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 چکيده

، مديريت سيستمهای اطالعاتی بيش از پيش مورد توجه و سازمانی در فعاليتهای مختلف زايش ميزان استفاده از کامپيوتربا اف

به طور دپارتمان سيستمهای اطالعاتی جهت ساخت و نگهداری شالوده فنی سيستمهای اطالعاتی . اهميت قرار می گيرد

و با وظيفه  هکردايفاء  اری را به عنوان بخشی از مسووليت خودنقش هماهنگ سازی، پشتيبانی و استاندارد گذفزاينده ای 

 ١فصل . سيستمها مواجه می گردد کارکنان، مديران عملياتی، استفاده کنندگان نهايی و اجرايیعظيم تعليم و آموزش مديران 

 .به بحث و شرح وظايف فوق می پردازد

به مد نظر با پيشنهاد اين که افزايش بهره وری کارکنان  نمايدسيستمهای اطالعاتی توجه می  مديريت کارکنانبه  ٢فصل 

پيشرونده برای خلق " مايو ايجاد يک برنامه دا خود آنها در امر طراحی مجدد مشاغل قرار دادن سالمتی آنان، درگير ساختن

 .محيط سازمانی مناسب وابسته است

و ينوشته مک نورلين و اسپراگدر عمل کتاب مديريت سيستمهای اطالعاتی  ١٨و  ١٧منبع اصلی مطالب سمينار فصول 

عد انسانی سيستمهای اطالعاتی کتابی به زبان پارسی تاليف و يا ترجمه نگرديده متاسفانه در رابطه با ُب. می باشد) ١٩٨٩(

 .مفيد فايده دانش پژوهان گرامی قرار گيردزير است که اميدوارم قدم 
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 ١فصل 
 

 

 احساس راحتی با تکنولوژی اطالعات برایکمک به افراد 

  



عد انسانی سيستمهای اطالعاتیمديريت ُب  

 مقدمه ١.١

استفاده می کنند، مديريت سيستمهای اطالعاتی با وظيفه عظيم تعليم و  از کامپيوتر مستقيمبه طور دی که با افزايش تعداد افرا

که طرحهای سازمانی مربوط به سيستمهای کامپيوتری و ارتباطی را  هامديران اجرايی شرکت. مواجه می گرددآنها آموزش 

مديران . دارند های جديد به دانش کافی نياز بازبينی می کنند جهت اتخاذ تصميمات هوشيارانه در مورد اين تکنولوژی

ر مسووليت موضعی مربوط پر از کامپيوتر مديريت کنند زيرا بيشتچگونه در يک دنيای که ياد بگيرند  تاند عملياتی نياز دار

نيز استفاده کنندگان نهايی . به حصول اطمينان از اين که استفاده از سيستمها موفقيت آميز می باشد را به عهده خواهند داشت

سيستمهای اطالعاتی نياز دارند که از  کارکناندر نهايت تشويق شوند و  ستفاده و کسب تجربه با کامپيوتربه ا تانياز دارند 

مديران اجرايی، مديران عملياتی، استفاده کنندگان (فوق گروه  ۴در واقع، تمامی . کنولوژی بهنگام نگه داشته شوندنظر ت

 .ستابه کمک نياز دارند تا با تکنولوژی اطالعات احساس راحتی کنند که موضوع اين فصل ) سيستمها کارکناننهايی و 

       اين موضوع به ويژه به خاطر جابجايی پيوسته مسووليتهای مربوط به توسعه و استفاده از سيستمهای اطالعاتی مهم 

  دپارتمان سيستمها به منظور ساخت و نگهداری شالوده فنی سيستمهای اطالعاتی به طور فزاينده ای نقش . می باشد

برای آينده قابل پيش بينی . ايفاء می کندخود  ه عنوان بخشی از مسووليتاری را بهماهنگ سازی، پشتيبانی و استاندارد گذ

 .خواهد بود وی بخش مهمی از مسووليت مه منسجم تعليم و آموزش کامپيوتريک برناارايه نيز، حداقل 

 

 افزايش بلوغ تکنولوژيکی ٢.١

را يک سازمان بالغ از نظر تکنولوژيکی را به صورت واحدی تعريف می کنيم که مطابقت تکنولوژی اطالعات به کار خود 

يک . می کنندکسب استفاده و تجربه  و از تکنولوژی جديد اطالعات نمودهبه راحتی مديريت  آن افراد. مديريت می کند

می کند در صورت کسب سازمان بالغ که به طور پيوسته با موارد جديد استفاده از کامپيوتر و ارتباطات از راه دور تجربه 

اين توانايی انتقال سريع هنگامی . ها در کسب و کار خود استفاده کند عملی بودن با سرعت بيشتری می تواند از تکنولوژی

، يک یابتبرای حفظ جانب رق. ز اهميت استيويژه ای حاد استراتژيک استفاده می شود به طور که از کامپيوتر برای مقاص

 .های جديد توسعه دهد را اغلب با استفاده از تکنولوژی د به طور پيوسته خدمات و توليدات خودکسب و کار باي

) ١٩٨٣( و همکارانک فارلن مو ) ١٩٨٢(مک کنی و مک فارلن ، )(١٩٧۴به دنبال کار مراحل رشد گيبسون و نولن 

 :گسترش می يابدزير فاز  ۴در يک سازمان در تکنولوژی اطالعات توصيف می کنند که چگونه 

 شناسايی و بررسی •

 آزمايش، يادگيری و انطباق •

 کنترل •

 استفاده گسترده •

٢ 
 



 کمک به افراد برای احساس راحتی با تکنولوژی اطالعات

دپارتمانهای و  قرار خواهند داشت متفاوتیهای مختلف در فازهای  در هر لحظه از زمان، سازمانها به همراه تکنولوژی

 :روش زير ايفاء می کنند ۴سيستمهای اطالعاتی در گذراندن سازمانهای خود از اين فازها نقش مهمی را به 

 آموزش تکنولوژی اطالعات به مديران اجرايی •

 کمک به مديران عملياتی جهت مديريت تکنولوژی اطالعات •

 کنندگان نهايیبه استفاده اطالعات تعليم تکنولوژی  •

 تعليم برای سازماندهی سيستمهای آينده •

 

 آموزش تکنولوژی اطالعات به مديران اجرايی ٣.١

طبيعت و انشعابات  ستبايمی به منظور اتخاذ تصميمات درست برای سازمان خود و سياستگذار مديران اجرايی سطح باال 

اين درک به طور ويژه ای حايز اهميت است زيرا سيستمهای اطالعاتی تاثير به سزايی . تکنولوژی اطالعات را درک کنند

 تااگر چه سازمانها می خواهند . روشی که سازمانها ساخت می يابند و افراد کار خود را انجام می دهند دارندروی بر را 

آشکار می شود که اين " کنند ولی بعدافعاليتهای خود بدون اشکال وارد بيشتر ت امکان هر چه تکنولوژی جديد را در صور

برای نمونه، در مراحل . است اجرايیچنين آشفتگی شايسته توجه مديريت . تغييرات باعث تحوالت سازمانی می شوند

پيام  يا تشکيالت سيستمو ز واژه پردازی آغازين مديران اجرايی اندکی ملتفت اتوماسيون اداری شده و بعضی ها به مراک

و در  تحت تاثير قرار نگرفته یشخصبه طور نان آ. نشان ندادندای عالقه  ه بودندپديدار گشت آنها کامپيوتری که در شرکتهای

 ن باشد زيرا چنيآن می بايست متوجه  اجرايیاما مديريت . نتيجه عالقه زيادی را هم به چنين توسعه هايی نشان ندادند

درکی خوب از تکنولوژی بر مبنای کامپيوتر، . دناستفاده هايی از تکنولوژی جديد روشهای کاری بنا شده را واژگون می کن

نتيجه شده باشد، به مديران اجرايی قدرت گرفتن تصميمات آگاهانه الزم را برای هدايت  یکه از يک برنامه منسجم آموزش

 .می دهد ولوژیشرکتهای خود در اين دنيای سوار بر تکن

 

 چرا آموزش مديران اجرايی؟ ۱.۳.۱

قادر خواهند بود تا تصميمات معقولتری را به طور ويژه ای های کامپيوتر و ارتباطات  از تکنولوژیمطلع ديران اجرايی م

 :ی زير اتخاذ کنندهادر زمينه 

باره  درمهمترين تصميماتی را که مديران اجرايی در حوزه سيستمهای اطالعاتی می گيرند " احتماال: تخصيص منابع •

همچنان که . د از قبيل اين که چقدر در زيرسازی تکنولوژی اطالعات صرف شودنتخصيص منابع شرکت می باش

صد از يک در’مثل  تجربی دعها و محصوالت رقابتی بر اساس تکنولوژی را توسعه می دهند قوا شرکتها استراتژی

 .ديگر کافی نيستند ‘فروش

٣ 
 



عد انسانی سيستمهای اطالعاتیمديريت ُب  

نياز مربوط به هدايت سطح باالی  از چشم انداز وسيعتری" ه احتماالمديران اجرايی آموزش ديد: هدايت طرحريزی •

منابع اطالعاتی شرکت را می بينند و با احتمال بيشتری نياز به هماهنگ کردن تالشهای مختلف سيستمهای اطالعاتی، 

 .اطات از راه دور، سيستمهای اداری، طرحريزی شرکت و غيره را احساس می کنندارتب

به فکر طرحريزی سيستمهای اطالعاتی باشد  اجرايیچنانچه مديريت : هنگ حرکت سازمان به سوی تکنولوژیتنظيم آ •

. و منابع سطح باال را به آن اختصاص دهد، آهنگ حرکت سازمان را به سوی استفاده از تکنولوژی تنظيم خواهد کرد

سرتاسر سازمان منعکس خواهد شد، در به ايده های جديد سيستمهای اطالعاتی  اجرايیجايی که واکنش مديريت  از آن

های جديد با احتمال بيشتری طرز تلقی را که آزمايش و تجربه را در جهت افزايش  آگاه به تکنولوژی مديران اجرايی

 .بهره وری ترويج می کند پرورش می دهند

مطالبی را در باره سيستمهای پست الکترونيکی فرا گرفته اند با احتمال " مديران اجرايی که مثال: ارزيابی نتايج ضمنی •

آنها از قبل . چنين تکنولوژی جديدی توجه می کنندبه توسط ی ايجاد شده در سطح شرکت بيشتری به نتايج ضمن

و  هچيزهايی را در باره برخی از فوايد و مضرات ممکن استفاده از آن شنيده و کمتر شيفته زرق و برق يک سيستم شد

 .بيشتر به اثرات ممکن آن بر شرکت عالقمند می شوند

بزرگ می تواند در معرفی سيستمهای  اجرايیمديريت نقش مهمی را که : نولوژیپشتيبانی در هنگام معرفی تک •

مديران اجرايی آموزش ديده در می يابند که در . دلسوز و پشتيبان بودن در دوره رکود استنقش اطالعاتی ايفاء کند 

همچنين با احتمال بيشتری آنان . باشداين اوقات مسايلی وجود خواهند داشت و مهم نيست که چقدر طرحريزی انجام شده 

قبل از اين که شروع گردد به آزمايش يک که بدون مديريتی پشتيبان ممکن است . تقاضاهای خود را متعادل می کنند

 .شکست بيانجامد

های جديد بهتر می توانند ادعاها و آگهی های مربوط به  اجرايی آگاه از تکنولوژیمديران : ارزيابی ادعاها و آگهی ها •

آنان بهتر می توانند در باره تقاضاهای سرمايه گذاری در سيستمهای جديد . صوالت جديد را ارزيابی کنندعرضه مح

 .سواالت هشيارانه بپرسند

حتمال بيشتری از آب و هوای ند با اهستر های جديد آشنات مديران اجرايی که با تکنولوژی: ط با دخالت دولتارتبا •

آنان همچنين با احتمال بيشتری طرحهای . ها را ايجاد می کنند اطالع دارند تکنولوژیدر صنايعی که اين ی گذارقانون

پيشنهادی محدود کننده قانون گذار را درک کرده و سپس در صورت امکان با دولتها در جهت پيدا کردن راه حلهايی که 

 .ی می کنندکسب و کار خود را به طور اثربخشی اداره کنند همکارتا د نبه آنها اجازه می ده

موارد فوق بعضی از داليلی هستند که چرا مديران اجرايی سيستمهای اطالعاتی می بايست نگران مطلع بودن مديريت 

به طور ليست فوق روشن می سازد که يک برنامه اجرايی . های کامپيوتر و ارتباط از راه دور باشند شرکت از تکنولوژی

 .ه و کار مديران اجرايی سيستمهای اطالعاتی را آسانتر می کندطراحی شده به سازمان فايده رساندمناسب 

 

 

۴ 
 



 کمک به افراد برای احساس راحتی با تکنولوژی اطالعات

 انواع برنامه های آموزش مديران اجرايی ۲.۳.۱

که به طور موفقی تحقق را نوع کلی  ٣طيف وسيعی از برنامه های آموزش مديران اجرايی وجود دارد ولی  ،در حال حاضر

فعاليتهای برنامه ريزی شده  با برخی از شرکتهای. مشاهده می کنيمدسته بندی می شوند  خود و به وسيله درجه رسميتيافته 

بخشی  واقعدر آنان می دانند که آموزش مديران اجرايی . هستندبرنامه های رسمی بيشتری  دارایتعليم سيستمهای اطالعاتی 

مديران اجرايی  رسمی صورت می گيرد زيراآموزش مديران اجرايی به طور غير در شرکتهای ديگر،. است آنهااز وظيفه 

 .لويتهای مديريت اجرايی استوو ا در نيازهاآموزش هر حال گنجاندن برنامه نتيجه به . را مطلع نگه می دارند خود

موزش به عنوان بخشی از بهنگام ماندن از طريق کانالهای از آبرنامه هايی هستند که در آنها : برنامه های غيررسمی •

 :روش زير را به کار می برند ٣" آنان اکثرا. ه به توسط خود مديران اجرايی انجام می شودپيش بنا شد

o نشريات نشانه رفته بر مديران اجرايی حاوی مقاالت بيشماری در زمينه تکنولوژی : خواندن نشريات

فورچون، فوربز و . است ‘اطالعات پردازی’دارای بخش منظمی تحت عنوان  بيزينس ويک. اطالعات هستند

دارای بخشهای ويژه آگهی در زمينه اتوماسيون اداری و اطالعات پردازی همراه با تفسيرهای  نيوز ويک

نيز مقاالت زيادی در زمينه تکنولوژی اطالعات  وال استريت ژورنال. می باشندراهنما  هشرکتهای مشاور

 .پردازی دارد

o  يک . می باشد دستان آنهافروديران اجرايی از طريق ر آموزش مبرنامه غيررسمی ديگ: فرودستاناز طريق

را به طور مرتب با  کارکنانآن . به طور هشيارانه ای استفاده می نمايداز اين استراتژی شرکت بسيار مترقی 

و (تجهيزات و محصوالت جديد آشنا ساخته و می داند که آنها پيام را به سرعت به روسای خود می رسانند 

در ). بعضی از موارد سعی می کنند که بر سر به دست آوردن محصوالت جديد با آنها معامله نماينددر حتی 

دستان نافذتر و فروگفت و شنودی است، آموزش از طريق  یخيلی زيادبه طور شرکتهای ديگر که مديريت 

 معامله کنند بلکه برایبا روسای خود بر سر يک سيستم جديد که دستان سعی نمی کنند ورفزيرا دقيقتر است 

 .نمايندو به سادگی از آن استفاده می  یشخص به طور نشان دادن فوايد آن خود

o ر سومين روش غيررسمی، مدير سيستمهای اطالعاتی مديران اجرايی را با دعوت به د: ینمايشهای فرد

 .هنگام نگه می داردبم ضمنی و کاربردهای ممکن آنان مشاهده نمايشهای تجهيزات جديد و مطرح کردن مفاهي

در شرکتهای خيلی  يکی .نوع شرکت به بهترين صورت کار کنند ٢رسد که شيوه های غيررسمی فوق در  به نظر می

در شرکتهايی که ديگر در نظر می گيرند و  صلی برای بهنگام نگه داشتن خودرا به عنوان ا هامترقی که مديران اجرايی آن

اين مديران اجرايی . در سطح سازمان آماده نيستند ای اطالعاتی به شدت قابل رويتمديران اجرايی هنوز برای سيستمه

 .داشته باشندرا برنامه های آموزشی خود مفاهيم ضمنی آموزش را با آمادگی بيشتری می پذيرند تا اين که يک دفعه 

به توسط استفاده کنندگان " های آموزشی سازمان يافته ای هستند که معموال ها دوره اين برنامه: برنامه های نيمه رسمی •

می توانند برای معرفی موضوعات جديد يا برای دوره ها اين . داوطلبانه می باشددر آنها در خواست شده و حضور 

 :می شودروش پيدا  ٣در عمل  دوباره. بروز کردن معلومات فعلی مورد استفاده قرار گيرند
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o خالصه های کوتاه در تفاده ترين تکنيکهای آموزش مديران اجرايی ارايه يکی از پراس: های اجرايی خالصه

در بعضی موارد، قبل از ارايه تقاضاهای منابع، تيمهای سيستمهای اطالعاتی . استارتباط با جلسات مديريت 

قصد شرکت  چنانچه. های مورد بحث احساس می کنند از تکنولوژیرا نياز به آگاه کردن کميته سطح باال 

را مديران اجرايی خالصه ای که با کامپيوترهای شخصی به جلو پيش رود، برای نمونه ممکن است  تادارد 

 .از سياستهای تکنولوژی ميکروکامپيوترها و سيستمهای ديگر فهرست کنند

o دوره ها به اصطالح تئاتر کيف قهوه ای      ويديويی های استفاده ای جالب از نوار: تئاترهای کيف قهوه ای

  در اين برنامه، دپارتمان تعليم فهرستی از نوارهای ويديويی را برای نمايش در وقت ناهار تهيه . می باشد

نوارها به توسط درخواست گسترده حضار انتخاب می شوند " داوطلبانه بوده و عمومادر آن حضور . می کند

، کارشناسی از شرکت يیبه دنبال نمايش نوار ويديو). آشنا کننده عموم و سرگرم کننده بلکه نه خيلی تکنيکی(

 .پاسخ می دهدحضار به سواالت 

o يک . در بعضی شرکتها، تئاتر کيف قهوه ای برای مديران اجرايی کمی غيررسمی است: سمينارهای کوتاه

داوطلبانه بوده ولی اين در آن حضور  هدوبار. تر سمينار کوتاه می باشدبرنامه آموزشی قدری رسمی 

موضوع سمينار نيز حول عاليق و برای . ساعت به درازا می کشند ٣ا ز يک تند و اهست سمينارها طوالنی تر

نگرشی موفقيت آميز به سمينارهای کوتاه، اضافه کردن . شنوندگان باريک بين انتخاب و طراحی می گردد

چنين سميناری با اعالمی رسمی به توسط کارشناسی خارجی به صورت . می باشد هاتنوعی از ديدگاهها به آن

ت که مطرح می کند چگونه و با اعالمی به توسط کارشناسی از شرک شتهفردی و يا با نوار ويديويی افتتاح گ

سمينار پس از زمانی برای پرسش و . طرحهای شرکت را تحت تاثير قرار می دهد دنبال می شود تکنولوژی

 .پاسخ به پايان می رسد

ها به منظور آشناسازی فوری مديران اجرايی با تکنولوژی جديد و آگاه ساختن آنان  دورهاين گونه : برنامه های رسمی •

روز طول می کشند بسته به اين  ٣تا ز يک ا" معموالآنها . عت طراحی شده و بنابراين پرقدرت هستنداز وضعيت صن

همچنين به حضور اجباری افراد در يک طبقه شغلی خاص، به منظور . می گيرندکه چند موضوع تحت پوشش قرار 

 :ند ازهست دو گونه يک برنامه رسمی عبارت. استال آينده نياز تا يک س ماه ۶گوش دادن به درسها، در ظرف 

o در بسياری از شرکتها، اولين کار در آموزش تکنولوژی جديد به مديران  :روزه ٣تا يک  يک دوره واحد

دور کردن ذهن  برای(روزی را از وقت مديران می گيرد " غالباآن . است آنهادست آوردن توجه  اجرايی به

" پس بهترين شيوه احتماال). تا بتوانند بر روی موضوعی که ارايه می شود متمرکز شوند از کار اداری آنها

اين شيوه ممکن است خوب . استاداری  اتاز تعلقو به دور  برگزاری سمينار در محلی خارج از محل کار

که موضوع حايز اهميت است نياز داشته و شايسته زمان و تالش  اجرايیاين عقيده مديريت به کار کند ولی 

 .مديران درگير می باشد

o چند سال قبل، شرکت . رايه به چندين دوره کوتاه استتقسيم کردن ا دومين شيوه: يک سری دوره های کوتاهتر

 روش جالبی شيوه به  اين  اطالعات پردازی، از   صنعت تعليم در   کارشناسی شرکت  ، يک ١اپاليد لرنينگ

                                                            
١ Applied Learning International, 155 E. Algonquin Road, Arlington Heights, IL 60005. 
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قسمته را برای آشناسازی مديران اجرايی با تکنولوژی جديد و سبکهای نوين  ٣استفاده کرد و يک برنامه 

  .نمودکسب و کار تنظيم 

. در اين مثال، فردريک جی(روزه بود که توسط يک متخصص فن ارايه شد يک  اولين بخش برنامه سميناری

. وی در باره سيستمهای کامپيوتری آينده صحبت کرد). بود٣ ليتل. در شرکت آرتور دی" که قبال ٢ويتينگتون

نست می توا يک متخصص آگاه سيستمهای اطالعاتی بود که در معرض هدف سمينار گذاشتن مديران اجرايی 

مديران اجرايی  هويتينگتون به دنبال صحبت رسمی خود به سواالت مربوط. صحبت کند به زبان خود آنها

ی را ارايه داد که بر مديران اجرايی ا روز بعد ويتينگتون سمينار مشابه. حاضر در سمينار پاسخ گفت

 .ده بودکتهای همسان معطوف شالعاتی آن شراطسيستمهای 

 بود و برخی از اين نوارها ويتينگتون را نشان  نوارهای ويديويی مرور اجرايینمايش دومين بخش برنامه 

مديران اجرايی روزی را  وقتیاپاليد لرنينگ باور کرد که . می دادند که سيستمهای آينده را مطرح می ساخت

نوارهای ويديويی . حاضر شدند که بيشتر در باره موضوع بشنوند به گوش دادن به ويتينگتون صرف کردند

 .انجام دهند خود اين کار را در اوقات فراغت تا نداين امکان را به آنان داد

هدف از اين . از راه دور بين شرکت کنندگان و ويتينگتون بودويديويی سومين بخش برنامه يک کنفرانس 

پرسشهای عمقی تر از وی مطرح کردن های جديدتر ويتينگتون و  سومين بخش دادن شانس شنيدن بعضی ايده

 .به مديران اجرايی بود

 

 تغييراتی در آموزش مديريت ۳.۳.۱

ها  دوره، ١٩۶٠در دهه . تعليم تکنولوژی کامپيوتر به مديريت موضوع تازه ای نيست ولی در طول سالها تغيير کرده است

د کسب و کار مورد استفاده قرار گيردر  اين که چگونه کامپيوتر می توانست در زمينهو سمينارهای مختلفی برای مديريت 

متمرکز شده و حتی الزاماتی داشتند که چند برنامه نويسی  ها بر روی طرز کار کامپيوتر دورهاين " اما غالبا. ندارايه می شد

را ايجاد سيستمهای کاربردی برداشته شوند قدمهايی را که بايد به منظور  دوره هاهمچنين بعضی از . دنساده نيز انجام شو

آشنايی با برای ها در کل  دوره. کردندمی توصيف " چرا اين کار زياد طول می کشد"در قبال توضيح به مديران اجرايی که 

 .ندتکنولوژی بود

استفاده قرار کسب و کار مورد در  که چگونه کامپيوتر می توانستهای تعليم مديريت مطرح می کردند دوره نسل بعدی 

می کردند که چگونه تاکيد همچنين ها  دوره). از نقطه نظر ايجاد کارايی بيشتر در عمليات موجود" ولی مقدمتا(د گير

 .در از بين بردن هزينه های عملياتی و افزايش سرعت فرآيند کمک کند می توانستر کامپيوت

                                                            
٢ Fredric G. Withington 
٣ Arthur D. Little Inc., 125 High St., High St. Tower, 28th Floor, Boston, MA 02110. 
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بر طرز استفاده از کامپيوترهای شخصی و به طور عمده در بيشتر  رسد که تعليم کامپيوتر به مديريتبه نظر می " اخيرا

تازه ای از تعليم مديريت در  هاقع دوردر وارتباط با استفاده از بسته های صفحه گسترده و گرافيکی متمرکز شده است ولی 

از ) ١٩٨۵(آن تعليم چقدر متفاوت از تعليم گذشته است؟ گيبسون . زمينه تکنولوژی اطالعات در حال پديدار شدن است

اجرايی در  اندوره های آموزش مديردرگير ايجاد و ارايه  تشدکه به او . را ارايه می کند نظرات خود ۴ايندکس گروپ

وژی اطالعات هر روز ان خود بوده معتقد است که نياز به آموزش مديران اجرايی در خصوص تکنولبرای مشتري محل آنها

در باره تکنولوژی و اين که چگونه می تواند به منظور سوددهی مورد استفاده تا مديران اجرايی نياز دارند . دافزايش می ياب

سيستمهای تا چه حد بايد درک آنان از اين که ). می کننداما بيشتر آنان اين حقيقت را درک ن( قرار گيرد بيشتر بدانند

 .برای آموزش تغيير کرده است گذشته تغيير نکرده ولی تقاضای آنها در تصميم گيری وارد شوند در طول سالهایاطالعاتی 

بگويد که گرفته و ، برای يک مدير سيستمهای اطالعاتی امر بارزی بود که با ايندکس گروپ تماس ١٩٨٠در اوايل دهه 

در باره رييس شرکت چيزی را رييس فوق فقط . سميناری را در زمينه کامپيوترهای شخصی می خواهد رييس شرکت وی

و يا موضوعی را در باره مديران اجرايی و کامپيوترهای شخصی آنها داشت شنيده بود  کامپيوتر شخصیديگری که يک 

 .هم می بايست يکی از آنها را داشته باشد آيا اوکه و بنابراين می خواست بداند خوانده بود 

          . تغيير نکرد ولی ميزان درک نسبت به کامپيوترتقاضاها تغيير کردند  ،، به قول گيبسون١٩٨٠ دهه در اواسط

آنان فقط چيزهايی را . در باره استفاده های رقابتی سيستمهای اطالعاتی بيشتر بدانندتا می خواستند  هاصاحب منصبان شرکت

          . در باره سيستم جديد يکی از رقبای خود شنيده و يا مطالبی را در باره سيستمی استراتژيک در صنايع ديگر خوانده بودند

          ساعته را  ٣فکر می کردند که يک سخنرانی آنان ". ؟آن کار را انجام دهيممی بايست آيا ما هم : "نديدمی پرسآنها 

بتوانند از آنها برای تصميم اين که آيا يک سيستم استراتژيک ايجاد کنند  تارا به آنان ياد دهد  اندکیمعيارهای  کهخواهند  می

 .يا خير استفاده کنند

آنان نمی بايست . که خواستار چيز نادرستی هستندحالت صاحب منصبان متقاضی درک نمی کنند  ٢در هر  ،به قول گيبسون

؟ و ميبه چه اطالعاتی نياز دار: "نياز دارند يا خير بلکه می بايست می پرسيدند کامپيوتر شخصیکه آيا به  می کردندسوال 

با وجود پرسش در باره سيستمهای استراتژيک،  ."خواهد داشت؟ برای مارا چه سودی داشتن آنها به صورت مستقيم و آنی 

بر طبق آن عمل  سازمانروشی را که " درک نمی کنند که استفاده درست استراتژيک از سيستمهای اطالعاتی احتماالآنها 

در چه کسب و : "آنان می بايست می پرسيدند. می کند تغيير می دهد و شايد درست همان کاری است که انجام می دهد

تغيير  ق استفاده های جديد از کامپيوتری هستيم؟ چطور آن کسب و کارها می توانند در جهت منافعمان شايد از طريکارهاي

 .بشناسندکسب و کارهای خود را " که مديران اجرايی واقعابه اين نياز دارد اين و البته " کنند؟

ا الزامات حداقل ر: عنصر باشد ٣يی بايد دارای برنامه آموزش مدير اجرايک  ،به قول گيبسونيت، دستيابی به موفقبرای 

 .آموزش دهد، با شور و هيجان پذيرفته شود و به موقع باشد

                                                            
۴ The Index Group, 5 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142. 
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موفقتر از شرکتهايی هستند که فقط تعداد " تمامی مديران اجرايی خود را تعليم دهند احتماالتا شرکتهايی که تصميم می گيرند 

شما طرز تلقی های آنان را نسبت به مفيد بودن سيستمهای اطالعاتی  ،گيبسونبه قول . را تعليم می دهنداز آنها معدودی 

 .به دست آوريد زبان جديد صحبت کنند بهکه از مديران اجرايی را  حداقل تعداد الزمن که آمگر تغيير نمی دهيد 

ند به اين معنی که هست به آموزش نيازمند واقعدر که در حالی اکثر مديران اجرايی فکر می کنند که به تعليم کمی نياز دارند 

و با شور و هيجان  یشخصبه طور آنان بايد . نياز دارند تا طرز تلقی جديدی را در باره نقش سيستمهای اطالعاتی بپذيرند

يک سخنرانی " ملزم به آميختن تکنولوژی اطالعات با کار خود شوند و برای حصول چنين تعهدی، آموزش نمی تواند صرفا

ليف در منزل، مباحثه، تمرين بايد شامل تکاآن در ضمن ). روز خارج از محل کار ٣مثل (شد بلکه بايد پرقدرت باشد با

اگر شرکت کنندگان شروع به . ند باشدهستبا آنها مواجه " و بحث پيرامون راه حلهای مسايلی که اين مديران واقعا عملی

نند آنگاه آموزش مفيد باشد نک آنها طالعات را به کار برند تا برایوژی ای که چگونه می توانند تکنوليهمراهی با ايده ها

 .آنان با شور و هيجان استفاده از آن را در کار خود نپذيرفته اند ،زيرا به قول گيبسون موفق نبوده است

مديران . آماده باشندبرای شنيدن آنچه که آموخته می شود بايد اجرايی  انو در آن مدير بودهآموزش همچنين بايد به موقع 

آنان در  ،به طور مثال. تغيير دهندکه ) يا بايد(خواهند  که می می باشندند کسانی هست اجرايی که از ديگران شنواتر

يک  درکه هم  تسا تکنولوژی اطالعات حاکی از وعده کمک به آنها. در حال تغيير است آنهاشرکتهايی هستند که اندازه 

که در صنايع  باشندمديران اجرايی شرکتهايی ممکن است که آنها يا  .يک مقياس بزرگتر عمل کنند درمقياس کوچکتر و هم 

اساسی صنايع  مثالهای ديگر تعديل .يک مثال می باشد ١٩٧٠بحران نفت در اوايل دهه . ندهستخود با تغييرات بنيادی مواجه 

مديران شرکتها در اين اوضاع . ايش رقابت خارجی می باشندآمريکا و تغييرات ناشی از افزاياالت متحده تلفن و خط هوايی 

ی های د که طرز تلقهستنآنها می دانند که بايد تغيير کنند و آماده . نمی توانند مانند گذشته عمل کنندديگر درک می کنند که 

 .می باشدآموزش در اين موارد بجا . بپذيرند جديد را در خصوص کامپيوتر

چه می شود؟ گيبسون به منظور عادت دادن مديران آنگاه و نياز برای تغيير خيلی آشکار نباشد مساعد نبوده  اگر زمان

 مورداولی ترکيب آموزش با تعليمی است که . استراتژی را پيشنهاد می کند ٢اجرايی به اين که در باره تغيير فکر کنند 

در باره کسب برتری رقابتی بشنوند، بخشی را به توضيح مسايل واقعی که  تااگر آنها می خواهند . باشدمی آنها درخواست 

تژيک استفاده بتوانند از سيستمهای اطالعاتی به طور استراآنان قبل از اين که . فکر کنند اضافه کنيد آنهامی بايست در باره 

 .کنيد بدانند را مشخصپيش نيازهايی را که نياز دارند تا کنند 

 ازگروپ و ايندکس  استور حتم اثربخش تر افزايش حس کنجکاوی آنان قبل از شروع دوره آموزش يک استراتژی به ط

ميل دارند در کالس بشنوند استفاده که اين تکنيک تحت پوشش صحبت پيرامون مالحظات موثر در آينده در خصوص آنچه 

در صنعت در حال اتفاق که کند که آنچه را جلسه را به آموزشی تبديل می گروپ می کند و به جای داشتن مصاحبه، ايندکس 

بعضی وقتها مديران " :گيبسون می گويد. د توضيح می دهدنافتادن است و انواع تغييراتی را که ممکن است مورد نياز شو

 ذهن آنهازيرا نشان می دهد که  اين نشانه خوبی است"، "می دارند فقط مقداری يادداشت بر در نهايتاجرايی مصاحبه شده 

 ".را در باره موارد استفاده از سيستمهای اطالعاتی برانگيخته ايم
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حداقل تعداد الزم از مديران اجرايی ست و با يير ميزان درک مديريت از کامپيوتر اخالصه، آموزش به معنای تغبه طور 

بر اساس آن عقيده  هستند که مادهو آ بودهمهم  ه از سيستمهای اطالعاتی در کار آنهاکه عقيده دارند استفاد سر و کار دارد

و يا داشتن  استفاده های رقابتی از کامپيوترساعته در باره  ٣آموزش مديريت فقط گوش دادن به يک سخنرانی . عمل کنند

هر چند چيزی است که اکثر مديران اجرايی فکر می کنند که به آن (يک دوره عملی بر روی يک کامپيوتر شخصی نيست 

که فرآيند آموزش درک شود، مديريت کمتر به  وقتی. باشد پيشرونده" دايما تامديران اجرايی نياز دارد آموزش ). نياز دارند

      بنابراين طرحهای کسب و کار و طرحهای سيستمهای اطالعاتی  بی ميل خواهد شد واستفاده از تکنولوژی اطالعات 

 .د شوندبه توسط همان مديران به صورتی هماهنگ ايجا" می توانند غالبا

 

 کمک به مديران عملياتی جهت مديريت تکنولوژی اطالعات ١.۴

که مديران  کرده اندمديران اجرايی سيستمهای اطالعاتی در تعداد رو به ازديادی از شرکتها شروع به درک اين موضوع 

اين مديران می توانند با حمايت . اطالعاتی ايفاء می کنندجديد محوری در پياده سازی موفقيت آميز سيستمهای  یعملياتی نقش

در عين حال که استفاده از سيستمهای توزيع . تقويت يا نابود کننديک سيستم جديد را  یيا سهو یعمدبه طور يا مقاومت خود 

آنان . ول می شودشده گسترش می يايد، مسووليت مربوط به استفاده صحيح از سيستمهای اطالعاتی به مديران عملياتی مح

 تاهمچنين نياز خواهند داشت آنها . آشنا شوند يل سيستمهای جديد در سازمانهای خودبا ريسکها و مسا تانياز خواهند داشت 

نياز آنان ، "نهايتا. به توسط سيستم جديد برآورده می شوند دستانورفشغلی، سالمتی و ايمنی نيازهای که مطمئن شوند 

و درک کنند را درگير بوده  ستفاده مستقيم از کامپيوترکاری و محيطی که با اسنتی تفاوتهای بين يک محيط  تاخواهند داشت 

دو حوزه وابسته به تکنولوژی که به طور فزاينده ای در نزد مديران . انتقال از قديم به جديد را مديريت کنندتا که  باشند قادر

توانايی حوزه اهميت،  ناولي. اند شدهبرخوردار های آموزش مديريت  دورهعنايت کمی در از د يافت نميانی اهميت خواه

    بنابراين انتخاب يک و با مديريت تغيير از روی روش برخورد نمی شود " عموما. مديريت تغيير تکنولوژيکی است

      کامپيوتری جديد ستمهای روش شناسی مديريت تغيير و تعليم مديران به استفاده از آن گامی به سوی معرفی موفقيت آميز سي

 قسمتدر اين . عات پشتيبانی کننداز پروژه های تکنولوژی اطالبتوانند ست تا ا دومين حوزه اهميت، کمک به آنها. می باشد

 .می پردازيمموضوع  ٢اين  به

 

 مديريت تغيير تکنولوژيکی ۱.۴.۱

، معرفی مورددر اين . در محيط کاری خود تغييرات اساسی ايجاد کنندبتوانند مديريت تغيير فرآيند کمک به افراد است تا 

 افراد. دارند  نياز  اين تغيير  مديريت  به  که  کسانی هستند  تغيير شده و مديران عملياتی  کامپيوتری سببجديد سيستم  يک 
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در باره اين که چرا افراد در برابر تغيير به ويژه تغيير تکنولوژيکی مقاومت می کنند  آتالنتای جرجيادر  ODR۵ شرکت

چنانچه نمايانگر محيط آينده ای  خواهد کرد، ساختار مرجعيت شخص را از هم گسيخته ODRتغيير به قول . نظراتی دارند

صورت يک بحران در نظر گرفته شده و در به " چنين تغييری احتماال. باشد که تجربيات گذشته فرد در آن حفظ نمی شوند

جديد در مورد سيستم . می شوند افراد به وسيله سعی در حفظ کنترل بر روی وضعيت حريف آنواکنش بعضی از 

گيرند، ممکن  آن را به کار تانمی کنند يا آماده نمی شوند  درک لکامبه طور آن را  کارکنانکامپيوتری در شرف وقوع که 

اطالعاتی را که در که کن است تغيير را رد کنند، ممکه ممکن است آنها . به شيوه های مختلفی واکنش نشان دهند آنهااست 

وضع " سعی کنند همديگر و ديگران را متقاعد سازند که سيستم جديد واقعاکه شنيده اند تحريف کنند و يا ممکن است  باره آن

 .همگی اشکال مقاومت هستندها اين. در نخواهد داموجود را به وضع خوبی تغيي

برای  آن. ير تکنولوژيکی ارايه می کندرا به منظور مديريت تغيويژه يک روش شناسی  ODR ،برای کمک به شرکتها

. وسعه سازمانی استفاده می کندعبارت موجود در حوزه ت ٣ند از هست توصيف انواع افرادی که در يک پروژه تغيير درگير

 اجرايیدر اکثر موارد، بايد شامل فردی از مديريت . شخص يا گروهی است که تغيير را قانونی و مشروع می کندضامن 

تغيير اتفاق تا خص يا گروهی است که باعث می شود مامور تغيير ش. ننده هدف استباشد که مورد احترام گروه استفاده ک

       يک  ODR. تغيير در وی مورد نظر استيا ير کند و شخص يا گروهی است که انتظار می رود تغي هدفو بيافتد 

 :توصيه می کندبه قرار زير مرحله ای را برای توصيف و ارزيابی تغيير  ۴روش شناسی 

 تغيير را توصيف کنيد •

 ارزيابی کنيدتغيير تعهد ضامنان را به پروژه  •

 حمايت يا مقاومت هدفها را معين کنيد •

 ارزيابی کنيدمهارتهای ماموران تغيير را  •

منظور از اين ارزيابی های اوليه تعيين اين است که آيا تغيير می تواند با مقياس، ضامنان، ماموران تغيير و هدفهای فعلی به 

جديد ای با ارزيابی هر حوزه، مامور تغيير می تواند ببيند در کجا آموزش بيشتر يا شيوه . طور موفقيت آميزی ايجاد شود

     را به استفاده از اين شيوه تعليم  سازمانی که مديران خود. موفق گرداند پروژه را با احتمال بيشتریمورد نياز است تا 

 .ستا می دهد اولين بانک ملی آتالنتا

 

 پشتيبانی پروژه های تکنولوژی اطالعات ۲.۴.۱

را بيان     مديران اجرايی چيز تازه ای ولی اطالعاتی افزايش يافته است  هایدر عين حال که نرخ تغيير در حوزه سيستم

 را پشت آنها   تامی خواهند " احتماال  کهبر آيند زيرا   رقبا بودندربست دنباله روی  آنها ديگر نمی توانند از عهده  .می کنند

                                                            
۵ O. D. Resources, 2900 Chamblee-Tucker Road, Building 16, Atlanta, GA 30341. 
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يشه در دست قادر به برتری يافتن بر يک رقيب نوآور باشند، نعمتی که امروزه هم تا مايل هستندآنان . سر گذاشته باشند

چگونه يک شرکت به صورتی ايمن جلودار تکنولوژی می ماند؟ يکی از پاسخها تشويق به تجربه در زمينه . نيست

شرکت استفاده کننده در زمينه يک  محقق و ٢ايده های . استتکنولوژی اطالعات به ويژه به توسط افراد واحدهای عملياتی 

     قهرمانانی را که آنان حمايت . در زير آورده می شوندبا پشتيبانی از قهرمانان تکنولوژی اطالعات چگونگی انجام آن 

اشاره می کنند که ادبيات استفاده های استراتژيک از ) ١٩٨٨(ز و ايو بيت. مديران عملياتی هستند" می کنند احتماال

کسی ( سيستم می باشد يک نصر قطعی پياده سازی موفق عيک قهرمان که  می کندخاطر نشان " تکنولوژی اطالعات غالبا

و تقبل  آنروی که ايده ای داشته و با جلب سرمايه گذاری، گذراندن پروژه از روی مانع، گذاشتن اعتبار و آبروی خود 

مانان اطالعاتی چنين قهر هایچطور يک مدير اجرايی سيستم: "بيت و ايوز می پرسند). آن را پياده می سازد ريسک پروژه

 ".تکنولوژی اطالعات را جسته و تشويق می کند؟

به قول نويسندگان، آنان . تشخيص اين افراد است داشتن توانايیاولين مرحله در تشويق قهرمانان، به قول بيت و ايوز، 

 انجام دهند که شما را ناراحت را چيزهايی را می دانيد و ممکن است کارهايی  آنهاافرادی هستند که از قبل در باره " احتماال

 مجزافرآيندهای تصويب پروژه برنامه ريزی شده را گير می اندازند، بانکهای اطالعاتی " ، آنها احتماالبرای نمونه. دنمی کن

ی اين که چگونه ممکن است از قبل به دنبال روياو يا ممکن است از تجهيزات غيراستاندارد استفاده کنند  ،می کنندايجاد 

 .هر چند که افراد سيستمها به آنها کمک کنند و يا نکنند کمک کند بروند آنها د به کسب و کارمی توان ولوژی اطالعاتتکن

آنها . هستند کار داشتن با نوآوری دارای شهرت و به خاطر داشتن ايده های خالق يا سر و بودهاين افراد رهبران فکری 

ديگران را افزايش داده و در داخل شرکت به احترام گذاشتن به همديگر امر همچنين در سازمان خود داشتن روابط قوی با 

 .تا نوآوری های استراتژيک را پياده کنند هستندقدرت سازمانی در ضمن دارای آنها . می کنند

 :را می خواهندچيز  ٣به قول نويسندگان، قهرمانان سيستمهای اطالعاتی از مديريت سيستمهای اطالعاتی 

بنابراين . ستا به اشاره بيت و ايوز پشتيبانی از يک نوآوری تکنولوژی اطالعات يک فعاليت اطالعات بر :اطالعات •

 حقايق و تخصصهايی را که می توانند برای ترغيب ديگران به اين که تکنولوژیيعنی قهرمانان به اطالعات نياز دارند 

العاتی می توانند به قهرمانان در جمع آوری و ارزيابی افراد سيستمهای اط. دهندکار خواهد کرد مورد استفاده قرار 

، ريسکهای در عمل و چگونه برای شرکت انجام دهد، هزينه های آن تکنولوژی ممکن استکه اطالعات راجب آنچه 

به کارکنان سيستمهای اطالعاتی همچنين می توانند با . می تواند در يک آزمايش مورد استفاده قرار گيرد کمک کنند

تخصصهای خود و با قرار دادن قهرمانان در ارتباط با ديگر خبرگان مثل فروشندگان يا استفاده اک گذاردن اشتر

 .کنندگان يک تکنولوژی جديد ياری رسانند

کارکنان سيستمهای اطالعاتی می توانند به قهرمانان در درک کاربردها و داده های فعلی وابسته به پروژه خود کمک 

شرکت تغيير را مديريت می کند زيرا افراد چگونه می توانند به قهرمانان کمک کنند تا بفهمند که آنان " نهايتا. کنند

 .سراسر شرکت مشارکت می کننددر سيستمها به طور پيوسته در پياده سازی تغييرات سيستمی 
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 کمک به افراد برای احساس راحتی با تکنولوژی اطالعات

مه به آن نياز دارند زمان ه از چيزی را که قهرمانان بيشکه ی گويد م، ، نويسنده اربابان تغيير)١٩٨٣( کانتر: منابع •

رزيابی و تعقيب اداری به قهرمانان به طور ويژه ای در حين اآزاد به قول بيت و ايوز، دادن زمان . می باشداداری 

مشاوران مرکز اطالعات به منظور " مفيد است ولی مديريت سيستمها می تواند با اختصاص مثال قسمتهای پروژه آنها

 .رودنيز کمک به قهرمانان حتی فراتر 

می توان اين منابع . نياز دارندنيز به منابع مواد مثل سخت افزار و نرم افزار " به عالوه زمان اداری، قهرمانان احتماال

 .نمودا قرض داد و يا به روشهای ديگر تهيه رايگان به آنهصورت را به 

و  کردهافرادی که آنچه را که آنان انجام می دهند تاييد يعنی ند هست قهرمانان به حمايت کنندگان محتاج" نهايتا: پشتيبانی •

شده به قول بيت و ايوز، مهم است که مديريت سيستمهای اطالعاتی بيانات ايراد . مشروعيت بخشند آنان به پروژه های

تکنولوژی چگونه کار می کند به جز اين که که بداند  تاقهرمان نيازی ندارد . تاييد کندرا قهرمانان در باره تکنولوژی 

می بايست به ابعاد فنی رسيدگی است که دپارتمان سيستمهای اطالعاتی اين . بداند چگونه مورد استفاده قرار می گيرد

هرمان را در باره تکنولوژی به نمايش بگذاريد و تکنولوژی را به منظور ايجاد به اصرار نويسندگان، ادعاهای ق. نمايد

 .شور و ذوق نسبت به آن و جلب حمايت ديگران ترويج کنيد

با کمک به ايجاد طرحهای مربوط به معرفی می تواند به قول بيت و ايوز، مديريت سيستمهای اطالعاتی " نهايتا

ی اطالعاتی     دپارتمان سيستمها. نمايدد تا موافقت مديريت باالتر را کسب تکنولوژی جديد به يک قهرمان کمک کن

تمامی اينها . ياری رساندنيز پياده سازی مناسب در انتخاب يک شيوه  کمی تواند به وسيله ارتباط با فروشندگان و کم

بنابراين بيت و ايوز مديريت . و در چشمهای مديريت به آن قوت می بخشند کردهکيفيت طرح پيشنهادی را بهتر 

 يکی از اندک. يق می کنندقهرمانان تکنولوژی اطالعات تشو ظهور و موفقيتسيستمهای اطالعاتی را به آسانتر کردن 

 ۶اليف و کژوالتی اقهرمانانی را حمايت می کند شرکت آاتن که به نظر می رسد به طور موفقيت آميزی چنينشرکتهايی 

 .می باشد

 

 به استفاده کنندگان نهايیاطالعات عليم تکنولوژی ت ١.۵

را از آموزش که با مفاهيم و ادراک سر و کار دارد به تعليم که به مهارتها اهميت می دهد معطوف  خودتوجه  قسمتدر اين 

برای استفاده کنندگان غيرفنی به منظور تعامل مستقيم با مات استفاده کننده نهايی بر روی مهارتهای الزم ياکثر تعل. می کنيم

بعضی از  تااما به منظور استفاده شايسته از کامپيوتر، استفاده کنندگان نهايی همچنين نياز دارند . دنکامپيوتر متمرکز می شو

کند گفت که شرکتهای  های تعليم کامپيوتر را عرضه می دورهرييس يک شرکت که . مفاهيم اساسی داده پردازی را بدانند

های عملی سفارش می دهند فقط برای اين که کشف کنند که اول  دورهبرای استفاده کنندگان خود " استفاده کننده ابتدا عموما

 نفهميده اندر را مفاهيم اساسی کامپيوتآنها کنندگان  استفاده زيرارا سفارش می داده اند  دوره های مفاهيم کامپيوترمی بايست 

 .پس تعليم استفاده کننده نهايی با هر دوی آموزش و تعليم درگير است. )١٩٨٩مک نورلين و اسپراگيو، (
                                                            
۶ Aetna Life and Casualty Inc., 151 Farmington Avenue, Hartford, CT 06156. 
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عد انسانی سيستمهای اطالعاتیمديريت ُب  

يا کالسی  یبه شاگرد در گروهيعنی روشهای قراردادی تعليم به طور طبيعی به سمت گروهی و دسته ای بودن ميل می کنند 

عالوه، به اعضای کالس طيف وسيعی از موضوعات آموخته به  .تعليم داده می شود گرددکه در زمانی مشخص برگزار می 

شخص . انتخاب کند یخاص از آنها را به منظور انجام تکليفشاگرد بايد اين موضوعات را به خاطر داشته و يکی . می شود

يدتر تعليم ، اين شکل جدقسمتدر اين . نمايداستفاده می نيز عالقمندتر برای انجام بعضی از قسمتهای تعليم از کامپيوتر 

تعليم بر مبنای کامپيوتر تدارک يک . را به طور اساسی شرح خواهيم داديعنی تعليم بر مبنای کامپيوتر استفاده کننده نهايی 

در  و تعليم می تواند بر اساس تقاضا، تعاملی. محيط تعليمی به کلی متفاوت از حالت سنتی کالس درس را ميسر می سازد

به يک مربی انسانی ) زيادی به ميزان(د باشد، هر جا و هر وقت که شاگرد بخواهد اجرا شود و رابطه با عاليق فوری شاگر

 .که در فرآيند فعال باشد نياز نداشته باشد

 

 تعليم بر مبنای کامپيوتر ۱.۵.۱

ستفاده و اصطالحات زير در ارتباط با توضيح تعليم ا داردحوزه تعليم مثل تمامی حوزه ها مجموعه اصطالحات خود را 

 :ندمی باشمطرح وتر کننده نهايی بر مبنای کامپي

• CAIآموزش به کمک کامپيوتر، که بعضی مواقع يادگيری به کمک کامپيوتر : ٧CALنيز گفته می شود، فرآيندی  ٨

به عالوه ارايه موضوعات، برنامه های . است که به وسيله آن کامپيوتر وسيله تحويل موضوع مورد يادگيری است

CAI شاگرد را با سواالتی آزمايش کرده و سپس آنها را بر اساس درستی يا نادرستی پاسخها دسته بندی می کنند. 

• CMIياد گرفته است، که نقش آموزش مديريت شده به توسط کامپيوتر عبارت است از آزمودن شاگرد از آنچه : ٩

ضوعات به حد کافی ياد حی در حالتی که مواصال تبخش بوده است يا خير، تجويز عملارزيابی اين که يادگيری رضاي

    و کنترل شاگرد در حرکت به سمت موضوعات جديد زمانی که موضوعات فعلی خوب فرا گرفته  گرفته نشده اند

ی دروشهای قراردا" عموما بلکه موضوع را تحويل نمی دهد تا ياد گرفته شود" کامپيوتر لزوما CMIدر . اندشده 

مورد استفاده برای اين کار ) کالسها، کتابها، کتابچه های تمرين، فيلمها، نوارهای ويديويی، نوارهای صوتی و غيره(

 .دنقرار می گير

• CBTشامل هر دوی ارايه موضوعات از طريق کامپيوتر و است که اصطالحی جديدتر ر، تعليم بر مبنای کامپيوت: ١٠

که در  به نظر نمی رسدطوری آن به هر حال، قسمت اجرايی . امپيوتر می باشدها با استفاده از ک دورهمديريت اجرای 

 .جهت عالقه زياد به تعليم استفاده کننده نهايی باشد

 

                                                            
٧ Computer Assisted Instruction 
٨ Computer Aided Learning 
٩ Computer Managed Instruction 
١٠ Computer Based Training 
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 کمک به افراد برای احساس راحتی با تکنولوژی اطالعات

 استفاده کننده نهايی ینيازهای تعليم ۲.۵.۱

 :نياز دارندنوع تعليم زير  ۵استفاده کنندگان نهايی به 

قبل از اين که مهارتها بتوانند ياد گرفته " آشنايی با مهارتها است ولی معموالبرای اگر چه تعليم  :داده پردازیمفاهيم  •

     يادگيری اين که در و سواد داده پردازی آموزش توجه اصلی تعليم مفاهيم، . شوند زمينه مفهومی مورد نياز است

و رونده و درک ايجاد، پشتيبانی و پمثالها شامل مفاهيم داده ها . می باشد داده پردازی چگونه کارها انجام می شوند

کنندگان استفاده ممکن است با مفاهيم ساده سر و کار دارند ولی آن چيزهايی که " تمامابوده که نگهداری پرونده ها 

يک راه " در نتيجه افراد در داده پردازی ياد می گيرند که مثال. يوتر استپمثال ديگر استفاده موثر از کام. نهايی ندانند

راه درست ابتدا انتخاب رکوردها و در . دنيک راه نادرست برای مرتب کردن و انتخاب داده ها وجود داردرست و 

. مرتب کردن آن رکوردهای انتخاب شده می باشد" صورت امکان فقط فيلدهای مطلوب در آن رکوردها و سپس صرفا

راه درست باعث استفاده . می خواهيم راه نادرست مرتب کردن تمام رکوردها و سپس انتخاب آن رکوردهايی است که

        وقتی کهوقفه ببرد حالت راه نادرست می تواند حتی يک سيستم بزرگ را به  در حالی که می شود کامپيوترموثر از 

 .استفاده کنندگان نهايی بعضی از چنين کارهای بی فايده بی مورد را در يک زمان انجام دهند

هايی نيازمند يک راه يادگيری فوری طرز استفاده از يک ماشين، برنامه کاربردی يا استفاده کنندگان ن: شروع فوری •

به جلو بروند و حجم به سختی به طور سنتی آنها مجبور بوده اند که از طريق کتابچه راهنما . خدمت جديد می باشند

از    حتی بعضی. يم باشندتعل بعدیيا منتظر کالس زمان بندی شده اطالعات غيرضروری را ياد بگيرند  زيادی از

های تعليم بر مبنای کامپيوتر شروع فوری را اجازه نمی دهند زيرا دوره درسی جدی و سختی را بر شاگردان  دوره

ند که هست اين شيوه ممکن است برای منظورهای آموزشی خوب باشد ولی بعضی متخصصان معتقد. تحميل می کنند

 .دنبال کردن يک دوره سخت و جدی مطلوب نيست فشار به استفاده کننده نهايی به منظور

). ١٩٨٩مک نورلين و اسپراگيو، ( صحبت کرديمبر مبنای کامپيوتر استفاده کننده نهايی در باره تعليم ١١ با گلوريا گری

   منظور نياز  ٣تعليم شروع فوری برای  ،به قول گری. سال در ابعاد مختلف حوزه تعليمی بوده است ١٨او به مدت 

طرز استفاده ياد دادن  دومی. استبه استفاده کنندگان  رز استفاده از تجهيزات و خدمات آناناولی ياد دادن ط. شودمی 

الکترونيکی ديگری در دسترس از بسته های کاربردی می باشد و سومی به استفاده کنندگان ياد می دهد که چه تسهيالت 

 يک تصويريک وسيله شروع فوری ايده آل ابتدا به استفاده کنندگان  ،به قول گری. و چگونه از آنها استفاده کنيم بوده

آنهايی که می توانند در يعنی می کند  مطرحا سپس روشهای عمومی رو  هاددارايه م کلی ی از سازمان سيستذهن

آشکار شد،  زمانی که اندازه و مفيد بودن سيستم برای استفاده کنندگان. سرتاسر سيستم به روشی سازگار استفاده شوند

بدون اين ديد عمومی، آنها قابليت و محدوديتهای سيستم  و آنها می توانند آنچه را که می خواهند ياد بگيرند انتخاب کنند

گام با تاکيد دوباره بر يادگيری های  تعليم شروع فوری می بايست در گامهای کوچک و در هر. را درک نخواهند کرد

 ياد گرفته اند تکرار  های گذشتهدر درس که  عملياتی را تا خواسته شود ندگان می بايست از استفاده کن. قبلی به پيش رود

                                                            
١١ Gloria Gery, Gery Associates, P.O. Box 851, East Otis, MA 01029. 
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 دوبارهسپس و در يک درس می بايست يک فرمان ارايه شود  ،لامثبه طور . که بيشتر با عمليات آشنا شوند تاکنند 

بنابراين شروع و يادگيری فقط از طريق تمرين حاصل می گردد  ،به قول گری. استفاده شوداز آن چندين بار ديگر 

 .می بايست تمرين کردن را تشويق کند فوری

کامپيوتری کاربردی جايی که برخی از استفاده کنندگان نهايی هر روز از همه برنامه های  از آن: مددهای نيروبخش •

بنابراين به وسايل طراوت بخش . طرز انجام بعضی از عمليات را فراموش خواهند کرد" استفاده نمی کنند احتماال

         اين تسهيل می بايست برای شروع ساده بوده و به . نياز خواهند داشت به صورت فوری و آنیحافظه خود 

 تعليميکی از شيوه های عمومی  CBT. نمايندخواهند مرور کنند انتخاب استفاده کنندگان اجازه دهد تا مباحثی را که می 

    يک جستجوی کلی فوری خصوصيات کليدی يا فرامين يک سيستم را اجازه  و بودهاست که دارای قابليت بازبينی 

ا پاسخهايی که به طور ، شايد بتعليمجزييات بيشتر می توانند بسته به نظر استفاده کننده با انجام مجدد بخشی از . می دهد

 .به دست آيند ،خودکار به توسط سيستم تهيه شده

        یمی رسد که به درون وضعيتفرا برای تمام استفاده کنندگان در حال تمرين زمانی : کمک به غلبه بر مشکالت •

مديران و يا متخصصين اگر اين استفاده کنندگان مديران اجرايی، . می روند که نمی توانند توضيحی برای آن پيدا کنند

کمک انسانی در آن زمان نمی تواند  ظهر يا آخر هفته باشد که شرکت آنها سازمان باشند، اين زمان ممکن است بعد از

بدون قطع کار فعلی آن شخص در " نوعی کمک فوری نياز می شود که ترجيحابه بنابراين . را تدارک ببيندالزم 

 .دسترس باشد

بعضی . محصوالت استفاده کننده نهايی يافت می شود مثالی از اين مورد استاز که در بعضی وسيله کمک رسانی آشنا 

اولين سطح می تواند توضيح طرز صحيح وارد . از تسهيالت سطوحی از کمک را برای استفاده کنندگان فراهم می کنند

وضيح دهد و سطح سوم می تواند سطح دوم می تواند طرز استفاده از گزينه های مختلف را ت. کردن يک فرمان باشد

      که شامل پاسخ به مسايل مواجه شدهاست گزينه ديگر فراخوانی يک صفحه بولتن کامپيوتريزه . يک آموزش باشد

 .می باشد

گاهی با تجربه تر می شوند  رابطه با کامپيوتر دربه مرور زمان که استفاده کنندگان  از آن جايی :شرح فرضيات مدل •

به منظور . دهند انجامسازی پيش بينی و حدسياتی را با استفاده از بسته های مدل تاخواهند  میپيش می آيد که آنها 

فرضيات داخل مدلها را بشناسند يا اين که از آنها به  تااستفاده درست از چنين بسته هايی، اين استفاده کنندگان نياز دارند 

 که با مدلها سر و کار دارند برخی از مفاهيم اساسی را ارايه  CBTصوالت بيشتر مح. صورت نادرست استفاده کنند

      . توليد کندتحت چه شرايطی مدل می تواند اطالعات گمراه کننده در توضيح ندهند که می کنند ولی ممکن است 

يک بازبينی فرض  دارای يک صفحه پارامتر يا ليست فرضيات هستند که به عنوان" سازی جديدتر غالبابسته های مدل

 .به همان خوبی ابزاری برای کنترل بسته عمل می کنند
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 کمک به افراد برای احساس راحتی با تکنولوژی اطالعات

 تعليم برای سازماندهی سيستمهای آينده ١.۶

 اهميت از ايجاد تمامی برنامه های کاربردی به سمت کمک به در بين دپارتمان سيستمهای اطالعاتی همان طوری که 

برنامه های کاربردی خود را ايجاد کنند تغيير می يابد، ترکيب کارکنان بيشتر استفاده کنندگان به منظور اين که خودشان 

اوت به متف" دپارتمان من اکنون کامال"به طوری که يک مدير اجرايی در کنفرانسی بيان کرد که . دپارتمان نيز تغيير می کند

مک نورلين و ( "را اداره می کنيمهای تعليمی  دورهی را در پشت ميزهای کمک رسانی داريم و می رسد حاال که افراد نظر

 ).١٩٨٩اسپراگيو، 

 

 کارکنان سيستمهای در حال توسعه ۱.۶.۱

طيف از . ايجاد می کنندهم را دارند طيفی از افراد توسعه را  هامديريت طيف کاملی از توسعه سيستم برشرکتهايی که سعی 

 :تکنولوژی شامل موارد زير است يک انتها نزديک به استفاده کننده نهايی تا انتهای ديگر نزديک به

ه افراد يک فرآيند اساسی است که انجام آن محتاج ب MISتوسعه : ١٢MIS سيستمهای اطالعاتی مديريت مديران •

 به توسط مديریبه کار گروهی افراد و سرپرستی آن  MISبنابراين برقراری . متخصص و حرفه ای می باشد

شرکت دارند اما مسووليت  MISمختلف در طراحی  تخصصهای بااگر چه مديران بسياری . دارد متخصص نياز

با تسلط فنی و وقوف  بايستمی  MISمدير  ،برای يک چنين مسووليت مهمی. است MISمستقيم طرح متوجه مدير 

و  استراتژيک MISبه همين جهت کار مدير  .لمی بر تمام سطوح مديران پيدا کندوذ معنوی و عفکامل بر وظايف، ن

 .)١٣٧١مومنی، ( با مديران سطوح باال در درجه اولويت قرار دارد MISاهميت ارتباط مدير  و حساس است

خواهد بود که با استفاده از  MISوظايف مديريت جمله از تمرکز بر برنامه ريزی استراتژيک ، ١٩٩٠در دهه 

مديريت اطالعات بر اساس ، مديريت تکنولوژی پيشرفته و نوين ات، ارتباطDSS١٣ تصميم گيریسيستمهای حامی 

 .سيستمهای خبره و باهوش به اجرا در خواهد آمد

دامنه حقوق پرداختی به . است شغلی با مسووليت بسيار سنگين MIS دپارتمان يتو يا مدير MISدر  مديريت اجرايی

در " چنين رده شغلی معموال. دالر است ٣,٠٠٠,٠٠٠تا  ١٠٠,٠٠٠بين امريکا ساليانه اياالت متحده اين افراد در 

از داخل سازمان  MISدر مورد ترفيع مدير  .تشکيالت ساختاری شرکتهای بزرگ نقش پرمسووليتی را ايفاء می نمايد

 :پيشنهاد می گرددزير مرحله آموزش اساسی  ٣

o  آموزش کالسيک دانشگاهی در موضوعاتMIS 

o  واگذاری مسووليت طراحیMIS 

o مديريتی برای متخصصين کامپيوتر بکسب تجار 

                                                            
١٢ Management Information Systems 
١٣ Decision Support Systems 
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از سطوح پايين سازمان به سطح عالی سازمانی در نمودار زير  MISترفيع متخصص  دردروس دانشگاهی مورد نياز 

 .در داخل سازمان است MIS مديرکه معرف نردبان ترقی  ندنشان داده شده ا

 

 سيستمهای اطالعاتی مديريتروس دانشگاهی مورد نياز به منظور آموزش مدير د ١.١نمودار 

 

 

و سيستمهای موجود در سازمان مطلع باشند تا  واقعیاز دنيای  بايستمی  MISمديران  ،بر اساس مطالعات انجام شده

از ديگر يکی . يردقرار گآنها اطالعات صحيح در اختيار  بايستمی بتوانند نقش موثری را ايفاء کنند و به همين دليل 

 .استآنها و تفسير عوامل محيطی و بيرونی سازمان از آگاهی  MISنقشهای مهم مدير 

صورت می پذيرد عبارت است از تشکيل  بازرگانیامروزه يکی از اقدامات مهمی که برای اولين بار در ساختارهای 

، مدير فروش، مدير توليد، مدير مالی، مدير مهندسی و مدير کارکنان که در صورت MISکميته ای مرکب از مدير 

تحت مسووليت ه کاين تيم ويژه از نمايندگان هر يک از قسمتها . امکان کار سيستم را سازماندهی و هدايت می نمايد

با تداوم اقدام به نگهداری آن  می بايست فتهنگامی که اولين سيستم اطالعاتی مديريت استقرار يامی باشد،  MISمدير 

، ، کامپيوترMISهنگامی دايمی است که شامل متخصصين طراحی  MISيک ساختار سازمانی  ،به هر حال. داينم

 .باشدنيز ارتباطات و اطالعات پردازی 

سيستم که به استفاده کنندگان نزديکترين  وع جديدی از توسعه دهنده و مشاورن :هماهنگ کننده های استفاده کننده نهايی •

ن وظيفه شغلی به يشناخت رسمی ا. است آناليست کسب و کار و يا هماهنگ کننده استفاده کننده نهايی ناميده می شود

 هدرآنان به استفاده کنندگان کمک ک. عنوان بخشی از کارکنان توسعه سيستم کلی کليدی برای هدايت توسعه پراکنده است

شرکتها اين نوع افراد برای زمانی در از در برخی . و چطور يک سيستم می بايست توسعه يابد چه وقتين کنند تا تعي

 .ه نشده اندنوان بخشی از کارکنان توسعه شناختدپارتمانهای استفاده کننده وجود داشته اند ولی به ع

آنان اولين نقطه تماس با استفاده کنندگان . نددر ليست حقوق دپارتمان استفاده کننده می باش" هماهنگ کنندگان معموال

 کسب و کار پس زمينه  دارایکامپيوتری  پس زمينه  داشتن به جای  به طور کلیآنها . دارای سواالت کامپيوتری هستند
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اين انجام برای ها از آنبه بعضی در حال حاضر، . در دپارتمانهای خود درک می کنندرا بنابراين کار افراد هستند و 

در . کسب می کردند یشخصبه طور  کل درآنها تخصص کامپيوتری خود را " قبال وظيفه تعليم داده می شود ولی

به وسيله دپارتمان سيستمهای " می کردند غالبادر دپارتمانهای خود به ديگران آنها کمکی را که  ،همچنين گذشته

از سازمان پشتيبانی توسعه سيستم ديده می شوند به اکنون اين افراد به عنوان بخش مهمی . اطالعاتی شناخته نمی شد

 .دعوت می شوند ه نهايی برگزار شده در شرکتهای خودطوری که به منظور شرکت در کنفرانسهای استفاده کنند

برگزيده از استفاده کنندگان در طيف کارکنان توسعه  گروههایيکی از  :مشاوران کامپيوتری استفاده کننده نهايی •

آنها . در يک مرکز اطالعاتی کار می کنند" اين افراد غالباکه کامپيوتری استفاده کننده نهايی می باشد  سيستم، گروه

استفاده کنندگان را تعليم می دهند، با استفاده کنندگان در پروژه ها مشورت می کنند، مرکز کمک تلفنی را با کارمند 

 برای کلی به طور اين افراد . اده کننده نهايی باشندمجهز کرده و ممکن است متخصصان فنی ابزارهای ويژه استف

وقتی که انجام کارهای برنامه نويسی برای استفاده کنندگان . برنامه نويسی انجام نمی دهندکار هيچ گونه  استفاده کنندگان

 .متخصصين شايسته راهنمايی می کنند سویخيلی مشکل باشد، مشاوران آنان را به 

معرفی تمامی انواع امور  جهتروشن ساختند که به مشاوران استفاده کننده نهايی ر حضا ،در کنفرانسی اخير

امور کامپيوتری  ،لامثبه طور (کامپيوتری استفاده کننده نهايی به کارکنان به طور فزاينده ای مسووليت داده می شود 

 پشتيبانی کامپيوتری به هر حال، ). و پشتيبانی تصميم گيری یتمهای اداری، خدمات مرکز اطالعاتشخصی، سيس

اين " و غالبا شدهظر يک مدير ارشد در دپارتمان سيستمهای اطالعاتی تثبيت ناستفاده کننده نهايی در اکثر شرکتها زير 

   در حال رشد کسب و کار دپارتمان را مديريت " در همان سطح مدير توسعه سيستم می باشد قسمت سريعا کهمدير 

 .می کند

نقش را ايفاء  ٢اين افراد . يا تيم واکنش سريع می باشد یگروه ديگر در بعضی از شرکتها گروه مدلساز: سازیگروه مدل •

نويسند را ب که نمی خواهند سيستمهای خودمثل مديران اجرايی و ديگر مديران نی برای استفاده کنندگااول، . می کنند

بنويسد به طوری که مديران ايجاد سيستمها برنامه های جامع  تيم ممکن است برای. ی انجام می دهندبرنامه نويس

به اين سيستمها دسترسی حاصل کنند و يا ممکن است سيستم جديدی را در خصوص اين افراد " اجرايی بتوانند مستقيما

ربردی گروه دوم، تيمهای واکنش سريع برای استفاده کنندگان برخی سيستمهای پيچيده تر مثل برنامه های کا. ايجاد کنند

 .کاری و دپارتمانی را می نويسند

کاری اعضای آنها دارای . استفاده می کنند ١۴GL4 ۴و زبانهای نسل هميشه از مدلسازی " تيمهای واکنش سريع تقريبا

" هر چند که آنها قبال. برنامه نويسانی حرفه ای می شوند" در آن واقعاهستند که بيشتر با يک پس زمينه کامپيوتری 

ند ولی به منظور يادگيری و کسب مهارتهای برنامه نويسی خوب به حد کفايت برنامه های ه ااستفاده کنندگان نهايی بود

   اين تيمها مسير شغلی ممکنی را برای هماهنگ کنندگان و مشاوران استفاده کننده نهايی ارايه . کاربردی می نويسند

 .می کنند

انی مشاوران و برنامه نويسان استفاده کننده نهايی، بعضی مراکز اطالعاتی يا به منظور پشتيب :گروه پشتيبانی فنی •

 محصوالت جديد را انتخاب و معرفی  اين گروه. دپارتمانهای سيستمهای اطالعاتی دارای يک گروه پشتيبانی فنی هستند
                                                            
١۴ 4th Generation Languages 
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ابزارها و روشهای نوين  کهکامپيوتر و ارتباطات قرار می گيرد و حتی ممکن است  های می کند، در جوار تکنولوژی

 .مورد پذيرش دپارتمان را به ديگر متخصصين سيستمها تعليم دهد

   توسعه، کارکنان آناليز و برنامه نويسی سنتی کارکنان مرحله بعدی در سلسله مراتب : کارکنان برنامه نويسی سنتی •

در شرکتهای ديگر، مديريت روشهای . و مدلسازی آشنا می شوند GL4در بعضی از شرکتها، آنان با . می باشند

حالت، هدف نه تنها بهره وری بيشتر بلکه توسعه خيلی سريعتر سيستمها نيز  ٢در هر . خودکار توسعه را اتخاد می کند

 کار برنامه نويسان سنتی شامل نگهداری برنامه های کاربردی موجود و نوشتن سيستمهای عظيم و. می باشد

     به توسط خود " حاضر غالبا ارش و پرسش و پاسخ مستقيم در حالاما برنامه های توليد گز. استاستراتژيک 

 .دناستفاده کنندگان نهايی ايجاد می شو

اين گروه پيرامون  .ن توسعه، گروه تحقيق و توسعه می باشدکناکاراز آخرين گروه اين طيف : گروه تحقيق و توسعه •

، پست صوتی، تگون از قبيل تشخيص صدا، سيستمهای اداری در سطح شرکت، ويديوتکسهای گونا تکنولوژی

در  .های نوين است هدف گروه ماندن در جوار تکنولوژی. ديسکهای نوری، سيستمهای خبره و غيره تحقيق می کند

ا به تعدادی از اين گروهه. بعضی از شرکتها، گروه پشتيبانی فنی در مراکز اطالعاتی بخشی از اين گروه می باشد

با تالش در جهت اتصال ابزارهای موجود که به طور منحصر به  ،پشتيبانی توسعه منظور تشکيل يک سيستم جامع

 .را ايجاد می کنند Caseسيستمهای فردی فقط با بخشی از دوره زندگی توسعه سر و کار دارند، 

       با " بعضی از اين افراد مستقيما. دگذارنمی را به نمايش موارد فوق محدوده وسيع کارکنان سيستمهای اطالعاتی 

و الزم است  کردهيک سری هم اين افراد رابط را حمايت . کسب و کار را بشناسند تاو الزم است  کردهاستفاده کنندگان کار 

مسايل  تاو الزم است  کردهرا بررسی  از تکنولوژی اطالعاتاستفاده جديد همچنين سری ديگر موارد . خبرگان فنی باشند تا

 ولی در مورد متخصصين سيستمهای آينده چه می توان گفت؟. سازمانی را به همان خوبی مسايل فنی درک کنند

 

 متخصصين سيستمهای آينده ۲.۶.۱

PRISM١۵  ٣هر  است که ١٧نام کوه و شرکت ديگری ب ١۶شرکت مشاوره ايندکس گروپ و همر ٢يک اقدام اشتراکی 

ت تحقيقاتی است که موضوعات پيشنهاد شده به اخدمارايه کننده پريسم . دفتر مرکزی در کمبريج ماساچوست هستند دارای

به عاتی مطالعه ای را در زمينه منابع انسانی سيستمهای اطال ١٩٨٧در سال آن . را بررسی می کندسازمان بانيان  ٨٠توسط 

نوع از  ٣مطالعه  که شرح می دهدبدين صورت نتايج کلی مطالعه را  ،PRISMمدير  ،١٨روبرت موريسون. انجام رسانيد

که آنها  .داده شوند ارتقاءيا برای آينده  فراخواندهمتخصصين سيستمهای اطالعاتی را مشخص می کند که الزم است تا 

 :د به قرار زير می باشندامروز وجود ندارن" احتماال

                                                            
١۵ Partnership of Research in Information Systems Management 
١۶ Hammer 
١٧ Co. 
١٨ Robert Morison, The Index Group 
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سيستمهای آينده يک آناليست سطح باالی کسب و کار  ينمتخصصاز اولين نوع  :آناليستهای سطح باالی کسب و کار •

راههايی را که تکنولوژی اطالعات می تواند از طريق آنها به کسب و کار تا اين متخصص قادر خواهد بود . است

      تفسير . اين نوع متخصص احتماال امروز وجود ندارد. کمک کرده و برتری رقابتی را تامين کند مشخص نمايد

باالی کسب و  پيدا شود و به يک آناليست سطحامروز می توانست " کسی که احتماال(اين نوع متخصص از ميانه روتر 

می توانست يک آناليست ارشد باشد  حساب مشتريانيک مدير . می باشدحساب مشتريان يک مدير ) داده شود ارتقاءکار 

 .درشرکت را و هم دانش عمومی کسب و کار را دااطالعات که هم 

  اين شخص . استسيستمهای آينده يک رهبر تيم چند تخصصی  نمتخصصياز نوع دوم : رهبران تيم چند تخصصی •

. رهبری کند هستندتيم کوچک پرمهارتی از توسعه دهندگان سيستم را که دارای پس زمينه های گوناگونی يک می تواند 

اين . در قطعات کوچک انجام می شود فرق می کند هاکار تيمهای چند دانشی با کارهای فعلی که در آنها توسعه سيستم

 خواهند کردرا ايفاء  یافراد فعلی سيستمها که اين نقش رهبر. نجام خواهند دادتيمها توسعه کامل برنامه کاربردی را ا

و  نمايندآناليستهای سيستم يا توسعه دهندگان برنامه های کاربردی هستند که دوست دارند در گروههای کوچک کار 

 .ر شونديک پروژه کامل کار کنند تا اين که در قطعه کوچکی از آن درگي رویکه  ل هستندبيشتر ماي

اين . استسيستمها که در آينده مورد نياز می شود يک شخص مافوق فنی  ينمتخصصاز نوع سوم : افراد مافوق فنی •

. خواهد بودهای مکمل  يک تکنولوژی را خواهد شناخت و دارای دانشی از تعدادی از تکنولوژیخيلی خوب شخص 

وقت خود بر از درصد  ١٠فروشندگان گرايش دارند با صرف حداقل روی ، افراد فنی عالی به کار بر در حال حاضر

گونه شرکتهای استفاده کننده می توانند اين . دنروی فعاليتهای آزمايشی و تجربی که دانش فنی آنها را افزايش می ده

پايه مهم  به قول موريسون، افراد فنی بلند. مشابه جذب کنند با فراهم کردن فرصتهای شبه تحقيقاتیمتخصصين را 

 .زيرا تکنولوژی برای فهم و مديريت مدام پيچيده تر و مشکلتر می شودهستند 

افراد در آاتنا اليف و کژوالتی . می باشند ی اطالعاتیبعضی از مشاغل جاری و پتانسيل در دپارتمان سيستمها موارد فوق

که در را از انواع برنامه ها و دوره های آموزشی در پاسخ، ليستی  ."چگونه شرکتها برای آينده تعليم می دهند؟: "می پرسند

در پيوست ارايه  اندتدارک ديده شده ) ١٩٩٢( AT&Tبه توسط شرکت برای گروههای مختلف ارتباط با موضوعات فوق 

 .می گردد تا راهنمای عمل باشد

 

 نتيجه ٧.١

موفقيت در کسب و کار، دپارتمان سيستمهای حصول روز افزون سيستمهای اطالعاتی در رابطه با يافتن با اهميت 

احساس راحتی برای کارکنان سيستمها و اطالعاتی با کمک به مديران اجرايی، مديران عملياتی، استفاده کنندگان نهايی 

در اين . به عهده دارد آنمسووليت کمک به سازمان را در جهت افزايش بلوغ تکنولوژيکی  ،اطالعاتبا تکنولوژی ر بيشت

 .انجام می شودامروزه فصل توصيف کرده ايم که چگونه اين امر 
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 مقدمه ١.٢

. رقابتی، مديريت در رابطه با افزايش بهره وری کارکنان بيش از پيش مورد توجه قرار می گيرد در اين دنيای به شدت

. ده افزايش قابل مالحظه بهره وری کارکنان را می دهندوع جديد اطالعاتبرخی از ادعاهای مربوط به فروش تکنولوژی 

. ری را که بيشترين مرکزيت توجه را دارند تامين کنندها شايد به خودی خود نتوانند منافع بهره و اين تکنولوژی ،به هر حال

در عوض اين کارکنان هستند که، شايد با . به سمتی سوق داده شود که منتظر اين عمل تکنولوژی باشد بايستمی مديريت ن

 .کمک تکنولوژی، می توانند منافع بزرگی را تامين کنند

را بهتر انجام دهند در صورتی  ند به افراد کمک کند تا کارهای خوداتکنولوژی می تو. افراد کليد افزايش بهره وری هستند

به هر حال، برخی از استفاده کنندگان نهايی تحت تاثير عملکرد سيستمهای کامپيوتريزه خود . که بخواهند از آن استفاده کنند

روشهای خود را با کامپيوتر تطبيق دهند به جای اين که عکس اين عمل  تاکارکنان اغلب مجبور بوده اند . قرار نمی گيرند

که به جای اين چگونه کار خواهند کرد  آنهادر ضمن اغلب به آنها گفته شده است که سيستمهای کامپيوتريزه . صورت گيرد

ان نسبت به مشاغل خود و به افزايش بهره وری به طرز تلقی کارکن. سيستمها کار کنندآن ند چطور هست پرسيده شود که مايل

عد را که در مديريت ُب ینوع سياست مديريت ٣در اين فصل . احساسی که در باره طرز رفتار مديريت دارند بستگی دارد

 :ند مطرح می کنيمهست انسانی سيستمهای اطالعاتی حايز اهميت

 توجه به سالمتی کارکنان •

 رکنان در امر طراحی مجدد شغلدرگير ساختن کا •

 د محيط جديد کاریايجا •

به مشارکت کارکنان در امر تشويق . توجه به سالمتی کارکنان با ذکر مثالی از نگرش ژاپنی به مديريت نشان داده می شود

و مثالی از نوع جديدی از گروه کاری، يعنی گروه کاری خود  نگرش به طراحی مجدد شغل ٢از طريق  طراحی مجدد شغل

عد انسانی مشاغل کارکنان کاری طرحی پيشنهادی برای تقويت و تحکيم ُبجديد ايجاد محيط . اداره شونده، توصيف می شود

ی که توصيف می کند ذکر مثالی مورد اين فصل با. ها تحقق پيدا کنند وژیقابليتهای نهفته تکنول تااطالعاتی است سيستمهای 

 .را نيز پياده کرد خاتمه می يابد کامپيوتر طراحی مجدد شغلتکنولوژی  آشنايی بان ضمچطور شرکتی که 

 

 توجه به سالمتی کارکنان ٢.٢

به فکر  تا گرفتهمورد بازخواست قرار  به شدتسالمتی کارکنان هر روز ابعاد گسترده تری به خود می گيرد و کارفرمايان 

کيفيت زندگی کاری، ورای پاداش و مزايای شغلی، به در حال حاضر، . جنبه های بيشتری از زندگی کارکنان خود باشند

      در محل کار مسايل سالمتی بيشتر " غالبابرای نمونه، . طور فزاينده ای در بين کارکنان مورد توجه قرار گرفته است

 مشکليک   بازآموزی شغلی به صورتی شود و حتی در شرکتهای آينده نگر رفته ممی شوند، تبعيض شغلی مدام در نظر گ

٢٣ 
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 نمودنچگونه به بهترين نحو مديريت کردن و ايجاد انگيزه برای اينها و مشکالت ديگر بخشی از مبارزه اساسی . در می آيد

 .شونددر کارکنان می 

وجود داشت و بعضی از مديران به آنها  کارکنان ر مديريت، عالقه زيادی نسبت به موفقيت ژاپنی ها د١٩٨٠ هدر اوايل ده

برای کشف بيشتر موضوع، بعضی از . بازده را افزايش و هزينه را کاهش داده اند نچگونه آناکه تا دريابند  هتوجه کرد

 .دنخصوصيات اصلی سبک ژاپنی مديريت در زير ارايه می شو

 

 مديريت ژاپنی سبک : موردی مثال ۱.۲.۲

سميناری ارايه شده در لوس آنجلس تحت حمايت و مساعدت قسمت از قبيل شرح خالصه زير بر مبنای چندين منبع 

سمينار . می باشد انواعی از مطالب ديگرو ) ١٩٨٠(يايرد ز ب، مقاله ای اSIM١کاليفرنيای جنوبی انجمن مديريت اطالعات 

SIM مدير اجرايی شرکتهای ژاپنی و ٢شامل  ‘منظور افزايش بهره وریکاربرد تکنيکهای ژاپنی مديريت به  ’تحت عنوان 

مقاله بيايرد به توسط . به کار می گرفت بود خود در کارهای ژاپنی را مطالعه و روشمدير اجرايی شرکت امريکايی که يک 

 .رسيده استچاپ به  AT&T تقسمت طرحريزی شرکدر  پديدار شوندهگروه مسايل 

 :عنصر زير باشند ٣مديريت شامل ژاپنی به نظر می رسد که روشهای 

نه فقط در حين ساعات کاری بلکه ) مرد(مديريت ژاپنی به سالمتی کلی کارکنان که نظر می آيد به : روحيه خانوادگی •

يعنی تا سن (به مردها به عنوان اعضای خانواده شرکت برای يک عمر . می کندتوجه زيادی  در سراسر زندگی آنها

يک کارمند مرد هم از  د،که پسری از خانواده رانده نمی شوبه همان ترتيبی . اشتغال داده می شود) سالگی ۵٨يا  ۵۵

کند، سرپرست نيز را در بيمارستان مالقات می خود به همان ترتيبی که ولی فرزند مريض . کارخانه رانده نخواهد شد

مباهات می کنند،  خود ی که اولياء به کماالت فرزندانرا مالقات خواهد کرد و به همان ترتيبخويش کارمند مريض 

 .دنماينو کماالت آنها ابراز می  خويش نيز افتخار خود را به کارکنان شرکتهای ژاپنی

 می بايست کهاگر . حفظ شغل همگان می باشدبلکه  نه فقط حفظ بعضی از مشاغلدر مواقع بحرانی هدف اصلی 

ت به اگر حسی برای توليد محصوال. دنشروع می شو) و بيشتر از آنجا(پرداختها قطع گردند اين قطع شدنها از باال 

وجود ندارد ايجاد نشود، کارکنان با کارهايی از قبيل تميز کردن کارخانه، تعمير  آنها خاطر اين که بازاری برای

که بخش بزرگی از  شدهپرداخت  زيادی" در ژاپن هر ساله پاداشهای نسبتا. غيره مشغول نگاه داشته می شوندماشينها و 

رکود می توانند قطع يا کم شوند در صورتی که پرداخت پايه  زمانهایدر پاداشها  .دندرآمد کارکنان را تشکيل می ده

و بدان صورت که در دنيای غرب  هامی کارکنان پخش شدپس بهای عدم اشتغال در ژاپن بر روی تم. ادامه پيدا می کند

خود را در  خانوادگیکارکنان شأن و احساس عضويت  ،به عالوه. وجود دارد به کارکنان اخراج شده محدود نمی گردد

 .حفظ می کنندهمچنان دوران رکود 

                                                            
١ Society for Information Management 
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 کارکنان در جهت انجام کارهایه برای کمک ب" صرفاآنها آورده شوند،  شرکتبه  یماشينها و سيستمهای جديد چنانچه

اخراج نمی شوند بلکه به طوری مشخص، کارکنان از سازمان  .دنکارکنان نمی باش نبوده و برای جايگزين ساخت خود

عمليات بيشتری معرض در به منظور گذاشتن کارکنان . از سازمان کناره گيری و آن را ترک می کنند آنها خود" صرفا

 .ی به دپارتمان ديگر در طول دوره ای از سال می باشدنال و گردش افراد از دپارتمااز شرکت، سياست ديگر انتق

از آنچه که شرکت سعی در انجام آن دارد را می کند که اين سياست به کارکنان ديد وسيعتری  مديريت ژاپنی احساس

احساس ايجاد روحيه خانوادگی، وجود نتيجه خاص . می دهد و به ايجاد پيوندی مشتاقانه با شرکت کمک می کند

 .می باشد) کارکنان از طرف(و هم به شرکت ) به کارکنان(هم از طرف شرکت  زيادوفاداری 

نشان داده اند، توجه ای که به استفاده را توجه برجسته ای  خود های ژاپنی به کيفيت محصوالتشرکت: توجه به کيفيت •

رد می گويد که ايده حلقه های کيفيت در اصل از اياالت متحده آمريکا بياي .گسترده از حلقه های کيفيت منجر شده است

به عنوان وسيله ای برای افزايش کيفيت توليد به ژاپن برده شد به طوری که اکنون به عنوان بعد سرچشمه گرفته و 

 .فکری مهم در همبخشی به موفقيت ژاپن شناخته می شود

در طول زمان کاری شرکت، از گروههای کوچک کارکنان به منظور مطرح کردن و تشخيص مسايل موجود کيفيت که 

، اعضای حلقه کيفيت مشخص کيفيتدر صورت بروز يک مساله  .به عمل می آيد بازديدمی بينند و يا متوجه می شوند 

آنها به دنبال توليد محصولی هستند که . کوشنددر جهت تعقيب آن به منشاء و سپس پيدا کردن راههای تصحيح آن می 

  در تئوری، هر کارمند عضوی از يک حلقه کيفيت است و اين مباحثات . هر کس در شرکت بتواند به آن افتخار کند

 .دند بخش منظم هر شغلی باشنمی توان

منجر شده و  کارکنانزياد جذب و اخراج به تغييرات آمريکايی مديران اجرايی ژاپنی احساس می کنند که سياستهای 

 .دنکيفيت توليد را پايين می آور

خيلی کم است ) رکشورهای ديگدر حتی در کارخانجات ژاپنی ( کارکنانجايی که تغييرات  از آن: کار تيمی، عدم رقابت •

 ، جاهای خالی شغلی زيادی در نردبانشودو به خاطر تعهدات شغلی درازمدت که می بايست گسترش به دقت کنترل 

به نظر می رسد که اين کار به رقابت کمتر بين مديران و بيشتر به يک روحيه کار تيمی منجر . دنمديريتی وجود ندار

 .می شود

 می شود شناسايی  یخاص هر فردی که درگير تصميم. يمی استمفهوم تصميم گيری دسته جمعی وابسته به اين کار ت

 خود اعضای گروه می کوشند تا ديگران را به نظرولی هايی را اعمال کنند  می توانند جهت گيری همکاران. می گردد

که تصميم اتخاذ شد به اجرا در  وقتیپس ممکن است برای اتخاذ يک تصميم زمان زيادی گرفته شود اما  .ترغيب کنند

 ".زمان تعيين شده چيز مقدسی است" :می آيد به طوری که يکی از سخنرانان سمينار گفت

تحسين نمی شود به طور انفرادی هيچ شخصی به خاطر کسب موفقيت . اين کار تيمی مسووليت گروهی است يک نتيجه

را رکورد جديدی  شرکتسخنرانی در سمينار گفت که اگر دپارتمانی در . دگردبلکه در عوض کل گروه تحسين می 

 .جشن مهمانی ترتيب می دهد شرکتکل آنگاه کسب کند 

 ‘منابعی انسانی ’مديريت نمايان می شود اين است که با کارکنان نه فقط به صورتژاپنی کته برجسته ای که از اين اصول ن

 دست  را به شانس  اين  هر فرد. است  هر کارمند جزيی از خانواده. می شود  برخورد ‘موجوداتی انسانی’ عنوان به   بلکه

٢۵ 
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اين امر ). از طريق فرآيند حلقه کيفيت اگر راه ديگری وجود نداشته باشد(می آورد که در تصميم گيری سازمانی شرکت کند 

نکته مهم ديگر اين است که . از وفاداری به سازمان را به وجود آورده است زيادیبه طور نمايانی در کارمندان احساس 

کيفيت و سالمتی . شرکتها باشد محصول فرعی سياستهای مديريت استافزايش بهره وری به جای اين که هدف اصلی 

 .می باشد آنهاکارکنان هدف اصلی بوده و افزايش بهره وری حاصل 

بدين ترتيب روشن می شود که شرکتها در ملل صنعتی شده غربی مثل کارخانجات ژاپنی به دنبال راههايی برای به دست 

آيا اين به معنی آن است که شرکتهای امريکايی به طور مثال شروع . آوردن وفاداری و انگيزش بيشتر کارکنان خود هستند

می باشد چون معلوم نيست که حتی کارکنان ر خي" د کرد؟ جواب احتماالبه اعطای اشتغال مادام العمر به کارکنان خواهن

. را در تغيير شغل يا انتقال به بخشهای مختلف کشور محدود خواهد کرد آنهاآمريکايی چنين چيزی را بخواهند زيرا توانايی 

شرکتهای  ،وان گفت که در آيندهلذا می ت. به تحرک و پويايی شغلی زياد عادت کرده اندآمريکا کارکنان در اياالت متحده 

 .آمريکايی حتی بيشتر از آنهايی که از قبل مراقب سالمتی کارکنان خود بوده اند به اين مهم توجه خواهند کرد

 

 ن کارکنان در امر طراحی مجدد شغلدرگير کرد ٣.٢

نياز آنان . اکثر افراد عالوه بر خوردن، خوابيدن و غيره دارای نيازهای اساسی متعددی در فعاليتهای روزانه خود هستند

هم رو در رو و (به صورت منحصر به فردی با آنها رفتار شود، لحظه به لحظه به هر سو حرکت کنند، با ديگران  تادارند 

 .و عدم نگرانی از خاتمه کارها باشند صحبت کنند، دارای تنوع کاری) هم با تلفن

برای مثال، در . کار خوبی انجام شده استکه فرد احساس کند  تابه عالوه، حداقل بايد بعضی از وظايف روزانه تاييد گردند 

و اگر مشتری  کردهاز در بيرون رود کارمند احساس خوبی خوشحال موقع سر و کار داشتن با مشتريان، اگر مشتری 

می توانند اثربخشی و کارايی شغلی را  منفیوظايف خيلی همچنين . ا عصبانی بيرون رود کارمند ناراحت می شودناراحت ي

سيستمهای کامپيوتريزه داده ها اين گونه نيازهای انسانی را تغيير نمی دهند و تا آنجا که ما ديده ايم و شنيده ايم . ضايع کنند

 .زها توجه زيادی نشده استدر طراحی سيستم داده ها به اين گونه نيا

اصلی می نگرند و مشاغلی را تنظيم می کنند که شبيه مشاغل  یوری به صورت هدف برخی از مديريتها به افزايش بهره

شغل ). افراد در تمام طول روز، هر چه بيشتر و بيشتر، کار يکنواختی را انجام می دهند(قديمی خط مونتاژ کارخانه هستند 

به طور سنتی  آنها. چ از اين نوع بود و شغل فعلی اپراتوری وارد کردن داده ها فقط کمی بهتر استسابق اپراتوری پان

        به خاطر اين که کارکنان به سختی اندبوده  زيادخطا  یبا نرخهای باال کارکنانمشاغلی بوده اند که در آنها تغييرات 

س تنوع کاری، تمايل به صحبت کردن با ديگران، تمايل به از جا پ. می توانند منتظر پايان روز کاری و هفته کاری باشند

بنابراين طراحی بهينه شغل  .می بايست در مشاغل گنجانده شوند و نيازهای مشابه ديگربرخاستن و به اطراف حرکت کردن 

امر طراحی  کارکنان در ين دليل است که از مشارکتهمبه . در عصر الکترونيک و اطالعات کار ساده ای نخواهد بود

 .بتوانند در وجه مصالحه های متعددی که می بايست ايجاد شوند شرکت کنندآنها  کرده تاغل خود طرفداری اشم
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قرار می دهند آن است  يکی از مالحظاتی را که بعضی از کارکنان در مواجه با استفاده از يک سيستم جديد داده ها مد نظر

    به توسط کامپيوتر تحويل گرفته  می کنند که بخشهای مفيد مشاغل آنها احساس. دنمهارت زدايی می شو آنها که مشاغل

اين که آيا آن بيمها و هراسها متجلی . که به وسيله کامپيوتر کنترل می گردند هشدمبدل د و آنها به آدمهای مکانيکی نمی شو

 .اشاره کرده است موضوعی است که تحقيق به وجود آن خيرمی شوند يا 

 

 جالبدو مطالعه  ۱.۳.۲

نجام شده ا SSA٢ا مطالعه جالبی را که در اداره کل تامين اجتماعی اياالت متحده آمريک دانشگاه نيويورک از) ١٩٨۴( ترنر

سيستم داده ها و اثری که آن سيستمها بر روی استفاده کنندگان گذاشته اند توجه  ٢مطالعه به استفاده از آن . بود گزارش کرد

اين وکالء با مدعيانی از عموم جامعه به منظور . بودند SSAاستفاده کنندگان در اين مورد وکالی بستانکاران . کرده است

از تامين اجتماعی مصاحبه های  خود طالباتقاق حق و اخذ مو ارايه مدارک الزم برای احه آنها در تکميل تقاضانامه کمک ب

متمرکز يک سيستم ( SSA مطالباترو در رو و تلفنی انجام داده و جهت انجام کارهای خود بايد به سيستم اطالعاتی 

 .دسترسی حاصل کنند) کامپيوتری

که در آن ده می کرد ستفارکز کامپيوتری از تله ماشين تحرير اسيستم قديمی تر داده ها برای دسترسی به سيستم متم

يد انجامطول می به ساعت  ٨دقيقه تا  ١٠و از  نددرخواستهای مربوط به اطالعات مدعيان وارد صف پيام کامپيوتر می شد

تمامی فرآيند دوباره می بايست اشتباهی می کرد اطالعات به عالوه، اگر وکيلی در وارد کردن . دريافت شودتا جواب 

 .تکرار می شد

وکالی بستانکارانی که از اين سيستم استفاده می کنند پيامهای . دناز ترمينالهای مستقيم ويديويی استفاده می ک سيستم جديدتر

      و سپس به کامپيوتر منتقل کردهخود را بر روی صفحه ترمينال منعکس می سازند، در صورت لزوم آنها را تصحيح 

به همان بانک اطالعاتی مطالبات  سيستم ٢هر . سريع بود" ريباتق ر در پاسخ به درخواستهاواکنش کامپيوت. می سازند

دفتر منطقه ای  در اکثر موارد، يک. تفاوت تنها در ابزاری بود که وکالء از آن استفاده می کردند. دسترسی حاصل می کنند

SSA  سيستم را داشت و به ندرت می شد که هر دوی آنها را داشته باشد ٢فقط يکی از. 

محققان توضيح . ندبا سيستم جديد، فشار روحی و غيبت افزايش و رضايت شغلی کاهش يافت. ندشگفت انگيز بود نتايج تحقيق

قانع کننده ای را برای اين پديده پيدا نکردند اما ترنر انديشيد که سيستم جديدتر اين اجازه را به وکالی بستانکاران داده " کامال

شوند می اراضی ن SSAجايی که بعضی از مدعيان  از آن. ر و کار داشته باشنداست که در روز با تعداد افراد بيشتری س

دريافت کنند دريافت نخواهند کرد يا به زحمت چيزی  SSAبه خاطر اين که حس می کنند همه چيزی را که می بايست از (

 در  افراد ناراضی بيشتری اران با وکالی بستانک  ، بدان معنی است که)ده اند به دست می آورنديرا که ادعاها به اثبات رسان

                                                            
٢ Social Security Administration 
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 عامل فوق، آن طور که ترنر انديشيد، به طور واضحی . روز سر و کار داشته و بدين ترتيب فشار روحی آنان باال رفته است

 .زيان آورتر از تحريم استفاده از سيستم قديمی تر و آهسته تر بود

در گذشته توجه . هستندپيچيده ای  مسايلست که طراحی شغل و اثر شديد سيستمهای کامپيوتری بر شغل ا نکته در اينجا

) مثل دسترسی سريعتر به داده ها به منظور افزايش بهره وری(بيشتر بر مسايل تکنولوژيکی و اقتصادی معطوف شده است 

 .دنآنچه که انتظار می رود متفاوت باشاز به کلی د نولی اثرات جانبی يک سيستم جديد داده ها می توان

 يقه سفيدها انجام داد که مسووليتمطالعه ای را بر روی بهره وری  در هستون تگزاس) ١٩٨٣(مرکز امريکايی بهره وری 

شرکت امريکايی که به افزايش بهره وری عالقه  ۶٠٠به مديران در بيش از . به عهده گرفت ٣را شرکت استيل کيس آن

نود و نه شرکت پرسشنامه های تکميل شده را برگرداندند و مطالعه موردی دقيقتر بر . دند پرسشنامه فرستاده شدنشان داده بو

به وسيله  ١٩٧٨بود که پس از مطالعه ای که در سال  مطالعه سومين مطالعه در نوع خود اين. تا از آنان انجام شد ٢۵ روی

و هريس لوييس به توسط  ١٩٨٠و با مسووليت استيل کيس انجام شده بود و مطالعه ای که در سال  ۴لوييس هريس و شرکاء

 .ارايه گرديد ه بودبر روی رفتار کارکنان اداری انجام گشتشرکاء 

ه شرطی که مولدتر و پربارتر باشند ب تاخواهند  نشان دادند که کارکنان اداری می ١٩٨٠و  ١٩٧٨مطالعات سالهای 

اثر می گذارد آورده شوند و  آنها د تصميم گيری که بر زندگی کارید، به داخل فرآيننتهيه گرد آنها ی مناسب برایابزارها

ند و پس اندازهای هست بهره وری قابل حصولواقعی نشان داد که فوايد  ١٩٨٣مطالعه سال . گرددمايحتاج راحتی آنان فراهم 

به آن  وقتی کاری صورت می گيرد. برای به دست آوردن سود انجام می شودکالن شوند اما آن مختصر هم که کل می توانند 

تعهد . وجود نداردالزم به کار گرفته شوند اما رهبری که  تاخواهند  ند و میهست کارکنان مايل. طور اتفاقی انجام می شود

 .ستا در باالی سازمان وجود دارد اما در سطوح مديريت ميانی اغتشاش حکمفرما

توسعه منابع انسانی، تکنولوژی اتوماسيون و مالحظات يعنی جنبه اصلی افزايش بهره وری  ٣به  ١٩٨٣مطالعه سال 

در راه حلها در نظر گرفته شوند بزرگترين منافع " جنبه مورد توجه قرار گرفته و تماما ٣وقتی هر . اشاره می کند محيطی

 ٣تمامی " ه آشکار ساخت که موارد بسيار کمی وجود داشته اند که واقعابه هر حال، مطالع. در بهره وری ايجاد خواهند شد

است که وقتی  اينپيامی که از مطالعات استيل کيس نتيجه می شود . اندجنبه به توسط مديريت مورد توجه قرار گرفته 

حی مشاغل جديد مشارکت در امر طراو  هخل شدادر تصميمات دتا که خواهند  ند آنان مینشرايط کاری کارکنان تغيير می ک

 .کنند

و در حال حاضر تعدادی  بودهتعداد موارد موفقيت آميز مشارکت کارکنان در امر طراحی شغل و محل کار در حال افزايش 

به عنوان پيش درآمدی به . ستا روشهااين يکی از  JDS۵استفاده از بررسی تشخيصی شغل . می باشندروش نيز در دست 

 از آن به منظور آگاهی يافتن از طرز تلقی کارکنان نسبت به مشاغل فعلی خود امر طراحی مجدد شغلت کارکنان در مشارک

                                                            
٣ Steelcase Inc., Grand Rapids, MI 49501. 
۴ Louis Harris and Associates 
۵ Job Diagnostic Survey Approach 
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مسايلی است که گروههای  که درگير تشخيص می باشد STS۶روش ديگر روش سيستم فنی اجتماعی . استفاده می شود

تا راه حل آن  کرده اجرامشاغل آنان را  و سپس طراحی مجدد نمايندمی خاصی از کارکنان در مشاغل خود به آنان برخورد 

در اين روشها تازه می باشد آن است که که آنچه . مسايل را در صورت امکان هر چه نزديکتر به منشاء مساله قرار دهد

ها  کار خود به مراتب خيلی بيشتر از فاز جمع آوری داده ها و تعريف نيازمندیجديد کارکنان در طراحی شغل و محل 

روش را با جزييات بيشتر مورد توجه قرار  ٢اين  ظور مشارکتی کردن طراحی مجدد شغلاکنون به من. می کنندمشارکت 

 .می دهيم

 

 بررسی تشخيصی شغلروش  ۲.۳.۲

تحقيقی را در زمينه ايجاد انگيزش و و استادان دانشگاه کلرادو در کلرادو اسپرينگز کلراداز ) ١٩٨٠(کوگر و زاواکی 

آگاهی از . اندمراکز کامپيوتری انجام داده اند که نتايج مطالعات مقدماتی آنان به صورت کتابی منتشر شده  کارکنانمديريت 

آنها از کمبود رو به ازدياد افراد واجد . بوده است آنان علت تحقيق مراکز کامپيوتری کارکنانمسايل موجود در مديريت 

در اين مشاغل همراه شده اطالع  کارکنانزياد امه نويس، که با تغييرات شرايط، به ويژه در زمينه های آناليست سيستم و برن

نياز مربوط به افزايش حجم کار بلکه اکثر سازمانهای استفاده کننده با  می شود بيشتر کارکناننه تنها کمبود  همچنين .داشتند

ستمها و رشدی در نگهداری آن سي سيستمهای کاربردی بيشتر، پيچيدگی بيشتر(ند گردمواجه می نيز  هاتوسعه سيستم در

 ).هاآن

 برای. بسنجنددارند  مراکز کامپيوتری نسبت به مشاغل خود کارکنانکه را طرز تلقی  تاکوگر و زاواکی تصميم گرفتند 

. آر. دانشگاه ايلينويز و جیاز  ٧هکمن. آر. به توسط جی ١٩٧٠که در اواسط دهه را  JDSروش آنها انجام اين مطالعه، 

 ۶,٠٠٠هکمن و الدهم روايی و اعتبار ابزار خود را با آزمون بيش از . يجاد شده است انتخاب کردنددانشگاه يل ااز  ٨الدهم

از اين آزمونها، هکمن و الدهم . شغل مختلف را انجام می دادند تصديق کردند ۵٠٠سازمان بيش از  ۵٠نفر که در بيش از 

 ی شغلبررسی تشخيصروش عناصر کليدی  ١.٢ جدول. به دست آوردندگرايشات شغلی را  معياریبرخی از ميانگينهای 

 .هکمن و الدهم را به طور مختصر بيان می کند

رخ " معنی دار بودن را در کار خود تجربه کنند نتايج نهايی قطعا" مدل فوق می گويد که اگر کارکنان واقعا ،به عنوان مثال

را مد نظر قرار دهد، اگر به ) تنوع مهارت(اگر شغل کاربرد تعدادی از مهارتها و استعدادهای مختلف کارکنان . خواهند داد

نياز داشته باشد، اگر کار اثری قابل توجه بر زندگی يا کار افراد ) وظيفهماهيت (تکميل قطعه کامل و قابل شناسايی از کار 

داشته باشند و اگر شغل ) استقالل(داشته باشد، اگر کارکنان آزادی عمل در انجام وظايف محوله ) اهميت وظيفه(ديگر 

 .معنی دار بودن واقعی حاصل می شودآنگاه بازخور و پاداش سازنده را ايجاب کند 

                                                            
۶ Socio-Technical System Approach 
٧ J. R. Hackman, University of Illinois. 
٨ G. R. Oldham, Yale University. 
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JDS ل يک سری سواالت در يک پرسشنامه است که کارکنان بدون قيد نام خود آنها را پاسخ می دهند از قبيلشام: 

 د؟نافزايش می ده شما چقدر بهره وری و کارايی را در کار رويه ها و روشهای فعلی •

 شکاياتی است که به وسيله شما دريافت شده است؟ دمديريت شما چقدر متوجه تعدا •

 خود را چگونه برآورد می کنيد؟روحيه گروه کاری  •

 

 هکمن و الدهمبررسی تشخيصی شغل  روش انسانی استفاده شده به توسط مدل انگيزش  ١.٢جدول 

 تنوع مهارت

 ماهيت وظيفه

 اهميت وظيفه عد درونی شغلُب

 استقالل

 بازخور از شغل

 تجربه معنی دار بودن کار

به عهده گرفتن  مسووليت نتايج کار حالت بحرانی روانشناسی

 دانش نتايج واقعی فعاليتهای کاری

 انگيزش کاری درونی باال

 با کيفيت باال انجام کار هدايت به عوايد شخصی و کاری

 اراز ک رضايت زياد )دنوقتی که موارد فوق برقرار باش(

 کارکنان کمغيبت و تغييرات 

 

امتيازات گروهی از افراد که ميانگين " صرفا. پاسخ می دهند) زياد( ٧تا ) کم( ١کارکنان هر سوال را با انتخاب عددی از 

در صورتی با " به عالوه، کارکنان احتماال. کار يکسانی را انجام می دهند با معنی است و امتيازات شخصی معنی ندارند

د ناستفاده نخواه آنها بر ضد یشخصبه طور  هبه سواالت پاسخ خواهند گفت که باور کنند نتايج حاصلخود احساسات واقعی 

به منظور مقاصد انتصاب يا تشخيصی مشاغل به کار گرفته  بايستمی ن JDS. شد که اين امر دليلی برای گمنامی کامل است

به ميانگين هر سوال ) امتيازات(سپس مقادير . با سواد باشند" را به کار می برند بايد نسبتا JDSهمچنين، افرادی که . شود

 .دننسبت به آن شغل مورد استفاده قرار می گير کارکنانکات امنظور تجزيه و تحليل ادر
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JDS  شغلی مختلف به منظور ارزيابی خصوصيات کارکنان در جهت کمک به تطابق آنان با گونه های شامل سواالتی نيز

د اشاره به اين موضوع دارد که افراد نياز به رشزياد شدت . استيکی از معيارهای تخمينی شدت نياز به رشد . می باشد

ته می شوند بدين ترتيب، افراد در اين گروه به طور باطنی برانگيخ. گروه دارای نياز زيادی به رشد و توسعه فردی هستند

امتياز شدت نياز به رشد به وسيله ميانگين گيری از پاسخهای . دارای پتانسيل انگيزشی باال باشند آنها به شرط آن که مشاغل

 .مربوط به سواالت در ارتباط با رشد و توسعه فردی تعيين می گردد

در اين امتياز گروهی زياد در اين معيار به اين موضوع اشاره دارد که افراد . استمعيار تخمينی ديگر شدت نياز اجتماعی 

معيار شدت . تنها باشندتا امتيازی کم نشانگر آن است که آنان ترجيح می دهند  و ندهست خواستار تعامل با ديگران" گروه قويا

 .به دست می آيد هستندنياز اجتماعی از آن سواالتی که مربوط به تعامل با ديگران 

، ماهيت مهارتتنوع (بعد درونی شغل را  ۵االتی که سومين معيار تخمينی امتياز پتانسيل انگيزشی شغل است که از سو

معيارهای تخمينی ديگری نيز وجود دارند ولی برای اهداف اين بحث اين . اندازه می گيرند محاسبه می شود) و غيره وظيفه

 .مهمتر از بقيه هستند ٣

 یمراکز کامپيوتر کارکنانيل بر آن است برای کشف جنبه های ديگر مسامبتنی در مطالعه ای که کتاب کوگر و زاواکی 

آژانسهای فدرال، ايالتی شامل سازمان دولتی  ١۶شرکت و  ٣۴(سازمان  ۵٠همکاری آنها . اند شدهاضافه  JDSعناصری به 

    بالغ نفر  ٣٠٠نفر تا بيش از  ٢۵تعداد کارکنان مراکز کامپيوتری در اين سازمانها از . را نيز به دست آوردند) و محلی

مدير داده پردازی و اعضای کادر عملياتی  ١,۵٠٠برنامه نويس و آناليست و  ١,٠٠٠را برای در حدود  JDSآنها . ندمی شد

 .اجرا کردند

تجزيه و تحليل شده است دارای  JDSتحقيق آشکار ساخت که برنامه نويسان و آناليستهای هر رده شغلی که با استفاده از 

مديريت فضای داده پردازی خيلی وقت است  زيرا ه موضوع غيرمنتظره ای هم نيستباالترين شدت نياز به رشد می باشند ک

     با آخرين فرآورده های  تاکه می داند متخصصين سيستمها به طور عام و برنامه نويسان به طور خاص می خواهند 

بيشترين برآورد می شود به معنای آن اما چيزی که در اين رابطه به عنوان . سخت افزار، سيستمهای عامل و زبانها کار کنند

 آنها ی زياد باشند و مشاغلاگر برنامه نويسان و آناليستها به دنبال توسعه فرد. ندهست ی ويژه نيازمندا است که آنان به توجه

 .را عوض خواهند کرد خود شغلآنان آنگاه د نفراهم نکنآن را 

برنامه نويسان و آناليستها در هر يک از بيش از . ازی به همراه داردجدی برای مديران داده پرد یيافته ديگر تحقيق مفاهيم

        طرف ديگر، اکثر  از. دارای کمترين شدت نياز اجتماعی می باشند نده اارزيابی شد JDSشغلی که به توسط  ۵٠٠

و نشستهای مختلف به عنوان  اجتماعی از جلساتزياد افراد با نياز . هستندنياز اجتماعی زياد استفاده کنندگان دارای شدت 

برنامه نويسان و آناليستها به : "دنمی گويو زاواکی کوگر . اولين وسيله برای برآوردن نياز اجتماعی خود استفاده می کنند

به جلسات نسبت سيستمها تحريم خود را  کارکنانکه چرا  درک نمی کنندجلسات مختلف نياز ندارند و استفاده کنندگان نيز 

 ".يا مکرر نشان می دهند طوالنی و
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برنامه نويسان و آناليستها . "، همان نکته در باره جلسات پروژه يا دپارتمان نيز صدق می کندو زاواکی به نظر کوگر

شرکت می کنند اما نياز زياد آنان به  به طور فعال هستندمعنی دار  آنها ساتی که برایدر جل بلکه غيراجتماعی نمی باشند

 ".و به طوری کارا اداره نمی شوند می گردد سازماندهی یخوببه فعاليتهای گروهی که ذيرش رشد باعث عدم پ

منصب آناليست . دنعامل ديگر که مديريت داده پردازی بايد در نظر بگيرد اشاره می کنيک به  مبحثیدر و زاواکی کوگر 

  ست، پر ا جايی که تعامل اجتماعی کم مطلوببه توسط افرادی که در برنامه نويسی خوب کار کرده اند، " سيستم معموال

اگر . سيستم ، از آنان انتظار می رود که با استفاده کنندگان به طور وسيعی تعامل داشته باشندآناليست اما به عنوان . می شود

 در صورت امکان با " احتماالآنها است که ی بدان معنآن آنان اين نياز کم خود را نسبت به تعامل اجتماعی ابراز کنند 

آيا اين : " دنمی پرسو زاواکی کوگر . که دارند با شتاب بگذرند یند از هر تعاملهست استفاده کنندگان تعامل کمی داشته و مايل

 ".های استفاده کنندگان ناقص بوده است نمی کند؟ کمکی به توضيح اين که چرا اغلب مطالعه نيازمندی

 ۵در . ندعقيده مديريت را که مشکل بزرگی با طرز تلقی کارکنان وجود ندارد تاييد کرد JDSدر اکثر موارد، نتايج 

در ارتباط بود که با  مل به طور کلی با طراحی مجدد شغلاين ع. ندسازمان، نتايج به لزوم عملی اصالحی اشاره داشت

به ) ، استقالل و بازخور از شغلوظيفهاهميت ، وظيفهتنوع مهارت، ماهيت (عد درونی شغل ُب ۵عد از افزودن يک يا چند ُب

برای بهبود اين عوامل در پيشنهاداتی را برای نشان دادن اين فرآيند با ذکر مثال، کوگر و زاواکی . شغل بهبود می بخشيد

  در باره ) ١٩٨٣(اين مثالها حاصل مطالعه بعدی کوگر و کولتر . شغل پرزحمت برنامه نويس نگهداری ارايه داده اند

 .دنبرنامه نويسان نگهداری می باش

عدی است که اغلب باعث می شود تا کارکنان کار نگهداری را به عنوان يک کار با تنوع مهارتی کمتر قلمداد تنوع مهارت ُب

برای انجام  مورد نياز تنوع مهارتهایشامل عنصر  ٢دارای عد شغلی اين ُب. لتر می گويندکنند، آن طور که کوگر و کو

وقتی تنوع مهارتها محدود شود، مثل تحديد به نگهداری يک برنامه کاربردی موردی . می باشد نوع وظايفتو وظايف 

است، تنوع وظيفه می بايست  ١٠که شخص دارای مهارتهايی برای انجام کار بر روی سيستمهای مستقيم حالیدر  ٩هگسست

سيستم نگهداری می کنند  ٢نفر که به طور مشترک از  ٢ست از اختصاص ا نمونه ای از آن عبارت. قرار گيردمورد تاکيد 

پس به موجب آن تنوع وظيفه برای  .به جای اين که هر کدام را برای تخصص پيدا کردن روی يک سيستم در نظر بگيرند

 .کارمند افزايش می يابد ٢هر 

بر روی  ی روی دهد که فردزمانعدم ماهيت وظيفه می تواند . ماهيت وظيفه می تواند به روش مختلف ديگری گسترش يابد

سرپرستان می توانند در . طرحی کار می کند که از چگونگی وابستگی آن به سيستم کلی يا به کار شرکت آگاهی کمی دارد

 .تاکيد بيشتری را روی اين وابستگی ها داشته باشند وظيفهجهت گسترش ماهيت 

                                                            
٩ Batch 
١٠ Online 
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       مثالی از اين مورد کار با . شناسايی از کار می باشدعنصر ديگر ماهيت وظيفه تمام کردن قطعه ای کامل و قابل 

اگر بشود . استفاده کنندگان جهت تعريف تغييرات مورد نياز، اصالح برنامه، آزمايش و سپس پياده سازی تغييرات می باشد

 .ابدبه جای فقط قسمتهايی از يک کار کل آن را به برنامه نويسان نگهداری داد ماهيت وظيفه افزايش می ي

بنابراين  و بودنددر چند تا از سازمانهای مورد تحقيق، برنامه نويسان نگهداری به طور کلی از استفاده کنندگان سيستم جدا 

       اين کار . اهميت وظيفه به برنامه نويسان القاء نمی شود اوضاعیدر چنين . افتادمی گروه اتفاق  ٢تعامل کمتری بين 

می کنند، را نگهداری  آنها استفاده کنندگان برای تعارف هديه به برنامه نويسانی که سيستمهایمی تواند با درخواست از 

 .يا با انتقال افراد نگهداری به حوزه استفاده کنندگان بهبود يابد آنها تاکيد بر اهميت کار

اين به خاطر اين . است که برای مشاغل نگهداری اغلب به صورت پايين برآورد می شود استقاللعد درونی ديگر شغل ُب

   نيست که سرپرستان به برنامه نويسان نگهداری آزادی عمل نمی دهند بلکه به خاطر روشها و سياستهايی است که 

آنان سيستمهايی را نگهداری می کنند که اغلب دارای محدوديتهايی هستند از قبيل . انعطاف پذيری کمی را ايجاب می کنند

يا اين که تغييرات برای جور  و تکنيکهای ساخته يافته به دليل اين که سيستم اوليه ساخت نايافته استعدم توانايی استفاده از 

يکی از . دناين چنين محدوديتهايی از استقالل برنامه نويس می کاه. دنبودن با کد اوليه بايد به زبان اسمبلی نوشته شو

ست از تشويق به هدف گذاری مشارکتی و سپس ا اد کنند عبارتکه سرپرستان می توانند با آن استقالل را زيرا راههايی 

 .ندهست اهداف الزم آنعدم سرپرستی خيلی مستقيم بر برنامه نويسان در انجام فعاليتهايی که برای نيل به 

اين عامل . نگهداری موافقت با برنامه را به عنوان مهمترين عامل ارزيابی برای ترفيع خود دانسته اند کارکناندر مطالعه، 

مديريت پروژه فراهم می کنند، که تاکيد خوبی را برای شرکتهايی که سيستمهای . همچنين بازخور از شغل را مثال می زند

 ، بازخور از شغل را افزايش استرجه دوم برای سرپرستان می کنند اطالعات در درجه اول برای برنامه نويسان و در د

برخی از شرکتها با تهيه گزارشات برای اعضای تيم چند روز قبل از اين که سرپرستان آنان را دريافت کنند قدمی . می دهند

 .فراتر می روند

هتر تطبيق دادن مشاغل با انواع می تواند نياز به ب بررسی تشخيصی شغلروش چگونه  اين بحث و مثالها نشان می دهند که

با تجزيه و تحليل فعاليتها و کارکنان، افراد می توانند با وظايف بر حسب . آشکار کندرا افرادی که آنها را انجام می دهند 

 .يک انطباق درست به انگيزشی باالتر و بهره وری بيشتر منجر می شود. به رشد تطبيق داده شوند خود نيازهای

 

 يستم فنی اجتماعیروش س ۳.۳.۲

STS  جديد در مشاغل اداری که با يک سيستم " که به ويژه برای معرفی تکنولوژی، مثالاست روش ديگر طراحی شغل

تماعی و انسانی شغل به همان خوبی جوانب فنی آن سر و کار با جوانب اج STS. اطالعاتی تغيير می کنند، مناسب است

سيستمهای کاری به منظور انجام موثر کار و در همان زمان تدارک مشاغلی که ست از طراحی ا عبارتآن  داشته و هدف

 تجزيه و تحليل فنی اجتماعی. راجب اين که چگونه کار خود را انجام می دهند داشته باشندرا کارکنان حرف بيشتری  هادر آن
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يف شدن دوباره دارند بيشترين شده و مشاغل در گروه نياز به تعرتوجه در مواردی که به مسايل خاص يک گروه کاری 

 .و در طراحی مجدد يک شغل منحصر به فرد مورد مالحظه قرار نمی گيرد داشتهکاربرد را 

در مرکز وی را زمانی که  ١١رتيلوجيمز برای نشان دادن اين روش با ذکر مثال به منظور طراحی مجدد مشاغل، کار 

کار در اين زمينه در دانشگاهها و شرکتهای متعدد . بود در نظر بگيريد دانشگاه کاليفرنيای لس آنجلس ١٢کيفيت زندگی کاری

تيلور بين يک . در حال پديدار شدن است ارايه می کندکه از آنچه را کار تيلور ايده خوبی . جهان درحال پيشرفت استدر 

کامپيوتر با خوراندن کار به در اولی . سيستم خودکار کامپيوتری و يک سيستم ياری گرفته از کامپيوتر فرق قايل می شود

و هر زمان  کردهدر مجموعه ياری گرفته از کامپيوتر، کارکنان سرعت کار را تنظيم . تنظيم می کندسرعت کار را کارکنان 

گرفته از  ياریبه يک سيستم  STSتا از طريق تيلور می کوشد . نمايندشته باشند از آن استفاده می که به کامپيوتر نياز دا

 .برسد کامپيوتر

انجام شده و  STSبه وسيله تيمی از کارکنان گروه کاری تحت هدايت يک مشاور " معموال STSدر کار تيلور، کار طراحی 

همچنين برخی از کارکنان از  .به طور موفقيت آميزی هم در محيط يقه آبی ها و هم در محيط يقه سفيدها پياده شده است

 :به طراحی شغل را طی مراحل زير سفارش می کند رويکردتيلور . کامپيوتر استفاده کرده و برخی ديگر اين کار را نکردند

. آغاز می گردد چه توليد می کند" گروه دقيقا و اين کهبا بازبينی هدف گروه کاری  STS :بررسی اجمالی گروه کاری •

   ، ورودی هايی را که دريافت )استدر چه نقاطی به گروه های کاری ديگر وابسته (ای گروه را اين ارزيابی مرزه

ضوابط گزارش گيری و گزارش دهی  را و در گروه کارکنانکه توليد می کند، را ) محصوالتی(می کند، محصولی 

 .آنان را معين می کند

در اولين بخش از اين مرحله، فرآيند کار گروه به تغييراتی تجزيه می شود که در محصول، همچنان که از : ناليز فنیآ •

تبديل می شود، ) توليد شده ارسال سفارش" مثال(ول تمام شده به محص) مشتریاز سفارش دريافت " مثال(ماده خام 

ی می باشد، تغيير ديگر ذخيره آن سفارش در تغييری در اين مثال خاص دريافت سفارش کامل مشتر. ايجاد می گردند

درخواست مربوط به اعتبار مشتری و ) يا عدم تصويب(ست از تصويب ا مربوطه است، همچنين ديگری عبارت پرونده

که را ) انحرافات کليدی( فنی فرآيند و مغايرتهای بزرگ های در بخش دوم از اين مرحله، تيم طراحی نيازمندی. غيره

که به  می باشندند زيرا جوانبی از فرآيند هست مغايرتهای کليدی بسيار مهم. اتفاق می افتند معين می کند در حين فرآيند

به طور . منظور حصول اطمينان از سطوح مطلوب کيفيت، کميت و هزينه توليد بايد به يک يا چند روش کنترل گردند

      ورت بعضی از داده های ضروری از قلم مشتری به طور ناقصی پر شده باشد در آن صيک اگر سفارش  ،لامث

 نتايج تجزيه ها در فرآيند فنیبه هر حال، . يک مغايرت کليدی است که کسی بايد به آن رسيدگی کند اين. می افتند

 .مغايرتهای لحاظ شده نيستند "صرفا

به . کنترل می شودرت هر مغايچگونه  در حال حاضردر اين مرحله، تيم طراحی تعيين می کند که  :نترل مغايرتک •

 تيم همچنين می بايست پيدا می کند؟  مشتری را  ناقص   مربوط به سفارش  داده های از قلم افتاده  چه کسی ،لامثطور 
                                                            
١١ James Taylor 
١٢ Center for the Quality of Working Life 
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. اهداف آلترناتيو مربوط به رسيدگی به اين مغايرتها را برای استفاده آتی در حين فاز طراحی مجدد شغل مشخص سازد

سرپرستان " در اثنای اين مرحله، تيم در می يابد که مغايرتها در جايی که سرچشمه می گيرند کنترل نمی شوند و غالبا

فرودست به منظور رسيدگی به مشکل و يا با همکاری با ديگر  يا با نظارت بر يک(مسوول کنترل آنها می باشند 

امر رسيدگی گروه کاری به مغايرتهای کليدی  درحذف نياز به سرپرستان در دخالت  STSيکی از اهداف ). سرپرستان

 .است

      سيستم اجتماعی به تعامالت کاری بين افراد توجه کرده و يک سيستم دوستی در سازمان : ناليز سيستم اجتماعیآ •

در حال " فرآيند فنی در تحت شرايط دايماتا نمی باشد بلکه هماهنگی مورد نياز در فرآيندی است که باعث می شود 

. در فرآيند کاری مورد مطالعه می باشد ارزيابی نقش هر کارمند ،اولين بخش اين مرحله. کار کند یواقعبه طور تغيير 

به مغايرتهای  یگروه کاری ديگر" ند زيرا غالباهست در اينجا مهم ندمرزهای فرآيند که در اولين مرحله مشخص شد

گروه با يکديگر همکاری می کنند يک وابستگی مهم  ٢چگونه اين . اتفاق افتاده در يک گروه کاری رسيدگی می کند

اين گروه کاری به  های دومين بخش اين مرحله، ارزيابی وابستگی. ی بايست مشخص شوداجتماعی است که م

محصول نهايی گروه، ). برای دريافت اطالعات مورد نياز و تهيه اطالعات برای ديگران(گروههای کاری ديگر است 

ديگر، مثل دپارتمان ورودی دپارتمانهای که تصويب پرداخت صورتحساب يک توليد کننده، ممکن است  لامثبه طور 

از خود  تاسومين بخش اين مرحله می جويد . حسابداری که پرداخت صورتحساب در آنجا صورت می گيرد، باشد

فرآيندی که بر روی کاغذ زيبا به نظر می رسد . چه احساسی در باره مشاغل فعلی خود دارندکه کارکنان کشف کند 

دارند، تجزيه يا تکرار غيرضروری کار و ممکن است به اقتضای جداسازی فيزيکی افرادی که اغلب نياز به ارتباط 

 .پرزحمت شود" غيره واقعا

می توانند به منظور آنگاه  ندتماعی فرآيند کار تفکيک شدهنگامی که عناصر جوانب فنی و اج :راحی فنی اجتماعیط •

ست از دادن اجازه به کارکنان گروه ا هدف عبارت. حفظ کنترل مغايرتهای در يک گروه به روش جديدی ترکيب شوند

برای نمونه، يک مغايرت کليدی ممکن ظرفيت کاری . به منظور تعيين اين که چگونه کنترل مغايرت را اعمال کنند

اگر به کارکنان اختيار ). برای انجام دادن داردرا و روز بعد کار کمی  هروزی شخصی در کار غرق شد( استتعادل نام

نه اين  گرددداده شود تا کار خود را در بين گروه برنامه ريزی کنند ظرفيت کاری می تواند به توسط خود آنها تعديل 

رل مغايرت در نزديکترين نقطه ممکن به فرآيند و با درگيری هدف قرار دادن کنت. شودکه به وسيله سرپرست تعيين 

، وی درگير انتقال دادن کار از يک شخص به سرپرست بايستمی کنترل مغايرت ن. کمترين تعداد افراد ممکن می باشد

 .ضروری باشد" مطلقااين کار سپس به سرپرست ديگر و آنگاه به يک فرودست در گروه ديگر شود مگر اين که 

به طوری بارز، اکنون . دنبه انتقال تصميم گيری به سطوح پايين تر در يک سازمان منتج می شو" غالبا STSعات مطال

ل شکک ميتصميم می گيرند که چگونه به نها و آ اعضای گروه و نه سرپرست کار را در بين خود برنامه ريزی می کنند

پس شغل سرپرست به درگير بودن با تعليم بيشتر، . اين که آن را به سرپرست خود محول کنند به جایرسيدگی کنند 

سرپرستانی که به به هر حال، . حل کمتر مسايل در فرآيند کار گروه تغيير می يابدو  هماهنگی بيشتر با ديگر سرپرستان

 .فرودستان خود اعتماد ندارند ايجاد اين تغيير را مشکل می دانند
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و کاری که انجام می دهند  خود بر روی سرعت کاررا ه مشاغل دوباره طراحی شده آن است که کارکنان کنترل بيشتری فايد

د زيرا مغايرتهای کليدی به طور موثرتری نبهتر می شو" کيفيت و هزينه توليدات و خدمات مستقيما" معموال ،نخست. دارند

در فرصتهای شغلی آن چند شغل از مشاغل گروه را انجام دهند که  تاند ، کارکنان گروه ياد می گيردوم. دگردنکنترل می 

چيزی که بيشتر يعنی تنظيم مجدد به افزايش تعامل بين افراد منجرمی شود " ضمنا. آنان می گشايدروی جديدی را به 

       بر طبق اين منوال، شرکتهايی که مشاغل را با اين روش طراحی مجدد کرده اند گزارش . خواهند ان آن را میکنکار

 .دنو غيبت کاهش و کيفيت تالش کارکنان و بنابراين بهره وری آنان افزايش می ياب کارکنانمی دهند که تغييرات 

بايد به  اجرايیاول از همه، مديريت . کر داردچندين تذ تالش طراحی مجدد شغليک موفقيت يلور برای افزايش احتمال ت

و امکان تغييرات را در وابستگی های گزارش گيری و گزارش دهی سازمانی،  کردهپشتيبانی  STSطور فعالی از آناليز 

ران به ويژه مدي مرتبط با ديگر کارکنان در سازماناين پشتيبانی بايد  ،به قول تيلور. سطوح اختيار و تصميم گيری درک کند

 .ميانی و عملياتی باشد

. را از دست دهد خود کسی از آنها شغلدر آينده  تاباعث نخواهد شد  STSاطمينان داده شود که پروژه بايد ، به کارکنان دوم

STS ر موفقی مورد استفاده قرار گرفته است ايپروژه مشارکت می کنند به طور بس در زمانی که کارکنان تمام سطوح در

 .را پرزحمت کند مشارکت نخواهند کرد آنها غلدر پروژه ای که ممکن است مشا کارکنانزيرا 

سال  ٢٠ طول که دراست روش شناسی  STS. طرحريزی کند STS، مديريت بايد برای پی آمدهای يک پروژه موفق سوم

" شکستها معموال. است بهره وری و کيفيت زندگی کاری را افزايش داده گشتهگذشته مورد استفاده بوده و هر کجا که موفق 

بنابراين مديريت ورای اولين پروژه موفقيت آميز، . دننتايج بی ميلی و مخالفت مديريت به ايجاد تغييرات توصيه شده می باش

به قول تيلور، اگر مديريت ورای . نيازمند به طرحريزی است ،سازمانیبزرگتر با جايگزين ساختن آن در بطن يک تغيير 

به صورت يک چيز جالب و بامزه " اولين پروژه طرحريزی نکند آن پروژه به جای آن که مدلی موفق برای تغيير باشد غالبا

 .نظر ديگر کارکنان ظاهر می شوددر 

 .در کردنمنشی چه کا ۵با ذکر مثال، توجه کنيد که  STSبرای توضيح کاربرد 

 

 منشی ۵: مثال موردی ۴.۳.۲

استاد رفتار سازمانی در مدرسه بازرگانی منچستر در منچستر انگليس ) ١٩٨٣a(منشی ها، مامفورد شغل در طراحی 

واژه پرداز جديد به  ٢منشی در يک شرکت شيميايی بريتانيايی مشاغل خود را بعد از اين که  ۵توصيف می کند که چگونه 

را به نام شراکتی يک روش شناسی طراحی شغل  )١٩٨٣b( مامفورد. گروه معرفی شده بود دوباره طراحی کردند

ETHICS ک به به وجود آورد و آن را در اين شرکت شيميايی به کار برد جايی که با گرفتن دقايقی از وقت جلسات و کم

 .و رسيدن به راه حلی که مطلوب همگان است نقش تسهيل کننده گروه را ايفاء می کرد منشی ها برای آناليز مشکل
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گرفت يعنی در زمانی که واژه پردازی چيز جديدی بود و شرکتها نمی دانستند  انجام ١٩٧٠ماهه در اواخر دهه  ۶اين پروژه 

و با ديدن مراکز موجود واژه پردازی و  ETHICSبه دنبال روش . که چه ساختار سازمانی به بهترين وجه کار خواهد کرد

 .ارزيابی تعدادی از کارکنان، منشی ها به يکی از غيرمعمولترين تشکيالت واژه پردازی آن زمان رسيدند

سه منشی ). نه اين که يک منشی اپراتور تمام وقت واژه پردازی شود(آنها تصميم گرفتند که واژه پردازها را اشتراکی کنند 

     و بدين ترتيب متخصص بر روی ماشين صرف می کردند در هفته نصف روز را  ۴منشی ديگر  ٢و نصف روز  ٢

را بر روی ماشين انجام می داد اگر چه وقتی کار بزرگی می رسيد می شد  هر منشی فقط کار خود .واژه پردازی می شدند

ند و هر منشی وقتی که بر روی واژه پرداز هم کار فوری ديگران را انجام می داد منشیدو . در زمان صرفه جويی کردکه 

 .کار کند وی بود مسوول درخواست از ديگری بود تا برای مدير

که بهترين ساختار  منشی ها احساس کردند. گشتتغييرات به توسط مديريت مورد قبول واقع شد و به طور موفقی نيز پياده 

 .طراحی کرده اند را برای خود

يکی آن . مامفورد اشاره می کند که طراحی شغل شراکتی نيز مشکالت مربوط به خود را داردمنشی ها، شغل در طراحی 

       خود را از دست  یاست که بعد از اين که او گروه را ترک کرد، آنها اين طور به نظر رسيدند که دارند نيروی حرکت

در سراسر سازمان پخش  آنها تجربيات الی کهدر حگر نقل مکان کردند بعضی از منشی ها به گروههای کاری دي. می دهند

ی سيستم سفارش دهی و کنترل به هر حال، مامفورد گروهی از خريداران در بخش پالستيک را به منظور طراح. ندنشد

 .همياری کرد انبار خود

و تمرينهای  قه مديريتمامفورد اشاره می کند که برای کوششهای طراحی شراکتی، غيرعادی نيست که به اقتضای عدم عال

وقتی مديری که مشوق طراحی شراکتی است منتقل می شود ممکن است هيچ کس چنين فکر . مانع ايجاد شود طراحی شغل

 اجرايیايده های نو، اين يکی نيز برای حفظ حرکت خود به تصويب و رهبری مديريت از مثل بعضی . جديدی را نپسندد

 .نياز دارد

به قول . را اداره کنند چگونه تغيير خودتا تم شراکتی آن است که افراد ياد می گيرند يکی از مهمترين منافع طراحی سيس

جايی که تغيير پيوسته است، اين منفعت می بايست به تنهايی شرکتها را به ورزيده شدن با اين روشها تشويق  مامفورد، از آن

 .کند

 

 گروههای کاری خود اداره شونده ۵.۳.۲

ژاپنی با ترکيب ايده های برگرفته از الگوهای . موضوع گروههای کاری در نقاط مختلفی از فصل مطرح شده است

 عنوان به  را   کاری خود اداره شونده  گروههای  توليدی  ديگر، برخی از کارخانجات  و روشهای STS، طراحی مديريت
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اين تجارب در توليد ممکن است به طراحی گروههای کاری . معرفی کرده اند کارگر-ايگزينی برای روابط سرپرستج

 .دنارتباط داشته باشنيز تکنولوژی  ی ازاداری در محيط

جنوب اياالت در تعدادی از گروههای کاری خود اداره شونده را در يک کارخانه کوچک توليدی ) ١٩٨٢(سيمز و منز 

در  .سطح تيمی سازماندهی شده اند ٣به  نفر می باشند ٣٢٠در حدود که خانه کارکارکنان . متحده امريکا بررسی کردند

که به طور (مديران ميانی . کار می کنند واقعدر حمايت از افرادی است که  نقش آنهاکه فوقانی مديران قرار دارند سطح 

. به صورت هماهنگ کننده و رايزن گروههای عملياتی عمل می کنند) سرپرست و تکنيسين باشندکه تا سنتی می خواستند 

گروههای خط مونتاژ مسوول وظايفی هستند که به طور . دنکاری وجود دارتيم از واحدهای نهادی  ٣٣در سطح عملياتی 

ه چگونه اين وظايف بر اساس مکالمات سيمز و منز مشاهده کردند ک. ندسنتی به توسط سرپرستان و مديران انجام می شد

 :دنبرخی از اين مشاهدات در زير آورده می شو. دنرسمی و غيررسمی گروه انجام می شو

و از يکديگر به خاطر  هدرهمديگر را در کار خود تکميل ک" اعضای تيم غالبا :گروهها پاداش داده و توبيخ می کنند •

همديگر را به خاطر اعمالی که گروه را به طور  آنهاد ولی در ضمن کارهای خاصی که انجام داده اند تشکر می کنن

در موردی، سيمز و منز گروهی را که در باره سابقه . نمايندتوبيخ و سرزنش می  اندزيان آوری تحت تاثير قرار داده 

رهبر گروه يکی يکی سابقه را برای کارمند خاطی . حضور کم يکی از اعضای خود تصميم می گرفت زير نظر گرفتند

را تغيير دهد يا با خود يا رفتار  تاکارمند موافقت کرد . غيرقابل قبول استوی برشمرد و جز به جز شرح داد که کار 

 .مل رسمی انظباطی مواجه گرددع

های  به قول سيمز و منز، گاهی اوقات واگذاری :ه و کار را برنامه ريزی می نمايندادگروهها وظايف را تخصيص د •

واگذاری وظيفه . بر مبنای ساعتی، روزانه و يا هفتگی تغيير می يابندآنها در مواقع ديگر، . هستنددايمی " کار ضرورتا

 .گروه مهم است به طوری که بر سر تخصيص کار با يکديگر بحث می کنند برای بعضی از اعضای

زمانی که سيمز و منز آنها را مطالعه می کردند تقاضای کمی . ندهست در مجموع، گروهها مسوول برنامه ريزی توليد

توليد و ساعات کاری  تاگروهها به جای کاستن از نيروی کار تصميم گرفتند . برای توليدات کارخانه وجود داشت

   اين امر منجر به . های اساسی اختصاص دهند و زمان را به تغييرات و بازسازی دادهغيرضروری را کاهش 

    انعطاف پذيری کمتری در برنامه ريزی شد ولی تصميمات ساعت به ساعت و روز به روز گروه مقدار قابل 

 .ندمالحظه ای پول به نفع شرکت پس انداز کرد

     توليد کارخانه در سطح شرکت تعيين اهداف کلی  :توليد و بازخور عملکرد را انجام می دهند فاهداجرای اتيمها  •

آنها اين اختيار را دارند . چگونه اين اهداف حاصل شوند تاتعيين می کنند هستند که گروههای محلی اين د ولی نمی گرد

نويسندگان دريافتند که گروهها هدفگذاری کنترل کيفيت و . وبت بندی کنندتوليد را در چند محدوده زمانی نهای آميزه  تا

به ی زيادی را کّم هایتيمها همچنين بازخور. نايل شوند را مطرح کردندخود  که چگونه می خواستند به اهداف اين

توليد بوده و در حقيقت، گزارشات در باره کميت، کيفيت و ايمنی . روزانه، هفتگی، ماهانه و فصلی دريافت کردندطور 

 .در اين کارخانه بازخور به کارکنان مهم بود زيرا "نمودارها در همه جا وجود داشتند"نويسندگان اشاره کردند که 
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     در مکالمات هر روزه گروه شنيده  مکرربه طور خبرهای عادی روزمره  :ندرتيمها با اخبار و رفع مشکل سر و کار دا •

کنترل ، هماهنگ کننده ای يک مساله یدر رويداد. هستندو جلسات حل مسايل همچنان عمومی ند ولی مکالمات ومی ش

هماهنگ کننده، . تيم برای مطرح کردن مساله به هم پيوستند ٢برخی از اعضای . تيم ارايه کرد ٢کيفيت را به اعضای 

 عواملدر پايان، . يق می کردو افراد را به بحث تشو هکه در نظام سنتی يک سرپرست است، در جلسه حضور داشت

 .ليت حل آن را به عهده گرفتندوو اعضای گروه مسو همتعددی به عنوان علل احتمالی مساله کنترل کيفيت شناسايی شد

خودشان به مساله " تيم وجود داشته باشد، تيمها معموال ٢وقتی مشکلی بين  :تيمها با مسايل ارتباطات سر و کار دارند •

را به منظور افزايش درک کامل موضوع مورد نظر برای مدت  هاگاهی اوقات، آنان اعضای تيم. رسيدگی می کنند

 .کوتاهی معاوضه می نمايند

در باره ارزيابی حقوق و سيمز و منز مکالمه ای را  :گروهها خود را ارزيابی کرده و عضويت خود را انتخاب می کنند •

بر حسب نمايشی از  تاخواستند  به هر حال شنيدند که کارکنان از اعضای تيم ديگر می ولی مزايا مشاهده نکردند

به کارکنان به . می باشند‘ پرداخت بر اساس دانش’در کارخانه بر مبنای معيار دستمزدها . آنها را ارزيابی کنند عملکرد

 فرديک . می شود هستند حقوق پرداختآن  قادر به انجامکه  لحظه انجام می دهند برای آنچه آندر  کهجای برای آنچه 

در اينجا نمايش  زيرا کندتيم مختلف رقابت  ٢برای اين که واجد شرايط افزايش پرداخت شود بايد در همه وظايف 

اين روش پرداخت انعطاف پذير  ،سال طول کشيده و به قول نويسندگان ٢پيشرفت به طور بارزی . عملکردها مهم است

 .و قدردانی غيرعادی از تالش ديگران را تقويت می کند هدارا در بين کارکنان افزايش د

تيمها  ،اشاره شد" وقتی که توليد کاهش يافت، همان طوری که قبال. تيمها در ضمن عضويت خود را نيز تعيين می کنند

به منظور انجام کار تعميرات و نظافت به تيم می بايست  آنها از اعضای تصميم بگيرند که کداميکتا مجبور بودند 

ولی آن فرد اعتراض  خواهد رفتارشديت کم اعضای گروه ابتدا حدس زدند که فردی با . موقت بازسازی گسيل شود

 .شدندکار ن آانجام دهند داوطلب و کار حرفه ای  کردهدر بيرون کار به طوری که افراد ديگر که می خواستند  نمود

سيمز و منز تحت تاثير اين موضوع قرار گرفتند که چقدر خوب تيمها با مسايل مشکلتری که روبرو شدند برخورد کردند 

هميشه آرامش و همکاری نه تنها در تيمها ). توبيخ عضوی از تيم، کاهش اندازه تيم و رفع مسايل با کمک تيمهای ديگر(

انگيزش و تعهد کارکنان را بيشتر آنها ولی روی هم رفته  اشتدوجود هم  یو پريشانگی آشفتبعضی وقتها  بلکه هوجود نداشت

 .از آنچه که در هر جای ديگر مشاهده کرده بودند دريافتند

جديد به وقوع بپيوندند و سيستمهای هم می توانند در ادارات " احتماال مقايسه به واسطه طراحی مجدد شغل منافع قابل

مشاغل معنی دارتر و کاملتر به طور خودکار رخداد پروژه های . د در به دست آوردن آنها کمک کننداطالعاتی می توانن

د مغايرت نو توجه بيشتر به جوانب انسانی کار می توان نيستند ولی طراحی خوب مجدد شغلاطالعاتی جديد سيستمهای 

 .آورندمثبتی را به وجود 
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 کاری جديد ايجاد محيط  ٢.۴

. ند مطرح کرده اندهست مهم ی اطالعاتیعد انسانی سيستمهارا که در اداره ُب یين ايده، سياست و گرايشدگذشته چن قسمتهای

پيشرونده را برای " در طول زمان محدود خواهد شد مگر اين که سازمان يک برنامه دايمااثر آنها ، به هر حال "منحصرا

که در آن از تکنولوژی هم اد شده زير در ايجاد يک محيط جديد کاری برنامه پيشنه. پياده کندکاری جديد خلق يک محيط 

پيشرونده است که نه فقط به بهبودهای " يک برنامه دايما اينتوجه کنيد که . می شود مورد توجه قرار می گيرد استفاده

 .سطحی بلکه به بهبودهای عمده و قابل توجه ای هم منجر می شود

آن می تواند در اندازه گيری طرز تلقی های فعلی  يا هر چيز شبيه به JDS :بسنجيد طرز تلقی های فعلی کارکنان را •

اين مطالعه طرز تلقی، محيط کاری امروز را به عنوان هنجار . کارکنان نسبت به مشاغل خود مورد استفاده قرار گيرد

. ح اين هنجار نيستند دست بگذاردمورد استفاده قرار داده و می تواند به هر ناحيه ای که در آن طرز تلقی ها در سط

 .اندازه گرفته می شودنيز حتی مهمتر از آن خط مبنايی را تهيه می کند که از طريق آن پيشرفت آتی 

هر کسی که مسوول برنامه معرفی تکنولوژی جديد به : گزينه های مربوط به استفاده از تکنولوژی را مشخص کنيد •

گزينه ها می بايست به  .تهيه نمايدنيز اختياری استفاده از آن تکنولوژی را  سازمان است می بايست ليستی از راههای

البته . ارتباط دهند به مشاغل خود تا به سادگی چنين موارد استفاده را دادهروشی توصيف شوند که به کارکنان اجازه 

ای شرکت مثل پروتکل های برای جلوگيری از ازدياد سيستمهای سازگار، اين گزينه ها می بايست شامل استاندارده

 .نيز باشند ارتباطات استاندارد، تعاريف داده های استاندارد و استانداردهای مستندسازی

همان طرز تلقی . ژاپنی ها ارزش تاکيد بر کيفيت توليدات را به معرض نمايش گذاشته اند: بر کيفيت توليدات تاکيد کنيد •

مفهوم گروههای حلقه کيفيت برای حمله به مسايل کيفيت . عاتی پرورانددر ارتباط با سيستمهای اطالمی بايست را نيز 

مطلوب به نظر می رسد و حلقه های کيفيت در داده پردازی می بايست از دپارتمانهای استفاده کننده در زمينه اين که 

 .يافت کنندد بازخور درنسيستمهای کاربردی دپارتمان تا چه حد نيازهای استفاده کننده را برآورده می ساز

تکنولوژی جديد که کارکنان می بايست هم در رابطه با کيفيت توليدات و هم در رابطه با آنچه : کارکنان را تعليم دهيد •

اين تعليم می بايست موارد استفاده اختياری از تکنولوژی را . انجام دهد تعليم ببينند آنان مشاغل برایمی تواند در انجام 

 .کند ند توصيفهست که در دسترس

در . دنمهم است که اهداف و مقاصد سازمان به هماهنگی با اهداف و مقاصد کارکنان در آورده شو: کنيد اهداف را تنظيم •

و از کارکنان انتظار می رود که اهداف شخصی  کردهمديريت اهداف سازمان را تعيين " ، غالبایمحيط کاری امروز

کاری، اين هدفگذاری بيشتر از جديد گمان می کنيم که در محيط . ب شوندتا با اهداف سازمان متناس نمودهخود را تعديل 

 .يک گفتگوی راستين خواهد شد

 هرز تلقی فعلی، گزينه های مربوط باهداف، مسايل ط(با احتساب تمامی اين عوامل : مشاغل را دوباره طراحی کنيد •

که در گروههای کوچک دوستانه  می تواند به توسط خود کارکنانی طراحی مجدد شغل) تکنولوژی و غيرهاستفاده از 

از طريق آنها دوباره ساخت مشاغل می توانند برای نشان دادن راههای مختلفی که " احتماال. می کنند اداره شود کار

 طراحی مجدد فعاليتهای. نياز خواهد شد کمک خارجی  مذاکرات به جلسات شکايت به   يابند و برای جلوگيری از تبديل
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 هاز کداميک از گزينه های مربوط به استفاده از تکنولوژی کامپيوتر بهره برداری شد تامی بايست تصميم بگيرند  شغل

 .و چگونه مورد استفاده قرار گيرد

يا هر چيز شبيه به آن می توان ميزان پيشرفت را به  JDS، با استفاده از دوباره: اندازه بگيريد) يا عدم آن را(پيشرفت  •

مديريت برای گفتن اين که آيا پيشرفت در حال . اصالح شده کارکنان اندازه گرفت" سمت هدف طرز تلقی های عمدتا

 به دليل ضرورت جهان را" نمی تواند بر درک مستقيم و شهود خود تکيه کند زيرا مديران تقريبا خيرست يا اايجاد شدن 

ی از چگونگی احساس راهی را برای رسيدن به يک اندازه کّم JDS. به طور متفاوت تری از کارکنان می بينند

طرز تلقی های کارکنان آنگاه صحيحی اجرا گردد طور به  JDSاگر . کارکنان نسبت به مشاغل خود به وجود می آورد

 .دنمعتبر و صحيحی اندازه گرفته شوصورت د به نمی توان

يک بار تکرار مراحل گذشته می بايست بهبودی افزايشی در روحيه و عملکرد کارکنان به همراه : را تکرار کنيدفرآيند  •

    کاری قابل توجه، به هر حال به جديد حرکت به سمت يک محيط . استفاده بهبود يافته از تکنولوژی را نتيجه دهد

ان نمی دانند که وضعيت کنکارفرمايان و کاراز آن جايی که . نياز دارد هدوره های تکراری با پيشرفتهايی در هر دور

 .محيط کاری ضروری به نظر می رسداز تصاعدی  یداشتن پااليش" می بايست باشد بنابراين احتماال ايده آل چه

ای آن درگير برنامه ای است بر بلکه کاری مورد کپی کردن از ژاپنی ها و يا روش ساده و سريعی نيستجديد ايجاد محيط 

رار سپس تک(اندازه گيری طرز تلقی های جديد  و اندازه گيری طرز تلقی ها، طرحريزی تغييرات، پياده سازی تغييرات

 .را که ايده های فوق را به کار برده است در نظر بگيريد ١٣مونسانتو شرکت ،به عنوان مثال). فرآيند

 

 شرکت مونسانتو: مثال موردی ۱.۴.۲

توليد کننده ای پيشرو در زمينه محصوالت نساجی، شيميايی،  لوييس ميسوریسنت نسانتو با دفتر مرکزی در وشرکت م

غيرعادی برای اتوماسيون اداری دفتر مرکزی " مونسانتو از يک روش نسبتا. پالستيک، رزين و کشاورزی می باشد

 .شرکت استفاده کرده است

در جهت  تااولين کوشش ايجاد دپارتمان داده پردازی بود . آغاز نشد خاص سيون اداری با يک شروع خوب وبرنامه اتوما

تهای متعارفی که می توانستند خودکار شوند مطالعه سيستمی برجسته ای را از رويه ها و وظايف تالش برای شناسايی فعالي

به اين  تابعد از چند ماه تالش شديد در طول اين مسير، مديريت تصميم گرفت . گروهی از کارکنان اداری انجام دهد یادار

 .در ادارات انجام می شد چنان چنگی نمی زدکه تالشها خاتمه دهد زيرا به نظر رسيد که آناليز انجام شده به آنچه 

در آن افراد و گروههای کارکنان اداری مالحظه کردند که چگونه  روی آورد که رکتیاشمبنابراين شرکت به يک برنامه 

برای اين پروژه، از واحدهای سازمانی که . مورد استفاده قرار می گيرد آنها بهبود بخشيدن به مشاغلتکنولوژی جديد برای 

 ها ن در هر بخش سرمجریهمچني. استفاده شد  به توسعه روشها و محيط کاری از خود نشان دادندنسبت  بيشتری را  عالقه 

                                                            
١٣ Monsanto Co., 800 N. Lindbergh Blvd., St. Louis, MO 63167. 
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اين افراد بيشتر ). بودندهم مشاغل خود، حاميان قوی سيستمهای جديد منظم عالقمندانی که ضمن انجام (ا مشخص کردند ر

مراحل جزيی تر هر فاز و برخی از تجارب  که فاز اصلی بود ٣فوق شامل مشارکتی برنامه . ديگران تعليم ديدند از

 :زير بيان می گردند درمونسانتو در اجرای آنها 

اولين فاز برنامه با هدف بهبود محيط کاری و حصول : )بازبينی و افزايش محيط فيزيکی محل کار( طراحی محل کار •

يک شرکت مشاوره . حل دفاتر و محلهای کار بودماطمينان از انعطاف پذيری برای تغييرات آينده، طراحی مجدد طرح 

سپس مديران . نمودندخارجی نيز در اين فاز کمک کرد و تمامی اعضای کادر در طراحی محلهای کار خود مشارکت 

 .خود شرکت جستند دپارتماندر طراحی طرح 

 وعه ای نيز از طرحهایمجم. مديريت استفاده از طرح دفتر باز با تفکيک کننده های قابل حرکت فضا را پسنديد

کارکنان می توانستند محلهای کار خود . برای اثاثيه دفتر، کابينتهای پرونده، کابينهای مخزن و غيره تهيه شد استاندارد

سال گذشته،  ١۵برای بيش از . دنبرآورده شو آنها ری مونتاژ کنند که نيازهای خاصرا از روی اين طرحها طو

شرکت . جور شود ترويج کند یخوببه ک سبک مديريت باز را که با طرح دفتر باز يتا مونسانتو تالش کرده است 

با اهداف واحدهای  خود رکنان را به هماهنگ سازی اهدافمفاهيم مديريت بر مبنای هدف را به کار می برد تا کا

 .دنتشويق ک آنهاسازمانی 

برای پرداخت هزينه های تغيير  می بايستدر انجام اين طراحی محل دفاتر و محلهای کار، پس اندازهای کافی هزينه 

، شرکت احساس می کند کارکناندر بازبينی نتايج افزايش بهره وری و کاهش تغييرات . در يک زمان معقول مهيا بودند

 .که اولين فاز کارسازی خود را داشته است

دومين فاز برنامه اتوماسيون اداری مونسانتو بر : )ارزيابی ساختار و محتوای شغل قبل از طراحی مجدد( راثربخشی کا •

ز و روالت. مونسانتو برای اجرای اين فرآيند از کمک شرکت مشاوره روی دبليو. روی اثربخشی کار متمرکز شد

والترز برای اندازه گيری ادراکات کارکنان در باره طراحی مشاغل خاص . استفاده کرد رسیه نيوجاوهدر ما ١۴شرکاء

، JDSبه عنوان اولين مرحله، گروهی از مديران دفتر مرکزی در زمينه استفاده از . استفاده کرد JDSخود از 

. روز تعليم ديدند ٣ به مدتچگونگی کشف نواحی مزاحم در طرحهای شغلی و چگونگی ايجاد و پياده سازی راه حلها 

با  را JDSهر فرد در آن بخش يک پرسشنامه . سپس يکی از بخشهای کارکنان اداری برای مطالعه مقدماتی انتخاب شد

در مقياسی از " روان بودن و کارايی جريان کار را در شغل خود چگونه ارزيابی می کنيد؟"پاسخ به سواالتی از قبيل 

 .می خواستندبيشتری را ی توضيحات لی برای شرح اين پاسخهای کّمسواالت تکمي. کرد تکميل ٧تا  ١

) نفر از بيرون دپارتمان يکنفر که فعاليتهای مختلف درون وظيفه را ارايه می دادند به همراه  ۴(نفر  ۵سپس تيمی از 

پردازی در تيم هست نفر هم از داده  يکوجود داشته باشد، نيز وقتی امکان استفاده از تکنولوژی کامپيوتر . تشکيل شد

که به  معياررا بازبينی و آنها را با امتيازات  JDSتيم با کمک مشاور امتيازات . که به عنوان مشاور ايفای نقش می کند

 مرحله. نداين مقايسه ها به برخی از نواحی مشکالت ممکن اشاره داشت. نمودمقايسه   تهيه شده بود JDSتوسط موجدان 

                                                            
١۴ Roy W. Walters and Associates Inc., Whitney Industrial Park, Whitney Road, Mahwah, NJ 07430. 
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اين مباحثه مشکالت و مسايل جريان کار را که . بعدی بازبينی اين يافته ها به همراه آن بخش به صورت يک کل بود

JDS کشف نکرده بود ظاهر ساخت. 

بخش اطالعات  اينآنهايی که برای (با آنها در تعامل بود فرستاد  را به دپارتمانهايی که اين بخشپرسشنامه " تيم بعدا

سواالت به منظور به دست آوردن واکنشهای در جريان کار به طور ). يا از آن اطالعات می گرفتند تهيه می کردند و

در همان زمان، عضوی از تيم که از بيرون دپارتمان آمده . ندعام و نقاط ضعف مورد شک به طور خاص طراحی شد

ار به همراه مشکالت مورد شک به جريانهای ک" نهايتا. بود مصاحبه های شخصی با بعضی از اعضای تيم انجام داد

 .چه دارد اتفاق می افتد" که واقعا شودعين متا فقط  ندصورت نمودار جريان کار در آمد

بنابراين جلساتی ديگر با شرکت تمام کارکنان بخش . در اين زمان، نواحی مشکل به درون کانونی واضح در می آمدند

همراه با مسايل خوب شناخته . ندراه حلهای ممکن برگزار شد در بارهبه منظور فراتر رفتن از يافته ها و شروع بحث 

عضو تيم بود  ٣ تا ٢در نظر گرفته شده بود، مرحله بعدی مربوط به گروههای کوچکی از آنان نيز  لويتهایوشده که ا

ر بخش مورد بحث و توسط کارکنان متاثآنها هنگامی که راه حلها پديدار گشتند، . که راه حلهای مسايل را مالحظه کنند

به محض تصويب، بخش فوق . ندتوصيه های مربوط به تغييرات به مديريت ارايه گرديد نهايتدر . گفتگو قرار گرفتند

 .پياده سازی تغييرات را آغاز کرد

 ٣ تا ٢ماه در هفته  ٣به طور مشخصی تيم برای بيش از . پروژه به ميزان قابل توجه ای از ساعات کاری نياز داشت

در طول چند سال، گروههای اداری افزايش . ندتمام اين کارها متاثرکننده بودنتايج . برگزار کردساعته را  ٣ تا ٢جلسه 

به طور بارزی مشاغل  طراحی مجدد شغل. درصد کاهش يافت ٢٢درصدی در حجم کاری داشتند ولی نيروی کار  ٢٠

ی تمامی انواع معامالت مربوط به گروهی از مشتريان به بررس "مثال(را از تخصصی بودن به کامل بودن تغيير داد 

که با طراحی مجدد نواحی کاری همگام  طراحی مجدد شغل). ت کليه مشترياننوع از معامال ٢يا  يکجای بررسی فقط 

فضای باور کرد که آنان با تا مشکل است : "باره يکی از بخشها توضيح دهد در تااين اجازه را داد  سرپرستيک شد به 

 ".داشتند دارند" برابر فضايی را که قبال ٢به نظر می رسد که اکنون  .خود چه کردند

سومين فاز برنامه، تشويق کارکنان به استفاده از : )مشاغل هافزودن پشتيانی تکنولوژی ب( معرفی تکنولوژی جديد •

        کارکنان در زمينه اين که چگونهبه . طراحی شده خود بودل دوباره ژی جديد سيستمهای اداری در مشاغتکنولو

تا اين ديگر با کارکنان است که تصميم بگيرند . می توانند از واژه پردازی و داده پردازی استفاده کنند تعليم داده شد

     يکگروهی از مديران سمينار . استفاده کنند خود پيوتری به عنوان بخشی از مشاغلچگونه از اين تسهيالت کام

نتيجه اين تعليم به عنوان اولين مرحله، تصميم گروه . های جديد اتوماسيون اداری داشتند باره تکنولوژی را در روزه ای

بنابراين مونسانتو به استفاده از سيستمهای مدرن اداری با روش مشارکت . سيستم تقويم کامپيوتری بوديک به ايجاد 

 .به نحو احسن از تکنولوژی جديد کامپيوتری متمايل می شود کارکنان در طراحی مجدد مشاغل خود به منظور استفاده

و کنترل مونسانتو رسيدگی و تصحيح تراز وظيفه گروه . را در شرکت در نظر بگيريد تجربه يک گروه ،به عنوان مثال

از گروه متشکل . معامالت حسابهای پرداختنی دريافتی از دپارتمانهای حسابداری و قسمتهای متعدد شرکت می باشد

 هایصورتحساب قبل از برنامه اثربخشی کاری، دسته های. کارمندان، متخصصان، رهبر گروه و مدير گروه می باشد

 به روشی سپس رهبر گروه صورتحسابها را . ندمی شد حسابهای پرداختنی از قسمتهای مختلف شرکت به گروه تحويل داده 
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کارمندان مشاغل را تقسيم و تخصصی کرده بودند و هيچکس کل  به عالوه،. تصادفی به کارمندان رسيدگی توزيع می کرد

 .کار رسيدگی را انجام نمی داد

کردند به خاطر اين که فقط بخشی از کار می آنان احساس . بودندکارمندان گروه به خاطر چند ُبعد از مشاغل خود ناراحت 

رهبر گروه بيشتر آنها همچنين عقيده داشتند که . ارندباره وظيفه کلی گروه شناخت ند را انجام می دهند به اندازه کافی در

 .فرآيند رسيدگی را به عهده دارد بخشهای جالب و چالشی

قبل از اين که طراحی مجدد . دنتا با معنی تر شو ندطراحی شد دوبارهاز طريق برنامه اثربخشی کاری، تمامی مشاغل گروه 

طراحی شده، کارکنان دوباره در مشاغل . استفاده شد JDSل از صورت گيرد، برای شناسايی نواحی مشکل در مشاغ شغل

. فقط يک شخص آن را احراز کرده بود" رسيدگی به مقام کارمندان رسيدگی و کنترل ارتقاء داده شدند، مقامی باالتر که قبال

از فروشندگان شده و هر يک  م فرآيند رسيدگی به مجموعه ای خاصمسوول تما به طور کلیدر اين مقام جديد، کارمندان 

 .دپارتمانهای حسابداری چندين قسمت می باشندبا رابط اصلی 

و رهبر گروه  کردهاز قسمتها دسته های کاری می رسند، کارمندان رسيدگی و کنترل کار خود را انتخاب که اکنون وقتی 

به . با رابط خود تماس می گيرندمدير گروه  جای بهوقتی افراد قسمتها سواالتی دارند، . را بيش از اين توزيع نمی کند هاآن

آنان مسوول اصالح تمام خطاها و ترخيص معامالت رسيدگی شده مربوط به و کارمندان اختيار بيشتری داده شده است 

به توسط رهبر گروه انجام فقط  قبلدر که  می باشند به عالوه، هر کدام دارای چندين شغل يک بار در ماه. پرداخت هستند

 .می شد

آی بی ام  ان مسوول استفاده از کامپيوترکارمنداکنون و  گرديدطراحی شده اضافه  دوبارهپشتيبانی تکنولوژی نيز به مشاغل 

 انجاماگر فروشنده ای ارسال ناقص يک سفارش را ال، مثبه طور . برای انجام چندين بخش از کار خود هستند ٣۴سيستم 

مند پرونده ، کار٣۴با استفاده از سيستم . به فروشنده و بروزرسانی در پرونده فروشندهنامه ارسال : عمل الزم است ٢دهد، 

و سپس به کامپيوتر بزرگ  کردهبر روی کامپيوتر دپارتمان بروز آن را بزرگ آی بی ام بيرون می کشد،  را از کامپيوتر

 واژه پردازی يعنی جايی که در آنو آن را به مرکز  نوشتهنامه ای به فروشنده  ٣۴کارمند همچنين در سيستم . ی گرداندز مبا

کسی آنها را برای  اکنون هر ولی فقط يک نفر اجازه داشت که اين وظايف را انجام دهد" قبال. چاپ می شود می فرستد

 .انجام می دهد فروشندگان خود

ديگر او . بر گروه تغيير يافته استبيشتری شده اند، شغل ره اتجايی که کارمندان رسيدگی و کنترل دارای اختيار از آن

او گزارشات آماری . کمتر به مسايل گروه رسيدگی می کند به طوری که به سمت بعضی از کارهای مدير گروه رفته است

شغل مدير  به طور کلیبدين ترتيب، اين امر . کامپيوتری استمرکز و در ارتباط با افراد عملياتی  هدرماهيانه را تهيه ک

، ديدار از کارخانجات، هااو اکنون بر روی توسعه استفاده از خدمات پرداختنی  ،لامثبه طور . تغيير داده استز نيگروه را 

 .متمرکز می شودخود  و پيشرفت رويه های گروهتعليم بخشهای بايگانی 
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 فعلی خود خيلی خوشحالتر ير می گويد که کارمندان با مشاغلچگونه ساختار جديد کارکنان را تحت تاثير قرار داده است؟ مد

در ابتدا مردد آنان . هستند خود به خود و گروه دارای ديد باالتری نسبت ،دارندرا جايی که آنان اختيار بيشتری  از آن. ندهست

     تر  گرفته می شد اما با برخی ترغيبهای آرام، آنها مطمئن به توسط رهبر گروه" ند که قبالتصميماتی را بگيرتا بودند 

به آنها جايی که  از آن. خودشان مسايل را حل کنند ابتداشدن به رهبر گروه  نزديکسعی می کنند قبل از آنها حاال . ه اندشد

به منظور انجام بهتر کار خود روشهای جديد را تا در طراحی مجدد مشاغل خود کمک کرده اند، می خواهند  یشخصطور 

هت انجام يک وظيفه پيدا می کنند يا راه حل پيدا شده را می پذيرند با دانستن اين آنها يا راه جالبتری را ج. آزمايش کنندنيز 

 .است حاضرکه آن بهترين راه برای زمان 

باره اين که چه کسی چه کاری را انجام می دهد وجود  بحث کمتری در. در مجموع، ارتباط درون گروهی بهتر شده است

ارتباط بيشتری با کارکنان قسمتهای ديگر . دننگاه داشتن افراد برگزار می شودارد ولی جلسات گروهی بيشتری برای مطلع 

     کارمندان به همديگر وقتی که به درون مسايل فرو . وجود دارد و در بين گروه حل کردن مسايل خيلی بيشتر شده است

. ی مهم بودنمستقيم حسابهای پرداختبه يک سيستم  آنها ی در رفتار که در سهولت انتقالتغييريعنی می روند کمک می کنند 

ند حل کنند به جای اين که بوداعضای گروه با هم کار کردند تا مسايلی را که هنگام استفاده از سيستم جديد با آنها مواجه شده 

 ینآسابه به خاطر اين تالش هماهنگ، نقل و انتقال . ارجاع دهند خود ور خودکار به رهبر و مدير گروهآن مسايل را به ط

جايی که کارمندان به تمامی ابعاد مشاغل  از آن. ندطراحی شده منفعت ديگری را نيز تامين کرده ا دوبارهمشاغل . دانجام ش

درگير تلفن کردن  آنها برای نمونه، کار. در تمام طول روز در پشت پايانه های خود نمی نشينند ديگر ،خود رسيدگی می کنند

. معرفی تکنولوژی جديد کامپيوتر را قابل قبولتر کرده استشغلی اين تنوع . می باشد ٣۴سيستم به افراد قسمتها و استفاده از 

يک  ندبه صورت دستی انجام می شد" قبالو تطبيق پرداختها که  رازگروه برای کمک به محاسبات مربوط به ت" حتی اخيرا

دوباره، اعضای گروه با هم کار کردند تا به طور خيلی ساده اين تکنولوژی جديد را به . کامپيوتر شخصی فراهم کرده است

 .زندگی کاری خود اضافه کنند

خيلی  ندو کنترل حسابهای پرداختنی از تغييراتی که به وسيله برنامه اثربخشی کاری ايجاد شده ا راز، مدير گروه تهنتيجدر 

و گروه قادر شده تا به طور خيلی ساده با يک محيط کاری است کيفيت زندگی کاری برای کل گروه بهتر شده . ود استخشن

 .در حال تغيير منطبق شود

 

 نتيجه ٢.۵

کمتر  آن سيستمهااند و جنبه انسانی بوده سيستمهای کامپيوتری  فنیمتخصصين سيستمهای اطالعاتی هميشه شيفته قسمتهای 

. ند که يک سيستم را از طريق استفاده از آن می سازند يا در هم می شکنندهست اما اين افراد. است قرار گرفتهمورد توجه 

 پيش بينی اين که افزايش بهره وری کارکنان به در سر و کار داشتيم با ی اطالعاتیسيستمها مديريت کارکناندر اين فصل با 
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پيشرونده برای خلق " و ايجاد يک برنامه دايماخود  غلاشمر گرفتن سالمتی آنان، درگير ساختن آنها در طراحی مجدد نظ

 .کاری وابسته استجديد يک محيط 

مديريت که در جهت خلق روحيه خانوادگی در کار، القاء آهسته توجه به ژاپنی توجه به سالمتی کارکنان به توسط سبک 

فاده جديد برای است" دو روش شناسی نسبتا. يفيت و تشويق به کار تيمی به جای رقابت می کوشد ارايه شدتوليد محصول با ک

         ٢جنبه جالب اين . می باشند و روش سيستم فنی اجتماعی بررسی تشخيصی شغل روشدر طراحی مجدد مشاغل 

    مشاغل درگير و سپس در طراحی مجدد آن کارکنان را در درک بهتر مشاغل فعلی خود  آنهاروش شناسی آن است که 

طراحی  دوبارهمشاغل را با درگيری خيلی کمتر کارکنان روش شناسی های ديگر دارای متخصصانی هستند که . می سازند

 .می کنند

شتن بدون دا" احتماال هستندبه هر حال، تمامی چنين برنامه هايی که برای بهبود بخشيدن به روحيه و بهره وری کارکنان 

همان . خواهند شدکاری دارای اثر محدودی جديد پيشرونده به منظور ايجاد يک محيط " طرحی برای يک برنامه دايما

تجربه اندوزی را تشويق کنند، که ند تا وطراحی مجدد شبه نحوی مشاغل  وقتیطوری که مورد مونسانتو عنوان کرد، 

از استفاده آنان از تکنولوژی جديد " چنين بهبودهايی احتماال. خواهند دادکارکنان بهبود بخشيدن به مشاغل خود را ادامه 

 .دننتيجه می شو
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BNS-٢٠٠٠ 
Introduction to BNS-NT٣۵٢۶ ۲۰۰۰ 
BNS-۲۰۰۰ Installation, Administration, and Maintenance NT٣۵٢٧ 

CO-LAN 
NT٣۵٠٣ CO-LAN Installation and Troubleshooting 
Datakit VCS 
NT٣۵٠١ Datakit VCS Operations and Administration 
Datakit II VCS 
NS۴٠٠٧ Understanding Datakit II VCS and Applications 
NS۴٠٠٨ Application Selling of Datakit II VCS Solutions 
NT٣۵٠۵ Datakit II VCS Release ۳-Operations and Administration 
NT٣۵٠۶ Datakit II VCS Release ۳-Hardware Maintenance 
NT٣۵٠٧ Datakit II VCS Release ۳-Installation 

۱Release  to Release ۲  Training Package NT٣۵٠٨ Datakit II VCS 
NT٣۵٠٩ Datakit II VCS Release ۳-Installation and Maintenance 

Datakit II VCS Release ۳-Installation, Maintenance, Operations, and 
Administration NT٣۵١٠ 

NT٣۵١١ Datakit II VCS Release ۳-Operations, Administration, and Maintenance 
NT٣۵١٣ Datakit II VCS Release ۳ for Experienced Datakit VCS Personnel 
NT٣۵١۴ Datakit II VCS Release ۲ to Release ۳ Update Training Package 
Datakit VCS and Datakit II VCS Database Design 
NT٣۵٠۴ Datakit VCS and Datakit II VCS Database Design 
High-Speed Networking Protocols 
NT٣۵١٩ High-Speed Networking Protocols 
ISN 
NT٣۵٣٠ Information Systems Network (ISN) Installation and Maintenance 
NT٣۵٣١ Information Systems Network (ISN) Operations and Administration 
LCS٢٠٠ 

۲۰۰LCS  Communications Technology NT٣۵١۶ 
LC ۲۰۰S  Hardware Installation, Diagnostics, and Troubleshooting NT٣۵١٧ 

StarKeeper II NMS 
NT٣۵٢٠ StarKeeper II NMS Installation, Administration, and Maintenance 
NT٣۵٢١ Data Network Management via StarKeeper II NMS 
StarKeeper NMS 
NT٣۵٠٢ StarKeeper NMS Installation and Operations 
  

Economic Planning and Cost Management 
FE٠۴١٠ Using the AT&T Investment Modeling (AIM) System 
MF٠۵١٢ Economic Planning Overview 
MF٠۵٢١ Time Value of Money and Discounted Cash Flow 
MF٠۵٣١ Project Economic Analysis 
MF٠۵٣٢ Decision and Risk Analysis 
MF٠۵٣٣ Economic Analysis of Foreign Projects 
MF٠۵۴۴ Activity-Based Costing 
MF٠۵٨١ AT&T Investment Modeling (AIM) System-Tutorial 
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Engineering 
Concurrent Engineering 
MF٣٣١٩ Design for Manufacturability (DFM) Circuit Pack Technology 
MF٣۴٣۵ Concurrent Engineering (Design for ‘X’) 
MF٣۴٣٧ Boothroyd Dewhurst Design for Manufacture and Assembly 
MF٣۴۵۴ Surface Mount Attachment Design-for-Reliability Tools 
Technical Project Management 
MF٣٢٢١ Quantitative Project Planning Techniques 
MF٣٢٢٢ Technical Project Management 
MF٣٣٢٠ Effective Design Reviews 
MF٣۴٧٠ Effective Engineering Writing 
MF٣۴٧۶ Preparing and Delivering Technical Presentations 
Manufacturing Engineering 
MF٣۴۴۵ Surface Mount Technology 
MF٣۴۵١ Inspection and Quality in Surface Mount Technology 
PD٣۵٣١ Advanced Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T) 

PD٣۵٣٢ Advanced Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T) Applications and 
Interpretation 

MF٣٧٠٨ Soldering Technology 
  

۵ESS Switch 
۵ESS Switch Operations and Maintenance Functions 
۵ESS Switch Operations and Maintenance Training 

۵ESS Switch Hardware Trouble Analysis  ES۵٢٣٢  
۵ESS Switch File System Maintenance  ES۵٢٣٣  
۵ESS Switch Advanced Trouble Analysis  ES۵٢٣۴  
۵ESS Switch CCITT ۷No.  Overview  ES۵٢۴٠  
۵ESS Switch Wireless Delta Course ES۵٢۴٢  
۵ESS Switch CCITT No.۷ Maintenance  ES۵٢۴۵  
۵ESS Switch Maintenance Technician Software Release Differences ES۵٢۴۶  
۵ESS Switch Maintenance Specialist Software Release Differences ES۵٢۴٧  
۵ESS Switch Digital Exchange Business Services ES۵٢۵٠  
۵ESS Switch ISDN Maintenance  ES۵٢۵۶  
۵ESS Switch Software Release Differences  ES۵۴٢۴  
۵ESS Switch Gateway Operations  ES۵۵٠١  
۵ESS Switch System Overview ES۵۵٣٠  
۵ESS Switch Operations  ES۵۵٣١  
۵ESS Switch Maintenance  ES۵۵٣٢ 
۵ESS Switch Maintenance-Hands-On  ES۵۵٣٣ 
۵ESS Switch Translations  ES۵۵٣۴  
۵ESS Switch Analysis  ES۵۵٣۵  
۵ESS Switch OSPS Maintenance  ES۵۵٨٨ 

UC١٠٠١ C for Programmers  
UC Fundamentals of the UNIX System for Users  ١٠٧٠  
۵ESS Switch Engineering and Network Administration Training 

۵ESS Switch System Introduction  ES۵٢٣٠  

۵٠ 
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۵ESS Switch Introduction to Operations  ES۵٢٣١  
۵ESS Switch Hardware Trouble Analysis  FS۵٢٣٢  
۵ESS Switch Hardware Engineering  ES۵٢٣٨  
۵ESS Switch ODA Engineering  ES۵٢٣٩  
۵ESS Switch Network Administration and Traffic Analysis  ES۵٢۴٣  
۵ESS Switch ODD Growth  ES۵٢۴٨  
۵ESS Switch Software Update Application  ES۵٢۴٩  
۵ESS Switch System Administrator  ES۵٢۵٢  
۵ESS Switch General Software Architecture  ES۵٢۶١ 
۵ESS Switch System Overview ES۵۵٣٠  
۵ESS Switch Operations  ES۵۵٣١  
۵ESS Switch Maintenance  ES۵۵٣٢  
۵ESS Switch Maintenance-Hands-On  ES۵۵٣٣ 
۵ESS Switch Translations  ES۵۵٣۴  
۵ESS Switch Analysis  ES۵۵٣۵  

۵ESS Switch Installation Training 
۵ESS Switch Installation Technician ES۵٢٣۵ 
۵ESS Switch Installation Tester ES۵٢٣۶ 
۵ESS Switch Acceptance Tester ES۵٢٣٧ 
۵ESS Switch System Overview ES۵۵٣٠ 
۵ESS Switch Operations ES۵۵٣١ 
۵ESS Switch Maintenance ES۵۵٣٢ 
۵ESS Switch Maintenance-Hands-On ES۵۵٣٣ 
۵ESS Switch Translations ES۵۵٣۴ 
۵ESS Switch Analysis ES۵۵٣۵ 

۵ESS Switch OSPS and ACD Application Training 
۵ESS Switch International OSPS Operator Training ES۵۵٨۶ 
۵ESS Switch International OSPS Supervisory Training ES۵۵٨٧ 
۵ESS Switch OSPS Maintenance ES۵۵٨٨ 
۵ESS Switch International OSPS Force Management Training ES۵۵٨٩ 

ES۵٧۶٣ Pinnacle ACD/MIS Vectoring 
ES۵٧٧١ Pinnacle ACD/MIS Call Center Agent 
ES۵٧٧٢ Pinnacle ACD/MIS Call Center Supervisor 
ES ۵ESS Switch ACD/MIS Call Center Administration ۵٧٧٣ 

ECL/MIS Operator Administrator ES۵٧٧۴ 
۵ESS Switch Centrex/ISDN Application and Sales Training 
Technician Maintenance Training 
ES ۵ESS Switch ISDN Overview ۵٢۵۵ 

۵ESS Switch ISDN Maintenance ES۵٢۵۶ 
ISDN Terminal and Application Training 
ES ۵ESS Switch ISDN System Features, Components, and Requirements ۵٧٠١ 
ES۵٧١٠ ISDN Terminals, Feature Descriptions, and Applications 
ES۵٧٢١ ISDN Capabilities and Applications 
ES۵٧٣١ ISDN Application Design and Implementation 
ES۵٧۴١ ISDN Premises Equipment Installation and Test 
ES ISDN Premises Equipment Maintenance and Support ۵٧۴٢ 
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Sales Training 
CX۵۶٠٠ Centrex System Services and Requirements 
CX ۵ESS Switch System Features and Capabilities ۵٧٠٠ 

۵ESS Switch ISDN System Design CX۵٧٠٢ 
ACP Training 
ES۵٧٧۵ ACP System Administration 
ES ACP System Overview and Requirements ۵٧٧۶ 
۵ESS Switch Software Service Center Training 

۵ESS Switch SSC Tools and Procedures ES۵۵٧٣ 
۵ESS Switch SSC Software Architecture ES۵۵٧۴ 

۵ESS Switch Developer Training 
۵ESS Switch System Introduction ES۵٢٣٠ 
۵ESS Switch Development Introduction GT۵٢٠٠ 
۵ESS Switch Software Development Environment GT۵٢٠٢ 
۵ESS Switch Basic Lab Tools GT۵٢٠٣ 
۵ESS Switch Execution Environment System GT۵٢٠۴ 
۵ESS Switch Office-Dependent Data GT۵٢٠۵ 

PRX/A Courses 
  

General Technical Courses 
Language 
GT١٢٠٠ Technical English for Beginners 
GT١٢٠١ Writing Technical English 
Operation Support Systems 
GT٣٢٠١ Basic TSO/ISPF 
GT IS-۰۸ Course ٣٢٠٣ 
Telecommunications 
GT٢٢٠٠  Technical Telecommunications Introduction  
GT٢٢٠١  Telecommunications Introduction  
GT٢٢٠٢  Introduction Transmission  
GT٢٢٠٣  Introduction Switching  
GT٢٢٠۴  General Telecommunications Introduction  
Transmission  
GT۴٢٠١  Transmission Development I 
GT۴٢٠٢  Transmission Development II  
AT&T TELESSENTIALS Curriculum 
TC١۶٠٠ Series 
  

Global Business Programs 
GM١٠٠٠ Elements of Global Business 
GM١٠١٠ Managing a Global Business Money & Results 
GM١٠٢۵ Doing Business in Developing Countries 
GM١٠٣۵ International Business Ethics 
GM١٠۴٠ Finance in the Global Marketplace 
GM١٠۴۵ Advanced Global Finance Workshop 
GM Global Management: An Advanced Business Simulation ١٠۵٠ 

۵٢ 
 



 پيوست

GM١٠۶۵ Strategic Global Marketing and Product Management: Advanced  
Interactive Workshop 

GM١٠٧٠ Cross-Cultural Business Negotiations & Communications 
GM١٠٧۵ Intercultural Training Seminar 
GM١٠٧۵XX Doing Business In … Country Specific (XX code for specific country) 
GM١٠٧۶XX Intensive Language Program-Functional Communication Skills 
GM١٠٧٧XX Regular Language Program-Functional Communication Skills 
GM١٠٧٨XX Language Program-Introductory Communication Skills 
  

Intelligent Network 
IN١٠٠٠ AT&T Intelligent Network Overview 
Network Control Point (NCP) 
IN٢٠٠٠ Network Control Point Fundamentals 
IN٢٠٠٢ Network Control Point System Maintenance 
IN٢٠٠۶ Network Control Point Advanced System Operations and Maintenance 
IN٢٠٠٩ Network Control Point System Administration 
Network Services Complex (NSCX) 
IN٣٠٠٠ Network Services Complex Fundamentals 
lN٣٠٠٢ Network Services Complex System Maintenance 
IN٣٠٠۶ Network Services Complex Advanced Operations and Maintenance 
TETSTAR Training 
IN۵٠٠٢ NETSTAR Operations and Administration 
IN۵٠٠٣ NETSTAR Operations and Maintenance 
  

MEDOS 
OS٣١٢٨ MEDOS Operator 
OS٣١٢٩ MEDOS Administrator 
  

Multifunction Operations System 
MFOS Basic Configuration 
OS٣١٧٢ MFOS Overview 
OS٣١٧٣ MFOS User Basic Configuration 
OS٣١٧۶ MFOS Basic Configuration for Administrators 
OS٣٠٨۴ MFOS Advanced Patterns and User-Definable Entities Training 
MFOS Traffic Subsystem (TFS) 
OS٣١٧٩ MFOS TFS Users 
OS٣١٨٠ MFOS TFS Administration 
OS٣١٨١ MFOS TFS Report Design 
MFOS Data Collection and Reporting System (DCRS) 
OS٣١٧٨ MFOS DCRS User-Defined Reports 
MFOS Switch Database Administration Subsystem (SDAS) 
OS٣١٨٧ MFOS SDAS Users 
OS٣١٨٨ MFOS SDAS Administration 
MFOS Total Network System (TNS) 
OS٣٠٨۵ MFOS Total Network Surveillance for User Operations 
OS MFOS Total Network Surveillance for System Administrators ٣٠٨۶ 

۵٣ 
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NetMinder 
OS٣١١٩ NMS Overview 
OS٣١۶٩ Introduction to the NMS Report Writer 
OS٣١٨٩ NMS System Administration 
OS٣١٩٠ NMS Record Base Administration 
OS٣١٩١ NMS Network Management Operations 
OS٣١٩٩ NMS Display Construction Set 
NT۵۶٢٠ NTMOS StarServer FT Administration 
  

Network Cable Systems 
Fiber Optic Training 
ND٢٢٢٠ Fiber Optic Product Configurator 
ND٢۶٢۶ Aerial Fiber Optical Cable Placing 
ND٢۶٢٧ Underground Fiber Optic Cable Placing 
ND٢۶٣٠ Introduction to AT&T Fiber Optic Products 
ND٢۶٣١ AT&T Fiber Optic Technologies Seminar 
ND٢۶٣٣ Fiber Optic Installation and Splicing for the Technician 
ND٢۶٣۴ Fiber Optic Installation and Maintenance Testing 
ND٢۶٣۵ Splicing Fiber Optic Cable 
ND٢۶٣۶ Assembling Connectors Onto Optical Fiber 
ND٢۶٣٧ Fiber to the Customer 
ND٢۶۴٢ Fiber Optics Product Update 
ND٢۶۴۵ Customized Fiber Optic Product-Specific Training 
ND٣٢٣٠ Designing FDDI Networks 
Copper Products Training 
ND Splicing Copper Cable Using ٧١۰ Modular Splicing System ٢۶۴۶ 
ND٢۶۵١ Outside Plant Copper Products Overview 
ND٢۶۵٢ AT&T Copper Products for Outside Plant Network 
ND٢۶۵۵ Customized Copper Product-Specific Training 
ND٣۶٠٢ Central Office Cross-Connect Frame Systems 
Systimax Premises Distribution System (PDS) Training 
ND٢٢٢٣ Premises Connecting Products Applications 
ND٣٠١٠ Principles of Information Networks and Distribution System 
ND٣٣٢٠ PDS Design and Engineering 
ND٣٣٣٠ LAN Distribution Systems Design 
ND٣٣۶٠ Systimax PDS Overview 
ND٣۴٠٠ Systimax PDS Installation and Maintenance 
ND٣۶٠٠ Systimax PDS Installation and Maintenance 
ND٣٩٠٠ Industrial Distribution Systems, Sales, and Marketing 
  

Network Management 
NI٠١٠٠ Overview of Network Architecture 
NI٠١٠١ International Services 
NI٠١٠٢ Introduction to International Satellite Communication Technology 
NI٠١٠٣ International ACCUNET Packet Services 
NI International Switching Seminar ٠١٠۵ 
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NI٠١٠۶ Traffic Concepts 
NI٠١٠٧ International Signaling Overview 
NI٠١١٠ Network Management 
NI٠١۶٨ Digital Technology in the Network 
NI DCME Training Mitsub ۳۰۰۰ishi DX  ٠٢٠۶ 

NEC ۴۸RC D Multiplexer NI٠٢٠٩ 
NI٠٣١٠ ITOC Maintenance DMOQs 
  

Optical Communications and Photonics 
OC٢٠٠٠ Introduction to Fiber Optic Technology 
OC٢٢٠٠ SONET Fundamentals 
OC٢۴٠٠ SONET Products 
OC٣٠٠٠ Synchronous Optical Network (SONET) 
OC٣١٠٠ Synchronous Digital Hierarchy (SDH) 
OC٣۵٠٠ FDDI: Principles, Design, and Applications 
OC۴٠٠٠ Optical Fiber Communications 
OC۵٢٠٠ Undersea Optical Communications 
MF٣٧٣٠ Lightwave System Technology 
MF٣٧٣١ Photonic Components for Lightwave Systems 
MF٣٧٣۵ Optical Data Link Systems 
MF٣٧۴٣ Digital Lightwave Technology for the Non-Technical Manager 
TC۶٢١۵ SONET and Asynchronous Transfer Mode (ATM) with Broadband Applications 
  

Outside Plant 
Engineering 
OE١٨٠٠  Basic Outside Plant Engineering
OE١٨٠١ Engineering Economy 
Craft Training 
OP١٨٠۶  Cable Fault Location  
OP١٨١٢  Subscriber Loop Acceptance Testing  
OP١٨١٩  Underground Conduit and Manhole Familiarization  
OP١٨٢٠  OSP Copper Cable Splicing  
OP١٩٠٨  Conduit Inspection  
Power 
OF٠٧٠۴ Lineage ۲۰۰۰ ECS Battery Plant  
  

Personal Computer Software 
GT٣٢٠۵ Electronic Mail Using ACCESS PLUS 
GT٣٢٠٧ MS-DOS, An Introduction to Applications 
PC٢٠٠٠ Using MS-DOS 
PC٢١٠٠ Intermediate MS-DOS 
PC Lotu ۱s -۲-۳ ٣٠٠٠ 

Intermediate Lotus ۱-۲-۳ ۲.۳ ( ) PC٣٢۵٠ 
Advanced Lotus ۱-۲-۳ ۲.۳ ( ) PC٣۵٠٠ 

PC۴٠٠٠ dBase III Plus 
PC WordPerfect ۵٠٠٠ 

۵۵ 
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PC۵٢۵٠ Intermediate WordPerfect 
  

Quality Education 
Computer Based Training (CBT) 
CQ١٠٠٧  Enhancing Your Set of Quality Tools  
MF٣١٠١  Building in Quality: Design Considerations  
MF٣١٠٢  Quality Improvement Tools and Techniques  
MF٣١٠٣  Quality Cost Concepts 
MF٣١٠۴  Basic Statistics and Data Analysis  
MF٣١٠۵  Quality Excellence  
MF٣١٠۶  Designed Experimentation  
MF٣١٠٧  Controlling Electrostatic Discharge  
MF٣١٠٨  Introduction to Product Reliability 
Instructor-Led 
CQ١٠٠٩  SPC for Process Management  
MF٣۴٠۵  Introduction to Manufacturing Statistical Process Control (SPC)  
MF Complying With ISO ۹۰۰۰ Standards  ٣۴٢٢  
  

Remote Measurement System 
CT AT&T ۶۵۰۰ Multifunction Communication System Station Management  ۶۶٠١  
OS٧٧١٧  Remote Measurement System-International (RMS-I) Testing  
OS٧١٣۴  RMS-I Operations, Administration, and Maintenance  
OS٧١٣۵ DACS-DBA Operations and Administration 
  

System Development and Management 
Human Factors Training 
IE١٠٠١ Human Factors for System Developers 
IE١٠٠۴A Rapid Prototyping Concepts 
IE١٠٠۴B Rapid Prototyping Workshop 
IE١٠٠۵ Current Topics in Human Interface Design 
IE١٠٠٨ Graphical User Interfaces: Concepts, Methods and Software Tools 
IE١١٠۴ Task Analysis Workshop 
IE١٣٠٢ Screen Design Workshop 
Project Management Training 
IE١۶٠٢ Introduction to Project Management for Information Systems 
IE١۶٠۴ Project Management Workshop 
IE١۶۶٠ Function Point workshop 
PC١٧٠۶ Project Management Using Time Line 
PC١٧٠٧ Project Management Using Project Workbench 
PC١٧٠٨ Project Management Using Microsoft Project for Windows 
  
  

Telecommunications and Data Networking Technologies 
X.٢۵ Protocol  

CCITT Recommendation X.DC٢٢٢۵ ۲۵ 
X.۲۵ Protocol Testing NT١۵٠۵ 
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LANs and Internetworking 
DC٢٢۴٠ Computer Network Architecture 
DC٢٢۴۴ Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) 
DC٢٢۴٨ LANs: Today and Tomorrow 
DC٢٢۴٩ Internetworking 
NT٣٢٠٠ StarLAN Network and StarGROUP Software Technical Overview 
NT StarGROUP Software Administration Version ٣٢٠٢ ۳.۲ 
NT٣٢٠۴ StarGROUP Software LAN Manager Server System Administration 
NT۵۶٠٧ LAN Connectivity on the Desktop 
NT۵۶١١ AT&T TCP/IP Networking 
Data and Voice Communications 
DC١٢١۶ Enterprise Networking seminar 
DC٢١٢١ Data Link Protocols 
DC٢٢۵٠ Integrated Services Digital Network (ISDN) 
DC٢٢۶٠ Network Management 
TC۶١٧٩ Basic Telecommunications Principles and Network Engineering 
TC۶١٨٢ Understanding Telecommunications 
UC۴١١٣ Data Communications I: Introduction to Data Concepts 
UC۴١١۴ Data Communications II: Network Components and Technical Aspects 
UC۴١١۶ Voice Communications I: An Analysis of Voice Services Applications 
UC۴١١٧ Digital Communications: Theory and Application 
UC۴١١٨ Voice Communications II: Voice Theory and Design Analysis 
  

Transmission 
Transmission North American vs. CEPT Reference Guide 
TC۶٢١۵ SONET and ATM with Broadband Applications
TF٠٢٠١ Digital Introduction 
Introductory Transmission 
TR٠۵١٠ Transmission Principles 
TR١۵١٠ Microwave Radio Principles 
TR٩٢٠٠A AT&T Transmission Products and Their Functions in Networks 
Digital Access and Cross-Connect Systems (DACS) 
DG٣٩٠٠ DACS II International Overview 
DG٣٩٣٠ DACS II International Advanced Operation and Maintenance 
TR٣۶٢١ DACS II CEPT Operations and Maintenance 
TR٣۶٢۴ DACS II Gateway Operations and Maintenance 
TR I-۲۰۰۰ Controller Operation and Administration ٣٧٢١ 
TR٣٧٢٢ DACScan ۲۰۰۰ Controller C-Module Operation 
Digital Radio 
TR ۶DR -۴۰-۱۴۰ Radio Systems ١۵٠٣ 
TR١۶٠١ Network Distribution Radio Systems Installation and Maintenance 
TR١۶٠٢ Network Distribution Radio Systems Operation and Maintenance 
TR ۸ ۶۷TR ۷ Digital Radio Operations and Maintenance ۵٩٨٢ 

Maintenance Technici ۲۰۴۸an on the  Kbit/s Digital Sound-Program Equipment 
۵ ۶۳۸TR  TR۵٩۶۵ 

Maintenance Engineer ۲۰۴۸on the  Kbit/s Digital Sound-Program Equipment TR۵٩۶۶ 
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Integrated Access and Cross-Connect Systems (IACS) 
TR٧٢٠١ IACS 
TR٧٢٠٢ IACS Executive Overview 
TR٧۵٠١ IACS Operation and Maintenance 
TR٧۵٠٢ IACS/IAT Operation and Maintenance 
SLC١٢٠ 
TR۴۶٠٣ SLC ۱۲۰ Network Access System Turn-Up and Test 
TR۴۶٠۴ SLC ۱۲۰ Network Access System Overview (Available lQ٩٢) 
Multiplexing 
TR۵٩٠٠ Introduction to Primary Time Division Multiplexing 
TR۵٩٠١ Introduction to Higher Order Time Division Multiplexing 
TR۵٩٠٢ Introduction to Primary and Higher Order Time Division Multiplexing 
TR Maintenance Technician on the Primary ۸ ۶۳PCM/TDM System TR ۵ ۶۴۷/  ۵٩٠۵ 

Maintenance Engineer on the Primary PCM/TDM System ۸ ۶۳TR ۵ ۶/ ۴۷ TR۵٩٠۶ 
Maintenance ۸ ۶۴۱/۶۴۷Technician on the Primary PCM/TDM System TR  TR۵٩٠٧ 
Maintenance Engineer on the Primary PCM/TDM System ۸ ۶۴۱/۶۴۷TR  TR۵٩٠٨ 
Maintenance Technician on the Higher Order TDM Systems ۸ ۶۴۲TR ; ۶۴۳; 
۶۴۴/۶۵۴/۶۴۷ TR۵٩٠٩ 

Maintenance Engineer on the Higher Order TDM Systems ۸ ۶۴۲TR ; ۶۴۳; 
۶۴۴/۶۵۴/۶۴۷ TR۵٩١٠ 

Maintenance Technici ۸ ۶۵۴/۶۴۷an on the Higher Order TDM System TR  TR۵٩١١ 
Maintenance Engineer on the Higher Order TDM System ۸ ۶۵۴/۶۴۷TR  TR۵٩١٢ 
Maintenance Technician on the Higher Order TDM System ۸ ۶۴۵/۶۴۷TR  TR۵٩١٣ 
Maintenance Engineer on the Higher Order TDM System ۸ ۶۴۵/۶TR ۴۷ TR۵٩١۴ 

Metallic line System 
TR۵٩٠٣ Introduction to Digital Transmission via Metallic Lines 

TR Maintenance Technician on the ۲ ۸ ۶۳Mbit/s Metallic Line System TR ۱, using the 
BER fault locating system  ۵٩١۵ 

Maintenance Engineer on the ۲ Mbit/s Metallic Line Sy ۸ ۶۳۱stem TR , using the 
BER fault locating system TR۵٩١۶ 

Maintenance Technician on the ۲ Mbit/s ۸ ۶۳۱Metallic Line System TR , using the 
TRIO fault locating method TR۵٩١٧ 

Maintenance Engineer on the ۲ Mbit/s Metall ۸ ۶۳۱ic Line System TR , using the 
TRIO fault locating method TR۵٩١٨ 

Maintenance Technician on the ۳۴ Mbit/s Metallic Line System ۸ ۶۰۷TR  TR۵٩١٩ 
Maintenance Engineer on the ۳۴ Mbit/s Metallic Line ۸ ۶۰۷System TR  TR۵٩٢٠ 

۱۴۰Maintenance Technician on the  Mbit/s ۸ ۶۰۹Metallic Line System TR  TR۵٩٢١ 
Maintenance Engineer on the ۱۴۰ Mbit/s Metallic Line ۸ ۶۰۹System TR  TR۵٩٢٢ 

Optical Line Transmission 
TR۵٩٠۴  Introduction to Digital Transmission via Optical Fibers Multiplexing  

TR Maintenance Technician on the Digital Optical Line Transmission Systems ۵٩٢٣  ۸T ۶۸۱R ; ۶۸۲/۶۸۰ 
Maintenance Engineer on the Digital Optical Line Transmission Systems TR۵٩٢۴  ۸T ۶۸۱R ; ۶۸۲/۶۸۰ 
Maintenance Technician on the Digital Optical Line Transmission Systems TR۵٩٢۵  

۵٨ 
 



 پيوست

۸TR۶۸۳; ۶۸۴/۶۸۰ 
Maintenance Engineer on the Digital Optical Line Transmission Systems TR۵٩٢۶  ۸ ۶۸۳ ۶۸۴/۶۸۰TR ;  
Maintenance Technician on the Digital Optical Line Transmission System TR۵٩٢٧  ۸ ۶۹۴/۶۴۷TR MKII 
Maintenance Engineer on the Digital Optical Line Transmission System TR۵٩٢٨ ۸ ۶۹۴/۶۴TR ۷MKII٢۵٣ 

FLEXlMUX 
TR FLEXIMUX ۶۶۵ Operations and Maintenance  ۵٩٨٠  

FLEXIMUX ۶۶۷/۶۶۸ Operations and Maintenance  TR۵٩٨١  
OPTIMUX Line System 
TR Maintenance Technician on the Optical ۸ ۶۶۱Mux/Line System TR   ۵٩٢٩  

Maintenance Engineer on the Optical ۸ ۶۶۱Mux/Line System TR   TR۵٩٣٠  
Maintenance Technician on the ۵۶۵ Mbit/s Optical ۸ ۶۸۵Mux/Line System TR  TR۵٩٣١  
Maintenance Engineer on the ۵۶۵ Mbit/s Optical ۸ ۶۸۵Mux/Line System TR  TR۵٩٣٢  
Maintenance Technician on the ۵۶۵ Mbit/s Optical Mux/Line System 
۸T ۶۹۵/۶۴۷R MKII TR۵٩٣۵  

Maintenance Engineer on the ۵۶۵ Mbit/s Optical Mux/Line System 
۸T ۶۹۵/۶۴۷R MKII TR۵٩٣۶  

Maintenance Technician on the Optical ۸Mux/Line System T ۶۶۲R ; ۶۶۳; ۶۶۴ TR۵٩۶١  
Maintenance Engineer on the Optical Mux/Line ۸ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴System TR ; ;  TR۵٩۶٢  
Maintenance Technician on the Optical Mux/Lin ۸ ۶۷۱e System TR  (Combimux) TR۵٩۶٧  
Maintenance Engineer on the Optical Mux/Line System ۸ ۶۷۱TR  (Combimux) TR۵٩۶٨  

Coaxial Mux Line 
TR Maintenance Technician on the ۵۶۵ Mbit/s Coaxial Mux/ ۸ ۶۴۰Line System TR  ۵٩٣٣  

Maintenance Engineer on the ۵۶۵Mbit/s Coaxial Mux/Line System ۸ ۶۴۰TRTR۵٩٣۴  
Protective Switching Systems 

TR Maintenance Technician on the Protectiv ۸ ۶۳۶e Switching System TR  in Line 
Protection Configuration ۵٩۴٣  

Maintenance Engineer ۸on the Protective Switching System T ۶۳۶R  in Line 
Protection Configuration TR۵٩۴۴  

Maintenance Technician on the Protective Switching ۸ ۶۳۶System TR  in 
Multiplex Protection Configuration TR۵٩۴۵  

Maintenance Engineer on the Protective Switching System ۸ ۶۳۶TR  in Multiplex 
Protection Configuration TR۵٩۴۶ 

Maintenance Technician on the Protective Switching System ۸ ۶۳۷TR  TR۵٩۴٧ 
۸ ۶۳۷Maintenance Engineer on the Protective Switching System TR  TR۵٩۴٨ 

Digital Branching and Cross-Connect  

TR Maintenance Technician on the Digital Branching and Cross-Connect System ۵٩۴٩ ۸ ۶۲۶TR  
Maintenance Engineer on the Digital Branching and Cross-Connect System TR۵٩۵٠ ۸ ۶۲۶TR  

Synchronous Digital Hierarchy (SDH) 
TR۵٩۵١ Introduction to Synchronous Digital Hierarchy 
TR ISM/I۲۰۰۰ Operator ۵٩۶٣ 

ISM/I۲۰۰۰ Supervisor TR۵٩۶۴ 

۵٩ 
 



 پيوست

۶٠ 
 

TV Transmission  
TR۵٩۵٨  Maintenance Technici ۱۴۰an on the  Mbit/s TV Transmission System ۸ ۶۳۴TR  
TR۵٩۵٩  Maintenance Engineer ۱۴۰on the  M ۸bit/s TV Transmission System ۶۳۴TR  
SLM 
TR۵٩۵٧  ۲۰۰۰SLM  Operator Course  
TR۵٩۶٠  ۲۰۰۰SLM  Supervisor  
  

TRANSVU II 
OS٣١٧٠ TRANSVU II Controller Operations 
OS٣١٧١ TRANSVU II Data Base Administration 
OS١١٨٧ TRANSVU II System Administration 
UC۵٢٠٢ Introduction to INFORMIX-SQL 
  

UNIX Operating System 
CS۴٠۴٠K Object-Oriented System Design 
DP٠۵٠٠K Electronic Mail Using mailx/post 
DP١٢٠٠K UNIX System Document Preparation Macros 
DP١٣٠٠K Tables (tbl) Using the UNIX System 
DP٢٣٠٠K Phototypesetting (troff) Using the UNIX System 
GT٣٢٠٠ Documentation Support System 
GT٣٢٠۶ UNIX for Absolute Beginners 
OS٢٣٠٠K System Tools for ASCII Programming 
OS٢۴٠٠K Change and Version Control Tools-make, sccs, nmake 
PL٢١٠٠K Introduction to C Language for Programmers 
PL٢٢٠٠K Introduction to Language Processing Using LEX and YACC 
PL٣۴٠٠K Introduction to C++ for C Programmers
UC١٠٠١ C for Programmers 
UC١٠٠۴ Shell Command Language for Programmers 
UC١٠۴۵ UNIX System V Release ۳ Administration 
UC١٠۴۶ UNI ۳X System Release  Administration-Advanced Topics 
UC١٠۵٧ UNIX System V Rel ۴ease  Internals 
UC١٠۵٨ UNIX System Calls and Libraries-Part I 
UC١٠۵٩ UNIX System Calls and Libraries-Part II 
UC١٠۶٠ Object-Oriented Programming in C++ 
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