
1 

   ارتباطات چيست؟

بي گمان هر يك از ما به تناسب شخصيت و تجارب خود به •

اين سؤال پاسخ مي دهيم؛ ولي به طور خالصه مي توان 

 :  گفت

معني و تبادل پيام يا تسهيم و  تداعیيعني  ،ارتباطات»•

قسمت كردن و در وعمومي كردن تجارب خودبا ديگران 

   .«است معرض آنان قرار دادن
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 ارتباط چگونه برقرار ميشود؟
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 ويژگيهاي ارتباطات

 :ويژگيهاي ارتباطات را مي توان به شرح زير دانست •

 ،از خود و تصويري كه از خود داريم آغاز مي شود•

                          ،سر و كار دارد نماد هابا كد، رمز و  •
 .(مبتني بر رمزگذاري و رمزگشايي است)

 ،يك فرايند است •

 ،دو طرفه است •

 ،مي تواند ارادي يا غيرارادي باشد •

                                            ،انواع و اقسامي دارد •
 . ...(و  كالمي ـ غيركالمي)

 ،نظام مند است •

 ،است دار هدف •
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 ارتباطات يك فرايند است

 
 گيرنده

 

 

 رمزگشايي

 

 مجراي
 پيـام

 

 پيـام
 

 رمزگذاري 
 

 فرستنده 
 (كنشگر)

 پارازيت

  حلقة بازخور

 مدل فرايند ارتباطات
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 .... هدفمند،ارتباطات    

 از آنجا كه ارتباطات آدمي هدفمند است        

 :از ت استعبار از برقراري ارتباط مقصود 

 تبادل اطالعات•

 

 اثرگذاري•

  

 لذت بردن •

 

 ...(حس تعلق، حس دوست داشتن و )ارضاء نيازهاي اجتماعي •
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   :ارتباطات انسانها با يكديگر مبتني بر سه تصوير است

 تصوير از خود؛•

 تصوير از طرف مقابل؛ •

 تصوير از اينكه طرف مقابل او را چگونه مي بيند؛ •

ديگران نيز براساس اين سه تصوير با ما ارتباط برقرار      
د، بنابراين ارتباطات انساني مبتني بر اين شش نمي كن

تصوير است كه هر يك از اينها نيز مي تواند مطابق با 
 .  واقعيت، كوچكتر يا بزرگتر از آن باشد

اثربخشي  با واقعيت از عدم تطابق هر يك از اين تصويرها     
  .ارتباطات مي كاهد 
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   ارتباط با ديگران

را شكل  نسبت به آنان مفروضات ما در ارتباط با ديگران نگرش ما   

 .  مي سازد مي دهد ونگرش ما نيز چگونگي رفتارهاي ما را مشخص

 :  كنشها يا رفتارهايمان  ما در ارتباط با ديگران بايد بدانيم كه   

 ؛( خواسته يا ناخواسته)هدفدار است  •

 با انتخاب وسيله همراه است ؛ •

 بر مفروضات است ؛ مبتني  •

 همراه با عواطف و احساسات است ؛ •

 مبتني بر ارزشها و آرمانهاست ؛ •

 در موقعيتهاي مختلف صورت مي گيرد  ؛ •

 مبتني بر شيوه هاي خاصي از كسب آگاهي از طرف مقابل است؛ •
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   عوامل مؤثر در ارتباطات با ديگران

 ( حمايتگرانه و مثبت نگري جو ) فضای ارتباط•

 گوش دادن مؤثر•

    حالتهاي شخصيت•

 توجه به بازخورخودگشايي و •
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 بازخور ارزش

 ارزش اطالعاتي دارد؛•

  

 موجب توسعة شخصيت مي شود؛•

  

 به تقويت برخي رفتارها و تضعيف برخي ديگر مي انجامد؛•

 

   عامل نفوذ و اثرگذاري بر ديگران است؛•
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 بازخور مؤثر ويژگی های

 بايد بموقع باشد؛ •

 

 با عبارات مثبت و همراه با ايجاد احساس امنيت باشد؛•

  

 بايد از سوي طرف مقابل درك شود؛•

  

فرد به طور مستقيم مورد خطاب قرار  ،در موارد بازخور منفي•

   نگيرد؛
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   حالتهاي شخصيت

 

 

 
 شخصيت هر فرد مجموعه اي از الگوهاي رفتاري است

.كه در طي زمان شكل گرفته و به صورت عادت درآمده است   

اين شخصيت در سازمان تجلی دارد و الگوی ارتباطی را شکل    

.می دهد  
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  عصر دانشارتباط،سازمان و

اقخصاد جديد  ً بريم در حال حاضر، در عصر دانص بسر مي 

 .  داد ً سخد دانصارحباط برای عبارث اسج از 

مٌاد كليدي ايجاد سرمايو را فراىم كرده ً پايت قدرث  دانص ، 

 . فردي ً سازماني اسج

ىر سو يا چيار سال دًبرابر  درسازمان اطالعاث مٌجٌد 

 . ميطٌد

حرين  بو عنٌان باارزش (Brain power) قدرث فكري 

 . ضٌد دارايي سازمانيا حلقي مي
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 وضعيت رقابتي

، فرايند  نٌآًري  بو دانص،  ىا بطٌر فساينده سازمان•

كار، ميارحياي مديريج، حكنٌلٌژييا ً اطالعاحي 

 .  ضٌند كنندگان ًابسخو مي درباره مطخريان ً عرضو

كنندة ًضعيج رقابخي در  اين دانص، حعيين•

 بازار اسج
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 مهمترين منبع سازمانها

در حال حاضر، بزرگترين چالش مديران، عالوه بر ايجاد •

دانش، به عنوان . سرماية هوشي، توزيع مجدد آن است

مهمترين منبع سازمانها، توجه مديران را به خود جلب كرده 

دانش، براي ارتقاء قابليت كاركنان، بهبود كاالها و . است

هر منبعي، با . خدمات و ايجاد عملكرد باالتر، الزم است

شود، اما دانش، هر چه  استفاده شدن، مستهلك و منسوخ مي

 . شود تر مي بيشتر به كار رود، افزايش مييابد و غني
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  چالشهاي تغيير محيط كار

در عصر معاصر، چهار نيرو در تغيير محيط كار مؤثر •

 : بوده است

 .تكنولوژي اطالعات و سازمان اطالعاتي•

 .  اندازه و ساختار سازماني •

 . جنبش مديريت كيفيت جامع •

 تنوع و جابجايي نيروي كار•
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  تكنولوژي اطالعات

ثانيه،  30تواند براي  جهان پيشرفته نمي:  گويد تافلر مي•

در عصر حاضر، . بدون تكنولوژي اطالعاتي اداره شود

          . پيشرفت تكنولوژيكي بسيار سريع شده است 

هاي كار  كاربرد تكنولوژي اطالعات در كسب و كار، شيوه

كاربرد هوش مصنوعي، زياد شده و . راتغيير داده است

در اين دوره، يادگيري، . پويايي مشاغل را زياد كرده است

شكل « يادگيري»وري است و در واقع،  قلب فعاليت و بهره

 .است« كار كردن»جديد 
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 شبكه 

قلب عصر اطالعات، شبكه است كه اطالعات را •

مشكل بزرگ . كند سريع و در زمان وقوع، آماده مي

كاربران دهة . در اين زمينه، سرعت انتقال است

و رنگي ارسال ، کيفی آينده، تصاوير سه بعدي 

از اين رو، سرعت انتقال كنوني براي . خواهند كرد

  .و بايد شبکه شود تصاوير مذكور، كافي نيست
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 شبكة اينترنت

شبكة اينترنت و اطالعات مربوط به آن، به همراه •

آوريها، با شتاب  آوريهاي مخابراتي ، نسبت به ساير فن فن

شبكه كامپيوتري، در آينده به صورت . كند زيادتري رشد مي

 . شود يك سيستم عصبي جهاني تكميل مي

هاي اختصاصي سياسي، در حال دستيابي به يك  مرزبندي•

باشند كه اين موضوع براي  اتفاق نظر الكترونيكي مي

اينترنت نسبت به . قدرتهاي سنتي، ناشناخته است

فقير )آوريهاي ديگر، متعهد شده است كه براي كلية افراد  فن

، دستيابي يكساني را فراهم نمايد و استفاده از آن (و ثروتمند

 .را هر چه بيشتر آسان نمايد
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  حاضر روند كلي تغييرات در قرن

 گذر از جامعة صنعتي به جامعة اطالعاتي •

 آوري پيشرفته به تكنولوژي فوق مدرن  گذر از فن•

 گذر از دموكراسي نمايندگي به دموكراسي مشاركتي •

 اي  گذر از ساختارهاي سلسله مراتبي به ساختارهاي شبكه•

 «  انتخابهاي چندگانه»به « اين يا آن»تغيير روند •

 گذر از اقتصاد ملي وكشوري به اقتصاد جهاني•
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 .....ادامه 

 گذر از كوتاه مدت نگري به بلندمدت نگري •

 گذر از تمركزگرايي به تمركززدايي •

 هاي نهادي به خوداتكايي  گذر از حمايت•

 گذر از سرمايه فيزيكي به سرماية دانشي •

،                          بندي كشورها از  تغيير دسته•

  جنوب/ به شمال ،شرق / غرب
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 چالشهاي مديران براي قرن  

 
آميز است و در معرض  جهان اقتصاد، همچنان رقابت•

دگرگوني خواهد بود،  زيرا دانش مربوط به آن، به لحاظ 
كند و اطالعات مورد  طبيعت و محتوا، پيوسته تغيير مي

 .  شود نياز كسب و كار، به سرعت متحول مي

سازمان، همواره نيازمند كسب اطالعات دربارة رويدادها و •
كسب اطالعات درمورد كساني بجز . شرايط محيط است

مشتريان، تكنولوژيهايي جز آنچه در حال حاضر در 
روند،  رقباي كنوني و بازارهايي كه در  سازمان به كار مي

حال حاضر در اختيار نيستند، اين اطالعات، در موارد 
  مشابه هم بايد كسب شود
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 ....چالشها، ادامه 

در كشورهاي پيشرفته، شمار روزافزوني از نيروي كار •

گيرد، شامل  ارزشي و آن بخشي كه بيشترين دستمزد را مي

كساني خواهد بود كه نميتوان به معناي سنتي كلمه، آنها را 

توان آنان را كاركنان  در بسياري از موارد، نمي. اداره كرد

كنند، بلكه بايد آنها  سازمانهايي دانست كه براي آن كار مي

 پيمانكاران، كارشناسان، مشاوران و شركاي سازمانرا 

شمار روزافزوني از اين افراد، خودشان را به . قلمداد كرد

كنند، نه به واسطة  واسطة دانشي كه دارند، متمايز مي

 .  گيرند سازماني كه از آن پول مي
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  تكنولوژي اطالعات

 طي جنگ جهاني دوم و بعد از آن پيشرفتهاي 

كامپيوتر قابل . تكنولوژيك عمده در صنعت رخ داد

ريزي و ترانزيستور، منشاء ميكروالكترونيك   برنامه

اطالعات در قرن  کیو هستة حقيقي انقالب تكنولوژي

بود كه تكنولوژيهاي  1970اما در دهة . بيستم بود

  و جديد اطالعاتي در سطحي گسترده، انتشار يافتند

در واقع، سه . در پارادايمي جديد گرد هم آمدند

، اين كامپيوتر و مخابرات اطالعات،عرصة مهم 

  . تحوالت را شكل دادند
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 پارادايم جديد

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

توان به عنوان عامل كليدي در آن پارادايم  دروندادها را مي

هاي نسبي و  توصيف كرد كه مشخصة آن، كاهش هزينه

تغيير پارادايم در عصر حاضر را . دسترسي همگاني است

گذار از تكنولوژي عمدتاً مبتني بر »توان به عنوان  مي

تكنولوژي به طور عمده »به « دروندادهاي ارزان انرژي

كه از پيشرفت « متكي به دروندادهاي ارزان اطالعاتي

حاصل از تكنولوژي ميكروالكترونيك و مخابرات به دست 

 . آمده است در نظر گرفت
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 خام تكنولوژي اطالعات ، مادة 

 

كرد اما  عمل مي تكنولوژيروي  اطالعاتدر گذشته، •

تأثير و كنند عمل مي اطالعاتروي  تكنولوژيهااينك 

 .  تكنولوژيهاي جديد، فراگير است

از آنجا كه اطالعات، جزء الينفك تمامي فعاليتهاي •

هاي حيات فردي و جمعي  بشري است، همة فراينده

توسط تكنولوژي جديد شكل داده  به طور مستقيم

 .شود مي
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 انعطاف اطالعاتی

با استفاده از تكنولوژيهاي اطالعاتي در انواع  ، شبكه•

.   است ها، تحقق عيني پيدا كرده  سازمانها و فرايند

 .  پذيري متكي است  تكنولوژي اطالعات به انعطاف

پذير هستند، بلكه سازمانها و  نه تنها فرايندها برگشت

توان با آرايش مجدد اجراي آنها،  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 جريانها” و جای می گيرندتصويري 

و اين  كنند شوند، ايجاد مي مي فضاي مكانهاجايگزين 

 .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

 . يكديگر مرتبط شوند

 .ديگر زمان معنايي ندارد•

بنيانهاي « زمان زمان بي»و « فضاي جريانها»•
  فرهنگ جديد هستند كه عالوه بر اينكه تنوع 

 رود گيرد، از آن فراتر مي سيستمهاي بازرا در برمي
   .گيرد صورتي عيني به خود مي ،فرهنگ مجازيو



30 

  !ريخت اجتماعي جديد، ها شبكه

تحت تأثير تكنولوژي  ،بررسي ساختارهاي نوظهور•
   :سازد اي فراگير رهنمون مي اطالعات، ما را به نتيجه

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
دهند و  اجتماعي جديد جوامع ما را تشكيل مي

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

 .  كند فرهنگ ايجاد مي
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 سازمان مجازي

هاي  با تحوالت سريع در كاربرد تكنولوژي اطالعات، شكل   
اين شكلهاي سازماني از نوعي . جديد سازمان ظاهر شدند

تلفيقي ميان گروهها و واحدهاي . دهند تلفيق تازه خبر مي
به نوعی  پراكنده كه به مدد تكنولوژي اطالعات و ارتباطات

  .اند و سازمان جديدي را بوجود آوردهپيوند خورده اند 

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

توان آنها را به صورت سازمانهاي متمركز و  ديگر نمي
  .واحد اداره كرد
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  در سازمان های مجازی 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  ارتباط با سازمانهاي ديگر بدست مي

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

شود تا ضمن كوچك نگه  در اين ساختار، سعي مي •

داشتن واحدهاي سازماني از مزاياي سازمانهاي 

بزرگ وگسترده نيز در تأمين هدفهاي سازماني 

 . شود استفاده
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  تعريف سازمان مجازي
 

 سازمان مجازي يك شبكة موقتي از واحدهاي مستقل است -•

ها و بازارهاي  كه براي اشتراك در مهارتها، هزينه
از طريق تكنولوژي اطالعات به يكديگر متصل  يكديگر،

يك سازمان مجازي تنها يك نام تجاري است، كه . اند شده
 .  ممكن است حتي دفتر دائمي نيز نداشته باشد

اين سازمانها واگذاركنندة عمليات به خارج از سازمان هستند و •
به عنوان تنها وظيفة سازمان  «هماهنگي بين طرفهاي تجاري»

  .شود مجازي تلقي مي
• (Scott M., 1999) 
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 اي از واحدهاي مستقل شبكه

اي از واحدهاي مستقل است  يك سازمان مجازي شبكه•

كه با استفاده از تكنولوژي ارتباطات و اطالعات، 

اين شبكه براي پاسخ به . اند امكان همكاري پيدا كرده

پذيري بااليي  پويايي بازار بوجود آمده و انعطاف

اي اجتماعي است كه در آن مرزهاي افقي  شبكه. دارد

اند و شامل افراد و سازمانهاي  و عمودي برداشته شده

 .  پراكنده از لحاظ جغرافيايي است
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 استقالل زماني و مكاني

تكنولوژي اطالعات يكي از مهمترين عوامل براي •

 . ايجاد استقالل از زمان و مكان است

بنابراين سازمان مجازي، شكلي نهادينه شده از  •

با  ها براي توسعة محصوالت و خدمات توانايي

 . استقالل زماني و مكاني بيشتر نسبت به رقبا است
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 كامپيوتر اپل و تويوتا :ها نمونه

هاي اصلي خود تأكيد  اين سازمانها صرفاً بر توانايي•

 «مزيت رقابتي»دارند، يعني همان چيزي كه به آنها 

 . دهد مي

بر طراحي، بازاريابي و توزيع تاكيد  اپلمثالً  •

بر طراحي، مونتاژ و بازاريابي  تويوتاكند،  مي

كند و بقيه كارها را به سازمانهاي ديگر  تمركز مي

  .كند واگذار مي
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 پيام آخر

در دنيای امروز، ارتباطات و اطالعات حرف نخست •

را می زنند واطالعات از سرمايه های اصلی 

 سازمان ها وجوامع محسوب می شود،

پس، تالش کنيم که در جريان فرامرزی توليد وتبادل •

 !اطالعات فقط حاشيه نشين و مصرف کننده نباشيم
•                                                          


