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مقدمه
آن	 ب��ه	 ان��گ��ل��ی��س��ی	 زب����ان	 در	 ک��ه	 ف��ره��ن��گ	 واژه	
 cultural واژه	ه��ای	 با	 می	شود	 اط��الق	 	culture
و	 تهذیب	 پ���رورش،	 معنای	 به	 	 	calturation و	
کردن	 کشت	 تربیت	و	نیز	به	معنی	شخم	زدن	و	
هم	ریشه	است	و	عنصری	سازنده	و	در	عین	حال	
ک��ه	اس���اس	اع��ت��ب��ار	ب��اوره��ا	و	 ک��ه��ن	س��ال	اس���ت	

عادت	های	آن	از	این	قدمت	ناشی	می	شود.
که	در	اتخاذ	برنامه	های	سازمان	 یکی	از	نکاتی	
فرهنگ	 انکارناپذیر	 نقش	 اس��ت،	 مهم	 بسیار	
است.	از	سویی	دیگر	هر	سازمانی	در	طی	مراحل	

ع��دی��ده	ای	 تکنولوژیک	 ت��ح��والت	 ب��ا	 رش��د	خ��ود	
وابستگی	 میزان	 به	 بسته	 که	 می	شود	 مواجه	
و	 فعالیت	 ن��وع	 محیطی،	 ع��وام��ل	 ب��ه	 س��ازم��ان	
تأثیرپذیری	 و	 حساسیت	 سازمان،	 هدف	های	
آن	قابل	تأمل	است؛	به	عبارت	دیگر	امروزه	ما	در	
که	تغییرات	تکنولوژیک	 عصری	زندگی	می	کنیم	
ج���زو	ج��دای��ی	ن��اپ��ذی��ر	آن	ب��ه	ش��م��ار	م����ی	رود	و	
فرهنگ	می	تواند	به	واسطه	ارزش	های	بنیادین	
مستترشده	در	آن،	به	عنوان	بستری	مفید	برای	
مواجهه	با	چالش	های	جدید	و	تحول	و	تکوین	

نظام	های	موجود	محسوب	شود.

▪تأثیر▪تکنولوژی ▪های▪
نوین▪ارتباطی▪بر▪فرهنگ

چکیده
فرهنگ را بایستی پدیده ای پویا و ارگانیک تلقی نمود که به مدد آن انسان قادر 
خواهد بود واقعیت های دنیای پر رمز و راز پیرامون خود را درک کند. امروزه سرعت 
باورنکردنی علوم و تکنولوژی های نوین ارتباطی، چنان بر عرصه جوامع بشری سایه 
افکنده است که ابعاد گسترده ای از زمینه های فکری و ادراک انسان را تحت الشعاع 

قرار داده است.
در این راستا، همان طور که نمی توان اثر بسیار قابل توجه این تکنولوژی های ارتباطی 
را بر زندگی بشر و بر فعالیت های سازمانی و اداری نادیده گرفت، باید به اثرات این 

تحول بزرگ بر مفاهیم و اصول فرهنگی هم توجه کرد.
این مقاله قصد دارد با بررسی اثرات تکنولوژی های نوین ارتباطی و اطالعاتی بر 
زندگی افراد علی الخصوص زندگی کاری و سازمانی آن ها، گامی هرچند کوچک در 

پیشبرد استفاده بهینه و درست از این تحول اجتناب ناپذیر بردارد.
در هر حال آن چه مهم است این است که تکنولوژی های جدید، بیش از آن که 
پیامد طبیعی هرگونه  آفریننده اند و در موارد استثنایی )که می تواند  ویران کنند، 
تازگی باشد(، ممکن است ویرانی هم به دنبال داشته باشند؛ بنابراین با توجه به 
کاربرد گسترده این تکنولوژی ها، الزم است به منظور بهره مندی از آثار مثبت و مفید 

آن، از تکنیک ها و روش های مهم فرهنگی بهره برد.
کلمات▪کلیدی:▪

فرهنگ، تکنولوژی، تکنولوژی های ارتباطی

هاجر▪آصف▪▪▪
دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه	تهران
Assef.hajar@ut.ac.ir
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یک	 که	 فرهنگی	 قابلیت	های	 راس��ت��ا،	 ای��ن	 در	
بسزایی	 نقش	 اس��ت،	 ب��رخ��وردار	 آن	 از	 جامعه	
به	طوری	 دارد،	 جامعه	 در	 تکنولوژی	 رون��د	 در	
از	 بهره	گیری	 ب��االت��ری��ن	 ب��ه	 منجر	 م��ی	ت��وان��د	 ک��ه	
به	 ام��ا	 گ��ردد؛	 پدیده	 ای��ن	 مثبت	 قابلیت	های	
اعتقاد	بسیاری	از	تحلیلگران	مسائل	اجتماعی	
گمشده	ای	 حلقه	 ف��ره��ن��گ	س��ازی	 ای����ران،	 در	
بر	 آن��ان	 و	 اس��ت	 جامعه	 در	 تکنولوژی	 ورود	 از	
از	ورود	 که	فرهنگ	سازی	پیش	 این	عقیده	اند	
که	هیچ	گاه	مورد	توجه	 تکنولوژی،	بحثی	است	
این	 در	 و	 است	 نگرفته	 قرار	 کشور	 در	 کارگزاران	
راستا	این	تکنولوژی	های	نوین	ارتباطی،	بدون	
شده	 جامعه	 وارد	 فرهنگی	 آمادگی	های	 ایجاد	

است.

مفهوم فرهنگ
به	راحتی	 که	 از	جمله	مفاهیمی	است	 فرهنگ	
ت��ن	ب��ه	ت��ع��ری��ف	پ��ذی��ری	ن��م��ی	ده��د.	ای���ن	ام���ر	از	
که	قالب	ناپذیر	 سرشت	فرهنگ	ناشی	می	شود	
)ف��رات��ی،	 می	گنجد.	 ظرفی	 در	 مشکل	 و	 اس��ت	

1377،	ص	361(
کلمه	فرهنگ	مرکب	از	دو	جزو	»فر«	و	»هنگ«،	
تربیت«	 و	 »تعلیم	 نیز	 و	 »کشیدن«	 معنی	 ب��ه	
است.	در	زبان	انگلیسی	و	فرانسوی	به	معنای	
کلی	 به	طور	 اس��ت.	 ب��وده	 پ��رورش	 یا	 کشت	وکار	
علم	 دان��ش،	 تربیت،	 ادب،	 معنی	 به	 فرهنگ	
و	هنرها	و	سنت	های	 و	رسوم	 آداب	 و	معرفت،	
بر	حیطه	های	 که	 مخصوص	یک	جامعه	است	
اما	 دارد؛	 اط���الق	 ان��س��ان	 اع��م��ال	 و	 اف��ک��ار	 مهم	

کیفیت	آن	فعالیت	ها	 به	خودی	خود	به	ارزش	یا	
یا	اندیشه	ها	داللت	ندارد.	)شرفی	و	خشکاب،	

1388،	ص	19(
انسانی	 که	سازمان	یک	مجموعه	 بپذیریم	 گر	 ا
که	از	افراد	و	روابط	بین	آن	ها	تشکیل	شده	 است	
که	انسان	در	 کنیم	 گر	قبول	 و	نیز	از	سوی	دیگر	ا
بدو	حیات	به	مرور،	ارزش	ها	و	باورهای	رایج	در	
کسب	می	کند،	در	خواهیم	یافت	 محیط	خود	را	
غ	 که	رابطه	انسان	و	فرهنگ	هم	چون	قضیه	مر
غ	است	و	در	عین	این	که	این	موجود	 و	تخم	مر
خ��ود	ف��ره��ن��گ	س��از	اس���ت،	م��وج��ودی��ت	خ��ود	را	
	،1388 )یاسینی،	 می	داند.	 فرهنگش	 مدیون	

ص	14(
ب��ا	شیوه	 م��رت��ب��ط	 را	 ف��ره��ن��گ	 ان��س��ان	ش��ن��اس��ان	
را	 فرهنگ	 ت��ای��ل��ور،	 ادوارد	 م��ی	دان��ن��د.	 زن��دگ��ی	
برگیرنده	 در	 که	 می	داند	 پیچیده	ای	 مجموعه	
اخالقیات،	 هنرها،	 اع��ت��ق��ادات،	 دانستنی	ها،	
قوانین،	عادات	و	هرگونه	توانایی	دیگری	ا	ست	
جامعه	 عضو	 ب��ه	ع��ن��وان	 ان��س��ان،	 به	وسیله	 ک��ه	

)p1,1996,Tylor(	.است	شده	کسب
به	 م��ج��م��وع��ه	 ف��ره��ن��گ	 دی���گ���ر،	 ت��ع��ری��ف��ی	 در	
احساس	 تفکر،	 شیوه	های	 از	 هم	پیوسته	ای	
و	 اس��ت	 کم	و	بیش	مشخص	 ک��ه	 اس��ت	 عمل	 و	
تا	 گرفته	می	شود	 افراد	فرا	 توسط	تعداد	زیادی	
و	متمایز	بدل	 به	جمع	خاص	 را	 این	اشخاص	

سازد.	)گی	روشه،	1373،	ص	123(
ف��ره��ن��گ	چنین	 ت��ع��ری��ف	 در	 ج��ع��ف��ری	 ع��الم��ه	
یا	 کیفیت	 از	 اس��ت	 عبارت	 »فرهنگ	 می	گوید:	
شیوه	ای	بایسته	و	یا	شایسته	برای	آن	دسته	از	
انسان	ها	 معنوی	 و	 مادی	 حیات	 فعالیت	های	
احساسات	 و	 سلیم	 تعقل	 ط��رز	 به	 مستند	 که	
)جعفری،	1373،	 باشد.	 حیات	 در	طول	 آنان	

ص	2(
و	 ساخته	 فرهنگ	 که	 درمی	یابیم	 مجموع	 در	
آدمیان	 ما	 هستند،	 انسان	ها	 ذه��ن	 پرداخته	
ف��ره��ن��گ	را	م��ی	س��ازی��م	ت��ا	ب��ا	ت��وس��ل	ب��ه	آن	ه��ا	
زندگی	مان	جهت	 به	 کرده،	 توجیه	 را	 رفتارمان	
دهیم	و	در	چارچوب	زمان	و	فضا	آن	ها	را	دگرگون	
با	 	)23 ص	 	،1387 صفرپور،	 و	 )ساعی	 کنیم.	

ما آدمیان فرهنگ را  �
می سازیم تا با توسل به 
آن ها رفتارمان را توجیه 

کرده، به زندگی مان 
جهت دهیم و در 

چارچوب زمان و فضا 
کنیم. آن ها را دگرگون 
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علم	 که	جامعه	شناسی	 است	 استدالل	 همین	
درس	ه��ای	 و	 مفاهیم	 درب��ردارن��ده	 تکنولوژی	 و	
به	 و	 اس��ت	 فرهنگی	 جامعه	شناسی	 از	 مهمی	
و	 تکنولوژی	 بین	 نزدیکی	 بسیار	 ارتباط	 نوعی	

)167 p,2008 ,Epstein(	.دارد	وجود	فرهنگ
متمایز	 گ��ذش��ت��ه	 از	 را	 ن��و	 ف��ره��ن��گ	 ک��ه	 آن	چ���ه	
ارتباطی	 فناوری	های	 نقش	 و	 حضور	 می	کند،	
نوین	و	رسانه	ها	است.	نقش	و	اهمیت	رسانه	ها	
ام��روزه	 تامپسون	 گفته	 به	 که	 اس��ت	 ح��دی	 به	
کتاب،	 حضور	 ب��دون	 را	 ام��ور	 انجام	 نمی	توان	
روزنامه،	رادیو	و	تلویزیون	و	سایر	رسانه	ها	قابل	

)p23,1992,Thompson(	.دانست	تصور

از	س����وی	دی���گ���ر،	ه���ر	ج��غ��راف��ی��ای	ف��ره��ن��گ��ی،	
که	 دارد	 متفاوتی	 فرهنگی	 معانی	 و	 عینیت	ها	
دچار	 را	 فرهنگ	 فهم	 ثابت	شده	 رویکردهای	
بحران	فهم	می	کند.	از	این	منظر،	فهم	فرهنگ	
ایرانی	در	میان	روشن	فکران	ایرانی	و	قلمروهای	
رش��ت��ه	ه��ای	م��رت��ب��ط	ب��ا	ف��ه��م	ف��ره��ن��گ	ای��ران��ی	
)الج��وردی،	 اس��ت.	 جدی	 تجدیدنظر	 نیازمند	
1387،	ص	254(	با	این	پیش	زمینه	در	ادامه	به	
ارتباطی	 نوین	 تکنولوژی	های	 مفهوم	 توضیح	

می	پردازیم.
تکنولوژی های ارتباطی

تکنولوژی	یا	فناوری	عبارت	است	از	ابزار،	روش	

به	 مصرفی	 اق��الم	 تبدیل	 ب��رای	 که	 عملیاتی	 و	
محصول	)داده	به	ستاده(	مورد	استفاده	واقع	

می	شود.	
توانایی	 نوعی	 را	 تکنولوژی	 فرهنگی،	 کبر	 علی	ا
تغییر	 و	 مؤثر	 کنترل	 ب��رای	 اجتماعی	 س��ازم��ان	
و	 ن��ی��ازه��ا	 ن��ف��ع	 ب��ه	 م����ادی،	 و	محیط	 اش��ی��ا	 در	
)فرهنگی،	 م���ی	دان���د.	 ان��س��ان��ی	 خ��واس��ت��ه	ه��ای	

1363،	ص	34(
مجموعه	ای	 م��ی	ت��وان	 را	 تکنولوژی	 بنابراین	
ب��رای	 فنی	 م��ه��ارت	ه��ای	 و	 دان��ش	ه��ا	 تلفیق	 از	
راه	 از	 جامعه	 نیاز	 م��ورد	 خدمات	 و	 ک��اال	 تولید	
ترکیب	و	تلفیق	عواملی	نظیر	مواد	اولیه،	ابزار	و	
ماشین	آالت،	نیروی	انسانی،	زمین	و	طبیعت،	
	،1370 )توفیق،	 دانست.	 غیره	 و	 پول،	سرمایه	

ص	25(
اول	 موج	 در	 تافلر،	 موج	سوم	 کتاب	 اس��اس	 بر	
را	 جوامع	 قبل،	 س��ال	 ه��زار	 دو	 در	 دیتروویوس	
که	آن	را	اختراعات	 متکی	بر	چیزی	می	دانست	
گاوآهن.	 ضروری	می	نامید،	هم	چون	چرخ	و	یا	
نوین	سوق	 به	جهت	 تکنولوژی	 دوم،	 موج	 در	
داده	می	شود.	ماشین	آالت	برقی	و	ماشین	های	
دائمی	 تولیدمثل	 می	توانستند	 که	 اب��زار	 تولید	
کنونی،	 کنند.	)تافلر،	1373،	ص	37(	اما	امواج	
و	 پیشرفته	 علوم	 ب��ر	 اتکا	 ب��ا	 س��وم،	 م��وج	 یعنی	
و	 فکر	 گستره	 ب��ر	 ف��زای��ن��ده	 سرعتی	 و	 ق���درت	 ب��ا	
و	 افکنده	اند	 سایه	 بشری	 جوامع	 آرم��ان	ه��ای	
تسخیر	 را	 انسان	ها	 اطالعات،	 و	 دان��ش	 انفجار	
ک	آن	ها	 کرده	و	بر	ارزش	ها	و	شیوه	نگرش	و	ادرا
تأثیرگذار	است.	در	این	دوره	تکنولوژی	به	جای	
آن	که	به	عنوان	موتور	پیشرفت	به	تصویر	کشیده	
ش���ود،	ب��ه	ط��ور	ف��زای��ن��ده	ای	ب��ه	ص��ورت	ن��ی��روی	
نابودی	 به	 را	 انسان	 آزادی	 که	 تخریبی	مهیبی	

می	کشاند،	تصویر	می	شد.	)همان،	ص	408(
ک��ل��ی	پ��س��ت��م��ن	ب���ه	پ��ن��ج	روی�����داد	مهم	 ب���ه	ط���ور	
اش��اره	 خ��ود	 تکنوپولی	 کتاب	 در	 تکنولوژیکی	
ارزش	های	 و	 تغییر	ساختارها	 که	منشأ	 می	کند	
از	 ب��س��ی��اری	 ب��ر	 و	 ش���ده	 اج��ت��م��اع��ی	 و	 فرهنگی	
حوزه	های	نهادی	و	الگوهای	رفتاری	انسان	ها	
مهم	 روی����داد	 پنج	 ای��ن	 اس���ت.	 گ��ذاش��ت��ه	 تأثیر	

تکنولوژی را می توان  �
مجموعه ای از تلفیق 

دانش ها و مهارت های 
کاال و خدمات  فنی تولید 

مورد نیاز جامعه از راه 
ترکیب و تلفیق عواملی 

نظیر مواد اولیه، ابزار 
و ماشین آالت، نیروی 

انسانی، زمین و طبیعت، 
پول، سرمایه و غیره 

دانست.
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عبارت	است	از:
1.	انقالب	صنعتی	و	اختراع	چاپ.

2.	انقالب	در	پیام	رسانی،	اختراع	تلگراف.
گرافیک. 3.	اختراع	فوتوگرافی	با	انقالب	

4.	انقالب	اطالعات	و	آغاز	عصر	فرستنده	ها.
س��خ��ت	اف��زاره��ا.	 و	 ن���رم	اف���زاره���ا	 در	 ان��ق��الب	 	.5

)پستمن،	1372،	صص	7-8(
یک	 مقابل	 در	 ن���وآوری«	 »اش��اع��ه	 نظریه	 طبق	
دیده	 متفاوتی	 برخوردهای	 جدید،	 تکنولوژی	
می	شود	و	افراد	با	توجه	به	ویژگی	های	مختلفی	
ک��ه	م��ی	ت��وان��ن��د	داش��ت��ه	ب��اش��ن��د،	ب��رخ��ورده��ای	
متفاوت	و	گاهی	متضاد	از	خود	نشان	می	دهند.	
مشکالتی	 نیز	 حاضر	 ح��ال	 در	 کنش	ها	 وا ای��ن	
باعث	 ک��ه	 اس��ت	 آورده	 وج���ود	 ب��ه	 ج��ه��ان	 در	 را	
کاهش	سرعت	بعضی	از	فناوری	ها	شده	است.	
)قلی	پور	و	شریعتی،	1388،	ص	32(	بسیاری	از	
مطالعات	مربوط	به	تکنولوژی	ها	و	فناوری	های	
کرده	اند	تا	رفتارهای	شخصی	 اطالعاتی،	تالش	
ف��ن��اوری	ه��ای	 ای��ن	 از	 اس��ت��ف��اده	 را	حین	 اف���راد	
 Kaba	&( دهند.	 توضیح	 ارتباطی	 و	 اطالعاتی	

)442 P ,2013 ,Bryson
ب��ه	ع��ب��ارت	س��اده	ت��ر،	ن���وزاد	ان��س��ان	م��وج��ودی	
که	آماده	پذیرفتن	است،	 است	با	ذهنیتی	بکر	
محیط	 از	 تأثیرپذیری	 به	واسطه	 موجود	 ای��ن	
کانون	خانواده	و	چه	در	 پیرامون	خود،	چه	در	
محدوده	سایر	واحدهای	اجتماعی،	به	مرور	در	
افراد	هر	واحد	اجتماعی	 رفتار	یکایک	 و	 نگرش	
که	 نوآوری	هایی	 با	 مواجهه	 در	 و	 ک��رده	 رس��وخ	
افتراق	 در	 اس��ت	 ممکن	 و	 نباشد	 سازگار	 آن	 با	
مقابل	 در	 می	نماید.	 مقابله	 ب��اش��د،	 ت��ض��اد	 و	
باشد،	 همسو	 جامعه	 خواست	 با	 که	 تغییراتی	
دیر	یا	زود	با	اقبال	عمومی	روبه	رو	خواهد	شد.	

)یاسینی،	1388،	ص	18(
و	 رسانه	ها	 طریق	 از	 که	جهان	جدیدی	 زمانی	
تکنولوژی	های	نوین	نظیر	ماهواره	و	اینترنت	به	
موازات	جهان	واقعی	شکل	می	گیرد،	دو	ویژگی	

اساسی	متبلور	می	شود:
ف��ره��ن��گ	واق��ع��ی��ت	م���ج���ازی:	رس��ان��ه	ه��ای	 	.1
الکترونیک	مخاطبان	وسیع	و	فراوانی	دارند	

که	مجموعه	هایی	از	حیث	محتوای	نمادین	
مجازی	 فضای	 می	کند.	 عرضه	 افراد	 این	 به	
طریق	 از	 همه	 فرهنگ	ها	 و	 می	گیرد	 شکل	

واسطه	های	الکترونیکی	منتقل	می	شود.
مفاهیم	 جریان	ها:	 فضای	 و	 بی	زمان	 زمان	 	.2
می	کند.	 پیدا	 ت��ازه	ای	 معانی	 مکان	 و	 زم��ان	
فواصل	زمانی	عماًل	از	میان	برداشته	می	شود	
و	 سرمایه	ها	 و	 داده	ه��ا	 و	 اطالعات	 انتقال	 و	
نقاط	 در	 افراد	 میان	 ارتباط	هم	زمان	 امکان	
آغ��از،	 و	 )نائینی	 م��ی	آی��د.	 وج��ود	 ب��ه	 مختلف	

1388،	ص	45(
تکنولوژی،	 از	 موجود	 تعاریف	 تمامی	 وج��ود	 با	
آن	چه	جای	تأمل	دارد	توجه	به	این	نکته	است	
که	تکنولوژی	یکی	از	تجلیات	بسیار	بارز	و	روشن	
اس��ت��ع��داد	آف��ری��ن��ن��دگ��ی	و	آف��ری��ن��ش	گ��ری	ان��س��ان	

است.	)فلورمن،	1364،	ص	18(
تأثیر تکنولوژی های ارتباطی بر فرهنگ 

واژه	فرهنگ	را	می	توان	از	زوایای	مختلف	مورد	
که	عبارتند	از: مداقه	و	بررسی	قرار	داد	

که	بر	میراث	فرهنگی	 الف(	تعریف	های	تاریخی:	
و	وراثت	اجتماعی	در	فرهنگ	تکیه	دارند.

و	 راه	 یا	 بر	قاعده	 که	 تعریف	های	تشریحی:	 ب(	
و	 راه	 را	 فرهنگ	یک	جامعه	 و	 دارد	 تکیه	 روش	

رسم	زندگی	اعضای	آن	می	داند.
گ��روه	 ای��ن	 در	 روان	ش��ن��اخ��ت��ی:	 تعریف	های	 ج(	
سازوکار	 یک	 به	عنوان	 فرهنگ	 مفهوم	 کید	 تأ
طول	 در	 اجتماعی	 آموختگی	 و	 مسائل	 ح��ل	

چند	نسل	است.
یا	 الگوسازی	 بر	 که	 ساختاری:	 تعریف	های	 د(	

سازمان	فرهنگ	متکی	است.
متکی	 را	 فرهنگ	 که	 تکوینی:	 تعریف	های	 ه(	
یا	نهادها	 یا	تصورات	 یا	ساخته	 ف��رآورده	 بر	یک	

می	داند.	)حاتمی،	1387،	ص	135(
تعاریف	 فرهنگ،	 واژه	 ب��رای	 سازمان	 قالب	 در	
م��ت��ع��ددی	ع��ن��وان	ش��ده	اس���ت؛	ام��ا	آن	چ���ه	در	
این	 اس��ت	 مشهود	 وض��وح	 ب��ه	 تعاریف	 تمامی	
ص��اح��ب	ن��ظ��ران،	 همه	 دی��د	 از	 ک��ه	 اس��ت	 نکته	
فرهنگ	عامل	مشترک	در	همه	افراد	محسوب	
که	بنیان	هم	زیستی	اجتماعی	آن	ها	بر	 می	شود	
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توانمندی یک سازمان  �
به معنای ایجاد نوآوری و 
شکل دهی مجدد منابع 

داخلی است؛ به این 
که فرهنگ ملی  معنا 
چقدر توانسته است 

در فعالیت های نوآورانه 
شرکت ها، میزان یادگیری 

شرکت ها و موفقیت در 
جذب تکنولوژی های 
تازه وارد، موفق عمل 

نماید.

آن	استوار	است.
ی��ک	س��ازم��ان	به	 ت��وان��م��ن��دی	 در	عصر	ح��اض��ر،	
ن����وآوری	و	ش��ک��ل	ده��ی	مجدد	 ای��ج��اد	 م��ع��ن��ای	
ای��ن	معنا	است	 ب��ه	 ای��ن	 اس��ت.	 منابع	داخ��ل��ی	
ک���ه	ف��ره��ن��گ	م��ل��ی	چ��ق��در	ت��وان��س��ت��ه	اس���ت	در	
فعالیت	های	نوآورانه	شرکت	ها،	میزان	یادگیری	
تکنولوژی	های	 جذب	 در	 موفقیت	 و	 شرکت	ها	
تازه	وارد،	موفق	عمل	نماید.	)ناصری	و	دیگران،	

1378،	ص	79(	

فرهنگ	سازمان	نشان	دهنده	دو	الیه	مشخص	
برجسته	تری	 نماد	 که	 الی��ه	ای	 نخست	 اس��ت،	
رسمی	 س��ازم��ان	 نشانگر	 و	 اس��ت	 عینی	 دارد،	
که	 تشریفات	 و	 ع��ادات	 م��راس��م،	 مانند	 اس��ت؛	
الیه	 دارد.	 کید	 تأ آن	 بر	 بیشتر	 سنتی	 مدیریت	
ک��ه	ش���ال���وده	اس��اس��ی	ف��ره��ن��گ	س��ازم��ان	 دوم	
اس��ت	ب��ه	ارزش	ه����ای	زی��رب��ن��ای��ی،	م��ف��روض��ات،	
باورها	و	هنجارها	توجه	دارد.	)زمردیان،	صص	
به	عنوان	 عمومًا	 س��ازم��ان	 فرهنگ	 	)82-83
اصول	 تشخیص	 در	 اولیه	 کتورهای	 فا از	 یکی	
شکل	دهی	 و	 ک���اری	 محیط	 ی��ک	 در	 اخ��الق��ی	
تصور	 س��ازم��ان	ه��ا،	 ارزش���ی«	 »سیستم	های	 به	
)640 P ,2014 ,Nguyen	&	Aoyama(	.شود	می
یخ	 ک��وه	 به	 را	 فرهنگ	 محققین،	 تمثیلی،	 در	

که	قسمت	بیرونی	آن	 شناوری	تشبیه	می	کنند	
و	 اصلی	 زیرین	جزو	 اما	قسمت	 است؛	 مشهود	
که	الیه	نخست	بر	آن	استوار	 زیربنایی	آن	بوده	
است،	در	زیر	آب	واقع	شده	و	فرهنگ	راستین	
اعتقادات،	 شامل	 و	 می	دهد	 شکل	 را	 سازمان	
باورها	و	ارزش	های	اصولی	است.	)میرسپاسی،	

ص	22(
ک��ن��ون��ی،	هر	 و	دائ��م	ال��ت��غ��ی��ی��ر	 پ��وی��ا	 م��ح��ی��ط	 در	
نیازمند	 ادام����ه	ح��ی��ات	 و	 ب��ق��ا	 ب���رای	 س��ازم��ان��ی	
تحول	و	تکامل	است	تا	بتواند	در	هر	مقطعی	با	
شرایط	و	دگرگونی	ها	منطبق	شود.	از	نقطه	نظر	
ف��ره��ن��گ	 ت��غ��ی��ی��ر	در	 م��ی��رس��پ��اس��ی	روش	ه������ای	

کلی	دو	دسته	هستند: سازمان	به	طور	
1.	ایجاد	تغییر	درون:	امروزه	در	عصر	خردورزی،	
و	 ت��وج��ه	 مستلزم	 ت��ح��ول	 و	 ت��وس��ع��ه	 ف��رای��ن��د	
کید	 تأ ب��ا	 ت��ا	 اس��ت	 انسانی	 عنصر	 ب��ه	 کید	 تأ
به	کارگیری	 و	 دان��ش	 و	 علم	 تبلور	 گاهی،	 آ بر	
تغییرات	 و	 رق��اب��ت	 ع��رص��ه	 در	 فرهیختگان	
سریع	سازمان	ها	بتوانند	با	تهدیدات	مقابله	
و	از	فرصت	ها	نهایت	بهره	را	ببرند.	به	همین	
که	امکان	باور	 دلیل	باید	در	پی	تفکری	بود	
کند	و	در	 به	انسان	و	ارزش	های	او	را	تقویت	
آرمان	هایش	 و	 هویت	 تعالی	 جست	وجوی	

باشد.
بر	 روش	 ای��ن	 کید	 تأ ب��ی��رون:	 از	 تغییر	 ایجاد	 	.2
فناوری	های	 به	کارگیری	 زمینه	 آوردن	 فراهم	
و	 ک��ار	 ماهیت	 در	 روش	ه���ای	جدید	 و	 نوین	
ساختار	آن	است	تا	به	مرور	به	مدد	تکنولوژی	
و	نوآوری	ها،	هنجارها	و	معیارهای	جدیدی	

را	در	سازمان	نهادینه	نماید.
هرچند	رسیدن	به	تکنولوژی	مناسب،	مستلزم	
ابزار	 اطالعات،	 انسان،	 به	 چهارجانبه	 نگرشی	
اما	 اس��ت؛	 رون��ق	 و	 بهبود	 فرایند	 در	 سیستم	 و	
ب��رای	رس��ی��دن	ب��ه	ای��ن	س��ازگ��اری	مناسب	بین	
ارزش	ه��ا	 از	 درس��ت	 درک	 ساختار،	 و	 تکنولوژی	
و	باورهای	جامعه	از	اهمیت	بسیاری	برخوردار	

است.
و	 ارزش	ه��ا	 این	 و	 فرهنگ	 مدیریت	 ب��رای	 حال	
دستیابی	 به	منظور	 و	 نهادینه	شده	 ب��اوره��ای	

گ
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از	 م��ی	ت��وان	 ب��ل��ن��دم��دت،	 ه��دف	ه��ای	 تحقق	 و	
به	 ف��ره��ن��گ	 تغییر	 	.1 ک���رد:	 اق����دام	 ط��ری��ق	 دو	
موجود	 فرهنگ	 تقویت	 	.2 خ��اص،	 روش	ه��ای	
کار.	 انجام	 راه	ه���ای	 و	 ارزش	ه���ا	 یعنی	 س��ازم��ان	

)آرمسترانگ،	1381،	ص	194(

یا	 و	 تغییر	 ب���رای	 ه��ن��دی،	 چ��ارل��ز	 نقطه	نظر	 از	
تقویت	فرهنگ	سازمانی	و	تجزیه	و	تحلیل	آن،	
فرهنگ	 ق���درت،	 فرهنگ	 ن��وع	 چهار	 م��ی	ت��وان	
نقش،	فرهنگ	وظیفه	و	فرهنگ	فرد	را	نام	برد.	
اما	در	مجموع	 )هندی،	1378،	صص	18-19(	
اغلب	 فرهنگ،	 و	 تکنولوژی	 به	 مربوط	 مسائل	
و	 صنعتی	 م��س��ائ��ل	 و	 دغ��دغ��ه	ه��ا	 از	 دس��ت��ه	 دو	

فرهنگی	را	مدنظر	دارد:
ال���ف(	پ��ی��ام��ده��ای	ت��ک��ن��ول��وژی��ک	ف��ره��ن��گ��ی:	در	
بودن	 پایین	 صنعتی،	 دغدغه	 با	 روی��ک��رد	 ای��ن	
تولید	 به	ویژه	 و	 کاربرد	 به	 مربوط	 شاخص	های	
محصوالت	صنعتی	و	فناورانه	به	عنوان	مسئله	
که	 م��ی	ش��ود	 مطرح	 س��ؤال	 ای��ن	 و	 تلقی	 اصلی	
ظرفیت	های	 از	 استفاده	 با	 می	توان	 »چگونه	
را	 تکنولوژی	 کاربرد	 و	 صنعتی	 تولید	 فرهنگی،	

افزایش	داد؟«
این	 در	 تکنولوژی:	 فرهنگی	 پیامدهای	 ب(	
تأثیر	 به	 مربوط	 نگرانی	های	 و	 دغدغه	 رویکرد	
ف��ن��اوران��ه	 و	 صنعتی	 م��ح��ص��والت	 و	 ت��ول��ی��دات	
ق��رار	 ت��وج��ه	 م���ورد	 جامعه	 فرهنگی	 س��ام��ان	 ب��ر	
که	 دارد	 نگرانی	وجود	 این	 این	جا	 در	 می	گیرد.	

فرهنگی	 بحران	 نوین،	 فناوری	های	 گسترش	
فرهنگی	 ارزش	ه���ای	 انتقال	 ب��ا	 و	 زده	 دام��ن	 را	
غایی	 ارزش	ه��ای	 و	 معانی	 ریشه	ها،	 با	 ناسازگار	
کاهش	می	دهد.	سؤال	 ما،	انسجام	فرهنگی	را	
و	 ج��ذب	 که	چگونه	ضمن	 اس��ت	 ای��ن	 اساسی	
مرتبط	 و	 نوین	 فناوری	های	 و	 صنایع	 توسعه	
شدن	با	مقتضیات	عصر	اطالعات	و	ارتباطات،	
می	توان	هویت	ملی	و	انسجام	فرهنگی	را	حفظ	

کرد.	)قانعی	راد،	1388،	ص	111(	
به	مقوله	فوق	 زاوی��ه	دیگر	 از	یک	 البته	می	توان	
ک����رد.	ف���ن���اوری	ه���ای	ج��دی��د	م��ی	ت��وان��د	بر	 ن��گ��اه	
باعث	 حتی	 و	 گ���ذارد	 تأثیر	 جامعه	 آن	 فرهنگ	
تغییرات	فرهنگی	شود؛	اما	اغلب	چون	فرهنگ	
جوامع	ثابت	بوده	و	به	تدریج	تغییر	می	کند،	پس	
	تکنولوژی	های	جدید	 که	معمواًل گفت	 می	توان	
با	فرهنگ	جامعه	سازگار	شده	و	حتی	به	عنوان	
استفاده	 جامعه	 آن	 رفتاری	 الگوهای	 پشتیبان	
می	شوند؛	برای	مثال	سازندگان	تلفن	های	همراه	
پیشرفت	هایی	در	این	وسیله	جهت	امور	مذهبی	
اقامه	 جهت	 اذان	 گفتن	 ب��رای	 مثاًل	 اف���راد	 ای��ن	
م��وارد	مشابه	به	کار	 یا	 ب��رای	تعیین	قبله	و	 نماز،	
است	 ای��ن	 نشان	دهنده	 مثال	ها	 ای��ن	 م���ی	رود.	
که	چگونه	فناوری	های	جدید	از	طریق	راه	های	
مختلف	در	فرهنگ	جوامع	وارد	می	شوند.	این	
دیدگاه	درست	در	نقطه	مقابل	دیدگاه	انتقادی	
صاحب	نظرانی	هم	چون	هایدگر	یا	پستمن	است	
که	به	انحصاری	بودن	تکنولوژی	در	دنیای	مدرن	
و	شریعتی،	1388،	ص	 )قلی	پور	 بودند.	 معتقد	

)31
نتیجه گیری

کتسابی	 ا ان��س��ان��ی،	 زن��دگ��ی	 ح���وزه	 در	 فرهنگ	
انسان	ها	 دیگر	 ب��ا	 متقابل	 ارت��ب��اط	 در	 و	 اس��ت	
ارتباطات	 می	شود.	 آموخته	 و	 آم��ده	 وج��ود	 به	
گسترده	در	دنیای	امروز،	زمینه	تقابل	و	آشنایی	
فراهم	 را	 متفاوت	 ملیت	های	 فرهنگ	های	 با	

نموده	است.
ک��ش��وره��ای	ج��ه��ان	س��وم،	 از	س��وی��ی	دی��گ��ر	در	
نادیده	انگاشتن	جایگاه	علم	و	دانش	و	اهمیت	
کشورها	مشهود	 با	سایر	 مقایسه	 در	 تکنولوژی	

مسائل مربوط به  �
تکنولوژی و فرهنگ، 

اغلب دو دسته از 
دغدغه ها و مسائل 
صنعتی و فرهنگی را 
مدنظر دارند: الف( 

پیامدهای تکنولوژیک 
فرهنگی و ب( پیامدهای 

فرهنگی تکنولوژی.
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عدم	 و	 مقوله	 این	 به	 بی	توجهی	 شاید	 و	 است	
با	 سازنده	 تعامل	 ب��رق��راری	 و	 پ��رورش	 به	 توجه	
این	 عقب	ماندگی	 دالی��ل	 از	 یکی	 تکنولوژی،	
این	 بهبود	 به	منظور	 ل��ذا	 گ��ردد؛	 تلقی	 جوامع	
فرهنگی	 مفاهیم	 ب��ر	 ت��وج��ه	 و	 کید	 تأ اوض����اع،	

الزامی	است.
در	 و	 غنی	 و	 با	هویت	 فرهنگ	 دیگر،	 عبارت	 به	
جامعه،	 آحاد	 در	 می	تواند	 منعطف،	 عین	حال	
انسجامی	را	به	وجود	آورد	تا	پذیرش	نوآوری	ها	
ن��گ��ردد.	 جامعه	 در	 اف��ت��راق	 و	 تشتت	 م��وج��ب	
بحث	 در	 تأثیرگذار	 عامل	 مهم	ترین	 بی	گمان	
جامعه	پذیری	 فرهنگ،	 جنبه	های	 در	 تغییر	
بزرگ	ترین	چالش	 بی	شک	 می	شود.	 محسوب	
هجمه	 ورود	 معاصر،	 دوران	 در	 کشور	 فرهنگی	
ارتباطی	است	 از	تکنولوژی	های	نوین	 عظیمی	
ای��ن	مقوله،	 ن��ک��ردن	 م��دی��ری��ت	 ک��ه	در	ص���ورت	
فرهنگ	 بر	 جبران	ناپذیری	 لطمات	 می	تواند	

داشته	باشد.

مصرف	 فرایندهای	 فرهنگی	 معنای	 مطالعه	
ک���ه	با	 ت��ک��ن��ول��وژی	در	ای�����ران	ن��ش��ان	م���ی	ده���د	
تکنولوژیک	 محصول	 و	 ک��اال	 هر	 ش��دن	 مطرح	
ماشین	 م��اه��واره،	 روزن��ام��ه،	 تلگراف،	 قبیل	 از	
متضاد	 فرهنگی	 گرایش	 و	 دو	جریان	 با	 ما	 و...	
گاه	به	طور	موازی	با	یکدیگر	پیش	می	روند،	 که	
کاال	 آن	 به	 از	یک	سو	نسبت	 مواجه	می	شویم.	
و	م��ح��ص��ول	ی��ک	ع��الق��ه	ن��ام��ش��روط	ب��ه	شکل	
از	طرف	دیگر	یک	 ایجاد	می	شود	و	 فن	دوستی	

نوع	فن	هراسی	شکل	پیدا	می	کند.

هم	 کنار	 در	 مدتی	 تا	 متضاد	 دیدگاه	های	 این	
تداوم	یافتند	تا	سرانجام	استفاده	از	تکنولوژی	
نوین	مذکور،	حتی	برای	مخالفان	آن،	به	یک	امر	
کشمکش	در	ایران	 عمومی	تبدیل	شد؛	اما	این	
که	تکنولوژی	مورد	 	زمانی	پایان	می	یابد	 معمواًل
نظر،	نقش	اقتصادی	خود	را	از	دست	می	دهد	
و	پ��ی��دای��ش	م���وج	ه���ای	ج��دی��د	ف��ن��اوری	ه��ای	
چنین	 در	 م��ی	س��ازد.	 نابهنگام	 را	 آن	 رس��ان��ه	ای	
روی	 بر	 سرمایه	گذاری	 و	 تولید	 نه	تنها	 شرایطی	
را	 ث��روت	ان��دوزی	 فرصت	 نظر	 م��ورد	 تکنولوژی	
مطالعات	 و	 تأثیرات	 از	 بلکه	 نمی	کند،	 فراهم	
فرهنگی	مورد	نیاز	برای	بسترسازی	بهره	مندی	

از	تکنولوژی	های	این	چنینی	فراهم	می	شود.
در	 موجود	 اساسی	 مشکالت	 از	 یکی	 بنابراین	
فرهنگی	 مشکل	 توسعه،	 ح��ال	 در	 کشورهای	
که	 نوین	است	 فناوری	های	 با	 برخورد	 روانی	 و	
تغییرات،	 مقابل	 در	 م��ردم	 از	 بخشی	 	 معمواًل
این	 که	 می	دهند	 نشان	 منفی	 عمومًا	 کنش	 وا
از	 مناسب	 اس��ت��ف��اده	 در	 تأخیر	 ب��اع��ث	 مسئله	
تنها	 مشکل	 ای��ن	 شاید	 البته	 م��ی	ش��ود؛	 آن	ه��ا	
و	 نباشد	 مربوط	 توسعه	نیافته	 کشورهای	 به	
خالق	 و	 توسعه	یافته	 کشورهای	 در	 کم	و	بیش	
کنش	ها	معمول	باشد. این	فناوری	ها	نیز	این	وا
و	 ارت����ب����اط����ی	 رس����ان����ه	ه����ای	 دی���گ���ر	 س�����وی	 از	
ت���ک���ن���ول���وژی	ه���ای	اط����الع����ات����ی،	ب����ا	س��رع��ت	
محیط	های	 تغییر	 ح��ال	 در	 هشداردهنده	ای	
که	 ن��گ��ران��ی	ه��ای��ی	 از	 ی��ک��ی	 هستند.	 فرهنگی	
	 که	معمواًل کرد،	این	است	 می	توان	به	آن	اشاره	
تکنولوژی	بسیار	جلوتر	از	سواد	عمومی	جامعه	
دیگر	شکل	گیری	شکاف	 نگرانی	 پیش	می	رود.	
که	 اس���ت	 معنا	 ای���ن	 ب��ه	 ک��ه	 اس���ت	 دیجیتالی	
که	معیار	تشخیص	 گذشته	 برخالف	سال	های	
ک��ش��وره��ای	ف��ق��ی��ر	و	غ��ن��ی	ب���ر	اس����اس	س��رم��ای��ه	
ثروتمند	 کشوری	 به	 ام���روزه	 ب��ود،	 م��ادی	ش��ان	
که	از	نظر	توسعه	فناوری	اطالعات	به	 می	گویند	

مرحله	خوبی	از	رشد	رسیده	باشد.
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