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فناوري اطالعات و اقتصاد ديجيتالي   1فصل 
تقسيم بندي عصر هاي مختلف 

نظريه پيتر دراكر
١

ويژه گي هاي اقتصادي دوره هاي مختلف
Digital  Economyاقتصاد ديجيتالي    

ويژه گي هاي اقتصاد ديجيتالي
روند هاي اصلي اقتصاد ديجيتال

برخي از شاخص هاي اقتصاد دانش پايه
تقسيم بندي دارايي هاي شركت ٣

عوامل موثر در دارايي هاي نامشود

جامعه اطالعاتي:   3فصل 
جامعه اطالعاتي( تعاريف)
نظريه جريان آزاد اطالعات

ابعاد جامعه اطالعاتي  ۴
رايجترين معيارهاي جامعه اطالعاتي 

عوامل موثر بر جهاني شدن
شاخص هاي جامعه اطالعاتي
شاخص هاي جامع اطالعاتي

۵

طبقه بندي كشورها از نظر فناوري اطالعات

مدل هاي شناسايي اكولوژي اكولوژي سازمان۶
3C Model

مدل فشارها-مدل توربان 
تعريف بازار ٧

رقبا
اقتصاد جهاني شدن

اثرات جهاني شدن بر كسب و كار
تغييرات حاصل از جهاني شدن

استراتژي سازمان ها در محيط رقابت بين المللي
تغيير بافت نيروي كار ٨

برخي از مشاغل مرتبط با فناوري اطالعات
مشتري محوري

فشارهاي اجتماعي
فشارهاي فناوري

فشارهابر كسب و كار و واكنش عملكردي سازمان ٩
نقش فناوري اطالعات در پاسخ به فشارها

تعاريف فناوري اطالعات
ابعاد فناوري اطالعات

بعد فناوري

١٠

كاربردها
بعد منابع انساني

بعد مديريت
بعد قوانين و مقررات و روش ها 

تعاريفي ازمفهوم فناوري اطالعات ١١
ويژه گيهاي فناوري اطالعات

فناوري اطالعات و تغيير
كارآفريني و فناوري اطالعات ١٢

كارآفريني ديجيتال

مشكالت كنوني اجتماعي
اهميت فناوري اطالعات در هزاره سوم

)غير قابل استفاده در فناوري اطالعات (روشهاي معمول ارزيابي  ١٣
برخي از روشهاي ارزيابي معمول
منافع حاصل از فناوري اطالعات

روشهاي ارزيابي در فناوري اطالعات

چالشهاي مديريت درارتباط با  فناوري اطالعات
 بعدي كارت امتياز متوازن 5رويكرد  

نكاتي كه مديران در رابطه با فناوري اطالعات بايد توجه داشته باشند. ١۴
فناوري اطالعات در جوامع )نگاه به (نقش 

نگرش مديران به فناوري اطالعات و سرمايه گذاري در آن

دهكده جهاني و رسانه هاي اجتماعي: 5فصل 

شرايط اكولوژيك سازمان هاي نوين: 2فصل 

Global Villageدهكده جهاني 

مراحل تحول نظام ارتباطي تمدن بشري از ديدگاه مك لوهان ١۵
كاركردهاي اينترنت 

طبقه بندي كاربردهاي اينترنت
Cyberspace   )درگاه ورود به دنياي جديد (فضاي مجازي 

ظهور رسانه هاي نوين و ديدگاه هاي اساسي در بررسي مفهوم تعامل

Social Mediaرسانه هاي اجتماعي  ١۶
ويژه گيهاي رسانه هاي اجتماعي

تجارت و بازاريابي –رسانه هاي اجتماعي 
SMNمزاياي بازاريابي اجتماعي 

)زنگي دوم (انواع رسانه هاي اجتماعي 

Scocial Networksشبكه هاي اجتماعي   

آسيب شناسي شبكه هاي اجتماعي

)زنگي دوم (ادامه انواع رسانه هاي اجتماعي  ١٧
Digital Divideشكاف ديجيتالي 

تمهيدات كاهش شكاف ديجيتالي
شكاف ديجيتالي -شكاف دانشي 

فصل ششم سازمان و ساختارها  ١٨
سازمان چيست؟

ابعاد سازمان 
ابعاد سازمان ها از ديدگاه ريچارد دفت
مفاهيم و مولفه ها در ساختار سازماني ١٩ محيط سازمان 

مينزبرگ و ساختار سازماني
بخش بندي سازمان ها از ديدگاه مينزبرگ

مباني گروه بندي در سازمان ٢٠
انواع پيكره بندي مينتزبرگ

 بخش سازمان 5نيروهاي كششي در 
ساختار ساده 

ماشيني )بروكراسي (ديوانساالري 
بروكراسي حرفه اي 

ساختار بخشي
يا موقت )ادهوكراسي (ساختار ويژه 

٢١

٢٢

٢
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مدل هاي مختلف پيكره بندي ساختار سازمان
مقايسه طرح هاي ساختاري

فصل هفتم : فناوري اطالعات و ساختارها
شكل هاي سازماني نوين

سازمان هاي پارندي -1
سازمان هاي شبكه اي -2

٢٣

سازمان هاي بدون مرز  ٢۴
سازمان هاي شبدري

عدم برداشت اشتباه از سازمان هاي مجازي
تعابيري از  سازمان مجازي

تعاريف سازمان مجازي 

٢۵

ويژه گيهاي كلي سازمان هاي مجازي 
مدل-محور 6ويژه گيهاي سازمان مجازي در  
٢۶

نمايش پيوستاري انواع ادارات مجازي ٢٧
مزاياي سازمان هاي مجازي 
معايب سازمان هاي مجازي 

ويژه گيهاي سازمان هاي مجازي ٢٨
عوامل متفاوت بودن سازمان هاي مجازي

ويژه گي مشترك سازمان هاي مجازي

مزايا و معايب ادارات مجازي

راهبردهاي لينداتي رايس در ادارات مجازي

تفاوت بين ساختار مجازي و سنتي

Teleworking   )دوركاري (كار از دور  ٢٩
مختلف دوركاري )تجهيزات (شيوه هاي 

دوركاري ديدگاه سيسكو  )شيوه هاي  (انواع 

مزاياي دور كاري
مشكالت دوركاري

اثرات مثبت  دوركاري بر روي افراد 
اثرات منفي  دوركاري بر روي افراد 
اثرات دوركاري بر روي سازمان ها

اثرات دوركاري بر روي جامعه  ٣٠
اثرات دوركاري بر روي محيط اجتماعي 

اثرات دوركاري بر روي كسب و كار بين المللي 
تكنولوژي هاي دور كاري 
عوامل موثر بر دوركاري 
چارچوب كار از راه دور

استراتژي آينده دور كاري در جوامع اطالعاتي
نمونه مشاغلي كه امكان دوركاري دارند

تنظيم چارچوب هاي دوركاري 
سازمان هاي تي شكل

٣١

Strategic Alliance اتحاد استراتژيك    ٣٢
Allianceاتحاد 

اتحاد استراتژيك
داليل تشكيل اتحاد استراتژيك ٣٣

مزيت هاي اصلي  اتحاد استراتژيك
بر اساس شكل سازماني   داليل تشكيل اتحاد استراتژيك
بر اساس نحوه انتخاب شركا   داليل تشكيل اتحاد استراتژيك
بر اساس محصول   داليل تشكيل اتحاد استراتژيك

 Stages Alliance Formationمراحل شكل گيري يك اتحاد  ٣۴
اتحاد چه چيزي براي شركت ها يا سازمان ها به ارمغان مي آورد. 

ارزيابي از خود قبل از رسيدن به ضرورت اتحاد
The Migration of Knowledgeمهاجرت دانش 

Impact of IT on Allianceبر روي اتحاد  ITتاثير  ٣۵

فصل هشتم سازوكارهاي راهبردي در عصر اطالعات

تاريخجه اتحاد بدون مالكيت مشترك

مدل عمومي تاثير فناوري اطالعات بر روي سه سطح
   Effect of IT on Organizationبر روي سازمان ها  ITتاثير 

مدل تخصصي تاثير فناوري اطالعات پارسونز  ٣-٣٩۶
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ف  تافلر
صر هاي مختل

سيم بندي ع
تق

مختلف را مطرح ميكند و شيوه زندگي يا كاركرد جوامع را مورد بررسي قرار ميدهد . )موج  (داشته است سه  عصر  جوامع و تغييراتي كه از نظر علم و تكنولوژيآقاي تافلر در مورد 

موج اول   عصر كشاورزي
خدادادي زمين به عنوان منابع استفاده ميكنند و منابع طبيعي را در راستاي تامين نياز خودشان به كار ميگيرند، در اين عصر انسانها ياد ميگيرند كه از  طبيعتانسانها از  -

بهره ميبرد.نيروي طبيعت براي توليد كاشت ، داشت و برداشت كنند و زندگي خود را بگذرانند ، پس زمين نقش مهمي در توليد دارد و در حقيقت انسان از 

موج دوم   عصر صنعت
بشر كار ميكند . ( در  نيروي ساخت ( توليد) هايي ميكند كه با طراحي ماشينعصر صنعت ظهور ميكند ،در اين موج  انسان شروع به   19  و اوايل قرن  18قرن   در -

 ما در حال حاضر به واسطه تجربه زندگي ماشيني ، در امتداد عصر صنعت قرار داريم -ابتدا استفاده از ماشينهايي كه از نيروي بخار استفاده ميكند) 
در اين موج انسان عالوه بر چيزهاي خدادادي سعي بر اين دارد كه خود نيزماشين هايي را  خلق نمايد. -

موج سوم  عصر اطالعات 
  ماشينهاي محاسبه گرميالدي مي باشد. با خلق  1950دهه شروع اين موج در  -

را  نشان داد . ارزش اطالعات عصر اطالعات به انسان -

مي نمايد.ايجاد برتري رقابتي اطالعات به هنگام با اعتبار باال و داراي ساختارمنسجم  وقتي در اختيار كسب و كار قرار ميگيرد  -
ماشين امكان محاسبات را توسط فردي غير از انسان تحقق بخشيد.  -

.. انسان را به توانايي كاركردي و تشكيالتي براي  سازمان ها و جامعه رهنمون ساخت ، 1980اينترنت از دهه  ورود شبكه و توسعه
موج چهارم عصر مجازي ( ديجيتال يا الكترونيك)

گرديد . مكانيزه شدن كشاورزيعصر صنعت باعث  -

در عصر اطالعات گرديد. هوشمنديعصر اطالعات باعث  -

بررسي مي نمايد و سه نوع اقتصاد را در اين سه عصر مطرح مي نمايد. )  تشكيالتي ، سازماني ، كاركردي (پيتر دراكر سه عصر اول را از نظر  -
نظريه پيتر دراكر

سه جنبه اصلي در بحث كاركرد هاي اجتماعي از ديد پيتر دراكر وجود دارد . -
چه كساني كار ميكنند ، چه ويژه گيهايي دارند،  چگونه براي انجام كار در عصر خود  آماده ميشوند .

بحث تشكيالت ونظام دهي  نيروي كار در سازمان ، هماهنگي و اهميت شيوه كاركرد. 
بحث مالكيت و ثروت  كه در هر دوره به چه عواملي در هر دوره وابسته است. 

بررسي سه دوره

در هر  ) پيشه وري (كار بصورت تجربي و خانوادگي و موروثي  -
طبقه اجتماعي  انجام ميگردد .بطور مثال  فرزند كشاورز ، كشاورز 

هستند.   پس نيروي كار پيشه ورانخواهد بود 

اقتصاد كشاورزي 

آموزش بصورت سينه به سينه مي باشد. -

1

2

3

2

1

3

4

اصناف

پيشه وران زمين

سازمان ها

نيروي كار
متخصص سرمايه

دانش شالوده 
فرآيند

مردم تكنولوژي

اقتصاد صنعتي اقتصاد ديجيتالي /اطالعاتي
(Digital / Information Economy)

 

در پيشه وري كار بر اساس عالقه افراد نمي باشد بلكه امري  -
جبري و غير اختياري است.

افراد به ندرت از پيشه خانوادگيشان جدا مي شدند. -

هيچگونه سازماندهي رسمي در كار وجود ندارد فقط در  -
حالت پيشرفته در برخي جا ها تشكيالت محلي كوچك 

جود دارند.و  ) اصناف  (
مزارع و در كل در طبيعت وجود جستجو  ثروت در زمين ها -

ميگردد و در همين عصر بحث فئوداليته يا زمين داري بزرگ 
جهت كسب ثروت بيشتر به وجود مي آيد.

دوره قبل از اقتصاد صنعتي
(Economy Industrial Pre.) (Economy Industraial)

الگو و تفكر غالب فكري يك دوره  :پارادايم 

خود كفايي يا خود اتكاييپارادايم غالب مبتني بر  -
 (Self Sufficient)  كارها ميباشد  ادغام عموديو

(Vertical Integration)

جهت تامين نياز هاي اوليه  فردادغام عمودي : 
كه از ديگران تامين مي شد، حال سعي بر اين 

دارد كه خود نيازهايش را تامين كند.

مي گردد، كارخانه ها  جايكزين نيروي كاراز نظر فيزيكي  ماشين -
شكل مي گيرند و توليد جمعي جايگزين توليد فردي ميگردد. 

اصل تقسيم كار تيلور به كار گرفته ميشود : انتخاب  -
در كارنيروي كار متخصص 

نيروي كار تقسيم بندي شده و از نظر سني در بازه  -
محدود و مشخص تري به كار گرفته مي شود.

 سازماندهيتشكيل شدند و در   سازمان هادر اين دوره  -
بخشهاي خريد ، فروش ، توليد ، حسابداري و غيره در 

جهت تقسيم كار تخصصي به كار گرفته شدند.

زمين و ساختمان شامل تجهيزات ثروت عالوه بر  -
نيز ميشود  صنعتي و ماشين آالت

واحد هاي  – تخصصي كار كردنپارادايم در اين دوره  - 
 توليد انبوهو  Unit Specialization تخصصي

Mass Manufacturing .مي باشد 

همه اقتصاد ها

عصر اطالعات با ورود فناوري اطالعات مطرح گرديد-

Knowledge Underpinning
Of all Economies

ميتوانند كار كنند ،  ) مردم (در اين دوره همه با هرتواني  -
و محدوديتهاي دوره صنعتي وجود ندارد. 

مربوط دور كاري و سازمان هاي مجازي مفاهيمي همچون  -
به اين دوره هستند.

در اين عصر اهميت پيدا ميكنند  فرآيندها از نظر تشكيالتي -
يعني يك كار يا توليد يا ارائه خدمات از كجا شروع ميشود و به 

كجا ختم ميشود.پس مراحل انجام يك كار مشخص ميگردد 
برون سپاري وقتي كار فرآيند گرا شد پارادايم  -

Outsourcing .به وجود مي آيد

دارائي ثروت عالوه بر  منابع فيزيكي تاكيد داشته باشد بر روي  -
تاكيد ويژه دارد. پس دانش و اطالعات و  هاي غير ملموس

مواردي همچون نوع آوري ، كيفيت و ..... ثروت است.

هر شركت   شايستگي  محوري و اتحاد بر اساس پارادايم  -
Core Competancy،  توانمندي شركت ها مشخص

ميشود.

نيروي 
كار

مالكيت 
و ثروت

تشكيالت و 
ساماندهي

1

3

2

ثروت ارزش افزوده حاصل از دانش مي باشد و نه منابع فيزيكي كه در عصر صنعت مطرح بود.
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خود كفايي -
يكپارچگي عمودي-

تقسيم كار -
واحد هاي تخصصي  -
توليد انبوه -

شايستگي محوري -
برون سپاري و اتحاد -

Self Sufficient

Vertical Integration

Unit Specialization
Mass Manufacturing

Core Competancy

Outsourcing

Division of Labor

مزرعه -زمين 

سرمايه

فناوري

اصناف

سازمان

فرآيند

پيشه وران 

متخصصين

مردم

قبل از صنعتي

صنعتي

ديجيتالي / اطالعاتي

Pre industrial 
Economy

 industrial 
Economy

Information ‐
Digital Economy

پارادايم غالب ثروت تشكيالت نيروي كار اقتصاد

ويژه گي هاي اقتصادي دوره هاي مختلف

Digital Economyاقتصاد ديجيتالي    

 اينترنت ، اينترانت و ديگر شبكه هاي ارزش افزودهشامل شبكه هاي ارتباط ديجيتال  بر پايه فناوري هاي ديجيتالياقتصاد ديجيتالي اشاره به اقتصادي دارد كه  -
(VAN:Value Added Network) ،. رايانه ها ،نرم افزار و ديگر فناوري هاي اطالعاتي مرتبط استوار است

نيز ناميده ميشود. اقتصاد اينترنتي ، اقتصاد نوين، اقتصاد دانش پايه و يا اقتصاد شبكه ايدر برخي موارد  اقتصاد ديجيتالي -
مانند اينترنت ، موبايل و ديگر شبه هاي  ICTفناوري اطالعات و ارتباطات كه از طريق  فعاليت هاي اجتماعيو  شبكه هاي جهاني از اقتصاداقتصاد ديجيتالي عبارت است از  -

ارتباطي امكان پذير گرديده است.
 )شبكه سازي ديجيتالي و زير ساخت هاي ارتباطي بستر جهاني اينترنت (اقتصاد ديجيتالي در مرحله اول مبتني بر فناوري اطالعات مي باشد  -
مبادالت مالي ديجيتالامكان  -
بهره گيري از رايانه ، تلفن سيار ، تجهيزات ارتباطي همانند كنسول ها و شبكه هاي اجتماعي ، خريد و پرداخت و تبادل كاال  (نماد هاي اقتصاد ديجيتال بسيار گسترده مي باشد  -

)بصورت الكترونيكي ، ارتقاء آموزش بصورت مجازي ، 

بكارگيري فناوري اطالعات در زنجيره ارزشي و تغيير و نوآوري در فرايندها ، عمليات و فعاليت هاي اداري و اجرايي -
ارائه طيف وسيعي از محصوالت ديجيتال مانند پايگاه داده ، اخبار و اطالعات ، كتاب ها ، مجالت ، موزيك ، فيلم ، بازي هاي رايانه اي  -
 به وجود آمده است 1991در تاريخ بشر از سال  رشد اقتصادي مستمرشده است كه بهبود عملكرد اقتصادي غير قابل پيش بيني بوده و  ايجاد انقالب اقتصادي اقتصاد ديجيتالي موجب -

همه چيز به هم متصل شده است -

ارزش افزائي شبكه -

فراواني كاالي ديجيتال به جاي كميابي كاالي فيزيكي -

)استفاده از فضاي مجازي بطور مثال بانكها (حركت از مكان به فضا  -

)براي كارآفرين ها ارزش آفريني بيشتر شده است (اقتصاد فرصت ها  - 

)عرضه در مورد كاالي ديجيتالي بيش از مصرف مي باشد (اقتصاد عدم تعادل  -

بيشتر مي نمايد.توليد ثروت و كسب مزيت رقابتي انجام گرديده و در نهايت  ايجاد و امكان ارزشي براي آن بستر به كاري گويند كه بر روي يك بستر برايارزش افزايي  -

روند هاي اصلي اقتصاد ديجيتال
توليد انبوه -كاالهاي ديجيتالي   كاهش مستمر قيمت-

كسب و كارهاي جديد حذف موانع ورود -

Downsizingشركت ها  كوچكتر شدن اندازه -

در توليد و توزيع كاال افزايش سرعت -

و ارتباط مستقيم و دوسويه مشتري شركتحذف واسطه ها -

در سطح ملي و بين الملليافزايش شكاف در آمدي  -

 Network Economy توسعه اقتصادي شبكه اي -

ارائه خدمات متنوع –توليدي و سازماني  افزايش انعطاف پذيري -

Innovation‐Based Economy سرعت در تغييرات و نوآوري -

در سطح شركت ها و كشورهاافزايش شديد بهره وري و رقابت پذيري -

ويژه گي هاي اقتصاد ديجيتالي
.است امكانات فناوري جهاني براي انجام تجارت اقتصاد ديجيتالي: 1تعبير 
.بوجود مي آورد كسب و كار و دولت ي را برايفرصت ها و چاش هاي جديداست و مبتني بر زيرساخت هاي فناوري اطالعات  اقتصاد ديجيتالي: 2تعبير 
تامين دريافت نمايند و  محصوالت و خدمات با قيمت مناسبكسب و كار مي توانند مزايايي را از مصرف كنندگان است كه در آن  بازار مجازي مشتركاقتصاد ديجيتالي ، :3تعبير 
.نمايند بطور موثر تري بازاريابي و توزيعميتوانند كاال و خدمات خود را  كنندگان

و بهره مندي از فناوري هاي برتر رارتباط و تعامل در اقتصاد جهانيبهره گيري از فناوري اطالعات به منظو: 4تعبير 

برخي از شاخص هاي اقتصاد دانش پايه
تغييرات ساختار سازماني -تعداد دانشمندان يك كشور  -تعداد دانشكده هاي دكتري   -   GDPهزينه تحقيق و توسعه نسبت به  -تعداد اختراعات ثبت شده    -

نگرش نسبت به رقبا ، زمان،انباشت ثروت ،تخصص ، نظام جهاني و مالكيت  -نگرش حاكميت   -شرايط سياسي متمركز    -وجود رانت در بازار  -توسعه كارآفريني  -
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تقسيم بندي دارايي هاي شركت 
ماشين آالت ، ابزار ، ساختمان ها ، زمين و موجودي كاال دارايي هاي فيزيكي

پول ، اعتبار و وام دارايي هاي پولي
دانش فني ، پايگاه هاي اطالعاتي ، نرم افزارها دانش و تخصص دارايي هاي معنوي و غير ملموس

سهم دارايي هاي نامشهود در ارزش بازار شركتها

٣٨٪

۶٢٪

۶٢٪

٣٨٪

٨۵٪

١۵٪

١٩٨٢ ١٩٩٢ ٢٠٠٢

دارايي هاي نامشهود

دارايي هاي مشهود

مقايسه در هر دهه

روابط با مشتريان-
محصوالت و خدمات بديع-
كيفيت باال-
فرآيند عملياتي پاسخگو  -

تكنولوژي و پايگاه هاي اطالعاتي و توانمندي-
مهارت و انگيزه كاركنان-
برند سازي  -

عوامل موثر در دارايي هاي نامشود

ميليارد دالر- ارزش بازاردارائي غير ماديدارائي ماديشركت
4,544,649,1مايكروسافت

22,531,554آي بي ام
21,48,630فورد

6,22026مك دونالد

5,273,478,6كوكاكوال
ارزش دارايي نامشهود بسيار باالتر از دارايي مشهود ميباشد

)تعاريف (جامعه اطالعاتي

اده با ورود كامپيوتر به صنايع و زندگي مردم شروع مي گردد و باعث يك جهش همانند انقالب صنعتي ، كه از اقتصاد سنتي در سير تاريخي روي د 1950عصر اطالعات يا كامپيوتر از سال  -
.بود منجر به اقتصادي مبتني بر فناوري اطالعات و مفهومي به نام جامعه اطالعاتي گرديد

و نقش آنها در سازمان بحث گذر از اقتصاد مبتني بر توليد كاالي مادي به اقتصاد مبتني بر دانش را مطرح كرد و ظهور گروهي از كاركنان به نام كاركنان دانشي  1959در سال  پيتر دراكر -
.هاي آينده را مورد بحث قرار داد

اوري اطالعات و معتقد بود كه اطالعات نيروي اصلي توليد در ده هاي اخير است و دانش به شكل يك كاال در آمده است و در جوامع پسا صنعتي بعلت گسترش فن ژان فرانسوا ليوتارد -
مدرن مي دانست.شكسته شدن ساختار ها و گروه هاي متمركز اطالعات در دسترس عموم قرار خواهد گرفت . وي اين شاخصه را ويژگي جامعه پست 

رقابتي در سطح جهاني حاصل ميگردد و توليد   جامعه اطالعاتي مفهومي است كه با رشد فناوري اطالعات و نفوذ آن در جوامع صنعتي رايج گرديد و بواسطه بكارگيري فناوري اطالعات برتري -
مختلف اجتماعي و سياسي و توسعه اقتصادي توزيع ، تجميع ، نگهداري و مديريت اطالعات امري مهم در اقتصاد ، سياست ، فرهنگ و امور اجتماعي ميگردد و  كيفيت زندگي بهتر، ابعاد 

امكان پذير ميگردد.

اقتصاد اطالعاتي و فرهنگ اطالعاتي –ات هستند در جامعه اطالعاتي ، اطالعات نقش اساسي در كليه شئون زندگي دارد و افراد در تمامي مراحل ، فرايندها و تعامالت خود وابسته به اطالع-

ي نظير تفريحات و امثالهم در قالب نوين و با    جامعه اطالعاتي جامعه يكپارچه ، تبلوري از كليه فرايندهاي متعارف و سنتي اجتماعي نظير كسب و كار ، آموزش ، ...وحتي فعاليت هاي شخص -
)مركز اطالعات و مدارك علمي 1382سند شوراي عالي اطالع رساني در جامعه اطالعاتي  (استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات است     

ي است جامعه اطالعاتي گويند.جامعه اي را كه در آن كيفيت زندگي ، گستره دگرگوني اجتماعي و توسعه اقتصادي به گونه اي روز افزون به اطالعات و بهره وري از آن متك -
صاحبنظران بر اين باورند كه جامعه  در دوران حاضر ، عامل رشد اقتصادي سرمايه ، نيروي انساني يا مواد خام نيست بلكه دانش و انديشه هاي جديد است.به همين سبب بسياري از - 

جديد با جامعه صنعتي تفاوت هاي آشكار دارد و برخي آن را جامعه فراصنعتي يا اطالعاتي نام نهاده اند.

نظريه جريان آزاد اطالعات

آزادي اطالعات يا چريان آزاد اطالعات حق اوليه آزادي بيان و عقيده است و در كاهش وابستگي  1948 اعالميه جاني حقوق بشر در سال 19بنيانگذاران اين نظريه معتقدند طبق ماده 
.لزم وجود عوامل زير استاقتصادي ، سياسي و فرهنگي اهميت پيدا كرده و در جوامع كنوني اطالعات و دسترسي به آن قدرت محسوب ميگردد لذا جريان آزاد اطالعات مست

منبع اطالعات يا توليد كننده پيام يا فرستنده-1      
پيام يا اطالعاتي كه ارسال ميشود-2      
انتقال دهنده يا كانال ارتباطي كه همان رسانه اي است كه از طريق آن پيام منتقل شده و جريان پيدا ميكند-3      
دريافت كننده يا بهره گيرنده كه پيام را به دانش تبديل ميكند-4      

جامعه اطالعاتي:  3فصل 

Utç
F

1

3

2

ww
w.f

ree
bay

.ir

http://www.freebay.ir


ابعاد جامعه اطالعاتي از ديد گاه انديشمندان و نويسندگان مختلف

ل اطالعات ، عمومي ترين تعريف كه بر نوآوري چشمگير فناوري اطالعات تاكيد ميكند ، تصور كليدي اين است كه موفقيت عملي در پردازش ، ذخيره و انتقا -
كاربرد فناوري اطالعات ي را تقريبا به تمام گوشه و كنار جهان گسترش داده است.

)الوين تافلر (فناورانه  1

2

3

4

در پايه گذاري مقياس هايي براي جامعه اطالعاتي در چهارچوب اقتصادي موثر بود. مكلوپ  1962در اين ديدگاه به مسايل اقتصاد اطالعات مي پردازد و در سال  -
زيرشاخه تقسيم ميشد ، ارزش اقتصادي داد و  50 گروه وسيع صنعت در امريكا را  كه خود به 5 كوشيد صنعت اطالعات را با اصطالحات آماري توصيف كند ، او

.مشاركت آن ها را در افزايش توليد ناخالص ملي رديابي كرد و مشخص نمود اقتصاد اطالعات در حال شكل گيري است

)فريتز ماكلوپ (اقتصادي 

فه ها افزايش مي يابد ، ما مقياسي كه براي پيدايش جامعه اطالعاتي  دگرگوني هاي شغلي را مورد توجه قرار مي دهد و بطور ساده هنگامي كه كار اطالعاتي در ميان حر-
ي مشاغل فيزيكيبه جامعه اطالعاتي دست يافته ايم. پيشرفتن به سمت مشاغل دانشي پيش ميروند با اصطالح يقه سفيدها براي مشاغل دانشي و يقه آبي ها برا

)مارك پورات (شغلي 

بر روي مسئله فضا و    در اين مفهوم جامعه اطالعاتي در عين حال كه از جامعه شناسي و علم اقتصاد استفاده ميكند ، در هسته خود  بر تاكيد مشخص جغرافي دانان-
ده از فضاي مجازيشبكه هاي اطالعاتي كه مكان ها را بهم وصل ميكند دارد ، و متعاقبا تاثير چشمگيري بر روي برنامه ريزي هاي زماني و مكاني دارند.استفا

)كاستلز (فضايي 

سبت به افزايش خارق اين مفهوم از جامعه اطالعاتي شايد از همه راحت تر و مورد تاييد تر باشد بدين معني كه هر يك از ما از روي الگوي زندگي روزمره مان ن -
العاده اطالعات در زندگي اجتماعي آ گاهيم.

)مارك پاستر (فرهنگي  5

رايجترين معيارهاي جامعه اطالعاتي 

گسترش تمام عيار شبكه هاي اجتماعي و  –پيشرفت هاي خيره كننده در تمام زواياي اجتماعي  -نقش برجسته فناوري اطالعات در تغييرات اساس سه دهه گذشته   -
وجود نوآوري هاي بسيار در زمينه فناوري اطالعات -اطالعاتي   

فناوري  1

2
جهاني شدن يعني در هم فشرده شدن جهان و تبديل آن به مكان واحد و يا  -طبق معيار وبستر جهاني شدن مقوله اي است كه در سايه جامعه اطالعاتي معني پيدا ميكند.   -

در مقوله جهاني شدن تجارت ، رسانه ها و ارتباطات علمي دانشگاهي و آموزشي در سراسر جهان يكي ميشود. -تراكم آگاهي درباره كل نزد اجزاء     
جامعه اي است كه در آن افراد مختلف جوامع گوناگون همگي حول يك سفره جهاني نشسته اند و با هم تعامل دارند. -
به فرايندي اطالق ميشود كه طي آن جريان آزاد انديشه ، انسان ، كاال ، خدمات و سرمايه در دنيا ميسر ميگردد. -

Globalizationجهاني شدن 

3
دي به مراتب بيش از ساير در دو دهه اخير مشاغل يقه سفيدان يا مشاغلي كه اساسا با توليد و كاربرد اطالعات و زير ساخت هاي پشتيباني كننده اش سروكار دارند رش -

در فرايند توليد ، پردازش و توزيع اطالعات سهيم اند و زندگي خود مشاغل دارند ، به تعبير وبستر امروز بازار كار توسط كساني اداره ميشود كه با نرم افزارها سروكار دارند و 
ين ميكنند.را به يمن اين امتياز كه داراي اطالعاتي براي انجام امور مورد نياز  جامعه كه در توليد و توزيع و همچنين پردازش اطالعات هستند تام

مشاغل اطالعاتي

4

ساعته در رسانه  24بصورت سرعت فراگيري رسانه ها بعلت نوع آوري ها ي فوق العاده و بي بديل از نشانه هاي جامعه اطالعاتي ميباشد.با دسترسي مداوم به رسانه ها  -
.  هاي جديد ، مخاطبان ميتوانند هم توليد كننده و هم مصرف كننده اطالعات باشند

فراگيري رسانه ها

5
ساعته در رسانه  24بصورت سرعت فراگيري رسانه ها بعلت نوع آوري ها ي فوق العاده و بي بديل از نشانه هاي جامعه اطالعاتي ميباشد.با دسترسي مداوم به رسانه ها  -

.  هاي جديد ، مخاطبان ميتوانند هم توليد كننده و هم مصرف كننده اطالعات باشند

فراگيري رسانه ها

6
امعه اطالعاتي نه تنها داراي اقتصاد از كاال محور بودن به اقتصاد محور بودن تغيير يافته است و دانش يا همان اطالعات اساس اقتصاد نوين است.در واقع اطالعات در ج -

ارزش اقتصادي است بلكه محور اقتصاد قرار گرفته است

اقتصادي

7
شبكه ها آثار شگفت انگيزي بر جغرافي دانان در بحث مكان به شبكه هاي اطالعاتي كه مكان هاي جغرافيايي را به يكديگر پيوند ميدهند تاكيد ميورزند و معتقدند كه اين  -

سازمان ، فضا و مكان دارند.

جغرافيايي

8
ساعته همه و همه در ايجاد بستر فرهنگي بشر بسيار تاثير گذار بوده اند.و به كاربران خط  24رايانه هاي شخصي موجود در خانه ها و پايگاههاي بهنگام و بر خط ، تلويزيون هاي  -

.  مشي فرهنگي داده و الگوسازي مي نمايد

فرهنگي

عوامل موثر بر جهاني شدن

مهمترين پيامد جهاني شدن بر اقتصاد كشور ها رشد تجارت الكترونيك است و ارتباط بي بديل آن با فرآيندهاي بازار و مديريت مي باشد. -

دانايي تكنولوژي اطالعات 1 جايگزيني مواد مصنوعي به جاي مواد طبيعي2 3
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ديجيتال    )استفاده (نابرابري در مهارتهاي  -دسترسي نابرابر به اطالعات و رسانه   -كسب نابرابر ثروت    - نابرابري اجتماعي 1

گسترش نابرابري هاي اجتماعي در سطح بين المللي 2

گسترش نابرابري هاي اجتماعي در سطح ملي 3

هويت جديد 4

تمايز اجتماعي 5

ازدست رفتن مشاغل و افزايش بيكاري 6

انگليسي بودن اكثر شبكه هاي اينترنت -  )دولتي شدن (انحصاري بودن اليه فيزيكي مخابرات -هزينه سنگين تجهيزات رايانه اي  -فقدان زيرساخت هاي ملي در برخي كشورها  -

گسترش نابرابري هاي اجتماعي و فرهنگي در يك كشور -عدم توزيع بودجه هاي عمراني و اجتماعي و فرهنگي بطور متناسب درون يك كشور    -

هويت افراد در اجتماعات مجازي هويت ديجيتال ميباشد.-جامعه اطالعاتي مبين هويت بي ثبات ، تغيير پذير و منعطف انسان جديد ميباشد.   -گسترش وسايل نوين اطالعاتي و ارتباطي و تاثير آن در برداشت هاي بشر    -

را تقويت ميكند.در ارتباط با تجدد و دوره مدرن دوگانگي وجود دارد بدين شكل كه از يك طرف به اجتماعي شدن افراد منجر ميشود و از طرف ديگر فردي شدن  -منظور عدم وحدت بخشي ميباشد    -

باعث آثار نامطلوبي در زمينه اشتغال عمومي شده است و منوط به متخصصين گرديده است. )دوركاري  (زير ساخت هاي جديد ارتباط دور برد  -

كم اهميت شمردن مرزها 7

جامعه اطالعاتي و فرهنگ 8

جامعه اطالعاتي و اقتصاد 9

جامعه اطالعاتي و هويت 10

جامعه اطالعاتي و جهاني شدن 11

هاي ويدئويي و بازي هاي مهمل در اينترنت گرايش به كم اهميت شمردن مرزها و ترغيب مردم به ابراز هرگونه موضعي و توليد هرگونه محصول رقابتي براي جذب بازار مانند انفجار بازي -

نگ را كمتر ميتوان مشاهده كرد.به دليل كم رنگ شدن مرزها و نفوذ پذيري آن و تبادالت و تعامالت افراد با فرهنگهاي مختلف و جوامع گوناگون عمال يكپارچگي و وحدت فره -

ني ميشود.جامعه اطالعاتي نوع با مطرح كردن نوع جديدي از تقسيم كار باعث ايجاد مشاغل جديد ، نوع آوري و ابتكار و ارتقاء كارايي و برتري رقاب -

و پراكنده ميگردد.هويت ديجيتالي جايگزين هويت ملي ميشود.خلق هويت هاي جديد در جامعه اطالعاتي كه ارتباطات الكترونيكي بر آن سيطره دارد ،باعث ظهور ذهنيتها و هويتهاي ناپايدار و چند اليه  -

دد همراه با دگرگوني متغييرهاي زمان و مكانجهاني شدن شامل در هم فشرده شدن جهان و تبديل آن به مكان واحد ميشود كه طي آن جريان آزاد انديشه ، انسان ، كاال و خدمات ميسر ميگر-

شاخص هاي جامع اطالعاتي

زيرساخت كامپيوتر هاي شبكه  PCدرصد  -هاي نصب شده آموزشي بر حسب دانشجو و استاد     PC -هاي نصب شده تجاري و دولتي بر حسب نيروي كار حرفه اي    PC -نصب شده بر اساس خانوار     PCتعداد  -    نصب شده PCسرانه  -1
مخارج نرم افزار و سخت افزار -شده     

زير ساخت اينترنتي تعداد كاربران اينترنت در سازمان هاي آموزشي -تعداد كاربران اينترنت در كسب و كار    -تعداد كاربران خانگي اينترنت      -حجم تجارت الكترونيكي     -2

زيرساخت ارتباطات مشتركان تلويزيون كابلي -    )تلويزيون ، راديو ، نمابر ، تلفن سيار   (سرانه مالكيت گيرنده  -هزينه تلفن هاي داخلي     -تعداد خطوط تلفن / خانوار      -3

زيرساخت اجتماعي 4

كشورهاي توسعه يافته                  مانند كره جنوبي -شامل كشورهاي پيشگام در بحث فناوري و اقتصاد دانشي       -

طبقه بندي كشورها از نظر فناوري اطالعات
Skatersاسكيت باز    1

Striders  گام زننده گان 2

Sprintersقهرمانان پرسرعت   3

Strollersقدم زنان و تفريح كنندگان  4

Startersتازه واردان   5

كشورهايي كه سعي ميكنند از ديگر كشورها جلوتر باشند و در رقابت در تعقيب اسكيت باز ها هستند -

كشورهايي كه سعي ميكنند از فناوري و اقتصاد دانشي عقب نمانند و نميخواهند از رقابت باز مانند     مانند قطر -

كشورهايي كه شروع به توسعه جامعه اطالعاتي نموده اند. -

كشورهايي كه فناوري را به كار ميگيرند ولي در اين زمينه جدي نيستند. -

شاخص هاي جامعه اطالعاتي
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اكولوژي شامل شرايط زيستي سازمان ها ميشود. مشخص مي نمايد سازمان ها در چه شرايطي به فعاليت خود ادامه ميدهند. - اكولوژي سازمان
مدل هاي شناسايي اكولوژي

سازمان

Customer

CompetitaionChange

مدلي است كه براي تشريح وضعيت سازمان ها به كار گرفته ميشود. -
سازمان ها در چه شرايطي به سر ميبرند و پاسخگوي مسئوليت در مقابل نيروهاي موجود و چگونگي فعاليت آن ها -

3C Model
وضعيتي كه سازمان ها در مقابل مشتري دارند و طرح مسائلي همچون مشتري مداري و مشتري محوري -
اكثر تئوري هايي كه در حال حاضردر سازمان ها بحث ميشود مربوط به مشتري مداري ميباشد. كه در راس مطالب قرار ميگيرد. -
مشتري امروزه به عنوان عنصري مطرح ميگردد كه ميتواند كاركرد سازمان را تضمين كند و در رسيدن به اهدافش ياري كند  -

يكي از ذيتفعان در سازمان ها مشتري ميباشد. -

امروزه سازمان ها از توليد محوري به سمت مشتري محوري حركت نموده اند و توليد بر اساس نياز مشتري به كار گرفته ميشود. -

سازمان ها بر تشخيص مشتري و گروه بندي و پارتيشن بندي آن و تنظيم فعاليت ها بر اساس نياز مشتري متمركز ميباشد. -

به كارگيري سيستم هاي مبتني بر تحليل مشتري و پاسخگويي به نياز هاي مشتري -
بين سازمان هاي دولتي نيز امروزه بحث مشتري مداري همجون تكريم ارباب و رجوع و غيره وجود دارد. -

Competitaion

با توجه به شرايط اقتصادي ، رقابت يك اصل تاثير گذار بر شرايط سازمان ها ميباشد. -

عناصري كه بر روروي كاركرد 
سازمان ها تاثير ميگذارد.

C
u
sto

m
e
r

سازمان ها رقباي داخلي و خارجي را تجربه ميكنند -
در حال حاضر امكان انحصار طلبي تقريبا غيرممكن ميباشد و سازمانها مجبور به رقابت فشرده با هم هستند. -

C
h
an

ge

تغييرات در تكنولوژي  -
تغييرات در بازار و فضاي كسب و كار -
)چابكي سازمان ها (سازمان ها بايد انعطاف پذير باشتند و تغييرات محيطي و تكنولوزي را مديريت كنند.  -

سازمان ها بايد انعطاف پذير باشتند و تغييرات محيطي و تكنولوزي را مديريت كنند. -
نيز نام برده شده است. Companyبا عنوان  Changeدر برخي متون از  -

3
C
 M

o
d
e
l

فشارهاي محيطي بر يك سازمان

مشتري

تغييراترقابت

ترين غفلت سازمان را از يك برتري رقابتي محروم و سازماني ديگر را با فرصت خاصي مواجه ميكند.سازمان هاي نوين در محيط رقابتي پيچيده اي قرار گرفته اند كه ناشي از تغييرات محيطي آن چنان سريع و غير قابل پيش بيني است كه كوچك -
د ميكند.محيط سازمان به عوامل سياسي ، اجتماعي،اقتصادي ، حقوقي و فناوري تقسيم ميشود و هر گونه تغيير در اين عوامل فشارهايي به سازمان وار -

مدل توربان 
 -

شار
مدل ف

فشارهاي بازار

فشارهاي اجتماعي

فشارهاي فناوري
رقابت بر اساس جهاني شدن -1

تغيير بافت نيروي كار -2
مشتريان قدرتمند-3

مسئوليت اجتماعي-1
قوانين و مقررات دولتي-2

كوچك سازي دولت-3

نوآوري -1
انفجار اطالعات-2
تجارت الكترونيك-3

1

2

3

مدل فشارها-  مدل توربان

سازمان ها تحت چه عواملي كاركردشان تحت فشار قرار ميگيرند. -

Pressures 
Model

مدل فشارها

Market PressureTechnology Pressure

Social Pressure

1

3

2

1

2

شرايط اكولوژيك سازمان هاي نوين: 2فصل 
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مدل توربان
 -

شار
مدل ف

1- 
شارهاي  بازار

ف
براي يك سازمان محيطي است كه در آن فعاليت نموده و كسب و كار را انجام ميدهد. Marketبازار يا  -

تعريف بازار

)مواد اوليه ، نيروي انساني ، مالي   (تامين نيازهاي سازمان از طريق بازار  -

)مشتري  (بازار محلي براي داد و ستد است كه سازمان ميتواند محصوالت يا خدمات خود را به بازار ارائه كند.  -

 )عوامل و گروه هاي مختلف بازار (بازار فضاي تعيين كننده ميزان كارايي و بهره وري يك سازمان است  -

)بازار محلي ، بازار ملي ، بازار منطقه اي ، بازار بين المللي ، بازار جهاني (هر سازماني بازار مخصوص به خودش را دارد  -

مفهوم بازار
1

2

3

4

رقبا1
)تاثير در توليدات و ارائه خدمات   (رقبا در حيطه كاري يك سازمان وجود دارند و ميتوانند بر روي نحوه كسب و كار سازمان تاثير بگذارند.  -

)رقباي محلي ، ملي ، منطقه اي ، بين المللي ، جهاني (هر چه بازار براي يك سازمان گسترده تر ميگردد فشار رقبا بر سازمان افزايش مي يابد  -

برايند رقبا با يكديگر مشخص كننده  وضعيت جديد بازار و انگيزه هاي مشتريان ميباشد. -

1

تهديد 
رقباي جديد

قدرت چانه زني 
خريداران

قدرت چانه زني 
تامين كنندگان 2

قدرت 
رقابت

3

تهديد جايگزيني 
خدمات يا محصول

4

5

مدل پنج نيروي پورتر 

اقتصاد جهاني شدن2
كار كردن است. محليجهاني شدن ضرورت كاركرد سازمان و موسسات تجاري  موفق امروز است و آنها را با چالشهاي فراواني مواجه كرده است.و نقطه مقابل  -

رقباي بالقوه  
مانند كاالي جايگزين  -

رقباي بالفعل 
رقبايي كه در حال حاضر در بازار وجود دارند. -

1 2 4 5

3

فناوري اطالعات با گسترش عمليات موسسات در سطح جهان ميتواند موقعيت آن ها را تغيير دهد. -

اثرات جهاني شدن بر كسب و كار
)برتري رقابتي متناسب با توليد ( توليد منطقي - 1
)تامين نيازهاي موسسات از سراسر جهان (خريد جهاني  -

)خدمات يكسان به مشتريان مختلف در سراسر جهان بصورت چند مليتي ( خدمات مشتري يكپارچه -

)مانند پپسي و ال جي  ارائه خدمات و محصوالت در سراسر جهان ( محصوالتي جهاني -

2

3

4

)ارزيابي كاال در يك كشور و ارائه آن در كشورهاي ديگر ( ارزيابي و توليد جهاني - 5
سود حاصل از فعاليت در يك كشور هزينه عمليات در كشوري ديگر ميگردد ( بازارهاي حمايتي - 6
فناوري باعث نزديكي فرهنگ ها گرديده و با گسترش تجارت الكترونيك حكومت ها  ( رشد غير مرتبط با مرزهاي ملي -

)قادر به كنترل بيشتري هستند
7

تغييرات حاصل از جهاني شدن
تغييرات فناوري - تغييرات اقتصادي -1 )ارزيابي كاال در يك كشور و ارائه آن در كشورهاي ديگر ( ارزيابي و توليد جهاني -2 3

استراتژي سازمان ها در محيط رقابت بين المللي
مايندگي ها به طور مستقل فعاليت ميكنند.تاكيد بر پاسخگويي محلي بر اساس واكنش سريع بر نيازهاي مختلف محلي و فرصت ها دارد ، اين استراتژي از نياز به ارتباطات ميكاهد  و ن ( Multinationalچند مليتي  - 1
 )ميشود.تاكيد بر كارايي دارد و نظارت و كنترل از سوي سازمان مركزي يا ستاد اعمال ميشود و طراحي استانداردها در ساخت و توليد جهاني هدايت  ( Globalجهاني  -

كت هاي داروسازي بين المللي كه البراتوارهاي تحقيق و توسعه مانند چند مليتي است با اين تفاوت كه نمايندگيها براي فرايندها و توليدات جديد كامال به ستاد يا سازمان مركزي وابسته اند مانند شر ( Internationalبين المللي  -
براي توليد دارو در ستاد قرار دارد. 

)همزمان كسب بر تري هاي جهاني دارند اين شركت ها به هر كاري دست ميزنند و در استراتژي خود به دنبال كارايي جهاني و پاسخ گويي محلي هستند و سعي در انعطاف پذيري محلي و ( Transnationalفرامليتي  -

2

3

4

و همچنين استاندارهاي جهاني نيز بايد رعايت گردد.  )نام گذاري برند ها (نام گذاري ها و انتخاب واژگان در جهاني شدن داراي اهميت بااليي ميباشد. -
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مدل توربان
 -

شار
مدل ف

شار بازار
ادامه ف

تغيير بافت نيروي كار3
نيروي كار دانشي -2 نيروي كارسنتي-1رشد و توسعه فناوري اطالعات به تغيير ماهيت مشاغل و كمرنگ شدن برخي از مشاغل و توسعه و رشد مشاغل جديد با محتوي خاص گرديده است.  -

شاغل 
برخي از م

ط با فناوري 
مرتب

ت
اطالعا

مديران سيستمهاي رايانه اي و مهندسي سيستمها - 1
تحليل گران سيستم ها ، كارشناسان و مهندسين رايانه -
مهندسين الكترونيك -

برنامه نويسان رايانه -

2

3

4

متخصصين تجهيزات ارتباطي - 5
تكنيسين هاي مخابرات - 6
تعميركاران ماشين هاي اداري و رايانه - 7

مشتري محوري
4

خاص به مشتري دارند. با توجه به كمرنگ شدن عدم دسترسي به بازار و انعطاف ناپذيري در توليد سازمان ها جهت حفظ برتري رقابتي خود در بازار به اجبار توجه  -
مشتري چه زماني ؟ و در چه مكاني ، كجا؟ و چگونه ؟ كاال يا خدمات را ميخواهد و چگونه ؟ ميتوان نظر مشتري را جلب كرد. -

شارهاي اجتماعي
ف

مسئوليت هاي اجتماعي1

تعيين اهداف و ادامه رئند حيات آنها به خوبي قابل مشاهده است. تعامل سازمان ها با نيروهاي اجتماعي به سرعت در حال گسترش است و نقش دولت و گروه هاي اجتماعي ، فرهنگ و ارزش هاي حاكم بر جامعه در -

برخي
 

زمينه ها

)آلودگي ، سروصدا ، زباله ها ، حفاظت از منابع  (كنترلهاي محيطي  - 1
)استخدام اقليت ها ، زنان ، سالمندان ، معلولين  (فرصت هاي برابر  -

)افراد سالمند ، مستمندان ، جوانان و افراد غير ماهر  (استخدام و تامين سرپناه  -

)نقش كارفرمايان و دولت (بهداشت ، ايمني و مزاياي كاركنان  -

2

3

4

آموزش و پرورش و باز آموزي كاركنان - 5
روابط خارجي ، گسترش اجتماعات ، روابط سياسي - 6
)صداقت و راستگويي (عمليات بازاريابي  - 7
)رعايت حريم افراد و شئونات آن ها (حريم خصوصي و اخالقيات  - 8

خصوصي سازي 2
خصوصي سازي در جهت كارايي بيشتر و پاسخگويي به وظايف حاكميتي توسط دولت ها -
مقررات و قوانين دولتي3

هدف قوانين ، برقراري امنيت و كنترل جامعه و ايجاد فرصت هاي برابر براي شهروندان است. -

شارهاي فناوري
ف

انفجار اطالعات
ده است.فناوري هاي جديد و پيشرفته سريعا روش هاي گذشته را منسوخ ميكند و با روند رو به رشد و سرعت نوع آوري ماهيت كار سازمان ها متحول كر -

ار اطالعات روبه رو گرديده است.با توجه به افزايش باالي حجم اطالعات قابل دسترس سازمان ها و افراد از طريق توسعه سيستم هاي پردازشي جهان با پديده اي به نام انفج -

سيستم هاي مكانيزه دفتري
داده ها ذخيره ميگردد ، سيستمهاي مكانيزه دفتري در جهت كارايي بيشتر و پوشش اين فاصله بوجود آمدند. با توجه به تفاوت زياد حجم اطالعاتي كه در سازمان ها ذخيره ميگردد و اطالعاتي كه بعنوان بخشي از سيستمهاي متداول رايانه اي پردازش
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در ايران بحث فرار مغزها تاثير بااليي در تغيير بافت نيروي كار دارد. -نيروي كار دانشي زمان زيادي در يك سازمان نمي مانند.     -استفاده از نيروي كار ارزان در كشورهاي ديگر        -

ها ميتوانند تاثير بسيار بااليي در فشارهاي اجتماعي داشته باشند.NGOدولتها و  -

لبريز شدن اطالعات
نوآوري در فناوري و كهنگي سريع
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ب و كار و
س
شارهابر ك

 ف
ش عملكردي سازمان

واكن
فشارهاي

بازار 

رقبا1
اقتصاد جهاني 2
تغيير بافت نيروي كار3

مشتري محوري4
نياز به عمليات زماني واقعي5

مديريت و باز مهندسي فرايندهاي كسب و كار1
تاكيد بر مشتري و خدمات2

فشارهاي
اجتماعي،سياسي،

قانوني

حمالت تروريستي و امنيت سرزميني1
مسائل اخالقي2

سازگاري با قوانين دولتي و مقررات زدايي3
مسئوليت اجتماعي4

تجارت الكترونيك1
سيستم هاي راهبردي ، همكاريهاي تجاري2

مديريت بهتر داده ها3
توليد براساس سفارش ، توليد 4

سفارشي انبوه

فشارهاي
فناوري

لبريز شدن اطالعات1
نوآوري در فناوري و كهنگي سريع2

مديريت هوشمند داده ها1
تالش براي بهبود مستمر2

مديريت كيفيت3
4JIT,ERP ، يياناد تيريدم

واكنش هاي عملكرد سازمانتاثير فشار

سيستمهاي
راهبردي 

تجارت
الكترونيك 

همكاري 
الكترونيك

توليد سفارشي 
انبوه

مديريت هزينه 
و اطالعات

IT

لبريز شدن 
اطالعات

نياز به عمليات 
و زمان واقعي

تغيير در نيروي كار

مشتري 
قدرتمند

مسائل اخالقي

نوآوري فناوري و 
كهنگي در فناوري

همسازي با قوانين دولتي و 
مقررات زدايي

اقتصاد 
بازار

فناوري

اجتماعي ، 
سياسي ، 
قانوني

نقش فناوري اطالعات 
در پاسخ به فشارها
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سيستمهاي اطالعات مالي
سيستم هاي اطالعات منابع انساني

سيستمهاي اطالعات برنامه ريزي و توليد

سيستم اطالعات بازاريابي و فروش

سيستم اطالعات لجستيك

سيستم هاي هوشمند
سيستم پشتيباني تصميمات
هوشمند كاركنان دانشي

سيستم پشتيباني تصميمات
داده كاوي

سيستم پشتيباني مديران ارشد

سيستم هوشمند
سيستم گزارشات مديريت
سيستم اتوماسيون اداري

گروه افزارها
سيستم پردازشي تعامالت

EIS/ESS
ES

DS
KWS

DSS

Data Mining
ES

MRS

OAS
GroupWare

TPS

مديران ارشد اجرايي

مديران مياني / كاركنان دانشي

مديران سطوح پايين / سرپرستان

انكاركنان عملياتي
زم
سا

ن 
كنا

ار
ك

ERPسيستمهاي برنامه ريزي منابع انساني

مديريت ريسك و امنيت سيستم
مديريت داده

توسعه سيستم
خدمات فناوري اطالعات

نرم افزار 
سخت افزار

شبكه ها و ارتباطات بي سيم
ت عناصر فناوري اطالعات

اخ
رس

زي
ت

عا
طال

ي ا
ور
فنا

ERP

بكارگيري فناوري اطالعات در سازمان
فناوري اطالعات را ميتوان شامل سيستم هاي اطالعات ، بهره گيري از سخت افزار ها و نرم افزارها  -

 رارق يرادرب هرهب دروم نامزاس يوس زا هك تسناد يا هناسر دنچ عبانم و نويساموتا ، رود هار تاطابترا ،
ميگيرد تا بتواند به تامين داده و استفاده از دانش بپردازد.

تعاريف فناوري اطالعات

Luftman,etal 1993

فناوري اطالعات مجموعه اي از منابع اطالعاتي سازمان ، كاربردها و مديريتي است كه بر آن اشراف  -
و ديگر سيستم هاي اطالعاتي در سازمان ميباشد.دارد و شامل زيرساخت فناوري اطالعات 

فناوري اطالعات باعث چابكي سازمان ها و حضور موفق در بازار رقابتي ميگردد. -

فناوري اطالعات شامل ابعاد ، ابزار و كاربردها و مديريت آن ميباشد. -

ابعاد فناوري اطالعات
شامل فرهنگ ، منابع انساني ، مديريت ، فناوري رايانه ، فناوري ارتباطات ، قوانين ، دنياي مجازي و 

كاربردها ميشود 
فناوري رايانه

آغاز گرديد و در امور پردازشي مانند حسابداري ، انبار  1950با ورود رايانه اينياك در اوايل دهه  -
.  تقسيم ميگرددسخت افزار و نرم افرار و پرسنلي مورد بهره برداري قرار گرفت وبه دو جنبه

Ram/Rom,Software,Printer,Database,Monitor,…...

فناوري ارتباطات 
مورد استفاده قرار  60شامل دانش و ابزارهاي مورد استفاده در انتقال داده ها است . از دهه  -

بستر شبكه نائل گرديد  به توسعه همه جانبه 80 گرفت و در دهه

(ICT)

Modem,Cable,Network,Satelite,Switch,Antenna,Radio wave,….

ابزارسخت افزار فناوري رايانه

ابزار فناوري اطالعات
ابعاد شبكه و مفاهيم مرتبط 

Internet,Intranet,Extranet,Lan,Wan,Protocol,Topology,Security

زير مجموعه فناوري ارتباطات ميباشد. -

Utility نرم افزار كاربردي -2 نرم فزار سيستم عامل -1 ابزارنرم افزار فناوري رايانه

كاربردها
(MIS)سيستم هاي اطالعات مديريت

(TPS,MRS,DSS,ES,GDSS,OAS
)

(SCM,CRM,ERP,ESS,MRP,Simulate)سيستم هاي يكپارچه يا اطالعات توسعه يافته

دنياي مجازي
(GIS,GPS,RFID,WFM)كاربردهاي خاص

دولت،بانكداري،تجارت وكسب و كار  الكترونيكي

با توجه به گستردگي كاربرد و مفهوم فناوري اطالعات نميتوان تعريفي براي همه ابعاد آن ارائه داد. -

بعد منابع انساني
Insourcing & Outsourcing

جهت پشتيباني از امور فناوري اطالعات در سازمان ميتوان از روش درون  -
سپاري و برون سپاري استفاده نمود.

مدير پايگاه داده ، متخصص ارتباطات ، تامين كنندگان ، كاربران ، تحليلگران  -
اطالعاتسيستم ، برنامه نويسان ، متخصص سخت افزار ،مدير فناوري 

Supporting Staffگروه هاي پشتيبان 
افرادي كه اين فناوري را توسعه داده و پشتيباني ميكنند -

Usersكاربران 
در دهه هاي گذشته شامل كاربران ساده بود ولي در حال حاضر شامل اعضاء مشخص و طبقه بندي شده  -

دانشگاهي كاربران  LMSاي همانند كاربران مديريت و كاربران راه درو ، كاربران تلفن بانك ، كاربران 
خارجي و غيره ميباشد.

بعد مديريت

هر جا كه منابعي وجود دارد نياز به مديريت ، برنامه ريزي سازماندهي ، هدايت و كنترل منابع وجود خواهد داشت.  -
سازماندهي منابع و اداره امور مربوط به فناوري اطالعات نياز به دانش و تخصص و مهارت هاي خاص دارد. -

سازماندهي ، رهبري ، برنامه ريزي ، كنترل 
مدير فناوري اطالعات يك نقش استراتژيك اصلي و  بعنوان مشاور ديگر مديران نقش دوم در سازمان دارد. -

بعد قوانين و مقررات و روش ها 
و غيرهفناوري اطالعات تغييرات متعددي را در سازمان بوجود مي آورد . تغيير در ساختار ، ارتباطات ، مشاغل ، كنترل ، رهبري ، شيوه هاي كار  -
اين تغييرات اصالح در قوانين و روشها و دستورالعمل هاي سازماني را الزامي مينمايد. -

Virtual world

Cyber Space

Electronic World

عدم توجه به اين بعد موجب بروز تعارضات قابل توجهي در درون سازمان و بين سازمان و محيط ميگردد. -

WFM:Work Flow Managment

مديريت جريان كار فرايند شروع  تا انتهاي كار  -
را بررسي مينمايد و در فناوري اطالعات ، 

بخصوص كاربردهاي مجازي ، اهميت زيادي پيدا 
ميكند 

انجام تجارت الكترونيك و خريد و فروش اينترنتي نياز به تدوين روشهاي تماس و بررسي شكايات و پاسخگويي دارد . -
دد.در ارتباط با دوركاري در سازمانها بايد در روش هاي استخدامي ، پرداخت ، ارزيابي عملكرد و روش ها و رويه هاي حل تعارضات بازنگري گر -

بعد فرهنگ 
فناوري اطالعات مشابه هر فناوري ديگر با خود فرهنگ خاصي را ترويج ميدهد و نياز به رفتارها و نگرش هاي خاص خود را دارد. -
يكي از تاثيرات فرهنگي فناوري اطالعات شفافيت است. -
اعتماد ، حريم خصوصي ، عادات كار و اهميت زمان نيز از ابعاد فرهنگي است. -
بطور كلي مالحضات اخالقي و رعايت اخالق حرفه اي از الزامات بعد فرهنگ در فناوري اطالعات است. -

فناوري اطالعات و سيستمهاي اطالعات:  4فصل 
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فناوري اطالعات در مدت زمان كوتاه حيات خود توانسته است بيش از يك سوم جمعيت كره زمين را پوشش دهد. -

ويژه گيهاي فناوري اطالعات
قدرت نفوذ

و انجام كارهاي انديشه افزار توسط نيروي انساني )رايانه (فناوري اطالعات فن بهره برداري بهينه از انديشه انساني ميباشد يعني سپردن كارهاي تكراري به ماشين  -
تعاريفي ازمفهوم فناوري اطالعات

فناوري اطالعات يعني حذف قيد مكان و زمان از انجام هر كاري -
فناوري اطالعات يعني علم استفاده از يك سري ابزار كه شامل پردازش ، نگهداري ، جمع آوري ، ذخيره ، توزيع و امنيت و انتقال هستند -
سه محور اصلي در فناوري اطالعات شامل سخت افزار ، نرم افزار و فكر افزار كه همان مديريت دانش و اطالعات مي باشد. -
 )داده هاي پردازش شده  (فناوري يعني كاربردي كردن علم ، پردازش و مديريت بر اطالعات -
 .دشاب نامزاس كي تامدخ هئارا و ديلوت ،ارجا ، يزير همانرب ، فناوري اطالعات علم تغيير است. علمي بودن يعني داراي چهارچوب ، مدل و ابعاد و ابزارهاي مشخص است و تغيير ميتواند در بحث سازماندهي -
و عامل تغيير نامبرده ميشود. Change Agentامروزه از فناوري اطالعات بعنوان يك  -

يارد نفر بستري براي انواع تعامالت فراهم آورده است.اينترنت بعنوان نمادي از فناوري اطالعات و بسته ارتباطي و تعاملي افراد ، سازمان ها و جوامع توانسته است با كاربردي بيش از دو ميل -

را به سرعت فناوري نو وارد سرعت در تغييرات فناوري اطالعات آنچنان سريع است كه گاهي امكان بهره گيري از فناوري خاص در دوره زماني براي كاربران وجود ندارد زي -
عموم مردم يا فناوري هاي جديد چابگرها  و پردازنده ها در سازمان ها.بازار شده و نسل قبل را از دور خارج ميكند مانند عدم استفاده از كليه فناوري هاي نو در تلفن سيار براي 

سرعت در تغيير و تكامل
.ميليون سيم كارت ميباشد. در ضمن ضريب نفوذ در كشورهاي توسعه يافته بيشتر از جوامع توسعه نيافته ميباشد 85مانند ضريب نفوذ تلفن همراه در كشور كه در حال حاضر در ايران كه حدود  -

كاهش است. با توجه به سرعت تغيير و تكامل در قناوري اطالعات و ارائه تكنولوژي جديد با قيمتي مساوي و يا حتي كمتر از نسل قديم هزينه ها رو به -
كاهش هزينه ها با توسعه فناوري اطالعات

د.مديران بايد دقت نمايند تا زماني تكنولوژي را تهيه كنند كه به آن نياز دارند و از طريق كاربرد آن استهالك در هزينه را جبران نماين -

سرعت در تغيير و تكامل

ايانه ، پردازنده ، گرافيك و يا حتي تغيير در سيستم عامل ميتواند در نظر گرفته شود.بكارگيري هر فناوري نياز به زيرساخت مناسب خود را دارد مانند فناوري به كارگيري يك نرم افزار تخصصي  خاص  كه زيرساخت آن آن شامل ر -
نياز به زيرساخت

توجه به تامين زيرساخت مناسب براي بكارگيري فناوري اطالعات از وظايف اصلي مديران فناوري اطالعات است. -
فناوري اطالعات و تغيير

ند.آنهايي كه ميمانند نه قوي ترين گونه ها هستند و نه هوشمندترين آنها ، بلكه آنهايي كه بيشترين پاسخ را به تغيير ميدهند ماندگارترين-
Charles Darwinچارلز داروين 

اع نمايد و گوگل نيز بطور مستمر به باز تعريف خود در برابر فيس بوك ميپردازد.بيل گيتس بطور مستمر اينترنت جديد و محصوالت فناوري اطالعات و خدمات را براي خود تعريف مينمايد تا از موقعيت خود در برابر گوگل دف -
انقالب ديجيتالي و تغييرات سريع محيطي فرصت ها و تهديدات را باخود به همراه دارد

نيز مشاهده ميشود. Supply Chainرقابت نه تنها در كاال و خدمات ، بلكه در مدل هاي كسب و كار ، شبكه ارزشي عمليات خدمات مشتري و زنجيره تامين  -
مينامد Value Systemموسسه بخشي از جريان بزرگتر از فعاليتهايي است كه پورتر آن را سيستم ارزش  Value Chainمفهوم زنجيره ارزشي پورتر با مفهوم سيستم ارزش تكميل شده است  و فعاليت هاي زنجيره ارزش  -

و يا ارزش اقتصادي توليد نمايند ، اين ارزش شكل  )كاالي عمومي (عي مجموعه پيچيده اي از منابع اجتماعي و فني است . عناصر موجود در شبكه ارزش از طريق ارتباط با يكديگر تعامل مينمايند تا كاالي اجتما -
دانش و ديگر ارزش هاي غير ملموس و يا مالي را به خود ميگيرد.

 Value Networkشبكه ارزش 
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Computers are Faster
1973: 1milion instructions/sec

2007: 8 bilion instructions/sec

How more main memory
1973: 0.125 MB

2007: 8 GB

Cost less
1973: $4.000.000

2007: $1.000

Speed,Size,Cost improvement Factor : 100 Bilion
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سرمايه گزاري در فناوري اطالعات امروزه بدليل وسعت ونفوذ و  كارايي كه فناوري اطالعات دارد يك بايد محسوب ميگردد. -
آيا سرمايه گزاري بر روي فناوري با توجه به ويژه گيهاي آن عاقالنه ميباشد؟-1

اگر سرمايه گزاري توجيه دارد به چه عامل يا عواملي وابسته است؟ -2

دوسئوال

ري
مشت

ت 
يري
 مد
ستم

ت تامينسي
سيستم مديري

سازمان

سازمان

سازمان

سازمان

Internetسفارش

كاالي فيزيكي

كاالي فيزيكي

مشتري

Internet

مشتري

سفارش

سفارش

سازمان

سازمان

Internet سفارش

رابطه سازمان از طريق فناوري اطالعات 
با گروه هاي مختلف محيطي خود

ير است و در غير اينصورت سرمايه گزاري از بين خواهد رفت پس سرمايه گزاري بايد هدفمند باشد . يعني بدانيم اگر سرمايه گزاري داراي كارايي مناسب و كاربرد توجيه پذير و برگشت سرمايه اي كه در كسب و كار مد نظر است وجود داشته باشد توجيه پذ -
براي چه سرمايه گذاري ميكنيم و به كجا ميخواهيم برسيم.

كارآفريني و فناوري اطالعات
فناوري اطالعات با نوع آوري و تغييرات سريع بنيادي خود توانسته است نقش بسزايي در كارآفريني و نوع آوري سازمان ها داشته باشد. -

استفاده از فناوري اطالعات در توليد كاال و ارائه خدمات را نيز شامل ميگردد. شامل اشتغال زايي مولد مبتني بر فناوري اطالعات را گويند.مانند شركتهاي اينترنتي ، كافي نت ها ، مراكز خدمات مبتني بر وب و همچنين -
كارآفريني ديجيتال

.ساعت در شبانه روز همانند بانك ها و كتابخانه ها نيز از نوآوري هاي كاربرد فناوري اطالعات است 24خدمات رساني به ميليون ها كاربر بطور همزمان مانند شركتهاي گوگل و ياهو و  -
در جوامع نوين به حساب مي آيد. نقش فناوري اطالعات در دولت ها و گسترش دولت الكترونيك و ارائه خدمات از طريق شبكه دولت و يا خدمات شهري الكترونيك از مصاديق رايج -

مشكالت كنوني اجتماعي
عدم دسترسي به بازارهاي جهاني-اتكا به بازارهاي داخلي-انحصارها-گراني فضا و محل كار-وجود واسطه ها-هزينه هاي باال در توليد و خدمات-آلودگي هوا و بحران محيط زيست-ترافيك -انرژي-بهره وري پايين -
ناكارآمدي نظام اداري-ورودرقباي خارجي و سلطه بر بازار -فساد اداري-

فناوري اطالعات بصورت مستقيم يا غير مستقيم در برخورد با مشكالت كنوني اجتماع ميتواند در حل آن ها موثر واقع شود . -

اهميت فناوري اطالعات در هزاره سوم
رشد سريع فناوري اطالعات و ابعاد چند گانه آن -
هزينه باال -
قدرتمندي و پيچيدگي سازمان ها -
زمان بر بودن -
ترس مديران از فناوري اطالعات -

توفيقات حاصل از فناوري اطالعات و مزاياي سازماني آن -
تجارت الكترونيك  و روند توسعه آن -
تغيير در روش زندگي و عادت هاي كاري -

فناوري اطالعات موجب 
توانمندي جوامع ، سازمان ها 

و افراد ميشود.
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روند سرمايه گذاري ها طي دو دهه اخير شدت يافته و باعث دو نگراني براي سرمايه گذاران گرديده است. -
)غير قابل استفاده در فناوري اطالعات (روشهاي معمول ارزيابي 

آيا سرمايه گذاري ها توانسته منابع الزم را به ارمغان آورد.؟ -1
آيا استفاده از فناوري اطالعات به كسب برتري و در حد اعالي آن برتري رقابتي براي جامعه ، سازمان يا فرد شده است؟ -2

از اعتبار و دقت الزم برخوردارنيست.  NPV,PP,ROIتفاده از روشهاي ارزيابي معمول مانند با توجه به پيچيدگي خاص سرمايه گذاري در زمينه آموزش ، تحقيق و توسعه و فناوري اطالعات و عدم سنجش دستاوردهاي آن در كوتاه مدت ،اس -

Payment Period (PP)دوره بازپرداخت  -Return On Investment (ROI)برگشت سرمايه  -Net Present Value (NPV)ارزش فعلي خالص  -برخي از روشهاي ارزيابي معمول

علت نارضايتي از روشهاي ارزيابي معمول مربوط به درك محدود درباره تعريف و اندازه گيري فناوري اطالعات است. -

برخوردار است. وجود ريسك باال ، دوره بازگشت بلند مدت سرمايه ، افزايش هزينه هاي ملموس و ناملموس و ناملموس بودن سرمايه سرمايه گذاري در فناوري اطالعات از خصوصياتي همانند -

منافع حاصل از فناوري اطالعات
منافع ملموس

منافعي كه براحتي قابل اندازه گيري و سنجش است و عمدتا ماهيتي كلي دارند. -

منافع غير ملموس
منافعي كه ماهيتي كيفي و بلند مدت داشته و براحتي قابل اندازه گيري نيست .  -

مانند سرمايه گذاري در اتوماسيون اداري يا سيستم حضور غياب كه نتايج آن مانند فضاي نيروي انساني و يا سرعت در تبادل اطالعات قابل 
)ناملموس ( و رضايت كاركنان ، ارباب رجوع و ، كيفيت خدمات و اعتبار سازماني براحتي قابل سنجش نميباشد )ملموس ( لمس و اندازه گيري

ذاري ها در آن بخش ميباشد.در ادبيات رقابتي زمانيكه بحث در مورد برتري رقابتي ميشود بر نقش فناوري اطالعات به شدت تاكيد ميشود.و معياري براسي سنجش سرمايه گ -
ميباشد كه انظر فعاليتهاي اوليه و پشتيباني به منافع ملموس و غير ملموس برتري رقابتي تحليل ميگردد. مدل زنجيره ارزشي و پنج نيروي رقابتي پورتريك ابزار معتبر در درك نقش فناوري اطالعات در برتري رقابتي  -
بررسي قرار ميگيرند. در مدل پنج نيروي پورتر تاثير فناوري اطالعات در اهداف سازمان و كسب برتري رقابتي از طبقه هاي قدرت چانه زني و تهديد و رقابت مورد -
بكارگيري سيستم و منافع حاصل از آن  همچون افزايش قدرت است كه براي سنجش هزينه هاي انجام شده در فناوري اطالات و منافع ملموس و غير ملموس استفاده ميشود مانند هزينه هاي سرمايه گذاري و  رويكرد اقتصاد اطالعات رويكرد ديگر در ارزيابي -

رقابت ، كيفيت خدمات ، ارتقاء رضايت مشتريان و ......

 بعدي كارت امتياز متوازن 5رويكرد  - 
Backanced Scored Card (BSC)

.بعد عملياتي دارد 5از سوي استوارت نشان از  

روشهاي ارزيابي در فناوري اطالعات

عملياتي

مزايا

كاربر محوري

رقابت استراتژيك

فناوري و سيستم ها

بررسي نقش فناوري اطالعات در يكپارچه سازي سازمان و اجزاي آن و تاثيرات آن بر بهره وري و كارايي -

به معيارهاي مالي ازقبيل نرخ برگشت سرمايه ، ارزش خالص فعلي و مزايايي مانند صرفه جويي حاصل از بكارگيري منابع مالي ، زماني ، ... -

يگردد.بر كاربران داخل و خارج تاكيد دارد و شاخص هاي آموزش ، نرخ بهره گيري از فناوري ، رضايت و سودمندي براي كاربران و پذيرش آن مطرح م -

)كاهش هزينه هاي ثابت ، كاهش هزينه هاي متغير ، افزايش درامد و تنظيم ميزان توليد فروش  (تحليل سر به سر  -

م استفاده از آنهاتشخيص فرصت هاي حاصل از بكارگيري فناوري اطالعات در سيستمهاي مبتني بر شبكه وب براي برتري رقابتي و راهبردي و تهديدات مرتبط با عد -1
چالشهاي مديريت درارتباط با  فناوري اطالعات

Cloud Computing , Open source , Outsourcing چه كساني به ايجاد كارو نگهداري سيستمهاي اطالعات مي پردازند؟ شامل بهره گيري از روشهاي نوين محاسبات -2

 ميزان بكارگيري فناوري اطالعات در كسب و كار -3
چه فعاليتهاي شبكه سازي اجتماعي بايد پيگيري شود؟ -4

فناوري اطالعات چه ميزان در كسب و كاراهميت دارد؟ -5
.جهاني سازي كه موجب بروز فرصت و افزايش خريد و فروش براي شركتها ميگردد -6

موضوعات اخالقي و اجتماعي با توجه به نوع آوري هاي فني و اجتماعي -7
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درك تغيييرات در فناوري اطالعات -1
نكاتي كه مديران در رابطه با فناوري اطالعات بايد توجه داشته باشند.

 به روز بودن از توسعه فناوري اطالعات -2
يكپارچه سازي فناوري اطالعات با برنامه ريزي سازماني -3
 توجه به موضوع فرهنگ -4
)سازماندهي فضاي كاري سازمان بدون محدوديت زماني و مكاني ( تجربه ساختارهاي نوين -5

اطمينان از بومي شدن فناوري و سيستم ها-6
توسعه مهارت هاي جديد -7
بهره گيري از فناوري اطالعات به عنوان ابزار مديريتي -8
تلقي اطالعات بعنوان دارايي راهبردي-9
گسترش تفكر مديريت دانش و تاكيد بر نوع آوري -10

ساخت دهي مجدد محيط كار انعطاف پذير و دور كاري و استفاده از  -11
تكنولوژي هاي نوين و كاربردي و نوع آوري و رهبري بر هدفهاي 

استراتژيك بلند مدت

فناوري اطالعات در جوامع )نگاه به (نقش 
Enablerتسهيل كننده 

دهد. يعني فعاليت هاي سازمان و اقداماتي كه در آن انجام ميگردد با استفاده از فناوري اطالعات تسهيل نمايد و كارايي سازمان ها را افزايش -

Change Agentعامل تغيير 

بعنوان مثال جايگزيني سيستم حسابداري نوين، حضور و غياب ، اتوماسيون اداري و ... با سيستم هاي قديمي و ستني  -
به پردازش ها باال رفتن كارايي در سازمان شامل سرعت بخشيدن به كارها ، كم نمودن منابع انساني و هزينه ها و زمان انجام دادن كارها و سرعت بخشيدن -

يعني راهبردي كردن نقش فناوري اطالعات در سازمان ها بعنوان يك ابزار  -
پزشكي از را دور يكي از مثال هاي بارز ميباشد. –بعنوان مثال حذف محدوديت كاري سازمان ها ، ارائه توانمندي به سازمان در جهت افزايش توانمندي و شكل بهتر كاركرد در سازمان  -

پشتيباني از عمليات و عامل كارايي

عامل تغيير 

عامل كارآمدي –ابزار كاهش هزينه و پشتيبان عمليات 

عامل اثربخشي –ابزار راهبردي و عامل توانمند سازي 

به نگاه راهبرديبيشترين منفعت در نگاه به فناوري اطالعات بحث تغيير است كه مديران بايد توجه خاص به آن داشته باشند. يعني تغيير از نگاه هزينه اي  -

نگرش مديران به فناوري اطالعات و سرمايه گذاري در آن
تلقي ميكنند. هزينهمديراني كه فناوري اطالعات را به عنوان يك 
ميدانند.منبع راهبردي مديراني كه فناوري اطالعات را به عنوان يك 

جهت ايجاد ارزش افزوده ، فرصتهاي جديد و مسائلي همچون جهاني شدن و رقابت استفاده نمايند.مديران در بحث فناوري اطالعات امروزه با چالشهاي جدي روبه رو هستند و بايد فرصت ها را تشخيص دهند و بتوانند از فناوري اطالعات در  -

Utç
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دهكده جهاني و رسانه هاي اجتماعي: 5فصل 
ر همه جا هستند و به احتمال زياد در آينده فراگيرتر خواهند شد .افراد بسياري در زندگي روزمره خود ، بخشي از زمان رسانه هاي اجتماعي بخشي از زندگي جوامع بشري امروز هستند و واقعيتي است كه نميتوان آن را ناديده گرفت .رسانه هاي اجتماعي تقريبا د -

به آنها مراجعه ميكنند. خود را در اين اجتماعات سپري ميكنند . فيسبوك ، يوتيوب و توئيتر نمونه هايي از اين جوامع هستند كه افراد زيادي روزانه حداقل يكبار

فكند و بعنوان زير بناي رسانه هاي اجتماعي امروز موجب شد كه با اتكا به بنيان هاي تعاملي تكنولوژي زماني كه مانند يك گلوله برف كه از باالي كوه به زمين مي آمد و فراگير تر ميشد ، مهمترين تاثيرش را بر فضاي رسانه هاي سنتي سايه ا اينترنت -
.  امكان ايجاد و تبادل محتواي توليد شده به وسيله كاربران را مطرح سازد 2وب 

بوجود آمد كه امكان استفاده ارتباطي مشترك  Arpaدوربرد توسط موسسه پروژه هاي تحقيقي با نام اوليه اينترنت به واسطه پاسخ به تهديدات اتحاد جماهير شوروي مبني بر ازبين بردن شبكه هاي ارتباطي اياالت متحده توسط موشك هاي بالستيك و  -
بين چندين كاربر از طريق خطوط تلفن را مهيا ميساخت .

ميالدي رشد استفاده از اينترنت  1990دهه گرفته شده و نشان از شبكه تارعنكبوتي دارد كه هر رايانه اي بتواند از مسيرهاي مختلف با همتايان خود ارتباط برقرار كند . از اوايل  Arpa Netاكثر دانش امروزي در باره شبكه بطور مستقيم از طرح  -
. بصورت تصاعدي افزايش يافت

اينترنت 

Global Villageدهكده جهاني 

رسانه اجتماعي
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عصر ارتباط شفاهي و زندگي دودماني قبيله اي 

مراحل تحول نظام ارتباطي تمدن بشري از ديدگاه مك لوهان
عصر ارتباط الكترونيك و دهكده جهاني عصر ارتباط كتبي و چاپي و جامعه فرد گرا 

كاركردهاي اينترنت 
ارتباطات شخصي ، ارگاني و سازماني افراد از طريق نشاني پستي الكترونيك و از طريق بستر اينترنت -پست الكترونيك 

عات موجود در بستر اينترنت در به برنامه اي گفته ميشود كه كلمات كليدي موجود در فايلها و اسناد وب جهاني و گروه هاي خبري و غيره را جستجو نموده و از انيوه اطال -سرويس دسترسي به اطالعات ( بانكهاي اطالعاتي) 
Yahoo,MSN,Googleاختيار كاربران قرار ميدهد. مانند 

كنندگان اطالعات از سه روش  نوع خاصي از سايتهاي موجود در وب بوده كه با هدف كمك براي يافتن اطالعات ايجاد شده و به منظور پاسخگويي به كاربران متقاضي و جستجو -مراكز جستجوي در اينترنت ( جويشگر)
متفاوت استفاده ميكند .عملكرد سه روش مشابه بوده و تفاوت در عمليات جستجو ميباشد.

اينترنت و يا بخشي از آن بر اساس كلمات مهم جستجو ميگردد. 
از كلمات پيدا شده يك ايندكس به همراه محل مربوط به هر يك ايجاد ميكند.

به كاربران امكان جستجو براي كلمات خاص و يا تركيبي از آنها كه در فايل ايندكس موجود ميباشند ، داده ميشود.

طبقه بندي كاربردهاي اينترنت
مجموعه كاربردهاي اينترنت در سه طبقه جاي ميگيرد.

دريافت و در صورت امكان پردازش نمايد. شامل دسترسي به اطالعات و امكان دسترسي مشتريان به پايگاه هاي اطالعات مربوط به سازمان ميباشد و فرد ميتواند اطالعات را مشاهده ،  -Discoveryكشف و جستجو ( شبكه اطالعاتي)    

اي تجاري تا تبادل اطالعات پيچيده بين افراد ، گروه ها و سازمان ها اينترنت از ارتباطات سريع و كم هزينه پشتيباني مينمايد .اين پشتيباني از طريق برقراري كانال هاي ارتباطي و امكان دسترسي به تابلوه -Communicationارتباطات  
.تسا تنرتنيا هكبش رد تاطابترا قيداصم زا يربخ ياه هورگ و هرواحم ياه هورگ ، كينورتكلا تسپ ، Offlineميباشد . پردازش اطالعات بطور وسيع از طريق شبكه بصورت به هنگام و 

به دليل توسعه ارتباطات ، همكري الكترونيك بين افراد و گروه هاي مختلف و سازمان ها ميتوان به سرعت انجام پذيرد. -Collaborationهمكاري  
اينترنت بعنوان رسانه اي با نفوذ گسترده جهاني پيام آور مرگ فاصله ها در ارتباطات جوامع بشري است. -
يكي از شاخصه هاي جامعه اطالعاتي ، توسعه كمي و چگونگي بهره گيري از اينترنت در جوامع است. -

Cyberspace   )درگاه ورود به دنياي جديد (فضاي مجازي 

*

مطرح شد. در تمام تعاريف فضاي مجازي ، اين فضا محيط  1984تخيلي نورمانسر  –اصطالحي است كه تعداد زيادي از كاربردهاي فناوري هاي نوين را در بر ميگيرد . اين نام نخستين بار توسط ويليام گيبسون در رمان علمي  Cyberspaceفضاي مجازي  -
.بعدي جهان را مشابه سازي كند اما ادعا ميشود كه فاقد ماهيت فيزيكي هستند . از خصوصيات آن بي زماني و بي مكاني است الكترونيكي با محيط شبكه اي از رايانه ها دانسته ميشود كه با استفاده از جلو ه هاي سمعي و بصري سعي دارد تا اشياء و واقعيت هاي سه

ت افزار و نرم افزارهاي گوناگون و با قراردادهاي ارتباطي به يكديگر وصل ميكند . فناوري ارتباط راه دور اساس فضاي فضاي مجازي يك شبكه گسترده جهاني است كه با شبكه هاي مختلف رايانه در اندازه هاي متعدد و حتي رايانه هاي شخصي را با استفاده از سخ -
مجازي را تشكيل ميدهد.

ظهور رسانه هاي نوين و ديدگاه هاي اساسي در بررسي مفهوم تعامل

برشمرده ميشود. ويژه گي تكنولوژي رسانهبررسي ميشود تاكيد بر تعامل به عنوان يك ديدگاه تكنولوژي محور در اين ديدگاه كه با عنوان  -
ساختار رسانه  

مجموعه ارتباطي
رويه اي بودن و مشاركتي بودن رسانه هاي جديد است  "ميبينيم كه بر بافت ارتباطي و كاربر به عنوان تعاملي بودن رسانه ها اشاره ميكند . زماني كه ميگويد  Murray ياروم فيرعت ار نآ هنومن .بافتي است ، كه در آن پيام مبادله ميشود تعامل ويژگي  -

تاكيد بر محيط است و نقش رسانه كم رنگ ميشود و تكيه اصلي بر پيام ميباشد. "كه آنها را تعاملي ميكند 
Utçدر بررسي جايگاه مخاطب به عنوان اصلي ترين معيار تعاملي بودن سه ويژه گي كنترل ، سرعت و دوسويگي قابل تامل است. -
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Social Mediaرسانه هاي اجتماعي 
در سال هاي اخير در فضاي اولين نفري بود كه از اين اصطالح استفاده نموده است اومعتقد است رسانه هاي اجتماعي هدايت كننده رويدادهاي آني براي گفتگو هستند .  Chris Shipley به كارگرفته شد . كريس شيپلي 2006اين اصطالح نخستين بار در جوالي  -

برخط بودن و تغيير پذيري –قابل استفاده بودن براي همه  –نزديكي و قابل لمس بودن ز مجازي مفاهيم توليد و توزيع دچار تغييراتي شده اند كه متفاوت با مدل رسانه هاي سنتي است . برخي از ويژه گيهاي اين رسانه عبارتند ا
ويژه گيهاي رسانه هاي اجتماعي

با تسهيل بازخورد بين مخاطب و همكاري با رسانه باعث شده تا اين رسانه ها مرز و خط كشي بين رسانه و مخاطب از بين برداشته شود. -امكان مشاركت كردن
باز هستند. )راي دادن ، اظهار نظر ، اشتراك گذاري اطالعات  (رسانه هاي اجتماعي براي مشاركت اعضاء و بازخورد  -باز بودن 

فضايي براي گفتگو و محاوره دو طرف وجود دارد. و جريان ارتباطي دو سويه شده است. -ارتباط دوسويه

باعث گرديده جماعت ها و گروه ها به سرعت شكل بگيرند و ارتباط موثري حول عالقه هاي مشترك برقرار كنند. -شكل گيري جماعت هاي آنالين 

اغلب شبكه هاي اجتماعي هميشه در حال گسترش اتصاالت و ارتباطات هستند و با سايت ها ، منابع و افراد ديگر پيوند برقرار ميكنند. -توانايي برقراري ارتباط  
روابط ، حضور ، شهرت و اعتبار و گروه ها اشاره كرد. - )به اشتراك گذاري  ( يراذگ نايم رد ، وگتفگ ، تيوه ،از عملكردهاي رسانه هاي اجتماعي ميتوان به چگونگي حضور و استفاده كاربران ، عملكردهاي رسانه هاي اجتماعي در بلوك هاي النه زنبوري  -

تجارت و بازاريابي –رسانه هاي اجتماعي 
ميباشد. شامل تالشي براي استفاده از رسانه هاي اجتماعي براي متقاعد كردن مصرف كنندگان يك شركت ، براي استفاده از محصوالت يا خدمات ارزشمند  Social Media Network (SMN)بازاريابي رسانه هاي اجتماعي  -
ايجاد يك كسب و كار بر پايه مشتري مداري و اعتبار يك شركت به منظور توسعه و مديريت كاري ميباشد. SMNهدف اصلي از  -
در چشم انداز كسب و كار ميباشد . اين نوع بازاريابي فوق العاده زمان بر است و رقابت در طول زمان در حال گسترش و توسعه ميباشد. SMNمشكل اصلي  -

بازاريابي رسانه اجتماعي  روشي سرگرم كننده براي انجام كسب و كار ميباشد. -
استراتژي سرمايه گذاري در اين بازاريابي موثر بوده و باعث نتيجه ميشود . -

مزاياي 
بازاريابي 

آورند.امروزه اكثر سازمان ها در مسير استفاده از سايت ها و وبالگها حركت ميكنند و از اين طريق بصورت گروهي سود زيادي براي فروش بدست مي  -SMNاجتماعي 

)زنگي دوم (انواع رسانه هاي اجتماعي 

Scocial Networksشبكه هاي اجتماعي   
ن ارتباط برقرار كنند.شبكه هاي اجتماعي از زنجيره به هم پيوسته اي از پروفايل ها تشكيل شده اند و اعضاء ميتوانند بر حسب عاليق شخصي و كاري خود با ديگرا -

Frindster-  براي دوست يابي راندازي شد و در حال حاضر تمركز بر روي بازي هاي آنالين است 2002درسال.
Linkedin -  و به كاربران در مديريت و برقراري ارتباطات آنالين حرفه اي و تجاري كمك ميكند.  راه اندازي شد و تجارت را هدف اصلي خود قرار داده است 2003در سال
Facebook - راهبرد -1آن ميتوان به  عوامل موفقيتت مشاركت داشته باشند. از ابتدا به منظور استفاده در محيط هاي دانشگاهي طراحي شد و سپس عمومي گرديد و كاربران ميتوانند در استفاده و توسعه اپليكيشن هاي ساي

دسترسي به فيس بوك از طريق   -7  بستر آسان براي ارسال نظرات از وبالگ و سايت ها به آن  -6  ايجاد آلبوم و آپلود عكس  -5  ايجاد فضا براي توسعه نرم افزاري-4  حريم خصوصي  -3  سادگي  -2  فناوري محور
.در فيسبوك افراد هويت واقعي يا حداقل هويت ايده آل خود را منتشر ميكنندتلفن همراه اشاره نمود. 

در ارتباط با آسيب شناسي شبكه هاي اجتماعي ميتوان به موارد زير اشاره نمود -
حريم خصوصي و نگراني هاي آن 

تاثير دوست يابي آنالين در شبكه هاي اجتماعي
زيست شناختي تاثيرات شبكه هاي اجتماعي

آسيب شناسي
شبكه هاي 
اجتماعي

عنصر اعتياد به شبكه هاي اجتماعي
جرائم اينترنتي در شبكه هاي اجتماعي

قدرت نابود كردن روابط
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)زنگي دوم (ادامه انواع رسانه هاي اجتماعي 

وبالگها 
اي نوشته ميشود. در وبالگها امكان دريافت نظرات براي هر نوشته وجود دارد. وبالگ فضاي به هنگامي است كه كه در آن مطالب به ترتيب جديدترين پست ها منتشر ميشود . مطالب وبالگها اغلب با لحن شخصي و گاه محاوره -
راه اندازي وبالگها بوسيله سرويس هاي ارائه خدمات وبالگ نويسي به سادگي ميسر است. -

ويكي ها
رها و پروژه هاي مشاركتي مناسب هستندوب سايتهايي هستند كه اجازه ميدهند مخاطبان و كاربران عادي اينترنت محتوي آن ها را به راحتي توليد و ويرايش كنند. ويكي ها براي كا -
- Wikihow  يك راهنماي كاربردي براي چگونه عمل كردن در موضوعات مختلفي از قهوه درست كردن تا طرحهاي تجاري است وWikinews .پروژه اخبار ويكي پديا است

پادكست ها 
وادكست نيز استفاده ميشود. فايل هاي صوتي يا تصويري هستند كه در اينترنت منتشر ميشوند و كاربران ميتوانند مشترك آن شوند . براي فايلهاي تصويري گاهي از عنوان -

مطلع خواهند شد. RSSزماني كه پادكست جديدي منتشر ميشود ، مشتركين ازطريق  -
برخي از شبكه هاي راديويي و تلويزيوني برنامه هايشان را بصورت پادكست در اينترنت قرار ميدهند. -

كاميونيتي هاي محتوايي
ليت ميكند.شبيه شبكه هاي اجتماعي هستند و بر اشتراك گذاري نوع خاصي از محتوا متمركز هستند. مانند فيليكر كه در حوزه به اشتراك گذاري عكس فعا -
و محتوي متني فعاليت ميكندو هرلينكي كه حد نصاب را لحاظ كند به صفحه اول سايت منتقل ميشود. يوتيوب نمونه ديگري از اين نوع رسانه ميباشد كه توسط گوگل خريداري شده است. ديگ سايت ديگري است كه در زمينه به اشتراك گذاري اخبار -
ميكروبالگها 

(Twitter,Pownce,jaiku)ابزاري هستند كه مولفه هايي از وبالگ نويسي با پيام فوري و شبكه هاي اجتماعي را تركيب كرده اند . مانند توييتر ، پاونس و جايكو  -

فروم ها  
غيره  از قديمي ترين نوع رسانه هاي اجتماعي آنالين محسوب ميشوند و حول موضوع خاصي شكل ميگيرند مثال موسيقي ، فيلم ، تكنولوژي ، اقتصاد و -
گاهي فروم ها بعنوان بخش جانبي يك وب سايت ساخته ميشوند و گاهي بطور مستقل اساس يك وب سايت را تشكيل ميدهند. -
www.boardtracker.comفروم ها بوسيله يك يا چند مدير اداره ميشوند و موتور جستجوي فروم ها به اين آدرس ميباشد  -

Digital Divideشكاف ديجيتالي 

و ديگراني كه برخوردار نيستند به طور خاص دارد. واژه شكاف ديجيتالي اشاره به فاصله يا شكاف در فناوري رايانه بطور كلي و امروزه فناوري وب بين كساني كه از چنين فناوري برخوردارند -

.ساكنين كره زمين ميگردد%  15 كاربران در كشورهاي توسعه يافته كه شامل%  90شكاف ديجيتالي هم درون كشورها و هم در بين كشورها مشاهده ميشود. طبق آمار سازمان ملل  -

شكاف دانشي
شكاف ديجيتالي

دسترسي محدود به دانش و اطالعات -

حاشيه نشين در جامعه جهاني -
سهم ناچيز از اقتصاد جهاني -

دسترسي  به دانش و اطالعات  -
احترام جهاني –

عضوي از جامعه جهاني -
سهم باال از اقتصاد جهاني-

آموزش -
توسعه زيرساخت ها -

سهولت دسترسي به زيرساخت ها و فناوري-
توسعه تكنولوژي و كاهش قيمت آن -

كيوسك هاي اينترنت ، كافي نت ها و توزيع ارزان رايانه -

تمهيدات كاهش شكاف ديجيتالي
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اين فصل بر روي تاثير فناوري اطالعات بر روي سازمان ها و در چه ابعادي خواهد بود متمركز گرديده است. -

فصل ششم سازمان و ساختارها 

سازمان چيست؟
است. ازمحيط داراي مرزهاي شناخته شده و قابل تشخيصفعاليت هاي خاص را انجام ميدهد و ساختار آگاهانه  مي باشد و سيستمي است كه به سبسب داشتن يك داراي هدفاست كه  نهاد اجتماعي از نظر ريچارد دفت سازمان يك -

ابعاد سازمان 
صورت خالصه به جمع بندي رابينز ميتوان اشاره نمود.به منظور شناخت سازمان و درك روشني از عوامل و عناصر موثر بر ساختار و كاركرد آ ن از سوي انديشمندان نظريات مختلفي ارائه شده كه ب -

اجزاء اداري
تعداد سرپرستان ، مديران صفي ، پرسنل ستاد نسبت به كل تعداد كاركنان سازمان -

استقالل ( خودگرداني)
حدي كه مديريت عالي بايد تصميمات ويژه را به باالترين سطح اختيار ارجاع دهد. -

تمركز
نسبت مشاغلي كه متصديان آنها در تصميم گيري مشاركت نموده و تعداد حوزه هايي كه در آن مشاركت ميكنند .  - 

پيچيدگي
به تعداد متخصصين و فعاليت حرفه اي و همچنين طول آموزش حرفه اي كاركنان اشاره دارد. -

تفويض اختيار
نسبت تعداد تصميماتي كه بوسيله مديريت عالي گرفته ميشود به تصميماتي كه بوسيله مديران اجرائي كه اختيار  -

شده اتخاذ ميگردد.تصميم گيري به آنها تفويض 

تفكيك
تعداد وظايف ويژه اي كه در سازمان مشخص شده يا تفاوت در جهت گيري هاي شناختي و احساس مديران در دواير مختلف سازمان -

تركيب
كيفيت همكاري ميان دواير و در دوران آنها كه براي وحدت بخشيدن به فعاليتهاي ضروري است و يا بازخور مورد استفاده براي هماهنگي   -

بين واحدهاي سازمان
رسميت

حدي كه نقش كاركنان با توسل به اسناد و مدارك رسمي تعريف ميشود. -

حيطه كنترل
تعداد زير دستاني كه يك مدير ميتواند و بايد آنها را سرپرستي كند. -

حرفه اي گرايي
حدي كه كاركنان يك سازمان حرفه اي را بعنوان يك مرجع ميپذيرند. اعتقاد به خودكنترلي و آزادي عمل در كار -

استاندارد كردن
حدي كه تغيير در وظايف با توجه به قوانين و مقررات قابل تحمل است. -

تخصص گرايي
تعداد متخصصين حرفه اي و طول دوره آموزشي مورد نياز كه در شرح شغلها قيد گرديده است. -

حيطه عمودي
تعداد سطوح در سلسله مراتب اختيار از مديريت عالي به زيردستان در سطح پايين سازمان -

ابعاد سازمان ها از ديدگاه ريچارد دفت

Structual Dimentionبعد ساختاري 

را مورد بررسي قرار ميدهد.   ) رسمي بودن ، تخصصي بودن ، استاندارد سازي ، سلسله مراتب اختيار ، پيچيدگي ، تمركز ، حرفه اي گرايي، نسبت منابع سازماني (به ويژه گيهاي دروني سازمان ميپردازد و عوامل  -

Contextual Dimentionبعد محتوايي 

ميگردد. ) اندازه ، فناوري سازماني ، محيط سازمان، اهداف و راهبردها ، فرهنگ (كليت سازمان را در بر ميگيرد و شامل عوامل  -

بايد تاثير فناوري اطالعات بر روي هر كدام از ابعاد سنجيده شود و تاثير آن مشخص شود. -
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پيچيدگي باال و پيچيدگي پايين

ساختار 
سازمان

زمانمكانتمركزرسميتپيچيدگي

ميزان تدوين قوانين ، مقررات ، تعداد عناوين ، مشاغل و پست ها
دستورالعمل ها و شرح شغلها

ميزان مداخله مديران عالي در جمع آوري ، 
تجزيه و تحليل و تفسير اطالعات

ميزان انجام كار در مكانهاي خارج از سازمان 
مانند مكان هاي عمومي و خانه

انعطاف پذيري ساعات انجام كار

ساختار 
اجتماعي

ساختار 
فيزيكي

ميزان ارزشيابي دقيق عملكرد كاركنانتعداد سطوح سلسله مراتب
ميزان اختيار مديران عملياتي در امور واحد 
خود مانند بودجه ، استخدام ، اخراج ، اعطاي 

پاداش ، ارزيابي عملكرد
كاهش زمان انجام هر فعاليتتعداد دفاتر ثابت براي كاركنان سازمان

تعداد شاغلين متخصص و داراي تحصيالت 
عالي

ميزان اجراي قوانين ، مقررات و 
ميزان انجام فعاليت ها از طريق تردد ميزان مشاركت كاركنان در تصميم گيريدستورالعمل ها

كاركنان در بين واحد ها

شاخص ها

تمركز و عدم تمركزرسميت باال و رسميت پايين  

محيط سازمان 
دد.شامل گليه عواملي است كه خارج از مرزهاي سازمان قرار دارند و بر سازمان و عملكرد آن تاثير ميگذارند و شامل تقسيم بنديهاي زير ميگر -
 ) ساده و پيچيده -4 محيط با اطمينان و عدم اطمينان -3 محيط نزديك در مقابل محيط دور -2 محيط كاري در قابل محيط عمومي -1 ( 

مانند تامين كنندگان ، مشتريان ، بازار ، رقبا ، سازمان هاي تنظيمي و ناظر بر عملكرد سازمان محيط كاري با تاثير مستقيم:

مانند دولت ، جامعه بين المللي  ، عوامل فني و تكنولوژيكي ، وضعيت قانوني  سياسي و فرهنگي محيط عمومي با تاثير غير مستقيم :

مانند سازمان هاي مكانيكي كه مورد تعريف برنز استاكر است.محيط پايدار : 
مانند سازمان هاي ارگانيك كه با محيط متغيير تناسب بااليي دارد. محيط ناپايدار و متغيير :

مينزبرگ و ساختار سازماني
.هماهنگ كردن اين وظيفه ها به گونه اي كه امكان انجام گرفتن كارها را فراهم كند -2 تقسيم كار ميان وظايف گوناگون -1 يداند كه شاملبا نگاهي متفاوت و نو دو شرط اساسي را در سازمان ها ضروري دانسته و ناسازگاري بين اين دو عامل را در طراحي بهينه سازمان ها موثر م -

بخش بندي سازمان ها از ديدگاه مينزبرگ
مينزبرگ تكامل سازمان را در پنج بخش نشان ميدهد . -

ابعاد

مولفه ها

شاخص ها

شاخص ها

مفهوم

راس راهبردي 
هسته عملياتي

مديريت مياني 
ستاد پشتيباني

ستاد تخصصي فني

راس راهبردي

بخش عملياتي

بخش مياني

ستاد
فني 

ستاد
پشتيباني

شامل كاركناني است كه بطور مستقيم در توليد كاال يا ارائه خدمات نقش دارند. -

نظارت بر برنامه ها و طرح هانقش ارتباطي بين راس راهبردي و هسته عملياتي را بعهده دارند . مانند تخصيص منابع ، سازماندهي هدف ها ، تدوين برنامه هاي اجرايي و  -

هشامل افرادي است كه مسئوليت كلي سازمان را بر عهده دارند مانند رئيس كل ، مديران ارشد ، مديران مياني مدير عامل و اعضاي هيئت مدير -

شدر زنجيره قدرت و اختيار قرار ندارند و تنها نقش حمايتي بر عهده دارند مانند خدمات رستوران و نگهباني و حراست ، تربيت بدني و آموز -

را پشتيباني ميكنند.  اين ستاد جايگاه كارشناسان ، تحليل گران و كاركناني است كه از طريق طراحي و استاندارد سازي و بهينه كردن فرايندها ، عمليات سازمان -

مفاهيم و مولفه ها در ساختار سازماني
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نمودار سازماني
ميباشد. ) اختيارات رسمي در ميان گروه هاي شغلي -3 مشاغل چگونه طبقه بندي شده اند -2 چه شغلهايي در سازمان وجود دارد -1 (تصويري از سازمان و نحوه تقسيم كار و ارتباطات رسمي گروه كاري رانشان ميدهد و شامل  -

گروه بندي بر اساس وظيفه 
در اين گروه بندي واحد ها به گونه اي از هم جدا ميشوند كه هر يك وظايف و مسئوليت هاي متمايزي را انجام دهند. -

يري كامل و دقيق از سازمان ارائه دهد. اصلي ترين محدوديت نمودار سازماني اين است كه ايستا است و چون سازمان يك فرآيند پويا از فعل و انفعاالت انساني است ، نميتواند تصو -

مباني گروه بندي در سازمان
.سازماندهي مشاغل و گروه هاي شغلي و واحد ها بستگي به ماهيت اهداف و شرايط حاكم بر كسب و كار ميباشد و به اشكال ذكر شده زير ميباشد

مدير اقتصاديمدير بازاريابيمدير مالي

مدير عامل

مدير اداري

گروه بندي بر اساس محصول يا خدمات 
بخش توليدبخش اداري و ماليدر اين گروه بندي كاال يا خدمات كه بعنوان بازده يك سازمان است مبناي گروه بندي قرار ميگيرد. -

مدير عامل

بخش فروش و 
بازاريابي

بخش تداركات

لوازم خانگيارتباطات الكترونيك يدكي خودرو

گروه بندي بر اساس مناطق جغرافيايي ( مكان)
منطقه شمالمنطقه شرقمنطقه غربسازمان هايي كه در گستره جغرافيايي وسيع فعاليت ميكنند از اين نوع گروه بندي استفاده مينمايند. -

مدير عامل

منطقه جنوب

گروه بندي بر اساس ارباب رجوع يا مشتري  
خدمات رساني دقيق به موقع و تخصصي كردن و تمركز بر نيازهايارباب رجوع  مبناي اين گروه بندي است. -

آزمايشگاهبخش اداري ماليبخش زنان

مدير درمانگاه

بخش اورژانس بخش قلب

گروه بندي بر اساس زمان 
به ارباب رجوع ارائه ميدهند و  )شيفتي (سازمان هايي كه امور يكسان را در زمان هاي متفاوتي  -

يا امور توليد را در شيفت هاي مختلف به انجام ميرساند از اين نوع گروه بندي استفاده ميكنند.
بخش درمانبخش اداري

رئيس بيمارستان

بخش تداركات

نوبت شبنوبت عصر نوبت صبح
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گروه بندي بر اساس تخصص 
كارشناسان تحليل كارشناسان نرم افزاركارشناسان سازماندر اين گروه بندي تخصص يا مهارت هاي كاركنان مبناي گروه بندي مشاغل در سازمان است. -

سيستم

مدير توليد

كارشناسان سخت افزار كارشناسان شبكه

گروه بندي بر اساس فرآيند
تقسيم بندي مشاغل بر اساس فرايند انجام كار ميتواند پيوستگي فعاليت ها در يك سازمان و 

تخصصي شدن هر يك از مراحل انجام كار را بعهده داشته باشد.
بخش توليدبخش اداري و مالي

مدير عامل

بخش فروش و 
بازاريابي

بخش تداركات

طراحيبرش  مونتاژ رنگ 

سازماندهي ماتريسي
و سازماندهي بر اساس  )سطرها (اين نوع گروه بندي تلفيقي از گروه بندي بر اساس پر.ژه  -

مهندسيفروش و بازاريابيتحقيق و توسعهانجام ميگيرد. )ستون ها (تخصيص يا وظيفه 

مديران عملياتي

طراحي محصول توليد

مدير عامل

Aتيم توليد 

Bتيم توليد 

يدCتيم توليد 
تول

م 
 تي
ان

دير
م

انواع پيكره بندي مينتزبرگ
پيكره بنديهاي نوع ساختار سازماني را با توجه به تمركز قدرت ، نوع هماهنگي و شرايط كاركردي سازمان  -

تمام واقعيت سازمان را در بر ندارد و هركدام نمونه اي آرماني است .نشان ميدهد . اين پيكره بنديها 

 بخش سازمان 5نيروهاي كششي در 
كشش به تمركزتمام واقعيت سازمان را در بر ندارد و هركدام نمونه اي آرماني است .پيكره بنديهاي نوع ساختار سازماني را با توجه به تمركز قدرت ، نوع هماهنگي و شرايط كاركردي سازمان نشان ميدهد . اين پيكره بنديها  -

كشش به
تجزيه كردن

كشش به حرفه اي گرايي

كشش به تمركز
پيش خواهيم رفت. ساختار ساده د به سمتسازمان را با سرپرستي مستقيم بسوي تمركز ميكشاند تا بتواند بر جريان تصميم گيري نظارت كند . اگر موقعيت ها نيرو دهنده اين كشش باش راس راهبردي -

كشش به استاندارد سازي
و تا هر جا كه موقعيت ها به كشش نيرو ميدهد  به دليل اينكه كارش استاندارد سازي است به سمت استاندارد كردن فرايندها پيش ميرود و سازمان را به سمت عدم تمركز افقي محدود ميراند ستاد تخصصي -

شكل ميگيرد. ديوانساالري ماشيني سازمان در قالب
كشش به همكاري

سازمان روي مي آورند . تا آنجا كه وضع به اين كشش نيرو ميدهد ، سازمان در  ميكوشند كه از نفوذ گران سازمان بكاهند ، يعني عدم تمركز عمومي و افقي را گسترش ميدهند.و براي افزايش مهارت خود به آموزش بيرون از هسته عملياتي در برابر كاركنان -
شكل ميگيرد.ديوانساالري حرفه اي قالب 

كشش به تجزيه كردن
پديدار ميشود. ساختار بخشيه اين كشش نيرو دهد در پي استقالل هستند و قدرت را از راس هرم راهبردي به پايين ميكشند و عدم تمركز عمومي محدود را برتري ميدهند و تا جائيكه موقهيت ب مديران خط مياني -

كشش به حرفه اي گرايي
ي گزينشي در آن پراكنده باشد مجموعه ها هماهنگي دروني و ميان خود را از راه بخاطر ويژكي كارشناسي خود ميتوانند نفوذ بسيار در سازمان داشته باشند . ئوقتي سازمان به شكل مجموعه هاي كار درآمده و قدرت بگونه ا ستاد پشتيباني كاركنان -

را برميگزيند. پيكره بندي ادهوكراسيبه اين كشش نيرو ميدهد و اشتراك مساعي را فراهم ميكند ، سازمان سازگاري روياروي فراهم ميكنند و تا جايي كه موقعيت ها 
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پيكره بندي هاي سازمان 

يم كار ساختاري تكامل ناياغته كه بر تصميمات راس راهبردي متمركز است و بطور معمول فاقد ستاد تخصصي و داراي ستاد پشتيباني كوچكي است و تقس -
ه ميشود.به روشني در آن ديده نميشود و سلسله مراتب كم و سازكارهاي رسمي همانند برنامه ريزي و آموزش و ارتباطات تعريف شده كمتر در آن مشاهد

ساختار ساده 

سازمان ها در مرحله شروع فعاليت معموال از اين ساختار بهره ميگيرند. -
حداقل ابهام در اهداف سازمان -مشخص بودن وظايف افراد    -عدم وجود اليه هاي زائد      -انعطاف     -سرعت در شكل گيري     - نقاط قوت :

وابستگي سازمان به وجود گرايش هاي فردي -  )يك نفر (تحرك قدرت در راس راهبردي  -عدم كفايت ساختار در موارد افزايش اندازه سازمان    -قابليت كاربردي محدود       - نقاط ضعف :

استاندارد اين ساختار را ميتوان نزديكترين ساختار به بروكراسي وبر دانست كه در آن مسئوليت ها ، مهارت ها ، ارتباطات ، روش ها و مقررات كاري  -
بوده و سلسله مراتب اختيار به خوبي تعريف شده است.

ماشيني )بروكراسي (ديوانساالري 

راس راهبردي سمبل اقتدار سازمان است. -مديريت مياني به خوبي گسترش يافته و بر واحد هاي وظيفه اي نظارت مينمايد. -
ستاد پشتيباني در راستاي تحقق اهداف سازمان ، شكل گرفته و وظيفه پشتيباني از بخش ها را بعهده دارد. -

درك كامل افراد از شيوه انجام امور ، همزباني افراد -توانايي سازمان در انجام كارهاي تكراري و استاندارد با راندماني باال     ويژگي مثبت :
بكارگيري افراد با ضريب هوشي پايين مخصوصا در هسته عملياتي سازمان -   

حاكمينت قوانين و مقررات خشك -بروز تعارض بين واحد ها   - ويژگي منفي :

در هسته عملياتي قرار ميگيرند و داراي ويژگي متمايز حرفه اي هستند از برخي جنبه ها شبيه بروكراسي ماشيني است و از استاندارسازي مهارت ها استفاده ميشود . افراد حرفه اي و كامال آموزش ديده هستند و  -
بروكراسي حرفه اي 

پاسخگويي از ويژه گيهاي متمايز ساختار بروكراسي حرفه اي است و خود شيفتگي تخصصي از پيامدهاي اين نوع نگرش است. -

رتباط با سازمان هايي كه به دليل ماهيت متفاوت از بقيه ساختار هاي قبلي است و هسته عملياتي به بخش هاي تا حدودي مستقل و ديگر بخش ها اداره مركزي را تشكيل ميدهند. و در ا -
فعاليت خود مجبورند در چندين مكان با ويژه گيهاي منطقه اي فعاليت كنند ميخورد.

ساختار بخشي

موفقيت يا عدم موفقيت يك بخش تا حد زيادي به توانمندي مديران آن بخشها وابسته است . -
ا از اداره مركزي به بخشها و برگشت نتايج عملكردي در اين ساختار تقسيم كار ميان اداره مركزي و بخش بسيار دقيق بوده و ارتباطات محدود و بصورت رسمي برقرار ميشود و انتقال استاندارده -

از بخش ها به اداره مركزي ميشود. 
اداره مركزي وظيفه تدوين اهداف و راهبردها را بعهده دارد . -

رسازمان به عالوه تاكيد بر اين ساختار ميتوان به استقالل نسبي بخش ها در طراحي و اجراي عمليات و مسئوليت پذيري بيشتر واحد ها و تاكيد بر نتايج و كاهش ريسك د از نقاط قوت
تخصص گرايي اشاره نمود.

ا و با استانداردهاي رفتاري اندك.انعطاف پذيري در ساختار و نيز نوع آوري در عملكرد و فعاليت هاي سازمان ، ادهوكراسي را يك ساختار منحصر بفرد نموده است .ساختار پوي -
يا موقت )ادهوكراسي (ساختار ويژه 

وه هاي كوچك پروژه اي مبتني بر بازار ميباشد.در اين ساختار گرايش به گروه بندي متخصصان در واحد هاي مبتني بر وظيفه براي انجام دادن كارهاي داخلي سازمان و پراكندگي آنان در گر -
ازماني جدا جدا ميشوند و اندام هاي تازه ميگيرند و آنگاه دوباره سازماندهي ميشوند ، اداره ها و بخش ها يك شبه بقول تافلر ادهو كراسي ها پي در پي و گاهي باشتاب ، شكل دروني خود را دگرگون ميكنند تا راه خود را پيش ببرند ، ساختارهاي گسترده س -

ارزه با مفاسد اجتماعيسازمان ها در شرايط بحران ميتوانند با نوعي سازماندهي در مقابل شرايط غير مترقبه شكل بگيرند و بحران را سپري كنند.  مانند ستاد مب -   آشكار ميشوند و يك شبه نيز ازبين ميروند.

ساختار ساده 

ماشيني )بروكراسي (ديوانساالري 

بروكراسي حرفه اي 

ساختار بخشي

سريع به تغييرات و بحران ها و تناسب با سازمان هاي نوع آور خالق است. هماهنگي بين متخصصان مختلف براي انجام كار پيچيده ، جمع آوري متخصصان از رشته هاي مختلف براي تشريك مساعي در وظايف پيچيده ، واكنش نقاط قوت :

ط بين رئيس و مرئوسانعدم وجود يك ساختار منسجم و استاندارد شده ، ايجاد تنش اجتماعي و روحي بين اعضاء ، ابهام در وظايف و مسئوليت ها ، عدم شفافيت رواب محدوديت ها:
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پيكره بندي هاي سازمان 

سرپرستي مستقيم

پيكره بندي ساختار
گونه عدم تمركزبخش اصلي سازمانمكانيزم اصلي هماهنگي

ساختار ساده

ديوانساالري 
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مدل هاي مختلف پيكره بندي ساختار سازمان
مقايسه طرح هاي ساختاري

ساده و ساده و پويامحيط
باثبات

پيچيده و 
باثبات

ساده و 
پيچيده و پوياباثبات

فصل هفتم : فناوري اطالعات و ساختارها
شكل هاي سازماني نوين

در اين سازمان ها فعاليت هاي غير استراتژيك در زنجيره ارزش مشخص وبه واحدهاي خارجي محول ميشود. -
سازمان هاي پارندي

رسيدن به كيفيت هاي باال از مهمترين مزاياي اين قبيل سازمانها محسوب ميشود. كاهش هزينه هاي سازمان ، تمركز نيروي مديريت بر روي فعاليت هاي اصلي و اساسي و داراي مزيت رقابتي و استفاده از كميت هاي اندك براي -

اطالعات پشتيباني شده و اين ارتباطات ميتواند تا واحد هاي داخلي يا خارج از سازمان باشد. در سازمان هاي شبكه اي ارتباط بين افراد ، گروه ها و واحدهاي كاري كامال بصورت شبكه اي انجام ميشود و اين ارتباطات از طريق فناوري -

سازمان هاي شبكه اي

دشان مديريت ميكنند.اين سازمان ها فعاليت خودشان را در يك بستر تمركزي بعنوان هسته ميگيرند و ديگران را از بحث كاركردي در يك ارتباط كامال پويا با خو -
مرزهاي سازماني عموما منعطف ميباشد و امكان استفاده از توانمنديهاي سازمانهاي مختلف بهره مند شد -
حث پيوند سازمان ها از طريق شبكه كمك كننده است .سازمان هاي شبكه اي را ميتوان بعنوان مجموعه اي از سازمان ها دانست كه در زنجيره ارزش يا زنجيره تامين ميتوانند بهم وصل گردند و ب -
سازمان هاي شبكه اي را ميتوان بعنوان مجموعه اي از سازمان ها دانست كه در زنجيره ارزش يا زنجيره تامين ميتوانند بهم وصل گردند  -
اند فرصت هاي جديدي را براي سازمان بوجود بياورد.از طريق ارتباطات بين گروه هاي مختلف ، شركاي داخلي ، شركاي بيروني سازمان نوعي هم افزايي يا سينرژي ايجاد ميشود كه در نهايت ميتو -
اني و در ارتباط قرار گرفتن با ديگر گروه هاي مورد تياز در بحث كاركردي مزاياي زيادي اعم از كيفيت در توليد يا خدمات ، ارتباط نزديك با مشتري ، استفاده از دانش و تخصص ديگر سازمان ها ، حل تعارضات سازم -
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جتماعي در داخل و خارج از خودشان برقرار كنند. و  سازمان ها بدون مرز گردند.امروزه سازمان ها ميتوانند از طريق بكارگيري فناوري اطالعات بخصوص بحث شبكه ها و وب ارتباطات بسيار پيچيده اي با گروه هاي مختلف ا -
سازمان هاي بدون مرز 

ر ارائه خدمات ، توليد و يا تامين تغيير دهند.از نظر كاركردي و فرايندي سازمان ها ميتوانند مرزهاي غير ايستا و ثابت داشته باشند و در هر لحظه مرزهاي جغرافيايي فعاليتشان از نظ -
سازمان هاي بدون مرز سازمانهايي هستند كه محدوديت جغرافيايي براي فعاليت ندارند و در هر زماني ميتوانند فعاليت خود را توسعه دهند. -

به زعم بي ساختاري ، نياز محيط امروز است. -ساختار سازماني حالت دائم نداشته و ميتواند براساس نيازهاي احساس شده ، شكلهاي مختلفي به خود بگيرد -

سازمان با انعطاف كامل ، شكلي پيدا ميكند كه متناسب با شرايط متحول است و امكان عمل در دوره هاي كوتاه مدت  -شركاي جديدي را به كار دعوت ميكند. -
را نيز دارد.

در اين نوع ساختار ، دسترسي به بازارهاي بين المللي آسان ميشود. -در اين نوع ساختار ، دسترسي به بازارهاي بين المللي آسان ميشود. -
از آنجائيكه هر يك از شركا بهترين صالحيت ها و تخصصها را به سازمان شبكه اي مي آورد . مجموعه اي از بهترين ها  -

ساختار سازماني مهم نيست بلكه مديران بايد بتوانند مشتركا با افراد مستعد و هوشمند به كار بپردازند. -ايجاد ميشود.

سازمان هاي بدون مرز  سازمان هاي شبكه اي

سازمان هاي شبدري
استفاده كنند. و درحقيقت سه نوع كاركنان سازماني طبقه بندي ميشود. ) به شكل شبدر و سه وجهي (در اين نوع سازمان بحث نيروي انساني در سازمان هاي نوين مطرح ميشود و ميتوانند از سازماندهي خاصي  -

هسته متخصص كه كاركنان اصلي سازمان را شكل ميدهند. 
ارتهاي بي بديل براي سازمان حياتي و وجه تمايزي نسبت به رقيب ميباشند.اين گروه متخصصان ، تكنسين ها ، مديران و حرفه اي هايي هستند كه وجود آنها بطور تمام وقت براي سازمان ضروري است و بدليل دانش و مه -
سازمان  بر روي توانمندي ، انگيزه و روحيه باالي اين كاركنان تاكيد فراوان دارد. -
سازمانها سعي در حداقل كردن اين تعداد به منظور چابكي و انعطاف پذيري دارد. -

پيمانكاران 
د براي كار مشخص و در زمان مشخص به كار گرفته ميشوند مانن كارهاي خدماتي ، پشتيباني گروه هايي از كاركنان هستند كه خارج از سازمان قرار دارند وميتوانند بخشي از فعاليت هاي سازماني را به خود اختصاص دهند . اين افرا -

كاركنان موقت 
سازمان ها كارها و فعاليت هايي دارند كه دائمي نيست و ممكن است فصلي يا موردي باشد . -

پيمانكاري ،  (به استخدام نيروهاي تخصصي و كليدي خود پرداخته و با بكارگيري ديگر گروه ها  سازمان هاي شبدري ، سازماني منعطف و مناسب با شرايط اقتصادي متغيير است و مديران بجاي استخدام كامل نيروي انساني مورد نياز ، تنها -
سعي در توازن نيروي كار با حجم فعاليت خود دارند و بدين طريق ميتوانند چالشهاي بازار و تغيرات در تقاضاي بازار را مديريت نمايند. )موقت

فرايند دور كاري ميتواند در اين نوع سازمان ها به عنوان يك استرتراتژي بكار گرفته شود. -

مجموعه سازمان هاي نويني كه در مورد آن صحبت شد در بحث سازمان هاي مجازي تبلور كامل پيدا ميكند  -
ا كارائي و اثر بخشي بيشتري در سازمان خواهند داشت.سازمان هاي مجازي را ميتوان بعنوان يك شكل از سازماندهي سازمان هايي بدانيم كه در هزاره سوم دارند فعاليت خود را انجام ميدهند و ب -

 )همه كاركنان و همه كاركردهاي توليد ، آزمون ، بازار  الزاما در يك جا نيستند . ( پزشكان بدون مرز ، شركت سامسونگ ، شركت مايكروسافت ، گوگل ، آمازون                      -
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سازمان هاي مجازي

در بحث سازمان هاي مجازي تبلور كامل پيدا ميكند  )پارندي ، شبكه اي ، بدون مرز  ، شبدري  (اگر سازمان مجازي را به درستي بررسي كنيم مجموعه سازمان هاي نويني كه در مورد آن صحبت شد  -
ارائي و اثر بخشي بيشتري در سازمان خواهند داشت.سازمان هاي مجازي را ميتوان بعنوان يك شكل از سازماندهي سازمان هايي بدانيم كه در هزاره سوم دارند فعاليت خود را انجام ميدهند و ك -

توسعه اجتماعي جوامع و گسترش مباحثي همچون جهاني شدن ، باعث رشد و حركت سريع به سمت سازمان هاي مجازي شده است. -

هاي فيزيكي باشد ولي عملكرد آن سازمان بصورت سازمان مجازي باشد. اين الزام كه سازمان هاي مجازي بايد حتما حالت فيزيكي نداشته باشند به هيچ عنوان وجود ندارد. پس سازمان ميتواند شامل دفاتر و ستاد -

عدم برداشت اشتباه از سازمان هاي مجازي

فعاليت هاي خودشان را مديريت كنند.و از اين  ICTز طريق فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان مجازي را شبكه اي از سازمان ها ميدانيم كه ميتوانند از نظر جغرافيايي پراكنده باشند و فعاليت هاي مختلفي را انجام دهند و ا -
حيث شبيه به سازمان هاي شبكه اي است.

تعابيري از  سازمان مجازي

يكديگر در جهت رسيدن به هدف استفاده ميكنند.سازمان مجازي را ميتوانيم يك شبكه موقت از سازمان ها تصور نمائيم كه براي يك هدف معين كنار هم قرار ميگيرند و از همكاري و مشاركت  -

مركزي تشكيل شده و فعاليت خود را بصورت غير متمركز انجام ميدهد Coreسازمان مجازي را ميتوانيم سازماني بدونيم كه از يك هسته متمركز   -

دان همه وظايف بصورت سنتي در سازمان به واحد هاي خارجي محول ميشود. در اين سازمان مجازي را ميتوانيم سازماني بدونيم كه فعاليت هاي خودش را از منابع خارجي تامين ميكند و ساختاري وجود دارد كه بجاي انجام دا -
حالت به نوعي سازمان پارندي را در درون سازمان مجازي محقق ميكنيم .

 فناوري ارتباطات -2 فناوري ارتباطات-1سازمان هاي مجازي از دوجنبه داراي اهميت است  -
مختلف در حركت است.سازمان عناصر خودش را از طريق رسانه هاي ارتباطي و فناوري اطالعات برقرار ميكند و اطالعات به عنوان يك داده سيال در بين گروه هاي  -
سازمان هاي مجازي ميتواند در يك شبكه گسترده جغرافيايي بكار گرفته شود . در حقيقت سازمان مجازي يك شبكه است و نه يك دفتر -

تعاريف سازمان مجازي 
.  Linkسازمانهاي  مجازي  از فناوري اطالعات استفاده ميكند تا بتواند افراد ، گروه ها و منابع خودش را بهم پيوند دهد  -

در اين نوع سازمان ها افراد با همكاري و ارتباط با يكديگر ميتوانند به توانمنديهاي راهبردي يا برتري رقابتي دست پيدا كنند .-
نظر شبكه اي را بوجود مي آورند كه به در سازمان هاي مجازي بحث ارتباط و همكاري حرف اول را ميزند و سازمان هاي مجازي با گزينش بهترين همكاران و بهترين سازمان هاي مورد  -

با هم افزايي انجام دهند.  بهترين وجه در شرايط محيطي كار خود را

و اتحاد وهمكاري بين چند سازمان در باالترين سطح خود است.سازمان هاي مجازي ميتوانند در يك طيف تعريف شوند  از  سازمان هايي كه كم مجازي ميشوند  تا سازمان هايي كه بطور كامل مجازي ميشوند  -
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ويژه گيهاي كلي سازمان هاي مجازي 
 همكاري بر پايه قابليت هاي محوري و تركيب اين قابليت ها -1
 شبكه سازمان هاي مستقل-2
)مجازي سخت ( يك هويتي : ازبيرون يك سازمان واحد -3

 محوريت فناوري اطالعات-4
عدم سلسله مراتب -5
تمايز ميان سطح استراتژيك و عملياتي-6

شركاي كوچك-7
مرزهاي سيال يا غير مشخص-8
روابط نيمه پايدار -9
وابستگي به فرصت ها در همكاري-10
تسهيم ريسك ها بين شركاء-11
محوريت اعتماد -12

مالكيت مشترك-13
رهبري مشترك-14
وفاداري مشترك-15
شبكه پويا براي ورو و خروج گروه ها -16
وابستگي به نوع آوري-17
پراكندگي جغرافيايي-18

عدم وجود نمودار سازماني رسمي-19
مشتي محوري و توليد گروهي ويژه-20
طول عمر همكاري-21
توازن قدرت : تساوي شركاء در مقابل شركاي محوري -22
در  )كسب و كار و فعاليت  ( همپوشاني ماموريت ها :همپوشاني جزعي-23

)كل كسب و كار در حيطه تعريف عملياتي سازمان (مقابل همپوشاني كامل 

محور 6مدل ويژه گيهاي سازمان مجازي در  Adaptability
دهد و به كسب و كار ادامه دهد . )تهديدات و تغييرات محيطي  (سازمان مجازي بايد بتواند خود را با هر شرايط محيطي وفق  -

مدل- محور 6ويژه گيهاي سازمان مجازي در  

Excellenceالگوي تعالي در كاركردها

Trust ‐ Basedمبتني بر اعتماد كار كردن

Opportunitiesفرصت طلبي

Technology تكنولوژي محور

Borderlessبدون مرز بودن

بطور مثال اگر شرايط اقتصادي توسعه پيدا كرد بتواند خود را توسعه دهد و اگر دچار بحرا ن و ركود شد بتواند خود را كوچك كند. -
سازمان انعطاف پذير است و با هرگونه شرايط محيطي كنار مي آيد. -

سازمان هاي مجازي بايد بتوانند خود فرصتها راكشف و يا خلق  نمايند و بتوانند در زماني كه فرصتي پيش مي آيد بخوبي از آن بهره  -
ببرند. مانند فرصت در نوع آوري ، فرصت در تغييرات بازار ، فرصت در روابط با مشتريان و شرايط اقتصادي مختلف

سازمان هاي مجازي بايد بتوانند با بهترين ها كار بكنند و به بهترين شيوه  فعاليت خود را انجام دهند  -
  World classبه دليل باال اين سازمان ها عموما در سطح جهاني كار ميكنند  -

بعنوان مثال اگر تامين كننده اي منابع بهتري يا فرصت جديدي براي همكاري بو جود آمد را شناسايي و در اختيار سازمان گذاشته شود . -
نوع آوري در بحث كاركردي در تعالي كاركرد سازمان هاي مجازي بسيار جدي است. -

ي كاركرد موفق خود به آنها نياز دارند.سازمان هاي مجازي بايد سعي كنند از تكنولوژي روز استفاده كنند  . پايه مبتني بر فناوري اطالعات و استفاده از تكنولوژي هايي كه برا -
است .  Solutionتكنولوژي در اين سازمان ها يك راه حل براي پاسخگويي به نياز هاي مشتري ، ارتباطات و شرايط بهتر كاركردي  -

دهند و بتوانند از امكانات ديگر سازمان ها در فرامرزها استفاده بهينه بكنند.اين شركت ها به گونه اي فعاليت هاي خودشان را سازماندهي ميكنند كه بتوانند در هر بازاري وارد شوند و به فعاليت حرفه اي خود ادامه  -
بحث اتحاد ، مشاركت و همكاري بدون در نظر گرفتن مرزها از ويژه گيهاي كاركردي اين سازمان ها است . -

اد و همكاري متقابل و شفاف به جاي تعارض وجود داشته باشد.كاركرد و راوابط بين گروه هايي كه در اين سازمان ها كار ميكنند مبتني بر اعتماد است . سعس بر اين است كه هميشه زمينه اي براي اعتم -
در حالت اعتماد ريسك و فرصت هاي  سازمان به اشتراك گذاشته ميشود . -

All Starسازمان از توانمندي هاي بسيار بااليي برخوردار است و همه ستارها يا به عبارتي بهترينها را در حوزه هاي مختلف در خود دارد  -
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ميتوانند پايداري بروكراسي ها را نداشته باشند ، پس در هر نكته اي كه در بحث سازمان هاي مجازي وجود دارد اين است كه ميتواند ساختاري ناپايدار داشته باشد به تعبيري ديگري سازمان هاي مجازي  -
 )تغيير همكاران محيطي ، تغيير شكل كاركردي سازمان ، تغيير روابط رسمي سازمان هاي بروكراتيك  (دارد ميتوانند تغيير پيدا كنند زمان با توجه به شرايط اين سازمان ها با توجه به زمينه اعتمادي كه وجود 

نمايش پيوستاري انواع ادارات مجازي

موردي
Occasional

مهمانخانه اي
Hoteling

وابسته
Tethered

كار در خانه
Home‐Based

كامال متحرك
Fully Mobile

كموابستگي به دفاتر فيزيكي زياد

ساماندهي نيروي انساني در محل فيزيكي يا مجازي ، نحوه انجام دادن كار و وابستگي آن به امكانات جغرافيايي  در طيف ادارات مجازي 

كاركنان داراي دفتر ثابت هستند 
اما در مواردي كارها را در خارج 

از محيط كار انجام ميدهند

كاركنان دفتر ثابت ندارند اما 
وقتي به دفتر نياز دارند از طرف 
اداره مركزي دفتري براي مدت 

به   )اتاق هاي عمومي  (معين 
آنها اختصاص داده ميشود

كاركنان دفتر ثابت ندارندودر 
حركتند اما بايستي در فواصل زماني 
مشخص به واحد هاي اداري مراجعه 

نموده و گزارش دهند

ادارات مجازي زياد ادارات مجازي كم

مميزان مالياتي ، مهندسين 
مهندسين ناظر شهرداريمانند خبرنگارانشهرداري   )ناظر ( مشاور

كاركنان دفتر  ندارندولي نياز است 
در خارج از سازمان از يك محلي با 

شركت در ارتباط باشد.

دوركاري

ضررورتي براي داشتن يك دفتر  
يا مراجعه به سازمان وجود ندارد

مانند ويزيتورها با استفاده از  
كامپيوتر جيبي مشغول به كارند.

نابراين پيچيدگي بيشتري نسبت به سازمان هاي شبكه اي دارند.سازمانهاي مجازي فراتر از سازمان هاي شبكه اي كارميكنند هم از لحاظ سازماندهي كار و هم از لحاظ حيطه كاري و توافقات بين عناصر . ب -

استفاده از منابع تخصصي ، مالي و دانشي بسيار متنوعي كه در بازار وجود دارد     -
مزاياي سازمان هاي مجازي 

پاسخ مناسب به بازار    -
امكان اينكه افراد تعلق خاطرشون را نسبت به شركت از دست بدهند وجود دارد      -
همكاري از نزديك بين همكاران كم ميشود و گاهي باعث نوعي استرس در افراد ميگردد و بحث تعارض بوجود خواهد آمد. –

   All starسازمان ميتواند از بهترين ها استفاده كند  -  
Worl classميتواند كالسي در سطح جهاني پيداكند  - 

امكان مشاركت گروه هاي مختلف اجتماعي و پويايي فعاليت - 
كاهش هزينه ثابت  مانند برق ، آب و تلفن و هزينه هاي پذيرايي و خدمات      - 

امكان استفاده از برتري و مزيت رقابتي پايدار در بازار  - 

معايب سازمان هاي مجازي 
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واحد هاي خارجي و اتحاد با آنهاست .هر قدر اين واگذاري گسترده تر باشد سازمان بسوي بيشتر مجازي  در سازمان هاي مجازي عامل مهمي كه مجازي بودن را تعيين ميكند واگذاري فعاليتها به سازمان هاي ديگر و تامين خدمات و كاال با همكاري -
شدن حركت خواهد كرد .سازمان هايي با ساختار شبكه اي و سازمان هاي بدون مرز مقوله اي واحد از سازماني به نام سازمان مجازي هستند.

ساختار سازمانهاي مجازي

ويژه گيهاي سازمان هاي مجازي
ساختار افقي:  

راي ساختار بروكراتيك نيستند . افقي شدن سازمان ها سطوح مديريت در سازمان را معموال سازمان هاي مجازي از اين ساختار استفاده ميكنند و سعي ميكنند نيازهاي خودشان را از ديگران تامين كنند . بنابراين معموال دا
كاهش ميدهد و منابع انساني را پراكنده ميكند.

جهاني شدن : 
قرار ميگيرند.با توجه به گسترش تجارت جهاني و شبكه فرامرزي . ديگر شركت ها و سازمان ها جنبه محلي بودن خود را از دست ميدهند  و در چرخه فرآيند 

ارتباط ماشيني :
از تعامالت گرم گذشته خبري نيست و كارفرمايان و نه رهبران سازمان از طريق ما در عصر ارتباطي كه بوسيله ازار آالت ماشيني مانند كامپيوتر و فناوري اطالعات  انجام ميشود بسر ميبريم . در اين سازمان ها ديگر 
زي جايگزين نقش ارتباطات رودررو خواهد شد.كامپيوتر با هر فرد دلخواه ارتباط برقرار ميكنند . فروشندگان از طيق شبكه با يكديگر در ارتباطند و بر اساس اين خاصيت ارتباطات مجا

همكاري و رقابت : 
شركت هاي مجازي به وسيله همكاري بين گروهي هم افزا نه تنها همزيستي خواهند داشت بلكه باعث رشد و پرورش يكديگر خواهند شد.

درگيري پويا : 
مداوم ميكند عليرغم اينكه ميخواهند ثبات در كاركرد داشته باشند ولي دائما اين درگيري پويا نگرشي است كه با زمان و روابط انساني مديريت را وادار به بازنگري در مورد نگرش هاي قبلي در رويارويي با تغيير سريع و 

شند.چالش را دارند كه به بهترين وجه كار خودشان را جلو ببرند و بهترين شيوه هاي كاركرد را كه منجر به توسعه سازماني ميشود را داشته با

عوامل متفاوت بودن سازمان هاي مجازي
تمركز براي انجام كارها است و ديگر اينكه  حذف عامل هاي زماني و مكاني اولين و مهمترين عامل

بجاي تمركز صرف بر روي كاهش هزينه ها وجود دارد. فوق العاده اي بر روي خدمات و توليدات

ويژه گي مشترك سازمان هاي مجازي
نظام هاي همكاري باپيوند  -3شبكه هاي اطالعاتي گسترده - 2 واگذاري امور به خارج از سازمان -1

كاركنان دانشي - 4  ضعيف
تفاوت بين ساختار مجازي و سنتي

ساختار
سازمان مجازيسازمان سنتيويژه گي

تمركز
تمركز منابع
رويكرد

منابع انساني
انگيزش
يادگيري
ارتباطات
ارتباطات اطالعاتي بين افراد

سلسله مراتبي
داخلي و بسته
سرمايه

ثابت و ايستا
تحت هدايت مديريت

رسيدن به اهداف مستقيم مديريت
مهارتهاي خاص

رقابتي
نياز به فهميدن ودانستن

شبكه اي
بيروني و باز

مديريت-فناوري-ارتباطات-دانش
متغير و پويا

توانا -كارآفرين 
رسيدن به اهداف سازماني

مزيت هاي رقابتي
همكاري

باز و قابل پخش

مزايا و معايب ادارات مجازي
كاهش هزينه مكان -
كاهش هزينه ها وسايل و تجهيزات -
شبكه رسمي ارتباطات -
 )ترافيك .. (كاهش توقف هاي كاري  -

مشاركت اجتماعي-
محدوديت هاي ادارات مجازي -
احساس عدم تعلق -
ترس از دست دادن شغل -
روحيه پايين  -
تنش خانوادگي -

تامين امكانات رايانه اي -
دسترسي به منابع اطالعات -
پشتيباني غير رايانه اي -
تدابيري براي مديريت ارتباطات-

دسترسي به كنفرانس صوتي -
جلسات رسمي برنامه ريزي شده  -
انجام كار بصورت برنامه اي -
راهبرد نهايي اين است كه فرد بايد تالش كند -

راهبردهاي لينداتي 
رايس در ادارات مجازي
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از راه دور  و به شكل سيار در فعاليت هاي شركت حضور خواهند داشت. ICTدور كاري به نحوه سازماندهي نيروي كار در سازمان ها اشاره دارد و افراد از طريق امكانات فناوري اطالعات و ارتباطات  -

Teleworking   )دوركاري (كار از دور 

مختلف دوركاري )تجهيزات (شيوه هاي 

اطالق ميشود كه فرد در محلي غير از محل سنتي در ادارات مستقر ميشود و بر اساس كار انجام شده حقوق و مزايا دريافت ميكند. )ارتباط از راه دور  (  Telecommutingاز دور كاري با نام  -
فن به انجام وظايف بصورت رسمي يا نيمه وقت يا قراردادي  ميپردازد.در دوركاري فرد است كه بايد بتواند آن زمانبندي يا ساماندهي زمان انجام كار را داشته باشد و از طريق كامپيوتر يا در برخي موارد تل -
نكته اين كه دوركاري بايد حتما مبتني بر بحث فناوري اطالعات باشد. –همانند سازمان هاي مجازي اين امكان وجود دارد كه كل كار يا بخشي از آن از طريق دور كاري انجام گردد  -

كار در منزل با تجهيزات موجود در منزل  -
Home‐BasedTelecenters‐TeletradeSatellite Link

كار از طريق ارتباطات ماهواره اي و كامال متحرك -كار در مراكز رسمي كار از دور .  كافي نت غير رسمي ميباشد -

مزاياي دور كاري
مزايا ميتواند براي فرد ، سازمان و يا جامعه باشد. -

هزينه و  -فرد ميتواند در محلي كه راحت است كا را انجام دهد و شلوغي و تردد در محل سنتي را نداشته باشد   -
انعطاف پذير بودن نحوه و زمان انجام كار براي انجام كار و يا  -زمان نقل و انتقال به محل كار پايين تر است.  

افراد مي توانند  -هزينه هاي غذا و برق و آب و غيره براي سازمان كاهش پيدا ميكند    -موارد ضروري شخصي   
گستره جغرافيايي كار ميتواند زياد  -بصورت تيمي از محل هاي مختلف براي انجام كار با يكديگر ارتباط برقرار كنند  

يك فرد ميتواند در چندين جا براي شركتهاي مختلف يا مقاصد مختلف از طريق دوركاري به كار بپردازد. -باشد  

مشكالت دوركاري
اگر بدرستي فعاليتها و سازماندهي كار انجام نشود منجر به بروز مشكالتي خواهد شد. -
افراد كمتر خود را نسبت به اهداف و  -كنترل افراد از چتر مديريتي در مقايسه با روش ستني كار خارج ميشود     -

براي افرادبرون گرا كه داراي  -وفاداري در سازمان كم ميشود      -مسئوليت هاي سازمان وابسته ميدانند    
افراد  -ارتباطات قوي با ديگران هستند حاالت دور كاري منجر به بروز مشكالت عاطفي و روانشناختي ميشود    

افراد ممكن است نتوانند رابطه اي كه بين كار و فعاليت  -ممكن است نتوانند به خوبي در تيم ها فعاليت كنند    
شخصي وجود دارد را مديريت كنند 

دوركاري  )شيوه هاي  (انواع 
از ديدگاه سيسكو سيستم

افراد بايد پذيراي فرهنگ دوركاري باشند تا بتوانند بدرستي فعاليتهاي خود را سازماندهي نموده و بهترين بهره وري را براي  -
بدست مي آيد. Internal Controlيا به عيارتي   Self Controlسازمان و خود بدست آورند. كه اين مهم با 

دور كاري بصورت روزانه -
Day ExtenderPart‐Time Teleworker

دور كاري بصورت قراردادي و تمام وقت  -دور كاري بصورت قراردادي و نيمه وقت -
Full‐Time Teleworker

دور كاري را ميتوان بصورت يك شيوه كاري مطرح كرد و از آن در جهت كار يا اثر بخش كردن شرايط كاري سازمان ها استفاده كرد. -
سازمان هااثرات دوركاري بر روي  افراد دوركاري بر روي  مثبت اثرات

افراد ميتوانند زمان بيشتري را در فضاي خانواده باشند. -
 )رفت و آمد ، لباس  (امكان صرفه جويي مالي  -
كم شدن زمان بيماري هاي خفيف در كارد افراد -
افزايش وسعت جغرافيايي كار افراد  -
احساس آرامش بيشتر و استرس كمتر براي افراد و از بين رفتن تنش افراد  -
بهبود روابط افراد با باال دستي ها -
ساعت با خانواده 10بهبود كيفيت زندگي با توجه به گذراندن  -

 )نگهداري كودكان و افراد سالمند (امكان فعاليت فوق برنامه براي افراد در منزل  -

افراد  دوركاري بر روي  منفي اثرات
عدم وجود ارتباطات اجتماعي كه در افراد برون گرا مشكالت جدي ايجاد ميكند -
عدم شركت در پروژه هاي گروهي -
باال رفتن زمان دوركاري براي برخي افراد خاص -
مشكل ايجاد تعادل بين زندگي شخصي و كار -
مشكل در ترسيم خطوط تفكيك كار از روابط خانوادگي در منزل  -
عدم داشتن مشاور فيزيكي براي انجام كار تخصصي  -

به كارگيري افراد ناتوان و داراي معلوليت از اين طريق -
كاهش دادن هزينه هاي سرمايه گذاري سازمان -

به كارگيري توان بيشتر كاركنان -
%25-20افزايش كارايي  -
نرخ گردش مالي پايين تر  -
كم شدن تعارضات سازماني -
ايجاد ارزش افزوده  -
عدم وجود ايمني كار  -

از دست دادن امكان كنترل بر روي كارمندان -
بدست آوردن تاثير حق شناسي -

Hotelingمزيت  -
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جامعه اثرات دوركاري بر روي 
.ميليون افراد ناتوان در امريكا توسط دوركاري مشكالت حمل و نقل و ترافيكي ندارند 54 از 52% -
مبحث دزدي و تصادفات در جامعه كم ميشود. -
ايجاد مشاغل بيشتر و توسعه آن  -
برخورداري افراد از درآمدهاي بيشتر و باالتر رفتن سطح درآمدهاي اجتماعي  -

محيط اجتماعي اثرات دوركاري بر روي 
.انرژي در ترافيك ازدست ميرود% 11در ژاپن  – دوركاري% 10 ميليون گالن بنزين در هفته مطابق با 1,2صرفه جويي  -
.بيليون دالر است  23صرفه جويي در هزينه ها در امريكا  بطور تقريبي ساالنه  -
بهبود بخشيدن شلوغي بي مورد محيطي  -
تصادفات كمتر و ايجاد فضاي پارك بيشتر و صرف بودجه هاي كمتر براي ساخت بزرگرا ها  -

بهبود طبيعت در مناطق كنار  -
شهري واحتمال افزايش 
گردشگري با ماشينهاي كاروان

كسب و كار بين المللي اثرات دوركاري بر روي 
مجموعه  تاثيرات بر كسب و كار بين المللي را  نيز شامل ميگردد. -ساعت براي يك پرواز 10كاهش زمان مسافرت بطور متوسط  -.بار بيشتر از كنفرانس ويديويي است 7كاهش هزينه بطورمثال هزينه مالقات رو در رو  -

تكنولوژي هاي دور كاري 
هاي بانك اطالعاتي  ، شيو ه ها و افراد ميباشد. شامل طيف وسيعي از المانهاي كامپيوتري مبتني بر سيستم هاي اطالعاتي ، سخت افزار ، نرم افزار ،تجهيزات  ارتباطات از راه دور ، داده -

شيوه كار را داشته باشد.سازماني كه ميخواهد وارد ساختار دور كاري شود حنما بايد از نظر برنامه ريزي ، ساختار سازمان و تفكر مديريتي امادگي الزم براي اين  -
عوامل موثر بر دوركاري 

ماهيت شغل بايد بگونه اي باشد كه فرد بصورت مستقل در خارج از سازمان انجام دهد. عدم وابستگي كار تعريف شده به حضور در محل فيزيكي  -
فرد بايد از نظر دانش و ويژه گي هاي شخصي متناسب با فعاليت كار از را دور باشد. -
مديران بايد ضرورت اين شيوه كار را بپذيرند. -

فرد بايد از نظر دانش و ويژه گي هاي شخصي متناسب با فعاليت كار از را دور باشد. -

سازمان بايد آمادگي كار از را دور از بايت قوانين و شيوه هاي كار را داشته باشد. -

كاركنان بايد از نظر فرهنگي و آداب و رسوم بعنوان يك شيوه كار آنرا بپذيرند. -
فرد بايد داراي الزامات فني و تكنولوژي كار از راه دور باشد و آن را بعنوان يك فرصت ببيند. -

Teleworking Framework

Indivitual 

HomeBased Single Location Multiple Location

Freelance Consiutants
Companies

Business partners  
subcontracters etc.

National International 
Teletrade 

Outsourced

HomeBased Single Location Multiple Location
Ex. Teletrade 

National SatelliteCompany
Ex. Callcenter

In‐house

چارچوب كار از راه دور

فراهم آوري زير ساخت هاي فناوري اطالعات براي دور كاري چه سازمان چه افراد -
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در آينده دور كاري بعنوان يك شيوه برتر در جوامع توسعه يافته ميتواند مطرح گردد -

استراتژي آينده دور كاري در جوامع اطالعاتي

ميتواند بعنوان يك استراتژي در افزايش بهره وري ، كارايي و رقابت جهاني در نظر گرفته شود. -
منجر به توليد ارزش افزوده در فرصتهاي بكارگيري افراد در مشاغل مختلف باشد. -
رهنمون شدن به سمت توسعه پايدار و ايجاد كار براي افراد ناتوان و زنان شاغل  -
كاهش در مهاجرت و توسعه شهر نشيني -

مديريت  -

نمونه مشاغلي كه امكان دوركاري دارند

فروش و بازاريابي -
مانند مديريت وب سايت ITتخصص هاي  -
طراحي گرافيكي -
مشاوره -

روزنامه نگاري -
ترجمه و تحقيق و توسعه -
درج اطالعات در پايگاه داده -
مشاغل امنيتي خاص -
اپراتورهاي تلفني پشتيباني -

حسابداري -
مديريت و راهبري

نشر دسكتاب -

تنظيم قوانين و مقررات مورد نياز براي دوركاري از چارچوب هاي مهم آن ميباشد. -
تنظيم چارچوب هاي دوركاري 

دولت بايد از شيوه هاي كاركرد دوركاري حمايت نمايد و بعنوان طرح ملي در جهت توسعه آن كوشش نمايد. -

سازمان هاي تي شكل

Utç
FD

زماني دارد.در اين نوع سازمان تفويض اختيار و عدم تمركز در تصميم گيري بنيان كار ميباشد و اين امر نياز به سطح بااليي از اطمينان به اعضاي سا -

ويژه گي فناوري در  سازمان هاي تي شكل

انعطاف پذيري باال جهت انتخاب متغيرهاي سازماندهي با استفاده از ساختار فناوري محور -

تغييرات سريع در بازار و انتظارات نياز به ساختاري انعطاف پذير و مبتني بر فناوري اطالعات دارد. -

نيست.تغييرات سريع در بازار و انتظارات نياز به ساختاري انعطاف پذير و مبتني بر فناوري اطالعات دارد. و با بروكراسي هاي پيچيده سازگار  -

كاهش  سطوح سازماني  و تسهيل فرآيند ارتباطي بين كاركنان و سازمان  -

امكان دسترسي به اطالعات مورد نياز هر سطح از سازمان  -

تفويض اختيار و عدم تمركز در تصميم گيري -

ايجاد محيطي كه كاركنان در آن احساس برتري و رضايت كنند و خالقيت خود را به كار گيرند. -
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Strategic Alliance اتحاد استراتژيك   

و در برخي  موارد از آن بعنوان يك اتحاد استراتژيك از آن ياد ميشود.اتحاد استراتژيك شيوه نويني از مشاركت است كه در بحث سازمانها به كار گرفته ميشود تا از فرصت ها و توانمندي ها استفاده بهينه گردد -

فصل هشتم : سازوكارهاي راهبردي در عصر اطالعات

Allianceاتحاد 
روشي است كه در آن دو يا چند سازمان توانائي هاي خودشان را در جهت رسيدن به يك برتري رقابتي به اشتراك ميگذارند. -
دو تا از توانمندي هاي مهم در زمينه اتحاد استراتژيك  تكنولوژي و سرمايه گذاري ميباشد .-

اتحاد استراتژيك
سازمان ها سعي ميكنند كه آن شكاف هايي همانند تكنولوژي ، توليد ، مالي به گونه اي با ديگر سازمان ها پر بكنند. -
اين اتحاد در سطح كشورها و مناطق ،  يك روش مناسب براي تحقق اهداف مشترك محسوب ميگردد . مانند اتحاديه اروپا -

اتحاد  يك قرارداد همكاري و يا يك شيوه دوستي بين دو يا چند طرف است كه به منظور رسيدن به اهداف و منافع مشترك شكل ميگيرد. -

صحبت ميكنيم در واقع راجب طرفي صحبت ميشود كه ميتواند تكميل كننده فرد ديگري باشد. Partnerوقتي از شريك تجاري  -
 )گفته سيو نيومن (اتحاد بعنوان پيوند تالشها و منابع دو يا چند طرف است با هدف دسترسي به بهره مندي از مزاياي دو طرف  -

در اتحاد هم ميتوان شخصيت حقيقي داشت و هم شخصيت حقوقي -

قالل در شخصيت حقيقي يا حقوقي خود به آن  عمل نمايند.روابط بين دو يا چند طرف به منظور پيگيري مجموعه اي از اهداف با توجه به نيازهاي كسب و كار كه سازمان ها يا طرفين ميتوانند با است -

Firm A Firm B

Resource 
Capabilities

Core Competency

Resource
 Capabilities

Core Competency

Combined 
Resources

Capabilities
Core Competency

Mutual interest in designing , manufacturing or distributing goods or services

Strategic Alliance

+
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 كافي نيست يك سازمان يك سازمان براي رسيدن به اهداف سازماني  Organic رشد عادي -1

داليل تشكيل اتحاد استراتژيك

يك ضرورت است و سازمان به تنهايي چنين امكاني ندارد و براي سرعت بخشيدن به نفوذ و دسترسي به يك بخش از بازار  -2
.اين روند اتحاد تشكيل ميدهد

 روي مي آورد رفع نيازهاي بازار يا مشتريكه در نيازهاي سازماني وجود دارد و سازمان براي حل آن به اتحاد براي  پيچيدگي -3
.ميباشد تحقيق و توسعهبه خصوص در بخش  داليل مالياتحاد ميتواند به  -4
.ميتواند يك ضرورت راهبردي باشد بازارهاي جهانياتحاد براي  ورود به -5

مزيت هاي اصلي  اتحاد استراتژيك

كه آن را به بهترين وجه ميتوانند انجام دهند پس در جاهايي  بر روي فعاليتهايي تمركز كنندسازمان ها ميتوانند  -
كه كمبود دارند ميتوانند با ديگران از طريق اتحاد جبران نمايند.

از طريق اتحاد امكان پذير است يادگيري و توسعه توانمنديها -

و حضور در بازار رقابت است. بقاءاتحاد يك راه براي  -

شكل سازماني  بر اساس  داليل تشكيل اتحاد استراتژيك
Acquisition

Based on organizational form

Merger

Joint venture

Agreement

نحوه انتخاب شركا بر اساس   داليل تشكيل اتحاد استراتژيك
Intera or interfirm alliance

Based on Choice of alliance partner

Intra or interindustry alliance

Supplier – customer alliance(Vertical)

Competitor alliance (Horizontal)

بر اساس محصول   داليل تشكيل اتحاد استراتژيك
Product development alliance

Based on desired products

Product Extension alliance

Product Integration alliance

Product Distribution alliance

 )رسمي و غير رسمي ( شكل قانوني بر اساس   داليل تشكيل اتحاد استراتژيك
Informal arrangement   :  temporary , open ‐ended ,inferquent

Based on formality of arrangement

Formal contract   :  clearly defined scope ,frequency and duration

 )منابع سنتي و منابع جديد (منابع مورد اشتراك  بر اساس  داليل تشكيل اتحاد استراتژيك

Traditional resources   :  land , labor ,or capital

Based on resources shared

knowledge

 )تفاهم نامه (بين دو يا چند شركت با هدف خاصي پيرو يك قرارداد  توافق -

براي تشكيل يك شركت مستقل و جديد. سرمايه گذاري مشترك -

دو يا چند سازمان براي بقاء با هويت جديد و شخصيت حقوقي جديد ادغام -

بعنوان مثال بانك ، بيمه ، ليزينگ و گردشگري پارسيان  -يك شركت و خريداري آن توسط يك شركت ديگر تملك -

براي تكميل رقابت يا رسيدن به مزيت با هم متحد ميشوند. -

اتحاد براي پشتيباني از تامين به موقع زنجيره تامين  -

اتحاد بين بانك ها كه در درون صنعت است يا اتحاد بانك با بيمه كه بين صنعت است . -

اتحاد درون يا ميان شركتها  -

اتحاد درون يا بين صنعت -

مشتري -اتحاد تامين كننده  -

اتحاد رقبا  -

و دراينحالت ماهيت آن تغيير نميكند. كيفيت بهتر يا شكلي ديگريعني ارائه يك محصول مشخص با توسعه محصول  -

يعني يك محصول با ويژه گيهاي ديگري عرضه شود مثال اضافه شدن دوربين به موبايل گسترش ويژه گي محصول -

يعني ادغام يك محصول با محصول ديگر مانند دستگاه چند كاره پرينتر ، فاكس ، اسكنر  يكپارچگي محصول -

در بازار  توزيع محصول يعني اتحاد در -

محصول مبناي تصميم گيري در توليد يا كاال -

بصورت موقت از توانمندي ها استفاده شود ، تالش ها يي كه بايد انجام گيرد و نتايجي كه بايد حاصل شود. -

داراي هدف مشخص ، زمان مشخص ، ساختار قراردادي مشخص و نحوه مشاركت مشخص طرفين -

اتحاد بر اساس دانش و اطالعات  -اتحاد بر اساس زمين ، امكانات فيزيكي ، سرمايه ، تجهيزات و نيروي انساني  -

1

2

3

4

1

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

12

2

34

5
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 Stages Alliance Formationمراحل شكل گيري يك اتحاد 

و آن را  تدوين نمايد.  در برنامه ريزي خود اتحاد را بعنوان يك راه حل و استراتژي براي رسيدن به اهداف  بپذيرد كه ميخواهد اتحاد تشكيل دهد اول بايد سازماني -
Strategy Development توسعه استراتژي 

 )دانشي ، تكنولوژي ، توسعه و ورود به يك بازار باشد  (اتحادها  تشخيص اينكه يك سازمان در چه زمينه هايي دچار كمبود است و آن زمينه را بعنوان يك استراتژي انتخاب كند كه ميتواند براساس هركدام از -

ميباشد ، يعني چه كساني ميتوانند براي سازمان جهت اتحاد مناسب باشند. جستجو و ارزيابي براي شركا در مرحله دوم -
Partner Assessmentارزيابي شركا 

رفته باشند . پس سعي بر اين است كه امكانات و برنامه هاي  شركا ارزيابي گردد و درك مناسبي از سازمان در اين مرحله بدنبال همراهاني ميگردد كه داراي توانمندي مورد نظر جهت اتحاد باشند و آنها نيز اتحاد را بعنوان يك ضرورت پذي -
هر كدام از شركا براي انتخاب بدست آيد.

ميرسند توافق گردد .  در حقيقت به يك نكات ضروري در اتحاد به صورت رسمي يا غير رسمي ترسيممشخص ميگردد و  تيم هاي كاري ،و هدف ها براي طرفين كامال مشخص ميگردد  مذاكرات شكل ميگيرد -
Contract Negotiationعقد قرارداد 

 )منابع انساني ، تجهيزات ، دانش  و غيره به اشتراك گذاشته ميشود  (بر اساس توافق انجام شده شروع به كار ميكنند در اين مرحله طرفين تعهدات خود در مقابل منافع و و يژگي هايي كه دارند در اختيار همديگر گذاشته و اتحاد شكل گرفته -
Alliance Operationعملياتي كردن اتحاد 

ارتباطات الزم بين گروه هاي مختلف سازماني شكل گرفته و درجهت رسيدن به هدف اتحاد حمايت ميگردد. -

 )شركت منحل ميشود و يا قرارداد خاتمه مي يابد (و شركا به حالت اول خود برميگردند  در صورتيكه اهداف و منافع محقق شد اتحاد به پايان مي رسد هر اتحادي ميتواند زماني مشخص داشته باشد و -
Alliance Terminationپايان اتحاد 

اگر ضرورت ايجاب كند اتحاد ميتواند به شكل يا هدف يا گروه ديگري ميتاند دوباره تشكيل شود. -

ارند انجام ميگردد در مرحله بعد مذاكره انجام شده و در صورت توافق ازدواج عملياتي ميگردد و در نهايت اتحاد همانند ازدواج ميتواند تعبير شود بايد ابتدا قصد ازدواج داشت و ضرورت آن درك گردد سپس جستجو براي فردي كه با اهداف شخص سازگ -
امكان پايان نيز براي آن متصور است.

اتحاد چه چيزي براي شركت ها يا سازمان ها به ارمغان مي آورد. 
اتحاد ميتواند به سازمان ها كمك كند تا 

. كاال و خدمات جديدي را توليد كنند -1
. به بازارهاي جديدي دست پيدا كنند -2

.افزايش فروش داشته باشند -3
.بتوانند بازارشان را توسعه دهند -4
.به تكنولوژي هاي جديد دست پيدا كنند -5
 افزايش دانش سازماني و تسريع تحقيق و توسعه از طريق به اشتراك گذاري هزينه ها و منابع -6
 بدست آوردن قيمت تمام شده كمتر از طريق خريد بهينه تر -7

هدف از اتحاد چيست؟ -1
چه موفقيت يا برتري از اتحاد مد نظر است؟ -2

آيا اتحاد بهترين شكل رسيدن به هدف است؟ -3
چه منابعي در اتحاد ميخواهد به اشتراك گذاشته شود؟ -4

چه شكلي از اتحاد ميتواند مناسب تر باشد؟ -5

چه ميزان كنترل ميخواهيم بر روي شركا داشته باشيم؟ -6
 بدست آوردن قيمت تمام شده كمتر از طريق خريد بهينه تر -7

ارزيابي از خود قبل از رسيدن به ضرورت اتحاد

در اتحادهاي دانشي ممكن است كه نگراني هايي از دانش به اشتراك گذاشته وجود داشته باشد. و در حقيقت دانش از دست برود. -
The Migration of Knowledgeمهاجرت دانش 

 What Can an Alliance do?
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Impact of IT on Allianceبر روي اتحاد  ITتاثير 

اشكال مختلف اتحاد نيازمند داشتن بستري از فناوري اطالعات است. -
Interorganizational Computing

Electronic Data Interchange (EDI)

Interorganizational Systems (IOS)

Electronical Chanel Support Systems (ECSS)

Electronic Market

محاسبات بين سازماني -

سيستم هاي بين سازماني  -

امكان تبادل الكترونيكي داده  -

استفاده از شبكه هاي پشتيباني مالي  -

شكل گيري بازار الكترونيك  -

امروزه خيلي از شركت هايي كه در وب فعاليت ميكنند با هم اتحاد تشكيل ميدهند كه از جمله اتحادهاي مبتني  -
بر دانش فناوري اطالعات است.

تاريخجه اتحاد بدون مالكيت مشترك

بتاماكس را بنا نهاد. B‐max استاندارد 1976سوني كه رهبري بازار ويدئويي را بعهده داشت در سال  -

توسط خود سوني معرفي شد كه با توجه به اينكه  VHSتكنولوژي ديگري به نام  B‐maxدر مقابل تكنولوژي  -
فروخته شد. JVCداشت به كمپاني  B‐MAXكيفيت بسيار پايين تري نسبت به 

 B‐MAXتوانست با اتحادهاي استراتژيكي كه با مشتريان عمده بازار انجام داد ، تكنولوژي  JVCشركت  -
را عقيم گذاشت و به همين راحتي سوني شكست را پذيرا شد.

Utç
FH

  Effect of IT on Organizationبر روي سازمان ها  ITتاثير 

مدل عمومي تاثير فناوري اطالعات بر روي سه سطح

سطح اجتماعي

سطح سازماني 

براين اگر در سطح سازماني بخواهيم تاثير فناوري اطالعات را با يك رسانه ، ابزار خاص يا فناوري مورد در اين مدل فناوري اطالعات در هر سطحي كه برنامه ريزي شده و به كار گرفته شود ميتواند بر روي سطوح ديگر تاثير خود را بگذارد . بنا -
نظر استفاده كنيم ميتوانيم تاثير فناوري اطالعات را بر روي دو سطح ديگر بصورت غير مستقيم اندازه گيري كنيم.

مورد ارزيابي قرار دهيم ، ميتوانيم اثر آن را بر روي سطوح ديگر بصورت غير مستقيم نيز ارزيابي گردد. اگر در هر سطحي برنامه ريزي شود و فناوري خاصي به طور مستقيم كار گرفته شود عالوه بر اينكه ميتوان در آن سطح اثرفناوري اطالعات را -
زيم.براي ارزيابي اين تاثيرات بايد بدانيم از چه شاخص هاي اثرگذاري ميتوان در هر سطح استفاده نمود. و سپس به يك مدل سازي عمومي ميپردا -

1

2

ناوري اطالعات ، مكانيزم هايي در زمينه طراحي و به كار گيري فناوري اطالعات را بكار گيرند .فناوري اطالعات در جوامع ميتوان بكار گرفته شود و دولتها ميتوانند با سرمايه گذاري در فناوري اطالعات، برقراري قوانيني در زمينه ف -
مانند نقش دولت در زير ساخت ها ، تسهيل واردات ، تامين و به كارگيري فناوري اطالعات

وقتي جامعه را بررسي ميكنيم ميتوانيم به اثرات اجتماعي مختلفي بپردازيم. بطور مثال -
 تاثير فناوري اطالعات از جنبه اقتصادي بر روي جامعه -1
Gross National Product (GNP)      تاثير فناوري اطالعات بر روي توليد ناخالص ملي -2
Gross Domestic Product (GDP)      تاثير فناوري اطالعات بر روي توليد ناخالص داخلي -3

 )راسي ، فرهنگ جامعه عرضه و تقاضا ، اشتغال ، ارتباطات اجتماعي ، منابع انساني ، منابع فيزيكي ، منابع مدني ، منابع فسيلي ، محيط زيست ، مشاركت ، دموك ( تاثير فناوري اطالعات بر روي -4

وقتي سازمان را بررسي ميكنيم ميتوانيم به اثرات سازماني مختلفي بپردازيم. بطور مثال -
زماني ، كنترل در سازمان ، اهداف ، فرهنگ سازماني ، الگوهاي كاري ، شيوه هاي تصميم گيري ، فرآيندهاي كاري سازمان ، سطوح سلسله مراتب ، حيطه كنترل ، مشاغل سا (تاثير فناوري اطالعات برساختار سازماني  -

ختيار ، قدرت و موقعيت ، تغيرات در مجازي..... ، نسبت پرسنل ستاد به صف ، امكانات فيزيكي يك سازمان ، نسبت يقه سقيد به يقه آبي ، واحدهاي پروژه اي ، تمركز قدرت يا ا-مديران ونقش آنها ، شكل سازمان 
به تخصص براي برخي از تصميمات ، اتكاء كمتر مديران عالي بركارشناسان ، تفويض قدرت تصميم گيري به سطوح شرايط احراز شغل و آموزش ، تغيير در شيوه كنترل و نظارت ، اتوماسيون تصميمات عادي ، نياز كمتر 

 )مياني و پايين تر ، پشتيباني از تصميمات پيچيده
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سطح فردي 3

شغل و بيكاري ، كاهش جنبه هاي انساني كار ، تاثير بر استرس افراد :تاثير رواني ، ايمني  كيفيت زندگي كاري افراد ، استقالل فردي ، خود كنترلي ، كار از راه دور ، مشاركت گروه هاي ناتوان جسمي :تاثير جسمي ، نگراني از حذف -
شغل ، فاقد صفات انساني كردن كارافراد ، رضايت شغلي ، محتواي شغلي ، طراحي 

لاثم روطب .  )افراد سازمان يا افراد جامعه (اثرات فناوري اطالعات بر روي افراد -

تهديدهافرصت هااثراتسطحسيستم

مدل عمومي تاثير فناوري اطالعات بر روي سه سطح

براي سنجش تاثير فناوري اطالعات ابتدا  -
بايد ابعاد مختلف تاثير فناوري به 

و هر كدام از  مولفه هاي آن تجزيه شود.
مولفه ها در مدل عمومي ارزيابي گردد . پس 
سيستم بخشي از فناوري است كه مورد نظر 
ميباشد و نياز داريم اثر آن را بر روي سطوح 

ارزيابي كنيم.مختلف 

بايد تاثير فناوري اطالعات و آن بعد خاص  -
سه سطح اجتماعي ، سازماني و را بر هر 
بصورت جداگانه ارزيابي نمائيم. فردي

كه يك  اثرات مثبت و منفيمجموع  -
سيستم در يك سطح مشخص به دنبال خواهد 

داشت. بررسي ميگردد.

ايجاد اثرات مثبت و منفي ابعاد مختلف فناوري اطالعات بر روي سطوح باعث  -
ميشود. فرصت ها و تهديدات

تاثير فتاوري اطالعات اتوماسيون اداري 
بر روي اشتغال  در  شهرداري تهران

غل
مشا

اد 
تعد

ط 
وس
مت

سال

مشاغل يدي

بايد تاثيرات مثبت و منفي بصورت 
جامع تحقيق گردد.

تاثيرات دوگانه

مدل تخصصي تاثير فناوري اطالعات پارسونز  2
ا سازمان بررسي ميكند و استراتژي يا اهدافي كه توسط آن بعد از فناوري اطالعات محقق ميگردد.اين مدلي كامال تخصصي است و مفاهيم راهبردي و استراتزيك را در بر دارد و تاثير فناوري اطالعات را از ابعاد مخلف بر صنعت و موسسه ي -

استراتژي موسسهصنعت

مانند صنعت بانكداري ، بيمه و حمل و نقل. صنايع شامل تامين كنندگان ، سازمان ها يا نهادها و مشتريان  بحث صنعت در مورد مجموعه سازمان ها و نهاد هايي صحبت ميشود كه يك محصولي را توليد ميكنند يا خدماتي را ارائه ميدهند. -
.ميباشد فرآيند -3 بازار -2 توليد يا خدمات -1   )ابعاد  (ميباشد. و شامل سه مولفه

1
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مشاغل فكري
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صنعت 1

توليد يا خدمات -1

بازار -2

فرآيند -3

ماهيت كاال يا خدمات -1

 كانال هاي توزيع -2

 سيكل توليد -3

فيلم و صنعت چاپ، صنعت خودرو امكان ديجيتالي شدن كامل يا شبه ديجيتالي شدن  آن كاال يا خدمات . تغيير از ماهيت فيزيكي به ماهيت الكترونيكي مانند صنعت موسيقي و -

به سمت كانالهاي توزيع ديجيتالي پيش رفتن.مانند كتاب و پول الكترونيكي در بانكها -

شامل فرآيند چند مرحله اي ميباشد. -

فناوري اطالعات ميتواند هر كدام از اين فرآيند را تسهيل و تسريع يا بهروري باالتر را عرضه كند .  -

فناوري اطالعات ميتواند باعث توسعه بازار يك محصول از طريق بازاريابي و بازار سازي بهتر و وارد شدن به بازار هاي جديد فرامرزي -
توسعه بازار -1

اقتصاد توليد -2
فناوري اطالعات ميتواندبر روي عرضه و تقاضا ، بهره وري توليد، كاهش هزينه ها و رشد توليد و عدم كمبود در برخي مباحث تاثير بگذارد. -

فناوري اطالعات ميتواند در گردش اطالعات مانند سفارشات ،انتقال اطالعات و غيره تاثير بگذارد. مانند بستر اينترنت و پرتالها -

رابطه با تامين كنندگان -2

رابطه با مشتريان -3

رقابت با رقبا -1

توليد انبوه -5      آزمون نمونه اوليه -4     اجرا يا ساخت نمونه اوليه -3    طراحي محصول -2     نياز سنجي -1

موسسه 2

اي سازمان ، بازار يا مشتريان بپردازد.رب ينيرفآ شزرا هب دناوتب ات دهديم ماجنا نابيتشپ ياه تيلاعف و هيلوا ياهتيلاعف بلاغ رد ار شدوخ ياه تيلاعف نامزاس هك يا هريجنز : زنجيره ارزش
.گانه زنجيره ارزش ارزيابي نمود 9بنابراين ميتوان تاثير فناوري اطالعات را بر روي هر كدام از فعاليت هاي  -
.ميپردازد چگونگي رقابت يك سازمان در محيط بحث خواهد گرديد. كه بر نيروي رقابتي پورتر 5مدل در ادامه از تاثير فناوري اطالعات بر روي  -

چگونگي اختصاص دادن سهم بازار رقبا به خود     –  (زد. شامل رقابت درون يك صنعت بين سازمان و رقبا  ميگردد. و پورتر متذكر ميشود كه چگونه يك سازمان ميتواند با رقباي خود به رقابت بپردا -
 )چگونگي برتري رقابتي نسبت به رقبا  -چگونگي افزايش سهم بازار نسبت به رقبا     -

طي در يك رقابت با همديگر بسر ميبرند.هر سازماني با سازمان هايي سروكار دارد كه تامين كننده مواد اوليه يا نيازهاي آن سازمان هستند كه اين دو با توجه به بحث شرايط محي -
تامين كننده ميخواهد هزينه بيشتري از سازمان دريافت كند و سازمان نيز ميخواهد با قيمت مناسب كاال يا خدمات را دريافت كند. -

تند.مشتريان در واقع بعنوان كساني كه از كاال يا خدمات يك موسسه استفاده ميكنند همانند تامين كنندگان همواره در يك رقابت با سازمان هس -
نيازهاي خودشان را به سازمان تحميل كنند  -با كيفيت باالتر دريافت كنند      -مشتريان ميخواهند كاال يا خدمات را ارزانتر خريداري نمايند     -
سازمان نيز ميخواهد سلطه خود بر روي مشتريان را افزايش دهد . -

رقباي بالفعل
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تهديد تازه واردين -4

تهديد كاالي جايگزين -5

د. همه سازمان ها اين سه نيرو را در مواجهه با خود دارند ، يعني ميتوانند اين نيرو ها ببينند و اثرات آن را مرد بحث و تحليل قرار دهنرقباي بالفعل : 
وه وارد صحنه ميشونداين نيروها در ابتدا در مواجهه با سازمان  وجود ندارند ، اما اگر سازمان ضعيف شود و نتواند نيازهاي بازار را تامين كند رقباي بالقرقباي بالقوه : 

رقباي بالقوه

در كدام بخشهاي بازار و كدام كاالها يا خدمات مزيت رقابتي وجود دارد و از همين طريق وارد بازار گردند. تازه واردين كساني هستند كه در جامعه يا بازار وجود دارند و داراي پتانسيل هاي مالي و سرمايه گذاري هستند و مترصد هستند تا ببينند -
در عكس العمل با تازه واردين سازمان ها بايد مانع ايجاد كنند تا نيرو هاي بالقوه نتوانند وارد شوند. -

آن را توليد ميكنند. يعني اگر سازماني كه دارد يك كااليي را توليد ميكند ، همواره يك كاالي جايگزيني در بازار ميتواند وجود داشته باشد كه ديگران دارند -
اما اگر سازماني نتواند نياز بازار را تامين كند كاالي جايگزين از ديدگاه مشتريان در اولويت قرار ميگيرد. )ميتواند در يك يا چند صنعت باشد (در حالت عادي بين سازمان و شركتي كه كاالي جايگزين دارند رقابتي وجود ندارد  -

بيايد مشتريان به كاالي ديگري مثال نان يا سيب زميني روي خواهند آورد. بطور مثال : در حالت عادي ممكن است نياز يك شخص خريدبرنج باشد و اگر موسسه عرضه كننده مثال قيمت را باال برد يا كيفيت محصول پايين -

 )ممكن است نياز به توليد بيشتر و يا كيفيت باالتر و يا كاهش قيمت باشد  (سازمان ها بايد كاري كنند تا كاالهاي جايگزين امكان ورود به بازار را نداشته باشند.  -

 در ارتباط با رقبا ، تامين كنندگان و مشتريان رابطه اي برتر تعريف نمايد  -1 بايد بتواندابزار فناوري اطالعات نيروي رقابتي ذكر شده پورتر برتري رقابتي پيدا كنند . و دراينجاست كه  5سازمان ها بايد كاري كنند تا نسبت به  -
. تهديد تازه واردين  و كاالي جايگزين را كم نمايد -3 قدرت چانه زني سازمان را نسبت به تامين كنندگان باالتر برد -2

ريت زنجيره ارزش به هزينه تمام شده پايينتر دست يابد بطور مثال : استفاده از ابزار تبليغات نوين ، استفاده از فناوري اطالعات در توليد يا خدمات براي بدست آوردن كيفيت باالتر ، با مدي

استراتژي  3

در  فناوري اطالعات بايد بتواند باعث تسريع يك استراتژي يا ايجاد استراتژي هاي جديدو  )استراتژي روش رسيدن به هدف را براي ما مشخص ميكند (هر سازماني براي رسيدن به اهداف خود استراتژي هايي را دنبال خواهد كرد .  -
سازمان شود.

Cost Leadership رهبري هزينه -1

استراتژي هاي پورتر

معروف هستند و به عقيده پورتر يك سازمان براي رقابت بايد بتواند از طريق انتخاب يكي از سه استراتژي با ديگران به رقابت بپردازد.پورتر  Genericاستراتژي هاي به  سه استراتژي اول -

)صرفه جويي در هزينه بدون افت كيفيت  (ر باشد. يك سازمان ميتواند از طريق كنترل هزينه ها در فعاليت هاي خودش كااليي را توليد كند كه نسبت به كالي رقبا از قيمت پايينتري برخوردا -

جايگزيني ماشين به جاي انسان  -
كم شدن اليه هاي سازماني و كاهش هزينه پرسنلي -

كم شدن كارهاي دفتري با بكارگيري سيستم اتوماسيون اداري  -

در توليد و به حداقل رساندن انبارها   JIT (Just in time)به كارگيري  -

مزاياي به كارگيري فناوري اطالعات 
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Differentiation تمايز -2

Focus تمركز -3

)و غيره  ويژه گي بيشتر در كاال يا خدمات مانند كيفيت ، خدمات اضافه تر مانند تحويل رايگان ، نصب رايگان (يك سازمان ميتواند كااليي را توليد كند كه متمايز از ديگران است .  -

يك سازمان ميتواند روي بازار خاصي يا گروهي از بازار متمركز ميشود  -

رشد -4
يك سازمان ميتواند ابعاد كاركردي خود از قبيل توليد ، امكانات و غيره را رشد ميدهد و به كسب و كار خود توسعه مي بخشد. -

اتحاد -5
يك سازمان ميتواند با اتحاد با ديگر شركت ها پاسخگوي بازار يا نيازهاي مشتريان باشد. -

نوع آوري -6
يك سازمان ميتواند با توليد و خدمات جديدكسب مزيت رقابتي نمايد. -

يكپارچگي -7

كسب مزيت رقابتي مي نمايد.  )مشتري و تامين كننده(يا يكپارچگي عمودي  )اتحاد با رقبا  (يك سازمان ميتواند با يكپارچگي افقي  -

استراتژي هاي پورتر

به دست آوري بازار و خدمات الكترونيك -
باال رفتن كيفيت در توليد -

مزاياي به كارگيري فناوري اطالعات 

بازاريابي و بخش بندي بازار در تبليغات و توليد و ارائه خدمات -

مزاياي به كارگيري فناوري اطالعات 

باال بردن عرضه و تقاضا براي يك محصول يا خدمات و كمك به رشد فيزيكي و مجازي سازمان -

مزاياي به كارگيري فناوري اطالعات 

كار آفريني از طريق فناوري اطالعات فناوري اطالعات

مزاياي به كارگيري فناوري اطالعات 
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