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  نقش فناوري اطالعات در پیشبرد اهداف راهبردي دانشگاههاي کشور 
  

    2فوژان امیري،  1وحیدرضا میرابی
   دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز -1

    ، و دانشجوي دوره دکتراي دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین الملل قشم   عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز میناب  -2
  

Email :vrmirabi@yahoo.com 
foujanamiri@gmail.com        

 
  

  چکیده
 

کسب اطالعات  گربرايیبه داشتن اطالعات وبرقراري ارتباط با جوامع د ازمندیخود را ن شیازپ شیبشر ب - دوره نیدرا
قرارداده است که درآن  یجامعه امروزرا درآستانه ورود به فرهنگ-تبادل آن یحجم گسترده اطالعات و چگونگ نیا. داندیم

کننده  نییعناصرتع یمامت نیگزیامروزه اطالعات جا. خواهند بود معهجا شرفتیپ یاطالعات و دانش محورهاي اصل -آموزش
به نکات عمده در تعیین اهمیت نقش فناوري در پیشبرد اهداف سازمانها و  مقاله نیدرا. شده است یانقالب صنعت زیشده و ن

 یاساس .همچنین به نقشی که مدیران در این خصوص اجرا می نمایند ، اشاره شده است .همچنین دانشگاهها اشاره شده است 
 يریسازمان ها در گرو جهت گ تیپرتالطم امروز موفق يایدر دن. باشد  یم دیجد يهایفناور رانینظر مدمساله مورد  نیتر
 ربرخوردا يا ژهیو تیاهم از نیب نیآنچه در ا. باشد یآن سازمان م کیاستراتژ ریمس يسازمان در راستا يهمه بخش ها يها

  باشد یاطالعات آن م يفناور يکسب و کار سازمان با استراتژ ياست مکمل بودن استراتژ
  

  اطالعات ، یادگیري ، فناوري اطالعات   :کلمات کلیدي
 

  :مقدمه 
 

فناوري اطالعات مجموعه اي از ابزارها، تجهیزات ،دانش ها و مهارت هاست که از آنها در گرد آوري ،ذخیره سازي ،بازیابی 
 برخی]1[. این تعریف فناوري اطالعات از ابزار،دانش،روش ومهارت بنا خواهد شد اساسبر. وانتقال اطالعات استفاده می شود

افراد نیز فناوري اطالعات را مترادف با سیستم اطالعاتی به کار می برند یا حتی به عنوان یک مفهوم گسترده تر که در ب 
 ]5[ .گیرنده چندین سیستم اطالعاتی کاربران مدیریت است،در نظر می گیرند

ساخته  ییاست که توسط آن کاال ییآالت و مهارت ها نیزات،ماشیروش ها، فنون، ابزار، تجه ندها،یاز فرآ يمجموعه ا يرفناو
جوامع بر چهار شاخصه  انیم زیامروز اطالعات شاخص قدرت است؛برخالف گذشته که تما]15[.گردد یارائه م یخدمت ایشده 

را در سطح اول،دوم،  ياستوار بود، امروزه آنچه که در کشور) یانسان يروین ه،ویآالت،مواد اول نیماش ه،یسرما(یدوران صنعت ي
 یبه کار م ایدهد و  یکند،در دسترس قرار م یم دیاست که در آن کشور تول یاطالعات زانیدهد م یسوم جهان قرار م ای
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تحقق با  يرود که آگاهانه هماهنگ شده،و با حدود مرز نسبتا مشخص، برا یبه شمار م یاجتماع يا دهیسازمان پد ]18[ردیگ
 .دینما یم تیمشترك فعال یاهداف

  
  دانش فیتعر

  و جیدانش به تدر نیا. دهدیم لیاست که دانش اورا تشک یذهن یدرهرلحظه اززمان داراي ساخت هرفرد
  طیازمح وستهیپ -به دست آمده است و چون افراد یجذب پاره هاي مختلف اطالعات قیزمان ازطر درطول

  نیبه ا. و گسترش است شیدانش درحال افزا نیا کنندیاطالعات کسب م - ناآگاهانه ای آگاهانه–خود  رامونیپ
  هاي فرد با شداشتهیکه پ یدرصورت.باشدیازاطالعات م افتهیسازمان  یبیگفت که دانش ترک توانیم بیترت

  تازه اي داشته باشد دانش خواهد زیهرچه که براي فرد چ. دیآ یم دیدانسته پدشود  بیهاي نو ترک افتهی
 ازمجراهاي مختلف بگذرد و جذب ذهن شود دیاطالعات با. بود
 

  ريیادگی فیتعر
  ستین یشک.باشدیم ريیادگیآموزش و  لیبشر رخ داده است، به دل یکه درزندگ ییها یو دگرگون تحوالت

  یآدم یزندگ طیچون مح.هاي اوست شهیفراترازچشم انداز اند یبس ،یدررشد آدم ريیادگی تیاهم که
 .ردیادبگیها ناچار است  یدگرگون نیانسان براي غلبه برا راست،ییدرمعرض تغ همواره

 
  فناوري اطالعات و ارتباطاتتعریف 
  انتقال و ،یابیسازي، پردازش،باز رهیکه فرد را درضبط، ذخ ییهایاطالعات، عبارت است از فناور فناوري

  دورنگار، و قیانتقال ازطر انه،یمانند را نینو هايیاصطالح شامل فناور نیا. دهند یم اريیاطالعات،  افتیدر
  یو حت ،یفناوري اطالعات، روش کارمارا دگرگون کرده، امور اقتصادي و اجتماع.شودیم یوسائل ارتباط گرید

 .داده است رییتفکر مارا تغ نحوه
  

:پایگاه اطالعاتی  

اند و پایگاهی براي روالهایی چون بازیابی  یک موضوع که به صورتی مفید سازمان یافته ◌ٔ اي از اطالعات مرتبط درباره مجموعه

]11[.دهد اطالعات، تصمیم گیري و نتیجه گیري در اختیار قرار می  

   :سازمان به صورت زیر مورد زیر قابل توجه است 

 داراي و است شده ریزي طرح آگاهانه صورتی به آن ساختار -3 .باشد می برهدف مبتنی -2 .است اجتماعی نهاد یک-1
 انجام فرایند معنی به مدیریت اصطالح]3[.دارد ارتباط خارجی محیط با سرانجام و -4 .است هماهنگ و فعال هاي سیستم

 اي اولیه فعالیتهاي دهنده نشان فرایند مدیریت،اصطالح تعریف در .است دیگران وسیله به وکارآمد اثربخش طور به کارها
تصمیم در بیشتر مشارکت].2[نامیم می مدیریت وظایف مدیریت، اطالح در را فعالیتها این .کند می اجرا را آنها مدیر که است
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 افزایش و یهماهنگ بهبود سازمان، هرم ارتفاع کاهش مسائل، یشناسای سرعت افزایش ،يگیرتصمیم سرعت افزایش ،يگیر
 ]22[هستند یتأثیرات ازی برخ تنها متخصص، کارکنان

  
 :توسعه و روندهاي فناوري اطالعات

فناوري .توسعه فناوري اطالعات دگرگونیهاي عمیقی در اهداف،روند اجرایی،تولیدات و ساختارهاي سازمانی به وجود آورده است
وحجم باالیی از فعالیتهاي دستی را به اطالعات به سازمانها فرصت می دهد بسیاري از کارهاي موازي و تکراري را حذف کنند 

سیستم هاي رایانه محول کنند و ازکنار آن با فراغ بال بیشتر فرصت مناسبی براي بازنگري ها و برنامه ریزي هاي کاري پیدا 
یر و زمان عوامل هوشمند نرم افزاري،در شبکه ها وپایگاه داده ها به کار گرفته خواهند شد تا کارها و عملیات وقت گ] .7[.کنند

 ]19.[بر را براي افراد انجام دهند
  :رشد وتوسعه فناوري اطالعات عوامل مختلفی دخیل بوده اند که عبارتند از

 رشد فناوري ریزپردازنده ها و کوچک شدن ابعاد آنه -1

 کاهش بهاي کامپیوترها -2

 گسترش استفاده از کامپیوتر -3

 توسعه شبکه هاي ارتباطی -4

 .سرعت رشد اینترنت -5

ریزي فناوري اطالعات به معنی آن باید شامل برنامه ریزي براي توسعه همه ي نیازمندي هاي فناوري اطالعات برنامه 

 ]15.[گردد

به دنبال آن . یکی ازمحورهاي اصلی برنامه ریزي فناوري اطالعات در سطح شرکت تعیین زیرساخت فناوري اطالعات می باشد

ازاین رو یکی از مباحث اثرگذار بر روي فعالیت هر . اربران نهایی مطلوب است معیین می شود که چه سبد نرم افزاري براي ک

تشکیل شبکه هاي ارتباطی مشترك بین شرکتهاي معظم هر صنعت، ] 13[.واحد فناوري اطالعات زیرساخت آن خواهد بود

 ].23[درعرصه جهانی ساخته استآنها را قادر به کسب و تسهیم منافع عظیم و درعین حال ایجاد مانع براي ورود رقباي جدید 

  مهمترین عوامل در پیاده سازي فناوري اطالعت در سازمانها

در هر سازمان باید مورد نظر و توجه قرارگیرد ، )فناوري اطالعات(مهمترین عوامل که در پیاده سازي تکنولوژي اطالعات 

   :عبارتند از
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   .اجراي موفقیت آمیز فناوري اطالعات الزم می باشدبستر سازي فرهنگی در هر سازمان جهت  :فرهنگ سازي -1

هرچه مدیران ارشد سازمان به فناوري اطالعات به عنوان یک مقوله الینفک از سازمان  :اعتقاد و باور مدیران ارشدسازمان-2

ر گلوي مدیر فناوري اطالعات مثل تیغ جراحی اگر د .خویش توجه کنند ، موفقیت بکارگیري آن سریعتر و بیشتر خواهد بود

در این راه اعتقاد و اطمینان مدیران به آینده مؤثرترین عامل در موفقیت بکارگیري فناوري .سازمان باشد نافذتر می باشد

   .اطالعات است

   .شود ریزي مشکالت و موانع بکارگیري و پیاده سازیفناوري اطالعات در سازمان دقیق و علمی بررسی و برنامه :آفت شناسی-3

ساختار سازمانهاي مرتبط با فناوري اطالعات باید از ساختار وظایفی خارج و به سمت  :ه سمت ساختار فرآیندي سوق ب-4

   .ساختار فرآیندي سوق داده شود

کلیه اعضاي سازمان از مدیر ارشد تا کارمندان سطح عملیاتی باید به  :درگیري کلیه افراد سازمان در امور فناوري اطالعات-5

   .سان فناوري اطالعات شناخته شوندعنوان کارشنا

شاخصهاي اندازه گیري بهره وري در سازمان باید به سمت بهبود رشد نماید و از اطالعات  :بهبود شاخصهاي بهره وري -6

   .جهت تبدیل به دانش استفاده شود

، از ضروریات ملی شود  خارج کردن فعالیتهاي غیر محوري از محیط سازمان که کوچک سازي گفته می :کوچک سازي -7

  ]24[.دبشمار می رو

  میزان وابستگی سازمان به فناوري اطالعات

یک مدل ساده را ) 1985(سولیوان. مدل هاي مختلفی براي بررسی نقش تکنولوژي اطالعات در موفقیت سازمان وجود دارد 

وضعیت سازمان براساس دو متغیردرجه براي شناخت تاثیر تکنولوژي اطالعات و سازمان و مدیریت پیشنهاد نمود که درآن 

  .وابستگی سازمان به تکنولوژي اطالعات و درجه عدم تمرکز در نظارت بر منابع تکنولوژي اطالعات را بررسی می نماید

  :سازمان هاي سنتی-1

  درجه وابستگی به تکنولوژي اطالعات کم

  درجه عدم تمرکز در نظارت بر منابع تکنولوژي اطالعات کم 
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  .سازمانها تکنولوژي اطالعات صرفا براي بهبود کارایی مورد استفاده قرار می گیرددر این 

  :سازمان هاي ستون فقرات -2

  درجه وابستگی به تکنولوژي اطالعات زیاد

  درجه عدم تمرکز در نظارت بر منابع تکنولوژي اطالعات کم 

  .ت سازمان بر عهده دارددر این سازمان ها فناوري اطالعات نقش تعیین کننده اي را در موفقی

  ):فرصت طلبانه( سازمان هاي خالق -3

  درجه وابستگی به تکنولوژي اطالعات کم 

  درجه عدم تمرکز در نظارت برمبابع تکنولوژي اطالعات زیاد

  .یرنددر این سازمان ها تکنولوژي اطالعات می تواند در آینده به عنوان یک ابزار رقابتی براي سازمان مورد استفاده قرار گ

  :سازمان هاي پیچیده-4

  درجه وابستگی به فناوري اطالعات زیاد 

  )32،ص1382علی احمدي، ترکاشوند،.(درجه عدم تمرکز در نظارت بر منابع تکنولوژي اطالعات زیاد

  اطالعات فناوري و ساختارسازمانی

و کاهش پیچیدگی حاکم بر سازمان هاي  تاثیر گذاري فناوري اطالعات بر سلسله مراتب سازمان،تمرکز یا عدم تمرکز سازمانی

رابینز معتقد است فناوري اطالعات به سازمان اجازه خواهد داد که به طور همزمان تمرکز و عدم . بوروکراتیک قابل توجه است 

  ]10[.تمرکز را محقق سازد

ساختار سازمانی مناسب با پیشرفت  از آنجایی که در تحقق هدفهاي راهبرد سازمان تهیه ساختار سازمانی در اولویت قرار دارد، 

از طرف دیگر به دلیل آنکه . هاي فناوري ها توان مدیریت را در تحصیل ماموریت ها و هدف هاي راهبردي افزایش خواهد داد

طراحی و تنظیم روابط ساختاري سازمان به منزله ي تشکیل و ایجاد حافظه وهوش براي سازمان است وارتقاء و افزاش توانایی 

فراگیري نیروي کارشناسی سازمان یکی از روش هاي سامان دهی وساختار دهی به آن است،چگونگی گردش اطالعات و در 

 ]19[.برقراري ارتباطات و ارائه ي گزارش هاي مناسب آن به کارشناسان سبب افزایش دانش سازمان می شود

  

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 6

 چگونگی پشتیبانی فناوري اطالعات از فعالیتهاي سازمانی

توسعه یافته، تقریبا تمامی سازمان هاي متوسط و بزرگ و همچنین بسیاري از شرکت هاي کوچک، چه  در کشورهاي 

خصوصی، چه دولتی د حوضه ساخت و تولید،کشاورزي ،از فناوري اطالعات براي پشتیبانی از فعالیتهاي خود استفاده می 

فناوري اطالعات به علت قابلیت هایی . کار شده است امروزه فناوري اطالعات ،مهمترین فراهم آورنده تسهیالت کسب و. کنند

که مطرح است به عنوان یک تسریع کننده تغییرات بنیادي در ساختار عملیات و مدیریت سازمانها مطرح است این قابلیت ها 

  :بر طبق ردن ،پنج هدف کسب و کاري ذیل را دنبال می کنند

  ارتقاء بهره وري -1

  کاهش هزینه ها-2

  میم گیري بهبود تص -3

  موثر کردن ارتباط با مشتریان -4

  ]17[.توسعه برنامه هاي استراتژیک جدید-5

این پشتیبانی می . راه دیگر طبقه بندي سیستم هاي اطالعات ،برمبناي طبیعت فعالیتهایی است که پشتیبانی می شوند 

  .یک سازمان صورت پذیردتوانند در مورد فعالیتهاي عملیاتی ،مدیریتی ،راهبردي و نیز براي دانشوران 

  :فعالیتهاي عملیاتی

و سیستم  TPS ،MIS:فعالیتهاي عملیاتی که شامل فعالیتهاي روزمره یک سازمان هستند توسط سیستم هاي اطالعاتی مانند

  .هاي سیار تحت پوشش قرار می گیرند

  

  

  :فعالیتهاي مدیریت

نامیده می شوند ، به طور کلی به فعالیتهاي مدیریت میانی مانند فعالیتهاي مدیریتی که فعالیتها یا تصمیمات تاکتیکی نیز 

  ]16[.برنامه ریزي کوتاه مدت ،سازماندهی و کنترل می پردازند
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  نقش کلیدي فناوري اطالعات در کاهش فساد اداري

خود تهی اگرچه در سالهاي اخیر، واژه شفافیت بسیار متداول شده واز معناي واقعی . دشمن اصلی فساد، شفافیت است

یکی ازجدیدترین .گردیده، ولی یک استراتژي ضد فساد که شفافیت مدیریت دولتی را تقویت  نکند، محکوم به شکست است

از فناوري اطالعات و .شیوه هاي مورد بحث براي کاهش فرصتهاي فساد در مدیریت دولتی،توسل به فناوري اطالعات است

به .تصمیم گیري اداري را افزایش دهد؛زیرا سایر ابزارها از عهده این کار برنمی آیند ارتباطات انتظار می رود شفافیت فرایندها و

عبارت دیگر،فناوري اطالعات با شفافیت سازي امور مالی و تدارکات در سازمانهاي دولتی، وهمین طور باقطع رابطه شهروندان 

  ]9.[ه فساد اداري را می خشکاندبا متصدیان امور در بخش دولتی ونیزتسریع درانجام امور شهروندان،ریش

فناوري اطالعات می تواند از طریق ارتقاء حکومت خوب، تقویت طرح هاي اصالح گرا، کاهش بالقوه رفتارهاي فساد، بهبود 

روابط بین کارکنان دولت و شهروندان،افزایش پاسخگویی مقامات دولتی، امکان پیگیري شهروندان نسبت به فعالیتهاي دولت و 

براي کاهش موفقیت آمیز فساد،ابتکارات مبتنی بر .نظارت و کنترل بهتررفتار کارکنان،فساد اداري را کاهش می دهدهمچنین 

فناوري اطالعات و ارتباطات باید از سمت افزایش دستیابی به اطالعات به سمت قوانین شفافیت حرکت کنند وتوانایی پیگیري 

  ]14[.کنندتصمیمات وفعالیتهاي کارکنان دولتی را ایجاد 

  فناوري اطالعات و کارمندان سازمان

فناوري کارها را آسان تر می کند و وظایفی را که به مهارت هاي دستی و نیرو نیاز دارد را در کارخانه ها و تمام اشکال تولید 

از فناوري به مهارت استفاده . کاهش می دهد و اگر به طور صحیح مورد استفاده قرار گیرد و،می تواند بهره وري را افزایش دهد

و همچنین توانایی تغییر داده ها نیاز دارد،که این منجر به گسترش فاصله بین کارمندان متخصص وغیر متخصص می 

کامپیوتر و تجهیزات ارتباطی باعث می شود که کارهایی که قبال به صورت جداگانه انجام می شدند با هم به صورت .شود

  ]11[.پیوسته انجام شوند

ن عامل بهره وري وسازمانها و در نهایت کل جامعه منابع انسانی است تردید نیست که شکوفایی هر جامعه اي در مهم تری

بهبود و پرورش منابع انسانی نهفته است یکی از مفاهیمی که در راستاي بالندگی منابع انسانی مطرح گردیده توانمندسازي 

ازي کارکنان را دارند سیستم هاي اطالعاتی می توانند به عنوان رکن مهم و هنگامی که سازمانها قصد توانمندس. کارکنان است

در این زمینه ها مطرح گردند و امکان دسترسی بیشتر به اطالعات را براي سطوح پایین فراهم کنندشبکه هاي رایانه اي به 
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ي گروهی توسط فناوري اطالعات حمایت کارها.اعضاي تیم ها امکان برقراري ارتباط موثر با یکدیگر و سایر تیم ها را می دهند

می شوند فناوري اطالعات عدم تمرکز در تصمیم گیري و اختیارات را به وسیله ي کنترل متمرکز امکان پذیر می کند و 

  ]4[.کارکنان را قادر می سازد تا به اطالعات مورد نیاز جهت تصمیم گیري سریع دسترسی داشته باشد

  مانفناوري اطالعات و مدیران ساز

سیستم هاي . کنترل مدیریتی نیازمند اطالعاتی است که بخشی ازآن توسط سیستم هاي پردازش اطالعات تهیه می شوند

اطالعاتی پشتیبان کنترل مدیریتی ،اطالعات تولید شده توسط سیستم هاي پردازشی اطالعات را پردازش کرده و آنها را در 

ین سیستم هایی اطالعاتی ،سیستم هاي اطالعات مدیریت نامیده می شوند چن. شکل جدید معنی داري مدیر ارائه می کنند

سیستم هاي اطالعات مدیریت ،سیستم هاي جامع و یکپارچه ،کامپیوتري ،کاربر ماشین می باشند، که نتیجه عملکرد آنها .

  ]11.[پشتیبانی مدیران در سازمان است ارائه اطالعات جهت

  تجارت تاثیر فناوري اطالعات بر اقتصاد و

فناوري اطالعات در زمینه هاي مختلف اقتصادي تاثیري شگرف خواهد گذاشت از نظر اشتغال، توسعه این فناوري موجد 

تا 1996به عنوان مثال در استرالیا نرخ رشد شاغالن در این بخش در فاصله سالهاي. مشاغل جدید با کیفیتی نو و برتر است

می باشد و متوسط سهم  99تا 92درصد در فاصله سالهاي  18ند این نخ برابر درصد بوده است در ایرل 30بیش از  2000

استفاده از فناوري اطالعات موجب . دصد بوده است 9کشور عضو اتحادیه اوپا برابر 15اشتغال فناوري اطالعات وارتباطات در 

هاي نوین به سرعت  عنوان یکی از بستر امروزه فناوري اطالعات و ارتباطات به] .15[.افزایش سود وتولید ناخالص داخلی است

از آن جمله تأثیر شدید فناوري . شود این تأثیر در کلیه وجوه اجتماعی دیده می. در حال تأثیر گذاري بر زندگی بشر است

  هاي کامپیوتري است محیط کسب و کار در حال تبدیل به در اقتصاد جدید که مبتنی بر شبکه. اطالعات بر اقتصاد است

.  اند نامیده نیز دیجیتال اقتصاد یا اي شبکه اقتصاد همچون عناوینی با را اقتصادي چنین. است) رقمی( دیجیتالی محیطی

همچون سایر کاربردهاي فناوري اطالعات موجب کاهش هزینه و ) تجارت الکترونیکی (استفاده از فناوري اطالعات در تجارت 

هاي کمتر و سود بیشتر مواجه شده و مصرف کنندگان نیز با برخورداري از  فروشندگان با هزینه. افزایش کارایی خواهد شد

 ]7.[اطالعات بیشتر، امکان انتخاب بهتر و خرید ارزانتر را تجربه می کنند
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    روش تحقیق 
 مجالت و ها نشریه بررسی با که است شده استفاده آن در اي کتابخانه روش واز باشد می توصیفی نوع از تحقیق این

  .است شده پرداخته اطالعات وریوتحلیل جمعآ به اینترنتی ي ازسایتها وبااستفاده هاوکتابها ومقاله
   

    یافته ها
 بلکه کنندینم نگاه فعالیتها اتوماسیون و فرایندها تسهیل يبرا يابزار بعنوان صرفا اطالعات يفناور به سازمانها امروزه

 تحقق يبرا آن از کنندی م یسع سازمانها و است گرفته خود به استراتژیک نقش یاطالعاتي هاسیستم و اطالعات يفناور

 از استفاده به ناگزیر سازمانها که استي ا گونه به اطالعات يفناور جو همچنین .کنند استفاده خود يتجار يهاياستراتژ

 مکانیزم از متاثر بلکه نیست، یفن و یتکنیک بحث یک صرفاً یاطالعات يهاسیستم و اطالعات يفناور بحث .هستند آن

 از نیز است اطالعات فناوري زمینه در مباحث مهمترین از که IS/IT استراتژیکي  ریز برنامه .است یسازمان مختلف يها

ظهور و توسعه فناوري اطالعات در دو دهه اخیر عالوه بر تاثیرات شگرف اقتصادي بر نوع و ترکیب   .ستنی مستثنی قاعده این

فناوري . نیروي کار ،در ساختار و سطوح سلسله مراتبی وبرتوسعه سازمانهاي مجازي نقش و تاثیر فزاینده اي داشته است

مشاغل و تغییر در ترکیب نیروي کار خواهد شد  اطالعات ضمن آن که به تولید مشاغل جدید می پردازند، سبب نوسازي

در این عرصه دانشگرانی به فعالیت می پردازند که هم از لحاظ سطح . ونیروي کار دانش را جایگزین نیروي کار یدي می نماید

به عنوان ) فناوري اطالعات(تکنولوژي اطالعات  .مهارت و هم از لحاظ نوع فعالیتی که انجام می دهند متفاوت خواهند بود

مطالعات در این زمینه نشان می دهد که فناوري اطالعاتباید در دو حوزه  .محور و محرك توسعه جوامع و سازمانها مطرح است

بخش تحقیق وظیفه شبیه سازي محیطی ، تجربه مجازي و فرضیات با هزینه .تحقیق و اجرا در سازمانها مورد بحث قرار گیرد

   .مدلهاي تصمیم گیري و ایجاد خالقیت در کارکنان را برعهده داردکم ، همراه با برنامه ریزي ، 

اي فناوري اطالعاتدر سازمان دو دیدگاه اساسی و الزم وملزوم هم که مدیریت سازمان و مدیران فناوري اطالعات ردر بحث اج

تکنولوژي اطالعات به صورت براي آنکه  .مدیریتی دیدگاه –دیدگاه فنی و مهندسی  :باید بدان توجه نمایند ، وجود دارد

این برنامه ریزي شامل مطالعه عمیق در .راهبردي در سطح سازمانی مورد استفاده قرارگیرد، به برنامه ریزي دقیقی نیاز است

فرهنگ سازمان ، توانایی سازمان ، انجام تغییرات ، محیط خارجی سازمان ، میزان پشتیبانی مدیریت ، نیازهاي اطالعاتی 

اطالعات  تکنولوژيهمچنین باید مهارتهاي موجود در سازمان در زمینه  .اههاي برآورده ساختن آنها می شودسازمان و ر

بررسی گردند تا اطمینان حاصل گردد که نیروي انسانی مناسب و کافی براي نگهداري سیستم ها هم در بعد سخت افزار و هم 
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 در.است سازمانها در تکنولوژي این پذیرش مانع اطالعات فناوري ینهزم در مدیران دانش کمبود  .نرم افزار وجود داشته باشد

 هاي زمینه در باید مدیران .شود گرفته خدمت به سازمان سطح در مؤثري نحو به بتواند اطالعات فناوري آنکه از قبل نتیجه

 اند شده کاریها انبوه و تکنیکی هاي جنبه دیگر درگیر آنچنان مدیران متاسفانه اما .شوندداده آموزش تکنولوژي این مختلف

 اطالعات فناوري مدیران به اطالعات فناوري بکارگیري استراتژي . ندارد وجود سازمان مدیریت ابعاد دیگر بر توجه امکان که

 صرف از جلوگیري منظور به.نماید می کمک اطالعات فناوري اجراي موقع در موجود فرصتهاي درآورن اختیار در جهت

 استراتژي باید ابتدا سازمانها در اطالعات فناوري توسعه بزرگ هاي پروژه اجراي در تاخیر و موازي و مجدد هاي هزینه

 استراتژیهاي از باید ها برنامه.شود تصویب و تدوین موجود راههاي و دستیابی ابزارهاي ، زمانبندي ، جزئیات ذکر با توسعه

 باید اطالعات فناوري با مرتبط فعالیتهاي تنظیم در.دهند وضعیت تغییر نوین فناوري در محوري برنامه به محوري مدیر

 و مدیران اطمینان و اعتقاد بودجه، تخصیص گذاري، سرمایه چارچوب ، تالشها هماهنگی ، حرکت جهت ، جاري وضعیت

و نفوذ آن در  ظهور فناوري اطالعات  .گردند مشخص و تعریف گیرد، صورت آینده دوره یک طی در باید که فعالیتهایی

شده است که از آن به عنوان انقالب  يزوایاي مختلف زندگی بشري موجب تحول شگرفی در مناسبات حاکم برجامعه بشر

بشر و نفوذ و توسعه  یساختارها و سطوحزندگ یدرتمامفناوري اطالعات اطالعات یاد می شود تاثیر مستقیم و غیرمستقیم 

چیده ترین فعالیت ها موثرترین عامل در راه توسعه تکنولوژیک و به تبع آن توسعه این پدیده عصر جدید در پی يابزارها

است به عقیده صاحب  یاطالعات متحول میگرد د ساختار سازمان يکه با ورود فناور يبشر بوده است از جمله موارد یاطالعات

کند  یبه ساختار تخت بدل م ياطالعات ارتفاعات هرم سازمان را کاهش داده و از ساختار عمود يفناور ينظران به کارگیر

 . تاثیر گذار است  زرسمیت،سازمان نی یضمن اینکه برتمرکز پیچیدگ

  پیشنهادات

یم پیشنهاد ،سازمان یاثربخش بر ابزارها این از استفاده زیاد تأثیر و سازمان اطالعات يفناور موجود وضعیت به توجه با-1

 آموزش نظیر اطالعات يفناور جدید يکاربردها از سیستمها، شده یشناسای امکانات از بیشتر يگیربهره بر عالوه شود

 .شود استفاده ... و Excel، Access تحت داده يها پایگاه دور، راه کنفرانس کاغذ، بدون مکاتبات سیستم الکترونیک،

 يبردار بهره آنها از که انداستفاده قابل يبسیار يظرفیتها دهد،یم نشان سازمان اطالعات يفناور سیستم موجود وضعیت

  .شودینم الزم
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 اطالعات يفناور يسیستمها همچنین و موجود يسیستمها يکارگیربه در آنها مهارت افزایش منظور به کاربران آموزش .2

  .شد خواهد اطالعات يفناور يابزارها يور بهره افزایش سبب موضوع این .جدید

 منظور به یاطالعات يسیستمها و اطالعات يفناور حوزه در یفن دانش يدارا و متخصص ينیروها از شودیم پیشنهاد .3

 استفاده سازمان، در جدید يا رایانهي سیستمها يکارگیربه همچنین و موجود يسیستمها از يگیر بهره نمودن کامل

 برون که نیست يا حوزه سازمان، این یاثربخش بر آن شده اثبات تأثیر و اهمیت به توجه با اطالعات يفناور حوزه .شود

  .باشد آن يبرا یمناسب نسخه ،يسپار

   .اطالعات يفناور از بیشتر استفاده منظور به کارکنان و مدیران بین در بیشتري ساز فرهنگ.4

 منظور به های خروج و گزارشها کاربردها، اطالعات، يفناور يسیستمها خصوص در مدیران به الزم يآموزشها ارائه .5

  .خودشان یاطالعات ينیازها اعالم در آنها بیشتر یآگاه

 قالب در سازمان در اطالعات يفناور هزمین در) سالـه 5 مثـال عنـوان به(تمد بلند برنامه یک تدوین و يگذارسیاست.6

 برنامه، این يمبنا بر .کاربردها و زیرساخت افراد، شامل سازمانها، در اطالعات يفناور سیستم يکارگیربه هعمد محور سه

  .شود یبینپیش هم يساختار تغییرات است ممکن

اي جامع در زمینه  شود برنامه با توجه به وابستگی سازمان به فناوري اطالعات و تأثیر اثبات شده آن برعملکرد، پیشنهاد می.7

و همچنین در مواجهه با بحران و حوادث غیرمترقبه تدوین گردد تا در ... ، شبکه و اقدامهاي پشتیبانی نظیر امنیت سرور

 . کارگیري فناوري اطالعات است این اقدام در راستاي کاهش مخاطرات ناشی از به. صورت لزوم به اجرا درآید

دمات به ارباب رجوع را دچار توجهی، دقت در ارائه خ اي که در صورت بی تالش براي رفع نواقص موجود سیستمهاي رایانه-8

 .ضعف و اخالل می نمایند
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 1387،تاثیر فناوري اطالعات بر اقتصاد،فرنود،حسنی  -7

 1388اطالعات ، يفناور تیریمد یالملل نیکنفرانس ب نیحامد،ششم دی،سیعتیشر یخسروان -8

 ،یدهد؟،فصلنامه مدرس علوم انسان یرا کاهش م ياطالعات فساد ادار يفناور ایآ:مبارزه با فساد يفرد،حسن،استراتژ ییدانا-9
  1384،تابستان2،شماره9دوره 

 1376رابینز،استیفن،تئوري سازمان ،ترجمه الوانی و دانایی فرد ،تهران، نشر صفار،- 10

سلطانی اصغر،حاجی حیدري عبداهللا،تاثیر فناوري اطالعات بر سازمانها،مجله علمی دانشجویان ارشد حسابداري و  -11
 1390ز و زمستانویژه نامه هفته پژوهش،پایی 8مدیریت مالی،شماره 

 1365 ران،یا یاسالم يجمهور یکتابخانه مل: تهران ؛ياصطالح نامه کتابدار ؛يپور ،یسلطان-12

 1382،بهار1فردا،شماره تیریاطالعات در سازمان ها،مجله مد يفناور يزیر ،حجت،برنامهیمانیسل-13

اطالعات،فصلنامه  تیشفاف قیاز طر ياطالعات در کاهش فساد ادار ينقش فناور یو همکاران،بررس نی،حسیرنان یفیشر-14
 1390ران،یاطالعات ا يپژوهشگاه علوم وفناور یپژوهش یعلم

 1385ران،یدانشگاه علم وصنعت ا:اطالعات،تهران يفناور تیریومد ینور،حاتم،مبان يان،محمد،مهدویفتح-15

  1385کامرانی، بابل،علوم رایانه،، ترجمه مریم ITفیلیپس ،جوزف،مدیریت پروژه-16
  1354ملوندي،محمد،کارآفرینی و پروژه،نشر سبز وار،امید مهر ،-17

  1385، 25شماره ،يزی،تهران، فصلنامه پژوهش و برنامه ر....اطالعات  يبر فناور ی،توسعه مبتن یمنتظر، غالمعل-18
  1380مرکز نشر دانشگاهی،:ارتباطات،تهرانمومنی ،هوشنگ،مدیریت فناوریهاي اطالعات و -19
  1377هولمز و کیت،جهان آشنایی با فناوري اطالعات،ترجمه مجید آذرخش،تهران،انتشارات سمت،-20
 دوم،سال و ،اول 181ـ182،ياقتصاد  ـیسیاس، اطالعات سازمانها در اطالعاتي تکنولوژ کاربرد،نژاد،صفیهي مهر-21

 .)1381 آبان و مهر(مهفده
   1380 پاییز ،25شماره رهیافت، .مؤثر يگیرتصمیم در اطالعات يفناور و یاطالعات نظام نقش، مهرداد مدهوشی، -22
 1385،تاثیرات فناوري اطالعات بر زنجیره ارزش سازمانی محترمی،امیر،سرآبادي،مجید،-23
  1387شهاب ،فناوري اطالعات در سازمان ها و ادارات، ، ،وهابزاده-24

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 13

  مراجع خارجی 
1-E . Fram Turban (1996) Information  technology for  management  .First   
 Edition .  Newyork .  West                                                                                            
2-Danial  Robey  (1986) . Designing  organization  .  Second   edition  .  Richard  D . Irwin 

  

 
  

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

