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 صنعتيپسا عصر اقتصادی - فرهنگي پيامدهای و هاويژگي از ایپاره 

 

 

  کاظم محمددوست

 

 

 
 ، دانشکدة مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایرانMBAکارشناس ارشد رشتة 

 

 

 
 عصر هايويژگي و خصوصيات شناسانة شناخت بررسي و واکاوي به نوشتار اين: چکيده

 هاسازمان و جوامع اعماق در که پردازدمي آن فلسفي و فكري مباني نگرش به با صنعتيپسا

 جوامع تطبيق نحوة و دگرش چگونگي و استکرده مسخر را هاانسان ذهن و روح و کرده رسوخ

 نگريسته رتغيي شتابناك افق و آينده به نو رويكردي با اگر. کندمي تبيين آينده با را هاسازمان و

 ينا  .گرددمي پذير امكان اقتصادي و اجتماعي فزايندة تغييرات و ناپايداري درك آنگاه شود،

، موضوع اين ايرشته چند مطالعة طبيعت رويكرد داشتنظردر با که است تالش در مقاله

که توسط انديشه ورزان مختلف و در منابع متفاوت هر  صنعتيپسا عصر هايويژگي خصوصيات و

 واکاوي بهو نقد کرده اند را در حد بضاعت تجميع کرده و  يك به يك يا چند مورد از آنها اشاره

 اين هب ،آن فلسفي و فكري مباني بر تاکيد اجمالي با و هاي اين عصرويژگي شناسانة شناخت

 چه از و است چگونه جامعة پسا صنعتي ايانديشه ساختار که دهد پاسخ اساسيهاي پرسش

 هاي ويژگي موضوع پيرامون بحث انجام چرايي و دليل اساسا  ؟شودمي سيراب فلسفي  آبشخور

ها ازمانس و کشورها حرکتي روند در بستري راچه  چيست و صنعتي در برهة زماني فعليپسا عصر

 عصر آيند اينو اصوال آگاهي بر ويژگي ها و پي در نيل به توسعة همه جانبه مي تواند فراهم کند؟

 مي تواند بكند؟ سازمان ها قايب تضمين و موجوديت حفظ پرچالش، چه کمكي در

 عتي،صن جامعةپساصنعتي،  نوگرايي، پسانوگرايي، عصر نوگرايي،پيشا واژگان کليدي:

 گراذهنيت و گراشناسي عينيتشناخت
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 مقدمه

 نوگرايي حيات به کشاورزي و سنتي زندگي گونة از تدريج به تكاملي روند يك طي در و تاريخي پيوستار يك در انساني جوامع

 ايمپاراد سه بر مشتمل فكري بستر يك در روند اين اندکه يافته تكامل و استحاله صنعتيپسا زندگي هيئت به نهايت در و صنعتي

در  گانهسه جوامع اين اقتصادي و فرهنگي اجتماعي، يهاجنبه اساسا و باشدمي تبيين قابل نوگراييپسا و نوگرايي گرايي،نوپيشا

 هايپارادايم و جوامع اين. شوندمي محسوب آنها مادي پديدة و عيني تبلور ديگر عبارت به يا وسه گانه نمود يافته  ادايمپار بستر اين

  . اندکرده فراهم را يكديگر تكامل موجبات و رفته پيش بهيكديگر با نزديك همكنش در و هم موازات به گانهسه

 از عبور و هنجارشكني ،جوامع از بعضي در و کنوني زماني برهة در پسانوگرايي پارادايم هاي رهيافت و اصول از عضيب شايد

 و يپويش روند وپيشرانة اجتماعي  يهانيرو به وثوق با بزودي ولي شده و تابو شكني محسوب گردد معني فرهنگي قرمز خطوط

 نيجايگزي در راستاي هاهنجارشكني اين از بسياري کمااينكه يافت، خواهد رسميت مسلط، ارزش و هنجار بعنوان جوامع، تكاملي

 .است گرفته قرارو اقبال عمومي  پذيرش مورد اجتماعي نرم يك بعنوان ديرين منسوخ هاي ارزش با نوين هنجارهاي

 حرکتي روند استنباط راستاي در صنعتي،پسا عصر هاي ويژگي و نوگراييپسا موضوع پيرامون بحث آغاز چرايي و دليل اساسا

 تا ستا اقتصادي و تكنولوژيكي اجتماعي، فرهنگي، بويژه هاعرصه تمامي در جهاني پيشرو هايسازمان گيريسو شناخت و کشورها

. کند ريگي اندازه را خود ماندگيواپسدرجة  يا همساني جايگاه آن، با خود فعلي وضعيت مقايسة برپاية بتواند سازماني و کشور هر

 اسدبشن را هادگرش خردمندانه، رويكرد راهبردي و سلوکي با که است آن رو،پيش انداز چشم و قاف در معاصر جامعة و انسان رسالت

 هرهب آمدهبدست هايفرصت از موثر و کارا شكل به پيراموني تهديدات از گريز ضمن تغييرات روند سنجيدة و دقيق پايش با و

 و سانان ذهنيت در انقالبي تغيير نيازمند اهداف اين به نيل اما ،ايدنم محافظت آينده شوك برابر در را جامعه افراد و کرده برداري

 هک است الزم هستند کنوني پرچالش عصر در خود بقاي تضمين و موجوديت حفظ درصدد که هايي سازمان. است جوامع نگرش

 پساصنعتي عصر و پسانوگرايي ارادايمپ مفاهيم با فراگير و دقيق بطور و داشته آگاهي آن آيند پي و صنعتي جوامع تكاملي روند بر

 انوار و اهدهمش را روپيش افق از زوايايي بتوانند تا باشند داشته آشنايي آن اقتصادي و فرهنگي پيامدهاي و ها ويژگي با همچيني و

 .کنند روئيت را پژوهي آينده هاي تئوري

 گيري جهت و گذشته از جوامع و ها سازمان حرکتي درون مطالعة مديريت، حوزة در شورانگيز و جذاب بسيار موضوعات از يكي

 نرخ با هادگرديسي و است قطعيت عدم به قرين اساسا آينده. است شده انجام حوزه اين در کمتري تمرکز شايد که آنهاست آتي

 هنمونر آينده به را ما دتواننمي دارند، حال و گذشته در ريشه که واقعيات و اطالعات از هاييرگه ولي پيوندندمي بوقوع تريسريع

 .دنباش امروز، شتابناك تغييرات دل از فردا واقعيّت زايش چگونگي پژواك درواقع و کنند ترسيم را آينده چهرة و شده

 اپس عصر به و کرده گذر صنعتي عصر از پيشرو جوامع از بسياري هستند معتقد نظران صاحب از بسياري که اي زمانه در

 گيرد يم شكل اي توسعه تحوالت از مانده دور کشورهاي فكري پيشگامان اذهان در که بنيادين پرسش اند گذاشته پاي صنعتي

 رانرهب ناآگاهي و پيشرو جوامع مديران آگاهي با صنعتي منسوخ عصر به مربوط فنون و علوم از بعضي انتقال آيا که است اين

 باشد؟ مي جوامع اين مردم فرهنگي و اجتماعي بغرنج معضالت و اقتصادي گوناگون هايگره گشودن به قادر سوم، جهان جوامع

 و گيفرهن پيامدهاي و هاويژگي از شناخت و آگاهي اساسي، پرسش اين صحيح پاسخ يافتن در گام نخستين به نظر مي رسد که

 .است صنعتيپسا عصر اقتصادي
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 گانه سه جوامع تحوالت بر کوتاه مروري

 و عتيصن سنتي، يعني جوامع انساني گانة سه جوامع تكنولوژيك و اقتصادي اجتماعي، گي،فرهن برتحوالت گذرا مروري اگر

 ذهني آمادگي تا ود،ش انجام نوگراييپسا و نوگرايي گرايي،نوپيشا پارادايم سه يعني  جوامع اين فكري بستر بر تاکيد با صنعتيپسا

 :طرح موارد ذيل ضروري بنظر مي رسد ،فراهم شود بحث ةادام

 1نوگرايي پيشا پاراديم و سنتي جامعة - الف

 دابآ رشته يك از کار و کسب صاحبان و کردمي تامين کشاورزي و شكار طريق از را خود نيازهاي عمدتا بشر سنتي، جامعة در

 بازو زور به هانياز تامين در افراد توانايي و بود تحول و تغيير فكر به کسي کمتر و کردندمي پيروي مشخصي هنجارهاي و رسوم و

 . شد مي ها کاخ ساز و ساخت صرف افزودهارزش و داشت بستگي يدي کار و

 سدة زا که داشت مدنظر را طوالني دورة يك توانمي تسامح به شودمي صحبت نوگراييپيشا دوران از که هنگامي کلي بطور

 استانب يونان شهري دولت نظام گيريشكل با دوره اين. استداشته تداوم ميالدي شانزده سدة تا و شده شروع ميالد از قبل پنجم

 هايپايه زوال با اما شده عجين مسيحيت عصر در روم امپراتوري تاريخ با ادامه در و شده آغاز بشري فلسفة دمانسپيده برآمدن و

 (1831 قزلسفلي،. )رسيد پايان به رنسانس بروز و کليسا ديني حاکميت سياسي معرفتي

 2نوگرايي پاراديم و تيصنع جامعة - ب

 رحلةم برنز، گفتة به. کندمي تعريف هم از متمايز و مشخص مرحلة سه قالب در را غرب صنعتي توسعة حرکت سير ،8برنز تام

 راهكار ايکارخانه نظام. بود 5ايکارخانه نظام به ورود و 4کار وريبهره گسترش و بسط براي هاماشين از روزافزون استفادة نخست،

 هچ،. )بود هاکارخانه ظهور از قبل صنعتي کار نيروي سازماندهي شيوة که کرد مطرح را 1دوم دست کاري پيمان براي گزينجاي

 (فرد دانايي ،1992

 پوشاك، غذايي، مواد تهية هايحوزه در ايکارخانه نظام شد، آغاز 1311 و 1351 دهة در تقريبا که صنعتي توسعة دوم مرحلة

 اين برنز، گفتة به. بودند 7پيچيده توليد فرآيندهاي به متكي همگي که کرد پيدا اشاعه فوالد سازي آماده و آهن شيمي، مهندسي

 کنترل، رب تاکيد محوريت با اجتماعي سازمان و بوروکراسي هاي نظام موازي رشد توليدي، عمليات فرآيند فني پيچيدگي و افزايش

 کارگران نظير) اداري پرسنل و مديران هاي رده روزافزون تعداد در تغييرات ناي. کردمي ايجاب را 3گرايي تخصص و يكنواختي

 ابزارهاي توسعة و شيميايي مواد و فوالد آوري فن در بيشتري تحوالت نظامي، تجهيزات در انقالبي و شد متجلي( اي حرفه و دفتري

 .کنندمي فعاليت دوم مرحلة در کماکان غربي صنعتي جامعة اجزاي از بسياري برنز، گفتة به. داشت دنبال به ماشيني

                                                           
1 Traditional society & Pre modernism paradigm 
2 Industrial society & Pre modernism paradigm 
3  
4 Productivity of work 
5 Factory system 
6 Subcontracting 
7 Complex production processes 
8 Control, routine and specialization 

http://www.johs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 931-242، ص   1931  خرداد،  1، جلد 42، شماره  انسانی علوم

ISSN: 1394-0036 
http://www.johs.ir  

 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

 
 

699 
 

 

1394-0036 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 
 

  

 بومي تقاضاي براساس توليد مرحله، اين در. است ظهور حال در حاضر عصر در صنعتي توسعة سوم مرحلة برنز، عقيده به

: شودمي زير موارد به منجر رشد، به 11دار سرمايه سازمان وابستگي احوال، و اوضاع اين در. شودمي زياد و کم 9خودانگيخته

 هاي پژوهش طراحي، محصول، توسعة تبليغات، نظير) مصرف تحريك جديد، فنون کننده، مصرف به نسبت تر عالمانه ساسيتح

 هايرفتپيش و جديد هايبازار جستجوي در هاي شرکت سازي المللي بين ،(بازاريابي پيشبرد بازاريابي، هاي پژوهش کننده، مصرف

 ازمانس بيشتر پذيريانعطاف بازارها، با جديد رابطة نوع اين. دهدمي رخ صنعتي هايکتشر درون روزافزوني طور به که جديدي فني

. تاس ضروري فني امور در نوآوري و الملليبين عرصة در فعال حضور محور، مشتري سازمان به شدن تبديل براي که طلبدمي را

 لبتها که گرديد سازماندهي تر مشارکتي هاي سبك به منجر شرکت اقتصادي عملكرد به تعهد باالتر سطوح پديده، اين سواي

 ( فرد دانايي ،1992 هچ،. )اند کرده تعبير گراييفراصنعتي به گراييصنعتي مرحلة از گذار را صنعتي توسعة سوم مرحله افرادي

 هايماشين و ربخا ماشين و گرفت شتاب دوران اين در توان و حرکت و شد داده انرژي و ماده به اصالت صنعتي، جامعة در 

 يمعرف دوره، اين نتيجة که کردند ظهور کار و کسب الگوهاي عنوان به گروهي زياد، گذاري سرمايه با. شدند اختراع تر پيچيده

 .بود فورد همچون بزرگي صنايع صاحبان

 که است علمي شيوة ينوع واقع در و است استوار پيرامون جهان مورد در شدهگردآوري تجربي هايمقايسه بر نوگرايي، ديدگاه

 . ميدهد شكل را آوري فن و مهندسي نظير کاربردي هاي رشته و طبيعي علوم محوري هستة

 و نو فرهنگي هايپديده به رفتاري و فكري گرايش معني به شود،مي ياد نيز مدرنيسم يا تجدد هاينام به آن از که نوگرايي،

 سترب در آن تحقق و جامعه در خردگرايي گسترش فرايند نوگرايي. است ميقدي هاي سنت از برخي گذاردن کنار و ترپيشرفته

 و نوزدهم قرن اواخر در غربي جامعة تغييرات در ريشه که فرهنگي هايجنبش از ايگستره مدرنيسم، يا نوگرايي. است مدرنيته

 کاربردي هنرهاي و ادبيات موسيقي، ماري،مع هنري، هايجنبش از ايمجموعه واژه اين. کندمي توصيف را دارد، بيستم قرن اوايل

 توان هب فكري باور و فناوري دانش، از انسان استفادة معناي به نوگرايي فكري نحلة. دارد بر در اند،داده رخ زماني دورة اين در که را

 ندي و سنت ضد رب واکنشي توانمي را غرب در مدرنيسم پديداري. است خود محيط تغيير و بهبود توليد، براي خود تجربي

 . کرد تلقي مسيحيت

 شجنب خالل از تدريج به و آغاز شانزده سدة از که بود عيني و شناختي و فكري جهان زايش با مصادف حقيقت در مدرن عصر

 نعتيص سپس و سياسي هاي انقالب با سپس و کرد عبور هيجده سدة روشنگري و هفدهم سدة علمي انقالب رنسانس، پيرايي دين

 هک کرد ايجاد زيادي فرهنگي و فكري اجتماعي، سياسي، هايبندي صورت ها،سده طول در تحوالت اين. شد تكميل نوزده سدة در

 (1831 قزلسفلي،. )بود متفاوت مدرن ماقبل دوران با توجهي قابل طور به

 فرد هر يا پژوهشگر که است باور براين دهد،مي شكل را نوگرايي پارادايم فلسفي مباني که ،11گرا عينيت شناسي شناخت

 گرشاهدهم از مستقل کند مي مطالعه که را اي پديده ديگر بعبارت يا بشناسد مستقل مشاهدة طريق از را هاپديده ميتواند ديگري

 از ما دانش از مستقل جهان، بنابراين. داد قرار آزمون مورد ها واقعيت برابر در را آنها توانمي هانظريه صحت ارزيابي براي و است

 طرز از مستقل افراد، که معرفت از هاييبخش يا اجزا خصوصيات به معرفت از خود تحليل در گرايان عيني.  دارد وجود جهان آن
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 به و هاپديده و نمودها به عمدتا عيني موضوعات. بخشندمي اولويت شوند،مي مواجه آن با ذهنيشان حاالت ساير يا و عقايد فكر،

 (1895 محمددوست،. )گرددمي بر بيروني عينيت

 

  12نوگرايي پسا پاراديم و صنعتيپسا جامعة - ج

 ثمنبع اجتماعي تحول گسترة کشيدن تصوير به براي مناسب هايشيوه از يكي ،14آينده شوك کتاب در 18تافلر آلوين گفتة به

 در که است صنعتي جوامع به کشاورزي امعجو از بشري جامعة تحول با آن مقايسة دور، راه از ارتباطات و ايرايانه آوري فن از

 اين او که اين حداقل و بوده صنعتيپسا جامعة اصطالح مبدع 15بل دانيل آمريكايي شناس جامعه. داد رخ صنعتي انقالب خالل

 در يو .شود نوشته جامعه گونه اين تفصيل و شرح راستاي در بسياري آثار تا استشده باعث و انداخته هازبان برسر را اصطالح

 که حالي در وي گفتة به. دهدمي صنعتيپسا نام ها،پيشرفت اين به 11پساصنعتي جامعة ظهور عنوان تحت خود کتاب در 1978

 عاتاطال از استفاده و دانش خلق حول صنعتي،پسا جامعة شدند،مي سازماندهي کاالها، توليد در کار نيروي مهار حول صنعتي جوامع

 عريفت و گرفته شكل اطالعات، توزيع و پردازش کسب، هايشيوه وسيلة به فراصنعتي جامعة بل، گفتة به. شودمي سازماندهي

 شاورزيک کار نيروي صنعتيماقبل جوامع در حاليكه در دارد، مي اعالم وي. اندشده دگرگون رايانه وسيلة به همگي اينها که شودمي

 يخدمات کار اين فراصنعتي، جوامع در شد، تبديل هنجار به کارخانجات در ارک صنعتي جوامع در و شدمي يافت وفور به جا همه در

 . استشده حكمفرما که است اطالعاتي و

 ارتقاي بينيپيش و 17اطالعات عصر عنوان به فعلي عصر گذاري نام به را بل جمله از انديشمندان از برخي اطالعت، بر تاکيد اين

 عنوانهب دارانسرمايه جاي به( دانش با کارگران) اي حرفه افراد و ها تكنيسين جايگزيني با همراه توليدي امور افول و خدمات بخش

 (فرد دانايي ،1992 هچ،. )استکرده رهنمود جامعه افراد قدرتمندترين

 و ودشمي آغاز نيچه هايانديشه با نوگراييپسا واقع، در. است شده تفكر عرصة دار ميدان نوگراييپسا بعد، به 1911 دهة از

 .اندگرفته الهام او از 22ليوتار  و 21دريدا ،21بودريار ،19هايدگر ،13فوکو چون پسانوگرايي متفكران

 يعني است، 28پاره پاره بنيادي دانش که باور اين بر اعتقاد با را، هاديدگاه وحدت به نوگرايي گرايش نوگرا، پسا پردازان نظريه

 واحد اهديدگ يك گيري شكل بر مبني معقولي انتظار گونه هيچ که شودمي توليد ديمتعد و متفاوت قطعات و ذات در چنان دانش

 از اريبسي ميان محبوبي مضمون( شدن پاره پاره) چندپارگي. کشندمي چالش به باشد داشته وجود تواندنمي دانش از يكپارچه و

 ،دورکاري چون مفاهيمي. کند مي مرتبط جامعه و ماعاجت خانواده، در فراصنعتي هايگسست به را مفهوم اين که پسانوگراهاست،

 اتموضوع به نقادانه نگاه شكني، شالوده و زاکردن مسئله نكردن، فرض مسلم را چيزي اي، شبكه و مجازي مرز، بدون هايسازمان
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 شالوه با کند فكر اشم مثل يا شبيه بايد هرکس که باور اين نفي بر تاکيد و است پسانوگرايي رويكردهاي از سكوت در آوايي و

 باشيد مدرن ستپ اينكه براي "فرانسوي فيلسوف فوکو ميشل پسانوگرا برجسته انديشمند ديدگاه از باالخره و شودمي محقق شكني

 . "کنيد محو را تان فعلي خود بايد

 :  دارد وجود متعددي قطعي هاي توصيه شدن، مدرن پست براي

 گرايى نسبيت شناختن رسميت به  

 حقيقت به هانگاه همة بنيادين تخريب يا 24شكني شالوده  

 قدرت شكني شالوده و کردن زا مسئله  

 25 سكوت به آوادادن 

 اجتماعي هايسازمان و ديگران خود، مورد در مسلم هايفرض پيش کامل تغيير 

 21انعكاسي خود يا نگري خود 

 اخالقيات بودن نسبى ترويج و ترفيع 

 زيست محيط رانىوي بهاى به اقتصادى رشد با مخالفت 

 مسلط فرهنگى در هافرهنگ خرده شدنحل با مخالفت 

 اجتماع قبول مورد اساسى هاىبرداشت همة بردن سؤال زير 

 شناسى شناخت نظر نقطه از فراتاريخى، جديد دورة يك به ورود اعالم 

 رامونپي جهان شناخت براي ودتانخ شيوة از استفاده يعني است نگري خود آنها روش و تازندمي گرايي مطلق به پسانوگراها 

 پارادايم اين در( ها ايده نكردني باور گوناگوني) تنوع به احترام اي، هسته و محوري تئوري فقدان آن هايمشخصه از و خودتان

 (1895 محمددوست،. )است

 زا دانش انواع همة که تاس معتقد دهد،مي تشكيل را پسانوگرايي پارادايم فلسفي هايپايه که ،27گراذهنيت شناسي شناخت

 پااليش پژوهشگر طريق از( ندارند مورد اين در ادعايي هيچگونه غالبا گرايان ذهني) دارد وجود عيني معناي به جهان اگر جهان،

 همة و شودمي داده تغيير فرهنگي-اجتماعي نيروهاي يا شناختي فرآيندهاي وسيلة به قدرتمند نحوي به و طريق بدان و شودمي

 زا عاري اي، مشاهده گونه هيچ که است معتقد گراذهينت شناسيشناخت. گيردمي قرار تاثير تحت تجربه طريق از دانش عانوا

 هايذنفو تحت البته فرد، ذهني تجربة توسط واقعيت يعني است شخص ذهن در واقعيت بنابراين،. نيست ايمشاهده عمل اثرات

 سبين عالم، به نسبت دانش، که دارند باور هستند، گراذهنيت ديدگاه داراي که يکسان پس. شودمي تعريف اجتماعي و فرهنگي

 (فرد دانايي ،1992 هچ،. ) است
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 صنعتي پسا عصر اقتصادي و فرهنگي پيامدهاي و ويژگيها از بعضي

 

  امور از بسياري 28بودن موقتي – 1

 آورده ودبوج را رقابتي چالش پر شرايط فناوري هاي پيشرفت با توام شدن جهاني. است تحول و تغيير پسآيند بودن، موقتي

 خلق مرا اين پيامد. بيافزايند خود پذيري انعطاف و چابكي بر تا کند مي ناگزير خود بقاء و موجوديت حفظ براي را ها شرکت که

 . است بودن موفتي آن ويژگي بارزترين که است فضايي

 . دکنن زندگي بودن بيني پيش قابل غير و فوريت پذيري، انعطاف با رچطو که امروزه مديران و کارکنان بايد بياموزند

 ندچ با آينده انسان گويد، مي او. گشايد مي خواننده انديشه و تفكر روي به را اي تازه هاي دريچه آينده، شوك کتاب در تافلر

 اشياء، فراد،ا با انسان ةرابط و پيوند ديگر بياني به. کثرت و تنوع تازگي، و تجدد ناپايداري،: شد خواهد مواجه ناپذيراجتنابة پديد

 .آلوين تافلر،. )بود خواهد تنوع و شدن تر تازه و شدن ناپايدارتر حال در مدام اطالعات، جريان و افكار نهادها، و هاسازمان ها، مكان

 ( 1831. علم نشر دخت، شهين خوارزمي، آينده، شوك

 قرار مجدد طراحي تحت پيوسته مشاغل،. ديد توان مي ها سازمان هاي بخش تمام در را شرايط بودن موقتي بر دال شواهد

 به اه شرکت وابستگي. است افزايش به رو شوند، مي انجام افراد نه و پذير انعطاف هاي تيم توسط که وظايف تعداد گيرند، مي

 نيز يبازنشستگ هاي حقوق و بافته، فزوني رديگ هاي شرکت به سازمان داخل مشاغل سپاري برون يافته، افزايش موقتي کارگران

 ( جاج و رابينز ، سازماني رفتار کتاب. ) باشند داشته خواني هم مشاغل باتغيير که شوند مي طراحي شكلي به

 ندانکارم با هميشه وقتي. بود دائمي تقريبا استخدام اين و شدند مي استخدام خاصي کاري گروه براي کارمندان گذشته در

 کاري هاي گروه به را خود جاي اطمينان، آن امروزه اما. شود مي فراهم زيادي شغلي امنيت هم آنها براي کنيد، مي رکا مشخصي

 جامان براي تا اند تحول و تغيير حال در همواره و هستند شرکت مختلف هاي بخش از افرادي اعضايشان، که داده هايي تيم و موقت

و در اين راستا شكل جديد سازماني تحت عنوان ادهوکراسي خلق شده  کنند پر را ديگر نکارمندا خالي جاي کاري، هاي ماموريت

 ازنو را خود متعدد هاي پست همواره اند، تحول و تغيير حال در پيوسته طور به هم خودشان ها سازمان اينكه خالصه. است

 هاي فعاليت داده، کاهش را خود عمليات حجم ده،رسان فروش به را ندارند مناسبي کارآيي که کارهايي و کسب کرده، سازماندهي

 .کنند مي دائمي کارمندان جايگزين را موقت کارمندان و کرده سپاري برون ديگر هاي شرکت به را اساسي غير

 اجتماعي و اقتصادي فرهنگي، هاي حوزه تمامي در نامطلوب، يا مطلوب ةپديد يك بعنوان چه بودن موقتي نگرش و رويكرد

 .است جاري و ساري...  و زندگي هاي سبك ها، دوستي استخدام، ازدواج، کار، و بکس همانند

 

  29ناپايداري – 2

 بتاًنس انسان اين پيرامونجامعة  که آنجا از زيرا. بود تداوم و ثبات همه، آرمان گذشته در:  گويد مي ناپايداري ةزمين در تافلر

 از ماا. کرد مي طلب را تداوم و ثبات سياست اقتصادي، منطق لذا داشت، را خود خاص ةفايد و کارکرد شيئي هر و بود تغيير بي

 مي يناپايدار براي اقتصاد به را خود جاي پايدار و پرثبات اقتصاد رو اين از شود، مي پرشتاب جامعه در تغيير کلي آهنگ که آنجا

 سيارب تعمير هاي هزينه به نسبت را توليد هاي ينههز تكنولوژي پيشرفت اينكه به توجه با. شود چنين بايد هم ناچار به و دهد
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 گرفتن نظردر با و کرد توليد بهتري کاالهاي روز به روز توان مي تكنولوژي پيشرفت با اينكه به عنايت با و آورد مي پايين سريع

 حترازا براي ما امروزه رواين زا. شود مي زيادتر آينده نيازهاي مورد در بالتكليفي امروزه که شود مي مشاهده تغيير شتاب پر آهنگ

 هک کنيم درست طوري را کاالها کوشيم مي يا و سازيم مي مدت کوتاه کاالهاي يا ثابت، کارکردهاي و ها شكل با شدن درگير از

 شوك ،1831 ين،آلو تافلر،. )نكنيم گرفتار را خود کنيم مي سعي تكنولوژيكي لحاظ از عبارتي به. باشند داشته پذيري انطباق حالت

 ( علم نشر خوارزمي، دخت شهين آينده،

 

    30اطمينان عدم -3

  بودن ايدارناپ و موقت يعني صنعتي پسا عصر تبعات با نيز و سيال و پويا محيطي با جوامع و ها سازمان اينكه به عطف با امروزه

 ولوي،تكن چون مفاهيمي در تحول و ييرتغ از ناشي پيامدهاي و تغيير جهت تغيير، عناصر بررسي موصوع هستند مواجه ها پديده

 محيطي تالطم ناپذيري بيني پيش به منجر که اطمينان عدم. گيرد قرار مديران کاري اولويت در بايد ساختار، فرهنگ، استراتژي،

 افزوني روز و شتابناك تحوالت و محيطي تغييرات آهنگ سرعت افزايش پويايي، پيچيدگي، از ناشي ميشود ها پديده و ها سازمان

 الح درعين و اساسي مشكالت از يكي همواره و است کرده حاکم اقتصادي و فرهنگي اجتماعي، هاي سامانه و ها پديده بر که است

 .است صنعتي پسا عصر هاي ويژگي از يكي

 ورط به که نيست ما روابط فقط اين امروزه. شود مي نتيجه اطمينان عدم و ثباتي بي احساس جديد معناي همان ناپايداري

 ها سازمان م،مرد ها، مكان چيزها، با رابطه نوع پنج شد گفته سابقاً که همانگونه بلكه ميرسد نظر به ثبات بي و شكننده روزافزوني

 هک است کننده  ترکيب اجزاء و مواد اين از يك هر با فرد مشخص رابطه عبارتي به. هستند ها وضعيت تمام اصلي مواد افكار و

 نشر خوارزمي، دخت شهين آينده، شوك ،1831 آلوين، تافلر، (. شود توجه آن به زمان گرفتن نظر در با بايد و زدسا مي را وضعيت

 ) علم

 

   31گرايي سازمان بجاي گرايي حرفه – 4

 چه تا آرزوهايش و اهداف اينكه و مفهوم مي يابد 82سازماني تعهدتحت عنوان  خاص سازمان يك به کارمند وابستگي ميزان

 خاص لشغ يك به کارمند وابستگي معني به شديد شغلي وابستگي بنابراين. دارد قرار سازمان با او رابطه حفظ راستاي رد حد

 .است شده استخدام آن در که است سازماني به کارمند وابستگي بيانگر شديد، سازماني تعهد حاليكه در است،

 وجود کارمندان و کارفرمايان ميان پيش سال 81 که اي نانوشته داريوفا قرارداد. ندارد را گذشته اهميت تعهد، مفهوم امروزه

 هدتع. ندارد اعراب از محلي ديگر فرد، شغلي مسير طول در کارفرما يك براي کردن کار تفكر و شده تضعيف شدت به داشت،

 استفاده 88اي حرفه تعهد مثل چيزي از است بهتر آن بجاي و ندارد را خود قبلي اهميت شغلي، نگرش يك عنوان به ديگر سازماني

 ساسا بر نه سنجند مي وي تخصص اساس بر را فرد و است شده شناخته رسميت به آن در امروزي کار نيروي بودن سيال که کرد

 (  نص انتشارات مهدي، زارع، سازماني، رفتار ،1898 جاج، رابينز،. )کند مي کار آن در که سازماني
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با سازمان ها برخالف گذشته اهميت خود را از دست  کارگران و کارمندانستخدام مادام العمرامضاي قراردادهاي ا اساس براين

 .است يافته رواج موقت، دوره يك براي اشتغال وقت، پاره کار اشتغالي، خود هاي شيوه عوض در ،داده است

 زمانسا نوع هر با نيز فرد ةرابط است، لندب يا کوتاه ها سازمان دوام و حيات ةدور که همانطور:  تويسد مي زمينه اين در تافلر

 انسازم و فرد بين رابطه کلي طور . بهکند مي صدق غيررسمي هاي سازمان در فرد عضويت مورد در حكم همين. است چنين خاص

 اکنون. گردد دگرگون مجدد، سازماندهي طريق از يا و شود منحل سازمان يا شود، اخراج سازمان از فرد يا که شود مي قطع زماني

 شوك ،1831 آلوين، تافلر،). است شدن تر کوتاه حال در ها سازمان با فرد روابط زمان مدت که است دست در بسياري شواهد

 (  علم نشر خوارزمي، دخت شهين آينده،

 

  34جهاني هاي سازمان و کشورها مابين في المللي بين کار تقسيم ةنانوشت قرارداد وجود – 5

 رد توليدي مشاغل تعداد که نسبتي به که گفت توان مي المللي بين کار به آماده و شاغل اينيروه وضعيت خصوص در

 به توسعه حال در کشورهاي در مشاغل اينگونه تعداد يابد مي کاهش اقتصادي هاي همكاري و توسعه سازمان عضو کشورهاي

 اينبنابر. است الزم جهان سطح در مشاغل اين اهشک جبران براي که است حدي آن از بيش افزايش اين و است افزايش به رو شدت

 چرا که باشد امعم اين حل کليد تواند مي المللي، بين کار تقسيم نيز و کشورها اقتصادي ساختار گرفتن نظر در وضعيتي چنين در

 هم آن هک است هتوسع حال در کشورهاي سمت به توليدي مشاغل رشد وزنه سنگيني المللي، بين کار تقسيم از موقعيت چنين در

 كنولوژيت در نهفته عقالنيت به که چرا افتد مي اتفاق ناخواه هخوا حالتي چنين. پاشد مي هم از پيشرفته تكنولوژي يك ورود با

 ( کار نيروي بر تكنولوژي تأثيرات شناختي جامعه بررسي اله، هدايت پور، جمالي غالمرضا، مقدم،. )است مربوط

 شبخ آن، در که دارد صنعتي پسا و صنعتي ةجامع شرايط به گذار ةنحو و آن مديريت به گيبست فقط بحران اين از خروج

 روزب فرصت قبيل اين از خدماتي و اطالعات پردازش شده، توليد کاالهاي نقل و حمل نظير مشاغلي و کرده رشد شدت به خدمات

 و ديتولي دوقطب به جهان شدن قطبي روزافزون شتاب و ها سازمان و ها کشور ميان کار المللي بين تقسيم اين. کنند مي پيدا

 دارد، ستقيمم ارتباط دانايي اقتصاد و دانش موضوع با  اساسا که پايدار رقابتي مزيت خلق براساس  فراصنعتي، و صنعتي اطالعاتي،

 آنها، از لحاص توليدات و يپژوهش و تحقيقاتي مراکز. است توليد کردن دگرگون حال در دانايي اقتصاد. است توضيح و توجيه قابل

 .شوند مي محسوب توسعه هاي شاخص از نوزدهم قرن کارخانجات هاي دودکش و صنعتي توليدات جاي به

 

  35مجازي و اي شبکه هاي سازمان – 6

 که بودند کساني اولين 81ديويد و مالون. شد مطرح 1931 سال در موشويتس توسط براي نخستين بار مجازي سازمان اصطالح

 هايفعاليت از وسيعي محيط مجازي هايسازمان. کردند مطرح را «مجازي بنگاه» ةايد خود کتاب در سازگار و دقيق طور به

 .دربر مي گيرد را غيراقتصادي و اقتصادي سازماني

 روابط از هايي شبكه و انددائمي مرکزي ةهست فاقد که هستند ايشبكه هايسازمان از نوعي واقع در مجازي، هاي سازمان اين

 به نسبت ديگران کنند مي فكر که ديگري عملكرد هر يا بازاريابي توزيع، توليد، توانند مي آنها بر تكيه با و را به وجود مي آورند

                                                           
34 International division of labor 
35Virtual and network organizations  
36 Malone & Davidow 
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امور مربوطه و غير ضروري براي  ةهم مجازي هاي سازمان. کنند واگذار آنها به را دهند مي انجام کمتر ةهزين يا بهتر کيفيت با آنها

 اصلي ةهست. دهند انجام وجه بهترين به را آنمي توانند  که شوند مي متمرکز فعاليتي انجام بر و کرده واگذار ديگران به را انجام

 سازمان داخل در که هايي فعاليت بر مستقيم نظارت از است عبارت آنها ةوظيف که است مديران از کوچكي گروه شامل سازمان

 عهده بر را مجازي سازمان مهم کارکردهاي ديگر و توزيع توليد، که ديگري هاي نسازما طرواب کردن هماهنگ و شود مي انجام

 هاي شبكه کمك به بيشتر کار اين که است خارجي روابط کنترل و هماهنگي ايجاد مجازي سازمان مديران ةعمد ةوظيف. دارند

 ايفهوظي يا تخصصي دواير و واحدها داراي بندرت و ستا متمرکز بسيار ساختار نظر از سازمان نوع اين. شود مي انجام کامپيوتري

 .کنند هغلب سازماني ثابت هايشكل و مكاني – زماني هايمحدوديت بر تواند مي اطالعات تكنولوژي کمك به سازمان اينگونه. است

 عمليات مجازي ايه سازمان. دهند مي انجام تجاري واحدهاي و مشخص واحدهاي قالب در را خود عمليات سنتي هاي سازمان

 فعاليت گسترش عنوان به اغلب مجازي هاي سازمان بنابراين. دهند مي انجام سازمان مرزهاي و فرهنگ مكان، زمان، از فراتر را خود

 رفتهگ شكل سازمان نياز به بسته مجازي هاي تيم از گيري بهره با که شده تعريف سازمان مرز از خارج ارتباط ايجاد با داخلي هاي

 و انمك به توجه بدون «کارکنان متحداز شبكه»  يك عنوان به که مرز بدون سازمان يك ايجاد آن ةنتيج که يابد مي خاتمه يا و

 کوتاه ،بيشتر پذيري وفق کلي بطور ها سازمان اينگونه ايجاد مزاياي. پردازند مي کاري فعاليت به مطلوب نحو به آن مالك و زمان

 .ستا بيشتر پذيري ريسك و وفاداري کاهش شات،قمنا افزايش آن بمعاي و وظيفه شدن تر تخصصي پاسخگويي، زمان شدن تر

 

  37مرز بدون سازمان – 7

 را بيروني موانع و برسد حداقل به يا رفته بين از سازمان درون افقي و عمودي مرزهاي تا شده کوشش مرز، بدون سازمان در

 که ار مشكالتي تا در اين سازمان ها تالش مي شود. شود برداشته ميان از رددا وجود کنندگان تامين و مشتريان و شرکت بين که

 وضوح اندازه، يعني قديمي موفقيت عوامل اثر در مشكالت اين. برود بين از آيند، مي وجود به سازماني مرزهاي وجود درنتيجة

 مي انبي و است سازماني مرزهاي کردن يرترنفوذپذ درپي مرز بدون سازمان ايدة. آيند مي وجود به کنترل و سازي تخصصي نقش،

 عوامل فتعري دنبال به بنابراين،. ندارند را امروزي متغير محيط در رقابتي مزيتهاي ايجاد قابليت قديمي موفقيت عوامل که کند

 . هستند نوآوري و انسجام پذيري، انعطاف سرعت، شامل موفقيت جديد

 هاي تيم از ها بخش بجاي و کرده نامحدود را کنترل ةحيط نموده، حذف را يفرمانده ةزنجير دارد سعي مرز بدون سازمان

 سازمان را آن است، وابسته اطالعات ژيوتكنول به شديدا سازماني ساختار اين سازي پياده اينكه به توجه با. کند استفاده توانمند

 اسرسرت در تا دهد مي اجازه انرژي و منابع ها، ايده ت،اطالعا به اين سازمان ها .اند ناميده نيز( تكنولوژي بر مبتني يا) شكل تي

 يضرور سازمان به دادن شكل براي مرزها وجود زيرا نيست، مرزها کليه حذف معني به شدن مرز بدون البته. يابند جريان سازمان

 ( نص نتشاراتا مهدي، زارع، سازماني، رفتار ،1898 جاج، رابينز،. )مرزهاست کردن نفوذپذيرتر مسئله، بلكه. است

 اين با تطبيق درپي محيطي متغير سريعاً و جديد شرايط به باتوجه که است سازمان از جديدي نوع مرز بدون سازمان بنابراين،

 انجام براي جديد روشهاي کارگيري به و ها فعاليت انسجام و پذيري انعطاف داشتن کارها، به بخشيدن سرعت دنبال به تغييرات

 1834 محمد، طق،نا. )کارهاست بهتر
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  38چيز همه شدن کوچک - 8

 چكکو حال در نكردني باور سرعت با ها، سازمان و مختلف اشياي تا گرفته مسافت و زمان از ها، پديده ةشد شناخته ابعاد همه

. ستنده خود ابعاد دادن ازدست حال در نكردني باور سرعت با صنايع و ها حوزه مختلف هاي فرآورده. هستند شدن تر کوچك و

 . کرد ذخيره( CD) فشرده ديسك يك در ميتوان را بزرگ کتابخانه يك حجم اکنون، هم

 وسلمت تمهيداتي به باارزش منابع رفتن هدر از جلوگيري و امكانات از بهينه ةاستفاد هدف با ها سازمان نيز سازماني بعد در

 هبا رويكردي فعال و نه منفعالن تر منعطف و کوچكتر هاي سازمان سمت به حرکت و سازماني ساختار تغيير آن ةنتيج که اندشده

 رويكرد در اما است بازار سهم کسب و کارائي افزايش جهت در سازمان مجدد سازماندهي فعال، سازي کوچك راهبرد در .است

 توليد که راخي هاي دهه درپذيرد که  مي صورت سازمان در متعدد مالي مشكالت وجود واسطة به تنها سازي کوچك منفعل،

 ةتوسع روند و شده سازيکوچك به ايفزاينده توجه.است، گرفتن نضج حال در محوري مشتري و خود حيات انتهاي در محوري

رآيند را که پيامد مثبت اين ف سازماني است ساختار تغيير آن نتيجة که يافته افزايش زيادي، شتاب با متوسط و کوچك هاي بنگاه

آسان تر،  سريع تر، ارتباطات گيري تصميم ،(کاغذبازي) بروکراسي خدمات،کاهش کيفيت فزايشا جاري، هاي هزينه کاهش

 ذينفعان ا مي توان نام برد. وري بهره عملكرد و افزايش بهبود افزونتر، وري بيشتر، بهره کارآفريني

 

  39شدن جهاني – 9

 نبي ةگسترد روند از عبارت شدن جهاني روند :است شده تعريف چنين نلسون، اجتماعي علوم فرهنگ در شدن جهاني مفهوم

 بين تجاري هاي نامه موافقت در توان مي آنرا اقتصاد ةحوز در و است تجاري و اقتصادي هاي سازمان و ارتباطات شدن المللي

 (1877 نعيم، بديعي،. ) کرد بررسي متقابل وابستگي رشد و المللي بين تجارت ميزان ةگسترد افزايش و المللي

 مي اي و آيد مي وجود به جهان سطح در ارتباطاتي آن اساس بر که داند مي اقتصادي اي پديده را شدن جهاني گيدنز، نيآنتو

 همچنين و مجزا ملي اقتصادهاي آن در که است آمدن دنيا به حال در يا و است شده متولد جهاني اقتصادي که گفت توان

 (1873 حميدرضا، شرکا، برادران. ) دهند مي دست از بيشتر را خود عتبارا روز به روز داخلي اقتصادي مديريت راهبردهاي

 حرکت لي،المل بين جديد کار تقسيم توليد، شدن المللي بين: از عبارتست شدن جهاني روند هاي ويژگي کوکس، رابرت نظر از

 (  1875 مسعود، لبي،چ. ) شود مي پيدا شدن جهاني جريان در که جديد رقابتي محيط و شمال به جنوب از مهاجرت

 هايتمدن تمدن يك" تعبيري به يا وحدت، در کثرت و کثرت در وحدت توانمي را جديد تاريخي ةدور اين و پديده اين ويژگي

 غازآ بشر تمدن در است، مبتني اطالعات توليد ةشيو بر که را ايتازهة مرحل شدن، جهاني همان يا گستري جهان. دانست "بسيار

 جهان سمت به ظاهراً کرد، مي ايجاد را تجدد بر مبتني صنعتي جهان يك که صنعتي توليدشيوة  برخالف شيوه ينا. است کرده

 ماا هست، نظر اشتراك بسياري مفروضات خصوص در آن در که جهاني. کندمي ميل "بسيار هايتمدن تمدن يك" نماي تناقض

 مدنت يعني انسان، تمدن در ايتازه ةمرحل پيدايش به شدن جهاني ةيدپد. کنند مي پيدا گوناگوني هايجلوه مفروضات از يك هر

 است اين معناي به شدن جهاني واقعيت و نوين هايرسانه گسترش و جهاني ةدهكد. است شده منجر بسيار هايتمد حاوي جهاني

 و نهادها و نيروها پيدايش براي را مجال يافته، دست بدان ارتباطات گستره در ويژه به صنعتي و علمي انقالب که پيشرفتي که

 (1839 علي، سيد زاده، رحمان. )کندمي باز بيشتر و بيشتر لحظه هر دارند، جهاني ابعادي و ماهيت که هاييشبكه

                                                           
38 Shrink of everything 
39 Globalization 
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ة نوادخا آن از فراتر و جهاني ةدهكد يك به شدن تبديل حال در دنيا محدود به مرز سياسي کشور ها نيستند. ها سازماناکنون 

 يروين با کشوهايي به مشاغل انتقال متفاوت، هاي فرهنگ از افرادي با کار چون ديگري فاکتورهاي راستا اين در که ،است جهاني

 .گيرد قرار مطالعه و بررسي مورد بايد کار نيروي تنوع هزينه، کم کار

 ترتيب بدين و کرده تحميل ها شرکت به کمتري ةهزين که يابد مي سوق هايي مكان سمت به مشاغل جهاني، اقتصاد در

 برورو آن با حاضر حال در ها سازمان که هايي چالش ترين گسترده و مهمترين از ديگر يكي. دارد همراه به رقابتي مزيت برايشان

 حالي در. است 41کار نيروي تنوع ،رود مي بكار چالش اين توصيف براي که اي واژه. باشد مي متفاوت افراد با شدن سارگار هستند،

 اخلد مردم ميان هاي تفاوت به کار نيروي تنوع مبحث دارد، تاکيد مختلف کشوهاي از مردمي ميان هاي تفاوت بر شدن نيجها که

 . پردازد مي کشور يك

 ،جنسي هاي گرايش و اخالقي هاي مالك نژاد، سن، جنسيت، نظر از ها سازمان افراد ترکيب که معناست بدين کار نيروي تنوع

 و نسالکه شهروندان جسمي، معلوالن پوست، رنگين افراد زنان، برگيرنده در مثال عنوان به متنوع کار رويني. است شده ناهمگون

 (1898 جاج، رابينز،. )شود مي بازان همجنس

 

 41افقي ارتباطات با همراه تر مسطح هاي مراتب سلسله - 10

 اطالعات، به رت سريع و بيشتر دسترسي به دليل نيازبه  است ديوانساالري اساسي هاي ويژگي از که عمودي مراتب سلسله امروزه

 سطوح در هم و مديريت بخش در هم که مراتب، سلسله خاموش و آرام شدن ويران  ديگر طرف از. است شده دگرگوني دستخوش

 .شود مي تشديد کار صحنه به متخصصان خيل ورود با گيرد، مي صورت ها سازمان پايين

 افراد فرمان به و بماند معين کامالً و هميشگي و ثابت جاي و مقام يك در آنكه جاي به موزدآ مي امروزه فراصنعتي انسان

 ماردگ همت تصميم اتخاذ به خودش بايد که شود مي واقف بيشتر امر اين به روز به روز بپردازد، عادي کارهاي به تامل بدون مافوق

 (  1831. نآلوي تافلر،. ) است مبتني انساني ناپايدار بسيار روابط بر خود که بگيرد سازماني متغيير ساختار در را تصميم اين و

 

 42گرايي محلي تنوع، تکثرگرايي، بازارها، بودن پاره پاره - 11

 نبود، ازگارس نوين اقتصادي هاي ويژگي با هيچكدام که انبوه توليد نظام ناپذيري انعطاف و محصولي تك توليد نظام انقراض با

 محصولي هانماشي توليد، فورديستي منطق در. شودمي اطالق فورديسم “انبوه توليد” منطق به. شد آن جايگزين رپذي انعطاف توليد

 در فورد .بود انبوه کنندگانمصرف براي ارزان محصوالت ايجاد کارآمد، توليد خط به تمرکز از هدف و کردندمي انبوه توليد را مشابه

 .« اشدب سياه رنگ آن اينكه به مشروط باشد داشته خود دلخواه رنگ به خودرويي تواندمي مشتري هر: »است نوشته خود زندگينامه

 راييتكثرگبنابراين جنبش اقتصادي ديگري در حال قوت گرفتن است که به آن پسا فورديسم اطالق مي شود که طي آن 

 رقابتي اداقتص پس. کندمي تربيش را هاانتخاب يد،تول شدن محلي و اي منطقه صنعتي، توليد شدن اي خوشه تمرکزگرايي، جايبه

 .کرد خواهد ترعقالني را رفتارها

                                                           
40 Work diversity 
41 Flat hierarchies 
42Fragmentation of markets, pluralism, diversity, localism  
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 سوي به "انبوه مصرف براي انبوه توليد" از توليد منطق تا است شده موجب اند،شده ظاهر که جديدي تكنولوژيك هايقابليت

 .شود تبديل بيشتر فرهنگي تنوعات و يزاتتما با کنندگانيمصرف و کاالها از تريمتنوع در حوزة "منعطف توليد"

 مانز اکنون ناآشناست، چيز همه و کند مي تغيير سرعت به چيز همه که محيطي در:  گويد مي آينده شوك کتاب در تافلر

 عنيي نقطه سه اين تالقي زيرا. بپردازيم است کثرت و تنوع که فردا اصل ويژگي و خصيصه سومين به که است فرارسيده آن

 ، ندهآي شوك  است کتاب اين بحث موضوع که انطباق تاريخي بحران براي را صحنه که است  کثرت و تنوع و تازگي ايداري،ناپ

 (1831 آلوين، تافلر،. )سازد مي مهيا

 

 43 جوامع زودرس پيري يا تغيير پرشتاب جريان – 12

 ظرن از که جوامعي تمام گفت توان مي استعاري طور به اما است، نادر بسيار زودرس پيري هاي نمونه چه اگر:  گويد مي تافلر

 که است نآ مقصود. شوند نمي افتاده کار از و پير  جوامع اين. هستند بيماري اين گرفتار اند، کرده پيشرفت خيلي تكنولوژيكي

 .است طبيعي و عادي حد از فراتر بسيار آنها در تغيير آهنگ

 قدريب تغيير مفهوم نيز باهوش و انديشمند انسانهاي جمله از مردم، عظيم ريتاکث براي که است اين کننده ناراحت واقعيت

 باز اند، دهرسي پرشتاب تغيير درك به ذهني نظر از که بسياري کسان حتي. کنند نفي را آن وجود کوشند مي که است تهديدآميز

 مد را اساسي و مهم اجتماعي واقعيت ينا خويش شخصي زندگي براي ريزي برنامه هنگام در و نشده وجودشان جزو آگاهي اين

 . دهند نمي قرار نظر

 مانيمب امان در آينده شوك آسيب از توانيممي که است تغييرات خود کردن هدايت براي تغيير از خالقانه گيري بهره با تنها

 (1831 آلوين، تافلر،. )يابيم دست تر انساني و بهتر اي آينده وبه

 اختارس فرهنگ، اجتماعي، ساختار آوري، فن محيط، با رابطه در تغييرات جوانب از برخي تطبيقي مقايسة ، زير جدول در ضمنا

 اناييد جو، ماري ، هچ: ) است شده انجام صنعتي پسا و صنعتي سازمان نوع دو در تفكيك به کار ماهيت و(  فضا – زمان)  فيزيكي

 (1992 حسن، فرد،

 

 ساصنعتي در بعضي از فاکتور هاي سازمانيمقايسه ي تطبيقي سازمان هاي صنعتي و پ

 رديف
فاکتورهاي 

 سازماني
 سازمان فراصنعتي سازمان صنعتي

 محيط 1

  تنظيم اقتصاد ملي توسط

 دولت

 بازاريابي انبوه 

  استاندارد 

  رقابت جهاني 

  مرکزيت زدايي سرمايه از دولت 

 پاره پاره بودن بازارها و عدم تمرکز توليد بين الملل 

 د اعطاي حق انتخاب به مصرف کنندگان و ظهور رويكر

 تقاضاي مصرف کننده براي کاالهاي مشتري پسند

                                                           
43 The rapid flow changes or premature aging societies 
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 ظهور نهضت هاي اجتماعي، سياست عمومي تك موضوعي 

 تكثرگرايي، تنوع، محلي گرايي 

 فن آوري 2

  توليد انبوه در راستاي

 خطوط فكري

  تيلوريسم و فورديسم 

  يكنواختي و تكراري بودن

 فن آوري

 هاي ( توليديستاده ) کاال 

 توليد منعطف، اتوماسيون 

 استفاده از رايانه براي طراحي، توليد و کنترل موجودي 

  نظام هاي بهنگام( J.I.T. ) 

 تاکيد بر سرعت و نوآوري 

 ستاده در قالب خدمات و اطالعات 

8 
ساختار 

 اجتماعي

 بوروکراتيك 

  سلسله مراتبي همراه با

 تاکيد بر ارتباطات عمودي

  تخصصي کردن 

 كپارچگي عمودي و افقي ي 

  تمرکز بر کنترل 

  شكل هاي سازماني جديد ) نظير شبكه ها، اتحادهاي

 راهبردي، سازمان مجازي (

  سلسله مراتب هاي مسطح تر همراه با ارتباطات افقي و

 واگذاري مسئوليت مديريتي

 برون سپاري 

  ساز و کارهاي غي رسمي نفوذ ) مشارکت، فرهنگ، و

 ارتباطات (

 ودي افقيتفكيك عم 

  ،) مرزهاي نامشخص بين کارويژه ها ) براي مثال معاونت ها

 واحدها و سازمان ها

 فرهنگ 4

  توجه به ثبات، سنت و

 آداب و رسوم 

  ،ارزش هاي سازماني : رشد

کارايي، استاندارد سازي و 

 کنترل

 توجه به عدم اطمينان، پارادوکس، مد 

 ده، تنوعارزش هاي سازماني : کيفيت، خدمات به مصرف کنن ،

 نوآوري

5 

ساختار 

فيزيکي  ) 

زمان  –فضا 

) 

  متمرکز کردن افراد در

شهرها و کهرك هاي 

 صنعتي 

 نگاه ملي و محلي 

 خطي بودن زمان 

  ) نامتمرکز کردن افراد ) مردم 

  کاهش زمان حمل و نقل و پيوند دادن فضاهاي دور از هم و

 تشويق جهت گيري بين المللي و جهان

 براي مثال کوتاه کردن چرخه ي حيات  فشردگي بعد زماني (

 محصول ( منجر به همزماني مي شود.

 ماهيت کار 1
  يكنواخت 

 نيروي کار ناماهر 

 تخصصي کردن وظايف 

 مهيج، پيجيده 

 مهارت هاي دانش محور 

 کار تيمي ميان کارويژه ايگتاکيد بيشتر بر يادگيري 
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 ر برون سپاري، پيمان کاري، خويشتن کاري و کار از راه دو

 بيشتر

 

 

  44سپاري برون - 13

 ،مشخص قرارداد يك تحت خارجي کننده تأمين يك به کار و کسب يك داخلي هاي فعاليت يا فرآيندها انجام واگذاري به

 بيرون در ايکنندهعرضه به را خود کار و کسب فرايندهاي يا هافعاليت از برخي سازمان يك که طي آن شود مي گفته سپاري برون

 . واگذار مي کند خود سازمان يا شرکت از

 هاي سازمان ساختار در بنيادين تحولي حكم در واقع در امري چنين: گويد مي چنين سپاري برون خصوص در دراکر پيتر

 ههايدانشگا و بيمارستانها دولتي، ادارات تجاري، بزرگ هاي شرکت که نيست الزامي ديگر که معناست بدان اين. است فردا جهان

 مي تبديل يتشكيالت به موسسات قبيل اين. باشند داشته خود استخدام در را افراد زيادي تعداد که شوند بدل تشكيالتي به بزرگ

 آنها خاطر به که کنند مي رکزتم هايي فعاليت بر تنها زيرا آورند، مي بدست را اعتنايي قابل نتايج و عالي درآمدهاي که شوند

 و دشناسن مي خوبي به که را کارهايي. است مربوط آنها سازماني اهداف به دقيقاً که دهند مي انجام را کارهايي اند، يافته ماموريت

 نند،ک مي پرداخت کارانه و دستمزد آنها دهندگان انجام به دارند که اعتباري و ارزش نسبت به و آشنا هستند آن هاي کاري ريزه به

 (1998 پيتر، دراکر،. ) شود مي واگذار بيروني ينهادها به سازمانها اينگونه خدماتي کارهاي بقيه

 : سپاريبرون عمدة داليل

 .اثربخشي افزون تر با تمرکز بر اموري که سازمان نسبت به رقبا بهينه تر انجام مي دهد  

 نوآور و جديد هاي نيل به ايده 

 است نبوده دستيابي قابل قبالً که هايي تكنولوژي و ها مهارت ها، تخصص آوردن بدست . 

 اهداف ساير براي بهتر استفاده و دارائيها روي گذاري سرمايه کاهش 

 دهندگان ارائه شبكه طريق از کار و کسب فرصتهاي و بازار سهم آوردن بدست 

 متغير هاي هزينه به ثابت هاي هزينه تغيير 

 

  45اتوماسيون – 14

 گفته عتيصن اتوماسيون صنعتي، فرايندهاي پايش و اه دستگاه کنترل راستاي در انساني، عوامل بجاي ها رايانه جايگزيني به

 لعوام سازوکارمجموع  از گيري بهره معني به کردن مكانيزه. مكانيزاسيون محسوب مي شود از فراتر يگام اتوماسيون. ميشود

الق مي اط عمليات ردنکخودکاربه  اتوماسيون بعبارت ديگر. کار کمك مي کند بهتر انجام براي را آنها که است ابزارآالت و انساني

 اين اغلبو  ميباشد مالي و فني,  اداري روندهاي مديريت و نمايش و ثبت براي هاروش از ايمجموعه نيز اداري اتوماسيونشود. 

 . "کند کار ماشين کند، فكر انسان " اند آمده بوجود جمله اين در راستاي عملي کردن راهكارها

                                                           
44 Outsourcing 
45Automation  
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 نترلک. است شده تبديل عادي امر به صنعتي مختلف هاي پروسه و صنايع در دقيق بزارا و صنعتي اتوماسيون کاربرد امروزه

 صنايع ايي،غذ صنايع شيميايي، صنايع پتروشيمي، گاز، نفت، همچون صنايعي در که اي پيچيده گيري اندازه سيستمهاي و پروسه

 استاير در اخير تكنولوژيكي هاي پيشرفت. باشند يم حساس و دقيق بسيار ابزاراالت نيازمند رود، مي بكار غيره و سازي خودرو

 کاهش و محصوالت کيفيت افزايش باعث غيره و جريان دما، فشار، قبيل از صنعتي مختلف پارامترهاي گيري اندازه و فرايند کنترل

ه همة آنها از ک ندهست صنعتي هاي ربات صنعتي اتوماسيون بخش ترين شده شناخته و نمايانترين. است گرديده توليد هاي هزينه

 پيامدهاي تفكر پسا صنعتي و از ويژگي هاي اين رويكرد محسوب مي شوند.

 

  46مجازي و مرسوم غير بصورت آموزش گسترش - 15

 امكانات کاهش آموزشي، مراکز به افراد دسترسي عدم ديده، آموزش نيروي به ها سازمان روزافزون نياز اساس بر حاضر عصر در

و غير  استاندارد غير ةشيو به و مجازي آموزش که است شده سبب آموزشي، باالية هزين و مجرب وزشگرانمآ کمبود اقتصادي،

ة تهي با و کرده حذف را فيزيكي آموزش در معمول هاي محدوديت از بسياري روش اين که چرا شود، تبديل ضرورت يك به مرسوم

 طرف از و است نموده فراهم را آموزشي اطالعات انتقال براي نيآرما و آل ايده محيطي آموزشي، کمك شده سازي شبيهامكانات 

 يادگيري و بازآموزي ضرورت لحاظ به ثباتي بي يك با را جهان اخير، ةده در ارتباطات و اطالعات فناوري سريع تحوالت ديگر

 . است کرده مضاعف را مجازي آموزششيوة  از استفاده لزوم که است، ساخته مواجه

 تاندارداس بسوي آنكه عوض به مادي کاالهاي توليد مانند نيز پرورش و آموزش ةزمين در:  گويد مي آينده شوك کتاب در تافلر

 درسهم يك براي را پذير انعطاف ريزي برنامه امكان کامپيوتر چنانچه. شود مي دور آن از ناپذيري مقاومت طور به کند، حرکت شدن

 و ضبط وارن کامپيوتري، اطالعات بازيابي هاي سيستم طريق از وسيع هاي کتابخانه به دسترسي با دانشجو کند، مي تسهيل بزرگ

 (1831 آلوين، تافلر،. )شد خواهد آزاد درس کالس هاي محدوديت از ،… و ويديو

 

  47منعطف توليد- 16

 را زندگي ةچهر بشر هايهساخت و محصوالت توليد هايشيوه و فرآيند دگرش آن در که بردمي سر به عصري در جهان اکنون

 سازمان براينبنا. است کرده توليد مشتري نياز با متناسب محصوالت انواع منعطف توليد از استفاده با نيز و کرده دگرگون يكسره

 و گردآورده فمختل مهارتهاي با و سازماني سطوح همه از را افرادي متنوع، بسيار محصوالت توليد براي منعطف توليدي هاي

. کندمي ادهاستف پذير،انعطاف بسيار هم و هستند خودکار فزاينده طوربه هم که آالتيماشين از نيز و گيردمي کاربه گروهي صورتبه

 قايسهم در ارآالت،ابز خريد براي نياز مورد سرمايه و توليد براي الزم فضاي نياز، مورد انساني نيروي از چيز همه منعطف توليد در

 فرآيند ملزو درصورت که دهدمي را امكان اين شرکتها به منعطف توليد. گيرد مي قرار استفاده مورد کمتر ميزانبه انبوه، توليد با

 . باشد مشتريان نيازهاي پاسخگوي موثر و سريع طوربه و گيرد قرار تغيير احيانا و بازنگري مورد توليد
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    48مياني مديريت اليه حذف – 17

 حال در مختلف، هاي چالش با رويارويي براي الزم پذيري انعطاف و سرعت از برخورداري منظور به پساصنعتي، هاي سازمان

 تندهس تخت ساختارهاي به رسيدن و مياني مديران از متعددي هاي با اليه عموديخشك و  مراتبي سلسله ساختارهاي درنورديدن

 وانندبت راحتي به کارکنان تا شود مي موجب امر اين. شوند مي ايجاد سازمان در مياني مديريت ةالي چند يا يك حذف طريق از که

 راه سر رب مانعي مياني نظريه پردازان سازماني معتقدند که مديريت .سازند برقرار ارتباط مشتريان نيز و سازمان ارشد مديران با

 تباطيار مياني را هم اکنون فرآيندهاي ي هستند و نقش مديرانديجيتال وکارکسب توسعه مانع متعاقبا و سازمان در فناوري ظهور

 اطالعات ايفا مي کنند.  نوظهور جريان ازطريق کنندههماهنگ و

 و سرپرستان و ارشد مديران بمثابة حلقة وصل و پيوند که شودمي اطالق مديران از گسترده ايمجموعه به مياني مديريت

 عنوانبه آن از که هستند مواجه ها ويژه کار از ايمجموعه با هاسازمان مياني بخش مديران. مي گردند محسوب ياتيعمل مديران

 .شودمي ياد سازماني بوروکراسي

 عاتياطال جريان قادرند راحتيبه که امروزي هايفناوري ظهور با. شدمي تلقي سازمان انساني کانال گذشته در مياني مديريت

 نگرش به امروز دنياي اجرايي مديران. است کرده مواجه ابهام با را انساني هايکانال اين نقش کنند، ايجاد سازمان در را مناسبي

 پيچيدگي، ساختاري ةگان سه ابعاد با ماشيني ساختار از ها سازمان ساختار است الزم آن براساس که دارند نياز جديدي هاي

شود که شرط نخستين آن حذف يا کوچك سازي اليه هاي مديريت مياني است  نزديك گانيكار ساختار  به زياد تمرکز و رسميت

 که با عطف به ابزارهاي کنترلي متعدد و سيتم هاي اتوماسيون روز به روز ضرورت و فلسفة وجودي خود را از دست داده است. 

 

  49کاري دور – 18

 ژيتكنولو رشد موازات به و باشند مي مجازي کارهاي و کسب به نشد تبديل حال در مجازي هاي سازمان تبع به کارها و کسب

 ود،خ زندگي و سكونت محل در افراد که است شده فراهم امكان اين ارتباطي، فرايندهاي و ابزارها در انگيز شگفت تحوالت ايجاد و

 آن از زني را خود تفريحات حتي و روزانه زنيا به مربوط امور کاري، و اي حرفه امور پيشرفته، بسيار کامپيوترهاي از گيري بهره با

 ميدادند انجام خانواده از دور به را خود ةروزمر اقتصادي هاي فعاليت مردم صنعتي، ةجامع در همانطوريكه يعني. دهند انجام طريق

 زطريقا  و طي مدرنارتبا يك و با استفاده از فرآيندهايتكتولوژ و صنعتي فوق هاي دستگاه از استفاده با صنعتي پسا ةجامع در

 نيازي ديگر و داد خواهند انجام را خود اداري کار خانواده، کنار در کارمندان و شده پذير امكان کاري دور ،اطالعات نوظهور جريان

 .گرفت خواهد قرار جامعه محور خانواده، دوباره و داشت نخواهند کار محل به آمد و رفت به

 

   50شغلي چند و شغلي پورتفوليوي – 19

 ايه فناوري با پذيري، انعطاف با بتوانند که مهارتي چند و دانش صاحب کارگران به يافته توسعه کشورهاي در کارفرمايان

 پيدا فزونيا روز نياز کنند شرکت توليد بهسازي و پردازش به مربوط تصميمات در و کنند کار اطالعات بر مبتني ايرايانهة يكپارچ

 .اند کرده
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ه و درواقع با توج است يافته زيادي افزايش و بهره گيري از فناوري مدرن توليد خودکارسازي هاي تالش ه،گذشت ةده چند طي

 بر مبتني انيانس نيروي به نياز طبيعي اين روند نيز، پيامدبه اينكه نيروي کار مسلط به چند مهارت مكمل افزايش تكنولوژي است 

 . است شده ضرورت يك به تبديل سرعت به دانش

 

  پيشرفت اساسي ةوسيل 51يشغل سازي غني – 20

 مكتب مؤسس هرزبرگ، فردريك. رودمي سخن بسيار شغلي سازيواژة غني از هاشرکت و هاسازمان از بسياري در امروزه

 و شود ارزهمب آنها بر حاکم رکود با و کرده تحجرزدايي را مؤسسات و هاسازمان کالبد آن، پرتو در تا کرد وضع را واژه اين انساني،

 فرد کلي نگرش و کرد تعريف شغلي تجارب يا شغل ارزيابي از حاصل مثبت و عاطفي يا مطبوع حالتي عنوان به را آن توان مي

 .دارند نقش آن آوري فراهم در متعددي عوامل و است بعدي چند مفهومي که گويند را شغل به نسبت
 مين عوامل اين از هيچيك گيرد قرار مدنظر...  و مواد تجهيزات، ابزار، مانند سازمان يك کارآيي ةکنند تعيين فاکتورهاي اگر

 نسانيا نيروي کارايي ةالزم که باشد داشته  بارزي نقش سازمان، يك وري بهره در کارآمد انساني نيروي از گيري بهره بدون تواند

کارکنان ملزم خواهند بود تا دانش و مهارت  که در طي اين فرآيند شود مي شغلي رضايت به منجر که است شغلي سازي غني نيز،

  هاي خود را به روز کنند تا عهدة مقتضيات شغلي جديد برآيند.

 

 52 علم انفجار و علم بودن ثبات بي - 21

 هستند که چنان آن را جهان هاي واقعيت که موضوع يك بارة در روشمند و منسجم است هايي دانسته مجموعهاز عبارت علم

 هاي هپديد بتوانند که است قوانيني بيان و کشف و ها پديده طبيعت فهم در انسان به کمك آن هدف و داده، قرار شناسايي مورد

 در بيعيط جهان پيرامون دانش ساماندهي و توليد براي ساختاري، مطالعاتي معناي به علم. کند بيني پيش يا تبيين را نظر مورد

 . است شدنيآزمايش هايبينيپيش و توضيحات قالب
 ممكن غير از بسياري و رسيد خواهد خود علمي آرزوهاي و روياها از بسياري به انسان مياني دوره در که گفت توان مي قطعاً

 ديگر دانشمندان که ايبگونه کرد خواهد رشد ميزاني به بشر علمي اطالعات هاياندوخته آينده در و شد خواهد ممكن برايش ها

 .دانندنمي را چيزي چه و دانندمي را چيزي چه بگويند توانست نخواهند
 دانش نيز سرعت همين به و کندمي برابر دو سال هفت يا پنج هر را دانش حجم که است شدن فراگير حال در ايپروسه

 رد انسان امروزه. برد نام سنتي روش به آموزش براي جدي چالش عنوان به آن از توانمي که روندي کند،مي مستهلك را گذشته

 بسيار زماني در بشري معرفت و دانش از عظيمي حجم توليد با روند اين و دارد قرار اطالعات انفجار و دانش شدن جهاني عصر

 و ايستا شكل از دانش مفهوم عصر اين در ديگر سوي از. است آمده در نوگرا پسا هاي سازمان براي جدي چالشي شكل در کوتاه

 امر در مداومت که طلبدمي را آموزشي و ندارد پاياني که است درآمده مستمر و پويا اييدهپد صورت به و شده خارج خود سنتي

 يادگيري حال در انسان آن در که ايجامعه انجامد،مي «التحصيلي فارغ» مفهوم حذف به نيز نهايت در که دارد مدنظر را يادگيري

 مشخصات که است زياد آنقدر فني و علمي اطالعات ويژه به عات،اطال ميزان. ايستدنمي باز آموختن از ايلحظه و است مستمر

 .کنند مي استفاده اطالعاتي انفجار چون مفاهيمي از رساني، اطالع
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 نگاه يك جهانية تعبيردهكد. گيرد مي صورت انفجاراطالعات درجهان وهرثانيه شود مي توليد جديدتري اطالعات هرلحظه

 داقمص به زيرا بيشتر مورد پسند واقع شود‹‹  جهاني ةخانواد››  تعبير رودکه ميگمان  چند هر است امروزي جهان به رساني اطالع

 مانه اطالعات داشتن مدرن دنياي در. گيرند مي قرار امورهمديگر درجريان دهكده ساکنان از بيشتر و زودتر که چرا نزديكتراست

 اطالعات مصرف ميزان به بستگي توانايي ميزان بلكه نيست شبخ وتوانايي قدرت اطالعات داشتن چون توليدآن، که است قدرمهم

 . جديددارد اطالعات وتوليد

 

   53گذشته شدن نابود - 22

 آن در عنيي است، يافته بازتاب نيز معماري در حتي ناپايداري بسوي تحول و تغيير: گويد مي گذشته شدن نابود مورد در تافلر

 واقعي تاس کرده تقويت شدت به انسان در را ثبات احساس گذشته در که فيزيكي طمحي« .  گذشته شدن نابود» ةپديد از بخش

 محيط اب ما پيوند گذشته در آنكه حال. کشد در خود کام به فراوان تاريخي سوابق با را شهرها از بسياري که رود مي آن بيم و است

 ( 1831 آلوين، تافلر،. )بود پايدارتر بسيار فيزيكي

 

  54هادولت انحصار از آن شدن خارج و جمعي ارتباط وسايل شدن فراگير – 23

 و کارکرد اند؛ آورده در خود تسخير به را چيز همه هارسانه و است ارتباطات و اطالعات عصر به موسوم که معاصر جهان در

 زني و امروزي جوامع در مجازي اجتماعي هاي شبكه تسلط ةحوز گستردگي دليل به. نيست پوشيده کسي بر هارسانه اهميت

 واييمحت و تكنولوژيكي تكامل و رشد با همگام که است الزم مدارانه، پويا حرکت و بودن سيال ويژگي از پديده اين برخورداري

 مطالعات شدن جهاني عصر در اجتماعي، تحوالت در آنها نقش ويژه به آنها، کارکرد مختلف، ابعاد در مجازي، اجتماعي هاي شبكه

 .يردبگ صورت بيشتري
 طور به آن وکاربران اينترنت به اتصال آمار رود،مي فراتر ملي مرزهاي از روزافزوني طور به ارتباطي الگوهاي که همچنان

 زا وسيعي هاي بخش ميان همزمان ارتباط ديجيتالي، هاي فناوري و ماهواره اينترنت، پرشتاب توسعة. است رشد حال در تصاعدي

 نهاآ نفوذ ميزان و ها رسانه نقش امروزه. اند شده اثر بي اطالعات ملي هايکنترل از بسياري تيجهدرن. است ساخته ممكن را جهان

 ستا کسي دست در جهان امروز که معتقدند ارتباطات پردازان نظريه از برخي. نيست پوشيده کسي بر جوامع سياسي ساخت در

 مورد حد اين تا ها رسانه اهميت که شده باعث عمومي افكار به هيد شكل در ها رسانه عمده نقش. دارد اختيار در را ها رسانه که

 .   گيرد قرار توجه

 

  55مردم ميان در جديد و متفاوت اجتماعي عقايد آمدن پديد - 24

 جهان در اقتصادي و ديني ، اجتماعي ، سياسي ، فرهنگي ، علمي مفاهيم و حوزه هاي تمامي در شگرف بس تحولي امروزه

 هاي عرفان ، آتشين پيروان با جديد هاي کيش آمدن پديد ، انرژي هاي بحران ، اي هسته ةجامع در شكاف شود مي مشاهده

 گسترش مختلف، هاي افزار نرم و ها کامپيوتر و ها ماهواره گسترش طلب، تجزيه هاي جنبش ظهور  پرستي، شيطان نوظهور،

 ايه استاندارد با که دهد مي ارائه را ديگري نظام يك ةطليع ،گذشته هاي انديشه در تغيير آن متعاقب و اجتماعي هاي شبكه

                                                           
53 Destroyed last 
54The widespread use of mass media  
55 The emergence of different beliefs 
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. باشد مي سوم موج از آمده پديد ةجامع تمدن همان که رساند مي ظهور به را جديدي تمدن و نداشته همخواني صنعتي ةجامع

 روان سوم موج آغاز با تاس کرده گرفتار ناهماهنگ هايانديشه از گردابي در را ها انسان متعارض،  هاي بينش گسترش امروزه

 دبوجو گذر زود و تازه مذهبي و تحقيقاتي علمي، فكري، هاي جريان که نيست روزي است گرفته قرار تهاجم مورد نيز ها انسان

 ذهن رب ديگر نقيض و ضد جريانات هزاران و پرستي شيطان آنارشيسم، ششم، حس نوظهور، هاي عرفان طبيعت، پرستش نيايد

 ره و است کشيده چالش به را ديرينه هاي فرهنگ تمامي فرهنگي، برخورد و ها کشور ةفاصل شدن کمتر. ورندآ مي هجوم انسان

 که اينجاست جالب و است ساخته اثر بي و سست را بود شده ريزي پايه ها فرهنگ اين هاي ارزش ةپاي بر که را اعتقادي و انديشه

 .  است نشده بيني پيش ديرين و عميق هاي فرهنگ هاي فرسايش اين براي جايگزيني
 نشان امر اين. آمد بوجود«  ها سرتراشيده»  کيش خرده ها، هيپي جنبش مرگ از پس:  گويد مي چنين زمينه اين در تافلر

 آهنگ هچ هر عبارتي به. کنيم مي تفويض و رها را آنها زياد سرعت با بلكه کنيم، نمي تكثير را ها کيش خرده فقط ما که دهد مي

 که فتگ توان مي شواهد اساس بر کلي طور به. شوند مي ناپايدارتر نيز ها کيش خرده شود، تر پرشتاب جامعه وجوه تمام در تغيير

 رپ گسترش برابر در ما عبارتي به. است تكوين حال در ها فرهنگ و کاالها شدن متنوع همپاي اجتماعي، تنوع سوي به حرکت

 (1831 آلوين، تافلر،) .ايم گرفته قرار آزاداي خطرناك و جذبه
 

   56ها شبکه در کارخويش فرمايي و  – 25

 اوتيمتف کاري محيط ها، سازمان بين و ها سازمان داخل در کامپيوترها اتصال امكان نيز و اينترنت کامپيوترها، از گيري بهره

 رقراريب امكان تكنولوژي، بخش در حوالتت اين. گويند مي اي شبكه سازمان آن به که است کرده ايجاد مندانرکا از بسياري براي را

 هم اب توانند مي هم فاصله کيلومتر هزاران وجود صورت در حتي ترتيب بدين و کرده فراهم مردم براي را يكديگر با کار و ارتباط

 به دور راه از و شده متصل دنيا سراسر در مختلفي هاي شبكه به توانند مي اين بر عالوه. کنند کار هم با و کرده برقرا کاري ارتباط

 .کنند کار مختلفي کارفرمايان براي مستقل صورت
 تنها کتاب تارانويراس و تصاوير جستجوگران فني، نويسندگان سيستم، تحليلگران گرافيكي، طراحان کامپيوتر، نويسان برنامه 

 رابينز،) .دهند انجام دور راه از را کارهايشان اداري غير هاي مكان ساير يا خود خانه از توانند مي که هستند افرادي از نمونه چند

 (1898 جاج،

 

  57ها سازمان درون در مداوم انقالب - 26

 تحول الح در مانند بي شتابي با و مداوم طور به نيز تكنولوژي و کنند مي کار سيال و پويا ابهام، پر محيطي در امروزي مديران

 جديد ارتباطي وسايل. نمي شود محدود خاصي طيف به تنها اين و دارد يانجر جهان هايپديده همة در و تغيير است وپيشرفت

 غييراتيت کثرت .است ساخته ميسر هزينه کمترين با و مدت ترين کوتاه ديگردر ةنقط به جهان ةنقط هر از را تماس گونه هر امكان

 رد را مقاومتي نوع هر خروشان، سيلي همچون که تاس برخوردار نيرويي و فشار چنان از هستند، روبرو آنها با افراد و سازمانها که

 رشدو بقا هايالزمه ترين ازمهم يكي آن به بخشيدن وتحقق تحول قبول ديگر، طرف از. برد مي جلو به خود با را همه و کوبيده هم

 اي چاره آنها براي که است زياد آنقدر آيد مي وارد امروزي سازمانهاي پيكر بر که تغييري نيروي وتنوع وسعت است، سازمان هر
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 بوده آن ارآث با مبارزه و منفي تغييرات مهار مثبت، تغييرات ايجاد درصدد هميشه بشر. گذارد نمي باقي تغييرات اين با انطباق جز

 در يصادياقت هاي بنگاه و هاسازمان تنها. بماند امان در آن بار زيان آثار از تا نمايد مديريت را تغييرات که است نموده سعي و است

 تيرقاب مزيت راستا اين در و کرده ايجاد خود درون در مدوام انقالب  بقا، براي که بمانند باقي تونند مي امروزي پرشتاب دنياي

 . کنند خلق
 

   58سازماني يادگيري – 27

 سپاري، برون شدن، تر کوچك تداوم نيز آن چرايي و روند تحليلي را طي مي کند مخاطره آميزي صورت به سازماني دانش

 با و هارتم با بسيار کارمند يك که زماني ميانگين. است مدار دانش متخصصان ازکارافتادگي و بازنشستگي ،ها شرکت شدن دور

 همچون عواملي به را جريان اين علت بتوان شايد. است شده کوتاه گيري چشم شكل به نمايد مي صرف خاص شرکت يك در سابقه

 . داد نسبت خاص صنعت يك در بسيار جايي جابه و يبازنشستگ شرکت، شدن کوچك
 اين موثر انتقال و اند نداده يا داده جواب گذشته در که کارهايي دسته آن يادگيري عنوان به توان مي را 59سازماني يادگيري

 راينديف سازماني، دگيرييا. نمود تعريف نمايند، مي فعاليت دانش ةزمين در آينده در يا و حاضر حال در که افرادي به تجربي دانش

 دوباره ةاستفاد براي ها نوآوري ايجاد راه از کار اين. شد خواهد مواجه پيشرفت با زمان طول در سازمان يك آن طريق از که است

 زا نداشتن آگاهي دليل به ديگر فرد توسط کار يك نشدن تكرار و اشتباهات نشدن تكرار از اطمينان براي هايي گام برداشتن نيز، و

 (1892 کيميز، دالكير،. )بود خواهد پذير امكان گرفته، انجام تر پيش کار آن اينكه

 

   60تکنوکراسي مرگ - 28

. است ساالري فن و تكنوکراسي بر مبتني ريزي برنامهنابودي  و گرايي صنعت کامل فروپاشي ،حاکم و مسلط ةپديدامروزه 

 زني "کارانفن حكومت"و  ،ابداع آمريكايي ةنويسند اسميت، هنري ويليام توسط 1919 سال در ساالري فن يا تكنوکراسي اصطالح

 که ودهنم منعكس را دوراني هاي ارزش است، گرايي صنعت محصول خود که تكنوکراتيك ريزي برنامه کلي طور به. پيشنهاد شد

 نامهبر نوع اين همچنين. سازد يم منعكس را گرايي صنعت زماني گرايش ريزي، برنامه اين. است گذاشته افول به رو سرعت به

 .است استوار مراتب سلسله اساس بر است، گرايي صنعت دوران بوروکراتيك سازمان بازتاب که ريزي
 

   61نوآوري بر تاکيد - 29

 به رتغيي. تاس يمل ةعتوس و ريپذي ترقاب رايب ياصل ايه ركمح از ييك ا،ه ازمانس در وآورين هک تاس داده اننش اتتحقيق

 صول،مح يك بهبود يا خلق براي که است جديدي ةايد نوآوري. است تغيير از خاصي ةگون نوآوري و چيزهاست کردن متفاوت يمعنا

 جديدي ايده شامل الزاما تغييرات ةهم اما دارند، همراه به تغييري خود در ها نوآوري ةهم بنابراين. رود مي بكار خدمت يا فرآيند،

. تندهس نوآوري ةبالقو منبع بهترين ساختاري متغيرهاي که داده نشان مطالعات. شوند نمي توجه قابل بهبود به منجر يا نبوده

 در اينكه به توجه با. دارد مثبت تاثير نوآوري بر ارگانيك ساختار. است داده بدست را نتايج اين ساختارنوآوري، ةرابط جامع بررسي
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 تربه داشته، باالتري پذيري انعطاف ها سازمان اين ، است کمتر گراييتمرکز و بودن رسمي مقام، تفاوت ارگانيك هاي سازمان

 .شود مي انجام تر ساده نوآوري پذيرش دليل همين به و بوده ممكن يكديگر از ها پروژه ةتغذي و کرده پيدا تطبيق
 

 62عمر پايان تا مداوم آموزش به نياز - 30

 دانش، سطح ارتقاي درگرو موسسات و سازمانها توسعه و فتپيشر. است درآمده طبيعي امر يك صورت به آموزش ضرورت

 .است انساني منابع بينش و رفتار مهارت،

 آموزش مداوم نياز به و منسوخ شدن سريع يافته هاي علمي پس از گذشت زمان کوتاه، جهان در علم رشد سرعت به توجه با

 ايدب پيراموني به منظور تطبيق خود با شرايط متالطم و پوياي ها انسان ةهم تا پايان عمر بعنوان يك ضرورت مبرم درآمده است و

و برخورداري از خدمات آموزشي بعنوان يك فرايند مادام العمر براي افراد و سازمان هاي  دهند وفقرا با دريافت آموزش مداوم  خود

 يوستهپ بهبودِ و پيشرفت روند يك در را انسان و باشد داشته ادامه زندگي طول تمام در تواندمي يادگيرنده مطرح است. يادگيري

 دهد. قرار

 

   63محور دانش هاي مهارت - 31

 هترب سوخت روز هر دانش، افزون روز تكامل و پرشتاب ةتوسع به توجه با. است تكنولوژي موتورمحرك سوخت ةمثاب به دانش

 بازيابي سازي، پياده نيز و کارکنان ارزش با بياتتجر و خرد دانش، تصرف دنبال به دانش مديريت. رسد مي آن موتور به تري غني و

 يريتمد همان يكم و بيست قرن در ها سازمان موفقيت راز دراکر پيتر ةگفت به. است سازمان هاي دارايي عنوان به دانش نگهداري و

 . است دانش
 در هن را خود برتري دنيا هاي شرکت بزرگترين اکنون هم و است نهفته آنها دانشي ةسرماي در ها سازمان اصلي رقابت مزيت

 ردهک کسب خود فرآيندهاي جريان در دانش در بلكه آنها، پيشروي بزرگ بازارهاي حتي و کارخانجات از ناشي ةانباشت هاي دارايي

 ستينخن دانش. کنند مديريت را خود فكري هاي فعاليت و منابع بايد ماندن رقابتي براي که دارند يقين ها سازمان بنابراين. اند

 صورت به دانش منابع چگونه دريابند، کنند مي تالش متخصصان و پژوهشگران. است 21 قرن در ها شرکت براي راهبردي منبع

 .کرد استفاده آن از رقابتي مزيتي عنوان به بتوان تا شود مديريت و گردآوري يثرمو

 

   64کنندگان مصرف به انتخاب حق اعطاي رويکرد ظهور - 32

 از وليدت است شده باعث  که کارآفريني و ديجيتالي هاي انقالب ظهور و توليد ةشيو در متعدد هاي دگرگوني وعوق به توجه با

 ترين رقيش از  راستا اين در شود، وارد منعطف يا متنوع توليد يعني مدرن پسا سپس و انبوه توليد يا مدرن مرحلة به سنتي ةمرحل

 شتهگذ عصر سئوال. توليدند مشغول همه ها رودخانه حتي و مزارع ها، کارگاه ها، کارخانه در آمريكا ةنقط ترين غربي تا آسيا ةنقط

. است داده شود فروخته چگونه و کجا در چيزي چه سئوال به را خود جاي اينك آن، توليد چگونگي و چيزي چه توليد بر مبني
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 بازاريابي قديمي رويكرد بجاي کنندگان توليد که ستا گرديده سبب و شده تبديل فروش ةدغدغ به توليد ةدغدغ امروزه بطوريكه

  . بگيرند بهره کننده مصرف به انتخاب حق اعطاي سازوکار از و مشتري بر مبتني بازاريابي رويكرد از توليد بر مبتني

 

 

 گيري نتيجه

 ة جوامع سه گانة انسانينوشتار تالش شده است ضمن مروري کوتاه بر تحوالت فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و فناوران اين در

وگرايي و نوگرايي، نصنعتي با تاکيد بر بستر انديشه اي اين جوامع يعني سه پارادايم پيشايعني جوامع سنتي، صنعتي و پسا

ويژگي ها و خصوصيات هر يك از نوگرايي صورت گيرد تا آمادگي ذهني الزم براي تداوم روند بحث فراهم شود و در ادامه به پسا

صنعتي جامعة صنعتي و پارادايم نوگرايي و جامعة پسانوگرايي، چون جامعة سنتي و پارادايم پيشا با بسترهاي فكري مربوطهجوامع 

 -ويژگي ها و پيامدهاي فرهنگي مطالعة . با توجه به اينكه موضوع مقالهگيردو پارادايم پسانوگرايي مورد بحث و واکاوي قرار 

ي برخي از محور هاي انديشه اسعي شده تا مدرن مي باشد ي الواقع نمود عيني پاردايم پستاقتصادي عصر پساصنعتي است که ف

 .گيردمورد کنكاش قرار نيز اين پاردايم 

ضمن انجام مقايسة تطبيقي ميان ويژگي هاي  15صنعتيپسا اقتصادي عصر – فرهنگي پيامدهاي و هاويژگي از ايپارهدر مقاله 

واکاوي  و با تاکيد به پهنهش شده است تا در راستاي تجميع نظرات مختلف انديشه ورزان در اين کوش صنعتيعصر صنعتي و پسا

ش به اين پرس اشاره شود و در نهايت صنعتيبه پاره اي از ويژگي ها و پيامدهاي فرهنگي و اقتصادي عصر پسا ،شناخت شناسانه

صنعتي در برهة زماني فعلي مون موضوع ويژگي هاي عصر پسادليل و چرايي انجام بحث پيرا هاي بنيادين پاسخ داده شود که

 چيست و چه بستري را در روند حرکتي کشورها و سازمان ها در نيل به توسعة همه جانبه مي تواند فراهم کند؟
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