ذهدن از بسدیاری در را باور این ان  توانسته

. کنددیم پیدد ا ایرانددی -اسددالمی الگددوی بددا را پیشددرفت بایدد  مددا".  شدد ن غربددی و غددر  بددا اسددت

 ایراندی و شدناختی اسال  مبانی و اسال  فلسفی و نظری مبانی بر تکیه دلیل به است اسالمی

 هدم دیگدر ملتهدای اختیدار در اسدال  آورده  ب سدت را ایدن ایراندی، ابتکدار و فکر چون است

 اسدالمی الگدوی پدس. کند  یهته و فراهم را الگو توان  می یا توانسته که ماست ملت این. بود

 خودمدان جامعده پیشدرفت بدرای را غربدی الگدوی ما شود می موج  که چه آن. است ایران

 - انسدان به غربی های فلسفه و غربی جامعه نگاه که است این اول درجه در ب انیم، ناکافی

 انسدان، بده اسدال  نگداه بدا - اسدت ایدن آنها همه برآین  اما ان   مختلف غربی های فلسفه البته

 غددر ، نظددر از پیشددرفت لددذا. دارد ای ریشدده و بنیددادی تفدداوت یددک اسددت  متفدداوت بلکددی

 بیشدتر پیشدرفت ش ، بیشتر مادی سود چه هر است  مادی سود محور،. است مادی پیشرفت

. اسدت آن دنبدال بده غدر  کده اسدت پیشدرفتی معندای این ق رت، و ثروت افزایش. است ش ه

 شد ، مدادی وقتدی پیشدرفت. کند  مدی توصدیه همده برای را نهمی غربی م ل و غربی منط 

 یدک. کدرد قربانی پیشرفتی چنین راه در شود می را معنویت و اخالق که است این معنایش

 امدا. داشدت نخواهد  وجدود آن در معنویدت و اخدالق ولدی کن  می پی ا دست پیشرفت به ملت

. وسدیله عندوان بده امدا اسدت،  مطلدو مادی پیشرفت البته. نیست این پیشرفت اسال  نظر از

 شدود، مدی منتهدی پیشدرفت بده که تحولی و کشور پیشرفت. است انسان تعالی و رش  ه  ،

 آن در انسدان برسد   تعدالی و رشد  به آن در بتوان  انسان که شود ریزی برنامه طوری بای 
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 انددی،ایر انسددان ندده حتددی انسددان از ای طبقدده ندده اسددت، انسددانیت انتفدداع هدد  ،. نشددود تحقیددر

 انسدان بدرای فقدط کندیم، معندا اسدالمی تفکدر و اسدال  اسداس بدر خدواهیم مدی ما که پیشرفتی

 بدرای پیشدرفت، ایدن. خداص ای طبقده برای بگوئیم اینکه به رس  چه نیست، سودمن  ایرانی

 انسدان اسدال  در. است انسان به نگاه اساسی، تقارن نکته. است انسانیت برای و بشریت کل

 بده اسدت  انسدان فدرد بده نگداه یکدی شدون   مدی نگداه هسدتن  یکد یگر مکمدل که زاویه دو از

. هاسدت انسدان مجموعده یدک و کدل یدک عندوان بده نگداه، دیگدر و فرد یک عنوان به انسان

 در. کند  مدی تکمیل را دیگری آن ک ا  هر و یک یگرن  مکمل ان ، منسجم هم با نگاه دو این

. گیدرد مدی قدرار اسدال  خطدا  مدورد فرد یک است، انسانی فرد به اسال  نگاه که اول نگاه

 حرکدت درسدت اگدر کده کند ، مدی حرکدت راهدی در کده اسدت رهدروی یدک انسان اینجا در

 خواهدد  خدد ا بدده را او کددرد  خواهدد  وارد الهددی جددالل و جمددال سدداحت بدده را راه ایددن کندد ،

 را راه یددنا بخددواهیم اگددر. فمالقیدده کدد حا ربددک إلددى کدداد  آنددک االنسددان ایهددا یددا و رسددان  

 خدود مسدیر از اسدت عبدارت راه، ایدن گفدت شدود مدی کوتداه ی جملده یدک در کندیم، تعریف

 سددیر. کندد  مددی حرکددت خ اپرسددتی سددمت بدده پرسددتی خددود از انسددان! پرسددتی خدد ا تددا پرسددتی

 مسدیر ایدن کده است این نگاه این در انسان فرد مسهولیت. است این مستقیم صراط و صحیح

 اخالقدی فضدائل و اخالقدی ملكدات اسدت  راه ایدن در حرکدت وتدورم قلبی ایمان. کن  طی را

 تقدوا. کند  مدی تسدری  و آسدان انسدان برای را حرکت و راه که است  راه این توشه و آذوقه

. نکند  تجداوز و تخطدی راه ایدن از کده باش  خود مواظ  یابی  خویشتن از است عبارت هم

 زهد  کن  می توصیه انسان به نگاه این در اسال . است این فرد به اسال  نگاه در فرد وظیفه

. شدمارد می ممنوع را دنیا گذاشتن کنار و دنیا با رابطه قط  اما نشود دنیا دلبسته و ورزی ه

 خد ا خلیفده اسدت، فدردی خطدا  به مخاط  که انسانی همین کالن، نگاه در دیگر زاویه در

 از اسددت عبددارت آن و شددود مددی واگددذار او بدده دیگددری وظیفدده یددک شدد ه  معرفدد  زمددین در

 بدده مددأمور انسددان همددین هددا، فدد  واسددتعمركم کددرد آبدداد بایدد  را دنیددا. دنیددا مدد یریت وظیفدده

 در متعدال خد ای کده شمارشدی قابدل غیدر و فدراوان استع ادهای از یعنی. دنیاست آبادسازی

 و اسددتع ادها ایددن بایسددتی بشددر. کندد  اسددتفاده بشددر زندد گی پیشددرفت بددرای داده، قددرار طبیعددت

 خلیفده لواز  از یکی و است خلیفه مسهولیت این. بشناس  را طبیعت در موجود فراوان یقوا

 دو ، نگداه ایدن در انسدان یعندی هاست، انسان مورد در مطل  همین عین. است انسان بودن

 داندش انسانی، حکمت انسانی، خرد کن   استخرا  را انسان درونی استع ادهای دارد وظیفه

 مقتد ر موجدود یدک بده را انسدان کده شد ، گذاشته انسان وجود در که عجیبی های توانایی و

 .  است کالن نگاه هم این کن   تب یل

 صددحیح، روابددط و عدد الت اسدتقرار هسددتن ، بشددر افددراد تمدا  مخاطدد  کددالن نگدداه ایدن در

 یعنددی اندد ، مخاطدد  کددالن نگدداه همددین در بشددری جامعدده افددراد یکایددک. اسددت شدد ه خواسددته

 آبداد دنیای انسانی، روابط ایجاد ح ، حکومت ایجاد ع الت، ایجاد. رن دا مسهولیت و وظیفه

 کده - مدانیز  او. اسدت محدور انسدان هدم غربدی مانیز  او. است انسان افراد عه ه بر آزاد و
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. دهد  مدی قدرار محدور را انسدان - اسدت آن قبدل و بعد  و ندوزدهمی قدرن هدای فلسفه محور

 هسدت، اسدال  منطد  در کده انسانی این با کلی به غربی، اومانیز  و غر  منط  در انسان

. اسدت بع ی دو الهی  هم و طبیعی هم است موجودی اسالمی الگوی در انسان. دارد تفاوت

 جدویی کدا  جویی، لذت او ه   و است محض مادی موجود یک انسان غربی، نگاه در اما

 انسدان اسدت   غدر در توسدعه و پیشدرفت محدور کده دنیاسدت، زند گی لذائدذ از مند ی بهدره

 انسدان تعدالی بدرای ای وسدیه علدم، و قد رت ثدروت، اسدال ، بیندی جهان در اما!  سودمحور

 آن بنددابراین،. هسددتن  اصددلی هدد   علددم و قدد رت و ثددروت غربددی بینددی جهددان آن در. هسددتن 

 جهدان اسداس بدر را کشدورمان پیشدرفت نقشده کده اسدت ایدن داریدم، نیداز آن به ما که چیزی

 نقشدده ایددن در. کنددیم تهیدده و فددراهم اسددال ، منطدد  در انسددان انسددان، ایددن بددرای اسددال  بینددی

 فسداد منجال  در خوردن غوطه با فحشا، با پیشرفت که ن ارد معنا دیگر تحول، و پیشرفت

 انسدان محدورش کده پیشدرفتی. بدود خواهد  پیشدرفت ایدن اساسدی پایده معنویدت،. باشد  همراه

 فعالیدت و دنیدا و ثدروت و علدم کده انسانی و ستا قوی معنوی بع  دارای که انسانی و است

 ایدن متعدال، خد ا سدوی بده رفدتن و روحدی تعدالی بدرای دهد  مدی قدرار ای وسدیله را زن گی

 فردوسدی دانشدگاه ،۱۳۸۶ رهبدری، معظدم مقا ) است متفاوت خیلی پیشرفت آن با پیشرفت

 (. مشه 

 و آدا  هندد ،فر. اسددت جامعدده یددک کالبدد  رو  و انسددان زندد گی اصددلی بسددتر فرهندد 

 فرهند ،. اسدت جامعده یک مرد  زن گی بر حاکم های ارزش و اعتقادات و باورها رسو ،

 هدر آرمانهدای و ایمدان، هدا، ان یشده. اسدت ملدت یدک بدومی و جامعده یدک ذاتیات و خلفیات

 انحطداط دچدار ای جامعده فرهند  اگر. ده  می تشکیل را جامعه آن فرهن  مبانی جامعه،

 سدایر از شد ه تزرید  هدای پیشدرفت داد، دسدت از را خدود فرهنگی یتهو جامعه، آن و ش 

 بشدریت مجموعده در مطلدوبی جایگداه بده کشور آن یابی دست موج  توان  نمی نیز مناط 

 بخدواهیم مدا اگدر (مختلدف هدای سدخنرانی رهبری، معظم مقا ) کن  حفظ را آن مناف  و شود

 تددالش...  بدده احتیددا  بیندد ازیم، راه جامعدده در کلمدده صددحیح معنددای بدده را اقتصددادی توسددعه

 وجد ان و کدار فرهند  آن مدا، علمدی گدر جسدتجو و محقد  حتی که مادامی. داریم فرهنگی

 عدالیش مظهدر کده - اسدت مطر  سالم فرهن  یک در که چنان آن را، کار به عش  و کار

 مدا کده گیدریم. بود خواه  فای ه بی محق ، این وجود باش ، ن اشته است، اسالمی فرهن  هم

 ایدن گذاشدتیم  اختیارشدان در هدم مهمدی آزمایشدگاههای مثال و کردیم تربیت بزرگی محققان

 بده توجده بدا(.  ۱۳۶۹/۹/۱۹ رهبدری، معظدم مقدا ) شد  خواهد  تبد یل شخصدی کدار یدک به

 تخصدیص کده اجتمداعی امدور از بخشدی عندوان بده فرهند  مقولده بده نگداه مذکور، مطال 

 یدک تربیدت هدای ریدزی برنامده بدر حداکم رو  به بای  است، الز  آن به ساالنه های بودجه

 بدر حداکم فضدای و زمینده فرهند ، راهبدردی جایگداه. یابد  تغییدر پیشدرفت مسیر در جامعه

 تحقدد  بندای زیدر کشدور، امدور تمشدیت و تنظددیم و توسدعه هدای ریدزی برنامده و هدا تصدمیم
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 عندوان بده اسدالمی ایدران هجایگدا تحكدیم محرکده موتدور و اسدالمی انقال  اه ا  و آرمانها

 .است ان از چشم اف  در منطقه برتر قط  و ق رت

 رهبری دیدگاه از پیشرفت اقتصادی شاخص

. اسددت آن غربددی نگدداه در توسددعه مفهددو  تدد اعی عدد   شدد  دریافددت تدداکنون کدده چدده آن" 

 مفهدو  از امدروز که چه آن با ش  تعریف ایران اسالمی الگوی در که پیشرفتی است ممکن

 ایدران، واژگدانی نظدا  در امدا باشد ، داشدته مشدترکی وجدوه شود، می فهمی ه دنیا در عهتوس

 غدر  امدروز واژگدانی نظا  در توسعه با شای  که دارد را خود خاص معنای پیشرفت کلمه

 همدان بدا و مختصدات همدان بدا -غربدی توسدعه لدزو  هسدتیم، دنبدالش بده چده آن. شدود اشتباه

 متمددادی سددالهای طددول در را تبلیغدداتی زیرکاندده تاکتیددک یددک هددا غربددی. نیسددت هددا شدداخص

 توسعه و توسعه حال در یافته، توسعه به را جهان کشورهای که است این آن و کردن  اجرا

 آید  مدی سدرش پشدت کده دیگدری عندوان دو آن و یافتده توسدعه عنوان به. کردن  تقسیم نیافته

 گویند  مدی وقتدی حقیقدت در .دارد خدود همدراه گدذاری ارزش جنبده یدک و ارزشدی بار یک

 رفتدارش آدابدش فدرهنگش،: خصوصدیاتش همده با"! غربی کشور یعنی یافته، توسعه کشور

 حال در که کشوری یعنی توسعه حال در. است یافته توسعه این اش  سیاسی گیری جهت و

 هددم شدد ن غربددی حددال در و نیسددت غربددی کدده کشددوری یعنددی نیافتدده توسددعه و اسددت توسددعه

 پیشدرفتی کنیم، نمی قبول مطلقا را غربی یافته توسعه یا ش ن، غربی مجموعه ما لذآ. نیست

 یک عالم، جوام  همه و کشورها همه برای پیشرفت". است دیگری چیز خواهیم می ما که

 تدداریخی، شددرایط گوندداگون شددرایط ندد ارد  مطلدد  معنددای یددک پیشددرفت. ندد ارد واحدد  الگددوی

 هددای مدد ل ایجدداد در_  مکددان و زمددانی انی،انسدد طبیعددی، سیاسددی، جغرافیددای جغرافیددایی،

 نددوع در معرفتددی مبددانی. باشدد  پیشددرفت مدد ل یددک اسددت ممکددن. گددذارد مددی اثددر پیشددرفت،

 و فلسدفی معرفتدی، مبدانی ملتدی هدر و جامعده هدر. دارد تدأثیر ندامطلو  یدا مطلو  پیشرفت

 مطلدو ، تیپیشدرف نوع چه گوی  می ما به و است کنن ه تعیین مبانی آن که دارد ای اخالقی

 توسدعه بدا را اسدالمی منطد  بدا پیشدرفت افتدراق نقاط اگر. است نامطلو  پیشرفتی نوع چه

 کده -پدذیری خطدر رو  داشدته  وجدود کدامال غربدی اشتراک نقاط از نبای  میشماریم، غربی

 چیزهدای انضدباط، و اق ا  ابتکار، رو  -است اروپایی خو  خصال و خلقیات جزو انصافا

 هددر". شدد  نخواهدد  حاصددل پیشددرفت نباشدد ، اینهددا کدده ای جامعدده هددر در. تاسدد الز  بسددیاری

 شداخص یدک عندوان بده باید  این باش   کشور استقالل کنن ه تضمین بایستی پیشرفتی الگوی

 وابسدته را کشدور کده پیشدرفت برای شون ه طراحی الگوهای از الگویی هر. بیای  حسا  به

 یکدی اسدتقالل،. اسدت مدردود کن ، اقتصادی و نظامی سیاسی، مقت ر کشورهای رو دنباله و

 بددا ظداهری پیشددرفت. اسدت توسدعه و پیشددرفت دهده در در پیشدرفت مدد ل حتمدی الزامدات از

 رهبدری، معظدم مقدا ) شدود نمدی محسدو  پیشرفت -... و اقتصاد و سیاست در ش ن وابسته

 .(کردستان ،۱۳۸۸
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 مندد ی بهددره عدده،جام هددر در اقتصددادی تکامددل و رشدد  فرایندد  هددای ضددرورت از یکددی

 انسدان کده اسدت علدم بدا. اسدت تخصدص و علدم از جامعده آن فرهنگی ش ه متحول انسانهای

 تربیدت تواند  مدی انسدان کده اسدت آمدوزش بدا. بکن  را آخرت و دنیا سعادت تأمین توان  می

 اگددر. کنندد  حفددظ خودشددان را خودشددان آخددرت و دنیددا مصددالح کدده طددوری بدده را جوانهددا کندد 

 نمددی قد رتی هدیچ بیداموزد، عمدل و علدم یددابی جهدت بیداموزد، اد  موزد،بیدا علدم مدا کشدور

 بهدره داشدتیم تداری  مد ت ایدن طدول در مدا که هایی گرفتاری تما . کن  حکومت او بر توان 

 در هدا آمدوزش اندواع(. ۴۵۲-۴۵۱ ،9  امدا ، صدحیفه) است بوده مرد  جهالت از برداری

 بدا کده پایده و عمومی های آموزش: کرد تقسیم گروه سه به توان می را جامعه تربیتی نظا 

 در زند گی برای را الز  فردی های توانایی ح اقل و شون  می انجا  سوادی بی محو ه  

 نیازهدای رفد  بدرای کده تخصصدی و پایده فدرا هدای آمدوزش. کنن  می اعطا افراد به جامعه

 نهایدت، در و ن شدو مدی دید ه تد ارک مداهر، انسدانی نیدروی بده خد ماتی و تولی ی واح های

 دادن شددکل بددرای و مختلددف هددای انگیددزه بددا تعددالیم از ای گسددترده طیددف کدده هددایی آمددوزش

 فرهنگددی و فکددری تحولهددای از بسددیاری. شددون  مددی شددامل را جامعدده و فددرد زندد گی سددبک

 و طبیعددی علددو  هددای زمیندده در ابدد اعها و اختراعهددا فنددی، دانددش آوردهددای دسددت جوامدد ،

) هسدتن  زمینده ایدن در پژوهشدی و پدروری داندش و آموزشدی یهدا تدالش مد یون اجتماعی،

 بددرای آن از اسددتفاده منظددور بدده علمددی نظددا  یددک اصددال  بددرای(. ۱۱۰۱۳۸۱ متوسددلی 

 بددا متناسدد  را یددک هددر و شددناخت را آن بددر مددؤثر عوامددل بایدد  ، جامعدده رشدد  و پیشددرفت

 شدود مدی املشد را عنصر سه آموزشی، نظا  یک. کرد اصال  و شناسی آسی  اش جایگاه

 محتددوای و مددتعلم معلددم،: از اندد  عبددارت عناصددر ایددن. دارندد  متقابددل روابددط یکدد یگر بددا کدده

 عوامدل تدأثیر تحدت فضدایی در دانشدگاه، یدا آموزشگاه ، جامعه ها، خانواده در که آموزشی

 پددددور، رفیدددد ) دهندددد  مددددی شددددکل را روابددددط سیاسددددی، و اقتصددددادی فرهنگددددی، سددددازمانی،

۲۷۶۱۳۸۱.) 

 دقدت بده ها آن بر مؤثر عوامل و عنصر سه این است الز  آموزشی ظا ن اصال  برای

 همده. گردن  بازبینی رون ، تسری  برای و گیرن  قرار تحلیل و تجزیه مورد شون ، شناسایی

 اجدرا را ای توسدعه هدای طدر  برخدی اسدت الز  خدود پیشدرفت و رشد  مسیر در ها دولت

 سدرمایه بداالی حجدم دلیدل بده مدرد  زیدرا ند ،کن می تسهیل را اقتصادی های فعالیت که کنن 

 کاالهددای برخددی عرضدده چنددین هددم. کنندد  تددأمین را هددا زیرسدداخت ایددن توانندد  نمددی گددذاری،

 هدا دولدت اولیده وظدایف از... و ارتباطدات و نقدل و حمدل به اشت، و آموزش نظیر عمومی

 دولدت نانچدهچ کده دارد الز  زیدادی بودجده مدذکور، اقتصدادی هدای فعالیت انجا . است ش ه

 مدالی تأمین در باشن ، ن اشته خوبی وضعیت عمومی، درآم های سایر و مالیاتی نظر از ها

 اقتصدادی فعالیدت هدای زیرسداخت تدأمین نیازهدای پیش از یکی. شون  می مشکل دچار آنها

 همدده در. اسدت آن تدأمین فرایند  تسدهیل در مددالی نظدا  کدارایی و سدرمایه وجدود جامعده، در

 تدوان بدا عالقده مختلدف، دالیدل به نق ی های ان از پس و وجوه صاحبان از یگروه جوام ،
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 مواجده وجدوه مدازاد بدا و ن ارند  اقتصدادی آور سود فعالیتهای در را مستقیم گذاری سرمایه

 تدوان و تجربده و داندش از برخدوردار اقتصدادی فعداالن از بسیاری دیگر، طر  از. هستن 

. هسدتن  روبدرو وجدوه کسدری بدا و ن ارند  گدذاری رمایهسد برای را کافی مالی مناب  کاری،

 دو ایدن بدین را واسدطه نقدش مدالی، ابزارهدای اندواع از استفاده با سرمایه و پول های بازار

 و یابد  جریدان کسدری دارای طدر  بده مدازاد دارای طدر  از وجدوه تدا کنند  می ایفا گروه

 اقتصداد شدکوفایی و رشد  بده یدابی دسدت و اقتصدادی مولد  هدای طدر  ان ازی راه به منجر

. اسددت اندد از پددس طریدد  از مددازاد وجددوه آوری جمدد  فرایندد ، ایددن در اول گددا . شددون  ملددی

 هدای بنگاه و مؤسسات خانوارها، های ان از پس مجموعه جامعه، یک ان از پس از منظور

 درآمد  میدزان بده منوط جامعه، هر در ان از پس میزان و چگونگی. است دولت و اقتصادی

 میدزان باشد ، بیشدتر افراد در مصر ، به نهایی میل چه هر. است گروه سه این صر م و

 توزید  چگونگی ملی، درآم  میزان مانن  عواملی. بود خواه  تر کم جامعه آن در ان از پس

 و حدال اجتمداعی و اقتصدادی احدوال و اوضاع از مرد  تلقی و مصر  الگوی ملی، درآم 

 بده و می هد  افدزایش را اند از پدس و کداهش را حدال مصدر  ه،آیند  بده اطمینان ع  )  آین ه

 بدر طرید ، ایدن از و گدذارد می تأثیر مستقیم طور به جامعه یک مصر  میزان بر (عكس

 دو ، گدا (. ۷۸  ۱۳۷۴ فدر، سدتاری) داشدت خواهد  مسدتقیم غیدر اثدر نیدز اند از پدس تشکیل

 منسدجم و پارچده یدک نظدامی کدارا، و فعدال مدالی نظدا . اسدت جامعه در مالی نظا  کارایی

 همده تدا شود می گرفته کار به آن در الز  کارهای و ساز و ابزارها ، شرایط همه که است

 هزینده پدذیرش بد ون و عادی، غیر مخاطره تبعیض، ب ون اقتصاد، واح های و کارگزاران

 ختنسدا عملدی بدرای را الز  سرمایه مختلف، های شیوه به بتوانن  معمول، غیر مبادله های

 (.۲۴۶۶۱۳۷۶ رنانی،) کنن  فراهم خود اقتصادی های تصمیم

 نیدز کدارا مدالی نظدا  داشدتن و جامعده در اند از پدس افدزایش صدرفا کده کدرد توجده بای  

 کدده اسددت جامعدده در گددذاری سددرمایه ظرفیددت دارد، وجددود کدده دیگددری مسددأله. نیسددت کددافی

 سدرمایه قابدل و مصدر  بدر دمدازا تولید ی کداالی حجدم پولی، ان از پس عامل سه از تابعی

 بدا برابدر را پدولی اند از پدس اقتصدادی، نظریه. است کار نیروی تخصصی بافت و گذاری،

 یعندی عامدل دو مح ودیت ایران، مانن  رش  حال در جوام  در اما دان ، می گذاری سرمایه

 را گدذاری سدرمایه ظرفیدت متخصدص، کار نیروی و مصر  بر مازاد تولی ی کاالی حجم

 بدر عدالوه. بدود خواهد  پدولی اند از پدس میدزان از کمتدر بسدیار کده کن  می مح ود حوین به

 نسدبت اینکده دلیدل بده یابد  افدزایش اقتصداد کدل در مصدرفی خ مات بخش حجم چه هر این،

 فدوق محد ودیت اسدت، ۷۰ بده ۳۰ حد ود کداال، بده گدذاری سدرمایه در رفتده کدار به خ مات

 سددرمایه حلقدده تکمیددل کدده اسددت ذکددر شددایان(. ۱۰۰-۹۸۶۱۳۷۱ عظیمددی، شدد  خواهدد  تشدد ی 

 حقیقدت، در. شدود مدی نامید ه آفدرین کدار کده دارد نیداز دیگدری عامل به غیردولتی، گذاری

 بهدره و تولید  عوامدل گیدری بکدار و سدرمایه جدذ  بدا کده اسدت اقتصدادی عداملی کارآفرین

. پدردازد مدی تجداری و تولید ی هدای فعالیدت بده بدازار، در آمد ه پ ید  های فرصت از گیری
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 خاصدی اقتصدادی محدیط بده جامعده، در آفریندی کدار گسدترش بدرای کده کرد توجه بای  البته

 و انحصددارها هددا، رانددت از عدداری و باشدد  مناسدد  نددوآوری و رقابددت بددرای کدده اسددت نیدداز

 (.۱۲۶۱۳۸۵ مری ی،) باش  ها حمایت

 آن، بخشدی ثمر و گیری شکل کارآفرینی، فراین  رش  برای که کرد اذعان بای  چنین هم

 اسدتوار ای ویدژه هدای ارزش و باورهدا پایه بر که است نیاز خاصی های شیوه و ها روش

 مددالی تددأمین بحددث در کدده دیگددری مسددأله. دارد ریشدده جامعدده آن فرهندد  در کدده باشدد  شدد ه

 آمد هایش در نوسدان دلیدل بده دولدت، تدر کم دخالت که است این دارد، وجود پیشرفت فراین 

 مدورد آن کارهدای راه و باشد  مطلدو  الگدویی تواند  مدی مدرد ، مشارکت بر بیشتر تکیه و

 ایدن مؤید  نیدز اقتصدادی پیشدرفت در موفد  کشدورهای عملکرد به نگاهی. گیرد قرار م اقه

 کده متقدابلی آثدار دلیدل بده توسدعه، فراین  در مرد  دخالت و مشارکت میزان که است مطل 

 ایدن از مرحلده هدر در جامعده مدرد  زیدرا است، ودهب همراه بیشتری موفقیت با کرده، ایجاد

 اجتمدداعی و اقتصددادی سدداختارهای و نهادهددا داده، وفدد  ج یدد  شددرایط بددا را خددود فرایندد ،

 بدار کده جدوامعی در دیگدر، عبدارت بده. اسدت شد ه آغداز بعد  مرحلده و گرفتده شکل ج ی ی

 کدده جددوامعی تددا آمدد ه دسددت بدده بیشددتری توفیدد  اسددت، بددوده جامعدده مددرد  دوش بددر توسددعه

 .ان  کرده تالش مرد  دخالت ح اقل با و توسعه ایجاد برای خود ها حکومت

  گیری نتیجه

 قدرار توجده مدورد فصدل ایدن در کده بدود دیگدری متغیدر پیشدرفت ایرانی اسالمی الگوی

 روند  تسدری  امکدان کده اسدت تدازه و ندو موضوعی پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی گرفت،

 پیشدنهاد تدوان مدی کلدی اسدتنتا  و آم ه دست به نتایج به توجه با.  بخش می نوی  را پیشرفت

 سدازی پیداده و طراحدی اسدت قدرار کده ایدران آ.   پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی: که نمود

 کرامدت حاکمیدت، محدوری دیدن. ۱ باشد  زیدر ای پایده اصول بر مبتنی که است بهتر شود،

 ایراندی اسدالمی الگدوی کلید ی عناصدر. ۲ تمعنوید و رفداه آزادی، عد الت، امنیت، انسانی،

 اهدد ا  تحقدد  محرکدده موتددور بددا پیشددرانه منزلدده بدده نظددا  فرادسددتی مسددتن ات نظددر مددورد

 بدده را عناصددر ایددن تحقیدد  نتددایج کدده رود مددی شددمار بدده ایرانددی اسددالمی الگددوی پیشددرفت

 نی،انسدا مدادی، ) سدرمایه دینی، ساالری مرد  محوری، علم: کن  می پیشنهاد زیر صورت

 همده اقت ار و المللی بین سازن ه تعامل ایرانی، اسالمی هویت وح ت، ، (مذهبی و اجتماعی

 .است گیری بکار امکان سو یک از الگو این جانبه

 منابع

 ایراندی الگدوی طراحدی نظدری هدای الدزا (. ۱۳۸۹) محمود وعسگری، احم  آقاجانی،-

 ،۳۱ شددماره هشددتم، سددال ی،دفدداع راهبددرد فصددلنامه دفدداعی، حددوزه در پیشددرفت اسددالمی

 .۳۰-۱صص تهران،
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 کلیدد ی عناصددر و ای پایدده اصددول(. ۱۳۹۱) بخددش نیددک وحبیبددی، محمدد  چهددره، خددوش

 فصددلنامه ایددران،. آ.   نظددا  فرادسددتی اسددناد منظددر از پیشددرفت ایرانددی -اسددالمی الگددوی

 ۲۱۹ صص ،۶۲ شماره یکم، و بیست سال راهبرد،

 ایرانددی اسددالمی الگددوی راهبددردی، هددای ان یشدده نشسددت نخسددتین مسددعود، درخشددان،-

 ۳۵-۲۷ صص ۱۳۹۱ ع الت، پیا  نشر راهبردی، های ان یشه نشست خانه دبیر پیشرفت،

 علدی ترجمده کاربردهدا، و ها نظریه مفاهیم، سازمانی، رفتار(. ۱۹۹۷) استیفن رابینز،-

 .  چهار چاپ فرهنگی، های پژوهش دفتر تهران، تم ن، اعزامی محم  سی  و پارسائیان

 چداپ انتشدار، سدهامی شدرکت تهدران، تضداد، و توسدعه(. ۱۳۸۶) فرامدرز پدور، رفی  -

 ششم

 هددای جنبدده و پیشدرفت ایرانددی اسدالمی الگددوی تدد وین چدارچو  ،(۱۳۹۰) نددادر سداع ،-

 .۳۲ شماره نهم سال دفاعی، راهبرد فصلنامه حقوقی، رهیافتی آن، دفاعی

 نیروهددای نقددش و پیشددرفت ایرانددی اسددالمی الگددوی(. ۱۳۸۹)ضددیا  سددی  زاده، قاضددی-

 تهران ،۳۱ شماره هشتم، سال دفاعی۔ راهبرد فصلنامه مسلح 

 تمدد ن آثددار از بهرهگیددری امکددان وفددا  زاهدد ی محمدد هادی و( ۱۳۹۱) مهدد ی غیددانی،-

 اقتصدادی، معرفدت اقتصدادی، فرهند  ایراندی اسدالمی الگوی ت وین و طراحی در اسالمی

 .۷۶-۵۵ صص ،۱۳۹۱ تابستان و بهار ششم، پیاپی دو ، شماره سو ، سال

 سیاسدددت مجلددده پژوهدددی، آینددد ه و راهبدددردی تفکدددر(. ۱۳۸۷) عب المجیددد  زاده، کرامدددت-

 .۶۲ شماره شانزدهم، سال دفاعی،

 اسدتراتژیک، تحقیقدات مرکدز تهران، ایران، اقتصادی توسعه(. ۱۳۸۵)وحی  محمودی،-

 .دو  چاپ

 معاوندت کشدور، پیشرفت ایرانی - یاسالم الگوی تبیین ضرورت رهبری، معظم مقا  -

 .۱۳۸۸ تهران، جمهوری، رییس راهبردی نظارت و ریزی برنامه

 دانشدگاهها، اسداتی  و علمدی برجسدتگان و نخبگدان از جمعدی دی ار رهبری معظم مقا  -

 (. ۳۸۷/۷/۳) رهبری معظم مقا  وبگاه

 وبگدداه هددا، هدانشدگا دانشددجویان و علمدی نخبگددان از جمعدی دیدد ار رهبدری معظددم مقدا  -

 (.۱۳۸۷/۷/۷)  رهبری معظم مقا 

 مقددا  ویگدداه راهبددردی، هددای ان یشدده نشسددت نخسددتین در بیانددات رهبددری، معظددم مقددا  -

 (.  ۱۳۸۹/۹/۱۰ ) رهبری معظم

 فرماند ه بدا ایدران اسالمی جمهوری نظامی ارش  فرمان هان دی ار رهبری، معظم مقا  -

)  ،(العدددالی ظلددده مددد ) ای خامنددده هللا تآیددد حضدددرت آثدددار نشدددر و و حفدددظ پایگددداه قدددوا، کدددل

۱۳۹۰/۱/۱۴  .) 

 حضدرت آثدار نشر و حفظ پایگاه اسفراین، مرد  اجتماع در بیانت رهبری، معظم مقا –

  ۱۳۹۱/۷/۲۳ ،(العالی ظله م ) ای خامنه هللا آیت
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 و حفددظ پایگدداه شددمالی، خراسددان اسددتان جوانددان دیدد ار در بیانددات رهبددری، معظددم مقددا  -

  ۱۳۹۱/۷/۲۳ (العالی ظله م ) ای خامنه هللا آیت رتحض آثار نشر

 اسددالمی الگددوی طراحددی مرکددز عددالی شددورای اعضددای دیدد ار رهبددری، معظددم مقددا  -

  ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ رهبری معظم مقا  رسانی اطالع پایگاه انقال ، رهبر با پیشرفت ایرانی

 وبگدداه تان،کردسدد اسددتان دانشددجویان و اسددتادان دیدد ار در بیانددات رهبددری، معظددم مقددا  -

 ۱۳۸۸/۲/۲۷رهبری، معظم مقا 

 مشده ، فردوسدی دانشدگاه دانشدجویان و اسدتادان دید ار در بیاندات رهبدری، معظم مقا  -

  ۱۳۸۹/۲/۲۵ رهبری، معظم مقا  وبگاه

 نظدا  مختلف بخشهای م یران و مسهوالن و قوه سه رؤسای دی ار رهبری، معظم مقا  -

  ۱۳۸۷/۶/۱۹ رهبری معظم مقا  و وبگاه انقال ، رهبر با

 معظدم مقدا  وبگداه راهبردی، های ان یشه نشست سومین در بینات رهبری، معظم مقا  -

  ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ رهبری،

 رهبددری معظددم مقددا  وبگدداه بجنددورد، مددرد  اجتمدداع در بیانددات رهبددری، معظددم مقددا  -

۱۳۹۱/۷/۱۹  

 کشدور اننخبگد جمد  در و ۱۳۸۸/۲/۷ سدمنان، دانشدگاه در رهبدری معظدم مقدا  بیانات

 پیشرفت، ایرانی اسالمی الگوی

۱۳۹۰/۲/۱۳ 

 عمددومی مدد یریت در توسددعه حددال در کشددورهای در مدد یریت(. ۱۳۸۰) فددرل هدد  ، -

 ایدران، در توسدعه و بروکراسدی کتدا  در. فدرد داندایی حسدن ترجمده ،(تطبیقدی اند از چشم)

 .اول چاپ رسا، فرهنگی خ مات مؤسسه نشر تهران، فرد، دانایی حسن و فقیهی ابوالحسن

 ها  سایت و  و روزنامه

 تداری  ۱۱۳۴ شدماره - اقتصداد دنیدای روزنامده( ۱۳۸۵) حسدین محمد  جهرمی، تم ن -

 ۳۰/۰۹/۱۳۸۵ :چاپ

 پدول رش  دولت، بودجه کسری بین ارتباط بررسی ،( ۱۳۸۵)  انوشیروان پور، تقی -. 

 - ۶۶ و ۶۵ شماره بودجه، و برنامه مجله زمان، هم معادالت روش به: ایران در تور  و

 ۱۵ شدنبه ،۱۴۲۷ شدماره اقتصاد، دنیای عقالنی  انتخا  و رائتیر دولت روزبه، حاتمی

 . ۱۳۸۹ دی
- www.toloufajr.com/maqalat.  

- http://www.sharghnewspaper.com. 

 - http://bidad.persianblog.ir. 

http://www.pogc.ir. 

www.articles.ir  

- What is a Rentier State. www.semp.us.  

http://www.sharghnewspaper.com/
http://www.articles.ir/
http://www.semp.us/
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  هاهاسازمانسازمان  عمومیعمومی  روابطروابط  عملکردعملکرد  بهبودبهبود  دردر  مصنوعیمصنوعی  هوشهوش  نقشنقش

 

 امیرمظاهری امیرمسعود دکتر

 مرکزی تهران واح  اسالمی آزاد دانشگاه ارتباطات گروه علمی هیهت عضو
 

 موالدوست کیومرث

 تهران اسالمی آزاد دانشگاه فرهنگی امور م یریت ارش  کارشناسی دانشجوی 
 مرکز

 

 

 چکیده

 صاحبان ج ی توجه و مختلف خ مات و صنای  در مصنوعی شهو سری  گسترش

 عمومی روابط در تکنولوژی این از استفاده در ج ی توجه اهمیت امروزه آن، به ق رت

 قادر سازمان مصنوعی، هوش از استفاده با. نمایان می ضروری بسیار را هانسازما

 هوش اهمیت کوشسخت م یران. شود مطل  روزمره و موجود عملکرد از تا بود خواه 

 هوش نقش بررسی مطالعه این از ه  . ان کرده درک را کار محیط در مصنوعی

 .است هاسازمان عمومی روابط عملکرد بهبود در مصنوعی

 که ان کرده استفاده ثانویه هایداده از محققین. دارد توصیفی ماهیت پژوهشی مقاله این

 عمومی، روابط هایوبال  ها،سایت و  نشریات، تحقیقی، مقاالت از هاداده این

 .است ش ه آوریجم  غیره و نظرسنجی گزارشات

 عمومی روابط بخش در مصنوعی هوش نقش که است این از حاکی تحقی  این  نتایج

 اخبار، ت وین نظرسنجی، توانن می روباتیک هایشرکت که جایی. است پررن  بسیار

 روابط وریبهره و کارایی رش  در همچنین و غیره و اجتماعی هایشبکه بازاریابی،

 .کن  ایفا اساسی نقش هاعمومی

 هوشمن ، عمومی روابط ها،سازمان هوشمن  م یریت مصنوعی، هوش :کلیدی واژگان

 مجازی عمومی روابط
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 مقدمه

 و کاال تولی  در و آموزن می ان یشن ،می انسان جای به امور از بسیاری در ها،ماشین

 نقش م رن، بشر زن گی ابعاد همه در مصنوعی هوش. کنن می ایفا  اساسی نقش خ مت

 نقش امروزه و است یافته نمود وکارهاکس  و مشاغل انواع در مصنوعی هوش. دارد

 م یریت هوشمن سازی. دارد پیشرو هایسازمان و کشورها یافتگی توسعه در مهمی

 حوزه این در فناوری. است گرفته قرار ارش  م یران موردنظر و مهم بسیار هاسازمان

 .کن می ایفا  توجهی قابل اثر

 از پشتیبانی جهت اطالعاتی هایسیستم کاربرد م یریتی، تصمیمات پیچی گی دلیل به

 به رسانییاری در هوشمن  هایسیستم نقش بین این در. است یافته افزایش تصمیمات

 در 1مصنوعی هوش کاربرد مهم، این به رسی ن هایراه از یکی. است برجسته م یران

 عنوانبه مصنوع  هوش .(1394 ضرغامی،)هاستبنگاه و هاشرکت ها،سازمان م یریت

 پژوهشگران توجه مورد عمومأ (2009 ،2سیکورووا)اطالعات فناور  از ا حوزه

 و احم ی)دارد قرار رایانه و افزار نر  ها رشته و اطالعات فناور  مهن س   حوزه

 (.8: 1392 همکاران،

 چن  میان تالق  نقطة در كه گیردم  دربر را دانش از وسیع  حوزة مصنوع  هوش

 زبان شناس ، زیست شناس ، روان الكترونی ، ا ،رایانه علو  جمله از دیگر بزر  دانش

 هوش برا  زیرشاخه بیست از بیش توانم . است گرفته قرار فلسفه و منط  شناس ،

 ،6روباتی  ،5طبیع  زبان پردازش ،4الگو شناخت ،3ماشین یر یادگ كه برشمرد مصنوع 

 ترینمهم جملة از 10ژنتی  الگوریتم و 9فاز  منط  ،8عصب  ها شبكه ،7خبره ها سامانه

  .(104: 1393 خلج، محم علی)هستن  هاآن

 نظیر علومی در موجود مفاهیم از مصنوعی هوش دهن ه تشکیل و اصلی هایمولفه

 از ش هساخته مرک  هایمولفه میان این در. است ش ه گرفته محاسبات و شناخت منط ،

. بینایی طبیعی، زبان پردازش جستجو، است الل، دانش: از عبارتن  اصلی هایمولفه طری 

 هستن  مصنوعی هوش دهن هتشکیل هایمولفه از بخش آن اصلی هایموجودیت واق  در

 ترابی و پورمحم پورناکی)شون می ترکی  یگریک  با سطح همان در و ناپذیرن  تجزیه که

 .(55: 1398 بخشی، علی  21: 1398 گودرزی،

                                                      
1 - Artificial Intelligence 
2 - Sikorova  
3 - Machine Learning 
4 - Pattern Recognition 
5 - Natural Language Processing 
6 - Robotic 
7 - Expert System 
8 - Neural Network 
9 - Faze Logic 
10 - Genetic Algorithm 
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 نیاز كه هوشمن انه كارها  بتوان  كه است های رایانه ساخت مصنوعی، هوش از ه  

(. 98: 1396 آباد ،شریف رضای  و یزد  فرزین)دهن  انجا  را دارد تفكر و شعور به

 است  مرتبط هوشمن انه فتارهای بار که است فکری فراین های کشف آن، از ه  

 انسان هوش نیازمن  معموال که را کارکردهایی تا است هاییراه یافتن درص د همچنین

 بین اختال  اصلی علت ساختار، در تفاوت رایانه، و انسان مقایسۀ در. کن  سازیشبیه

 علو  از که است هاییوشر بر مبتنی مصنوعی هوش فنون .است ش ه بیان رایانه و مغز

 در که باش  ش ه ارائه ایگونه به بای  دانش این و بردمی بهره فراوان دانش و مختلف

 درک و فهمی ه آورن ، فراهم را آن بای  که افرادی توسط و باش  هاتعمیم برگیرن ۀ

 .(147: 1383 دلیلی، و آزاد)شود

 تاثیر زودی به مصنوعی هوش هک باورن  این بر اطالعات فناوری حوزه کارشناسان

 هوش و کالن هایداده زودی به و داشت خواه  عمومی روابط صنعت در توجهی قابل

 بهتر درک موج  و کن می دگرگون مثبت جهت در را صنعت این مصنوعی،

: 1398 سکری، و علیاری)شودمی نیز خوانن گان اصلی( فکرهای طرز) خصوصیات

86.) 

 از) انسان  هوشمن  رفتارها  مشابه های  (واكنش) فتارر توانن م  مصنوع  هوش

 پاس  و انسان است الل  ها شیوه و تفكر  فراین ها  ساز شبیه پیچی ه، شرایط درك جمله

 مک)باشن  داشته( مسایل حل برا  است الل و دانش كس  توانای  و یادگیر  آن، به موف 

 مصنوعی هوش هایسیستم  ی ج مو  (.2005 ،همکاران و 2توربان  1998 ،1لهود

 گیریتصمیم و سازمان آین ه بینیپیش برای را هاداده از استفاده برای سازمان توانایی

 و 3آگراوال)است داده کاهش را بینیپیش هزینه توجهی قابل طور به و است داده بهبود

 (.2018 همکاران،

 رفتارهای مشابه هاییواکنش توانن می که شودمی گفته هاییسیستم به مصنوعی هوش

 هایشیوه و تفکری فرآین های سازیشبیه پیچی ه، شرایط درک جمله از انسانی هوشمن 

 برای است الل و دانش کس  توانایی و یادگیری ها،آن به موف  پاس  و انسانی است اللی

 هر به مصنوعی هوش (.332: 1397 همکاران، و مهرافزا)باشن  داشته را مسایل حل

 نشان هوشامن انه رفتاری خود از که شودمی گفته افزارینر  یا افزاریسخت برنامة

 (.2017 ،4کلنار)ده می

                                                      
1 - McLeod 
2 - Turban 
3 - Agrawal 
4 - Kelnar 
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 با که رباتی یا دیجیتال یرایانه یک توانایی. است آم ه چنین دیگر تعریفی در همچنین

 موجودات به منتس  معمولی طوربه که کارهایی دادن انجا  به شودمی کنترل رایانه یک

 (.2020 ،1کوپلن )است ن هوشم

 هوش» و« ضعیف مصنوعی هوش» رویکرد دو مصنوعی هوش تعریف در

 ساخته ماشینی که است آن پی در مسهلۀ، به قوی رویکرد در. دارد وجود« قوی مصنوعی

 زبان، و معنا فهم اراده، تفکر، آگاهی، قبیل از انسان هوش هایقابلیت تمامی تا شود

 فکری هایفعالیت سازی خودکار دیگر  عبارتی به. کن  پی ا ودنم آن در غیره و یادگیری

 زادۀعباس)است هاماشین قال  در غیره و یادگیری مساله، حل گیری،تصمیم نظیر انسان

 هوش به ضعیف رویکرد(. 175: 1393 كربكن  ، مطلب   26: 1390 جهرمی،

 انسانی هوش توانمن ی هایزمینه برخی در هم آن مشابه، کارکرد داشتن به نیز مصنوعی

. ن ارن  نیاز مشابه هایتوانمن ی یا آگاهی به ش ه ساخته هایماشین بنابراین. شودمی بسن ه

 نوع از دارن ، کاربرد محاسبات انجا  برای که امروزی هایرایانه در موجود هایتوانایی

 (.175: 1393 كربكن  ، مطلب   27: 1385 طهماسبی،)است  ضعیف مصنوعی هوش

 در که کاربردی اساس بر. دارد متفاوتی تعاریف مختلف هایزمینه در مصنوعی هوش

 عبارتن  آن تعاریف برخی. باش  توان می دیگر نوعی به آن تعریف دارد، عمومی روابط

 :(1400 سویاتک، و گالووی)از

 .دارد انسانی فهم به احتیا  عم تا ً که وظایفی انجا  در هاماشین توانایی ✓

 کردن، احساس یاجازه هاماشین به که پیشرفته هایتکنولوژی از ایمجموعه ✓
 .ده می را یادگرفتن و کردن درک
 یک شناختی عملکرد ماشین یک آن موج  به که تکنولوژی از پیچی ه استفاده ✓
 .گذاردمی نمایش به را مسهله حل و تحلیل یادگیری، قبیل از انسان

 بسیار هاسازمان عمومی روابط در صنوعیم هوش نقش و کارکرد به توجه و بررسی
 تا شودمی موج  عمومی روابط در توانمن ی این شناخت. است اهمیت حائز و مهم

 و پیشرو هایسازمان با رقابت در و شون  تب یل م رن به سنتی هایروش از هاسازمان
 . نشون  گیرغاقل م رن

 تحقیق پیشینه و ادبیات
 عمومی روابط صنعت جمله از مختلف اعصن تغییر حال در مصنوعی هوش

 مطالعات عمومی روابط در مصنوعی هوش کاربرد خصوص در (.2018 ،2افضل)است

 .شودمی اشاره آنها از برخی به اینجا در. است ش ه انجا  ان کی

 مجازی اجتماعی هایشبکه مطالعه» عنوان با (1398) واح ی، و محم ی تحقی  نتایج

 : داد نشان «ایرانی کاربران هنگیفر هویت بر آن اثرات و

                                                      
1 - Copeland 
2 - Afzal 
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. است مؤثر ایرانی کاربران فرهنگی هویت بر مجازی اجتماعی هایشبکه از استفاده»

 از م رن، دنیای نوین هایفناوری از ایزیرمجموعه عنوانبه مجازی اجتماعی هایشبکه

 مخر  یا فی م که دانست خنثی ابزار یک صرفا ً را هاآن تواننمی و نبوده تهی ارزشی بار

 طرفی از کن ، تعیین مجازی اجتماعی هایشبکه از کاربر، استفاده چگونگی را هاآن بودن

 و کنن می تحمیل فرهنگی هویت بر را سویهیک تأثیری هاشبکه این که گفت تواننمی هم

 امری چون فناوری" دی گاه با مطاب  بلکه نیست، کاربر بر هاآن تأثیرات از گریزی

 ایگونهبه اجتماعی امور با فناوری تعامل گفت توانمی" ارزشی چن _رهنگیف_طبیعی

 دیگر سوی از و نیستن  فناوری معلول فرهنگی و اجتماعی امور سویی از که است

 .«شودنمی فروکاسته فرهنگی و اجتماعی امور به نیز فناوری

 نوین هایفناوری مصنوعی هوش نقش» عنوان با( 1399) نظری، تحقی  نتایج

 :داد نشان« نابینایان ایرسانه سواد توسعه در ارتباطی

 خود اطرا  محیط از درکی و اطالعات به هافناوری این از استفاده با نابینایان»

 افزایش با. شودمی آنها ایرسانه سواد سطح ارتقا  موج  زمان طی در که رسن ،می

 ترراحت نابینایان  برای اطالعات ردازشپ و دانش تولی  ها،فناوری این از استفاده توانایی

. کن می پی ا توسعه است، ایرسانه سواد بیرونی بع  که آنها انتقادی تفکر درنهایت ش ه 

 گسترش ارتباطی هایفناوری و هارسانه از من یبهره برای ایشان، دانش دامنة همچنین

 این. آورن می دست هب ج ی  اطالعات درک و پردازش برای باالتری امکان و یاب می

 هافناوری این از که نابینایانی درنهایت و دارد ادامه کارکردی رابطة صورت به چرخه،

 استفاده هافناوری این از که نابینایانی به نسبت خود، ارتباطات در کنن ،می استفاده

 .«کنن می پی ا  زیادی فاصلة کنن ،نمی

 تنوع بر مصنوعی هوش تاثیر بررسی» نوانع با( 1400) همکاران، و حی ری هایافته

 کارگزاری: مطالعه مورد) دیجیتال بازاریابی های استراتژی میانجی نقش با مالی خ مات

 :داد نشان« (مفی 

 های استراتژی متغیر میانجی نقش با مالی خ مات تنوع بر مصنوعی هوش»

 استراتژی و مالی ماتخ  تنوع بر مصنوعی هوش. دارد معنادار تاثیر دیجیتال بازاریابی

 تنوع بر دیجیتال بازاریابی هایاستراتژی.دارد معنادار تاثیر دیجیتال بازاریابی های

 .«دارد معنادار تأثیر مالی خ مات

 استفاده تاثیر بررسی» عنوان با (1400) همکاران، و رئیسی پژوهش از حاصل نتایج

 صنعت در آماده بتن اینترنتی خری  در کنن ه مصر  رفتار بر مصنوعی هوش از

 :که است آن بیانگر« (بتن ستوده شرکت:موردی مطالعه) ساختمان

 با خری  مرج ، هایگروه نفوذ کنن ه، خری مصر  رفتار و مصنوعی هوش بین»

 داریمعنی رابطه طلبی تنوع و مصر  زنی، چانه از لذت طلبی، راحت کمتر، ریسک

 .«دارد وجود
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 اصلی سؤال

 چیست؟ هاسازمان عمومی روابط عملکرد بهبود در مصنوعی هوش نقش

 تحقیق اهداف

 روابط عملکرد بهبود در مصنوعی هوش نقش بررسی تحقی ، این اصلی ه  

 .است هاسازمان عمومی

 پژوهش روش

 این که ان کرده استفاده ثانویه هایداده از محققین. دارد توصیفی ماهیت مطالعه این

 گزارشات عمومی، روابط هایوبال  ها،سایت و  یات،نشر تحقیقی، مقاالت از هاداده

 .است ش ه آوریجم  غیره و نظرسنجی

 هایافته

 عمومی روابط بر آوری فن تأثیر روش

 بسیاری. است گذاشته اثر عمومی روابط بر طری  چن  به ۲۱ قرن آغاز از آوریفن

 نزدیک نترنتای به دلهره و ترس با و مشخص تفکر ب ون عمومی روابط متخصصان از

 ،۲۰۰۱ سال در. ان  کشی ه آغوش در رغبت با را آوریفن این هم بسیاری اما ان ،ش ه

 و متخصصان عملی تحقی  روش بر ابت ا ارتباطات آوریفن که گفت 1لوردن جی ادوارد

 دامنه به دسترسی شامل تحقیقات. است گذاشته اثر اطالعاتی توزی  و بن ی بسته بر سسس

 و و  جهانی شبکه شامل است، مناب  آوریجم  برای الکترونیک هوش از وسیعی

 تحلیل و تحقیقات در که خاص تحقیقی افزارهاینر  و خصوصی دادهای هایپایگاه

 را عامالن توان و ان کرده بهتر را وضعیت پایش که گیرن می قرار استفاده مورد محتوی

 تولی  مستلز  بن ی،بسته. آورن می فراهم تکنسین مقابل در واقعی م یر نقش قبول برای

 پایگاه پرداز، واژه از استفاده با دیجیتال صورت به مطال  آرشیو نگه اری و ترپیشرفته

 پخش توزی ،. است الکترونیک صورت به کار ارائه افزارنر  و گرافیک طراحی هایداده

 و فاکس وتی،ص و متنی هایپیا  و ص ا و اینترنت طری  از را اطالعات دیجیتالی

 ارتباطات آوریفن کهاین آوردمی فراهم سنتی های سیستم بر عالوه ماهوارهای ارتباطات

 بررسی کامال هنوز نه، یا ساخته متأثر را عمومی روابط عملکرد بخشی اثر و باروری

 همچون  مواردی تأثیر تحت وضو  به عمومی روابط عملکرد حال این با. است نش ه

 انتخا  اطالعات، مالکیت اطالعات، کنترل اطالعات، مبادله عتسر اطالعات، حجم

                                                      
1 - Edward J. Lordan 
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-245: 1384 هیث،)است بوده اطالعات توزی  اشکال و تغییریافته روابط مخاطبان،

246.) 

 و فراگیر پ ی ه یک را ش ن جهانی که ارتباطی و ایرسانه هایفناوری عصر در

. است تحول حال در معنا در چه و کارکرد در چه عمومی روابط ان ،ساخته ناپذیراحتنا 

 وجودی فلسفه از بزرگی بخش ش ،می دانسته سنتی عمومی روایط عنوان به بیشتر آنچه

 هایمأموریت گرفتن عه ه بر نیازمن  ش ن، جهانی فرآین  نتیجه در و داده دست از را خود

 بینیپیش سب  تحوالت، این شناخت و مطالعه .است نوینی کارکردهای اجرای و ج ی 

 و هاسازمان از تأثیرگذار بخش این آمادگی به و شودمی هاعمومی روابط آین ه از صحیح

 حفظ موثر و چاالک را خود پرشتابی، زمانه چنین در تا انجام می کشورمان نهادهای

 (.64: 1398 بخشی، علی)کنن 

 حفظ و دایجا برای پویاست و یافته سازمان دقی ، تالش حقیقت در عمومی روابط کار

 و پورمحم پورناکی)است آن با مرتبط اجتماعی هایگروه و سازمان بین جانبه دو فهم

 که هاییعمومی روابط از دسته آن برای مصنوعی هوش(. 30: 1398 گودرزی، ترابی

 صنای  در را توجهات تکنولوژی این. کن می ایجاد ج ی ی هایچالش دارن ، ق یمی منشا 

 پژوهشگران، و کرده جل  خود به تبلیغات و بازاریابی ومی،عم روابط گسترش به رو

: 1398 گودرزی، ترابی و پورمحم پورناکی)ان داده تشخیص را آن اشتولی ی پتانسیل

28). 

 کارکردهای و هاروش. است فکر و ان یشه یک حرفه، یک عمومی روابط

 ارتباط و مجازی اجتماعی هایشبکه هایقابلیت بر مبتنی عمومی روابط هوشمن سازی

 روابط. پرداخت خواه  اجتماعی هایشبکه محیط در انسانی هوش و مصنوعی هوش

 در مجازی اجتماعی هایشبکه هایقابلیت و هاویژگی کارگیری به با توانن می هاعمومی

 هوشمن  عمومی روابط بومی م ل خود، سایبری و موبایلی ای،رایانه آنالین، هایسامانه

 .(30: 1398 گودرزی، ترابی و پورمحم پورناکی)کنن  سازیپیاده خود نسازما در را

 بازآفرینی» ،«کردن کار متح » با توان می عمومی روابط حوزه در مصنوعی هوش

 ،«خالقانه و بهتر تصمیمات» ،«تکراری وظایف از رهایی» ،«هافرصت آوردن ب ست و

-71: 1398 بخشی، علی« )ریانمشت هایتجربه بهبود» ،«محتوا تولی  و سازی ساده»

 تعامالت» ،«مخاط  شناسایی» ،«کار و کس  بهبود» ،«انبوه هایداده تحلیل» ،(69

 ،(89-92: 1398 سکری، و علیاری«)روزانه وظایف انجا  سازیساده» ،«اجتماعی

 ،«بازاریابی» ،(135-136: 1398 سلیمی،«)سایت و  طراحی» ،«گرافیک در تحول»

 .کن  آفرینینقش( 28: 1398 گودرزی، ترابی و  پورناکیپورمحم«)تبلیغات»

   هابات چت از استفاده
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 این. شودمی بیشتر روز به روز مشتریان خ مات بخش در هابات چت از استفاده

 درخواست در کلی ی کلمات تشخیص از استفاده با را خود کار متن، بر مبتنی دستیارهای

 مختلف، کاربردهای به توجه با. دهن می انجا  آن با متناس  واکنش دادن نشان و مشتری

 تحلیل و تجزیه .(13: 1398 هرگت،)باشن  ترپیچی ه یا ترساده توانن می دستیارها نوع این

 بسیاری و بازاریابی در سیاست، عالم در انتخابات نتایج بینی پیش بر عالوه نظرات،

 و تجزیه» نا  با همچنین که «نظرات استخرا ». شودمی استفاده هم دیگر هایحوزه

 و عقای  مورد در اینترنت کردن وجوجست برای شود،می یاد آن از هم «احساسات تحلیل

 صورت به را هایینظرسنجی توانمی هاروش این با. رودمی کار به احساسی عبارات

 .(13: 1398 هرگت،)کرد برگزار ناشناس

 عمومی روابط آموزش

 از برخی. باش  داشته نقش عمومی روابط موزشآ در مصنوعی هوش احتماال

 به کمک برای موثری صورت به مصنوعی هوش از تاکنون که معتق ن  نظرانصاح 

 جلسه، یک طول در ایپایه سواالت به پاس  قبیل  از آنها، وظایف انجا  در معلمان

 این بر عالوه. است کرده کمک تکالیف تعیین حتی و ارزیابی افراد، یادگیری بررسی

 ترتی  همین به و «شکسسیر ظریف نکات آموزش» توانایی  فعال ً مصنوعی هوش اگرچه

 به توان می آموزش، در آن از استفاده اما ن ارد، را عمومی روابط ظریف نکات آموزش

 و پذیریانعطا  اجتماعی، هوش قبیل  از نر ، هایمهارت روی بر تمرکز در معلمان

 داشتن برای ضرورت عنوان به نر  هایمهارت قبیل این .کن  کمک مذاکره هایمهارت

: 1398 سویاتک، و گالووی)آین می حسا  به عمومی روابط در موف  کاری حرفه یک

48.) 

 بازاریابی

. شودمی محسو  کار و کس  بازار در برن ی هر اصلی ه   مشتری نظر جل 

 با و دارد قرار فرآین ی چنین مرکز در مشخص طور به مشتری با ارتباط م یریت مفهو 

 سودآوری و مشتری وفاداری مشتری، حفظ مشتری، کس  به توانمی مشتری رفتار آنالیز

 مهمی بسیار نقش کار و کس  حوزه به مصنوعی هوش فناوری ورود. کرد کمک مشتری

 هایپاس  ارائه امکان مبنا این بر. است داشته مشتری با ارتباط م یریت فرآین  تحول در

 دارای هایسیستم سوی از تازه نکات یادگیری حتی و مشتریان مشکالت حل و فهم ،دقی 

 عملکرد ران مان، افزایش باعث مصنوعی هوش فناوری. است ش ه فراهم مصنوعی هوش

 .(1399 همکاران، و معلمیان)شودمی صنای  وریبهره و

 وتحلیلتجزیه با تا ساخته فراهم را امکان این الکترونیک تجارت در مصنوعی هوش

 زمان و درست ان ازچشم و کرده کامل را فروش چرخه ه فمن  مشتریان تعامل، هامیلیون
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 الخصوصعلی ب ن حیاتی هایسیگنال از استفاده. نمای  ایجاد معامالت برای را مناسبی

 در بتوان آنها توسط تا ساخته فراهم مصنوعی هوش برای را امکاناتی مغزی هایسیگنال

 مصنوعی هوش از استفاده با. نمود ایجاد را بیشتری رون  دیجیتال رهایوکا کس 

 ان ازچشم با تا نمود کمک آنالین فروشن گان به و نموده ه ایت را فروش چرخه توانمی

 و شون  وارد درست پیا  با مناس  زمان در مشتری هایخواسته بهتر شناخت و درست

 .(1399 عب الصالحی، و هاشمی)رسانن  فروش به ران مان باالترین با را خود محصوالت

 اجتماعی هایشبکه

 فرصتی و فردی میان تعامالت برای مناس  بستری اجتماعی هایرسانه امروزه

 باال، حجم وجود این با. رودمی شمار به عمومی افکار تحلیل و سنجش برای مناس 

 هاداده این تحلیل از سنتی هایروش تا ش ه موج  هاداده زیاد تنوع و انتشار سرعت

 .(1398 جهرمی، اکبرزاده و ق سی)باشن  ناتوان

 است ممکن یکسارچه یادگیری هایداده همراه به نظارت تحت یادگیری هایالگوریتم

 میزان گیریان ازه امکان نتیجه در باشن ، اجتماعی هایرسانه ارتقای اداره به قادر

 هاییسرن  برای جستجو به قادر است ممکن و آی می بوجود اجتماعی هایرسانه مشارکت

  تا ده  ب ست آی ،می بوجود ایرسانه پوشش طری  از که احساساتی با ارتباط در

 ترسری  پاس  برای عمومی روابط خبرگان به منفی هایداستان با رابطه در هش اری

 (.46: 1398 سویاتک، و گالووی)باش 

 جهانی جمعیت رش  برابر چهار جهان در هاسانرپیا  از استفاده میزان اخیر سال در

 هایرسانپیا  کاربران تع اد به کاربر میلیون ۴۰۰ سال بک همین در عالوه به. است بوده

 و هزار دو هارسان پیا  این از برخی که طوری به. است ش ه اضافه دنبا در اجتماعی

 گسترده و بزر  معیتج یک بنابراین دارن   کاربر میلیون ۱۵۰۰ برخی و میلیون196

 ابجاد را هااین که کسانی خواست و مقاص  به رسی ن برای هارسانه این در وسیعی

 توانمی مصنوعی هوش بوسیله(. 67: 1398 بخشی، علی)است ش ه فراهم ان ،نموده

 متناس  حتی و جوام  هایویژگی با متناس  محتوا، طراحی و پیا  تولی  و تحلیل به نسبت

 (.67: 1398 بخشی، علی)نمود اق ا  مخاطبان دفر فرد با

 و راهبردها کارها، و کس  محور مشتری رویکرد اتخاذ کنار در بازارها ج ی  شرایط

 و ظهور راستا این در. است کرده شگرفی تغییرات خوشدست را آنها عملیاتی هایبرنامه

 هم و هاکتشر برای هم پرشماری امکانات( SM) اجتماعی هایشبکه پرنفوذ حضور

 به را هاشرکت ها،شبکه این در نفر میلیاردها حضور. است آورده فراهم کنن گانمصر 

 ج ی ی یجبهه و نموده ترغی  بازاریابی مختلف امور برای آن متنوع امکانات از استفاده

 اجتماعی هایشبکه انواع در هاداده عظیم حجم. است کرده ایجاد برن ها رقابت می ان در

 نا  به عاملی با هاشرکت یمواجهه باعث ص ا و تصویر متن، چون مختلفی هایکلش در
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 در هاداده از استفاده و استخرا  امکان آنها تنوع و هاداده مه ش ه  پیچی ه هایداده مه

 عادی هایتوانایی گاهی که جایی تا کرده دشوار ش ت به را بازاریابی هایگیریتصمیم

 تقلی کنن ه آوریفن شکل به( AI) مصنوعی هوش. ن ارد را آنها بر نآم  فائ  امکان بشری

 ش ه مطر  مسهله این حل در موثر راه یک عنوان به ماشینی یادگیری مبنای بر انسان از

 به نوین بازاریابی. است کرده ایجاد رقابتی مزیت هایشانتصمیم و بازاریابان برای و

 به را بازاریابی آمیخته عناصر توان یم و ش ه هوشمن تر مصنوعی، هوش یواسطه

 هاارتباط جاترین به و بهترین و نمای ، سازی شخصی مشتریان از یک هر برای سادگی

 هوش از استفاده پیام های از کلی بن ی جم  یک در. نمای  ایجاد درست یلحظه در را

 هایگزارش یارائه وتحلیل، تجزیه کاوی، داده بر عالوه اجتماعی هایشبکه در مصنوعی

 تقویت بازاریابی، ارتباطات و تحقیقات توسعه به توانمی تجویزی، و بینی پیش توصیفی،

 و مخاطبان، و اطالعات اعتبارسنجی مجازی، جوام  سالمت تضمین برن ، یویژه ارزش

 .(1400 نصیری، و برادران)نمود اشاره نیز هاناهنجاری تشخیص

 برای مصنوعی هوش از گرفتن یاری و اجتماعی یهارسانه با کاربران زن گی پیون 

 ارائه و کاربران رفتارهای تحلیل امکان. شودمی فراهم خواهن ،می مرد  آنچه از اطالع

 میسر غیره و سیاسی تبلیغاتی، خبری، از  اعم نیاز و درک با متناس  ه فمن  محتوای

 و هاپست ردیابی کانام نظیر اجتماعی هایرسانه در اخالقی مسائل به کمک. شودمی

 مصنوعی هوش کاربردهای جمله از مودبانه کلمات جایگزینی و آمیزتوهین نظرات

 (.20: 1398 سلیمی،)است

 نگاری روزنامه حوزه در مصنوعی هوش

 اخبار و تعص  بردن بین از به کمک رسانه، حوزه به مصنوعی هوش هایکمک

 با را کار این که آنهاست حفظ و نمخاطبا ریزش ع   به کمک سوی دیگر از. است جعلی

 موضوعات شناخت. ده می انجا  دیجیتال مخاطبان عادات در رفتار تغییر دائمی رص 

 رسانه حوزه به مصنوعی هوش هایکمک دیگر از مخاطبان توجه و عالقه مورد

 هایرسانه ها،رسانه انواع بصری حوزه به مصنوعی هوش متع د خ مات. است 

 موثر ارتباط جریان در آنها گریاری و نگذاشته نصی بی نیز را هاعمومی روابط یا نهادی

 .(148: 1398 سلیمی،)هست نیز سازمانی برون و درون مخاطبان با

 بهره زیر شر  به توانمی نگاری روزنامه حوزه در مصنوعی هوش از

 (:19: 1398 سلیمی،)گرفت

 توسط مشخص هایقال  در و هاالگوریتم برخی یاری به اخبار تنظیم (1

 ( .... و مسابقات نتایج مانن )هاربات

 ارقا  و آمار دادن نشان و تکراری خبرهای تهیه در خبرنگاران به کمک (2

 )جیاجیا مانن )خبری هایمصاحبه نجا  (3
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 یک در ایکلمه هزار خبری گزارش تنظیم تنسنت ربات مثال)خبری گزارش تهیه (4

 )دقیقه

 )فوربس آمریکایی لهمج مانن )کوتاه هایمقاله نوشتن (5

 خبری پوشش برای آمریکا قبلی دور انتخابات در خبرنگاران ربات از استفاده (6

 روی ادها

 پوشش دقیقه 15 هر در آسوشیت پرس، خبرگزاری مانن )فوری خبرهای نوشتن (7

 )خبر 4000

 هایربات توسط ریو المسیک مسابقات نتایج مانن )خبری زن ه هایگزارش ارائه (8

 (1396 شعربا ،()انسانی هیچ دخالت ب ون واشنگتن

 (چین هوای شین مانن )خبر گوین گان از گیریبهره (9

 گیرینتیجه

 بینی پیش توان و هاگیریتصمیم در پذیریانعطا  همچنین و سرعت دقت، امروزه

 در مهم اطالعات به دسترسی با هابنگاه و هاسازمان تما  و یافته بسزایی اهمیت آین ه

 از یکی .کنن می ایجاد خود برای رقابتی مزیت نوعی سری  و دقی  یریگتصمیم و لحظه

 و هاسازمان در مصنوعی هوش از استفاده و شناخت مهم، این به رسی ن هایراه

 علو  تمامی بلکه نبوده، مح ود خاص علم یک در وجه هیچ به پیشرفت این. هاستبنگاه

 کردن طراحی دوباره در مصنوعی هوش توانایی. است گرفته بر در را انسانی علو  حتی

 ضرورت و اهمیت دارای ج ی ، هایچالش و هافرصت مطاب  م یریت سیستم

 .(1399 همکاران، و شیرزاد)باش می

 چن انی امی  خبره، هایسیستم و مصنوعی هوش از استفاده ب ون توانن نمی هاسازمان

 از بسیاری توان می م یریت در مصنوعی هوش واق  در .باشن  داشته ترقی و بقا به

 هایراه از یکی. نمای  خل  را ج ی ی هایم ل و ریزد هم بر را کار و کس  هایم ل

 هاشمی)است هاسازمان در مصنوعی هوش از استفاده و شناخت مهم، این به رسی ن

 .(1399 اصل،

 ظارتن امور، فراین  م یریت برای هاسازمان به مختلفی هایتوانمن ی مصنوعی هوش

 و م یران برای م ارک و اطالعات به آسان دسترسی و امور بهینه گیریتصمیم کنترل، و

 .کن می فراهم هاسازمان کارکنان

 امور سایر و هاگیریتصمیم در مصنوعی عصبی هایشبکه و مصنوعی هوش کاربرد

. شود ممکن زمان ترینمناس  در منعطف و بهینه گیریتصمیم موج  توان می سازمانی

 تما  سازمان سود به نهایت در اما باش  بینیپیش غیرقابل توان می آن هایهزینه که هرچن 

 از ایمجموعه هر برای رقابتی مزیت کس  هایروش ترینمهم از یکی که ش  خواه 

 .(1399 شهسواری، کشاورز و ه اون ی)شودمی تلقی هاارگان و هاسازمان
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 را گوناگون هایداده از عظیمی حجم از متفاوتی هایطر  توان می مصنوعی هوش

 بوجود مشکالت و احتمالی هایریسک با مواجهه در هاسازمان به امر این کن ، پردازش

 ایفای در را عمومی روابط م یران از پشتیبانی توانایی مصنوعی هوش. کن  کمک آم ه،

 آماده در م یر به ان تومی مصنوعی، هوش. دارد را سازمان مشاور عنوان به شاننقش

 .کن  کمک دارن ، را سازمان باالتر مقامات با که گفتگوها و هابحث انواع برای ش ن

 دیگر در عمومی روابط کارورزان به توان می مباحثات در مصنوعی هوش حضور

 با هاییکمسین برگزاری برای طراحی و مطبوعاتی کنفرانس برای آمادگی قبیل از هازمینه

  (.48: 1398 سویاتک، و گالووی)رسان  یاری تو هایای ه

 روابط در گرایی ایحرفه تا شودمی باعث آن گسترش و مصنوعی هوش نفوذ

. گیرد قرار توجه مورد صنعتی مهارت و دانش و شود احساس گذشته از بیشتر هاعمومی

 و ش  خواه  سازمانی چارت از حذ  موج  مهارت، این به توجه ع   اساس این بر

 و هامهارت این بنابراین شود،می کارگزاران برای ج ی رقی  یک عنوان به ماشین

 (.230: 1392 عاملی،)هستن  بقا عامل فنی هایآموزش

 آفرینینقش ها،سازمان در رنگی پُر و موثر طوربه بتوانن  آنکه برای هاعمومی روابط

 پژوهیآین ه مسهله به توجه و ریزیبرنامه نوین هایروش دقی  آموختن نیازمن  کنن  

 باشن می مصنوعی هوش مانن  نوین هایفناوری کمک با سناریو ریزیبرنامه خصوصبه

 زمردی)باش می ایحوزه هر در پیشرفت ارکان تریناصلی از یکی ریزیبرنامه که چرا

 .(108: 1398 بابایی، و

. بگذارد رتاثی عمومی روابط نظریه گسترش روی بر است ممکن مصنوعی هوش

 انجا  هایفعالیت از آنها فهم حول نظریه و ان بوده رسانیپیا  مب ع تنها هاانسان تاکنون

 میتوانن  مشابه تکنولوژیهای مصنوعی، هوش ظهور با. چرخی می بازدارن ه موان  و ش ه

 صورت به کارها انجا  و تصمیمات گرفتن و انسان دخالت ب ون تریطوالنی م ت برای

 و دریافت بهبود در را پیشرفته تحلیل و تجزیه توانن می هاتکنولوژی. کنن  عمل مستقل

 نقش دارد احتیا  ح اقل عمومی روابط نظریه بنابراین. گیرن  کار به هاپیا  سازی ذخیره

 چنین. ده  پوشش هاانسان روابط افزایش در را مصنوعی هوش بر مبتنی هایسیستم

 روابط خار  و داخل در مصنوعی هوش روزافزون رگیریکا به دلیل به هاییپیشرفت

 و گالووی)باشن می عمومی روابط آموزشی هایبرنامه در شناخت سزاوار عمومی،

 .(50: 1398 سویاتک،

 کارگزاران از دموکراسی، تحق  فرآین  در الکترونیک عمومی روابط نقش به توجه با

 تبادل امکان رو،پیش فرصت مردنش غنیمت با رود،می انتظار عمومی روابط یحرفه

 فرهنگی هایسازمان در خصوص به مسهوالن با را عمو  و مخاطبان اظهارنظر و نظر

 بنابراین،. پذیردمی تحق  مصنوعی هوش تکنولوژی از استفاده با امر این. نماین  فراهم

 مناط  از بسیاری در افراد از هوشمن  پشتیبانی از شکلی عنوان به مصنوعی هوش
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 نهایی نتیجه بهبود و وظایف انجا  در تسهیل موج  خود نوبه به این و شودمی استفاده

 رواین از است، المللیبین آم ه وجود به مصنوعی هوش توسط که تغییری. ش  خواه 

 را مصنوعی هوش کار ینحوه با هاعمومی روابط که است این نیازمن 

 (.128: 1398 عزیزیان،)بیاموزن 

 از زیادی بخش هوشمن  و الکترونیکی م یریت برای الز  قابلیت مصنوعی هوش

 م یران و کن  هوشمن  نیز را سازمان توان می هوشمن سازی این. دارد را عمومی روابط

 . بگیرن  کارآم  و سری  مناس ، تصمیمات بتوانن ،
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  اوكرایناوكراین  بهبه  روسیهروسیه  نظامينظامي  تهاجمتهاجم  دردر  هاها  رسانهرسانه  وو  اجتماعیاجتماعی  ارتباطاتارتباطات  تاثیرتاثیر
 هاشم  سعی 

 شناسی جامعه تخصصی دکترای دانشجوی

 خ ابخش امیر

 تلویزیون و رادیو ژورنالیسم ارش  کارشناس

  چكیده

 اشددتراک بدده و تعریددف زندد ه موجددودات بددین معنددا، آن در کدده اسددت فرایندد ی ارتباطددات

 در تواند می ارتباط. دارد نیاز گیرن ه و رسانه پیا ، فرستن ه، یک به ذاتا كه شودمی گذاشته

 . ده  ُرخ مکانی و زمانی ژرفا  و پهنا

 مدی روابط این. است یک یگر به نسبت افراد متقابل وابستگی و ارتباط اجتماعی، روابط

 مانند  شد با ُمخدر  و منفدی یدا و دوسدتی رابطده مانند  باشد  سدازن ه و مثبدت بصدورت تواند 

 رود،مدی کاربده روزمدره گفتگوهدای و هانوشدته در وسدیعی شدکل به رسانه یواژه .دشمنی

 هداییتکنولوژی صدورت به را رسانه که باش  این حلراه شای  رسانه مطلو  تعریف برای

 کنندد ،می منتقددل جهددان حتددی و کشددور منطقدده، مختلددف نقدداط در مخاطبددانی بدده را هدداپیا  کدده

 بد انیم رسدانه را بدرود كدار بده ارتباط برای که ایوسیله و روش ابزار، هر ای .کنیم تعریف
(Dan Laughy  .) 

 در رسدانه نقدش افدزایش سب  ُم رن، دانِشً از گیر  بهره با پیشرفته ها  رسانه ظهور

 مدداهیت  تاثیرگدذار ، ایددن کده ا  گوندده بده اسددت، شد ه هددا بُحدران گسددترش یدا کدداهش ایجداد،

 در هدا رسدانه کده باورن  این بر بسیار  رو این از. است کرده پی ا ذشتهگ از متفاوت بسیار

 و بحدران خد مت در جهدان  امنیدت و صدلح حفدظ و هدا بحران کاهش جا  به موارد، بیشتر

 در ها رسانه نقش و اجتماع  ارتباطات تاثیرات بررسی ه   با پژوهش این .هستن  جن 

 جندد  روندد  شدد ن فرسایشددی مانندد  عددواملی یددا و اوكددراین بدده روسددیه نظددام  تهدداجم خددالل

 و مختلددف جهددات از مددذکور کشددورهای وضددعیت بدده تدداریخ  نگدداه. اسددت گرفتدده صددورت
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 تددداثیر از ناشددد  آن، فراگیدددر تبعدددات همچندددین و درگیدددری مددد ت طدددول در جنددد  تددداثیرات

: تحقید  اساسد  سدوال به توجه با. گرفت قرار نظر مورد اجتماع  ها  رسانه و ارتباطات

 اوكدراین با روسیه جن  ت او  و برخورد م یریت در ها رسانه و اجتماع  رتباطاتا تاثیر

 داده نظریده بر تاکی  با و جسته سود مروری –علـمی تحقیـ  روش از پژوهش این چیست؟

 و قبدل گرفتده شدکل روید ادهای ارزیداب  و اتفاقات بررسی برای. است رسی ه انجا  به بنیاد

 اساسددی سددواالت بدده پاسددخگویی همچنددین و آمدداری جامعدده در حاصددله نتددایج واقعدده، حددین

 کتابخانه مطالعه و بررسی: علمی های روش طری  از اطالعات آوری جم  کار پژوهش،

 روزشدمار وقای  بررس  مذکور،   تاریخچه گرفتن نظر در با. گرفت صورت اسنادی-ای

 هدا  قد رت  دوقطب در موجود وضعیت از حاصل نتایج مرتبط، نظریات همچنین و جن 

 اولیده فرض به پاس  در را محق  پیرامونی، کشورهای و ابرق رت کشورهای میان جهانی

 اسدتوار نظر این بر ها، جن  سرنوشت بر م رن اجتماع  ها  رسانه تاثیر ش ت بر مبن 

 كده گونده همدان اجتمداع  هدا  شدبكه خصوصدا و ها رسانه اجتماع ، ارتباطات که ساخت

             ایفدددا بسدددزای  نقدددش ُمددد رن، اجتمددداع  و انسدددان  زنددد گ  هدددا  حدددوزه سدددایر در امدددروزه

 ابدزار عندوان بده و داشدته را عملكدرد همدین هدم اوكراین و روسیه اخیر جن  در كنن ، م 

 اجتمداع  واقعیات تا دارن  قرار جهان ق رتمن  نظام  و سیاس  بازیگران اختیار در ق رت

 توسددعه: كددرد بیددان تددوان مدد  دیگددر سددوی  از. بزنندد  رقددم خددود ُمددراد ِوفدد ًِ بددر را انسددان  و

 دوره در هدا جن  نابود  و كاهش موج  تنها نه جهان، ها  ابرق رت نظام  و اقتصادی

 هددا  رسددانه خصوصددا و مختلددف ارتبدداط  هددا  حددوزه بلكدده اسددت، نشدد ه پساصددنعت   

 فَرادسدت   طبقده دسدت در قد رت حد ود تح ی  یا و ق رت اعمال ابزار و شیوه به دیجیتال،

   .ان  ش ه تب یل اول، جهان

 .اوكراین -روسیه جن ِ رسانه، اجتماع ، ارتباطات: کلی ی واژگان

 مقدمه

 رقابدت در یکد یگر بدا مدؤثر و فعدال زند ه، هدای پ ی ه عنوان به جمعی ارتباطات وسایل

 در تددأثر و تددأثیر ایددن شددناخت هسددتن ، متقابددل هددای همکدداری همچنددین و خددارجی و داخلددی

 .اسدت اهمیدت حدایز ارتباطدات خانواده هماهنگی تأمین و نو شرایط با ارتباط وسایل باقانط

 ضدروری را پیگیدری شدناخت مسدتمر، تحدرک حدال در و پویدا ابدزاری عنوان به ها رسانه

 یددا سدداالری فددن آنچدده از و شددود حاصددل آگدداهی انسددانها بددر آنددان تددأثیرات از تددا سددازن  مددی

 شدناخت بدا و آگاهانده طدور بده شدود مدی خواند ه سدروری شدی یدا و انسدانها بدر فن حکومت

 .گردد اجتنا  وسایل این دقی 

 ارائده کلدی تعریفدی بخدواهیم اگدر دارد، وجدود رسانه برای که متنوعی تعاریف وجود با

 اسدت رسدانه برود، کاربه ارتباط برای که ایوسیله و روش ابزار، هر: گفت توان می شود
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 منطقده،) مختلدف نقاط در مخاطبانی به را هاپیا  که هاییژیتکنولو صورت به را رسانه یا

 .  کنیم می تعریف کنن ،می منتقل( جهان حتی و کشور

 ارتبدداطی هددای کانددال بددا رابطدده در خددود مدد رن کدداربرد در ،(Media) رسددانه اصددطال 

 مدورد ارتباطدات ی حدوزه در کاندادایی پردازنظریده ،*لوهدان مدک مارشال توسط بار اولین

  .گرفت قرار فادهاست

 ی رسددانه. اندد  کددرده اشدغال را مددا زندد گی از عظیمددی حجدم دیجیتددال هایرسددانه امدروزه

 بده مجهدز ابزارهدای کمک به تنها آن، در محتوا انتشار یا تبادل که است ای رسانه دیجیتال

 و اطالعددات نددوین فندداوری بددر مبتنددی ای رسددانه و باشدد  پددذیر امکددان دیجیتددال پردازشددگر

 .است تارتباطا

 در اهمیدت این و بوده اهمیت حائز بسیار ها جن  بازنمایی نحوه در ها رسانه این نقش

 م رنیسدم پسدت چدارچو  در و المللدی بین های جن  در المللی بین های رسانه نقش تالقی

 .  شون  می وقای  می ان و مخاط  بین حائل ها رسانه زیرا. شود می مضاعف

 همچدون جند  قبیدل از سیاسدی های واقعیت م رنیستی، پُست رویکرد در اساس این بر

 مختلدف شدرایط اقتضدای بده واقعیدت، ایدن کده ای گونده بده شدون ، می قلم اد بَرساخته اَمری

 سیاسددی واقعیددت بازنمددایی بددرای ای عرصدده       عنددوان بدده رسددانه و کندد  مددی پیدد ا تکددوین

   (.بودریار ژان) کن  می پی ا فراوانی اهمیت

 مندداف  راسدتای در تدداز و تاخدت محددل را رسدانه و اینترنددت عرصده رههمددوا سدلطه نظدا 

 و امکاندات بدرآورد و نیداز مورد های زیرساخت ایجاد با منظور همین به و داده قرار خود

 اهدد ا  بددا همزمددان و سددازد مددی فددراهم نظددر مددورد زمددان بددرای را زمیندده انسددانی مندداب 

 ایددن در  را خددود فعالیددت نیددز ای رسددانه هددای شددبکه هددا، دولددت نظددامی سیاسددی، اقتصددادی،

  .کنن  می آغاز زیرپوستی بصورت و راستا

 قابدل بسیار تاثیر و نقش نیز اوکراین به روسیه نظامی تهاجم در ها رسانه جهانیًِ جن ِ

 پایانده اسدتقرار و ارسدال از بعد : رود مدی گمان که جا آن تا است داشته ملموسی و مشاه ه

 ایدالن توسط اوکراین در" استارلینک" ای ماهواره اینترنت اتصال همچنین و اینترنتی های

 اسدتفاده بمنظدور ممکن زمان ترین کوتاه در اینترنتی ارتباطی های پایانه این ایجاد ماسک،

 فرسایشدی اسدتمرار و روند  بدر کشدور ایدن شدهرون ان میدان و نظدامی متعد د و متندوع های

 .  است داشته تاثیر ها روس علیه بر جن 

 و بدرق نیدروی اوکدراین به روسیه ی حمله آغاز با همزمان و گذشته فوریه اُ  ۲۴ روز

 اینترندت هدای پایانده ایدن کده شد ن  قطد  اوکدراین منداط  از بسدیاری در اینترنت آن، تب  به

                                                      
 .ًاصطالحاتیًمانن ًرسانه۱۹۶۰ًن ًعامهًدرًدههًایًراًدرًدانشگاهًتورنتو.ًپیشواًوًراهنمایًفرهمتفکرًکانادایی،ًموسسًمرکزًمطالعاتًرسانهً*

ًش ه ًما ًروزمره ًزبان ًوارد ًکه ًکرد ًنوآوری ًرا ًجهانی ًدهک ه ًاستًو ًمیپیا  ًقرار ًرسانه ًنظریه ًمطالعه ًردیفًاصلی ًدر ًاو ًکار گیرد.ًاست.

سیًسالًپیشًازًاختراعًآنًپیشمک بهً«ًغولًخجالتی»بهًسردًوًگر ،ًدادنًصفتًًهابن یًرسانهبینیًکرد.ًطبقهلوهانًشبکهًجهانیًو ًراًتقریباً 
 بهًرادیوًنیزًازًکارهایًاوست.«ًایطبلًقبیله»تلویزیونًوًصفتً
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 شدددهرون ان بدددرای مرکدددزی اینترندددت وجدددود فقددد ان توانسدددتن ،( *اسدددتارلینک) ای مددداهواره

 واجبدات و نیازهدا بده کده کنند  جبدران را کشدور ایدن ارتدش نیروهدای خصوصا و اوکراینی

 .جنگی شرائط و بحرانی مواق  در خصوصا ان ، ش ه تب یل امروزی م رن دنیای

 ایدن پهسادهدای و اوکدراین ارتدش بدرای اینترنت از استفاده کاربردهای ترین مهم از یکی

 را خدود زیپدروا قابلیدت هدا، یدا  جهدت خاموشدی و اینترنت ب ون پهسادها این. است کشور

 ارتبداطی هدای مداهواره بده مسدتقیما کده اسدتارلینک اینترنتدی هدای پایانده. دهند  می دست از

 را روسدیه نظدامی تجهیدزات ندابودی در اوکرایندی پهسادهدای به کمک قابلیت هستن ، متصل

 .هستن  دارا

 مدد ت در انتظارشددان مددورد اهدد ا  بدده هددا روس دسددتیابی عدد   در دیگددر مهددم عوامددل از

 و اوکددراین و روسددیه انسددانی جمعیددت میددان معنددادار اجتمدداعی روابددط وجددود حدد ود،م زمدان

 و درروسددیه ارتدد وکس کلیسددای وجددود. اسددت مددذهبی و زبددانی قددومی، اشددتراکات همچنددین

 جمهدوری رئدیس پدوتین والدیمیر مواض  و اق امات از یکم کیریل آن ق رتمن  رهبر حمایت

 توجده قابل نیز اوکراین سرزمین در مرزها، یسو آن در کلیسا این پیروان وجود و روسیه

 .است

 مساله بیان

 جند  و نبدرد صدحنه)سدخت-: دسته سه به را ها جن  اگر نظر ، مق مه این اساس بر

 مهمتدرین ایرسدانه جند  نمدائیم، تقسیم نُر - و( ترور و کودتا)        سخت نیمه- ،(نظامی

 حاکمیدت عصدر یدا ارتباطدات صدرع اطالعدات، عصدر بندا  کده جهدانی در نر  جن  ابزار

 جندد  ایددن در هارسددانه .شددودمی محسددو  اسددت، شدد ه گددذاری نددا  اطالعددات، آزاد جریددان

 . رون  می شمار به مرد  احساسات و اراده افکار، بر تسلط برای ای وسیله

 حفظ و هستن  مجهز جهانی و روز به های فناوری ترینم رن به ُسلطه نظا  هایرسانه

 بدده سددو یددک از .اسددت وابسددته هارسددانه وجددود بدده اسددتکباری کشددورهای قدد رت گسددترش و

 مسدتقل هدایدولت و هداملت علیده هاقد رت رواندی عملیدات اجدرای جهت در ابزاری عنوان

 افکددار هدد ایت و دهیجهددت تضددعیف، کنتددرل، بدرای ایوسددیله دیگددر سددوی از و کددرده عمدل

 .شون می محسو  جهان سراسر در مرد  عمومی

 در سیاسددی هددای رژیددم تغییددر بدده موفدد  شددیوه همددین از اسددتفاده بددا آمریکددا تحدد هم ایدداالت

 اکددراین و تاجیکسددتان قرقیزسددتان، اسددلواکی، چددک گرجسددتان، لهسددتان، چددون کشددورهایی

 صدرفا و خشدونت ابدزار از استفاده ب ون سیاسی های دگرگونی این تمامی در. است گردی ه

 الگوهددای از مخاطبدان اذهددان و افکدار در غییدرت بددا رسدانه، ابددزار و ندر  جند  بددر تکیده بدا

                                                      
استارلینکًپروژهًایًاستًکهًتوسطًشرکتًاسسیسًایکسًانجا ًمیًشودًوًه  ًآنًمهیاًسازیًاینترنتًدرًتما ًکرهًزمینًوًحتیًفضاًاست.ًاینًً*

 اهوارهًکهًدرًاطرا ًزمینًقرارًمیًگیرن ،ًقص ًداردًتمامیًزمینًراًبهًاینترنتًمتصلًنمای .شرکتًباًاستفادهًازًتع ادًزیادیًم
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 بدی ایجداد و مردمدی هدای جندبش طرید  از و کدرده زدایدیمشدروعیت هدا حکومدت رفتداری

 (1396، هللا ذبیح تجری،. )یافتن  تغییر امریکا نف  به سیاسی ق رت ، مر  و هر  و ثباتی

 و شددرق بلددوک قالدد  در دو  جهددانی جندد  از بعدد  ژئددوپلیتیکی ج یدد  هددای بندد ی تقسددیم

 و سدرد جند  عندوان تحت دادن ، قرار خود نفوذ زیر را جهان از بخشی یک هر که غر 

 جمدداهیر اتحدداد فروپاشددی زمددان تددا و کددرد بددروز  1947 سددال در تِددرومن دکتددرین از متدداثر

 بددین پیرامددونی گددر  هددای جندد  ادامدده کنددار در کدده داشددت ادامدده  1991 سددال در شددوروی

 نیددز نظددامی تسددلیحات بدده وابسددته اقتصدداد یعنددی صددنعتی ورهایکشدد اقتصدداد درگیددر، مندداط 

 کشدورهای اکندون هدم کده سدرد جند  تبعدات مهمتدرین از (2018رادوسویک،.)یافت رون 

 جمداهیر اتحداد فروپاشی کنن ، می نر  پنجه و دست آن با پیمانانشان هم و جهانی ق رت ابر

 شداه  هدم بداز مسدتقل، رهایکشدو تولد  و جغرافیدایی هدای تجزیده ایدن پدی در. بدود شوروی

 ذکدر بده توجده بدا. هستیم اروپا از نقطه این در نیابتی یا و مستقل های جن  بروز و ظهور

 جند  نتدایج و روند  بدر دیجیتدال هدای رسدانه تاثیر و کارکرد از اجمالی شر  و موارد این

 معدهجا مناسدبات و وضدعیت بدر مسدتقیم غیدر یدا و مسدتقیم مشخص، تاثیرات ک ا  هر که ها

 برخدددی شدددناختی جامعددده آرا  و نظریدددات بددده توجددده بدددا همچندددین و داشدددته معاصدددر جهدددانی

 اتفاقدات بازخوانی و بررسی به تا است این بر تالش پژوهش این در حوزه، این ان یشمن ان

 ی مطالعدده محوریددت بددا مدد رن هددای سددانه و ارتباطددات تدداثیر و نقددش بدده مربددوط وقددای  و

 .  شود پرداخته مروری-علمی بصورت اوکراین، هب روسیه نظامی تهاجم بر موردی

 و اجتمداعی ارتباطدات نقدش كده اسدت مطلد  ایدن فهدم راسدتا  در پدژوهش ایدن واق  در

 بددا روسددیه جندد  احتمددالی نتددایج و روندد  ایجدداد، در امددروری ُمدد رن و فراگیددر هددای رسددانه

 دوسددتی و خدو  کدارکرد جهدت در دیجیتدال هدای رسددانه نقدش اینکده یدا و چیسدت؟ اوکدراین

 ها؟ دشمنی و ب  اه ا  تامین راستای در یا دارد بیشتری تاثیر ها ملت میان

 صدحیح کدارکرد از متداثر جند  فرسایشدی رون  و اوکراین با روسیه جن  استمرار آیا

 تجهیددزات از گیددری بهددره بددا روسددیه چددرا اینکدده یددا و اسددت؟ اینترنتددی هددای رسددانه دقیدد  و

 نشد ؟ یِدف کدی فدتح بده موفد  انتظار مورد زمان م ت در م رن تسلیحات و پیشرفته نظامی

 مختلددف مندداط  در روسددیه ارتددش بهنگددا  و مطلددو  پیشددروی از مددان  رسددانه قدد رت آیددا

 دارن ؟ بحران این بشردوستانه ابعاد در نقشی چه ها رسانه است؟ ش ه اوکراین

 :  تحقیق پیشینه

 جوامد  ارتباطات مختلف ادابع به دادن سامان و سر منظور به اجتماعی ارتباطات علو 

 و گسدترده رسدانیاطالع و ارتبداطی وسدایل تدا درآم ه  بشر خ مت به آن وجودی مظاهر و

 در را فنداوری و علدم مظداهر از دیگدر بسدیاری و مطبوعات تلویزیون، رادیو، مانن  پیچی ه

 و علمدد    حددوزه ایددن موضددوع. دهدد  قددرار هاانسددان بددین ارتبدداط و رسددانیاطالع خدد مت

 زمینده در تحقید  و مطالعده همچندین و جوامد  ارتباطدات مختلدف ابعداد بررسدی نشگاه ،دا
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 اطالعدداتی و ارتبدداطی هایسیسددتم بهبددود جهددت در تددالش و اطالعددات انتقددال و ارتباطددات

 .  باش می موجود

 هایرشددته سددایر از و نهدداد رشدد  بدده رو دو  جهددانی جندد  از پددس ارتباطددات مطالعددات

. گرفددت کمددک مهن سددی حتددی و سیاسددی علددو  روانشناسددی، اسددی،شنجامعه چددونهم علمددی

 مسدتقل آموزشدی رشدته صدورت بده تد ریج به الکترونیکی، هایرسانه گسترش با ارتباطات

 هایشدبکه همچدون جمعدی ارتبداط وسدایل العدادهفوق   توسعه. ش  ان ازیراه هادانشگاه در

 جابد ان تدا معاصدر، دنیدای در متعامدل هایرسانه و هاایرسانه چن  ای،ماهواره و ارتباطی

 مطالعدات اصدلی محورهدای از یکدی عندوان بده را ارتباطدات علم تنها نه که استبوده مؤثر

 را ج ید  جامعده و ارتباطدات عصدر را معاصدر عصدر بلکده اسدت،داده قرار معاصر دنیای

 .ان نامی ه اطالعاتی جامعه

 چیست؟ اجتماعی ارتباط

 عنددوان بدده فرهندد  هرگددز آن بدد ون و اسددت انسددانی جامعدده یبنددا سددن  انسددانها ارتبدداط

 جامعده الکترونیدک ارتباطدات گسترش دیگر جان  از آم  نمی پ ی  انسانی جامعه خصیصه

 ارتباطدات عصدر را ندو عصدر برخدی که است ساخته متمایز پیشین جوام  از راچنان ج ی 

 .خوانن  می

 صددورت بدده فارسددی در کدده فعددالان بددا  از عربددی اسددت ای واژه لغددوی نظددر از ارتبدداط

 بسددتگی، معنددای بدده مصدد ر اسددم صددورت بدده و دادن ربددط  دادن پیوندد  معنددای بدده مصدد ری

 . شود می استعمال رابطه و پیوستگی پیون ،

 چندین( اجتمداعی ارتبداط بده خاص توجه با) را علم معنای در ارتباط مفهو  امری ادوین

 :کن  می تعریف

 شدخص یدک از انسدانی رفتارهدای و افکدار اطالعات، انتقال فن از است عبارت ارتباط

 خدود هدای پیا  انتقال و دیگران با ارتباط ایجاد برای فرد هر کلی طور به. دیگر شخص به

 .کن  می استفاده مختلف وسایل از ایشان به

 را ارتبداط رشدته ایدن محققدان معتبدرین از یکدی عندوان به *چارلزکولی ، دیگر جان  از

 .یاب  می بسط و شود می برقرار انسانها روابط آن خالل از که  دان می مکانیسمی

 طری  از بلکه سنجی  میتوان آن آثار و ارتباط فق ان شاخص با تنها نه را ارتباط اهمیت

 هدر دی  توان می نیز آین  می پ ی  انسانی ارتباط در کاستی درصورت که عوارضی و آثار

 فاقد  و تنهدا مندزوی انسدان کده شود می مشخص بیشتر رود می پیش به اجتماعی دانش ق ر

 امیدل. اسدت خودکشدی جملده از اجتمداعی آسدیبهای از بسیاری معرض در دیگران با ارتباط

 او دیدد گاه از رو ایددن از یابدد  مددی دسددت نتیجدده همددین بدده( خودکشددی)  اثددرش در دورکددیم

                                                      
ًبود.ًشای ًبیشًازًهرًچیزًاوًبرایًارائهًمفهو ًخودشناسیًدرًآینهًدیگرانً)گذارانًوًهشتمینًرئیسًانجمنًجامعهازًپایهً*  theشناسیًآمریکا

looking glass selfگیردًباش ،ًبهًاینًمعناًکهًخودآگاهیًهرًکسًازًتعاملًاجتماعیًویًوًبرداشتًدیگرانًمایهًمیش هًسانًشناخته(ًیاًخودًآینه
 شناس .بین ًوًمییعنیًهرًفردیًخودًراًدرًآینهًدیگرانًمی
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 بدین خدال  از باشد  عضدو نقدص حتدی یدا مدرض تنگ سدتی از منبعث آنکه از بیش خودکشی

 امدروزه کده اسدت رو همدین از. گیدرد مدی منشا  انسانی وروابط در کاستی یا جامعه و فرد

 . شود می ران ه درمانی گروه از سخن

 جامعده سدوروکین ، صدنعتی ج ید  جوامد  بحدران گدرفتن نظدر در بدا و دیگدر دی گاه از 

 عصرحسدی بده جوامد  ورود شاخصدهای از یکدی که دارد تاکی  نکته این بر معاصر شناس

 .است انسانی ارتباط در اختالل یا کاستی

 اجتماعی ارتباط انواع

 انسدانهایی یدا انسدان بدا انسدانها یدا انسدان بدین واسطه ب ون است ارتباطی :مستقیم ارتباط

 .دیگر

 از فراتدر یدا ملدی مرزهدای درون)  ارتباطدات محد وده گرفتن نظر در با :جهانی ارتباط

 پدژوهش ایدن در كده کنند  مدی تقسدیم المللدی بدین یدا جهدانی و یمل نوع دو به را ارتباط(  آن

 .است م اقه مورد

 گونداگون نمادهدای یدا سدخن طری  از که است ارتباطی فراین  :انگیز بر احساس ارتباط

 فرایند  ایدن جریدان در. باش  یافته انتقال( محتوی) دقیقی معنای آنکه ب ون شود، می برقرار

  آمددادگی و اجتمدداعی همبسددتگی و شددون  مددی منتقددل ونددهگ احسدداس حدداالت صددرفا ارتبدداطی

 .رفت کار به مالینوسکی توسط آغاز در مفهو  این. آورن  می پ ی  مشترک روانی

 ارتبداط برقرارکنند ه آن در کده اسدت ارتبداط از خداص ندوعی :هد   به معطو  ارتباط

 ارتبداط نظیر است م ون ای برنامه  از برخوردار و ش ه تعیین پیش از خاص ه فی دارای

 .پاسخگویش با پرسشگر

 ارتبداط ندوع این در ه   به معطو  یا ای برنامه ارتباطات برابر در :تابی باز ارتباط

 جریدان در آگداهی هدیچ بد ون و یکبداره افدراد یدا فدرد ند ارد وجدود شد ه تعیین پیش از ه فی

 .گیرن  می قرار ارتباط

 کده شدود مدی اطدالق ارتبداطی بده خداص معنای در (:خاص معنای در) اجتماعی ارتباط

 اجتمداعی ارتبداط پدس سدازن  می فراهم را جمعی بین در هایی پیا  یا معانی انتقال موجبات

 :است عنصر چن  وجود مستلز 

 (.پیا  گیرن ه یا فرستن ه)  سو هر از ارتباط جریان در نفر یک از بیش وجود* 

 مهمتدرین از یکدی زبدان میدان، ناید در اند  پیدا  حامدل کده نمادهدایی یدا هدا نشدان وجود* 

 .است اجتماعی ارتباط ابزار

 ارتبداط ابعداد از یکدی اجتمداعی ارتبداط ایجداد و پیدا  انتقال در مجراها گسترده کاربرد* 

 .است ج ی  جامعه در مخصوصا

 مددی بددر اجتمدداعی ارتبدداط بددرای هدد   چهددار «ارتبدداط و زبددان»  کتددابش در میددل ژرژ

 :شمارد
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 طالعاتا کردن تر یکسان( 1 

 عمومی افکار کردن تر یکسان( 2 

 گروهی مرات  سلسله دگرگونی( 3 

 ایندان اجتمداعی ارتبداط اهد ا  تنهدا گفدت باید  لدیکن عداطفی حداالت انتقدال و اظهار( 4 

 .نیستن 

 :اجتماعی ارتباط عناصر

 -3پیدا  گیرند ه -2پیدا  فرسدتن ه -1 : است تمیز قابل ارتباط فراین  در رکن یا عنصر پنج

 .ارتباط اثر -5ارتباط وسیله -4(محتوی)  یا پ

 :ارتباط گردونه و گیرنده – فرستنده

 تداثیر فرسدتن ه بدر کده یابد  مدی امکدان گوناگون صور به پیا  گیرن ه :وارونه عمل -الف

 .خوانن  می وارونه عمل را بازگشتی تاثیر این و گذارد

 پدی تعبیدر بدا برخدی را پیدا  فرسدتن ه بر مخاط  تاثیر یعنی فراین  همین :خورد پس - 

 هدر در بلکده نیسدت سویه یک تاثیر و پیا  حرکت نیز تعبیر این در ان  ساخته مطر  خورد

 کده هسدتیم  پیدا  فرسدتن ه سدوی بده مخاطد  طدر  از حرکتدی شداه  ارتباط فراین  از لحظه

 یدا صدلهفا گیرند ه و فرسدتن ه بدین قد ر هدر. آورد پ ید  تداثر و تداثیر از دوری تواند  می خود

 نیدز نسدبت همدان بده( ابدزاری یدا انسدانی عناصدر)  باشد  داشته وجود بیشتری واسط عوامل

 .شود می بیشتری اشکال دچار خورد پس جریان تحق 

 بومراند  چدو  کده هنگامی. است فراین  همین از دیگر تعبیری باز :بومران  اثر -پ

 خدود سدوی بده رهدایی از بع  دنبو ارتعاشی اثر بر نماییم پرتا  فردی یا ه فی سوی به را

 ضدربه نیدز مدا بر است بوده سنگین دیگری بر ضربه که نسبت همان به و گردد می باز ما

 فرسددتن ه اثددر بازگشددت دادن نشددان راه در نیددز ویژگددی همددین از. سددازد مددی وارد سددخت ای

 .ان  کرده استفاده او برخود

 :ارتباط گردونه و پیام – وسیله

 گیرند ه و فرسدتن ه متقابل تاثیر پذیرش یعنی این از گذشته :آن  ودح و وسیله تاثیر -الف

 برفرایند  پیدا  انتقدال وسدیله گدذاری اثدر بدر نیدز بسدیاری مخاطد  انفعال های نظریه طرد و

 .ان  آورده میان به سخن ارتباطی

 پ ید ه یدا شدی  اولویت بر  یابن  می جای گرایی ماده چارچو  در که هایی ان یشه چنین

 .باش  نبای  چنین دیگر سوی از و نیست چنین که حالی در  دارن  تاکی  انسان بر مادی

 مدی مسدتولی انسدانی برحیدات آندان صداحبان و فندون کده اسدت هنگامی :ساالری فن - 

 .کنن  می تعیین را هستی قانون و شون 
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 از را خدود ارزش انسدان و گذارند  ارزش اشدیا  کده اسدت هنگدامی :سدروری شی  -پ

 شخصددیت فددرد یددک ماشددین مدد ل و حجددم شددرایط ایددن در. گیددرد مددی اش وسددیله یددا شددی 

 .سازن  می را او اجتماعی

 جمعی ارتباط سایل و

 مدی آورده میدان بده جمعدی ارتباط وسایل از سخن بیشتر امروز ارتباطی، وسایل بین از

 مدیالدی، سدو  هدزاره شدروع بدا اند ، انسدان لوژیدک تکندو مظهدر  که شگر  وسایلی. شود

 در وسددایل ایددن. اندد  گردیدد ه موجدد  آیندد ه سددوی بدده را جوامدد  پرتددا  جمعددی ارتبدداط ایلوسدد

 و هددا انسددان خددوی خلدد  و رفتددار در تغییددر جهددانی، فرهنگددی تکددوین تددازه، عددادات پیدد ایی

. دارند  برعهد ه شدگر  سدهمی دست دور ملل همسایگی و زمین کره ش ن کوچک باالخره

 بدا را جامعه یک پیون  میزان و خوانن  می طاتارتبا عصر را، نو عصر برخی چنانکه آن

 . خوانن  می ارتباطات زمینه در آن تحرک میزان نوین، تغییرات شگر  اف 

 جمعی ارتباط اساسی ویژگی

 در بایدد ......  و تلویریددون رادیددو، ازروزنامدده، اعددم جمعددی ارتبدداط  وسددیله هددر :گددزینش

 بده دسدت اسدت، آندان از مشدحون مدروزا دنیدای کده اطالعداتی و هدا داده از کهکشدانی میان

 مفهددو  خصدوص در. کند  مدنعکس را حدوادث تمدامی نیسدت قدادر هرگدز چدون زند  گدزینش

 دروازه.   رود مددی کددار بدده نیددز بانددان دروازه و(  فیلتددر)  صددافی چددون هددایی واژه گددزینش

 ایدادهد انبدوه در باید  کده جمعدی ارتبداط وسدایل اند رکاران دسدت تمدامی:  از عبارتن  بانان

 خبدری مجرای وارده کرده، متبلور را ها داده این از بعضی و زنن  گزینش به دست خبری

 گدزینش نحدوه براسداس و داشدته سدروکار امدر ایدن بدا همده از بیش خبری واح  یک. سازن 

 .  پذیری  می ساخت

 و ارتباطددات پددذیری سدداخت بدده« جامعدده در ارتبدداط کددارکرد سدداخت» اثددرش در *السددول

 او نظددر بدده. نمایدد  مددی اشدداره موجددودات دیگددر بددا دیدد گاه ایددن از انسددانی عددهجام تشددابه حتددی

 .دارند  مشابه روشی که دهن  می تشکیل را پیوسته هم به ای مجموعه جمعی ارتباط وسایل

 . باش  می عنصر پنج دارای و السول  الگوی نا  با مجموعه این

 نتیجه  ک ا با-5کسی چه با-4مجرا ک ا  از-3گوی  می چه-2کسی چه-1

 .آی  می فراهم ساخت نوع دو حاوی مجموعه ارتباط عناصر نهایی ترکی  از

 و تکنولددوژی شددامل کلددی  طدور بدده کدده ارتبداط تکنولوژیددک ابددزار یدا هددا سدداخت زیدر-1

 .است ارتباط کنن ه تسهیل و بخش تحق  مادی ابزار

                                                      
ًعلو ًسیاسیًوًنظریهً* ًآمریکاییًبرجسته ًدفاعًازًرسدانشمن  ًبا ًدرًعلو ًسیاسیًو ًاوًدکترایًخودًرا ًعنوانًپردازًارتباطاتًبود. ًبا الهًخود

کنگرهً"تبلیغاتًانگلستانًوًآلمانًدرًجن ًجهانیًاول"ًاخذًکرد.ًالسولًبهًتحلیلًنمادهایًارزشمن ًدرًتبلیغاتًجن ًجهانیًدو ًنیزًدرًکتابخانهً
 ایاالتًمتح هًوًدانشگاهًاستنفوردًپرداخت.ًویًم تیًنیزًبهًعنوانًیکیًازًاعضایًکمیسیونًآزادیًمطبوعاتًفعالیتًداشت.
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 ن یشدها هدا، سدازمان قدوانین، مجموعده کده غیرتکنولوژیدک عناصدر یدا هدا روساخت-2 

 سایل و سازمان همه از قبل چه آن شود می شامل را ارتباطات فرهن  کلی طور به و ها،

 یدک شد ن دولتدی. آنهاسدت بدودن خصوصدی یدا دولتدی ده  می قرار تاثیر تحت را ارتباطی

 در ارتبداطی واحد . شدود مدی منجدر عمدو  برابدر در را آن مدالی نیدازی بدی ارتباطی وسیله

 را خددود توجدده و باشدد  مددرد  هددای خواسددته دنبددال بدده صددرفا ً آنکدده جددای بدده وضددعی چنددین

 عهد ه بده را جامعده فرهنگی راهبری نقش توان  می نمای  تجاری تبلیغات پخش به معطو 

 بخدددش توسدددط تلویزیدددون مخصوصدددا ً جمعدددی ارتبددداط وسدددایل کددده هنگدددامی بدددرعکس. گیدددرد

 امکدان فریبدی مرد  حتی و جوانان غرایز تحریک سودجویی، با شون  می اداره خصوصی

 .(بخش آزار ان یشه) یاب  می ظهور و بسط

 جمعی ارتباط وسایل وظایف و رسالت

 گوندداگون اجددزای بددین همبسددتگی ایجدداد و محددیط از مراقبددت نظیددر چندد  وظددایفی السددول

 دیگددر نسددل بده نسددلی از فرهنگددی میدراث انتقددال آن در کدده محیطدی بدده پاسدد  در را، جامعده

 مقالدده در. کندد  مددی تلقددی جمعددی ارتبدداط اصددلی هددای هوظیفدد عنددوان بدده گیددرد، مددی صددورت

 وسددایل بددرای دیگددری وظددایف« جامعدده در ارتباطددات کددارکرد و سدداخت» نددا  بددا دیگددری

 :به بای  وسایل این او نظر به شمارد، برمی ارتباطی

-3محیطدی نیازهای به پاس  در جامعه یک اجزای بین همبستگی-2محیط از حراست-1

 . نماین  کمک دیگر نسل به نسلی زا اجتماعی میراث انتقال

 : شمرد بر ذیل شر  به میتوان را ارتباطی وظایف و ها نقش

 انسدانها فراغدت زمدان بدا معمدول طدور به جمعی ارتباطی وسایل: تفریحی های نقش -1

 واقعیددت، از موقددت جدد ایی موجبددات بایدد  چندد  مددواردی در رو ایددن از. نمایندد  مددی برخددورد

. سددازن  فددراهم را انسددانها سددرگرمی و اعصددا  تمدد د ندد گی،ز دشددوار لحظددات فراموشددی

 نحدوه این لیکن. هاست انسان تفنن و تفریح صرفا ً ارتباطی وسایل ازکارکرد جزئی بنابراین

 صدورت فرهنگدی مقدوالت از اسدتفاده بدا باید  هدم و اخالقدی جنبده نیدز فراغت اوقات گذران

 .گیرد

 آنهدا رسدالت. دارند  عهد ه بدر را العاطد و خبر پخش ارتباط وسایل :خبری های نقش-2

 محد ودیت بد ون و است ما دنیای وقای  و اخبار بخش آگاهی و طرفانه بی سری ، انتقال در

 .نماین  می مخابره نیاز سراسر از را اخبار مکانی

 و هددا خواسددت و هددا سددلیقه نزدیکددی جمعددی ارتبدداط وسددایل :سددازی همگددن هددای نقددش -3

 جمعدی ارتبداط وسایل ش ن وارد با شون  می موج  را معهجا یک ساکنان تمامی انتظارات

 ندوعی بده و شدون  مدی ناپذید  مجدزا و خداص هدای فرهند  و هدا فرهند  خدرده جامعه، به

 الگوهدای از هدا خواسدته و عالید  زند گی، سبک در و پذیرن  می تشابه جامعه یک ساکنان

 را روند  ایدن کازنو ون ،ش می برخوردار دهن  می آنان به جمعی ارتباط وسایل که مشابهی
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 ارتبداط وسدایل بدا جامعده برخدورد مرحلده اولدین در کده نامد ، مدی سدازی جم  یا ش ن توده

 . نیست چنین بع  مراحل در اما آی ، می پ ی  جمعی

 به بای  بلکه اطالعات، و اخبار انتقال به بای  تنها نه جمعی ارتباط وسایل :سازی آگاه-4

 انسدانها بیندی جهدان در تغییدر موجد  خود که بسردازن  نیز آن تشریح و اخبار درست تحلیل

 . سازد می فراهم را

 کنند  مدی عمدل جامعه افراد بین پلی همچون ارتباطی وسایل :اجتماعی تعل  احساس -5

 احسداس رادیدو صد ای یدا روزنامده یدک خواند ن با سازن  می آگاه کل یک به تعلقشان از و

 مشددارکت بددین مثبددت همبسددتگی فرآیندد . ایددم جامعدده جیددرزن از ای حلقدده هددم مددا کدده کنددیم مددی

 بده اجتمداعی حوادث در فردی هویت بازیابی و جمعی ارتباط وسایل از استفاده و اجتماعی

 احسداس عندوان بدا لرندر نظدر از اجتمداعی، تعل  احساس تقویت و مشترک نمادهای عنوان

 مشدترک حدس ایدن تتقوید جمعدی ارتبداط وسدایل وظایف از و است ش ه نامگذاری مشترک

 . باش  می

 جمعی ارتباط وسایل اثرات

 :افراطی های دیدگاه

 هرکدد ا  کدده خددورد مددی چشددم بدده تندد  دودیدد گاه جمعددی ارتبدداط وسددایل ازآثددار بحددث در

 :شود می منبعث ویژه اجتماعی های تجربه چنین هم و فکری خاص اززمینه

 بدرای توانند  مدی کده تن هس ق رتی چنان دارای جمعی ارتباط وسایل معتق ن که برخی-1

 . آورن  پ ی  تازه نسلی انسان تاری  در بار اولین

 .ن ارد خود مخاطبین بر چن انی تاثیر جمعی ارتباط وسایل که معتق ن  نیز برخی -2

 مدی کده هسدتن  نیرومند  بسدیار ابدزاری, ج ی  جمعی ارتباط وسایل که معتق ن  اول گروه

 مطلددو  کنتددرل چنانچدده و بددرده سددود شددگر  تدداثیری بددا شددر یددا خیددر راه در آنددان از تددوان

 .است بیشتر دو  راه در وسایل این از استفاده امکان ,باش  ن اشته وجود

 .ن ارن  خود مخاطبین بر چن انی تاثیر جمعی ارتباط وسایل که: معتق ن  دو  گروه

  روا دوران آن ا و ارتبدداطی وسددایل" سددب  دوران" ان یشددمن ان از دسددته ایددن نظددر بدده

 .است یافته پایان جمعی ارتباط وسایل به العاده خارق و جادویی اثرات اسناد و تن  عقای 

 سدود ازآن که برتری تکنولوژی رغم علی جمعی ارتباط وسایل که دارن  عقی ه ع ه این

 .مواجهن  دیگران بر اثرگذاری راه در بسیاری موان  با برن ، می

 جمعددی، ارتبدداط وسددایل کدده پددذیرفت بایدد  ,افراطددی دودیدد گاه ایددن مقابددل در :نهددایی برآیندد 

 چشددمگیری اثددرات جهدت ایددن از و هسددتن  آن عدالی معنددای بدده فرهنگدی _اجتمدداعی ابدزاری

 یدا(اول گدروه نظریده)نشناسدن  محد ودیتی هدیچ که آنچنان نه آثار این اما گذارن ، می برجای
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 ایدن تداثیر حد ود دید  باید ( دو  گدروه نظریده) نباش  شایسته را اعتنایی هیچ است ناچیز آنكه

 .هستن  ش نی تقویت یا یابن ، می مح ودیت تاثیرات این شرایطی چه در و چیست وسایل

 :اثرات سازی خنثی و جمعی ارتباط وسایل تعدد

 تداخیر دارد، اختیدار در نسدبی طور به را خبری وسایل انحصار دولت که ای جامعه در

 آن مخددتلط هددای مکانیسددم و خبددری وسددایل تعدد د شدداه  آن در کدده ای جامعدده بددا وسددایل ایددن

 هددای دیدد گاه بددا مشخصددی خبددری هددای گویندد ه انحصددار، شددرایط در .نیسددت یکددی هسددتیم

 نهایدددت در و گذارندد  مددی یکسددانی و معددین هددای کانددال از اخبددار دارندد ، وجددود مشددخص

. یابندد  مددی خبددری تفسددیر نددوع یددک و خبددر نددوع یددک حادثدده هددر مددورد در خبددری مشددتریان

 جمعددی ارتبداط وسدایل همدواره درآن کده لیبدرال جامعدده دریدک) کدازنو بیدان بده کده درحدالی

 روزنامده فدالن بدا( دولتدی وسدیله) تلویزیدون اثدرات اسدت ممکدن نیسدتن  دولت نظارت تحت

 .(شود خنثی

 :ارتباطی وسایل تاثیر کاستی و اَنگ نظریه

 بددر مطلددو  نددا ینشددان یددا اندد , ارتبدداطی وسددیله یددا فددرد کدده زمددانی اَندد  نظریدده برطبدد 

 خشددم یددا و نیشددخن  بددا آن محتددوای تمددامی و افتدد  مددی فددرد اعتمدداد آسددتانه از ,یافددت پیشددانی

 .شود می مواجه مخاط 

 قطعددی تدداثیر دارای زمددانی جمعددی ارتبدداط وسددایل نظریدده ایددن براسدداس :تکملدده نظریدده

 از ن گانینویس نظر به, کمکها این جمله از. دارن  دریافت جانبی های کمک که بود خواهن 

 انسددانها گددر  نفددس تددا کددرد یدداد مسددتقیم و شخصددی تمدداس از بایدد , مددرتن و الزارسددفل  قبیددل

 برمخاطد  تداثیر کده را خود نهایی ه  , ارتباط و نمای  جبران را گوین ه و گیرن ه فاصله 

 در تبلیغدات محتدوای تقویدت بده محدل در گفتگدوی ترتی  این به. بخش  تحق  خوبی به است

   .ام انج می جم 

 جمعدی ارتبداط وسدایل تحلیدل راه در همده از بدیش کده محققینی از یکی جانیس دی گاه از

 :تمیزن  قابل محتوی تحلیل نوع سه است، پرداخته کار به

 وجودی علل به توجه با را( باش  که صورت هر به) اثر در موجود عالیم که: عملی ـ1

 .کن  می بن ی طبقه آنان

 .کن  می بن ی طبقه آنان معنای توجه با را عالیم که: معنایی ـ2

 بند ی طبقده عالیدم مدادی ـد رواندی ویژگیهدای حسد  بدر را محتدوا کده: حامدل عالمت ـ3

   .است ش ه تکرار متن در نا  یک که دفعاتی شمارش مثال ً. میکن 

 جمعي ارتباط وسایل مزایاي

 :بع   چن  -تجری   غیر -جای  همه های آموزش -1
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 كدده اسددت معندد  بدد ین آن و اندد  بددرده بكددار "ubiquity" ترجمدده در را جددای  همدده مفهددو 

 آمدوختن انحصدار آموزشد  سدازمانها  كلد  طور به یا م رسه تنها پیشین اعصار برخال 

 ورود بدا ب ینسدان. خدورد مد  چشم به جامعه جا  همه در آموزش بلكه ن ارن ، دست در را

 و خددورد تددوان مدد  تنهددا ندده مكددان ایددن در خاندده، بدده تلویزیددون مثددل جمعدد ، ارتبدداط وسددایل

 بعد   نیدز خانده قهدوه بده تلویزیدون ورود بدا سدیاق همدان بده. آموخت توان م  بلكه خوابی ،

 نیدز ج ید  هدا  خانده قهدوه در كه صورت ب ین. شود م  افزوده اجتماع  واح  این بر تازه

 .یافت تازه آموزشنهای  دوستان، دی ار و استراحت همراه به توان م 

 و مجدرد صدرفا ً آمدوزش تلویزیدون، مخصوصدا ً الكترونید ، ارتباطات عصر به ودور با

 پدذیر صدورت آن همدراه بده و واقعیدت در آمدوختن فرآیند  بلكه بود، نخواه  واقعیت از دور

 نقشده كدودك، تخیدل بدر تكیده بدا صرفا ً جغرافیا درس در مثال ً گذشته برخال  ب ینسان. است

 ایدن آن، مرد  و محصوالت كشور، هر از بحث با بلكه شود، نم  آموخته جهان جغرافیای 

 فرآیندد  ایددن كاسددتها ویدد ئو پیدد ای  بددا. بیایدد  درس كددالس بدده كشددور آن خددود كدده هسددت امكددان

 خزانده خدود توان  م  آموزش  سازمان هر كه آنچنان. پذیرد م  بیشتر  سهولت و سرعت

 غیددر تنهددا ندده آمددوزش ایددن. باشدد  داشددته اختیددار در را ملمددوس و عیندد  هددا  دانسددتن  از ا 

 .است واقعیت همراه و كنار در و عین  بلكه است، تجری  

 نمدد  صددورت گددوش طریدد  از هددا دانسددتن  انتقددال راه از تنهددا آمددوزش عصددر، ایددن در

 هدم بدا حدس چند ین از تدوان م  تصویر ، ابزار سسس و كتابت و خط پی ای  با بلكه پذیرد،

 .  جست سود آموزش راه در

 :فرهنگ  یا موزش آ فراغت-2

 نیدداز تبدد  بدده انسددانها، خدد مت در و آیندد  بكددار درسددت  بدده جمعدد  ارتبدداط وسددایل چنانچدده

 مطلدو  و بدارور كدارا، آمد ه، در بده حاصل  ب  از افراد فراغت زمان درآین ، آنان واقعی

 .  ش  خواه 

 فراغدت زمدان در خدال  بدروز از تدوان مد  هدم الكترونید  ارتباطات عصر در بنابراین

 داشدته فرهنگد  جنبده كده قدرارداد فراغدت گدذران راه در را هدای  سرگرم  هم و مان  دور

 .باشن 

 مد  بدر در را آندان محد ودیت بد ون و ساعات تمام  در الكترونی  آموزش  وسایل لذا 

 تنهددا آموزشددی نهادهددای و موسسددات حالیكدده در همراهندد  آنددان بددا  سدداعات همدده در و گیددرد

 .خاص ساعات  در هم آن و كن  م  تسخیر را نحیاتشا سالها  از بخشی

 جمعي ارتباط وسایل معایب

 جهدات باشد ، نم  عی  ب ون كامال ً دارد كه محسنات  تمام  رغم عل  ارتباطات عصر

 مد  بیدان ادامده در داشدت خواهند  آن بدا تمداس در كودكدان كده مشدكالت  و عصر این منف 

 :گردد
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 مخصوصددا ً جمعدد ، ارتبدداط وسددایل بدده افددراد عمیدد  و وسددی  توجدده :حركددت كدداهش-1

 در ایدن و بازمانند  هرحركتد  از و بنشدینن  آن برابدر در سداعتها شدود م  موج  تلویزیون

 راه در عدامل  عندوان بده انسدانها همده بدرا  جسدم  تحدرك لدزو  بر امروزه كه است حال 

 .دارن  تأكی  سالمت تأمین

 در دارد، كده ا  كنند ه نفدوذ قد رت رغم عل  جمع  ارتباط وسایل :مفرط تأثیرپذیر -2

 دارند ، كدردن رسدوخ تدوان كمتردارند ، شد ه ساخته و ش ه پرداخته ذهن كه انسانهای  برابر

 گروهدی مورد در امر این. برخورداراست خود خاص دفاع  ها  مكانیسم از شخص زیرا

 مصد اق نكودكدا مانند  گروهی یا و دانش ب ون و سواد کم افراد خصوصا جامعه، افراد از

 متشدكل ا  پیوسدته هدم بده شدبكه فاقد  و ساده كودك مثل جامعه افراد از بسیاری ذهن. ن ارد

 طددرد یددا پددذیرش سددسس و سددنجش عقایدد ، تحلیددل رمددوز هنددوز باورهاسددت، و هددا ان یشدده از

 در حفداظ یدا پنداه هدیچ بد ون افراد این وقت  كه است رو این از. ان  بازنیافته را آنان منطق 

 سدخت  بده جهدت ایدن از و پذیرند  تدأثیر سدخت گیرند ، مد  قرار جمع  ارتباط یلوسا برابر

 .پذیر آسی 

 نهداده پدا تندوع و تعد د مرحلده به جمع  ارتباط وسایل كه زمان  از :ان یشه در تشع -3

 در افدراد گونده ایدن حسداس ذهدن بداز ایسدتن ، باز یكسان و یكنواخت فرهنگ  ارائه از و ان 

 واقعده ی  برا  توجیه ی  تا دارن  بسیار  تمایل اینان. گیرد م  قرار ا  تازه مسائل برابر

 و اسدت عقای  تنوع بر اصل صنعت  جامعه پیچی ه شرایط در كه است درحال  این و بیابن ،

 در مدذکور افدراد نتیجده در و بازیابد  را خدود راه هدا، ان یشده این خالل از خود هركس بای 

 و واقعددی اسددتنتا  و ان یشددی ن قدد رت کدده حددالی در و شددون  مدد  سددرگردان سددخت میاندده ایددن

 هددركس موضددوع، یدد  بددا  در اینكدده از و اندد  بازنیافتدده گوندداگون عقایدد  بددین از را عقالنددی

 كد ا  و كدرد باید  چده دانند  نمد  و كنند  مد  تعجد  دهد ،م  ارائده دیگر  از متمایز نظر 

 .پذیرفت یا كرد، طرد بای  را رأ 

 چدددون جمعددد  ارتبددداط وسدددایل كددده آنجدددا از :رسدددمی فرهنددد -انونقددد حدددریم بددده تعددد  -4

 مد  فراهم جامعه افراد برا  متنوع های برنامه و فیلم پخش با را جذاب  فراغت تلویزیون،

 اجبار با جامعه افراد چون و ش ه آن قربان  قانونی و رسمی نهادهای اساس  كار لذا نمای ،

 مد  روبدرو آن بدا پریشدان خیدالی و مكد ر ند ذه بدا پردازند ، م  اجتماعی وظایف انجا  به

 کشدور رسدمی فرهند  از را زیدادی افدراد اشدمهزاز موجبات توان  م  آین ه در این و شون 

 .آورد فراهم

 و جواندان خصوصدا و مختلف سنی های رده در افراد معموال ً :واقعیت و فیلم اختالط-5

 در آن كدردن پیداده صد د در ارند ،پن  مد  یكسدان واقعیدت دنیدا  بدا را فیلم دنیا  نوجوانان،

 ناپدذیر جبدران مسدائل  اطرافیانشدان و خدود بدرا  رهگدذر ایدن از گداه و آین  م  بر واقعیت

 .  آفرین  م 
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 رسدانه طرید  از برانگیدز تداثر و آور دلهدره مختلف وقای  فراگیر نمایش دیگر سوی از

 هدای جند  در مینظدا غیدر افدراد کشدتار و جنگدی جنایدات هدای صدحنه مانن  مجازی های

 بسددیار تدداثیرات موجدد  اینکدده از جدد ای روسددیه و اوکددراین اخیددر جندد  همچددون بددزر 

 همدین از تاثیرپدذیری بدا گروهدی دارد امکدان ولی ش  عمومی مخاطبان اذهان در نامطلو 

 زدگددان جند  یدا و جنگجویددان همدین جدای بدده واقد  عدالم در را خددود نمایشدی، هدای صدحنه

 .ایم بوده فرض این وضعی اثر شاه  هم باز مذکور جن  در که بیابن 

 رسانه

 ارائده کلدی تعریفدی بخدواهیم اگدر دارد، وجدود رسانه برای که متنوعی تعاریف وجود با

 اسدت رسانه برود، کاربه ارتباط برای که ایوسیله و روش ابزار، هر گفت  توان می شود

 منطقده،) مختلدف نقاط در بانیمخاط به را هاپیا  که هاییتکنولوژی صورت به را رسانه یا

 کاربرد در ،(Media) رسانه اصطال . کنیم می تعریف کنن ،می منتقل( جهان حتی و کشور

 لوهدددان، مدددک مارشدددال توسدددط بدددار اولدددین ارتبددداطی کانالهدددای بدددا رابطددده در خدددود مددد رن

 در رسدانه واژه امدا و گرفدت قدرار اسدتفاده مدورد ارتباطدات حوزه در کانادایی پردازنظریه

 بده گداه و مفدرد معندای به گاه که واژه این. شودمی محسو  ج ی ی نسبتا ً واژه فارسی زبان

( هارسدانه) Media نیدز و( رسدانه) Medium واژه بدرای معدادلی رود،می کار به جم  معنای

 .است

 هارسانه اولین

 بدده مددهادا در و غارهددا در نقاشددی را هارسددانه اولددین رینگولدد  هدداوارد مانندد  نویسددن گانی

 بدا آنهدا فرسدتادن و نامده نوشتن آن ادامه در و … و آتش دود با پیا  فرستادن مانن  مواردی

 از رسدانه گفدت تدوانمی پدس. دانن می رسانه ابت ای را( ایران در چاپار مثال برای) هاپیک

 گداهپای تلویزیدون، رادیدو، و سینما روزنامه، تا برنامه کبوتر و آتش دود از امروز تا گذشته

 .استکرده پی ا گسترش کامسیوتری هایبازی و اجتماعی هایشبکه اینترنتی، های

 ارتباطی بستر-مخاط -محتوا یا پیا -: رسانه اصلی مولفه سه

 

 ایرسانه ابزارهای با رسانه تفاوت

 صددورت بدده ایرسددانه ابددزار و رسددانه اصددطال  دو ها،نوشددته و گفتگوهددا در معمددوال ً

 روا  هدم تخصصدی هدایمتن در حتدی و نیسدت نادرسدت کدار ایدن ون  رمی کاربه متراد 

 ذهدن در کده اسدت مهدم بریم،می کاربه هم جای به را کلمه دو این که وجود این با اما. دارد

 رادیددو، اجتمدداعی، هایشددبکه روزنامدده،: باشددیم داشددته توجدده دو آن میددان تفدداوت بدده خددود،

 ایفددا را ارتبدداطی بسدتر نقددش توانند می و ن هسددت ایرسددانه ابزارهدای همگددی … و تلویزیدون

 ضددمنا ً و باشدد  داشددته وجددود نیددز( محتددوا) پیددا  کدده گیددردمی شددکل زمددانی رسددانه امددا کنندد ،
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 ابزارهدددای امدددروز، دنیدددای در کددده جددداآن از. باشدددن  پیدددا  آن دریافدددت بدددرای هدددم مخاطبدددانی

 افدراد گیرند ،می قدرار مدا اختیدار در گذشته از ترارزان و ترسری  تر،ساده بسیار ایرسانه

 حدالی در. است مهیا سادگی همین به نیز رسانه به دسترسی کنن ،می فکر اشتباه به بسیاری

 و تجربدده تددالش، بده و اسددت دشددوار کداری ای،رسددانه ابزارهدای پایدده بددر رسدانه سدداختن کده

 انتشدددار اجتمددداعی، هایشدددبکه در پدددیج یدددک سدددایت،و  یدددک داشدددتن. دارد نیددداز تخصدددص

 .نیست رسانه یک گیریشکل معنای به خود خودی به کتا ، یا مجله ت،پادکس

 گروهی هایرسانه یا جمعی هایرسانه

 گفتدده هاییرسددانه بدده( Mass Media) جمعددی رسددانه یددا گروهددی رسددانه یددا انبددوه رسددانه

 مخاطبددان از وسددیعی حجددم بدده را خددود پیددا  تواندد می هدداآن وسددیله بدده فرسددتن ه کدده شددون می

 فرسدتن ه یک) OMC یا One-to-Many ارتباط: دارد کلی ی ویژگی دو گروهی رسانه. برسان 

 سدمت از فقط) Uni-directional Communication یا سویه یک ارتباط( مخاط  زیادی تع اد با

 وجدود تقریبدا ً فعلدی دنیدای در سدویهیک ارتبداط کده گفدت تدوانمی: نکتده( گیرند ه به فرستن ه

 بدازخورد خدود مخاطبدان از …و ایمیدل پیامک، نامه، با هم لویزیونت و رادیو حتی و ن ارد

 کتدا ، روزنامده،:بده تدوانیممی بدزنیم گروهی رسانه برای هاییمثال بخواهیم اگر. گیرن می

 .کنیم اشاره… و اینترنت تلویزیون، رادیو، سینما، مجالت،

 اجتماعی هایرسانه

 بدا کده آم ند  وجدود بده ارتبداطی هایرسدانه از دیگری شکل اطالعات فناوری توسعه با

 هایرسدانه عنوان به امروزه که هاییرسانه: داشتن  تفاوت( Mass Media) جمعی هایرسانه

 کدده اسددت ایددن اجتمدداعی هایرسددانه ویژگددی. شددون می شددناخته( Social Media) یددا اجتمدداعی

 ایدددن در. ننددد کمی فدددراهم مخاطددد  و فرسدددتن ه میدددان را( تعددداملی) سدددویه دو ارتبددداط زمینددده

 دو  طدر  امدا(. فرستن ه) دارد بیشتری تسلط و ق رت رابطه، سمتًِ یک چنانهم ها،رسانه

 .بین می او با سویه دو تعامل در را خود موجود، زیرساخت علت به هم،

 دیجیتال ی رسانه

 رسددانه .اندد  کددرده اشددغال را مددا زندد گی از عظیمددی حجددم دیجیتددال هایرسددانه امددروزه

 بده مجهدز ابزارهدای کمک به تنها آن، در محتوا انتشار یا تبادل که است ای نهرسا دیجیتال

 .باش  پذیر امکان دیجیتال پردازشگر

 رسددانه دیجیتددال، فرهنگددی هددایفعالیت و هارسددانه توسددعه و سددامان هی نامددهآیین طبدد 

 شدامل کده ارتباطدات، و اطالعدات ندوین فنداوری بدر مبتندی رسدانه از اسدت عبارت دیجیتال

 .ایرسانه افزارینر  بسته- :شود می ذیل هایگونه
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 ای رایانده هدایبازی ای، رسانه افزاری نر  هایبسته مانن ) داده حاوی دیجیتال، حامل-

 هایسدرویس - (.اینترندت جهدانی شدبکه نظیر) شبکه بر مبتنی برخط رسانه- (.هاآن مانن  و

 .SMSو MMS قبیل از مخابراتی

 .بلوتوث مانن  داده تبادل ایهشبکه اشکال سایر-

 دیجیتال هایرسانه تاریخ

 را دیجیتدالی تکنولدوژ  اصدول تورنیند ، جهدانی گسسته ماشین که بود 1936 سال در

 پایدانی بدی کاغدذ  ندوار برگیرند ه در درحقیقدت آمد  بوجود که تحریر  ماشین. داد توضیح

 ذخیدره بدرا  کده کاغدذ ماشدین نای در. گشت می           باز 1800 سال به آن ای ه که بود

. کند  پداك و بخواند  بنویسد ، را اطالعدات توانسدت می نویسن ه ش ، می گرفته کار به هاداده

 مدی کدار بده هداداده بده دادن نشدانی بدرا  کده دهند ه انتقال دستگاه یک که است درحالی این

 ایددن. دکددر مددی ممکددن چددپ و راسددت قسددمت در را جددوار هددم ها نشددانه بدده دسددتیابی رفددت،

 بده مربوط مسائل توانست می بلکه بود، ریاضیاتی نوع هر با مساو  تنها نه ابت ایی ماشین

 برطدر  اسدت، شد ه ریدز  برنامده خدوبی بده کده ماشینی ساز  شبیه طری  از را ریاضی

 و راهنمدا فهرسدت ذخیره، به مربوط ها  پیشرفت به تورین  ماشین که بود گونه این. کن 

 شددکل بدده الفبددایی حددوزه در هاپیشددرفت ایددن. یافددت دسددت عدد د  و الفبددایی هددا داده پددردازش

 ادبیدات کدارتی راهنمدا  ها فهرسدت آنهدا در کده شد  منجدر هداییکاتالو  و هالیست گیر 

 سرشدمار  برا  هولریث ماشین به و ش  می مشاه ه هگل فلسفه و 1800 سال در پل ژان

 .ش  منجر 1890 سال در هاآمریکایی

 دیجیتال هایکامپیوتر

 بده اصدلی محاسدبه چهدار بدرا  شدیکارت حسدابگر از مواز  پیشرفت ع د ، حوزه در

 ا  پیشدرفته 1822 سدال دیفرانسدیلی موتورهدا . انجامید  پیشدگا  کامسیوترهدا  گیر  شکل

 ایدن داد تقلیدل متفداوت ا  معادلده بده را هاشناسدی پرتابه و مثلثات از ا  مجموعه بر زمان

 تمدامی کدردن محاسدباتی هد   بدا شد  معرفدی بعد ها که تحلیلگر  موتور که است حالی در

 ها ماشدین عد د  الفبدایى جهانشدمولى به دستیابی برا  وجود این با. گرفت شکل ها تحلیل

 تهددور  و بویددل اسددت اللی جبددر پیشددرفت جریددان دو -کددامسیوتر مسددتعار نددا  بددا -توریندد 

 کند   بده تردید  بی 1936 سال تورین  ماشین. پیوستن  می یک یگر به بای  گودل ناتمامیت

 کدده اسددت حددالی در ایددن. بددود موجددود غیددر و بلندد  بسددیار آن کاغددذ  نددوار و کددرد مددی کددار

 منزلددۀ بدده توریندد  دسددتگاه تکنیکددی جانشددین عنددوان بدده و اسددت آن مقابددل نقطدده کددامسیوتر

 از حقیقدت در کدامسیوتر. شدود می یاد آن از فضا و زمان در جویی صرفه برا  ا  معجزه

 اثبدات را بویل جبر شنن که زمانی در و بود دو  جهانی جن  برا  ضرور  وسایل جمله

 مخفددی سددرویس 1943 سددال پایددان در. بددود کددامسیوتر اولددین سدداخت حددال در زیددوز کددرد،
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 جند  در موجدود رمزهدا  از ک گشدایی اسداس بر که رسی  راه از کامسیوترهایی با بریتانیا

 .کرد می کار

 شخصی ایانهر ی توسعه

 یددددا MOSFET) فلددددز-اکسددددی  رسدددداناینیمه میدددد انیًِ اثددددرًِ ترانزیسددددتور ،1959 سددددال در

 ایدن. شد  اختدراع بدل هایآزمایشدگاه در کهن  داون و آتاال محم  توسط( MOS ترانزیستور

 کاربردهدا، از وسدیعی طیدف برای توانست می که بود جور و جم  واقعا ً ترانزیستور اولین

 هاپردازند ه ریدز توسدعه به منجر ترانزیستور این. برس  انبوه تولی  هب و ش ه سازی کوچک

 رایاندده توسددعه بدده منجددر امددر ایددن. شدد  دیجیتددال مخددابراتی مدد ارهای و حافظدده هایتراشدده ،

 .ش  دیجیتال انقال  و رایانه ریز انقال  آغاز و 1970 دهه در( PC) شخصی

   اینترنت ظهور

 بده آمریکدا دولدت کده داد تشدخیص آمریکدا دفداع وزارت مدیالدی، 1960 دهه اواخر در

 یک در دشمن اگر که ش  مطر  سوال این و است وابسته بسیار خود کامسیوتری هایشبکه

 افتاد؟ خواه  اتفاقی چه برسان  آسی  آنها ملی کامسیوتری هایشبکه به ایهسته حمله

 کده کدرد طراحدی را بدزر  هایشدبکه از ج ید  ندوع یدک آمریکا دفاع وزارت بنابراین

. دهد  ادامده خدود کار به توانست می هم باز افتاد می کار از آن هایبخش از یکی اگر حتی

 بده یدا ارتبداطی قدوانین از ایمجموعده داد مدی ارتباط هم به را عظیم شبکه این کل که آنچه

 TCP/IP قوانین از که ایشبکه هر اصوال ً. نامی ن  TCP/IP آنرا که بود «پروتکل» اصطال 

 ارتبداط کند  مدی کدار TCP/IP قدوانین بدا هدم آن کده دیگدری شدبکه هر با توان می کن  استفاده

 قدوانین از آن داخدل کدوچکتر هایشدبکه از یدک هر که بزرگی شبکه در اگر و کن  برقرار

TCP/IP ادامده خدود کدار بده شدبکه مدابقی بیافتد ، کدار از کوچدک شدبکه یدک کنن می استفاده 

 .داد خواه 

 سدال چند ین از پدس پدروژه ایدن نتیجه و کرد کار به آغاز 1967 سال در آریانت پروژه

 تمدامی و گردید ه غیرنظدامی صدورت بده اکنون که است کنونی اینترنت جهانی شبکه همان

 .است داده قرار خود پوشش تحت را گیتی عرصه

 جنددد  رونددد  در پیشدددرفته و دیجیتدددالی هدددای رسدددانه تددداثیر شددداه  آن بدددارز ی نمونددده در

 انجدا  بمنظدور پیشدرفته پهسادهدای هد ایت برای گسترده ی استفاده. هستیم روسیه با اوکراین

 جنگددی تجهیددزات بکددارگیری همچنددین و نظددامی تهدداجم و شناسددایی مختلددف هددای ماموریددت

 قابددل وضددو  بدده کددارزار ایددن در دارندد  را ای مدداهواره امددوا  از اسددتفاده قابلیددت کدده مد رن

 .است بوده مشاه 

 فعدددال اینترنتدددی هایپایانددده وجدددود بددده تدددوان مدددی اسدددتناد، قابدددل و بدددارز هدددای هنمونددد از

 .کرد اشاره اوکراین در استارلینک
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 اینترنتدی پایانه هزار ۵ کم دست اوکراین، رسمی مقامات تائی  و یافته انتشار اسناد بنابر

 بده دسترسدی و هستن  فعال اوکراین در حاضر حال در ایکس اسسیس شرکت «استارلینک»

 .است العاده فوق ها پایانه این طری  از پرسرعت اینترنت

 از تدوییتر در اوکدراین وزیدر نخسدت معداون فد ورو ، میخائیدل درخواسدت اعدال  بنابر

 اینترندددت اتصدددال برقدددراری بدددرای نیددداز مدددورد هدددایترمینال ارسدددال بدددرای ماسدددک ایدددالن

 پاسد  درخواسدت ایدن به «ایکس اسسیس» شرکت مالک اوکراین، به استارلینک ایماهواره

 در اضددطراری اوضدداع بدد لیل را اسددتارلینک ای مدداهواره اینترنتددی هددای پایاندده و داد مثبددت

 سددرویس کدده کددرد اعددال  ماسددک کوتدداه زمددانی در و. کددرد ارسددال کشددور ایددن بدده اوکددراین

 بدرای بیشدتری هدایترمینال زودی بده و اسدت شد ه فعدال کشدور ایدن در استارلینک اینترنت

 .ش  خواه  ارسال هاآن

 در اجتمداعی هدای شدبکه و اینترنت خصوصا و دیجیتال های رسانه تاثیر بررسی برای

 ممکددن زمددان تددرین کوتدداه در اینترنتددی ارتبدداطی هددای پایاندده ایددن ایجدداد اوکددراین، بحددران

 بدر و داد ندا  ها رسانه جهانی جن  را توان می متع د و متنوع بسیار های استفاده بمنظور

 .  گذاشت صحه مکانی و زمانی ی برهه این در آن ضرورت و اهمیت

   دیجیتال هایرسانه صنعت

 دیجیتال و آنالو  دوربین -

 اسدت کدرده شدایانی کمدک سدازی فیلم صنعت به که طور همان هادوربین ش ن دیجیتالی

 را تاثیرگدذاری و شدگر  بسدیار کاربردی های استفاده نیز ها جن  مثل بحرانی مواق  در

 بده هدا جند  ایدا  تلد  های واقعیت ضبط و ثبت ها، دوربین این از استفاده با که چرا. دارد

 مید ان در مبدارز نیروهدای کده بشدری ض  جنگی جنایات اصال یا و جنگی مستن ات عنوان

 .است امکانسذیر دهن ، می انجا  نبرد های

 آنددالو ، هددایآوری فددن سددایر و جمعددی هایرسددانه در چدداپی، هایرسددانه بددا مقایسدده در

 بدده منجددر دیجیتددال هایرسددانه کیفیددت ایددن. اسددت آسددان اصددال  و اشددتراک ذخیددره، کسددی،

 آمددوزش، نشددر، نگدداری، روزنامدده ویددژه بدده صددنای ، از بسددیاری در چشددمگیری تغییددرات

 کمدی کده اسدت گسترده چنان تغییرات این کلی تأثیر. است ش ه موسیقی تجارت و سرگرمی

 بدده آنددالو  دوربددین از انتقددال ، فددیلم سدداخت رد مثددال، عنددوان بدده. اسددت دشددوار آن کددردن

 هددالیوود بددرای اقتصددادی مزایددای انتقددال ایددن. اسدت کامددل مثددال یددک تقریبددا ً دیجیتددال دوربدین

 فدیلم بده بداال کیفیدت بدا دیجیتدالی هدایجلوه افزودن امکان و کن  می تر آسان را توزی . دارد

 هدالیوود در انیمیشن صنای  و نالو آ ویژههای جلوه بر حال، عین در. کن  می فراهم را ها

 .است گذاشته تأثیر

 چاپی ی روزنامه افول
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 بدده' دالر میلیددارد 60' از چدداپی روزنامدده تبلیغددات درآمدد  ،2015 و 2000 سددالهای بددین

 انتشددار روزهددای تددرین محبددو  از یكددی حتددی.اسددت یافتدده کدداهش' دالر میلیددارد 20' تقریبددا

   .است بوده 1945 سال از تیراژ درص ی 9 كاهش شاه  یكشنبه، یعنی هاروزنامه

 و مکدان زمدان، بعد  در هدم که ای رسانه پیشرفته تجهیزات ساخت با و م رن دنیای در

 و ن ارند  جدایی دیگدر سدنتی مکتدو  هدای رسانه است، گسترده و سری  بسیار فراگیری هم

 بشدر امدروز یزن گ برای مختلف، های قال  در که هستن  اینترنتی دیجیتال های رسانه این

 .کنن  می ارائه را خ ماتی مختلف های بسته

 در شددغل هددزاران رفددتن دسددت از بدده منجددر دیجیتددال هایرسددانه نگدداری، روزنامدده در

 ظهددور امددا. اسددت شدد ه بددزر  هایروزنامدده از بسددیاری ورشکسددتگی و چدداپی هایرسددانه

. اسدت شد ه ج ید  تخصدص و شدغل هدزاران ایجداد باعدث همچندین دیجیتدال نگاری روزنامه

 هددایکتا  و شددود مددی کتددا  صددنعت تغییددر باعددث خددود انتشددار و الکترونیکددی هددایکتا 

 متوسددطه و ابتدد ایی آمددوزش در تغییددر حددال در رسددانه درسددی هایبرنامدده سددایر و دیجیتددال

 .هستن 

 دیجیتال هایرسانه هایویژگی

 .انتشار دامنه وسعت و سرعت-

 (.یاستمسر تکثیر /اینترنت) آسان نشر بستر-

 کتدا ، جلد  صد  چند  حداوی ای رسدانه چند  افزارهدای ندر ) محتدوا باالی حجم و تنوع-

 (.ای رایانه هایبازی/  … و جستجو قابلیت با صوت و فیلم ساعت ده چن 

 ...(. /مجازی اجتماعات/  ای رایانه هایبازی) محصوالت بودن تعاملی و جذابیت-

 .ارتباطات بودن مرز ب ون-

 یدددک صددداح  تدددوان، مدددی ای هزینددده انددد ک بدددا) دسترسدددی و تولیددد  بدددودن هزینددده کدددم-

 (.کرد تکثیر توان می را اثر یک از نسخه هزاران یا و ش  المللی بین خبرگزاری

 .مخاطبین متنوع و وسی  طیف-

 اَبَررسانه

 بددرای فراگیدر و کلددی اسدت اصددطالحی (Hypermedia) ابررسدانه ارتباطددات، فرهند  در

 و تعداملی هایرسدانه تمدایز وجده بودنابررسدانه. رسدانه یدک نبدود تعداملی میدزان توصیف

 واقدد  در هاابررسددانه. اسددت...(  و مجلدده روزنامدده،) نوشددتاری سددنتی هایرسددانه از مدد رن

 و محتدوا الکترونیکدی ذخیدره ابزارهدای از و هسدتن ، نوشدتار و صد ا، تصدویر، از ایآمیزه

 .برخوردارن  آنها بازیافت امکان از همچنین

 اطالعدات حداوی گدره دو دارای تواند می خود شکل ترینساده در ایابررسانه نظا  یک

 شون می متصل یک یگر به واح ی پیون  طری  از که باش 
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 تعبیده توان می ایواژه کلی  متن، درون در. آن درباره توصیفی متنی و عکس یک مانن 

 طرید  از تدوانمی واژه کلید  انتخدا  از پدس. کند  برقدرار عکدس بدا را مدتن ارتباط تا شود

 .کرد مشاه ه و بازیابی را عکس ش هتعریف پیش از پیون 

 از دیگددری ترکید  هددر یدا ویدد یو صدوت، تصددویر، اجتمداع رسددانه فدوق ترکیبددی، رسدانه

 محدیط یدک سداختن فدراهم منظدور به رسانهفوق اطالعات بازیابی و سازیذخیره ابزارهای

( الفبدایی لیسدت مانن ) عناوین ترتیبی یافتن جای به توان ب کاربر آن در که آموزشی و کاری

ًَ  .شودمی طراحی نمای ، برقرار پیون  و ارتباط آنها بین مستقیما

 درجسدتجوی بتواند  کداربر کده شدون می داده ارتبداط هدم بده نحوی به رسانه فوق عناوین

 .برود دیگر مربوط موضوع به موضوع یک از اطالعات،

 موزیددک، فددیلم، اگددر و اسددت مددتن فددوق محصددول باشددن ، مددتن شددکل بدده اطالعددات اگددر

 .شون می نامی ه رسانه ابر بگیرن ، جای آن در نیز دیگری یاعناصر متحرک تصویر

 رایانده علدو  صدحنه در یکباره به ها،فناوری و مفاهیم اغل  نظیر نیز ایابررسانه نظا 

 ابدرمتن از اسدتفاده و یفتوصد بدرای بسدیاری هدایتالش ،۱۹۶۰ دهده از. اسدت نشد ه ظاهر

 .گرفت صورت

 رایانده بداالی پدردازش ق رت از استفاده بودن ، آن انتظار در ایابررسانه هاینظا  آنچه

 و رشد  سدرعت بده اخیدر هایسدال در کده بود متن و تصویر، صوت، ارائه و ترکی  برای

 .است یافته گسترش

 عندوان بدا خدود سدخنرانی در علمدی-تخیلدی هایداسدتان نویسن ه ولز. جی.اچ ،۱۹۳۶ در

 در و اطالعدات از انبوهی با منطقی رویارویی در بشر ناتوانی به «جهانی دایرةالمعار »

 از تصدویری مشدکل، ایدن رف  برای وی. کرد اشاره نیاز مورد آثار به دسترسی ع   نتیجه

 دسدترس در جدا هر در توان می راحتی به و شودمی روزآم  دائما ً که جهانی المعارفیدایره

 را خددود و پرداخددت موضددوع ایددن مطلدد  ضددرورت بدده تنهددا ولددز. نمددود ارائدده گیددرد، قددرار

 .نکرد آن انجا  چگونگی فنی جزئیات درگیر

 هد   کده هستن  جمعی هایرسانه مجموعه از عناصری مطبوعات یا خبری هایرسانه

 شددامل مددوارد ایددن. باشدد می مددرد  از هدد   جامعدده یددا مددرد  عمددو  بدده اخبددار ارائدده هدداآن

 و ،(تلویزیددون و رادیددو) برادکاسددت اخبددار ،(خبددری هایمجلدده روزنامدده،) چدداپی هایرسددانه

 (.غیره و خبری، هایوبال  آنالین، هایروزنامه) اینترنت اخیرا ً

 (تلویزیون رادیو) برادکاست

 از شددماری بددرای( هابرنامدده) ویدد ئویی و صددوتی هایسددیگنال پخددش بددا هارسددانه ایددن

 هسدتن  بدزر  گدروه یدک بده متعلد  که"( بینن گان" یا" شنون گان" از اعم) کنن گان دریافت

 .کنن  می محتوا تولی 

 روزنامه
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 نشددریه خدداص، طوربدده و) مصددر  یکبددار و وزن سددبک بسددیار نشددریه یددک روزنامدده

 .شودمی چاپ روزنامه کاغذ نا  به هزینه کم کاغذهای روی بر معموال ً و است،( ایدوره
 

 ای رسانه نبرد و ایناوکر جنگ

 بددرای ته یدد ی را خددود مرزهددای بدده ندداتو گسددترش طددر  ایددن بدده1997 سددال از روسددیه

 بددرای نظددامی ائددتال  بدده پیوسددتن قددانونی ممنوعیددت خواسددتار و دانسددته کشددور ایددن امنیددت

 نگداه از کده موضدوعی .بدود شد ه غدر  و(روسیه) شوروی بین قبلی توافقات طب  اوکراین

 اروپدا اتحادیده و نداتو بده پیوسدتن جهدت در اوکدراین و نشد  گرفتده ج ی غر  توسط مسکو

 .بود ش ه نزدیک موضوع این به و برداشته ق  

 و تدنش با قبل ها سال از که اوکراین شرقی مرزهای تا ش  موج  اوکراین اق امات این

 خلدد  جمهددوری و دونتسددک خلدد  جمهددوری آنهددا طددی و بددود مواجدده داخلددی هددای درگیددری

 دچار مرکزی حکومت با منطقه این در دونباس منطقه در خودخوان ه کشور دو لوهانسک،

 شد ه مسدکو سدوی از شد ن شدناخته رسمیت به و یف کی از ج ایی خواستار و ش ه اختال 

 .گیرن  قرار اوکراین تنبیه برای روسیه توجه مورد بودن ،

 هددای وریجمهد در هدا سددرکو  افدزایش و روسدیه و اوکددراین بدین تدنش تشدد ی  دنبدال بده

 از اسددتفاده مجددوز پددوتین بدده آرا اتفدداق بدده روسددیه ف راسددیون شددورای لوهانسددک و دونتسددک

 اسدفن ماه 5) فوریده ۲۴ در و کدرد صدادر را روسدیه مرزهدای از خدار  در نظدامی نیروی

 بدا .کدرد اعال  را اوکراین شرق و کشور این غر  در نظامی عملیات آغاز پوتین ،(گذشته

 را آن آمدادگی قبدل هدا مد ت از غدر  گویدا کده اتفداقی و اوکدراین و روسدیه بین جن  آغاز

 رسدانه جند  ایجداد بدا رو پدیش نیروهدای عندوان به را خود نقش غربی های رسانه داشت،

 .گرفتن  دست در قبلی تجربیات به توجه با را جهانی عمومی افکار م یریت ای،

 مطبوعدددات، از اعدددم هارسدددانه ظرفیدددت و تدددوان از اسدددتفاده معندددی بددده ایرسدددانه جنددد 

 منظددور بدده مجددازی رسددان پیددا  هددای شددبکه و اینترنددت تلویزیددون، رادیددو، هددا،خبرگزاری

 و آرا  جنگدی خدونریزی، بد ون جنگدی ای،رسدانه جند .رقباست تضعیف و اه ا  پیشبرد

 دوربدین لندز و هدا تلویزیدون رادیوهدا، ها،روزنامه صفحات بر که جنگی شود می تلقی نر 

 علیده ای رسدانه و خبدری بمبداران شد ی ترین آن طدی و دارد جریان همراه  های نتلف  و ها

 .گیرد می صورت دشمن و رقی 

 مندداف  راسدتای در تدداز و تاخدت محددل را رسدانه و اینترنددت عرصده سددلطه نظدا  همدواره

 و امکاندات بدرآورد و نیداز مورد های زیرساخت ایجاد با منظور همین به و داده قرار خود

 اهدد ا  بددا همزمددان و سددازد مددی فددراهم نظددر مددورد زمددان بددرای را زمیندده سددانیان مندداب 

 ایددن در  را خددود فعالیددت نیددز ای رسددانه هددای شددبکه هددا، دولددت نظددامی سیاسددی، اقتصددادی،

 .کنن  می آغاز زیرپوستی بصورت و راستا
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 تروریسدتی گروههدای سایر و داعش تروریستی گروه تهاجم جریان در که هست یادمان

 گدروه ایدن ابتد ا رسدانه، عنصدر از گیری بهره با غربی های رسانه      عراق و هسوری به

 و خبرهددا اقسددا  و انددواع انتشددار بددا سددسس و داده نشددان سددوریه مددرد  را تروریسددتی هددای

... و هدا کدودک مهد      و مد ارس بده حمله تا مرد  به شیمیایی حمله از (ساختگی) تصاویر

 افکدار مید انی، هدایعملیات همراهی با و تهییج سوریه تدول علیه را جهانی عمومی افکار

 .کردن  می ه ایت سوریه قانونی دولت علیه را عمومی

 هدای رسدانه کده بدود فدراوان و زیداد آنقد ر جند  این جریان در کذ  اخبار انتشار حجم

 را اخبدار ازاین زیادی بخش بودن درو  تا کردن  می تالش چق ر هر نیز آزاد و طر  بی

 درجده در زیدرا شد ن ، نمدی مدوق عمدل در دهند  نشدان وگوهدا گفت و وفیلم عکس نتشارا با

 تاثیرگذاری میزان دیگر وازسوی نبودن  رقی  های رسانه با مقایسه قابل کمی نظر از اول

 .بود کمتر آنها

 یددک علیدده نظددامی حملدده گوندده هددر و گددذرد مددی اوکددراین جندد  از کدده روزی چندد  طددی

 ولدی شدود، مدی تلقدی محکدو  و غلط غیرنظامیان کشتار و نبوده ی هپسن  دلیلی هر به کشور

 شدرایط در غربدی هدای رسدانه و شدون  مدی منتشدر جن  این از مختلف خبرهای از موجی

 دسدت در را رسدانی اطدالع در پیشدتازی آنها، کردن مح ود با و روسی های رسانه ضعف

 افکدار خدورد بده خدود الی سد اسداس بدر را جند  اخبدار عمدومی افکار م یریت با و گرفته

 .دهن  می عمومی

 رواندی عملیدات ایدن و است گسترده و وسی  چنان اوکراین از درحمایت اخبار این حجم

 رسدانه و روس مسدهوالن از صد ایی تقریبدا تدا ش ه موج  که کرده نفوذ ح ی به ایی رسانه

 روسدیه لیدهع و اوکدراین خ مت در رسانه عرصه و نرس  جهانیان گوش به کشور این های

 آشدنایی کده کشدور ایدن جمهدوری رئدیس شدخص داری مید ان بدا اوکدراین دولت بویژه. باش 

 خدود نفد  بده را ایدی رسدانه نبدرد دارد، را آنهدا از  اسدتفاده نحدوه و رسدانه اهمیت به زیادی

  روز چند  هدر کده کند  مدی وارد مسدکو بدر زیدادی روانی و روحی فشار و داده تغییر چنان

 میزبددان کانددادا در غددر  تددا اسددترالیا در جهددان شددرق از کشددور یددک رلمددانپا در بددار یددک

 و تصدددمیمات هدددا پارلمدددان ایدددن هدددا، سدددخنرانی آن از بعددد  و بدددوده وی مجدددازی سدددخنرانی

 .کنن  می وض  روسیه علیه را مصوباتی

 اوکدراین بده حمدالت از خبرهدایی و تصاویر م ا  بصورت ای رسانه جن  تاکتیک این

 کده اند  گرفتده اختیدار در را جند  این باره در خبررسانی کنترل چنان آن و کنن  می پخش

 غربدی هدای رسدانه دریچده جهدانی عمدومی افکار برای جن ، این سمت به باز دریچه تنها

 ، تصداویر هدا، گدزارش و کنند  مدی اسدتفاده نیدز خبرنگدار شدهرون  ابدزار از حتی آنها.است

 تد وین بدا و ویدرایش بدا و کدرده منتشدر ودخد صدفحات در را شدهرون ان اطالعات و ها فیلم

 .کنن  می مهیا مخاطبان بیشتر پذیرش و آنان فعالیت برای را فضا ای، حرفه
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 غیدر عام انده و جمعدی کشدتار عنداوین بدا اخیدر روز چند  طدی ای رسدانه فشدارهای این

 ش ه عمومی افکار تهییج موج  جنگی جنایات ارتکا  و جمعی گورهای کشف و نظامیان

 بوچدا، در غیرنظامیدان کشدتار بدا مدرتبط اتهامدات تما  رد ضمن روسیه خود تا ش  عثبا و

 .کن  برگزار فوری جلسه رابطه این در که بخواه  متح  ملل سازمان امنیت شورای از

 و تصداویر تما  که کرد اعال  خود تلگرامی کانال در ای بیانیه در روسیه دفاع وزارت

 در روسددیه نیروهددای بدده منتسدد  را جنایددات برخددی فیِدد کددی رژیددم توسددط کدده ویدد ئوهایی

 در: کددرد تاکید  وزارتخانده ایددن .اسدت دیگدر کنندد ه تحریدک حرکدت یددک داند ، مدی «بوچدا»

 سداکنان از نفدر یدک حتدی بدود، روسیه مسلح نیروهای کنترل تحت شهر این که م تی طول

 هددای کمددک تُددن ۴۵۲ روسددیه نظامیددان. نبردندد  رنددج آمیددزی خشددونت اقدد ا  هددیچ از محلددی

 .ان  کرده توزی  و تحویل یف کی منطقه در غیرنظامیان بین را بشردوستانه

 روس مسدلح نیروهدای کنتدرل تحدت شدهر کده زمانی تا روسیه، دفاع وزارت بیانیه طب 

 هدای تلفن از و کرده تردد شهر اطرا  در آزادانه بوچا محلی مرد  آن، از پس حتی و بود

 .کردن  می استفاده همراه

 حد ود را تداکنون اوکدراین جند  قربانیدان آمدار ملدل سدازمان حالیکده در دیگر ویس از

 .کنن  می نفراعال  هزاران را آن تع اد غربی های رسانه است، کرده برآورد نفر۳۵۰۰

 بدداال حدد ی بدده اوکددراین جندد  بدداره در اختالفددات و واقعددی غیددر و واقعددی اخبددار انتشددار

 و جعلدی طدورکلی بده جند  ایدن کده هسدتن  ضوعمو این پراکن ن درحال گروهی که گرفته

 بده آن ابعاد نمایش در غربی هایرسانه اینکه یا و است خبری هایرسانه پرداخته و ساخته

 .کنن می اغراق ش ت

 شد ن کشته از ساختگی هایداستان که گذاشته اشتراک به تصاویری روس دیسلمات یک

 .ده می نشان را روسیه حمله طی در اوکراین در خبرنگار یک

 اوکدراین در نده نبدرد اصدلی مید ان کده باشی  همکاران،آگاه. کنیم جعل چطور:"نوشته او

 ."  کنن می منتشر اصلی جریان هایرسانه که است جعلی واخبار هادرو  در بلکه

 شد ه مد عی غربدی هدای رسدانه و شد ه کشدی ه هم روسیه داخل به حتی روانی جن  این

 ایدن جمهدوری رئدیس بده جند  بداره در درسدتی اطالعدات روسیه ارتش های ژنرال که ان 

 سددربازان همچنددین. ندد ارد قددرار جندد  هددای واقعیددت جریددان در پددوتین و دهندد  نمددی کشددور

 .شون  می اعزا  جن  به هایشان خانواده و خود اطالع ب ون روس

 مدن ندوه:"اسدت آمد ه روس سدرباز یدک بزر  مادر از نقل به ها رسانه این از یکی در

. گدرددبرمی خانده بده زودی بده و اسدت اوکدراین و بالروس مرز در گفت پیامش آخرین در

 کدرده تصدور را چیزهدا بد ترین ذهدنش در و نشدنی ه اشندوه از دیگری خبر زمان آن از اما

 شدوخی' گفدتم.نکدرده تدرک[ را روسدیه] او گفتند  آنهدا و زد  زند  اشنظدامی واح  به.است

 را گوشدی' هسدتن ؟ کجدا سربازانتان دانی نمی خودتان .زد زن  من به بالروس از کنی ؟می

 ."ن ادن  را تلفنم جوا  دیگر و گذاشتن 
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 مددوثر تبلیغدداتی پروپاگاندد ای و تبلیغددات بددرای هددم اوکددراین دولددت حتددی رابطدده ایددن در

" بداش خدودت[ گمشد ه] دنبدال"ندا  بدا کمدک و رسانیاطالع خط یک .است داشته را خودش

 عکدس کده افتداده راه خدط ایدن مدوازات بده تلگرا  کانال یک .است افتاده راه اوکراین توسط

 روس نگددران هددایخانواده از و شددودمی منتشددر آن در روسددی اسددرای و هددازخمی و کشددته

 .باشن  تماس در که خواه می

 روسدی مدادران از اوکدراین کشور وزارت فیسبوک صفحه در ش ه منتشر بروشور یک

 داده، دسدتورالعمل و توضدیح آنهدا بده و. ببرند  را خود پسران بیاین  و بگیرن  تماس خواسته

 .بکنن  بای  چه

 هدا ژندرال و سدربازان نده اتفاقات جلودار و گر جلوه اوکراین جن  در هست که هرچه

 جند  در کنند ه تعیدین و مهدم عنصدر یدک عندوان بده کده موضدوعی هسدتن ، ها رسانه بلکه

 قدرار ها دولت توجه مورد بای  مهم این و گرفت خواه  قرار بیشتر استفاده مورد آین ه های

 .گیرد

 بدین هدای جند  در هدا رسدانه نقدش بداره در کده ای مطالعده در فرانسدوی *بودریار ژان

 نقدش: اسدت نوشدته بداره ایدن در داده انجدا ( عدراق بده آمریکدا حملده:مدوردی مطالعده)المللی

 های رسانه نقش تالقی در اهمیت این. است اهمیت حائز جن  بازنمایی نحوه در ها رسانه

. شددود مددی مضدداعف م رنیسددم پسددت چددارچو  در و المللددی بددین هددای جندد  در المللددی بددین

 پسدت رویکدرد در اسداس این بر .شون  می وقای  می ان و مخاط  بین حائل ها رسانه زیرا

  ،شدون مدی قلمد اد برسداخته امدری همچون جن  قبیل از سیاسی های واقعیت م رنیستی،

 بده رسدانه و کند  مدی پید ا تکدوین مختلدف شدرایط اقتضدای بده واقعیدت، ایدن کده ای گونده به

 .کن  می پی ا فراوانی اهمیت سیاسی واقعیت بازنمایی برای ای عرصه عنوان

: از بودنددد  عبدددارت جنددد  شدددروع از پدددیش آمریکدددا رواندددی اقددد امات اسددداس، ایدددن بدددر

 رواندی-تبلیغداتی ه ایت دشمن، علیه رتنف بسیج عراق، ته ی  نمایی بزر  و تصویرسازی

 طدی امریکدا تبلیغداتی و رواندی عملیدات. نمدادین اقد امات بدا عمدومی افکدار ساختن همراه و

 رهبدری اه ا  طر ، دو افزارهای جن  و نیروها کیفیت و کمیت:از بودن  عبارت جن 

 .گیری غافل و طر  دو نظامی

 کددامال تددر، گسددترده شددکل بدده کددرایناو جندد  در هددا آن از بددرداری بهددره کدده الگوهددایی

 .است مشهود

 اوکراین و روسیه جنگ در رسانه حاکمیت

 نظدامی و سیاسدی صداحبنظران و کارشناسدان برخدی خصوصدا و جامعده افراد از طیفی

 دارند  را خودشدان غالد  روایدت بحبوحده، این در غربی های رسانه که هستن  باور این بر

                                                      
پردازًپسام رنیتهًاست.ًاوًاست اللًترینًنظریهپردازًپسام رنیتهًوًپساساختارگراییًاست.ًویًمعروفترینًوًجنجالیشناس،ًفیلسو ًوًنظریهجامعهً*

 ان .سازی(ًواردًش ههایًاطالعاتیًوًارتباطاتیًاشباعًش هًوًبهًعصرًوانماییً)شبیهکن ًکهًجوام ًپسام رنًازًتکنولوژیمی
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 توسدعه و تجاوز اشغالگری، به متهم روسیه که کنن  می روایت ای شیوه به خاطر همین به

 مختلدف مناط  در هم هایی پیشروی و دارد باالیی نظامی ق رت روسیه اگرچه. شود طلبی

 و اوکددراین ای رسددانه و روانددی جندد  بددا هددا تحددریم بددر عددالوه روسددیه امددا داشددت اوکددراین

 اتحادیده و آمریکدا ایهد تحدریم بدر روسدیه کنیم فرض اگر که است ش ه مواجه هم ها غربی

 !  دارد وجود روسیه شکست امکان ای، رسانه و روانی جن  در اما آی  فائ  اروپا

 نظدامی م اخلده اوکدراین و روسدیه جند  در مسدتقیم صدورت بده اروپا و آمریکا شای  و

 دولدت نمدایی مظلدو  و اوکرایندی سدربازان روحیده تقویدت بدرای آنهدا های رسانه اما نکنن ،

 در فعاالنده روسیه، دولت دادن جلوه ستمکار و روسی سربازان روحیه ضعیفت و اوکراین

 چشددم جهددان، هددای رسددانه در آن توزیدد  و درو  محتددوای و آمددار تولیدد  بددا و هسددتن  صددحنه

 و منفدور را روسدیه ای رسانه ترفن های با و ان  دوخته جن  این به را ها دولت و ها ملت

 فلسدطینی مبدارز دختدر فیلم و عکس مثال طور هب دهن ، می جلوه جن  این خورده شکست

 آن نفدر هدا میلیدون که کردن  منتشر اوکراینی مبارز دختر عنوان به مجازی صفحات در را

 سدنگین تلفدات از کده آمداری یا و کردن  هم ردی ابراز اوکراین با و کردن  الیک را عکس

 کشدته ۴۹۸ را آن وسدیهر بعد ا کده کردند  اعدال  هدا رسدانه در کشدته هدزار ۹ حد  تا روسیه

 همده را اخبدار ایدن کده اسدت ح ی به غر  های رسانه گذاری تاثیر ش ت این و کرد اعال 

 منتشدر مجدازی صدفحات در و بداور را اخبدار ایدن زیدادی کداربران و پذیرند  می راحتی به

 .کنن  می

 روز سده از بیش اوکراین روسیه، نظامی ق رت این با کرد نمی باور کسی شای  هرچن 

 ولدودیمیر چدون امدا شود می روسیه تسلیم و پذیرد می را روسیه شروط زود و بیاورد دوا 

 خدوبی بده را جند  در رسدانه ابدزار از اسدتفاده مهارت اوکراین جمهوری رئیس زلنسکی،

 اروپدا و آمریکدا پشتیبانی و همراهی با و ای رسانه ترفن های و ها درو  همین با دان ، می

 تدداکنون و کندد  حفددظ هددا روس برابددر در را اوکراینددی نیروهددای ومددتمقا توانسددته تدداکنون

 .نسذیرد را جن  به دادن پایان برای روسیه شروط

 شد ه تحدریم افتخدار بدا مختلدف کشورهای و المللی بین نهادهای سوی از روسیه بنابراین

 نمداد عندوان بده هدم اوکدراین و شدود مدی معرفدی الملدل بدین صدحنه در اشغالگر عنوان به و

 بده تدوان مدی را ایدن کده گردد می معرفی متجاوز و اشغالگر برای در ایستادگی و مقاومت

 .آورد شمار به م رن های رسانه مهم و تاثیرگذار بسیار کارکرد عنوان

 مندزوی و منفدور کده اسدت متصدور توطهده ایدن کده هسدتن  بداور ایدن بدر هدم برخدی البته

 کده اسدت آسدیا در روسیه هیمنه شکستن ایبر آمریکا ش ه تعیین پیش از نقشه روسیه کردن

 .است بوده موف  هم ح ی تا

 گری نظاره نه و اوکراین جن  در اجتماعی های شبکه آفرینی نقش

 خدودش مشدابه های نمونه با که است عجیبی تحوالت روسیه و اوکراین بحران تحوالت

 مدی تلقدی مهدم پ ید ه ایدن عدا  مخاطد  بدرای و دارد ج ید ی ماهیدت جن  این. است متمایز
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 سده از پدس مدرد  مجد د نگراندی و است سرد جن  جهان دوباره بازسازی جن  این. شود

   .است شوروی دوباره احیای بر ناظر سرد، جن  اتما  از دهه

 و بند ی دسته و جن  موضوع مخالفان و موافقان آرایی صف ها، دولت بین بن ی دسته

 کدرده ایجداد جهدان مدرد  برای هایی غهدغ  و نگرانی نوعی درگیری، طرفین بین یارکشی

 .است

 اوکراین جن  در اجتماعی های شبکه ای حاشیه نقش ع  

 پید ا خاتمده دموکراتیدک لیبدرال کشدورهای و اروپدا در جند  طوالنی بسیار م ت برای

 و اختالفدات سداز زمینده و مسدلح صدلح و سدرد جند  مجد د آغازکنند ه جن  این. بود کرده

 ایدی منطقده ترتیبدات و تدوازن بدر جند  ایدن راهبدردی اثدرات و  هشد قداره ایدن در درگیری

 هددای شددبکه عیددار تمددا  آفرینددی نقددش شدداه  ایددی رسددانه پوشددش در. اسددت انکددار غیرقابددل

 .  هستیم ای منطقه یا فراملی ملی، های حوزه در اجتماعی

 شداه  گذشدته در. کنند  آفریندی نقش ح  این در اجتماعی های رسانه رفت نمی انتظار لذ

 هدای رسدانه ایدن خدود االن اما. داشتن  ایی حاشیه نقش عموما اجتماعی های شبکه که بودیم

 تعبیدر بده. ن ارند  ای حاشدیه نقش فقط و ان  ش ه اختالفات و ها درگیری از بخشی اجتماعی

 بدده وسدی  و همگدانی دسترسدی میدزان لحداظ بده جند  تنهدا اوکدراین جند  پسدت، واشدنگتن

... و مشداه ه پیگیدری، امکدان دسترسدی، لحداظ بده جند  ایدن. اسدت تاری  طول در اینترنت

 .  است بوده مرد  بین روی اد ترین سابقه بی

 و مسددلکی نظددا  بدده موسددو  ای رسددانه هددای نظددا  رویددی رودر شدداه  مشددخص بطددور

 هددای ویژگددی هرکد ا  کدده بددود خدواهیم لیبرالددی ای رسددانه هدای نظددا  برابددر در اید ولوژیکی

 سدددب  همچنددین و اسدددت شدد ه مطددر  هنجددداری نظریدده در کدده تن هسددد دارا را خددود خدداص

 موجدد  خودشددان، نقددش زدن محددک بدر عددالوه کدده اسددت ایدی رسددانه هددای نظددا  بسترسدازی

 .ش  خواهن  ایی رسانه ج ی  مباحث بازسازی

 کد ا  هدر کده اسدت مطدر  حداکمیتی هدای رسدانه رقابدت متعدار ، های رسانه بحث در

 هددای کمسددین ایجدداد و گیددری شددکل شدداه  هددا رسددانه بددین در و هسددتن  دولددت یددک بدده وابسددته

 .  هستیم نیز ای رسانه

 وجدود رویکدرد چند  کندیم، بررسدی را جند  بدا رسدانه مقابلده بخواهیم اگر کلی طور به

 دهد  می رخ آنچه هر و هستن  طرفی بی م عی که طر  بی های رسانه مورد اولین. دارد

 سیاسدت از  هدا رسدانه ایدن در کده اسدت روپید مد ل هدا رسدانه دیگدر مد ل. دهند  می بازتا 

 اردوگدداه دو از رسدانهها مد ل ندوع ایدن از کده کنندد  مدی پیدروی خودشدان دولتدی و حداکمیتی

 هدا رسدانه ندوع ایدن غال  وجه .هستیم آن شاه  اوکراین جن  در غربی دولتهای و روسیه

 اصدلی یدانجر و متعدار  های رسانه بین در کمتر که پیشرو های رسانه در. هست پیروی

 موضدوع ایدن ما و دارد وجود بودن پیشرو و ترقی استقالل، نوعی شود می دی ه ای رسانه

 اقتضدای براساس ها رسانه بیشتر البته. کنیم می مشاه ه  بیشتر اجتماعی های رسانه در را
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 شد ه جند  بدا تعامدل تحدول موج  اجتماعی های شبکه م ل ولی میکنن  عمل شرایط بودن

 بدده مایدل حداکمیتی و رسددمی هدای رسدانه کدده کدرده ایجداد جندد  نمدایش یبدرا ای عرصده و

 .ان  نبوده آن تصاویر پخش

 را تصداویر موبدایلی هدای رسدان پیدا  و اجتمداعی هدای رسدانه هسدتیم شداه  امدروزه اما

 جند ، شدروع از قبدل تصداویر "تداک تیدک" اپلیکیشدن روسیه جن  در حتی و کرده پخش

 روایدت بعد ی نکته. گذاردن  اشتراک به مرد  بین سری  ربسیا را روسی نیروهای پیشروی

 بدده کدده جندد  از فهددم و درک افددزایش. اسددت اجتمدداعی هددایرسددانه در جندد  از متکثددر

 کده اسدت دوردسدت در ای پ ید ه اوکدراین جند . ش  ایجاد جن  از هم النه مفهو  صورت

 جند  و ماسدت ویر بده رو و اینجا جن  ایی رسانه پوشش اما. نیست ما به مرتبط ظاهرا

 درآمد ه فعدال و آزما راستی صورت به منفعالنه حالت از که ش ه مخاطبان در تحول باعث

. ایدم ن اشدته سیاسی واح های و ها دولت بین شکل این به جنگی اوکراین جن  از قبل.  ان 

 در اطالعدات سدنجش مرکدز کدار و گیرند  مدی بهدره ج ید  پلتفدر  از آزمدا راسدتی مخاطبدان

 کشدف تدوان بده مخاطبان خود حتی. است جنگی وفیلمهای تصاویر آزمایی راستی انگلستان

 .ان  رسی ه حقیقت

 نبایدد  دمکراتیددک لیبددرال نظددا  و مسددلکی هددای رسددانه هددای نظددا  بددین تقابددل بحددث در

 بده بداال صدورت بده نظدا  وایدن داشدت حداکمیتی حالدت روسدیه های رسانه که کرد فراموش

 هددای رسددانه. پددذیرفت نخواهدد  را خددود علیدده نقدد های شدد ه یتهدد ا و دسددتوری کددامال و پددایین

 آنهدا. اند  آفدرین نقدش بلکده نیسدتن  جن  گر نظاره تنها دیگر و هستن  جن  از بخشی ج ی 

 در جند  رهبدران با شانه به شانه و نیستن  سیاسی های نظا  پیرو و ان  جن  در اثر منشا

 موفقیدت دومدین. گدذارد مدی تداثیر جند  فرآیند  در ایدی رسدانه ابد اعات  و اند  حرکدت حال

 از مد ل دو. اسدت جند  رهبدران از شخصدیت ارائده و سدازی انگاره در ج ی  های  رسانه

 جمهدور رئدیس از کاریزماتیدک شخصدیت ج ید  های رسانه و کردیم مشاه ه جن  رهبران

 و متعدار  های رسانه در پوتین از متعار  شخصیت ارائه مقابل در کردن  ارائه اوکراین

 انتقدادی یدا آمیدز مبالغده بسدیار اجتمداعی هدای شدبکه در زلنسدکی ورود هنگا  در. حاکمیتی

 یکدی و اسدت مدرد  بدا و جند  محدل در. ن ارد رسمی لباس و پوشش او. شود می برخورد

 2016 سدال در ترکیده کودتدا هنگدا  در.اسدت بدوده زو  برنامه با زلنسکی شرکت موارد از

 تفداوت ایدن بدا امدا کدرد پید ا ارتباط مردمش با اپلیکشن یک با ناردوغا آقای که بودیم شاه 

   .است نبوده دولت دو و شخصیت دو بین تقابل رخ اد این که

 اجتمداعی ی هدا رسانه مقابل در حاکمیتی های رسانه روایت  آشکار ضعف دیگر بحث

 و معرفددی تبیدبن، در امدا کند  مدی بدازگو تنهددا حداکمیتی ای رسدانه        روایدت. اسدت بدوده

 تزریقدی نظریده اسداس بدر گذشدته مثدل نتوانسدته مرد  بین سازی همراه برای مخاط  اقناع

 بدا تنهدا اجتمداعی های رسانه ها آن مقابل در زیرا. سازی  همراه و بگویی  شما که کن  عمل

 مدی ایدی رسدانه پوشش نکات دیگر از. است داده انجا  را کار این جاری های روایت ارائه
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 اینجددا در کدده کنددیم اشدداره صددحیح اطالعددات مقابددل در غلددط اطالعددات تقابددل بحددث بدده تددوانیم

 نکتده. شد  مطدر  پدردازان نظریده توسدط...  و دیجیتدال سدواد ایدی، رسانه سواد بحث مج دا

 در دیدد گان آسددی  تدداریخی و نددژادی برتربینددی. گراسددت انسددان و نژادگددرا بازنمددایی دیگددر

. داشدت پدی در خاورمیانده مرد  ش ی  واکنش که یانهخاورم و شرق افراد مقابل در اوکراین

 پلتفرمدی  تقابدل و متعد د حضدور کده جند  پلتفرمدی نمدایش و مد یریت م اخله، دیگر مورد

 و جند  بدا مخالفدت مبندای و بسدتر بده و ش  موج  را جن  مق   خط در ج ی  های رسانه

 .ش  مب ل صلح از حمایت

 جنگدی رسدانی اطدالع حدوزه در است زیبار ویژگی اوکراین جن  ش ن پلتفرمی بحث

 آن بده  هدم تدر پدیش کده فنداوری هدای شدرکت متقابدل تحدریم نیز و فناورانه خ مات ارائه به

 و اوکددراین در ایکددس اسددسیس شددرکت ای مدداهواره اینترنددت مانندد . شدد  منجددر کددردیم، اشدداره

 و لکنتدر باعدث اوکدراین جند . مقابدل ی جبهده در هدای فنداوری ندوع همدین سازی مح ود

 کنشدگری نظریده تقویدت بده منجدر و شد ه اجتمداعی هدای رسدانه بدر ها دولت بیشتر نظارت

 غیدر اینترنتدی هدای پلتفدر  و هدا سازمان تقابل شاه  ما کلی بن ی جم  در. است ش ه آنالین

 حتدی و مقابلده حدال در فنداوری هدای غدول و هدا پلتفدر  و هسدتیم هدا دولدت مقابل در دولتی

 .هستن  یک یگر سازی مح ود

 روسیه سخت جنگ از قبل غرب، نرم ای رسانه حمله آغاز

 واکدنش و کدنش شداه  و اسدت سیاسدی جامعه نوع دو نبرد اوکراین، روسیه بین منازعه

 اجتمداع حدوزه در هدم کنشدگر. هستیم سیاسی ی جامعه نوع دو این در مردمی و ایی رسانه

 نیدز ای رسدانه حوزه در و عدفا و ها جن  حوزه در. دارد حضور سیاست حوزه در هم و

 نمدی الملدل بدین نظدا  در منازعده یدابی ریشده در شدک بد ون. ایدم بدوده تحدول و تغییر شاه 

 برخدددی و آمریکددا 2014 سددال در. کندددیم غفلددت کلیدد ی ابددزار مثابددده بدده فرهندد  از تددوانیم

 جریددان کنددار در اوکددراین  مددرد  ه فمندد  اعتراضددات ریددزی برنامدده بددا اروپددایی کشددورهای

 ندداتو در آن عضددویت و اروپددا واتحادیدده غددر  دامددن در اوکددراین هضددم خواسددتار را،غربگدد

 راس در غربگددرا نگددرش طرفدد اران اسددتقرار و وقددت دولددت سددقوط سدداز زمیندده کدده بودندد 

 فرهنگدی و سیاسدی سداختار در اوکراین خودبیگانگی مول  حضور این و ش  اوکراین دولت

 امدر ایدن کده بدود ناتو پیشروی علت به آن نهفعاال تحریک و روسیه ته ی  و گرایی غر  و

 .داد می رخ انها مادری سرزمین در ها روس نظر از

 نبدرد مید ان .ای رسدانه می ان و می انی نبرد می ان هستیم  مواجه نبرد می ان دو با عمال

 جند  شدروع قبدل از ایدی رسانه می ان و گرفت شکل پوتین دستور با جن  آغاز همان در

 حملده ن ی ن و روسیه سخت حمله دی ن .ش  ایجاد ای رسانه جن  و ها جمهه و تحرکات با

 شددداه  ای رسدددانه تصویرسدددازی در و شددد ه ای رسدددانه فضدددای تحدددول باعدددث غدددر  ندددر 

 پدوتین از متفداوت تصویر دو که هستیم ش ه دستکاری و سازمان هی ای رسانه پروپاگان ای
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 رسدانه در و اسدت تدر قدوی جند  مید ان در ای رسدانه  اهد ا . دهد  مدی ارائده زلنسکی و

 المللدی بدین قدوانین کنند ه نقدض و کنند ه حملده و ظدالم شخصدی عندوان به پوتین غر ، های

 اقد امات قبدال در آن رویکدرد بدا غدر  ای رسدانه رویکرد تطبیقی مقایسه. است ش ه ترسیم

 .است تامل قابل درفلسطین، اسرائیل

  جنگی های ایتجن بررسی برای اجتماعی های رسانه سازی ادله

 بدا غدر  یا اوکراین منازعه و شود گرفته نظر در بای  نیز جن  این بشری حقوق ابعاد

 جنگددی جنایددات دلیددل بدده 2014 سددال در اوکددراین پروندد ه. نیسددت ج یدد ی موضددوع روسددیه

 و گرفددت قددرار توجدده مددورد اوکددراین بحددران مددیالدی ج یدد  سددال اوایددل از و شدد  مطددر 

 خبدری و کدرد حملده اوکدراین به جنو  و شرق شمال و شرق جهت سه از روسیه سرانجا 

 چده هدا رسدانه کده اسدت ایدن مهدم سدوال .بدود هدا اوکرایندی خدود بدرای حتدی گیرکنند ه غافل

  بد نبال اساسدا بشردوسدتانه الملل بین حقوق بحث. دارن  موضوع بشردوستانه ابعاد در نقشی

 مسدلحانه مخاصدمات در وسدتانهد انسدان اصدول و نبدرد نظدامی ضدرورت بدین توازان ایجاد

 اهد ا  صدرفا پدوتین هدای حدر  خال  بر که موضوع این بازنمایی با هم ها رسانه. است

 بشدر حقدوق نقدض بدر اند  گرفتده قدرار هد   نظامی غیر اه ا  و نبوده حمله مورد نظامی

. اند  شد ه بازنمدایی مرد  توسط بشر حقوق نقض و جن  اخبار از زیادی بخش. دارن  تاکی 

 لیبدی بحدران مانند  دیگدر هدای بحدران بدا تاریخی نظر از اوکراین بحران در ها رسانه قشن

 شدبکه طدر  از موضدوع قدذافی حکومدت سقوط از زودتر ساعت 12 که است مقایسه قابل

 بدرای دولتی های رسانه های تالش با اگرچه اوکراین بحران در ولی. ش  اعال  سی بی بی

 .ان  کرده عمل تر قوی حتی اجتماعی های رسانه اما هستیم، مواجه اخبار ارائه

 هدای شدبکه طرید  از مسدلحانه مخاصدمه در رسانی اطالع فراین  در ای رسانه شفافیت

 بدا اخبدار و بدوده توجده قابدل دهند ، مدی ارائه طرفین که رسمی خبرهای برابر در اجتماعی

 هددا رسددانه زیسددا ادلدده بحددث موضددوع و گرفتدده، قددرار دسددترس در زمددان و هزیندده کمتددرین

 حکومدت رسدمی تبلیغدات اعتبدار هدا رسانه است، مطر  المللی بین جنایتهای بررسی برای

 بددرای ارزیددابی و آزمددایی راسددتی بسددتر یددک و آوردندد  پددایین عمددومی افکددار نددزد در را هددا

 تبلیغدات اعتبدار تدا کردند  ایجداد دولتدی غیدر و دولتدی از اعدم المللی بین ناظران و مخاطبین

 بحدث و ارتبداط برقدراری فرصدت هدا رسدانه طرید  از نظدامی افرادغیدر بدرود، سوال زیر

 وقدای  از هدا رسدانه پدس. اند  شد ه وقای  گزارشگر و ان  داشته جن  حین در منفی و مثبت

 بدر کنن ، می فراهم جنگی جنایتکاران تعقی  جهت ادله دهن ، می شفافی اخبار جن  می ان

 خسدارات جبدران فرآین  در جن  قربانیان مشارکت سب  دارن ، تاثیر طرفین جنگی ماشین

 هدای مید ان گزارشدگران ابدزار امدروز هدای  رسدانه آخدر در و شون  می گزارش  ارائه و

 .هستن  جن 

 :پیشین تحقیقات
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 و اهد ا  علدل، ها، رسانه جن " عنوان با علمی ی مقاله در( 1379) موالنا پروفسور

 اشداره پ ید ه این رش  مساع  عوامل به ا ،سانهر جن  تاری  به اشاره ضمن ،"ها حل راه

 جندد  مددورد در بحددث بددا و کندد مددى بررسددى را فرایندد  ایددن ابعدداد نیددز و اهدد ا  و نمایدد مددى

 اسدالمى جامعده در آن بدا مقابلده راهکارهدا  بده آن، پ ی آوردن گان بعضى کیستى و روانى

 .پردازدمى

 سیاسدددت الینفدددک جدددز  و شدددتهدا وجدددود امدددروز تدددا باسدددتان تددداری  از ا رسدددانه جنددد 

 توسدعه کدرده، عدوض را جنگهدا ایدن کمیدت و کیفیت امروز که آنچه و است بوده ابرق رتها

 بعد ، بده دو  جهدانى جند  از. است اخیر قرن یک در تکنولوژ  و ا رسانه زیرساختها 

 قد رت اصدلى شداکله کده شد  تبد یل اسدتراتژیک و علمدى رشدته یدک بده ا رسدانه جن  این

 جندد . دهدد مددى تشددکیل را آمریکددا مثددل کشددورهایى سیاسددى و فرهنگددى اقتصدداد ، نظددامى،

 ضدررش کده نمدود آغداز السدال  علیده علدی امدا  علیده معاویده اسدال ، دنیا  در را ا رسانه

 علیده هداآمریکدایى کده کودتاهدایى. رسدی  اسدال  بده برسد ، السدال  علیده امدا  به آنکه از بیش

 و غربدى کشدورها  انتخابدات در واشدنگتن دخالدت نیدز و اختن ان  راه... و گواتماال و ایران

 هدا رسدانه پیروز  ایران، اسالمى انقال  ولى نبود  عملى ا رسانه جن  ب ون... و ژاپن

 مشدروعیت و اقتد ار از کده بدود آن مد رن چدارچو  در غربدى هدا رسدانه شکسدت و سنت

 نددده گرفدددت، نشدددأت تىسدددن هدددا رسدددانه و ایدددران مدددرد  و یدددارانش سدددره، امامقددد س شدددخص

 .ان بوده بیگانه سیاستها  عامل سکوالر نقش در هادهه که هایىرسانه و مطبوعات

 در نفدوذ» ،«مهداجم نفد  بده محدیط آلدودگى و تغییدر» تدوانمى ا رسانه جن  اه ا  از

 و کشددددددىشخیصددددددت» ،«مددددددرد  فکددددددر  بسددددددیج» ،«آن گمراهددددددى و عمددددددومى افکددددددار

 میدددان انگیددز تفرقدده و نفددداق» ،«مقاومددت هاراد شکسددت در کوشدددش» ،«سدداز شخصددیت

 نگدارانروزنامده و سدردم اران و دولتمردان کردن مشغول» ،«مختلف جناحها  و نخبگان

 زد بدرا  محدیط کدردن فراهم» و «اساسى مسائل از آنان کردن منحر  و جزئى مسائل به

 هددم و خددارجى ابعدداد هدم جندد ، ایددن نتیجده کدده بددرد ندا  را «خددارجى و داخلددى خوردهدا  و

 .  دارد داخلى ابعاد

 مطدر " روسدیه نظدام  آیدین و اوکدراین بحدران"عندوان بدا ای مقاله در( 1396)کوالیی

 غدر ، و شرق تالق  محل عنوان به خود ژئوپلیتیک  موقعیت دلیل به اوکراین: است کرده

 همدین. دارد زیداد  اهمیدت اوراسدیا   منطقده    در تداریخ  پیشینة و صنعت  ها  ظرفیت

 محلد  بده را کشدور ایدن آن، پدارة دو قدومیت  بافدت همچندین و فدرد به منحصر ها  گ ویژ

 و روسیه ج   برخورد اولین. است کرده تب یل غر  و شرق ها  رقابت و برخورد برا 

 جمهددور  ریاسددت انتخابددات جریددان در و نددارنج  انقددال  جریددان در کشددور ایددن در غددر 

 و روسدیه رویدای  سدب  سیاسد  حدوزة در بدترقا 2004 سدال در اگدر .داد رخ 2004 سال

 در طدر  دو اقتصداد ، عامدل یدک دلیدل بده بدار ایدن و بع  سال 10ش ، اوکراین در غر 

 جدد ای  بدده منجددر و داشددت بیشددتر  عمدد  و شدد ت تقابددل، ایددن. گرفتندد  قددرار یکدد یگر برابددر
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 ه،شدد  انجدا  تحلیلد -توصددیف  روش بدا کده نوشددتار ایدن هد  . شدد  اوکدراین خداک از بخشد 

 بده پاسد  درپد  نوشدتار ایدن. اسدت روسدیه نظام  رهنامة بر آن تأثیر و بحران این بررس 

 روسیه نظام  رهنامة بر اوکراین بحران در عوامل  و ها شاخص چه که است پرسش این

 غدر  تدالش کده اسدت شد ه بررس  فرضیه این پرسش این به پاس  برا . است داشته تأثیر

 ایددن ادغددا  و نظددام  –امنیتدد  و اقتصدداد  سیاسدد ، هددا  الدد ق در اوکددراین در نفددوذ بددرا 

 بددده و روسدددیه در نددداامن  و ته یددد  احسددداس افدددزایش سدددب  غربددد  سددداختارها  در کشدددور

 رویکدرد ایدن سدوی  از امدا شد ه، کشدور آن نظدام  رهنامدة در تهداجم  رویکدرد کارگیر 

 .است ش ه کنترل غر  به نسبت خصمانه

 ندر  قد رت رسدانه،: ا  رسدانه شناسد  بحدران" انعنو با پژوهش  در( 1387)عیوض 

 رسدانه اربا  سو  از آن گیر  شکل نحوه و انواع بحران، موضوع: کرده بیان "21 قرن

 و اخبددار و اطالعددات گددزینش طریدد  از اطالعددات ، اسددتب اد نددوع  گیددر  شددکل موجدد  کدده

 صدلح زدن مبدره و زاید  بحدران فراین  و گرفته قرار بررس  مورد است، ش ه آن انحصار

 از اسدتفاده بدا ا  رسدانه ندوین هدا  جند . اسدت شد ه گذاشدته بحدث بده المللد  بدین امنیت و

 و شدون  مد  آغداز رواند  جند  عملیدات با ابت ا پیشرفته، جنگ  ادوات و ها رسانه ترکی 

 ظهدور. کنند  مد  پید ا ادامده زیرکانده و گسدترده شکل به آن از پس و نظام  جن  حین در

 در رسدانه نقش افزایش سب  تاثیرگذار ، نحوه دانش از گیر  بهره با رفتهپیش ها  رسانه

 مدداهیت  تاثیرگدذار ، ایددن کده ا  گوندده بده اسددت، شد ه هددا بحدران گسددترش یدا کدداهش ایجداد،

 در هدا رسدانه کده باورن  این بر بسیار  رو این از. است کرده پی ا گذشته از متفاوت بسیار

 و بحدران خد مت در جهدان  امنیدت و صدلح حفدظ و هدا بحران کاهش جا  به موارد، بیشتر

 بحددران در رسددانه نقددش بددرا  ج یدد  مرزهددای  تعیددین بدده نیدداز موضددوع، ایددن .هسددتن  جندد 

 مد  نشدان بیشدتر روز بده روز را المللد  بدین امنیدت و صلح حفظ و زدای  بحران یا ساز 

 .  ده 

 و رسدانه حدوزه در رواندی عملیدات هدایتکنیک"عندوان با پژوهشی در( 1399) قربانی

 آن مددرتبط و نشددین هددم مفدداهیم و ای رسددانه جندد  اخیددر، سددالهای در: کندد  مددی بیددان" خبددر

 خاصدی جایگداه مختلدف کشدورهای ملدی امنیدت گفتمدان در رواندی، جن  نر ، جن  :مانن 

 بده مختلف های رسانه امروزه. است ش ه انجا  آن روی بر ای ویژه گذاری سرمایه و یافته

 ایدن از و اند  کدرده ممکدن سدهولت بده را جمعدی ارتباطدات کده شدون  مدی تلقی آالتی عنوان

 از باشد ، ارتبداط در نفدر هدا میلیدون بدا راحتدی به توان  می فضا این در شخصی هر طری 

 اهمیدت حدایز رسدانه مورد در که آنچه. بگذارد تاثیر نیز ها آن روی بر و باش  متاثر ها آن

 و شد ه خدار  آگداهی و ارتبداط یعنی خود ی وظیفه سترب از رسانه که است مورد این است

 جندد . اسددت شدد ه تبدد یل ای رسددانه جندد  عنددوان تحددت جندد  در مهددم عامددل یددک بدده تبدد یل

 روانی و ذهنی های عملیات تغییر و جامعه افراد افکار روی بر ریزی برنامه با ای رسانه

 پدذیرش جهدت اهد آن آمدادگی و جامعده اعضدای سیاسدی و فکدر دهدی جهدت درصد د ها، آن



 های نوین علوم ارتباطات پژوهش 118

 

 و روز یدک طدول در رواندی هدای عملیدات. باشد  می ای رسانه سیاسی اه ا  ناقل ک های

 صدورت رسدانه صداح  تدالش هدا سدال طدول در مهم این بلکه پذیرد نمی صورت ماه یک

 شدناخت در بایسدت مدی لدذا. سدازن  دگرگدون را مخاطد  نگرش و ذهنی منط  تا پذیرد می

 و علمدی نظدر از و باشدم کوشدا رواندی عملیات ایجاد جهت ربست ایجاد در دشمن های حربه

 اختیدار در نیدز را هدا آن ورزی غدرض بدا کدردن مقابلده جهت متقابل های تاکتیک عملیاتی

 .باشیم داشته

 نظري چارچوب و مرور

 کده اسدت ارتباطدات نظریه و شناسیجامعه در دانش نظریه یک اجتماعی گرایی ساخت

 مدورد در مشدترک مفروضدات اسداس کده جهدان از سداخته ربد مشدترک فهدم کن می بررسی

 اسدتوار مفهدو  ایدن بدر نظریده ایدن. کند می پید ا توسدعه چگونده دهد ، مدی تشکیل را واقعیت

 هایسداخت .یابند می توسدعه انفدرادی، صدورت به نه و دیگران هماهنگی با معانی که است

 متفدداوت وجودشددان زمددانی دوره بدده مربددوط حددوادث و جامعدده براسدداس توانندد می اجتمدداعی

 .  باشن 

 نیسدتم چیدزی آن مدن»: کدرد بیدان ادعا این با را خود ای شیشه-خود نظریه کولی چارلز

 چیدزی آن مدن هسدتم  کنممدی فکدر کده نیسدتم چیدزی آن مدن هسدتم  مدن کنی می فکر شما که

 جامعده دافدرا کده اسدت دی گاه این بیانگر این« .هستم کنی می فکر شما کنممی فکر که هستم

 وجدود مفداهیم ایدن تأیید  بدرای زبدان یدا افدراد وجدود ب ون که سازن می را مفاهیمی یا هاای ه

 .ن ارد

 قدرار مطالعده و توجده مدورد منظدر سده از اجتماعی ارتباط وسایل در پژوهش و تحقی 

 .گیرد می

 ارتباطات در پژوهش های روش اهم ـ3مح ودیتها و مسائل ـ2اهمیت -1

 الگدوی طدر  از بعد  «جامعده در ارتبداط کدارکرد و شناخت» نا  با ای همقال در السول

 از یکدی ارتبداط فراین  علمی مطالعه: نویس  می ارتباط پنجگانه عناصر مورد در معروفش

 کنند ه برقدرار یدا «کدی» مطالعده به که دانشمن انی. ده  می پاس  را پنجگانه پرسشهای این

. کنند  می ه ایت و آغاز را ارتباط عمل که بود اهن خو عواملی متوجه پردازن ، می ارتباط

. خددددوانیم مددددی کنتددددرل تحلیددددل را( ارتباطددددات بددددا  در) تحقیدددد  و  مطالعدددده از جددددز  ایددددن

 مدی سود محتوی تحلیل روش از یابن  می تمرکز «گوی  می چه» روی بر که متخصصینی

 دیگددر و یلمفدد مطبوعددات، رادیددو، بدده معطددو  را خددود توجدده همدده از بددیش کدده آنددان. جویندد 

 متوجده تحقید  کده زمدانی. دارند  نظدر مطمدح را وسدیله تحلیدل سدازن ، می ارتباطی مجرای

 اسدتفاده یدا مخاطبین تحلیل صورت آن در است، آنان دسترس در وسیله این که است کسانی

 اثدر بدا  در اساسدی سدؤال چنانچده. بدود خواه  نظر مورد جمعی ارتباط وسایل از کنن گان

 .بود خواه  محق  توجه مورد اثر تحلیل صورت، آن در شود، مطر  ارتباطی وسایل
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 هدم نماید ، مدی عندوان را ارتباطدات در تحقید  هدای زمینده هدم بن ی تقسیم این با السول

 (.  محتوی تحلیل) دارد آنان تحلیل روشهای به ای اشاره

 تارتباطددا در پددژوهش انجددا  و ابددزار شددناخت راه در مددا راهنمددای السددول، کلددی طددر 

 .است جمعی

 پدژوهش اندواع دشدوارترین از ارتباطدات قلمدرو در پدژوهش کدار :گفت بای  ترتی  ب ین

 .است انسانی های دانش در

 تحقیق روش

 اجتمداع  پژوهند گان از آن سدته بدرا  موجود روش بهترین پیمایش تحقی  اینكه به نظر

 بسددیار هددا  جمعیددت توصددیف بددرا  اصددل  هددا  داده آور  جمدد  بدده مندد  عالقدده كدده اسددت

 احتمدال  گیدر  نمونده بدا كدرد، مشداه ه را آنهدا مسدتقیم طور به توان نم  كه هستن  بزرگ 

 كنند ه مدنعكس آندان هدا  ویژگد  كده آورد فدراهم را گویدان پاس  از گروه  توان م  دقی 

 بدار اولدین سدازمان  هدا  پیمدایش(  568:  1381 ببد ،) باش  بزرگتر جمعیت ها  ویژگ 

 روحیده سدنجش بدرا  ابدزار  عندوان بده و دو  جهدان  جند  از پدس ازینآغد ها  سال در

 سدازمان  پیمدایش یدا سنج  نظر بار ی  ح اقل سازمانها بیشتر آن از و ش ن  انجا  كاركنان

 (1991هایزش،. )ان  داده انجا  را

 اسدت ش ه استفاده پیمایش روش از مرور -علم  پژوهش این انجا  برا  رو، همین از

 از اسدتفاده بدا گیدرد، مد  قدرار كداربرد  هدا  پدژوهش زمره در تحقی  این اینكه به نظر و

 .  است آم ه ب ست دیجیتال اطالعاتی مناب  و ا  كتابخانه اسناد

 تحقید  نظدر مدورد جوامد  و هدا جند  خصدوص در مشدابه وقدای  و اتفاقدات به توجه با

 واحد  ی جامعده یدک  قالد در همزیسدتی ی سدابقه تداری  طدول در کده( اوکدراین و روسیه)

 مدیالدی، ندود دهده در شدوروی فروپاشدی از بعد  اتفاقدا و داشته را( شوروی جماهیر اتحاد)

 مشدکالت بیشدترین و هدا بحدران بزرگتدرین دچدار خدود کلدی ماهیدت از اسدتقالل بدا اوکراین

 راسدتا  در( historicism) تداریخ  رویكدرد اسدت، بدوده کنون تا نظامی و سیاسی اقتصادی،

 اسدتفاده تحقید  پنهان و ش ه مشاه ه متغیرهای تطبیقی بررسی و موضوعات این ی عهمطال

 .  است ش ه

 جمعیدت اول ی خوشه در كه تحقی  این در مطر  آماری جمعیت انبوه حجم به توجه با

 سددایر نهایتددا و ندداتو اعضددای کشددورهای بعدد ی مراتدد  در و اوکددراین و روسددیه کشددور دو

: جملده مدن اند ، پذیرفتده تاثیر جن  این از مستقیم غیر وربط که دیگری کشورهای جمعیت

 کدافی ارائده عد   و جند  درگیدر کشدورهای توسط غذایی محصوالت کافی تولی  ع   تاثیر

 بدا لدذا اسدت، داده قدرار ته ید  مدورد را هدا ملدت سدایر غدذایی امنیدت کده مذکور محصوالت

 را آنهدا مسدتقیم طدور به انتو نم  كه بزر  بسیار ها  جمعیت توصیف دشواری به توجه
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 مدنعكس آمداری ی جامعده هدا  ویژگد  احتمدال ، گیدر  نمونده و مشاه ات با كرد، مشاه ه

 .است نظر مورد بزر  جمعیت ها  ویژگ  كنن ه

  بندی جمع

 تداریخی مشاه ات و تجربیات از گیری بهره با: کرد بیان توان می فوق، موارد شر  با

 میدان زبدانی و مدذهبی قدومی، هدای همگرایی و راکاتاشت وجود جهانی، بزر  های جن 

 و سیاسدی اوضداع در گدر ُم اخله متغیرهای مالحظه قابل وجود اوکراین، مرد  با ها روس

 نظدامی و اقتصدادی سیاسدی، مالحظدات همچندین و نداتو اعضدا  سوی از اوکراین اجتماعی

 شد ی  تمایدل و کشدور ایدن مرزهدای سدمت بده نداتو چشدمگیر هدای پیشروی به نسبت روسیه

 در را ذیدل شدر  بده مواردی ناتو، در عضویت به شرقی و غربی اروپای کشورهای سایر

 متصدور اوکدراین بحدران مد رن هدای رسدانه و اجتمداعی ارتباطدات تداثیر و نقدش خصوص

 :بود

 رقابدت در یکد یگر بدا مدؤثر و فعدال زند ه، هدای پ ی ه عنوان به جمعی ارتباطات وسایل

 در تددأثر و تددأثیر ایددن شددناخت هسددتن ، متقابددل هددای همکدداری همچنددین و خددارجی و داخلددی

. اسدت اهمیدت حدایز ارتباطدات خانواده هماهنگی تأمین و نو شرایط با ارتباط وسایل انطباق

 ضدروری را پیگیدری شدناخت مسدتمر، تحدرک حدال در و پویدا ابدزاری عنوان به ها رسانه

 یددا سدداالری فددن آنچدده از و شددود حاصددل آگدداهی انسددانها بددر آنددان تددأثیرات از تددا سددازن  مددی

 شدناخت بدا و آگاهانده طدور بده شدود مدی خواند ه سدروری شدی یدا و انسدانها بدر فن حکومت

 بدرود، کاربده ارتبداط بدرای کده ایوسدیله و روش ابدزار، هر. گردد اجتنا  وسایل این دقی 

 نقدداط در یمخاطبددان بده را هدداپیا  کدده هداییتکنولوژی صددورت بدده را رسدانه یددا اسددت رسدانه

 .  کنیم می تعریف کنن ،می منتقل( جهان حتی و کشور منطقه،) مختلف

 در اهمیدت این و بوده اهمیت حائز ها جن  بازنمایی نحوه در دیجیتال های رسانه نقش

 م رنیسددم پسددت چددارچو  در و هددا جندد  در المللددی بددین هددای رسددانه            نقددش تالقددی

 ایددن بددر. شددون  مددی وقددای  میدد ان و مخاطدد  بدین لحائدد هددا رسددانه زیددرا. شددود مددی مضداعف

 اَمددری همچددون جندد  قبیددل از سیاسددی هددای واقعیددت م رنیسددتی، پُسددت رویکددرد در اسدداس

 تکدوین مختلدف شدرایط اقتضدای بده واقعیدت، ایدن کده ای گونه به شون ، می قلم اد بَرساخته

 فراواندی اهمیدت سیاسدی واقعیدت بازنمدایی بدرای ای عرصه عنوان به رسانه و کن  می پی ا

 . کن  می پی ا

 سددخت نیمدده- ،(نظددامی جندد  و نبددرد صددحنه)سددخت-: دسددته سدده بدده را هددا جندد  اگددر

 جهدانی در ندر  جند  ابدزار مهمتدرین ایرسدانه جند  نمائیم، تقسیم نَر - و( ترور کودتاو)

 ندا  اطالعدات، آزاد جریدان حاکمیدت عصدر- یا ارتباطات عصر- اطالعات، عصر- بنا  که

 افکددار، بددر تسددلط بددرای ای وسددیله جندد  ایددن در هارسددانه. شددودمی محسددو  ه،شدد  گددذاری

 .رون  می شمار به مرد  احساسات و اراده
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 قابدل بسیار تاثیر و نقش نیز اوکراین به روسیه نظامی تهاجم در ها رسانه جهانیًِ جن ِ

 پایانده راسدتقرا و ارسدال از بعد : رود مدی گمان که جا آن تا است داشته ملموسی و مشاه ه

 ایددن ایجدداد اوکددراین، در اسددتارلینک ای مدداهواره اینترنددت اتصددال همچنددین و اینترنتددی هددای

 و متنددوع هددای اسددتفاده بمنظددور ممکددن زمدان تددرین کوتدداه در اینترنتددی ارتبدداطی هددای پایانده

 علیده بدر جند  فرسایشدی اسدتمرار و روند  بدر کشدور ایدن شدهرون ان میان و نظامی متع د

 ارتدش بدرای اینترندت از اسدتفاده کاربردهدای تدرین مهدم از یکی. است اشتهد تاثیر ها روس

 هدا، یدا  جهدت خاموشدی و اینترنت ب ون پهسادها این. است کشور این پهسادهای و اوکراین

 بده مسدتقیما کده اسدتارلینک اینترنتدی هدای پایانده. دهند  مدی دست از را خود پروازی قابلیت

 نددابودی در اوکراینددی پهسادهددای بدده کمددک قابلیددت هسددتن ، متصددل ارتبدداطی هددای مدداهواره

 .هستن  دارا را روسیه نظامی تجهیزات

 مدد ت در انتظارشددان مددورد اهدد ا  بدده هددا روس دسددتیابی عدد   در دیگددر مهددم عوامددل از

 و اوکددراین و روسددیه انسددانی جمعیددت میددان معنددادار اجتمدداعی روابددط وجددود محدد ود، زمدان

 .  است هبیمذ و زبانی قومی، اشتراکات همچنین

 حفظ و هستن  مجهز جهانی و روز به های فناوری ترینم رن به ُسلطه نظا  هایرسانه

 بدده سددو یددک از. اسددت وابسددته هارسددانه وجددود بدده اسددتکباری کشددورهای قدد رت گسددترش و

 مسدتقل هدایدولت و هداملت علیده هاقد رت رواندی عملیدات اجدرای جهت در ابزاری عنوان

 افکددار هدد ایت و دهیجهددت تضددعیف، کنتددرل، بدرای ایوسددیله دیگددر سددوی از و کددرده عمدل

   .شون می محسو  جهان سراسر در مرد  عمومی

 و سدینما صدنعت خصوصدا تصدویری هدای رسدانه اهمیدت و پتانسدیل تشدریح بده توجه با

 کدده زلنسددکی ولددودیمیر اوکددراین، سددینمای کمدد ین حضددور و ورود دیجیتددال، هددای رسددانه

 سددریال در آفرینددی نقددش و جمعددی هددای رسددانه طریدد  از ابتدد ا در داخلددی مخاطبددان شددناخت

 را اسدت بدوده وی از جمهدوری رئیس نقش در ملت خاد  سریال خصوصا تلویزیونی، های

 سیاسددی ی آیندد ه قضددا از کدده گرفددت نظددر در نددوین هددای رسددانه کارکردهددای از تددوان مددی

 زده رقدم گونده ینهمد سیاسدی واقعیدات عدالم در و اوکراین جمهور رئیس قامت در زلنسکی

 عنددوان بدده او آفرینددی نقددش شدداه  نددوعی بدده موجددود هددای رویدده بددا هددم حاضددر حددال در کدده

 .هستیم جهانی های ق رت دست در احساسی، بازیگری

 کده ایم بوده شاه  گونه این موارد در را رسانه دنیای تاثیرات گونه این هم تر پیش البته

 و رسددانه دنیددای از هددم امریکددا متحدد ه ایدداالت اسددب  جمهددوری رئددیس ریگددان رونالدد  حتددی

 .گذاشت ورزی سیاست ی عرصه به پا تلویزیون

 هددای شخصددیت تبدد یل اسددت، هددالیوود آن متددولی کدده امریکددایی سددازی فددیلم صددنعت در

 کشددور ایددن سیاسددی مقامددات بدده شددوارتزنگر آرنولدد  مانندد  سددینما هددای سددتاره و ای اسددطوره

 .است بوده کار دستور در همواره
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 و شددرق بلددوک قالدد  در دو  جهددانی جندد  از بعدد  ژئددوپلیتیکی ج یدد  هددای  یبندد تقسددیم

 و سدرد جند  عندوان تحت دادن ، قرار خود نفوذ زیر را جهان از بخشی یک هر که غر 

 اتحدداد فروپاشددی زمددان از بعدد  تددا و کددرد بددروز  1947 سددال در تِددرومن دکتددرین از متدداثر

 منداط  بدین گدر  هدای جند  ادامده ارکند در .یافدت ادامده  1991 سدال در شوروی جماهیر

 نظدامی تسلیحات تولی  به وابسته اقتصاد یعنی صنعتی، کشورهای اقتصاد پیرامونی، درگیر

 و جهدانی ق رت ابر کشورهای اکنون هم که سرد جن  تبعات مهمترین از. یافت رون  نیز

 .  بود ویشور جماهیر اتحاد فروپاشی کنن ، می نر  پنجه و دست آن با پیمانانشان هم

 و مستقل کشورهای تول  و جغرافیایی های تجزیه نظامی، و سیاسی تحوالت این پی در
 هدای قد رت نیدابتی هدای جند  بدروز و ظهدور شداه  هدم بداز قد یم، هدای کدانون بدا ارز هم

 .  هستیم اروپا از نقطه این در اول جهان
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 ودادی احمددکتر

 مرکز تهران اسالمی، آزاد دانشگاه مدیریت، دانشکده علمی هیأت عضو دانشیار،
 

 مندجین ربیعی محمدرضا دکتر
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 چکیده
 و بانک اری نظا  خصوص به ها سازمان اكثر برا  اجتماع  مسهولیت امروزه 

 یکسارچه الگوی ارائه ه   با حاضر تحقی . رود م  شمار به مهم موضوع  م یرانشان
 مرور از پس پژوهش، انجا  جهت.است یافته انجا  بانکی نظا  در اجتماعی مسهولیت
 مسهولیت ابعاد شناسایی به خبرگان از نظرخواهی و دلفی روش از استفاده با ابت ا ادبیات،
 خبرگان از ترکیبی بخش این آماری جامعه. است ش ه پرداخته بانکی نظا  در اجتماعی
 و بود دولتی نیمه و خصوصی و دولتی هایبانک طحس در کشور بانکی نظا  و دانشگاهی

 ایپرسشنامه دلفی، مراحل انجا  جهت. ش  انجا  نسبی ایطبقه روش از گیرینمونه
 ارسال خبرگان به نظری، مبانی و ادبیات در اجتماعی مسهولیت هایشاخص از برگرفته
 ت وین اولیه مفهومی الگوی و ش  متوقف دلفی دو  مرحله از پس نظرسنجی و گردی 
 تع اد به آماری جامعه از الگو، اعتبار بررسی جهت پژوهش دو  مرحله در سسس گردی ،
 تع اد به اینمونه بود، بانکی نظا  در مربوطه کارشناسان و م یران شامل که نفر 2296
 در الگو، اساس بر گردی ه ت وین پرسشنامه و ش  انتخا  نسبی ایطبقه روش به نفر 749
 تحلیل روش از استفاده با بخش این در تحلیل و تجزیه انجا  از پس. ش  توزی  انآن میان
. ش  ت وین بانکی نظا  در اجتماعی مسهولیت نهایی مفهومی الگوی تائی ی، عاملی
 رقبا،)مولفه 9 ،(ثانویه ذینفعان و اولیه ذینفعان)اصلی بع  2 گر بیان تحقی  هاییافته

 کارکنان، سهام اران، شرکا، و کنن گانتامین تریان،مش قانونی، و نظارتی نهادهای
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 اساس  بر نهایت در .باش  می شاخص 32 و( زیست محیط حاکمیتی،جامعه، نهادهای
 اولیه ذینفعان ابعاد  زمینه در پیشنهادهایی ها،بانک اجتماعی مسهولیت آم ه دست به الگوی

 .گردی  ارائه ثانویه و
 JEL :G بن یطبقه ،یکسارچگی رویکرد بانکی، نظا  عی،اجتما مسهولیت: کلیدی هایواژه

3، G 2 

  مقدمه

 به ق رت از زیادی میزان انتقال سب  خود نوبه به اقتصادی -اجتماعی هایپیشرفت

 اقتصادی ساختارهای در گسترده تغییرات از ها،پیشرفت این از بسیاری. است ش ه اقتصاد

 برای بیشتری تاثیرگذاری امکان ی ،ج  مطلو  شرایط اثر در. گیرن می سرچشمه

 به نیز آنها وسیله به ق رت از استفاده سو  احتمال حال عین در ولی ش ه، فراهم هاشرکت

 ق رت، برای کنن ه مهار عنصر عنوان به اجتماعی، مسهولیت اثنا این در. است آم ه وجود

 این در(. 1395 نی،حسیشاه) است آورده دست به زیادی اهمیت ها،شرکت تخلفات و تاثیر

 مقوله محلی، جامعه عمومی مختلف مسائل به نسبت دولتی هایسازمان حساسیت میان

 جنبه سازمانی اجتماعی مسهولیت سازوکار طری  از توان می تنها که است ارزشی قابل

 در که زیادی نقش و سهم به بنا دولتی هایسازمان. بگیرد خود به کاربردی و عملی

 در مفهو  این ترویج و تحق  دارطالیه توانن می دارن  هنجارها القای و سازیفرهن 

 هایسازمان از الگوبرداری و الها  با دولتی غیر هایبخش دیگر تا باشن  امور اداره

 بخش در سازمانی اجتماعی مسهولیت مفهو  استقرار و پذیرش به خصوص این در دولتی

 اجتماعی مسهولیت اجرای حالت این در .(1392 احم ی، و الوانی) ورزن  مبادرت متبوع

 پس. است گردی ه مب ل سازمان برای پای ار رقابتی مزیت یک عنوان به سازمانی

 یک توانن می هاسازمان. باشن می چارچو  یک نیازمن  امر این اجرای جهت هاسازمان

 سهولیتم امروزه. باشن  داشته خود صنعت و داخلی شرایط با متناس  بومی چارچو 

 نظا  میان این در که رودمی شمار به مهم موضوعی هاسازمان همه برا  اجتماع 

 برخوردار خصوص این در ایویژه جایگاه از خود، خاص ماموریت سب  به بانک اری

 هاسازمان حساسترین جزو عمومی مالی خ مات دهن گان ارائه و هابانک. است

 اجتماعی و حقوقی الزا  دارای بانکی ا نظ. باشن می اجتماعی مسهولیت درخصوص

 صنعت. باش  اجتماعی و اقتصادی نیازهای پاسخگوی بتوان  طری  این از تا باش می

 شودمی محسو  نیز ایجامعه هر اقتصادی و اجتماعی یتوسعه اتکای نقطه بانک اری

 با  ی ج پارادایمی دارای بانک اری صنعت در اجتماعی مسهولیت(. 1397 اصل، قائمی)

 ش ه مطر  صنعت این در بع  به میالدی ۱۹۵۰ دهه از که باش می عمر دهه شش تا پنج

 دلیل همین به و شون می شناخته ثروت و پول منب  عنوان به کشورها در هابانک.است

 مرد  ان از پس و گذاریسرمایه محل از که ثروتی ازای به دارد انتظار آنان از جامعه

. دهن  ارائه جامعه نیازمن  یا پذیرآسی  و ترضعیف اعضای به تیخ ما کنن ،می کس 
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 اقتصادی فرا و اخالقی کارکردی کشور در هابانک اجتماعی مسهولیت که است اینچنین

 این با اجتماعی مسهولیت رسالت به عمل سازوکار هابانک تما  تقریبا لذا کن می پی ا

 پاکسازی هزینه بلکه نیست سربار هزینه اجتماعی، مسهولیت به عمل هزینه که اعتقاد

 دولتی، هایبانک شامل کشور هایبانک امروزه .ان کرده ایجاد خود در را است جامعه

 در هاییطر  اجتماعی، مسهولیت راستای در خصوصی و( 44 اصل مشمول) دولتی نیمه

 خصوص در الگویی سازی بومی رو این از .ان کرده اجرا و طراحی مختلف هایحوزه

 مورد در مختلفی هاینظریه .رس می نظر به ضروری عرصه این در اجتماعی مسهولیت

 ق رت، انگیزه هاینظریه سود، انگیزه هاینظریه مانن  هاشرکت اجتماعی مسهولیت

 تالش فوق هاینظریه. دارد وجود اخالقی هاینظریه و اجتماعی یانگیزه هاینظریه

 مسهولیت ایجاد برای را سازمانی فرهنگی و م یران ایبر هنجاری معیارهای کنن می

 برای موارد این که ده می نشان تجربه وجود، این با. کنن  فراهم شرکت اجتماعی

 دارای شرکت یک که زمانی مثال عنوان به. باشن نمی کافی هاشرکت اجتماعی مسهولیت

 کارکنان و  یرانم به بستگی موفقیت حصول است، اخالقی شرکتیًِ ساختار و فرهن 

 قانونی هایمؤلفه افراد وجود، این با .هستن  اخالقی بسترًِ عامل هاشرکت زیرا دارد 

 عمل توانن نمی هاشرکت و کنن  عمل توانن می افراد تنها زیرا هستن ، هاشرکت واقعی

 مسهولیت هاینظریه که کن می بیان سازییکسارچه رویکرد که است اینجا و نماین 

 هاشرکت کارکنان و م یران شخصی یکسارچگیًِ برای فضایی بای  هاشرکت اعیاجتم

 عم ه در (.2014 ، 23آگوستین) آورد وجود به شرکت اخالقی ساختار و فرهن  با همراه

 یا و موثر عوامل بحث به سازمانی اجتماعی مسهولیت خصوص در ش ه انجا  مطالعات

 و بی ما همچنانکه. است ش ه داختهپر سازمانی اجتماع مسهولیت از حاصل نتایج

 زمینه این در موثر عوامل پژوهش به( 1397) همکاران و عزیزی و( 2016)همکاران

 دل ،(2019) همکاران و گانگی ،(1396) همکاران و پور اسماعیل نیز و ان پرداخته

 از. ان پرداخته اجتماعی مسهولیت تاثیرات و نتایج پژوهش به( 2017) دیگران و 24آتی

 نیز، بانکی نظا  در اجتماعی مسهولیت خصوص در یافته انجا  مطالعات از برخی طرفی

 و توران ،(2016)خان و حسین هایپژوهش به توانمی جمله از. ان  پرداخته الگو ارائه به

 الگو، ارائه خصوص در پیشین یافته انجا  مطالعات. نمود اشاره(2017)هوزاکس

 مختلف شرایط به توجه با که صورتی در است، دهبو کشور از خار  در مطالعاتی

 صورت به الگو ارائه و یافته انجا  داخلی مطالعات خصوص این در است الز  محیطی،

 ارائه به پیشین، هایپژوهش از یک هیچ طرفی از. گردد مهیا کشور داخل برای بومی

 مسهولیت که تاس پرواضح. ان نسرداخته بانکی نظا  در یکسارچگی رویکرد با الگویی

 از ذینفعان تمامی با سازمان کلی روابط شامل هابانک در اجتماعی مسهولیت اجتماعی

                                                      
1.Agustínً

Stefano Dell’Atti2.  



   127 ها بر توسعه پایدار  تاثیر رسانه

 

 رقبا و دولت گذاران،سرمایه سهام اران، جامعه، افراد کارکنان، مشتریان، جمله

 دارای کشور، اقتصادی نهادهای مهمترین از یکی عنوان به هابانک که آنجایی از.باش می

 توجه با و گذاردمی تاثیر جامعه کل بر آنها عملکرد و بوده اجتماع در پذیریانکارنا نقش

 اتفاق به قری  ماهیتی، لحاظ به کشور هایبانک خ مات تمامی حاضر حال در اینکه به

 حرکت هابانک محور بر کشور اقتصاد چرخ تکیه بیشترین دیگر سویی از و است یکسان

 جذ  در واح  اقتصادی نهاد یک عمومی افکار منظر از بانک مفهو  همچنین کن می

 کل یک عنوان به هابانک که است الز  لذا است جامعه در آن تخصیص و پولی مناب 

 مسهولیت ایفای موضوع در تاثیرگذاری، و کارکردی لحاظ به منسجم نظا  یک و واح 

 کهدیوجو با دیگر طرفی از نماین  پیروی یکسارچه و واح  الگوی یک از اجتماعی

 مختلفی هایفعالیت و پردازن می تفحص و تحقی  به اجتماعی، مسهولیت زمینه در هابانک

 هاپژوهش و هافعالیت این تاثیر بهینه، الگویی داشتن دست در ع   دلیل به لیکن دارن 

 و ابعاد یکسارچگی رویکرد که الگویی رو این از است گسترده کاربرد و عم  فاق  غالبا

 به توجه با. باش می نیاز مورد نمای ، مشخص را هابانک اجتماعی مسهولیت هایشاخص

 از و باش می مطالعاتی خال  دهن ه نشان که اجتماعی مسهولیت خصوص در فوق مطال 

 در هاییفعالیت خود هایبرداشت حس  بر یک هر ایرانی هایبانک دیگر طر 

 که است این حاضر تحقی  لیاص پرسش دهن ،می انجا  اجتماعی مسهولیت خصوص

 باش ؟ می الگویی چه کشور بانکی نظا  در اجتماعی مسهولیت مناس  الگوی

 هایپژوهش و نظری مبانی بر مطالعاتی محق  ابت ا در پرسش، به پاس  از قبل       

 قبلی مطالعات به بخشی ن انسجا  با سسس و است  داشته اجتماعی مسهولیت پیرامون پیشین

 و نموده استخرا  را نظر مورد الگوی عوامل ،2 بخش در مشترک، مفهو  به رسی ن و

 الگوی یابی اعتبار سسس و  نخبگان اختیار در عوامل این دادن قرار با 3 بخش در

 در اجتماعی مسهولیت الگوی ارائه جهت مقاله این دستاوردهای نهایت در ش ه، طراحی

 نموده گیری نتیجه ش ه ارائه مباحث از نیز 4 بخش در. نمود تحلیل و ارائه را بانکی نظا 

 .نمای  می ارائه را زمینه این در پیشنهادهایی و

 نظری مبانی 

 سازمانی اجتماعی مسئولیت

 و اقتصداد  خد ماتی، هایسازمان ادبیات در که است ج ی   مفهو  اجتماعی، مسهولیت

 هایسددازمان در تددوانیم را آن آثددار بعدد  بدده 80  دهدده از و اسددت گرفتدده شددکل ا رسددانه

 از اجتمداع  مسهولیت(. 1393 فرد، جهانشاهی و نیکخواه)کرد مشاه ه خصوصی و دولتی

 خدرد سدطح در. اسدت مالحظده قابل کالن و میان  خرد، سطح سه در شناخت  جامعه منظر

 خدود هداینقش قالد  در افدراد کده کنش  و تعه  احساس عنوان به اجتماع  پذیر مسهولیت

 در اجتمدداع  مسددهولیت میددان  سددطح در. شددودمی گرفتدده نظددر در دارندد ، یکدد یگر بدده نسددبت
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 اجتمداع  مسدهولیت کدالن سدطح در و. شدودمی مطدر  آن مانند  و سازمان گروه، با ارتباط

 مسدددهولیت(. 2010 ،25میلدددر و اسدددکلیر)گدددرددمی مطدددر  جهدددان  نظدددا  در هددداملت-دولدددت

 در بهتدر تصدویر یدک ارائده تقویدت رایبد ابدزار یدک عندوان به امروزه هاشرکت اجتماعی

 کدرده پید ا شدهرت زیسدت، محدیط و جامعده به نسبت پاسخگو رفتار نمایش و ذینفعان افکار

 (. 2012 ارش ، و محتشم) است

. اسددت برخددوردار ایویددژه اهمیددت از سددازمانی اجتمدداعی مسددهولیت میددان ایددن در       

 سدود نمدودن بیشدتر جامعده، قبدال در روکاکس  مسهولیت تنها سازمانی، اجتماعی مسهولیت

 و 26آنددادول) اسددت کشددور اخالقددی هایسددنت و حقددوقی مقددررات چددارچو  در سددهام اران

 گفتددده تعهددد اتی و وظدددایف مجموعددده بددده سدددازمانی اجتمددداعی مسدددهولیت(. 2015 همكددداران،

 فعالیددت آن در کده ایجامعدده بده کمددک و مراقبدت حفدظ، جهددت در باید  سددازمان کده شدودمی

 مسدهولیت مختلدف ابعداد  27کدارول(. 1393 پارسدامهر، و براتدی ، جزندی)دهد  انجدا  کن می

 هایمسددهولیت اسددت  کددرده گددردآوری اجتمدداعی، مسددهولیت هددر  در را سددازمان اجتمدداعی

 اسدت بنیدان این بر اقتصادی، های مسهولیت که دوستانه انسان و اخالقی حقوقی، اقتصادی،

 بسدیاری میدزان برسد ، حد اکثر بده سدهم هر سود که نن ک عمل ایشیوه به بای  هاسازمان که

 دسددت بدده نیددز ایقددوی رقددابتی موقعیددت سددازمان و شددود حفددظ تولیدد  عوامددل وریبهددره از

 وجددود انتظددار ایددن( قددانونی)حقددوقی هایمسددهولیت از و( ۲۰۱۴ ،28اوالجیدد  سددولومون)آورد

 جامعه، و کار و کس  میان موجود اجتماعی پیمان از جزئی اجرای در هاسازمان که دارد

 همکدداران، و جزنددی)برسددانن  انجددا  بدده قددانون چددارچو  در را شدداناقتصادی هددایماموریت

 کنن گان،مصددر  و محصددول قددوانین رعایددت شددامل  هاشددرکت قددانونی مسددهولیت(. 1393

  (1396 آرا ، و پددور اسددماعیل)اسددت کارکنددان بدده مربددوط قددوانین و زیسددت محددیط قددوانین

 کده گیدردمی بدر در را انتظارهدایی یدا هنجارهدا معیارهدا، کده اخالقی ایهمسهولیت همچنین

 ای گونددده بددده جامعددده، و سدددهام اران کارکندددان، کنن گان،مصدددر  کددده را چددده آن بددده توجددده

 نگرند ،می آنهدا از حمایدت و ذینفعدان معندوی حقدوق رعایت بر منطب  یا عادالنه منصفانه،

 وضد  محرک آن خود زیرا است، قوانین وض  بر مق   اخالقیات در تغییر. کن می منعکس

 اجتمداعی پاسدخگویی عندوان بده اجتمداعی مسدهولیت اخدالق بعد  از. است مقررات و قوانین

 دوسدتی، انسدان: دوسدتانه انسدان هایمسدهولیت نهایدت در و( 1393 جزندی،)شدودمی یداد هم

. اسددت جامعدده اتانتظددار بدده پاسدد  در انسددان رفدداه تددرویج بددرای هاسددازمان اقدد امات نیازمندد 

 و ده می انجا  داوطلبانه صورت به سازمان که است عملی خیرخواهانه مسهولیت همچنین

 و پدرورش و آمدوزش بده کمدک و بدودن خو  شهرون  عمومی،روابط چون مواردی شامل

 اسدت این در اخالقی مسهولیت با خیرخواهانه مسهولیت بین تفاوت ترینمهم. باش می جامعه

                                                      
2. skiller & miller 

Anadol3.  
4. carol 

Solomon Olajide5.  
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 مسدهولیت که حالی در بوده  آورالزا  اخالقی لحاظ از هاسازمان برای خالقیا مسهولیت که

 (. ۲۰۱۴ اوالجیاد، سولومون) است اختیاری کامال خیرخواهانه

 هددایتالش ،(اجتمدداع  غیددر و اجتمدداع ) نفعددان ذ  بددا رابطدده در اجتمدداع  مسددهولیت 

 و آیندد ه هاینسددل ،طبیعدد  محددیط جامعدده، بددا ارتبدداط در را شددركت یدد  اجتمدداع  مسددهولیت

 مسدهولیت: مشدتریان  (2014 ،29هوند  و آنتدون )دهد م  توضدیح دولتد  غیدر هایسازمان

 از مشددتریان نیدداز تددأمین در شددركت بازاریدداب  هددایتالش بدده مشددتر ، بدده مربددوط اجتمدداع 

 بددده مربدددوط اجتمددداع  مسدددهولیت  (2014 هونددد ، و آنتدددون )گدددرددبرم  اخالقددد  هدددایراه

 آنهددا نیازهددا  كددردن بددرآورده پددرورش در را شددركت انسددان  مندداب  هددایفعالیت كاركنددان،

 هایمشیخط دولت به مربوط اجتماع  مسهولیت  (2014 ،30الیویرا و فریرا)ده  م  شر 

 مسدددهولیت هدددایطر  كددده چدددرا. دهددد م  توضدددیح دولتددد ، مقدددررات پدددذیرش در را شدددركت

 بازارهدددا  در قدددانون  تتعهددد ا تدددا شدددون م  درك داوطلبانددده صدددورت بددده اغلددد  اجتمددداع 

 یافتده، توسدعه كشدورها  بده نسبت كه چرا باش  ترضعیف است ممكن رابطه این نوظهور،

 زوو، و شددن)دارد وجددود اجتمدداع  مسددهولیت بددر مبتندد  كمتددر  نسددبتا ً مقددررات و قددوانین

 کده اسدت گردید ه ارائه سازمانی اجتماعی مسهولیت خصوص در متنوعی نظریات(. 2011

 :گردد می اشاره ذیل شر  به آنها از برخی

 مشددروعیت بددرا  تددالش در بسددا چدده کدده دارد اشدداره نهادهددایی بدده: مشددروعیت نظریدده

 مسدددهولیت هدددایگزارش انتشدددار طریددد  از خدددود هدددایفعالیت منددد  قانون رونددد  بددده بخشدددی

  ادامدده از حمایددت در جامعدده کمددک و موافقددت کسدد  منظددور بدده نهادهددا بددرا  اجتمدداعی

 (.1394 هاشمی، و فر ،سلطانی بیابانی) هستن  خود حضور

 هداییتالش با هاگروه از بسیار  به منفعت صاحبان اصطال : مناف  صاحبان  نظریه 

 مانند  نهاد تصمیمات یا فعالیت تحت یا اثرگذارد نهاد بر توان می که دارد اشاره اختصاصی

 و محمددد )اسدددت هجامعددد و فشدددار هدددایگروه دولدددت، ها،مشدددتری کددداربران، گذاران،سدددرمایه

 (.2012 مصطفی،

   بانکی نظام در اجتماعی مسئولیت جایگاه

 عدد   بنددابراین شددون ،می محسددو  کشددوری هددر اقتصددادی ارکددان تددرینمهم از هددابانک

 اقتصداد کدل بدر یافتده نظدا  هاییریسک توان می ها،آن اجتماعی مسهولیت با مناس  ساختار

 اسدت حقوقی و اجتماعی الزا  دارای بانک یک(. ۱۳۹۳ عظیمی، و زاده عباس)کن  تحمیل

 نقطده بانکد اری صنعت همچنین باش   اجتماع و اقتصاد هایبخش سایر پاسخگوی بتوان  تا

 خلیفده، و زند ی عباسدی،)شودمی محسو  ایجامعه هر اقتصادی و اجتماعی توسعه اتکای

 کده اسدت اسالمی بانک اری در بخش ترینبحرانی اجتماعی پذیریمسهولیت مفهو (. ۱۳۹۴

                                                      
 Anthony W. I. & Hong G. J 1.ً

Ferreira, P. & Oliveira, E. R2.  



 های نوین علوم ارتباطات پژوهش 130

 

 بدا اجتمداعی مسدهولیت بده اسدالمی اجتمداعی مسدهولیت. کند می من  را غیرقانونی بانک اری

 چدون اسدالمی مبناهدای اجتمداعی مسدهولیت ندوع این در. دارد اشاره اسال  شریعت بر تأکی 

 هددایبانک بنددابراین(. 1392 راهدد اری، و سساسددی) گیددردمی قددرار مبنددا مسدداوات، و عدد ل،

 باید  شدریعت، اصدول از پیروی به نسبت خود ادعای اثبات برای جهان سراسر رد اسالمی

 اجتمداعی هایمسدهولیت ایفدای واق ، در گمارن   همت خود اجتماعی هایمسهولیت ایفای به

 رفداه منظور به باش  قانونی الزامات دلیل به یا هابانک مناف  جهت در صرفا اینکه جای به

 و اجتمدداعی هددایفعالیت بدده نسددبت اسددالمی هددایبانک ابراینبندد شددود  مددی انجددا  اجتمدداعی

(. ۱۳۹۳ همکدداران، و کرمددی)دارندد  تعهدد  ای منطقدده و جهددانی سددطح در محیطددی زیسددت

 کشدور، بدومی شدرایط با مطاب  اجتماعی مسهولیت با آن رابطه و اجتماعی سرمایه شناخت

 الگدوی اسداس، همدین ربد. داشدت خواهد  هدابانک در مقولده دو هر توسعه در مطلوبی تاثیر

 مسددائل حددل در نهدداد ایددن مشددارکت عطددف نقطدده بددانکی، نظددا  اجتمدداعی مسددهولیت اثددربخش

 بده توجده بدا(. 1397 همکداران، و عزیدری) بدود خواهد  اجتماعی سرمایه ایجاد و اجتماعی

 شدکل جامعده ثروتمند  طبقدات بده رسدانی سدود راسدتای در بانکی هایسیاست همواره اینکه

 تحقد  در تواند می بیکدار و درآمد  کدم قشدرهای و پذیرآسدی  طبقدات بده وجدهت اسدت، گرفته

 و هازیرسداخت ایجداد کده معندا ایدن بده. باش  داشته بسزایی نقش هابانک اجتماعی مسهولیت

 مدی جامعده اقتصدادی و اجتمداعی وضدعیت بنیدادین ارتقدای و رشد  بدرای الز ، هایمحرک

 محیطددی زیسددت و اجتمدداعی هدایفعالیت دامندده عتوسدد بدده اخیدر هایسددال در هددابانک. باشد 

 جریددان کنتددرل و نظددارت هددابانک کدده انجددا از. اندد  بددرده پددی خددود موسسددات در اجددرا قابددل

 در قادرندد  دارندد ، برعهدد ه را مددرتبط اقدد امات و هاسیاسددت و هدداپروژه دهددی وا  سددرمایه،

 از دیگددر ییکدد. نمایندد  نفددوذ اعمددال خددود حمایددت تحددت کارهددای و کسدد  عملکددرد نحددوه

 هدایوا  از ناشدی محیطدی زیست هایزیان هابانک اجتماعی مسهولیت عملکردی پیام های

 اسددتان ارهای تددا هسددتن  موظددف هددابانک راسددتا ایددن در کدده هاسددت کددار و کسدد  بدده اعطددایی

 گدذاری سدرمایه و دهدی وا  الزامات و شرایط در را محیطی زیست هایمسهولیت یا مرتبط

 در آنهددا تدداثیرعملکرد هددابانک اجتمدداعی مسددهولیت پیامدد های جملدده از .نمایندد  ملحددوظ خددود

 ایدددن البتددده کددده اسدددت...  و مشددداغل توسدددعه خیریددده، امدددور همچدددون اجتمددداعی هدددایحوزه

 اجتمدداعی مسددهولیت خصددوص در هددابانک سدداالنه هددایگزارش در بایسددتمی موضددوعات

 .  باش  مص اق دارای

 بددرای را مفدداهیمی کدده دهدد می را امکددان نایدد هددابانک در اجتمدداعی مسددهولیت رویکددرد

 بده. گیرند  کدار بده اقد امات یدا هدا پروژه مختلف هایطر  طری  از رقبا از خودشان تمایز

 مشدخص واسدطه بده مشدتریان بدا توانند می خوبی به دیگر مالی موسسات و هابانک عالوه،

 طرید  از مشدتریان بدالقوه کدردن درگیدر بدا همچندین دارد، هداآن بدر کده مثبتدی اثرات کردن

 برقددرار ارتبداط هداآن بدا اجتمداعی مسدهولیت بددا مدرتبط معدین هدایپروژه در هداآن مشدارکت

 مشدتری وفداداری تواند می هدابانک در اجتماعی سرمایه(. 1397 صالحی، و پیرایش)نماین 
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 هزینده ج ید  مشدتریان جدذ  اینکده دلیدل بده باشد می مهدم بسدیار بانک برای که کن  حفظ را

( 1990)32شددانلی و فددومبرون(. 2015 ،31واندد )باشددن می موجددود مشددتریان حفددظ از تددربر

 خواهدد  بهبددود را آن شددهرت اجتمدداعی رفدداه در بانددک یددک بیشددتر سددهم کدده کنندد می اشدداره

 نددا  تمددایز بدده باشدد ،می مددرتبط تجدداری نددا  آگدداهی بددا نزدیکددی طددور بدده کدده شددهرت. بخشددی 

 ،33شدن و وو)شدودمی باندک بدرای رقدابتی زیدتم کسد  باعث نهایتا و کن می کمک تجاری

 جد ی طدور بده باندک که روی ادهایی در. شودمی تصور بانک مالی کیفیت به آن و( 2013

 کوتدداه در باندک مندداف  افدزایش موجد  امددر ایدن کنند می مشددارکت اجتمداعی هدایفعالیت در

 بدده را یزیدداد مندداف  کدده اسددت حیدداتی بسددیار بانددک یددک بددرای و شددودمی بلن مدد ت و مدد ت

 و34 مورتضددی)کندد  کسدد  خددود سددها  هایهزیندده حفددظ و مددالی متخصصددان جددذ  منظددور

 پاید ار، توسعه بانک، اجتماعی سرمایه هایفعالیت بین قوی رابطه یک(. 2014 همکاران،

 و ناپسدددن  رفتارهدددای کددده اسدددت شددد ه مالحظددده و دارد وجدددود مدددالی موفقیدددت و مثبدددت رشددد 

 بدازار در باندک ارزش و رسدان می آسدی  اعتبدار و شدهرت به محیطی پرخطر هایفعالیت

 هددایفعالیت انجددا  و خددو  شددهرت داشددتن بددا هددابانک. دهندد می قددرار تدداثیر تحددت را سددها 

 و دهند می قدرار تداثیر تحدت را خدود هد   بازارهای راحتی به اجتماعی سرمایه به وابسته

 دارایددی یددک تواندد می هددابانک در اجتمدداعی سددرمایه. کنندد می کسدد  آن از زیددادی مزایددای

 و کددرده استان اردسددازی را خدد مات و محصددوالت فزایندد ه طددور بدده کدده باشدد  مددالی صددنعت

 در هددابانک بدده دوسددتانه رابطدده برقددراری اینکدده حددین در. نمایدد  جددذ  را بددالقوه مشددتریان

 مسددهولیت(. 1397 صددالحی، و پیددرایش)کندد می کمددک دندد گان ارائدده دیگددر از خددود تفکیددک

 عدواملی مبنای بر سازمانی عملکرد مفهو . دارد هابانک عملکرد در زیادی رتاثی اجتماعی

 رضدایت و روحیده بدازار، توسدعه در موفقیدت خدالص، سدود کارکندان، جدایی جابده همچدون

 بددده وابسدددته اساسدددا عوامدددل ایدددن همددده امدددا. اسدددت بدددوده..  و سدددازمانی اعضدددای بدددا شدددغلی

 دلیددل. اسددت دیگددر هایسددهولیتم کددل بددرآوردن منظددور بدده بانددک یددک سددود ح اکثرسددازی

 خودکدار طدور بده کده باشد می سدود ح اکثرسدازی مبندای بدر دیگدر هایفرضدیه همه چرایی

 بانددک یددک کدده اسددت معنددی بدد ین آن پددس. گددرددمی خددو  سددازمانی عملکددرد بدده منجددر

 خواهدد  عملیددات مددازاد و سددود افددزایش مدد ت، بلندد  در شددک بدد ون اجتمدداعی، پاسددخگوی

 (.2014 ،35آدگبوال)داشت

 دارد، وجدود هدابانک در اجتمداعی مسدهولیت بده متفداوتی رویکردهدای خصوص این در

 یکسارچده چگدونگی بده کده معندا بد ین .باشد می یکسارچگی رویکرد رویکردها، این از یکی

 بددرای کددار و کسدد  کدده چددرا پددردازدمی کددار و کسدد  وسددیله بدده اجتمدداعی نیازهددای کددردن

                                                      
1. Wong 
2. Fombron & SHanlee 

Shen  & 3. Wu ً

Murteza4.  
5. Adegbolaً
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 عامدل عندوان بده عمومدا اجتماعی نیازهای. است ابستهو جامعه به خود رش  و دوا  پی ایی،

. شدودمی گرفتده نظدر در آن بده بخشدی مشدروعیت و وکارکسد  با جامعه تعامل گیریشکل

 هددم بددا ایگوندده بدده را آنهددا و بگیددرد نظددر در را اجتمدداعی نیازهددای بایدد  سددازمان نتیجدده در

 اسداس بدر .بسدردازد فعالیدت به اجتماعی هایارزش با همساز کار، و کس  که کن  یکسارچه

 ایدن بدر و اسدت جامعده بده وابسته شرکت وجود که است این بر فرض یکسارچه هایتهوری

 اجتمدداعی هددایارزش بددا همددراه خددود عملیددات در را جامعدده تقاضدداهای بایسددتمی اسدداس

 بدده دسددتیابی و اجتمدداعی تقاضدداهای بدده پاسددخگویی دنبددال بدده بایدد  همددواره و سددازد یکسارچدده

 در ذینفعددان اجتمدداعی تقاضدداهای رو ایددن از باشددن  خددود عملیددات در اجتمدداعی تمشددروعی

 .است هاشرکت اجتماعی مسهولیت استراتژی

 خدارجی ذینفد  هدایگروه توقعدات ارضدای و پاسدخگویی بده ملدز  هدابانک امروزه      

 مندداف  حفددظ زیسددت، محددیط پاسدد اران کنندد گان، توزیدد  کنندد گان، تددأمین مشددتریان، از اعددم

 پورخددویی،) باشددن می کارکنددان و سددهام اران یددا مالکددان از اعددم داخلددی ذینفدد  هددایگروه

 موضددوع پددردازیم،می ذینفعددان بددا سددازمان ارتبدداط و برخددورد چگددونگی بدده وقتددی(. 1394

 بدر محیطدی هدایاولویت بده پاسدخگویی درصد د سدازمان و شد ه مطدر  اجتماعی مسهولیت

 حتدی و سدهام اران گذاران،سدرمایه مشتریان، با انسازم برخورد چگونگی همچنین. آی می

 ، دوسددوکی) شددودمی تعیددین اجتمدداعی هایمسددهولیت میددزان بدده توجدده بددا رقیدد ، هایشددرکت

 پیامدد ها  بدده پاسددخگویی در بانددک مسددهولیت یعنددی هددابانک اجتمدداعی مسددهولیت (.2005

 ذینفعدان همده معده،جا از منظدور. دهد می قدرار خدود تدأثیر تحدت را جامعده کده هاییفعالیت

 غیرمسدتقیم و مستقیم صورت به شرکت موقعیت در که بانک ذینفعان مهمترین. است بانک

 ایددن. جامعدده و سددهام اران یددا مالکددان کارکنددان، کنن گان،مصددر  از عبارتندد  هسددتن  مددؤثر

 همده و ندرود بدین از فدرد یدک رفدتن با تا شود تب یل سازمانی فرهن  یک به بای  موضوع

 ، کددل) کنندد  عمددل روش همددین بدده بایدد  هددم مدد یر آن رفددتن بددا کدده ب انندد  زمانسددا اعضددا 

2005). 

 آورن ه فراهم همچنین تجارت و اقتصاد هایچرخ محرک و گرتسهیل عنوان به هابانک

 جامعدده کددل در اجتمدداعی مسددهولیت حرکددت در المللددی،بین و ملددی اجتماعددات بددرای خدد مات

 بدا کشدور اقتصداد از مهمدی بخدش عندوان بده هدابانک. دارند  انکداری قابدل غیدر و مهم نقش

 تجربدده خددود ذینفعددان سدداختار در را مختلفددی تغییددرات و مواجهندد  حساسددی و متعدد د ذینفعددان

 شدفافیت، گویی،پاسد  بده تدوانمی جمله از که دارن  نیز را الزاماتی مسیر این در و کنن می

 هنجارهدای بده احتدرا  قدانون، حاکمیدت بده احتدرا  ذینفعدان، منداف  بده احترا  اخالقی، رفتار

 کده( 1397 همکداران، و حیداتی) کدرد اشداره هاانسدان حقدوق بده احتدرا  المللی،بین رفتاری

 و کدار و کسد  بده متعدالی رویکدرد یک و وظیفه یک عنوان به را خود اجتماعی مسهولیت

 اجدرا و ریزیبرنامه ثانویه و اولیه ذینفعان بن یگروه با متناس  و ذینفعان تهوری مبنای بر

 .کنن می
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 ، اسدت گردید ه ارائده( 2010)36فدریمن توسدط کده ذینفعدان الگوی خصوص، این در     

 سدازمانی اهد ا  تحقد  بدر توانند می که ده می نشان را گروهایی و افراد که است اینقشه

 نظریده زمینده در اولیده تدالش یدک دهند ه نشدان فدریمن مد ل. بسذیرند  تداثیر یدا بگذارن  تاثیر

 خصددوص در اجتمدداعی مسددهولیت ادبیددات در(. 1395 حسددینی،شاه)اسددت ذینفعددان یکسارچدده

 بدا کده اسدت آن از حداکی و اسدت گرفتده شدکل مبداحثی ذینفعان با هاسازمان روابط م یریت

 شدددددکل بهتدددددری نحدددددو بددددده اجتمددددداعی مسدددددهولیت گانددددده،چن  ذینفعدددددان گدددددرفتن نظدددددر در

 ، حیدداتی) مواجهند  متعد دی ذینفعدان بدا هددابانک انمید ایدن در(. 1395 حسدینی،شاه)گیدردمی

 انتظدارات و هاخواسدته میدان موازنده ایجداد اینکه به توجه با(. 1397 خورشی ی، و مشبکی

 در آنهدا مد یران ویدژه بده هاسدازمان و اسدت کرده پی ا اهمیت پیش از بیش ذینف ، هایگروه

 ایفدای نگدرش اسداس بدر رو این از کنن  پشتیبانی را ذینف  هایگروه تمامی بای  تصمیم، هر

 حدوزه آنهدا از کد ا  هدر که است ذینفعان از ایشبکه دارای بانکی نظا  اجتماعی، مسهولیت

 از یکدی کده37 کارکسدون دی گاه اساس بر. هستن  دارا را خود به مربوط عملکردی محیط و

 تقسدیم ثانویده ذینفد  و اولیده ذینفد  گدروه دو به ذینفعان است، ذینفعان نظریه دهن گان توسعه

 نظددا  سدداختار بددا نگدداه ایددن نزدیکددی بدده توجدده بددا همچنددین(. 1395  حسددینی، شدداه)شددون  مددی

. شدود تقسدیم ثانویده ذینفد  و اولیده ذینفد  بده تواند می نیدز باندک ذینفعان شبکه کشور، بانکی

 بدودن أخرمتد و متق   بر تاکی  بانکی، نظا  در ثانویه و اولیه از منظور که است ذکر شایان

 بده مربدوط گرفتده صورت قبلی تعاریف با مطاب  صرفا بن ی تقسیم این بلکه نیست ذینفعان

 کدده اسددت اجتمدداعی مسددهولیت پیرامددون بانددک سددازمان بددرون و درون در مسددتقیم مخاطبددان

 ذینفد  .گیرن  قرار نظر م  یکسان طور به یکسارچگی، رویکرد اساس بر بایست می قاع تا

 ادامده خدود حیدات بده آن، همیشدگی مشدارکت ب ون توانن نمی هابانک که است ذینفعی اولیه

 چنانچده. هسدتن  کنند گانتامین و مشدتریان کارکندان، سهام اران، شامل اغل  گروه این. ده 

 سددازمان از جزئددی یددا کلدی صددورت بدده و شددود ناراضدی سددازمان از اولیدده ذینفعددان از یکدی

. دهد می دسدت از را خدود بقدای امکدان یا و شود یم آسی  دچار سازمان نمای ، گیریکناره

 در ولددی پددذیرد مددی تدداثیر آن از و گذاشدته تدداثیر هددابانک بددر کده اسددت ذینفعددی ثانویدده، ذینفد 

. نیسددت ضددروری آن بقددای بددرای و نبددوده ان رکاردسددت سددازمان اصددلی هددایفعالیت انجددا 

 مبادلده آنها با است ممکن  چن هر شودمی هم ثانویه ذینفعان شامل بانک، یک هایمسهولیت

 (.1395 حسینی، شاه)باش  ن اشته مستقیمی

 اجتمددداعی مسدددهولیت تددداثیرات: عندددوان بدددا پژوهشدددی ،(1396)آرا  و پدددور اسدددماعیل    

 بدر هدابانک اجتمداعی مسدهولیت تاثیر بررسی پژوهش، این ه   که ان  داده انجا  ها،بانک

 از و کداربردی هد  ، نظدر از پدژوهش. سدتا بدوده هداآن برند  تصدویر از مشتریان ادراک

 جامعدده. باشدد می همبسددتگی نددوع از و پیمایشددی-توصددیفی هددا،داده گددردآوری ماهیددت نظددر

                                                      
 Freeman 1. 

Carcassonne2.  
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 بوشدهر شدهر در ملدت باندک شدع  خد مات از کده است بوده افرادی شامل پژوهش، آماری

 ترسدسد در گیرینمونده روش از که باش می نفر 384 پژوهش نمونه حجم. کنن می استفاده

 روایددی. اسددت شدد ه اسددتفاده پرسشددنامه ابددزار از هدداداده آوریجمدد  بددرای. اسددت شدد ه اسددتفاده

 تایید  مدورد کرونبداخ آلفای ضری  طری  از آن پایایی و محتوا روایی طری  از پرسشنامه

 کمدک بده سداختاری، معدادالت سدازیم ل از هداداده وتحلیلتجزیده بدرای. اسدت گرفتده قرار

 مسدددهولیت کددده داد نشدددان پدددژوهش ایدددن نتدددایج. اسدددت گردیددد ه اسدددتفاده اسالپدددی افدددزارنر 

 شدناختی، ادراک) برند  تصدویر از ادراک بُعد  سده هر بر اخالقی، مسهولیت و خیرخواهانه

 فقدط اقتصدادی مسدهولیت دیگر، طر  از. دارن  مثبت تاثیر( حسی ادراک و عاطفی ادراک

 نیدز قدانونی مسدهولیت و دارد مثبت تاثیر( حسی ادراک) برن  تصویر از ادراک بُع ًِ یک بر

 .دارد مثبت تاثیر( عاطفی ادراک) برن  تصویر از ادراک بُع ًِ یک بر فقط

 بانددک اجتمدداعی مسددهولیت تدداثیر: عنددوان بددا پژوهشددی ،(1396)دیگددران و صددیادی     

 تددأثیر بررسددی پددژوهش، ایددن هدد   کدده. اندد  داده انجددا  برندد ، بدده وفدداداری بددر صددادرات

 پددژوهش. اسددت برندد  اعتبددار واسددطۀ بدده برندد  بدده وفدداداری بددر شددرکت اجتمدداعی تمسددهولی

 روش از هددا داده گددردآوری در و اسددت کدداربردی پددژوهش یددک هدد  ، حیددث از حاضددر

 شدع  مشدتریان تمامی شامل پژوهش این آماری جامعة. است ش ه استفاده پیمایشی توصیفی

 بدرای و شد ه گرفتده درنظدر رنفد 388 نمونده، حجدم. اسدت بوشدهر شدهر در صادرات بانک

 از پددژوهش هددایداده. اسددت شدد ه اسددتفاده دسددترس در گیددرینموندده روش از گیرینموندده

 و محتدوا روایدی طرید  از پرسشدنامه روایدی. اسدت شد ه گدردآوری پرسشدنامه ابزار طری 

 مد ل از هداداده تحلیدل و تجزیده بدرای. اسدت شد ه تأیید  کرونبداخ آلفدای ضدری  بدا آن پایایی

 نتدایج. اسدت شد ه اسدتفاده اس ال پدی اسدمارت افزار نر  کمک به ساختاری معادالت یساز

 اقتصدادی، مسدهولیت)شدرکت اجتمداعی مسدهولیت ابعداد تمدامی کده ده می نشان پژوهش این

 باندددک برنددد  اعتبدددار بدددر( بشردوسدددتانه مسدددهولیت و اخالقدددی مسدددهولیت قدددانونی، مسدددهولیت

 بددر صددادرات بانددک برندد  اعتبددار ایددن، بددر عددالوه. دارد معندداداری و مثبددت تددأثیر صددادرات،

 .دارد معناداری و مثبت تأثیر نیز آن برن  به وفاداری

 مسدهولیت حدوزه در یافتده انجدا  خارجی و داخلی هایپژوهش از ای خالصه ،1 ج ول 

 :باش  می اجتماعی
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  پیشینپیشین  تحقیقاتتحقیقات  نتایجنتایج: : 11    جدولجدول

 سال محقق عنوان
 قلمرو
مکان

 ی
 نتایج

 سهولیتم تأثیر
 بر شرکت اجتماعی
 مشتریان پاسخگویی

 هن  بانک اری  در

 هن  2015 رحمان و فاطما

 هدا، شدرکت اجتمداعی مسدهولیت هدای فعالیت انجا 
 چنددین از کدده مددواردی در را مشددتریان خریدد  قصدد 
 و مثبدددت تدددأثیر تحدددت دارنددد ، آگددداهی هددداییفعالیت

 .ده  می قرار معناداری

 آنالین افشای
 اجتماعی مسهولیت
 صنعت در

 ترکیه بانک اری

 ترکیه 2016 کلیک

 وبسددایت در بعدد  تددرین ،شدداخص نتددایج اسدداس بددر
 و باشددددن می" مشددددتریان و محصددددوالت" هددددابانک

. اسدت شد ه دید ه کمرن " انرژی و زیست محیط"
 فهرسددددت و مالکیددددت سدددداختار سددددایز، معیارهددددای
 سدطح توضدیح در چشمگیر نقشی چن گانه مبادالت
 .دارن  آنالین اجتماعی پذیر  مسهولیت افشای

 جمعی، تواف 
 کلی ی مکانیسم
 مسهولیت توسعه
 و تجزیه) اجتماعی
 (بانکی بخش تحلیل

 و لوپز بی ما،
 38رومرو

 اسسانیا 2016

 توسددعه درصدد د گددروه دو هددر کدده اسددت آن نتددایج
 ایدن ولی. باشن  می اجتماعی مسهولیت هایسیاست
 توانمی و است نش ه اعمال آنها تواف  در اق امات
 امتیددازی و انگیددزه را شددرکتی اجتمدداعی مسددهولیت
 کسددد  و کارمنددد ان تشدددوی  و حفدددظ جدددذ ، جهدددت

 .دانست جمعی تواف  نتیجه در رقابتی تمایزات

 مسهولیت تأثیر
 اجتماعی پذیری
 عملکرد بر شرکت
 بانک اری) مالی

 شورای اسالمی
 خلیج همکاری
 (فارس

 آسوتای ، پالتونوا
 39داکسون و

2016 
 خلیج
 سفار

 قابددل رابطدده هیچگوندده, تحقیدد  هاییافتدده اسدداس بددر
 افشدددای شددداخص انفدددرادی ابعددداد بدددین ایمالحظددده
 مدالی عملکرد میزان و شرکتی اجتماعی مسهولیت
" اند از چشدم و ماموریدت" مدورد در جز به کنونی

 نتدایج. ند ارد وجدود" محصدوالت و خ مات" نیز و
 معنداداری و مثبدت ایرابطه که ده می نشان اولیه
 مدالی عملکدرد و" ان از چشم و ماموریت" بع  بین
 .دارد وجود هابانک آین ه

 اجتماعی مسهولیت
 بانکی بخش در

 2016 خان و حسین

شانگه

 و ای
 هن 
 کن 

 هداینگرش بده توجه با ده می نشان پژوهش نتایج
 اجتمداعی مسدهولیت بده مشدتریان متفداوت اجتماعی

 نمشددتریا از مشخصددی مجموعدده بانددک اسددت الز 
 اجتمدداعی، مسددهولیت اصددول تدد وین بددرای را ویددژه

 .نمای  بررسی

 مسهولیت مشارکت
 عنوان به اجتماعی
 اعتبار کنن ه تعیین

 بانکی

 و تروتا آتی، دل
 40یانوزی

2017 
انگلس

 تان

 ارتبدداطی آن حسدداب اری عملکددرد بددا بانددک شددهرت
 پرخطدددر هدددایپروفایل و نفدددوذ قددد رت بدددا و مثبدددت

 مثبددت  رابطدده کددهودیوج بددا. دارد منفددی ارتبدداطی
 دارد، وجددددود اجتمدددداعی عملکددددرد و شددددهرت بددددین

 عملکدرد و شدرکتی حاکمیدت شدهرت، میدان ارتباط
 .باش  می منفی همواره محیطی زیست

 

 اجتماعی مسهولیت
 هایبنگاه جایگاه و

 در خارجی
 آلبانی 2017 41هوژاکس و توران

 افراد% 90 از بیش که داد نشان پژوهش این نتایج
 هایشددداخص و بشددر حقددوق بدددا مددرتبط هایزمیندده
 تدأمین بدرای شداخص ترینمهم را شرکتی حاکمیت

                                                      
 dma, Makarena Lopez, Pedro.M RomeroJose Maria Bie 1. 

Elena Platonova, Mehmet Asutay, Rob Dixon, Sabri Mohammad2.  

Stefano Dell’Atti, Annarita Trotta, Antonia Patrizia Iannuzzi, and Federica Demaria1. ً
 Turan, G. & J. Hoxhaj 2.ً
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 سال محقق عنوان
 قلمرو
مکان

 ی
 نتایج

 کشورهای
 پاکمونیسم

 .کنن می قلم اد اجتماعی مسهولیت

 چگونگی
 دانش تاثیرگذاری
 اجتماعی مسهولیت
 عملکرد بر شرکتی
 صنعت مالی
 اروپا در بانک اری

 و موستیلی ، گانگی
 42وارنه

 اروپا 2019

 مفهدددو  بدددا همراسدددتا کددده آننددد  زا حددداکی هدددا یافتددده
 داخلددی اجتمدداعی مسددهولیت دانددش، جددذ  ظرفیددت
 تحت را شهرون ی عملکرد مثبت طور به هابانک
 اثدددر راسدددتای در همچندددین . دهددد می قدددرار تددداثیر

 شددداخص شدددهرون ی عملکدددرد اجتمددداعی مسدددهولیت
 مدی هابانک مالی عملکرد برای مثبتی کنن ه تعیین
 .باش 

 مسهولیت تاثیر
 اجتماعی پذیری
 وفاداری به سازمان

 بانک مشتریان
 پاسارگاد

 ایران 1393 درزبان ، موجودی

 کیفیددددت بدددر اجتمددداعی مسددددهولیت داد نشدددان نتدددایج
. دارد مسددددتقیم مثبددددت تدددداثیر رضددددایت، و خدددد مات
 رضدایت بدین مثبت رابطه وجود از حاکی همچنین

 .است بوده مشتریان نگرشی و رفتاری وفاداری و

 مسهولیت تأثیر
 هابانک تماعیاج
 مشتریان ادراک بر
 آنها برن  تصویر از
 (بوشهر ملت بانک)

 

 و پور اسماعیل
 آرا 

 ایران 1396

 و خیرخواهانددددده مسدددددهولیت کددددده داد نشدددددان نتدددددایج
 از ادراک بعدددد  سدددده هددددر بددددر اخالقددددی، مسددددهولیت
 و عدداطفی ادراک شددناختی، ادراک) برندد  تصددویر
 دیگدر، طدر  از. دارند  مثبدت تاثیر( حسی ادراک

 از ادراک بعددد  یدددک بدددر فقدددط اقتصدددادی مسدددهولیت
 و دارد مثبددت تدداثیر( حسددی ادراک) برندد  تصددویر
 از ادراک بعدد  یددک بددر فقددط نیددز قددانونی مسددهولیت
 .دارد مثبت تاثیر( عاطفی ادراک) برن  تصویر

 مسهولیت تأثیر
 بر اجتماعی

 به برن  به وفاداری
  برن  اعتبار واسطة

 صادرات بانک)
 (بوشهر

 اسماعیل
 پور،صیادی

 ایران 1396

 اجتمداعی مسدهولیت ابعاد تمامی ده می نشان نتایج
  شددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرکت

 مسددددددددهولیت و اخالقددددددددی قددددددددانونی، اقتصددددددددادی،)
 صدددادرات، باندددک برنددد  اعتبدددار بدددر( بشردوسدددتانه

 بانددک برندد  اعتبددار. دارد معندداداری و مثبددت تددأثیر
 مثبدت تدأثیر نیدز آن برند  بده وفداداری بر صادرات

 .دارد معناداری و

 و داخلی هایفعالیت
 مسهولیت خارجی
 سازمانی اجتماعی

 و بانکی نظا  در
 با آن رابطه بررسی
 اجتماعی سرمایه

 و محسنی ، عزیزی
 ال ین تا 

 ایران 1397

 متغیرهددا میددان مثبدت رابطدده وجدود از حدداکی نتدایج
 اکتشددافی عداملی تحلیدل روش از اسددتفاده بدا و بدوده
 کارکنددان، توسددعه تبعددیض، عدد  ) ابعدداد تائیدد ی، و

 و محیطددددی عوامددددل انسددددانی، حقددددوق از حمایددددت
( بشردوسدتانه اخالقی، قانونی، اقتصادی،) خارجی
 پدایین از حداکی نتدایج. شد  تائید  اجتماعی مسهولیت
 ابعدددداد سددددایر بدددده نسددددبت بشردوسددددتانه بعدددد  بددددودن
 بدده نسددبت تبعددیض عدد   بعدد  و خددارجی هددایفعالیت
 .بود داخلی هایفعالیت ابعاد سایر

 تحقیق اسیشن روش

 توصدیفی اسدتفاده مدورد اسدتراتژی و است بوده کاربردی ه   حیث از حاضر پژوهش

 و کتابهدددا مقددداالت، از اول مرحلددده در تحقیددد ، هدددایداده گدددردآوری شدددیوه. اسدددت پیمایشدددی

                                                      
rroneFrancesco Gangi, Mario Mustilli, Nicola Va3. ً
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 چدددارچو  راسدددتای در مربوطددده اقددد امات و متغیرهدددا اطالعدددات، آوریجمددد  و هددداپژوهش

. شدد  تدد وین اولیدده مفهددومی الگددوی و آمدد ه دسددت بدده ریبانکدد ا نظددا  در اجتمدداعی مسددهولیت

 اسدتفاده بدا و مبدادرت بدانکی خبرگدان نظدر اعمدال و آوریجم  به مصاحبه، چن  طی سسس

 اعتبدار بررسدی جهدت پدژوهش دو  مرحلده در. شد  انجدا  تحقی  چارچو  43دلفی روش از

 بدانکی، نظدا  در انکارشناسد و مد یران شامل آماری جامعه در و ت وین ایپرسشنامه الگو،

 مسددهولیت یکسارچدده مفهددومی الگددوی ،44 تائیدد ی عدداملی تحلیددل انجددا  از پددس. گردیدد  توزیدد 

 .ش  ت وین بانکی نظا  در اجتماعی

 اتفداق بده دسدتیابی ابزارهدای از یکدی و الگدو تد وین در اصلی فنون از یکی دلفی روش

 تعریدف بدا مطداب . شد  ابد اع راند  شدرکت در 1950 دهده در کده اسدت تحقید  ایدن در نظر

 همدراه بده متدوالی هدایدوره یدا هاپرسشنامه سری یک عمل در دلفی روش ،(2003)45پاول

 افددراد از گددروه یددک میددان نظددر اتفدداق بدده دارد تددالش کدده اسددت ای شدد ه کنتددرل بددازخور

 پدژوهش در(. 1383مشدایخی، و میرباقری)کن  پی ا دست خاص موضوع درباره متخصص

 برخدی امدا ند ارد، وجدود نمونده حجدم بدرای خاصدی راهنمدای یدا ضمحد قاعد ه اگرچه کیفی

 نظدر در کنن هشدرکت 40 تدا 4 بدین ناهمگون هایگروه برای را نمونه تع اد پژوهشی متون

 هددد   کددده اسدددت آن پدددژوهش ایدددن در دلفدددی روش انتخدددا  دلیدددل(. 1385هدددومن،)انددد گرفته

 ایددران در کدده ییهدانکبا بددرای اجتمداعی مسددهولیت مطلدو  الگددوی تبیدین حاضددر، پدژوهش

 موجدود مشخصدی هدایداده یدا و اطالعدات مسدتن ات، مناب ، که آنجا از. است دارد، فعالیت

 نظددران صدداح  و خبرگددان نظددر بدده مراجعدده جددز بدده ایگزیندده طبعددا شددرایط ایددن در. نیسدت

 ادبیدات ارزیابی همچنین. ده می پاس  نیازی چنین به اساسا نیز دلفی روش که ن ارد وجود

 هدایویژگی بند یرتبه یدا و کشف جهت دلفی روش از که است آن دهن ه نشان دلفی جودمو

 بده پدژوهش، ایدن ه   به توجه با. ان کرده استفاده گوناگون موضوعات در مطلو  الگوی

 ادبیدات در اسدتفاده مدورد هدایروش بدا و بدوده مناسد  دلفدی روش از اسدتفاده رسد می نظر

 مسداله: اول فداز(1: شد  انجدا  شدر  ایدن بده حاضدر تحقید  در دلفدی فرایند . دارد سازگاری

 تعیدین دلفدی پاندل در کنن گانشدرکت برای الز  هایویژگی اساس این بر و تعریف پژوهش

. آمد  عمل به دعوت آنان از نیز و شناسایی پانل این در کنن ه مشارکت نامزدهای سسس. ش 

 اصدلی مسداله زمینده در اید ه تولی : دو  فاز( 2. رسی  اتما  به پانل اعضای تعیین با فاز این

 بدا مدرتبط عوامدل دربداره را خدود هایاید ه پاندل اعضدای مرحلده ایدن در. شد  آغاز پژوهش

 تکدراری مدوارد حذ  ها،ای ه این پاالیش و تحلیل با پژوهشگر. کردن  ارائه پژوهش مساله

. نمدود اسدتخرا  را ژوهشپد مسداله بدا مرتبط عوامل نهایی لیست یکسان، واژگان کاربرد و

 را آنهدا مهمتدرین از تعد ادی یدا تعیدین را عوامدل اهمیدت میدزان پاندل اعضدای: سدو  فاز( 3

                                                      
. Delphi 1 

 Confirmatory  factor  analysis 2. 
 Powell 3. 
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 انجدا  قابدل آنها با کار که یافت کاهش میزانی به عوامل تع اد اساس، این بر. کردن  انتخا 

 کدار ادامده بدرای قبدول قابدل تعد اد بده عوامدل تع اد کاهش برای مرحله این حقیقت در. باش 

 نتددایج اسدداس بددر عوامددل اهمیددت میددزان در بددازنگری بدده اعضددا مرحلدده ایددن در. شدد  انجددا 

 نظدر جریدان در اعضدا  از یدک هدر. پرداختند  عوامدل اهمیدت ترتید  تعیدین با پیش مرحله

 تج یدد . کردند  نظدر تج ید  عوامدل اهمیدت ترتیدد  یدا میدزان در مجد دا و گرفتند  قدرار گدروه

 از پدس ترتید  بد ین و شدود حاصدل نظر اتفاق آنان میان که یافت دامها جایی تا اعضا نظر

 پاندل اعضدای صدحیح انتخدا  اهمیدت بده توجده بدا .گردی  حاصل تواف  دلفی مرحله دو طی

 حساسدیت بدا پاندل اعضدای تدا ش  سعی تحقی  هایخروجی در آن اهمیت حائز تاثیر و دلفی

 گددروه یددک: قرارگرفتند  نظددر مدد  اصدلی گددروه دو منظدور همددین بدده. شدون  انتخددا  ایویدژه

 کده بدانکی نظا  خبرگان دیگر گروه و تحقی  موضوع با مرتبط علمی هیات اعضای اساتی 

 دارای کده بدود ایدن هادانشدگاه علمدی هیات اساتی  میان از دانشگاهی خبرگان انتخا  معیار

 و ن باشدد پددژوهش موضددوع بددا مددرتبط زمیندده در پژوهشددی سددواب  و بدداال تجربدده تخصددص،

 و کداری تجربده ارشد ، مد یر سدمت در سدابقه داشدتن نیز بانکی نظا  خبرگان انتخا  معیار

 ترینمناسدد . شدد  گرفتدده نظددر در پددژوهش موضددوع بدداالی تحلیددل توانددایی و مفیدد  و مددرتبط

 و شد  ارسال افراد تمامی برای دعوتنامه فر  سسس ش ن ، انتخا  پژوهش موضوع با افراد

 و گردید  تشکیل بانکی نظا  خبرگان و علمی هیات اعضای از نفر 12 از متشکل دلفی پنل

 دو در( نفدر 12 تعد اد بده)بدانکی نظدا  خبرگدان و دانشدگاه اسداتی  از نظرات بررسی از بع 

 شدد ه طراحددی الگددوی اعتباریددابی جهددت دو  بخددش در و شدد  حاصددل نظددری اشددباع مرحلدده،

 و خصوصدی، دولتی، هایبانک در مرتبط، هایحوزه کارشناسان و م یران از اول مرحله

 749 تعد اد بده اینمونده و شد  اسدتفاده(  نفدر 2296 تعد اد  شامل آماری جامعه) دولتی نیمه

 موضدوع ادبیدات از اسدتفاده بدا پدژوهش ایدن در. گردی  محاسبه  نسبی ایطبقه روش به نفر

 نظددا  در یکسددارچکی رویکددرد بددا اجتمدداعی مسددهولیت فرعددی بعدد  9 همددراه بدده اصددلی بعدد  2

 از و دلفدی فن از استفاده با سسس. گردی  شناسایی ثانویه و اولیه ذینفعان شامل کشور بانکی

 ابعداد و بعد  هدر خصدوص در نظدر اتفداق و انجدا  پاندل اعضای به پرسشنامه ارسال طری 

 گردید  اسدتفاده صدوری روایدی از روایدی تعیین جهت پژوهش این در. گردی  حاصل فرعی

 پایدایی بررسی برای. ش  نظرخواهی ،هاپرسش محتوای مورد در دلفی هگرو اعضای از و

 ضددری  ایددن دلفددی دور هددر در کدده شدد  اسددتفاده سددازگاری بددرای کرونبدداخ آلفددای ضددری  از

 :باش می 2ج ول شر  به که گردی ، محاسبه هاپرسشنامه برای
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  دلفیدلفی  روشروش  دردر  کرونباخکرونباخ  آلفایآلفای  ضریبضریب  مقدارمقدار: :   22  جدولجدول

 0،962 دلفی دو  دور پرسشنامه 0،944 لفید اول دور پرسشنامه
 

 آزمددون شدد ه نرمددال شددکل کندد ال، W توافدد  ضددری : کندد ال دبلیددو یهارتبدده آزمددون 

 پاسدددددخگویان بدددددین در هابنددددد یرتبه توافددددد  میدددددزان سدددددنجش بددددده و باشددددد می 46فریددددد من

 بددین در هارتبدده میددانگین مقایسدده بددا آزمددون ایددن(. 1388 صددفری، و پددور حبیدد )پددردازدمی

( 0) بدین کند ال W هایرتبده آزمدون مق ار. کن می بررسی را هامیانگین این تفاوت غیرهامت

( 1) بده نزدیدک مقدادیر و توافد  عد   از نشدان( 0) به نزدیک مقادیر که دارد نوسان( 1) تا

 صددفری، و پددور حبیدد ) دارد نظددر مددورد متغیرهددای خصددوص در بیشددتر توافدد  از نشددان

 گرفتدده صددورت 16 ورژن اس اس پددی اس افددزارنر  از تفادهاسدد بددا محاسددبات کلیدده(. 1388

 علددی و فروزندد ه سددرلک،) دهدد می نشددان را ضددری  ایددن مقددادیر تفسددیر 3 جدد ول. اسددت

 (.1393 احم ی،

  کندالکندال  هماهنگیهماهنگی  ضریبضریب  گوناگونگوناگون  مقادیرمقادیر  تفسیرتفسیر: :   33  جدولجدول
 مقدار
W 

 تفسیر
 ترتیب به نسبت اطمینان

 عوامل
 تفسیر W مقدار

 به نسبت اطمینان
 عوامل رتیبت

0،1 
 بسیار نظر اتفاق

 ضعیف
 زیاد قوی نظر اتفاق 0،7 ن ارد وجود

 کم ضعیف نظر اتفاق 0،3
0،9 

 نظر اتفاق
 قوی بسیار

 زیاد بسیار
 متوسط متوسط نظر اتفاق 0،5

 (1393احم ی، علی و فروزن ه ، سرلک: ) منب 

 :دلفی روش اول دور نتایج

 صدورت مطالعدات از اسدتفاده بدا و موضدوع دبیاتا بر مروری اساس بر مرحله این در

 و شدد  اسددتخرا  بدانکی نظددا  اجتمداعی مسددهولیت الگدوی یهاشدداخص و ابعداد جدد ول گرفتده

 طیدف بدا لیکرت مقیاس. گرفت قرار نظرسنجی پرسشنامه نخستین تهیه مالک ج اول همین

 پددایین یددفط لیکددرت، طیددف اسدداس بددر دلفددی اول دور پرسشددنامه. گردیدد  تعیددین نیددز گاندده 5

 اول دور بدا مدرتبط نتدایج. اسدت مدرتبط کدامال دهند ه نشان باال طیف و کم خیلی دهن ه نشان

 .  است آم ه 4 ج ول در دلفی روش به پرسشنامه اجرای

                                                      
 Friedman 1. 
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  بانکیبانکی  نظامنظام  دردر  اجتماعیاجتماعی  مسئولیتمسئولیت  الگویالگوی  ابعادابعاد. .   اولاول  مرحلهمرحله  دلفیدلفی  نتایجنتایج      : : 44  جدولجدول            

 ابعاد موضوع
 تعداد
 ها پاسخ

 میانگین
 نحرافا

 معیار
 بر اهمیت
 میانگین اساس

 مسهولیت یکسارچه الگوی
 بانکی نظا  در اجتماعی

1 
 ذینفعان
 اولیه

12 4،90 0،652 1 

2 
 ذینفعان
 ثانویه

12 4،88 0،700 2 

 مبدانی و ادبیدات بدر مبتندی کده الگدو ابعاد تمامی اول، مرحله دلفی پرسشنامه اساس بر  

 و 3 جد ول در کده همانگونه. گرفت قرار دلفی پانل یاعضا تائی  مورد بود پژوهش نظری

 کلیده. ان شد ه بند یرتبه و آمد ه دسدت بده میدانگین اسداس بدر ابعداد تمدامی شدودمی مشاه ه 4

 هایرتبده آزمدون نتایح. هستن  اجتماعی مسهولیت الگو بر تاثیر باالترین دارای گانه 2 ابعاد

 خدی آزمدون مقد ار آنکده بده توجده با. است آم ه 4 ج ول در( W تواف  ضری ) کن ال دبلیو

 بیدان تدوانمی 0،99 اطمیندان بدا پدس نیست دارمعنی 0،01 از کوچکتر خطای سطح در دو

 اتفداق و نیسدت دارمعندی باشد نمی p<  0،05 آنکده دلیل به هارتبه میانگین تفاوت که داشت

 0،5 از 5 مارهشد جد ول در کند ال ضدری  عدالوه بده. دارد وجدود پاندل اعضدای میدان نظر

 3 شدماره جد ول در مند ر  بند یطبقه به توجه با پس کن می میل بیشتر 1 به و است باالتر

 .شودمی ارزیابی قوی نسبتا ح  در تواف  ضری 

  دلفیدلفی  ابعادابعاد  اولاول  دوردور  آماریآماری  نتایجنتایج: : 55  جدولجدول
12 N 3 Df 

16،645 Chi – Square 
0،72 Kendall W(a) 0،126 Asymp.Sig. 
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  پژوهشپژوهش  الگویالگوی  ابعادابعاد  اولاول  مرحلهمرحله  دلفیدلفی  نتایجنتایج: : 66  جدولجدول      

 میانگین تعداد شاخصها مولفه ابعاد
 انحراف
 معیار

 بر اهمیت
 اساس
 میانگین

اد
بع
ا

 
یه
ول
ا

 

 کارکنان

 1 0،77 4،69 12 تبعیض ض  اجرایی هایشیوه و هاسیاست اعمال
 کار تعادل هایسیاست و خانواده کانون به توجه

 وزن گی
12 4،37 0،81 2 

 3 0،80 4،26 12 ع الت بر مبتنی خ مات جبران و پاداش نظا  اجرای
 4 1،49 2،40 12 ( حذ )  آموزشی ع الت اعمال

 5 1،01 3،10 12 نگه اشت و حفظ برای پای ار سالمت و رفاه توسعه
 4 0،69 4،78 12 توانمن سازی و توسعه آموزش،

 ع الت بنایبرم انسانی نیروی جذ  در مستمر بهبود
 گزینی شایسته ونظا 

12 4،56 0،80 1 

 رقبا

 ارائه راهکارهای و ان یشی هم جلسات برگزاری
 یکسارچه و مفی  خ مات

12 4،28 0،71 3 

 پیاده و طراحی در مساعی تشریک و همکاری
 بانکی بین هایسامانه سازی

12 4،33 0،29 8 

 6 0،73 4،31 12 خ مات تبلیغ در ایحرفه اخالق رعایت
 7 1،74 2،61 12 (حذ ) آموزشی فضاهای توسعه به کمک

 نهادهای
 و نظارتی
 قانونی

 12 0،86 4،14 12 اقتصاد سازیکمینه ه   با اعتباری به اشت رعایت
 9 0،85 4،39 12 موق  به و دقی  شفا ، هایگزارش ارائه
 صحیح اجرایی سازوکارهای سازیپیاده و طراحی

 شرکتی حاکمیت رویکرد قویتت قوانین
12 4،55 0،93 5 

 مشتریان

 در صحیح مشاوره و رسانی اطالع آموزش
 بانکی خ مات از گیریبهره

12 4،67 0،73 4 

 2 0،66 4،08 12 تبعیض ع   و رفتاری اخالقی اصول رعایت
 10 1،17 2،75 12 (حذ ) منصفانه رقابت سازوکار از دفاع

 11 0،59 3،51 12 بانکی محصوالت و خ مات در نوآوری
 بودن اخالقی و متقابل احترا  ص اقت، رعایت

 (حذ ) طرفین ارتباط
12 2،85 1،29 7 

 9 0،94 3،65 12 مشتریان رضایت جل  و شکایات به رسی گی
 6 0،82 3،76 12 مشتریان تجربه بهبود و ارتباطی نیازهای شناسایی

 تامین
 و کنن گان
 شرکا

 از اجتنا  و قراردادها ایفای و تعه ات به یپایبن 
 یکطرفه اختیارات

12 4،18 0،86 5 

 تامین و شرکا برای ارزش خل  ایجاد برای تالش
 کنن گان

12 4،65 0،65 4 

 2 0،61 4،81 12 برد برد و پای ار ارتباط توسعه و ایجاد

 سهام اران

 5 0،78 4،39 12 سازمان سودآوری به توجه و برن  توسعه
 المللیبین استان اردهای با کاری فراین های انطباق

 (حذ )
12 2،86 1،18 3 

 8 0،69 4،43 12 هاهزینه م یریت و ریسک م یریت اعمال
 1 0،84 4،10 12 موق  به و شفا  هایگزارش ارائه

اد
بع
ا

 
یه
نو
ثا

 

 محیط
 زیست

 از انرژی مصر  در جویی صرفه و سبز بانک اری
 سبز بانکی خ مات توسعه و یطراح طری 

12 4،16 0،76 4 

 و زیست محیط سازگاربا راهکارهای از استفاده
 محیطی زیست پیام های کاهش

12 4،29 0،79 3 



 های نوین علوم ارتباطات پژوهش 142

 
 2 0،77 4،69 12 فیزیکی مناب  م یریت

 1 0،81 4،37 12 هابانک کارکنان داوطلبانه اق امات

 جامعه

 2 0،80 4،26 12 معهجا سالمت و عمومی آگاهی سطح ایفای
 عا  و خیریه نهاد مرد  های سازمان از حمایت

 المنفعه
12 3،10 1،01 3 

 4 0،59 4،78 12 بیشتر اشتغال های فرصت نمودن فراهم
 1 0،80 4،56 12 دانش و فرهن  توسعه

 نهادهای
 حاکمیتی

 3 0،71 4،28 12 کشور سالمت نظا  از حمایت
 8 0،29 4،33 12 اقتصادی کالن هایسیاست با همراستایی

 کاهش راستای در اجتماعی بانک اری مقوله به توجه
 فقر

12 4،31 0،73 6 

       

 بند یرتبه میدانگین، اسداس بر هامولفه تمامی شودمی مشاه ه 6 ج ول در که همانگونه 

 ارزیدابی باال به متوسط طیف در که هاییمولفه مرحله این در(. اهمیت ترتی  ستون)ان ش ه

 متوسددط یدا 3 از همگدی میددانگین زیدرا. شدون می دلفدی بعدد ی مرحلده وارد و انتخدا  ان شد ه

 .ش ن  حذ  شاخص 5 مرحله این در. است باالتر

 توجده بدا. است آم ه 7 ج ول در( W تواف  ضری ) کن ال دبلیو های رتبه آزمون نتایج 

 اطمیندان بدا اسدت دار معندی 0،01 از کدوچکتر خطدای سدطح در که دو خی آزمون آنکه به

 دارمعندی اسدت،   p< 0،05 آنکده دلیدل بده هارتبده میانگین تفاوت داشت بیان توانمی0،99

 نتدایج بدا مطداب  کند ،می میدل بیشدتر صدفر بده توافد  ضدری  مقد ار آنکده بده توجه با. است

 باید  دو  ردو بدرای پدس گدردد، اجدرا اصدالحاتی بدا و مجد دا آزمدون این بای  پس  3 ج ول

 دور از شداخص 5 کده شدون  حدذ  نظرسدنجی از باشد  3 زیدر آنهدا میدانگین که متغیرهایی

 .ش ن  حذ  بع ی
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  دلفیدلفی  شاخصشاخص  اولاول  دوردور  آماریآماری  نتایجنتایج: : 77  جدولجدول
12 N 29 df 

126،972 Chi – Square 
0،368 Kendall W(a) 0،000 Asymp.Sig. 

 دوم مرحله دلفی نتایج تحلیل

  بانکیبانکی  نظامنظام  دردر  اجتماعیاجتماعی  مسئولیتمسئولیت  یکپارچهیکپارچه  الگویالگوی: : دومدوم  مرحلهمرحله  لفیلفیدد  نتایجنتایج  ::88جدولجدول        

 ابعاد 
 پاسخ تعداد
 ها

 میانگین
 انحراف
 معیار

 بر اهمیت
 میانگین اساس

 مسهولیت یکسارچه الگوی
 بانکی نظا  در اجتماعی

 1 0،652 4،90 12 اولیه ذینفعان 1

 2 0،700 4،88 12 ثانویه ذینفعان 2

 قددرار پانددل اعضددای تائیدد  مددورد ابعدداد تمددامی دو ، مرحلدده فددیدل پرسشددنامه اسدداس بددر 

 کلیده. ان شد ه بن یرتبه آم ه دست به میانگین اساس بر ابعاد تمامی ،8 ج ول مطاب . گرفت

 ضددری ) کندد ال دبلیددو هایرتبدده آزمددون نتددایج. هسددتن  الگددو بددر تدداثیر بدداالترین دارای ابعدداد

 خطدای سدطح در دو خدی آزمدون مقد ار آنکده هبد توجده با. است آم ه 9 ج ول در( W تواف 

 تفدداوت کدده داشددت بیددان تددوانمی 0.99 اطمینددان بددا  پددس نیسددت دارمعنددی 0،01 از کددوچکتر

 اعضدا میدان نظدر اتفاق و نیست دارمعنی باش نمی  p<  0،05 آنکه دلیل به هارتبه میانگین

 میددل بیشددتر 1 هبدد و اسددت بدداالتر 0،5 از 9 شددماره جدد ول در کندد ال ضددری . دارد وجددود

 شدد ه ارزیددابی قددوی نسددبتا حدد  در توافدد  ضددری  ، 3 جدد ول بندد یطبقه بدده توجدده بددا. کندد می

 .نمود متوقف را نظرسنجی توانمی

  دلفیدلفی  ابعادابعاد  دومدوم  دوردور  آماریآماری  نتایجنتایج: : 99  جدولجدول        
12 N 3 df 

16،972 Chi – Square 
0،91 Kendall W(a) 0،138 Asymp.Sig. 
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  پژوهشپژوهش  الگویالگوی  ابعادابعاد  دومدوم  مرحلهمرحله  دلفیدلفی  نتایجنتایج: : 1010  جدولجدول  

اد
بع
ا

 

 اهمیت معیار انحراف میانگین هاپاسخ هاشاخص مولفه

اد
بع
ا

 
یه
ول
ا

 

 کارکنان

 1 0،81 4،69 12 تبعیض ض  اجرایی هایشیوه و هاسیاست اعمال
 کددار تعددادل هایسیاسددت و خددانواده کددانون بدده توجدده

 وزن گی
12 4،35 0،89 3 

 بدددر مبتندددی خددد مات انجبدددر و پددداداش نظدددا  اجدددرای
   ع الت

12 4،65 0،72 2 

 و حفدددددظ بدددددرای پایددددد ار سدددددالمت و رفددددداه توسدددددعه
   نگه اشت

12 4،05 0،79 4 

 1 0،79 4،95 12 توانمن سازی و توسعه آموزش،
 برمبندددای انسدددانی نیدددروی جدددذ  در مسدددتمر بهبدددود
 گزینی شایسته نظا  و ع الت

12 4،75 0،44 2 

 رقبا

 ارائدده راهکارهددای و ان یشدی هددم جلسددات برگدزاری
 یکسارچه و مفی  خ مات

12 4،55 0،76 4 

 پیددداده و طراحدددی در مسددداعی تشدددریک و همکددداری
 بانکی بین هایسامانه سازی

12 3،71 1،05 10 

 5 0،68 4،40 12   خ مات تبلیغ در ایحرفه اخالق رعایت

 نهادهای
 و نظارتی
 قانونی

 سدددازینهکمی هددد   بدددا اعتبددداری به اشدددت رعایدددت
 اقتصاد

12 3،85 0،67 9 

 6 0،80 4،30 12 موق  به و دقی  شفا ، هایگزارش ارائه
 صدحیح اجرایی سازوکارهای سازیپیاده و طراحی
  شرکتی حاکمیت رویکرد تقویت قوانین

12 4،10 0،79 7 

 مشتریان

 بهدره در صدحیح مشداوره و رسدانی اطدالع آموزش
 بانکی خ مات از گیری

12 3،90 0،92 8 

 3 0،93 4،74 12   تبعیض ع   و رفتاری اخالقی اصول رعایت
 4 0،88 4،50 12 بانکی محصوالت و خ مات در نوآوری
 1 0،91 4،78 12 مشتریان رضایت جل  و شکایات به رسی گی
 2 0،83 4،68 12 مشتریان تجربه بهبود و ارتباطی نیازهای شناسایی

 تامین
 و کنن گان
 شرکا

 از اجتندا  و قراردادهدا ایفدای و تعهد ات به پایبن ی
 یکطرفه اختیارات

12 4،43 0،67 6 

 تدامین و شدرکا بدرای ارزش خلد  ایجاد برای تالش
 کنن گان

12 4،44 0،84 5 

 3 0،96 4،59 12 برد برد و پای ار ارتباط توسعه و ایجاد

 سهام اران
 7 0،84 4،10 12 سازمان سودآوری به توجه و برن  توسعه
 4 0،87 4،18 12 ها هزینه م یریت و ریسک م یریت اعمال
 3 0،70 4،29 12 موق  به و شفا  های گزارش ارائه

اد
بع
ا

 
یه
نو
ثا

 

 محیط
 زیست

 مصددر  جوییصددرفه و سددبز بانکدد اری سددازیپیاده
   خ مات توسعه و طراحی طری  از انرژی

12 4،87 0،74 1 

 و زیسددت محدیط بددا گارسداز راهکارهددای از اسدتفاده
 محیطی زیست پیام های کاهش

12 4،51 0،55 2 

 1 0،81 4،69 12 فیزیکی مناب  م یریت
 3 0،89 4،35 12 هابانک کارکنان داوطلبانه اق امات

 جامعه
 2 0،72 4،65 12 جامعه سالمت و عمومی آگاهی سطح ایفای

 عدددا  و خیریددده نهددداد مدددرد  هایسدددازمان از حمایدددت
 نفعهالم

12 4،05 0،79 4 
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 1 0،79 4،95 12 بیشتر اشتغال هایفرصت نمودن فراهم
 2 0،44 4،75 12 دانش و فرهن  توسعه

 نهادهای
 حاکمیتی

 4 0،76 4،55 12 کشور سالمت نظا  از حمایت
 10 1،05 3،71 12 اقتصادی کالن هایسیاست با همراستایی

 راسدددتای در اجتمددداعی بانکددد اری مقولددده بددده توجددده
 فقر کاهش

12 4،40 0،68 5 

 

 بده میدانگین اسداس بدر متغیرهدا تمدامی شدودمی مشاه ه 10 ج ول در که همانگونه      

 آزمدون نتایج. هستن  الگو بر تاثیر باالترین دارای متغیرها کلیه. ان ش ه بن یرتبه آم ه دست

 مقد ار آنکده بده توجده بدا. اسدت آمد ه 11 جد ول در( w توافد  ضدری ) کن ال دبلیو هایرتبه

 0،99 اطمیندان بدا پدس نیسدت دارمعندی 0،01 از کدوچکتر خطدای سدطح در دو خی آزمون

 دارمعندی باشد نمی  P<  0،05 آنکده دلیدل بده هارتبه میانگین تفاوت که داشت بیان توانمی

 هشدمار ج ول در کن ال ضری  عالوه به. دارد وجود پانل اعضای میان نظر اتفاق و نیست

 ضدری  ، 3 جد ول بن یطبقه به توجه با. کن می میل بیشتر 1 به و است باالتر 0،5 از 11

 .نمود متوقف را نظرسنجی توان می و ش ه ارزیابی قوی نسبتا ح  در تواف 

  دلفیدلفی  شاخصشاخص  دومدوم  دوردور  آماریآماری  نتایجنتایج: : 1111  جدولجدول            
12 N 24 df Chi - Square 
0،84 Kendall W(a) 0،118 Asymp.Sig. 16،434 

 الگو اعتباریابی: پژوهش دوم مرحله

 ابدزاری تد وین بده مرحلده ایدن در اجتماعی، مسهولیت یهاشاخص و ابعاد کشف از پس

 اسدتفاده تائید ی عداملی تحلیدل روش از کده گردید ه پرداختده کیفی مرحله یهایافته اساس بر

 . شود می

 تائیدی عاملی تحلیل

 مکندون سدازه از زیدادی داندش پژوهشگر که شودیم استفاده زمانی تائی ی عاملی تحلیل

 را خدود تحلیدل پژوهشدگر آن در که است نظریه آزمون روش یک واق  در. دارد زیربنایی

 قدوی تجربدی و نظدری شدالوده یدک بدر مبتندی که الگو تیم. کن می آغاز قبلی فرضیه یک با

 روایدی ارزیدابی رایبد روش این. شون  همبسته بای  متغیرها ک ا  که کن می مشخص است،

 بتواندد  طریدد  ایددن از تددا کندد می عرضدده پژوهشددگر بدده اعتمدداد قابددل روش یددک نیددز سددازه

 تعیدین پدیش از نظدری الگوی یک از ناشی که هاداده عاملی ساختار درباره را ییهافرضیه

  از پددس تائیدد ی تحلیددل روش. بیازمایدد  اسددت هدداعامل از مشخصددی ترکیدد  و تعدد اد بددا شدد ه

 پدیش از عداملی الگدوی برازند گی تعیدین طرید  از تجربدی پدیش هدایعامل ننمدود مشخص

 دادهدا مجموعده بدرای را نظدری و شد ه مشداه ه عاملی ساختارهای بهینه تطاب  ش ه، تعیین

 از متشددکل پرسشددنامه تائیدد ی، عدداملی تحلیددل انجددا  جهددت(. 1393 هددومن،) کندد می آزمددون
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 جامعده میدان در و تهیده قبدل مرحلده شد ه ارائه مفهومی الگوی در من ر  هایمولفه و ابعاد

 دولتددی، هددایبانک کلیدده در مددرتبط یهدداحوزه کارشناسددان و مدد یران از متشددکل کدده آمدداری

. گردید  توزید  نفدر 749 نمونده تعد اد بده بود، نفر 2296 تع اد به دولتی نیمه و خصوصی،

 اسدتفاده مدوس ای و spss افدزار ندر  از کمدی تحلیدل بدرای: اول مرتبده تائید ی عداملی تحلیل

 نظدر. گیدردمی قدرار آزمدون مدورد بارتلت آزمون و KMO مقادیر انجا ، از قبل که شودمی

 عداملی تحلیل انجا  برای الز  شرط 0.001 سطح در بارتلت، آزمون مق ار داری معنی به

 .ش  فراهم

  KKMMOO  شاخصشاخص  وو  بارتلتبارتلت  آزمونآزمون  نیازنیاز  موردمورد  مقادیرمقادیر: : 1212  جدولجدول                
KMO 0،914 گیری نمونه ایتکف شاخص 

 بارتلت کرویت آزمون
 34239 خی مجذور آمار

 3828 آزادی درجه
 0،000 داری معنی سطح

     

 13 جد ول نتایج طب : اولیه ذینفعان ابعاد با مرتبط هایشاخص اول مرتبه عامل تحلیل 

 دارای 0،713 ضدری  بدا زن گی و کار تعادل هایسیاست و خانواده کانون به توجه مقیاس

 و ایجدداد  شدداخص و هسددتن  دارمعنددی عدداملی بددار دارای هددامقیاس. اسددت بیشددتری همبسددتگی

 مد یریت اعمال مقیاس و است بیشتری وزن دارای 0،60 با برد برد و پای ار ارتباط توسعه

 حددذ  تحلیددل از 0،3 از کمتددر عدداملی بددار دلیددل بدده 0،024 ضددری  بددا هاهزیندده و ریسددک

 .گردی 
 



   147 ها بر توسعه پایدار  تاثیر رسانه

 

  اولیهاولیه  ذینفعانذینفعان  بعدبعد  عاملیعاملی  بارهایبارهای  داریداری  معنیمعنی  تفاوتتفاوت  بررسیبررسی: : 1313  جدولجدول  

 شاخص مولفه
 بار
 عاملی

 شاخص وزن
 آماره
T 

 میانگین
 خطای
 استاندارد

 سطح
 معنی
 داری

 در
 مولفه

 در
 بعد

 در
 الگو

ن
نا
رک
کا

 

 ضد  اجرایدی هایشیوه و هاسیاست اعمال
 تبعیض

0،619 0،15 0،11 0،030 40 4،31 0،38 0،000 

 هایسیاسدددت و خدددانواده کدددانون بددده جدددهتو
 زن گی و کار تعادل

0،713 0،16 0،13 0،025 38 4،45 0،51 0،000 

 خدددد مات جبددددران و پددداداش نظددددا  اجدددرای
   ع الت بر مبتنی

0،688 0،14 0،12 0،020 45 3،90 0،47 0،000 

 و حفدظ برای پای ار سالمت و رفاه توسعه
 نگه اشت

0،643 0،13 0،14 0،032 48 4،52 0،41 0،000 

 0،000 0،32 3،79 29 0،027 0،15 0،11 0،565 توانمن سازی و توسعه آموزش،

 انسدددانی نیدددروی جدددذ  در مسدددتمر بهبدددود
 گزینی شایسته نظا  و ع الت برمبنای

0،349 0،14 0،14 0،019 40 4،26 0،12 0،000 

با
رق

 

 و ان یشددددددددی هددددددددم جلسددددددددات برگددددددددزاری
   خ مات ارائه راهکارهای

0،307 0،12 0،14 0،022 34،78 4،47 0،09 0،000 

 طراحددی در مسدداعی تشددریک و همکدداری
 بانکی بین هایسامانه سازی پیاده و

0،456 0،14 0،13 0،028 26 4،39 0،21 0،000 

 خدد مات تبلیددغ در ایحرفدده اخددالق رعایددت
 بانکی

0،387 0،14 0،12 0،025 33،36 4،09 0،15 0،000 

ی
ها
اد
نه

 
ی
رت
ظا
ن

 و 
ی
ون
ان
ق

 

 کمیندده هدد   بددا اعتبدداری به اشددت ایددترع
 اقتصاد سازی

0،407 0،17 0،11 0،025 38،20 4،24 0،17 0،000 

 0،000 0،12 4،51 44،12 0،035 0،15 0،18 0،342 موق  به و دقی  شفا ، هایگزارش ارائه

 سددددددازوکارهای سددددددازیپیاده و طراحددددددی
 رویکدددرد تقویدددت قدددوانین صدددحیح اجرایدددی
 بانک در شرکتی حاکمیت

0،490 0،16 0،15 0،038 48،45 4،60 0،24 0،000 

ن
یا
ر
شت
م

 

 صددحیح مشدداوره و رسددانیاطالع آمددوزش
 بانکی خ مات از گیری بهره در

0،400 0،14 0،14 0،030 23،29 4،71 0،16 0،000 

 عددد   و رفتددداری اخالقدددی اصدددول رعایدددت
   تبعیض

0،458 0،18 0،15 0،025 41،11 4،00 0،21 0،000 

 0،000 0،12 4،11 27،60 0،020 0،13 0،18 0،342 بانکی محصوالت و اتخ م در نوآوری

 رضدددایت جلددد  و شدددکایات بددده رسدددی گی
 مشتریان

0،422 0،13 0،13 0،032 38،04 4،11 0،18 0،000 

 تجربه بهبود و ارتباطی نیازهای شناسایی
 مشتریان

0،406 0،14 0،11 0،027 43،07 4،46 0،16 0،000 

ن
می
تا

 
ن
گا
ن 
کن

 و 
ش

ا 
رک

 

 و قراردادهددا ایفددای و تعهدد ات بدده پایبندد ی
 یکطرفه اختیارات از اجتنا 

0،318 0،35 0،13 0،019 19،08 4،45 0،10 0،000 

 شدرکا برای ارزش خل  ایجاد برای تالش
 کنن گان تامین و

0،475 0،30 0،12 0،022 34،04 3،86 0،23 0،000 

 0،000 0،24 4،40 22،52 0،028 0،14 0،60 0،488 برد برد و پای ار ارتباط توسعه و ایجاد

ن
را
 ا
ام
سه

 

 0،000 0،50 4،07 22 0،025 0،15 0،56 0،710 سازمان سودآوری به توجه و برن  توسعه

 مدددددد یریت و ریسددددددک مدددددد یریت اعمددددددال
 هاهزینه

0،024 0،40 0،14 0،025 28 4،22 0،00 0،000 

 بدده و شددفا  ، صددحیح هددایگزارش ارائدده
 موق 

0،390 0،41 0،14 0،035 17،6 3،74 0،15 0،000 
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 جد ول نتدایج طبد : ثانویده ذینفعدان ابعداد بدا مدرتبط هایشداخص اول مرتبه عامل تحلیل 

 است بیشتری همبستگی دارای 0،750 ضری  با کشور سالمت نظا  از حمایت مقیاس 14

 و سددبز ریبانکدد ا سددازیپیاده  شدداخص و هسددتن  دار معنددی عدداملی بددار دارای هددامقیاس و

 0،25 بدا سدبز بدانکی خد مات توسعه و طراحی طری  از انرژی مصر  در جویی صرفه

 ضددری  بددا خیریدده نهدداد مددرد  هایسددازمان از حمایددت مقیدداس و اسددت بیشددتری وزن دارای

 .گردی  حذ  0،3 از کمتر عاملی بار دلیل به0،266
 

  ثانویهثانویه  عانعانذینفذینف  بعدبعد  عاملیعاملی  بارهایبارهای  داریداری  معنیمعنی  تفاوتتفاوت  بررسیبررسی  : : 1414  جدولجدول        

فه
ول
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 و سددبز بانکدد اری سددازیپیاده
 مصددددددر  در جوییصددددددرفه
 و طراحددی طریدد  از انددرژی
 سبز بانکی خ مات توسعه

0،721 0،25 0،08 0،015 38 4،43 0،52 0،000 

 راهکارهدددددددددای از اسدددددددددتفاده
 و زیسددت محددیط بددا سددازگار
 زیسددددددت پیامدددددد های کدددددداهش
 محیطی

0،703 0،13 0،15 0،09 45 4،60 0،49 0،000 

 0،000 0،43 4،65 48،16 0،030 0،16 0،15 0،656 فیزیکی مناب  م یریت
 کارکندددان داوطلبانددده اقددد امات
 هابانک

0،574 0،13 0،17 0،031 29 4،12 0،33 0،000 
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 و عمومی آگاهی سطح ایفای
 جامعه سالمت

0،335 0،14 0،17 0،031 40 4،54 0،11 0،000 

 هدددددای سدددددازمان از حمایدددددت
 عددددا  و خیریدددده نهدددداد مددددرد 
 المنفعه

0،266 0،08 0،16 0،020 36،73 4،43 0،07 0،000 

 هددای فرصددت نمددودن فددراهم
 بیشتر اشتغال

0،304 0،10 0،12 0،027 13،68 4،13 0،09 0،000 

 0،000 0،13 4،01 30 0،026 0،14 0،14 0،365 دانش و فرهن  توسعه
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 سدددددالمت نظدددددا  از حمایدددددت
 کشور

0،750 0،12 0،14 0،026 45،40 3،95 0،56 0،000 

 هایسیاسددددت بدددا همراسدددتایی
 0،000 0،26 4،59 35،54 0،023 0،12 0،09 0،505 اقتصادی کالن

 نکددد اریبا مقولددده بددده توجددده
 کداهش راستای در  اجتماعی

 فقر
0،360 0،08 0،13 0،019 36،81 4،31 0،11 0،000 

    
 

 اولیده ذینفعدان ابعداد عامدل از نیز  دو  مرتبه عاملی تحلیل:  دو  مرتبه عاملی تحلیل    

 .است گردی ه ارائه 15 ج ول شر  به که ش ه تشکیل ثانویه ابعاد و
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  عاملیعاملی  بارهایبارهای  داریداری  معنیمعنی  تفاوتتفاوت: :   1515  جدولجدول

 عامل
 بار
 عاملی

 عاملی بار عامل

 نظا  اجتماعی مسهولیت اولیه ذینفعان ابعاد
 بانکی

0،999 
 نظا  اجتماعی مسهولیت ثانویه ابعاد

 بانکی
0،975 

   

  بانکیبانکی  نظامنظام  دردر  اجتماعیاجتماعی  مسئولیتمسئولیت  الگویالگوی  دومدوم  مرتبهمرتبه  عاملیعاملی  تحلیلتحلیل  برازشبرازش  هایهای  شاخصشاخص: :   1616  جدولجدول    
 ردبرآو مشخصه برآورد مشخصه

 2،022 (/DF)آزادی درجه به خی مجذور نسبت
 بنتلددددر شدددد ه هنجددددار بددددرازش شدددداخص

 (NFI)بونت
0،934 

 مربعدددددددددددات میدددددددددددانگین دو  ریشددددددددددده شددددددددددداخص
 (RMSEA)باقیمان ه

 0،924 (TLI)توکر،لوییس برازش شاخص 0،059

 0،98 (IFI)افزایشی برازش شاخص 0،962 (GFI) برازش نیکویی شاخص
 0،938 (AGFI)برازش نیکویی ش ه تع یل شاخص

 0،95 (RFI)نسبی برازش شاخص
 0،981 (CFI) تطبیقی برازش شاص

       

 :باشن می ذیل شر  به برازش هایشاخص 16 ج ول مطاب 

 سدنجش برای که است شاخصی نخستین: /DF( نسبی) هنجار به دو-خی شاخص     

 را واقعدی الگدوی بدا نظدری الگدوی یدک شدباهت و اسدت شد ه گرفته کار به الگو برازن گی

 کدای شداخص در را نمونده حجدم مقد ار تداثیر که است هاییشاخص از یکی و ده می نشان

 در آم ه دست به ع د. باش می 1-5 شاخص این پذیرش دامنه. رسان می کمترین به اسکوئر

 .  باش می قبول مورد پس ، بوده2،022 پژوهش، این

 ایددن مقدد ار اگددر. اسددت بددرآورد خطددای مربعددات میددانگین ریشدده: RMSEA شدداخص    

 باشدد  0،08 و 0،05 بددین اگددر و خددو  الگددو برازندد گی باشدد 0،05 از کددوچکتر شدداخص

 .  باش می قبول مورد پس ، بوده0،059 پژوهش، این در آم ه دست به ع د. است متوسط

 بددرازش نیکددوئی اخصشدد. ن ارندد  نموندده حجددم بدده بسددتگی AGFI و GFI هایشدداخص    

 میدددانگین کددداربرد بدددا معدددادل. باشددد می دیگدددر برازنددد گی شددداخص یدددک AGFI یافتددده تعددد یل

 GFI تغییدرات دامنده. اسدت GFI مخدر  و صورت در مجذورات مجموع جای به مجذورات

 از بزرگتدر یا برابر بای  شاخص دو این قبول قابل مق ار. باش می یک و صفر بین AGFI و

 قبددول مددورد پددس بددوده،0،938 و 0،962 پددژوهش، ایددن در آمدد ه دسددت بدده اعدد اد .باشدد  0،9

 .  باشن می

 نیدز بنتلدر ای مقایسده بدرازش شداخص عندوان بده(: CFI) ایمقایسده برازش شاخص     

 فدرض آن در که کن می مقایسه صفری الگوی با را موجود الگوی برازش شود، می نامی ه

 مقایسده بدا روش ایدن در(. مسدتقل الگدوی)ان مبسدتهناه یکد یگر با پنهان متغیرهای است ش ه

 درصد  شد ه مشداه ه کواریدانس مداتریس و الگدو براسداس شد ه بیندیپیش کواریانس ماتریس

 محقد  بوسدیله شد ه تعریدف الگوی به صفر الگوی از حرکت براساس که را برازشی فق ان
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 نشدان را خدو  یاربسد بدرازش ۱ به نزدیک CFI مق ار. زن می تخمین است، آم ه حسا  به

 عد د .اسدت الگدو برازند گی نشانه و قبول قابل 0،9 باالی مقادیر برای شاخص این. ده می

 .باش می قبول مورد پس ، بوده0،981 پژوهش، این در آم ه دست به

 و شدد ه سدداخته دو کددای مقیدداس تبدد یل براسدداس(: NFI) شدد ه هنجددار بددرازش شدداخص    

 کدار بده کامدل الگدوی بدا مقید  الگدوی یدک مقایسه برای و. کن می تغییر ۱و ۰ بین آن مق ار

  0،9 بداالی مقدادیر بدرای شدودمی نامید ه هدم بوندت-بنتلدر شداخص که NFI شاخص.  رودمی

 بدوده0،934 پدژوهش، ایدن در آمد ه دسدت بده عد د .اسدت الگدو برازن گی نشانه و قبول قابل

 .باش می قبول مورد ،پس

 یدا جدایگزین هایالگو مقایسه برای توان می شاخص نای(: TLI) لوییس-توکر شاخص   

 کمدک بده شداخص ایدن مقد ار. رود کدار بده صدفر الگدوی مقابدل در ش ه پیشنهاد الگوی یک

 صدفر مقد ار. کند می تغییدر ۱ و ۰ بدین شداخص ایدن مقد ار و شدودمی محاسبه دوکای آماره

 0،9 از بایدد   TLI  شدداخص. اسددت کامددل بددرازش بیددانگر ۱ و بددرازش فقدد ان دهندد ه نشددان

 .باش می قبول مورد بوده،پس0،924 پژوهش، این در آم ه دست به ع د .باش  بزرگتر

 تطبیقدی بدرازش هایشداخص از دیگدر یکدی افزایشدی بدرازش شاخص: IFI شاخص     

 بده ع د. است الگو برازن گی نشانه و قبول قابل  0،9 باالی مقادیر برای شاخص این. است

 .باش می قبول مورد لذا و بوده0،98 پژوهش، این در آم ه دست

 .سدنج می را شد ه ارائده الگدوی مناسبت و است نسبی برازش شاخص: RFIشاخص     

 ایدن در آمد ه دست به ع د. (۱۳۹۶ ور،ع ن و حبیبی)است بهتر باش ، نزدیکتر 1 به هرچه

 .باش می قبول مورد ،پس بوده0،95 پژوهش،

  الگددددوی ،15و16 جدددد اول  همچنددددین و ایمددددوس و اس اس پددددی اس خروجددددی طبدددد     

 مطلددوبی بسددیار بددرازش از و اسددت قبددول قابددل بددرازش، هایشدداخص لحدداظ بدده پددژوهش

 .است برخوردار

   پژوهش مفهومی الگوی

 عملدی صدورت بده کده اسدت پژوهش مساله نظری طر  ادامه پژوهش، مفهومی الگوی

 گرفتدده نظددر در تحلیددل و مشدداه ه رکددا اجددرای بددرای نهایتددا کدده را سددیرهایی خددط و هانشددانه

 هدم با که است ش ه تشکیل هایی فرضیه و مفاهیم از و کن می مرتبط یک یگر به ش  خواهن 

 کدامسنهود، و کیدوی)دهند می تشدکیل را منسجمی تحلیلی چارچو  و دارن  تنگاتنگی ارتباط

 مشدددخص را آنهدددا مدددابین روابدددط و پدددژوهش متغیرهدددای نمدددودار، صدددورت بددده و( 1385

 مسددهولیت تلفیدد  بددا تحقیدد  ایددن در(. 1391 زاده، مهدد ی و سددرلک ، اشددر  پددور)سددازن می

 انجدا  آن نهایی ت وین و طراحی پژوهش الگوی دلفی، روش کمک و بانکی نظا  اجتماعی

 .شودمی ت وین 1  شکل مطاب  بانکی نظا  اجتماعی مسهولیت الگوی و ش ه
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  بانکیبانکی  نظامنظام  دردر  اجتماعیاجتماعی  مسئولیتمسئولیت  مفهومیمفهومی  الگویالگوی. . 11  شکلشکل
 
 
 

 پیشنهادها و گیرینتیجه

 بدر تاثیرگدذار هایمولفده و ابعداد از بهتدر درک و شناسدایی ،پدژوهش این انجا  از ه  

 مسددهولیت الگددوی ارائدده قالدد  در آنهددا بددین روابددط کشددف و بددانکی نظددا  اجتمدداعی مسددهولیت



 های نوین علوم ارتباطات پژوهش 152

 

 ذینفعدان)اصدلی: بعد  2 پژوهش اجرای نتیجه در. است بوده کشور بانکی نظا  در اجتماعی

 و نظددارتی نهادهددای رقبددا،: شددامل اولیدده ذینفعددان بعدد )مولفدده9 و ،(ثانویدده ذینفعددان و اولیدده

: ذینفعدان بعد  هایمولفده کارکندان، سدهام اران، شدرکا ، و کنن گان تامین مشتریان، قانونی،

 .گردی  استخرا  شاخص 32 همراه به( زیست محیط حاکمیتی،جامعه، نهادهای

 نظر از هابانک اجتماعی مسهولیت اولیه ذینفعان بع  هایمولفه از یکی نوانع به رقبا، 

 دولتدی نیمده و خصوصدی و دولتدی هدایبانک سایر رقبا، از منظور. گردی  معرفی خبرگان

 کشدور در اقتصادی اه ا  راستای در که باشن می ایاعتباری و مالی موسسات همچنین و

 تکنولدوژ  بدازار، سدهم خد مات، کیفیدت به نسبت فریمن، نظر از. باشن می فعالیت حال در

 مسدهولیت ایفدای راستای در هابانک از یک هر. هستن  حساس خود رقی  انعطا  میزان و

 در مسدتقیم غیدر یدا مسدتقیم نقشدی کده کده را ذینفعدان از گدروه ایدن بایستمی خود، اجتماعی

 .  دهن  قرار نظر م  را دارن  بانکی اه ا  پیشبرد

 از هدابانک اجتمداعی مسدهولیت هایمولفده دیگدر از نیز قانونی و نظارتی نهادهای      

 نیازمندد  و بددوده چندد وجهی امددر یددک هددابانک بددر نظددارت. گردیدد  معرفددی خبرگددان نظددر

 در را خاصددی هایمسددؤولیت نهادهددا، ایددن از هرکدد ا . باشدد می مختلددف نهادهددای همکدداری

 آنها به که دارن  قرار نهادهایی یا نهاد ساختاری، نینچ رأس در. کنن می ایفا نظارت فراین 

 شددرکتی، حاکمیددت قددوانین براسدداس مددا کشددور در کدده شددودمی اطددالق قددانونی نظددارتی نهدداد

 وزارت مرکددزی، بانددک جملدده از مدد ارقانون و نظددارتی نهادهددای تدداب  بایسددتمی هددابانک

 ایحرفدده فعالیددت رد تخصصددی بطددور کدده حسابرسددی سددازمان و دارایددی و اقتصددادی امددور

 نظددارتی و تنظیمددی نهدداد یددک عنددوان بدده مرکددزی بانددک. باشددن  دارندد ، مسددتقیم تدداثیر بانددک

 اجتمداعی مسدهولیت سدازینهادینده بدرای الز  هایزیرساخت ایجاد با است موظف ها،بانک

 رونددددد  مناسددددد  عملکدددددردی اسدددددتان اردهای و مقدددددررات وضددددد  و کشدددددور هدددددایبانک در

 از یدددک هدددر .نمایددد  تسدددری  و تسدددهیل بانکددد اری صدددنعت در را اجتمددداعی پذیریمسدددهولیت

 کده را ذینفعدان از گدروه ایدن بایسدتمی خدود، اجتمداعی مسهولیت ایفای راستای در هابانک

. دهندد  قددرار نظددر مدد  را دارندد ، بددانکی اهدد ا  پیشددبرد در مسددتقیم غیددر یددا مسددتقیم نقشددی کدده

 و اسددت کشددور در پددولی جریددان کنندد ه هدد ایت و ندداظر گذار،سیاسددت نهدداد مرکددزی بانددک

 گذارسیاسدت متدولی کده باالدسدتی نهداد یدک عندوان بده هدم دارایی و اقتصادی امور وزارت

 طریدد  از را کشددور اقتصدداد محددور عمددال ً و اسددت کشددور در ایسددرمایه و مددالی و پددولی

 و بازرسددی سددازمان جملدده از نظددارتی نهادهددای. کندد می هدد ایت مددالی و پددولی ابزارهددای

 حددوزه نادرسددت از صدحیح عملکددرد دهند ه تمییددز نهادهدای جملدده از هدم حسابرسددی سدازمان

 محسددو  هددابانک اصددلی ارکددان از شددرکتی، حاکمیددت قددوانین براسدداس و باشددن می هددابانک

 به اشدت رعایدت: از عبارتند  حاضدر پدژوهش الگدوی در مولفده ایدن هایشداخص .شون می

 و موقدد  بدده و دقیدد  شددفا ، هددایارشگز ارائدده اقتصدداد، سددازی کمیندده هدد   بددا اعتبدداری

 حاکمیددت رویکددرد تقویددت قددوانین صددحیح اجرایددی سددازوکارهای سددازی پیدداده و طراحددی
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 به اشدت نظدارتی، نهادهدای مولفه در ش ه معرفی هایشاخص از یکی که بانک در شرکتی

 مشدتریان، بده هدابانک تسدهیالت اعطدای مهدم هایمولفده از شداخص، ایدن. باش می اعتباری

 واقعدی، مصدادی  براسداس اعتبداری پرون ه تشکیل شامل که است اعتباری به اشت یترعا

 آن اصددلی هدد   کدده باشدد می غیددره و مدد نظر وثددای  بددودن صددحیح مشددتریان، اعتبارسددنجی

 در اقتصددادی سددازیکمیته اعتبدداری، ریسددک میددزان کدداهش بانددک معددوق مطالبددات کدداهش

 .است بانک برای ناب م و پول جذ  ش ه تما  هزینه نرخ کاهش راستای

 خبرگددان نظددر از هددابانک اجتمدداعی مسددهولیت هایمولفدده دیگددر از نیددز مشددتریان      

 خدد مات قیمددت بددودن مناسدد  و بهتددر کیفیددت پدد  در هدداآن فددریمن، نظددر از. گردیدد  معرفددی

 گدروه ایدن بایسدتمی خدود، اجتماعی مسهولیت ایفای راستای در هابانک از یک هر. هستن 

 نظدر مد  را دارند ، بدانکی اهد ا  پیشدبرد در مسدتقیم غیدر یا مستقیم نقشی که را نذینفعا از

 نگددرش بددین رابطدده کدده( 2016)خددان و حسددین پددژوهش بددا قسددمت ایددن نتددایج. دهندد  قددرار

 بددود کددرده تحلیددل را اجتمدداعی مسددهولیت اصددول تدد وین بددرای را نخبدده و ویددژه مشددتریان

 .دارد مطابقت

 نظدر از هدابانک اجتمداعی مسدهولیت هایمولفده دیگر از نیز شرکا و کنن گانتامین      

 هابانک اختیار در را نیاز مورد مناب  که هستن  هاییمجموعه هاآن .گردی  معرفی خبرگان

 مسدهولیت در هدابانک محدوری رویکدرد پاید ار و مشترک مناف  به دستیابی و دهن می قرار

 و داخلددی کنندد گان تددامین از حمایددت زایشافدد جملدده از اهدد افی و شددودمی محسددو  اجتمدداعی

 زیسدتی محدیط و اجتمداعی اخالقدی، مدالی، هایمولفه طری  از تامین زنجیره ایدوره پایش

 بایسدتمی خدود، اجتمداعی مسهولیت ایفای راستای در هابانک از یک هر .کنن می دنبال را

 را دارند ، بدانکی اهد ا  دپیشدبر در مستقیم غیر یا مستقیم نقشی که را ذینفعان از گروه این

 .  دهن  قرار نظر م 

 خبرگددان نظددر از هددابانک اجتمدداعی مسددهولیت هایمولفدده دیگددر از نیددز سددهام اران      

 واقد  در و ان آورده فراهم را سازمان گیریشکل اصلی سرمایه سهام اران،. گردی  معرفی

 حد اکثر و سدرمایه تبازگشد سدهام ار دغ غده مهمتدرین. شدون می محسدو  سدازمان مالکان

 ارائددده و تهیددده و سدددهام اران بددده معقدددول سدددود ارائددده و منددداف  تدددامین .اسدددت سدددود سدددازی

 حدوزه در سدهام اران بدا مدرتبط اهد ا  جملده از بانک عملیات پیرامون شفا  هایگزارش

. دهند می قدرار مد نظر را سدازمان اعتبار و سود که هاآن .است هابانک اجتماعی مسهولیت

 از گددروه ایددن بایسددتمی خددود، اجتمدداعی مسددهولیت ایفددای راسددتای در هددابانک از یددک هددر

 قدرار نظدر م  را دارن ، بانکی اه ا  پیشبرد در مستقیم غیر یا مستقیم نقشی که را ذینفعان

 بددین رابطدده کدده(2018) همکدداران و مددورتی کریشددنا پددژوهش بددا قسددمت ایددن نتددایج .دهندد 

 .دارد مطابقت است، کرده تحلیل را رانسهام ا حقوق و شرکت اجتماعی مسهولیت

 خبرگددان نظددر از هددابانک اجتمدداعی مسددهولیت هایمولفدده دیگددر از نیددز کارکنددان      

 .هسدتن  طالد  را شدغلی رضدایتمن ی و شدغلی ارتقدای و مزایدا و حقوق هاآن. گردی  معرفی
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 از روهگدد ایددن بایسددتمی خددود، اجتمدداعی مسددهولیت ایفددای راسددتای در هددابانک از یددک هددر

 قدرار نظدر م  را دارن ، بانکی اه ا  پیشبرد در مستقیم غیر یا مستقیم نقشی که را ذینفعان

 و اجتمداعی مسدهولیت رابطه که( 2016)همکاران و بی ما پژوهش با قسمت این نتایج. دهن 

 .دارد مطابقت بود کرده تحلیل را کارمن ان تشوی  و حفظ جذ ،

 نظددر از هددابانک اجتمدداعی مسددهولیت هایمولفدده یگددرد از نیددز حدداکمیتی نهادهددای     

 سازمان دولت یک چارچو  در حاکمیتی نهادهای جوام ، اکثر در. گردی  معرفی خبرگان

 خبرگددان، مجلددس: شددامل ایددران در و کنندد می قدد رت اعمددال نهادهددا سددایر بددر کدده یابندد می

 شدوراهای و ائیهقضد قدوه و مجریده قدوه مقننده، قوه نظا ، مصلحت تشخیص مجم  رهبری،

 خدددود، اجتمددداعی مسدددهولیت ایفدددای راسدددتای در هدددابانک از یدددک هدددر. باشدددن می اسدددالمی،

 بدانکی اهد ا  پیشدبرد در مسدتقیم غیر یا مستقیم نقشی که را ذینفعان از گروه این بایستمی

 مسدتقیم ارتبداط کده هستن  نهادهایی جمله از حاکمیتی نهادهای .دهن  قرار نظر م  را دارن ،

 در کشدور اصدلی هایسیاسدت و قدوانین وضد  بده کلدی طدور بده و ن اشدته هابانک فعایت با

 جملده از هداییبخش طرید  از تواند می کده پردازند می اشدتغال توسعه اقتصادی، هایحوزه

 .شدددون می بنددد ی تقسدددیم ثانویددده ذینفعدددان ذیدددل در روایدددن از شدددود سدددازی تسدددهیل هدددابانک

 سددالمت نظددا  از حمایددت: از عبارتندد  حاضددر پددژوهش الگددوی در مولفدده ایددن هایشدداخص

 در  اجتمداعی بانک اری مقوله به توجه و اقتصادی  کالن هایسیاست با همراستایی کشور،

 حمایدت نظدارتی، نهادهای مولفه در ش ه معرفی شاخصهای از یکی که. فقر کاهش راستای

 اجتمداعی مسدهولیت سدازینهادینه در کلید ی نقدش هدابانک .باشد می کشدور سدالمت نظا  از

 افدراد تمدامی ندوعی بده کده هدابخش ایدن از یکدی. کنند می ایفدا جوامد  مختلدف هدایبخش در

 و سدالمت نظا  ارتقای که ایگونهبه است به اشت و سالمت حوزه شودمی شامل را جامعه

 بخدش امدروزه و باشد می کشدور هایدغ غده از همدواره اثدربخش و کیفیدت بدا خ مات ارائه

 خدود اجتماعی مسهولیت حوزه در نیز هابانک. است خ ماتی هایبخش ترینمهم از متسال

 تدوجهی خدور در اقد امات حمایدت، ضدمن و کدرده ورود عرصه این به جامعه، شاخص در

 و بیمارسدتان تأسدیس مطد ، تجهیدز و سداخت جهدت تسدهیالت اعطای آن جمله از که دارن 

 .باش می هایککلین و درمانی مراکز تجهیز درمانگاه،

 معرفدی خبرگدان نظدر از هدابانک اجتماعی مسهولیت هایمولفه دیگر از نیز جامعه     

 و اجتمداعی هایمسدهولیت نقدش همچنین هاآن. شون می منتف  بانکی خ مات از هاآن. گردی 

 ایفددای راسددتای در هددابانک از یددک هددر. دهدد می قددرار توجدده مددورد را زیسددت محددیط حفددظ

 مسدتقیم غیدر یدا مستقیم نقشی که را ذینفعان از گروه این بایستمی خود، جتماعیا مسهولیت

 موفد  بدرای ذینفعدان نظریه براساس. دهن  قرار نظر م  را دارن ، بانکی اه ا  پیشبرد در

 آن از پدیش. باشدن  داشته نفعی سازمان، آن از متاثر افراد تما  بای  سازمان یک کردن عمل

 بزرگدی گسدتره تهدوری، ایدن مبندای بر اما بودن  گوپاس  سهام اران بالق در تنها هاسازمان

 طلد  را آندان رضدایت باید  موفقیت برای سازمان که ش ن  معرفی ذینف  عنوان به افراد از
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 و اولیدده ذینفعددان گددروه دو بدده را سددازمان ذینفعددان 1995 سددال در کالرکسددون ریچددارد. کند 

 و شد ه محسدو  سدازمان بنیدان کده هسدتن  ذینفعانی اولیه، ذینفعان. کرد تقسیم ثانویه ذینفعان

 و همیشددگی مشددارکت بدد ون سددازمان. دارندد  سددازمان بددا مسددتقیم و قددراردادی معددین رابطدده

 سدهام اران، مشدتریان، کارکندان، شدامل کده دهد  ادامده خدود حیات به توان نمی هاآن مستقیم

 از و گذاشدته تداثیر سازمان بر که هستن  ذینفعانی هم ثانویه ذینفعان. شون می کنن گان تامین

 حسدینی، شداه) نیسدتن  ضدروری سدازمان حیدات ادامده و بقدا  بدرای ولدی پذیرند می تاثیر آن

1397). 

 خبرگدان نظدر از هدابانک اجتمداعی مسدهولیت هایمولفه دیگر از نیز زیست محیط      

 بایسدتمی خدود، اعیاجتمد مسدهولیت ایفدای راسدتای در هدابانک از یدک هدر. گردی  معرفی

 را دارند ، بدانکی اهد ا  پیشدبرد در مستقیم غیر یا مستقیم نقشی که را ذینفعان از گروه این

 میدان ارتباط که( 2017)همکاران و آتی دل پژوهش با قسمت این نتایج. دهن  قرار نظر م 

 همسدو بدود کدرده تحلیدل را محیطدی زیسدت عملکرد و شرکتی حاکمیت اجتماعی، مسهولیت

 .باش  مین

 مسدهولیت هایشداخص همبستگی ضرای  آماری نتایج بررسی به پژوهش ادامه در     

 مولفدده ندده بددین از داد نشددان تائیدد ی عدداملی تحلیددل نتددایج. شدد  پرداختدده هددابانک اجتمدداعی

 و خددانواده کددانون بدده توجدده شدداخص بدده ضددرای  بیشددترین هددا،بانک اجتمدداعی مسددهولیت

 نظدا  از حمایدت شداخص و( اولیه ذینفعان بع  از) کارکنان یزن گ و کار تعادل هایسیاست

 بدا ان یشدیهم جلسدات برگدزاری شداخص. دارد تعلد ( ثانویده ذینفعدان بع  از) کشور سالمت

( ثانویدده ذینفعددان)بیشددتر اشددتغال هایفرصددت نمددودن فددراهم شدداخص و(اولیدده ذینفعددان) رقبددا

 تدوانمی. ان داده اختصاص خود هب دیگر عوامل به نسبت را همبستگی ضری  نیز،کمترین

 گددردد، اعمددال زندد گی و کددار بددین تعددادل هایسیاسددت هددا،بانک کارکنددان بددرای اگددر گفددت

 نسدبت، همین به. است هاشاخص سایر از بیشتر سازمان کل اجتماعی مسهولیت در تأثیرش

 کشدوری سدالمت طدر  متص یان و دولت رابطه وارد سو  عامل عنوان به هابانک چنانچه

 سدایر از بیشدتر بدانکی نظدا  اجتمداعی مسدهولیت در تأثیرش گردن ، ارتباط گرتسهیل و ش ه

 جهدت رقبدا، با ان یشیهم جلسات برگزاری چنانچه که است این دیگر نکته. است هاشاخص

 فدراهم امکدان کده صدورتی در یدا و پذیردنمی صورت درستی به خ مات ارائه راهکارهای

 بتدوان بسا چه باش ،نمی مق ور جامعه مولفه با رابطه در بیشتر، اشتغال هایفرصت نمودن

 افدزایش همچندین و کارکندان زن گی و کار تعادل ایجاد با را بانکی نظا  اجتماعی مسهولیت

 .بخشی  ارتقا کشوری، سالمت نظا  طر  به ورود زمینه در بانکی نظا  فعالیت

. اسدت بدوده مد نظر بعد  چن  یا یک در اجتماعی، مسهولیت پیشین، هایپژوهش در      

 ،(1396)پددور اسددماعیل و( 1397)عزیددزی توسددط یافتدده انجددا  پددژوهش در مثددال عنددوان بدده

 در اجتماعی مسهولیت ابعاد ارائه در ،(2018)همکاران و رای  ،(1391)محسنی و عزیزی

 هخیرخواهاندد و اخالقددی قددانونی، اقتصددادی،: عندداوین بدده ابعدداد بدده صددرفا خددود، هددایپژوهش
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 بده( 1392)همکداران و زادهقاضی همچون دیگری هایپژوهش در همچنین. ان نموده بسن ه

 و محدور کارکندان اقد امات محدور، مشدتری اقد امات محیطی، زیست اق امات: چون ابعادی

 خددود پددژوهش در نیددز( 2017)آرامیددرو همچنددین اسددت، شدد ه بسددن ه دوسددتانه نددوع اقدد امات

 اسدت، نمدوده بسدن ه اقتصدادی اقد امات و اجتمداعی  اماتاقد محیطدی، زیسدت ابعاد به صرفا

 و نبدوده سدازمان از خدار  یدا و داخدل بده مربدوط صدرفا اجتماعی، مسهولیت صورتیکه در

 آن اسداس بدر را سدازمان هدایفعالیت جدام ، و یکسارچده رویکدرد و نگداه یدک با بایستمی

 نظددر در ضدمن کدده م ،جدا و یکسارچدده صدورت بده الگددویی ارائده نمددود اجدرا و بازمهن سدی

 ایدن. نگدردمی یک یگر با همسو و همراه نیز را ابعاد کلیه تنهایی، به ابعاد از هریک گرفتن

 یافتده انجدا  کامدل صدورت بده حاضر پژوهش ش ه ارائه الگوی در یکسارچه و جام  دی گاه

 . باش  می آنها هایزیرگروه و ابعاد تمامی شامل و است

 خبرگددان از شدد ه دریافددت نظددرات بدده توجدده بددا و شدد ه ارائدده هددایتحلیل بدده  نظددر      

 :نمود ارائه را ذیل شر  به پیشنهادهایی توانمی کشور، در بانک اری
      

 کشدور در پژوهشدی تداکنون اینکده بده توجده با شودمی پیشنهاد عمل، عرصه برای      

 آنجدا از است، نگردی ه تهیه کشور بانکی نظا  در اجتماعی مسهولیت الگوی ارائه عنوان با

 تمدامی بده یکسارچده و جدام  صدورتی بده کده گردید ه تهیده  حاضر پژوهش در الگو این که

 راهنمدای تواند می است، نگریسته بانکی، نظا  اجتماعی مسهولیت با مرتبط ذینفعان و ابعاد

 بده. باشد  بدانکی نظدا  در آن در موجدود عوامدل و اجتمداعی مسهولیت خصوص در مناسبی

 همبسدتگی ضدری  بدودن بداالتر بده توجده بدا شدودمی پیشدنهاد هدابانک م یران به مثال طور

 نظدر در بدا کارکندان، زند گی و کدار تعدادل هایسیاسدت و خدانواده کدانون بده توجه شاخص

 کدار، زمدان شدغل، ارزش سازمان، حمایت م یر، حمایت: همانن  پ ی ه این هایمولفه داشتن

 بده ایمشداوره خد مات همچدون امدوری انجدا  بدا عالقده، نمیدزا و نظدارت وضدعیت درآم ،

 بده اسدترس مد یریت و زمان م یریت آموزش کارکنان، به رسانیاری هایبرنامه کارکنان،

 اینکدده بدده توجدده بددا همچنددین. باشددن  بددانکی نظددا  اجتمدداعی مسددهولیت بددر تدداثیر شدداه  آنددان،

 مسددهولیت الگددوی در بدداالیی ضددری  دارای نیددز کشددور سددالمت نظددا  از حمایددت شدداخص

 همچنددین و مددالی هددایکمک انجددا  بددا هددابانک کلیدده چنانچدده باشدد ،می بددانکی نظددا  اجتمدداعی

 اجتمداعی مسدهولیت در نمایند ، اقد ا  کشور سالمت و درمان بخش به خود بهرهکم تسهیالت

 .  گذاشت خواه  فراوانی تاثیر بانکی نظا 

 توانسدت خواهند  پدژوهش، ایدن الگدوی از اسدتفاده طری  از بانکی م یران همچنین      

 و اولیده ذینفعدان بعد  دو اساس بر را آن و نموده ارزیابی هابانک در را اجتماعی مسهولیت

 هدر اسداس بدر را خدود سدنجش محاسدبات و بسدنجن  فدوق الگوی گانه 9 محورهای و ثانویه

 .آورن  دست به نیز الگو در موجود هایشاخص از یک
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 در اجتمدداعی مسددهولیت خصددوص در الگددو ایددن رویکددرد بددودن جددام  بدده توجدده بددا      

 در خدددود هدددایارزیابی از قسدددمتی کشدددور، حددداکمیتی نهادهدددای گدددرددمی پیشدددنهاد ،هدددابانک

 بدده نسددبت همچنددین و داده انجددا  موجددود الگددوی اسدداس بددر را بددانکی هددایفعالیت خصددوص

 از یددک هددر موجددود وضددعیت تددا نمددوده اقدد ا  زمیندده ایددن در هددابانک کلیدده عملکددرد مقایسدده

 در هدابانک بند ی رتبده و مقایسده طرید  بد ین و گردد مشخص کشور در موجود هایبانک

 . گردد حاصل خصوص این

 ایددن شددود،می پیشدنهاد بددانکی، نظدا  در اجتمدداعی مسددهولیت بدودن ج یدد  بده توجدده بدا     

 نیدز کیفدی ایهدروش در مصداحبه چدون دیگدری ابزارهدای بدا آتدی، محققدان طرید  از الگو

 ایدن هایمولفده و ابعداد بررسدی بده نسدبت آیند ه هدایپژوهش اسدت الز  همچنین. شود انجا 

 .نماین  اق ا  بیشتری تفصیل با و ج اگانه صورت به الگو

 منابع

 برنددد  بدددر اجتمددداعی پدددذیری مسدددهولیت اثدددر(. 1397) وجیهددده جدددوانی، رسدددول، آزادی،

 علدی: مدوردی مطالعدة) برند  بده بسدتگیدل و شدهرت میدانجی نقدش بدا ورزشکاران شخصی

 .  266-247 ،51 شماره ،ورزشی م یریت مطالعات ،(دایی

 بددر هددا بانددک اجتمدداعی مسددهولیت تددأثیر(. 1396) فرشدداد آرا ، و مجیدد  پددور، اسددماعیل

 مد یریت فصدلنامه(. بوشهر ملت بانک مطالعه  مورد) آنها برن  تصویر از مشتریان ادراک

 .109-142 یازدهم، هشمار چهار ، دوره ،برن 

 تددأثیر(. 1396) مرضددیه احمدد پور، دلددواری امددرهللا  صددیادی، مجیدد   پددور، اسددماعیل

 باندک :مطالعده مدورد) برند  اعتبدار واسدطة بده برند  به وفاداری بر شرکت اجتماعی مسهولیت

 سدال ،ندوین بازاریدابی تحقیقدات پژوهشدی -علمدی فصدلنامه(. بوشدهر شدهر ایدران، صدادرات

 .57-76 چهار ، شماره هفتم،

(. 1396) مرجدان صدفاری، نجدف، آقدایی، امیراحم ، سی  مظفری، محم صاق، افروزه،

 مطالعددات ایددران، فوتبددال برتددر لیدد  هددای باشددگاه اجتمدداعی مسددهولیت راهبردهددای تدد وین

 .  216-199 ،43 شماره ،ورزشی م یریت

 و سدازمانی یاجتمداع گوییپاسد  مفهو (. 1392) کیومرث احم ی، و سی مه ی الوانی،

 هایسدازمان مد یریت فصدلنامه. ایدران دولتدی هایسازمان در آن هایمولفه تبیین ضرورت

 .1-3،7 شماره. اول سال ،دولتی

 در اجتمدداع  ازخودبیگددانگ  تددأثیر بررسدد (. 1396)  علددی مددرادی، محمدد تقی، ایمدانی،

 ،كاربرد  اس شن جامعه کرمانشاه، نفت شرکت کارکنان: موردمطالعه اجتماع ، مسهولیت

 .  152-123 ،67 شماره ،28 سال
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 ویژگد  اثدر بررس (. 1398) دنیا ملک ، محسن، کرد ، نتا  حسن اله، ق رت برزگر،

 و حسداب ار  بررسدیها  هدا، شدرکت اجتمداع  مسدهولیت افشدا  بدر حسابرسد  کمیتده هدا 

 .  38-19 ،1 شماره ،26 دوره ،حسابرس 

(. 1394) شددهناز هاشدمی، و افسدانه مظفددر ، محمد   فدر، سددلطانی غالمحسدین  بیابدانی،

 انسددانی توسددعه) اجتمدداعی توسددعه فصددلنامه. رسددانه و اجتمدداعی مسددهولیت نظریدده بررسددی

 .135-160 ،4شماره ،9 دوره ،(ساب 

 ویسدددددده، و حسددددددین زاده، مهدددددد ی محمدددددد علی  سددددددرلک، هللا  یاسددددددان پوراشددددددر ،

 پدژوهش ایدران، عدالی آمدوزش در گدرا معنویدت سدازمان الگوی طراحی( 1391)سی مه ی

 .5-18،24،شماره5دوره ،عمومی م یریت های

 اقتصددداد یدددک در اجتمددداعی مسدددهولیت تدددرویج راهکارهدددای(. 1394) بیدددژن پورخدددویی،

 مجمد  اسدتراتژیک تحقیقدات مرکدز ها،سدازمان اجتماعی مسهولیت نامه پژوهش. غیردولتی

 .24-29 ،21 شماره نظا ، مصلحت تشخیص

 حاکمیدددت کارکردهدددای و اثدددرات بررسدددی(. 1397)اضدددیهر صدددالحی، ، رضدددا پیدددرایش،

 در پددزوهش فصددلنامه.  هددا بانددک و مددالی  موسسددات در  اجتمدداعی مسددهولیت و  شددرکتی

 .31-42 ،1  شماره دو ، سال ،اقتصادی علو  و حساب اری

 نشددر: تهددران. ج یدد  هددزاره نیدداز شددرکت، اجتمدداعی مسددهولیت(. 1393) نسددرین جزنددی،

 انرژی، للیالم بین مطالعات موسسه

 اجتمداعی مسدهولیت تاثیر(. 1393) وحی  پارسامهر، و ابوالفضل براتی، نسرین  جزنی،

 .107-121 ،20 شماره ،بازرگانی م یریت ان از چشم. سازمان داخلی برن  طنین بر

 تحقیقددات در spss کدداربرد جددام  راهنمددای( 1388)رضددا صددفری، و کددر  پددور، حبیدد 

   تهران، متفکران، لویه، نشر ،(کمی ای داده تحلیل)پیمایشی

 عداملی تحلیدل و ساختاری معادالت یابی م ل ،(1396)مریم ور، ع ن و ، آرش حبیبی،

 .تهران دانشگاهی، جهاد انتشارات ،LISREL با

 مرتضددددوی، و عبددداس خورشددددی ی،   اصدددغر ، اصدددفهانی مشددددبکی مندددوچهر  حیددداتی،

 هددای پددژوهش. بانددک بددردیراه ذینفعددان بددا تعامددل مدد یریت الگددوی ارائدده(. 1397)مهدد ی

 .57-72 ، 2 شماره ،8 دوره ،انسانی مناب  م یریت

 مسددهولیت افشددای چددارچو  ی ارائدده(. 1393) امیرحسددین راهدد اری، و سددحر سساسددی،

 و پولی م یریت ی توسعه ملی کنفرانس نخستین. کشور بانکی نظا  برای اسالمی اجتماعی

 .2-5 ،بانکی

 مولودیدان، و علیرضدا احمد ی، علدی هللا  لطف دهکردی، فروزن ه علی  محم  سرلک،

 رویکرد بر تاکی  با سازمانی و فردی اه ا  همسویی مفهومی م ل طراحی(. 1393)هادی

 .5-18 ،41 شماره ،13دوره ،فردا م یریت.ارزشی

 . تهران دانشگاه  انتشارات ،شرکتی اجتماعی مسهولیت(. 1395) علیمحم  حسینی، شاه
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 اجتمداعی مسدهولیت تأثیر(. 1397) مرضیه جوانمرد، هادی، ی،امیر داریوش، فروغی،

 هددای پددژوهش منتخدد ، متغیرهددای اثرهمزمددان طریدد  از نقدد  وجدده نگه اشددت بددر شددرکت

 .  36-19 ،1 شماره دهم، سال  ،مالی حساب اری

 شداخص ارزیدابی(. 1393) علدی کردلدر، ابراهیمدی و زهره قیومی، غالمرضا  کرمی،

 باندک مدالی عملکرد یا شاخص بین ارتباط بررسی و اجتماعی یپذیر مسهولیت افشای های

 سدال ،اسدالمی مد یریت پژوهشدی علمدی دوفصدلنامه(. اسدالمی رویکدرد تحدت) ایران در ها

 .131-149 صص ،22 شماره دو ،

 افشددای بدر مدؤثر عوامددل تعیدین(. 1394) مجید  یانچشددمه، عظیمدی و بابدک زاده، عبداس

 المللی بین کنفرانس دومین شیراز،. ایران اسالمی وریجمه های بانک اجتماعی، مسهولیت

 .1-5،ها چالش و راهکارها م یریت

 اجتمداعی مسدهولیت تدأثیر(. 1394) مجتبدی خلیفه، و مسعود لک، زن ی عباس  عباسی،

. برند  ارزش و شد ه ادراک کیفیدت میدانجی نقدش با برن  ترجیح و برن  به اعتماد بر شرکت

 .32-33 ،4 شماره چهاردهم، سال ،نیبازرگا م یریت ان از چشم

 هددای فعالیددت(. 1397) محمدد باقر الدد ین، تددا  و علددی رضددا محسددنی، نددرجس  عزیددزی،

 بددا آن رابطدده بررسددی و بددانکی نظددا  در هددا سددازمان اجتمدداعی مسددهولیت خددارجی و داخلددی

 .311-340 ،11 شماره پنجم، سال ،اجتماعی نهادهای شناسی جامعه. اجتماعی سرمایه

 ،ترجمده اجتمداعی علدو  در تحقی  روش(. 1385)وان لوک کامسنهود، و ریمون  کیوی،

 .سو  چاپ تهران، توتیا، نشر عب الحسین، گهر، نیک

 فکددری روندد  و اجتمدداعی مسددهولیت نظریددات(. 2012) قمددان مصددطفی، و بددراق محمدد ،

 .الجزایر های شرکت در اقتصادی

 تدأثیر بررسدی(. 1393) پریدا قاسدمی، و عبد الهاد  عزیدز ، درزیدان امدین موجدود ،

 ،بازرگدانی مد یریت مجلده (.پاسدارگاد باندک) مشدتریان وفدادار  به اجتماعی پذیر  مسهولیت

 .116-22،99 شماره

 ایفددا  الگدو  تبیددین(. 1397) فدرزین رضدای ، فرهدداد، ویسد ، شدداه سدی احم ، موسدو ،

 و حسدداب ار  تحقیقددات سددود، کیفیددت بددر وتددأثیرآن هددا شددرکت اجتمدداع  پددذیر  مسددهولیت

 .  188-167 ،39 شماره ،10 دوره ،(حساب ار  تحقیقات) حسابرس 

 در عاملیددت تهددوری از فراتددر(. 1393) نقددی علدی مشددایخی، و علیرضددا سددی  میربداقری،

 در مدد یریت پژوهشددهای ، ای حرفدده خدد مات پددروژه در پیمانکددار کارفرمددا روابددط تنظددیم

 .191-213 ،1 شماره ،19دوره ،ایران

 پدذیری مسدهولیت میدزان بررسدی(. 1393) پریسدا فدرد، جهانشداهی و  ایتهد نیکخدواه،

 جامعده مطالعده. بدرآن مدؤثر اجتمداعی و فرهنگدی عوامدل و بند رعباس شدهرون ان اجتمداعی

 .109-134 سیزدهم، ی شماره  پنجم، سال ،شهری شناختی
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 مدذهب  نگدرش شد ت اثدر بررسد (. 1396) فاطمده پدور، حسین حمی رضا، فرد، وکیلی

 ،رفتددار  و ارزشدد  حسدداب ار  نشددریه شددركت، اجتمدداع  پددذیر  مسددهولیت بددر اب ارانحسدد
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  بنیانبنیان  دانشدانش  یی  شرکتهاشرکتها  بربر  اطالعاتاطالعات  فناوریفناوری  وو  عمومیعمومی  روابطروابط  نقشنقش
 

 

 ارتباطات علوم یادکتر 1 بهرامی فرشته - ۱

 ارتباطات علوم یادکتر حقیقی محمدرضا -۲

 آموزشی تحقیقات ارشد کارشناس بهرامی فرزانه-۳
 
 

 چکیده

 را کددار و کسدد  محددیط و اقتصددادی ندد ازا چشددم جهددان در دیجیتددالی انقددال  فراگیددری

 مد یریت تنهدا نده کشورها این در کار و کس  ی ها سازمان پیشرفت. است ساخته دگرگون

 ایدددن ظرفیدددت و تواندددایی بلکددده اسدددت برگرفتددده در را اطالعددداتی هدددای سیسدددتم  الکترونیدددک

 ار ارتباطدات و اطالعدات فناوری های سیستم اجرای و بکارگیری ، پذیرش برای کشورها

 یدک عندوان بده جهدانی بدازار در مدؤثرتر حضدور برای خود این که است گذاشته نمایش به

( ۲۰۰۵) گیدل. گدردد مدی تلقدی کارآم  ابزاری سازمانها کارایی و سودمن ی بهبود از سطح

 سدازمان هر برای ابزارها مؤثرترین از یکی افزار نر  م رن، دنیای در که کن  می عنوان

 فدردی سدطح در چده مقاومدت، آمد ن وجود به باعث سازمان در یریتغی هر ایجاد اما .است

 نیدز سازمانها در اطالعات فناوری توسعه یا و استقرار. گردد می سازمانی سطح در چه و

 پدروژه شکسدت یدا و تداخیر علدل از یکدی همدواره مقاومدت ایدن و نیست مستثنی امر این از

 عمدومی روابط نقش تاثیر حاضر مقاله ه  . است بوده سازمان در اطالعات فناوری های

 بدده کمددک همچنددین بنیددان دانددش ی شددرکتها و سددازمانی ارتباطددات بددر اطالعددات آوریفددن و

 روابددط بهبددود در تدد ابیر انتخددا  در دانددش ایدن کاربسددت و کامددل و مددوثر ارتباطددات ارتقدای

 اییکتابخانده روش بده حاضر مقاله. باش  می عمومی روابط در سازمانی و گروهی فردی،

 پرداختده بنیدان داندش شدرکتهای بدر عمدومی روابدط و فنداوری نقدش مفداهیم به که ش ه سعی

 .شود
 

                                                      
1 bahrami_fe@yahoo.com نویسنده مسئول                                                                                                                              
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 سدددازمانی ارتباطدددات ،( ICT)اطالعدددات فنددداوری  عمدددومی، روابدددط: کلیددد ی واژگدددان

 بنیان دانش شرکتهای
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 مسأله طرح و مقدمه

 ایجداد و بهتراطالعدات هرچده ارائده نحدوه در سزایی به نقش امروزه عاتالاط فناوری

 کده شد  مد عی تدوان می جرات به .است نموده ایجاد نو، شکلی به اطالعات تبادالت فضای

 فندداوری همانندد  نتوانسددته فندداوری نددوع هددیچ مختلددف، فناوریهددای ظهددور تدداری  طددول در

 عندوان به اطالعات فناوری. نمای  ایجاد ارتباط مختلف، علو  های رشته بین در اطالعات،

 نیدداز مددورد اطالعددات بتواندد  تددا گیددرد مددی کددار بدده را روز علددو  تمددامی دهندد ه، وندد پی یددک

 در را جامعده مختلدف قسدمتهای در مدرد  همده بداالخره و هدا سدازمان صنای ، متخصصین،

 اطالعدات فنداوری امدروزه کده طدوری بده. نماید  تدأمین ممکن وجه بهترین و زمان کمترین

 مدی گدردهم جهدانی جامعده دریدک را هدا ملت و نورد می در را جهان کشورهای مرزهای

 جندبش آغداز زمان از قبل ها سال ارتباطات، به من ی عالقه و انسانی روابط به توجه.آورد

 جهدت انسدان نهفته استع ادهای و پیون ها گشایش برای راهی ها، سازمان در انسانی روابط

 ان یشدمن ان و نظدرانصداح  راسدتا این در.است ش ه می محسو  نوآوری و خالقیت بروز

 سددازمان در الز  و ضددروری واحدد ی عنددوان بدده را عمددومی روابددط سددازمانی، ارتباطددات

 دهدده دو طددی اندد  داده قددرار توجدده مددورد همیشدده آن، بقددای و پیشددرفت و شددکوفایی بددرای

 ادغدا  در مهمدی عامدل اطالعدات و ارتباطدات ی زمینده در ج ی  های فناوری رش  گذشته،

 ایجدداد محددرک عامددل فندداوری بهتددر، عبددارت بدده. اسددت بددوده شدد ن جهددانی فرایندد  و بازارهددا

 فناورهدای پیشدرفت. اسدت شد ه رقدابتی مزیدت ایجداد رایبد مهمی مبنای و جهانی بازارهای

 جدایی جابده تقویت صادرات، رش  و وری بهره افزایش ها، هزینه کاهش موج  اطالعاتی

 افدزایش و توزید  تولید ، نسدبی هزینده تغییدر تولید ات، در بیشدتر تندوع دایجا و تولی  عوامل

 . است آورده پ ی  المللی بین سطح در کشورها بیشتر ادغا  و ها بنگاه رقابتی مزیت

 از بشدر، زند گی ابعاد تما  که است ج ی ی راهبرد اطالعات فناوری حاضر عصر در

 بدد ون سددازمانی تصددور کدده ای گوندده بدده اسددت  داده قددرار تدداثیر تحددت را هددا سددازمان جملدده

 اسدتفاده منظدور بده مجدازی سدازمان توسدعه. رس  می نظر به ممکن غیر اطالعات فناوری

 در محدور دانش کارکنان از من ی بهره و رقابتی مزیت خل  در اطالعات فناوری از بهینه

 مانسداز. شودمی محسو  ج ی  کاری محیط سازمان هی راهبرد یک گروهی، های فعالیت

 و بازارهددا ایجدداد همچددون دالیلددی بدده کدده اسددت اطالعددات فندداوری کدداربردی جلددوه مجددازی،

 بده آن از بدازار نیازهدای بده هنگدا  پاسد  بدرای پدذیری انعطدا  امکدان و ج ید  محصوالت

 .(۷۵: ۱۳۸۹ جعفری، عاب ی) است ش ه یاد آتی سازمانهای عنوان

 بدرر مهمدی بسدیار تدأثیر اطدات،ارتب و اطالعدات فناوریهدای سری  رش  اخیر عصر در

 ایددن در. اسددت داشددته مختلددف کشددورهای در مؤسسددات و سددازمانها کددارکرد و بشددر زندد گی

 خدود نوبده بده دارد سدازمان در کده ای گسدترده نقدش دلیدل بده عمدومی روابدط م یریت میان

 هرچیددزی از حاضددربیش هددای سددازمان در دیگددر عبددارت بدده. اسددت تحددوالت ایددن از متددأثر

. گرفدت خواهد  قدررا اطالعدات فنداوری الشدعاع تحدت عمدومی روابط م یریت عملکردهای
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 و عمدومی روابدط م یریت عملکردهای در اطالعات فناوری نقش شناخت و بررسی با بای 

 بده و آمدوزش انتخدا ، شناسدیی، سداز زمینده پویدا، سیسدتم یدک ایجداد و طراحدی با همچنین

 .باشیم سازمان در عمومی روابط موثر کارگیری

 الدز  سدازمان در مطلو  عملکرد داشتن برای را اساسی عامل سه سنتی م یریت ظا ن

 مردیریددت نگدرش از ماندد ه بداقی میددراث انسدانی منداب  و سددرمایه فیزیکدی، مندداب  داند ، مدی

 ایسدتا حالت از سازمانی فرآین های ش ن خار  و سو یک از تکنولوژی رش  با. است سنتی

 زمینده باایجداد تدا هستن  خود عملکررد در مج د بازنگری  نیازمن سازمانها دیگر، سوی از

 تکنولدوژیکی و محیطدی تغییدرات بدا تطبی  برای الز  پویایی و رش  به بتوانن  مساع  های

 .آین  نائل

 و بدوده گذشدته عامدل سه از فراتر که است دیگری عامل بیانگر سیستمی، نوین نگرش

 ایدن در منبد ، چهارمین عنوان به طالعاتا. است برخوردار خاصی استراتژیک اهمیت از

 بده مد یریتی هدای فعالیدت بدرر اثرگدذاری در حیداتی عداملی معندای بده را خود ق رت دی گاه

 تولید ، و سدخت اداری، از اعدم هدا سدازمان تمدامی در حاضدر حدال در. اسدت رسان ه اثبات

 مختلددف یبخشددها در زیددادی تغییددرات ایجدداد بدده ملددز  را مدد یران اطالعددات، عظددیم قدد رت

 زمینده کدردن پید ا برای کوشش در همواره مترقی م یران که نحوی به است نموده سازمان

 کامسیوتر و مخابرات الکترونیک، تکنولوژی بررش . هستن  اطالعات کاربرد از ج ی  های

 فنداوری تدارویکرد شد ه سدب  کدامسیوتری عظدیم هدای شدبکه ایجداد و دغا  اخیر سالهای در

 .گیرد قرار نظر م  طالعاتا جای به اطالعات

 در جهدان مختلدف نقداط بدا تمداس امکدان اطالعدات فنداوری کداربرد بدا فعلدی زمان در .

 فنداوری شد ن جهدانی و موجدود وضعیت به عنایت با. است گشته پذیر امکان زمان کمترین

 تدد او  و جهددانی رقابددت صدحنه در ماندد گاری بددرای فندداوری ایدن از گیددری بهددره اطالعدات،

 است حیاتی امری سازمانها، فعالیت

 کدار اولویدت در را ابزارهدا ایدن از برداری بهره بایست می خود، بقای برای سازمانها

 بدده تددوان مددی جملدده از سددازمانها در  اطالعددات فندداوری بکددارگیری بددرای. دهندد  قددرار خددود

 .نمود اشاره ذیل مروارد

 سازمان سطح در الکترونیکی نوین خ مات ارائه - ۱

   الکترونیکی دسترسی فضای دایجا(الف 

  نوین روشهای و سیستمها ت وین و ابزارها تأمین( 

 نوین فناوری بکارگیری با موجود خ مات ارائه کیفیت ارتقا  -۲

  سازمان اختصاصی فعالیتهای اتوماسیون(الف 

   اداری اتوماسیون(  

 زیرساختی های فعالیت -۳

 انسانی مناب  توسعه(الف 
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  افزاری سخت اتتجهیز سازمان هی( 

 گسترده و یکسارچه اطالعاتی شبکه توسعه( 

 اطالعات صحت و امنیت تأمین زیرساخت(د 

 پژوهش ادبیات

 : نظری ادبیات

 عمومی روابط

 تعداریف در کده ای گونده بده. ان  کرده تعریف گوناگون های شیوه به را عمومی روابط

 مد یریت عمدومی، روابدط همچدون .اسدت اسدتفاده مدورد کلمده شایعترین «م یریت» ی واژه

 نیدز برخدی.  (۷: ۱۳۹۰ همکداران،  و ویلکداکس) است آن مرد  و سازمان یک بین روابط

 یدک عمدومی روابدط: اند  کدرده تعریف «ارتباط م یریت» عنوان با دقیقا را عمومی روابط

 یا شکست که عمومی و سازمان یک بین سودمن ی متقابل روابط که است م یریتی کارکرد

 (.۶: همان. )کن  می حفظ و ایجاد شناسایی، دارد، بستگی آن به سازمان موفقیت

 تداثیر سدازمان عدالی مد یریت بدر میتواند  الز  هدـای مهدارت با عمومی روابط همچنین

 کده کسدانی بـا بلکـه شـود، همراه تنها نه تغییرات رون  در م یریت که طوری به باش  گذار

 یددا و خدد مات اطالعددات، درخواسددت و بشددون  آنهددا سددایت وارد دنیددا سراسددر از اسددت ممکددن

 .( ۱۵،ص ۱۳۸۰ اکرمی،. )میباشن  رو روبه نماین ، تسهیالت

 (بنیان دانش شرکتهای) سازمانی ارتباطات

 که حرکتی و نوشتاری گفتاری، های فعالیت کلیه از است عبارت ارتباطات: ارتباطات

 کدار بده دیگدران بدر نفدوذ و اثرگدذاری بدا گدردی فرد به فردی از مفهو  و معنی انتقال برای

 بده فرسدتن ه از معدانی انتقدال و اطالعدات تبدادل فرآیند  به( ۱۷: ۱۳۸۲ فرهنگی،. )رود می

 گفتده ارتباطدات دهد  بدازخورد و درک را فرسدتن ه نظدر عیندا گیرند ه که ای گونه به گیرن ه

 و طراحددی بدده وطمندد نظددر مددورد اهدد ا  تحقدد  در سددازمان و مدد یر موفقیددت پددس. شددود مددی

 ایددن توضددیح در البتدده کدده( ۱۳۹۳ طبرسددا،.)بددود خواهدد  اثددربخش ارتبدداطی سیسددتم اسددتقرار

 و اسدت طرفده دو) دوجانبده ارتباطدات شدود دریافت بازخورد چنانچه گفت توان می تعریف

 مقصدود گیرند ه اگدر و بدود خواهد ( طرفه یک) یکجانبه ارتباطات دریافت ع   صورت در

 پیدا ، کامدل درک عد   صدورت در و کامدل ارتباطات نمای  درک کامل رطو به را فرستن ه

 .بود خواه  ناقص ارتباطات
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 هددای پیددا  تفسددیر و تعبیددر پددردازش، عنددوان بدده وسددی  طددور بدده سددازمانی ارتباطددات

. شدود مدی تعریدف هدا سدازمان بدین در و درون در نمدادین هدای فعالیت و معانی اطالعات،

 (۳۲: ۱۳۹۳ خادمی، و صفرزاده فرهنگی،)

 اطالعات فناوری 

 تعریددف آمریکددا اطالعددات فندداوری انجمددن وسددیلهبه کدده طورهمددان اطالعددات، فندداوری

 هایسیسددتم مدد یریت یددا پشددتیبانی سددازی،پیاده توسددعه، طراحددی، مطالعدده، بدده» اسددت،ش ه

 رایانددده افزارسدددخت و افدددزارینر  هایبرنامددده خصوصدددا ً رایانددده، بدددر مبتندددی اطالعددداتی

 هایرایاندده از اسددتفاده مانندد  مسددائلی بددا اطالعددات، فندداوری کوتدداه، طوربدده. «پددردازدمی

 بازیدابی و انتقال پردازش، حفاظت، ذخیره، تب یل، تا دارد سروکار افزارنر  و الکترونیکی

 نشدددر و ذخیددره سدددازمان هی، گددردآوری، از اسدددت عبددارت اطالعدددات فندداوری.  اطالعددات

 مخدابراتی و ای رایانده ابزار از استفاده با که ع د یا متن تصویر، صوت، از اعم اطالعات

 کده میدرود کار به هایی فناوری توصیف برای اطالعات، فناوری اصطال . پذیرد صورت

 مددی یدداری اطالعددات دریافددت و انتقددال بازیددابی، پددردازش، سددازی، ذخیددره ضددبط، در را مددا

 کنند  مدی پدذیر امکدان را تاطالعدا بررسدی کدارآ، و مفید  ای گونده بده ها فناوری این. کنن 

 .(۲۵۱ص: ۱۳۸۸ آقاپورفرد،)

 ایددن کنندد ،می ادغددا  انفورماتیددک و کددامسیوتر بددا را اطالعددات فندداوری مفهددو  بسددیاری

 کدده آنچدده تمددامی ندده باشددن می اطالعددات فندداوری فیزیکددی ابزارهددای هددااین کدده درحالیسددت

 .ده می پوشش اطالعات فناوری

 پژوهش پیشینه

 تواند  مدی خدود نوبده بده دارد قدرار قبلی ت مطالعا پایه بر اینکه عیندر ای مطالعه هر

 پید ا بشدری داندش بسدط در نداچیز هرچند  سهمی و باش  بع ی های پژوهش برای ای زمینه

 موضدوع بده مربدوط هدای پدژوهش و بررسدی شدامل باید  مدی تحقید  هدر بیدان این به. نمای 

 مدی تشدکیل را علمدی پژوهش فرآین  سیاسا اجزا  از یکی بررسی این. باش  مطالعه مورد

 کشددور از خددار  و داخددل در حاضددر پددژوهش بددا مددرتبط شدد ه انجددا  تحقیقددات بددین در. دهدد 

 .ش  خواه  پژوهش غنای موج  آنها ذکر که نموده برخورد مواردی به نگارن ه

 بهبدود در اطالعدات فنداوری نقدش بررسدی بده خدود مقاله در ،(۱۳۹۷) مه وی و کیا -

 و اسدت پرداختده خودرو ایران شرکت کارکنان و م یران دی گاه از عمومی ابطرو عملکرد

 و رشد  فدزایشا و کارکندان آمدوزش کیفیدت بهبود موج  اطالعات فناوری که داردمی بیان

  .است گردی ه سازمان در آنان ترقی

 اطالعددات فنداوری تدأثیر بررسددی بده خدود پددژوهش در ،( ۱۳۹۵) همکداران و کریمدی-

 داندش شدرکتهای: مدوردی مطالعده( ندوآوری سدرعت میدانجی نقدش بدا شدرکت عملکدرد برر
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 بده تهداجمی رقابت داد نشان تحلیل و نتایج. پرداختن  فناوری با محصوالت صادرکنن ه بنیان

 در. کند  بیندی پدیش را ان عملکرد میتوان  نوآوری سرعت میانجیگری ب ون و مستقیم طور

 شدرکت عملکدرد بهبود که صورتی در شود می پیشنهاد آم ه دست به نتایج اساس بر نهایت

 محد ودیت اگدر و شدود تأکید  تهداجمی رقابدت بدر اسدت بهتدر باشد  مد نظر زمان کمترین در

 اثدر خدود عملکدرد بدر طلبدی اسدتقالل متغیدرر طرید  از میتواند  شدرکت دن ار وجود زمانی

 .بگذارد

 داندش کدارآفرینی تدأثیر بررسدی بده خدود پدژوهش در ،(۱۳۹۰) همکداران و حوض ده-

 کدارآفرینی از تحلیدرل و تجزیده و نتدایج. پرداختن  سازمانی عملکرد و اطالعات فناوری در

 اطالعدات، فنداوری و سدازمانی یدادگیری بدا تباطار در سازمانی قابلیت یک عنوان به دانش

 .دارد حکایت

 نقدش دارای سازمانی وری بهرره بهبود خصوصادر اداری م رنیزاسیون در اطالعات

 ادارات اتدژی اسدتر یعندری ذیدل، راهنمدای خطدوط ارائده بده منجدر مطالعه این. است اصلی

  گردی  اطالعات فناوری از گیری بهره در یونان عمومی

 قابدل میدزان مرتوان بده عمدومی ادارات در اطالعدات فنداوری از تدر منسدجم تفادهاس -۱

 .گردد واق  مفی  گیرری بهره ارتقا  و اداری نوسازی اه ا  به دستیابی در توجهی

 را پشددتیبانی و اداری فرعددی، هددای سیسددتم زیددرر حدد ی تددا اطالعددات فندداوری گرچده-۲ 

 صدورت بده رهدا کدا انجا  از حوزه این در ترآن ووسی  تر مطلو  استفاده. ده  می پوشش

 .  نمای  ترمی آزاد را انسانی مناب  و کاه  می زیادی ح  تا دستی

 یعنددی اسددتراتژیک، کارکردهددای بهبددود جهددت اطالعددات فندداوری از اسددتفاده بددرای -۳

 تدالش بیشدترین دارد، قدرار حد اقل در اطالعات فناوری از استفاده حاضر حال در که جایی

 (۲۰۸-۱۸۳  ۱۹۹۴ میکالوپولوس، و لوک).گیرد  انجا بای 

 همکددارانش و دووت:  میباشدد  (۲۰۰۱)همکددارانش و دووت تحقیقددات دیگددر، پددژوهش- 

 را خدود نتدایج و پرداختند  سدازمانی هدای مشخصه بر اطالعات فناوری تأثیر ی بررسر به

 آنهددا .کردندد  ارائدده اطالعددات فندداوری کدداربرد از حاصددل سددازمانی پیامدد های عنددوان تحددت

 مشخصده بدر اطالعدات افزایدی هدم و کدارایی ویژگدری دو بدا اطالعدات فنداوری که معتق ن 

 عبارتند  پیامد ها ایدن کده میشدود سدازمانی پیامد  پدنج بده منجر و گذاشته تأثیر سازمانی های

 سددازمان، حیطدده افددزایش داندش، بددرر مبتنددی رمزگدذاری انسددانی، نیددروی توانمن سدازی :از

 نوآوری، و خالقیت فزایشا و کارایی افزایش
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  عمومی روابط و اطالعات فناوری

 داشدته فعالیدت و نوآوری و حرکت مخاطبـان با همگا  بتوان  آنکه برای عمومی روابط

 و اطالعداتی و ارتبدـاطی ندـوین هـای روش و هـا یافته آخرین به ش ن تجهیز به ملز  باش ،

 تدـأثیر عمدـومی روابدـط بدر شد ت بده تکنولوژی میان این در. است مخاطبان روز زبان نیز

 تکنولدـوژی ایدن بدا عمدومی روابدط متخصصدان کده دارد ضدرورت بندابراین. اسـت گذاشـته

 بده تدا آورند  دسدت بده اختیشدن آن های قابلیت از و گیرن  کـار بـه را آن شـون ، آشـنا ج یـ 

. گردند  تب یل المللی بین های سـازمان گیـری تصـمیم فراگیـر در مـؤثری کنن گان مشارکت

 .اسـت کـرده پیـ ا المللی بین کانونی عمومی، روابط ج ی ، های فناوری سایه در امروزه

 را ندـوین عمدومی روابدط کده کند  می کمک ما به امروز دنیای در اطالعات ضرورت

 موظف اطالعات عصر در عمومی روابط. سازیم مب ل م ار اطالع عمومی روابط یک به

 زیدر گسدترش و ایجداد بدا است، ش ن نو جهت در اطالعات فراین  با همسانی و همگونی به

 و متخصددص نیروهددای جددـذ  و اطالعددـاتی هددـای شددـبکه ایجددـاد ارتبددـاطی، هددای سدداخت

 گدردآوری هدای روش. آید  پ ید  ندوینی نظدا  کده دشو می فراهم امکان این نیروها، آموزش

 اطالعدات، توزید  و تولید  نظدا  اطالعات، م یریت  اطالعات، مبادله چگونگی اطالعـات،

 کددده اسدددت هدددایی ضدددرورت از رسدددانی اطدددـالع شدددـبکه ایجدددـاد و اطالعدددـات سدددـامان هی

 قدـ ر آن وزهامدـر اطالعدـاتی هدای شدبکه. یابد  آگداهی آن از باید  عمومی روابط کارشناسان

 در انددـ ، نامیددـ ه سددـو  جهددان از اول، جهددان بدده بددری میددان را اینترنددت کدده اندد  یافتدده اهمیددت

 بده و کند  طدی را خدود مطلو  مسیر اطالعات، ب ون نمیتوان  سیسـتمی هـیچ دنیـایی چنـین

 .(۱۳۷۷ ای، ایله یحیایی)برس  ه  

 ج یددـ  هددـای روش و هددا تکنولددوژی از ای گسددتره در امددروز عمددومی روابددط بنددابراین

 هدای روش و هدا تکنولدوژی ایدـن بـا آشـنایی کـه اسـت گرفتـه قـرار ارتبـاطی و اطالعـاتی

 گشدـای  یمدـ آن اطالعـاتی هـای برنامه و ها فعالیت توسعه برای را ج ی ی های اف  نوین،

 و کدرده برقدرار ارتبداط خود مخاطبان با مؤثرتر و تر سری  آنها از گیری بهره با بتوان  تـا

 آن بازخوردهدای وقدت اسدرع در و رسدان ه آندان بده را پیامهـا و اطالعات کمتری زمان در

 و سددازمان بددین اثددـربخش سددـویه دو ارتبددـاطی فراینددـ  یددک و کندد  دریافددت مخاطدد  از را

 چندین موفد  اجدرای و طراحدی تردید  بد ون. سدازد مهیدا ممکن زمان ح اقل در را مخاط 

 سدی . )بدود خواه  میسر اطالعاتی و ارتباطی نوین های تکنولوژی طری  از تنهـا فراینـ ی

 (۷۱ ص ۱۳۸۰ شها ، سی  محسنی،
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 بنیان دانش شرکتهای در اطالعات فناوری کاربرد

 صدداح  بیشددتر. دارد متفدداوتی ربردهددایکا دارای هددا شددرکتها در اطالعددات فندداوری 

 .ان  کرده بن ی طبقه اطالعاتی و عملیاتی دسته دو به را کاربردها این نظران،

 :عملیاتی کاربردهای

 تهیده. نامند  مدی آن عملیداتی کداربرد را تخصدص یدک در اطالعدات فناوری از استفاده

 ریدزی، برنامده موجدودی، بیندی پدیش کدارگزینی، احکدا  صد ور دسدتمزد، و حقوق فهرست

 از تخصصدی وظدایف دیگدر و صدنعتی یدابی هزینه کار، نیروی تخصیص و توزی  و تولی 

 موجدد  رایاندده سددطح، ایددن در. اسددت اطالعددات فندداوری عملیدداتی کدداربرد هددای زمیندده جملدده

 کارها تر اقتصادی انجا  به نتیجه، در و ش ه اداری امور و کارها نش  خودکار و گسترش

 .انجام  می آنها بیشتر سرعت با و

 اطالعاتی کاربردهای

 انتشدار و سدازی ذخیدره آوری، جمد  تسدهیل سب  اطالعات فناوری اطالعاتی کاربرد 

 ربردکددا نقددش در اطالعدداتی، هددای فندداوری و رایاندده ، دیگددر عبددارت بدده. میشددود اطالعددات

 در. کنندد  مددی عمددل سددتان ه بدده داده تبدد یل مکددانیکی ابددزار و وسددیله یددک عنددوان بدده عملیدداتی

 و انتقدال آوری، جمد  در اصدلی عامدل و عنصدر یدک عندوان بده اطالعاتی نقش در حالیکه

 اطالعددات انتشددار و کنتددرل بدده اطالعدداتی نقددش. میروندد  شددمار بدده اطالعدداتی عوامددل انتشددار

 آمدوزش، ریدزی، برنامده.  میکند  کمدک سدازمان استان اردهای و مقررات اه ا ، براساس

 اطالعدداتی کدداربرد هددای زمیندده جملدده از غیددره و فددروش بینددی پددیش بازاریددابی، تحقیقددات

 .( ۳۵ص:۱۳۸۱ احم ی،) باشن  می اطالعات فناوری

 اسدت عبدارت اطالعدات فنداوری اصلی نقش سه اطالعات فناوری استراتژیک م یریت

 اتوماسدیون بده مربدوط اطالعدات فنداوری اداری نقدش رقدابتی، و عملیاتی اداری، نقش:  از

 فندداوری کددارای بسددتر گسددترش مسددتلز  نقددش ایددن. باشدد  مددی کنترلددی ای نقشدده و حسدداب اری

 کنتدرل و اداره بدرای) ارتبداطی هدای سیسدتم و افدزار ندر  بده افدزار سخت یعنی(  اطالعات

 از منشدع  عملیداتی نقدش. اسدت سدازمان اسدتراتژیک مد یریت نقدش از مسدتقل که باش  می

 ظرفیددت کدده اسددت تکنولددوژیکی محددیط یددک گسددترش و ایجدداد بدده مربددوط و اسددت اول نقددش

 .دارد را موسسه فراین های کل کردن اتوماتیک

 فراسدازمانی توسدعه بدا. باشد  مدی مهم حرکتی نقطه یک نشانگر رقابتی نقش مقابل، در

 فنداوری ج ید  کاربردهدای تدا دارد وجدود سازمان برای قابلیت این ، کارایی روی تمرکز و

 مزایددای مختلددف مندداب  کسدد  بددرای) تکنولددوژی وسددایل و اطالعددات از اسددتفاده( اطالعددات
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 شددکل در اطالعدات فنداوری بدالقوه نقدش روی اصدلی تمرکدز. گیدرد بکدار بدازار در رقدابتی

 .باش  می رقابت اساس دادن

 و بازارهدا انتخدا  مسدتلز  سدازمانی، سطح استراتژی مفهو  گانه سه سطو  مورد در

 اسدتراتژی. باشد  مدی سدازمان محصدوالت جد ول تشکیل برای آنها ارتباط و تولی ی صنای 

 بددا همددراه ،رقددابتی ته یدد های و محیطددی هددای فرصددت تطبیدد  مسددتلز  بازرگددانی سددطح در

 هددای بخددش اطالعدات، فندداوری و سداخت اسددتراتژی.  اسدت سددازمان منداب  کددارای اسدتقرار

 کده مالی و بازاریابی استراتژی همچون. دهن  می شکل را ای وظیفه حوزه های استراتژی

 سداختن وابسدته. کنند  مدی کامل را سازمانی و بازرگانی های استراتژی یعنی باالتر سطو 

 منداب  از بدرداری بهدره است ممکن بازرگانی، های استراتژی به ای یفهوظ های استراتژی

 . کن  مح ود را ای وظیفه سطح در رقابتی بالقوه

 و بازرگددانی هددای اسددتراتژی بددین روابددط بددودن مراتبددی سلسددله دیدد گاه در تعدد یل ایجدداد

 از و کددرد خواهدد  کمددک اسددتراتژیک اجددرای اسددتقرار در پددذیری انعطددا  بدده ای، وظیفدده

 مدی جلدوگیری آید  بوجدود سدازمان بدرای مد ت دراز در اسدت ممکن که مشکالتی و ایلمس

 سدازمان، آن ویدژه هدای توانمن ی و بالقوه مزایای مناب  عنوان به سازمان کارکردهای. کن 

 و بقدا توانسدت خدوبی بده صدنعت یدک در متمدایز هدای قابلیت مثال برای. شود می محسو 

 .کن  حفظ ۱۹۹۱ دهه در ار صنعت آن های کنن ه تولی  رش 

 اطالعدات فناوری که دارد بستگی بخشی یا تجارت به عم تا اطالعات، فناوری اجرای

 لز مسدت تولید ی، سدازمانهای در اطالعدات فنداوری بکدارگیری. شود می گرفته بکار آن در

 و اطالعددات فندداوری ای وظیفدده هددای اسددتراتژی یعنددی هددا اسددتراتژی بددین تعددامالت بررسددی

 کدردن مفهدومی راسدتای در سیسدتماتیک هدای چارچو  بررسی زمینه در. باش  می ساخت

 مددداهی.) اسدددت گرفتددده انجدددا  کمدددی کارهدددای تعدددامالتی، چندددین الگوهدددای و وسدددعت منطددد ،

 (۲۳:ص ،۱۳۸۲ جوشقانی،

 گیری نتیجه

 میدان ایدن در کده پردازند  مدی اطالعدات تبدادل بده مشدتریان و سدازمان کارکنان زامرو

 بدده سددازمانی واحدد  تددرین مهددم و تددرین اساسددی از یکددـی سددـازمان هددـر در عمددومی روابددط

 بیرونددی محددـیط و سددـازمان کارکنددـان مددـابین قددـوی ارتبدداطی پددل و رسددانی اطددالع منظددور

 بدا و باشد  درسدازمان تغییدرات رهدرو میتواند  انیسازم واح  این. کنن می ایفا نقش سازمان

 تغییدرات روند  تسدری  بدرای را الز  هدای آگاهی دارد اختیار در که ابزارهـایی و آمـوزش

 بد ون سدازمان .اسدت امدروز دنیدای در سدازمانی هدر اصلی نیاز عمومی روابط.نمای  ارائه

 جوام  حال هر به. ن ارد را امروز دنیای در ها ای ه و نظرات رص  امکان عمومی روابط

 فنداوری در کده ای جامعده هسدتن ، آیند ه اطالعداتی جامعده بده گدذار حدال در اینک امروزی

 داد، خواهد  قدرار تداثیر تحدت را هدا انسدان زند گی ابعداد تمدامی ارتباطدات و اطالعات های
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 روابدط میدان ایدن در کدرد واکداوی دیگدران بده پیدا  انتقدال برای را وسیله بهترین بتوان بای 

 ابدزار و وسدیله بهتدرین سدازمان و دسدتگاه واسدطه حلقه و متفکر مغز عنوان به ها عمومی

 .کرد خواهن  پی ا یک یگر با ارتباط گیری بکار برای را

 موفقیدت کده ایگوندهبه شد ه، زیداد ارتباطدات عصدر در عمدومی روابدط جایگداه اهمیت 

 عمدومی روابدط.اسدت وابسدته هداآن هدایعمومی روابدط عملکدرد بده شدان دوا  و هاسازمان

 و طددر  یددک از اطالعددات اوریفددن خصددوص بدده تکنولوژیددک و فنددی تغییددرات حاصددل

 بیندی پدیش و طدر  یدک از دیجیتدال و اطالعات عصر تغییرات با دیگر سـازمانی انطبـاق

 مدى ها عمومی روابط .است دیگر طر  از مجـازی هـای واقعیـت و مجـازی محـیط آینـ ه

 جهدت را الز  هدا  زمینده نظدر مدورد تغییدرات ایجداد بدا و الز  تد ابیر ان یشدـی ن با بایست

 . سـازن  آمـاده دیجیتـال عمـومى روابط تحق 

 اسدـتفاده یبدـرا اسـت مناسبی جایگاه خود، اطالعاتی ماهیت به توجـه با عمومی روابط

 امدروزه متاسدفانه کده ارتباطات و اطالعـات فنـاوری روشـهای و ابزارهـا ، هـا تکنیـک از

 سدـازمان در عمدـومی روابدـط بدـودن مهجدور بده آن دلیدل. برد می مناس  بهره آن از کمتر

 هدا عمدومی روابط کارمن ان و م یران دانش ع   ،(کافی ان ازه به آن شمردن مهم ع  ) هـا

 در را خدود نقدش عمدومی روابدط یدک اینکده بدرای. هاسدت فعالیدـت بدـودن ای بخشنامه یا و

 زمدانی فواصدل در خدود دانش سطح ارتقا نیازمن  نمای  ایفا درست سازمانی تعالی و توسعه

 روز تحدوالت و تغییدر از فکدر، تولید  و توسعه راه در عمومی روابط اگر. باش  می خاص

 نمدی وقدوع بده متعدالی سازمان نهایت در و داده دست از را دخو جایگاه بگیرد، فاصله دنیا

 مسدتمر و مد او  آمدوزش جملده از مختلدف هدای روش از اسدتفاده بدا توانست بای  لذا. پیون د

 .آورد بوجود را روز دانش از گیری بهره زمینه، بخش این کارکنان

 ماخذ و منابع

 هددای سیسددتم( IT) اطالعددات فندداوری تدداثیر بررسددی ،(۱۳۸۱) مصددطفی، احمدد ی، .1

 پایددان کارهددا، انجددا  زمددان و مندداب  بدده دسترسددی بددازار، سددهم بددر( IS) اطالعدداتی

 .م رس تربیت دانشگاه انسانی، علو  دانشک ه ارش ، کارشناسی نامه

 فصدلنامه ، چیسدت؟ الکترونیدک نگداری روزنامده ،( ۱۳۸۰) رضدا، حمی  می،اکر .2

 ۲۲و ۲۱ شماره سنجش و پژوهشی

 سدددازمانی، ارتباطدددات و عمدددومی روابدددط ی مقالددده ،(۱۳۹۳) غالمعلدددی، طبرسدددا، .3

 .۸۱ شماره عمومی روابط تحقیقات عمومی، روابط المللی بین سمسوزیو  دهمین

 چدالش" ،.هانیه ریایی، بی ،.مونا می، از پر ،جا (۱۳۸۹) ، حسن جعفری، عاب ی .4

 مجازیدت درجده بدین رابطده بررسدی-مجدازی سدازمانهای در انسانی مناب  م یریت

 -۷۱ ،ص 5 شددماره اطالعددات، فندداوری مدد یریت مجلدده" سددازمانی تعهدد  و سددازمان

 .زمستان و پاییز پژوهشی، ،علمی - ۸۸
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 سدددازمانی، طددداتارتبا هدددای نظریددده  ،(۱۳۸۵)دیگدددران، و اکبدددر علدددی فرهنگدددی، .5

 .تهران ، رسا فرهنگی خ مات موسسه انتشارات

 نظریددده ،(۱۳۹۳) مهددد ی  خدددادمی،   حسدددین ، صدددفرزداده اکبدددر  علدددی فرهنگدددی، .6

 .تهران پنجم، رسا، فرهنگی خ مات موسسه انتشارات سازمانی، ارتباطات

 روابددط عملکددرد بهبددود در اطالعددات فندداوری نقددش ،(۱۳۹۷) اصددغر، علددی کیددا ، .7

 .۹۷ بهار ۲۵شماره خبری، علو  نامهفصل عمومی،

 و اطالعدداتی نددوین ابزارهددای و عمددومی روابددط ،(۱۳۸۰) شددها ، سددی  محسددنی، .8

 تهران عمومی، روابط متخصصان انجمن ارتباطی،

 روابددط.(۲۰۰۹) ورن ایجددی، و فیلیددپ آولددت، گلنددت  کمددرون، دنددیس  ویلکدداکس .9

 ایدددزدی اوودد و اعرابدددی محمددد  ترجمهدددی اسدددتراتژی، و فراینددد  نقدددش،: عمدددومی

 .فرهنگی پژوهشهای دفتر انتشارات: ،تهران(۱۳۹۰)

 جداجرمی، انتشدارات هدای، حدر  عمدومی روابط ،(۱۳۸۸)احم ، ای، ایله یحیایی .10

 .تهران
  


