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    5 بررسی و تحلیل مولفه هاي ساختاري و زمینه اي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
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بررسی و تحلیل مولفه هاي ساختاري و زمینه اي سازمان فرهنگ و ارتباطات 
  اسالمی
  1رانیمهدي موالئی آ

  
  

  چکیده 
اسالمی به عنوان سازمان متولی امور فرهنگی در خارج از کشور در انتهاي   سازمان فرهنگ و ارتباطات

در ابتداي تشکیل این سازمان تصور این بود که کلیه امور فرهنگی خارج از . تاسیس شد 1374سال 
اما گذشت زمان این آرزو را  کشور در این سازمان متمرکز و ثمربخشی کارها بسیار باال خواهد رفت

اگرچه دالیل زیادي در عدم تحقق حداکثري این آرزو دخیل بوده است اما هدف این . محقق نکرد
تحقیق این است که ضمن مصاحبه با خبرگان سازمان و استفاده از اسناد موجود؛ از دریچه ابعاد 

ساختاري و - ساختاري سازمان ساختاري به این معضل بپردازد و به این سوال پاسخ دهد که ابعاد
این سازمان براي بهبود نتایج و . تا چه میزان با اهداف و آرمان هاي آن در تناسب هستند -محتوایی

فعالیت هاي خود از حیث ساختاري باید به سمت کاهش تمرکز، استفاده از استراتژي فرهنگی و 
                                                

 movlaeiarani@gmail.com،09132604652، 89، ورودي )ع(گذاري فرهنگی، دانشگاه باقرالعلومدانشجوي دکتري رشته سیاست 1
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6  مهدي موالئی آرانی  

، بینش و اعتقادات اعضاي سازمان از سوي دیگر ارتقاي دانش. محیطی و ساختار ارگانیک روي آورد
  .مهمترین عامل در رساندن این مجموعه به آرمان هاي متعالی آن می باشد

  
  سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، ابعاد ساختاري، ابعاد محتوایی :ها کلیدواژه
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    7 بررسی و تحلیل مولفه هاي ساختاري و زمینه اي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

  
  
  
  
  
  
  
  

   مقدمه
وتاه اما گهربار از سخنان مقام معظم رهبري در باب در این قسمت به جاي مقدمه، قسمت هایی بسیار ک

  .اهمیت تبلیغ فرهنگ اسالمی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی آورده شده است
ها و حقایق تبلیغ ارزش هاي اسالمی، به معناي قرآنی آن که همانا تبیین و عرضه صحیح این ارزش"

رود و نیز ترویج و اشاعه فرهنگ و زبان و دیگر واالیی است که پایه و مبناي فکري آن به شمار می
المللی، امروزه امانتی الهی بر دوش ما و وظیفه درنگ ناپذیري بر عهده هاي فرهنگی در عرصه بینتالش
  .1"ماست

 -که همان منطق انقالب است-این است که منطق نظام اسالمی را) رایزنان فرهنگی(کار اصلی شما"
تفاوت عبور نکنند، ثالثا ها را نسبت به آن برانگیزید تا از کنار آن بیساسیتاوال تبیین کنید، ثانیا ح

در منطقه نخبگان و افکار : این سه مرحله باید در دو منطقه انجام بگیرد. دلها را به آن معتقد کنید
  2."عمومی؛هر دو کار ظریف و مینیاتوري است

که از  -االي انقالب اسالمی و نظام اسالمی رابزرگترین ترویج اسالم و تشیع همین است که مفاهیم و"
البته همان طور که . براي مردم بیان کنید؛ این تکلیف شماست -متن و حاق اسالم گرفته شده است

   3."گفتیم، معرفی و تبلیغ فرهنگ و تمدن ایرانی در حواشی کار است
تی انجام شود و بر ذهن و فکر اگر کار فرهنگی به درس. اقتدار حقیقی براي کشور اقتدار فرهنگی است"

و عاطفه افراد تأثیرگذار باشد، قطعاً برخی خألهاي احتمالی در عرصه دیپلماسی و یا ارتباطات تجاري و 
  1."اقتصادي، پر خواهد شد

                                                
 1373حکم مقام معظم رهبري در  انتخاب اعضاي شوراي عالی سازمان در سال  1
 23/5/1381-ار با نمایندگان فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در خارج از کشوربیانات مقام معظم رهبري در دید 2
 23/5/1381-بیانات مقام معظم رهبري در دیدار با نمایندگان فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در خارج از کشور 3
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8  مهدي موالئی آرانی  

برخورداري از سیاستگذاري  به منظور ایجاد تمرکز در مدیریت وسازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
کشور و نیز استفاده بهینه از امکانات مادي و  الیتهاي فرهنگی، تبلیغی خارج ازواحد و هماهنگی در فع

آیا این سازمان توانسته است ماموریت خود را به خوبی "اینکه . تاسیس شد 74در سال  معنوي موجود
ما در این تحقیق . مندان این نظام می باشدمحل سوال بسیاري از دلسوزان و دغدغه "انجام دهد یا نه؟

و چرخه عمر این سازمان را ) مولفه هاي ساختاري و محتوایی(به دنبال آن هستیم تا از حیث ساختاري 
به این منظور ابتدا معرفی اجمالی از سازمان ارائه خواهد شد و در ادامه ابعاد . مورد بررسی قرار دهیم

  .ساختاري و محتوایی سازمان را مورد بررسی قرار خواهیم داد

  سواالت تحقیق
 :سواالت اصلی

ابعاد ساختاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، تا چه میزان با ماموریت و اهداف آن  -
  تطابق دارد؟

ابعاد محتوایی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، تا چه میزان با ماموریت و اهداف آن  -
  تطابق دارد؟

 :سواالت فرعی

چه میزان با ماموریت و اهداف آن  میزان رسمیت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، تا -
  تطابق دارد؟

میزان پیچیدگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، تا چه میزان با ماموریت و اهداف آن  -
  تطابق دارد؟

میزان تمرکز سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، تا چه میزان با ماموریت و اهداف آن تطابق  -
  دارد؟

  اسالمی، تا چه میزان با ماموریت و اهداف آن تطابق دارد؟ اندازه سازمان فرهنگ و ارتباطات -

                                                                                                                        
 11/12/1388-وربیانات مقام معظم رهبري در دیدار با نمایندگان فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در خارج از کش ١
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    9 بررسی و تحلیل مولفه هاي ساختاري و زمینه اي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

هاي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، تا چه میزان با ماموریت و اهداف آن استراتژي -
  تطابق دارد؟

تکنولوژي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، تا چه میزان با ماموریت و اهداف آن تطابق  -
  دارد؟

  باطات اسالمی، شامل چه موسسات، نهادها و افرادي است؟محیط سازمان فرهنگ و ارت -

  چرخه عمر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، در چه مرحله اي قرار دارد؟ -

  روش تحقیق
تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردي است چون سعی دارد با استفاده از ادبیات و قوانین موجود 

ه اي از مسائل سازمان بپردازد و براي حل آن پیشنهاداتی در حوزه ساختار و سازمان به بررسی مسئل
  . ارائه کند

مصاحبه با رئیس سابق سازمان، مشاور رئیس  -به منظور گردآوري اطالعات و داده از دو روش مصاحبه
 .اي استفاده شده استو مطالعات کتابخانه -...سازمان، کارشناسان معاونت پژوهشی و 

 تباطات اسالمیمعرفی سازمان فرهنگ و  ار

  :تاریخچه تشکیل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
سواي از -سازمان و نهاد مختلف 12تا پیش از تشکیل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی حدود 

فعالیت هاي متعدد و . در خارج از کشور به فعالیت هاي فرهنگی مشغول بودند-هاي حقیقیشخصیت
عدم انسجام و : ج از کشور منجر به برخی مشکالت اساسی از قبیلهاي فوق در خارپراکنده گروه

.. هاي فرهنگی، انجام کارهاي موازي و یکپارچگی، عدم سیاستگذاري واحد و هماهنگی در فعالیت
  .گردید

-وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسالمی، معاون وقت ارتباطات و بین 1372بر همین  اساس در شهریور 
، رئیس سازمان تبلیغات اسالمی و )ع(م رهبري، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیتالمللی دفتر مقام معظ

اي موضوع را کتبا به مقام معظم رهبري منعکس کرده دبیر وقت شوراي عالی تبلیغات خارجی طی نامه
  .و طرح تمرکز امور تبلیغات در خارج از کشور را در قالب سازمان واحد ارائه نمودند
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10  مهدي موالئی آرانی  

در صورتی که واقعا تمرکز . اصل ایده قابل قبول است":سخی می فرمایندمقام معظم رهبري در پا
دانم من نمی. بخش استاز طرف دیگر این ایده توقف بر مدیریت جدي و قوي و اطمینان. حاصل شود

  1"آیا چنین مدیري با این شرایط در دسترس ما هست؟
پس از طی مراحل مختلف  74ال پس از رایزنی ها و تالش هاي مسئوالن وقت، سازمان در انتهاي س

هاي فرهنگی قانونی و تایید اساسنامه آن توسط مقام معظم رهبري رسما تشکیل شد و مقرر شد بخش
و ) ع(هاي جهانی اهل بیتهاي فرهنگ و ارشاد اسالمی و امور خارجه و همچنین مجمعوزارتخانه

سازمان (".ی به این سازمان واگذار گرددتقریب مذاهب اسالمی با کلیه امکانات مالی، پرسنلی و تجهیزات
  )1380ریزي، مدیریت و برنامه

  : نمودار سازمانی
مشاهدات و . به تصویب نهایی رسیده است 1384نمودار و چارت تشکیالتی سازمان در اردیبهشت ماه 

ها و واحدهاي دهد با توجه به تغییرات محیط و وجود نیازهاي متفاوت، بخشها نشان میبررسی
 1384آنچه در ذیل آمده است نمودار مصوب سال . یدي به این ساختار اضافه یا کم شده استجد

  .است

                                                
 1384، چاپ الهدي،)ها در حوزه بین المللمجموعه بیانات مقام معظم رهبري درباره اصول و مبانی فعالیت(، رهنمون ---  1
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    11 بررسی و تحلیل مولفه هاي ساختاري و زمینه اي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

 
 نمودار تشکیالتی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی:1 شکل

  : ارکان سازمان
 10در ماده  .رئیس سازمان و شوراي عالی :ارکان سازمان عبارتند از اساسنامه سازمان، 9ماده طبق 

سه نفر از شخصیتهاي علمی و :اساسنامه این سازمان ترکیب شوراي عالی سازمان به این شرح  است
، وزیر امور خارجه، )رئیس شورا(فرهنگی به انتخاب مقام معظم رهبري، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

دبیرکل مجمع  ،یبالتقردبیرکل مجمع ،رئیس سازمان تبلیغات اسالمی ،رئیس سازمان صدا و سیما
در سالهاي اخیر . رئیس سازمانو  المللی دفترمقام معظم رهبريمعاون روابط بین، )ع(البیتجهانی اهل

  .اندبرخی بخش ها مانند جامعه المصطفی العالمیه و دو شخصیت حقوقی به این ترکیب اضافه شده
رئیس سازمان از بین ":اساسنامه براي انتخاب ریاست سازمان اینگونه آمده است 14در ماده 

المللی باشد از سوي وزیر فرهنگ و شخصیتهاي فرهنگی کشور که مدیر و مدبر و آشنا به مسائل بین
ارشاد اسالمی پیشنهاد و پس ازتأیید شوراي عالی و موافقت مقام معظم رهبري با حکم وزیر فرهنگ و 

  ".ي بالمانع استتجدید انتخاب و. ارشاد اسالمی براي مدت سه سال منصوب می شود
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12  مهدي موالئی آرانی  

  ابعاد ساختار سازمانی
ها براي درك به اعتقاد کارشناسان یکی از گام. باشدهاي تحقیق میکننده یافتهاین بخش در واقع بیان

 Structural)ابعاد ساختاري.سازمان توجه به ابعادئ ساختاري و محتوایی سازمان است
dimension)  دهند که آنها مبنایی به دست می. هستندبیان کننده ویژگی هاي درونی یک سازمان

 Contextual)ابعاد محتوایی.گیري و با هم مقایسه کردها را اندازهمی توان بدان وسیله سازمان
dimension) این ابعاد معرف جایگاه سازمان . معرف کل سازمان هستند؛ مثل اندازه یا بزرگی سازمان

دهنده سازمان و محیطی هستند که ابعاد ن ابعاد نشانای.هستند و بر ابعاد ساختاري اثر می گذارند
براي درك سازمان، هر دو بعد ساختاري و )1386،18دفت، . (ساختاري در درون آن قرار می گیرد

  .محتوایی ضروري است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )19،1386دفت،(ابعاد سازمان: 2شکل
  

  :ابعاد ساختاري
اد و تعریف ابعاد ساختاري اتفاق نظر کاملی وجود ندارد اگرچه از نگاه اندیشمندان مدیریت در مورد تعد

  .اما همگی آنها در مورد سه بعد رسمیت، تمرکز و پیچیدگی اتفاق نظر دارند

 

 سازمان
اهداف و 
 محيط اندازه استراتژي

 فرهنگ تکنولوژي
  ساختار

 رسميت- ۱

 تمرکز- ۲

 پيچيدگي- ۳

 اي گرايي حرفه- ۴

 )تخصصي بودن(تقسيم کار - ۵

 داشتن استاندارد- ۶

 سلسله مراتب اختيارات- ۷

 نسبتهاي پرسنلي- ۸
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    13 بررسی و تحلیل مولفه هاي ساختاري و زمینه اي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

  :رسمیت
یعنی ) 1389رابینز، .(کند اند، اشاره می رسمیت به میزان یا حدي که مشاغل سازمانی استاندارد شده

هچ، .(ه شده براي انجام کار در سطوح مختلف وجود داردها و ارتباطات نوشت حدي که قواعد، رویه
گیري از منظر میزان مشارکت  در واقع میزان رسمی بودن کارها در سازمان بیانگر شیوه تصمیم) 1376

اگر اعضا آموزش دیده باشند و آنها توانمندي خودکنترلی داشته و درباره مسائل . اعضاي سازمان است
بنمایند، امور سازمان از نظر میزان رسمیت در پایین ترین حد قرار خواهد اي  عمومی قضاوتهاي شایسته

  ) 1376هال، .(گرفت

 :میزان رسمیت در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
نامه مربوطه، میزان رسمیت در سازمان فرهنگ و هاي به دست آمده و تکمیل پرسشبر اساس یافته

ز آن است که رسمیت در این سازمان کمی بیشتر از حد این میزان حاکی ا. باشدمی 26ارتباطات 
  .باشدمی 35وحد باالي آن  7الزم به ذکر است که حد پایین رسمیت . است)21(متوسط 

  :پیچیدگی
شود یا  مقصود از پیچیدگی تعداد کارها یا سیستمهاي فرعی است که در درون یک سازمان انجام می

کند و  میزان تفکیکی که در سازمان وجود دارد اشاره می پیچیدگی به) 20، 1386دفت، .(وجود دارد
در ادامه به بررسی دقیق سه نوع . عمودي، افقی و جغرافیایی: داراي سه بعد است که عبارتند از

  .پردازیم پیچیدگی یاد شده می
به میزان تفکیک بین واحدهاي سازمانی براساس موقعیت اعضاي سازمان، ماهیت : پیچیدگی افقی

تفکیک ) 1389رابینز، .(نماید اند، اشاره می آنها و میزان تحصیالت و آموزشهایی که فراگرفتهوظایف 
هچ، .(شود در سازمان سنجیده می) براي مثال دپارتمانها(افقی با شمارش تعداد واحدهاي مختلف 

1376(  
ن تا تفکیک عمودي بر اساس تعداد سطوح از باالترین پست سازمانی در سازما :پیچیدگی عمودي

ي سازمان عامل اصلی در پیچیدگی سازمانی است؛ به  البته اندازه. شود گیري می ترین سطح اندازهپایین
  )1376هچ،.(تر خواهد بود طور کلی هرچه سازمان بزرگتر باشد، پیچیده

هاي خود را با میزان برخورداري یکسانی از  تواند فعالیت یک سازمان می :پیچیدگی جغرافیایی
اما با این وجود، مکانهاي . ی و سلسله مراتب سازمانی؛ در چندین مکان به انجام برساندتفکیک افق

از اینرو سومین عنصري که پیچیدگی سازمان از آن . دهند چندگانه پیچیدگی سازمانی را افزایش می
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14  مهدي موالئی آرانی  

اد گیرد تفکیک براساس مناطق جغرافیایی است که میزان پراکندگی ادارات، کارخانجات و افر نشات می
  )1389رابینز، .(دهد سازمان براساس مناطق جغرافیایی را نشان می

 :میزان پیچیدگی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

مرکز واداره  16معاونت و  4دهد که این سازمان داراي نشان می 1384نمودار تشکیالتی مصوب سال 
د افزایش یافته و سازمان فرهنگ و اما مشاهدات فعلی حاکی از آن دارد که این تعدا. باشدکل می

باشد که در مجموع به لحاظ مرکز و اداره کل ستادي می 24معاونت و  4ارتباطات در حال حاضر داراي 
تر به لحاظ تفکیک عمودي، فاصله باالترین سطح تا پایین .بخشی برخوردار است 30 افقی از تفکیک

همچنین به لحاظ جغرافیایی نیز این . استسطح 5، )در سطوح مدیریت(سطح سازمانی در سازمان 
هاي بر اساس یافته. کشور داراي رایزنی فرهنگی است 50کشور داراي نمایندگی و در  63سازمان در 

می  23به دست آمده و تکمیل پرسش نامه مربوطه، میزان پیچیدگی در سازمان فرهنگ و ارتباطات 
. است)21(این سازمان کمی بیشتر از حد متوسط این میزان حاکی از آن است که پیچیدگی در .باشد

 .می باشد 35وحد باالي آن  7الزم به ذکر است که حد پایین پیچیدگی 

 :تمرکز
در چه «تمرکز پاسخ به سوال ) 1376هال،.(مقصود از تمرکز، توزیع قدرت در درون سازمان است

هاي نهایی  ان متمرکز، گزینهدر یک سازم. دهد را نشان می» شود؟ گیري می سطحی از سازمان تصمیم
تصمیم تقریباً به طور انحصاري در سطوح باالي سازمان اتخاذ و تصمیمهاي متخذه در سطوح عالی 

در نتیجه در سازمان متمرکز، مشارکت افراد سطوح پایین در . شوند بدون چون و چرا پذیرفته می
  )1376هچ، .(ها حداقل است تصمیم

 :و ارتباطات اسالمی میزان تمرکز در سازمان فرهنگ
بر اساس یافته هاي به دست آمده و تکمیل پرسش نامه مربوطه، مشخص شد که امتیاز این عامل 

این میزان حاکی از آن است که رسمیت در این سازمان کمی بیشتر . باشدمی 33ساختاري در سازمان 
  .می باشد 50ي آن وحد باال 10الزم به ذکر است که حد پایین رسمیت. است) 30(از حد متوسط 
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    15 بررسی و تحلیل مولفه هاي ساختاري و زمینه اي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

 ارتباط متقابل بین ابعاد ساختاري

  :ارتباط بین پیچیدگی و رسمیت
در جایی که پیچیدگی افقی .رابطه میان پیچیدگی و رسمیت متناسب با نوع پیچیدگی متفاوت است

هنگامی که پیچیدگی زیاد باشد در واقع ما از نیروهاي . زیاد باشد، رسمیت تمایل به کاهش دارد
ایم و این افراد وظایف روزمره و یکنواخت را اي براي واحدهاي مختلف استفاده کردهص و حرفهمتخص

پذیري پیش از ورود به سازمان، استانداردهاي کنترل درونی را به آنها القا نموده، جامعه. دهند انجام نمی
  )1389رابینز، .(طلبند لذا اینگونه مشاغل رسمیت کمی را می

دگی جغرافیایی زیاد است مثالً تعداد واحدهاي پراکنده در سطح شهر زیاد است، باید اما جایی که پیچی
هاي رسمی  مشی ها و خط جهت هماهنگی و کنترل امور از طریق بخش مرکزي، یک سري قوانین، رویه

پس به خاطر افزایش پیچیدگی جغرافیایی، . تدوین شود تا واحدهاي متعدد طبق آن عمل کنند
  .یابد میرسمیت افزایش 

شود این است که پیچیدگی و رسمیت کمی بیشتر از آنچه در سازمان فرهنگ و ارتباطات مشاهده می
از آنجا که پیچیدگی جغرافیایی در این سازمان بسیار باالست و این امري اجتناب . حد متوسط است

  .ناپذیر است لذا جهت هماهنگی امور باید میزان رسمیت در سازمان افزایش یابد

  :رتباط میان پیچیدگی وتمرکزا
عدم تمرکز با پیچیدگی . مدارك و شواهد داللت بر یک رابطه معکوس بین تمرکز و پیچیدگی دارد

اي به معناي افزایش در تخصص  براي مثال افزایش در تعداد متخصصان حرفه. شود سطح باال مرتبط می
اي بیشتري  رکنانی که آموزشهاي حرفهبطور مشابه کا. و توانایی مورد نیاز براي اخذ تصمیمات است

  )1389رابینز، .(گیریهاي بیشتري مشارکت داده شوند اند باید در تصمیم گذرانیده
آنچه در سازمان فرهنگ و ارتباطات مشاهده می شود این است که پیچیدگی و تمرکز کمی بیشتر از 

باالست و این امري اجتناب  از آنجا که پیچیدگی جغرافیایی در این سازمان بسیار. حد متوسط است
ناپذیر است لذا جهت افزایش کارایی و اثربخشی سازمان باید میزان تمرکز در سازمان کاهش یافته و 

  .ها و به ویژه رایزنان فرهنگی واگذار شودگیري به بخشقدرت تصمیم

 :ارگانیکی - ساختار مکانیکی
. ابعاد ساختاري و محتوایی آن تطابق داشته باشد ساختار سازمان از نظر ارگانیک یا مکانیک باید با سایر

اگر سازمان داراي محیطی پویا و با تغییرات باال باشد باید ساختاري ارگانیک داشته باشد تا بتواند خود 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

16  مهدي موالئی آرانی  

 -خصوصا با ماموریت و محیط-تطابق میان نوع ساختار سازمان با سایر عوامل. را در محیط حفظ کند
  .وفقیت سازمان استیکی از کلیدي ترین عوامل م

بر اساس یافته هاي به دست آمده و تکمیل پرسش نامه مربوطه، مشخص شد که امتیاز این عامل در 
این عدد حاکی از آن است که ساختار سازمان به . می باشد 44سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 

 50ي ارگانیک و عدد نشان دهنده حد باال 10الزم به ذکر است که عدد . کندسمت مکانیک میل می
  .نشان دهنده حد باالي مکانیک بودن است

این درحالی است که با توجه به محیط ناپایدار و عدم اطمینان باال و همچنین پیچیدگی جغرافیایی باال، 
 .سازمان نیازمند یک ساختار ارگانیک است

  ابعاد محتوایی
  اندازه

بزرگی . ت تعداد افراد یا کارکنان مشخص می گردداندازه سازمان عبارت است از بزرگی آن که به صور
در کتاب . را می توان با توجه به یک واحد خاص، یک دایره، یک بخش یا کل سازمان مشخص کرد

رابینز بیان می دارد . رابینز، نکات قابل توجهی نسبت به معیار تعیین اندازه سازمان مطرح شده است
از طرف . ند، تحت عنوان سازمان هاي کوچک مطرح می شوندکارمند دار 500سازمانهایی که کمتر از 

کارمند داشته باشد، تحت عنوان  2000دیگر وقتی یک سازمان یا هر واحد فرعی از سازمان داراي 
  )1389رابینز، .(کنیمسازمان بزرگ تعریف می

چک؟ و آیا از سوي دیگر سوال مهم دیگري وجود دارد که آیا سازمان بزرگ مناسب است یا سازمان کو
راه سومی هم وجود دارد؟ به اعتقاد دفت نقاط قوت کوچک بودن، سازمان را به سمت موفقیت رهنمون 

شود که همین رشد و موفقیت سبب می. شودکند و در نتیجه سبب رشد و بزرگ شدن شرکت میمی
ود و مقررات ساختار سازمان حالت عمودي به خود بگیرد و رابطه خصوصی به رابطه سازمانی تبدیل ش

سازمان . هاي دومنظوره استبراي رهایی از این تناقض راه حل پیشنهادي سازمان. شدیدي وضع شود
باشد ولی از نظر سادگی دومنظوره سازمانی است که داراي ترکیبی از منابع عظیم یک شرکت بزرگ می

بزرگ در حال تجدید هاي بسیاري از سازمان. کندو انعطاف پذیري همانند یک شرکت کوچک عمل می
هاي کوچک درآیند که بتوانند از همه مزایاي کوچکی هایی از شرکتسازمان هستند تا به صورت گروه

  )182، 1386دفت، . (مند گردندو استعدادهاي بالقوه آن بهره
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  :اندازه سازمان فرهنگ و ارتباطات
انجام شده است سازمان فرهنگ  ریزيدر سازمان مدیریت و برنامه 1379بر اساس تحقیقی که در سال 

باشد که با احتساب پرسنل مربوط به نمایندگی واحد سازمانی می 10و ارتباطات اسالمی مشتمل بر 
الزم به ذکر است که مصاحبه هاي انجام . پست مصوب است 817هاي فرهنگی خارج از کشور داراي 

اضر تعداد اعضاي سازمان بیش از کند که در حال حشده با مسئوالن عالی رتبه سازمان اثبات می
با احتساب این گزارشات و . می باشد) - اعم از رسمی و غیر رسمی- نفر کارمند 1100حدود (نفر 1000

-اعتقاد رابینز درباره اندازه سازمان، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی سازمانی متوسط محسوب می
  .شود

  استراتژي و اهداف
-ها متمایز میهاي رقابتی سازمان که آن را از سایر سازماندف و شیوهدر مقوله استراتژي و هدف، ه

استراتژي عبارت است از یک برنامه عملی که به موجب آن شیوه تخصیص منابع . شودکند، مشخص می
هدف ها و . هایش تعیین می گرددهاي شرکت در رابطه با محیط و در راه نیل به هدفو فعالیت

اي است که سازمان با کارکنان، شخص کننده دامنه فعالیت ها و رابطهاستراتژي هاي سازمان م
  )1386،23دفت، .(مشتریان و رقباي خود دارد

در این بخش ابتدا اهداف سازمان بر اساس اساسنامه اولیه و چشم انداز تدوین شده مقایسه خواهد شد 
  .لیل و بررسی قرار خواهد گرفتبندي مینتزبرگ مورد تحو بعد از آن استراتژي سازمان بر اساس طبقه

  اهداف
اساسنامه اولیه سازمان اهداف متصور براي فعالیت این سازمان با توجه به سه حوزه  2در ماده 

  :و امور اجرایی مشتمل بر امور زیر می باشد فعالیتهاي مطالعاتی و تحقیقاتی یاستگذاري،س
یداري مسلمانان و ابالغ پیام احیاء و گسترش تفکر و معارف اسالمی در جهان به منظور ب -1

  .اسالم راستین به جهانیان
آگاهی جهانیان نسبت به مبانی واهداف و مواضع انقالب اسالمی و تبیین جایگاه آن  -2

  .براي مردم جهان
ملل و اقوام مختلف بخصوص مسلمانان و مستضعفان  گسترش مناسبات فرهنگی با -3

  .جهان
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18  مهدي موالئی آرانی  

هاي المی ایران با سایر کشورها و سازمانتقویت و تنظیم مناسبات فرهنگی جمهوري اس -4
  .فرهنگی

  .ی و تاریخی آنیهاي فرهنگی، جغرافیافرهنگ و تمدن ایران و ویژگی صحیح عرضه -5
هاي وحدت میان مسلمانان و تشکیل جبهه واحد بر اساس اصول فراهم آمدن زمینه - 6

  .مسلم اسالمی
آگاه کردن مسلمانان  مقابله فکري با فرهنگ ضد دینی، ضد اسالمی وضد انقالبی و -7

  .دشمنان و دفاع از حقوق مسلمانان انگیزهاي تفرقهنسبت به توطئه
رشد و ارتقا و اصالح وضع فرهنگی، تبلیغی، سیاسی، اقتصادي و اجتماعی مسلمانان  -8

 .بیت علیهم السالم در جهانبویژه پیروان اهل
سازمان فرهنگ و ارتباطات مطرح شده  که بنا به پیشنهاد 89اما  براساس مصوبه هیات وزیران در سال 

المللی انقالب بود، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی به عنوان قرارگاه تاکتیکی منظومه فرهنگی بین
باشد و بر این اساس این سازمان در هاي فرهنگی خارج از کشور میاسالمی در واقع هدایتگر فعالیت

المللی جمهوري اسالمی ایران اهداف فرهنگی بین هدف زیر را به عنوان 3استراتژي جدید خود 
 .کندپیگیري می

شکل گیري تصویري شایسته و افتخارآفرین از اسالم ناب، انقالب اسالمی، جمهوري  -1
 هاي فرهنگ و تمدن اسالمی و ایرانی در اذهان سایر ملل جهانو ارزش) ایران امروز(اسالمی

 نگی با سایر ملل جهانگسترش همگرایی و پیوند اسالمی، دینی و فره -2
 بیداري و خودباوري مسلمانان -3

در ابتداي تاسیس این سازمان هدف این بود که کلیه فعالیت هاي تبلیغی و فرهنگی خارج از کشور 
اکنون بعد از گذشت بیش از یک دهه از . ادغام شده و در سازمان فرهنگ و ارتباطات انجام گیرد

قدند که ادغام کردن تمامی این فعالیتها نه ممکن است ونه تاسیس این سازمان مسئولین سازمان معت
صحیح؛ چراکه با توجه به آرمان هاي واالي انقالب اسالمی ایران و کثرت مخاطبان از حیث تعداد و 

بر همین اساس سازمان فرهنگ و . نوع، صحبت کردن با مخاطب تنها از یک کانال، کار درستی نیست
در این . جدیدي که براي خود تدوین کرده نقش خود را تغییر داده استارتباطات  اسالمی در رویکرد 

المللی انقالب اسالمی در نظر المللی به عنوان منظومه فرهنگی بینهاي فرهنگی بینرویکرد فعالیت
گرفته شده است ومقام معظم رهبري فرماندهی این منظومه را بر عهده دارند و سازمان فرهنگ و 

هاي فعال بر این اساس کثرت سازمان. ر این منظومه هدایتگر قرارگاه تاکتیکی استارتباطات اسالمی د
ها باید توسط در عرصه فرهنگی در خارج از کشور امري خوب و پسندیده است ولی کلیه این فعالیت
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در این نگاه . کاري شودسازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی هدایت و هماهنگ شود تا مانع از موازي
کردن سازي و فراهمریزي، زمینهگذاري و برنامهیت اصلی این سازمان در سه حوزه سیاستمامور

تسهیالت و نظارت و ارزیابی براي سنجش اثربخشی یا عدم اثربخشی خواهد بود و وظایف اجرایی و 
دیان و البته برخی از امور اجرایی فرهنگی مثل گفتگوي ا. ها انجام خواهند دادعملیاتی را دیگر سازمان

یا کار فرهنگی با ایرانیان خارج از کشور اختصاصا به وسیله سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و رایزن 
  .هاي فرهنگی انجام می گیرد

  استراتژي
با . مکتب براي تدوین استراتژي احصا کرده است 10نوع تعریف از استراتژي، 5مینتزبرگ بر اساس 

هاي این سازمان را بر اساس پنج مکتب باطات اسالمی، استراتژيتوجه به عملکرد سازمان فرهنگ وارت
  .موقعیت یابی، یادگیري، قدرت، فرهنگی و محیطی مورد بررسی قرار خواهیم داد

  تدوین استراتژي به عنوان یک فرایند تحلیلی: مکتب موقعیت یابی) الف
همچون (هاي کلیدي اتژيیابی این است که تنها تعداد خیلی کمی از استراستدالل مکتب موقعیت

در مکتب موقعیت یابی با متمرکز . در هر صنعت معین مطلوب می باشند) ها در بازار اقتصاديجایگاه
هایی از کردن استراتژي ها در سراسر صنایع و با تعداد محدودي از استراتژي هاي اولیه یا حداقل دسته

ها این استراتژي. می توان به مقصد می رسد) مثل تمایز محصول و حیطه متمرکز بازار(ها استراتژي
هاي کلیدي مکتب طراحی نظرکردن از یکی از فرضیهیابی با صرفموقعیتب مکت. کلی نامیده می شوند

 استقادر ) ها باید منحصر به هر سازمان باشند و با آن انطباق داشته باشندمبنی بر اینکه استراتژي(
راي تطبیق استراتژي مناسب با شرایط موجود ایجاد تحلیلی را ب هاياي از ابزارمجموعه

  )91-92، 1388مینتزبرگ،.(کند
یابی، کشورهاي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در استراتژي جدید خود بر اساس مکتب موقعیت

هاي فرهنگی ایران در خارج از بندي کرده و معتقد است براي باالرفتن اثربخشی فعالیتهدف را طبقه
اید به ترتیب اولویت در این کشورها سرمایه گذاري و فعالیت شود تا بتوانیم متناسب با اهداف کشور ب

  .انقالب اسالمی بیشترین بهره را شاهد باشیم
گروه ویژه، الف، ب، ج و د  5عامل زیر در  12ریزان این سازمان، کشورهاي جهان را براساس برنامه

حساسیت و جایگاه ویژه کشور براي : ي کشورها عبارتند ازبندهاي رتبهشاخص. اندطبقه بندي کرده
جمهوري اسالمی ایران، اهمیت استراتژیک کشور، همسایگی با جمهوري اسالمی ایران، تعداد 
مسلمانان، تعداد شیعیان، چگونگی روابط با جمهوري اسالمی ایران، تعداد ایرانیان مقیم، جایگاه زبان 
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ثیرگذاري در حوزه مردمی، مشترکات فرهنگی با جمهوري اسالمی فارسی و ایران شناسی، امکان تا
  .ایران، موانع فعالیت فرهنگی و تالش رقبا، جمعیت کشور

البته اتفاقات اخیر خصوصا بیداري اسالمی در منطقه، ضرورت بازبینی در جایگاه برخی کشورها را 
ه ج، یمن در گروه ب و بحرین و به عنوان مثال در حال حاضر تونس ولیبی در گرو. افزایش داده است

کند جایگاه این کشورها ارتقا اقتضا می - بیداري اسالمی- مصر در گروه الف قرار دارند که حوادث اخیر
  .یابد

  تدوین استراتژي به عنوان یک فرآیند غیرمنتظره: مکتب یادگیري) ب
قات به طور فردي و در یابند  که مردم گاهی اوها هنگامی ظهور میبر طبق این مکتب ، استراتژي

گیرند که درباره یک موقعیت و توانایی سازمان خود در بسیاري از مواقع به طور جمعی تصمیم می
نیست، بلکه  "مدیریت تغییر"مدیریت استراتژیک دیگر صرفا . مقابله با آن موقعیت چیزهایی بیاموزند

ري یک فرآیند مرتب، منظم و سیاستگذا) 172، 1388مینتزبرگ،.(است "مدیریت به وسیله تغییر"
کنترل شده نیست، بلکه یک فرآیند نامرتب است که در آن سیاستگذاران می کوشند بر جهانی غلبه 

بر اساس این مکتب استراتژي را می توان ناشی از انواع . دانند براي آنها بسیار پیچیده استکنند که می
  ..ها و تصمیمات جزئی افراد مختلف دانستفعالیت

مان فرهنگ و ارتباطات اسالمی بر اساس مکتب یادگیري، در تدوین استراتژي جدید خود با نگاه به ساز
اعم از ستاد (هاي فرهنگی خارج از کشورتواند تمامی فعالیتهاي گذشته فهمیده است که نمیفعالیت
تژي جدید خود لذا در استرا. شدنی است و نه درست استرا به تنهایی انجام دهد که این امر نه) وصف

با عبرت و یادگیري از نقاط ضعف قبلی، نقش و اهداف خود را تغییر داده و به عنوان هدایتگر قرارگاه 
هاي فرهنگی هاي دستگاهکننده فعالیتالمللی انقالب اسالمی و هماهنگتاکتیکی منظومه فرهنگی بین

الیت هاي اجرایی را خود سازمان در خارج از کشور وارد عرصه شده است لیکن بنا به ضرورت برخی فع
 .انجام می دهد

  تدوین استراتژي به عنوان یک فرآیندمذاکره: مکتب قدرت) ج
این مکتب با تأکید بر . پردازدمکتب قدرت به تأثیر سیاست داخلی بر پیشبرد تغییر استراتژیک می

. کندر قدرت توصیف میاستفاده از قدرت و سیاست براي مذاکره، تدوین استراتژي را یک فرآیند آشکا
مینتزبرگ، .(ها الهام ببخشدتواند به آنکند و میبر این اساس روابط قدرت، سازمانها را احاطه می

ها اثرگذار نفع بوده و سعی دارند در استراتژيها ذيدر هر سازمان دو دسته از قدرت) 1388،233-232
  . باشند
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در ) 247، 1388مینتزبرگ،.(ه هاي داخل سازمان استقدرت خرد، مربوط به افراد و گرو: قدرت خرد-1
هاي اثرگذار در ها بخش اداري مالی به دلیل در دست داشتن بودجه، جزء بزرگترین قدرتاکثر سازمان

-شوراي عالی سازمان داراي قدرت زیادي می در سازمان فرهنگ و ارتباطات. باشدها میگیريتصمیم
در این سازمان، شوراي معاونین بیشترین قدرت را . شوداستفاه  نمیباشد اما به دالیلی از این قدرت 

هاي سازمان تفاوت زیادي با یکدیگر ندارد اما ممکن ها، اختیارات و میزان قدرت معاونتظرفیت. دارد
ها به جهت توانمندي هاي فردي، یک معاونت فعالتر و با قدرت بیشتري ظاهر است در برخی از زمان

  .شود
دهنده وابستگی متقابل بین یک سازمان و محیط آن است و به قدرت کالن نشان: کالنقدرت  -2

. سازمانها، افراد یا نهادهایی اشاره دارد که از بیرون بر تصمیمات سازمان اثرگذار هستند
هاي کالن اثرگذار بر تصمیمات سازمان به نحوي عضو شوراي اکثر قدرت) 247، 1388مینتزبرگ،(

اسالمی، شوراي عالی انقالب  وزیر فرهنگ و ارشاد :این قدرت ها عبارتند از. ستندعالی سازمان ه
امور وزارت  ،مجمع تقریب مذاهب اسالمی، مجمع جهانی اهل بیت فرهنگی، سازمان صدا وسیما،

  جامعه المصطفی العالمیه ، خارجه

  شکل گیري استراتژي به عنوان یک فرآیند جمعی: مکتب فرهنگی) د
عمدتاً نفع شخصی را مورد توجه قرار می دهد، در حالی که مکتب فرهنگی منافع عمومی مکتب قدرت 
پردازد، حال مکتب قدرت به تأثیر سیاست داخلی بر پیشبرد تغییر استراتژیک می.گیرد را در نظر می

ت آنکه مکتب فرهنگی عمدتاً به تأثیر فرهنگ بر حفظ ثبات استراتژیک یا در واقع گاهی اوقات مخالف
  )264، 1388مینتزبرگ،.(جدي با تغییر استراتژیک می پردازد

وجود مکتب فرهنگی براي تعیین استراتژي در سازمان فرهنگ و ارتباطات یک آرزوي تحقق نیافته 
تحقق این مکتب نیازمند اعضایی است که همگی یا اغلب آنها نگاه صحیح و مورد نظر نظام . باشدمی

رج از کشور را داشته باشند اما به دلیل اینکه اعضاي سازمان داراي یک اسالمی به کار فرهنگی در خا
گیري استراتژي گرایانه به صدور انقالب و فضاي تقابل میان دو جبهه کفر وایمان ندارند شکلنگاه آرمان

ریزي سازمان مدیریت و برنامه 1379در گزارش سال . معنی استسازمان بر اساس مکتب فرهنگی بی
خانه خارجه و فرهنگ و ، انتقال نیروهاي رسمی از دو وزارت)این سازمان(از معضالتیکی ": آمده است

% 63آنها تحصیالتی کمتر از لیسانس دارند و در مجموع % 30ارشاد اسالمی هستند، زیرا بیش از 
 تحصیالتی در حد فوق لیسانس و دکتري% 23پرسنل سازمان تحصیالتی کمتر از لیسانس دارند و تنها 

دارند و لذا باید سازمان سعی کند تا نیروهاي کارآمد و متخصص را جذب کند و نیروي فعلی خود را 
  ) 1380ریزي، سازمان مدیریت و برنامه("ارتقا بخشد
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به دلیل ادغام چند (حضور اجباري برخی نیروها درابتداي تشکیل سازمان : به دالیل مختلفی همچون
ها کافی، عدم حاکمیت روحیه جهادي و انقالبی در برخی از بخش ، عدم تحصیالت)مجموعه در یکدیگر

المللی انقالب اسالمی هاي فرهنگی در منظومه فرهنگی بین، درك مشترك و واحدي از فعالیت...و
گیري استراتژي سازمان، شکل نگرفته است و بر این اساس انتظار وجود مکتب فرهنگی در شکل

  .انتظاري بیهوده است

  شکل گیري استراتژي به عنوان یک فرایند واکنش پذیر: یطیمکتب مح)و
سازي، در کنار این مکتب با قرار دادن محیط به عنوان یکی از سه نیروي اصلی در فرایند استراتژي

در این مکتب محیط . آوردگیري استراتژي را به حال تعادل در میرهبري و سازمان، دیدگاه کلی شکل
شود و معموالً آن را می در خارج از سازمان پنداشته اي از نیروهاي مبهمعهمحیط، مجمو. حاکمیت دارد

- گاهی اوقات حتی کل این محیط به یک نیروي کلی تبدیل می .داننداي از ابعاد میبه عنوان مجموعه
. کندشود که سازمان را به سمت نوعی موقعیت پنهان از نوع زیست محیطی هدایت می

  )288-290، 1388مینتزبرگ،(
حال سوال این . گیرددر مکتب محیطی استراتژي سازمان، کامال بر اساس تغییرات محیطی شکل می

است که این امر تا چه حد در تدوین استراتژي سازمان فرهنگ و ارتباطات مورد توجه قرار گرفته 
ام داده هاي زیادي براي کسب اطالعات از محیط خارج انجاست؟ اگر چه این سازمان تاکنون فعالیت

کنندگان استراتژي جدید سازمان در تدوین. است، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادي دارد
هاي متعدد ناشی از نارسایی"ریزياند که یکی از مشکالت اصلی ما در برنامهاسناد خود اعالم کرده

ا توجه به این امر ب. بوده است "ضعف شدید اطالعات و تحلیل هاي مناسب و قابل استناد از محیط
 .گیري استراتژي سازمان بر اساس مکتب محیطی امري سخت و دشوار استشکل

  تکنولوژي- 3- 5-3

آوري عبارت است از ابزار، روش و عملیاتی که براي تبدیل اقالم مصرفی به تکنولوژي یا فن
ند تولید و شامل تکنولوژي چیزي نیست مگر فرای.گیرندمورد استفاده قرارمی) داده به ستاده(محصول
اما باید گفت ) 127، 1386دفت،.(هاي انجام امور می شودها و روشها، رویهآالت، شیوهماشین

در . تکنولوژي به کار گرفته شده در سازمان فرهنگ و ارتباطات یک تکنولوژي خدماتی است نه تولیدي
  .ستجدول زیر تفاوت هاي این دو نوع تکنولوژي به صورت مختصر ارائه شده ا

  

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

    23 بررسی و تحلیل مولفه هاي ساختاري و زمینه اي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

  تکنولوژي تولیدي  تکنولوژي خدماتی
  کاالي ساخته شده به منظور مصرف آینده انبار می شود  تولید و مصرف به صورت همزمان صورت می گیرد

  تولیدات استاندارد هستند  محصوالت متداول و مرسوم هستند
  هسته فنی دور از دسترس مشتریان است  مشتریان در فرایند تولید مشارکت دارند

  محصوالت قابل لمس هستند  حصوالت نامشهود هستندم
  هسته مرکزي سرمایه است  هسته مرکزي انسان است

  )1386،143دفت، (مقایسه تکنولوژي خدماتی و تولیدي: 1جدول
ها بتوانند ساختار مناسبی را براي درك تکنولوژي خدماتی باعث می شود که مدیران این سازمان

به عقیده اکثر افراد . هاي تولیدي متفاوت استبا ساختار سازمان سازمان خود به وجود آورند که
 چارچوبی که چارلز پرو ارائه کرده است بیشترین اثر را در درك تکنولوژي دوایر سازمانی داشته است

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تنوع کم تنوع زیاد

  
  
  

نامشخص و 
غیرقابل 
 تحلیل

 

  پیچیده
 رسمیت پایین -

 تمرکز پایین -

 تجربه+ آموزش  -

 دامنه کنترل، گم تا متوسط -

 ارتباطات افقی، گردهمایی -

  هنري
 رسمیت متوسط -

 تمرکز متوسط -

 تجربه -

دامنه کنترل، متوسط تا  -
 زیاد

  مهندسی
 رسمیت متوسط -

 تمرکز متوسط -

 آموزش رسمی -

 دامنه کنترل، متوسط -

ارتباطات مکتوب و  -
 المیک

  عادي
 رسمیت باال -

 تمرکز باال -

 تجربه و آموزش کم -

 دامنه کنترل، وسیع -

 ارتباطات مکتوب و عمودي -

  
  

مشخص و 
 قابل تحلیل

 
 
 
تجزیه و 

تحلیل 
پذیري 
 مسئله

 )1386،155دفت،(رابطه تکنولوژي خدمات با ویژگی هاي ساختاري و مدیریت: 3جدول     
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با توجه به تحقیقات انجام شده فعالیت هاي سازمان فرهنگ و ارتباطات سازمانی گرچه تنوع 
یی دارد اما مشخص و قابل تحلیل می باشد بر این اساس تکنولوژي سازمان از نوع مهندسی باال

  .است و باید ساختاري با ویژگی هاي زیر در حال حاضر در سازمان وجود داشته باشد
 از نظر رسمی بودن، متوسط -
 از نظر متمرکز بودن، متوسط -
 آموزش رسمی -
 دامنه کنترل، متوسط -
 یارتباطات مکتوب و کالم -

  محیط

. نامحدود است و شامل همه چیزهایی می شود که در خارج از سازمان قرار دارند "محیط"معنی واژه
تمام عواملی است که در خارج از سازمان وجود دارند و بر تمام یا بخشی از  "محیط سازمان در واقع

توان در سه بخش محیط خارج از سازمان را می). 85، 1386دفت، ("سازمان اثرات بالقوه می گذارند
  .الملل مورد بررسی قرار داد، عمومی و بین)کاري(ايمحیط شبکه

  ):کاري(محیط شبکه اي
شود که سازمان به صورت مستقیم با آنها رابطه متقابل هایی میشامل بخش) ايشبکه(محیط کاري

، 1386دفت، . (ذارنداثر مستقیم می گ) هایشدر راه رسیدن به هدف(هاي سازماندارد و آنها بر توانایی
85(  

هاي فرهنگی شوراي عالی انقالب فرهنگی در اسفند بر اساس تحقیق کارگروه مدیریت کالن دستگاه
اما کلیه . دستگاه در حال فعالیت در زمینه کارهاي فرهنگی خارج از کشور هستند 47) 2ویرایش( 89

توان هاي انجام گرفته میعد از بررسیب. ها ونهادها در ارتباط مستقیم با سازمان نیستنداین سازمان
آستان : باشدهاي زیر میاي سازمان فرهنگ و ارتباطات حداقل شامل سازمانگفت که محیط شبکه

العالمیه، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، سازمان اوقاف و )ص(قدس رضوي، جامعه المصطفی
راي عالی امور ایرانیان خارج از کشور، شوراي امورخیریه، سازمان حج و زیارت، سازمان صداوسیما، شو

، )ع(بیتفرهنگی دفتر مقام معظم رهبري، شوراي گسترش زبان و ادبیات فارسی، مجمع جهانی اهل
الملل الملل دفتر مقام معظم رهبري، معاونت بینمجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی، معاونت بین
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رجه، وزارت علوم تحقیقات و فن آوري و وزارت فرهنگ و هاي علمیه، وزارت امور خامرکز مدیریت حوزه
  ارشاد اسالمی

  :محیط عمومی
هاي روزانه یک شرکت گیرد که احتماال بر روي عملیات و فعالیتهایی را در برمیمحیط عمومی بخش

اغلب محیط عمومی شامل . گذارند، ولی احتمال دارد به صورت غیرمستقیم اعمال نفوذ نماینداثر نمی
ها این بخش. شوداجتماعی، شرایط اقتصادي، تکنولوژي و منابع مالی می-هاي دولتی، فرهنگیشبخ

  )87، 1386دفت، . (گذارندها اثر میسرانجام بر همه سازمان
براي مثال در محیط سیاسی برگزاري انتخابات ریاست جمهوري در ایران و کشورهایی که سازمان در 

- ها و عملکرد سازمان میها، تغییر زیادي بر سیاستو تغییر جهت دولتباشد آنجا داراي نمایندگی می
در محیط اقتصادي مسائل ناشی از میزان تخصیص بودجه سازمان، تورم، اعطاي حقوق رایزنان . گذارد

  .بر فعالیت سازمان اثرگذار است... فرهنگی بر اساس دالر و

  :محیط بین الملل
تواند به صورت مستقیم بر سازمان آید که میه حساب میالمللی به عنوان یک بخش بمحیط بین

المللی و هاي فرهنگی جهانی، بیندر این عرصه تصمیمات سازمان). 88، 1386دفت، . (اثربگذارد
هاي فرهنگی و هاي فرهنگی و دینی ترکیه به ویژه دیانت، سازماناي مانند یونسکو، سازمانمنطقه

وامع فرهنگی و دینی در شرق آسیا مانند بودا و همچنین واتیکان، دینی عربستان به ویژه وهابیت، ج
  .بر فعالیت ما اثرگذار هستند... پروتستان و

 :میزان اطمینان محیط

براي سنجش میزان اطمینان یا عدم اطمینان محیط به چارچوبی که دفت ارائه کرده است رجوع می 
آن در )پایداري یا ناپایداري(یط وثبات یا بی ثباتیدر این نمودار دو بعد ساده یا پیچیده بودن مح. کنیم

  .هم ادغام شده و براي ارزیابی نامطمئن بودن آن چارچوبی ارائه شده است
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26  مهدي موالئی آرانی  

  پیچیدگی محیط
  ساده                                                پیچیده  

  عدم اطمینان اندك= پایدار+ ساده
دارد و عوامل تعداد کمی عوامل خارجی وجود -

  مشابهند
عوامل به همان صورت باقی می مانند یا تغییري -

  اندك دارند

  متوسط-عدم اطمینان اندك= پایدار+ پیچیده
  تعداد زیادي عوامل خارجی وجود دارد و عوامل متفاوتند-
  عوامل به همان صورت باقی می مانند یا تغییري اندك دارند-

  
  
  

  پایدار
  
  
  
  ناپایدار 

  زیاد-عدم اطمینان اندك= ایدارناپ+ ساده
تعداد کمی عوامل خارجی وجود دارد و عوامل -

  مشابهند
عوامل به همان صورت مرتب و غیرقابل پیش بینی -

  تغییر می کنند

  عدم اطمینان زیاد= ناپایدار+ پیچیده
  تعداد زیادي عوامل خارجی وجود دارد و عوامل متفاوتند-
بل پیش بینی تغییر می عوامل به همان صورت مرتب و غیرقا -

  کنند

  )95، 1386دفت، (چارچوبی براي ارزیابی محیط: 2جدول
  

در این محیط باید تعداد . کننده عدم اطمینان بسیار باالیی استیک محیط پیچیده و ناپایدار بیان
 این درحالی است که این عوامل زیاد و متنوع به صورت. عوامل زیادي را مشخص و تجزیه و تحلیل کرد

محیط سازمان فرهنگ و ارتباطات با توجه به نوع و . بینی در حال تغییر هستندمرتب و غیرقابل پیش
برخی از عوامل موثر در پیچیدگی و . حیطه فعالیت این سازمان، محیطی پیچیده و ناپایدار است

تحوالت ، ، زیادبودن رقباي داخلی و خارجیتنوع مخاطبان: ناپایداري محیط این سازمان عبارتند از
  ...و حضور در اقصی نقاط جهان ،هاها و تغییردولتآمیخته بودن با نحوه ارتباط دولت ،سریع فرهنگ
 

  :قلمرو سازمان
توان محیط سازمان را بهتر درك می) دردرون بخش هاي خارجی(با تجزیه و تحلیل قلمرو سازمان 

سازمان با تعیین قلمرو محدوده  .قلمرو سازمان عبارت است از حوزه فعالیت منتخب سازمان. کرد
، 1386دفت، . (هاي خارجی را که با آنها رابطه متقابل یا تعامل دارد مشخص می کندفعالیت، بخش

. متاسفانه در اکثر سازمان هاي فرهنگی قلمرو دقیقا مشخص نیست و آنرا با محیط خلط می کنند) 85
زیادي به این مفهوم توجه شده است و قلمرو  درتدوین برنامه جدید سازمان فرهنگ و ارتباطات تا حد

همانطور که در بحث استراتژي . بندي شده استفعالیت سازمان متناسب با کشورهاي هدف طبقه
اشاره شد سازمان در برنامه جدید خود کشورهاي جهان را در پنج گروه ویژه، ) یابیمکتب موقعیت(

گذاري و سیاست که حوزه ماموریتی سازمان الف، ب، ج و د طبقه بندي کرده و تاکید کرده است

تغییرات 
 محیط
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سازي و فراهم کردن تسهیالت و نظارت و ارزیابی براي سنجش اثربخشی یا عدم ریزي، زمینهبرنامه
  .استهاي فرهنگی خارج از کشور اثربخشی فعالیت

  

 چرخه عمر سازمان
ه رشد و تغییر سازمان چرخه زندگی یکی دیگر از مفاهیمی است که می توان با استفاده از آن دربار

کند و آید، رشد میمقصود از چرخه زندگی این است که یک سازمان روزي به وجود می. اندیشید
این مراحل به صورت طبیعی داراي ترتیب خاصی هستند و مسیر طبیعی . رودسرانجام از بین می
  )195، 1386دفت، ( .کنندمشخصی را طی می

این چهار مرحله عبارتند از . گذرندها از چهار مرحله مهم میزماندهد که ساتحقیقات تازه نشان می
شدن سازمان و مرحله ، مرحله رسمی)همکاري گروهی(مرحله کارآفرینی، مرحله اشتراك مساعی

شود که در ادامه به صورت در هر کدام از این مراحل سازمان با یک بحران روبرو می. تدبیراندیشی
  .پردازیممختصر به آن می

  
  

  بحران  ویژگی ها  مرحله

سازمان غیر رسمی است، تازه به وجود آمده و توجهش به عرضه    کارآفرینی
  نوعی محصول است

 نیاز به رهبري  
  

همکاري 
  گروهی

 سازمان صاحب یک سیستم مدیریتی کارآمد خواهد شد 
 مشخص می شود.. سلسله مراتب اداري، شرح وظایف، اهداف و  

 نیاز به تفویض اختیار  

ارتباطات ضعیف و بیشتر جنبه رسمی دارد، بیشتر مقررات و    شدن رسمی
  قوانین اعمال می شود 

 مدیران عالی درگیر مسائلی چون برنامه ریزي می شوند  

 دیوان ساالري افراطی  
  

مدیران درصدد نوعی همکاري با اعضا برمی آیند و براي حل    تدبیراندیشی
  مسائل گروه هاي کاري تشکیل می شود 

 تجدید حیات نیاز به 
  

  )196، 1386دفت،(ویژگی هاي سازمان در مراحل چرخه حیات: 3جدول
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28  مهدي موالئی آرانی  

باشد دو سناریو براي تحلیل اینکه سازمان فرهنگ و ارتباطات در کدام یک از مراحل چرخه عمر می
  :متصور است

هاي تبلیغی و فرهنگی خارج از در ابتداي تاسیس سازمان، هدف این بود که کلیه فعالیت -1
سال  15اکنون بعد از گذشت . ادغام شده و در سازمان فرهنگ و ارتباطات انجام گیردکشور 

کردن تمامی این فعالیتها نه ممکن اند که ادغاماز تاسیس این سازمان مسئولین متوجه شده
لذا در برنامه راهبردي جدید، این سازمان به عنوان قرارگاه تاکتیکی در  .است ونه صحیح

در واقع باید گفت سازمان . گیردالملل جمهوري اسالمی ایران قرار مینمنظومه فرهنگی بی
در حال حاضر دریافته است که با پیمودن راه و مسیر قبلی خود سرانجامی جز ناکامی و 
مرگ نخواهد داشت لذا اقدام به بررسی گذشته کرده و راهبردها و اهداف جدیدي براي خود 

رود سازمان به مرحله تدبیر اندیشی و عبور موفق از آن وضع کرده است و این خود نشان از و
 )در صورت اجراي صحیح برنامه ها.(است

باشند و این خود هاي این سازمان هنوز داراي شرح شغل نمیدر حال حاضر برخی از بخش -2
هاي سازمان در تدوین استراتژي. دهد که سازمان به مرحله رسمیت نرسیده استنشان می

هبردي سازمان که براي اولین بار صورت گرفته است را می توان دلیلی بر ورود قالب برنامه را
ها و خواهد برنامهسازمان به مرحله رسمیت دانست و ادعا کرد که سازمان بر این اساس می

 .را روشن و واضح بیان کند... هاي خود از کارمندان و قوانین خود را مکتوب کرده و خواسته

 ادات و راهکارهاگیري و پیشنهنتیجه
به منظور ارائه پیشنهادات جامع وراهگشا براي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، ابتدا در یک نگاه 

دهیم تا با نگاهی منسجم و هماهنگ، ها را مورد بررسی قرار میها و مولفهجامع کلیه شاخص
  .پیشنهاداتی را جهت ارتقاي این سازمان ارائه کنیم
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  توضیحات  میزان  د و مولفه هاابعا  ردیف

1  

  ساختاري

با توجه به اینکه پیچیدگی   )26(بیش از حد متوسط  رسمیت
جغرافیاییِ باالي سازمان، اجتناب 
ناپذیر است؛ لذا در وضع مطلوب 

  .باید رسمیت افزایش یابد
    )23(کمی بیش از متوسط  پیچیدگی   2
پیچیدگی  با توجه به اینکه  )33(کمی بیش از متوسط  تمرکز  3

جغرافیاییِ باالي سازمان، اجتناب 
ناپذیر است؛ لذا در وضع مطلوب 

  .باید تمرکز کاهش یابد
4  

  محتوایی

    متوسط  اندازه
سازمان جهت ارتقاي کار خود باید   استفاده شده است  موقعیت یابی  استراتژي  5

از استراتژي فرهنگی و محیطی 
  .نیز استفاده کند

  است استفاده شده  یادگیري
  وجود دارد  قدرت

  عدم استفاده  فرهنگی
  عدم استفاده  محیطی

    مهندسی  تکنولوژي  6
    پیچیده و ناپایدار  محیط  7
    رسمیت/ تدبیر اندیشی  چرخه عمر  8
ساختار سازمان باید به سمت   تمایل زیاد به مکانیکی  ارگانیکی- ساختار مکانیکی  9

  ساختاري ارگانیک حرکت کند

  بررسی مولفه هاي ساختاري و محتوایی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی: 4جدول
  

ساختار سازمان باید متناسب با ماموریت جدید این سازمان به عنوان قرارگاه تاکتیکی جبهه  -1
 .المللی انقالب اسالمی بازمهندسی شودفرهنگی بین

مان یک امر اجتناب ناپذیر است لذا با توجه به اینکه پیچیدگی جغرافیایی باال براي این ساز -2
باید میزان تمرکز در این سازمان کاهش یافته و تفویض اختیار بیشتري به رایزنان فرهنگی 

هاي خاص محیط خود به صورت گیرد تا بتوانند با سرعت عمل بیشتر و متناسب با ویژگی
 .نیازها پاسخگو باشند

ي مختلف از قانون باید میزان رسمیت در جهت جلوگیري از انحراف در عملکرد و برداشت ها -3
 .سازمان با توجه به باال بودن پیچیدگی جغرافیایی افزایش یابد
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30  مهدي موالئی آرانی  

کند محیطی پیچیده و ناپایدار محیطی که سازمان فرهنگ و ارتباطات در آن فعالیت می -4
چنین محیطی نیازمند ساختاري ارگانیک است این درحالی است که ساختار سازمان . است

 .حاضر بیشتر به سمت مکانیک استدر حال 
رغم وجود خیل کثیري از سفراي فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در خارج از متاسفانه علی -5

عدم وجود . سال گذشته سیستم مدیریت دانش در سازمان وجود ندارد 15کشور، در طول 
 .برود اي از بینشود که تجارب و دستاوردهاي گذشته بدون هیچ بهرهاین سیستم سبب می

این سازمان به شدت نیازمند یک سیستم ارزیابی عملکرد پویا، منعطف و فعال می باشد تا  - 6
همواره بتواند با درنظر گرفتن جمیع شرایط ارزیابی مناسبی از عملکرد مسئولین ستاد و صف 

 .هاي سازمان ارائه کندوبرنامه
شناسی، حیطی، جریانپژوهشکده یا رصدخانه اي براي انجام مطالعات م مناسب است که -7

یابی جمهوري اسالمی ایران به صورت پیوسته و دائم متناسب با افکارسنجی و موقعیت
 .تاسیس شود حوادث و اتفاقات

به زعم . نقطه ضعف اساسی سازمان ضعف و عدم کیفیت نیروي انسانی شاغل در آن است -8
زم و کافی از فرهنگ ناب بسیاري از کارشناسان، بسیاري از نیروهاي سازمان داراي شناخت ال

استفاده از . باشنداسالم به منظور ترویج آن و فرهنگ غرب به منظور مقابله صحیح با آن نمی
هاي فرهنگی به جاي فرد فرهنگی و پتانسیل مناسب در حوزهخ و دانشگاه، تشکیل تیم

راي رفع این ها بهاي فرهنگی از بهترین راهافزایی با تکیه بر تیمهاي دانشبرگزاري دوره
 .باشدضعف می

هاي مناسب براي اعمال مدیریت بر ها و ضمانتاهرمسازمان فرهنگ و ارتباطات فاقد  -9
هاي جمهوري و هماهنگی فعالیت هاافزایی ظرفیتالمللی و ایجاد همهاي فرهنگی بینفعالیت

 ب فرهنگیدولت، مجلس و شوراي عالی انقالمبادي فرادستی مانند . باشدمی اسالمی ایران
 .ها را ایجاد نمایندباید با استفاده از قانونگذاري این اهرم

المللی ، با استفاده از سند راهبردي برنامه اول توسعه فعالیت هاي بین7-9الزم به ذکر است که موارد 
ریزي راهبردي و مهندسی روابط فرهنگی این سازمان جمهوري اسالمی ایران که توسط ستاد برنامه

  .ه، در اینجا ذکر شده استتهیه شد
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    31 بررسی و تحلیل مولفه هاي ساختاري و زمینه اي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

 منابع 
، مدیریت، ترجمه دکتر پارسائیان واعرابی،جلد دوم،تهران، شرکت )1383(استونر جیمزفریمن -1

 چاپ و نشر بازرگانی
، مبانی تئوري و طراحی سازمان، ترجمه دکتر پارسائیان و اعرابی، )1389(دفت،ریچاردال -2

 تهران، دفتر پژوهش هاي فرهنگی
، تئوري سازمان ساختار و طراحی سازمان، ترجمه دکتر الوانی و )1389(پیرابینز استیفن -3

 فرد، چاپ نوزدهم، تهران، انتشارات صفار دانایی
، طرح ساماندهی امور فرهنگی کشور، بررسی و )1380(ریزي  کشورسازمان مدیریت و برنامه -4

 تبیین وضع موجود سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
 ، تهران، انتشارات ترمهسازمان و مدیریت رویکردي پژوهشی، )1385(مقیمی سید محمد -5
کارآفرینی در قالب (،جنگل استراتژي)1388(مینتزبرگ هنري، آلستراند بروس، لمپل ژوزف - 6

  ، ترجمه احمدپور دارانی، تهران، انتشارات جاجرمی)یک مکتب
پارسائیان واعرابی، آوردها،ترجمه دکتر  ، سازمان،ساختار، فرایند و ره)1376(هال،ریچارداچ -7

 هاي فرهنگیتهران، دفتر پژوهش
گرایی، ترجمه  دکتر گرایی تا پسانویناز نوین- ، تئوري سازمان)1385(هچ ماري جو -8

 فرد، تهران، انتشارات افکار دانایی
9- www.icro.ir 
10- www.irna.ir 
11- www.isaarnews.ir 
12- www.khamenei.ir 
13-  www.taghribnews.com 
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