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اردوان مجیدی

مدیریت خدمات کامپیوتری
دانشگاه پیام نور

چکیده 
های کامپیوتری و مکانیزاسیون سیستمها در سازمانها یکی از مهمترین مسائلی اسـت کـه امـروزه بـرای توسعه سیستم

خود نباشد.توسعه یافت که درگیر مکانیزاسیون سیستمهایتوانمدیریت سازمانها مطرح شده است  و کمترسازمانی رامی
کند همانطور که هـر فعـالیتی رمسائل و مشکالت  خاص خود میسیستمهای کامپیوتری و مکانیزاسیون،سازمان رادرگی

چنین است .از جمله مسائل مالی ، تجزیه و تحلیل سیستمهای دستی و تغییرات  در سیستم دستی و امثال آن . اما یکـی 
آیـد معضـلی اسـت کـه بواسـطه برخـورد از بزرگترین معضالتی کـه در مکانیزاسـیون سیسـتمها در سـازمانها پدیـد مـی

شود . درك سیستمهای مکانیزه توسط کارکنان، سیستمهای مکانیزه با مسائل اجتماعی و محیط انسانی سازمان ایجاد می
پذیرش عمل مکانیزاسیون و پذیرش  سیستم توسط انسانها ( کارکنان و ارباب رجوع ) ، تغییراتی کـه در محـیط انسـانی 

و ..... از جمله مسائلی است که در توسعه سیستمهای کـامپیوتری آیدسازمان بواسطه مکانیزاسیون سیستمها بوجود می
شـود و در شود که همین مسائل باعث شکست  سیستم مکانیزه در سازمان میآید . بسیار دیده میدر سازمانها پدید می

نجـام نشـود ، گردد اانسانی میصورتی که توسعه سیستمها با در نظر گرفتن مسائلی که باعث  ایجاد تنش  در محیطهای
جذب  سیستم در سازمان با مشکالت متعدد روبرو خواهد شد .

گـذارد ، بـه مشـکالتی کـه در در این مقاله ضمن بررسی اثراتی که سیستمهای مکانیزه بر محیط انسانی سازمان می
یـابی ط انسـانی ریشـهشود پرداخته و این مشکالت  را در مسائل اجتماعی و محیتوسعه سیستمهای کامپیوتری ایجاد می

های اجتماعی و پیشـگیری از بـروز مشـکالت ذکـر شـده مطـرح هائی را برای برخورد بااین ریشهحلکرده ، سپس  راه
کند . به عبارت  دیگر هدف آنست  که بـدانیم قبـل از اقـدام بـه توسـعه سیسـتمهای کـامپیوتری در سـازمان ، چـه می

ها با مشکل عدم جذب توسط محـیط انسـانی و ید فراهم گردد تا توسعه سیستمنظر مسائل اجتماعی باتمهیداتی از نقطه
شکست  روبرو نشود . 



ابعاد فراروند مکانیزاسیون -مقدمه -١
با پیشرفت  و متنوع شدن فعالیـت هـا و افـزایش پیچیـدگی فرارونـدهای مطـرح در سـازمانها و ادارات  و صـنایع ، و 

ها ، سازمانها و صنایع بـه سـمت  اسـتفاده از ایـن تر به عنوان ابزاری برای برخورد با پیچیدگیهمزمان با آن ظهور کامپیو 
شـوند . تقریبـا اکثـر سـازمانها و صـنایع بـه ابزار سوق داده شدند . کامپیوترها در کمتر سازمان یا صنعتی مشاهده نمـی

شود.مکانیزاسـیون بـه صـورت مکـانیزه انجـام مـیبرند وبخشی از فعالیت  آنها مینحوی از سیستمهای کامپیوتری بهره
فعالیت ها و نیز دستیابی به برخی اطالعاتی است  که بدون مکانیزاسـیون ، دسـتیابی باعث افزایش کارائی ، انجام برخی

ن  بـا گذارد.فراروند مکانیزاسیو به این موارد ممکن نیست . مکانیزاسیون، مانند هر فراروند دیگر ، اثراتی را بر محیط می
سه عنصر محیطی تکنولوژی ، سازمان و نیروی انسانی در برخورد متقابل است  و عالوه بر آن بر سایر اجزاء محیط نیـز 

موثر است  . 

انسان 

محیط   محیط

فراروند  
مکانیزاسیون 

تکنولوژی    سازمان 

محیط

-
ابعاد برخورد فراروند مکانیزاسیون با محیط -١شکل 

شـود . های محیطی در فراروند مکانیزاسیون محسـوب مـیمحیط انسانی و اجتماعی ، همواره یکی از مهمترین جنبه
عالیـت شود ، ابعاد محیطی نظیر میزان مصرف برق و ولتاژ  و حرارت و ... بـرای فزمانیکه یك دستگاه صنعتی تولید می



این دستگاه مطرح است . اما این ابعاد محیطی چندان مشکل ساز نیست و تطابق محیط با آن بـا برخـی تمهیـدات فنـی 
توان با آن برخورد نمـود و ممکن است  . اما بعدی از ابعاد محیطی فعالیت  این دستگاه مطرح است  که به سادگی نمی

توان برق یـك کارگـاه را از قابل تغییر و تحول نیست  . به سادگی میآن محیط انسانی است  . محیط انسانی به سادگی 
ولت تغییر داد ، اما شرایط کار کارگران چنین نیست  . مسائل متعددی در محیط انسانی مطرح اسـت  ١١٠ولت  به ٢٢٠

که باید با دقت  و ظرافت فراوان به آنها توجه نمود . مسائلی نظیر : 
م یادگیری کار با سیست-
تطابق فیزیکی و جسمی کارکنان با سیستم -
پذیرش سیستم توسط کارکنان -
مسائل روحی و روانی کارکنان در برخورد با سیستم -
- ......

شود تا در ایجاد سیستمی که انسان به نحـوی در فعالیـت  آن دخیـل اسـت  ، پیچیـدگی بسـیاری همه اینها باعث می
های مکانیزه نیز چنـین برداری از سیستمایجاد شود و نکات متعددی بوجود آید که باید به آنها توجه شود . ایجاد و بهره

ی بخصوص در سـازمانها در   محـیط بسـیار وسـیعی از عوامـل انسـانی های کامپیوترکند . سیستممشکلی را ایجاد می
توان در حد آن یافت .بایك  دستگاه صنعتی و یك ماشین تولید ، کنند که کمتر سیستم مکانیزه دیگری را میفعالیت می

م مکـانیزه کنند . در صورتی که با یك سیسـتدو تا سه نفر کارگر در سطوح فرهنگی و اجتماعی مشخص ، فعالیت  می
کنند . ایـن مسـئله باعـث حساسـیت  در یك سازمان ، چندین نفر ، با درجات فرهنگی و تخصصی مختلف  برخورد می

توان در سه بخش زیر دانست  : های مکانیزه برخورد متقابل دارند را میگردد . محیط انسانی که با سیستمموضوع می
کارکنان -١
مدیران -٢
ع ارباب رجو -٣

هـای مکـانیزه دارنـد . از طرفـی دیگـر ها و مسائل خاص  خود را در برخورد بـا سیسـتمهر یك  از این افراد ، دیدگاه
شود : برخورد مکانیزاسیون با محیط انسانی از دو جنبه انجام می

مهـارتی در سـطوح    مختلـف  انسانها مجبور به استفاده از کامپیوتر هستند و برای این کـار-برخورد با کامپیوترها -١
مورد نیاز است  . 

هر سیستم مکانیزه تغییراتی را در روالهای    غیرکامپیوتری سازمانها -های مکانیزه برخورد با روالها و سازمان سیستم-٢
کند .نیز ایجاد می

د تـنش  در محـیط سـازمان کند که تنها برخورد با خود کـامپیوتر نیسـت  کـه باعـث  ایجـااین دو جنبه مشخص می
شود . می



شود . افرادی کـه های کامپیوتری توسط انسانها از دیدگاههای مختلف  و سطوح مختلف  انجام میبرخورد با سیستم
توان طبق موارد زیر دسته بندی نمود : کنند رامیبا سیستم برخورد می

کسانی که باید درمورد یك سیستم کامپیوتری نظر دهند .
کنند . کسانی که با سیستم مکانیزه کار و آنرا هدایت می

کنند . کسانی که از یك  سیستم مکانیزه استفاده می
کسانی که با یك  سیستم مکانیزه برخورد دارند . 

های مکانیزه ندارند . کسانی که ارتباطی با سیستم
نوع برخورد هر یك از این افراد و دیدگاههای هر کدام از آنها متفاوت است  . اگر سیستمی به صورت صحیح و با در 

کند ایجاد نشود ، شکست آن حتمـی اسـت  .در نظر گرفتن محیط انسانی که از دیدگاههای مختلف  با آن برخورد می
فراروند مکانیزاسیون سیستمها در سـازمانها مشـاهده شـده اسـت  . های موفق و یا ناموفق بسیاری ازسالهای اخیر نمونه
های کامپیوتری بصورت  موفق و با در نظر گرفتن مسائل محیط انسانی ایجاد شدند و فعالیت مفیـدی بسیاری از سیستم

ه دلیـل عـدم چنـدان طـوالنی بـرا آغاز کردند . و بسیاری از سیستمها در همان ابتدای فعالیت و برخی پس از مدتی نـه
های کنار گذاشته شـده ، از نظـر فنـی تطابق محیط انسانی ، از گردونه فعالیت  کنار گذاشته شدند . بسیاری از سیستم

اند ، اما عامل محیط انسانی در آنها به نحو مناسب  در نظر گرفتـه نشـده بسیار مناسب بوده و قابلیتهای فراوانی را داشته
پـروژه مکانیزاسـیون و چنـدین مـورد مشـاوره و مشـاهده ٣٠ازانجام بـیش از اس تجربیاتی کهسبود . در این مقاله ، بر ا

هائی سروکار دارنـد نفر از مدیران و متخصصینی که با چنین سیستم١٨های مکانیزه کسب شده و نیز مصاحبه با سیستم
ایجـاد ایـن اثـرات  بررسـی و راههـای ، اثرات  مثبت و منفی مکانیزاسیون بر محیط انسانی مطرح و پـس  از آن عوامـل 

گیرد . پیشگیری از عوارض  منفی مورد بحث  قرار می

اثرات  مثبت  مکانیزاسیون بر محیط انسانی-٢
گونه اثـرات ، ها و اثرات  مثبت  فراروند مکانیزاسیون را نداریم ، طرح اینهر چند که در این مقاله قصد بررسی جنبه

ثرات منفی کمك  کننده است  . بطور مختصر این اثرات  عبارتند از : در تشخیص عوامل ا
امکان دسیتابی بهتر و سریعتر به اطالعات  . 

امکان اعمال کنترل دقیقتر فعالیت های سازمان . 
کننده و مطرح شدن کارهای متنوع و جذاب  . حذف کارهای تکراری و خسته
حذف یا کاهش  بوروکراسی . 

مك  به تامین عدالت  اجتماعی . ک
ایجاد خوشبینی نسبت  به دولت  . 

جوئی در وقت  و سوق دادن نیروهای انسانی به فعالیت های مفید و تولیدی . توسعه انسانی از طریق صرفه



کنترل قوانین و مقررات و جلوگیری از انجام فعالیت های غیر قانونی . 
ع شدن کار و حذف برخی کارهای تکراری و رهائی از محاسبات  پیچیده و یـا پـرحجم و آرامش کارکنان بدلیل سری

کاسته شدن حجم کار . 
داشتن احساس  برتری نسبت به دیگران به جهت استفاده از علوم جدید برای کارکنان . 

تر شدن نتیجه کار . تر و صحیحدقیق
حیط . تر شدن کنش های بین نیروهای انسانی در مکم

ایجاد امنیت  بیشتر اطالعات هم از نظر دسترسی و هم از نظر تخریب . 
ارتقاء نوع و سطح کار کارکنان . 

مند شدن افراد فعال در سازمانها به کار . عالقه

اثرات منفی مکانیزاسیون بر محیط انسانی -٣
رتند از : کند و عبااین اثرات در ابعاد و شرایط مختلف بروز می

ایجاد تغییرات در محیط انسانی . 
شدن برخی از روابط اجتماعی و انسانی در کارها و به صورت مکانیزه در آمدن فعالیت ها . نادیده

ها . شدن و سختی کار با سیستمپیچیده
های عصبی و مشکالت روحی . استرس و ناراحتی

ه شده و نسبت دادن آنها به سیستم. بروزاخالق توجیه اشتباهات انجام داد
مشکالت  جسمانی کارکنان در کار با کامپیوتر . 

های غیر منطبق آنان با قوانین و مقررات  . ایجاد برخورد با کاربران جهت  جلوگیری از خواسته
های مکانیزه توسط کارکنان . عدم پذیرش سیستم
های مکانیزه توسط ارباب رجوع . عدم پذیرش سیستم
های مکانیزه توسط مدیران . عدم پذیرش سیستم

از نظر تخریب . از نظر دسترسی و همشدن امنیت اطالعات  همکم
اطالعـات ، شوند . مثال در مـورد امنیـت باید توجه داشت  که برخی از این موارد به عنوان اثرات مثبت  نیز تلقی می

گردنـد. ارتبـاط موارد دیگر مـیهای کامپیوتری باعث کاهش امنیت دربرخی از موارد و افزایش  امنیت در برخیسیستم
شود. از جمله همین مسـئله امنیـت ، شـاید نمیبرخی از موارد با محیط انسانی ، در برخی موارد به شکل واضح مشاهده

این موضوع به طور غیر مستقیم بر محیط انسانی موثر است و در بخـش  بعـدی بر محیط انسانی موثر به نظر نرسد . اما
شود . بیشتر توضیح داده می



های پیش گیری عوارض  منفی بررسی عوامل ایجاد و شیوه-٤
عوامل فرهنگی و آموزشی -٤-١

هـای تباط بین محیط انسـانی و سیسـتمفرهنگ  استفاده از کامپیوتر به عنوان یکی از مهمترین عواملی است  که بر ار 
کنیم ، در صـورتی کـه بـا فرهنـگ بکـارگیری آن ابـزار آشـنا گذارد . زمانی که ما از ابزاری استفاده میمکانیزه اثر می

تنها بطور مفید از آن استفاده نخواهیم کرد ، بلکه این استفاده عوارض  و عـواقبی را در بـر خواهـد داشـت  . نباشیم ، نه
ندارد. از ساده تـرین مـوارد ده از کامپیوتر یك  موضوع فرهنگی است  . جامعه نسبت  به کامپیوتر برداشت مناسبیاستفا

گرفته نظیر بکار بردن اصطالحات کامپیوتری به شیوه نادرست ،تا تعیین کاربردهای کامپیوتر در یك مورد خـاص ،ایـن 
ر پخش  اخبار رادیو و تلویزیون ، گاه بیان اخبار مربوط به شود . حتی در موقعیت های حساسی نظیموضوع مشاهده می

های مکانیزه کنندگان خبر از مسائل اولیه کاربری سیستماطالع تنظیمشود که عدمهای کامپیوتری چنان انجام میسیستم
ی صـورت  هـای گروهـاست  تا فعالیت کافی در افزایش  فرهنگ  انفورماتیك  جامعه توسـط رسـانهروشن است  .الزم

رسد . در آموزش  و بگیرد . در سالهای اخیر فعالیتهائی در این زمینه انجام شده است  ولی این فعالیتها کافی به نظر نمی
پـرورش عمــومی ، جایگــاه فرهنــگ  کـامپیوتر چنــدان مشــخص  نیســت  . زمـانی کــه از انتقــال فرهنــگ کــامپیوتر و 

افزار خاص نیسـت  . در سـالهای نویسی ویا کار با یك  نرموزش برنامهکنیم ، منظور آمهای مکانیزه صحبت  میسیستم
اخیر متاسفانه این موضوع در بسیاری از موارد اشتباها چنین تلقی شده است  . فرهنگ  کامپیوتر یعنـی اینکـه کـامپیوتر 

آن اسـتفاده کـرد ؟ چـه جـائی بایـد از شود ؟ چرا باید از آن اسـتفاده کـرد ؟ در چـهچیست ؟ چگونه از آن استفاده می
های کامپیوتری وجود دارد رساند ؟ مسائلی که در برخورد با سیستمما میرساند ؟ چه ضررهائی را بهخدماتی را به ما می

نویسی یـا اسـتفاده کند . اما طریقه برنامهورد با کامپیوتر آماده میخچیست  ؟ و ...... این مسائل افراد جامعه را برای بر 
شده نداشته باشد افزار خاص وقتی که فرد اطالعات  فوق الذکر را نداشته باشد و پاسخی برای چراهای مطرحاز یك نرم

، نه تنها مفید نیست  ، بلکه مضراتی هم خواهد داشـت  . همـانطور کـه بـرای اسـتفاده از کبریـت  ، اگـر تنهـا طریقـه 
هـای غیـر د . در آمـوزش  دانشـگاهی نیـز در رشـتهبکارگیری کبریت مطرح شود ، خطرات بسیاری را ایجاد خواهد کر 

کامپیوتری ، به جای آنکه جایگاه کامپیوتر در رشته مربوطه و موارد استفاده و کاربرد آن مورد بحث  قرار بگیرد ، طریقه 
ن ، شود . اغلب نیروهای انسانی چه ارباب  رجوع و چه کارکنان و چه مـدیرانویسی به یك  زبان خاص مطرح میبرنامه

های مکانیزه و تشخیص  نـوع نیـاز بـه درسـتی های کامپیوتری ندارند . احساس  نیاز به سیستمدیدگاه درستی از سیستم
توانند شود زیرا برخی از مدیران نمیمیگیرد . در بسیاری از موارد صورت مسئله در سازمانها اشتباه ترسیمصورت  نمی

و کمکی کـه در سـازمان آنهـا خواهنـد کـرد داشـته باشـند . ایـن برداشـت های کامپیوتریبرداشت  مناسبی از سیستم
توان در موارد زیر دانست : نامناسب رامی

کـامپیوتری را دارنـد.یك مدیرمدرسـه از تولیـد کننـده هایالعاده ازسیستماز موارد انتظار انجام کارهای خارقدر برخی
حی دانش آموزان را تصحیح و تمام عملیات صدور کارنامه را انجام دهد.خواست که اوراق تشریای را میافزاربرنامهنرم



شـود توانـد انجـام دهـد بـاور نمـیکند و انجام فعالیت هائی که سیسـتم مـیگاه عکس موضوع قبلی مصداق پیدا می
تواند بسیار بیشتر زه میهای مکانیرود،حال آنکه قابلیت های سیستممیوانتظارات بسیار پیش وپا افتاده  و اولیه از سیستم

باشد . 
خورد ، عدم توان تطابق دیدگاههای سیستم دستی فعلی با سیستم مکانیزه بیشترین موردی که در این مسئله به چشم می

های هائی که در سیستمهای دستی مطرح است  با شیوههائی که در سیستمتوانند بین شیوهاست  . برخی از مدیران نمی
گران سیستم را بپذیرند . رح است  تطابق ایجاد کنند و یا تطابق پیشنهاد شده توسط تحلیلمکانیزه مط

شـود نیـز چنـدان مناسـب نیسـت  . مسـائل و های مکانیزه میعالوه بر این موارد برداشتی که از طریقه ایجاد سیستم
های ایجاد موضوع بخصوص  در برخورد تیمهای مکانیزه بر اجتماع روشن نیست  و این مشکالت  و شیوه ایجاد سیستم

های مکانیزه با مدیران مشکل آفرین است  .کننده سیستم
ها باید به نحو مناسـب و کـافی  های مکانیزه ، آموزش کاربران برای کار با سیستماز طرفی دیگر پس از ایجاد سیستم

هـا ع نسبت  به اینکـه چـه توقعـاتی بایـد از سیسـتمدر سطوح مختلف انجام شودو کارکنان و مدیران و حتی ارباب رجو 
داشته باشند توجیه شوند.

گیری نیروی انسانی نسبت به مکانیزاسیون عوامل موضع-٤-٢
ها ، موضع گیری نیروی انسانی نسبت  به این فراروند است  . در یکی از مهمترین مشکالت  در مکانیزاسیون سیستم

دهند و همـین موضـوع گـاه ها واکنش  منفی نشان میمدیران نسبت  به مکانیزاسیون سیستماغلب موارد کارکنان و گاه
گیری نسبت  به مکانیزاسـیون کارکنان رامنجر به موضعشود.دیدگاههائی کهباعث توقف  فعالیت  و شکست سیستم می

کند عبارتند از : می
نیزاسیون واهمه دارند . باید اطمینان کافی به کارکنـان نسـبت  در برخی اوقات کارکنان از بیکار شدن خود ، بر اثر مکا

وتحلیل سیستم و برخورد با کارکنان نیز این موضوع با ظرافت الزم مورد توجـه قـرار به این موضوع داده شود و در تجزیه
گیرد . 

ا انجام برخـی فعالیـت هـای های دستی موجود برای فرار از کار و یکارکنانی که از ضعف   روالهای کنترل در سیستم
کنند . توجه به ایـن برند ، با مکانیزاسیون به دلیل قابل کنترل شدن کارها توسط مدیریت برخورد میغیر قانونی بهره می

رسد . حل ممکن به نظر میها تنها راهکردن سیستمموضوع و ظرافت  برخورد با آن در مکانیزه
رور زمان و اینکه وی تنها انجام دهنده یك  فعالیت  در سازمان در این مـدت بـوده برخی از کارکنان در سازمان ، به م

کنند . همواره در سازمانها افرادی هستند کـه برخـی است  ، برخی از فعالیت های کلیدی سازمان را به خود وابسته می
از انجام ایـن فعالیـت هـا بـدلیل عـدم شود و حتی مدیران ، موارد پیچیده قانونی ، تنها به کمك و هدایت آنان انجام می

هـای اطالع کامل از مسائل مربوطه ناتوان هستند . اینگونه افراد گاه از این موضوع به عنوان اهرمی برای انجـام خواسـته
کنند . با مکانیزه شدن سیستم سازمان ، فعالیت های کلیدی از دست این افراد خـارج خود در سازمان سوء استفاده می



دهند و به همین دلیل به مقابله پنهان و یا آشکار با سیستم پرداخته و یا از دادن آنها قدرت  خود را از دست میشود ومی
کنند . این مسئله باید در مکانیزاسیون مورد توجه قرار داشته باشد . اطالعات الزم، خودداری می

توانـد ناشـی از مـوارد زیـر کند . این ترس مـییزاسیون میترس عاملی است که افراد را وادار به برخورد با فراروند مکان
باشد : 

ها . ترس از هر چیز نو و برخورد با ناشناخته-
ترس  از صحیح وارد کردن اطالعات و یا تخریب  اطالعات  . -
ترس  از توانائی خود برای کار با کامپیوتر . -
- .....

شود باید خودداری نمود و با آشنا کردن موجب ایجاد ترس درکارکنان میردهائی کهدر فراروند مکانیزاسیون،از برخو 
ها این ترس را از بین برد . این تـرس گـاه گریبـانگیر های کامپیوتری و برخورد ساده آنها با این سیستمکارکنان با سیستم

شود . مدیران نیز می
و کنار گذاشتن تجارب کارکنان نیز موجـب واکـنش کارکنـان ثمر بودن تجارب  کاری داشتن احساس بیهودگی و بی

های مناسب از میان برده شود . شود و باید به این مسئله توجه کافی مبذول شود و این احساس  با شیوهمی
هـای مکـانیزه ، فـرضبا توجه به عوامل ذکر شده باید سعی شود تا کارکنان را در جبهه مقابل فراروند ایجـاد سیسـتم

ننمود . بلکه کارکنان را به فعالیت  در این فراروند تشویق و  موضوع بدان صورت  به کارکنان القاء شـود،که خـود آنهـا 
کردن سیستم و انجام بخشی از کار کنند . ایجاد احساس  شراکت درکاربران در مکانیزههستند که سیستم را مکانیزه می

ستندسازی به افراد  و خواستن نظرات  کارشناسـی آنهـا و اعمـال نظـرات  توسط کارکنان نظیر واگذار کردن بخشی از م
مثبت آنان در سیستم وتوجه دادن کاربران به این موضوع که سیستم بر اسـاس نظـرات  آنـان ایجـاد شـده اسـت باعـث  

شند . گیری نکنند ، بلکه خود در این فراروند کمك کننده باشود نه تنها کارکنان در مقابل سیستم موضعمی
هـای کـاربران مـد نظـر قـرار از طرفی دیگربایددر فراروند مکانیزاسیون ، خصوصیات  ذاتی و سطح علمی و توانـائی

ها نباید به فرد وابستگی داشته باشـند و های مکانیزه مطرح است  آنست  که سیستمای که در تولید سیستمبگیرد . مسئله
کنند مستقل بوده و با تعویض افراد ، مشـکلی در فعالیـت سیسـتم ایجـاد باید از افرادی که در سطح سازمان فعالیت می

نشود . اما این موضوع بدان معنا نیست که خصوصیاتی که افراد دارند مد نظـر قـرار نگیـرد . بـا حفـظ مسـئله اسـتقالل 
ار بگیرد . های شخصی کاربران باید مد نظر قر سیستم از افراد ، خصوصیات  ذاتی افراد و سطح علمی و توانائی

پردازد . این موضوع اغلب  از گیری در مقابل سیستم مینکته دیگر آنست  که در برخی موارد ارباب رجوع به موضع
شود که باید با روشهای صحیح ، جلب  اعتماد نمود . عدم اعتماد به سیستم ناشی می

روانی -عوامل بهداشتی -٤-٣



درمحیطهای انسانی نقـش  مـوثر دارد . ازجملـه مکانیزههایدر استفاده صحیح ازسیستمروانی نیز-عوامل بهداشتی 
توان به موارد زیر اشاره نمود . می

فراهم کردن امکانات رفاهی مورد نیاز . 
هـای االمکان خفیف   باشد زیرا تغییرات شدید باعث ایجاد نـاراحتیآید حتیتغییراتی که در محیط انسانی بوجود می

شود . روانی متعددی می
شـود توجـه شـود . ایـن ها بـرای افـراد ایجـاد مـیهای عصبی که در اثر مکانیزاسیون سیستمباید به استرس  و ناراحتی

تواند از موارد زیر ایجاد شود : ها میناراحتی
فعالیت در محیط کار یکنواخت  . 

های مکانیزه . حساسیت  کار با سیستم
اعتماد به کار سیستم و مسئله وسواس  در کنترل کار سیستم . عدم 

عدم اعتماد به توانائیهای خود در استفاده از سیستم . 
شدن ارتباط با سایر افراد بدلیل استفاده از سیستم. انزوای افراد و کم

در نظر گرفتن مسائل بهداشت کار در کار با کامپیوتر و تامین شرایط فیزیکی مناسب  از جمله نور و دما و .... . 

سازی سیستم عوامل موثر در تجزیه و تحلیل و طراحی و پیاده-٤-٤
فتـه شـود و تبعـات مسائل انسانی و اجتماعی در کنار سیسـتم و در هنگـام تجزیـه وتحلیـل سیسـتم بایـد در نظـر گر 

ها و درك  مفاهیم مطرح در ای ایجاد گردند که استفاده از سیستمها باید به گونهمکانیزاسیون مورد توجه قرارگیرد.سیستم
ای های مکانیزه باید به گونهسیستم ساده باشد و کاربران به سادگی بر آن تسلط پیدا کنند . فعالیت و پیاده سازی سیستم

های مکانیزه باید تعادلی بـین دو ترین عوارض  را در محیط انسانی ایجاد کند . در پیاده سازی سیستمانجام شود که کم
اصل ایجاد شود : 

های دستی ایجاد شوند و دقیقا همان روشها را استفاده کنند . بلکـه های مکانیزه نباید کامال منطبق بر سیستمسیستم-١
ه باید متناسب  با شرایط سیستم باشد وصحیح نیست کـه عینـا همـان روشـهای روشهای مورد استفاده در سیستم مکانیز 

سیستم دستی را به صورت  کامپیوتری درآورد . 
در مکانیزاسیون باید حتی االمکان همان شرایط سیستم دستی قبلی حفظ شـود و کارکنـان ، کمتـر احسـاس تغییـر -٢

اری داشته باشد . این موضوع به دلیل مشکل بودن تطابق انسـانها کنند و سیستم مکانیزه جدید با محیط کار فعلی سازگ
با محیط جدید الزم است  . 

رسـند بایـد بـه نحـوی بـا هـم ترکیـب  شـده و در طراحـی این دو اصل که در ظاهر متضاد بـا یکـدیگر بـه نظـر مـی
قدم و مرحله به مرحلـه انجـام شـود و از ها باید قدم بهسازی سیستم مورد توجه قرار بگیرند.همچنین ایجاد سیستموپیاده

ها خودداری شود . محیط انسانی و اجتماعی از پذیرش  تغییرات شدید و یکباره ناتوان است  و با آن تغییر یکباره سیستم



کند . باید با ایجاد سیستم بصورت  گام به گام و در نظر گرفتن تنش های ایجاد شـده در هـر مرحلـه و تـنش مقابله می
احتمالی در مرحله بعدی ، محیط را برای پذیرش  تغییرات آماده نمود . های 

امنیت و اعتبار -٤-٥
امنیت  و اعتبار عامل مهمی است که باعث  پذیرش  یا عدم پذیرش سیستم توسط مدیران و کارکنان و ارباب  رجوع 

زنـد . ایـن امنیـت  در انی از قبول آن سـر بـاز مـیشود . وقتی سیستم از امنیت مطلوب  برخوردار نباشد ، محیط انسمی
های زیر الزم به توجه است  : زمینه

امنیت  در مقابل دستیابی غیر مجاز . -
رفتن اطالعات  . امنیت  در مقابل تخریب  و از بین-
امنیت  در مقابل اشتباهات اپراتوری و حصول نتیجه اشتباه . -

تـوان تـا حـد مطرح در علم کامپیوتر و اطالعات و بکارگیری مناسب  و بجا از این روشـها مـیبا استفاده از روشهای 
مطلوب این امنیت  را ایجاد نمود . باید توجه کرد که نداشتن اطمینان کافی بـر صـحت  عمـل سیسـتم بـدلیل نداشـتن 

د. شو اطمینان بر درست بودن اطالعات  ، منجر به برخورد محیط انسانی با سیستم می

مند کردن نیروی انسانی برای کار با سیستم عالقه-٤-٦
ای بـرای ایـن عالقـه بوجـود نیایـد ، مند نباشد و پشـتوانههای مکانیزه عالقهزمانی که نیروی انسانی به کار با سیستم

کند . اجبار مستقیم نیز در این های مکانیزه توسط کارکنان را با شکست  مواجه میهرگونه فعالیت در بکارگیری سیستم
هـای مختلـف  بـرای جـذب هائی نظیر ارتقاء درجه کارکنـان بـه انـواع و شـیوهمیان کاری را از پیش نخواهد برد . روش

توانـد ها میهای آموزشی و ... و یا موکول کردن ارتقاء  به اخذ این گواهینامههای دورهکارکنان از طریق دادن گواهینامه
ساده و روان و  جذاب  باشد . های مکانیزه ، بایددر این مورد موثر باشد . فعال کردن کارکنان به کار با سیستم

مسئله تحوالت سریع -٤-٧
تحوالت  صنعت  کامپیوتر در چند سال اخیر ، تفاوتهای اساسی با تحوالت  دیگر صنایع دارد . رشد این صنعت  کـه 

ی مشـابه شودکه هیچ صنعت  دیگـرآید ، با چنان سرعتی انجام میترین صنایع موجود درجهان به حساب میجزو جوان
کنـد تغییـر و رسد . مهمترین محوری که در تحوالت  در محـیط انسـانی و اجتمـاعی تـنش  ایجـاد مـیآن به نظر نمی

شودکه یك وسیله ساخته شـده و یـا یك  از صنایع مشاهده میشدن روشها و تکنولوژی است  . در کدامنوآوری و کهنه
سال از ارائه اولین نمونه آن ، از گردونه استفاده خارج شود ٥ا یك  روش مورد استفاده درآن صنعت پس  از گذشت تنه

کنـد. افـزایش و وسیله یاروش جدیدتری جایگزین آن گردد ؟ این تحـوالت  سـریع، بحرانهـائی را دراجتمـاع ایجـادمی
اند . ها از آن جملهانتظارات  و تغییر سلیقه کاربران و بروز پدیده مد در بین کاربران سیستم



کند . همه ما افرادی را که از حرکت و همگامی ز طرف دیگر همگامی با تحوالت ، مشکالت متعددی را ایجاد میا
ایم . در واقع این وحشت از طرف افرادی  که با کامپیوتر آشـنائی های کامپیوتری وحشت دارند دیدهبا تحوالت  سیستم

درگیر کار با کامپیوتر هستند . از کاربران عادی گرفته تا طراحـان شود که ندارند نیست  . این مسئله افرادی را شامل می
هـای کـامپیوتری برسـانند و از نویسان . همه و همه از این واهمه دارند که نتوانند خود را به پای تحوالت سیستمو برنامه

از مدتی از گردونه فعالیت  در این حرکت  باز بمانند . بسیارند افرادی که از همگامی با این تحوالت  باز ماندند و پس 
همـه زمینه کامپیوتر خارج شدند . در دل اکثر متخصصان رشته کامپیوتر این ترس و واهمه پنهانی وجود دارد که بـا ایـن

تغییر و تحوالت  از قافله این پیشرفت عقب  بمانند . این وحشت  به صورت پنهان ، خود باعث ایجاد اشـکال در رونـد 
های کامپیوتری قبل از آنکه فرهنگ  آن در اجتماع ایجـاد شود . از طرف   دیگر استفاده از سیستممیتحول پیشرفت و

آیـد . تغییـر فرهنـگ  بسـیار شود و مشکل عدم وجود فرهنگ  مناسب برای فعالیت  سیستم بوجود میشود ، انجام می
هـای کـامپیوتری مواره فرهنگ جامعه از سیستمگیرد . بنابر این ههای کامپیوتری صورت  میکندتر از تحوالت سیستم

های اداری در سازمانها وادارات  توجه کنید . علـم کـامپیوتر سـالها عقب تر است . برای مثال ، به مکانیزاسیون سیستم
وری و های اداری مکانیزه را حل کرده است  . از لحاظ اقتصادی نیز مسئله بهـرهاست که مشکالت  فنی ایجاد سیستم

صادی بودن این فعالیت  اثبات شده است  . ولی هنوز درصد بسیار کمی از فعالیت ها در سازمانهای اداری ، مکانیزه اقت
گـردد و ایجـاد فرهنـگ  زمـان بسـیار کنندگان  در زمینه کامپیوتر باز مـیشده است  . این به فرهنگ مدیران و استفاده

کامپیوتر بیشتر از سرعت  تحول فرهنگی باشد ، بتدریج فاصله صنعتکند . وقتی سرعت پیشرفتزیادی را طلب  می
گـذرد ، ایـن کنـد و هرچـه زمـان مـیهای کامپیوتری افزایش پیدا میبین سطح فرهنگی جامعه و سطح کاربری سیستم

معـه بایـد ای این فاصله برای جامعه قابل تحمل است  ولی پس  از این محدوده ، یا جاشود . تا محدودهفاصله بیشتر می
یك  جهش فرهنگی را تحمل کند و یا یك  انقالب  اجتماعی بوقوع بپیوندد و با تحوالت سیستمهای کامپیوتری مبـارزه 

عنوان مثال در شود . چه انقالب  اجتماعی و چه جهش  فرهنگی  ، عواقبی زیانبار را گریبانگیر جامعه خواهد نمود . به
افراد جامعه پذیرای ایـن را که ممکن است  اتفاق بیفتد  آنست  که قائدتا همهایترین عارضهمورد جهش فرهنگی ساده

جهش نخواهند بود . از جمله بازنشستگان و کسانی که دیگر درگیر کارهای اجتماعی نیسـتند و روسـتائیان و .... . در 
د . یك  قشر جهش یافته اهد شو وقوع جهش فرهنگی ، در طی چند سال ، این موضوع باعث  ایجاد دو قشر متفاوت  خ

های کامپیوتری و قشر دیگر ( از این دیدگاه ) عقب  مانـده . ایجـاد ایـن نـاهمگونی نسبت به فرهنگ بکارگیری سیستم
تواند همان عواقبی را در بر داشته باشد که قشری شدن جامعه از دیدگاه اقتصادی خواهد داشت  و بلکه زیانبارتر .می

نتیجه گیری 
فراروند مکانیزاسیون و کامپیوتری کردن فعالیت ها در سازمان در صورتی که با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی انجام

تنها کمکی در بهبود فعالیت  سازمان نخواهد کرد ، بلکه ممکن است عواقب  زیانبـاری را و انسانی صورت  نگیرد ، نه
سانی ، سعی در افزایش فرهنگ استفاده از کامپیوتر در جامعه و در پی داشته باشد . در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و ان

های کامپیوتری نقش  تعیین کننده را دارند .توجه به حاالت  روحی و روانی کارکنان ، در موفقیت  بکارگیری سیستم
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