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 بسم هللا الرحمن الرحیم



2 

 سخن آغازین

 

 نام گرفته است گردشعصر اطالعات وارتباطات در دنيايي كه 

 در ابعاد گوناگون درون  ،اطالعات و چرخه ارتباطات در هر سازمان

ارتباطات در يك  .سازماني و برون سازماني كليد موفقيت مديران است
نيازمند برنامه ريزي دقيق  سازمان بر اساس اصول علمي و كاربردي

 .  عملكردي هر سازمان است  متناسب با نيازها و فرايند هاي

  مناسب كه بتواند چرخه ارتباطي را بگونه اي تشكیالتي ایجاد ساختار     
اتخاذ شده  سامان دهي نمايد كه اهداف سازماني و راهبردهاي عملكردي

اساسي و ضروري  از اولويت هاييکی از سوي مديران را تحقق بخشد 
 .رين بنيان هاي سازماني است ت
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 ارتباط چگونه برقرار میشود؟

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 ...هدف ارتباط     

 از آنجا كه ارتباطات آدمي هدفمند است         

 : از ت استعبار از برقراري ارتباط مقصود 

 

تبادل اطالعات 

اثرگذاري 

ارضاء نيازهاي اجتماعي 
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 عصر دانشارتباط، سازمان ها و

  دانص هٌاد كليدي ً برين درعصر دانص بسر هي ،در حال حاضر

 ايجاد سرهايو را فراىن كرده ً پاية قدرت فردي ً سازهاني اسث

داد ً ارجباط برقرار کردن برای عبارت اسث از نٌيناقحصاد ً 

 . سحد دانص

 : بر این اساس    

  قدرت فكري، دانص ًاطالعات هٌجٌد       (Brain power) 

جرين دارايي سازهانيا جلقي   عنٌان باارزش بو درسازهان ىا

ً اين حق هردم ً هطحريان اسث کو از طريق يک  دنضٌ هي

 .ضبکو جاهع بو اين جريان اطالعاجی هحصم ضٌند
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 Internet
شبكه اطالع رساني جهاني 

 
دسترسي بي سابقه مردم به اطالعات   -1

امكان مشاركت درتوزيع اطالعات   -2

احتمال دسترسي به فن آوري نو  - 3

حمايت از فرصت ها ي ملت ها  - 4

 

مجاورت جهاني   -1

خودآگاهي سياره  -2
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 پيش شرط دستيابي به اطالعات

 

(National Information Infrastructure) 1-  تقويت زيرساخت هاي ملي اطالعاتي 

(Global Information Networks) 2-امكان اتصال به شبكه هاي اطالعات جهاني  

(The Transporter Data Flow) 3- عزم ملي براي حضور درجريان فرامرزي داده ها 

(The Electronic Data Interchange) 4-  قدرت مبادله الكترونيكي داده ها 

(Globalization) 5- دوري از حاشيه نشيني و مشاركت در تجربه هاي 

 جديد
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جمع آوري 

 

  

پردازش 

  

توزيع 

 
 
 
 
 

 

 

شبكه مجازي اطالعات جهاني 

 

 Virtual  Information 

 Network
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  تكنولوژي اطالعات

  30تواند براي  جهان پيشرفته نمي: گويد  ميتافلر الوین 

در عصر . ثانيه، بدون تكنولوژي اطالعاتي اداره شود

 حاضر، پيشرفت تكنولوژيكي بسيار سريع شده است 

هاي كار  كاربرد تكنولوژي اطالعات در كسب و كارشيوهو

 . راتغيير داده است

  وري است و در  در اين دوره، يادگيري قلب فعاليت و بهره

 .است« كار كردن» شكل جديد« یادگیري»واقع، 
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 شبكه 

  قلب عصراطالعات، شبكه است كه اطالعات

مشكل . كند را سريع و درزمان وقوع، آماده مي

 ،بزرگ در اين زمينه، سرعت انتقال است

و  كافي نيستارتباط سرعت انتقال كنوني براي 

بايد با استفاده ازتکنولوژی اطالعات و  

ارتباطات به صورت ديجيتالی والکترونيک بهم 

  .متصل شد
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 شبكة اینترنت

   

    شبكة اينترنت و اطالعات مربوط به آن، به

آوريهاي مخابراتي ، نسبت به ساير  همراه فن

شبكه ودنكن آوريها، با شتاب زيادتري رشد مي فن

به صورت يك سيستم عصبي جهاني  كامپيوتري

 . شود تكميل مي
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 اتفاق نظرالكترونیكي

   هاي اختصاصي سياسي، در حال دستيابي  مرزبندي

باشند كه اين موضوع  به يك اتفاق نظرالكترونيكي مي

اينترنت نسبت . براي قدرتهاي سنتي، ناشناخته است

آوريهاي ديگر، متعهد شده است كه براي كلية  به فن

، دستيابي يكساني را فراهم (فقير و ثروتمند)افراد 

 .نمايد و استفاده از آن را هر چه بيشتر آسان نمايد
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 پارادایم جدید

  اي از  در هر پارادايم جديد، يك درونداد خاص، يا مجموعه

در آن پارادايم  عامل كلیديتوان به عنوان  دروندادها را مي

هاي نسبي و  توصيف كرد كه مشخصة آن، كاهش هزينه

 .دسترسي همگاني است

   توان به عنوان گذار از تغيير پارادايم در عصر حاضر را مي  

 به « دروندادهاي ارزان انرژي»تكنولوژي عمدتاً مبتني بر

كه از پيشرفت حاصل از « دروندادهاي ارزان اطالعاتي »   

به دست آمده  و کامپيوتر مخابرات ،تكنولوژي ميكروالكترونيك

 . در نظر گرفت( ICT)است 
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 خام تكنولوژي اطالعات ، مادة 

كرد اما  روي تكنولوژي عمل مي اطالعاتدر گذشته،      

تأثير و كنند روي اطالعات عمل مي تكنولوژیهااينك 

 .  است شدهفراگير تكنولوژيهاي جديد

تمامي جدايی ناپذيراز آنجا كه اطالعات، جزء     

هاي حيات فردي و  فعاليتهاي بشري است، همة فرايند

توسط تكنولوژي جديد شكل داده  به طور مستقيمجمعي 

 .شود مي
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 انعطاف اطالعاتی

  با استفاده از تكنولوژيهاي اطالعاتي درانواع  ، شبكه

 . است ها تحقق عيني پيدا كرده  سازمانها و فرايند

پذيري  تكنولوژي اطالعات به انعطاف از آنجايی که

پذير هستند، بلكه  نه تنها فرايندها برگشت ،متكي است

توان با آرايش مجدد  سازمانها و نهادها را نيز مي

 .اصالح كرد و حتي به طور اساسي تغيير داد
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 مرزهاي قدرت اطالعاتي

ارتباطي جديد، زمان و مكان را كه های سيستم      

كنند  هاي بنيادين زندگي بشر هستند، دگرگون مي جنبه

مناطق از معناي فرهنگي، تاريخي و جغرافيايي خود 

هاي كاركردي يا كوالژهاي  شوند و در شبكه تهي مي

را كه  «فضاي جریانها»و جای می گيرندتصويري 

و اين  كنند ايجاد مي شوند مي«فضاي مكانها »جايگزين

 .قدرت اطالعات است که مرز ها را در می نوردد
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 فرهنگ مجازي

  گذشته، حال و آينده را  ،در سيستم ارتباطي نوين

ريزي كرد كه در يك پيام با  اي برنامه توان به گونه مي

 .ديگر زمان معنايي نداردو يكديگر مرتبط شوند

«بنيانهاي فرهنگ « زمان زمان بي»و « فضاي جريانها

جديد هستند كه عالوه بر اينكه تنوع سيستمهاي بازرا در 

 «فرهنگ مجازي»و رود گيرد، از آن فراتر مي برمي

   .گيرد صورتي عيني به خود مي
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 ریخت اجتماعي جدید، ها شبكه

تحت تأثیر تكنولوژي اطالعات،  ،بررسي ساختارهاي نوظهور      
   :سازد اي فراگیر رهنمون مي ما را به نتیجه

    به عنوان روندي تاريخي، كاركردها و فرايندهاي
مسلط در عصر اطالعات هر روز بيش از پيش 

ها ريخت  شبكه. يابند ها سازمان مي پيرامون شبكه
گسترش دهند و  اجتماعي جديد جوامع ما را تشكيل مي

، تغييرات چشمگيري در عمليات و نتايج  اي منطق شبكه
قدرت و فرهنگ  ارتباطات و فرايندهاي توليد، تجربه،

 .  كند ايجاد مي
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 پیوند نوین

هاي  با تحوالت سريع در كاربرد تكنولوژي اطالعات، شكل      
                                          .  ه اندظاهر شد یجديد سازمان

.  دهند خبر مي «تلفيق تازه»اين شكلهاي سازماني از نوعي 
تلفيقي ميان گروهها و واحدهاي پراكنده كه به مدد تكنولوژي 

و سازمان به نوعی پيوند خورده اند  اطالعات وارتباطات
  .اند جديدي را بوجود آورده

اي از سازمانهاي جديد هستند كه در  نمونه سازمانهاي مجازي      
اي است كه ديگر  آنها پيچيدگي، وسعت و حجم عمليات به گونه

توان آنها را به صورت سازمانهاي متمركز و واحد اداره  نمي
  .كرد
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  در سازمان های نوین اتحاد و اتفاق

   در مجموعة سازمانهايي كه با هم سازمان مجازي را

دهند، هر سازمان، اثربخشي خود را در  تشكيل مي

آورد و آنچه به آنها  ارتباط با سازمانهاي ديگر بدست مي

 .است « اتحاد و اتفاق»بخشد، همين  معني مي

   شود تا ضمن كوچك نگه  در اين ساختار، سعي مي

داشتن واحدهاي سازماني از مزاياي سازمانهاي بزرگ 

 .  شود وگسترده نيز در تأمين هدفهاي سازماني استفاده
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 اي از واحدهاي مستقل شبكه

   يک مجموعه متکی بهICT اي ازواحدهاي  شبكه

مستقل است كه با استفاده از تكنولوژي ارتباطات و 

اين شبكه . اند اطالعات، امكان همكاري پيدا كرده

، نيازهای کارکنان به پويايي بازار گويیبراي پاسخ

   انعطافوترجيحات مشتريان وگيرندگان پيام دارای 

   .پذيری زيادی است



22 

 ویژگی تشکالت شبکه ای و مجازی

   تشکيالت مرتبط به هم و مجازی در اصل  

است كه در آن مرزهاي افقي  اي اجتماعي شبكه

، گروه اند و شامل افراد و عمودي برداشته شده

سازمانهاي پراكنده از لحاظ  ها، بخش ها و

 ، ولی متصل و مرتبط به يکديگر جغرافيايي

 .  است
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 نقش های گوناگون

 

    در اين دنيای جديد و متصل، کشورها يا

و يا  تولید کننده و توزیع کننده اطالعات

 .هستند مصرف کننده

کسانی که در اين ميان نقش جدی نداشته     

 . باشند،حاشيه نشين خواهند بود


