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این واقعیت وجود دارد كه امروزه سازمان ها در عصر اطالعات، با تنگناها و نارسایی هایی 
روبه رو هستند كه درگذشته نه چندان دور، طرح آن ها ضرورتي نداشت. بدون شك، ایجاد 
سازگاري در ابعاد گوناگون سازمان با تغییرات محیطي و استفاده از ابزارهایي كه به مرور 
و با پیشرفت فّناوري در اختیار مدیران قرار می گیرد، نه تنها ضروري است، بلكه حیات 
سازمان ها در محیط های فرار و متالطم امروزي به این مورد مهم بستگي دارد. تحوالتي 
كه در عصر اطالعات رخ مي دهد، سازمان ها و دولت ها را به صورتي گریزناپذیر به مبارزه 

فرامی خواند و مدیران را سخت به چالش وا داشته است. 
می كنند.  تالش  راهبردي  مأموریت  برآورده سازی  براي  اطالعات،  عصر  سازمان هاي 
برآورده سازی این مأموریت راهبردي در چارچوب زمانِي بلندمدت امكان پذیر است. ساختار 
سازمان عصر اطالعات، باید به قدر كافي منعطف باشد تا متناسب با تغییر شرایط در جهت 
جدید حركت كند. مأموریت راهبردي، جهت گیری كلي در برنامة كاري را مشخص كرده 
و افراد حرفه ای آزادند تا رویكردهایی جدید را در جهت راهبردی به طور خالقانه و فعال 
طراحي كنند. بیشتِر كارها در سازمان عصر اطالعات، بر مبناي كار تیمي انجام می شود. 
هر فردي داراي دانش خاص بوده، اما نسبت به دیدگاه هاي دیگران با گشاده رویی برخورد 
می كند. این رویكرد تیمي به ساختارهای نوین می انجامد كه در آن، گروه هاي حرفه اي 

گوناگون به صورت موقت روي مسائل خاص كار می كنند. 
چابكي در سازمان های عصر اطالعات، نه یك گزینه، بلكه یك ضرورت راهبردی است. 
سازمان چابك قابلیت سازگاري سریع در واكنش به تحوالت و رخدادهای نامنتظره و 
پیش بینی نشده، فرصت های محیطی و نیازمندی های مشتري را دارد. افزون بر آن،كاربرد 
گستردة فناوری های اطالعاتی و ارتباطی در سازمان های عصر اطالعات، به شكل گیری 
از  شبكه ای  ساختار  است.  شده  منجر  شبكه ای  ساختارهای  و  T- شكل  سازمان های 
ابزارهایی مفید است كه مدیران می توانند براي بسیج منابع و عملیات جمعي با رعایت 

صرفه جویی در منابع و چشم انداز بازدة مؤثر به كار بگیرند.
در عصر اطالعات، پیچیدگي، وسعت و حجم اطالعات به گونه ای است كه دیگر نمی توان 
سازمان ها را به صورت سازمان متمركز و واحد اداره كرد؛ بلكه براي ادامة كار سازمان ها 
ناگزیر به برون سپاری هستند. در مجموعة سازمان هایی كه باهم سازمان شبكه ای را 
تشكیل می دهند، هر سازمان اثربخشي خود را در ارتباط با سازمان هاي دیگر به دست 

می آورد. 
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فناوري اطالعات یك جزء كلیدي در سازمان هاي شبكه ای است؛ زیرا هماهنگي میان 
معرف  كه  زماني  و  فضایي  موانع  بر  و  مي  كند  تسهیل  را  شبكه  تشكیل دهندة  عناصر 
ارتقاء مي دهد.  انعطاف پذیری را  ویژگی های ساختارهاي متداول است، چیره می شود و 
كاربرد فناوري اطالعات به گسترش مشاركت الكترونیكي در سازمان می انجامد. منظور 
از مشاركت الكترونیكي عبارت است از نفوذ و كنترل ذی نفعان بر تصمیم های سازماني از 
طریق سازوكارهاي مبتني بر فناوري اطالعات مانند سیستم جلسات الكترونیكي، شبكه 

پست الكترونیكي، و نظام پیشنهادهاي الكترونیكي.
انتخاب  نیازمند  كه  است  داده  شكل  را  پیچیده ای  محیط  اطالعات  عصر  به طوركلی، 
الگوهای نوین مدیریتی است. الگوهای سنتی مدیریت، دیگر در محیط های پیچیده و فرار 
اثربخش و كارآمد نیستند. بیشتِر مدیران با دیدمان عصر صنعتي كه نارسایي زیادي دارد، 
عمل می كنند. این چارچوب را باید كنار گذاشت و به دیدمان عصر دانش خوش آمد گفت. 
خبر خوب آن است كه مدیران در بخش های دولتی و خصوصی می توانند الگوي ذهني 

خود را عوض كنند و از دیدمان های نوین همتراز با عصر اطالعات استفاده كنند. 
فرج اله رهنورد آهن


