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امضاي ديجيتالي
چكيده
ما اكنون در حال سپری كردن عصر اطالعات هستیم .تعداد افراد و تجارت هایی كه هر روز به اینترنت ملحق می
شوند به طور بی سابقه ای در حال رشد است .هر روز دسترسی به اینترنت آسان تر و سرعت آن سریع تر می شود و
قیمت آن ارزانتر می شود .بسیاری از افراد میزان زیادی از وقت خود را بر روی اینترنت به تبادل اطالعات و همچنین به
تبادالت مالی می پردازند .اینترنت یك شبكه اطالعاتی باز است .هر كسی می تواند از اینترنت استفاده كند و امكان دارد
كه از آن برای استخراج اطالعات از مناطق آسیب پذیر ،برای مقاصد سودجویانه و غیر قانونی استفاده كند .در جهان
امروز مدیریت اسناد الكترونیكی و ارسال و دریافت اطالعات الكترونیكی بخش بزرگی از تبلیغات و فعالیتهای اجرایی
را شامل میشود .هنوز انتظار میرود كه استفاده از اطالعات مبتنی بر كامپیوتر در سطح جهان به طرز قابل توجهی در
حال گسترش باشد .یكی از تكنولوژیهایی كه موجب افزایش اعتماد گردیده ،امضای دیجیتالی میباشد .این تكنیك
مبتنی بر رمزنگاری باعث به رسمیت شناسی اطالعات الكترونیكی می شود به طوری كه هویت پدیدآورنده سند و
جامعیت اطالعات آن ،قابل بازبینی و كنترل میباشد.
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مقدمه

امروزه كاغذها كه حامل اصلی اطالعات مهم بودند كم كم جای خود را به دیگر راه های تبادل اطالعات می دهند .در
واقع كاغذ دارای معایبی از قبیل انتقال آهسته و پرهزینه اسناد می باشد و بایگانی آنها نیز مشكالت زیادی را بوجود می
آورد .به تدریچ با پیشرفت فناوری اطالعات ،تبدیل تجارت سنتی به تجارت الكترونیك ،تبادل اسناد در این نوع
تجارت امری فراگیر شده است .این اسناد اغلب حاوی اطالعات حساسی مانند قراردادهای حقوقی ،فن آوری های
محرمانه و یا تبادالت مالی می باشند .برای ممانعت از دستبرد سارقان كامپیوتری كه در فضای الكترونیكی همواره
مترصد دست اندازی و خواندن مستندات می باشند الزم است این اسناد به رمز درآورده شوند.
اگر می خواهیم كه اسناد ما واقعاً در امان باشند باید آنها را بصورت دیجیتالی امضاء كنیم.

امضاء دیجیتالی یكی از روشهای ایمن سازی اطالعات است كه كاربردی مشابه با امضاء معمولی در
معامالت دارد و یكی از روشهای معتبر حفظ امنیت در شبكه می باشد .این روش به خصوص در مساله تجارت
الكترونیك كه امروزه در جهان صنعت و فن آوری از طرفداران بسیاری برخوردار است ،جایگاه ویژه ای دارد.

امضاي ديجيتالي چيست ؟
امضای دیجیتالی بر روشهای رمزنگاری از طریق كلیدهای عمومی و خصوصی مبتنی است .در حال حاضر در
كشورهای متعدد و برای كاربردهای گوناگون از صدور ایمیل گرفته تا نقل و انتقاالت مالی و امضای اسناد تعهدآور
همانند ابزاری كه به اطالعات روح میدهد مورد استفاده قرار میگیرد و كاربرد آن در شبكههای الكترونیكی به یك
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ضرورت تبدیل شده و در شرایطی كه ایمیلهای ارسال شده به صندوق الكترونیكی یك فرد از لحاظ امنیتی قابل تائید
نیست ،امضای دیجیتالی این امكان را فراهم میكنند تا فرد مورد نظر با اطمینان از لحاظ امنیتی تبادالت خود را انجام
دهد.

امضاي ديجيتالي امنيت چه چيزي را تامين مي كند ؟


تصدیق هویت :تصدیق هویت اطمینان از اینكه شخص یا طرفی كه با آن در حال ارتباط هستیم همان كسی است
كه ما انتظار داریم و خودش می گوید.



محرمانه بودن :اطالعات درون پیغامها و یا تبادالت محرمانه می شوند و تنها برای اشخاص دریافت كننده و ارسال
كننده قابل فهم و خواندن می باشد.



امانت داری  :اطالعاتی كه درون پیغام و یا تبادالت وجود دارد در طول مسیر به طور اتفاقی یا عمدی مورد دستبرد
قرار نمی گیرند.



غیر قابل انكار بودن :ارسال كننده نمیتواند منكر ارسال پیام یا تبادل مالی شود و دریافت كننده هم نمیتواند منكر
دریافت آن شود.

روش ايجاد امضاي ديجيتالي

قبل از آشنائی با نحوه عملكرد یك امضای دیجیتال ،الزم است در ابتدا با برخی اصطالحات مرتبط با این موضوع
بیشتر آشنا شویم:
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كليدها ( :)Keysاز كلیدها به منظور ایجاد امضاهای دیجیتال استفاده می گردد .برای هر امضای دیجیتال ،یك
كلید عمومی و یك كلید خصوصی وجود دارد .كلید خصوصی ،بخشی از كلید است كه كه شما از آن به منظور
امضای یك پیام استفاده می نمائید .كلید خصوصی یك رمز عبور حفاظت شده بوده و نمی بایست آن را در اختیار
دیگران قرار داد .كلید عمومی ،بخشی از كلید است كه امكان استفاده از آن برای سایر افراد وجود دارد .زمانی كه
كلید فوق برای یك حلقه كلید عمومی ( )public key ringو یا یك شخص خاص ارسال می گردد ،آنان با
استفاده از آن قادر به بررسی امضای شما خواهند بود.



حلقه كليد ( :)Key Ringشامل كلید های عمومی است .یك حلقه كلید از كلید های عمومی افرادی كه برای
شما كلید مربوط به خود را ارسال نموده و یا كلیدهائی كه از طریق یك سرویس دهنده كلید عمومی دریافت
نموده اید ،تشكیل می گردد .یك سرویس دهنده كلید عمومی شامل كلید افرادی است كه امكان ارسال كلید
عمومی در اختیار آنان گذاشته شده است.



اثر انگشت :زمانی كه یك كلید تائید می گردد در حقیقت منحصربفرد بودن مجموعه ای از حروف و اعداد كه اثر
انگشت یك كلید را شامل می شوند تائید می گردد.



در زمان انتخاب یك كلید از روی یك حلقه كلید ،امكان مشاهده گواهینامه (مجوز) كلید وجود خواهد داشت.
دراین رابطه می توان به اطالعات متفاوتی نظیر صاحب كلید ،تاریخ ایجاد و اعتبار كلید دست یافت.
به طور خالصه برای ایجاد یك امضای دیجیتال ،ابتدا امضاء كننده باید از طریق كلید عمومی امضای خود را

رمزسازی كرده و سپس آن را ضمیمه پیام دادهای كند و برای مخاطب خویش ارسال نماید .مخاطب كه اكنون پیام
دادهای را به همراه امضای دیجیتال آن دریافت كرده ،باید امضای رمزنگاری شده را كه قابل فهم نیست از داده پیامها
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جداساخته و از طریق كلید عمومی ارسال كننده ،پیام را برای وی ارسال میكند تا خود ارسال كننده با كلید
خصوصی اش آن را رمزگشایی كند .چنانچه نتایج یكسانی حاصل شد ،یعنی همان چیزی كه امضاء كننده به عنوان
امضای دیجیتال برای خود تعریف كرده بود هویدا شد ،معلوم میشود كه اوالً امضای مذكور به نحو صحیحی از سوی
امضاءكننده ارسال شده و ثانیاً وی نمیتواند ادعا كند كه پیام را امضاء نكرده و یا اینكه پیام تغییر یافته است.
بنابراین ،به كارگیری امضای دیجیتال شامل دو فرآیند است :مرحله اول ایجاد امضاء توسط ارسالكننده پیام توسط
كلید خصوصی اش است و مرحله بعد نیز شامل فرآیند چك كردن امضای دیجیتال از طریق مراجعه به پیام اصلی و
استفاده از كلید عمومی ارسال كننده است.

روش توليد امضاي ديجيتالي
در طول سالها تحقیق در زمینه امنیت كامپیوتر روشها و متد های مختلفی برای امضاهای دیجیتالی ابداع شده است
ولی چیزی در همه ی آنها عمومیت دارد این است كه همه ی روش های تولید امضای دیجیتالی به ماهیت پیام وابسته
اند .روش های زیر از مهم ترین روش های تولید امضای دیجیتالی است:


امضاهاي ديجيتالي مبتني بر چكيده پيام :در این روش متن پیام دست نخورده باقی می ماند و تنها یك امضای
چند بایتی به آن اضافه می شود.



امضاهاي ديجيتالي كليد متقارن :این امضاها مبتنی بر یك مركز گواهی امضا هستند.



امضاهاي مبتني بر روش هاي رمز نگاري كليد عمومي



امضاهاي مبتني بر تبديل هاي مستقل از سيستم هاي رمز نگاري

ويژگيهاي امضاهاي ديجيتالي
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ویژگیهای مهم امضاهای دیجیتال عبارتند از:


در تولید آنها از اطالعاتی كه به طور منحصر بفرد در اختیار امضا كننده است استفاده میشود.



به طور خودكار و توسط رایانه تولید میشوند.



امضاء هر پیام وابسته به كلیه بیتهای پیام است و هر گونه دستكاری و تغییر در متن سند موجب مخدوش شدن
امضاء پیام میگردد.



امضاء هر سندی متفاوت با امضاء اسناد دیگر است.



باید به راحتی قابل بررسی و تایید باشد تا از جعل و انكار احتمالی آن جلوگیری شود.

حمالت ممكن عليه امضاي ديجيتال


حمله  : Key-onlyدر این حمله ،دشمن تنها كلید عمومی امضاءكننده را میداند و بنابراین فقط توانایی بررسی
صحت امضاهای پیامهایی را كه به وی داده شدهاند ،دارد.



حمله  : Known Signatureدشمن ،كلید عمومی امضاءكننده را میداند و جفتهای پیام/امضاء كه به
وسیله صاحب امضاء انتخاب و تولید شده است را دیده است .این حمله در عمل امكانپذیر است و بنابراین هر
روش امضایی باید در مقابل آن امن باشد.



حمله  : Chosen Messageبه دشمن اجازه داده میشود كه از امضاءكننده بخواهد كه تعدادی از پیامهای
به انتخاب او را امضاء كند .انتخاب این پیامها ممكن است به امضاهای از قبل گرفته شده بستگی داشته باشد .این
حمله در غالب حاالت ،ممكن است غیرعملی به نظر برسد ،اما با پیروی از قانون احتیاط ،روش امضایی كه در
برابر آن ایمن است ،ترجیح داده میشود.
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حمله  : Man-in-the-middleدر این حمله ،شخص از موقعیت استفاده كرده در هنگام مبادله كلید
عمومی ،كلید عمومی خود را جایگزین كرده و برای گیرنده میفرستد و بدینگونه میتواند به پیامها دسترسی داشته
باشد بدون اینكه فرستنده و گیرنده ،مطلع باشند.
امروزه امضاء نشانه هویت یك فرد میباشد .كسی كه یك نامه ،رسید بانكی یا سندی را امضا میكند در حقیقت

نشانهای از خود باقی میگذارد كه نماد هویت اوست .این نماد به گونهای میباشد كه اگرچه همگان میتوانند آن را
بشناسند ،اما كسی توان تولید آن را ندارد و منحصر به یك فرد می باشد .در دنیای الكترونیك و فناوری نیز موضوع
تصدیق هویت ،یكی از موضوعات مهم امنیتی است .ایده امضای دیجیتالی در جهان فناوری اطالعات ،همانند امضای
واقعی ،ابزاری مهم برای نیل به هدف تصدیق هویت وامنیت می باشد .روش ها مختلفی برای ایجاد امضاء دیجیتال وجود
دارد اما آنچه كه مهم است توجه به این نكته می باشد كه امضاء دیجیتال موجب امنیت بیشتر در تبادل اطالعات و از بین
بردن محدودیت های رشد تجارت الكترونیك شده است.

سازمانهاي الكترونيكي
مدیران سازمانها برای ادامه حیات خود در قرن حاضر ،باید مجموعه ای از قواعد ودستورالعملهایی را در ذهن بپرورانند.
در گذشته های نه چندان دور این مدیران براین اعتقاد بودند كه داراییهای مادی تضمین كننده قدرت رقابتی آنان است .
در قرن جدید ،موفقیت با شركتهایی است كه راه خود را به آینده از هم اكنون شناخته اند ،نه آنهایی كه دارای اموال
بسیاری در ترازنامه های خود هستند .با ظهور فناوریهای جدید به ویژه اینترنت ،شركتها دچار تغییرات و تحوالت
اساسی شده اند كه خود كمتر از یك انقالب نیست .كه این بار این انقالب به هرگوشه از جهان تسری یافته است.
ممكن است در قرن  12شركتهایی ظهور كنند كه به طور كامل با شركتهایی كه به شكل گیری آنها كمك كرده متفاوت
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باشند .در واقع بسیاری از مدیران گذشته ،باید آنچه رادر گذشته فرا گرفته اند فراموش كنند .رهبران گذشته براین اعتقاد
بودند كه ایجاد روح رقابت در میان كاركنان موجب باالرفتن انگیزه در میان كاركنان و تضمین كننده موفقیت آنان می
شود.
با رونق گرفتن فعالیتهای تجاری ،رهبر هر سازمانی می خواست یك شركت پایدار و جاودانه را بنا نهد اما در قرن جدید
بسیاری از شركتها موقتی خواهند بود .زیرا شركتهای حامی این نوع شركتها ،آنها را فقط برای آفرینش فناوریها و
محصوالت جدید ایجاد می كنند و حیات آنها نیز تا زمانی است كه این وظیفه را به پایان برسانند كه در نهایت همه
عوامل فوق سازمانها را به سمت الكترونیكی شدن سوق می دهد.
یك سازمان الكترونیكی ،سازمانی است كه همه كارمندان ،فرای مرزها و محدودیتها بایكدیگر كار می كنند و این مرزها
می تواند جغرافیایی یا سازمانی باشد .و معموال وسیله ارتباطی آنان به وسیله تكنولوژی اطالعات تسهیل می شود

تعريف سازمانهاي الكترونيكي
تابه حال یك تعریف پذیرفته شده ای از سازمانهای الكترونیكی ارائه نشده است .
یكی از تعاریف جامع عبارتست از:
سازمانهای الكترونیكی ،به صورت موقت ،برای تركیب و به كارگیری تواناییهای خاص اعضای آن سازمانها به وجود
آمده و باعث افزایش بهره وری و استفاده سریع از فرصتهای خاص برای ارائه محصوالت یا خدمات خاص می شود و
معموال بعد مسافت به وسیله تكنولوژی اطالعات جبران می شود.
اما نكات برجسته تعاریفی كه دیگران ارائه داده اند:
 -انعطاف پذیری مهمترین ویژگی سازمانهای الكترونیكی است ( .انجمن حسابداران مدیریت
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كانادا)
 اطالعات محور اصلی شركتهای الكترونیكی خواهد بود (دیوید و مالونه ) ویژگی اصلی سازمان الكترونیكی آنست كه الزم نیست برای ارائه خدمات همه افراد سازمان همیشه یا برخی اوقاتكنار هم باشند ،به عبارتی سازمان وجود دارد ولی قابل رویت نیست  .آن یك شبكه است نه یك دفتر( .چارلز هندی )
از همه تعاریف ارائه شده می توان اینگونه نتیجه گیری كرد كه نویسندگان حداقل درمورد سه ویژگی زیر توافق دارند:
تكنولوژی های ارتباطی باعث تسهیل روابط در این گونه سازمانها می گردند.
از قبیل  :پست الكترونیك  -فاكس  -تلفن و...
سازمانهای الكترونیكی در برگیرنده شكل های متنوع سازمانی هستند .در اینگونه سازمانها ،زمان و مكان محدودیت به
شمار نمی آید و می توان از روشهایی مانند تیمهای چندمنظوره ،سفارش از بیرون سازمان ،ارتباطات درون سازمانی و
سایر موارد استفاده كرد.
افراد داخل سازمان باید از سطح باالتری از اعتماد نسبت به یكدیگر برخوردار باشند .بدین علت كه افراد كارشان را
اغلب دور از دید سایر همكاران و مدیرانشان انجام می دهند ،باید درجه اعتماد باال باشد.
البته ذكر این نكته ضروری است كه سازمانهای الكترونیكی فارغ از جنبه تكنولوژیكی آن همواره وجود داشته اند .مثال
واضح آن ،شركتهای كوچكی هستند كه دارای هویت منحصر به فرد و روشنی هستند ولی تشكیالتی برای مقایسه ندارند.
مثال مالك شركت با تبدیل یك اتاق خواب به دفتر در منزل یا با كاركردن در خودرو یا در حال مسافرت به درجه ای از
سازمانهای الكترونیكی برسد.
نكته قابل توجه در مورد سازمانهای الكترونیكی امروزه اینست كه تكنولوژی های اطالعاتی جدید اجازه می دهد چنین
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فعالیتهایی آسانتر شوند و گسترش یابند.
پس می توان اینگونه نتیجه گرفت كه  :نمی توان یك مدل (پرسپكتیو) سازمان ارائه داد بلكه الكترونیكی شدن سازمانها
درجات مختلفی دارد.

سازمانهاي الكترونيكي از سه بعد
همانگونه كه قبال گفته شد تعاریف زیادی برای سازمانهای الكترونیكی ارائه شده است ولی به طور كلی از سه زاویه می
توان به سازمانهای الكترونیكی نگاه كرد:
 بعد اول
از این بعد سازمان الكترونیكی ،سازمان شامل یك گروه از افراد است كه هركدام در
رشته خود متخصص هستند و شاخه كاری هر گروه افراد از یكدیگر متفاوت است و
نتیجه فعالیتهایشان منجر به ارائه خدمات به مشتریان می شود .به عبارتی هر فرد یا هر
همكار وظیفه خاص خود را دارد .آنها همه دارای مهارتهای ارتباطی قوی هستند و
سطح باالیی از اعتماد بین آنها برقرار است .اعضاء معموال از طریق پست الكترونیك ،تلفن ،فاكس یا ویدئو كنفرانس با
یكدیگر ارتباط دارند.
 بعد دوم
در اینگونه سازمانهای الكترونیكی ،گروهی از افراد از شركتهای شریك یا همكار كه همه اكثرا در یك شاخه خاص و یا
وظیفه خاص مهارت دارند ،كنار یكدیگر جمع می شوند تا بتوانند یك سازمان موقت یا یك سازمان دائمی را كه بتواند
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خدمات خاص ارائه دهد را به وجود بیاورند.
وظایف خاص آنها عبارتند از :عرضه ،تولید ،سیستم های اطالعاتی ،توزیع و غیره .معموال ارتباطات نیز مانند بعد اول
از طریق پست الكترونیك ،تلفن ،فاكس و یا حضوری خواهد بود و همچنین به سطح باالیی از اعتماد نیاز دارد.
 بعد سوم
سازمان الكترونیكی می تواند یك سازمان بزرگی باشد كه برون دادهای سازمان خود را از میان تعداد زیادی از
عملیات مهم سازمانهای دیگر انتخاب می كند مانند تولید یا توزیع .
اینگونه شركتها فعالیتهای خود را با ریسك باال ،از طریق عرضه كنندگان یا به وسیله مشاركت كردن با دیگر شركتهای
متخصص در یك زمینه خاص انجام می دهند .مزیت اینگونه سازمانها اینست كه می توانند روی بهترین فعالیتها تمركز
كنند.
برای مثال  :یك شركت كامپیوتری ممكن است كامپیوترهایی با نام خود عرضه كند اما ممكن است این شركت حتی
انبار یا كارخانه واقعی نداشته باشد.

ابزار هاي كليدي در شركتهاي الكترونيك
به طور خالصه ابزار كلیدی در سازمانهای الكترونیكی ،ارتباطات و میزان اثربخشی تكنولوژی اطالعات است .
از دید جسیكا ( )JESSICAنویسنده كتاب تیم های سازمانی :برای هر ارتباطی یك زمینه روانی وجود دارد و باتوجه
به اینكه سازمانهای الكترونیكی توسط تكنولوژی هم حمایت می شوند ،می توان گفت :
چالشهای روانی  %09و تكنولوژی  %29مشكالت سازمانهای الكترونیكی را تشكیل می دهند.
عوامل موثر بر تسریع روند الكترونیكی شدن
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افزایش تحرك و انعطاف پذیری زیاد در مشاغل .
روند نزولی در ایجاد مشاغل مادام العمر و ترقی شغلی پلكانی .
مورد توجه قرار گرفته شدن افرادی كه به وفاداری حرفه ای بیش از وفاداری سازمانی ارزش می گذارند و به زندگی
خصوصی و زندگی كاری ارزش مساوی می دهند.
باالرفتن پیچیدگی مصرف كنندگان و همچنین افزایش مصرف كنندگانی كه طالب كیفیت ،انتخاب و ارزش برای پول
هستند.
نیاز به سرعت بیشتر در پاسخ به تغییرات و افزایش سرعت در ارائه محصوالت جدیدبه بازار.
هزینه و مسائل روزافزون مسافرت از نقطه Aبه .B
جابجایی از اقتصاد تولید محور به اقتصاد اطالعات محور ،جایی كه ارزش محتوی فكری یك محصول بیشتر از محتوی
فیزیكی آن است .
و اما:

موانع
به طور كلی سه مانع را می توان سدی برای توسعه سازمانهای الكترونیكی یافت :
 - 2عدم وجود زیرساختهای مناسب سخت افزاری و نرم افزاری از قبیل عدم توانایی به كارگیری دانش رایانه ای نسل
جدید توسط عموم ،احتمال عدم سرمایه گذاری دولت به اندازه كافی در به كارگیری تكنولوژی ارتباطی مدرن مانند:
استفاده از فیبر نوری ،ماهواره ،مسائل مربوط به اینترنت و غیره .
 - 1نحوه نگرش مدیران نسبت به كاركنان و تكنولوژی  .امروزه بسیاری از سازمانها هنوزساختار كنترل و فرمان را
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حفظ كرده اند ،مدیران می ترسند كه روشهای كاری منعطف منجر به آشفتگی كاركنان شود و اینكه آنها به موقع نیاز ،در
دسترس نباشند .علی رغم توانمندسازی روزافزون ،هنوز عدم اعتماد به هركس یا هرچیزی كه دیده نشود ،وجوددارد.
هنوز بسیاری از مدیران برای سنجش عملكرد به زمان حضور فیزیكی متكی هستند.
از طرفی ممكن است مدیران درك كاملی از تكنولوژی و توان بالقوه آن نداشته باشند.
 - 3عدم تمایل افراد به انعطاف پذیری در شغل .امروزه اكثر افراد عادت به استخدام مادام العمر دارند كه بتوانند درآمد
حاصل از آن شغل پشتیبان زندگی خانوادگی شان باشد .پس باوجود این برای اینگونه افراد مشكل است كه انقالبی در
طرز زندگی شان به وجودآورند و قطعا به مفهوم كار پیمانی ،روی خوش نشان نمی دهند .این در حالی است كه سازمانها
باید به كاركنان خود كمك كنند كه خود را برای دنیایی آماده سازند كه در آن برای كسی شغل تضمین شده مادام العمر
وجود ندارد.
پس الزم است سازمانها به كاركنان كمك كنند تا مجموعه ای از مهارتهای قابل انتقال راكسب كنند ،مانند سواد رایانه
ای ،زبانهای خارجی ،كار تیمی و مسائل مربوط به ارتباطات .

مزاياي سازمانهاي الكترونيكي
 در سازمانهای الكترونیكی بعد مسافت و فاصله جغرافیایی مانع از انجام كارها  -برگزاری جلسات  -كنفرانسها و غیرهنخواهد شد.
 آثار و بالیای فیزیكی از قبیل آتش سوزی  -انفجار  -زلزله و سایر حوادث بر روی روندكاری به حداقل خواهدرسید.
 -باعث افزایش بهره وری و سودآوری می شود.
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 توجه بیشتر بر جنبه انسانی كارها و تاكید كمتر بر اجزاء مكانیكی ،تكراری و روتین كارها. برآورده كردن نیازهای بیشتری از مشتریان . كاهش هزینه های مربوط به فضاهای اداری به علت افزایش انعطاف پذیری در كار. افزایش وابستگی به سرمایه فكر و اندیشه افراد سازمان . -كاهش مسائل زیست محیطی به علت تردد كمتر افراد.

معايب
 از آنجایی كه مرز بین زندگی كاری و زندگی در منزل كم رنگ خواهد شد امكان افزایش سطح استرس در بین پرسنلسازمان وجود خواهد داشت.
 امكان انزوای كاركنان از نظر اجتماعی به علت كاهش محرك تماس شغلی و بازخور. اگر رابطه اجتماعی طراحی مجدد نشود و همچنین قوانین مربوط به استخدام تغییرنكند .كاركنان دانش محور با ارزش،تعهد خود را نسبت به سازمان از دست می دهند و مهارت خود را به باالترین پیشنهاد خواهند فروخت .
 ریزش باالی كاركنان . كاركنانی كه دانش محور نباشند كم كم به حاشیه سازمان رانده می شوند .مگر اینكه برنامه ای ارائه شود كه كاركنانسازمان كه هنوز كار فیزیكی دارند ،آموزش ببینند و از آنها حمایت شود.

مديريت الكترونيكي
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امروزه مطالب زیادی را در كتابهای موجود و مقاالت درمورد تجارت
الكترونیكی  -مدیر الكترونیكی  -شهر الكترونیكی  -دولت الكترونیكی و
غیره می توان دید كه همه این مباحث حاكی از تغییر مهارتهای مدیریتی
است .البته این درست است كه اینترنت و تكنولوژی ارتباطات و اطالعات،
مهارتهای مدیریتی را تغییر داده است ،ولی با همه این موارد می توان گفت
كه یك مدیر خوب می تواند یك مدیر الكترونیكی خوب نیز باشد.
به طور خالصه می توان  29خصوصیت را برای مدیریت اثربخش در سازمانهای الكترونیكی ارائه داد:
 -2سرعت
در سازمانهای الكترونیكی در حقیقت سرعت عمل مهمتر از توسعه سازمان و یا بزرگ بودن سازمان است .شركتهای
بزرگ به درستی مفهوم سرعت عمل را درك می كنند.
در سازمانهای الكترونیكی چرخه های تولید كوتاهتر می شود و مصرف كنندگان ،توقع خدمات در محدوده زمانی ساعت
را دارند.
یكی از راههای باالبردن سرعت ،اجتناب از تصمیمات بیش از حد بلند مدت است ویكی دیگر از راهها ،كاهش
بوروكراسی در سازمانهاست.
برای نمونه در یك بانك در آمریكا تاكید این بانك بر ارائه خدمات كامال فراگیر و همه جانبه است  -افرادی كه
متقاضی دریافت وام هستند طی مدت  09ثانیه پاسخ خودرا دریافت می كنند .هریك از كارمندان موظف است حداقل
 2/5ساعت در ماه ،به تلفن مشتریان گوش دهد و هریك از مدیران ارشد باید در روز حداقل  19پست الكترونیكی
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واصله از مشتریان را بخواند .همه موارد فوق منجربه تهیه نرم افزاری شده كه به میزان قابل توجهی سرعت عمل در
بانك را افزایش داده است .
 -1نیروی انسانی ماهر
پرسنل مهمترین ورودی ( )INPUTهر شركتی است ،امروزه شركتها نیاز به پرسنل كم ولی با كیفیت كار باال نیاز دارند
 امروزه نیاز به پرسنل با استعداد  -نگرشها و مهارتهای جدید است .به طوركلی شغلهای جدید نیاز به راههای جدیدیبرای استخدام و بكارگیری و نگهداشتن پرسنل متصدی اینگونه شغلها دارند .و همچنین نیاز به راههای جدیدی برای
اندازه گیری عملكرد اینگونه افراد دارند.
 -3آزدی عمل
ویژگی عمده ای كه باعث موفقیت سازمانهای الكترونیك شده است ماهیت بازبودن آن است .مزایای اقتصادی كه از
طریق آزادی به دست می آید تاییدكننده این بیان است  .این خصیصه این امكان را برای شركاء  -همكاران  -عرضه
كنندگان  -مصرف كنندگان و كلیه افراد مرتبط با سازمان به وجود می آورد كه دسترسی زیادی به پایگاه اطالعاتی
داشته باشند و نظرات خود را اعمال كنند.
 -4مهارتهای همكاری
سازمانهای الكترونیكی و مجازی فرصتهای جدیدی را برای تیمها و شركتها به وجود می آورد كه با یكدیگر همكاری
داشته باشند و با هم مرتبط باشند .در سازمانهای الكترونیكی باید به دنبال راههای جدید برای ایجاد هماهنگی و
همكاری بین افراد بود .چرا كه تیمها ممكن است از لحاظ مسافت و فاصله جغرافیایی و تمركز زمانی از همدیگر دور
باشند و یا اینكه برای تیم های مختلفی كار كنند كه همه این موارد نیاز به هماهنگی خاص دارد.
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 -5نظم
این سوال پیش می آید كه آیا می توان نظم را همراه با آزادی و خالقیت در سازمانهای الكترونیكی با هم حفظ كرد؟
جواب مثبت است .
شالوده اصلی سازمانهای الكترونیكی نظم است ،هنگامی كه یك نرم افزار جایگزین یك عمل انسانی می شود شالوده نرم
افزار اصول به كارگرفته شده در آن است  .پس شركتها باید دقت خاصی روی پارامترهای دستورالعمل و بكارگیری آن
داشته باشند.
به عبارتی شركتها باید به گونه ای عمل كنند كه از گیج شدن مشتریانشان جلوگیری كنند.
 -0ارتباطات خوب
استراتژی ارتباطات بین كاركنان موضوع مهمی است .
ارتباطات نباید حتما محدود به داخل سازمان باشد یا حتی محدود به داخل كشور
مربوطه بلكه ارتباطات باید به گونه ای باشد كه هرگاه شركت نیاز به اطالعات بیرونی
دارد بتواند این اطالعات به داخل سازمان منتقل شود و بالعكس هرگاه سازمانی نیاز به اطالعات سازمان داشت این
اطالعات به راحتی به سازمان مربوطه منتقل شود.
 -7مدیریت رضایتمندی
در این رابطه شركت باید برنامه ای را برای رضایت مشتریان ،همكاران و كلیه
افرادی كه مرتبط با سازمان هستند داشته باشد و در این خصوص سرمایه گذاری
كند.
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 -8تمركز بر نیاز مشتری
امروزه فرصتهای جدیدی به وجود آمده تا شركتها بیشتر به روابط خود با خریداران و مشتریان وابسته باشند .امروزه
معموال شركتها سعی می كنند تولیدات خود را برمبنای نیاز مشتریان توسعه دهند كه این تغییرات حتما شمای كلی شركتها
را نیز تغییر خواهد داد.
 -0مدیریت دانش
تعریف  :مجموعه روشها و فنونی كه طی آن تعدادی از افراد متخصص دورهم جمع می شوند .و دانش خود را به اشتراك
گذاشته و دانش جدیدی را به وجود می آورند.
البته پیداكردن افراد متخصص بدین منظور كار آسانی نیست ،چرا كه اینگونه افراد نیاز به یك حس جدید و مهارتهای
جدیدی دارند.
به عبارتی انجام این كار و اینگونه مدیریت مهمتر از پول و نرم افزارهای هوشمنداست .
 -29رهبری از طریق نظارت
معموال مدیران ارشد سازمان هیچ موقع خود مستقیما نیاز به داشتن اطالعات و تخصص در مورد جزئیات تكنولوژی
اطالعات و اینترنت و غیره ندارند :بلكه برای آنها اطالعات كلی كافی است .معموال مدیران ارشد ،بیشتر نقش هماهنگ
كننده را دارند و تعیین كننده خط مشی ها و میزان و نحوه سرمایه گذاری هستند.
پس اگر سیستم مدیریتی سازمان به  29مورد فوق مسلح شود .كمك شایانی به اثر بخشی مدیریت در اینگونه سازمانها
خواهد شد:
می توان اینگونه نتیجه گیری كرد كه امروزه سازمانها به سرعت به سمت الكترونیكی شدن پیش می روند كه این ،خود
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بسیاری از روشهای مدیریتی را تغییر خواهد داد.
در سازمانهای الكترونیكی ،دیگر افراد محدود به ساعات كاری مشخص در یك محل خاص نخواهند بود ،دیگر افراد در
كنار كسانی كه آنها را اداره می كنند یا همكار هستند نخواهند نشست.
دیگر افراد یك شغل عادی نخواهند داشت ،بلكه همزمان در چند پروژه با اعضای تیم های مختلف از حرفه های
مختلف كار خواهند كرد و این روشها و ترتیبات به تناسب نیاز سازمان ایجاد و منحل خواهد شد  -امنیت شغلی كمتر
خواهد شد ،به افراد اعتماد می شود كه به ابتكار و مسئولیت خود و براساس دستورالعملها و نه مقررات خشك عمل كنند
 افراد در سازمانها الزم است كه خود انگیزش باشند و مستمر مهارتها و دانش خودرا به روز كنند.پس می توان اینگونه نتیجه گرفت كه برای ما فقط كافی نیست كه توانمندیهای تكنولوژی جدید را بدانیم بلكه الزم است،
ارزیابی مجدد روشهای كاری ،ساختارها وفرایندهای مدیریتی را به كار گیریم .
و در نهایت می توان كلیه عوامل موثر بر روند الكترونیكی شدن سازمانها را اینگونه بیان كرد:
 -2مدیریت  - 1نیروی انسانی  - 3حمایت دولت  - 4مباحث مالی  - 5تكنولوژی وفناوری .

كاهش هزينه هاي سازمان
كاهش هزینه های سازمان در شرایط امروز اقتصاد جهانی بی تردید ،الزمه بقای بنگاهها و نهادهای خدماتی مجهز شدن
به نظامها و سازوكارهای مدیریت استراتژیك هزینه و تولید كاال و خدمات با قیمتهای قابل رقابت و پاسخگویی سریع به
فرصتهاست .موسسات خدماتی برای تداوم حیات اقتصادی خود ناگزیر باید با كاهش هزینه و سبك كردن بار حبس
سرمایه ها و توجه به مشتری مداری حركت خود را موزون تر كنند.

شناسايي عوامل موثر در كاهش هزينه ها
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برای كاهش هزینه روشهای گوناگونی پیشنهاد شده است كه قبل از هرچیز شناسایی عوامل قابل كاهش ضروری است.
یكی از عوامل موثر در افزایش هزینه ها شكاف بین مشتری و سازمان و فاصله زیاد بین سیستم مالی و فنی می
باشد.برای كاهش هزینه در عرصه خدمات بر عواملی نظیر حذف موانع فرهنگی و قانونی تاكید شده و توجه به مسائلی
مانند ضرورت باور جدی مدیران به كاهش هزینه ،ایجادتحول در سازوكار سازمان ،تداوم آموزش اصالح ساختارهای
كار ،نگاه جدی به مدیریت هزینه ،كاهش شكاف نقدینگی ،متعادل كردن هزینه و ارزش ایجاد سرمایه اجتماعی و ...را
یادآور می شویم .همچنین برای صرفه جویی وكاهش هزینه باید ضمن به هم زدن قوانین وساختارهای موجود نگاه
استراتژیك به كاهش هزینه داشت .عالوه براین كاهش هزینه یك تهدید نیست بلكه فرصتی است كه ظرفیتهای نا
شناخته سازمان رادر مسیر حذف اتالفها وایجاد بهبود فعال می كند و در نهایت درهای بازار رقابتی را به روی سازمان
می گشاید.
بحث كاهش هزینه از دو بعد مورد توجه است:
الف -زمانی كه ما از طریق صرفه جویی در مصرف منابع ،می خواهیم به كاهش هزینه برسیم.
ب -وقتی كه از طریق ارزان كردن منابع به دنبال كاهش هزینه هستیم ،یعنی همان منابع را با قیمت ارزان تر استفاده می
كنیم .مثال در بیمارستان همان مقدار دارو یا مواد مصرفی در پانسمان را می خواهیم استفاده كنیم اما دنبال این هستیم كه
چگونه ارزان تر تهیه كنیم.
مورد اول از مقوله بهره وری است ،یعنی ما دنبال این هستیم كه با صرف منابع كمتر همان ارزش یا ارزش بیشتری تولید
كنیم و در واقع بهره وری مان را می خواهیم باال ببریم.
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نكته دیگر اینكه در شرایط تورمی ،افزایش هزینه به هر صورت اتفاق می افتد و این مساله خارج از كنترل مدیریت است
وآیا در اقتصادهای تورمی این كاهش هزینه با وسعتی كه ماانتظارش را داریم امكان پذیراست؟
اگرواقعا نهضت كاهش هزینه درایران راه بیفتد ،مشكالت اجتماعی آن چه می شود؟ درایران غالبا سیستم مدیریت ریخت
و پاش حاكم است و از همه مهمتر خود دولت از خیلی از ریخت و پاش های ما برخوردار می شود .واقعا اگر روزی
نهضت ارائه خدمت یا تولید بدون ریخت و پاش و ارزان شروع شود و جلو این مازادها گرفته شود ،عالوه براینكه
اشتغالهای كاذب و رانتها و سودهای كاذب از بین می رود با یك مشكل اجتماعی بزرگ روبرو می شویم ،چون بهره
وری اقتصاد ما پائین است ،این یك پیامد اجتماعی دارد كه قطعا یك جایی ظاهر می شود و مازاد نيروي انساني یكی
از پیامدهاست .خود دولت با ریخت و پاشی كه می كند از یك سو یك مشتری بزرگ و یك ریخت وپاش كننده بزرگ
است.
درروندكاهش هزینه ها باید به صرفه جویی های ناشی از اطالعات توجه كنیم .به روز بودن اطالعات یكی از منابع
اقتصادی و منشاء صرفه هاست .صرفه جویی دیگر صرفه جویی ناشی از اتحادهای استراتژیك است كه ما ازآن محروم
هستیم .درواقع ما می خواهیم در مقیاس كوچك با حجم محدود و در بی اطالعی و نبودن همكاریهای بزرگ ،دست به
كاهش هزینه بزنیم كه این مسائل طبعا ما را با محدودیتهایی روبرو می كند.
در پاسخ به این سوال كه چه نوع هزینه هایی را باید در فرایند اجرای استراتژی كاهش هزینه ها مورد توجه قرارداد؟
باید بگوئیم كه مهمترین سرفصل هایی كه دراین ارتباط می تواند مورد توجه سازمانها قرارگیرد ،به این شرح خالصه می
شود:
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الف – استفاده بهینه از تمامی ظرفیتهای خدماتی و تولیدی واعمال مدیریت صحیح نگهداری و تعمیرات روی كلیه
تجهیزات موجود درمراكزدرمانی ،بیمارستانها و یا سازمانها.
ب -آموزش و توسعه فرهنگ رشد و بهره وری و هدفمندكردن نیروها به سمت بهبود شاخصها از طریق گروههای بهبود
وغیره.
ج -مدیریت روی هزینه های خواب سرمایه.
د -مدیریت روی هزینه های انرژی و اتالف سایر منابع.
ه -مدیریت روی كاهش ضایعات منابع سازمانی،مواداولیه وقطعات 9
و -ارتقای سطح كیفیت.
ن -بهبودفرآیند وارتقا سطح ارائه خدمات درجهت افزایش سرعت ،دقت و پاسخگویی به نیاز مراجعین و مشتریان.
ی -نگرش فرآیندی به ساختارسازمانی (انجام مهندسی مجدد درسازمان)
ر -توجه بیش از پیش به سیستم های اطالعاتی وگردش اطالعات در سازمان برای سرعت و دقت بخشیدن به
تصمیمات در سازمان.
ز -شناسایی و حذف فعالیتهای بدون ارزش افزوده ،فعالیتهای موازی – دوباره كاریها.
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د -كاهش سهم نیروی انسانی بخشهای ستادی به اجرائی و تولیدی
ذ -فعال كردن نظام پیشنهادها ،ترویج كارگروهی و ایجاد نظام ارزیابی و انگیزشی مناسب در سازمان.
م -نوآوری درارائه خدمات.

عارضه يابي واجرا
یك سازمان با ساختار ،رفتار و شیوه مدیریت ایستا هرگز نمی تواند یك مدیریت
پویا وكارا داشته باشد .عارضه های مزمن را با معالجات معمولی نمی توان مداوا
كرد .حتی اگر علت اصلی نیز از بین رفته باشد ،خود عارضه تبدیل به علت شده و
بیمار گونگی در رفتارها و شیوه های عملكرد مدیریتها ،عارضه های مدیریتی ایجاد
می كندكه گران تمام شدن خدمات یا كاالها یكی از آنها است كه باید به موقع معالجه شود و با مقاومت در مقابل تغییر و
عدم تصمیم گیری در پذیرش نظامهای كاهش هزینه امكان پذیرنیست.

موسسات تولیدی وخدماتی و درمانی باید با كاهش هزینه و سبك كردن بار حبس سرمایه ها و هماهنگ شدن با قواعد
از نوع مشتری مداری تبدیل به سازمانهایی از نوع پویا و سریع شده و حركت خود را موزون تر كنند .متاسفانه بی
تفاوتی مسئوالن و كندبودن تصمیم گیری در به كارگیری نظامهای مدیریت هزینه باعث گرانی خدمات ارائه شده می
24
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شوند.
باید توجه داشت كه گران تمام شدن كاالها به لحاظ حبس منابع تنها مشكل درونی نهادها نیست ،بلكه تبعات اقتصادی و
اجتماعی بسیار جدی تر دارد .یافته های تحلیلگران در سطح كالن نشان می دهد كه قرارگرفتن در زنجیره ارزش ساز
سازمان در جهت توسعه و رشد اقتصاد از ضرورتهای اساسی است .ولی اگر قرار باشد یك حلقه ضعیف دركنارحلقه
های پویا قرارگیرد ،مسلما بازدارنده بوده ومنجر به ضعف بیشتری می شود.
تجهیز نهادهای خدماتی یا تولیدی به نظامها و ساز و كارهای مدیریت استراتژیك هزینه و تولید كاالها وخدمات با
قیمتهای قابل رقابت و پاسخگویی سریع به فرصتها ،الزمه بقای نهادهای خدماتی است.
استراتژی كاهش هزینه می تواند با ایجاد قدرت و توانمندی درونی و فراهم كردن شرایط رقابتی ،استفاده از فرصتهای
بیرونی را برای نهادهای خدماتی یا تولیدی میسر سازد.
دراینجا بحث كاهش هزینه را می خواهیم درمفهوم یك سازمان یادگیرنده نگاه كنیم.

سازمان ياد گيرنده
سازمان یادگیرنده چه نوع سازمانی است؟ چگونه می شود یك سازمان را یادگیرنده كرد و چه موانعی درمسیر یادگیری
یك سازمان وجوددارد؟ اگركاهش هزینه را از جنس یادگیری تلقی كنیم ،به نظر می رسد كه این نگاههای مایوسانه كار
راخراب تر می كند ،مثل بچه ای كه درسهایش را نخوانده است ،در یك هفته به امتحان مانده چقدر می تواند درس
بخواند؟ این بچه كه به اندازه كافی درس نخوانده است ظرف یك هفته نمی تواند شاگرد اول شود .منتها این یك هفته را
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نباید خراب كرد .ما در اینجا به دغدغه یابی تاكیدداریم.
دغدغه یابی دو ویژگی اصلی دارد به بیان دیگر اصالح مدلهای ذهنی مدیران دردغدغه یابی با دو مولفه اصلی باید انجام
شود .درك فاصله و عزم واميد به بهبود .یعنی اگر مافاصله ای را درك كردیم و فهمیدیم كه درآن با مولفه های كیفیت
فاصله داریم ،اگراین فاصله به یاس و نا امیدی منجر شد ،مثل آدمی هستیم كه شب امتحان فرارسیده و استرس هم
پیداكرده است.
به گفته ادگار شاین ما به یك اضطراب مثبت نیاز داریم و كاتر می گوید ما به سیستم هایمان باید تنش های خالق
واردكنیم ،باید در مدیرانمان اضطراب مثبت ایجادكنیم ،نباید یاس و نا امیدی ایجادكنیم .به عبارت دیگر همه اینها یعنی
درك فاصله .براین اساس بعضی از مدیران به تدریج می فهمند كه از خود شیفتگی واز حصار باورهای غلط ذهنی خارج
شده اند.
در ویژگی دیگر یعنی عزم به بهبود به این نتیجه می رسیم كه باید كار را از جاهایی كه می توانیم انجام بدهیم شروع
كنیم .خیلی از كارهاست كه ما نمیتوانیم انج ام دهیم .نباید انرژی خودرا صرف مسائلی بكنیم كه نمی توانیم آنهاراحل
كنیم ،چون اتفاق خاصی نمی افتد .ولی ببینیم مسائلی كه می توانیم آنها را حل كنیم چیست؟
سه نكته است كه در سازمان باید مورد توجه قرار بگیرد و هدف كلی سازمان روی این عوامل شكل بگیرد.این نكات
عبارتند از عوامل استراتژیك ،مالی وكیفیت.
به عقیده كاپالن دستاوردهای مالی یك سازمان میوه یك درخت است .این درخت ساقه و ریشه دارد .ریشه باید
درخاك محكم باشد و آبیاری شود .براساس این رویكرد سازمان را باید از چهار دیدگاه مورد بررسی قرارداد:
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دیدگاه مالی ،دیدگاه مشتر ی ،دیدگاه فرآیندهای داخلی و دیدگاه رشد ویادگیری .یعنی اگر می خواهید به نتایج مفید
مالی برسید ،سازمان شما باید یادگیرنده باشد ،نگاه آدمها درست باشد و فرآیندها باید مدیریت شود .باید توجه كرد كه
هزینه یك متغیر درون زاست ،یعنی ناشی از فعل و انفعاالت درونی سیستم شماست و متغیری نیست كه بتوان آن را از
بیرون كم كرد.
بیش آز آنكه نگران هزینه عوامل و نهاده های تولید باشیم ،باید نگران یادگیری سازمانها باشیم .سازمان یادگیرنده می
تواند با نهاده بسیار گرانتر از این هم ارزشهای فوق العاده ای برای مشتری بیافریند و رقابت كند و سودآور باشد .بنابراین
ما هر چه بتوانیم سازمانها را یادگیرنده تر كنیم ،هم ارزش مورد نظر ارباب رجوع و مشتری فراهم می شود وهم هزینه
ها كاهش پیدا می كند.

رفع موانع
یكی از عوامل موثردر افزایش هزینه ها وجود شكافهای اساسی درداخل سازمانها است .مانند شكاف بین مشتری
وسازمان ،شكاف بین سازمان و تامین كننده ،شكاف بین سیستم مالی و سیستم فنی ،شكاف بین استراتژی وتاكتیك.
مدیران ارشد همواره نسبت به ارقام و نتایج مالی حساس می باشند .امروزه مدیران باید بدانند كه كیفیت به سود آوری
كمك می كند ،لذا لزوما نباید یكی را فدای دیگری كنند .رویكردهای نوین بهبود تالش می كنندكه هزینه های شكست را
حذف كرده و هزینه های ارزیابی حین فرایند را به حداقل كاهش دهند .اما با هزینه كردن درست و به موقع در مرحله
پیشگیری ،با كمترین هزینه ،بیشترین كیفیت حاصل می شود .گسل های بین سیستم های مالی و سیستم های فنی موجب
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تقویت این سوء برداشت می شود كه كیفیت باالتر بدون افزایش در هزینه ها ممكن نیست و بالعكس كاهش هزینه ها
منجر به صدمه دیدن كیفیت خواهد شد .این تبعات ناشی از شكاف بین سیستم مالی و فنی است.
مشابه این تبعات در شكاف بین سازمان و مشتریانش قابل كشف است .واقعا جای تعجب است وقتی می بینیم سازمانها
چقدر پول خرج میكنندكه مشتری راجذب كنند ،اماچقدركم تالش می كنندكه مشتریان راحفظ نمایند و بدین ترتیب به
شدت از نیاز به تبلیغات زیاد جهت جذب مشتریان كاسته خواهد شد .از طرفی سازمانها باید دقت كنند كه هرمشتری
ناراضی چندین مشتری بالقوه سازمان را از راه جدیدآنها منصرف می كند .درشكاف بین سازمان و تامین كننده نیز
مشابه همین تبعات قابل اشاعه می باشد .با ارتقای بهره وری می توان افزایش قیمتهای عوامل را جبران كرد.
اگر می خواهیم وارد فضای جدید در اداره سازمان و ارائه خدمات شویم ولی همچنان نگرشها و باورهای گذشته را
حفظ كنیم فرآیند كاهش هزینه ها و بهبود كیفیت عملی و همراه با موفقیت نخواهد بود .هیچكدام از هزینه های گذشته
به معنای این نیست كه در آتیه مسیر حركت هزینه های ما چه می شود .روند ومسیر هزینه های ما در آینده بستگی به
این داردكه چقدر آنها را راهبری و مدیریت كنیم .با استفاده از نگرشها و باورها و ساز و كارهای جدید وبا عزم و اراده
وامید به بهبودی می توان هزینه هارا به میزان چشمگیری كاهش داد.
مدیریت و كاهش هزینه ها یعنی شناسایی و اقدام برای حذف اتالفها درسازمان .وقتی نهضت كاهش هزینه راشروع می
كنیم تازه خالقیتها و نوآوریهای كاركنان به كار می افتد .برگزاری دوره های آموزش آشنایی با مدیریت هزینه می تواند
بسیار مفید باشد .باید توجه داشت كه تغییرات به هیچ وجه باعث كاهش كیفیت خدمات وكاركرد پرسنل نشود .با
استقبال از پیشنهادهایی كه كامال اجرایی بوده ودر عین حال به كیفیت لطمه نزند خالقیت و نوآوری در بین كاركنان
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سازمان فوران كرده وكاهش هزینه ها مشهود می شود.

مسير حركت در مديريت هزينه ها
نكته قابل تاكید دیگر این است كه روند تحول سازمانها از مدیریت می گذرد .هر سازمانی زودتر در این مسیر قرار
بگیرد و خود را متحول كند افزایش سودآوری خواهد داشت .عالوه براین منابع مالی برای پرداخت پاداش به كاركنان
افزایش پیدامی كند .بنابراین مسیر پیشرفت و افزایش سودآوری از طریق مدیریت و كاهش هزینه هاست.
اگر برخی از فعالیتهای فا قد ارزش افزایی را حذف كنیم ممكن است چند نفر بیكارشوند ولی آنها به سمت كارهایی می
روند كه ارزش زاست و باعث افزایش درآمدشان می شود وازاین طریق سطح درآمد ملی كشور باالمی رود.
مهمترین مزیت بادوام و قابل اتكای شما ،آرمان وچشم انداز شماست .مزیت و
توانمندی یك سازمان طی یك دوره زمانی پدید می آید و قطعا از ابتدا این گونه
نبوده .مسلما در حال حاضر بسیاری از سازمانهای كشوردرمقایسه با سازمانها
ونهادهای پیشرفته ،مزیت رقابتی و توانمندی قابل اتكایی ندارند ،اما مثل بنگاههای
كشور های دیگر ،موسسات ما می توانند طی یك فرآیند ودوره زمانی برای
خودشان مزیت و توانمندی رقابتی خلق و ایجاد كنند.
یكی از روشهای اصلی تولید محصوالت و خدمات كم هزینه و رقابتی اجرای دقیق وجدی مدیریت هزینه وكاهش هزینه
ها است.
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در ابتدای اجرای مدیریت هزینه باید روی هزینه هایی كه تحت كنترل و داخلی ما است كار كنیم .برای مثال یك
بیمارستان در روند كاهش هزینه ابتدا باید از هزینه های خود بیمارستان ،بخش ها ،داروخانه ،آزمایشگاه و ...شروع كند.
اگر توانستیم این هزینه ها را مدیریت كنیم مسلما در مرحله بعدی به سراغ هزینه های تامین كنندگان غیر بیمارستانی
خواهیم رفت در نتیج ه شما در یك فرآیند به تمام هزینه هایی كه باید مدیریت كنید می رسید .براساس این طرز تفكر،
هزینه كم كم ازیك عامل مستقل بیرونی كه شما در آن نقشی ندارید ،به یك عامل وابسته درونی تبدیل می شود.
اما نقطه شروع از همان هزینه هایی است كه شما برآن مدیریت می كنید .این مثل یك موج به تامین كنندگان مختلف
بسط پیدا می كند تا جایی كه شما به هزینه های محیطی و مدیریت و كاهش آنها خواهید رسید .خالصه كالم اینكه نباید
نگران تبعات اجتماعی كاهش هزینه باشیم .تمام آثار آن مثبت است و در واقع مدیریت و راهبری هزینه مسیری به سوی
پیشرفت و موفقیت بنگاههای اقتصادی كل كشور ماست.
وقتی سازمان خالق و یاد گیرنده باشد ،روی محیط داخلی سازمان هم تاثیر می گذارد .اگرسعی ما بر جلب مشاركت
باشد می توانیم هزینه ها را كاهش دهیم .گاهی دربخش كاهش هزینه نیز علی رغم هزینه های زیادی كه برای كاهش
هزینه متحمل می شویم به علت صحیح اجرا نكردن استراتژی نه تنها هزینه ها را كاهش نمی دهیم بلكه هزینه اضافی را
نیز تحمیل می كنیم .در بسیاری از سازمانها تركیبی از كاهش هزینه ها و گسترش خدمات به مشتریان برای فعالیت بلند
مدت ضروری است.

داليل شكست
دربسیاری از موارد كاهش هزینه ها به شكست منجر می شود .دالیل متعددی برای شكست ها وجود دارد ازرایج ترین
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آنها می توان این موارد را بیان كرد:
پایبند نبودن مدیران در سطوح ارشد و میانی به استراتژی كاهش هزینه .درصورتی كه در قبال استراتژی كاهش هزینه،
تعهدی وجود نداشته باشد ،مدیران و كاركنان به آن به عنوان یك دغدغه زودگذر نگاه میكنند و بی توجهی به آن را
باعث از رده خارج شدن می دانند.
مسئله دیگری كه وجود دارد عدم شناخت عوامل كاهش هزینه به طور
مناسب است .واقعا كدام یك از هزینه ها را باید كاهش داد؟ تمركز براین نكته
كه باید كاركنان شركت كاهش یابد بدون توجه به خدماتی كه آنها ارائه می
دهند ،بدون توجه به نقش حیاتی آن افراد در نیل به اهداف سازمان مسلما
سازمان را دچارمشكل خواهدكرد .كاهش هزینه موفق ،نیا ز به روشی دارد تا
عوامل قابل كاهش را به نحو مناسب شناسایی كند ،عواملی كه فاقد ارزش افزوده باشند.
هنگامی كه صحبت از كاهش هزینه هاست غالبا فعالیتهای پشتیبانی (هزینه های غیرمستقیم) موردتوجه قرارمی گیرند.
برای آنكه هزینه های غیر مستقیم به طور موفق كاهش یابند نیاز به اتخاذ رویكردی دارندتا اهمیت خدماتی را كه هر
بخش پشتیبانی بر استراتژی واحد تجاری و آینده دارد تعیین كند .این مسئله باعث می شود تا مدیریت ،سربار را در
بخشهای غیر حیاتی كاهش دهد و منابع را به سوی زمینه های كلیدی هدایت نماید.
متاسفانه دركشور ما هرگاه سازمان یا شركتی بخواهد ثبات قیمت داشته باشد یا افزایش قیمت آن كمتر از تورم باشد
اولین تغییری كه در محصوالت آن مشاهده می شود كاهش كیفیت خدمات یا محصوالت است این گونه كاهش هزینه ها
30

عنوان مقاله  :سازمانهاي الكترونيكي

تهيه كننده :شيما مجدآرا

شكوفا 2

مشتری مدار نیست.
نبود معیار مناسب برای اندازه گیری میزان موفقیت اجرای استراتژی كاهش هزینه ،ازعوامل دیگری است كه باعث
شكست استراتژی كاهش هزینه می شود .اصوال مدیران سعی می كنند تا عملكرد خود را هموار نشان دهند .این مسئله
در همه سطوح مدیریت دیده می شود .مدیران ارشد در مقابل سهامداران با همواركردن سود عملكرد خود را هموار نشان
میدهند و مدیران سطح میانی نیز با دستیابی به ارقام بودجه عملكرد خود را هموار می كنند .هنگامی كه معیارهای اندازه
گیری مناسب نباشند در آن صورت به ظاهر به اهداف كاهش هزینه دست یافته اند ،اما در كنار آن هزینه های دیگری
برشركت تحمیل شده است.
مقبولیت نداشتن استراتژی كاهش هزینه در بین افراد سازمان نیز از عوامل دیگر شكست است .وقتی به صورت ناگهانی
مزایایی قطع شده یا افرادی اخراج شوند ،مسئولیت پذیری افراد برای كاهش هزینه سازمان كم می شود .شكل دادن به
وجدان سازمانی كه به ریخت و پاش ها و اتالفها توجه كند نكته مهمی در فرآیندكاهش هزینه هاست .درسطح سازمان
مدیریت هزینه قدم اول است كه در دو دیدگاه صرفه جویی به عنوان یك بینش و دید استراتژیك كه همان اصالح
روابط ،ساختارها و الگوی فكری و رفتاری است ،مد نظر قرار دارد.
امروزه ما با جامعه ای سر و كار داریم كه مشخصه بارز آن دانش و سازمان ،به عنوان آفرینندگان اصلی ثروت می باشند
و اطالعات ،مفهومی است كه از اهمیت فزاینده ای برخوردار است.بهره برداری كارآمد از اطالعات مهم ترین عامل
پیشرفت و كارایی سازمان در عصر حاضر است .به طوری كه چگونگی و روش جمع آوری اطالعات ،مدیریت و كاربرد
اطالعات ،سرنوشت شكست یا بقای یك سازمان را رقم می زند .امروزه اطالعات فراتر از مواد اولیه ،سرمایه ،نیروی
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انسانی و ماشین آالت به اساسی ترین ركن در تولید تبدیل شده است و از آن به عنوان قدرت و ثروت سازمان یاد
می شود .به این ترتیب سازمان موفق ،سازمانی است كه اطالعات را به عنوان منبع تعیین كننده و سرنوشت ساز در
تصمیم گیری تلقی می كند و مدیریت بهینه اطالعات را برای فعالیت ها ضروری می داند.
جهانی شدن بازارها ،سرعت تغییرات ،پیچیدگی رقابت و حجم عظیم تولید و گردش اطالعات ،سازمان را ملزم به نگرش
مجدد در عملكرد ،ساختار و فعالیت های خود می كند .چنین نگرشی در سازمان مستلزم جمع آوری ،پردازش
اطالعات ،تسهیل در انجام وظایف سازمانی با استفاده از دستاوردهای فناوری اطالعات و ارتباطات و بهره مندی از
وجود شبكه های عظیم رایانه و پایگاه های اطالعاتی متعدد برای اتصال بخش های مختلف سازمان به یكدیگر و در
نهایت ایجاد شبكه های سازمانی می باشد .اكنون بهره وری و توان رقابتی بنگاه های اقتصادی به ظرفیت تولید ،پردازش
و كاربرد مؤثر اطالعات مبتنی بر دانش دارد.
مدیران سازمان ها برای ادامه حیات خود در قرن حاضر باید مجموعه ای از قواعد و دستورالعمل ها را در ذهن
بپرورانند ،چرا كه ظهور فناوری های جدید مانند اینترنت ،شركت ها را دچار تحوالت اساسی نموده و این امر همچون
انقالبی به هر گوشه از جهان تسری یافته است .وجود سازمان های مجازی یكی از جلوه های بارز این تحوالت به
شمار می رود .سازمان مجازی ،سازمانی است كه همه كارمندان ورای مرزها و محدودیت ها با یكدیگر همكاری
می كنند كه این مرزها می تواند جغرافیایی یا سازمانی باشد و معموالً مسیر ارتباطی آنان به وسیله «تكنولوژی
اطالعات» تسهیل می شود.
منظور از تكنولوژی اطالعات در اینجا مجموعه ای از سخت افزارها و نرم افزارهای رسانه ای و شبكه ای و
اصلی ترین ابزار انتقال تولید ،جمع آوری ،ارسال و نمایش هستند.
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دانش ،در زمانی كه ما از اقتصاد كاالیی به اقتصاد اطالعاتی تغییر وضعیت داده ایم ،اساس اقتصاد نوین را تشكیل
می دهد .امروزه ما با جامعه ای سر و كار داریم كه مشخصه بارز آن دانش و سازمان ،به عنوان آفرینندگان اصلی ثروت
می باشند و اطالعات ،مفهومی است كه از اهمیت فزاینده ای برخوردار است.
بهره برداری كارآمد از اطالعات مهم ترین عامل پیشرفت و كارایی سازمان در عصر حاضر است .به طوری كه
چگونگی و روش جمع آوری اطالعات ،مدیریت و كاربرد اطالعات ،سرنوشت شكست یا بقای یك سازمان را رقم
می زند .امروزه اطالعات فراتر از مواد اولیه ،سرمایه ،نیروی انسانی و ماشین آالت به اساسی ترین ركن در تولید
تبدیل شده است و از آن به عنوان قدرت و ثروت سازمان یاد می شود.
به این ترتیب سازمان موفق ،سازمانی است كه اطالعات را به عنوان منبع تعیین كننده و سرنوشت ساز در تصمیم گیری
تلقی می كند و مدیریت بهینه اطالعات را برای فعالیت ها ضروری می داند.
جهانی شدن بازارها ،سرعت تغییرات ،پیچیدگی رقابت و حجم عظیم تولید و گردش اطالعات ،سازمان را ملزم به
نگرش مجدد در عملكرد ،ساختار و فعالیت های خود می كند .چنین نگرشی در سازمان مستلزم جمع آوری ،پردازش
اطالعات ،تسهیل در انجام وظایف سازمانی با استفاده از دستاوردهای فناوری اطالعات و ارتباطات و بهره مندی از
وجود شبكه های عظیم رایانه و پایگاه های اطالعاتی متعدد برای اتصال بخش های مختلف سازمان به یكدیگر و در
ن هایت ایجاد شبكه های سازمانی می باشد .اكنون بهره وری و توان رقابتی بنگاه های اقتصادی به ظرفیت تولید،
پردازش و كاربرد مؤثر اطالعات مبتنی بر دانش دارد.
مدیران سازمان ها برای ادامه حیات خود در قرن حاضر باید مجموعه ای از قواعد و دستورالعمل ها را در ذهن
بپرورانن د ،چرا كه ظهور فناوری های جدید مانند اینترنت ،شركت ها را دچار تحوالت اساسی نموده و این امر همچون
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انقالبی به هر گوشه از جهان تسری یافته است .وجود سازمان های مجازی یكی از جلوه های بارز این تحوالت به
شمار می رود
سازمان مجازی ،سازمانی است كه همه كارمندان ورای مرزها و محدودیت ها با یكدیگر همكاری می كنند كه این
مرزها می تواند جغرافیایی یا سازمانی باشد و معموالً مسیر ارتباطی آنان به وسیله «تكنولوژی اطالعات» تسهیل
میشود.
منظور از تكنولوژی اطالعات در اینجا مجموعه ای از سخت افزارها و نرم افزارهای رسانه ای و شبكه ای و اصلی
ترین ابزار انتقال تولید ،جمع آوری ،ارسال و نمایش هستند.
یك تعریف جامع سازمان مجازی را اینگونه بیان می كند« :سازمان مجازی به صورت موقت برای تركیب و به
كارگیری توانایی های خاص اعضای آن سازمان به وجود آمده و باعث افزایش بهره وری و استفاده سریع از فرصت
های خاص برای ارائه محصوالت یا خدمات شده و معموالً بعد مسافت به وسیله فناوری اطالعات جبران می شود».
با توجه به تعریف فوق ،خصوصیات برجسته یك سازمان مجازی را می توان در موارد زیر خالصه نمود:


اطالعات ،محور اصلي عملكرد يك سازمان مجازي است.



انعطاف پذيري يكي از ويژگي هاي مهم سازمان مجازي است.



ويژگي اصلي سازمان مجازي ،عدم لزوم همجواري فيزيكي براي ارائه خدمات از سوي افراد سازمان است .به عبارت ديگر

سازمان مجازي ،قابل رويت نيست و در واقع يك شبكه است.
فناوری اطالعات ،منجر به كاهش هزینه های به كارگیری رایانه و وسایل ارتباطی شده و موانع و هزینه های تجارت را
كاهش می دهد.
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به طور مثال اینترنت ،یك ساختار جدید ارتباطی و اطالعاتی است كه از طریق آن به طور همزمان ،اطالعات ،آمار و
تصاویر به تمام دنیا منتقل می شود.
این پدیده را در سازمان های مجازی به وضوح می توان مشاهده كرد؛ چرا كه در سازمان های فوق ،روابط و بعد
مسافت برای ارائه خدمات توسط فناوری اطالعات تسهیل می گردد.

مديريت در سازمانهاي مجازي
الگوی نظام های مدیریت بیان می كند كه انجام دادن وظایف مدیریت و پیوند سازمان با محیط بیرونی آن نیازمند
ارتباطات صحیح است و از آنجا كه ارتباطات براساس اطالعات بنا شده ،نظام اطالعات ،مدیریت این پیوند سازمانی را
فراهم می آورد
به عبارت دیگر توجه به اطالعات در مدیریت ،همراه با پردازش پیشرفته آن منجر به كاهش محدودیت های گذشته
شده و مدیران امروز دریافته اند كه به جز حسابداری ،به هرگونه اطالعات درباره مسائل اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و
محیط فنی كه باید در آن كار كنند و همچنین به اطالعاتی در زمینه كاركردهای داخلی ،نیاز دارند .به این ترتیب فناوری
اطالعات در ارتباط كامل با داده های آماری وابسته به بازاریابی ،تولید و توزیع ،هزینه تولید و توسعه بهره وری كار
قرارگرفته است.
با توجه به خصوصیات نظام های اطالعاتی در مدیریت ،مدیرانی می توانند موفقیت سازمان را به همراه آورند كه از
الگوی مدیریت مبتنی بر فناوری اطالعات پیروی كنند .مدیریت اقتضایی از پیامدهای چنین مدیریت سیستمی است .در
چنین نظام مدیریتی ،تصمیم گیری مدیر بستگی به شرایطی دارد كه بخشی از آن در فوق سیستم ها ( super
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 )systemو بخشی از آن در زیر سیستم ها ( )sub systemقرار دارد.
در این دیدگاه هیچ چیز ثابتی وجودندارد و همه چیز ممكن است تغییر كند.
لذا مدیریت مبتنی بر دیدگاه روز است .تغییر مهارت های مدیریتی به خصوص در حوزه تصمیم گیری با توجه به
معیارهای عصرجدید ،مدیران را با چالش هایی روبه رو ساخته و این چالش ها موجب پدیدآمدن خصوصیات ویژه ای
برای مدیران جامعه اطالعاتی در سازمان های مجازی گردیده كه از آن تحت عنوان مدیریت اثربخش یاد می شود.
خصوصیات اصلی مدیریت اثربخش در سازمان های مجازی عبارتند از :سرعت ،به كارگیری نیروی انسانی ماهر،
آزادی عمل ،نظم ،ار تباطات خوب ،مدیریت رضایتمندی ،تمركز بر نیاز مشتری ،رهبری ازطریق نظارت و مدیریت
دانش به معنای مجموعه روش ها و فنونی كه طی آن تعدادی از افراد متخصص دور هم جمع می شوند و دانش خود را
به اشتراك گذاشته و دانش جدیدی به وجود می آورند.
به این ترتیب عوامل مؤثر بر روند مجازی شدن سازمان ها كه ضرورت آن را در دنیای امروز به اثبات می رساند موارد
زیر است:


مديريت



منابع انساني



حمايت دولت



مباحث مالي



فناوري

 ICTومديريت
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ساختار مدیریت نوین را اقتصاد اطالعات شكل می دهد و مدیریت مبتنی بر این
ساختار طبعاً ویژگی های خاص خود را می طلبد.درواقع نگرش مدیریت
اقتضایی ایجاب می كند كه نتایج حاصل از تأثیر فناوری های نوین را بر
مدیریت سازمان ،به عنوان عناصر تفكیك ناپذیر یك سیستم بپذیریم.
برخی از ویژگی های تحول روند سازمانی از صنعت گرایی به اطالعات مداری عبارتند از :نظام عرضه به هنگام ،كنترل
كامل كیفیت در روند تولید ،مشاركت كارگران در تصمیم گیری در بخش تولید ،پاداش برای عملكرد گروهی ،سلسله
مراتب های ساده ،مدل های تعاونی ،ساختار افقی تولید در برابر ساختار عمودی ،الگوهای انگیزشی و مسئولیت آفرین،
اهمیت ابتكار ،یادگیری از طریق انجام كار و مبادله دانش در محیط كار.
تحول مدل سازمانی شركت ها ،از تأثیرات عمده این فناوری است.
مهمترین دگرگونی را می توان گذار از دیوان ساالری های عمودی به شركت افقی توصیف كرد .شركت افقی با 7
گرایش عمده مشخص می شود.


سازماندهي حول محور فرايند توليد ،نه برحسب وظيفه



سلسله مراتب ساده



مديريت گروهي



سنجش عملكرد براساس رضايت مشتري



اعطاي پاداش ها براساس عملكرد گروهي



به حداكثر رساندن تماس ها با فروشندگان و مشتري ها
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اطالعات  ،آموزش و بازآموزي كاركنان در همه سطوح

این مدل با صرفه جویی در نیروی كار ،آمیزه ای از اتوماسیون ،كنترل رایانه ای كارگران ،واگذاری كار و كاهش هزینه
های تولید به كار گرفته می شود .شركت دارای ساختار افقی یك شبكه پویا ،دارای برنامه ریزی راهبردی متشكل از
واحدهای خود برنامه ریز و خود راهبر مبتنی بر تمركز زدایی ،مشاركت و هماهنگی است.
وجود منابع مختلف درباره نقش  ICTدر جامعه امروز ،ما را نسبت به تأثیرات گوناگون این فناوری ها آگاه می سازد.
در این رابطه هرگاه سخن از فناوری می شود بحث تأثیرات یا پیامدهای آن مطرح می گردد.

پيامدهاي مثبت
پیامدهای مثبت حاصل از این فناوری ها را می توان در موارد زیر دانست.


تسهيل ارتباط درون سازماني و برون سازماني :

مدیران نیاز ندارند الزاماً اطالعات بیشتری داشته باشند بلكه به گونه ای ،اطالعات دقیق در شكل درست برای آنان
الزم است .فناوری اطالعات تسهیل كننده ارتباطات درون و برون سازمان است.


ايجاد زبان مشترك مبتني بر فناوري ديجيتال :

تولید ،توزیع و پردازش اطالعات در سازمان ها زبان مشترك و در نتیجه فهم مشتركی را فراهم آورده است كه
همگرایی در بازار و خدمات را تسهیل می كنند .در واقع توسعه روزافزون فناوری اطالعات ،سیستم های اطالع رسانی
و در رأس همه آنها اینترنت ،موجبات لزوم رویكرد به راهكارهای این سیستم ها مانند تجارت الكترونیكی ،دولت
الكترونیكی  ،مدیریت الكترونیكی و دانشگاه های مجازی را فراهم آورده است.


شناسايي بهتر و دقيق تر نقاط قوت و ضعف سازمان و نيز شناسايي فرصت ها و تهديدهاي بيرون از سازمان
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:
مدیر از این طریق به بهترین نحو عمل اطالع یابی ،اطالع رسانی و پاسخگویی به مخاطبان را به انجام می رساند.


تسهيل روند اطالع مداري توسط مديران برپايه سه محور اطالع ياب بودن ،اطالع شناس بودن و اطالع رسان

بودن:
اطالع یابی (كوشش درجهت تهیه و تولید اطالعات با استفاده از رایانه و فناوری های نوین) ،اطالع شناسی (كوشش در
جهت تنظیم و تدوین اطالعات) ،اطالع یابی (كوشش در جهت توزیع و تبیین اطالعات) با استفاده از سرعت ،صحت و
دقت فناوری اطالعات و ارتباطات امكانپذیر می گردد.
فناوری اطالعات و ارتباطات پیامدهای منفی نیز برای مدیریت سازمان ایجاد می كند و در واقع مدیریت در عصر
اطالعات و ارتباطات با چالش هایی روبه رو خواهد بود كه در صورت نبود برنامه ریزی و سازماندهی دقیق و به طور
كلی مدیریت اثربخش ،تهدید ،جایگزین فرصت خواهد شد .باید توجه داشت كه جهانی شدن ،ارتباطات گسترده ،نوع
نظام اداری و حركت به سمت خصوصی سازی و عدم تمركز ،شكل گیری سازمان های مجازی و ...چالش های
مدیریت در عصر اطالعات هستند .اینها زمانی تهدید تلقی می شوند كه آمادگی الزم برای درك آن موجود نباشد.

مهندسي مجدد سازمان در عصر اطالعات
یكی از مباحث مهم در رابطه با ارزیابی مجدد شیوه ها ،ساختارها و فرایندهای مدیریتی «نظریه مهندسی مجدد»
سازمان است .این نظریه با در نظر گرفتن دگرگونی های بنیادین و تغییرات ریشه ای در امر مدیریت ،تحوالت تدریجی
را نفی می كند و به آنچه باید باشد ،تمركز دارد .به عبارت دیگر مهندسی مجدد سازمان ها ،مجموعه كارهایی است كه
یك سازمان برای تغییر پردازش و كنترل های درونی خود انجام می دهد تا از ساختارهای عمودی و سلسله مراتبی به
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ساختارهای افقی ،میان فعالیتی ،مبتنی بر گروه و سطح تبدیل می شود .به طوری كه در آن ،همه پردازش ها برای جلب
رضایت مشتری صورت می گیرد.
این نظریه نخستین بار توسط انستیتو تكنولوژی ماساچوست ( )MITدر قالب طرح مطالعاتی مدیریت در دهه 09
میالدی از سوی مایكل همر و با همكاری جیمز شامپی به عنوان نظریه مهندسی مجدد سازمان تبیین گردید.
نظریه مهندسی مجدد كه دیدگاهی مدرن و انقالبی در مدیریت است ،یكی
از سه ركن اصلی خود را فناوری اطالعات می داند .این تفكر به صورت
بازاندیشی مجدد و ریشه ای فرآیندهای تجاری برای نیل به بهبود در
معیارهای سازمان از قبیل هزینه ،كیفیت و خدمات تعریف شده ،سه عامل
حیاتی را در مجموعه فعالیت های خود «فناوری اطالعات ،فرآیند و
منابع انسانی» برمی شمارد .این نظریه محصول نگرش های مدیریتی نوین شامل مدیریت كیفیت جامع ( ،)TQMرقابت
بر مبنای زمان ،تمركز بر روی مشتریان و مهندسی مجدد پردازش ها ( )BPRاست و تفاوت آن با سایر رویكردها در
دگرگونی بنیادی و بهبود اساسی در نحوه انجام فعالیت های سازمان می باشد كه اجرا و استقرار آن به مراتب پیچیده تر
از سایر رویكردهای مدیریتی است
مهندسی مجدد یك رویكرد كل نگر است كه در فرآیندی ،سازمان را با پردازش های درونی و كاركنان آن مرتبط
می كند .این ارتباط با به كارگیری تازه ترین و دسترس ترین فناوری اطالعات و ارتباطات برقرار می شود.
در این فرآیند  4گام اساسی عبارتند از:


هدف
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پیمودن این گام ها جز با بهره مندی از فناوری های نوین امكان پذیر نخواهد بود.
از دیدگاه تفكر مهندسی مجدد استفاده از شبكه های یكپارچه رایانه ای شخصی به تسهیل فرایندهای مدیریتی در قالب
موارد زیر منجر شده است.



كلیه فرآیندهای مرتبط با مدیریت منابع انسانی از كاغذی بودن به سمت الكترونیكی شدن پیش می رود.



مدیران منابع انسانی ،با استفاده از سیستم های خبره گزینشگر كارمند و شبكه های جهانی رایانه ای ،كارمندان

با صالحیت را انتخاب می كنند.


آموزش كاركنان با وجود سیستم های نوین ویدئویی بر روی رایانه های شخصی كاركنان ،به صورت به هنگام

انجام می گیرد.

سیستم های پردازشگر خبره ،بخش قابل توجهی از پردازش های تخصصی و تصمیم گیری های مشاوران خبره را بر
عهده می گیرند كه این امر موجب توزیع اطالعات در سازمان ،كاهش هزینه تصمیم گیری و بهبود هماهنگی در
تصمیمات می شود.
با توجه به این كه كاركرد مهم اطالعات یا فناوری های اطالعات در سازمان ،ارتقای كیفیت برتر در زمینه تولید ،توزیع

42

عنوان مقاله  :سازمانهاي الكترونيكي

تهيه كننده :شيما مجدآرا

شكوفا 2

و ارائه خدمات به مشتریان است ،تبیین اصول كیفیت برتر در محیط كار از نظر نقش فناوری های نوین در آن حائز
اهمیت است .در میان اصول دستیابی به كیفیت عالی در محیط كار ،اصل «ساماندهی» می تواند سایر اصول را نیز شامل
شود .ساماندهی اطالعات در سازمان توسط مدیران رده های باال تا پائین با توجه به نیازهای سطوح مختلف مدیریتی
امری ضروری و مهم به شمار می رود.
اگر سازماندهی را ،استفاده عقالیی و بهینه از اجزای سازمان ،به نحوی كه مدیریت با كمترین هزینه و بیشترین كارایی و
اثربخشی به اهداف سازمان دستی یابد ،تعریف كنیم و از سوی دیگر اطالعات را خون جاری در شریان سازمان كه به
دستگاه عصبی سیستم یعنی مدیران ارشد ،مدیران میانی و مدیران اجرایی منتقل می شود ،بدانیم آنگاه نیاز به ساماندهی
اطالعات در سازمان بیشتر آشكار می شود .به این ترتیب ساماندهی اطالعات را می توان چنین تعریف كرد:
«ساماندهی اطالعات به معنای تشخیص اطالعات ضروری از غیرضروری ،حذف اطالعات زاید به منظور كاهش
مضرات ناشی از اضافه بار اطالعاتی و استفاده بهینه از اطالعات موجود جهت پیشبرد اهداف سازمان است».
با این تعریف ،شناخت نیاز اطالعاتی بخش های مختلف سازمان و پایه ریزی نظام تدوین اطالعات از گام های اساسی
جهت به كارگیری اطالعات است .نیاز اطالعاتی را می توان به سه دسته استراتژیك ،تاكتیكی و تكنیكی طبقه بندی
نمود كه مدیران ارشد به اطالعات استراتژیك برای سیاستگذاری های بلندمدت ،مدیران میانی به اطالعات تاكتیكی
جهت طراحی تاكتیك های اجرایی و مدیران اجرایی یا سطوح سرپرستی به اطالعات خام سطوح تكنیكی نیازمندند.
بنابراین در راه ساماندهی اطالعات پیمودن دو گام اساسی الزم است -2 :دستیابی به اطالعات  -1پردازش اطالعات
یا استخراج اندیشه ها و پیام های نهفته در اطالعات.
مسأله مهم ،صحت و دقت اطالعات ،كنترل و پویایی آن است .بدین منظور «سیستم های یكپارچه اطالعات مدیریت»
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( )MISبا هدف استفاده بهینه از فناوری اطالعات و ارتباطات طراحی می شوند.

سيستم يكپارچه اطالعات مديريت

سیستم یكپارچه اطالعات مدیریت ،ابزاری در جهت ساماندهی و بهینه سازی اطالعات است و استفاده از این سیستم
به عنوان فناوری نوین در سازمان به دالیل مزایای آن می تواند مفید باشد.
مهم تریم مزایای ناشی از اجرای این سیستم عبارتند از :


سطوح سازمانی كمتر و حیطه نظارت گسترده تر و دستیابی به ساختار سازمانی مسطح.



یكپارچه سازی اطالعات.



بهینه سازی تعداد كاركنان ،افزایش كارایی نیروها و بهره مندی از حداكثر توانایی آنها.



عدم تمركزگرایی سازمانی و كاهش هزینه ها.



اتوماسیون و كاهش عملیات دستی.



افزایش سرعت و سادگی كار.



ایجاد انسجام و پویایی در سازمان با حداقل كنترل و نظارت غیرمستقیم مدیر.

استفاده از سیستم یكپارچه اصالعات مدیریت معایبی رانیز به دنبال دارد كه مهمترین آنها عبارتند از :


عدم انطباق طراحی سیستم با عملیات ،به وسیله طراحان ناآشنا كه نتیجه آن اضافه بار اطالعاتی و مشكالت

حاصل از نگهداری سیستم است.


ناتوانی در ارائه گزارش های موردی و خاص و ارائه گزارش های خارج از روال در عملكرد روزمره سیستم.
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عدم هوشمندی و خالقیت سیستم ها به گونه ای كه با تغییر شیوه های عملیاتی قادر به پاسخگویی سؤاالت

قبلی نیستند.


وجود موانع روانی ،مقاومت ،عدم پذیرش و كارشكنی نیروی انسانی.

به عبارت دیگر مهم ترین موانع توسعه مدیریت اطالعات ،خصوصاً در عصر فناوری های نوین و سازمان های مجازی
عبارتند از:


عدم وجود زیرساخت های مناسب سخت افزاری و نرم افزاری.



نحوه نگرش مدیران نسبت به كاركنان و فناوری (حفظ ساختار ،كنترل و عدم درك فناوری)



عدم تمایل افراد به انعطاف پذیری در شغل.

نقش مدیریت سازمان ها در مقابل این مشكالت ،یاری رساندن به كاركنان برای كسب مجموعه ای از مهارت هایی
مانند ،سواد رایانه ای ،زبان های خارجی ،كار تیمی و مسائل مربوط به ارتباطات است.
مشكالت موجود در سیستم های  MISطراحان سیستم را به سمت طراحی سیستم های جزیره های اطالعاتی سوق
داده است كه جمع آوری اطالعات و گردش مكانیزه آن را فقط در بخش هایی كه آمادگی و استعداد بیشتری را دارا
هستند ،توصیه می كند .لذا طراحان معتقد به طراحی براساس روش توسعه تدریجی نرم افزارها هستند و استقرار و به
كارگیری خدمات سیستم یكپارچه اطالعات مدیریت را به صورت تدریجی مناسب می دانند.
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