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 مقدمه:

وجودم  کران معرفتش را درای از دریای بیقبل از هر چیز حمد و سپاس خداوندی را که قطره

های آبی شکر ترین واژهسایم و عاشقانهبه جریان درآورد. اینک پیشانی بندگی را به پیشگاهش می

 کنم.را به درگاهش تقدیم می

تی موتور حاوری در زندگی انسان بوده و ترین فنای که بی شک مهمو اما فناوری اطالعات. واژه

م. تغییرات شود، بنده را بر آن داشت که این کتاب را تالیف نمایها محسوب میمحرکه سایر فناوری

ای از خود هاقتصادی  گسترد فرهنگی و شتابدار و رشد روز افزون فناوری اطالعات، آثار اجتماعی،

ه کها در عصر حاضر شده است. عصر فراصنعتی برجای گذاشته که باعث دگرگونی زندگی انسان

گزینی ای است که شکل گرفته است و نتیجه آن جایاینک در جهان پیشرفته آغاز شده جنبش تازه

صلی تولید اماشین به جای انسان در تولید و مشاغل سنتی است. بنابراین اطالعات به عنوان عامل 

کند.  برای مبتنی بر فناوری اطالعات پیشرفت میثروت مدنظر قرار گرفته است و جامعه اطالعاتی 

های مفید آن ضروری گیری بیشتر از جنبهکاهش اثرات نامطلوب این فناوری بر زندگی انسان و بهره

 های مختلف زندگی انسان  شناسایی و مدیریت شود.است که تأثیرات آن بر الیه

و  دفناوری اطالعات دار یریتیمباحث مد شفاف سعی در بررسیاین کتاب با زبانی ساده و 

 . درواقع ادامه مطالبی است که در کتاب مبانی فناوری اطالعات ارائه گردید

فناوری اطالعات پوشش داده مدیریت در این کتاب سرفصل مصوب وزارت علوم برای درس 

شده است و با توجه به حجم مناسبی که دارد، برای تدریس در یک نیمسال تحصیلی مناسب 

ای آورده شده است تا چهارگزینهتشریحی و شد. در پایان هر فصل نیز مجموعه سئواالت بامی

هایی که در پیش رو دارند آماده نمایند. امید است این دانشجویان بهتر بتوانند خود را برای آزمون

وصا اثر مورد توجه همکاران و دانشجویان و سایر هموطنان عزیز قرار گیرد. از خوانندگان گرامی خص

اساتید و دانشجویان تقاضا دارم نقطه نظرات خود را از طریق ایمیل 



 

m.a.torkamani@gmail.com های بعدی با اینجانب در میان بگذارند تا انشاهلل در ویرایش

 های احتمالی آن، مورد تجدید نظر قرار گیرد. کتاب اشکاالت یا کاستی

اطر طراحی جلد کتاب و مدیریت بیات به خ دانم از آقای مهندس علیدر پایان وظیفه خود می

 سامانه اطالع رسانی چاپ و نشر ایران جناب آقای حسین قنبری تشکر و قدردانی نمایم.

 

 

                                                                       

 

  

 محمد علی ترکمانی
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 اولفصــل 

 برسازمانتأثیر فناوری اطالعات 

 

 مقدمه-1-1

ها با ازمانسهای اجتماعی نیز تأثیر گذاشته است. فناوری اطالعات بر نهادها و سازمانامروزه 

 فناوری اطالعات هستند که ممکن است،ایای دهند، در پی کسب مزتغییراتی که در خود می

 کنیم.بررسی میها و نهادهای جدیدی را پدید آورند. در این فصل این تغییرات را سازمان

 تعریف سازمان-1-2

سازمان کند. به عبارت بهتر، می دنبالسازمان نهادی اجتماعی است که هدف مشخصی را 

 دهد.هایی را انجام میداشتن ساختاری آگاهانه، فعالیت دلیلسیستمی است با مرزهای معین که به 

 :در این تعریف چهار رکن اساسی یا چهار ویژکی مهم وجود دارد

  شود.های اجتماعی تشکیل میاز مردم و گروهیعنی  است. اجتماعی ینهادسازمان 

  است. مشخص یموریت و رسالتفمند است یعنی دارای هدسازمان 

  ارتباط و  های سازمانبین دوایر و بخشاست. یعنی  آگاهانه یساختارسازمان دارای

 دارد. هماهنگی وجود

  یین کننده عوامل درونی و برونی سازمان است . مزر سازمان تع مرزسازمان دارای

 .است
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 ساختار سازمانی-1-3

. کندمیهای کارکنان خود را هماهنگ آن فعالیتی است که بر اساس ساختاردارای سازمان هر 

سلسله مراتب اداری و حیطه  شان دهندهکند و ندر نمودار سازمانی جلوه می ۱ساختار سازمانی

دهد و ارتباط و را نشان می بخشهای مختلفبندی کارکنان در کنترل مدیران است. همچنان گروه

و   2توان در یکی از دو الگوی مکانیکیکند. ساختارهای سازمانی را میتعامل آنها را تعیین می

کز و رسمی است که انعطاف پذیری قرار داد. الگوی مکانیکی مبین سازمانی پیچیده، متمر ۳ارگانیک

های کمی دارد. در این حالت، سازمان دارای یک شبکه محدود اطالعاتی است که معموالً از رده

یابد. الگوی ارگانیک نیز مبین سازمانی با درجه انعطاف باال، غیر باالیی سازمان به پایین جریان می

 های سازمانی مشارکت دارند.گیریدر تصمیمرسمی و غیر متمرکز است. در این حالت افراد زیادی 

از  تمرکز  گردد که در سازمان وجود دارد. منظوررسمی بودن به میزان اسناد و مدارکی باز می

در   )گیری ها در سطوح باالی سازمانی و به صورت متمرکز انجام می شوند این است که تصمیم

 سازمان غیر متمرکز است(. شود،تر میحالتی که تفویض اختیار به سطوح پایین

 تأثیر فناوری اطالعات بر سازمان-1-4

ها ا در سازمانفناوری اطالعات به عنوان ابزار و بستر توسعه سازمان، تغییرات و تحوالت زیادی ر

 توان به موارد زیر اشاره کرد:آورد. از آن جمله میپدید می

  :ساختار هرمی یا سلسله فناوری اطالعات باعث میشود که تغییر در ساختار سازمانی

است، به  یپذیری، کارایی و رقابت پذیری کمانعطاف که دارای سازمان  ۴مراتبی

 درنتیجه سازمان شود وتر تبدیل ساختارگسترده هرمی با ارتقاع کم و قاعده  وسیع

از فناوری ه عنوان مثال استفاده رود. بای و مجازی پیش میهای شبکهبه سوی سازمان

موجب شد تا با ارائه اختیارات بیشتر به کارکنان، سطوح در یک سازمان اطالعات 

 کاهش یابد.  پنجبه  یازدهاز  سازمانی

                                                 
1 Organization Structure 

2 Mechanistic 

3 Organic 

4 Hierarchical 
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  تمرکز یا عدم تمرکز سازمانی: به کارگیری فناوری اطالعات با توجه به دیدگاه مدیریت

کز مدیریت شود. مدیرانی که مایل به تمرکز تواند موجب تمرکز یا عدم تمرسازمان می

، اطالعات بیشتری ITتوانند با به کارگیری گیری هستند، میبیشتر در تصمیم

آوری کنند و تصمیمات بیشتری را به صورت متمرکز بگیرند. از سوی دیگر، جمع

توانند با استفاده از گیری هستند، میمدیرانی که مایل به کاهش تمرکز تصمیم

، اطالعات بیشتری را در اختیار کارکنان قرار دهند و بر میزان اطالعات  ریفناو

 های سازمانی بیفزایند.گیریمشارکت آنان در تصمیم

 با استفاده از پست و  گیری مؤثر از فناوری اطالعاتافزایش هماهنگی: با بهره

ران و کارکنان ، مدیهای اطالعاتی و جلسات الکترونیکی از راه دور الکترونیکی، سیستم

اطالعات فناوری . بنابراین توانند با یکدیگر ارتباط بیشتری برقرار سازندمی

کند تا نوعی احساس و به مدیران کمک می کرده های جغرافیایی را حذفمحدودیت

 گروهی خلق کنند.

  : ارتقای سطح شغلی انسان در سازمانIT در سازمان نقش انسان شود که باعث می

 بسیاری از مشاغل سازمان  حذف شده و  تغییرات شود. به این ترتیب کهدستخوش 

این امر موجب افزایش کارایی جایگزین آنها میشوند. ها های اطالعاتی و ماشینسیستم

ای بودن سازمان بر درجه حرفه و شودمیتر شدن وظایف کارکنان تخصصیو انسانی 

 افزاید.می

 از  استفادهای: یکرد شغلی یا وظیفهتقویت رویکرد فرایندی به جای روIT در سازمان 

شناسایی فرایندهای اطالعاتی موجود در سازمان و مدیریت بهتر فرایندها  موجب

خواهد شد. بنابراین به جای تمرکز بر مشاغل مستقل، به زنجیره ارتباطی آنها و 

 شود.فرایندهای اصلی و فرعی برای تحقق اهداف سازمانی توجه می

 از  استفادهIT سازی فرایندهای موجب تقویت روند خودکارسازی و مجازی در سازمان

افزایش دقت، سرعت و کیفیت ارائه خدمات و محصوالت باعث فیزیکی سازمان شده و 

همچنین باعث شناسایی و استفاده از منابع بالقوه  ها خواهد شد. و کاهش هزینه

 .خواهد شدی سازمانی ورافزایش بهره در نتیجه باعثشود و می
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 پیچیدگی  کاهشکه باعث  های زمانی و مکانی و مرز زدایی سازمانحذف محدودیت

 .شودجغرافیایی سازمان می

 تنوع که موجب  های نوین کسب و کار مبتنی بر فناوری اطالعاتگیری از مدلبهره

 .خواهد شدبیشتر در ارائه خدمات و محصوالت 

 از  استفاده سازمان:ارتباطات محیطی ولت سهIT ارتباط  شودمی موجب در سازمان

و امکان شده تر مشتریان و تأمین کنندگان سادهمانند با عناصر محیطی سازمان 

 آورد.سازی محصوالت و خدمات را فراهم میسفارشی

 توسعه دایره مشتریان و ایجاد بازار  که موجب های جغرافیاییحذف محدودیت

 .شودمیی اینترنتی( بازارهاانند جهانی)م

  خواهد داشت.تاثیر استفاده از فناوری اطالعات بر فرهنگ سازمانی و کاری کارکنان 

 ایهای سلسله مراتبی تا شبکهاز سازمان-1-5

که  ترتیبساختاری در سازمان پدید آورد. بدین ات تواند تغییرمی در سازمان ITبه کارگیری 

ساختارهای سلسله مراتبی هرمی با ارتفاع زیاد، به سمت ساختارهایی با ارتفاع کمتر و به تدریج به 

ای، در سازمان شبکه کنند.های مجازی حرکت میای و در نهایت سازمانسوی ساختارهای شبکه

استفاده از فناوری توانند با ها میهمه واحدهای سازمانی با یکدیگر مرتبط هستند. اینگونه سازمان

 ای به راحتی محقق شوند.های رایانهگیری و شبکهاطالعات و بهره

ای را نشان داده های سلسله مراتبی تا شبکه، نقش مدیران و کارکنان در سازمان۱-۱شکل 

گیری فقط در اختیار های سلسله مراتبی با ارتفاع زیاد، تصمیم، در سازمانمطابق با این شکلاست. 

گیری را به کارکنان رویم مدیران اجازه تصمیمن است، ولی هر چه به سمت راست پیش میمدیرا

افزایند. بنابراین وقتی از سمت چپ شکل به سمت راست دهند و بر نقش مشارکتی آنان میمی

 رویم، شاهد این مراحل هستیم:می

 کنندگیرند و به کارکنان ابالغ میمدیران تصمیم می 

 گیرند.کنند و سپس تصمیم میا اعالم و پیشنهادات را دریافت میمدیران مشکالت ر 

 .کارکنان از آزادی عمل در محدوده تعریف شده و تحت نظارت برخوردارند 

  هر یک از واحدهای موجود در شبکه که بهتر بتواند مسئله را حل کند اقدام به این

 کند.کار می
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 [۱]نقش مدیران و کارکنان در سازمان: ۱-۱شکل 

 

 :ارائه شده استای های سلسله مراتبی و شبکهسازمانهای در ادامه برخی از تفاوت

کامالً مشخص هستند و حالت رسمی دارند، در  یهای سلسله مراتبی، دارای ساختارسازمان-۱

 تری برخوردارند و حالت غیر رسمی دارند.ای، از درجه ساختاری ضعیفهای شبکهحالی که سازمان

کند و سایرین آنها های سلسله مراتبی، مدیر به عنوان فرمانده دستوراتی را صادر میسازماندر -2 

ای، مدیریت بیشتر نقش رهبری را به عهده دارد و تفویض های شبکهکنند. اما در سازمانرا اجرا می

 کند. اختیار می

های لی که در سازمانشوند، در حاهای سلسله مراتبی، کارکنان هزینه محسوب میدر سازمان-۳

 روند. ای کارکنان سرمایه سازمان به شمار میشبکه

گیرد. به عبارت بهتر مدیر مالک های سلسله مراتبی، اطالعات در اختیار مدیر قرار میدر سازمان-۴

ای، اطالعات به صورت مشترک در اختیار کارکنان نیز قرار اطالعات است، اما در سازمان های شبکه

 دارد. 

های شود، در  حالی که در سازمانهای سلسله مراتبی، از انجام ریسک پرهیز میدر سازمان-۵

 شود. ای ریسک مدیریت میشبکه
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ها ای، تیمهای شبکهکنند، ولی در سازمانهای سلسله مراتبی، افراد نقش آفرینی میدر سازمان-6

 شوند.جایگزین افراد می

 های مجازیسازمان-1-6

سازمان  شده که به آنهاهایی جدید سازمانموجب به وجود آمدن عصر اطالعات ویژگیهای خاص 

در اینجا برخی از اند که های متفاوتی از سازمان مجازی ارائه شده. تعریفگویندمی ۱های مجازی

 :شودآنها شرح داده می

 های ارتباطی فناوریسازمان مبتنی بر شبکه است که با استفاده از مجازی یک  سازمان

های انو اطالعاتی مانند اینترنت و اینترانت، مراودات و همکاری با اشخاص و سازم

 سازد.پذیر میدیگر را خارج از فضا، زمان و مرزهای فیزیکی امکان

 های مستقل و خود مختار است که با ای موقتی از سازمانشبکه ،مجازی سازمان

 گیرند.یمه منظور ایجاد رقابت در کنار یکدیگر قرار استفاده از فناوری اطالعات و ب

 ها، ای است که برای تسهیم مهارتهای شبکهیکی از انواع سازمانمجازی  سازمان

تصلند. مها، ودستیابی به بازارهای مشترک از طریق فناوری اطالعات به یکدیگر هزینه

ت الکترونیکی به ای هستند، به صورهای جداگانهها که شامل شرکتاین سازمان

، های مهندسی، بازاریابیسازمان مرکزی کوچکی اتصال دارند. بدین معنا که بخش

تحقیق و توسعه و حسابداری، دیگر واحدهایی از یک سازمان نیستند، بلکه 

 کنند.های جداگانه و مستقلی هستند که بر اساس قرارداد با هم کار میسازمان

 مجازیهای های سازمانویژگی-1-6-1

 های مجازی عبارتند از:های سازمانبرخی از ویژگی

 عدم مرز محدود و مشخص جغرافیایی 

 امکان استفاده مشترک از منابع 

 ایاستفاده از ارتباطات رایانه 

 )یکسان بودن اعضا)شرکا 

                                                 
1 Virtual Orgnization 
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 موقتی بودن اهداف 

 کوچکی جثه فیزیکی سازمان 

 و قابلیت انطباق ۱پذیری، چابکیانعطاف 

 های مجازیسازمانمدیریت -1-6-2

برند. به عنوان ی بهره میهای مدیریتی خاصهای مجازی متناسب با ویژگی خود از روشسازمان

تفاوت مهای مرسوم ، با روشهای کارکنانفعالیت، یا نظارت بر انکارمندگزینش جذب و مثال، نحوه 

اشد، ممکن است حضور فیزیکی کارکنان در کنار یکدیگر ضروری نب در اینگونه سازمانها. است

توانند یمنیز شود و کارکنان به صورت مبتنی بر شبکه ارائه سازمان می تواند خدمات  بنابراین

 های خود را به طور همزمان در اختیار چند سازمان قرار دهند.مهارت

، از تحت کنترل مستقیم مدیر نیستندهای مجازی، کارکنان با توجه به این که در سازمان

بکه مدیران مدیریت شوظیفه شود. در حقیقت های خود مدیریتی و اعتمادسازی استفاده میروش

های تاست و نه مدیریت افراد. از این رو ، اعمال مدیریت صحیح نیازمند نگرش جدید و مهار

طالعات و ایجاد اتوانایی کسب  رایانه، مهارت استفاده از مدیران باید  بنابراینمدیریتی مناسب است. 

های تهدید به منظور مقابله با اطالعات امنیت آشنایی با مباحثهمچنین و زمینه تبادل اطالعات 

  نیز داشته باشند.را  منابع اطالعاتی موجود در خصوصامنیتی 

 منزلن را در کارشامیتوانند های مجازی به کارکنان تمام وقت نیاز نیست. زیرا افراد در سازمان

مان ارائه دهند و نتیجه کارهای خود را به سازهایی دیگر به صورت دورکاری انجام و یا در مکان

ای عده های مجازی توجه به انسان بیشتر شده است و در مقابلدهند. برخی معتقدند، در سازمان

رجیح تبه استخدام افراد گذاری در تجهیزات را های مجازی، سرمایهبر این باورند که سازمان

نده، مجبور ها را برای بقاء در آیهای مجازی، کارکنان و سازماندهند. توسعه روزافزون سازمانمی

والت طراحی ها با توجه به تغییر و تحریزی کنند. بدین معنا که مسیر جدید شرکتکند تا برنامهمی

 گردد و همچنین مسیر شغلی کارکنان نیز تعیین شود.

 

                                                 
1 Agility 
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 سازی سازمان های مجازیهای معمول در پیادهروش-1-6-3

 رتند از:سازی شوند. برخی از آنها عباهای متفاوتی پیادهتوانند با روشهای مجازی میسازمان

۱- Telecommuting  را انجام  کارکنان در مکانی دور از محل کارفرما وظایف خود: در این روش

ها با دفتر کارفرما شود تا ارتباط آنها استفاده میمخابراتی و رایانهدهند. بدین منظور، از تجهیزات می

 برقرار شود. 

2- Telecenters:  اصی از امکانات خ که کارکنان در مکانی خارج از شهرهای اصلیدر این روش

 .کنندفعالیت می، جمله قابلیت اتصال به ماهواره را دارند

۳- Mobile working:  تجهیزات  و با کمککارکنان از طریق امکانات مخابراتی سیار در این روش

 کنند.فعالیت می، پیجرها و پست الکترونیکی کامپیوترهای قابل حملمانند  سیمبی

۴- Hotdesking   ای فعالیت های رایانههایی شامل ترمینالکارکنان در مکان: در این روش

شود تا از آن طریق یز و رایانه تخصیص داده میای که هنگام ورود به آنها مکنند؛ به گونهمی

دهند. معموالً های خود را انجام دهند. ضمناً امکانات را به صورت ثابت به افراد تخصیص نمیفعالیت

ا مشتریان شود که در آن کارکنان وقت زیادی را در ارتباط بها برای دفاتری استفاده میاین روش

 کنند. صرف می

۵-Virtual teams:  پست  های دور، با استفاده ازکارکنان با یکدیگر از مکاندر این روش

  کنند.ویدئو کنفرانس، ارتباط برقرار می و الکترونیک

 تند:های مجازی شامل موارد زیر هسسازی سازمانهای مورد استفاده در پیادهبرخی از فناوری

 اینترنت، اینترانت و اکسترانت 

 فناوری ویدئو کنفرانس 

  الکترونیکیپست 

 های بی سیمفناوری 

 ( واقعیت مجازیVR )۱ 

 هاپورتال 
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