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شناخت ناكافي


حتي واژه فناوري اطالعات براي برخي مدیران باتجربه صنایع ما ،كلمهاي نامانوس
است.



فناوري اطالعات و ارتباطات ،عمري چندان طوالني در كشور ما ندارد و به دلیل
همین سابقه كوتاه ،اعتماد و اقبال به آن در بین مدیران باتجربه كاهش ميیابد.



تغییرات پیوسته و پرسرعت فناوري اطالعات عامل دیگر ناآشنایي صاحبان صنایع
با فناوري اطالعات است.
• سرعت این تغییرات ،خود شبههاي از پیچیدگي نیز ایجاد ميكند و در مجموع سبب
تردید مدیران صنایع در آشنایي و بهرهبرداري از  ITميشود.



عدم ارایه شفاف و صحیح توانایيها و امکانات مدیریتي  ITاز طرف صاحبان این

صنعت به صنایع دیگر عامل بسیار مهم دیگر این شناخت ناكافي است.
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شناخت ناكافي
نگرشي فناوري زده بین مدیران كلیه صنایع ما و بهخصوص مدیران صنعت  ،ITسبب
شده است تا تنها تکنولوژيهایي نظیر Web based ،Platform Independent J2EE

 DBMS ،applicationsهاي توزیع شده و ...به عنوان مواد تشکیل دهنده فناوري
اطالعات به مدیران صنایع دیگر معرفي شود.
آنچه در فناوري اطالعات اهمیت دارد ،یك دید و نگرش اطالعاتي و ارتباطي نوین
براي مدیریت بهینهتر منابع سازمان اعم از مالي و انساني و ماشینآالت و غیره است
و این نگرش در نهایت منجر به كاهش هزینهها و افزایش درآمدهاي سازمان و در

نتیجه افزایش سودآوري ميشود.
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سوء سابقه
 وجود تعاملهاي منفي گذشته و سوابق ناخوشایند برخي اشخاص یا شركتهاي
فعال در این حوزه،
• فعالیتهاي غیر مهندسي
• نداشتن دانش الزم
• در اختیار نداشتن توان فني اجراي پروژهها
• كمبودهاي قوانین حفظ حقوق پدیدآورندگان آثار نرمافزاري
• رعایت نکردن تعهدات ،بهخصوص در بحثهاي پشتیباني و اعمال تغییرات
• نتایج ضعیف برخي سیستمهاي اطالعاتي

 روي آوردن به ارایهدهندگان خارجي راهحلهاي نرمافزاري
• نبود انطباق الزم با شرایط بومي
• عدم شناخت شركتهاي عرضهكننده راهحل از محیط و شرایط كاري سازمانهاي ایراني
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نگاه فانتزي
 در باور بسیاري مدیران و مخاطبان آنها ،فناوري اطالعات كاالیي لوكس و فانتزي
تصور میشود كه مخارج زیادي براي سازمان به همراه دارد و صرفاً خاصیت نمایشي

براي سازمان به همراه ميآورد.
•

نبود باور و اعتقاد به توانایيهاي فناوري اطالعات در رفع مسایل و مشکالت سازمان
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نسخه برداري
تولید محصوالتي كه فاصله زیادي از الزامات و نیازهاي مختلف صنایع كشور دارد
توجه بیش از اندازه و گاه الگوبرداري مستقیم از راهحلهاي مشابه خارجي

نظیر پروژه هاي توسعه سامانه هاي برنامه ریزي منابع سازماني
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نبود زیر ساخت هاي كالن
در دسترس نبودن زیرساختهاي الزم در سطح كالن و ملي ،از دیگر دالیل كماقبالي
به فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي است.
براي مثال يكي از مزاياي نرمافزارهاي اطالعاتي امروزي ،يكپارچگي اطالعات و در اختيار
گذاشتن توان تصميمسازي مديريتي براساس اين اطالعات يكپارچه است.

يكي از كارخانههاي اين سازمان در منطقهاي واقع است كه حتي خط تلفن معمولي نيز
مشكالت مختلف دارد و طبيعتا امكان برقراري هيچ نوع ارتباط دادهاي مقرون به
صرفه و قابل اعتماد وجود ندارد.
شعبهاي از اين سازمان در شهري واقع است كه براي استفاده از امكانات شبكه ملي ديتا،
نيازمند كسب مجوزهاي بسيار و صرف زمان و هزينه معتنابه است.
نصب نرمافزار بر روي سیستمعامل و ارتباط آن با پایگاههاي دادهاي كه به دلیل
غیرمجاز بودن نسخه مورد استفاده ،امکان هیچ نوع پشتیباني فني ندارند.
8

فقدان راه حل هاي تخصصي

 عمومي بودن راهحلهاي ارایه شده در حوزه  ITو نداشتن دقت الزم
به بحثهاي تخصصي هر صنعت
 نبود شناخت كافي از پیچیدگيهاي صنایع مختلف و مدونسازي
تجربیات موفق در حوزه این صنایع در استفاده از فناوري اطالعات
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پیچیدگی
فناوري اطالعات ،دانش ،فناوري و دیدگاهي است كه در سطوح و بخشهاي مختلف
از زیرساختهاي ارتباطي گرفته تا ابزارهاي تصمیمگیري مدیریت معنا ميشود.
چند بخشي بودن  ،ITعالوه بر پیچیدگي ظاهري ،مشکالتي را در كشور ما دامن
زده است كه سبب ایجاد پیچیدگيهاي واقعي نیز گشتهاند.
• سازمان و صنعت مقصد ،غالباً بدون آنكه تخصصي در زمينه فناوري اطالعات داشته باشد و بيآنكه نيازي هم به اين
تخصص داشته باشد ،براي رفع مشكالت خود و بهرهبرداري از توانمنديهاي  ،ITبناچار همزمان در چند حوزه مختلف و با

چند پيمانكار متفاوت ،درگير اجراي زيرساختهاي اطالعاتي و ارتباطي ميشود.

• اين امر عالوه بر دغدغههاي مديريت چند پروژه همزمان ،سازمان را در يافتن مسوول واقعي حل مشكالت در هنگام
نياز نيز سر در گم ميكند.
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پیچیدگی
مرتبط بودن این حوزههاي مختلف با هم و تاثیرگذاري هر یك بر دیگري و در مجموع بر شانس موفقیت
پروژههاي فناوري اطالعات سازمان عامل دیگر این پیچیدگي است.
لزوم وجود ديدگاه كالن مديريتي و راهبردي در سازمان در زمينه فناوري اطالعات نظير مبنا قرار دادن سند جامع

فناوري اطالعات
مشكل كمبود مشاوراني باتجربه كه مديران ارشد سازمان مقصد را در اين راستا ياري كنند
فراگیري و چند حوزهاي بودن این زیرساخت ،به ناچار كل سازمان را درگیر ميكند و موفقیت اجراي آن
مستلزم همکاري پیوسته بخشها و سطوح مختلف سازمان خواهد بود
ايجاد نگراني در مديران ارشد به دليل درگير شدن همزمان واحدهاي سازماني
نياز به توان مديريتي فوقالعادهاي براي مديريت و كنترل تغييرات
مشكل درگيري مديران در بحثهاي فروش ،توليد و پخش ،توسعه واحدهاي توليدي و مشغوليتهاي تخصصي ديگر
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متخصصان مورد نیاز فناوري اطالعات
 -1متخصصان نرم افزار شامل:


متخصص پایگاه داده



متخصص سیستم عامل



برنامه نویس

 -2متخصصان شبکه و سخت افزار
 -3تحلیلگران سیستم
 -4متخصصان علم مدیریت
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