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 :مقدمه 

  یجامعه که بعنوان مرجع و ساز و کار نظام فرهنگ  یمدت و بلند مدت فرهنگ   انیتحقق اهداف کوتاه مدت، م  یدر راستا 
  یها  ی رها پس از بررس  انیدر دستور کار قرار گرفته اند، مجموعه دانش بن ی و دولت یحکومت  ینهاد ها   یجامعه از سو 

است   دهیگرد  ی نظام جامع ارتباطات دورکار  یبه راه انداز قمختلف، موف ی متخصص در حوزه ها ی ها  میتوسط ت ار یبس
 :باشد   نهیگز نیبهتر تواند ی م  لیتحقق اهداف ذ یگفت در راستا توانیکه به جرات م

 برابر  یشغل  یاز فرصت ها  یدر بهره مند  ییایکاهش جبر جغراف •
 ی اصالح فرهنگ حمل و نقل عموم  •
 که همسران در آنها هر دو شاغل هستند  یی خانواده ها  یاصالح فرهنگ کار برا  •
 آنها شاغل هستند  نیکه والد  یکودکان  ت یاصالح فرهنگ ترب •
 سازمان ها  یانسان  ی روی ن یوربهره   شیافزا •
 در روستا ها یاجتماع  یساخت ها  ری رفتن ز  نیمهاجرت به شهرها و از ب دهیکاهش پد  •
 آن  تی ریدر مد  ی اساس یا ه تی و رفع محدود ی و شهر یجاده ا کیکاهش معضل تراف •
 .تیبا فرهنگ اکثر  یفرهنگ  یساز کسانیو عدم اجبار آنها به   ی و بوم ی قوم یفرهنگ ها  تی تقو •
 ی طبقات یکاهش فاصله   •
 ی مصرف انرژ  یاصالح فرهنگ الگو  •
 دولت  یراندمان کار  شیافزا •
 ک یدولت الکترون  یتحقق آرمانها  •
 ی اقتصاد یها  نهیکاهش هز •
 موجود   یسخت افزار یها  تی فارق از ظرف ینرم افزار ی گسترش انواع سامانه ها •
 سازمان ها  یبریسا  تی امن شیافزا •
 عامل   ریمبحث پدافند غ  یتحقق آرمانها  •
 ی در نظام فرهنگ یساالر  ستهی شا شتریتحقق هر چه ب •
 بر حسن عملکرد پرسنل  تی ریارتقا فرهنگ نظارت و مد  •
 ی فرهنگ  د یجد  یاستانداردها  نییتب •
 ... و •
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 :حاصل گردد لیبه اهداف فوق موارد ذ لین  یبر آن شده است تا در راستا یرو سع  ش یپ  یارائه محتوا با

 .کند ی کمک م  یفرهنگ وستی پ نیاز محصول که به درک بهتر ا ی مختصر ابعاد  یمعرف  •
 .آن یساختار ی ها  هی جامعه و ال یگذار محصول بر انواع جوانب فرهنگ  ریتاث ی محورها  یبررس •
 محصول  نیاستفاده از ا یفرهنگ  هی ابعاد ثانو یبررس •
 و ...(  یاس یس ،یجامعه )اقتصاد یمحورها  گر ی بر د ی فرهنگ یرابطه محورها   حیتشر •
 عملکرد  ش یجامع پا  ینظام فرهنگ  نییتب •
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  مختصر محصول   ی معرف 
به کاربران خود   دهد یامکان را م نی و سخت افزار است به سازمان ها ا یزاراز نرم اف یب یسامانه که ترک نی: ا  یکل فیتعر

 خود شامل یسازمان  یبرنامه ها  یکار خود و تمام  زی سازمان( به م نترانتی، ا ی، شبکه مل  نترنتیاز شبکه )ا ی در هر کجا
: 

 ی سازمان  ی ها  ونیانواع اتوماس •
 خود  یو سازمان  یتلفن داخل •
 خود  ی و سازمان  یادار یبرنامه ها  •
 ی اطالعات سازمان •
 خود  یسازمان  ییشنهایکی وب اپل •

  یباالتر از حالت  یت ی)امن یت یامن یها یژگی و نیبا باالتر  یاز هر محل  ی خلل نیبدون کوچکتر تواند یکامل دارد و م  یدسترس
 .خود بپردازد فیوظا  یدر خود سازمان حضور داشته باشد(، به تمام  ی کی زیکاربر مورد نظر به صورت ف ی که حت

 :دهد یما قرار م   اریرا در اخت ر یو امکانات ز گردیسازمان قرار م کی  ی شبکه داخل یرون ی ب ی سامانه با قرار گرفتن در لبه  نیا

 ی ساخت سرور مجاز ری با ز  یکپارچگ ی و  وست یپ .1
 ( Desktop Virtualization ) یکار مجاز زی ساخت م ری با ز  یکپارچگ ی و  وست یپ .2
  یبرون سازمان  ی از شبکه   یی پرسنل در هر جا   یبرا یامکان دور کار جادیا .3
  آتش قدرتمند  وارهید  کی .4
 باند هر کاربر در مقصد   یکار هر کاربر با پهنا زیم  یمتناسب ساز .5
 اربر در مقصد شبکه هر ک تیف یکار هر کاربر با ک زیم  یمتناسب ساز .6
برون    یکار مجاز  زیم  عیتوز ستمیبا س  یکار مجاز ز یساخت م ر یز ت یریمد   ستمی صد درصد س ی ساز کپارچهی .7

 ی سازمان
 ی سازمان یکار و برنامه ها  ز ینظام جامع کنترل و نظارت بر ارتباطات م .8

اطالعات ارائه شده   رای ز د،یمحصول مراجعه کن ی فن وستیبه پ  د،یدار ازین  یشتریب  یو تخصص  یبه اطالعات فن چنانچه 
 .آن بوده است یورود به محور فرهنگ  یبا محصور در راستا  یکل ییدر فوق صرفا جهت آشنا
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  ی ها   ه ی جامعه و ال   ی گذار محصول بر انواع جوانب فرهنگ   ر ی تاث   ی محورها   ی بررس 

 آن   ی ساختار

 برابر یشغل یاز فرصت ها یدر بهره مند ییایکاهش جبر جغراف

مناسب    یشغل گاهی خود در جا یها یبا توجه به توانمد   تواند یم  یسازمان، هر شخص  کی سامانه توسط  نیاستفاده از ا با
 خود مشغول به کار شود ،   ی هایبا توانمند 

شهرستان بم استان کرمان با   ی از روستاها یک یساکن  ی که شخص د یمهم تصور کن  نیدرک بهتر ا  ی( برا1مثال
سازمان در تهران است، حال با توجه به ساختار   کی  یبرا یکار مناسب ی روی پروژه ، ن  تیریمد  ی باال در حوزه  یها یتوانمد 

 :شخص دو راه دارد نیموجود ا

(  یفرهنگ  و یاجتماع  ،یاقتصاد ی ها  نهیمهاجرت )هز ی ها  نهیبه اتفاق خانواده خود )همسر و فرزند( با تقبل هز .1
 .اقدام به مهاجرت به تهران کند 

خود در شهرستان خود مشغول   ی هایبا تناسب کمتر نسبت به توانمد   یگاهی بگذرد و در جا ی فرصت شغل نیاز ا .2
 .به کار شود

  ی هایتوانمد  یکه دارا  یاشخاص  گر ی رقابت برابر با د  کی در   تواند یشخص م ن یبا استفاده از محصول مورد بحث ا اما
کوچ به تهران در جهت به دست   یهستند بدون داشتن دغدغه    رانینقاط ا  یمذکور در اقص ی مناسب فرصت شغل

شغل مذکور را به صورت تمام کمال به   یها  تی سئولم تواند یآوردن شغل مذکور تالش کند. و از منظر کارفرما ،سازمان م 
را در    یو  تواند یم  ایندارد و   ی و یبرا   زیاتاق کار ن ا یو  ی کی زیکار ف زی م نیبه تام  یازین ی شخص مذکور بپردازد و حت

 .کند   میخود مق یشعب استان 

 یاصالح فرهنگ حمل و نقل عموم

که اغلب   ییو از آنجا ستند یکارمندان خود در سازمان ن ی کیزی به حضور ف  یازین  گریسامانه، سازمانها د  نیاستفاده از ا با
  نیهمچن  شود،یکاسته م  یشهر کیاز تراف یاریمرکز شهر مستقر هستند ، بار بس  ییایجغراف تی سازمانها در موقع

  یخاص  ی زمانها  یکارمندان در سازمان هستند آنرا برا ی کی زیفبه حضور  از یدر موارد خاص که ن توانند یسازمانها م 
  قی سامانه به صورت دق نیکنند، الزم بذکر است که با استفاده از ا یزیبرنامه ر ی شهر کی متناسب با ساعات اوج تراف

 :باشد   لیبه صورت خالصه شامل موارد ذ   تواند یم ی موارد نظارت نیکه ا  شود،یم  ش یپرسنل پا  ی ورروند بهره 

 ساعت شروع به کار  •
 خود است  ی و برنامه ها یکار مجاز  زی)کاربر در حال کار با م  د یمف ی ساعات کار •
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 که کارمند در حال مکالمه با تلفن بوده است  یساعات  •
کرده   ییکه به کارمند شده است را پاسخگو  یی)چه درصد از تلفن ها  یورود  یبه تلفن ها   ییپاسخگو زانیم •

 است(
 ساعات استراحت  •
 فت ی اعالم به سر ش رتیو در صورت مغا  یساعات کارکرد با ساعات مرخص کیاتومات  قیتطب •
 کار  انیساعت پا  •
 کارمند  یی ارباب رجوع از پاسخگو  ت یرضا   زانیم •
 سازمان  یها  ون یمحوله در اتوماس فیدرصد انجام وظا  •

 .کارمندان در سازمان ها به مراتب کاست ی کیزی بدون دغدغه از حضور ف توانیبا توجه به موارد فوق م لذا

 غل هستندکه همسران در آنها هر دو شا ییخانواده ها یاصالح فرهنگ کار برا

به معاشرت آنها در    ازیارضاء شدن ن نطوریهمسران شاغل و هم  نیروز جامعه، تعامل کم ب  ی فرهنگ ی از دغدغه ها یک ی
 ی انجامد و طبق آمار منتشر شده توسط قوه   ی م  ییرابطه زناشو ف یمعضل به تضع نی است که ا یکار یها  طی مح

 .هست که هر دو شاغل هستند   ییازوج ها مربوط به زوج ه  نیب ییآمار جدا نیباالتر هی محترم قضائ

  گر،یکد ی حضور آنها در کنار   شی کارمندان در سازمانها ، و افزا ی کی زیبه حضور ف ازیمحصول و عدم ن  نیاستفاده از ا با
 .خانواده ها شود ان یبن تی منجر به تقو  ییبه تنها  تواند یم

 شاغل هستند آنها نیکه والد یکودکان تیاصالح فرهنگ ترب

از کمبود ساعات تعامل  یکودکان و است که ناش یبرا   یجامعه مشکل در الگو ساز یفرهنگ یاز دغدغه ها گری د یک ی
  یک ی ی آنها حت  نیکه والد   ی، معموال کودکان کنند یخود را نگاه م  نیاست که کودکان والد  یکمبود ساعات   یکودکان و حت

محصول و    نیکه با استفاده از ا شوند،یمواجه م  یالگو بردار درو بعضا مشکل  از آنها شاغل است ، با مشکل کمبود الگو 
منجر به  یی به تنها تواند یم گر،یکد ی حضور آنها در کنار   شی کارمندان در سازمانها ، و افزا ی کی زیبه حضور ف ازیعدم ن

 .خانواده ها شود انیبن  تی تقو

 سازمان ها یانسان یروین یوربهره شیافزا

مدت به شدت  نیاز ساعت باشد و پس از ا شی ب  تواند یانسان در طول روز نم د یمف  یساعات کار یالمللن یآمار ب طبق
آمار جز ساعات   نیدر ا زی و ذهاب ن ابیکه ساعات ا ییبود، از آنجا م یرا در عملکرد انسان ها شاهد خواه  یورافت بهره 

و ذهاب افراد تا محل   ابیساعت زمان ا 2ند تهران به طور متوسط حدود مان  یو در کالن شهر شودیمحسوب م ی کار
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است که با   یدر حال  نیا شود،یو ذهاب م ابیکارمند صرف ا کی  د یدرصد از زمان مف 30از  شی کارشان است. لذا ب
 .کرد لیتبد   یکار د یبه ساعات مف ز یزمان را ن نیا توانیمحصول م  نیاستفاده از ا

 در روستا ها یاجتماع  یساخت ها ر یرفتن ز نیمهاجرت به شهرها و از ب دهیکاهش پد

تن به مهاجرت    ،یمناسب شغل  گاه ی جا ی که در پ  یبه آن اشاره شد، همواره هستند کسان کی که در باال در مثال   همانطور
  رانیمانند ا  یفرهنگ  یبا تنوع باال  ییکشورها ی خصوصا برا یاز معضالت فرهنگ  یک یموضوع   نیو ا دهند یم  یشغل

  دهیپد  ن یمحصول ا نیاز اثرات آن است، که با استفاده از ا یری موضوع و جلوگ  نیکاهش ا  یاست، و همواره نظام در پ 
 .خواهد داشت یری کاهش چشمگ ز یمخرب ن ی

 آن تیریدر مد یاساس یها تیو رفع محدود یو شهر یجاده ا کیکاهش معضل تراف

حمل و   یساخت ها  ری با اضافه کردن ز  یها است، که حت بزرگ و کالن شهر یاز مشکالت عمده شهرها  یک ی  دهیپد  نیا
  ی انی در ساعات پا نطور یسازمانها و هم ی کار یها  فت یش ییآنها باز هم در ساعات ابتدا تی ظرف شی و افزا ینقل عموم 

است که همواره   تی محدود  ک یآن هم  لیو دل  م،یروبرو هست ک یکالن جهان با مشکل تراف  یشهرها یآن در تمام 
  یدو زمان ابتدا و انتها لیداشته باشد اما به دل ی شده با بودجه آن همخوان جاد یا ی حمل و نقل عموم ت یظرف یست یبا
  اری بس  یاقتصاد یها  نه یبه بعد هز یی جا ک یاز   یحمل و نقل عموم  ت یظرف شی هر جامعه ، افزا یرسم  ی کار فتیش
 .داشتخواهد  بالرا بدن  یادیز

 .تیبا فرهنگ اکثر یفرهنگ یساز کسانیو عدم اجبار آنها به  یو بوم یقوم یفرهنگ ها یفرهنگ تیتقو

است، و  ی هر کشور  یفرهنگ  ی ها  نه یجز گنج ی تنوع فرهنگ  نیبرخوردار است که ا  یگسترده ا یاز تنوع فرهنگ  رانیا
کارمندان خود است که نمود   یفرهنگ غالب برا کیارزشمند، اجبار سازمانها به داشتن  نی چن یا نه یاز آفات گنج یک ی
که با استفاده از  یکارمندان خود دانست، در حال  یبرا لدر اجبار به داشتن لباس متحد الشک توانیموضوع را م نیا

 .را حذف کردعامل مخرب  ن یا توانیکارمندان در سازمانها م یک یزیبه حضور ف از یمحصول و عدم ن

 یطبقات یکاهش فاصله 

را در نظر    یخاص یبودجه   کی  کند،ی که خلق م یفرصت شغل  کی  ی خود برا ازیکه هر سازمان با توجه به ن یی آنجا  از
مناسب   ی شغل یفرصت ها  نی شهرها وجود دارند، اغلب ا ی اغلب سازمانها در هسته ها  نکهیبه ا  تی و با عنا رد،ی گیم

که در فواصل   شود یم  یآندسته از افراد ب یمناسب( معموال نص ی ایبا حقوق و مزا یتخصص  ی شغل ی)فرصت ها
 نیاگر بخواهند در ا نکهیا لیبه دل  ستین  ایمه  گرانی د یامکان برا  نیبه آن سازمان ساکن هستند و ا کی نزد یی ایجغراف

مسکن و  یو ذهاب و اجاره بها  اب ی ا ی نه یا صرف هزاز درآمد خود ر یادیبخش ز د یمنسوب شوند با  یفرصت شغل 
مناسب   ی شغل یفرصت ها  نی و معموال ا شوند یانتخاب منصرف م نیآن سازمان کنند، لذا از ا کید کوچ به فواصل نز
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  ی طبقات  یفاصله  شی باعث افزا تواند یموضوع م  نیهستند و خود ا شتر یب  یمال   نیتمک یکه دارا شود یم  یافراد  بینص
 .کرد  ت یریمد   حسنتبه نحو ا زی مشکل را ن  نیا توانیمحصول م نیکه با استفاده از ا ی شود، در حال

 یمصرف انرژ یاصالح فرهنگ الگو

لذا   ابد،یکاهش م ار یها بسدر سازمان سازمان  می مق ی کار یرویمحصول ن نیموضوع که با استفاده از ا  نیبه ا تی عنا  با
در   یمصرف انرژ  ریکوتاه مدت شاهد کاهش چشمگ  ی زمان  یبازه   کی و در  کباره یانها به  محصول در سازم نیبا استقرار ا

 .یتوسط ناوگان حمل و نقل عموم  یانرژ مصرف  ریکاهش چشمگ نطوریبود، و هم  می سازمان ها خواه

 دولت یراندمان کار شیافزا

که عمده خدمات آنها توسط کارمندان موظف طبق ساعات مصوب قانون کار انجام  یسازمان ها و مراکز ی کار ساعات
  نیانگ یجامعه م یفرما  شی و خو یبخش خصوص  ی است که برا یدر حال  نیساعت در روز است و ا 7.33  شود،یم

دولت   ییاجرا تی از عوامل کاهش ظرف ی کی  یساعات کار یفاصله   نیا شهیساعت دارند، لذا هم 12حدود  ی ساعات کار
درصد به    30از   ش یطبق آنچه در موارد فوق به آن پرداخته شد ب یدولت  یمحصول در سازمانها  نیاست، اما با استقرار ا 

راندمان دولت اثر گذار   شیدر افزا م یبه صورت مستق  تواند یموضوع م  نیو ا شودیسازمانها اضافه م د یمف ی ساعات کار
 .باشد 

 کیدولت الکترون یتحقق آرمانها

باال در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته   تی که در حال حاضر با اولو ک یبرنامه دولت الکترون یاصل  ی از محورها یک ی
 جادی ا یراستا محصول مورد بحث، حد اعال  نیاست، که در ا یدولت یسازمان ها  یبرا یامکان دورکار ی است، برقرار

 .است یامکان دور کار

 یفرهنگ یاقتصاد یها هنیکاهش هز

باال   تی و ساخت سازمانها با ظرف یو مصرف انرژ ی حمل و نقل عموم تی ظرف  شی از بودجه کشور صرف افزا یادیز بخش
 ن یا توانیمحصول م  نیکه با استفاده از ا شود یم  یاز مشکالت فرهنگ  یریکارمندان و جلوگ یکردن تمام  می جهت مق

 .را کاهش داد  یها  نهیبخش عمده از هز

رغ از ظرف ینرم افزار یگسترش انواع سامانه ها  موجود یسخت افزار یها تیفا

به روز بوده است، عدم  ی در سازمان ها و استفاده از نرم افزارها ینرم افزار  یکه همواره بر سر نوساز ییاز گلوگاهها یک ی
 توانی محصول م  نیا یریکه با به کار گ یاست، در حال  وجود سخت افزار متناسب با آن نرم افزار ها در مجموعه ها بوده 
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  نینمود و ا  ایرا مه ی نرم افزار یها  ت یظرف یاز تمام  ی ورها ، امکان بهره   موعهکاربران در مج   یفارغ از توان سخت افزار
 .در سازمان ها باشد  ینرم افزار  یعامل گسترش انواع سامانه ها  نیمهمتر تواند یم  ییخود به تنها

 اطالعات در سازمانها تیامن نیفرهنگ تام ر یتغ

ارائه شده به   یسازمان  یاطالعات و برنامه ها تیامن نیدر سازمانها ، تام  ی بریسا تیدغدغه در حوزه امن  نیمهمتر
به ارائه اطالعات و نرم    یازین  گر ی محصول ، د  نیکه با استقرار ا ی محوله است ، در حال فه ی کارمندان جهت انجام وظ

سنتر سازمان  تایالزم در د   یها  تیفعال یو تمام  شودی گرفته م یصرفا درخواست کاربر از و  ست، یافزارها به کاربران ن
موضوع به مثال   نیدرک بهتر ا ی برا  شود،یبه کاربر ارئه م ر یبه صورت تصو  یو صرفا خروج  شود یاطالعات انجام م یرو
 :د یتوجه کن ریز

  کی از  یپروژه مانند ساخت قسمت  کی  د یخواهیاز کارمندان خود م یکی سازمان از  کیکه بعنوان  د یتصور کن  (2 مثال
کار    یکند و سپس خروج  لیاز آن را تکم ییو بخشها ش یرای .... را و ایسازه و   ک ینقشه از   کی  ی طراح  ا یو  شنیمیان

 .د یهست ری ز یها  هی در ال تی امن نیملزم به تام تاراس ن یدهد، در ا لیتحو  یگریواحد د ا یخود را به شما و 

همراه خود مانند   یجانب  یحافظه ها  قیباشد که خود از طر ینان یآدم قابل اطم یبه لحاظ شخص   یست یکارمند مذکور با
خود کند و آنرا   انهیاقدام به استخراج پروژه از را ییقابل جابجا یانواع حافظه ها  ای و  یو فلش ممور  لیموبا  یحافظه 
 .مجاز قرار دهد  ر یافراد غ اریدر اخت

  یموجود بر رو  روسی و یکارمند خود و مطمئن شدن از صحت عملکرد آنت   ی  انهیعامل را  ستمی س تی امن نیتام •
 .وجود داشته باشند  وتریکامپ ی بر رو  تواند یکه م یاحتمال  ی روسهایمذکور در برابر و  ل یدر جهت حفظ فا انهیرا

آتش به روز و   واره ی د کی وجود   ازمند یشبکه که ن یدها یعامل کارمند خود در برابر تهد   ستمی س تی امن نیتام •
 .باشد یکارمند م انه یرا ی سالم بر رو

 .خواهد رفت ن یخراب شود اطالعات از ب انهی، چنانچه هارد را انهیرا  یصحت عملکرد حافظه   نیتام •
  لیفا ن یبرق ، چنانچه در مراحل تدو  یدر زمان خاموش   انه یدر جهت روشن نگاهداشتن را یبرق اضطرار  نیتام •

 .د یخواهد د  بیمذکور آس لیفا  یادیقطع شود به احتمال ز انهیبرق را
 .یخود را انجام داد به بخش بعد  فهیکارمند وظ نیا نکهیمذکور بعد از ا لیانتقال فا ری مس  تی امن نیتام •
 .انجام شود د یمختلف با ی انجام هر پروژه توسط اشخاص و واحد ها یحلقه تا انتها  نیا نطوریو هم •

  نیخواهند رفت و ا نیاز ب کبارهی دغدغه ها به   ن یا یمحصول در سازمانها، تمام   نیاست که با استقرار ا یدر حال نیا و
 .اطالعات خواهد بود تیامن ن یدر واقع اصالح فرهنگ تام
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 عامل ر یمبحث پدافند غ یتحقق آرمانها

وجود   یگری روش د  چیمحصول در سازمانها ، ه   نیمطرح است که جز با استقرار ا یی عامل ، آرمانها ر یمبحث پدافند غ در
 .شد  کی نزد یحت ای کرد و  دایآن آرمانها دست پ ی ندارد تا بتوان به همه 

 یدر نظام فرهنگ یساالر ستهیشا شتر یتحقق هر چه ب

  یو خصوص یدولت  یدر سازمان ها  یساالر ستهیشا یبر مبنا  نش یبر گز د یدر جامعه همواره تاک  یاز مباحث فرهنگ  یک ی
 .مهم داشت نیتحقق ا  یدر راستا یتر عیعملکرد بهتر و سر  توانیسامانه م ن یبوده است، که با استقرار ا

 بر حسن عملکرد پرسنل  تیریارتقا فرهنگ نظارت و مد

سازمان مورد   کی  ت یریمد   تیدر موفق  نهیگز نیهمواره اول ت ی ریعامل در اصالح عملکرد و مد  نیبعنوان مهمتر  شی پا
عملکرد   بر ی تیریو مد  ی نظارت ی شاخصه ها نیاز باالتر توانیتوجه بوده است، و با استفاده از محصول مورد بحث م

 .است ت یریمد   هنگمساله خود مصداق بارز اصالح فر   نیکارمندان بهره برد و ا

 یفرهنگ دیجد یاستانداردها نیتب

  ری در ز ید یجد  ی ها و افق ها ت یبه آن اشاره شد با استقرار محصول مورد نظر ظرف ل یکه در باال به تفص همانطور
 نییتب  د یجد  ی ها و استانداردها است ی آنها س هی و ثانو هیانواع اول یبرا توانیکه م  شودیم جاد یجامعه ا یساخت فرهنگ 
جامعه   یمصداق بارز استحکام چارچوب فرهنگ  تواند یم  یهنگفر یاستانداردها شی افزا یعن یمساله    نینمود که خود ا

 .باشد 

 ... و
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 محصول   ن ی استفاده از ا   ی فرهنگ   ه ی ابعاد ثانو   ی بررس 
  زی ن یگسترده ا ه یاست که ابعاد ثانو  یعی ، طب گذاردی محصول بر جامعه م  نیکه ا ی مثبت شگرف  یفرهنگ ریتوجه به تاث با

فن آور   تی به ماه ت یلذا با عنا  رد،یمتخصص صورت پذ  یکارگروه فرهنگ  ک یتوسط  یستیآن طبعا با یدارد که بررس 
کارگروه   جادیالزم جهت ا  یها  تی ظرف جاد یموفق به ا  نرها، تا کنو  انیدانش بن یمهندس  یمحور مجموعه شرکت ها 

ابعاد   نیا یاقدام به بررس  تیفیک  ن یبا باالتر می مرتبط بتوان یاز سمت نهادها  تی با حما می که باور دار م یمذکور نشده ا
 .میکن ه یثانو 

 :و ...( یاسیس ،یجامعه )اقتصاد یمحورها گر یبر د ینگفره یرابطه محورها حیتشر

  یساختار یها  ه یجامعه و ال  یگذار محصول بر انواع جوانب فرهنگ  ری تاث  یمحورها  یکه در بخش >> بررس همانطور
و   یجامعه شامل اقتصاد ی اصل یمطروحه با محورها   یفرهنگ یاز محورها  کیآن.<< به صورت خالصه به رابطه هر  

  ر یتاث توانیقرار دهد ، و به جرات م  ر یتحت تاث  اریمذکور را بس  یمحورها  تواند یمحصول م نیاشاره شد، ا یاسیس
تحوالت   نیاز بزرگتر یک یجامعه که   یبه عرصه   تالیجید ی ایورود دن ری کرد با تاث سه یمحصول را مقا  نیاستفاده از ا

 .و ...( را به دنبال داشت یاقتصاد  ، یاسیس ،یامعه )فرهنگ ج  یمحورها   یرا در همه   یخ یتار

 آخر   سخن 

 حی بوده است، و درک صح   ییبه ان اشاره شد به دور از هرگونه اغراق و درشت نما  یفرهنگ  وستیپ  نیکه در ا یموارد 
 نی محصول در جامعه را پررنگ تر کند، لذا در جهت درک بهتر ا  نیا شتریو ب عتریلزوم استقرار هر چه سر تواند،یآنها م

استفاده از ان در سازمانها را دارند   تی ظرف  جادی ا ییتوانا  که  ی فرهنگ وست ی پ نیمحصول از آندسته از خوانندگان ا
حصول  م  نینسبت به ارزش افزوده ا  لوتیبه صورت پا  یحت ی را فراهم کنند تا سازمان ها   ی تا بستر شودیدرخواست م

 .آگاه شوند 
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