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 چكيده

 و مهالالط   هها   یطمحه  بها  كه   اند نهاده اطالعاتي نام انفجار دوره و اطالعات عصر را معاصر دوره

 و اطالعات ب  ، نیازيسازمان برون و يسازمان درون ها  محیط ها  پیچیدگي .شده استعجین  پیچیده

موانهع    بنهد  رتبه  شناسهايي و   اين مقال هدف  است. داده افزايش را ها  اطالعات آن سیسال  تبع ب 

 ،اين پژوهش از نظر ههدف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي بوده است.  در فرهنگي اطالعات مديريت

 تمهامي  شامل  جامع  آمار. استاز نوع پیمايشي  و توصیفي ،ها گردآور  داده نحوهاز نظر  ،كاربرد 

 كه   سالنده مديريت فرهنگي و مديريت اطالعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي حوزه نظران صاحب

پرسشهنام    عهالوه بهراين از   .شهدند انالخها     نمونه  آمهار   عنوان ب  هدفمند صورت ب  آنها از نفر 30

با روش روايي محالوا و با نظر اساتید راهنمها و مشهاور و    آنروايي  اسالفاده شده است ك ساخال   محقق

پس از اعمال اصالحات  ،صاحب تألیف در حوزه مديريت اطالعات و مديريت فرهنگي نظر صاحبچند 

مورد تأيید قرار گرفت. برا  سنجش پايايي ابزار نیز پرسشنام  تحقیق پس از توزيع آزمايشي،  ،محدود

تحلیهل   منظهور  به   ب  دسهت آمهد.   91/0ك  ضريب از طريق آلفا  كرونباخ مورد سنجش قرار گرفت 

يهدمن اسهالفاده شهد. نالهاي      ا  و آزمهون فر  تك نمونه   tها  مالعدد  همچون  اسالنباطي نیز از روش

دار  وجهود   اها  موانع مديريت اطالعات فرهنگي تفهاوت معنه   آزمون فريدمن نشان داد ك  بین رتب 

مهانع مهديريت اطالعهات     ينتر مه ، 46/8با میانگین  «محالوا مديريت در ضعف»دارد. از طرف ديگر 

 فرهنگي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي از ديدگاه پاسخگويان بوده است.

اطالعات، مديريت اطالعات فرهنگي، موانع مهديريت اطالعهات فرهنگهي،     يريتمد :واژگان کلیدی

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
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 مقدمه

 و متتالط   هتای  یطمحت  با که اند نهاده اطالعاتی نام انفجار دوره و اطالعات عصر را معاصر دوره
 بته  ، نیتاز یستازمان  بترون  و یستازمان  درون هتای  محتیط  هتای  پیچیتديی  .شده استعجین  پیچیده

 در يیتری  ی تصتم  و متدیریت  استت.  داده افتزای   را های اطالعات آن سیست  تبع به و اطالعات

 نیستت.  یرپت   امکتان   عمتالا  مترتبط  به اطالعتات  مستمر دستیابی بدون متالطمی های یطمح چنین

 بنیادین نیاز این پاسخگویی به جهت در تالشی ،مدیریت اطالعاتی های یست استقرار س و طراحی

 کنتد  یمت ها یتاری   فرایندی است که به سازمان اطالعاتمدیریت   .رود یم شمار هب عصر اطالعات
و منتشتتر کننتتد و تخصصتتی استتت کتته بتترای  یدهتت ستتازمان، يتتزین ، داطالعتتات مهتت  را بیابنتت

يیتری رتروری    ریزی راهبردی و تصتمی   برنامه هایی چون حل مشکالت، آموختن پویا، فعالیت
 یریپت   ردابتت در موفقیتت و دتدرت    ای کننتده  یتین تعاز طرفی دان  و اطالعات به عامتل   است.
ستازمانی در علت     یکتی از آخترین مباحت     عنتوان  بته اطالعات و مدیریت  شده  یلتبد ها سازمان

 و هتا  یستت  س استتقرار  و طراحتی  متدیریت  اطالعتاتی  هتای  سیستت   دروادعمدیریت مطرح است. 
 شرایط با تطابق جهت در اددامی ،یریتو مد سازمان زمینه در طالعاتیا های یفناور یریکاري به

 عنتوان  بته  رایانته،  از استفاده بیشتر دنبال به 1970  دهه از .است اطالعات عصر در ها سازمان نوین

 معمول شتد  مدیریت اطالعاتی نظام عنوان مدیریت، نیاز اطالعات مورد یهته برای ابزاری و منبع

 (.89:1379 ،)داونپورت
 و صتحی   اطالعات که است مناسبی ابزار و یافته سازمان سیست  مدیریت، اطالعات سیست 

 يیتری  ی تصتم  و امکتان  داده ارائته  ستازمان  يیرنديان ی تصم به مناسب مودع در را شده خالصه

 عدم استقرار فراینتد  (.18:1374، )ررائیان سازد یم سازمان فراه  مدیران برای را ددیق و صحی 
شود کته در مقابتل تحتوست ستریع، پیچیتده و       می باع  ها سازمانمدیریت در  اطالعات سیست 

کاستته شتود.    شتدت  بته  آنهتا   یور بهتره دائمی جهان کنونی دوام نیاورند و از رریب کتارایی و  
 و  پترداز،، تلختی    ،وتحلیتل  یته تجز پتاسی ،  يتردآوری،  ها یست س این ایجاد از نهایی هدف
 اطالعتاتی  بانت   یت   در آنهتا  بتا  مترتبط  هتای  یتده و پد سازمان حال و ي شته اطالعات انتقال

 توستعه  از ناشتی  امکانات يیری از است. بهره آنها مدیران برای سریع دسترسی با امکان متمرکز
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 و ستریع  عررته  و اداری عملیتات  در تستریع  بترای  بتر رایانته،   مبتنتی  اطالعتاتی  هتای  یستت  س
 کشتورهای  در کته  استت  باعت  شتده   هتا  ستازمان  تولیدی محصوست و خدمات صرفه به مقرون

 حتال حارتر   در شتوند.  يرفتته  کتار  هبت  ها ینهزم و ها رشته بیشتر در ها سیست  يونه ینا ،یافته توسعه

 آيتاه  ای رایانته  نوین های یست س یریکاري بهپیامدهای  به نیز توسعه درحال کشورهای از بسیاری

 اند دهکر پیدا بیشتری نوین، تمایل پیشرفته های سیست  به خود سنتی های رو، برای تبدیل و شده
 اخیتر  هتای  ستال  در و نبتوده  مستتننی  ایتن امتر   از نیتز  (. ایتران 33:1388 ،)رهنتورد و محمتدی  

 دولتی ادارات در یافزار نرم و یافزار سخت تجهیزات خرید زمینه در زیادی های ي اری یهسرما

 هتای  سازمان یژهو به ،کشور های سازمان به اطالعات مدیریتی های یست سورود  است. دهش انجام

 یجادشدها های یست س موارد از بسیاری است. در نبوده  در دسترس و آمیز یتموفق همواره دولتی،

 عدم همین و سازند برآورده مدیران( را خصوص به) متقاریان نابجای و بجا انتظارات اند نتوانسته

 و دهشت  اختتالل  ستازمان دچتار   و سیستت   بلکته  ،نشتده  دبلی مشکالتباع  حل   تنها نهررایت 
 ایتن  ايرچته  .ده استت شت  کاستته  نیز آنها بازدهی و کیفیت زیاد از ودت و هزینه صرف بر عالوه

 کته  ایران ازجمله ،توسعه درحالکشورهای  در اما دارد، وجود نیز پیشرفته کشورهای مشکل در

نیتز   رسمی استانداردهای و ها سیاست و نداشته طوسنی اطالعات سابقه فناوری و دان در حوزه 
 بته  حتادتر  ،است یریي شکل حال در و نخستین مراحل در هنوز یا ندارد وجود یا در این ارتباط

 (. 24:1387 ،رسد )طبرسا و اورمزدی می نظر
 را هتای سزم  يتزار،  ستازمان  در رسمی سیست  ی   منابه به اطالعات مدیریت های یست س

 هتای  توستعه فنتاوری   با ل ا کند. سازمان فراه  می مختلف سطوح در مدیران يیری ی تصم برای

 ایتن  از استفاده با ها سازمان این دولتی و فرهنگی، مدیران یها سازمان در آن یریکاري به و سزم

 یکپارچگی مختلف سازمان، یها بخ  های یتفعال بر نظارت بر عالوه خواهند توانست ها یتدابل

شتد   دنت خواه ستازمان  بیشتتر  کتارایی  موجتب  درنتیجته  و کننتد  ایجتاد  سازمان دوایر بین را سزم
 بته  نیتز  و ستازمانی  بیترون  و درون اداری روال بتاسی  های ینههز توجه به با (.55:1389 ،)عزیزی

 امکانات از بهینه و استفاده یفناور مسیر حرکت در جز ای چاره کارآمد، و ددیق مدیریت جهت

 تعتاریف  یاطالعتات  هتای  یستت  س ندارد. بترای  وجود مدیریت اطالعات های سیست همچون  روز

 افتراد  از ای همجموعت  را اطالعتاتی  هتای  یستت  س ایتن تعتاریف   اکنتر  در است؛ دهش ارائه مختلفی

 و  ابزارهتا  ،افزارهتا  نترم  هتا و  رو، ها، ه داد رایانه(، کارشناسان و طراحان يران، )کاربران، تحلیل
اساستی   و اصتلی  رکن انسان، تعبیری به و افراد تعاریف این  همه بر اساسدانند.  می افزارها سخت

 را خود وظیفه و نق  اصلی، عامل این که یدرصورت د.شو  می محسوب اطالعاتی های یست س در
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نمتود )عستکری و    شت   بایتد  اطالعتاتی  هتای  سیست  یور بهره و کارایی در نکند، ایفا خوبی به
 (.23-24: 1388، منوریان

هتای   موریت یا وظایف اصلی خود را از میتان فعالیتت  أسازمان فرهنگی سازمانی است که م
نامشتهود منتل دانت ، اطالعتات، تجربیتات و ... وارد       هتای  یهسرماده است. کرفرهنگی انتخاب 

هتای نامشتهود    سترمایه ایتن   از  های آن نیتز شتامل ختدمات فرهنگتی ناشتی      سازمان شده و ستاده
نامشتهود کته شتامل ارزیتابی، اداره و      های یهسرمااین   ررورت مدیریت یجهدرنت . استسازمانی 

متدیریت دانت  در ستازمان     ستازی  یتاده پطبیعی است کته   . دارد یتاهم، بسیار استکاربرد آنها 
امتا  ؛ و آرام صتورت يیترد   يتام  به يامدر ی  فرایند  دهر رو، دیگری، بای سازی یادهپهمچون 

متتدیریت اطالعتتات سزم استتت بتته درا صتتحیحی از نظتتام فنتتاوری   دبتتل از شتتناخت مراحتتل 
هتای اطالعتات، متدیریت فنتاوری اطالعتات و فراینتدهای کستب و يترد،          اطالعات، سیستت  
 ی .کناطالعات حاصل 

وی  هتای  یتت فعالدر سازمان استت کته در تمتام     يیرنده ی تصم ینتر و بزرگ نینخست ریمد
در آن  رانیکه مد یطیمح یچیديیو پ عیسر راتییبه تغ با توجه .وجود دارد يیری ی تصم ندیفرا

 یتن ا استت.  یاتیامری ح رانیمناسب برای مد یاطالعات های یست سمشغولند استفاده از  تیبه فعال
 بگ ارند: یرتأثبه اشکال يونايون  ریمد  ی يیری ی تصمبر  توانند یم راتییتغ

 شتتر یآمتدن تعتداد راهکارهتای ب    بته وجتود  باعت    یارتباط های یست و ستوسعه فناوری  -1
 .شود یم

بخت    چنتد  در خطتا  آمتدن  بته وجتود   باع  ...و ونیاتوماس اتیعمل و حج  یديیچیپ -2
 .شود یم لیآمده به سازمان تحم به وجوداز خطای  یناش ادییز نهیسازمان شده که هز

 کته  یدرحتال مشکل باشد  يیری ی تصمبرای  ازیبه اطالعات مورد ن یامکان دارد دسترس -3
 يرفته شوند. ها ی تصم سرعت به دیبا

 تیت عتدم دطع  ،یاسیثبات س و کاه ، مداخله دولت  مصرف، یبازارهای جهان  یافزا -4
 را به دنبال دارند. ندهیدر مورد آ

شناستتایی، مستندستتازی،   نحتتوهدر ایتتن پتتژوه  منظتتور از متتدیریت اطالعتتات فرهنگتتی،  
ذخیره و اشاعه و کاربرد اطالعات فرهنگی شامل آثار، اسناد و محصوست فرهنگی  ،سازماندهی
در  یاطالعتات فرهنگت   تیریمتد  .استت یکپارچته   صتورت  بته الکترونیکی و  های یست ساز طریق 
و انستجام   کند یریجلوي یاطالعات فرهنگ یاز پراکندي تواند یم یفرهنگ یها سازمانمراکز و 
بتا    یصتح  يیتری  ی تصتم و  یکتار  یو متواز  هتا  یتت فعال یوشتان کتاه  همپ  منظتور  بته اطالعات 
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 داشته باشد. به همراهرا  یفرهنگ  یاطالعات صح
يتردآوری،   ختاص  یهستند که اطالعات را برای اهتداف  ییها یست س ،یاطالعات های یست س

مرکتتب از  یاطالعتتات ستتت ی. هتتر سکننتتد یمتت عیتتو توز وتحلیتتل یتتهتجز، ستتازی یتترهذخپتترداز،، 
جهانی طی بیست سال ي شته بته ستمت    رویکرد. استو افراد  هی، داده، روافزار نرم، افزار سخت

تر است که بته لحتاا اطالعتاتی سترعت و      ای پیشرفته شدن جوامع بوده و امروزه جامعه اطالعاتی
هتای جدیتدی کته     یفنتاور دابلیت بیشتری در تولید و تبادل اطالعات داشته باشتند. بتا توجته بته     

امور مختلف زنديی هستی  و بدون  تسهیليی زنديی اجتماعی را به دنبال دارند، نیازمند پیچید
توجه به فناوری، بسیاری از امور زنديی، دابل عمل، پیگیتری و اجترا نیستت. ايتر امتروز چشت        

هتای بیشتتر دتدم در اجترای آن بگت اری .       فردا بایتد بتا پرداختت هزینته     ،خود را بر نیازها ببندی 
استت. تعامتل افتراد و     کتدیگر بتا ی  هتا  انستان  تعامتل یگر این است کته جوامتع حاصتل    وادعیت د

هرچنتد   جوامتع بشتری دارد.   چنتدوچون های بازتولید و تبادل اطالعتات، اثتر شتگفتی بتر      رو،
، هتای فرهنگتی صتورت يرفتته     زی در بخت  ستا  دیجیتتالی  فراینددر  یتوجه دابل ي اری یهسرما

که تحت تأثیر فعالیت تتأمین   است. در این امر اوراع ادتصادی دشوار ها یتفعالاثبات ارز، این 
. کتاه  رشتد ادتصتاد جهتانی کته از      دارای اهمیت استت شود، بسیار  بودجه عمومی ارزیابی می

هتای ابتکتاری فرهنگتی و     ها تقریباا تمام طترح  د، منجر به کاه  جدی بودجهشآغاز  2007سال 
هتای دیجیتتالی    جه يستر، و حمایتت از مجموعته  که این کاه  شامل بود علوم انسانی يردید

 (.2015ه  شده است )روثون و چادوری، 
 یهتا  ستازمان در  . بنتابراین شتود  هتا محستوب متی    یتت ستازمان  قجزء سینف  موف اطالعات
نقت    اطالعتات ، دارای اهمیت استبسیار  نامشهود های ییدارافکری و  های یهسرمافرهنگی که 

متورد ارزیتابی دترار     ددتت  بته در جامعه معاصتر   اطالعات. اير روند تغییر و تحوست داردحیاتی 
اطالعاتی است کته در   یا جامعهکه جامعه فراصنعتی امروز  شود یميیرد، این نتیجه مه  حاصل 

. (55:1386 ،)عطتایی  دهند افزا می افزا جای خود را به فناوری دان  نیرو های یفناور یجتدر بهآن 
در جامعته و   یاطالعات فرهنگت  یبا توجه به پراکندي است که نیا یاصل پرس حارر  مقاله در

 تیت در فعال یکتار  ی، وجتود اطالعتات غلتط، متواز    ریت ي  یو وجود مراکز متعدد تصم ها سازمان
 ینتتر  مهت   ،یفرهنگت  یها دادهعدم درا درست از اطالعات و  ی فرهنگی وو نهادها ها سازمان

کتتدام استتت و چتته  وزارت فرهنتتو و ارشتتاد استتالمی در فرهنگتتی اطالعتتات موانتتع متتدیریت
 اند:  های زیر در این مقاله مورد بررسی درار يرفته . در وادع پرس دارد بندی یتاولو
 کدام است؟ یدر وزارت فرهنو و ارشاد اسالم یاطالعات فرهنگ تیریمدموانع  ینتر مه . 1
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 یدر وزارت فرهنتو و ارشتاد استالم    یاطالعتات فرهنگت   تیریمتد موانع  ینتر مه  یبند رتبه. 2
 چگونه است؟

 پيشينه پژوهش

موانتع کاربستت فنتاوری    »بتا عنتوان    ی( در تحقیقت 2004) های اطالعاتی یونستکو  مؤسسه فناوری
ستته متتانع عمتتده در  هبتت «اطالعتتات و ارتباطتتات در آمتتوز، عتتالی از راه دور در کشتتور اتیتتوپی

کنتد. موانتع    فناوری اطالعات و ارتباطات در آمتوز، عتالی ایتن کشتور اشتاره متی       یریکاري به
انداز مناسب نسبت بته فنتاوری اطالعتات و ارتباطتات      و چش  1يیری مربوط به عدم وجود جهت

 ارائته مناستب بترای    2هتای  یرستاخت ز نبتود ي اران و مدیران اجرایی در اتیتوپی،   در بین سیاست
خدمات آموزشی به مناطق مختلف شهری و روستایی و نیاز مبرم به وجود نیروی انسانی متاهر و  

سه مانع عمده در ایتن زمینته    ،های روز یفناور یریکاري بهکارآمد و دارای مهارت مورد نیاز در 
 آید.  می حساب به

ی اردن هتا  در پژوهشی بته بررستی اشتتراا دانت  در دانشتگاه      (2009) 3الحماد و دیگران
هتای دوجانبته،    ارتبتاط    پرداختند. این پژوهشتگران بترای ستنج  اشتتراا دانت  هفتت مؤلفته       

روندهای کاری سازمان، حس همبستگی، خالدیت، احساس منبت به اشتراا دان ، اشتتیا  بته   
هتا نشتان داد کته کارمنتدان      اند. یافته اشتراا دان  و داشتن رفتار اشتراا دان  را تعیین کرده

نسبت به کارمندان اداری تمایل کمتری به اشتراا دان  دارنتد. کارمنتدان آموزشتی     آموزشی
اشتتراا دانت  ختود      ه های دوسویه، انجتام کارهتای يروهتی و انگیتز     کمتری در ارتباط  عالده

شتوند. در متورد    این، کارمندان جوان به داشتن خالدیت در کار خود تشویق نمی بر دارند. افزون
يونه ارتباطی میان کارمندان مرد و زن در اشتراا یافتت   دمويرافی  نیز، هیچهای  تحلیل عامل

 نشد. 
بررسی کردند که چگونه فرهنو بر اشتتراا دانت    در پژوهشی ( 2007یائو و همکاران )

کنتو   ي ارد. این مطالعه به این نتیجته رستید کته در کشتوری ماننتد هنتو       ها اثر می در شرکت
ها افزای  یافته، اما نبود فرهنو اشتراا دان   در این شرکت ايرچه آياهی از مدیریت دان 

 مانعی بر سر راه تحقیق این امر است.
 تیریمتتد ستتت یس استتتقرار هتتای ینتتهزمختتود بتته بررستتی  نامتته یتتانپا( در 1395کشتاورزیان ) 

                                                                                                                                               
1. Orientation 

2. Infrastructure 

3. Alhammad et.al 
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پرداخت. رو، پژوه  از  تهران استان یاسالم ارشاد و فرهنو کل اداره در یفرهنگ اطالعات
بتر مطالعتات    توصیفی، پیمایشتی و در حیطته تحقیقتات کتاربردی بتود. ابتزار تحقیتق عتالوه        نوع 

آزمتون آلفتای کرونبتا      یلهوست  بته ساخته بود که میتزان پایتایی آن    پرسشنامه محقق ،یا کتابخانه
آمار توصیفی و استتنباطی استتفاده شتد.     یها رو،از  ها داده وتحلیل یهتجزتعیین شد. برای  82/0

 و فرهنتو  کتل  اداره در فرهنگی اطالعات مدیریت سیست  استقرار های ینهزمان داد که نتایج نش
 متدیریت  سیستت   استتقرار  ساختاری و انسانی های ینهزم .است مناسب تهران استان اسالمی ارشاد

 همچنتین  .استت  مناستب  تهتران  استتان  استالمی  ارشاد و فرهنو کل اداره در فرهنگی اطالعات
 اداره در فرهنگتی  اطالعات مدیریت سیست  استقرار اطالعات فناوری به مرتبط عوامل های ینهزم
 سیستت   استتقرار  ستازمانی  هتای  ینته زم .استت  مناستب  تهتران  استتان  اسالمی ارشاد و فرهنو کل

امتا   .استت  مناسب تهران استان اسالمی ارشاد و فرهنو کل اداره در فرهنگی اطالعات مدیریت
 استالمی  ارشاد و فرهنو کل اداره در فرهنگی اطالعات مدیریت سیست  استقرار مالی های ینهزم

  .نیست مناسب تهران استان
بررستتی ورتتعیت متتدیریت اطالعتتات فرهنگتتی در ستتازمان فرهنتتو و   ( بتته1380ملکتتی )

کشورهاستت. متدیریت    ردیگت بتا  روابط فرهنگی کشور  دار عهدهکه  پرداختارتباطات اسالمی 
استفاده  یند و نظام اطالعات در سازمان م کور بررسی شده و باافر اطالعات فرهنگی از دو منظر

 یریکتاري  بته لیکرت در خصوص ورتعیت   ای ینهيز 5بسته با طیف  یسؤاستاز رو، پیمایشی، 
 156یند و نظام اطالعات فرهنگی سازمان در دالتب پرسشتنامه تنظتی  و بته     ااصول مدیریت در فر

 وتحلیتل  یته تجزداخل و خارج کشور داده شتد کته پتس از     نفر از مدیران و مشاوران سازمان در
ینتد اطالعتات فرهنگتی    ااصتول متدیریت در فر   یریکاري به ینکهبر افرریه پژوه  مبنی  ها یافته

اصتول متدیریت در    یریکاري بهکه حاکی از  دیگراست و فرریه  تر یینپاسازمان از حد متوسط 
پتس   .دترار يرفتت   یدأیتاز حد متوسط بود، مورد  تر یینپانظام اطالعات فرهنگی سازمان  یاجزا
پژوه ، الگوی پیشنهادی مدیریت اطالعتات فرهنگتی    های یافته وتحلیل یهتجزاز  يیری یجهنتاز 

 .سازمان م کور ارائه شده است
کارآمتد   یریکتاري  بته بررسی موانتع  »( در تحقیق خود با عنوان 1389و همکاران ) فرهنگی

نفعتان )مطالعته متوردی:     يتویی بته ذی   ت در جهت بهبود نظتام پاست   و ارتباطا اطالعاتاوری فن
، اجتمتاعی، زیرستاختاری، فاصتله دیجیتتالی     یها مؤلفه ،«دولتی صنایع معدنی ایران( یها شرکت

کارآمتد   یریکتاري  بته در  تترین موانتع   مهت   عنتوان  بهرا  دانونی، امنیت اطالعات و مدیریت تغییر
های دولتی صتنایع معتدنی    يویی شرکت و ارتباطات در جهت بهبود نظام پاس  اطالعاتاوری فن
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 اند. ذکر کردهایران 
فناوری اطالعات و ارتباطتات بتر    يستر، یرتأث با عنوانرا خود  نامه یانپا( 1383) فر کبیری

توصیفی انجام شتده، هتدف تحقیتق را     -یبه رو، تحلیل پژوه تدوین کرد.  تحوست فرهنگی
صتتحی  جهتتت مواجهتته بتتا آن و  یتتزیر برنامتتهجریتتان حرکتتت فرهنتتو در آینتتده و  آيتتاهی از

پتژوه  نشتان    هتای  یافتته استت.  برخورداری از مزایا و مصون ماندن از معایتب آن بیتان نمتوده    
در بهبود مدیریت ختدمات فرهنگتی،    (ICTکه استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات ) دهد یم

و افتزای    هتا  ینته هزمحوری، کاه   گی در راستای مؤلفه مشتریمدیران فرهن یور بهرهافزای  
استتفاده از فنتاوری اطالعتات و    درنتیجه  .استسرعت ارائه خدمات و محصوست فرهنگی مؤثر 

 (تهتران موجب بهبتود متدیریت فرهنگتی )ستازمان فرهنگتی هنتری شتهرداری         (ICTارتباطات )
و پتژوه ، پیشتتنهادهایی بتترای ارتقتتای کیفیتتت ارائتته ختتدمات   هتتای یافتتته بتتر استتاس. شتتود یمت 

 شده است. ارائهفرهنگی  محصوست
هتای اول   به موروع فناوری اطالعات در برنامه یتوجه ک  رغ  به ي اری یاستسعرصه  در

توستعه ددتت    ، چهتارم و پتنج   و دوم توسعه ادتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، در برنامه سوم
هتای فرابخشتی ستند برنامته، سرفصتلی از       و در حتوزه  یافته اختصاصاین موروع  نظر بیشتری به

اختصاص یافته که در آن رمن بررسی و تبیتین ورتع موجتود    « فناوری اطالعات»به  عاتمورو
یکی از محورهای توسعه ملتی تصتری  و خطتوط اصتلی توستعه در       عنوان بهبه فناوری اطالعات 
، «مختابرات »، «نیتروی انستانی  »، «افتزار  ستخت »، «افتزار  نترم »هتای مختلتف:    این حتوزه در بخت   

یت  از عنتاوین، رهنمودهتای     هر زیربر این  شده است؛ عالوه برشمرده« مدیریت»و « اطالعات»
افزارهتای   تتأمین نترم  »، «افتزاری  هتای مواصتالتی و ستخت    توجته بته زیرستاخت   »کلی در متورد  

ایجتاد نظتام یکپارچته    »و « تتوای اطالعتات  توجه به مح»، «تربیت نیروی انسانی کارآمد»، «مناسب
، خطتوط اصتلی و   استناد منتدرجات ایتن    هرچنتد البته باید اشاره کرد  .ارائه شده است« مدیریتی

 منابتته بته يتویی،   امتا بته دلیتل کلتتی    ،ستتازد منشتور فنتاوری اطالعتات در کشتتور را مشتخ  متی     
یکتی از راهکارهتای اصتلی تحقتق      انيمت  آیتد. بتی   رهنمودهای کالن در این حیطه به شمار متی 

 .رستانی دانستت   عتالی اطتالع   یشوراتوان تشکیل  منشور توسعه فناوری اطالعات در ایران را می
و با عضویت تعدادی از وزرای مترتبط بتا    کشور ترین مقام اجرایی  این شورا که به ریاست عالی
مشتی و   شتور، ختط  اطالعتاتی ک  هتای  شتود وظیفته تعیتین سیاستت     فناوری اطالعات تشتکیل متی  

هتای ایتن نهتاد،     تترین فعالیتت   دارد. یکی از مؤلفته  بر عهدههای کالن اجرا در این زمینه را  برنامه
رستانی و اینترنتت در    راهبردی کتالن، راهکارهتای اجرایتی تشتکیالت ختدمات اطتالع      »تدوین 
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اف و پستت و تلگتر   رتاز طرف دبیرخانه این شتورا )وزا  1380 ماه ینفرورداست که در « کشور
عمتومی یکتی از    یرستان  اطتالع هتای   در این سند ایجتاد و توستعه شتبکه    .تلفن( منتشر شده است

  رروریات توسعه کشور دلمداد شده است.
با توجه به پیشینه یادشده، نکته حائز اهمیت ایتن استت کته تتاکنون مبحت  مهت  متدیریت        

فنتاوری اطالعتات بتوده     اطالعات فرهنگی کامالا مغفول مانتده استت و بیشتتر تحقیقتات متوجته     
است. با توجته بته نوپتا و تتازه بتودن بحت  متدیریت اطالعتات فرهنگتی در مراکتز فرهنگتی و            

ها و  های آن اع  از مباح  نظری، نظریه دانشگاهی و به طور کلی ایران، پرداختن به زیرمجموعه
ارتبتاط بتین    بر است. به طور کلتی در زمینته   های عملی و کاربردی آن ج اب، مه  و زمان شیوه

مدیریت اطالعات و اطالعات فرهنگی چه در زمینه پژوه  و مطالعته و چته در زمینته تتألیف و     
هتای   هنوز جایگتاه مهمتی در دستتگاه   نگرفته است. در ایران این موروع ترجمه اددامی صورت 

 .نیافته استي اری و مدیریت فرهنگی  سیاست

 پژوهشروش 

توصتیفی از    يتردآوری داده  نحتوه نوع داده، تلفیقی )کمی و کیفتی( و از نظتر   این پژوه  از نظر 
متدیریت فرهنگتی و متدیریت     حوزه نظران صاحب هیپژوه  کل یجامعه آمار .استنوع پیمایشی 

 هدفمنتد  صتورت  بته  آنها از نفر 30 که هستند در وزارت فرهنو و ارشاد اسالمی یژهو به ،اطالعات
در ایتن پتژوه     ایتن متخصصتان  سزم به ذکر است مشارکت  .شدندتخاب ان ینمونه آمار عنوان به

محقتتق پرسشتتنامه بتته ایشتتان ارائتته و پتتس از   وستتطداوطلبانتته بتتوده و پتتس از توجیتته ددیتتق آنهتتا ت 
از: نتد  يردآوری اطالعات در این تحقیق عبارت یها رو، آوری شد. ها جمع پاسخگویی، پرسشنامه

 -2 ؛دارا مربتوط بته متدیریت اطالعتات و متدیریت فرهنگتی      و بررسی اسناد و م یا کتابخانه -1
استت: بخت  اول اطالعتات     دهیتو پرسشنامه محقق ساخته: پرسشنامه محقق ساخته دارای دو بخ  

شامل سن، جنس، رشته تخصصی، میزان تحصتیالت و ستابقه کتار     دهنديان پاس شناختی  جمعیت
در  یاطالعتات فرهنگت   تیریمتد موانتع   ینتتر  مهت  يویته بته بررستی     17. بخ  دوم با استمرتبط 

از ادبیتات پتژوه ،    آمتده  دستت  بته بته نتتایج    با توجته . پردازد یموزارت فرهنو و ارشاد اسالمی 
تجارب عملی محقق و نیز مصاحبه با برخی از مدیران وزارت فرهنو و ارشاد اسالمی، فهرستتی از  

هتای پتژوه     در پرسشتنامه از نمونته   دادن آن و با درارتهیه شد  فرهنگی اطالعات مانع مدیریت 17
روایتی پرسشتنامه تحقیتق بتا استتفاده از رو، روایتی       تا در مورد آنهتا دضتاوت کننتد.     ه شدخواست
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صتاحب تتألیف در حتوزه متدیریت      نظتر  صتاحب و با نظر استاتید راهنمتا و مشتاور و چنتد      1محتوا
رار يرفتت. بترای   اطالعات و مدیریت فرهنگی پتس از اعمتال اصتالحات محتدود متورد تأییتد دت       

سنج  پایایی ابزار نیز پرسشنامه تحقیق پس از توزیع آزمایشتی، از طریتق آلفتای کرونبتا  متورد      
بررستی موانتع    منظتور  بته ، یاستتنباط در تحلیتل   به دست آمد. 91/0که رریب سنج  درار يرفت 

 3) 3ین نظتری  درار دادن میانگ مدنظرای استفاده شد و با  ت  نمونه tمدیریت اطالعات فرهنگی از 
 =µهر یت  از   یبند رتبهاددام شد. برای بررسی  آمده دست بههای تجربی  ( به مقایسه آن با میانگین

 موانع از آزمون فریدمن استفاده شد.

 ها یافته

متغیرهتای ستن،    حستب  بتر های پتژوه  را   شناختی نمونه های جمعیت فراوانی ویژيی 1جدول 
 دهد. تحصیلی نشان می رشته میزان تحصیالت وجنس، سابقه، 

 های پژوهش شناختي نمونه های جمعیت فراواني ویژگي .1جدول 

 متغير
 30تعداد کل: 

 درصد تعداد

 سن

 68/6 2 سال 40تا  30بين 

 66/46 14 سال 50تا  41بين 

 66/46 14 سال 50باالتر از 

 جنس
 34/23 7 زن

 66/76 23 مرد

سابقه کار مرتبط با مسائل 

 فرهنگی

 33/33 10 سال 10تا  1

 66/56 17 سال 15تا  11

 66/6 2 سال 20تا  16

 35/3 1 سال 20باالتر از 

 ميزان تحصيالت

 90 27 دکتری

 66/6 2 يسانسل فوق

 34/3 1 ليسانس

 رشته تحصيلی

 40 12 علوم ارتباطات

 40 12 مدیریت فرهنگی

 20 6 مدیریت اطالعات

                                                                                                                                               
1. Content Validity 
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ستال هستتند کته     40بتاستر از  هتای پتژوه     از نمونته  درصد 90بی  از  نتایج توصیفی نشان داد
هتا، مترد    درصتد از ایتن نمونته    75بتی  از  . استمورد مطالعه  یها نمونهتجربه باسی  دهنده نشان

مترتبط بتا مورتوعات    های پژوه  دارای سابقه  نزدی  به نیمی از نمونه ،هستند. از طرف دیگر
 دیگتر،  از طرف. استاین افراد  باسی نسبتااسابقه  دهنده نشاند که سال هستن 15تا  11فرهنگی از 

 هستند. مدرا دکتریهای پژوه  دارای  از نمونه درصد 90
 ارشتتاد و فرهنتتو وزارت در فرهنگتتی اطالعتتات متدیریت  موانتتع ینتتتر مهتت اول:  ستؤال  -
 است؟ کدام اسالمی

از ادبیات پتژوه ، تجتارب عملتی محقتق و نیتز مصتاحبه بتا         آمده دست بهبه نتایج  با توجه
 اطالعتتات متتانع متتدیریت 17برختتی از متتدیران وزارت فرهنتتو و ارشتتاد استتالمی، فهرستتتی از 

تتا در متورد    ه شتد های پژوه  خواستت  و با درار دادن آن در پرسشنامه از نمونهتهیه شد  فرهنگی
 اطالعتات  متدیریت ای مربتوط بته موانتع     هت  نمونت  tنتایج آزمون  2آنها دضاوت کنند. جدول 

 دهد. را نشان می اسالمی ارشاد و فرهنو وزارت فرهنگی در

 فرهنگي اطالعات مدیریتموانع ای در مورد موانع  تك نمونه tنتایج آزمون  .2جدول 

ف
دی

ر
 

 موانع
 ميانگين

 نظری

 ميانگين

 تجربی

 اختالف

 ميانگين
t 

 سطح

 داری معنی

 000/0 38/12 65/0 65/3 3 در وزارت ضعيف اطالعاتی استراتژی 1

 000/0 48/14 73/0 73/3 3 محتوا مدیریت در ضعف 2

 000/0 ـ11/3 ـ35/0 65/2 3 در وزارت پورتال یها پروژه مدیریت ضعف 3

4 
های  دم وجود معيار سنجش کيفيت سيستمع

 اطالعاتی
 096/0 ـ67/1 ـ11/0 89/2 3

 000/0 61/11 53/0 53/3 3 نيازهای مشتری به توجه عدم 5

 099/0 -82/1 -12/0 88/2 3 در وزارتخانه ساختاری یریپذ انعطاف عدم 6

 000/0 82/7 41/0 41/3 3 در سطح وزارت فناوری سواد کمبود 7

8 
های  از سيستم وزارتخانه رك نامناسب مدیراند

 و اطالعاتی یافزار نرم
3 91/2 09/0- 53/1- 125/0 

 000/0 8/11 61/0 61/3 3 اطالعات یگذار اشتراك فرهنگ ضعف 9

 000/0 -87/3 -49/0 51/2 3 ضعف در جلب مشارکت بخش خصوصی 10

11 
طراحان( نویسان )عدم آشنایی بسياری از برنامه 

 های فرهنگی در سازمانبا محيط کار 
 000/0 ـ35/5 ـ8/0 2/2 3

12 
 پورتال نشده در یبند دستهاطالعات  انبوه هجمه

 وزارت
3 53/2 47/0- 78/3- 000/0 
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 000/0 -94/5 -78/0 12/2 3 پورتال افزار نرم نامناسب انتخاب 13

 000/0 ـ74/3 ـ4/0 6/2 3 پورتال یکپارچگی و انسجام عدم 14

15 

از  يریگ بهره هنبودن باور مدیران ارشد ب

 یجا بههای اطالعاتی مبتنی بر رایانه  سيستم

 های دستی سيستم

3 02/2 98/0- 11/7- 000/0 

16 
از بابت کاهش ضریب  ارشدنگرانی مدیران 

 حفاظتی اطالعات
3 46/2 54/0- 05/4- 000/0 

17 
و بروز پدیده  مدیران اجراییعدم پذیرش 

 مقاومت در برابر تغيير
3 32/2 68/0- 51/3- 000/0 

دهتد کته    نشتان متی  هتای پتژوه     هتای نمونته   ، پاست  آمتده  دست به tبا توجه به میانگین و میزان 
 درار دارد. 3مانع باستر از میانگین نظری  5میانگین نمرات 

در وزارت فرهنتو و   یاطالعتات فرهنگت   تیریمتد موانع  ینتر مه  یبند رتبهال دوم: ؤس -
 چگونه است؟ یارشاد اسالم

مانع اصلی مدیریت اطالعات  5هر ی  از  رتبهنتایج آزمون فریدمن و  4و  3جدول شماره 
 دهد. فرهنگی را نشان می

 داری نتایج آزمون فریدمن و سطح معني .3جدول 

 داری سطح معنی درجه آزادی مقدار آماره ها تعداد نمونه

30 84/251 16 000/0 

 رتبه هر یك از موانع بر اساس آزمون فریدمن .4جدول 

 ميانگين رتبه موانع ردیف

 46/8 محتوا مدیریت در ضعف 

 13/8 در وزارت ضعيف اطالعاتی استراتژی 

 13/8 اطالعات یگذار اشتراك فرهنگ ضعف 

 03/8 نيازهای مشتری به توجه عدم 

 86/7 در سطح وزارت فناوری سواد کمبود 

هتای موانتع متدیریت اطالعتات فرهنگتی تفتاوت        نتایج آزمون فریتدمن نشتان داد کته بتین رتبته     
 ینتتر  مهت  ، 46/8بتا میتانگین    «محتوا مدیریت در رعف»داری وجود دارد. از طرف دیگر  معنی

مانع مدیریت اطالعات فرهنگی در وزارت فرهنو و ارشاد اسالمی از دیدياه پاسخگویان بوده 
 است.
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 گيری نتيجه

 تیریمنبع متد  ینتر مه  عنوان به ،یاست و بعد از عامل انسان یمنابع سازمان ینتر مه اطالعات از 
  یو افتزا  یریکتاري  بته و  تیریمتد  اتیت ح انیشتر  عنتوان  بهاطالعات  ی. فراوانآید یم حساب به
کته   یارتباط یها شبکهو  ها یانهراساله  هر و بهبود عملکرد سازمان است. تیآن رمز موفق تیفیک

برختوردار   یو ظرافتت بتاستر   دتدرت  ماهرانه پرور، دهنتد از رشتد،   طور بهبتوانند اطالعات را 
کتردن   اطالعتات در متقاعتد   تیریمتد  یهتا  بح و  یشناس رو،هنوز ه   ینا وجود با. شوند یم

 نتاتوان بروز دهند،  دیو با توانند یمرا   ی آنهاست و کدام ازیمورد ن یچه اطالعات نکهیافراد به ا
 ینگر، رفتتار   یبه  یانهخرديرانگر،   یدر عبور از  دیمشکل را با نیا حل راهبوده است. 

 زیت را ن یانسان یها تال،و  ها نگر، ،ها یژيیو ،یاطالعات یفناوربر بهبود  جستجو کرد که عالوه
ه از استت کت   بترده  کتار  بهاطالعات را  یابر مبن تیریاصطالح مد نتزبرگیم ی. هنرردیدر نظر بگ

و کنتترل اطالعتات بته اجترا      افتت ینشتر، در  ییندهااشامل فر ران،یمد یاطالعات یرفتارها قیطر
و  دادهایت هستتند کته رو   یمیرمستتق یغ یهتا  رو، یاطالعتات  یرفتارهتا  نیا ی. به نظر وآید یمدر
 .آورند یمرا به وجود  یسازمان های یدهپد

کته   یفرهنگت  اطالعتات  ،یخدمات فرهنگت  ،یفرهنگ های یتفعالبه انواع يونايون  با توجه
 تیریو متد  ینگهتدار  یبترا  هتایی  بخت   ایت  هتا  ستازمان ، وجتود  دشتو  یمت در کشور روزانه ارائه 

. زنتديی ادتصتادی،   رترورت یافتته استت    یا حرفته  یبتر استاس استتانداردها    یمدارا فرهنگت 
باطتات وابستته   بته فنتاوری اطالعتات و ارت    شتدت  به ها سازمانو  جامعهاجتماعی و فرهنگی افراد 

 فتن و صتنایع دترار    نظران صاحب یاردر اختی فناوررخالف دوران ي شته که اطالعات و است. ب
جدید اطالعتاتی، متردم    در جوامعتأیید و تصدیق آنان مرتبط بود،  به یزنداشت و مشروعیت آن 

 یتژه و بهکه بخشی مهمی از زنديی روزمره آنان  اند شدهمرتبط  یبا تکنولوژ یا يونه بهعادی نیز 
درخصتوص   یتزی ر برنامته و  يت اری  یاستت سدر حوزه فرهنو شده است. به این دلیل هتر نتوع   

و ارتباطات در سط  ملتی و   یرسان اطالع یها حوزهبه تحوست  اعتنا یب تواند ینمتوسعه فرهنگی 
و  یزیتونی تلو یها برنامهی است که از از اطالعات رشارصورت بگیرد. فرهنو کنونی س المللی ینب

 یابنتد  یمت و... دریافت شده و با محتتوا و نشتانه اطالعتاتی ختاص، انتقتال       ها و روزنامه یا ماهواره
 .(1385، یدیسع)

 وزارت در فرهنگتی  اطالعتات  متدیریت  موانتع  یبنتد  رتبته  و حارتر بته شناستایی    مقالهدر 
 از یکتتی استتالمی ارشتتاد و فرهنتتو پرداختتته شتتده استتت. وزارت  استتالمی ارشتتاد و فرهنتتو
 در ایتران  استالمی  جمهتوری  نظام دوانین مجری که است ایران اسالمی جمهوری های وزارتخانه
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ترین هدف ایتن پتژوه  شناستایی موانتع موجتود بتر ستر راه         عمده .باشد می رسانه و هنر  حوزه
بتوان آنها را از میتان  مدیریت اطالعات فرهنگی است تا با شناسایی این موانع در مراحل مختلف 

نتایج تحقیتق حارتر در متورد موانتع      د.کربرداشته و راه را برای این ابزار خوب مدیریتی فراه  
متانع،   17مدیریت اطالعات فرهنگی در وزارت فرهنو و ارشاد اسالمی نشتان داد کته از میتان    

 شدند: تأییدمانع زیر  5تنها 
 ساختار و مأموریت اساس بر محتوا مدیریت اهداف و ها محتوا: شیوه مدیریت در . رعف1
 و الکترونیکتی  تجتارت  هتای  ستایت  وب خبتری،  هتای  ستازمان . استت  متفتاوت  ستازمانی  نظارت

 محتتوای  .کننتد  متی  استتفاده  محتتوا  متدیریت  از مختلف های شیوه به همگی فرهنگی، مؤسسات
 استناد  ماننتد ) متن شکل به است ممکن فرهنگی کاربرد زیادی دارد یها سازماندیجیتالی که در 

 فایتل  نتوع  هتر  یتا  ،(تصتویری  یتا  صتوتی  هتای  فایتل  ماننتد ) ای چندرسانه های فایل ،(الکترونیکی
 .کند می تبعیت( دارد مدیریت به نیاز که) محتوا عمر هچرخ از که باشد دیگری

وزارت: یکتتی از مشتتکالت اصتتلی در زمینتته متتدیریت  در رتتعیف اطالعتتاتی . استتتراتژی2
 یهتا  سازماناوری در فنی استفاده از این لنگی در وزارت ارشاد، فقدان استراتژی ماطالعات فره

 العاتی است.طدر زمینه توسعه ا لیفرهنگی کشور است که این خود متأثر از نبود راهبردی م

های فرهنگی و اعتقادی افتراد نستبت بته     اطالعات: زمینه یي ار اشتراا فرهنو . رعف3
ای اینترنتت را بهتترین ابتزار بترای      عتده  کته  یدرحاليیری از فناوری اینترنت متفاوت است.  بهره
 کنند. ای نیز از دسترسی افراد به اینترنت جلويیری می دانند، عده يیری از دان  می بهره

 بته  ای فزاینتده  طتور  بته  محصتوست فرهنگتی   مشتتری: مشتتریان   نیازهتای  بته  توجته  . عدم4
 فرهنگتی چگونته   یهتا  سازمان که بدانند خواهند می آنها. شوند می تبدیل طلب کیفیت خریداران
 تتال،  شتده  تأییتد  کیفیتت  اطالعات فرهنگی مدیریت سیست . کنند می برآورده را آنها نیازهای
 بته  چنتین سیستت    کتاريیری  به. دهد می نشان مشتری ررایتمندی و کیفیت زمینه در را ها سازمان
 را داخلتی  ینتدهای افر و داشتته  انسجام داده، افزای  را مشتری ررایت کند می کم  ها سازمان
 رساند. حدادل به نیز را مشتری ررایت عدم خطر تواند می همچنین. کنند تقویت

مستتلزم   اطالعتات يمان ورود به عصر جدیتد   وزارت: بی سط  در فناوری سواد . کمبود5
در کاربردهای مختلتف استت.    اطالعاتاوری فناولیه  یریکاري بهشناخت مختصات آن و نحوه 

و  یاطالعتات هتای   اوریفنمندی از  ترین شرط حضور و بهره و فناوری مه  یالعانطاسواد  دروادع
 طتور  بته  1990هتای پایتانی دهته     و فناوری( که از سال یاطالعاتارتباطی است. این مفهوم )سواد 

يانته   هتای سته   يسترده توسط یونستکو اشتاعه یافتت و جتایگزین تعریتف ستابق ستواد )مهتارت        
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های سازمانی  هنوز جایگاه و شأن خود را در نظام متأسفانهخواندن، نوشتن و حساب کردن( شد، 
 و اداری کشور نیافته است.

، منتال  عنتوان  بته همختوانی دارد.   آمده دست بهبسیاری از تحقیقات داخلی و خارجی با نتایج 
(، در تحقیق خود نشان دادند که کارمندان آموزشی نسبت به کارمندان 2009الحماد و دیگران )

هتای   کمتتری در ارتبتاط    اداری تمایل کمتری به اشتراا دان  دارند. کارمندان آموزشی عالده
رمنتدان  ایتن، کا  بتر  اشتراا دان  ختود دارنتد. افتزون     ه ، انجام کارهای يروهی و انگیزیهدوسو

هتای دمويرافیت     شوند. در مورد تحلیل عامل جوان به داشتن خالدیت در کار خود تشویق نمی
يونه ارتباطی میان کارمندان مرد و زن در اشتراا یافت نشد. در پژوه  دیگتر یتائو و    نیز، هیچ

کنتو ايرچته آيتاهی از     ( به این نتیجه رستیدند کته در کشتوری ماننتد هنتو     2007همکاران )
ها افزای  یافته، اما نبود فرهنو اشتراا دان  متانعی بتر ستر راه     دان  در این شرکت مدیریت

مناستب بترای استتقرار     هتای  ینهزمالبته برخی از تحقیقات نیز نشان از وجود  تحقیق این امر است.
 هتای  ینته زم( بته بررستی   1395، کشتاورزیان ) منتال  عنتوان  بته مدیریت اطالعات فرهنگی داشتتند.  

 تهتران  استتان  یاستالم  ارشتاد  و فرهنو کل اداره در یفرهنگ اطالعات تیریمد ست یس استقرار
 کتل  اداره در فرهنگتی  اطالعات مدیریت سیست  استقرار های ینهزمپرداخت، به این نتیجه رسید: 

 سیستت   استتقرار  ساختاری و انسانی های ینهزم .است مناسب تهران استان اسالمی ارشاد و فرهنو
است و نیز  مناسب تهران استان اسالمی ارشاد و فرهنو کل اداره در فرهنگی اطالعات مدیریت

 اداره در فرهنگتی  اطالعات مدیریت سیست  استقرار اطالعات فناوری به مرتبط عوامل های ینهزم
 سیستت   استتقرار  ستازمانی  هتای  ینته زم .استت  مناستب  تهتران  استتان  اسالمی ارشاد و فرهنو کل

امتا   .استت  مناسب تهران استان اسالمی ارشاد و فرهنو کل اداره در فرهنگی اطالعات مدیریت
 استالمی  ارشاد و فرهنو کل اداره در فرهنگی اطالعات مدیریت سیست  استقرار مالی های ینهزم

وجتود برختی مشتکالت و موانتع      دهنده نشان( 1380اما نتایج ملکی ) .نیست مناسب تهران استان
بررسی ورعیت مدیریت اطالعات فرهنگی در سازمان فرهنو و ارتباطتات استالمی   است. او به 

یند اطالعات فرهنگی سازمان از حد ااصول مدیریت در فر یریکاري بهپرداخت. نتایج نشان داد: 
اصول مدیریت در اجتزاء نظتام اطالعتات فرهنگتی ستازمان       یریکاري به و است تر یینپامتوسط 

 . داز حد متوسط بو تر یینپا
بهتتر   ستازی  یتاده پفرهنگتی جهتت    یهتا  ستازمان در پایان، راهکارهای زیر به مدیران ارشد 

 :شود یممدیریت اطالعات فرهنگی پیشنهاد 
    در جهت تقویت مدیریت محتوا )مانع اول(، آموز، افراد در داختل وزارت فرهنتو و
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 .رسد یمتولید محتوا فرهنگی رروری به نظر  در جهتارشاد اسالمی 

 نمتودن  مشتخ   و استتراتژی  ر جهت تقویت استراتژی اطالعتاتی )متانع دوم(، داشتتن   د 
اطالعات فرهنگتی رتروری بته     مدیریت مدت کوتاه و مدت یانم بلندمدت، اهداف و انداز چش 
 .رسد یمنظر 

 فرهنتتو )متتانع ستتوم(، توستتعه اطالعتتات یيتت ار اشتتتراا در جهتتت تقویتتت فرهنتتو 
. است رروری امری فرهنگی های سازمان در یژهو به کشور در اطالعاتی های سیست  یریکاري به
 فتراه   را مناسب آموزشی های دوره بريزاری برای سزم تمهیدات دبای ها سازمان این مدیران ل ا

 ارزشتمند  اطالعتات  و دان  ،ها یدها مبادله و تسهی  آن در که بستری بر این، ایجاد عالوه .آورند
 ستطوح  بتین  دانت   انتقتال  و مبادلته  حتامی  کته  ستودمند  و مناستب  یستازمان  فرهنود )شو تلقی

 .رسد یمباشد(، رروری به نظر  سازمان مختلف
 و استتقرار  طراحتی،  فراینتد  طتول  )متانع چهتارم(، در   در جهت تقویت نیازهای مشتریان 

 هتای  جنبته  بته  بایتد  ارشتد فرهنگتی   متدیران  وزارت، اطالعات فرهنگی در مدیریت یریکاري به
 داشتته  کتافی  و سزم توجته  شناسایی نیازهای آنتان  منظور بهمشتریان محصوست فرهنگی  رفتاری
 باشند.
  ارشتد وزارت بایتد بتا بريتزاری      متانع پتنج (، متدیران   ) یفنتاور در جهت تقویت سواد
مستمر آموزشی در سطوح مختلف نسبت به تقویت سواد اطالعتاتی و فنتاوری پرستنل     یها دوره

 ،ستازمان  کارکنتان  بتین  در را امیتد  و اعتمتاد  جتو  نتد کن تتال،  دبای تال، کنند. از طرف دیگر،
 به سیست  مدیریت اطالعات فرهنگی سازی پیاده و استقرار فرایند در اطالعاتی متخصصان یژهو به

 .نمایند ایجاد یجهت ه  کارکنان اهداف و سازمان اهداف بین و آورند وجود
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