
ها در حال تغییر است و به تعبیر اساتید مدیریت رفتار سازمانی بر این باورند که دنیاي سازمان
براي این ادعا هیچ شاهدي بهتر از انقالب اینترنتی و . آنها تنها چیزي که ثابت است تغییراست

همان طور که در چند سال گذشته مشاهده شده است اینترنت روابط . نیست1پیدایش اینترنت
به طور مثال تجارت . بازرگانی و دنیاي سازمانی را دچار تحوالت و تغییرات شگرفی نموده است

اما . ها اعم  از کاال و خدمات استالکترونیکی به معناي بازنویسی دوباره فروش تولیدات سازمان
هاي وابسته و مکمل آن و دنیاي جدید الکترونیکی بر رفتار سازمانی نیز اثرخود اینترنت و فناوري
ارتباطات الکترونیکی تجدید ساختار ارتباطات اجتماعی را با شکستن . را گذاشته است

آنها روز . هاي سنتی و از میان برداشتن موانع جغرافیائی در دستور کار خود قرار داده استسازمان
کارکنان . دهندکنند در حالی که هم زمان ارتباطات را گسترش میتر میمنزويبه روز افراد را

هاي این نظام. مجازند در هر زمانی و با هر کسی و هر جایی به طور دائم ارتباط برقرار کنند
هاي ارتباطی سنتی مبتنی بر سلسله مراتب سازمانی ارتباطی باز موجب شکستن و فرو ریختن نظام

اي از ارتباطات رسمی و غیررسمی و روابط بین فردي و ي امروزي وتعریف دوبارههادر سازمان
شواهد روز افزونی بیانگر این امر است که افراد . شوندفاصله بین سازمان رسمی و غیررسمی می

کردند یا هاي سنتی رعایت میهاي اخالقی را که در ارتباطات حضوري در سازمانمحدودیت
دانند یک جمله چرا که کارکنان به خوبی می. کنندت الکترونیکی رعایت نمیکنند در ارتباطامی

توانند ادا کنند هاي غیراخالقی را در محیط کار به طور حضوري نمیآمیز نژادي و یا لطیفهتبعیض
ولی بعضی از همین کارکنان این الفاظ را آزادانه از طریق ارتباطات الکترونیکی منتقل و آن را هم 

کنند وقت هر چه بیشتر مردم از رایانه و ارتباطات الکترونیکی استفاده می! دانندفاع میقابل د
.کنندبا دوستان و فامیل در زندگی واقعی می) حضوري(کمتري صرف روابط شخصی 

اینترنت تبدیل به فناوري منزوي کننده انسان از جامعه و تقویت رفتار فردي بر رفتار اجتماعی 
کنند که نه آنها هاي کاري با مردمی کار مین به طور روزافزونی درقالب گروهکارکنا. شده است

هاي انسانی و در این حالت مهارت. دهنداند و نه احتمال مالقات با آنها را در آینده میرا دیده
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روابط بین شخصی نه توانائی تعامل موثر و اثربخش رو در رو با مردم بلکه مهارت ایجاد ارتباط 
اي است که بر نمایشگرهاي نتقال احساسات، اعتماد و رهبري از طریق کلمات نوشته شدهگرم، ا

. شوندهاي الکترونیکی موجب انزواي اجتماعی و عدم اطمینان میسازمان. شوندها ظاهر میرایانه
مدیران در . سازداین واقعیت وجود وابستگی احساسی قوي بین کارکنان را ضروري می

زي ضروري است بیشتر کارکنان را به بروز احساسات خود تشویق کنند تا در هاي مجاسازمان
هاي الکترونیکی ضرورت ایجاد یک جو به عالوه تغییر و عدم ثبات در سازمان. هاي سنتیسازمان

.سازداعتماد در بین کارکنان ومدیران را دو چندان می
هاي مجازي انزواي اجتماعی مانبه طور کلی مهمترین عامل موضوع مطالعه در رفتار در ساز

رو (ها از عمر خود را بدون هیچ تحرکی و ارتباطی انسانی وتنهائی انسان سازمانی است که ساعت
گذراند و این دوباره به معناي از خود با دیگران در پاي میز رایانه و صفحات نمایشگر می) در رو

. یکی است که باید فکري براي آن کردانسان در عصر دیجیتال و الکترون) الیناسیون(بیگانگی 
سازي ناپذیر است ولی چارههاي ارتباطی از طریق امواج اجتنابسرعت ارتباطات و گسترش شبکه

.هاي امروزي باید استفاده کند نیز اجتناب ناپذیر استبراي انسانی که از امکانات زندگی در سازمان


