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Objective: The purpose of this article is to identify the survival capacity 

of Tehran International Book Fair using the Mana systems model. 

Methodology: In order to achieve this goal by combining different stages 

of the three common types of this methodology to define identity and 

goals &the environment as a system, then by explaining the conversion 

process and unraveling the complexities of the system, two technological 

and customer-supplier models were presented. Finally, by identifying the 

five subsystems of the Viable Systems Model in the current structure of 

the book fair, the existing defects were identified. Finally, the defects in 

the current structure were identified, which by eliminating them, the book 

fair is prepared to face environmental challenges and achieve viability. 

Findings: Lack of subsystem four and its communication channels, 

incomplete function of subsystem three *, lack of communication channel 

between subsystem three and three *, overlap between the function of 

operating units of subsystem one, lack of some essential components in 

subsystem two, divide the function of subsystem three between the 

deputy and the executive deputy and break the communication channels, 

cross-sectional activities of subsystems and lack of information and 

communication systems within the organization was the most important 

shortcomings identified in the system of Tehran International Book Fair. 
Conclusion: According to the findings of this study, in order to achieve 

viability, Tehran International Book Fair needs to eliminate the existing 

defects in the structure and create a structure appropriate to the Viable 

Systems Model so that despite environmental changes, as an independent 

entity over time to achieve viability. 

Originality: It seams this study has evaluated the structure of Tehran 

International Book Fair from the perspective of viability for the first time. 

The results of this research can be used by exhibition managers for 

coordination, planning, organization and control. 
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 های ماناالمللی کتاب تهران با استفاده از مدل سیستمبررسی مانایی ساختار نمایشگاه بین

 4*محمدرضا وصفی |3نیاامیرمسعود شهرام |2نیافاطمه فهیم |1مریم چهرقانی

 27/11/1399تاریخ پذیرش:  17/11/1399تاریخ ویرایش:25/9/1399تاریخ دریافت: 

 دهیچک
 مانا است.  هایمسیست مدل از استفاده با تهران کتاب المللیبین نمایشگاه هدف مقاله حاضر شناسایی ظرفیت مانایی :هدف

شناسی به تعریف هویت و اهداف و محیط به منظور دستیابی به این هدف با تلفیق مراحل مختلفی از سه نوع متداول این روش :روش

-های سیستم دو مدل تکتولوژیکی و مشتریپیچیدگی گشودن هم از و تبدیل منزله یک سیستم پرداخته سپس با تبیین فرایندنمایشگاه به 

واقص نهای مانا در ساختار فعلی نمایشگاه به بررسی گانه مدل سیستمهای پنجکننده ارائه شد و در نهایت با شناسایی زیرسیستمتأمین

های بـا چالش واجههم برایرا آنها نمایشگاه  جهت دسـتیابی به مانایی کـه رفـع ساختار فعلی هاینقص موجود پرداخته شد. در نهایت

 کند، مشخص شد.کمک میبه مانایی  رسیدنمحیطی و 

سه و سه*،  ستمیرسیز نیب یباطسه*، فقدان کانال ارت ستمیرسیآن، عملکرد ناقص ز یارتباط یهاچهار و کانال ستمیرسیفقدان ز :هاافتهی

سه  ستمیرسیملکرد زع میدو، تقس ستمیرسیدر ز یضرور یاجزا یفقدان برخ ک،ی ستمیرسیز یاتیعمل یعملکرد واحدها نیب یپوشانهم

 یو ارتباط یاطالعات یهاو فقدان سامانه هاستمیرسیز یهاتیبودن فعال یمقطع ،یارتباط یهاگسست کانال و اجرائیمقام و معاون قائم نیب

 کتاب تهران بود. یالمللنیب شگاهینما ستمیشده در س یینواقص شناسا نیمهمتر یدرون سازمان

المللی کتاب تهران به منظور دستیابی به مانایی نیازمند رفع نواقص موجود در نمایشگاه بینپژوهش  نیا یهاافتهیبر اساس : گیرینتیجه

موجودیـت مسـتقل در طول ن یک مانا است تا بتواند با وجود تغییرات محیطی، به عنواهای ساختار و ایجاد ساختار متناسب با مدل سیستم

 دست یابد.بقاء به مانایی و  زمان

مورد  ا از منظر ماناییر تهران کتاب المللیبین بار ساختار نمایشگاهرسد این پژوهش برای نخستین به نظر می :اصالت

مورد  ریزی، سازماندهی و کنترلماهنگی، برنامهمنظور هتواند بهپژوهش میت. نتایج این سنجش قرار داده اسبررسی و 

 برداری مدیران نمایشگاه قرار گیرد.بهره

المللی های مانا، سایبرنتیک سازمانی، رویکرد سیستمی، مانایی، ساختار سازمانی، نمایشگاه بینمدل سیستم :هادواژهیکل

 کتاب تهران

 یالمللنیب شگاهیساختار نما ییمانا یبررسنیا، امیرمسعود و وصفی، محمدرضا )سال(. رامنیا، فاطمه؛ شهمچهرقانی، مریم؛ فهی: استناد

 .71-94(، 1)55، یدانشگاه یرسانو اطالع یکتابدار قاتیتحق. مانا یهاستمیکتاب تهران با استفاده از مدل س
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 مقدمه. 1

شناسی کیفی است که نوع روش یک به عنوان یک مدل مبتنی بر سایبرنتیک سازمانی دل سیستم مانام

 رودها به کار میها و استراتژیبه منظور تحقق مأموریت ست وهاتقسیم کارکردی در سیستم آن هدف

« اهمغز بنگ»و با انتشار کتاب  1972بار در سال این مدل برای اولین (.1396، احمدیعلی و منفردوحیدی)

منظور کند. توسط استافورد بیر معرفی شد. این مدل شرایط الزم را برای مانایی یک سیستم فراهم می

و  مقبل باعرضرضایی، آذر، ) به عنوان موجودیت مستقل در محیط متغیر اسـتبقاء از مانایی، توانایی 

یند که هویت خود را آبه وجود می ایهای خودساختهسیستماین مدل بر اساس  (.1396 ،نیریدهقان

کنند. نکته مهم ها در اصطالح در طول زمان خود را بازسازی میند. این سیستمکنتعیین و حفاظت می

هایی در دیدگاه سایبرنتیک تعیین هویت سیستم توسط خود سیستم نه از بیرون آن است. چنین سیستم

 یک بازطراحی و نقاط ضعف تشخیص یا تحلیل روشی، کاربست چنین از هدف .شوندزنده تلقی می

 طراحی واقعی محیط یک مطابق با ابتدا باید سیستمی از یا اینکه داشته وجود از قبل که است سیستم

 مدیریت اطالعاتی، پیچیده هایسیستم کارگیری آن در معماریشود. همانطور که امروزه شاهد به

  .(2005، 1های اطالعاتی هستیم )پپاردچابکی سیستم و اطالعات، فناوری

های خاصی آن است که هر سازمان بـرای دسـتیابی بـه مانایی باید فعالیتهای مانا سیستمانگاره مدل 

در بقاء ها نیز باید روابط معینـی برقرار باشد. منظور از مانایی، توانایی را انجام دهد و بین این فعالیت

مدل سیستم مانا بر منـابع و روابـط مـورد نیـاز  (.308-307 ،1392 مینجـرز و )روزنهد محیط متغیر اسـت

کید دارد و راهـی را جهـت أجهـت حمایـت از مانـایی سازمان بیش از تمرکز بر ساختار رسمی سازمان ت

های یکـی از ویژگی(. 1999، 2)اسپجو کنـدکید بیش از حد بر روابط سلسله مراتبی ارائه مـیأغلبـه بـر ت

ها مورد استفاده قرار توانـد بـرای انـواع سیستمذیری آن است. ایـن مـدل مـیپاساسی این مدل مقیاس

بگیرد. در مدل سیستم مانا شرایط الزم جهت مانایی در هر محیط پیچیده اعم از موجود زنده، سازمان 

 (.2009، 3ت )لئوناردو یا یک کشور تبیین شده اسـ

ن الالمللی کتاب تهران از سوی مسئوه بینمنتشره درباره نمایشگا اطالعاتبر اساس اخبار و 

در دنیاست که  ساالنهفروشگاه کتاب  و ترین نمایشگاهروزه بزرگ 10برگزارکننده آن، این نمایشگاه 

چند صد میلیارد تومانی دارد و در مدت مالی  گردش حضور چند هزار ناشر داخلی و خارجی،با 

___________________________________ 
1 Peppard 
2 Espejo 
3 Leonard 
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رو برگزاری آن با استقبال مخاطبان بسیاری که البته آمار دقیق از بازدیدکنندگان وجود ندارد، روبه

شود. با این حال و با گذشت سی و دو دوره از برگزاری آن تا به حال ساختار آن با نگاه سیستمی می

 رانیرا و معاونان و مددولت و وز رییاست که با هر بار تغ یدر حال نیامورد بررسی قرار نگرفته است. 

 یکه برا یو فرد کنندیم رییتغ زین شگاهیمختلف نما یهابخش رانیو معاون و مد سی، رئوزارتخانه کل

 شگاهینما مدیریتاز  ینیشیتجربه پ ردیگیقرار م شگاهینما یهااز بخش یکی تیریبار در مسند مد نیاول

المللی کتاب تهران نیز همچون هر نمایشگاه بین .ندارداداره امور را  یو تخصص الزم برا ییو آشنا

 نگاه سیستمیبدون دارد و این امر ریزی، سازماندهی و کنترل ماهنگی، برنامهساختار و سیستمی نیاز به ه

داشت. از سیستم وجود نخواهد به مثابه  ساختارامکان اداره تفکری قابل تحقق نبوده و در غیاب چنین 

دائم در و  با حوادث موجود در محیطش احاطـه شـده یسیستمم مانند هر آنجا که نمایشگاه کتاب ه

. را داشـته باشد متغییر بایـد ظرفیت رویارویی و سازگاری با این محیطمعرض تغییر مدیران قرار دارد 

 هاست. پیچیدگیاین تغییرات و آمیـز با ، یکی از نیازهای ضروری جهت سـازگاری موفقیـتماناساختار 

 یشینۀ پژوهشپ. 2

ظرفیت  به عنوانهای مدیریت عالی سازمان است. مانایی ین وظایف و دغدغهمهمتربقای سازمان یکی از 

های مانا مدل سیستمدن( و برای زنده مان)یک موجودیت مستقل  به صورتیک سیستم جهت ماندن 

کند. را تأمین می اهراهکاری مبتنی بر رویکرد سیستمی است که این دغدغه مهم در مدیریت سازمان

توان ضمن حفظ ، در پاسخ به این مسئله مطرح شد که چگونه می1این مدل اولین بار توسط استافورد بیر

، از مزایای شناسی سخت()روش دهیهای ساختارهای سلسله مراتبی مانند قدرت کنترل و سازمانمزیت

 ارتباطات سازمانی و مشارکت کارکنانپذیری، سرعت باالی ای مانند انعطافساختارهای شبکه

بینی و (. فهم، پیش2011، 2اسپجو و ریززمان بهره برد )طور هم گیری بهدر امر تصمیمهای نرم( )روش

های آینده و دفع گیری از فرصت( و بهره1998 3)هرینگ و کاپالن رو کنترل رخدادهای پیش

 های مانا بود.هاد مدل سیستمین هدف بیر از پیشنمهمتر( 1975 ،تهدیدهای آن )بیر

(؛ 1948مفاهیم سایبرنتیک نوربرت وینر ) .1 :های مانا خود از سه رویکرد الهام گرفته استسیستم

 (.5619قانون ضرورت تنوع اشبی ) .3( و 1968) 4برتاالنفیهای باز وندستگاه نظریه .2

___________________________________ 
1 Stafford Beer 
2 Espejo & Reyes 
3 Herring & Kaplan 
4 Von Bertalanffy 
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منطقی برای ایجاد ارتباط میان ل نبود یک چارچوب های مانا، به دلیتا قبل از ارائه مدل سیستم

شدند انگاری کنار گذاشته میسطوح عملیاتی و مدیران، مشکالت کارکردی سازمان یا اساساً با سهل

گیری در (. این نحوه تصمیم2003 ،جویشدند )اسپرو میروبه کارکنانو یا با نتایجی ناخواسته از سوی 

جود نداشته وت با اهداف کالن و مأموریت سازمان که هیچ تضمینی برای تطابق این تصمیما بودحالی 

گیری انداز و اهداف، به دلیل این نوع تصمیمرو، همواره بیم دور شدن سازمان از چشماین از. است

 وجود داشت.

( قرن بیست ویکم قرنی است که بشر مجبور خواهد شد بقای خود را با 2003) 1توتسکیزعم اُ به

های مانا قابل تطبیق با هر سازمان پیچیده در هر زمان و مدل سیستم .توسل به این سیستم تضمین کند

مکانی است؛ چراکه این مدل در واقع نگاهی جامع و سیستمی به محیط، منابع سازمان و ارتباطاتی است 

، «انعطاف در عین کنترل»( و هدف غایی آن تضمین 1985ن سطوح سازمانی آن وجود دارد )بیر که بی

« اجرائیتأمین اهداف در عین موجودیت واحدهای مستقل »و « گرایی در عین توجه به امروزآینده»

  برای پایایی هرچه بیشتر سیستم است.

بر دوام و پایایی  یستم عصبی انسان و تأکیددر کتاب مغز بنگاه با بیان مثالی از س 1973بیر در سال 

ر کتاب قلب آن اقدام به بازخوانی ساختار عصبی بدن در پنج خرده سیستم نمود. وی چند سال بعد د

کند که این الگو برای هر سیستمی و هر سازمانی، چه کوچک و چه کسب و کار بر این امر تأکید می

گرچه (. 1391است )ذوالفقارزاده و نوروزی، ء اجرابزرگ، حتی در سطح یک حکومت یا دولت قابل 

 شامل آن های سیستمی سلسله مراتبی است، ساختارمانند سایر مدلهکلیت ساختار مدل سیستم مانا 

  :های مدل سیستم مانا عبارت از موارد زیر استتنیده است. زیرسیستم های به همشبکه

یندهای اصلی و هر فرآیند افرها و این زیرسیستم شامل فعالیت: )عملیات/ اجرا( زیرسیستم یک .1

شود )پریس، شاو و امیده میئی نو زیرسیستم اجرا اصلی دارای کارکردی مدیریتی است

 است.مسئول تولید و تحویل خدمات سازمان به محیط مربوطه ( و 2013، 2هایاشی

و های عملیاتی بر عملکرد سیستمنقش نظارت مستقیم و سرپرستی : )هماهنگی( زیرسیستم دو. 2

در حقیقت کارکردهای مدیریتی مستقل هر فعالیت کند. میکنترل ناخودآگاه مستقل را ایفا 

___________________________________ 
1 Ototsky 
2 Preece, Shaw & Hayashi 
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تعدیل  را یک سیستم اجزای بین اختالف و ناسازگاری از ناشی ثباتیبیاصلی را هماهنگ و 

 (.1999، 1کند )کاوالک و وستلمی

زیرسیستم یک برای جلوگیری از تخطی از مرز  کنترل: مسئولیت )انسجام/ کنترل( زیرسیستم سه. 3

 سطح عملکرد اینبر عهده دارد؛  را کنترل مرکزی اعمال جاری و درونی سیستمو سیستم 

هاست )هاچیسون و سیاست سازیپیاده بلکه یسیاستگذار نه کند و وظیفهمی کنترل را عملیاتی

 .(20002، 2وارن

ن فرماندهی خارج از ستو اتی/ ممیزی(: بازوی کنترلی زیرسیستم سه و)کنترل عملی *زیرسیستم سه

پراکنده و ی هانجام برخی بازرسیانامیم و در حقیقت با قر ار دارد که آنرا سیستم ممیزی می

ه موقع بپذیری بیشتر و تحویل نعطافاسـالی در ستون فرماندهی بر را اعتبارسنجی اطالعات

 .کید داردأت

 را محیط داخلی و خارجی سیستم یهاها و فرصت: چالش)هوشمندی/ توسعه( چهارزیرسیستم  .4

راهبردی و  آنجنس تصمیمات  کند.منتقل می سه سیستمزیر به  را شناسایی و این اطالعات

های سیستم اصلی را برای و از طریق تعامل مداوم با محیط خارجی نیازمندی بلندمدت است

های الزم کند تا برای آینده برنامهنابراین به سیستم کمک میب کند.رشد و توسعه مشخص می

 (. 2001، 3)کاریدا، کوکوالکیس و کیونتوزیس را تضمین نمایدبقاء را اتخاذ و 

سیاستگذاری و کند و نقش اصلی فرماندهی را ایفا می: ی(سیاستگذار) زیرسیستم پنج. 5

ایجاد تعادل بین حال و آینده سازمان است.  آن وظیفه و دهدهای کالن را انجام میهدفگذاری

دارای بیشترین حد اختیار در سازمان است و تنها بخشی است که ظرفیت کنترل تعامل روابط 

. این زیرسیستم بین تمایل زیرسیستم چهار به تغییر مقابل داردرا  سه و چهار سیستمزیربین 

ثبات کردن برای حفظ توان انجام نوسانات محیط و تمایل زیرسیستم سه به قانونمند و با 

 (. 2012، 4)پرز ریوس کندهای اصلی تعادل برقرار میفعالیت

___________________________________ 
1 Kawalek & Wastell 
2 Hutchinson & Warren 
3 Karyda, Kokolakis & Kiountouzis 
4 Pérez-Ríos 
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 های مانا. مدل سیستم1شکل 

ورنـی و شود باید بتواند پیچیدگی درویکردی که جهت طراحی ساختار در این شرایط انتخاب می

حفظ سازگاری  ی انتخاب شوند که ضمنااجزای ساختار باید به گونه، بیرونـی را درك کنـد. در واقـع

دهای آن سازگار گیری و هماننداخلی یـا هماهنگی، با وضع سازمان، محیط فعالیت و نظـام مـورد بهـره

های مانا قابل تطبیق با هر سازمان پیچیده در هر زمان و مکانی مدل سیستم (.21، 1393 ،)مینتزبرگ باشد

طاتی است که جامع و سیستمی به محیط، منابع سازمان و ارتباکه این مدل در واقع نگاهی  است؛ چرا

، «ن کنترلانعطاف در عی»و هدف غایی آن تضمین  (2003 اسپجو،بین سطوح سازمانی آن وجود دارد )

 «یئتأمین اهداف در عین موجودیت واحدهای مستقل اجرا»و « گرایی در عین توجه به امروزآینده»

رسد بتوان این مدل را بومی کرد و حتی در به نظر می، م است. بنابراینبرای پایایی هرچه بیشتر سیست

 .سالمی نیز به کار گرفتا -اداره نهادهای ایرانی

های خود را در این زمینه س از کارهای اولیه بیر در این حوزه، پژوهشگران دیگری نیز پژوهشپ

که شامل مطالعات  کردندمنتشر  زمینهرا در این  2کتابی 1989در سال  1جو و هارندنیاسپ .آغاز کردند

 2003در سال  آموزشی بوده.های تولیدی و شبکه هایهایی مانند رسانه، شرکتموردی در حوزه

جکسون یک فصل از کتاب خود را به مفاهیم سایبرنتیک سازمانی و مدل سیستم مانا اختصاص داد و 

( از 2004) 3شوانینگرت. ای پرداخمنطقه بومهمچنین به بررسی یک مثال عملی در حوزه زیست

___________________________________ 
1 Espejo R., Harnden R. 
2 The viable system model: Interpretation & application of Stafford Beer’s VSM 
3 Schwaninger 
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های مانا به بررسی مفاهیم مدل سیستم یهای مانا در پژوهشنظران مطرح در حوزه مدل سیستمصاحب

ها و جامعه بررسی کرده های مانا را در رشد و توسعه سازماننقش سایبرنتیک و مدل سیستمو پرداخت

نتشر نمودند که در آن به بررسی عمیق مفاهیم مدل سیستم کتابی را م 2011در سال  زیجو و ر  یاسپ .است

به بررسی  2با انتشار کتابی 2012های مانا در سال نظران حوزه سیستماز صاحب 1پرز ریوس مانا پرداختند.

ها شناسی کاملی جهت استفاده از این مدل در سازمانهای مانا و همچنین ارائه روشمفاهیم مدل سیستم

 .پرداخت

ها در رابطه با مدل سیستم مانا مربوط به کاربرد این مدل در بررسی مسائل سازمانی ده پژوهشاما عم

 مور،یج، (1996) 4براکلسبی و کامینگز ،(2009) 3و و بلترننسزاری، که از میان آنها میتوان به است

رضایی، آذر، مقبل و دهقان  ،(2018) 6و همکاران ابوشَما(، 2011علی )بن(، 2010) 5نگیسلیبارتلت و ک

(، 1396رحیمیان ) (،1398نوروزی ) و (، ذوالفقارزاده1398) ارسطا و مسلمانی، آذر، معزز(، 1397)

 ( اشاره کرد. 1385) نژاد رانیپو پورعزت  ،اردکان ییابو(، 1396احمدی ) و منفردوحیدی

ت گرفته از جمله ران تعداد معدودی پژوهش صورالمللی کتاب تهدر حوزه نمایشگاه بین

وزارت  پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات یو رصد فرهنگ یافکارسنج مرکز، (1389) زادهیفاطم

 های توصیفی هستند.که عمدتاً پیمایش( 1393) پورانیو مهد صحاف ،(1392) یفرهنگ و ارشاد اسالم

 روش پژوهش. 3

 روش عمده وجود دارد:های مانا سه سازی سیستمدر طراحی ساختار سازمانی و مدل

( 2( شناسایی سیستم؛ 1(: در این روش سه گام اساسی 2003شناسی جکسون )روش .الف

 های ارتباطی و خطاهای پرتکرار هستند. ( کنترل کانال3یابی سیستم؛ و عارضه

 نیا یاساس یهاگام. ( مطرح شد2011) اسپیجو و ر یزاین روش توسط  شناسی ویپلین:ب: روش

( 3سازی ساختاری؛ ( مدل2گذاری سیستم؛ ( نام1است: شرح  این بهبه ترتیب روش 

 .های ساختاریانیسمیابی و طراحی مک( عارضه5( توزیع اختیارات؛ و 4گشودن پیچیدگی؛ هماز

___________________________________ 
1 Pérez Ríos 
2 Design and Diagnosis for Sustainable Organizations 
3 Cezarino & Beltran 
4 Cumming 
5 Gmür, Bartelt, & Kissling 
6 Aboushama, Ragab, Ragheb, & Abdelbaray 
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شناسی خود پنج گام را طراحی ریوس برای ارائه روش :(2012) 1شناسی پرس ریوسج: روش

( انتخاب سیستم 3گشودن پیچیدگی؛ ( ازهم2و تعیین محیط؛  ( بازشناسی هویت1: کندیم

های ( شناسایی آسیب5های کارکردی و ( شناسایی آسیب4کانونی و بررسی زیرسیستم؛ 

 های ارتباطی.های اطالعاتی و کانالسیستم

هر یک از سه روش جکسون، ویپلین و ریوس دارای نقاط ضعف و قوت هستند که برخی از 

ها را های آنها یا یکی از روشیابیها و عارضهها و سیستمرای ارائه مدل مانا برای سازمانپژوهشگران ب

کنند. در این پژوهش با استفاده ها استفاده میهای مختلف این روشگیرند و یا از تلفیق بخشکار میبه

مطالعه اسناد باالدستی تعیین هویت نمایشگاه با  شناسی برای تعریف وهای اول هر سه روشاز تلفیق گام

سازی ساختاری، شود. در ادامه از مدلمدیریتی نمایشگاه استفاده می هاها و گزارشنامهو آیین

راحل پیشین و با توجه به م ،آشکارسازی پیچیدگی و توزیع اختیارات روش ویپلن استفاده و در نهایت

المللی کتاب تهران در قالب پنج نمایشگاه بینپیشنهادی جکسون ساختار سیاهۀ وارسی  با استفاده از

آوری اطالعات شود. در این پژوهش برای جمعیابی میهای مانا ارائه و عارضهزیرسیستم مدل سیستم

المللی کتاب تهران استفاده ساختاریافته با تعداد نه نفر از مدیران ادوار نمایشگاه بیناز مصاحبه نیمه

 اند.ری هدفمند انتخاب شدهگیشود که به روش نمونهمی

 های پژوهشیافته. 4

( 1رسی است: ( پاسخ به دو پرسش بیانگر هویت سازمان و یا سیستم مورد بر2012به گفته پرز ریوس )

دهنده این مطلب ت نشانسؤاال( سازمان یا سیستم چه نیست؟ پاسخ این 2سازمان یا سیستم چیست؟ 

 است و به چه محیطی تعلق ندارد. است که سیستم متعلق به چه محیط و بخشی
 المللی کتاب تهران. هویت نمایشگاه بین1جدول 

 پاسخ تسؤاال

 نمایشگاه چیست؟

ین رویداد فرهنگی جمهوری مهمتر به عنوانالمللی کتاب تهران نمایشگاه بین

المللی کتاب الملل است. نمایشگاه بیناسالمی ایران در حوزه کتاب و نشر بین

( قانون اهداف و وظابف وزارت فرهنگ و 12ای برای تحقق بند )تهران زمینه

های تقویت روح تحقیق، تتبع و ابتکار در تمام زمینه»ارشاد اسالمی فراهم آورده تا 

سالمی و ایرانی از طریق تشویق و حمایت نویسندگان، شعرا، ادبا، فرهنگی و هنر ا

های فرهنگی جهان اسالم هنرمندان و معرفی بزرگداشت علما، عرفا و شخصیت

___________________________________ 
1 Perez Rios 
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نشر آثار مربوط به آنان و همچنین پرورش استعدادها و ذوق فرهنگی و  و تولید و

 ؛ به بهترین وجه به سایر ملل جهان نیز معرفی شود« هنری افراد

نمایشگاه چه نیست و 

 خواهد باشد؟نمی

کند هایی خارج از اهداف و وظایف و مأموریت خود ورود نمینمایشگاه به حیطه

ای خود که در بخش چیستی به آن اشاره شد انجام و به جز مسئولیت حرفه

 دهد.نمی

 انداز است.و چشم نمایشگاه فاقد برنامه راهبردی و بیانه مأموریت خواهد چه باشد؟نمایشگاه می
 

آرمانی، اصلی و ویژه به این شرح  اهداف کتاب تهران یالمللنینمایشگاه ب نامه برگزاریدر آیین

 بیان شده است؛

اسالمی کتاب و کتاب خوانی مبتنی بر اقتصاد فرهنگ  -گسترش فرهنگ ایرانی: هدف آرمانی. الف

 المللی؛صنعت نشر کتاب در عرصه داخلی و بین

المللی کتاب تهران با رشد نسبی کیفی و کمی برگزاری سالیانه نمایشگاه بین: هدف اصلی .ب

 صنعت نشر کتاب کشور؛

. گسترش فرهنگ کتاب و 2 الملل؛تعامل صنعت نشر داخلی با صنعت نشر بین. 1: اهداف ویژه .ج

 خوانی در کشور.کتاب

بررسی و بازنگری در اهداف و  معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی طی یک

 ها را به این شرح بیان کرده است؛المللی کتاب تهران این اهداف و سیاستهای نمایشگاه بینسیاست

 المللی کتاب تهرانهای نمایشگاه بین. اهداف و سیاست2جدول 

 هاسیاست اهداف ردیف

1 
اقتصادی  یهاایجاد فرصت

 نشر یهامناسب برای همه حلقه

 های برگزاری نمایشگاه و استفاده بهینه از امکانات موجود؛هزینهکاهش  -

 کردن نمایشگاه؛ تریهای اعتبار )برند( نمایشگاه برای اقتصاداز ظرفیت یریگبهره -

 حمایتی؛ یهااستیو س هاارانهیساماندهی  -

2 

 یهاتیعرضه ابتکارات، مز

های همه ارکان رقابتی و ظرفیت

و کنشگران صنعت نشر کشور 

اعم از پدیدآورندگان، ناشران، 

توزیع کنندگان، ترویج 

 کنندگان و کتابفروشان

 مشارکت همه ارکان و کنشگران صنعت نشر در برگزاری نمایشگاه؛ -

های دولت و واگذاری مدیریت و اجرای نمایشگاه به تشکل یگریکاهش تصد -

 ؛یزیرو برنامه یسیاستگذاررکت آنها در مشا نشر و

 های ارکان صنعت نشر؛ارتقای آموزش و انتقال تجربه -

جدید کتاب و استفاده هوشمندانه از  یهاحمایت از نشر دیجیتال و صورت -

 نوین در عرصه کتاب؛ یهایفناور

3 

تقویت حضور صنعت نشر ایران 

در مبادالت فرهنگی و تجاری 

 فرهنگی( المللی )دیپلماسیبین

 های نمایشگاهی و فاصله گرفتن از شیوه فروشگاهی؛ تقویت جنبه -

 محرك اصلی رشد به عنوانهای نشر های خصوصی و تشکلتوانمندسازی بخش -

 فرهنگی کشور؛
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و افزایش سهم  یفروشاصالح رویکرد اقتصادی نمایشگاه، کاهش سهم خرده -

 و فروش امتیاز کتاب در نمایشگاه؛ی فروشیکل

صنعت نشر ایران در مبادالت فرهنگی و بازار جهانی نشر و استفاده از  کمک به -

 المللی )دیپلماسی فرهنگی(؛ظرفیت نمایشگاه برای توسعه ارتباطات بین

 یخوانترویج کتاب و کتاب 4

ها را هایی از نمایشگاه که امکان حضور مردم و بخصوص خانوادهتقویت جنبه -

 ؛دهدیافزایش م

منظور از ظرفیت نهادهای خیریه و داوطلب مردمی در نمایشگاه به یریگبهره -

 ؛یخوانکمک به ترویج کتاب

بین مردم و طرح  یخوانهای نمایشگاه برای ترویج کتاب و کتاباستفاده از ظرفیت -

 ؛و نخبگان انسیاستگذارمسائل و مشکالت حوزه کتاب میان 

5 
دسترسی آسان مشتریان و 

 های کتابتازهمندان به عالقه

المللی کتاب تهران و مدیریت آن، های نمایشگاه بینپردازش اطالعات و داده -

 اندرکاران نشر مفید و قابل استفاده باشد؛که برای دست یاگونهبه

 شگاه؛یساختار نما یسازو چابک یسازکوچک -

 یتمام ی)شامل رنگ، فونت و...( برا کپارچهیثابت و  یبصر تیهو یطراح -

با توجه به  شگاهیمنظور کمک به اعتبار )برند( نمابه شگاهینما یهاتیفعال

 شگاه؛ینما یشناسییبایو مسائل ز یبصر تیهو یدر طراح یالمللنیب یاستانداردها
 

 یساماندهشده در نمایشگاه مانند های ابالغها حاکی از این بود که هنوز برخی از سیاستبررسی

نشر و مشارکت  یهابه تشکل یدولت و واگذار یگریکاهش تصدی، تیحما یهااستیو س هاارانهی

ی، فروشگاه وهیو فاصله گرفتن از ش یشگاهینما یهاجنبه تیتقوی، زیرو برنامه یسیاستگذارآنها در 

و فروش  یفروشیسهم کل شیو افزا یفروشکاهش سهم خرده شگاه،ینما یاقتصاد کردیاصالح رو

 جیمنظور کمک به تروبه شگاهیو داوطلب در نما هیریخ ینهادها تیرفاز ظ یریگبهرهکتاب،  ازیامت

 اجرائی آن تیریکتاب تهران و مد یالمللنیب شگاهینما یهاپردازش اطالعات و دادهی و خوانکتاب

 المللی کتاب تهران از این قرار است؛های حاصل از بررسی محیط نمایشگاه بینیافته اند.نشده

 المللی کتاب تهراننمایشگاه بین. محیط 3جدول 

 محیط آموزشی محیط سیاسی/ محیط نهادی محیط اجتماعی و جمعیتی محیط اقتصادی

 تخصیص بودجه -

گردش مالی کالن  -

 اثرگذاری در اقتصاد نشر

های حمایتی از سیاست -

 های نشر(ناشران )یارانه

 نویسندگان -

 های نشر داخلیناشران و تشکل -

های نشر ناشران و تشکل -

 خارجی

ها و نهادهای سازمان -

 کنندهشرکت

 بازدیدکنندگان -

 محیط سیاسی:

 های کالن فرهنگیسیاست 

  نهادهای امنیتی تأثیرگذار و

 کنندهتعیین

 محیط نهادی:

  فرهنگ و ارشاد اسالمیوزارت 

حضور ناشران آموزشی و  -

 دانشگاهی

 عرضه کتب آموزشی -

آموزان و مراجعه دانش -

 دانشجویان و اساتید و ...

 های جنبی آموزشیبرنامه -
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حمایت از  -

بازدیدکنندگان 

 کارت()بن

مشارکت نهادهای  -

 ها()بانکاقتصادی 

 هاموسسه نمایشگاه 

 های نشر داخلی و خارجیتشکل 

 محیط زیست محیط قانونی محیط فنی محیط جغرافیایی

 ایمنطقه -

 ملی -

 المللیبین -

 رسانیاطالع وبگاه -

 نام ناشرانثبت وبگاه -

 هایارانه وبگاه -

 های مالی و اداریسامانه -

 المللیهای نشر بینقوانین و کنوانسیون -

 کلیه قوانین مرتبط با نشر در کشور -

قانون اهداف و وظایف وزارت  -

 فرهنگ و ارشاد اسالمی

 المللینامه برگزاری نمایشگاه بینآیین -

 کتاب تهران

 مجموعه محیط زیست تهران

 

 گشودن پیچیدگیفرایند تبدیل و از هم 

های توان به دو دسته فعالیتالمللی کتاب تهران را میهای نمایشگاه بینبندی کلی، فعالیتدر یک تقسیم

ی، ناشران داخل تهیکمهای اصلی توسط اصلی و کارکردهای نظارتی/ پشتیبانی تقسیم کرد که فعالیت

شود و ی انجام میو فرهنگ یعلم یهاتیفعال تهیکمو  المللنیامور ب بخشی، ناشران خارج تهیکم

نظارت  یشورا، و حراستی، رساناطالعی، روابط عمومی، و مال یاداری، بانیو پشت اجرائی هایهتیکم

 ونیسیکمی و مشترك بازرگان کارگروهی، زیربرنامه یشورا، به تخلفات یدگیرس ئتیهی، ابیو ارز

 دهند.هایی که کارکرد نظارتی/ پشتیبانی دارند را انجام میفعالیت معامالت

 المللی کتاب تهرانهای نمایشگاه بین. فعالیت4جدول 

 کارکردهای نظارتی/ پشتیبانی های اصلیفعالیت

 های مربوط به ناشران داخلیفعالیت

 های مربوط به ناشران خارجیفعالیت

 المللبینهای مربوط به امور فعالیت

 های علمی و فرهنگیفعالیت

 و پشتیبانی و رفاهی اجرائیهای فعالیت

 های اداری و مالیفعالیت

 حراست، رسانیاطالع، روابط عمومی

 ریزیبرنامه، رسیدگی به تخلفات، نظارت و ارزیابی

کاهش المللی کتاب تهران موجب های اصلی در نمایشگاه بیناز هم گشودن اجزا و تفکیک فعالیت

هایی نظیر تکنولوژی و شود که در روش ویپلن برای این منظور به استفاده از محركپیچیدگی می

های مختلف فرایند توان از زاویهها میکننده توصیه شده است. با استفاده از این محركمشتری/ تأمین

 تبدیل را بررسی کرد.
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 انالمللی کتاب تهر. ورودی و خروجی نمایشگاه بین5جدول 

 توضیحات فرایند تبدیل

 شود؟هایی تبدیل میهایی به چه خروجیچه ورودی

المللی ورودی: نیاز به برگزاری ساالنه نمایشگاه بین

 کتاب تهران

المللی کتاب خروجی: برگزاری ساالنه نمایشگاه بین

 تهران
 

 المللی کتاب تهرانهای اصلی نمایشگاه بین. فعالیت6جدول 
 کنندهدریافت خروجی کنندهتأمین ورودی عنوان

های فعالیت

مربوط به 

ناشران 

 داخلی

مل ـــتورالع ها، مقررات، دس

 ها و ...نامهها، آییننامهبخش

 ثبت نام ناشران وبگاه

 های ناشراندرخواست

 اطالعات ناشران

 های ناشرانکتاب

 اجاره بهای غرفه

 درآمد از ناحیه تبلیغات

ی و ســیاســتگذارشــورای 

 ریزیبرنامهشورای 

 و پشتیبانی اجرائیکمیته 

ـــای  ـــایت و فض بخش س

 مجازی

ـــران و ســـازمان ها و ناش

 اصناف

برنامه، ساختار و سیاست پیشنهادی 

 بینی شدههای پیشو هزینه

 رسانی قوانین و ضوابط اطالع

 نام ثبت

ـــازی و ، آمادهبندیغرفه تحویل س

 غرفه به ناشرانها و سالن

 شدههای عرضه اطالعات کتاب

 غرفه برترانتخاب 

گزارش روزانه جهت درج در بولتن 

سازی و تهیه گزارش روزانه  ستند م

 و نهایی

 ریزیشورای برنامه

 ناشران

 رسانیکمیته اطالع

 کمیته روابط عمومی

 و رئیس نمایشگاه اجرائیمعاون 
 

های فعالیت

مربوط به 

ناشران 

 خارجی

مل ـــتورالع ها، مقررات، دس

 ها و ...نامهآیینها، نامهبخش

 نمایشگاه وبگاه

 نامهای ثبتدرخواست

 اطالعات ناشران

 تامین سالن گمرك

 انجام تشریفات گمرکی

 های خارجیکتاب

مات  خد ـــول عوارض،  وص

 گمرکی، اجاره بهای غرفه

 دریافت ویزا برای ناشران

ی و ســیاســتگذارشــورای 

 ریزیشورای برنامه

شتیبانی،  اجرائیکمیته  و پ

 حراست

ـــای  بخش ـــایت و فض س

 مجازی

 هاناشران خارجی و بنگاه

گمرك جمهوری اسالمی 

 ایران

 وزارت امور خارجه

برنامه، ساختار و سیاست پیشنهادی 

 بینی شدههای پیشو هزینه

 رسانی قوانین و ضوابطاطالع

 ثبت نام

ـــازی و ، آمادهبندیغرفه تحویل س

 غرفه به ناشرانها و سالن

 هاکتاب ترخیص

 های عرضه شدهاباطالعات کت

 انتخاب غرفه برتر

 گزارش روزانه جهت درج در بولتن

سازی و تهیه گزارش روزانه  ستند م

 و نهایی

 ریزیشورای برنامه

 ناشران

 رسانیکمیته اطالع

 کمیته روابط عمومی

 و رئیس نمایشگاه اجرائیمعاون 

های فعالیت

مربوط به 

امور 

 المللبین

مل ـــتورالع ها، مقررات، دس

 ها و ...نامهها، آییننامهبخش

ـــــی  دریـــافـــت و بـــررس

 درخواست متقاضیان

 نام درخواسست ثبت

 اطالعات ناشران

ی و ســیاســتگذارشــورای 

 ریزیشورای برنامه

 و پشتیبانی اجرائیکمیته 

هــای رایزنیکشـــورهــا، 

 هافرهنگی، اتحادیه

برنامه، ساختار و سیاست پیشنهادی 

 بینی شدههای پیشو هزینه

 رسانی مقررات و ضوابطاطالع

ـــازی و ، آمادهبندیغرفه تحویل س

 غرفهها و سالن

 ریزیشورای برنامه

ـــران و آژانس ــاش هــای ادبی، ن

 هاها، رایزنیکشورها، اتحادیه

مان ویژه،  ـــور میه ـــهر و کش ش

ـــگاه ـــای نمایش های کتاب رؤس
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 شود؛ترسیم میکننده به این شکل تأمین-در نهایت دو مدل تکنولوژی و مشتری

 

 

 اطالعات میهمانان خارجی

تاب های ایرانی اطالعات ک

 مناسب ترجمه

 دریافت ویزا 

 اجاره بهای غرفه

های ادبی ناشران و آژانس

 و نویسندگان

 وزارت امور خارجه

سازی و تهیه گزارش روزانه  ستند م

 و نهایی

 روزانه جهت درج در بولتنگزارش 

 ثبت نام

 ها، میزبانیاجرای حضور، برنامه

معرفی و عرضه آثار برجسته ایرانی 

 برای حضور در بازار جهانی

ـــــورهـــا، چـــهـــره و  هـــاکش

 های خارجیشخصیت

 کمیته روابط عمومی

 و رئیس نمایشگاه اجرائیمعاون 

 

های فعالیت

علمی و 

 فرهنگی

مل ـــتورالع ها، مقررات، دس

 ها و ...نامهها، آییننامهبخش

تن فضــــای  ف گر حویــل  ت

 اختصاص یافته برای سراها

ـــنهــادی  ـــوعــات پیش موض

 برگزاری نشست

 هاسخنرانان نشست

 درخواست برگزاری نشست

ی و ســیاســتگذارشــورای 

 ریزیشورای برنامه

 و پشتیبانی اجرائیکمیته 

ــاه ــز دانشـــــگ ــراک ــا، م ه

ــــران،  ــاش ــــی، ن پــژوهش

ــکل ــندگان، تش های نویس

 ها و نهادهانشر، دستگاه

برنامه، ساختار و سیاست پیشنهادی 

 بینی شدههای پیشو هزینه

سازی و تهیه گزارش روزانه  ستند م

 و نهایی

 در بولتنگزارش روزانه جهت درج 

 هارسانی فعالیتاطالع

ـــت ـــس ها، ها، کارگاهبرگزاری نش

 های ترویجی و ...برنامه

 ریزیشورای برنامه

ــازدیــدکننــدگــان،  ـــران، ب ــاش ن

 ربطعالقمندان، افراد ذی

 کمیته روابط عمومی

 و رئیس نمایشگاه اجرائیمعاون 
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 المللی کتاب تهران. مدل تکنولوژیکی ساختار نمایشگاه بین2شکل 
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 المللی کتاب تهرانکننده نمایشگاه بینتأمین-. مدل مشتری3شکل 

 1بررسی زیرسیستم 

ی، ناشران خارج تهیکمی، ناشران داخل تهیکماجزای زیرسیستم یک که همان واحدهای عملیاتی )

های علمی و فرهنگی( و مدیریت واحدهای عملیاتی هستند به و کمیته فعالیت المللنیامور ب بخش

 همراه محیط اختصاصی هر کدام از این قرار هستند؛
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 المللی کتاب تهراننمایشگاه بین 1. زیرسیستم 7جدول 

ی است اگونهبهالملل شوندگان ماهیت، وظایف و عملکرد بخش امور بینبر اساس نظرات مصاحبه

های علمی که بخشی از وظایف آن متعلق به کمیته ناشران خارجی و بخشی دیگر متعلق به کمیته فعالیت

توان این بخش را در دو کمیته دیگر ادغام کرد و این امر کمک بسیاری به تقویت فرهنگی است و میو 

 کند.های علمی و فرهنگی میهویت دو کمیته ناشران خارجی و فعالیت

 2بررسی زیرسیستم 

 هماهنگی از اطمینان حصول برای که را 2سیستم  گوناگون های انجام شده اجزایبر اساس بررسی

 اند از؛عبارت دارند و کاهش تعارض ضرورت همسویی و

نامه برگزاری نمایشگاه؛ مقررات و ضوابط حضور ناشران ها و راهبردهای نمایشگاه؛ آیینسیاست

نامه انتخاب نامه ارزیابی کتب خارجی؛ دستورالعمل ارائه خدمات گمرکی؛ شیوهدر نمایشگاه؛ شیوه

نامه تنخواه طرح بورسیه نمایشگاه؛ شیوه اجرائینامه بازرگانی؛ شیوهنامه تبلیغات و های برتر؛ شیوهغرفه

 ها.گردان؛ شرح وظایف کمیته

شوندگان اعتقاد دارند که توجه و پایبندی به اجزای زیرسیستم دوضمن ایجاد نظم و مصاحبه

نابسامانی عامل ایجاد  ینمهمترشود. همچنین معتقدند که ها مییکپارچگی موجب تسهیل امور و فعالیت

اختصاصی مناسب و دارای  مکان فقدان و نمایشگاه برگزاری مکان دائمی تغییرات و تعارض

 اجرائیهای ها و برنامهمکان برگزاری نمایشگاه تأثیر زیادی در هزینه. است استانداردهای نمایشگاهی

کند و باعث ها میبرنامهاز برخی اهداف و  پوشیچشم دارد چرا که گاهی برگزارکنندگان را مجبور به

 . شوداین مشکالت برطرف می ثابت و استاندارد مکان شود که با داشتنها میهزینه تحمیل بسیاری از

 عملکرد یهاشاخص محیط اختصاصی مدیریت واحد عملیاتی واحد عملیاتی

کمیته ناشران 

 داخلی

 عمومی

 دانشگاهی

 آموزشی

 کودك و نوجوان

 الکترونیک

 ناشران داخلی مدیر کمیته ناشران داخلی

 ثبت نام و حضور ناشران طیشرا تیرعا

 ژهیو همانیضوابط انتخاب م تیرعا

 یضوابط حضور در بازار جهان تیرعا

 غرفه لیو تحو صیضوابط تخص تیرعا

 یکتب خارج یابیارز حیصح یاجرا

و انتخاب غرفه  یابیارز یارهایمع تیرعا

 برتر

 یضوابط ارائه خدمات گمرک تیرعا

 شگاهیکالن نما یهااستیبا س انطباق

 تهیسقف بودجه کم تیرعا

 شده نییتع یجداول زمان تیرعا

 ،یشفاف، کاربرد ق،یدق یرساناطالع

 موقعبه

کمیته ناشران 

 خارجی

 کتب التین

 کتب عربی
 خارجیناشران  مدیر کمیته ناشران خارجی

بخش امور 

 المللبین

 کشورها و ملل

 بازار جهانی کتاب

 میهمان ویژه

 المللمدیر بخش امور بین

های ناشران داخلی و خارجی، آژانس

ها و ها، اتحادیهادبی، کشورها و رایزنی

... 

 های علمی و فرهنگیکمیته فعالیت
های علمی مدیر کمیته فعالیت

 و فرهنگی

پژوهشی، ناشران، ها، مراکز دانشگاه

ها و های نشر، دستگاهنویسندگان، تشکل

 نهادها، بازدیدکنندگان
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 3بررسی زیرسیستم 

 الزم یهایهماهنگ جادیو ا شگاهینما اجرائیامور  هیاداره کلنمایشگاه که  اجرائیمقام و معاون قائم

بر  یو نظارت عموم تیریمدی و سیاستگذار یشورا یابالغ شده از سو یهااستیکردن س اجرائیو 

کنند و به را به عهده دارد، در حکم زیرسیستم سه فعالیت می شگاهیمختلف نما یهابخش یهاتیفعال

کارهایی باید به کار گرفته شود مانند تمامی اجزای منظور کمک به آن برای انجام وظایفش ابزار و راه

، فرایند نظارت توسط زیرسیستم سه* که باید از طریق شورای نظارت و ارزیابی انجام زیرسیستم دو

شوندگان معتقد بودند که به شود، شبکه ارتباطی کارآمد و سریع و نیروهای خبره و با تجربه. مصاحبه

 والً درانسانی معم کنند. نیرویجز مورد اول، یعنی اجزای زیرسیستم دو، بقیه موارد به درستی عمل نمی

قبل و تجارب افراد با خروج از سیستم از دست  از نه کندمی پیدا را خبرگی الزم و تجربه کار طول

شود تا در اختیار دیگران قرار گیرد. شورای نظارت تنها نظارت محتوایی بر رود و ثبت و ضبط نمیمی

رایندهای نمایشگاه و این های عرضه شده توسط ناشران دارد نه نظارت عملکردی و عملیاتی بر فکتاب

نهاد نظارتی نیز ذیل زیرسیستم سه قرار ندارد و کانال ارتباطی الزم موجود نیست. به دلیل موقتی و 

های مختلف نمایشگاه مقطعی بودن فعالیت نمایشگاه سیستم اطالعاتی و ارتباطی یکپارچه بین بخش

 ابق کاری نمایشگاه وجود ندارد.وجود ندارد و در بسیاری مواقع دسترسی سریع و راحت به سو

 *3بررسی زیرسیستم 

های ناشران داخلی که همان کمیته 1شورای نظارت و ارزیابی با پایش مستمر عملکرد اجزای سیستم 

تواند نقش سیستم سه* که همان های علمی و فرهنگی هستند، میالملل و فعالیتو خارجی، امور بین

جرای شرح وظایف هر کمیته و مجموعه م سه است را ایفا کند. اسیستم ممیزی و بازوی کنترلی سیست

نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای ، ریزی و کمیسیون معامالتمصوبات شورای برنامه

های مختلف ها و بخشنیاز از کمیته ها، اطالعات و آمار موردآوری گزارشجمع، یسیاستگذار

موضوعاتی است که باید توسط  گزارش به رئیس نمایشگاه تجزیه و تحلیل اطالعات و ارائهو  نمایشگاه

ای که در اینجا وجود دارد خالصه شدن نظارت بر محتوای زیرسیستم سه* نمایشگاه پایش شوند. نکته

های فرایندی و عملکردی توسط این شورا و نبود سازوکار تعریف شده شده و نبود پایشکتب عرضه

این شورا به زیرسیستم سه است. یعنی این شورا تنها بخشی از وظایف دهی مستقیم برای ارتباط و گزارش

 شود.دهد و نحوه ارتباط آن با زیرسیستم سه به درستی انجام نمیزیرسیستم سه* را انجام می
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 4بررسی زیرسیستم 

ریزی دار انجام وظایفی چون برنامهسیستمی با موجودیت مستقل و واحد که به طور خاص عهده

ها و جریانات استراتژیک، پایش محیط، تحقیقات بازار و نوآوری، مطالعات آینده و برخورد با پدیده

نوظهور باشد و بتوان آن را به عنوان سیستم چهار در نظر گرفت و عملکرد آن را ارزیابی کرد در ساختار 

، بنابراین نبود زیرسیستم های مرتبط با این سیستم را انجام دهدنمایشگاه کتاب وجود ندارد که فعالیت

 چهار به عنوان ضعف عمومی سیستم مطرح است.

 5بررسی زیرسیستم 

با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به  معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی که

، مدیریت عالی و نظارت نیز هست یسیاستگذارو رئیس شورای  شودانتخاب می عنوان رئیس نمایشگاه

مقام ی و قائمسیاستگذاراین نهاد به همراه شورای  های نمایشگاه را بر عهده دارد.همه امور و بخشبر 

تصویب ، کلی نمایشگاه یهااستیتبیین سی است که سیاستگذارنمایشگاه سیستم پنج یا همان سیستم 

و تصویب  یریگمیتصمو  نظارت عالی بر عملکرد نمایشگاه، کلی نمایشگاه یهاتیها و فعالبرنامه

 دار هستند.را عهده ویژه یهامناسبت نمایشگاه حسب یهاتیهای ویژه در کنار سایر فعالبرنامه

شوندگان یکی از مسائل مهم در ساختار زیرسیستم پنج دائمی نبودن آن است. به اعتقاد مصاحبه

مان برگزاری نمایشگاه ی هرساله با ترکیب جدید و با فاصله زمانی یک تا دو ماه از زسیاستگذارشورای 

ای است که نیمی از آن داخل ساختار وزارت دهد و ترکیب اعضای آن به گونهتشکیل جلسه می

فرهنگ و ارشاد اسالمی و نیمی از آن افرادی از محیط خارج سیستم هستند و به دلیل در معرض 

و حواشی نسبت به گیری قرار گرفتن تصمیمات امکان در صورت تعارض منافع باعث ایجاد بحث رأی

 شود.های مصوب شورا میسیاست

های مختلف ساختار نمایشگاه و جایگذاری هر کدام به عنوان با کنار هم قرار دادن بخش

های مانا برای نمایشگاه گانه شناسایی شده، در نهایت ساختار متناظر با مدل سیستمهای پنجزیرسیستم

 شد؛المللی کتاب تهران به شکل زیر ترسیم بین
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 های ماناالمللی کتاب تهران بر اساس مدل سیستم. ساختار نمایشگاه بین5شکل 

 گیری. نتیجه5

های محیط درونی و بیرونی پیش روی سازمان کمک ساختار سازمانی مناسب برای سازگاری با چالش

تواند با ساختاربندی خود با استفاده از ( سازمان می2003کند. به اعتقاد جکسون )فراوانی به مدیران می

فعان هویتی شفاف های محیط برسد و برای ذینهای مانا، به هماهنگی و تناسب با دگرگونیمدل سیستم

توان از مسائل و مشکالت سازمان نظیر فقدان از خود تعریف کند. همچنین با استفاده از این مدل می

ها و سیستم با محیط ها، نبود ارتباط مناسب بین زیرسیستمها، کارکرد نامناسب زیرسیستمزیرسیستم
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. همچنین تبیین صحیح اهداف خارجی و ... به فهم مشترکی دست یافت و برای رفع آن اقدام کرد

کند. همانطور که سازمان کمک شایانی به طراحی ساختار و فرایندهای مورد نیاز تحقق آن اهداف می

 ها را دارد.کارگیری در تمام سازمانو به ءاشاره شد این مدل قابلیت اجرا

ران استفاده شده المللی کتاب تهاز این مدل برای بررسی ساختار نمایشگاه بین مطالعه حاضردر 

المللی کتاب تهران کننده این مطلب است که در ساختار نمایشگاه بیناست. نتایج به دست آمده بیان

مدیریت امور مرتبط  )هوشمندی/ توسعه( که وظیفه آنواحد مستقل و مجزایی به عنوان سیستم چهار 

شگاه باعث ناتوانی در سازگاری فقدان سیستم چهار در نمایوجود ندارد. است با آینده و محیط سیستم 

از طریق محیط سیستم  در غیاب این سیستم واحدی برای پایش و رصد شود.با محیط در حال تغییر می

 های سیستم اصلی برای رشد و توسعه وجود ندارد.تعامل مداوم با محیط خارجی و شناسایی نیازمندی

و به دلیل فقدان  ردی و بلندمدت استجنس تصمیمات این زیرسیستم راهبطور که اشاره شد همان

انداز است. از طرف نمایشگاه فاقد برنامه راهبردی و بیانه مأموریت و چشماین سیستم در حال حاضر 

های سه و امر منجر به نبود کانال ارتباطی و اطالعاتی الزم بین زیرسیستم چهار با زیرسیستمدیگر این 

جهـت حفـظ  دیگری سازمانشود. نمایشگاه کتاب نیز مانند هر یپنج و تأثیر بر عملکرد این دو سیستم م

باشد که این امر از طریق وضــعیت فعلـی  با مـدیریت آینـده سـازمان همزمـان قادر بهپویـایی بایـد 

چنین ارتباطی در سیستم وجود ندارد.  4شود و در غیاب زیرسیستم انجام می 4و  3ارتباط بین زیرسیستم 

که وظیفه زیرسیستم محیط آینده  دربارهاطالعات کافی  نبود سازوکار مناسب برای دسترسی به از طرفی

را با مشکل گـذاری مناسب گیـری و خـط مشـیتصـمیمدر خصوص  5سیستم سازوکار زیر چهار است،

ب ریزی استراتژیک نمایشگاه کتاانداز و برنامهکند که نمود این مشکل فقدان سند چشمرو میروبه

 است.

دهد و تنها نظارت های عملکردی و فرایندی الزم را انجام نمیپایشعالوه بر این زیرسیستم سه* 

محتوایی بر کتب عرضه شده دارد و ارتباط الزم بین این زیرسیستم و زیرسیستم سه وجود ندارد و در 

رت و ارزیابی با و زیرسیستم پنج هستیم. یعنی شورای نظا* 3یرسیستم عوض شاهد ارتباط مستقیم ز

وجود اینکه قابلیت انجام وظایف زیرسیستم سه* را دارد اما نه تنها عملکرد الزم را ندارد بلکه نحوه 

این نواقص در سیستم نمایشگاه ، در مجموع ارتباط آن با زیرسیستم سه به درستی تعریف نشده است.

 :المللی کتاب تهران شناسایی شدبین

 های ارتباطی آنکانالفقدان زیرسیستم چهار و  -
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 عملکرد ناقص زیرسیستم سه* -

 فقدان کانال ارتباطی بین زیرسیستم سه و سه* -

 پوشانی بین عملکرد واحدهای عملیاتی زیرسیستم یکهم -

 فقدان برخی اجزای ضروری در زیرسیستم دو -

 های ارتباطیو گسست کانال اجرائیمقام و معاون تقسیم عملکرد زیرسیستم سه بین قائم -

 هاهای زیرسیستمطعی بودن فعالیتمق -

 های اطالعاتی و ارتباطی درون سازمانیفقدان سامانه -

المللی کتاب تهران به منظور دستیابی به مانایی نیازمند رفع نواقص شناسایی شده موجود نمایشگاه بین

رغم تمامی تغییرات محیطی اجتناب های مانا است تا بتواند علیو ایجاد ساختار متناسب با مدل سیستم

 یابد.دست بقاء به مانایی و  موجودیـت مسـتقل در طول زمانناپذیر، به عنوان یک 

 منابع. 6

های مانا برای کاربرد مدل سیستم .(1385) نژاداصغر پورعزت، و علی پیرانیابویی اردکان، محمد، عل

 .66-43(: 2) 1 ،توسعه انسانی. 21تدوین برنامه آموزش عالی ایران در قرن 

تهران: موسسه . کتاب یالمللنیب یهاشگاهیبا نما ییآشنا .(1394) پورسارا نجف ی وعل راد،نیتد

 نشر تکا.  ران،یا یفرهنگ یهاشگاهینما

 از استفاده با تابعه واحدهای با مرکزی بیمه سازمانی ارتباطات شناسیآسیب .(1395)جرسی، مژگان 
 و مدیریت دانشکده طباطبایی، عالمه دانشگاه ،پایان نامه کارشناسی ارشد. پایا سیستم روش

 حسابداری.

. نظام علمی مانا: پیشنهادی برای حفظ پایایی (1391)خلیل ، و نوروزی ،ذوالفقارزاده، محمدمهدی

مدیریت در دانشگاه روابط میان دانشگاه، صنعت، دولت و مردم در جمهوری اسالمی ایران. 
 .400-379، (3) 1، اسالمی

 و ایرشتهمیان الگویی: مانا هایسیستم مدل. (1398)خلیل ، و نوروزی ،محمدمهدی ذوالفقارزاده،

، ایران دولتی مدیریت مطالعات. دولتی هایسازمان راهبردی طراحی در سایبرنتیک از کاربردی

(3)، 53 - 77. 
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مانا.  هایسیستم مدل مبنای بر ایران در شهری برندسازی چارچوب . ارائه(1396)اشرف  رحیمیان،

 .207-197 ،(13)، ایران شهرسازی و معماری

سازمان مانا: کاربرد مدل  .(1396) محمود دهقان نیریو مقبل باعرض  عباس رضایی، زینب؛ عادل آذر؛

 .1-20، (47) 12، علوم مدیریت ایران. در طراحی ساختار سازمانی (VSM) های ماناسیستم

 ساختار یابیعارضه .(1397)محمود ، دهقان نیریو  ؛عباس، مقبل باعرض؛ عادل رضایی، زینب؛ آذر؛

-187 (:1) 3 گیریهای نوین در تصمیمپژوهش. (VSM) مانا هایسیستم مدل بر مبتنی سازمانی

215. 

مسئله در  یدهی ساختهاروش تیرینرم در مد مدلسازی. (1392)نجرز یجان م و روزنهد، جاناتان
 .نگاه دانش. تهران: انوری یعل وترجمه: عادل آذر  .تعارض نانیاطم عدم یدگیچیپ طیشرا

 یالمللنیب شگاهیبه نما یفیتوص یلیتحل ینگاه .(1393) خاتوننهیسک، پورانیمهد و ،دیصحاف، مج
. قابل دسترس در یتجربه عقلبگاه . وآن یبرگزار ندیفرا یشناسبیکتاب تهران و آس

http://sahaf.ir/post/86 1399خرداد  7مراجعه  خیتار. 

 لیالز.تهران: . یشگاهیامور نما یمبان. (1396)محمد  ،علمی

از  1389-1386 یهاسال یالمللی کتاب تهران طبین یشگاهنما یشناسیبآس. (1389)زاده، سمیه فاطمی
 یشهر تهران و ارائه راهکارها یهادانشگاه یمرکز یهاشاغل در کتابخانه یمتخصصان کتابدار یدد
 .الزهرادانشگاه ، یو اطالع رسان یگروه کتابدار، کارشناسی ارشدنامه . پایانیشنهادیپ

 یپژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یو رصد فرهنگ یافکارسنج مرکز

المللی کتاب های بینالمللی کتاب تهران با نمایشگاهمقایسه وضعیت برگزاری نمایشگاه بین .(1392)
 . گزارش طرح پژوهشی.بندی جهانی آندر دیگر کشورها و رتبه

 جاری ساختار . واکاوی(1398)محمدجواد ، ارسطا و، هاشم، معزز؛ عادل ،آذر ین؛غالمحس مسلمانی،

 .129-158، (3) 23 ،ایران در مدیریت هایپژوهشمانایی.  منظر از ایران اسالمی جمهوری نظام

. المللی استان اصفهانطراحی مرکز تجارت و نمایشگاه بین. (1377)پز، محسن زاده کاشیموسوی

 .کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان اصفهاننامه پایان

حسین  فقیهی، ابوالحسن: ترجمه ،(پنجم چاپ) ساز کار الگوی 5 سازماندهی. (1393)هنری  مینتزبرگ،

 دولتی. مدیریت آموزش مرکز انتشارات :تهران سابقی، وزیری
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نهادی ملی در نظام علم و فناوری ایران با نگاشت . (1396)علیرضا  ،احمدیعلی و ،منفرد، امینحیدیو

 های مدیریت در ایرانپژوهش. استفاده از مدل سیستمی مدل سیستم مانا جهت تحقق اسناد باالدستی

21 (4)، 29-48. 
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