ﻣﻌﺮﻓﯽ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﻣﺮوزه دﻧﯿﺎی اﻃﻼﻋﺎت و ﻋﺮﺻۀ ﻓﺮاخ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ  ،ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﻧﺮم اﻓﺰاری و رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش
ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺣﻮزه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  ،ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای دﯾﮕﺮ رﻗﻢ زده و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و
ﻧﻘﺶ و ﮐﺎرﮐﺮدی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ و اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﻮزۀ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮاھﻢ آورده
اﺳﺖ .
اﺻــﻄﻼح ﺟﺎﻣﻌــﻪ اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ  ،ﺑﯿــﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﻨــﺎوری ھــﺎی اﻃﻼﻋــﺎﺗﯽ در ﻋﺮﺻــﻪ ھــﺎی ﻧــﻮﯾﻦ ﺑــﻮﯾﮋه
دﯾﺠﯿﺘﺎل و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﺳﺖ .ﻋﺮﺻﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬار از ھﺰارۀ ﺳـﻮم  ،ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺧﯿـﺮه ﮐﻨﻨـﺪه ای را در
ﻧﮕﮫﺪاری  ،ﭘﺮدازش و اﻧﺘﻘﺎل داده ھﺎ در ﭘـﯽ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ .در ﯾـﮏ دھـۀ اﺧﯿـﺮ ﺑﺨﺼـﻮص ﺑـﺎ ﺣﺮﮐـﺖ
ﺳــﺮﯾﻊ رواﺑــﻂ ﻋﻤــﻮﻣﯽ ھــﺎ از دوران ﺳــﻨﺘﯽ ﺑــﻪ دوران ﻣــﺪرن و ﭘﺪﯾــﺪ آﻣــﺪن رواﺑــﻂ ﻋﻤــﻮﻣﯽ ھــﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ  ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾـﺪه آل ﺑـﺮای ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻣﺨﺎﻃـﺐ آﮔـﺎه و ھﻮﺷـﻤﻨﺪ ﭘﺪﯾـﺪ آﻣـﺪه اﺳـﺖ .اﯾـﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑـﺎ ﺗﮑﯿـﻪ ﺑـﺮ داﻧـﺶ و ﺗـﻼش ﻧﯿﺮوھـﺎی ﻣﺘﺨﺼـﺺ  ،ﮐـﺎردان و ﻓﻌـﺎل در ﺣـﻮزۀ رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ،
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪ را ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ھﺎ و اﯾﺪه ھـﺎ ﻣﮫﯿـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﻪ و در اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن ھﻨـﺮ رواﺑـﻂ
ﻋﻤﻮﻣﯽ را  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارھﺎی ﮐﺎرآﻣﺪ ارﺗﺒﺎط درون و ﺑـﺮون ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﮐﻠﯿـﻪ ﻣﻮﺳﺴـﺎت
دوﻟﺘﯽ وﻏﯿﺮ دوﻟﺘـﯽ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﮐـﺮده اﺳـﺖ .ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺻـﻒ ،ﻟـﺰوم ﻋﺒـﻮر از رواﺑـﻂ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺳـﻨﺘﯽ و
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اﺑﺰارھـﺎی دﻧﯿـﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ اﺳـﺖ ،ﻧﯿـﺎز
ﺿﺮوری ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻌﺎل و ﭘﻮﯾﺎی اﻣﺮوز ﻣﺎﺳﺖ ؛ ﺧﺎﺻﻪ آﻧﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌۀ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺟﻮاﻣـﻊ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ،
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ دارد  ،ﻟﺬا ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ داﻧـﺶ
روز ﺟﮫﺎن در ﻋﺮﺻﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی ﻧﻮﯾﻦ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد
را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ .
در رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺪرن اﯾﻦ ﻗﺪرت ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ و ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﺑﺪﺳﺖ آورده و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز و ذاﺋﻘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ  ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آﻧﺎن را ﻓﺮاھﻢ و در
ھﻤﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ  ،ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ را ﻧﯿﺰ در ﮐﻮﺗﺎھﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن و ﺑﺎ ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮی از روش ھﺎی ﻣﺘﻨﻮع
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ  .ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﻧﻼﯾﻦ و در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻣﺠﺎزی و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از
اﻃﻼﻋﺎت ،آﻣﺎر و  ...در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﻪ ھﺎﺳﺖ .ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﮔﺴﺘﺮده
ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اوﺳﺖ  ،ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ روﺑﺮوﺳﺖ  .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﯾﮏ رواﺑﻂ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻌﺎل و ﮐﺎرآﻣﺪ  ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺪون  ،ﺳﺮﯾﻊ و ﮐﺎرآﻣﺪ را از زﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺰاری ﺗﺎ اﺟﺮا
ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﺪ .رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ از اﯾﻦ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ  ،ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﮫﻢ ﺧﻮد  ،ﺿﻤﻦ ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻨﺴﺠﻢ  ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﻨﯿﻦ
روﯾﮑﺮد و ﻧﮕﺎھﯽ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .

