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 :چکیده  

های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در عرصه ای است که بروز آن در عصر حاضر موجب تغییر و تحوالت بسیاری در زمینهجهانی شدن پدیده

بت درسطح بین المللی اقتصاد است. زیرا ا ست. یکی از مهمترین پیامدهای جهانی شدن، افزایش رقاالمللی شده و کشورهای بسیاری را به چالش کشاندهبین

یدن در این شرایط، همواره با کاهش هزینه های حمل ونقل، رشد حیرت انگیز فناوری اطالعات و گسترش روزافزون تجارت الکترونیک و به حداقل رس

یش خواهدیافت. در این میان می توان گفت مهمترین محدودیتهای جغرافیایی و رشد رقابت مواجه خواهیم بود که درنتیجه کارایی اقتصاد بین المللی افزا

هستند که مبین پیامد جهانی شدن بر اقتصاد کشورها رشد تجارت الکترونیک است. که عناصر آن بازار الکترونیک، تبادل الکترونیک داده و تجارت اینترنتی 

است. بنابراین، برای باقی ماندن مدیران در عرصه رقابتهای اقتصادی باید  ارتباط تنگاتنگ بین فناوری اطالعات و ارتباطات با فرایندهای بازار ومدیریت

ترونیک برای ابزارهای مختلف اطالعاتی و ارتباطی با دیدی روشن و طبق نیازهای سازمان تامین و راه اندازی شوند. درنهایت آنچه در راستای تجارت الک

ناوری اطالعات و ارتباطات در ساختار سازمانی توأم با شناخت کافی و نگرش مثبت مدیران به مدیران دارای اهمیت است بسترسازی مطلوب برای توسعه ف

ای است که بروز آن در عصر حاضر موجب تغییر و تحوالت بسیاری در ضرورتهای حضور این پدیده در روند فعالیتهای سازمان است. جهانی شدن پدیده

شک است. به طوری که بیالمللی شده و کشورهای بسیاری را به چالش کشاندهسیاسی در عرصه بین های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وزمینه

 شود؛ کهادعا می تجویز شده و چنین جهان اقتصادی بیماریهای برای مهمترین و بارزترین وجه تمایز اقتصاد امروز و دیروز جهانی شدن است. جهانی شدن

 .است جهانی سعادت به رسیدن مداخله، تنها راه و دیگر شکلهای دولت دخالت بدون کار، کاال و اطالعات آزاد سرمایه، نیروی جریان

 ؟ تجارت الکترونیک مدیریت نوین در عرصه جهانیفرایند  مفهوم

 ؟ کدامند تجارت الکترونیک مدیریت نوین در عرصه جهانیفرایند  انواع یا ها گونه

 ؟ چیست تجارت الکترونیک نوین در عرصه جهانیمدیریت  فرایند اهمیت

 ؟ کدامند تجارت الکترونیک مدیریت نوین در عرصه جهانیفرایند  استراتژی

 

 

 : واژگان کلیدی

 

  جهانی شدن ، تجارت الکترونیک ، مدیریت نوین و توسعه پایدار، چالش های مدیریت دیجیتال در عصر ارتباطات حاضر
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 : تجارت الکترونیک وین در عرصه جهانیمدیریت نفرایند  تعریف

یعنی درهم ادغام  جهانی شدن عنوان گردیده است. گروهی از آن به عنوان یک مفهوم عام امروزه تعاریف متفاوتی از مفهوم و واژه

گ در چارچوب گذاری مستقیم و جابه جایی و انتقال سرمایه، نیروی کار و فرهنهای تجارت، سرمایهشدن بازارهای جهان در زمینه

عنوان پیروزی کنند. گروه دیگری از آن بهداری آزاد بازار و نهایتاً سر فرود آوردن در برابر قدرتهای جهانی بازار یاد مینظام سرمایه

ای ای که کشورهگونهقید و شرط در سطح جهان بهعنوان وجود رقابتی بیبرند. و گروهی از آن بهداری در جهان نام مینظام سرمایه

  اند.کند یاد کردهغنی را ثروتمندتر و کشورهای فقیر را فقیرتر می

  اند.داری برای همه انسانها نام بردهعنوان عصر تحول عمیق سرمایهگروهی هم از آن به

فهوم با این همه باید عنوان کرد که جهانی شدن از نظر تمامی این گروهها، حول محور یک مفهوم است و آن این است که این م

معنای بیانگر یک روند مستمر و مداوم پیرامون رقابت میان قدرتهای بزرگ، نوآوری، تکنولوژیک، جهانی شدن تولید و مبادله و به

  نوگرایی )مدرنیسم( است.

صحنه  اما به هر حال باید گفت: آنچه از نظر مفاهیم تئوریک به این پدیده اطالق گردیده است، با آن چیزی که امروزه با آن در

عنوان، به است، از جهانی شدن بهالمللی مواجه هستیم تفاوتهای بسیار دارد، همان طور که در ادبیات موضوع طرح گردیدهبین

های دیگران یاد گردیده است. اما روند استقبال یک جهان رفتن، آشنا شدن با فرهنگهای دیگر و احترام گذاشتن به آرا و نظریه

ی امروز در قالب یک بازاندیشی و نظام جدید تعریف می شود. مفهومی تحت عنوان جهانگرایی است که تحول جدیدی که در دنیا

ها است. در علم معانی بیان، جهانی شدن فرایند کوتاه به معنای نفی دیگران و نفوذ در فرهنگهای دیگر در محل برخورد ایدئولوژی

 )۰۲۲۲ریزیوی،  (جهانی است. کردن فاصله ها ،تغییر در تجارب زمانی و ارائه ماهیت

مبادالت  این تحول در ابعاد مختلفی در جهان امروز ایجاد گردیده است. در بعد اقتصادی شامل گسترش و یکپارچگی بازارهای مالی

های بزرگ المللی نظیر اکو، نفتا، آس آن، اتحادیه پولی کشورهای اروپایی )یورو(، ادغام شرکتتجاری، ایجاد سازمانهای اقتصادی بین

خواه و اقتدارگرایانه گرایش به دموکراسی و تکثر دایملر(، در بعد سیاسی؛ این تحول با سقوط نظامهای تمامیت -تولیدی )کرایسلر

)پلورالیسم( سیاسی و احترام به حقوق بشر، بوده است، و در بعد فرهنگی؛ گرایش به سوی ایجاد فرهنگ جهانی با ارزش و 

نقاط جهان ای و اینترنت در اقصیهای ماهوارهحد و مرز شبکهت در بعد ارتباطات شامل گسترش بیمعیارهای خاص و درنهای

  است.

شدن اقتصاد آثار و پیامدهای متفاوتی را در بررسی آثار و پیامدهای جهانی شدن بر اقتصاد باید براین نکته توجه داشت که؛ جهانی

تر، عالوه بر تأثیر عمومی جهانی شدن بر و در حال توسعه داراست. به عبارت ساده برای کشورهای مختلف جهان اعم از توسعه یافته

 ای متناسب با ساختار اقتصادی آنان را در بر دارد.های ساختاری هر یک از گروهها، کشورها پیامد ویژهاقتصاد متناسب با ویژگی
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 ؟ کدامند ونیکتجارت الکتر مدیریت نوین در عرصه جهانیفرایند  انواع یا ها گونه

بهره گیری از فناوری ارتباطات و اطالعات در زمینه های تجاری و بازرگانی  در دهه های اخیر سازمانها با شتاب فراوانی به سوی

  :درواقع می توان علل ورود به تجارت الکترونیک را برای سازمانها چنین برشمرد .رفته اند

 هزینه سربار باال  

 الهزینه های عملیاتی با  

 رقابتی عدم به کارگیری فناوری  

 پاسخ ندادن به موقع به مشتریان 

پیچیده  چهره به چهره بین دو طرف صورت می گرفت. اما در طول قرنها و دهه ها تجارت روندی در گذشته تجارت نوعا به صورت

صورت نمی گیرد، بلکه از طریق تلفن  به چهره به خود گرفت. در حال حاضر، درصد باالیی از معامالت تجاری دیگر به صورت چهره

پالستیکی انجام می شود. پول سنتی نوعا موردحمایت دولت فدرال بوده و اغلب به  یا پست الکترونیک و با تبادل پولهای جدید

ی و چک ها، کارت های اعتبار : کاغذی عرصه می شود، اما در قرن اخیر اشکال دیگری از پول به وجود آمده که عبارتند از شکل

  . دیگر اشکال سفارش پول

رایانه ای. ما  توان بدینگونه نیز تعریف کرد: خریدوفروش اطالعات، محصوالت وخدمات از طریق شبکه های تجارت الکترونیک را می

از کلیه اشکال معامالت تجاری از طریق ساختارهای  این تعریف را تسری داده ومسائل زیر را نیز در آن می گنجانیم: حمایت

 )۳۱۳۱بازار الکترونیک، تبادل الکترونیک داده و تجارت اینترنتی )صرافی زاده،  :یجیتال و عناصر آن عبارتند ازد

آورند تطابق دارد. به عنوان مثال، شرکت  این تعریف با کاربرد گسترده تری که برخی شرکتها از تجارت الکترونیک به عمل می

 جهیزات رایانه ای پیشرفته، از حضور خود در وب به عنوان راهی برای تامین اطالعاتت سیلیکون گرافیک، یکی از سازندگان جهانی

هاست.( این شرکت همچنین از وب به  قیمت مورد نیاز مشتریان خود سود می برد. )منظور دستیابی به بروشور تولیدات و فهرست

فروش(، به عنوان مجرای فروش )یعنی سفارش اینترنتی تماس مشتریان با دفاتر  عنوان ابزاربازاریابی )یعنی فراهم آوردن امکان

افزاری و پاسخ به سواالت  نرم افزاری( و به عنوان خط درجه یک پشتیبانی )یعنی تامین بسته های رفع اشکال نرم تولیدات

مالی از طریق اینترنت  می شود. این بانک امکان نقل و انتقال اطالعات متداول( استفاده می کند. مثال دیگر به بانک آمریکا مربوط

به کار ببریم،  "life – cycle" فروشنده به مسئله بنگریم ویک مدل چرخه زندگی –است. اگر از دیدگاه خریدار  را فراهم آورده

  .تجاری به کار ببریم می توانیم تجارت الکترونیک را در تمامی مراحل نقل و انتقال
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میالدی( ارایه شدند. در این دوره استفاده از )  ۰۲بار در اوایل دهه  الکترونیک اولینتجارت الکترونیک و به تبع ، مدل های تجارت 

گاهی شرکتهای بزرگ  الکترونیک بسیار گران بود و عموم کاربران آن را ، شرکتهای بزرگ مالی و بانک ها و مدل های تجارت

  .صنعتی تشکیل می دادند

گذاریهای سنگین برای تهیه بستر موردنیاز آن الزم بود.  ود. به عالوه نیاز به سرمایهکاربرد تجارت الکترونیک در این دوره دشوار ب

  .موسسات مالی و شرکتهای بزرگ محدود می شد لذا محدوده کاربرد آن به

ابزارهای  ازالکترونیک ایجاد شد که تعمیمی ازمدل نقل و انتقاالت مالی و بانکی با استفاده  در مرحله بعد استاندارد تبادل اطالعات

استفاده و بهره برداری در سایر انواع مبادالت تجاری را نیز  نوپای اطالعاتی، بود. با این تفاوت که تبادل اطالعات الکترونیک، امکان

  .دارا بود

د از محدوده موسسات بزرگ مالی به ابعا تبادل اطالعات الکترونیک باعث شد تا دامنه کاربرد مدل های تجارت الکترونیک ،

  .وسیعتری گسترش بیابد

  .مورداستفاده قرار گرفتند الکترونیک در این دوره برای فعالیتهایی نظیر رزرو بلیت هواپیما و معامالت سهام مدل های تجارت

اساس تبادل اطالعات الکترونیک نیز سنگین و هزینه بر بود. نیاز به  با وجود این، پیاده سازی مدل های تجارت الکترونیک بر

بودند که می توانستند به  بسیار، برای آموزش پرسنل و تهیه بسترهای الزم وجود داشت. لذا تنها شرکتهای بزرگ مایه گذاریسر

  .ایجاد مدل هایی بر اساس آن بپردازند

یار زیادی دانشگاهی و نظامی خارج شد و کاربران بس ، اینترنت گسترش بسیاری پیدا کرد و به تدریج از حیطه ۰۲در نیمه اول دهه 

 گسترش وب سایت جهانی، استانداردها و پروتکل های مربوطه از یک طرف باعث جذب هر چه .در بین همه افراد جامعه پیدا کرد

عمومی کرد و از طرف دیگر این امکان را برای  بیشتر کاربران به اینترنت شد و استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات در این زمینه را

  .گونه ای آسان و کم هزینه ، به انجام فرایند اطالع رسانی بپردازند سات به وجود آورد که بهشرکتها و موس

گرفتند. تجارت الکترونیک به تدریج رونق گرفت  مدل های تجارت الکترونیک متنوعی در این دوره ایجاد شده و مورد استفاده قرار

  .ی دنیای تجارت ، مطرح شدنددسته ای از مدل ها و مدل های تجارت الکترونیک به عنوان

این  تجارت الکترونیک و رشد کاربران این بسترها از دالیل رشد سریع تجارت الکترونیک در ایجاد بسترهای مناسب و ارزان برای

  .های تجارت الکترونیک بود رقابتی بین شرکتها نیز از دیگر دالیل توجه شرکتها به مدل دوره بود. رشد فشارهای
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الکترونیک ساده و اولیه بودند. به عبارت دیگر، استفاده از تجارت الکترونیک  رح شده در این زمان ، مدل های تجارتمدل های مط

شرکتها که مانع سرمایه گذاری  ترین سطح آن انجام می شد. مشکالت فنی و نقایص موجود به عالوه ناآشنایی کاربران و در ساده

اولیه تجارت الکترونیک مورد استفاده قرار گیرند. این مدل ها معموال فقط  ره تنها مدل هایآنها می شد، باعث گردید تا در این دو

  .رسانی به مشتریان خود در مورد شرکت و محصوالت آن محدود می شدند به اطالع

 

 

 ؟ چیست تجارت الکترونیک مدیریت نوین در عرصه جهانیاهمیت فرایند 

از طرف دیگر مسایل فنی  .ران و شرکتها از مزایای مدل های تجارت الکترونیک افزایش یافتگذر زمان ، شناخت کارب به تدریج و با

نتیجه این مسایل، به تدریج مدل های تجارت الکترونیک تکامل یافته و  و فناوری مورد استفاده نیز به مرور ارتقا پیدا کردند. در

 .ر گرفتندپیچیده تری، ایجاد شده و مورد استفاده قرا مدل های جدید و

نوآوریها و ارتقای فناوری اطالعاتی به عنوان بستر مدل  میالدی( کاربران و شرکتها به صورت روزافزونی با)  ۰۲در نیمه دوم دهه 

تجارت  شدند. در این دوره یکی از مهمترین تحوالت در اینترنت، به عنوان یکی از بسترهای های تجارت الکترونیک روبه رو

وجود قابلیت پردازش امکانات زیادی را برای  .این تحول افزوده شدن قابلیت پردازش به مسایل اطالعاتی بود الکترونیک،رخ داد.

مدل های تجارت الکترونیک و افزایش کارآیی این مدل ها گردید. در این دوره مدل  تجارت الکترونیک ایجاد کرد و باعث گسترش

 .کرد توسط این مدل ها به صورت نمایی رشد پیداتجارت الکترونیک و حجم مبادالت انجام شده  های

پا به عرصه  ۰۲اند، در نیمه دوم دهه  عموم شرکتهای بزرگ و موفق که موفقیت خود را مدیون مدل های تجارت الکترونیکی بوده

  .وجود نهاده اند

کل گرفته بودند و در دسته موسسه کننده نهایی ش میالدی عموم مدل های تجارت الکترونیک با تاکید بر مصرف ۰۲تا اواخر دهه 

قرار می گرفتند. ولی به تدریج و با مهیا شدن فرصتها و امکان استفاده  (BUSINESS TO CONSUMER) برای مشتری

سرمایه گذاری در مدل هایی  بزرگ نیز استفاده از مدل های تجارت الکترونیک را مناسب و سودآور یافتند. لذا به جدی، شرکتهای

 BUSINESS) یاری می رسانند و در دسته موسسه برای موسسه ه به استفاده از این بستر در ارتباط بین شرکتهاپرداختند ک

TO BUSINESS) از این دوره به بعد مدل های موسسه برای موسسه به لحاظ حجم مبادالت بر مدل های  .قرار می گیرند

  .برای مشتری پیشی گرفتند موسسه
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  :مدیریت مشتریان نقش مهمی دارند، زیرا ک در اتخاذ استراتژی های جدیدسیستم های تجارت الکترونی

  با هم مرتبط می سازند؛ خریداران و فروشندگان را به طور مستقیم •

  کنند؛ ازتبادل کامل اطالعات دیجیتال بین دوطرف پشتیبانی می

  در زمان صرفه جویی ومحدودیتها را رفع می کند؛ •

  .مشتریان منطبق شود بین دوطرف پشتیبانی می کند و بنابراین، می تواند به طور پویا با رفتار تعاملی از فعالیتهای •

راتایید کرده اند . آنان پیش بینی کرده اند که در سالهای اولیه قرن  با پیشگوییهای خود این مسئله« مکنزی»متخصصانی مانند 

  .میلیارد دالر پیدا خواهد کرد ۵تا  ۴بدون خروج از خانه ارزشی به میزان  بیست ویکم، خرید

کرد. مدعای آنان این بود  رامنتشر ۳۰۰۱یک شرکت مشاوره ای نتایج تحقیقات خوددر مورد نزول صنعت اینترنت در سال  اخیرا

با  گذاری کرده اند. همزمانتجاری داشته باشند، شروع به سرمایه که بسیاری از شرکت ها بدون آنکه ابتدا یک استراتژی مشخص

برای تداوم حضور  حضور اینترنتی در عرصه تجارت، شرکتها وب را ترک خواهند گفت. زیرا آنان نمی توانند افزایش هزینه های

درست است و باید قبل از سرمایه گذاری یک استراتژی  خود در وب دلیل موجهی بیابند. مامعتقدیم که نتایج این پژوهش تا حدی

 استراتژی آن است که بخش مربوط به ارزش این گونه تحلیلها را بفهمیم. درواقع فناوری اینمشخص شکل بگیرد. نکته کلیدی 

کاربردی ترین ابزارهای مورد استفاده در  های مورد استفاده در تجارت الکترونیک محدود به اینترنت و وب نیست. این دو مطمئنا از

لب در مثالهای ما مورد استفاده هستند، اما این وضعیت با وجود می روند و اغ سیستم های تجارت الکترونیک مشتریان به شمار

تغییر خواهد کرد. به همین ترتیب،  هوشمند و داده های رسانه ای )متن، صدا، تصویر، ویدئو و....( مرتبط با یک شبکه آزاد ابزارهای

  .به کار ما می آیندعنوان مجاری تجارت الکترونیک  کیوسک های رسانه ای و تلویزیون های تعاملی نیز به

مجرای توزیع نمی تواند با دیگرمجاری بازاریابی  اگرتجارت الکترونیک را تنها به فروش مستقیم محدود کنیم. اینترنت به عنوان یک

وجود  ازطریق فروش مستقیم قطعا اولین راه کاستن از فایده تجارت الکترونیک است. با این مستقیم رقابت کند. پول در آوردن

  .ای فراوان دیگری نیز برای این کار وجود داردراهه

  .مربوط به ارزش تجاری تجارت الکترونیک را بیان می کند جدول زیر مولفه های

سازمان و  بهبودبخشی، دگرگونی و بازتعریف سازمان نشانگرمیزان تحول درمدل جهانی تجارت یک سه مقوله پیش گفته یعنی
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مستلزم خالقیت و کار بیشتر و نیز خطر پذیری  تجارت است. دگرگون ساختن یک سازمان تاثیراین تحول بر حسب نتیجه آن بر

  .است. قطعا موفقیتهای حاصله متناسب با مرارتهای بیشتری است که ما تحمل می کنیم بیشتر و صرف زمان به گونه ای متفاوت

مجرای فروش ( عمال به باز تعریف هسته اصلی  الباید توجه داشت که در برخی موارد بهبود یک جزء از تجارت ) به عنوان مث

 که ما پیشنهاد دادیم باید منعطف، مرتبط با یکدیگر و متداخل باشند. درادامه برخی تجارت منجر می شود. بنابراین، مقوله هایی

  .مولفه ها برای ارزش دهی به تجارت ذکر می شود

  .کند ری ارتباط مستقیم، می تواند درارتقای خدمات و محصوالت کمکالکترونیک ازطریق برقرا ارتقای محصوالت: تجارت -الف 

این کاراز طریق جزوات الکترونیک اینترنتی یا  .اولین فایده تجارت الکترونیک ارائه اطالعاتی در مورد محصول به مشتریان است

امکان دسترسی به حداکثر تعداد  مجرای بازاریابی جدید است که موجب می شود تا راهنماهای خرید صورت می گیرد. این یک

محصول عبارت است از:  فراهم آید. مزایای تجارت الکترونیک به عنوان یکی از راههای عرضه اطالعات مربوط به مشتریان

البته این درصورتی است که مشتری برای دسترسی به این  ساعت شبانه روز و در کلیه مکانها، ۰۴دردسترس بودن در طول 

ارتباطی  مانند رایانه شخصی، مودم و خدمات اینترنتی برخوردار باشد. مزیت دیگر یک وسیله ر ساختهای مناسباطالعات از زی

برای تبلیغ محصوالت به صورت اینترنتی وجود  الکترونیک، تعاملی بودن و تطبیق سفارشات با درخواستهاست. راههای مختلفی

تغییر محتوای آن برحسب این تقاضای ساده سازی یا پیچیده سازی انجام  مشتری یا دارد. می توان این کار را بر حسب تقاضای

اعضای یک باشگاه( و مجاز  روش دیگر نمایش تعدادی ازمحصوالت به یک مشتری خاص، تغییر قیمت )مثال کاهش آن برای .داد

  . دانستن کارکردهای جدید در برخی موارد است

برای کاربرهای گوناگون )کودکان، نوجوانان یا  تواند رابطه ای گرافیکی مختلفی را به عنوان مثال یک بازار بزرگ الکترونیک می

  .که این رابطها متناسب با نیازهای هر یک ازاین گروههای سنی باشد زنان خانه دار( طراحی کند، به گونه ای

جوانان موسیقی و برای زنان  زی، برایدرهر صفحه ظاهر می شود نیزمی تواند مختلف باشد و برای کودکان اسباب با تبلیغاتی که

 روندهای بازاریابی مانند بازاریابی جزئی یا بازاریابی نفر به نفر است. در این نوع خانه دار از جواهرات استفاده شود. این کار مطابق با

دین شکل هدف قرار می و هر مشتری ب از بازاریابی بر مبنای نیازها و خواسته های هر شخص برای او پیام خاصی ارسال می شود

  .گیرد
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نیز در آن روز به روز کوچکتر می شود. و  در دنیایی که تمایز قایل شدن بین محصوالت روز به روزسخت ترمی شود، چرخه حیات

های ارتقابخش جدید و ارتقای نامهای الکترونیک فرصت مناسبی برای عرضه استراتژی از آنجا که مشتریان وقت کمی دارند، تجارت

  .محصوالت است در اختیار ما می نهد. درهمین راستا، کیفیت تبلیغات مهمترین ارزش برای ارتقای اریتج

مستقیم به مشتریان و جهت گیری دو سویه خود در  مجرای جدید فروش: سیستم های تجارت الکترونیک به علت دسترسی -ب 

  .محصوالت محسوب می شود تبادل اطالعات مجرای فروش جدید برای

مجاری فروش در نظر بگیریم، دو نوع از محصوالت اهمیت ویژه اول  گرتجارت الکترونیک و به ویژه وب سایت جهانی را به عنوانا

این مورد برخی نرم افزارهای رایانه ای است.  کاالهای فیزیکی که گاهی درفروشگاههای متعارف نیز به فروش می رسند. مثال

از طریق ابزارهای  دوم محصوالتی که می توان آنها را ، را به صورت اینترنتی سفارش داد آنها چنین محصوالتی را می توان آگهی یا

  .نرم افزارها تجارت الکترونیک نیزعرضه کرد. این محصوالت عبارتند ازاطالعات یا

که در آن تمامی انواع خرید اینترنتی است  برای نوع اول این محصوالت به اصطالح کاتالوگ های الکترونیک مانند شبکه ، مثال

رود. این کاتالوگ ها اطالعاتی را در مورد محصوالت ارائه می کنند. از سفارش و  کاالهای رایانه ای و الکترونیک به فروش می

پردازد. د ربخش دوم  اینترنتی حمایت می کنند و گاهی اوقات به صورت اینترنتی به عرضه خدمات پس از فروش می پرداخت

برای واگذاری اطالعات مبدل می شود. مثال یک روزنامه الکترونیک  عاتی( ابزار تجارت الکترونیک عمال به وسیله ای)محصوالت اطال

نسخه کاغذی  نمی کند و می توان آن را به صورت کامال دیجیتالی عرضه کرد. در برخی موارد درعمل هیچ دیگراز کاغذ استفاده

بسته نرم  ۱۲۲شرکتهای فروشنده نرم افزار بیش از رها نیز در حا ل حاضر یکی ازازیک سرویس وجود ندارد. در مورد نرم افزا

  .صورت دیجیتال قابل عرضه است وچند دقیقه پس ازخرید تحویل مشتری می شود رساند که بهافزاری را به فروش می

ظهوراست. به عنوان مثال،  رحالبا گسترش فروش آگاهانه محصوالت، مقوله بندیهای جدیدی درعرضه محصوالت د .ای می یابند 

  .روش آخر به اشکال جدیدی از محصوالت مربوط می شوند اگر چهار روش در آمد زایی از طریق وب را در نظربگیریم، دو

 

 ؟ کدامند تجارت الکترونیک مدیریت نوین در عرصه جهانیفرایند  استراتژی
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  مثال، فروش محصوالت(؛ روش مستقیم )به عنوان 

  توی )به عنوان مثال، فروش اطالعات(؛فروش مح  

جلب نظر سایرین و فروش این اطالعات  دادن )به عنوان نمونه عرضه رایگان اطالعاتی مانند اخبار یا دفاتر راهنما به منظور آگهی  

  به آگهی دهندگان(؛

اینترنتی بلیت  یک کار مانند فروش دادن )به عنوان مثال درنظر گرفتن حق الزحمه ای خاص برای انجام انجام معامالت و لینک 

های شرکتهای مختلف انجام  روشی که در بخش آگهی هواپیما، یا دریافت هزینه لینک دادن به یک عرضه کننده خدمات، مشابه

  .می شود

ل و کاربرد عمومی مشترک مانند اینترنت و انتقا  صرفه جویی مستقیم: تجارت الکترونیک می تواند با استفاده از یک ساختار -ج 

  .ارائه اطالعات مذکور به مشتریان را کاهش دهد مجدد اطالعات به صورت دیجیتال، هزینه

می  ها در اختیار مامربوط به فرصتی است که استفاده از این روش برای صرفه جویی در هزینه مولفه سوم ارزش تجارت الکترونیک

هزینه های مربوط به  -ساختارهای فیزیکی در مقایسه با -د اینترنتنهد. با استفاده از یک زیر ساخت دیجیتال مشترک مانن

  .یابدبه شکل حیرت انگیزی کاهش می بازاریابی، توزیع و ارائه خدمات پس از فروش

دیجیتال انجام شود، هزینه های اشخاص/ تلفن/ پست و چاپ قطعا کاهش خواهد یافت.  اگر انتقال اطالعات، به صورت خودکار و

مشتریان معموال ازهزینه تولید  ن مسئله بویژه دربخش خدمات مشهود است. د راین بخش هزینه خدمات پس از فروش بهای تاثیر

الکترونیک به خاطر سرنوشت آتی خود موجب کاهش چرخه  محصوالت بیشتر می شود. آنچه مسلم است سیستم های تجارت

  .اطالعات می شوند زمانی تولید وعرضه خدمات و

دریافت محصول به فاصله کوتاهی پس از تولید آن ازاهمیت فراوانی  ازارها یا در مورد برخی محصوالت توانایی توزیع یادر برخی ب

  .برخوردار است

از وب و یا پست الکترونیک به توزیع  این مسئله بویژه درمورد توزیع اطالعات نیزصادق است که شرکتهای بزرگ با استفاده

ازاین کار کسب اطمینان در مورد حصول به موقع اطالعات ازسوی تصمیم  اگون می پردازد. هدفاطالعات درصدها حوزه گون

 .درشرکتهای بزرگ است گیرندگان

 : تجارت الکترونیک مدیریت و

 ایبیش از هر زمان دیگری نیازمند به ابزارهای اطالعاتی و ارتباطی در عرصه رقابته با توجه به آنچه بیان گردید مدیران سازمانها

چالش ( ۱، ۰۲۲۲اطالعات است. )لوکاس،  تجاری هستند، زیرا کاهش برتری رقابتی یکی از مهمترین عواقب ناهماهنگی با فناوری

پدیده فناوری اطالعات و ارتباطات رنگ و جلوه ای دیگر گرفته است مهمترین و  جهانی ایجاد شده در عرصه مدیریت که با ظهور
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« اطالعات»قرن حاضر را  بشر در طول چند قرن اخیر است تا جایی که مهمترین کاالی تجاریگذارترین دست یافته  شاید اثر

 .معرفی کرده اند

زندگی عادی مردم و نفوذ و توسعه ابزارهای  تاثیر مستقیم و غیر مستقیم فناوری اطالعات و ارتباطات در کلیه ساختار ها و سطوح

است.  ، موثرترین عامل در راه توسعه تکنولوژیک و به تَبع آن اطالعاتی بشر بودهفعالیتها این پدیده عصر جدید در پیچیده ترین

نگرشی عمیق برابزارهای این پدیده جهان  ظرفیتهای بالقوه فناوری اطالعات و ارتباطات مدیران پیشرو را مجاب می کند تا با

 دگاه سعی می شود تا با نگاهی گسترده زمینه های بسترمَنصه ظهور برسانند. با این دی شمول قابلیتهای بالقوه سازمان خود را به

برون سازمانی مورد بررسی و تحلیل قرار  سازی فناوری اطالعات و ارتباطات و کارکردهای آن در تحوالت درون سازمانی و ارتباطات

  .گیرد

در واقع مدیران برای ایجاد ارتباطات  تسهیل می کند. مدیران پیشرو همیشه به دنبال فناوریهایی هستند که جریان کار را تسریع و

 سازمان همچنین ساده کردن جریان امور برای جمع آوری و راهبرد مناسب اطالعات مرتبط با موثر مابین سطوح طولی و عرضی

 ظرفیتهای تکمیلی هستند. استفاده از حوزه فعالیت سازمان خود، ناگزیر از شناخت ظرفیتهای موجود سازمان خود و نیاز سنجی

سازمان برای پیشتازی در مقابل رقبا امری ضروری و اساسی است. فناوریهای  قدرت اثر فناوری اطالعات و ارتباطات در هدایت

  .انجام می رسانند اطالعاتی بسیاری از عملیات مربوط به سازمان مانند سیستم ها و جریان اتوماسیون را به ارتباطی و

خالقیتهای مدیران پیشرو می شود. با این نگرش  و ارتباطات موجب تقویت تواناییها و بدون شک باید گفت که فناوری اطالعات

 ارتباطی و اطالعاتی را به ساختار سازمان خود تزریق شدند می توانند به جای سخت یک مدیر و کارمندان او وقتی ابزارهای

غیر متمرکز را تجربه کند. با توجه به  ارت و مدیریتکارکردن سریعترو با دقت تر از قبل کارکنند ضمن اینکه مدیر می تواند نظ

تجاری است می توان گفت که ارتباط کمی و کیفی با مشتریان با استفاده از این  اینکه هدف غایی هر رابطه کاری دستیابی به سود

  .گسترش و هزینه های جاری و حتی سرمایه ای و امکان سنجی نیز کاهش می یابد ابزارها

های کارامد در ایجاد سیستم مهمترین شاخصه های شناخت درست فناوری اطالعات و ارتباطات توسط مدیران استفاده یا یکی از

فناوری اطالعات و ارتباطات که منطبق بر سیستم های مدیریتی باشند  ساختار سازمان است. با توجه به اینکه هر یک از ابزارهای

تغییر سیستم های  شیوه مدیریت و ارتباط با مخاطبان سازمان موثر باشند بنابراین، در و یا ایجاد نقص در می توانند در بهبود
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تعهد مدیریت، داشتن تجربه از فناوری اطالعات، رضایت  دستی به امکانات فناوری اطالعات عوامل زیادی موثر هستند من جمله

  :جاست که در گزینش سیستم های مذکور، همچنین به (۳۱۳۱است )صرافی زاده،  کاربران و میزان تغییرات محیطی

 م برای مخاطبان سازمان روشن باشدعملکرد سیست - ۳

  تسهیل شود استفاده کاربران را تسریع و - ۰

  .برخوردار باشد از انعطاف پذیری باالیی در قبال تحوالت تکنولوژیک و یا ساختاری - ۱

ارتباطی و اطالعاتی را منطبق بر نیازهای سازمان خود  ود که فناوریهایبا این توضیح می توان گفت به واقع مدیری موفق خواهد ب

ی  صورت در هنگام ارائه خدمات سازمان خود به مخاطبان و مشتریان قادر خواهد بود نیازها طراحی و یا انتخاب کند. در این

ودپرداز بانکی این نیاز را می طلبد که خ هایمشتریان را نیز در تدارک سیستم ها لحاظ کند. به طور مثال استفاده از دستگاه

در مورد استفاده از کارت های اعتباری گسترش یابد. در استفاده از ابزارهای  آموزش و فرهنگ سازی الزم برای اشاعه اطالعات

رباره همه ابزارهای مطالعه ای فراگیر د ارتباطات و اطالعات به مدیرا ن توصیه می شود در تعیین ابزارها انتخابگر باشند و با فناوری

ا ستفاده قرار دهند که سبب ایجاد تسهیالت بیشتری در امور اجرایی می شود.  موجود این فناوری آن دسته ای را مورد گزینش و

معرفی نمونه ای از این سیستم  در زمان را به همراه دارد و موجب کاهش هزینه ها و یا افزایش درآمدها می شود. برای صرفه جویی

فروشهای اینترنتی( و شبکه های محلی و یا سایت های اختصاصی  توان به سیستم های تجارت الکترونیک)برای خرید وها می 

  .کرد داخلی)اینترانت( اشاره

کار را تعیین کرد و به نیاز سنجی هر یک از اجزا  بنابراین، برای مدیریت اطالعات درون سازمانی در ابتدا باید حوزه های اصلی

ابزار  موجود برا ساس نیازها و ظرفیتها تامین شود. شبکه ها به عنوان شاهرگهای تجارت نوین و داخت تا بهترین فناوریسازمان پر

اند. انتخاب سیستم های شبکه ای نیز با توجه به سازمانی اساسی استفاده اشتراکی از اطالعات و برقراری ارتباطات درون و برون

در انتخاب  ریع آنها به بانک های اطالعاتی صورت می گیرد. تصمیمات و کارهایی که بایستیدسترسی س تعداد کاربران و امکان

کاربرانی است که باید با شبکه مرتبط باشند که در این  وراه اندازی شبکه های درون سازمانی توسط مدیر انجام شود در مورد تعداد

  .تعداد کاربران تغییر می کند صورت سطح گسترش شبکه بر حسب

 نرم افزاری مختلف اطالعات کافی داشته باشد و بتواند برخی از آنها را در اجرای در بُعد نرم افزاری یک مدیر باید از برنامه های

افزاری مورد نیاز سازمان بسیار کمک خواهد  کارهای خود مورد استفاده قرار دهد. این قابلیت، مدیر را در انتخاب برنامه های نرم
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 فعالیتهای سازمان خود استفاده می کند بستگی به ماهیت سازمان دارد. ولی درکل آنچه زارهایی که یک مدیر درکرد. نوع نرم اف

مورداستفاده قرار گرفته و امتحان شده بهره  اهمیت دارد این است که مدیران باید از نرم افزارهایی که توسط سازمانهای مختلفی

  .بگیرند

ارسال، دریافت ، ذخیره سازی و مدیریت کنید.  ونیک می توانید پیامهای مورد نظر خود را تهیهبا استفاده از برنامه پست الکتر

 پست الکترونیک در هر سازمانی استفاده از یک رایانه مرکزی برای مدیریت نامه های بهترین شیوه برای راه اندازی و اجرای

سازمانها بدون توجه به مشکالت ارتباطات  ترنت است. بسیاری ازالکترونیک داخلی و کنترل دائمی ارتباط دائمی یا تلفنی با این

توجه  اندازی پست الکترونیک می کنند. مدیران سازمانها بایدکارکنان اقدام به نصب و راه الکترونیک و بدون ارائه آموزشهای الزم به

شار قراردادها و ادعانامه های مکتوب حاکم انت داشته باشند که در دنیای ارتباطات الکترونیک همان قوانینی حکمفرماست که در

و  خسارتهای فراوانی به بار آورد. در بُعد سخت افزاری مدیریت سازمان می تواند مهمترین توانداست بنابراین، یک اشتباه می

ن بایستی با توجه ارتباطات فراهم کند.مدیر سازما موثرترین نقش را در توسعه توانمندیهای سازمان را در بستر فناوری اطالعات و

گزینش قرار  تجمالت بهترین و کارآمد ترین ابزارهای سخت افزاری مورد نیاز در سازمان را مورد و بدون در نظر گرفتن به نیازها

حاضر باید در برابر هزینه ای که متحمل می شود نیاز  دهد در انتخاب ابزارهای سخت افزاری مدیر سازمان به عالوه نیازسنجی حال

چه کسانی در  یکی از بهترین راهها در انتخاب ابزار مشاوره با کاربران سازمان است. بسته به اینکه تی را نیز مد نظر قرار دهدهای آ

  .نوع ، کمیت و کیفیت ابزارها قابل تغییر خواهد بود چه زمانی و چه مکانی و برای چه کاری از این ابزارها استفاده می کنند

خارج می شوند و از آن پس تضمین سالمت  های رایانه ای پس از یک سال از گارانتی تولید کنندهبه طور معمول سخت افزار

دلیل در هنگام تجهیز سازمان به رایانه و کالٌ هر یک از ابزارهای فناوری ارتباطات  کاردستگاه با خود مشتری خواهد بود و به همین

راه اندازی هر یک از این ابزارها در  امه الزم است تا مدیر پس از خرید واطالعات خرید از شرکتهای معتبر الزامی است. در اد و

کند تا در موقع لزوم نسبت به انجام سرویس های الزم اقدام شود. یکی از  سازمان شناسنامه سخت افزارهای موجود را تهیه

تامین و ترکیب سخت  ن و سپس تعیین،شده در تعیین نوع سخت افزار های سازمانی نیازسنجی نرم افزاری سازما روشهای توصیه

  .سازمان است افزار با بسته های نرم افزاری انتخاب شده برای هر یک از اجزای

به نوع نرم افزارهای موجود به چه ترکیبی از سخت  به عنوان مثال مدیر باید تشخیص بدهد در بخش گرافیک سازمان با توجه

سخت  ه در انتخاب سخت افزار در حذف هزینه های زائد نقش موثری دارد نمونه هایی ازنوع نگا افزارها نیازمند است. مطمئناً این
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هریک از بخشهای سازمان شما از چه مانیتوری  افزارهای متنوع را به عنوان مثال ذکر می کنیم. تصمیم گیری در مورد اینکه در

افزایش راندمان کاری سازمان در کاهش و حذف هزینه مهم هستند که می توانند ضمن  استفاده شود از عوامل به ظاهر ساده ولی

 .غیر ضروری موثر باشد های

 :مدیریت نوین و توسعه پایدار 

توسعه پایدار، مفهوم جدیدی است که از طریق پیوند بین ابعاد مختلف توسعه )اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی( و توجه 

مدیریت دولتی نوین  ای مطرح گردید. از سوی دیگر،به طور گسترده ۳۲خاص به مالحظات محیطی و حفظ محیط زیست از دهه 

 جایگزین مدیریت دولتی در مفهوم سنتی آن شد.  ۰۲به منظور افزایش مسئولیت مدیران به محیط پیرامونی خود، از دهه 

به عنوان اساس فعالیتهای « یدارتوسعه پا»در مفهوم سنتی، الگوی جدید آن تحت عنوان « توسعه»لذا در این مقاله، پس از تشریح 

مدیریت دولتی نوین مطرح شده است. سپس مدیریت دولتی نوین به عنوان محور توسعه پایدار و ابزار دولتها در کسب اهداف 

 . توسعه، پایدار، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است

 مقدمه 

ای و هر کسی از آن تجسمی در ذهن خود دارد. امروزه کمتر واژهایم همه ما مطالب زیادی راجع به مفهوم توسعه خوانده یا شنیده

سیاسی و خاصه مدیریت و اقتصاد مطرح شده است. بهرحال به قول ادبا باید گفت موضوع سهل و  –تا این حد در محافل اجتماعی 

ه تعریف، جزئیات، مرزبندی ممتنع است، سهل از آن جهت که مفاهیم و معانی کلی از آن در ذهن همه هست، ممتنع از آن روی ک

 و مهمتر از همه ساز و کارهای عملی تحقق توسعه همچنان مورد بحث است. 

وری )کارایی(، افزایش درآمد ملی و های آن را مثل رشد تولید، افزایش بهرههمه ما از توسعه اقتصادی شناخت داریم و شاخصه

هایی نظیر توزیع عادالنه درآمد، برابری و بسط ، توسعه اجتماعی و شاخصهتولید ناخالص ملی و ..... در نظر داریم. از طرف دیگر

شود که پس از رشد اقتصادی و حتی به همراه آن و به دنبال کارآفرینی، ایجاد شناسیم و گفته میعدالت اجتماعی را نیز می

ار شوند. همچنین توسعه فرهنگی، از اشتغال، به جا و الزم است تا افراد فعال جامعه در چرخه اقتصادی کشور مشغول به ک

هایی مثل امکان استفاده متناسب و عادالنه همه از فضاهای فرهنگی، ارتقای دانش و های نوین مفهوم توسعه است که شاخصهجنبه

ا، گیریههایی همچون مشارکت عمومی در تصمیممعرفت در جامعه و.... را در بر دارد. و همسنگ همه از توسعه سیاسی، مؤلفه
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های آینده مدیریت، توسعه انسانی، نقشها و وظایف دولت شود. افقفضای باز سیاسی، امکان مشارکت همگانی در قدرت صحبت می

 در زمینه توسعه و موضوع نظام اداری توسعه یا توسعه نظام اداری در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت. 

 :های توسعهمفاهیم و دیدگاه

گیرند که چگونه مشکالت را تعریف و حل کنند. همچنین های کاری یاد میتعاملی است که در آن افراد در شبکه توسعه، فرایندی

(. صنعتی شدن، فرایندی است که صرفا برای ایجاد Elliott, ۳۰۰۴یابد )فرایندی است که در آن سازگاری همه بخشها افزایش می

کند. در حالی هایی )مدهایی( از زندگی تکنولوژیک اشاره مینه و نمادها و مدلنوعی مهارت برای حل مشکل است. مدرنیزم به نشا

که صنعتی شدن کمتر جنبه اجتماعی دارد، مدرنیزم بیشتر جنبه اجتماعی داشته و در واقع پیامد اجتماعی صنعتی شدن است و 

د. ضمنا مدرنیزم یک حالت است، صنعتی تواند همه مفاهیم پیش گفته را در بر گیرفرایندی چند سطحی است که می« توسعه»

شدن نیز خود فرایندی است که از توسعه بسیار محدودتر است، فرایند توسعه انتهای باز دارد یعنی نامحدود است و بسته نیست 

(Elliott, ۳۰۰۴.) 

اجتماعی( در نظر گرفت. به در ابعاد اجتماعی، شاید نتوان تقدم و تأخری برای ابعاد مختلف توسعه )سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و 

تک افراد تفاوت دارد. در بعد فردی مطابق خاطر اینکه در مقایسه با فرد، اجتماع خواصی منحصر به فرد دارد که با خواص تک

وح کنند و تنها با برآورده شدن نیازهای سطسلسله مراتب نیازهای مازلو، اکثر افراد از نیازهای سلسله مراتبی )نردبانی( تبعیت می

شود. مثال تا در فردی نیازهای فیزیولوژیک و امنیت تأمین نشود، نیاز به احترام و اجتماعی تر، نیازهای سطوح باالتر مطرح میپایین

شود و همین طور نیازهای سطوح باالتر. بهرحال شاید بتوان گفت که در سطح اجتماعی نیز، نیازهای سطوح پایین شدن مطرح نمی

گیرند. ولی در نظر های باالتر قرار میگیری و ....( در ردهارد و نیازهایی مثل توسعه سیاسی )مشارکت در تصمیمتر جنبه اقتصادی د

تری دارد، البته اینکه کدام جنبه ای برای ابعاد توسعه که در آن ابعاد به شکل تعامل با هم در ارتباطند، جنبه منطقیگرفتن چرخه

ای است، اولویت با توسعه ای که دارای اقتصاد پیشرفتهبه جامعه مورد نظر دارد، مثال جامعه توسعه، بیشتر مد نظر باشد بستگی

 سیاسی است و بر عکس. 

 :توسعه در مفهوم سنتی و پایدار تفاوت
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دهد، بر خالف توسعه سنتی که به عنوان نخستین محدودیت، اهمیت می« منابع طبیعی پایه»توسعه پایدار به مالحظه  - ۳ 

 گرفت. به آن را اولین محدودیت تولید در نظر می« مایه و قابلیت دسترسیسر»

شدیداً مدنظر توسعه پایدار « حفظ امکان استفاده حداقل مساوی با ما برای نسلهای بعدی از منابع طبیعی»سیاست اخالقی  -۰

 است. 

 ع( برای تعیین نقش توسعه، باید در سیستمهای اجتماعی )مثل کاهش منابدر توسعه پایدار، ارزش تمام منافع و هزینه -۱

شود با هدف مورد نظر از توسعه سازش دارد یا نه )مثال تخریب جنگل به چه ای که انجام میحسابداری منظور شود یعنی آیا هزینه

 قیمت؟ 

شود، ضمنا وب میدر توسعه پایدار، جذب ضایعات تولید، کارکرد اصلی محیط زیست و یک محدودیت در رشد اقتصادی محس -۴

 (Barber ,۰۲۲۴های فرهنگی، بسط عدالت اجتماعی و .... بیشتر مدنظر است. )جنبه

 

 

 :مدیریت و توسعه 

سازمانهای عصر ما، نقشها و مأموریتهایی فراتر از نقشها و مأموریتهای سنتی به عهده دارند. در محیطی اقتصادی و اجتماعی، 

 اخواسته بر دوش آنهاست. مسئولیت و وظایف جدیدی خواسته یا ن

اند که سیاسی درآمده –امروزی از یک نهاد صرفا اداری اقتصادی و صنعتی خارج شده و به صورت نهادهای اجتماعی سازمانهای  

باید نسبت به مسایل محیط اجتماعی حساس و آگاه باشند، لذا دانش سیاسی و اجتماعی الزمه مدیریت امروز است و ارج نهادن به 

 عامه و توجه به محیط و هنجارهای اجتماعی از جمله مسایل مهم همه سازمانها و مدیریت است.  منافع

در چنین فضایی با توجه به مشکالت ناشی از توسعه سنتی و افقها و اهداف جدید توسعه، توجه به میثاق قدیم و جدید سازمانها با 

 محیط ضروری به نظر می رسد. 
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دهد و اشاره به قدرت پاسخگویی سازمان در برابر فشارها و انتظارات جامعه نیز دارد. در مدل نشان می و سازمان در دنیای آینده را

 . مذکور، فقط بحث اخالقیات مطرح نیست، بلکه برخورد عملی و کاربردی با مسایل هم مدنظر است

 :افقهای آینده مفاهیم توسعه و مدیریت

، که یکی توسعه فزاینده صنعتی و دیگری توسعه انسانی و معقول است. ویژگیهای هر بینی( وجود دارددر این مورد دو نظر )پیش

 های مذکور در شرح ذیل ارائه شده است. کدام از دیدگاه

سازی آن به جای تسلط با طبیعت، تأکید بر جزئی از طبیعت بودن انسان و غنی پارادایم فکری توسعه انسانی و معقول بر هماهنگی

بیعت تأکید دارد. از نظر برخی اندیشمندان، انسان تنها بخش کوچکی از طبیعت و فعالیت او بخش کوچک از خرده و جدایی از ط

اقتصادی پویاست. از آنجایی که مدیریت با انسانها سر و کار دارد، قطعا در مبحث توسعه نیز در نهایت صحبت  –سیستم اجتماعی 

توسعه یافته نیز هست که داشتن آمادگی الزم برای کسب تجربه تازه و تغییر، توجه به بر سر آنهاست، لذا توسعه نیازمند انسانهای 

ریزی و سازماندهی در های دیگر به غیر از محیط بالفصل خود، آزاداندیشی در موضوعهای مختلف، عالقه مندی به برنامهمحیط

ز آن، اعتقاد بیشتر به علم و فناوری، امید به زندگی و ..... زندگی، اعتقاد به توان اثرگذاری انسان به محیط به جای اثرپذیری صرف ا

( امروزه در بعد فکری از تبدیل نوع تفکر یا منطق از fartdo , ۰۲۲۲شود. )از جمله ویژگیهای انسان توسعه یافته محسوب می

تواند تحوالت این امر می شود که( صحبت میSubstantive (value )rationalityابزاری به تفکر و منطق جوهری یا ارزشی )

های جوهری و ابزاری در جدول شماره یک ارائه شگرفی را در رابطه با تفکر توسعه پایدار موجب گردد. برخی خصوصیات نظریه

 شده است.

 های عوامل مؤثر بر توسعه انسانی عبارت است از: دولت، وسایل ارتباط جمعی، دستگاه

شهری، مذهب، محیطهای کاری و ... بنابراین، آنچه گفته شد به منظور درک اهمیت ابعاد داری، احزاب سیاسی،آموزش محیطهای ا

غیر اقتصادی و خصوصاً بعد انسانی در فرایند توسعه و توجه خاص به مدیریت به عنوان محور اصلی در ارتباط با ابعاد مذکور بود. 

یعنی جامعه پیشرفته و تکامل یافته پدید « مک کلند»ه مورد نظر ای که انسانهای توسعه یافته به وفور یافت شوند، جامعدر جامعه

 یابد. و توسعه می
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 :چالش های مدیریت دیجیتال در عصر ارتباطات حاضر

تا همین گذشته نه چندان دور ، مثال تا دهه پیش بسیاری از اصول و مبانی مدیریت همچنان پایدار و پابرجا بود و تنها  -فاوا نیوز 

ایط بود که تفاوتهایی در مکاتب مدیریتی ایجاد می نمود. ولی امروزه در عصر دیجیتال چالشهای تند و تازه ای پیش رویکردها وشر

 روی مدیران قرار دارد.

 چالشهایی که ویژگیهای عصر جدید هستند. جهانی شدن ، فن آوری اطالعات و سرعت تحوالت برخی از این چالشها هستند. 

ترین و بی رحم ترین دست اندازی که گریبان مدیران را گرفته است تغییر تعاریف اصولی باشد. تعاریفی  اما به نظر میرسد که حاد

 که سالهای سال مبنای عمل و ارزیابی بوده اند.

 امروزه تعریف دانش ، ثروت ، و ارزشهای اجتماعی دگرگون شده اند. مدیران سازمانها چگونه با این چالشها برخورد می کنند ؟

 ین مقاله به بررسی چالشهای فرا روی سازمان ها و مدیران در فرآیند دیجیتالی شدن می پردازیم.در ا

 می توان دردسر های مدیریت در دهه جاری و پیش رو را به دو بخش تقسیم نمود: 

 دسته از مشکالتی که بی ثباتی ها و سرعت تحوالت تحمیل می کنند. نخست : آن

 ه چارچوب های فکری و دستگاههای ارزشی را متزلزل می سازند.دسته از مشکالتی ک دوم : آن

( Side effect)                 رابطه پیچیده ای میان درد و درمان در مدیریت عصر حاضر برقرار است. به گونه ای که اثرات جانبی

اثرات جانبی وخیمی دارند که  ( Solutionsبرخی از درمانها به اندازه خود دردها نیازمند توجه هستند. و بسیاری از راهکارها ) 

خود نیازمند طرح و برنامه ای برای بهبود است. و همه این برنامه ریزی ها در شرایط بی ثبات و غیر قابل پیش بینی با قاطعیت 

 اندک رخ میدهند.

ت عصر حاضر را بررسی کنیم. در این چکیده قصد آن را داریم تا پاره ای از عمومی ترین و رایج ترین چالشهای فراروی مدیری

چالشهایی که تقریبا همه مدیران به نوعی تجربه ای از رویارویی با آن را دارند. و سپس در انتها مدیران را از حیث نحوه پاسخ به 

 فن آوری اطالعات و بویژه فن آوری اطالعات دسته بندی می کنیم و صفات هریک را بر می شماریم.

ی اطالعات و ارتباطات و در پی آن مدیریت دیجیتالی سازمان ، خود مقوله ای جدید است لذا سوابق از آنجا که گسترش فن آور

تحقیق در این امور محدود به دهه اخیر می باشد. در کشور ما ایران نیز چند سالی است که سازمانها با دو رویکرد کلی به سمت 

 مدیریت دیجیتالی کشیده شده اند. 
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 حجم باالی پردازشهای بروکراتیک سازمانی نخست : برای رهایی از

 دوم : برای تظاهر به نوگرایی و مدرن بودن .

که متاسفانه رویکرد دوم غالب است. این در حالی است که سازمان های قدیمی تر با ساختار کالسیک به تازگی با رقیب تازه ای 

 Globalدر نوردیده شده اند و تجارت و بازاریابی جهانی) روبرو شده اند : سازمانهای مجازی و دیجیتالی. از سوی دیگر مرزها

Marketing ) ( همه کسب و کارهای محلی ،Local Business.را در برابر رقبای جهانی قرار داده است ) 

 سابقه است ، تعاریف پایه را نیز دستخوش دگرگونی کرده است. این شرایط که به کلی بی

  

 ال در سالهای گذشته و پیش رو عبارتند از :عمده ترین چالشهای مدیریت دیجیت

 امنیت      -۳

 ثبات      -۰

 روابط انسانی      -۱

 سرعت تحوالت      -۴

 تغییر اصول و تعارف پایه مدیریت      -۵

ارک دیده که به شرح مختصری پیرامون هریک از موارد باال و بررسی اثرات جانبی برنامه های اصالحی می پردازیم که برای آنها تد

 شده است. 

 (Security) امنیت -۳ 

امنیت اطالعات و حفاظت از اسرار سازمانی همواره ذهن مدیران را مشغول خود ساخته است. ساخت صندوقهای ایمنی و  

مکانیزمهای حفاظتی برای نگهداری از اسناد کاغذی ، خود صنعتی گسترده را پدید آورده است. مراقبت از اسناد کاغذی چندان 

( را افزایش داده ایم. اما با پیدایش Access Timeمشکل نیست. اما هرچه این امنیت را باالتر ببریم هزینه و زمان دسترسی )

رایانه ها و ظهور نوع تازه ای از سند بنام سند دیجیتال کار ویرایش و دسترسی ، صدور و انتقال اسناد ساده و مکانیزه گردید . 

نوع تازه ای از تخلفات نیز مشاهده گردید و مساله امنیت اسناد دیجیتالی مطرح شد. همچنین مشکالت همزمان با این دگرگونیها 

( خود مقوله ای شد که مدیران را بیش از پیش از Digital Sign( و امضای دیجیتال )Authenticationاعتبار سنجی )

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

19 

 

 الکترونیکی نمودن اسناد حساس و دارای اعتبار حقوقی منصرف ساخت.

 لیل این بی میلی و انصراف سه چیز میتواند باشد :د

 الف : عدم طراحی سیستم اطالعاتی بصورت درست و منطبق با نیاز سازمان.

 ب : عدم آشنایی کارکنان با مفاهیم فن آوری اطالعات و ناتوانی در کار با رایانه

 ج : رشد روزافزون تخلفات دیجیتال و نگرانی از امنیت داده ها.

بویژه در کشورهای در حال توسعه که نخستین برخوردها را با فن آوری اطالعات تجربه می کنند فراوان دیده می شود.  مورد الف

 حتی گاه به سختی می توان یک سیستم یکپارچه و بی عیب و نقص را در این کشور ها پیدا کرد.

  مفاهیم بنیادین فن آوری اطالعات.ب: عدم آشنایی کارکنان و مدیران با 

 ی اساسی به دو دانش زیر نیز نیازمندند مدیران در عصر دیجیتال نیاز به دو نوع سواد تازه دارند. عالوه بر تخصص ها

 سواد کار با اطالعات      -۳

 سواد کار با رایانه      -۰

زمان دیگری به اطالعات سواد کار با اطالعات همانا دانش بهره گیری و تجزیه و تحلیل اطالعات است. زندگی امروز بیش از هر 

عدد شاد و گاه غمگین میشویم. و یک عدد میتواند یک مدیر را موفق و یا از کار برکنار سازد. اما  وابسته است. گاه با شنیدن یک

از رایانه  بدلیل هجوم انبوهی از اطالعات ، نیاز به ابزار پردازش اطالعات احساس می شود. این ابزار نیز رایانه ها هستند . و منظور ما

متشکل از سخت افزار و نرم افزار مناسب  تنها یک سخت افزار تزیینی نیست ، بلکه منظور یک سیستم اطالعاتی دقیق و منسجم

است. کار با رایانه و بهره گیری از سیستم های اطالعاتی برای اهداف پردازشی و تجزیه و تحلیل نیز خود نیازمند کسب تجربه و 

 ه خود دارد. دانش تخصصی مربوط ب

و ضعف مدیران در این دو نوع سواد اطالعاتی ) نوع اول و نوع دوم( یکی از چالشهای پیش روی مدیران و دلیل مقاومت آنها در 

 برابر رایانه ای شدن امور است. حال هر نوع سازمانی که باشد خواه دولتی و خواه خصوصی ، خواه تجاری و خواه فرهنگی.

مروزه کودکان از والدین باهوش ترند. آنها بخوبی با تلفن همراه و رایانه کار می کنند و کارهایی انجام میدهند ج: تخلفات دیجیتال: ا

که والدین از انجام آن عاجزند. مدیران سازمانها نیز در وضع مشابهی قرار دارند. گته کارکنان به اطالعات محرمانه دسترسی غیر 
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ه متصدی بخش رایانه شرکت یا سرپرست شبکه بیشتر از مدیر کل سازمان به اطالعات می کنند و این مساله ک   مجاز پیدا 

 دسترسی دارد بسیاری از مدیران را کالفه و مضطرب می کند و آنها را از رایانه ای نمودن سیستم اداری منصرف و دلسرد می کند.

 نتیجه گیری:

ارتباطات در ساختار سازمانی نیازمند شناخت کافی و نگرش  وباید گفت که بستر سازی مطلوب برای توسعه فناوری اطالعات 

ابتدای پروسه  حضور این پدیده در روند فعالیتهای سازمان است. با وجود این، شناخت یک مدیر در مثبت مدیران به ضرورتهای

را تهیه، آزمایش و ابالغ کند. این  و قوانین درون سازمانی بستر سازی فناوری اطالعات و ارتباطات در سازمان خود باید آیین نامه ها

مراجع ذیصالح و  فناوری اطالعات و ارتباطات در سازمان می باید با استانداردهای تعیین شده از جانب آیین نامه های اجرایی

های اطالعات و ارتباطات در توسعه و گسترش فرایند نیازهای سازمانی هماهنگ و همساز باشند. با توجه به اهمیت نقش فناوری

 ناگزیر از انجام زمینه سازی های الزم و انجام مشاوره های علمی و فنی با صاحبان دانش سازمانی هر مدیر پیشرو و آینده نگر

حتی ربودن گوی سبقت از دیگران باید  فناوری اطالعات و ارتباطات است. برای باقی ماندن مدیران در عرصه رقابتهای اقتصادی و

 دیدی روشن و گاهی کامل از نیاز های سازمان تا مین و راه اندازی اطالعاتی و ارتباطی باابزارها و لوازم مختلف 

 –از آنجایی که سازمانهای امروزی از یک نهاد صرفا اداری، اقتصادی و صنعتی خارج شده و به صورت نهادهای اجتماعی  .شوند

ه باشند، لذا در این مقاله یکی از مباحث مهم مدیریت یعنی اند که باید نسبت به محیط پیرامون خود حساس و آگاسیاسی در آمده

مدیریت دولتی نوین و تأثیر آن بر توسعه پایدار که تاکنون توجه چندانی به آن نشده است مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و این 

ترین کارکرد رسد اساسینظر می ترین بحث مدیریت دولتی بهنتیجه حاصل شد که با توجه به مفهوم توسعه پایدار به عنوان مهم

مدیریت دولتی نوین با نظام اداری توسعه، تفاوت چندانی نداشته باشد و مدیریت دولتی نوین با تأکید بر این کارکرد، همان نظام 

 ای را در دست یافتن به توسعه پایدار ایفاء کند. تواند نقش مهم و ارزندهاداری توسعه است که می
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