سخن سردبیر:

اين واقعيت وجود دارد كه امروزه سازمانها در عصر اطالعات ،با تنگناها و نارساییهایی
روبهرو هستند كه درگذشته نهچندان دور ،طرح آنها ضرورتي نداشت .بدون شك ،ايجاد
سازگاري در ابعاد گوناگون سازمان با تغييرات محيطي و استفاده از ابزارهايي كه بهمرور
و با پيشرفت ف ّناوري در اختيار مديران قرار میگیرد ،نهتنها ضروري است ،بلكه حيات
سازمانها در محیطهای فرار و متالطم امروزي به اين مورد مهم بستگي دارد .تحوالتي
كه در عصر اطالعات رخ ميدهد ،سازمانها و دولتها را بهصورتي گریزناپذیر به مبارزه
فرامیخواند و مديران را سخت به چالش واداشته است.
سازمانهاي عصر اطالعات ،براي برآوردهسازی مأموریت راهبردي تالش میکنند.
زماني بلندمدت امکانپذیر است .ساختار
برآوردهسازی اين مأموریت راهبردي در چارچوب ِ
سازمان عصر اطالعات ،بايد بهقدر كافي منعطف باشد تا متناسب با تغيير شرايط در جهت
جديد حركت كند .مأموریت راهبردي ،جهتگیری كلي در برنامة كاري را مشخص كرده
و افراد حرفهای آزادند تا رويكردهايی جديد را در جهت راهبردی بهطور خالقانه و فعال
طراحي كنند .بيشت ِر كارها در سازمان عصر اطالعات ،بر مبناي كار تيمي انجام میشود.
هر فردي داراي دانش خاص بوده ،اما نسبت به ديدگاههاي ديگران با گشادهرویی برخورد
میکند .اين رويكرد تيمي به ساختارهای نوین میانجامد كه در آن ،گروههاي حرفهاي
گوناگون بهصورت موقت روي مسائل خاص كار میکنند.
چابكي در سازمانهای عصر اطالعات ،نه یک گزینه ،بلکه یک ضرورت راهبردی است.
سازمان چابك قابليت سازگاري سريع در واكنش به تحوالت و رخدادهای نامنتظره و
پیشبینینشده ،فرصتهای محیطی و نیازمندیهای مشتري را دارد .افزون بر آن،کاربرد
گستردة فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی در سازمانهای عصر اطالعات ،به شکلگیری
سازمانهای -Tشکل و ساختارهای شبکهای منجر شده است .ساختار شبکهای از
ابزارهايی مفيد است كه مديران میتوانند براي بسيج منابع و عمليات جمعي با رعايت
صرفهجویی در منابع و چشمانداز بازدة مؤثر بهكار بگيرند.
در عصر اطالعات ،پيچيدگي ،وسعت و حجم اطالعات بهگونهای است كه ديگر نمیتوان
سازمانها را بهصورت سازمان متمركز و واحد اداره كرد؛ بلكه براي ادامة كار سازمانها
ناگزیر به برونسپاری هستند .در مجموعة سازمانهایی كه باهم سازمان شبکهای را
تشكيل میدهند ،هر سازمان اثربخشي خود را در ارتباط با سازمانهاي ديگر بهدست
میآورد.
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فناوري اطالعات يك جزء كليدي در سازمانهاي شبکهای است؛ زيرا هماهنگي ميان
عناصر تشکیلدهندة شبکه را تسهيل ميكند و بر موانع فضايي و زماني كه معرف
ویژگیهای ساختارهاي متداول است ،چیره میشود و انعطافپذیری را ارتقاء ميدهد.
كاربرد فناوري اطالعات به گسترش مشاركت الكترونيكي در سازمان میانجامد .منظور
از مشاركت الكترونيكي عبارت است از نفوذ و كنترل ذینفعان بر تصمیمهای سازماني از
طريق سازوكارهاي مبتني بر فناوري اطالعات مانند سيستم جلسات الكترونيكي ،شبكه
پست الكترونيكي ،و نظام پيشنهادهاي الكترونيكي.
بهطورکلی ،عصر اطالعات محیط پیچیدهای را شکل داده است که نیازمند انتخاب
الگوهای نوین مدیریتی است .الگوهای سنتی مدیریت ،دیگر در محیطهای پیچیده و فرار
اثربخش و کارآمد نیستند .بيشت ِر مديران با ديدمان عصر صنعتي كه نارسايي زيادي دارد،
عمل میکنند .اين چارچوب را باید كنار گذاشت و به ديدمان عصر دانش خوشآمد گفت.
خبر خوب آن است كه مدیران در بخشهای دولتی و خصوصی میتوانند الگوي ذهني
خود را عوض کنند و از دیدمانهای نوین همتراز با عصر اطالعات استفاده کنند.
فرجاله رهنورد آهن

