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خود را آماده کنیم.....
بشر امروز در پرتو جهانی شدن ،نیازمند دیدگاهي دوراندیش در جهت بهره وري بهتر از سرزمین مشترك و ایجاد صلحي پایدار و
زندگي جمعی و مسالمتآمیز است  .در این میان ،هر تمدن و فرهنگي ميكوشد تا با تكیه بر دیدگاه خود ،ضمن تایید ماهیت جهاني،
آرمانهاي مقدس و باارزش خود را پي بگیرد .ارزشها ،هنجارها و اصول هر ملتي با « حقوق برابر» و با اتكاء بر « عدالت جمعي
» ميتواند جنبههاي نژادي ،دیني و قومي هر جامعه را تضمین نماید و همكاریهاي صلحجویانه ،جایگزین ستیزه جویيهاي برتري -
طلبانه شود.
تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي در جهان پررقابت امروزي ،در گرو تدابیر ،فرایندها و خط مشيهاي ملي كشورها و صاحب سهم
شدن هر یك در « موقعیتهاي بهره وري » است.
پدیدار شدن مردمساالري پرشتاب در جامعه جهاني و ظهور « قدرتهاي مردمي » تا اندازه زیادي به گسترش دانش و چرخش
اطالعات در میان ملل گوناگون بستگي دارد و برای هیچ ملتی گریزی نمانده است.
گستردگي رسانههاي جمعي ،و دسترسي بيسابقه مردمان جهان به اطالعات و مشاركت در توزیع داده ها ،زمینههاي رشد حقوق بشر
و حمایت از فرصتهاي ملتها را گوشزد مينماید .در این شرایط ،بشر دچار تغییر الگوي اندیشه شده و همراه با تفاهم فزایندهاي كه
در سطح جهاني بوجود آمده است ،در این كره خاكي با منابع و ذخایر محدود ،به رقابت مشغول است.
این تفكر نو كه حاصل « مجاورت جهاني » و « خودآگاهي سیارهاي » است ،خطر جنگ جهاني ،ظهور سالحهاي جدید و تحمیل
ظلم و ستم و گسترش انحطاط اخالقي را منتفي نكرده است ،اما همه می کوشند که زندگی و رقابت را اقتصادی و به صرفه نمایند.
بنابراین دسترسي به هر توافق و سازشي در سطح جهاني ،مستلزم تعیین جایگاه و نقش كشورهاست ،تا قادر شوند از حقوق اساسي
خود حمایت كرده و از حاشیهنشیني خالصي یابند.
البته در جهان امروز ،دستیابي به اطالعات ،نیازمند تقویت « زیرساختهاي ملي اطالعاتي » است تا اتصال به « شبكههاي
اطالعات جهاني » مقدور شود .لذا حق دانستن و مشاركت در تصمیمگیري براي جوامع ،متاثر از میزان حضور آنان در « جریان
فرامرزي دادهها » و چگونگي « مبادله الكترونیكي دادهها » است.
پویایي فزاینده ،ارتباطات گسترده و تجارت روزافزون ،بهمراه تحوالت تكنولوژیكي ،فرصتهاي جدید را فراروي كشورها قرار داده
است تا با مشاركت در این تجربه جدید ،از دستاوردها و یافتههاي دیگران بهره مند شوند.
شرط اصلي و اساسي بهره وري از اطالعات در گردش و مشاركت در ارتباطات تقویت شده و توزیع متوازن اطالعات ،تقویت
رسانههاي ارتباط جمعي و امكان رقابت شرافتمندانه در جمعآوري و « توزیع اطالعات مسئوالنه » است.
بر این اساس ،حضور جدي در « شبكه مجازي اطالعات جهاني » امري اجتنابناپذیر و قطعي است .در صورت پذیرش این امر
مهم ،باید در چارچوب تئوریهاي موجود مدیریت و با استفاده از تالشهاي نظریهپردازان اطالعات و ارتباطات ،شكل و مدل مناسب «
حضور موثر» و « رقابت مفید» را تعیین نمود.
در دنیاي تازه یي كه رخ نموده است ،بسیاري از سازمانها ،از جمله شبكههاي خبري و رسانهاي با توجه به واقعیتها و محیطهاي
پرتالطم پیراموني ،در عرصههاي سیاسي ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي دچار تحول جدي شدهاند .بسیاري از سنتها و فرهنگهاي
حاكم جابهجا شده و مدیران سازمانها در معرض شتاب و رخدادهاي نامعلوم و گستردهتر قرار گرفتهاند .سرعت فزاینده تحوالت
جهاني هر روزه مدیران ،از جمله مدیران رسانهها را با شرایط و محدودیتهاي جدیدي روبه رو ميسازد .در چنین شرایطي
سازمانها از اشكال قدیمي و سنتي و حقیقي به حالتهاي خودكار و نیمه حقیقي و سپس شبكههاي خانگي ،الكترونیكي و غیرحقیقي
تبدیل شدهاند و بسیاري از كارها در یك شبكه مجازي و غیر حقیقي صورت ميگیرند.
بنابراین ،در این واقعیت نو پدید  ،دیگر هیچ مزیت رقابتي بلندمدتي براي هیچ كشور ،صنعت یا شركتي وجود نخواهد داشت و
سرمایه و فنآوري ،بدون هوشمندی اطالعاتی ،نميتواند ناموزونيهاي رقابتي را جبران كند.
براي رسیدن به رقابتي موثر،باید به دنبال « مزیتهاي تطبیقي» رفت و با دانشپذیريهاي نو و یافتن مدلها و شیوههاي جدید،
وضعیت برتر رقابتي خود را در عرصه جهاني تداوم بخشید.
بدیهي است در جهاني كه دانش به طور مداوم دگرگون ميشود ،انعطاف سازمانها ،جابجایيهاي سریع و یافتن راهكارهاي نو،
ميتواند سرنوشت سازمانها را روشن نماید.
در عرصه خبري و اطالعرساني ،رقابت بسیار متراكم و پیچیده است ،زیرا « نیازهاي اطالعاتي » به سرعت در حال دگرگون شدن
است و نظام اطالع رساني قادر به تامین این نیازها نیست.

هر راهبرد موثر ،به گونهاي فزاینده به رخدادها و شرایط بیروني و محیط سازمانها وابسته شده و در كشاكش تغییرهاي جهاني،
رقابت اطالعاتي ،نیازمند یافتن مدلها و روشهاي دقیق گردآوري و تحلیل اطالعات مورد نیاز است.
بر این اساس  ،معناي سازمان در عهد معاصر ،دستخوش تغییر شده و همه براي رقابت بهتر در جستوجوي تصمیم صحیح ،الگوي
مناسب و سازمان شایسته و پویا هستند .شاید دیگر ،سازمان برتر و شایسته نتوان یافت و باید الگوها را در رقابت فشرده ،بدست
تیمهاي امروزي سپرد.
امروزه همه سازمانها در كشاكش رقابت و چالشهاي اطالعاتي ،درگیر هستند و جهان اطالعات به سوي مجازي شدن ارتباطات پیش
ميرود.
در این چالش رقابتي بزرگ ،اگرهر مطبوعه و رسانه ای حضور تعریف شدهاي نداشته باشد ،حاشیه نشین شده و از میان خواهد
رفت.
بنابراین ،براي ایجاد موقعیت مناسب ،گرفتن سهمي درخور از « بازار جهاني اطالعات » و رقابت بر سر بهره برداري از منابع
جهاني گردش اطالعات ،ضروري است قواعد این رقابت و جایابي را فرا بگیریم و در عمل از آن استفاده كنیم  ،آیا چنین خواهیم
کرد؟!
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