
1 
 

 فصل اول

 فناوری اطالعات مدیریت  

  عناصر اصلی •
منابع انسانی، مفاهیم و اندیشه،  انسان: -1

 نوآوری
قوانین، مقررات و روشها،  کار:سازو -2

سازوکارهای بهبود و رشد، سازوکارهای ارزش گذاری 

 و مالی

افزار، شبکه و افزار، سختنرم ابزار: -3

 ارتباطات

  سازمانی، فراسازمانی مرتبط، جهانی ساختار: -4

بسیاری مفهوم فناوری اطالعات را با کامپیوتر و  •

انفورماتیک ادغام می کنند، این در حالیست که این ها 

ابزار های فناوری اطالعات می باشند نه تمامی آنچه که 

 .فناوری اطالعات عرضه می کند

 های فعالیت متخصصین فناوری اطالعاتزمینه

 خدمات فناوری اطالعاتمدیریت  -1

 مدیریت اطالعات -2

 هامدیریت سیستم -3

 های اطالعاتیمدیریت سیستم -4

 های اطالعاتی مدیریتسیستم -5

 ای های رایانهسازی شبکهپیاده  -6

 مهندسی رایانه  -7

 های پایگاه دادهطراحی سیستم  -8

 امنیت   -9

 

 سیب و دم سیب! •
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با فرض اینکه فناوری اطالعات یک سیب باشد،  •

کامپیوتر، شبکه، نرم افزار و دیگر ابزارهای 

مرتبط با این حوزه همانند دم سیب است که میوه 

توسط آن تغذیه می گردد، حال این خود سیب است که 

محصول اصلی است و هدف و نتیجه در آن خالصه می 

 گردد. 

 

 ده مسئولیت اصلی -الفبای مدیریت فناوری اطالعات 

)   ITمدیریت خدمات و ابزارهای دپارتمان (1

 خدمات ویژه (–نظارت دائمی -مدیریت روزمره

) بیش از دونفرکارشناس   ITمدیریت کارشناسان  (2

 چگونگی تعامل بین آنها( -باشند

نگاه  –) تسهیل ارتباطات  مدیریت ارتباطات (3

 اصالح و بهبود( –ساختاری 

 اطالعات و ارتباطاتفراهم ساختن امنیت  (4

 مدیریت دانش  (5

 مدیریت محتوا  (6

 مدیریت پروژه  (7

  مدیریت استراتژیک (8

 بندیبودجه  (9

 و ...( CEO)  ،CTOارتباط با سایر مدیران  (10
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 ITمدیریت خدمات و ابزارهای دپارتمان-1

. )این ITمدیریت روزمره خدمات و ابزارهای واحد  -1

روزمره عاتی های اطالواحد، بستر الزم برای فعالیت

مانند دبیرخانه، واحد ،  سایر واحدهای سازمان

های دیگر را ارتباط با ارباب رجوع، حسابداری و بخش

 کند. (میفراهم 
 نظارت دائمی برحُسن اجرای وظایف  -2
 نظارت بر ارائه خدمات ویژه -3

سازی فایل )مثل اتصال اینترنت یا سرویس ذخیره  •

 در شبکه(. 

 ITمدیریت کارشناسان -2

از دو یا چند نفر به عنوان اگر بیش  بدیهی است که -1

کارشناس کامپیوتر و فناوری اطالعات در یک سازمان 

مشغول به کار نباشند، صحبت از مدیریت فناوری 

 اطالعات در آن سازمان معنایی نخواهد داشت.

 ITچگونگی تعامل با این کارمندان و با کارشناسان  -2

 CIOهای اصلی یک ولیتؤها و مسسازمان، یکی از دغدغه
 CIO (Chief of                               است.

information officer)  

 مدیریت ارتباطات-3

دسته از ارتباطات درون و برون تسهیل روند آن -1

سازمانی است که به واسطه ابزارهای ارتباطی 

الکترونیکی و کامپیوتری میان کارمندان شرکت از یک 

های کارمندان و مخاطبان فعالیتسو و نیز میان 

گیرد. نحوه دخالت مدیر سازمان از سوی دیگر صورت می

فنی و تکنیکی ،  ارشد اطالعات در این زمینه بیشتر

 است. 

به روند ارتباطات سازمان، نگاه ساختاری   CIOنگاه  -2

 است. 
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است  وظیفه مدیر فناوری اطالعات در این زمینه آن -3

های اطالعاتی و قوت شریانکه با شناسایی نقاط ضعف 

درون سازمان و نحوه اتصال آنها به بیرون از 

سازمان، به طور مداوم در فکر اصالح و بهبود آن 

باشد به گونه ای که کارمندان سازمان برای ارتباط 

گیری میان خود و مراجعان و مشتریان سازمان با 

  کمترین مانعی روبرو شوند.

 و ارتباطات فراهم ساختن امنیت اطالعات-4

مهمترین موضوع : چگونگی امنیت اطالعات و  -1

 ارتباطات سازمان است. 

یک ساختار ارتباطی هرچقدر هم که پیشرفته باشد،  •

کارگیری فناوری اگر امن نباشد، فلسفه اصلی به

برد و همه اطالعات در سازمان را زیر سوال می

 اندازد. کارکردهای مثبت آن را به خطر می

اگر به موازات تسهیل روند گردش اطالعات در   -2

سازمان فکری به حال افزایش امنیت بستر اطالعاتی 

نشود، افزایش میزان تبادل اطالعات عمال به معنی به 

خطرانداختنِ هرچه بیشتر دانش، تجربه، سرمایه معنوی 

و از همه مهمتر اسرار محرمانه سازمان است که گاه 

  فراوان دارد. ارزش اقتصادی یا راهبردی

 

 مدیریت دانش-5

شکال اصلی و مهم سرمایه در اطالعات، یکی از ا -1

دسته از شود،  آنهای مترقی محسوب میسازمان

گیری از توان یک ها که خود را نیازمند بهرهسازمان

مدیر ارشد اطالعات در مجموعه کادر مدیریت سازمان 

فناوری بینند، به سطحی از پیشرفت در استفاده از می

شده در اند که دانش و اطالعات ذخیرهاطالعات رسیده

سازمان، به کاالیی گرانبها در میان انواع سرمایه 

 های سازمان تبدیل شده است.ها و داشته
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در   Knowledge Managementمدیریت دانش یا  -２

طور واقع یک مدیریت استراتژیک است. همان

از های مالی سازمان یکی که کنترل سرمایه

های مدیریت ترین پایهترین و راهبردی حساس

بر های دانشآن است، برای سازمانی که از روش

کند نیز کنترل وکار خود استفاده میدر کسب

های اطالعاتی سازمان بسیار مهم و سرمایه

کلیدی است. بدون شک این مورد یک از 

  است. CIOهای یک مهمترین مسوولیت

 

 فصل دوم

  فراتر از سخت افزار می باشدفناوری 

 اجزای فناوری عبارتند از :

 انسان افزار -1
 فن افزار -2

 اطالعات افزار -3

 سازمان افزار -4

  انسان افزار: فناوری متبلور در انسان ها  شامل :

 ... و مدیران ،  مهندسان، کارگران 

 مورد استفاده برای ء افن افزار: فناوری مطرح در اشی

  خدماتیا تولید کاال 

  اطالعات افزار: فناوری مطرح در اطالعات اسناد ومدارک

 گوناگون مورداستفاده برای تولید کاال

 سازمان افزار: روشهای مدیریتی نظام سازمانی  
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 طبقه بندی فناوری

 فناوری جدید -1

 فناوری نوظهور -2

 رفتهفناوری پیش -3

 فناوری سنتی  -4

 فناوری متوسط -5

 فناوری مناسب -6

  فناوری پنهانفناوری مستند شده در مقابل  -7

 چرخه حیات فناوری اطالعات

  فروش و انتقال می باشد، خرید ، فناوری قابل تولید . 

  است  مشخصفناوری اطالعات چرخه حیات 

 دارد رفتار مشخص 

   مدیریت منجر به     -در نتیجه  -شناسایی رفتار

 می شود بهتر

   منجر به وجود آمدن     -در نتیجه  -  گذشت زمان

 می گرددادوار متفاوت 
 دوره پروردگی  -1

 دوره معرفی و رشد -2
 دوره اشباع -3

 دوره نزول         -4
 چرخه حیات فناوری اطالعات

  دوره پروردگی 

 موضوع  شناسایی وتحقیق پیرامون -1

 تدوین طرح توجیهی -2

 یند مناسبآانتخاب فر -3

 نصب و راه اندازی ماشین آالت -4

 دوره معرفی و رشد 
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 ،  موجود مشکالتفعالیتهایی چون: حل  -1

 افزایش کارایی و...

 ارائه آموزش های مورد نیاز -2

 انطباق وجذب فناوری -3

 دوره اشباع 
 فعالیتهایی در جهت اصالح و بهسازی شرایط -1    

  دوره نزول 
 است  فناوری مورد نظر منسوخ شده -1
 جایگزینی فناوری جدید بررسی می شود -2

 فاهیم نو آوریم 

 عصر کارایی 

o 1950-1960 

  کیفیتعصر 

o 1970-1980 

 عصرانعطاف پذیری 

o 1980-1990 

 عصر خالقیت و نو آوری 

o حال 

 خالقیت چیست؟

 است  دستاورد بشر حاصل خالقیت -1

 است  ذهن بشر مملو از طرح های تکامل یافته -2

 است  محصول خالقیت، فناوری اطالعات  -3

یندتفکری است که موجب حل مسائل به شیوه آخالقیت فر -4

 ای مفید وبدیع گردد. 
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 )هربرت فوکس(

 )اریک(است توانایی دیدن و پاسخ دادن خالقیت  -5

عبارت است از به کارگیری توانایی های ذهنی خالقیت  -6

 برای ایجاد یک فکرو مفهوم جدید

اغلب حاصل  و خالقیت در ذهن آماده شکل می گیرد -7

 است  عدم رضایت

 اختراع چیست؟

 است  ایده یا ساخت فناوری جدید -1

یا یک  و یندآیک فر، : یک محصول  فناوری جدید -2

 است  سیستم

 موتور بخار 

 ترانزیستور 

  ماشین زیراکس 

 است  حاصل هوش و تفکراختراع  -3

 اما...است ، اختراعات ثبت شده بسیار  -4

خلق ایده  مفهوم طرح یا مدلی برای تولید یک  -5

 است  یند جدیدآوسیله یا فر،محصول 

ایده ای جدید که تبدیل به واقعیت شده اختراع  -6

 است 

 نوآوری چیست؟

 . دارد تعاریف متعددنو آوری  -1

جوزف شومپیتر اقتصاددان بزرگ ایجاد کسب و کار  -2

را نوآوری  جدید با استفاده از مواد یا قطعات جدید

 . می داند
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 خدمت یا فرایندی جدید در یک سازمان، خلق محصول  -3

 .نوآوری است 

 .نوآوری است ،  افکار نوین کاربردی ساختن -4

ارتباط تنگاتنگ  نو آوری واختراع ، خالقیتبین  -5

 .وجود دارد 

 

 ارتباط خالقیت نو آوری واختراع

خالقیت مولد و عامل اصلی نیل به اختراع و نوآوری  -1

 است 

 است  خالقیت موجب حرکت -2

 منجر به    -در نتیجه  - تغییر در فناوری   -3

 می شود اختراع

 است  محصولحاصل اختراع  -4

 –اختراعات  –: نوآوری شامل  چرخه نو آوری -5
 اکتشافات علمی و بازار است 

 بهره برداری+ اختراع برابر است با :  نو آوری -6

  تصور +

 چرخه نو آوری

  اختراعات -1

  وریآنو -2

  بازار -3

  اکتشافات علمی -4

 یند خالقیتآفر

  عرضه -1

 

اختراعات

نواوری

بازار

اکتشافات 
علمی

 

عرضه

جذب

الهام

ازمایش

پاالیش
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  جذب -2

  الهام -3

  زمایشآ -4

  پاالیش -5

 فصل سوم

 آوری نو های خالقیت وتکنیک 

 تکنیک های متفاوتی برای تقویت خالقیت و نو آوری وجود 

 دارد 

 پنج حوزه 

 حوزه مشخصات -1

 حوزه ارزیابی نیازها -2

 حوزه تجزیه وتحلیل ماتریسی  -3

 حوزه تجزیه وتحلیل سناریو  -4

 حوزه تکنیک گروهی -5

 حوزه مشخصات -تکنیک های خالقیت ونو آوری

 بررسی ایده های افزایش فناوری 

 روش تجزیه و تحلیل مشخصات محصول -1

 روش تجزیه و تحلیل منافع -2

 روش آزمایش کاذب محصول -3

 توسعه ویژگیهای محصول -4

 حوزه ارزیابی نیازها -تکنیک های خالقیت ونو آوری

  بررسی نیازمندی هایی که توسط محصول مورد نظر ارضا

 نشده است یا  شده

 بررسی نظرات مصرف کنندگان  -1
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 کنندگان( مشاهده )عملکرد مصرف -2

 تمرکز گروهی -3

 حوزه تجزیه و تحلیل  ماتریسی -تکنیک های خالقیت ونو آوری

  ماتریس دوبعدی 

محصول موردنظر توسط متغیرهای مهمی توصیف می  -1

شود؛ این متغیرها به عملیات محصول , مزایا 

 ویژگیهای برجسته وسایر موارد باز می گردد.

دو بعدی متغیرها در طول محورهای یک ماتریس  -2

 فهرست می شوند

  مثال: شهرهای مختلف, دنده های مختلف 

  تجزیه وتحلیل چندبعدی 

  در این روش از ترکیبات حاصل از چندین متغیر وبا

بهره گیری از ماتریس های چند بعدی به ارزیابی 

محصول و استخراج رویکردهای توسعه ای جدید می 

  پردازیم

 تجزیه و تحلیل سناریوحوزه  -تکنیک های خالقیت ونو آوری

  پیش بینی محیط جدید و استنتاج ایده های نو؛ تخمین

و توصیف محیط های آتی و استنباط شرایط جدید محصول 

 : روش ها موردنظر در آن محیط ؛

 رویای بزرگ -1

 می توان داشت ؟ چه رویاهایی 

 رخدادهارا چگونه می توان توصیف کرد؟ 

 چه  نوغ شوداگررفت و آمد وسائل نقلیه مم" مثال

 ؟باید کرد 

 دورنگری  -2

  شناخت نیازمندی ها وتمایالت 
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 تعیین نیازهای آتی 

 عدم نیاز به تعمیرات 

 حوزه تکنیک های گروهی -تکنیک های خالقیت ونو آوری

  عملکردروش های این حوزه مبتنی براستفاده از تفکر

 گروهی برای توسعه نوآوری می باشد, به عنوان مثال:

1. Brain Storming ) طوفان ذهنی ( 

2. Delphi )تفکر گروهی ( 

3. Inverted Brain Storming ) طوفان ذهنی معکوس ( 

4. NGT(Nominal Group Technique)   تفکر گروهی را به (

 دنبال دارد (

 Brain Storming ) طوفان ذهنی ( 

  یکی از روش های تولید ایده می باشد؛ هدف تولید

برای حل یک مسئله بیشترین تعداد ایده های مختلف 

 می باشد

  نفر به همراه راهنما 8تا 6 .1

 بهترو تعداد ایده ها بیشتر  .2

   X   انتقاد .3

  Xمحدودیت  .4

  Xجلوگیری از ذکر عقاید    .5

 Delphi )تفکر گروهی ( 

اعضای تفکر گروهی از نظر فیزیکی کنار یکدیگر  .1

 نیستند.

 ارسال پرسشنامه .2

 جمع آوری و ارسال نتایج به اعضا .3

 جدیدسواالت  .4

  تکرار مراحل .5
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 Inverted Brain Storming  (معکوس ) طوفان ذهنی 

 یعنی طوفان ذهنی است شبیه روش اول  .1

 می باشد سواالت در جهت معکوس .2

به جای چطور محصول قابل بهبود است؟ می پرسیم  .3

 : محصول چگونه ممکن است شکست بخورد؟

  NGT(Nominal Group Technique)  دنبال ) تفکر گروهی را به

 دارد (

 تکنیکی که تفکرگروهی را به دنبال دارد .1

 دارد چندین مرحله .2

 اعضای گروه به یک جلسه دعوت می شوند .3

مدیریت  بحث و تشریح مسئله توسط رهبر جلسه .4

 می شود

 ثبت می گردد ایده اعضا مکتوب در برگه .5

  بحث ایده ها .6

 الویت بندی مخفی .7

 رای گیری .8

 :تکنیک های دیگرBIONICS ,NETWORKS,AINEURAL  

 انواع نو آوری

  نو آوری می تواند بر محصوالت, خدمات , فرایندها و

 سیستم ها تاثیر گذارد.

  :نوآوری در محصوالت 

 توسعه محصول فعلی, ارائه محصول جدید .1

 نوآوری در خدمات و فرایندها )مهم( .2

 نو آوری سیستم: توسعه اجزای مختلف سیستم .3

 مثال: شبکه ارتباطی جدید  

 آوری انواع نو

1. Radical Innovation –  نوآوری های بنیادی 
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2. Incremental Innovation –  نو آوری های تدریجی یا

 تکاملی 
3. Architectural Innovation – نوآوری معماری 

4. Modular Innovation  - نوآوری مدوالر 
 نو آوری های بنیادی

 کمیاب .1

منجربه تغییرات اساسی وقابل مالحظه ای  .2

 خواهند شد.
 هستند معموال ناشی از یک اختراع .3
باعث بوجود آوردن صنایع جدید یا تغییرات  .4

 اساسی در صنایع موجود می شوند
: نقطه  اختراع ترانزیستوربه عنوان مثال  .5

 عطف صنایع الکترونیک

 نو آوری های تدریجی یا تکاملی

 متداول .1
 تغییرات جزیی .2

 بهبود چشمگیر .3
ارتقا در صنایع وشرکت ها رخ می دهد منجر به  .4

سهم بازاری شرکت ها و مزایای رقابتی بیشتر می 

 شود
 فلسفه ژاپنی کایزن  .5
ساخت /1981ساخت کامپیوتر های قابل حمل  .6

 مانیتورهای صفحه تخت
 آوری معمارینو

 منجر به تغییر در معماری سیستم می گردد. .1
اجزا سیستم ثابت بوده, روابط دچار تغییر  .2

 می گردد
ر نگردد اما  اگر معماری سیستم دچار تغیی .3

 دانش طراحی دچار تغییر گردد
  نو آوری مدوالر
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 نو آوری و بازار

نو آوری باید به تولید ارزش کمک کند تا از  .1

 سوی بازارمورد پذیرش واقع شود

نو آوری موفق: از نظر مشتری عامل افزایش  .2

 ارزش باشد

مثال: به کارگیری فناوری اطالعات در سیستم  .3

هره گیری از هوش های جدید زیراکس, امکان ب

 مصنوعی برای پیش بینی زمان خرابی

بسیار مهم  زمان عرضه یک نو آوری به بازار .4

 است 

 : مایکروسافت  DOS-WINDOWS 

 APPLE : MAC  

 ابعاد و سطوح نو آوری
 نو آوری در چهار بعد ممکن است ظهور یابد

  T   فناوری یا تکنولوژی جدید .1

کاربرد جدید در شکل محصول, خدمت یا  .2

  A  فرایند

بازار جدید یا بخش های بازارو گروه  .3

  Mهای مصرف

  Oسازماندهی یا رویکرد مدیریتی جدید .4

o  بعد سطح ومیدان نو آوری را تعریف می  4این

 کنند

o  مسیر نو آوری یک رخداد مجزا نیست؛ یک مسیر

 حلزونی است که از چندین رخداد تشکیل شده است 

 میدان نو آوری

 مستقل از یکدیگرند چهاربعد نو آوری .1
 خط مشی مستقل بین آنها وجودندارد  .2

 مثال یک فناوری خاص کاربردهای محدودی دارد .3
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با توجه به این محدودیت ها بین چهار بعد فوق  .4

از بقیه امکان وقوع  TAMOالذکر برخی ترکیبات 

 بیشتری دارند
 چهارمفصل 

 تاثیر فناوری اطالعات بر سازمان

 

 مقدمه

بر نهادها و سازمان های اجتماعی  فناوری اطالعات  .1

 تاثیر گذاشته است.

سازمان ها با تغییراتی که در خود می دهند در پی  .2

 کسب مزیت های فناوری اطالعات هستند.

می ایجاد شده در سازمان ها بررسی تغییرات  هدف  .3

  باشد

 

 تعریف سازمان

o  سازمان نهادی اجتماعی است که هدف مشخصی را تعقیب می

عبارت  بهتر سیستمی است با مرزهای معین که نماید به 

به سبب داشتن ساختاری آگاهانه, فعالیت هایی را 

 انجام می دهد.

o :چهاررکن اساسی در این تعریف 

 نهاد اجتماعی .1

 هدفمندی .2

 ساختار آگاهانه .3

  مرزهای سازمان)عوامل درونی و بیرونی( .4

 

 ابعاد سازمانی

o :دو گروه کلی 

  STRUCTURAL DIMENSIONابعاد ساختاری     .1

       CONTEXTUAL DIMENTIONابعاد محتوایی .2
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 ابعاد سازمانی

 

 ابعاد ساختاری ابعاد محتوایی

 پیچیدگی اندازه

 رسمی بودن فناوری سازمان

 تمرکز محیط

 تخصصی بودن استراتژی و اهداف

 سلسله مراتب اختیارات فرهنگ
 

 حرفه ای بودن
 

 وجود استاندارد
 

 نسبت کارکنان

 
 ساختار سازمانی

 
o Organization Structure 
o  سازمان ها دارای ساختار هایی می باشند تا بر اساس

 آن اساس فعالیت های کارکنان خود را هماهنگ نمایند
o  ساختار سازمانی نمایانگر سلسله مراتب اداری و حیطه

 کنترل مدیران بوده.
o :الگوها 

الگوی . Mechanistic 2الگوی مکانیکی  .1

   Organic         ارگانیک
 

 غیر متمرکز -  مبین سازمانی پیچیده 
  غیر رسمی -  متمرکز ورسمی 
 انعطاف باال -  انعطاف پذیری  کم 
  زیادی  افراد - شبکه محدود اطالعاتی

  درتصمیم گیریهای سازمانی مشارکت 
 دارند
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 تاثیر فناوری اطالعات بر سازمان

 
o  آورده تا فرصت های جدید برای سازمان ها بوجود

بتوانند با یکدیگر ارتباطی نزدیکتر برقرار نمایند؛ 

از منابع و امکانات مشترک بهره جویند و مدل های 

 جدید کسب و کاررا تجربه کنند
 
o :سازمان ها برای ورود به عصر اطالعات 

 مطالعه فرایند های سنتی .1
 مهندسی مجدد .2

 تمهیدات الزم .3
o  توسعه سازمان فناوری اطالعات به عنوان ابزار وبستر

  تغییرات و تحوالت زیادی را پدید می آورند
 

 تاثیر فناوری اطالعات بر سازمان

 
 تغییر در ساختار سازمانی .1
o سلسله مراتبی با انعطاف  یا ساختار هرمی تبدیل

ساختار گسترده  بهکم پذیری, کارایی و رقابت پذیری  

وسیع تر انعطاف پذیری و هرمی با ارتفاع کم و قاعده 

 تبدیل شده  بیشترکارایی 
 

:یک سازمان نمونه  بهره گیری از فناوری اطالعات 1مثال 

موجب گردید تا با ارائه اختیارات بیشتر به کارکنان 

 کاهش یابد 13به  14سطوح مدیریتی از 

 
: یک شرکت دارویی با استفاده ازسیستم های 2مثال 

تشکیل جلسات الکترونیکی پیام دهنده الکترونیکی و 

 گردید 7به  12موجب کاهش سطوح مدیریتی از 
 

 تمرکز یا عدم تمرکز سازمانی .2

به کارگیری فناوری اطالعات با توجه به دیدگاه و  •

تمایل مدیریت سازمان می تواند موجب تمرکز یا 

 عدم تمرکز مدیریت گردد
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 افزایش هماهنگی  .3

مدیران و با بهره گیری موثر از فناوری اطالعات  •

کارکنان می توانند با یکدیگر ارتباط بیشتری 

 برقرار نمایند
 مثال: پست الکترونیکی, جلسات الکترونیکی •
نتیجه: حذف محدودیت های جغرافیایی خلق احساس  •

 گروهی
 
 . جایگزینی نقش انسان با ماشین4

جایگزینی نقش انسان و واحدهای سازمانی با سیستم  •

مراه با ارتقای سطح های اطالعاتی و ماشین ها ه

شغلی انسان موجب افزایش کارایی انسان, تخصصی تر 

شدن وظایف, لزوم وجود دوره های آموزشی, کارکنان 

 متخصص و نهایتا حرفه ای تر شدن سازمان می شود
 

. تقویت رویکرد فرایندی به جای رویکرد شغلی یا وظیفه 5

 ای 

بهره گیری ازفناوری اطالعات موجب شناسایی  •

ندهای اطالعاتی موجود در سازمان ومدیریت فرای

 بهتر آنها خواهد شد
 
به کارگیری موثر فناوری اطالعات موجب تقویت . 6

خودکارسازی و مجازی سازی فرایندهای فیزیکی سازمان خواهد 

 شد

 
. به کارگیری فناوری اطالعات موجب افزایش دقت, سرعت عمل 7

هزینه, شناسایی و کیفیت در ارائه خدمات ومحصوالت وکاهش 

 منابع بالقوه ونهایتا افزایش بهره وری  می گردد

 
. به کارگیری فناوری اطالعات موجب حذف محدودیت های 8

 زمانی و مکانی و مرز زدایی سازمان خواهدشد.
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. به کارگیری فناوری اطالعات به عنوان یک فناوری جدید 9

  شت.تاثیراتی بر فرهنگ سازمانی وکاری کارکنان خواهد دا
 

 ازسازمان های سلسله مراتبی تا سازمان های شبکه ای

 
o  استفاده از فناوری اطالعات می تواند تغییر ساختاری

 در سازمان پدید آورد
  تبدیل از ساختار هرمی/ سلسله مراتبی با ارتفاع

زیاد به سمت  ساختارهایی  با ارتفاع کمتر, به 

ی تدریج ساختارهای شبکه ای ودر نهایت سازمان ها

 مجازی
o  در سازمان شبکه ای همه واحدهای سازمانی با یکدیگر

 مرتبط هستند 
 

 ازسازمان های سلسله مراتبی تا سازمان های شبکه ای
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 سازمان های مجازی

 

عصراطالعات سازمان های جدیدی را به ارمغان آورده  .1

 است.

2. Virtual Organization 

شده تعاریف مختلف برای سازمان های مجازی ارائه  .3

 است.

 

 سازمان های مجازی

تا  مراتبی های سلسله ازسازمان
سازمان های شبکه ای

8/
3/

20
1

2
 

13 

سازمان سلسله 
  مراتبی

با ارتفاع 
       زیاد

سازمان سلسله 
  مراتبی

 با ارتفاع کم     

سازمان شبکه 
    ای

      

اختیار مدیران مشارکت 
کارکنان

مدیران تصمیم 
وسپسکرده 

تصمیمات را 
ابالغ می کنند

مدیران مشکالت 
,  را   اعالم

پیشنهادات را 
دریافت سپس 

ند تصمیم می گیر

کارکنان از 
آزادی عمل در 
محدوده تعریف 
شده برخوردارند

هریک از واحدها 
بهتربتواندکه 

مساله را حل کند 
اقدام به حل 

مسئله می نماید
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سازمان مجازی مبتنی بر شبکه ای است که با  .1

استفاده از آخرین فناوری ارتباطی واطالعاتی 

مراودات وهمکاری با اشخاص وسازمان های دیگر را 

خارج از فضا, زمان ومرزهای فیزیکی امکان پذیر می 

 سازد

سازمان مجازی شامل موجودیت های مستقلی می باشد  .2

استفاده از فناوری اطالعات در یک شبکه  که با

ارتباطی مهارت ها دانش وخبرگی خود را به اشتراک 

 می گذارند 

سازمان مجازی شبکه ای موقتی از سازمان های مستقل  .3

و خود مختار است که با استفاده از فناوری اطالعات 

و به منظور ایجاد رقابت در کنار یکدیگر قرار می 

  گیرند

 

 مان مجازیویژگیهای ساز

 امکان استفاده مشترک از منابع  .1

 استفاده از ارتباطات کامپیوتری .2

 یکسان بودن اعضا )شرکا( .3

 عدم وجود مرز محدود ومشخص جغرافیایی .4

 موقتی بودن اهداف .5

 کوچکی جثه فیزیکی سازمان .6

  Agilitiyانعطاف پذیری, قابلیت انطباق, چابکی /  .7

 مدیریت سازمان های مجازی

 خاصروش های مدیریتی  .1

 نگرش جدید .2

نحوه کارمند یابی, گزینش یا نظارت بر شاغلین   .3

 متفاوت با روش های مرسوم می باشد

 دورکاری  .4
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 روش های خود مدیریتی و اعتمادسازی  .5

 مدیریت شبکه نه مدیریت افراد .6

مهارت های مدیران: استفاده از کامپیوتر,  .7

توانایی کسب اطالعات وایجاد زمینه تبادل اطالعات و 

 موضوعات امنیتی توجه به

 

 روش های معمول در پیاده سازی سازمان های مجازی

1. Telecommunicating 

2. Telecenters  

3. Mobile Working 

4. Hot Desking  

5. Virtual Teams 

6. Internet, Extranet… 

7. Video Conference 

8. E-mail 

9. VR 

10. Portals 

11. XML 

 مزایای مجازی سازی سازمان ها

 

 کاهش هزینه ها .1

 حذف محدودیت های جغرافیایی وزمانی  .2

توزیع فعالیت های سازمانی که موجب کاهش هزینه  .3

 های حاصل از اعتصاب هاو...

 جلوگیری از تردد و افزایش رفاه کارکنان  .4
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تقویت فرهنگ کارمداری و تاکید بر خروجی کار به  .5

  جای حضور

 

 

 معایب مجازی سازی سازمان ها

 

 کاهش ارتباط رو در رو .1

 امنیت شغلیتضعیف  .2

 عدم شفافیت مسیر شغلی .3

 ضرورت تامین امکانات خاص .4

 افزایش تهدیدات امنیتی .5

 عدم وجود استانداردهای مورد توافق .6

 مدیریت پیچیده .7

 

 

 

 

 

 

 

 پنجمفصل 

 

 معماری فناوری اطالعات در سازمان

 مقدمه

 Clinger- Cohen 1996  

 CIO  

  معماری فناوری اطالعات یک چارچوب یکپارچه

یا نگهداری فناوری موجود و کسب  برای ارتقا
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فناوری اطالعاتی جدید برای نیل به اهداف 

 راهبردی سازمان ومدیریت منابع می باشد.

 OMB 1996 

  لزوم هماهنگی طرحها وهزینه های انجام

 سازمان ITشده با معماری 

 

 ضرورت وجود معماری فناوری اطالعات

 

 عات/ معماری فناوری اطالعات در سازمان / معماری اطال

 معماری سازمانی 

 همسو سازی  ارائه یک چارچوب سازمانی برای هماهنگی و

کلیه فعالیتها و عناصر  فناوری اطالعات در یک سازمان  

 به دالیل زیر ضروری می باشد.

 

 OUTSOURCINGبرون سپاری  .1

 تنوع فناوری های جدید .2

 تحول سریع محیط های سخت افزاری ونرم افزاری .3

  ومنابع مالیمحدودیت بودجه  .4

 

 

 NISTالگوی معماری فناوری اطالعات/

 

 National Institute of Standard and Technology 

 Enterprise Architecture الگوی معماری سازمانی  
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 الگوی معماری فناوری اطالعات

 

     BUSINESSالیه معماری کاری .1

 INFORMATION  الیه معماری اطالعاتی .2

  APPLICATIONالیه معماری کاربردها   .3

 DATA   الیه معماری داده ها  .4

 TECHNOLOGYالیه معماری فناوری    .5

  الیه معماری کاریBUSINESS  

 

  اهداف , چشم انداز, و راهبردهای دراز مدت

سازمان می باشد که در واقع اهداف وجودی سازمان 

 و نحوه تحقق آن را بیان می کند. 

  یک سازمان, فرایند های کاری ماموریت و اهداف

 آن را تعیین میکند.

 اساسی ترین الیه معماری یک سازمان 

  مستقیما توسط مدیران سازمان تعریف می شود 



27 
 

 

  الیه معماری اطالعاتیINFORMATION 

 

  سازمان برای دستیابی به اهداف خود به اطالعات

 ومنابع اطالعاتی نیاز دارد.

  اطالعاتی سازمان از دید دراین الیه عناصر ومنابع

 کاربر, توزیع و دسترس پذیری مطرح می شود

 چه اطالعاتی در سازمان تولید می شود؟ 

  این اطالعات چگونه توزیع می شود؟ 

 چه کسانی به چه اطالعاتی دسترسی دارند؟ 

 

  به عبارت بهتر: نقشه جریان اطالعات سازمان برای

ه قبل نیل به اهداف وراهبردهای تعیین شده در الی

 در این الیه تعیین می شود. 

 

    الیه معماری کاربردهاAPPLICATION  

 

  در این الیه تعداد و انواع برنامه های کاربردی

مناسب که تولید و دستیابی اطالعات را برای نیل 

به معماری اطالعاتی الیه قبل ممکن می سازند, 

 تعیین خواهد شد. 

  الیه معماری داده ها DATA 

 

  الیه محتوا وشکل پایگاه های داده ای در این

سازمان, الگو های ذخیره سازی و تبادلی آنها 

 مورد بحث قرار می گیرد.

  برخالف الیه اطالعات, گستره پوشش این الیه بسیار

 وسیع می باشد.
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  عالوه بر مدیریت و مراجع تصمیم گیری, همه

 کارکنان عملیاتی سازمان را در بر میگیرد.

 ار بیشتر از الیه اطالعات    تغییر وتحول بسی 

 

 

    الیه معماری فناوریTECHNOLOGY 

 

  در پایین ترین الیه محیط سخت افزاری, نرم

افزاری وارتباطی الزم برای اجرای سیستم های 

 اطالعاتی و گردش اطالعات وعملیات تعیین می شود. 

 سریع ترین تغییرات و دگرگونی ها 

  عامل, محیط های برنامه نویسی سیستم های

نرم افزارهای مدیریت پایگاه داده ها و... 

 دائما در حال تغییر هستند.

  این الیه باید به گونه ای طراحی و اجرا شود که

همه الیه های قبل بتوانند به اهداف خود دست 

  یابند.

 

 

 سیستم های اطالعاتی و نقش آنها

 

 INFORMATION SYSTEMS (IS) 

  مرتبط می باشد که سیستم مجموعه ای منظم از عناصر

برای رسیدن به اهدافی مشترک با یکدیگر در تعامل 

  می باشند
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  نگرش سیستمی: سازمان یک سیستم می باشد که با

دریافت منابع مالی, مواد, منابع انسانی و غیره 

ضمن انجام فرایندهای مختلف ولی مرتبط  اهدافی 

 مشخص را دنبال می کند.

 :بهره وری سازمانی شامل 

 Efficiency  راندمان 

 Effectiveness   کارایی 

 

 وظایف سیستم های اطالعاتی

 
 مزایای سیستم های اطالعاتی

 

  سیستم های اطالعاتی مدیران را قادر می سازند تا با

سازمان, محیط و یکدیگر ارتباط بیشتر وبهتری بر 

 قرار کنند.

 اطالعاتی های سیستم وظایف
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 مشارکت بیشتر در تصمیم گیری .1

 افزایش سرعت وکیفیت تصمیم گیری .2

 افزایش سرعت در شناسایی مسائل .3

برقراری ارتباط کارا بین واحدهای  .4

 سازمانی/سازمانها

 افزایش دقت, سرعت و قابلیت عملکرد .5

 ارتقای اثر بخشی و کارایی  .6

7.  ... 

 

 
 

Noise – Meta Knowledge 

 

  نویز: هر آنچه که غیر مفید ومبهم است و اطالعاتی

 (78را به دست نمی دهد.) 



31 
 

  است که در رابطه با یک شی یا پدیده داده: حقیقتی

مطرح می شود و یک ویژگی از آن پدیده را منتقل می 

درجه  78کند ولی کاربردی از آنها متصور نیست. ) 

 حرارت(

  اطالعات: اگر داده ها مورد پردازش قرار بگیرند با

 معنا شده و اطالعات می شوند 

 دمای متوسط بدن بیمار(  39= 2÷78) 

 اتی که سازماندهی شده و برای حل مسائل دانش : اطالع

 و تصمیم گیری استفاده می شود.

باشد نشانه تب و  37) اگر دمای بدن بیمار بیش از 

 بیماری می باشد(

  ماورای دانش: دانشی که راجع به خود دانش صحبت می

 کند!

 

 سیستم های اطالعاتی پشتیبانی از مدیریت

 

 Management Support Systems   (MSS) 

  سیستم های اطالعاتی جامع, یکپارچه, و مبتنی بر

کامپیوتر می باشند که اطالعات مناسب برای پشتیبانی 

 از مدیران را در سازمان فراهم می کند

  میزان و نوع اطالعات مورد استفاده در سطوح مختلف

 متفاوت است.

 :انواع سیستم های اطالعاتی پشتیبانی از مدیریت 

 Transaction Processing ت سیستم های پردازش عملیا .1

Systems                    

 Management  سیستم های اطالعات مدیریت  .2

Information Systems             

 Decision سیستم های پشتیبانی )از تصمیم(   .3

Support Systems                      
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                       سیستم های اطالعات اجرایی .4

Information System  Executive  

 Expertسیستم های خبره .5

Systems                                                                

 Neural سیستم های مبتنی بر شبکه های عصبی .6

Computing Systems             

 سیستم های پردازش عملیات

 

 
 

کامپیوتر برای انجام تراکنش های روزمره سازمان به کمک 

می شود شبیه: سیستم پرداخت حقوق و دستمزد,  سیستم ثبت 

  سفارشات , رزرو بلیط و...

 

  سیستم های اطالعات مدیریت

 

 به عملیات روزمره سازمان مربوط نمی شود •

به مدیریت فعالیت هایی که عملیات را پشتیبانی می  •

 کند باز می گردد

لکرد رزرو بلیط : تهیه گزارش مدیریتی درباره عم •

 نمایندگی ها
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 سیستم های پشتیبانی )از تصمیم(

 

 یران رده باالی سازمان دبرای پشتیبانی از تصمیمات م

 و برای حل مسائل خاص به کار می رود

  شبیهMIS   به عملیات منظم وتکراری مربوط نمی شودو

 معموال همراه با تعامل مدیر می باشد.

  حالت تعاملی دارد ) تعامل بین مدیر وسیستم برای اخذ

 تصمیم نهایی( 

  از مدل های مختلف ریاضی برای تصمیم گیری استفاده می

 کند.

  هدفDSS  جایگزینی با مدیر نیست بلکه مایل است به

 اتخاذ تصمیمات اثر بخش توسط مدیر کمک کند.
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 سیستم های پشتیبانی )از تصمیم(

 

   برای پیاده سازی چنین سیستمی می توان از نرم افزار

EXCEL .استفاده کرد 

  سیستم های DSS  از لحاظ نوع پشتیبانی تصمیم به چند

 نوع تقسیم می شوند:

 Personal Support  حمایت پرسنلی 

 Group (decision) Support System  حمایت سیستمی 
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 Organization Support  حمایت سازمانی 

 حالت ارتباط  در اینDSS  با افراد مختلف در

مکان های مختلف و زمینه های مختلف سازمان 

  برقرار می شود

 

 سیستم های اطالعات اجرایی

 
 سیستم های خبره

 های خِبرهسیستمیا  های خِبرهسامانه (Expert systems به )

شود که ای اطالق میافزارهای رایانهای خاص از نرمدسته

به کاردانان و متخصّصان انسانی و یا  در راستای کمک

های محدود تخصّصی تالش جایگزینی جزئی آنان در زمینه

های ها، در واقع، نمونهدارند. اینگونه سامانه

های تر سامانهرفتهآوری پیشتری از فنابتدایی و ساده

 آیند.مبتنی بر دانش به حساب می
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  تامین می اطالعات مورد نیاز مدیران ارشد اجرایی را

 کند.

  سیستم هایی که با بهره گیری از دانش و استنتاج شبیه

 یک فرد خبره عمل می کنند.

  از آنجایی که این سیستم ها به صورت هوشمند عمل می

 کنند, یکی از مقوله های هوش مصنوعی محسوب می شوند.

 گزینش هوشمند کارکنان, برنامه ریزی تولید هوشمند  

 

 که های عصبیسیستم های مبتنی بر شب

  این سیستم ها با برخورداری از قدرت یادگیری مشابه

شبکه عصبی انسان می توانند برای کاربردهای مختلف 

 سازمان مدیران را پشتیبانی نمایند.

 ها است که از عصبی مصنوعی یک سامانه پردازشی داده

ها را به عهده مغز انسان ایده گرفته و پردازش داده

و بسیار زیادی سپرده که به صورت های کوچک پردازنده

کنند ای به هم پیوسته و موازی با یکدیگر رفتار میشبکه

ها به کمک تا یک مسئله را حل نمایند. در این شبکه

شود که ای طراحی میدانش برنامه نویسی، ساختار داده

تواند همانند نورون عمل کند. که به این می

  شود.ساختارداده گره گفته می

 های عصبی مصنوعیخچه شبکهتاری

  از قرن نوزدهم به طور همزمان اما جداگانه از سویی

ها سعی کردند سامانه یادگیری و تجزیه نروفیزیولوزیست

و تحلیل مغز را کشف کنند و از سوی دیگر ریاضیدانان 

تالش کردند تا مدل ریاضی بسازند که قابلیت فراگیری 

ا باشد. اولین و تجزیه و تحلیل عمومی مسائل را دار

ها در شبیه سازی با استفاده از یک مدل منطقی کوشش
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توسط مک کلوک و والتر پیتز انجام شد که امروزه بلوک 

های عصبی مصنوعی است. این مدل اصلی سازنده اکثر شبکه

کند. ها ارائه میهایی در مورد عملکرد نورونفرضیه

خروجی  ها و ایجادعملکرد این مدل مبتنی بر جمع ورودی

ها از مقدار آستانه است. چنانچه حاصل جمع ورودی

شود. نتیجه بیشتر باشد اصطالحا نورون برانگیخته می

  بود. ORو  ANDاین مدل اجرای توابع ساده مثل 

 ها بلکه روان شناسان و نه تنها نروفیزیولوژیست

های عصبی مهندسان نیز در پیشرفت شبیه سازی شبکه

شبکه پرسپترون توسط  1958سال تاثیر داشتند. در 

روزنبالت معرفی گردید. این شبکه نظیر واحدهای مدل 

شده قبلی بود. پرسپترون دارای سه الیه به همراه یک 

باشد، الیه وسط که به عنوان الیه پیوند شناخته شده می

تواند یاد بگیرد که به ورودی است. این سامانه می

اعمال کند. سامانه داده شده خروجی تصادفی متناظر را 

 1960باشد که در سال دیگر مدل خطی تطبیقی نورون می

توسط ویدرو و هاف )دانشگاه استنفورد( به وجود آمد 

های عصبی به کار گرفته شده در مسائل که اولین شبکه

یک دستگاه الکترونیکی بود   Adalaline  واقعی بودند.

برای  ای تشکیل شده بود، روشی کهکه از اجزای ساده

  شد با پرسپترون فرق داشت.آموزش استفاده می

 

 های با وجود اینکه اشتیاق عمومی و سرمایه گذاری

موجود به حداقل خود رسیده بود، برخی محققان تحقیقات 

حل مسائلی های که توانایی  خود را برای ساخت ماشین

از قبیل تشخیص الگو را داشته باشند، ادامه دادند. 

را برای  Avalanchای تحت عنوان از جمله گراسبگ که شبکه

تشخیص صحبت پیوسته و کنترل دست ربات مطرح کرد. 

را بنا  ARTهای همچنین او با همکاری کارپنتر شبکه

های طبیعی تفاوت داشت. اندرسون و دند که با مدلنها

http://fa.wikipedia.org/wiki/ART
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هایی برای کوهونن نیز از اشخاصی بودند که تکنیک

موزش شیوه آ 1974یادگیری ایجاد کردند. ورباس در سال 

که یک شبکه پرسپترون چندالیه پس انتشارخطا راایجادکرد

 آموزشی بود.قوانین نیرومندترالبته با

 بدست آمد برای  1980تا  1970هایی که در سال پیشرفت

های عصبی بسیار مهم بود. برخی جلب توجه به شبکه

فاکتورها نیز در تشدید این مساله دخالت داشتند، از 

های وسیعی که برای مردم در ها و کنفرانسجمله کتاب

های متنوع ارائه شد. امروز نیز تحوالت زیادی در رشته

 است ایجاد شده ANNتکنولوژی 

 

 کنیم های عصبی استفاده میشبکه چرا از 

 

 های عصبی با توانایی قابل توجه خود در استنتاج شبکه

توانند در استخراج های پیچیده مینتایج از داده

ها های مختلفی که برای انسانالگوها و شناسایی گرایش

و کامپیوتر شناسایی آنها بسیار دشوار است استفاده 

توان موارد زیر را ی میهای عصبشوند. از مزایای شبکه

 نام برد:

 

. یادگیری تطبیقی : توانایی یادگیری اینکه چگونه 1

وظایف خود را بر اساس اطالعات داده شده به آن و یا 

تجارب اولیه انجام دهد در واقع اصالح شبکه را 

 گویند.

. خود سازماندهی : یک شبکه عصبی مصنوعی به صورت 2

هایی که در طول هخودکار سازماندهی و ارائه داد

ها با آموزش دریافت کرده را انجام دهد. نورون

یادگیری سازگار شده و پاسخ به ورودی تغییر  ٔ  قاعده

 یابد.می
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درنگ : محاسبات در شبکه عصبی مصنوعی . عملگرهای بی3

افزارهای تواند به صورت موازی و به وسیله سختمی

یج مخصوصی که طراحی و ساخت آن برای دریافت نتا

 های شبکه عصبی مصنوعی است انجام شود.بهینه قابلیت

. تحمل خطا : با ایجاد خرابی در شبکه مقداری از 4

یابد ولی برخی امکانات آن با وجود کارایی کاهش می

 شود.مشکالت بزرگ همچنان حفظ می

های عصبی قادر به دسته بندی . دسته بندی : شبکه5

 باشند.سب میها بر ای دریافت خروجی مناورودی

سازد . تعمیم دهی : این خاصیت شبکه را قادر می 6

تا تنها با برخورد با تعداد محدودی نمونه، یک 

قانون کلی از آن را به دست آورده، نتایج این 

ها را به موارد مشاهده از قبل نیز تعمیم  آموخته

دهد. توانایی که در صورت نبود آن سامانه باید بی 

 ا و روابط را به خاطر بسپارد.ه نهایت واقعیت

انعطاف پذیری : یک شبکه عصبی هم به  -. پایداری7

حد کافی پایدار است تا اطالعات فراگرفته خود را 

حفظ کند و هم قابلیت انعطاف و تطبیق را دارد و 

تواند موارد  بدون از دست دادن اطالعات قبلی می

 جدید را بپذیرد

 

 کامپیوترهای سنتیها ی عصبی در مقایسه با شبکه

 

  یک شبکه عصبی به طور کلی با یک کامپیوتر سنتی در

 موارد زیر تفاوت دارد :

های عصبی دستورات را به صورت سری اجرا نکرده، . شبکه1

ای برای نگهداری داده و دستورالعمل شامل حافظه

 نیستند.

ها به صورت موازی پاسخ ای از ورودی . به مجموعه 2

 دهند.می
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ها سروکار دارند تا شتر با تبدیالت و نگاشت. بی3

 ها.ها و روشالگوریتم

. شامل ابزار محاسباتی پیچیده نبوده، از تعداد 4

زیادی ابزارساده که اغلب کمی بیشتر از یک جمع وزن 

 اند.دهند تشکیل شدهدار را انجام می

 

 


