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شود. از دیدگاه  های تجهیزاتی نیز می تکنولوژی واژه بسیار وسیعی است که شامل موارد اجتماعی و روشی و همچنین زمینه

کند به سمت حل مسائل واقعی زندگی جذب و با  شناسی نشان دهنده روندی است که انسان تالش می تاریخی، فن
توان گفت تکنولوژی قاعدتا  ای برای انجام دادن آنها پیدا کند. می ساده تازهروشهای جدید کار آشنا شود و یا راههای 

تفکیک پذیر از گذشته خود نیست و فن شناسی فعلی نتیجه فن آوری قبلی و زیربنای تکنولوژی آینده است. تصمیمات 
ه صنایع جدید و اختراع تواند موجب حمایت از هدفهای او شود. از توسع مربوط به تکنولوژی را انسان می گیرد و می

ها و  توان برای جایگزینی ماشین به جای نیروی کار و کاهش قدرت اتحادیه ها می ماشینهای مبتنی بر کار مورد نیاز کارخانه
سندیکاهای کارگری استفاده کرد. برعکس نیاز به نیروی انسانی با مهارت باالتر برای اداره و نگهداری این ماشینهای جدید، 

رزش نیروی انسانی باقیمانده در سازمان را افزایش می دهد.تکنولوژی جدید همیشه بر پایه پیشرفتهای آن در قدرت و ا
ترین کنترلها است که  ها، کنترل روشها و کنترل کارکنان از رایج کنترل یک یا چند شکل قضاوت شده است. کنترل هزینه

برای پیدا کردن راههای اعمال نظارت بر کارکنان و هدایت تواند یک روش همیشگی مدیریت  رود. کنترل می به کار می
تواند به راحتی زمینه  بیشتر باشد. به کارگیری تکنولوژی سطح باال می  های مخالف آنها و تائید نیاز برای کنترل العمل عکس

تر  نیست. بعالوه راحتهای الزم برای هماهنگی عملیات را بین اجزاء برقرار سازد، کاری که از دست انسان ساخته  کنترل
است که افراد و کارکنان پیرامون تکنولوژی را با تکنولوژی تطبیق داد تا تکنولوژی را با افراد، چرا که از نظر مردم حتی 

ها  برخالف آن چه  ترین تکنولوژیهای عصر حاضر با استانداردهای انسانی نسبتا ساده و ناکارآمدند. به عقیده انسان پیشرفته
ریزی که برای آنها شده است و با توجه به وضعیت  پذیر نیستند و تنها در چارچوب برنامه ها خیلی انعطاف ماشین شایع است

پذیرند و قادرند خود را با تغییرات تطبیق دهند و ظرفیت حل مسائلی  توانند عمل کنند درحالی که افراد انعطاف آب و هوا می
ریزی نشده است دارند. از همه مهمتر این که خالق تکنولوژی انسان است و هیچ  امهبنی و برای آنها برن را که از قبل پیش

تواند  تواند برخالق خود )انسان( غلبه پیدا کند. خالق تکنولوژی انسان است و هیچگاه تکنولوژی نمی مخلوقی)تکنولوژی( نمی
کاملی دارند. بنابراین برای پیشرفت  های موجود اطالعات مسلط بر انسان شود. تعداد معدودی از مدیران از تکنولوژی

های خود و طراحی افکار جدید مدیران به طور رو به پیشرفتی از سطوح عملیاتی فاصله می گیرند، ولی از طرف دیگر  تونایی
شود و الزم است مدیران از  ای که به طور منظم در دست مردم است تبدیل می تکنولوژی به نحو روز افزونی به پدیده

ر نیازهای مردم نظارت کنند. آنها در زمینه تکنولوژی جدید مورد نیاز و تولیدات تخصصی سازمان خود و همچنین نزدیک ب
در زمینه سایر فنون مورد نیاز و فن آوری سایر محصوالت سازمانهای بازرگانی و صنعتی دانش کمی دارند. زمانی که 

پذیری تکنولوژی بیش از آنچه با آن آشنا هستند توسعه خواهد مدیران از آگاهی کمی برخوردار باشند به طور اجتناب نا
کنند و درمقابل تقاضاهای تکنولوژی  العملی رفتار می یافت. خطر این وضعت این است که مدیران یا به صورت عکس

مدیران ها  کنند یا طعمه ادعاها و عالیق تکنولوژیک مسلم کارشناسان خود می شوند. در بسیاری از سازمان مقاومت می
کنند،  ارشد از تجربه کافی برای رو به رو شدن با این وضعیت برخوردارند و با مهارتی که دارند از بروز خطر جلوگیری می

گیری موثری الزم است تا مطمئن شد مدیران ارشد از فهم  ولی در هر حال این خطری است که وجود دارد. ابزارهای اندازه
 اند. تکنولوژی جدید عقب نمانده

 


