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  سازمان عمومیروابطاطالعات در نقش فناوري 

  طیبه خسروي نیا

  یارشد مدیریت دولت -اي خراسان جنوبیاره کل راهداري و حمل و نقل جادهاد عمومیروابطکارشناس 

  

  چکیده

 یو چـه در سـطح سـازمان    يوجود آمدن مقاومـت، چـه در سـطح فـرد    در سازمان باعث به يرییهر تغ جادیا

مقاومـت   نیـ و ا سـت ین یامـر مسـتثن   نیـ از ا زیها ندر سازمان اطالعات يتوسعه فناور ای د. استقرار وشویم

   در سازمان بوده است. اطالعات يفناور يهاپروژه شکست ایو  ریاز علل تاخ یکیهمواره 

ه    هاي آوري اطالعات و سیستمي حاضر تاثیر نقش فنهدف مقاله اطالعاتی بر ارتباطات سـازمانی و کمـک ـب

ارتقاي ارتباطات موثر و کامل و کاربست ایـن دانـش در انتخـاب تـدابیر در بهبـود روابـط فـردي، گروهـی و         

   .است عمومیروابطسازمانی در 

  .پرداخته شود عمومیروابطمفاهیم و نقش فناوري در سعی شده که به  ايحاضر به روش کتابخانه يمقاله

  

  ، فناوري اطالعات، ارتباطاتعمومیروابطکلیدواژه: 

  

  مقدمه

مندي به ارتباطات، سالها قبل از زمان آغاز جنبش روابط انسـانی در سـازمانها،   توجه به روابط انسانی و عالقه

شـده  ي انسان جهت بروز خالقیت و نـوآوري محسـوب مـی   راهی براي گشایش پیوندها و استعدادهاي نهفته

عنوان واحدي ضروري و را به عمومیروابطنظران و اندیشمندان ارتباطات سازمانی، در این راستا صاحب است.

انـد (خنیفـر و اسـالمی،    الزم در سازمان براي شکوفایی و پیشرفت و بقاي آن، همیشه مورد توجـه قـرار داده  



ت و اطالعات عامل مهمی در ي ارتباطاه، رشد فناوري هاي جدید در زمینهطی دو دهه گذشت: 143 ) 1386

م بازارها و فرایند جهانی شدن بوده است. به عبارت بهتر، فناوري عامل محرك ایجاد بازارهـاي جهـانی و   غااد

مبناي مهمی براي ایجاد مزیت رقابتی شده است. پیشرفت فناورهاي اطالعـاتی موجـب کـاهش هزینـه هـا،      

عوامل تولید و ایجـاد تنـوع بیشـتر در تولیـدات، تغییـر       افزایش بهره وري و رشد صادرات، تقویت جابه جایی

هزینه نسبی تولید، توزیع و افزایش مزیت رقابتی بنگاهها و ادغام بیشتر کشورها در سطح بین المللـی پدیـد   

در عصر حاضر فناوري اطالعات راهبرد جدیدي است که تمام ابعاد زنـدگی بشـر، از   ) 1383(کیا، آورده است.

ا تحت تاثیر قرار داده است؛ به گونه اي که تصور سازمانی بدون فناوري اطالعات غیر ممکـن  جمله سازمانها ر

توسعه سازمان مجازي به منظور استفاده بهینه از فناوري اطالعات در خلق مزیـت رقـابتی و    رسد.به نظر می

ري جدیـد  هاي گروهـی، یـک راهبـرد سـازماندهی محـیط کـا      بهره مندي از کارکنان دانش محور در فعالیت

یلی همچون ایجاد بازارها و سازمان مجازي، جلوه کاربردي فناوري اطالعات است که به دال .شودمحسوب می

ت جدید و امکان انعطاف پذیري براي پاسخ هنگام به نیازهاي بازار از آن به عنـوان سـازمانهاي آتـی    والمحص

  )75: 1389(عابدي جعفري، یاد شده است.

عنوان یک علم داراي اصول منطقی، نظریه، الگو و معرفت شناسی بوده و از قـدرت   به عمومیروابطهمچنین 

بـراي سـازماندهی روابـط اجتمـاعی و بهبـود عملکـرد سـازمان هـاي          پیش بینی نتایج و ظرفیت بسیار بـاال 

عـم از  می توان فرایند ارتباط را نام برد؛ ا عمومیروابطاجتماعی برخوردار است. ازمجموعه فعالیت هاي اصلی 

ارتباط با درون یا بیرون سازمان و در دنیاي امروز هر چه این ارتبـاط تعـاملی تـر باشـد از مقبولیـت بیشـتر       

به عامل ایجاد ارتبـاط و ایفـاي    عمومیروابطبه عبارتی، ماهیت وجودي  .برخوردار و به هدف نزدیک تر است

اتی انتشـاراتی، تبلیغـاتی و ... آن در سـایه    ع رسـانی، تحقیقـ  الگردد و کارکردهاي اطنقش پل واره آن باز می

  .همین ارتباط هویت می یابند و قابل اجرا می شوند

در سـازمانها،   یانسـان  روابط مندي به ارتباطات، سالها قبل از زمان آغاز جنبشو عالقه یتوجه به روابط انسان

 شـده یو نـوآوري محسـوب مـ    تیخالق بروز ي انسان جهتو استعدادهاي نهفته وندهایپ شیبراي گشا یراه

عنوان واحدي ضروري و به را عمومیروابط ،یازمانسارتباطات  شمندانینظران و اندراستا صاحب نیاست. در ا

 ،یو اسـالم  فـر یانـد (خن مورد توجـه قـرار داده   شهیو بقاي آن، هم شرفتیو پ ییشکوفا الزم در سازمان براي

  ) همان

  پیشینه پژوهش

  می توان به مقاله هاي زیر اشاره کرد: در تحقیقات داخل کشور

 کارکنـان بـر بهبـود عملکـرد     فنـاوري اطالعـات  آموزشی  هايبه برسی تأثیر دوره)، 1391(فضلی و همکاران 

بر هر  اطالعاتپرداختند. نتیجه پژوهش نشان داد که آموزش فناوري ندران دانشگاه علوم پزشکی ماز ستادي

افزایش دقت و اثربخشی در انجام کار، افزایش سـرعت و مقـدار انجـام    جدید،  هايمهارتیش زااف مولفهشش 



در انجام کـار و کـاهش اسـترس کارکنـان سـتادي       منديعالقه، افزایش موفقیت شغلی، افزایش جاذبه و کار

  .دانشگاه تأثیر شگرفی داشته است

 عمومیروابطبهبود عملکرد در  )IT( اطالعاتش فناوري ) در مقاله خود به بررسی نق1397کیاء و مهدوي (1

موجـب   اطالعـات که فنـاوري  دارد از دیدگاه مدیران و کارکنان شرکت ایران خودرو پرداخته است و بیان می

  .  در سازمان گردیده است انآن ترقیو رشد بهبود کیفیت آموزش کارکنان و افزایش 

اطالعات بر عملکرد سازمانی بـا تاکیـد   تاثیر فناوري سی ربر بهدر پژوهش خود  ،) 1393(ضیاء و همکاران  1

بر نقش میانجی نوآوري در فناوري اطالعات (مورد مطالعه: شعب بانک کشـاورزي شـهر تهـران) پرداختنـد و     

نتایج پژوهش نشان می دهد که نوآوري در فناوري اطالعات تاثیر سرمایه شـناختی بـر عملکـرد سـازمانی را     

ناختی و نوآوري در فناوري اطالعات شعب بانک کشـاورزي رابطـه   میانجی گري می کند و بین سرمایه روانش

  مثبت و معناداري وجود دارد.

به بررسی تاثیر قابلیت بازاریابی، فناوري اطالعـات و  ود در پرژوهش خ ، )1395( همکاراناصیل و  نوع پسند

ق نشان می دهـد کـه   پرداختند. نتایج تحقی» مطالعه موردي: پتروشیمی تبریز«یادگیري بر عملکرد سازمان 

رابطه معناداري بین قابلیت بازاریابی و عملکرد سازمان وجود دارد. همچنین بین قابلیت فنـاوري اطالعـات و   

و عملکرد سازمانی رابطـه معنـاداري وجـود دارد . بـین قابلیـت هـاي        قابلیت یادگیريعملکرد سازمان و نیز 

لیت هاي مکمل همـدیگر و عملکـرد سـازمانی نیـز رابطـه      بازیابی و فناوري اطالعات و یادگیري به عنوان قاب

  معناداري دیده می شود.

سازمانی پرداختنـد و نتـایج خـود را بـا     مشخصه هاي برفناوري اطالعات دووت و همکارانش به بررسی تأثیر 

تشـریح دو عملکـرد    بـه  آنهـا ابتـدا  مطرح کردند.  اطالعاتعنوان پیامدهاي سازمانی حاصل از کاربرد فناوري 

و افـزایش   اطالعـات عبارتند از: کارآیی  می شود که فناوري اطالعاتپردازند که منجر به سودمندي اصلی می

گـذارد و منجـر   هاي سازمان تأثیر میبا این دو ویژگی بر مشخصه اطالعات فناوري. آنها معتقدند که اطالعات

تند از: توانمندي نیروي انسانی، رمزگذاري مبتنی بر دانـش،  شود که این پیامدها عبارپیامد سازمانی می 5به 

  ي.و نوآور خالقیتافزایش حیطه سازمان، افزایش کارآیی و افزایش 

  :گرفته است عبارتند از قرار بررسیدر زیرمجموعه مشخصات سازمانی، ابعادي که مورد  

-ساختار با چهـار زیرمجموعـه تخصـص   بخش  البته. روابط بین سازمانیو  هنگساختار، اندازه، یادگیري، فر 

  .گرفته است قرارو تفکیک عمودي مورد بررسی  زگرایی، رسمیت، تمرکز و عدم تمرک

از روابط خود در سازمان، اقدام به یک  عمومیروابطمنظور بررسی برداشت کارکنان  ، به2007هونگ و کی 1

نفر از  5000ي آنها تعداد ک نمودند. نمونهگیري تصادفی سیستماتیبررسی مبتنی بر وب با اتخاذ روش نمونه

هـا  آمریکا، انتخاب شـدند. یافتـه   عمومیروابطبود که از فهرست عضویت انجمن  عمومیروابطندرکاران ادست



، مشاوره با مدیریت عـالی سـازمان، مهمتـرین فعالیـت     عمومیروابطي کارکنان بیانگر این بودند که به عقیده

دهنـد.  هایی اسـت کـه انجـام مـی    سب اعتبار از طریق صداقت، مهمترین پیامد فعالیتارتباطی آنها بوده و ک

عالوه بر این، آنها ارتباط مستقیم با مدیریت عالی را یک استراتژي مؤثر ارتبـاطی بـراي رسـیدن بـه اهـداف      

   .مدنظر داشتند

رآفرینی رویکـرد رفتـاري کـا   ه بررسی مدیریت عوامل موفقیت در در پژوهش خود ب ( 2011)تایپو و آراین  1

ـ  پرداخته ن ه دسـت آورد اند. رویکرد مورد مطالعه به منظور تجزیه و تحلیل شرایط واقعی زندگی، به منظـور ب

د ا نشـان دا هبینشی در مورد شناخت کارآفرینی و اقدامات مربوط به عوامل موفقیت انتخاب شده است. یافته

که، مـدیریت  ی مانند: برنامه ریزي، مدیریت ریسک، آموزش، شبموفقیت هایدهندگان به عوامل که اکثر پاسخ

  اند. منابع انسانی و مدیریت امور مالی اشاره کرده

  

  چارچوب نظري پژوهش

گسترش افکار عمـومی   با  1900در اوایل سال  عمومیروابط، عمومیروابطبا توجه به مطالعات نادر در تاریخ 

ي آمریکـا اولـین   بنـابراین ایـاالت متحـده     ).55: 2009 1(پدنار و گلـب ي آمریکا متولد شد در ایاالت متحده

اي، آن هم تحت عنـوان اصـلی   عنوان یک فعالیت حرفهرا ، به عمومیروابطي کشوري بود که منشاء و توسعه

 عمـومی روابـط در حال حاضـر تحصـیالت در    ). 2008:279 2مورد مالحظه قرار داد (سالسدو» عمومیروابط«

ه  م هايکه رشته ییهادر تعداد دانشگاه کایي آمرمتحده االتیکرده است و ا دایحرفه را پ یکماهیت  ربوط ـب

  ).103: 2001، 3سیو ورس رامشیجوامع شده است (سر شرویپ دهند،یرا ارائه م عمومیروابط

  عمومیروابطتعریف 

نهـا  اي که در تعاریف آاند. به گونهکردههاي گوناگون تعریف را نیز به شیوه عمومیروابطصاحبنظران مختلف، 

بـط بـین یـک    ، مـدیریت روا عمـومی ابطروهمچون  .ي مورد استفاده استشایعترین کلمه» مدیریت«ي  واژه

را دقیقـا بـا عنـوان     عمـومی روابـط . برخـی نیـز    )7: 1390همکاران،  سازمان و مردم آن است (ویلکاکس و 

بل سودمندي بـین  یک کارکرد مدیریتی است که روابط متقا عمومیروابطاند: تعریف کرده» طمدیریت ارتبا«

کنـد.   یک سازمان و عمومی که شکست یا موفقیت سازمان به آن بستگی دارد، شناسایی، ایجاد و حفـظ مـی  

  ).6(همان: 

در هــر   عمـومی روابـط  انیـ م نیـ پردازنـد کـه در ا   یبه تبادل اطالعات م انیامروز کارکنان سازمان و مشتر

 نیقـوي مـاب یو پل ارتباط یبه منظور اطالع رسان یواحد سازمان نیو مهم تر نیتر یاساس از یکـیمان سـاز

                                                        
١ Podnar & Golob 
٢ . Salcedo 
٣ . Sriramesh & Vercic 



 راتییـ توانـد رهـرو تغ   یم یواحد سازمان نیکنند. ایم فایسازمان نقش ا یرونیب طیکارکنـان سـازمان و محـ

 راتییـ رونـد تغ  عیهاي الزم را براي تسـر  یدارد آگاه اریدر اخت کهیی درسازمان باشد و با آمـوزش و ابزارهـا

ه   با مهارت هـاي الزم عمومیروابط نی. همچندیارائه نما می تواند بر مدیریت عالی سازمان تاثیر گذار باشد ـب

طوري که مدیریت در روند تغییرات نه تنها همراه شـود ، بلکـه بـا کسانی که ممکن است از سراسر دنیا وارد 

 1380رخواست اطالعات، خدمات و یـا تسـهیالت نماینـد، روبهـرو میباشـند. (اکرمـی،       سایت آنها بشوند و د

 ) 15،ص

  عمومیروابطوظایف 

عنوان وظیفه شناسایی شده است که در شـش طبقـه قـرار مـی گیرنـد و       35، حدود عمومیروابطدر بخش  

 :عبارتند از

  وظایف انتشاراتی - 

  وظایف تبلیغاتی -

 اي و مردمیوظایف ارتباط رسانه  - 

  وظایف سمعی و بصري - 

  وظایف مطالعات و برنامه ریزي  -

  وظایف تشریفاتی و خدماتی  -

نظران مشخص شـد   بهاي دولتی و غیردولتی و صاح عمومیروابطبر اساس پژوهش انجام شده از مدیر ان  

و به موقـع   قیدق یها، اطالع رسان عمومیروابطمهم  فیاز وظا که برخی از وظایف غیر قابل واگذاري هستند

سازمان اسـت، کـه بـا سـاختن      رونیدرون و ب ابعاد در ییهمنـوا جـادیبه سازمان و مخاطبان عام و خاص و ا

و  تهایرا به استقبال از فعال مخاطبان ،یارتباط قیمناسب از سازمان و برخورداري از ابزارهاي دق یذهن ریتصو

 دیـ با هـا  عمـومی روابـط  است که امــروزه ،  یهیکند. بد یکمک م عمومیروابطو به توسعه  بیها ترغ برنامه

 یاطالعـات  وی نوع نوآوري و تکنولوژي ارتبـاط چیحرکت کنند تا از ه ایروز دن شرفتهايیهمگام با تحوالت و پ

دانســت و در   کیـ الکترون عمـومی روابـط هـاي از  ه جلـو  دیـ را با کـم یو  ستیقرن ب عمومیروابطدور نمانند. 

 دیـ فنـاوري جد  ريیروش بکـارگ  کیـ الکترون عمـومی روابـط توان گفـت   یم کیالکترون عمومیروابط ـفیتعر

لحظـه  ازهـايیهـا ون است که با خواسته یخدمات هیدر جهت ارا یاطالع رسان نینو هـاي سـتمیوس یارتباط

 ،1382منطبـق باشـد. (آقـاداوود،     عمـومی روابطبه هدفهاي  دنیبخش بـا هـدف تحقـق ـزیاي مخاطبـان ون

  ) 1ص



، مشـارکت جـویی،   برسانی، تبلیغ و ترغی اطالعسازمان ها وظایف خود را در ابعاد  عمومیروابطبه طور کلی 

همگرایی و بهینه سازي امور به مرحله ظهور می رسانند که این وظایف بر پایـه ارتباطـاتی ماننـد ارتباطـات     

ارتباطات خارجی، روابط اجتماعی، روابط رسانه اي و... بنا شده است. با کمی دقت در وظـایف مـورد   داخلی، 

اي محسوب شده و داراي اهمیت ویژه عمومیروابطمی شود که ارتباطات، محور اصلی وظایف  مالحظهاشاره، 

می باشد که باید در سازمان ها تمرکز خاصی روي این مقوله شود. اگر ارتباط با مخاطبان به درسـتی تحقـق   

  )1386یعقوبی،. ( معنایی نخواهند داشتعمالً عمومیروابطنپذیرد، دیگر وظایف 

    رتباطاتا

 يکـه بـرا   یو حرکتـ  ينوشتار ،يگفتار يتهایفعال هیعام آن عبارت است از کل يارتباطات: ارتباطات در معنا

: 1382 ،یرود. (فرهنگـ  یبه کـار مـ   گرانیو نفوذ بر د يبا اثرگذار گریبه فرد د يو مفهوم از فرد یانتقال معن

عینا نظر فرستنده  رندهیکه گ يبه گونه ا رندهیاز فرستنده به گ یتبادل اطالعات و انتقال معان ندی) به فرآ17

و سـازمان در تحقـق اهـداف مـورد نظـر       ریمد تیشود. پس موفق یدهد ارتباطات گفته م درا درك و بازخور

 نیـ ا حی) کـه البتـه در توضـ   1393اثربخش خواهد بود.(طبرسا،  یارتباط ستمیو استقرار س یمنوط به طراح

شود ارتباطـات دوجانبـه (دو طرفـه اسـت و در صـورت عـدم        افتیدر دتوان گفت چنانچه بازخور یم فیتعر

 دیـ مقصود فرستنده را به طور کامل درك نما رندهیطرفه) خواهد بود و اگر گ کی( کجانبهیارتباطات  افتیدر

  ارتباطات ناقص خواهد بود. ام،یارتباطات کامل و در صورت عدم درك کامل پ

 يهـا  تیـ و فعال یاطالعات، معان يها امیپ ریو تفس رین پردازش، تعببه عنوا عیبه طور وس یسازمان ارتباطات

  )32: 1393 ،یصفرزاده و خادم ،یشود. (فرهنگ یم فیسازمان ها تعر نیدر درون و در ب نینماد

  عمومیروابطارتباطات در  نیاز

ـ    لیدر جهت تسه ینهاد شبه مدن کیبه عنوان  عمومیروابطامروزه از دانش و هنر    نیارتباطـات دو طرفـه ب

علـم و   نیبر ضرورت، گسترش و توسعه ا یتر شدن نظام اجتماع دهیچیشود و با پ یم ادی مردم دولت و آحاد

 ازیـ ن یخود را بـ  یسازمان ایتا آنجا که امروز کمتر نهادي  دیآ ینظر حاصل م اتفاق شیاز پ شیب دیحرفه جد

با عنوان  حاًالمانند کشور ما که اصط ییاست که در کشورها یحال در نیا ند،یب یم عمومیروابط تالیاز تشک

شود و بـه اعتبـار    یکمرنگ تر م ینهادهاي سنت فیوظا شوند، نقش ها و یم فیکشورهاي در حال گذار تعر

کـه   رنـد یگ یشـکل مـ   دیـ جد مناسبات نهادها و دیآ یم نیشیکه در جامعه به فراخور پ شتريیکار ب میتقس

مختلـف   حسـطو  شیافـزا  ایـ سواد آموزي، گسترش ارتباطات به مفهوم عـام   ،ینیهرنشش ندیبعضا در رشد فرا

  پاسخگو گرید یهاي قبلب ها قال تیوضع نیدهد؛ در ا ینشان م شتریخود را ب یو اجتماع یاسیمشارکت س

سـاختارها، نهادهـا و    ازهـا، ین نیـ ا نیبه وجود آمده است و براي برآوردن و تام دیجد ازهايیچرا که ن ستین

ـ . امـا  ردیـ گ یمطالبه قرار م مورد مناسبات تازه اي اسـت کـه نقـش     نیـ مانـد و آن ا  یمـ  یپرسـش بـاق   کی



در ایجاد آمادگی براي تغییـر   عمومیروابطمسئوالن  شود؟ یم فیتعر چگونه راتییتغ ندیدرفرا عمومیروابط

دارند.یونیان باستان نخسـتین ملتـی بودنـد کـه از تغییـر      و نوآوري در کارکنان و سازمان نقش بسیار موثري 

ریـزي شـده در   هـا از مفهـوم تغییـر برنامـه    دانند که پایدار است. آناي میسخن گفتند و تغییر را تنها پدیده

 کردند، اما این مفهوم پس از مدتی در متون اقتصاد و مدیریت نیـز بـه کـار گرفتـه شـد.     ها استفاده میجنگ

ي رابینـز اختصـاص   مختلفی از تغییر و نوآوري مطرح شده است، اما بهترین تعریف بـه گفتـه   تاکنون تعاریف

بنابراین وقتی کـه  “آوري. تغییر در افراد، ساختار و فن” یافته است. از نظر وي تغییر و نوآوري عبارت است از 

شود. زیرا بهبود روابط داخل تر میسازمان گسترده عمومیروابطآید نقش سخن از تغییر در افراد به میان می

  .شودمحسوب می عمومیروابطترین وظایف مسئوالن سازمان از اصلی

دهـاي  بدون تردید در یک جامعه ساده و نهادینه شده نقش ها مشخص است، به عبـارت دیگـر صـنایع و نها   

اسـط و  وادهـاي  صنعتی متعارف براي حل و فصل مسائل افراد و جامعه کافی به نظر می رسند و شاید بـه نه 

 بـه مراجـع   میانجی چندان نیازي نباشد، زیرا افراد به طور مستقیم می توانند براي حل و فصل مسائل خـود 

ود یجاد می شاصلی و پاسخگو مراجعه کنند. ما در یک جامعه پیچیده و پیشرفته نیازها و مطالبات بیشتري ا

ر ی گیـرد. د ار به ویژه در بعد اجتماعی شـکل مـ  و ضرورت نظم و قا نون در آن افزایش یافته، نوعی تقسیم ک

ي ون شک برااین جوامع پدیده اي به نام دولت جدید و سازمان اداري جدید معنا پیدا می کند .هر فردي بد

ه هـا  این واسط از جمله. ارتباط خود با جامعه و جامعه براي ارتباط خود با دولت نیازمند این واسطه ها است

در یفی اسـت کـه فـرد    عهـده دار همـان وظـا    عمـومی روابط، یعنی نام برد عمومیروابطمی توان از نهادهاي 

جدیـدي را بـراي    انسان با استفاده از ارتباطات، توانایی هاي) 1387(افشار:  گذشته خود آن را انجام می داد

  ود آورده است. خود به وج

  فناوري اطالعات 

انجمـن   لهیوسـ طـور کـه بـه   )، همـان IT ایـ  Information Technology: یسـ یبه انگل( 4ري اطالعاتفناو

 ایـ  یبانیپشـت  ،يسـاز ادهیـ توسـعه، پ  ،یبه مطالعه، طراح«است، شده فی) تعرITAA( کایاطالعات آمر يفناور

. »پـردازد یم انهیافزار راو سخت يافزارنرم يهاخصوصاً برنامه انه،یبر را یمبتن یاطالعات يهاستمیس تیریمد

افـزار سـروکار دارد تـا    و نـرم  یکیالکترون يهاانهیمانند استفاده از را یاطالعات، با مسائل يطور کوتاه، فناوربه

کـاملتر و   رسدی(که به نظر م يگرید فیاطالعات و در تعر یابیحفاظت، پردازش، انتقال و باز ره،یذخ ل،یتبد

 ،يسازرهیذخ ،يآورکه در شش حوزه جمع کندیاشاره م ییهايفناور هیاطالعات به کل يباشد) فناور قتریدق

  اطالعات کاربرد داشته و اثرگذار هستند. شیپردازش، حفاظت، انتقال و نما

                                                        
  



 زیـ را ن یارتباطات مخابرات يرهیطور روشن دااصطالح به نیتا ا شودیعبارت داده م نیدر ا یاندک رییتغ راًیاخ

 Information(فـاوا) ( » اطالعات و ارتباطات يفناور«تا عبارت  لندیما شتریب ياعده نیشامل گردد؛ بنابرا

and Communications Technology (به اختصار  ایICT (ویکی پدیا) برند. ررا به کا  

تصویر ، متن یا  عات عبارت است از گردآوري ، سازماندهی ، ذخیره و نشر اطالعات اعم از صوت ،الفناوري اط

عـات ، بـراي توصـیف    الح فنـاوري اط العدد که با استفاده از ابزار رایانه اي و مخابراتی صـورت پـذیرد. اصـط   

عـات یـاري   الفناوریهایی به کار میرود که ما را در ضبط، ذخیره سازي، پردازش، بازیابی، انتقال و دریافـت اط 

(آقـاپورفرد،  عـات را امکـان پـذیر مـی کننـد.      ال، بررسی اطمی کنند. این فناوري ها به گونه اي مفید و کارآ 

  )251: ص1388

 هـا نیـ کـه ا  سـت یدرحال نیـ ا کننـد، یادغـام مـ   کیو انفورمات وتریاطالعات را با کامپ يمفهوم فناور ياریبس

حامـد   دی. سـ دهدیاطالعات پوشش م يآنچه که فناور ینه تمام باشندیاطالعات م يفناور یکیزیف يابزارها

 بیسـ  کیـ اطالعـات   يفنـاور  نکـه یبا فرض ا "است که:آورده نهیزم نیدر هم يادر مقاله یعتیشر یخسروان

توسط آن  وهیاست که م بیحوزه همانند دم س نیمرتبط با ا يابزارها گریافزار و دشبکه، نرم وتر،یباشد، کامپ

. گـردد یدر آن خالصـه مـ   جهیاست و هدف و نت یاست که محصول اصل بیخود س نیحال ا گردد،یم هیتغذ

"]3[  

کشورهاي در حال توسعه براي ایجاد راهبرد توسعه فناوري اطالعات وارتباطات بـه عنـوان بخشـی از راهبـرد     

انی و مـالی  جامعه توسعه خویش به کمک نیاز دارند . به منظور اجراي این تصمیم ، توجه به ظرفیـت سـازم  

ن رو ، ر کشور ما نیز این اهداف و راهکارها ، نیازمند حمایت سیاسـی انـد . از ایـ   . داین کشورها ضروري است

است . اکثر این فعالیتهـا بـه تاییـد ارزش فناوریهـاي اطالعـات و       ، بسیار حیاتیتربیت رهبران سیاسی آینده

اطالعـات در  مهمترین اصـل در توسـعه فنـاوري     ): ص1382(جهانی نسب،  ارتباطات براي توسعه نیاز دارند.

. به منظور توسعه فناوریهاي اطالعاتی و ارتبـاطی  ند ملی و اهداف مشخص براي آن استکشور، ایجاد یک س

، ایجاد زیرساختهایی الزم است . این زیر ساختها را میتوان در رده زیر ساختهاي ارتباطی ، نیـروي انسـانی ،   

توسعه فناوري اطالعـات بایـد همزمـان در    د. ي کردسخت افزار ، نرم افزار و زیر ساختهاي فرهنگی تقسیم بن

تمام بخشها صورت پذیرد و همچنین باید آرمان و رسالت استراتژي توسعه فناوریهـاي اطالعـاتی و ارتبـاطی    

  (آقاپور، همان.) مشخص باشد تا واقعا بدانیم از مقوله فناوري اطالعات و ارتباطات چه انتظار داریم.

  

  ر سازمانکاربرد فناوري اطالعات د

فناوري اطالعات در سازمانها داراي کاربردهاي متفاوتی دارد . بیشتر صاحب نظران ، این کاربردهـا را بـه دو    

 .دسته عملیاتی و اطالعاتی طبقه بندي کرده اند



 :کاربردهاي عملیاتی

، و دسـتمزد . تهیه فهرست حقـوق  صص را کاربرد عملیاتی آن مینامندستفاده از فناوري اطالعات در یک تخا

، هزینه یـابی  تولید و توزیع و تخصیص نیروي کار، صدور احکام کارگزینی، پیش بینی موجودي، برنامه ریزي

، . در ایـن سـطح  ربرد عملیاتی فناوري اطالعات اسـت صنعتی و دیگر وظایف تخصصی از جمله زمینه هاي کا

، به انجام اقتصادي تـر کارهـا و بـا    و در نتیجهرایانه موجب گسترش و خودکار شدن کارها و امور اداري شده 

  .سرعت بیشتر آنها می انجامد

 :کاربردهاي اطالعاتی

ه  شـود یره سازي و انتشـار اطالعـات مـی   کاربرد اطالعاتی فناوري اطالعات سبب تسهیل جمع آوري ، ذخ  . ـب

یـک وسـیله و ابـزار مکـانیکی     ، در نقش کاربرد عملیاتی بـه عنـوان   اطالعاتی ، رایانه و فناوریهايعبارت دیگر

. در حالیکه در نقش اطالعاتی به عنـوان یـک عنصـر و عامـل اصـلی در      کنندبدیل داده به ستانده عمل می ت

روند. نقش اطالعاتی به کنتـرل و انتشـار اطالعـات    جمع آوري ، انتقال و انتشار عوامل اطالعاتی به شمار می

، ان کمک میکند. برنامه ریـزي، آمـوزش ، تحقیقـات بازاریـابی    براساس اهداف ، مقررات و استانداردهاي سازم

(احمـدي،   پیش بینی فروش و غیره از جمله زمینـه هـاي کـاربرد اطالعـاتی فنـاوري اطالعـات مـی باشـند.        

1381:35 ( 

مدیریت استراتژیک فناوري اطالعات سه نقش اصلی فناوري اطالعات عبارت است از : نقش اداري ، عملیاتی 

. نقش اداري فناوري اطالعات مربوط به اتوماسیون حسابداري و نقشـهاي کنترلـی مـی باشـد . ایـن      یو رقابت

 )یعنی سخت افزار به نرم افزار و سیستم هـاي ارتبـاطی  ( گسترش بستر کاراي فناوري اطالعاتنقش مستلزم 

ش عملیاتی منشعب از . نقنقش مدیریت استراتژیک سازمان استبراي اداره و کنترل می باشد که مستقل از 

نقش اول است و مربوط به ایجاد و گسترش یک محیط تکنولوژیکی است که ظرفیـت اتوماتیـک کـردن کـل     

  .فرایندهاي موسسه را دارد

، نقش رقابتی نشانگر یک نقطه حرکتی مهم می باشد . با توسعه فراسازمانی و تمرکز روي کـارایی ،  در مقابل

اسـتفاده از اطالعـات و وسـایل     )ا کاربردهاي جدیـد فنـاوري اطالعـات   دارد تاین قابلیت براي سازمان وجود 

تمرکز اصلی روي نقش بالقوه فنـاوري  . براي کسب منابع مختلف مزایاي رقابتی در بازار بکار گیرد( تکنولوژي

، گانه مفهـوم اسـتراتژي سـطح سـازمانی    در مورد سطوح سه . اطالعات در شکل دادن اساس رقابت می باشد

. کیل جـدول محصـوالت سـازمان مـی باشـد     ستلزم انتخاب بازارها و صنایع تولیدي و ارتباط آنها بـراي تشـ  م

استقرار کاراي  ، همراه بارصت هاي محیطی و تهدیدهاي رقابتیاستراتژي در سطح بازرگانی مستلزم تطبیق ف

اي حوزه وظیفه اي را شـکل  . استراتژي ساخت و فناوري اطالعات ، بخشهاي استراتژي همنابع سازمان است

تر یعنی استراتژي هـاي بازرگـانی و سـازمانی را    می دهند . همچون استراتژي بازاریابی و مالی که سطوح باال

، ممکـن اسـت بهـره    یفه اي بـه اسـتراتژي هـاي بازرگـانی    وابسته ساختن استراتژي هاي وظ. کامل می کنند



. ایجاد تعدیل در دیدگاه سلسله مراتبی بودن را محدود کند برداري از منابع بالقوه رقابتی در سطح وظیفه اي

، به انعطاف پذیري در استقرار اجراي استراتژیک کمـک خواهـد   استراتژیهاي بازرگانی و وظیفه ايروابط بین 

. سـازمان بوجـود آیـد جلـوگیري مـی کنـد      کرد و از مسایل و مشکالتی که ممکن است در دراز مـدت بـراي   

بـراي  . ن به عنوان منابع مزایاي بالقوه و توانمندیهاي ویژه آن سازمان ، محسوب مـی شـود  کارکردهاي سازما

آن صـنعت را در دهـه    مثال قابلیت هاي متمایز در یک صنعت به خوبی توانست بقا و رشد تولید کننده هاي

اطالعـات در  . اجراي فناوري اطالعات ، عمدتا به تجارت یا بخشی بستگی دارد که فنـاوري  حفظ کند 1991

بکارگیري فناوري اطالعات در سازمانهاي تولیـدي ، مسـتلزم بررسـی تعامالـت بـین      . آن بکار گرفته می شود

. در زمینـه بررسـی چـارچوب    ي فناوري اطالعات و ساخت می باشـد استراتژیها یعنی استراتژي هاي وظیفه ا

، کارهاي کمـی انجـام   تیالنین تعام، وسعت و الگوهاي چتاي مفهومی کردن منطقاتیک در راسهاي سیستم

  )23، ص:1382، ماهی جوشقانی (گرفته است.

  کارآمد   عمومیروابطنقش فناوري اطالعات در 

و  یهــاي اطالعــات   وهیهــا و شــ  فنـاوري  نیبه آخر یابیکارآمد براي دست عمومیروابط کیو اهتمام  توجه

کارآمد براي آنکه  عمومیروابطاست.  یاقدام اساس کی هاتیفعال یفیو ک یسطح کم شیافزا بـراي یارتبـاط

 نیشـدن بـه آخـر    زیداشته باشد، ملزم به تجه تیحرکت و نوآوري و فعال سازمان بتواند همگام با مخاطبـان

ه    انیم نیزبان روز مخاطبان است. در ا زیو ن یاطالعات و یارتبـاط نیو روش هـاي نـو هـاافتهی تکنولـوژي ـب

اي، پخش مـاهواره اي،   انهیامروزه واژه پردازي را مثال، . بـرايه اسـت گذاشـت ریتـأث عمومیروابطشدت بر 

تازه اي بـه فراگـرد ارتباطـات افـزوده      ابعاد از راه دور شیاطالعـات و همـا یاي، پـردازش آنـ انـهیرا کیگراف

 عمـومی روابـط  متخصصـان  کـه ـنیکنند، اما بـراي ا یکمک م یبه کنش متقابل ارتباط ها انهیاند. اگرچه را

تـازه اي   یابیـ ، جهــت کننــد  ـدایپ رتیبصـ عمومیروابطبه  کینوآوري الکترون نیدرباره کمک هاي بالقوه ا

 ، آن را بــه کــار  آشـنا شــوند  ـدیتکنولـوژي جد نیبا ا عمومیروابطالزم است. ضرورت دارد که متخصصان 

 میتصــم  ـریـ به دست آورند تا بـه مشـارکت کننـدگان مــؤثري در فراگ     یهاي آن شناخت تیو از قابل رندیگ

 نیب یکانون ،عمومیروابط د،یفناوري هاي جد هیگردند. امروزه در سا لیتبد یالملل نیب هاي سـازمان ـريیگ

  .کـرده اسـت ـدایپ یالملل

هـا و نظریـات   پـذیرش روش هاي الزم براي تغییر و نوآوري در یک سازمان وجود آمادگی بـراي  یکی از زمینه

اي این نوع آمادگی را نداشته باشند و طوري بـه گذشـته وابسـته    جدید است. بنابراین، اگر کارکنان مجموعه

باشند که حاضر نشوند رسوم جدیدي را که مستلزم اصالح کردار گذشته است، بپذیرند، در نتیجه بـا مشـکل   

ي هـر فرهنـگ سـازمانی    هاي سازندهآداب و رسوم و جنبهاساسی تغییر در رفتار روبرو خواهیم شد. هر چند 

پرستی، به سـبب تعارضـی کـه بـا نـوآوري دارد، آشـکارا بـا پیشـرفت و         باید حفظ و تقویت شود، لیکن سنت

را بـه روي آن گشـوده و کارشـناس حرفـه اي      ديیـ جد یامکانـات ارتبـاط   تکنولوژي، .نوسازي مخالف است

و تحـوالت در   شـرفتها یپ نیـ از ا یاست کـه حـداقل بخشـ    ریدرگ اي مدام با تضـادهاي عمـده عمومیروابط



) 102: ص 1378اسـت. (بوتـان، هزلتـون،     کیتکنولوژ شـرفتیو پ یاجتمـاع روهـايیمرهون ن عمومیروابط

اطـالع   عمـومی روابـط  کیبه  را نینـو عمومیروابطکند که  یامروز به ما کمک م ايیضرورت اطالعات در دن

در جهـت   اطالعـات  ندیبا فرا یو همسان یدر عصر اطالعات موظف به همگون عمومیروابط. میمدار مبدل ساز

 و جــذب  یشــبکه هــاي اطالعــات    جــاد ی، ایسـاخت هـاي ارتبــاط   ریو گسترش ز جادینو شدن است، با ا

. روش هاي گردآوري دیآ دیپد ینیشود که نظام نو یامکان فراهم م نیا روها،یمتخصص و آموزش ن روهايین

اطالعــات   یاطالعات، سـامانده عیو توز دیاطالعات، نظام تول تیریمد مبادله اطالعات،  یچگونگ اطالعـات ،

. ابـد ی یاز آن آگـاه  دیـ با عمـومی روابـط است که کارشناسان  ییاز ضرورت ها یرسان شـبکه اطـالع جـادیو ا

بـري بـه جهـان اول، از جهـان      انیـ را م نترنـت یاند که ا افتهی تیماه امـروزه آن قـدر یشبکه هاي اطالعـات

 یمطلـوب خـود را طـ    ریبدون اطالعات، مس تواندینمی سـتمیس چیهـ ییـایدن نی، در چنـانـد ـدهیسـوم نام

در گستره اي از تکنولوژیها و روش  امروز عمومیروابط نیبنابرا) 1377اي،  لهیا ییایحیکند و به هدف برسد(

 ن،یو روش هـاي نـو   تکنولوژیها ـنیبـا ا ییقـرار گرفتـه اسـت کـه آشـنا یو ارتبـاط یاطالعـات ـدیهـاي جد

 ريیـ با بهره گ بتواند تـا دیگشـا یآن مـ یو برنامه هـاي اطالعـات هاتیرا براي توسعه فعال ديیافق هاي جد

به آنـان   را امهـایتر و مؤثرتر با مخاطبان خود ارتباط برقرار کرده و در زمان کمتري اطالعات و پ عیاز آنها سر

 هیدو ســو  یارتبــاط  نــد یفرا کیـ کنـد و   افـت یرسانده و در اسرع وقـت بازخوردهـاي آن را از مخاطـب در   

و اجـراي موفـق    یطراحـ  دیـ سازد. بدون ترد ایسازمان و مخاطب را در حداقل زمان ممکن مه نیب اثـربخش

، یمحسـن  دیخواهد بـود. (سـ   سریم یو اطالعات یارتباط نیتکنولوژي هاي نو قیطر تنهـا از نـديیفرا نیچن
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  نتیجه گیري

که وظیفه ارتبـاط بـا کارکنـان، ارتبـاط بـا مـردم،       نیاز اصلی هر سازمانی در دنیاي امروز است.  عمومیروابط

ارتباط با سازمانها و ارگانها و نهادها و ارتباط با رسانه ها به ویژه رسانه هاي جمعی را با هدف ایجاد تفـاهم ،  

امکـان رصـد    عمـومی روابـط سـازمان بـدون   رفع سوء تفاهم ها ، تولید رضایت و جو مشارکت بر عهـده دارد.  

ارتباط عبارت است از هر گونه انتقـال پیـام بـین فرسـتنده از یـک      در دنیاي امروز را ندارد.  یده هاانظرات و 

طرف و گیرنده از طرف دیگر، خواه فرستنده انسان باشد و خواه یک دستگاه مکانیکی. ارتباطـات شـرط بقـاء    

حال جوامع امـروزي   وتکامل انسان و کلیه سازمان ها و نهادهایی است که توسط آن به وجودآمده اند. به هر

و ارتباطـات   اطالعـات ی آینده هستند، جامعه اي کـه در فنـاوري هـاي    اطالعاتاینک در حال گذار به جامعه 

ه     تمامی ابعاد زندگی انسان ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد، باید بتوان بهترین وسیله را براي انتقـال پیـام ـب

ها به عنوان مغـز متفکـر و حلقـه واسـطه دسـتگاه و سـازمان        عمومیروابطدیگران واکاوي کرد در این میان 

  .بهترین وسیله و ابزار را براي بکار گیري ارتباط با یکدیگر پیدا خواهند کرد



اسـت،   شـتاز یهـا پ در تمام عرصه یرسانکه اطالع یدر عصر ارتباطات و در دوران عمومیبطروا گاهیجا تیاهم 

 يهـا تیـ هـا و فعال ها و دوام شان در عرصـه ها، ادارات و شرکتسازمان تیکه موفق ياگونهدوچندان شده، به

حاصـل تغییـرات فنـی و تکنولوژیـک      عمـومی روابطها وابسته است.آن يهاعمومیروابطبه عملکرد  یتخصص

آوري اطالعات از یک طرف و انطبـاق سـازمانی دیگر با تغییـرات عصـر اطالعـات و دیجیتـال از     بخصوص فن

یش بینی آینـده محـیط مجـازي و واقعیـت هـاي مجـازي از طرف دیگر اسـت. بـه هـر حــال     یک طرف و پ

جوامـع امروزى اینک در حال گذار به جامعه اطالعاتى آینده هستند، جامعه اى که فناورى هــاى اطالعــات   

گزیر از ایـن رونـد   و ارتباطـات تمـامى ابعاد زندگى انسانها را تحت تاثیر قرار خواهـد داد. جامعـه مـا نیـز نـا     

همین امر منجـر خواهـد شـد سـازمان     خواهد بـود و خـواه نـاخواه بـه ایـن سمت و سو کشیده خواهد شد. ن

در همین راسـتا دولـت و مسـئوالن    .پویا شده و روز بروز سمت و سوي تعالی را با سرعت بیشتري طی نماید

پرداختـه انـد و لـزوم اندیشـیدن تـدابیر الزم در ایـن       نظام در سخنان خـود بارهـا بـه اهمیـت ایـن مسـئله 

نیز مى بایست با اندیشـیدن تدابیر الزم و با ایجاد تغییرات مورد نظر  هاعمومیروابط. زمینه را یادآور شده اند

با توجــه بـه ماهیـت     عمومیروابطزمینه هاى الزم را جهت تحقق روابط عمـومى دیجیتـال آمـاده سـازند . 

خود، جایگاه مناسبی اسـت بـراي اسـتفاده از تکنیـک هـا ، ابزارهـا و روشـهاي فنـآوري اطالعـات  اطالعاتی

در  عمـومی روابـط و ارتباطات که متاسفانه امروزه کمتر از آن بهره مناسب می برد. دلیل آن به مهجور بـودن 

هـا و یـا    عمـومی روابـط کارمنـدان   سـازمان هـا (عدم مهم شمردن آن به اندازه کافی)، عدم دانش مدیران و

 یسـازمان  ینقش خـود را در توسـعه و تعـال    عمومیروابط کی نکهیا يبرابخشنامه اي بـودن فعالیـت هاست. 

در راه  عمـومی روابـط باشـد. اگـر    یخاص م یارتقا سطح دانش خود در فواصل زمان ازمندین دینما فایدرست ا

 انسازم تیخود را از دست داده و در نها گاهیجا رد،یفاصله بگ ایو تحوالت روز دن رییفکر، از تغ دیتوسعه و تول

مختلـف از جملـه آمـوزش مـداوم و      يتوانست بـا اسـتفاده از روش هـا    دی. لذا باونددیپ یبه وقوع نم یمتعال

 از دانش روز را بوجود آورد. يریبهره گ نه،یبخش زم نیمستمر کارکنان ا
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