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فناوري ، مدرنیته و چالش 
سازماندهی

سید مجتبی باقري
چکیده:

ارتباطات بر همه سازمان ها  تاثیر هاي نوین اطالعات وفناوري
باشد. فناوري و تحول داشته و یکی از عوامل مهم ایجاد تغییر و تحول می

هاي سازمان، از تعیین ساختار سازمان و تشکیالت مربوط به کلیه فعالیت
ها، تا سنجش عملکرد، بررسی محیط بیرونی و تعیین استراتژيگرفته 

باشد. بنابراین ضرورت دارد که تمام متغیرهاي اجتماعی، اقتصادي، می
فرهنگی و فنی را به دقت بررسی نموده، وضعیت فعلی و نیاز به تحول را 

Iهاي الزم را براي تحول فراهم نمود.مشخص کرده و زمینه

ازمان نه تنها در تحول نیروي انسانی بلکه تاکید بر بهسازي س
Iهاي سازمان نیز می باشد.ها و تعیین استراتژيدر بهبود ساختار فرایند I

تاریخ مدرنیته، تاریخ تحول در فناوري است. فناوري نیز خود 
محصولی از مدرنیته است. تحول در فناوري با خود نوآوري در سازماندهی 

فناوري و مدرنیته و تاثیرات آن در پیدایش آورد. رابطه را بدنبال می
هاي نوین سازماندهی در عصر اطالعات محور موضوع این مقاله پارادایم

Iاست که به آن پرداخته خواهد شد. I I

، گلوبال، ماکرو، دایم، استراتژيراکلید واژه: فناوري، مدرنیته، پا
میکرو
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:مقدمه
ختش از فناوري حاکم انسان سازمان هاي خود را بر مبناي شنا

سازد. شناخت مکانیزم وساختار درونی سازمان ها  براي بر جامعه می
توضیح چگونگی پردازش اطالعات، تبدیل اطالعات به دانش سازمانی و 

چگونگی رشد و توسعه ضروري است.
میالدي، تحول در فناوري به ویژه در 15و 14هاي در سده

رنسانس انجامید. نه آنکه رنسانس صنایع چاپ و کشتیرانی به پیدایش
برابر با تحول در فناوري بود. بلکه تحول در فناوري، شرایط و امکانات 

پذیر نمود. در نوینی را با خود به همراه آورد که پیدایش رنسانس را امکان
آهن و مهندسی میالدي، نوآوري در صنایع شیمیایی، ذوب18سده 

جوامع صنعتی انجامید.مکانیک به انقالب صنعتی و پیدایش
پیدایش عصر روشنگري بدون انقالب صنعتی و ایجاد جوامع 

پذیر نبود. پس تحول در فناوري تحول در مدرنیته را بهمراه صنعتی امکان
داشته است. اگر فناوري مدرنیته را به جلو سوق داد، مدرنیته نیز چگونگی 

فناوري خود محصولی تحول در فناوري را به نوعی تعیین کرد. بدین گونه 
آوري در سازماندهی را نیز از مدرنیته است و تحول در فناوري با خود نو

Iآورد. بدنبال می V

فناوري و سازماندهی در قرن بیستم
نیمه اول قرن بیستم دوره مهمی در تاریخ تحول در فناوري بوده 

از و پیدایش اتومبیل، هواپیما، نیروگاه هاي اتمی و دیگر صنایع سنگین 
مختصات این دوره می باشد. 

دان امریکایی، در شرح پیدایش دولت اقتصاد"جان گالبریث"
نوین صنعتی در سال هاي میانی قرن بیستم، سازماندهی در عصر صنایع 

بیند. از دید او به خاطر سنگین را متاثر از فناوري حاکم بر آن صنایع می
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اري در آن، مدیران گذپیچیدگی فناوري صنایع سنگین و حجم سرمایه
تولید، به سیستمی نیاز دارند که در آن جزئیات تولید هر بخش و روابط 

Vریزي شده باشد.هاي گوناگون تولید از قبل برنامهبخش

سازي  حاکم بر تولید بود. در نیمه اول قرن بیستم فناوري ماشین
طراحان سازمانی و مدیران مؤسسات، تحت تاثیر فناوري حاکم، 

هاي گوناگون دیدند که از بخشان هاي خود را همانند ماشینی میسازم
اي تشکیل شده و هر بخش نقشی دقیق و از پیش تعیین ولی بهم پیوسته

کند.اي را در مجموعه تولید بازي میشده
گالبریث در » دولت نوین صنعتی«میالدي، که 60در اواسط دهه 

قرار گرفته بود. هاي نیویورك تایمزترین کتابفهرست پرفروش
ترین تحول در تاریخ فناوري، و شاید خارج از آگاهی گالبریث، عظیم

70و 60درشرف تکوین بود. پیدایش فناوري اطالعاتی در سال هاي 
اي، این سال ها را پایان مرحله نوینی را در مدرنیته آغاز کرد. عده 

جدا از آنکه بشر وارد بینند. اما مدرنیته و تولد فرا مدرنیته یا فرا تجدد می
فاز نوینی از مدرنیته و یا فرا مدرنیته شده باشد، بیانگر این دوره از تاریخ 
بشریت خواهد بود، این واقعیت اکنون مسلم است که فناوري اطالعاتی و 

گسترش سریع آن دنیاي ما را براي همیشه دگرگون کرده است.
خرد  ر سطحو هم د،)ماکرو(مطالعه فناوري هم در سطح کالن

، مورد نیاز بوده و بررسی فرایند تحول در فناوري اطالعاتی بدون )میکرو(
توجه به تاثیرات اجتماعی این تحول ناکافی و ناقص است. بررسی پیدایش 
فاز نوینی از مدرنیته تحت تاثیر فناوري اطالعاتی، بدون توجه به چگونگی 

ندازه ناکافی و ناقص تحول و ساختار انقالب اطالعاتی نیز به همان ا
بایست ترکیبی از هر دو بر خورد را اي میمی باشد . از این رو به گونه

براي شناخت دقیق از تحوالت فناوري و اثراتش بر مدرنیته و ساختارهاي 
تشکیالتی آن بکار گرفت.
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هادر سازماناگیريعصر اطالعاتی و مسأله فرزماندهیسا
شد، انسان سازمان ها ي خود را بر مبناي همان طوري که گفته 

هاي نوین سازد. پارادایمشناختش از فناوري حاکم بر جامعه می
سازماندهی در عصر اطالعاتی براي تبدیل اطالعات به دانش در 

گیري هستند. شناخت و ارزیابی از اي در حال شکلساختارهاي شبکه
اي و دهی امري است پایهتأثیرگذاري فناوري اطالعاتی بر این نوع سازمان

پذیر نیست. ولی چنین شناختی بدون آن طراحی ساختار سازمانی امکان
کافی نیست. در این جا نیز نیازمند شناخت از مکانیزم و ساختار درونی 
چنین سازمان ها یی هستیم که بدون آن قادر به توضیح چگونگی 

گونگی رشد و پردازش اطالعات، تبدیل اطالعات به دانش سازمانی، و چ
VIتوسعه آن سازمان نخواهیم بود.

ها در رسیدن به اهداف خود در پارادایم نوین سازماندهی، شبکه
بایست امکان نیاز به قابلیت فراگیري دارند. مکانیزم درونی آن ها می

و توسعه دهد. هفراگیري سازمانی را بوجود آورد
درجه بقاي سازمان ها  در عصر جدید به طور مستقیم به 

پذیري آنان در برخورد با محیط همواره در حال تغییر خود مربوط انعطاف
می گردد. اختالل در فراگیري ریشه مشکالت سازماندهی است. البته این 
بدان معنی نیست که مسایل مقابل روي سازمان ها تنها از طریق 

هاي فراگیري سازمانی قابل توضیح است، چرا که مشکالت کارایی  مدل
توانند بازدارنده رشد سازمانی گردند و در بسیاري از جهات این چنین می

نیز هست. اختالل در فراگیري در حقیقت محور مشکالت اساسی 
سازمان ها  در عصر اطالعاتی می باشد. هرگونه اختالل در هر بخش از 

تواند بقاي آن سازمان را به خطر اندازد. فرایند فراگیري سازمانی می
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عتی در سازمان هاي تولیدي و نظام هاي اقتصادي، تحول صن
ساختارهاي سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را به همراه آورده و تحول نوپاي 
فراصنعتی نیز در حال شکل دادن به سازمان ها  و نهادهاي جهانی 

هاي مهمی از می باشد. اتحادیه اروپا بزرگترین نهادي است که جنبه
هاي با همه محدودیت» یورو«ر دارد. پیدایش سازماندهی گلوبال را در ب

ي گلوبال در اروپاست. دادگاه جهانی جنایی، کنونیش بیانگر رشد فزاینده
گري از پیدایش کنوانسیون ضد مین و عهد نامه ضد شکنجه نمادهاي دی

. شبکه گلوبال اینترنت دستگاه ارتباطی و مؤسسات فرا ملی می باشد
VIه است.سمبل این فاز از مدرنیته شد I

گیرينتیجه
اي که هنوز در آن ساختارهاي ماقبل فراصنعتی حاکم در جامعه

شود. بیش از تر میاست، طبعاٌ معماي نوسازي و مدرنیته شده پیچیده
همه باید شرایط الزم را براي گسترش فراصنعتی و پیوستن به شبکه 

وسعه و تحول گلوبال بوجود آورد. فناوري اطالعاتی به عنوان ابزار و بستر ت
براي سازمان ها  در عرصه رقابت جهانی داراي مزایاي بی شماري است. 
امروزه تمامی صنایع و سازمان ها  بویژه سازمان ها ي نظامی به نوعی در 

اند. معرض تحوالت فناوري قرار گرفته
هاي هاي تولید منعطف، سیستمدر عصر حاضر استفاده از سامانه 

هاي ارتباطی بین سازمانی و سامانه مدیریت کهشب،یکپارچه اطالعاتی
د. فناوري نآیزنجیره و ... از ضروریات رقابت در عرصه جهانی به شمار می

هاي نوینی از سازماندهی را به ارمغان آورده است. اطالعاتی با خود مدل
بقاي سازمان ها  در گرو توانایی آنها در برخورد با محیط پرتحول و 

فناوري اطالعاتی چنین امکاناتی را براي سازمان ها  متالطم می باشد.
ها روبرو گردند. یعنی خود سازمان فراهم آورده است تا با  چالش

بایست بیاموزد، صاحب حافظه باشد و از دانش و حافظه خود براي بقا می
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ها، ورشد خود استفاده کند. براي ایجاد چنین محیطی در درون سازمان
نیاز به ساختارهاي مربوط به کسب اطالعات جدید، درقلب سازمان ها و

، تبدیل اطالعات به دانش سازمانی وپخش دانش تحلیل و کاوش بر روي
هرگونه اختالل در هر بخش از فرایند فراگیري می باشد ودر بدنه سازمان 

تواند بقاي آن سازمان را به خطر اندازد.سازمانی می
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