
 روابط عمومي در عصر دانش

  مقدمه

در دنيايي كه عصر اطالعات وارتباطات نام گرفته است گردش اطالعات و چرخه ارتباطات در هر سازمان در ابعاد گوناگون درون 

  سازماني و برون سازماني كليد موفقيت مديران است.

ر يك سازمان بر اساس اصول علمي و كاربردي نيازمند برنامه ريزي دقيق ومتناسب با نيازها و فرايند هاي عملكردي هر ارتباطات د

سازمان است ودر اين ميان ايجاد ساختارتشكيالتي مناسب كه بتواند چرخه ارتباطي را بگونه اي سامان دهي نمايد كه اهداف سازماني 

از سوي مديران را تحقق بخشد از اولويت هاي اساسي و ضروري نرين بنيان هاي سازماني است و راهبردهاي عملكردي اتخاذ شده 

.  

در اين ميان روابط عمومي به معناي علمي آن به عنوان واحدي كه بتواند فرايند هاي ارتباطي درون سازماني و برون سازماني را 

  ط پيراموني باشد از جايگاه ويژه اي برخوردار است.سامان دهي نمايد و پل ارتباطي قوي بين اجزاء سازمان و محي

 

  اهداف روابط عمومی

روابط عمومی در سازمان های امروزی دارای اهداف بلند و متنوع است، مهم ترين اهداف روابط عمومی در سازمان های عصر 

  دانش عبارتند از :

  مان پيرامون سياست ها ، استراتژيها و عملكرد ها.الف :ايجاد بسترهاي مناسب براي گردش اطالعات در درون وبرون ساز

  ب: ايجاد شرايط ازتباطي جديد براي برقراري ارتباط دوسويه و تعاملي ميان مديران سازمان با مخاطبان درون و برون سازماني .

  ج: ايجاد ساختارهاي مناسب به منظور اطالع رساني صحيح وبهنگام.

  ب بازخورهاي الزم پيرامون عملكرد سازمان.د: ايجاد بسترهاي مناسب براي كس

  ه: ايجاد بستر مناسب براي برقراي ارتباط با رسانه ها به منظور ارتباط گستره با افكار عمومي.

و: ايجاد همدلي و همنوايي ميان كاركنان در پيشبرد اهداف سازماني از طريق اطالع رساني واموزش هاي غيرحضوري و مكاتبه 

  اي.

 

  ی روابط عمومیكاركردها

در عصر حاضر، نقش روابط عمومي از نگاه علمي با آنچه در عرف سازمانها ی سنتی جاري است، بسيار متفاوت است. بر اين 

  اساس، مهمترين كاردكرهاي علمي و مطلوب براي يك روابط عمومي به شرح زير است:

  الف: كاركرد هدايتي

تبيين راهبردهاي ارتباطي درون و برون سازماني بر اساس اهداف و استراتزي هاي كالن سازماني و شناسايي چالش ها ومشكالت  -

  مسيرحرکت سازمان.

  تهيه و تنظيم ساختارهاي ارتباطي الزم به منظور حل مشكالت. -

  ط با مخاطبان درون و برون سازمان .ارايه مشاوره هاي كارشناسي و دقيق به مديران ارشد در برقراي ارتبا -

ايجاد بسترمناسب اطالع رساني به كاركنان به منظور جلوگيري از شكل گيري گروه هاي مزاحم در ارتباطات سازماني و ايجاد  -

  فضاي شفاف عملكردي.

  آموزش رفتارسازماني مناسب به كاركنان از طريق تبليغ واطالع رساني مناسب. -

  مومي از طريق انتشار اخبار واطالعات الزم پيرامون عملكرد سازمان.هدايت افكار ع -

  ارتقاء فرهنگ سازماني از طريق فعاليت هاي فرهنگي وفوق برنامه اي براي كاركنان و خانواده هاي آنان -

  شناسايي خالء هاي ارتباطي ميان بخش هاي مختلف سازمان وارايه راه حل براي آن -

  از طريق اطالع رساني به موقع وجلوگيري از بروز شايعات در درون سازمان. شفاف سازي سازماني -

اعتماد سازي گسترده با جلب توجه مخاطبان به تالش ها و كوشش هاي كاركنان از طريق برنامه هاي مناسب تبليغي درون وبرون  -

  سازماني.

 

  ب: كاركرد نظارتي

  اوري اطالعات به منظور حسن انجام كار ونظام پيشنهادات. نظارت بر حسن اجراي عملكردهاي هدايتي و جمع -

  كسب بازخور از مخاطبان پيرامون عملكرد سازمان به منظوربهبود و اصالح روش ها . -



  برگزاري جلسات و نشست هاي پرسش و پاسخ درون سازماني به منظور ارزيابي و سنجش عملكردها . -

  يافت اطالعات وشكايات از سوي افراد و يا دستگاههاي مختلف .ايجاد فضاي رسانه يي مناسب براي در -

  جمع اوري اطالعات عملكردي سازمان جهت تهيه و تنظيم مناسب براي ارايه به افكار عمومي. -

 

  ج: كاركرد ارتباطي

  ايجاد روابط نزديك با رسانه ها براي پوشش گسترده فعاليت سازمان. -

  روي اينترنت با دو كاركرداطالع رسانی و برقراري تعامل دوسويه با افكار عمومي.ايجاد سايت اطالع رساني بر  -

  جستجو و جمع آوراطالعات پيرامون عملكرد سازما نهاي مشابه در ديگر كشورها جهت استفاده مناسب در سازمان. -

  برگزاري نشست هاي خبري با اصحاب رسانه ها جهت برقراري ارتباط نزديكتر با مردم. -

  برقراري ارتباط با روابط عمومي هاي دستگاههاي مختلف براي استفاده از تجارب انان. -

  اتخاد روش هاي مختلف براي تسهيل روابط سازماني در بخش هاي مختلف. -

  ايجاد بسترهاي ارتباطي جديد براي الگو سازي مناسب در تشويق همكاران براي تالش وكوشش بيشتر در بخش هاي مختلف. -

  چرا روابط عمومی اهميت دارد ؟

  روابط عمومی به دليل تاثير بر عوامل زير از اهميت برخوردار است :

  توسعه اجتماعی در جامعه• 

  حمايت عملياتی از سازمان• 

  برتری بخشی به سازمان نسبت به رقبا• 

  ايجاد جذابيت حرفه ای وعضوگيری برای سازمان• 

دنيای پر از تغيير و تحول امروزی که سازمان ها با چالش های گوناگونی دست به گريبان روشن است که روابط عمومی در 

هستند،کاری حرفه ای و دانشی است.از اين روشناخت چالش های مديريت و برنامه ريری برای تبديل تهديد ها به فرصت های حرفه 

  ای از اولويت های کارگزاران روابط عمومی است.

 

  چالشهاي عصر دانش

بريم و اقتصاد جديد عبارت است از داد و ستد دانش، دانش مواد كليدي ايجاد سرمايه را در حال حاضر، در عصر دانش بسر مي

  فراهم كرده و پاية قدرت فردي و سازماني است.

ترين دارايي سازمانها تلقي به عنوان باارزش (Brain powerاطالعات موجود، هر سه يا چهار سال دوبرابر ميشود. قدرت فكري )

كنندگان نوآوري، مهارتهاي مديريت، تكنولوژيها و اطالعاتي درباره مشتريان و عرضهبه دانش، ها بطور فزايندهشود و سازمانمي

كنندة وضعيت رقابتي در بازار است. در حال حاضر، بزرگترين چالش مديران، عالوه بر ايجاد ش، تعيينشوند. اين دانوابسته مي

سرماية هوشي، توزيع مجدد آن است. دانش، به عنوان مهمترين منبع سازمانها، توجه مديران را به خود جلب كرده است. دانش، براي 

يجاد عملكرد باالتر، الزم است. هر منبعي، با استفاده شدن، مستهلك و منسوخ ارتقاء قابليت كاركنان، بهبود كاالها و خدمات و ا

  شود.تر ميشود، اما دانش، هر چه بيشتر به كار رود، افزايش مييابد و غنيمي

فت ثانيه، بدون تكنولوژي اطالعاتي اداره شود. در عصر حاضر، پيشر 30تواند براي گويد : جهان پيشرفته نميالوين تافلر مي

هاي كار راتغيير داده است. كاربرد هوش تكنولوژيكي بسيار سريع شده است . كاربرد تكنولوژي اطالعات در كسب و كار، شيوه

وري است و در واقع، مصنوعي، زياد شده و پويايي مشاغل را زياد كرده است. در اين دوره، يادگيري، قلب فعاليت و بهره

  ت.اس« كار كردن»شكل جديد « يادگيري»

كند. مشكل بزرگ در اين زمينه، سرعت انتقال قلب عصر اطالعات، شبكه است كه اطالعات را سريع و در زمان وقوع، آماده مي

  است. از اين رو، سرعت انتقال كنوني براي جا به جايی اطالعات مهم ترين عرصه رقابت سازمن هاست.

كند. آوريها، با شتاب زيادتري رشد ميريهاي مخابراتي ، نسبت به ساير فنآوشبكة اينترنت و اطالعات مربوط به آن، به همراه فن

شبكه كامپيوتري، به صورت يك سيستم عصبي جهاني تكميل شده است و روابط عمومی الکترونيک می تواند به عنوان مزيت 

  سازمان ها درعرصه رقابت ها تلقی گردد.

باشند و اينترنت نسبت به ي، در حال دستيابي به يك اتفاق نظر الكترونيكي ميهاي اختصاصي سياسشايد ديگر بتوان گفت مرزبندي

آوريهاي ديگر، متعهد شده است كه براي كلية افراد )فقير و ثروتمند(، دستيابي يكساني را فراهم نمايد و استفاده از آن را هر چه فن

  بيشتر آسان نمايد.

ن واقعيت پي ميبرند كه منبع كليدي كسب و كار، سرمايه و تجهيزات نيست، بلكه در عصر دانش، بتدريج سازمانهاي بيشتري به اي



هاي ها است که مزيت محسوب می شود. با اين ديد، سازمانها به تجديد ساختار، ايجاد سازمانهاي يكپارچه، شبكهدانش، اطالعات وايده

  جهاني و سازمان مركزي كوچكتر روي مي آورند.

غيرمتمركز شدن، يكپارچه شدن و منعطف شدن در حال تغيير است. ها به سوي مجازي شدن، كوچك شدن،در كل، ساختار سازمان

  سرعت تغيير ساختار سازماني، مهندسي مجدد فرايندها و استفاده از تغييرسازماني به عنوان ابزار يادگيري، در حال افزايش است.

زيرا دانش مربوط به آن، به لحاظ  و در معرض دگرگوني خواهد بود، آميز استفراموش نكنيم كه جهان اقتصاد، همچنان رقابت

  شود.كند و اطالعات مورد نياز كسب و كار، به سرعت متحول ميطبيعت و محتوا، پيوسته تغيير مي

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

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

اين اطالعات، در موارد مشابه هم بايد كسب شود. فقط با اين مجموعه اطالعات، كسب و كار خواهد توانست منابع و دانش خود را 

هاي برخاسته از دگرگونيهاي ناگهاني درجهان اقتصاد و ماهيت يص دهد و خود را آمادة رويارويي با چالشبراي بيشترين فوايد تخص

هاي صحيح گردآوري و تحليل اطالعات بيروني، به طور روزافزون، چالش عمدة كسب و كار و و محتواي دانش كند. توسعة شيوه

  كارشناسان اطالعات و بخشهای ارتباطی سازمان هاست.

نش، منابع را متحرك خواهد كردو كاركنان علمي، برخالف كارگزاران توليد، مالك ابزارهاي توليد هستند. آنها، دانش خود را با دا

توانند آن را با خود ببرند. از سويي، نيازمنديهاي علمي سازمانها ، پيوسته در حال تغيير است. در كنند، بنابراين ميخويشتن جابجا مي

گيرد، شامل كساني هاي پيشرفته، شمار روزافزوني از نيروي كار ارزشي و آن بخشي كه بيشترين دستمزد را مينتيجه، در كشور

توان آنان را كاركنان سازمانهايي دانست كه خواهد بود كه نميتوان به معناي سنتي كلمه، آنها را اداره كرد. در بسياري از موارد، نمي

ها را پيمانكاران، كارشناسان، مشاوران و شركاي سازمان قلمداد كرد. شمار روزافزوني از اين كنند، بلكه بايد آنبراي آن كار مي

، مفهوم متعارف سازمان، دگرگون «نيروي كار پويا»كنند. به تبع اين افراد، خودشان را به واسطة دانشي كه دارند، متمايز مي

  شود.مي

از عدم اطمينان، در حال تغيير است. اين، به معني تغيير دايمي استراتژيهاي رقابتي محيط رقابتي با يك نرخ فزاينده و با سطح بااليي 

  است. در چنين محيطي، به يك روش پويا برای ايجاد ارتباط با محيط و جمع آوری ديدگاه ها نيازمند خواهيم بود.

فرايند متمركز تلقي نشود، بلكه جزئي از عقالنيت يابد كه ديگر به عنوان يك پويايي فورموله كردن و اجراي استراتژي وقتي تحقق مي

كننده، در امتداد يكديگر باشند و روند تمركززدايي در ارتباطی غير متمرکزباشد، به طوري كه استراتژيهاي عملياتي و حمايت

  باشد.ريزي سازمانها بيانگر اهميت روش پويا برنامه

رعت بيشتري نسبت به فرايند فورموله كردن و اجراي استراتژي دارد، اين خطر درپي استراتژي در سازمان، سدرحالي كه تغيير پي

اش را از دست بدهد و نتواند از منابع سازمان استفادة بهينه بعمل آورد. بنابراين، بايد وجود دارد كه سازمان، بخشي از قدرت رقابتي

اثبات باشد و حفظ قابليت انعطاف براي پاسخ به تغييرات و اي ميان تعيين جهت استراتژيك سازمان به شكلي كه جهت كلي بموازنه

پويايي رقابت، ايجاد نمود. اين امر را ميتوان تنها از طريق سطح باالي ارتباطات و هماهنگي در سازمان و در دسترس بودن 

باطات نياز است كه در آن ابزارهاي فورموله كردن و اجراي استراتژي تامين نمود. عالوه بر آن ، به ساختار و فرهنگي در ارت

  امري عادي تلقي شود، نه يك استثناء.« تغيير»

اين تحوالت، به همراه توسعة سريع تكنولوژي اطالعات و پيشرفت در امكانات ارتباطی سازمان را به سوي يكپارچگي هدايت می 

  ی متصل هستند.کند و در چنين محيطي، كاركنان دانشي و با مهارت باال به مشتريان و منابع راهبرد

 

  تأثير جهاني شدن بر سازمانها :

دامنه متنوع و طبيعت متحول محيط جهاني، دورة جديدي را براي سازمانها ايجاد كرده است. با انتقال از يك دوره به دورة ديگر، 

ست. مسائل ديگري كه در سازي، فقط يكي از نيازهاي خارجي و فشارهايي است كه مديريت با آن مواجه اشود كه جهانيمشاهده مي

  اين دوره، مديريت سازماني با آن مواجه است عبارتند از :

 

  ظهور منابع انساني به عنوان عامل حياتي موفقيت -

  هاي بالقوه انسانيمهار توانايي -

  ترمتشريان متقاضي -

  افزايش نمايي در نرخ تغيير -

  دلمشغولي براي مسائل زيست محيطي -

  ل و پردازش اطالعاتسرعت انتقا -



  بازتر شدن بازارها -

  سازي كسب و كارجهاني -

  اي ميان دولتهاهاي منطقههمكاري -

  كاربرد تكنولوژي -

  روندهاي جمعيتي -

  تغيير انتظارات -

  نگراني نسبت به ارزشها -

  تطبيق نيازهاي كاركنان و سازمان با يكديگر -

  ايجاد تنوع -

ی نشان می دهد که حلقه ارتباط با مشتری يکی از حلقه های پر اهميت زنجيره ارزش امروز سازمان قلمداد می اين نياز ها به خوب

  شود وعصر مشتری آغاز شده است.

 

  عصر مشتري :

كنند. براي كار در سطح نامند. در اين دوره، مشتريان، انتخاب خود را اعمال ميدوره نوين را عصر مشتري )مخاطب( هم مي

المللي، ارزش اي يا بينخواهند با رفع نياز از بازار منطقهجهاني، هر سازمان بايد سعي كند در چيز معيني، بهترين باشد. مشتريان مي

كنند. ها را انتخاب مي، آنان بهترين«توليدكنندگان كالس جهاني»كنند. با توجه به دسترسي مشتري به همة  افزودة بيشتري را كسب

بنابراين نقش و تأثير مشتري و مخاطب، بسيار جدي است و بايد براي تأمين نياز او )بويژه نيازهاي اطالعاتي مشتري( تالش كرد و 

  ديل است.روابط عمومی در اين مسير دارای نقشی بی ب

  تامين نياز مخاطب :

  براي اطمينان از تامين نياز مشتري، بايد به سئواالت زير پاسخ داده شود:

  چه كسي در سازمان مسئول مشتري و رضايت مخاطب است؟ -

  هايي همة كاركنان پاسخگوي مشتري هستند؟در چه زمينه -

  كند؟چه كسي در سازمان براي مشتري ارزش ايجاد مي -

  تا چه اندازه منابع و زمان به مشتري اختصاص داده شده است؟ -

  آيا كاركنان انگيزة الزم براي تامين نيازهاي مشتري را دارند؟ -

كنند، براي شود، مخاطبان براي تامين نيازهاي اطالعاتي خود به سازمانهاي ديگر رجوع ميدر يك سازمان ، هنگامي كه احساس مي

 در سطح وسيعی فعاليت نمود و تكنولوژي ارتباطی خود را به شبكة يكپارچه، ارتقاء داد. با اين تغيير، حفظ اين مخاطبان، بايد

نسبي خواهند  دهند و قادر به رقابتپذيري خود را براي پاسخ به نيازهاي مخاطبان در سراسر جهان، افزايش ميسازمانها، انعطاف

  بود.

 

  تكنولوژي اطالعات

اي از نوآوريهاي فني، سازماني و اقتصادي، مجموعه –پارادايم فني »گويد : در مورد تكنولوژي اطالعات مي« كريستوفر فريمن»

مديريتي به هم پيوسته است كه مزاياي آن را بايد نه تنها در طيف جديد محصوالت و سيستمها، بلكه مهمتر از همه در ديناميسم 

اي از دروندادها را در هر پارادايم جديد، يك درونداد خاص، يا مجموعه« توليد يافت.ساختار هزينة نسبي تمامي دروندادهاي احتمالي 

هاي نسبي و دسترسي همگاني است. تغيير توان به عنوان عامل كليدي در آن پارادايم توصيف كرد كه مشخصة آن، كاهش هزينهمي

تكنولوژي به »به « مبتني بر دروندادهاي ارزان انرژيگذار از تكنولوژي عمدتا  »توان به عنوان پارادايم در عصر حاضر را مي

كه از پيشرفت حاصل از تكنولوژي ميكروالكترونيك و مخابرات )« طور عمده متكي به دروندادهاي ارزان اطالعاتي ICT)  به دست

  :آمده است، در نظر گرفت. اين پارادايم ويژگيهايي دارد كه در اين بحث، اشارة مختصر به آن مفيد است 

كرد اما اينك تكنولوژيها روي اطالعات عمل خام تكنولوژي است. در گذشته، اطالعات روي تكنولوژي عمل مياطالعات ، مادة -

  كنند.مي

هاي حيات تأثير تكنولوژيهاي جديد، فراگير است. از آنجا كه اطالعات، جزء جدايی ناپذير تمامي فعاليتهاي بشري است، همة فراينده -

  شود.معي به طور مستقيم توسط رسانه و تکنولوژی ارتباطی جديد شكل داده ميفردي و ج

  ها، تحقق عيني پيدا كرده است.شبكه با استفاده از تكنولوژيهاي اطالعاتي در همة انواع سازمانها و فرايند -

توان با لكه سازمانها و نهادها را نيز ميپذير هستند، بپذيري متكي است . نه تنها فرايندها برگشتتكنولوژي اطالعات به انعطاف -



  آرايش مجدد اجراي آنها، اصالح كرد و حتي به طور اساسي تغيير داد.

همگرايي فزاينده تكنولوژيهاي خاص، در درون يك سيستم بسيار منسجم است كه در آن، مسيرهاي تكنولوژيك قديم و جديد غيرقابل  -

  شوند.تشخيص مي

شناسي، به وابستگي فزايندة دو جانبه ميان انقالبهاي اي فزاينده هم از نظر مادي و هم از لحاظ روشگونه همگرايي تكنولوژيك به

شود و مرزهاي قدرت اطالعاتي همچنان رو به گسترش است. در اين ميكروالكترونيك و مخابرات و ارتباطات و اطالعات منجر مي

  تی دو چندان پيدا می کند.ميان استفاده از اينترنت و شبکه های مجازی اهمي

 

  اينترنت

پذيري بيشتر براي پاسخ به نيازهاي مشتريان ، سازمانها را به استفاده بيشتر از اينترنت و سازي از يك سو و لزوم انعطافجهاني

  ورود به عرصة ارتباطات وتجارت الكترونيك ترغيب می نمايد.

رتباط كامپيوتري وابسته به آن، در ربع قرن گذشته، ساختار رسانة ای جديدي را در هاي اگيري و انتشار اينترنت و شبكهفرايند شكل

معماري شبكه، در فرهنگ كاربران شبكه و در الگوهاي واقعي ارتباطات شكل داد. معماري شبكه از لحاظ تكنولوژيك باز است و 

سازد و محدوديتهاي دولتي يا تجاري را كه در ذير ميهمواره چنين خواهد بود. اين امر دسترسي گستردة عموم به شبكه را امكان پ

دهد. باز بودن اين سيستم ناشي از فرايند مداوم نواوري و قابليت دسترسي آزاد سر راه اين دسترسي قرار دارند، بسيار كاهش مي

پذيري آنها در انعطاف هاي كامپيوتري داخل يا خارج اينترنت، فراگيري، تمركززدايي چند جانبه وهمگانی است. ويژگي شبكه

  ارتباطات ميان فردی وميان سازمانی است.

اي )توان به آن سيستم چندرسانهاين سيستم جديد كه مي Multi media)  گفت، قلمرو ارتباط الكترونيكي را به كل زندگي، از خانه تا

  كار، از مدرسه تا بيمارستان و از تفريحات تا مسافرت گسترش داده است .

كند، شركتها و سازمانها را ايجاد مي« قدرت رقابت»است كه بيشترين « متمايز ساختن يك محصول»به اينكه، اين توانايي  با توجه

اي حضور داشته و در بافتي كه به نحو هاي سطح جهاني، در اين تكنولوژي چند رسانههر چه بيشتر سعي می کنند با ايجاد شايستگي

  تقريبا  به هر بازاري دسترسي داشته باشند. شود،روزافزوني كنترل زدايي مي

اي به دهد. ظهور سيستم چندرسانهشان در قلمرو خود جاي ميهاي فرهنگي را با همة تنوعاي جديد، بيشتر جلوهسيستم چند رسانه

ختگان، سرگرمي و هاي شنيداري ديداري و چاپي ، فرهنگ عاميانه و فرهنگ فرهيمعناي پايان جدايي و حتي تماميز ميان رسانه

ترين، در اين جهان هاي فرهنگي، از بدترين تا بهترين و از نخبه گراترين تا مردمياطالعات، آموزش يا اغوا است. همة جلوه

هاي گذشته و حال و آينده ذهني را كه برقراركنندة ارتباط است، به آسا، جلوهآيند. جهاني كه در ابر متني غولديجيتالي گردهم مي

دهد. بدين ترتيب يك محيط نمادين جديد ايجاد ميشود ودنياي مجازي به واقعيت بدل می شود. سيستم ارتباطي جديد، ر پيوند مييكديگ

كند . مناطق از معناي فرهنگي، تاريخي و جغرافيايي خود دور هاي بنيادين زندگي بشر هستند دگرگون ميزمان و مكان را كه جنبه

شوند كه فضاي جريانها را كه جايگزين فضاي مكانها كاركردي يا كوالژهاي تصويري گنجانده ميهاي شوند و در شبكهتر مي

  كنند.شوند، ايجاد ميمي

ريزي كرد كه در يك پيام با يكديگر مرتبط شوند، ديگر اي برنامهتوان به گونهدر سيستم ارتباطي نوين گذشته، حال و آينده را مي

بنيانهاي مادي فرهنگ جديد هستند كه عالوه بر اينكه تنوع سيستمهاي باز « زمانزمان بي»و « ريانهافضاي ج»زمان معنايي ندارد. 

  گيرد، روابط مردمان به طور مرتب باز تعريف می شود.شوند، در برمياي تاريخي منتقل مينمودي را كه به گونه

ها سازد. نتيجه آن است که شبكهاي فراگير رهنمون ميتيجهبررسي ساختارهاي نوظهور تحت تأثير تكنولوژي اطالعات، ما را به ن

اي ، تغييرات چشمگيري درعمليات و نتايج فرايندهاي توليد، دهند و گسترش منطق شبكهريخت اجتماعي جديد جوامع ما را تشكيل مي

راگير آن را در سرتاسر ساختار كند. پارادايم نوين تكنولوژي اطالعات، بنيان مادي گسترش فتجربه، قدرت و فرهنگ ايجاد مي

گيردوغيبت يا حضور در شبكه و پويايي هر شبكه در برابر آورد. قدرت جريانها از جريانهاي قدرت پيشي مياجتماعي فراهم مي

اي ها، منابع حياتي سلطه و تغيير در جامعة جهاني هستند. بر اين اساس، روابط عمومی شبکه ای و مجازی در اصل شبكهديگر شبكه

است و شامل افراد، گروه ها، بخش ها و سازمانهاي پراكنده از لحاظ اجتماعي است كه در آن مرزهاي افقي و عمودي برداشته شده

جغرافيايي، ولی متصل و مرتبط به يکديگر است. در اين ارتباط مشاع ، روابط عمومی پويا و ديناميک حرف نخست را می زند 

سازمان ها وجوامع محسوب می شود، پس تالش کنيم که با ايجاد ساختارهايی پويا و نوين در واطالعات از سرمايه های اصلی 

  جريان فرامرزی توليد وتبادل اطالعات فقط حاشيه نشين و مصرف کننده نباشيم .

  


