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 مقدمه : 

 

ی، چالش ادراه عواملی است که در تعامل با یکی از هیجان انگیزترین چالش ها در جامعه نوین امروز

یکدیگرند. کار هدایت صحیح بحران ها، به عنوان ضرورتی فرا روی دست اندرکاران جوامع بشری قرار 

 گرفته است.

بنابراین وظیفه هر سازمانی در این جامعه متحول، ایجاد نظم است که در این راستا عوامل مورد نیاز برای 

ستمی، اطالعات دقیق و به موقع می باشد. اطالعات در گذشته ارزش ناچیزی داشته نظم بخشیدن به هر سی

و در تصمیم گیری ها کمتر به کار می رفت، در حالی که امروزه اطالعات مهمترین منبع مدیر بعد از عامل 

 انسانی محسوب می شود. 

تولید اطالعات همواره رو به از آنجا که افراد به منابع اطالعاتی چندگانه متوسل شده و حجم و سرعت 

فزونی است، ایجاد نوعی سیستم که تمامی این اطالعات را پاالیش، فشرده، ذخیره و منتقل کند، ضروری 

است و به همین سبب است که سیستم اطالعاتی برای استفاده مدیران در سازمان ایجاد می شود که آن را 

 نام نهاده اند. « سیستم اطالعات مدیریت»

« ریتمدی»و « اطالعات»، « سیستم»شنایی با سیستم اطالعات مدیریت، ضروری است مفهوم کلمات آبرای 

دست پیدا  «اطالعات مدیریت مسیست»تا در نهایت بتوان به درک درستی از به تفکیک بررسی و تبیین شود 

منظور نوشتار پیش رو از چهار بخش تشکیل شده است ، که سه بخش نخست، به توضیح و کرد. بدین 

مورد بررسی و  ریت اطالعاتیم های مدوق الذکر می پردازد و در بخش چهارم، سیستتفسیر واژگان ف

 کنکاش قرار می گیرد. 

است این نوشتار بتواند به حد کفایت گویای مطالب مورد نیاز دانشجویان گرامی بوده و به عنوان امید 

  ایفای نقش نماید .« سیستم اطالعات مدیریت» جهت یادگیری موضوع مناسب ابزاری
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 «بخش اول : مدیریت » 

 

 مدیریت:منابع 

 منبع اصلی را بر عهده دارد که عبارتند از : 5مدیر در هر سازمان، مدیریت 

 کارکنان .1

 مواد .2

 ت )شامل تسهیالت و انرژی(ماشین آال .3

 پول .4

 اطالعات )شامل داده ها( .5

مدیریت کارآمد این منابع به منظور استفاده از آن ها در دستیابی به اهداف سازمانی است. چهار  ،کار مدیر

منبع اول وجود فیزیکی داشته، قابل لمس بوده و مشهودند. در حالی که منبع پنجم یعنی اطالعات، نامشهود 

 را مدیریت می کنند.ع ادراکی نامیده می شود. مدیران با استفاده از منابع ادراکی، منابع فیزیکی بوده و منب

 

 دانش مدیریت : 

امروزه واژه سواد برای تشریح دو نوع دانش که در استفاده از رایانه نقش کلیدی دارند، به کار می رود. یک 

 به کارگیری اطالعات در دستیابی به هدف هاست. نوع دانش، سواد استفاده از رایانه است و دیگری سواد 

سواد استفاده از رایانه : دانش کار با رایانه که برای انجام تقریبا هرگونه وظیفه ای در دنیای امروز ضرورت 

ی شود. این دانش شامل شناخت واژگان رایانه، شناسایی قوت ها و ضعف دارد، سواد کار با رایانه نامیده م

 ان استفاده از رایانه و مانند آن است. های رایانه، تو

سواد استفاده از اطالعات : گذشته از شناخت رایانه، مدیریت امروزی باید سواد استفاده از اطالعات را نیز 

داشته باشد. سواد اطالعات، مرکب از چگونگی استفاده از اطالعات در هریک از مراحل فراگرد حل مسئله 

 ز کجا می توان به دست آورد و چگونه آن را با دیگران در میان گذاشت.بوده و این که اطالعات را ا
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سواد استفاده از اطالعات، وابسته به سواد استفاده از رایانه نیست. مدیری ممکن است سواد استفاده از 

کار  اطالعات را داشته باشد، ولی سواد استفاده از رایانه را نداشته باشد. اهمیت سواد اطالعات بیش از سواد

 با رایانه است ولی مطلوب آن است که مدیر هر دو سواد را توامان داشته باشد. 
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 «بخش دوم : اطالعات »

 

 :طبقه بندی اطالعات 
 

هیچ مفهوم بیرونی BIT می گویند که در کامپیوتر وجود دارد . در واقع BIT کوچک ترین ذره اطالعاتی را

را بوجود BYTE ا می کند که چند تا از آنها کنار هم قرار گیرند. در این صورت یکندارد . زمانی مفهوم پید

 Makeتشکیل می شود مثل:  DATA. از کنار هم قرار دادن چند بایت یک  Bیا A می آورند . مثل : حرف

 Data. یک مفهوم تک جهته است . معنی دارد اما معنی آن ابعاد ندارد 

 بوجود می آید . Data ، Information از کنار هم قرار دادن چند 

 بوجود می آید .  .knowledgeیک دانش،Information از کنار هم قرار دادن چند

بوجود می آید . مثل : wisdom یک بینش و بصیرتی به نام knowledge از کنار هم قرار گرفتن چند 

 یک سازمان را چگونه می توان به صورت موفقیت آمیز اداره کرد .

سیستم اطالعات مدیریت اطالعات را به گردش در می آوریم . اطالعات را پاالیش و دسته بندی می در   

به تولید و گردش اطالعات می MIS کنیم و به صورت یک بسته در اختیار مدیریت قرار می دهیم . در 

سر و کار  Information وdata پردازیم ولی با دانش کاری نداریم . در سیستم اطالعات مدیریت با 

داریم . در واقع داده ها را جمع و به اطالعات تبدیل می کنیم . در واقع به تولید ، گردش و پردازش 

 اطالعات می پردازیم . 

 

 

 

 

 

 

 چرخه حیات داده :
مراحل ایجاد، طراحی و در داده در یک سیستم اطالعات مدیریت چرخه حیات خاص خود را دارد. 

 یات سیستم های اطالعاتی، سه جنبه این چرخه حیات از اهمیت ویژه ای برخوردار است :عمل

 

 

BIT BYTE DATA INFORMATION kNOWLEDGE WISDOM 

 خرد دانش اطالعات داده بایت بیت
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 طراح باید بداند داده چگونه تولید می شود . .1

 طراح باید بداند چه پردازش و یا تلفیقی روی داده ها صورت می پذیرد. .2

ل و ذخیره سازی و بازیابی طراح باید بداند انواع معین پردازش اطالعات به ویژه انتقال داده، و تباد .3

داده ها چگونه انجام می شود. تولید مجدد داده می تواند در نقاط گوناگون چرخه حیات داده 

 صورت پذیرد و بنابراین در نمودار چرخه حیات داده نشان داده نشده است. 

 

یا رخداد خارجی تولید یا ضبط داده که در خانه سمت چپ آمده است، می تواند به دلیل یک تعامل داخلی 

 باشد. پردازش های بعدی شامل موارد ذیل می گردند :

 

 ذخیره سازی یا محو .1

 انتقال .2

 بازیابی .3

 تولید مجدد .4

 ارزیابی .5

 طبقه بندی .6

 تحلیل .7

 حسن استفاده .8

 ترکیب .9

 به کار گیری .11

 محو .11

داد و  تولید داده نتیجه پدیده ای داخلی و یا خارجی بوده که مشاهده و ثبت شده است. تجربیات،ذخیره : 

ستدها و عملیات، بیانگر تولید داده برنامه ریزی شده اند. داده ها را به طور معمول در پایگاه اطالعاتی یا بر 

 روی سند ذخیره می کنند. اگر داده ای بی ارزش باشد، محو می گردد. 

 داده ها در چرخه حیات، به طور مکرر از فراگردی به فراگرد دیگر منتقل می شوند. انتقال :

 

مدیریت پایگاه اطالعاتی به سهولت صورت می پذیرد. زیرا داد ها مستقل بازیابی داده ها از سیستم بازیابی: 

 از برنامه ها و کاربران نگهداری می شوند.
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داد های ذخیره شده در حافظه رایانه یا اسناد به گونه ای نیستند که به سهولت در اختیار مدیر  تولید مجدد :

نابراین داد ها را باید سازماندهی مجدد کرد تا به صورت قابل استفاده در آیند. حتی اگر داده قرار گیرند. ب

 نیز باشد، تهیه نسخه هایی از آن برای استفاده سایر کاربران ضرورت دارد.  بل استفاده مدیرذخیره شده قا

 

ردازش بیشتر نیاز دارند یا خیر. داده ها پس از بازیابی باید ارزیابی شوند تا معین شود که به پ ارزیابی :

همچنین باید معین شود که به انباره بازگشت داده شود یا محو گردد. حتی پس از تبدیل داده به اطالعات و 

استفاده از آن باید دوباره ارزیابی گردند. برخی ازداده ها مصرف یکباره دارند و پس از استفاده باید محو 

 ن ها برای استفاده مجدد باید به انباره انتقال یابند. گردند در حالی که پاره ای از آ

 

داده ها اغلب به طور تصادفی جمع آوری می شوند و برای اینکه قابل استفاده گردند، باید  دسته بندی :

جداسازی آن ها صورت پذیرد. حتی داده هایی که جداسازی و دسته بندی شده اند، نیز ممکن است برای 

یازمند دسته بندی جدیدی باشند. برای مثال اعداد و ارقام فروش یک فروشگاه ممکن قابل استفاده شدن ن

است بر اساس فروشنده ذخیره شده باشد ولی جداسازی آن ها بر اساس محصول یا مشتری مورد نیاز 

 باشد. 

 

اد های غیر داده ها را می توان پیش از استفاده با شناسایی زمینه های مورد استفاده، روند و رخد تحلیل :

 معمول و با تعبیر و تفسیر ، تحلیل کرد. 

 

اغلب اوقات ضرورت ایجاب می کند شکل داده های کمی را با جمع و تفریق و مانند آن  : حسن استفاده

تغییر دهیم یا معنی و مفهوم آن ها را از طریق فرمول های ریاضی یا تساوی ها حل کنیم. برای مثال برای 

یا پیش بینی فروش و محاسبه نسبت های مالی می توان از روش های اماری بهره تخمین امکان فروش و 

 جست.

 

تلفیق داده های متعدد اغلب ایجاب می کند آن ها را در یک مجموعه کلی یا گزارش کامل  ترکیب :

سازماندهی کرد. برای مثال گزارش هایی را که هریک از نمایندگان فروش ارسال می دارند، یا جمع کل 

ینه های کارخانه، یا تلخیص اطالعات دست اول بازاریابی درباره رقیب خاص را می توان در یک هز

 مجموعه کلی گرد آوری و سازماندهی کرد. 
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هنگامی که داد ها به شکل معنی داری برای استفاده اعضای سازمان درآیند، گفته می شود به  به کارگیری :

در می آید و برای ذخیره « داده»از مصرف، مجددا به صورت تبدیل شده اند. اطالعات پس « اطالعات»

 سازی به شکل اصلی یا به شکل جدید مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

 

داد ها را پس از ارزیابی می توان محو )از سیستم خارج ( کرد. برای مثال اطالعات مربوط به قرار  محو :

مان یا برنامه های مربوط به مهمانی های ساالنه سازمان، مالقات ها یا مکان برگزاری سمینارهای داخلی ساز

 پس از وقوع هیچگونه ارزشی ندارند. 
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 «بخش سوم : سیستم » 

 

 : سیستم

مجموعه ای از اجزاء به هم پیوسته و مرتبط  که برای رسیدن به یک هدف خاص با یکدیگر در تعامل 

 «از اجزای مرتبط با هم و هدفمند.سیستم واحدی است متشکل » هستند .

 

 هر سیستم سه ویژگی دارد : 

 

کلیت : هر سیستم از مجموعه ای از اجزا تشکیل شده ، شخصیت سیستم با تک تک اجزاء متفاوت  -1

اما شخصیتی متفاوت با تک تک  است . مثالً : انسان یک سیستم است و اجزائی دارد مثل دست ، پاو .....

 اجزاء دارد .

بین اجزاء سیستم ارتباط وجود دارد . نمی توان جزئی را پیدا کرد که تعامل و اثر متقابل با اجزاء دیگر  -2

 نداشته باشد . 

 وجود هدف : همه سیستم ها هدف خاص و مشترکی را دنبال می کنند .  -3

ط و ......اما همه سیستم ها انواع مختلف دارد . مثل : خانواده ، جوامع ، حکومت ، منظومه ها ، زبان ، خ

 (process) ، فرآیند (input) چهار عنصر یا چهار جزء اصلی دارند که در آنها مشترک است : .ورودی ها

 . (feedback)، بازخور (output)، خروجی ها

 

 
 فعالیت سیستم با ورود ورودی ها آغاز می شود.

 

  
 

 سه دسته ورودی داریم :

  

ند و خروجی سیستم بعدی را ورت زنجیروار ، وارد یک سیستم می شوورودی زنجیره ای : به ص .1

 می دهند که خروجی سیستم ، ورودی  سیستم بعدی است .تشکیل 

 ورودی تصادفی : یکی از خروجی ها ورودی سیستم بعدی است . .2

 ورودی خروجی فرایند

 بازخور
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 غالباً.  اند شده بازخورانده سیستم خود های خروجی از که هایی ورودی:  بازخور ورودی .3

 تواند می هم ضایعات مثل دیگری چیزهای ها سیستم برخی در اما.  هستند اطالعات بازخورها

 . شود بازخورانده

   

 سیستم هدف - واقعی عملکرد = نکته : بازخور

 
 تبدیل ورودی به خروجی را فرآیند گویند . فرآیند:

 

عنوان ورودی به  برتالنفی می گوید : بازخور فرآیندی است دورانی که بخشی از خروجی به بازخور:

 سیستم بازخورانده می شود و سیستم را خود کنترل می کند . مثل ترموستات .

 

 دو نوع بازخور داریم : 

 

 مثبت : نشان می دهد سازمان مطابق استانداردها و اهداف از پیش تعین شده پیش می رود . .1

سیستم دچار اشکال  منفی : نشان می دهد که سیستم از اهداف از پیش تعین شده منحرف و بقای .2

 شده است .

 

 

 : جعبه سیاه

را نمی شناسیم و برای ما مبهم process  فرایند یا در جعبه سیاه ورودی و خروجی را می شناسیم اما 

است . معموالً سیستم های پیچیده این گونه اند مثل ، مغز انسان . وقتی ابراز احساسات می کنیم خروجی 

ا نمی شناسیم . باید ورودی ها را آنقدر تغییر داد تا به خروجی مورد نظر دست آن لبخند است ، اما فرآیند ر

 یافت .
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 ویژگی های مشترک سیستم ها : 

 

 گروهی از اجزاء گرد آمده و مرتبط :  .4

 

، یک چرخ نمی تواند به تنهایی یک سیستم باشد، اما یک سیستم باید بیش از یک جزء داشته باشد

تمام قطعات یک سیستم باید ارتباط منطقی با هم داشته یک سیستم باشد.  می تواند قطعه ای از

به عنوان مثال ساعت ها و ماشین ها به منظور اجرای کارهای خاصی طراحی شده اند و باشند. 

 .تمام قطعات در انجام این کارها مشارکت دارند

 

 :محیط و مرز سیستم  .2

 
محیط جدا می کند . هر عاملی که در درون سیستم قرار دارد هر سیستم مرزی دارد که این مرز سیستم را از 

 و تحت کنترل سیستم است ، عامل سیستمی نام دارد .

عاملی که تحت کنترل سیستم نیست ولی بر آن اثر دارد ، عامل محیطی است . بعضی عوامل حالت دوگانه 

 یم .محیطی دارند . باید سعی کنیم از محیطی به سیستمی تبدیل کن -سیستمی 

 

 سیستم ها دو دسته اند:

 با محیط خود تبادل اطالعات و انرژی دارند . مثل : سازمان ، کامپیوتر . الف( باز : 

فقط یک بار ورودی وارد سیستم می شود و برای همیشه سیستم به عمل خود ادامه می دهد .  ب( بسته :

 مثل: اتم ، ساعتی که با پاندول کار می کند .

کانیزم بازخور فعال ندارند ، یا نابود می شوند با آنقدر ضعیف می شوند که شبیه سیستم سیستم های باز م

 های مرده هستند .

 

سیستم های باز دارای چند ویژگی اند : 
 

نگرش  هر سیستم ماهیتی متفاوت از تک تک اجزاءخود دارد .  کل نگری )نگرش سیستمی( :الف( 
اره بهتر سازمان ارائه شد و در این نگرش سیستم را بعنوان سیستمی، نگرشی است که در مدیریت برای اد
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یک کل در نظر می گیریم که این کل دارای اجزایی است و این اجزاء با هم رابطه دارند و یک کل را 

 تشکیل می دهند .

می نگرد و به اجزای آن با توجه به نقشی که در « کل»رویکرد سیستمی به مسئله یا سیستم به صورت یک 

سیستم دارند، یا با توجه به هدف آن ها در کل سیستم نگاه می کند. به عبارت دیگر اگرچه اجزای کل 

سیستم یا مسئله مورد توجه قرار می گیرد، اما تاکید اصلی بر یکپارچگی اجزای آن برای رسیدن به هدف 

 نهایی سیستم است و این خود از رویکرد سیستمی روشی موثر می سازد. 

 MISری شرکت به همه واحدهای تولید ، مالی ، بازاریابی و....مربوط می شود . برای طراحی  مثالً سودآو 

 به نگرش سیستمی نیاز داریم.

 

هر سیستم بازی زیر سیستم یک سیستم دیگر است و خودش زیر سیستم های   سلسله مراتب :ب( 
زیر سیستم هایی مثل : دانشکده ها، دیگری دارد . اگر دانشگاه را بعنوان یک سیستم در نظر بگیریم دارای 

آموزش ، زیر سیستم آموزش استاد و دانشجو و زیر سیستم دانشجو، اجزاء بدن او و برعکس . دانشگاه 

 سمنان زیر سیستم وزارت علوم و وزارت علوم زیر سیستم جامعه و ....... .

 

 : آنتروپی .9

 
سیستم حرکت و به دنبال بی نظمی در  ویژگی که در تمام سیستم ها وجود دارد . در جهت خالف نظم

سیستم است . وقتی آنتروپی ادامه پیدا می کند ، سیستم به سمت بی نظمی کامل می رود . طبق اصل دوم 

ترمودینامیک : همه سیستم ها به سمت مرگ می روند ، مگر اینکه برای طوالنی تر شدن ادامه حیات 

نکنیم که سیستم دچار بی نظمی شود . آنتروپی منفی به ادامه سیستم آنتروپی منفی ایجاد کنیم . یعنی کاری 

حیات سیستم کمک می کند. شاید نتواند جلو مرگ سیستم را بگیرد ولی به ادامه حیات آن کمک می کند . 

مثل شرکت کوکاکوال که بیش از صد سال است عمر می کند . آنتروپی منفی با تبادل ماده و انرژی سعی می 

 گیری کرده و ادامه حیات را ممکن سازد .کند از مرگ جلو
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 : )هدف( نظم .1

 
هر سیستم دارای نظم خاصی است ، هدفی دنبال می کند و اجزاء سیستم به هم وابسته اند و بر یکدیگر 

تاثیر می گذارند . سیستم از یک الگوی تناوبی تبعیت می کند . یعنی در دوره های متناوب ورودی یک 

 تم دیگر است .مثالً یک دانشجو دوباره به عنوان استاد به همان دانشگاه باز می گردد.سیستم ، خروجی سیس

 

 

 : عنوان یک سیستمه سازمان ب

 
سازمان سیستمی است که از سازماندهی و ترکیب منابع مختلفی از قبیل نیروی انسانی ، مواد ، ماشین آالت 

ر و مؤثر ، اعم از تجاری و غیر تجاری ، به ، تجهیزات ، پول و سایر منابع به صورت یک مؤسسه پایدا

 وجود می آید .

سازمان یک سیستم باز هدف جو است که دربرگیرنده خصوصیات سیستم باز است . مثالً یک مؤسسه  

تجاری ، در محیطی تجاری )سیستم فراگیر( فعالیت می کند که سایر سیستم ها مانند رقبا ، دولت ، جامعه ، 

، سهامداران و مؤسسه های مالی و...... در آن فعالیت می نمایند ، یا بر آن احاطه  مشتریان ، فروشندگان

دارند . چنین سیستمی از لحاظ ساختاری به زیر سیستم های مختلفی مانند واحدها ، بخش ها ، قسمت ها 

لف و نظایر آن تفکیک می شود . این واحدها معموالً دربرگیرنده فعالیت ها ، عملیات و وظایف مخت

سازمانی نظیر بازاریابی ، مالی ، تولید ، نیروی انسانی و.... است . سازمان با دریافت درون داده هایی به 

صورت مواد ، نیروی انسانی ، ماشین آالت و اطالعات و از طریق وظایف فوق ، آن را به محصوالت ، 

های فوق ، سازمان تداوم فعالیت خدمات ، اطالعات و.... تبدیل می کند . با در یافت مستمر درون داده 

 های خود را استمرار می بخشد ) از بین بردن آنتروپی و رسیدن به تعادل پویا ( . 

سازمان سیستمی سازگار با محیط است که ضمن یادگیری و تاثیرپذیری از محیط ، وضعیت خود را در 

ای خرید محصول به رقبای مؤسسه مقابل تغییرات آن ، تنظیم می کند . مثالً چنانچه مشتریان مؤسسه بر

روی آورند ، مؤسسه می تواند با اتخاذ سیاستی جدید ، مثالً در مورد نحوه توزیع کاال یا به کارگیری 

تکنولوژی جدید در تولید محصولی با کیفیت بهتر ، گوی سبقت را از رقبای خود برباید و سهم بیشتری از 

قبالً گفته شد سازمان یا مؤسسه ، از طریق فرآیند بازخور ،  بازار را به خود تخصیص دهد . همان طور که

به طور مستمر اطالعات الزم در مورد محیط و عملکرد خود را دریافت می کند که این اطالعات با اهداف 

و استانداردهای از پیش تعیین شده )مانند بودجه ها ، برنامه ها و ....( توسط مدیریت مقایسه وکنترل الزم 

 .عمال می شوددر آن ا
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 :  سازمان و سیستم اطالعات مدیریت

 
 هر سازمان به مثابه یک سیستم است . ورودی هایی دارد ، پردازش ، خروجی و بازخور. 

 منابع انسانی ، منابع مالی ، منابع فیزیکی ، اطالعات ، انرژی ، مواد خام و..... . ورودی های سازمان :

 تغییر . تولید ، تلفیق ، ترکیب ، فرآیند :

 محصول آماده ، خدمت آماده ارائه ، اطالعات . خروجی :

: که اطالعات تولید شده و گاهی ضایعات که بعنوان ورودی وارد سازمان می شوند . در ایران بازخور 

بازخور بسیار ضعیف است . بازخور در سازمان سواالت زیادی بوجود می آورد . اما بهتر است به آن 

. اطالعات را به عنوان ورودی  مورد استفاده قرار می دهیم ، اما در انتها )خروجی( پاسخی داده نشود 

اطالعات داریم . اما این اطالعات تغییر شکل پیدا کرده اند . در واقع اطالعات مهم ترین ورودی ، فرآیند و 

ان نمی تواند از جمله مهم ترین خروجی هاست . در واقع خون در گردش سازمان است . که بدون آن سازم

در پی این است که گردش اطالعات در سازمان را تسهیل کند . هم به  MISبه حیات خود ادامه دهد . 

ورود بهنگام و سریع  و درست اطالعات کمک می کند ، و هم باعث می شود سیستم از این اطالعات به 

 بهترین نحو استفاده کند . 

 

 

 له ای ایجاد سیستم :مرح پنجمدل 

 
ن ها مدل آسیستم اطالعات مدیریت از مدل های گوناگونی می توان بهره جست. یکی از  طراحی برای

مدت زمان ایجاد سیستم را به دو مرحله ایجاد و  (Life Cycle)چهار مرحله ای است. مدل چرخه حیات 

موجود تجدید تولید تفکیک می کند. در مرحله اول سیستم اطالعاتی ایجاد می شود یا در سیستم اطالعاتی 

نظر صورت می پذیرد و در مرحله دوم سیستم اطالعاتی به صورت بخشی از فراگرد جاری کسب و کاردر 

می آید. اطالعات به آن داده می شود و گزارش دریافت می گردد. این مرحله عملیاتی هر سیستم اطالعاتی 

 را مرحله تولید می گویند. 

در نمودار زیر به صورت دو نیمه از یک حلقه نشان می دهد. نقطه  این دو مرحله ایجاد سیستم اطالعاتی را

گویند. در این مرحله مسئولیت « نقطه انتقال»ای را که سیستم از مرحله ایجاد وارد مرحله تولید می شود، 

سیستم از گروه طراح به مدیر اجرایی سیستم منتقل می شود. در نظر گرفتن چرخه حیات سیستم به عنوان 

تکرار شونده مفید است. زیرا تحوالت سیستم مانند تحوالت سازمانی، اجتناب ناپذیرند. هر  یک چرخه
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و از آن به بعد نیز  سیستمی نخست ایجاد می شود و آنگاه به عنوان بخشی از رویه های سازمانی در می آید

 سازمانی باشد.  با تحوالت سازمان، سیستم اطالعاتی نیز باید به گونه ای تحول یابد که حامی تحوالت

 

 مرحله ایجاد مدل چرخه حیات به چندین مرحله تفکیک می گردد که عبارتند از : مرحله ای، پنجمدل در 

 

 تعیین خواسته ها .4

 ارزیابی گزینه ها .2

 مختصات طراحی .9

 استقرار .1

 بازنگری .5

 
م مختصات نخست باید خواسته ها معین شوند، آنگاه گزینه ها شناسایی و ارزیابی گردند. در مرحله سو

 گزینه انتخاب شده معین گرددد و سرانجام استقرار شامل )ساختن، نصب و آزمایش( سیستم صورت پذیرد. 

 

 

 تعیین خواسته ها  )بررسی( : مرحله  .4

 
برای تعیین خواسته ها نخست باید مرز سیستم یا قلمرو تالش برای ایجاد سیستم تعریف شود و بعد 

شناسایی و تدوین گردد. ایجاد سیستم با فراهم  آن ها را برآورده سازد، خواسته هایی که سیستم جدید باید

شدن یک فرصت آغاز می شود. فرصت می تواند ارائه خدمت، بهبود رویه ها یا حل یک مسئله باشد. در 

مرحله تعیین خواسته ها این فرصت تعریف می شود. پیش از آنکه سیستم را ایجاد کنیم، باید بدانیم سازمان 

 موفقیتی را باید به دست آورد. چه 

 

نیز گفته می شود. در فاز بررسی با دو مرحله زیر بررسی نیاز به سیستم  «فاز بررسی»به این مرحله 

 ورت می پذیرد : اطالعات و امکان سنجی ص
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 الف( نیاز سنجی

 ب( امکان سنجی

 

 مرحله اول فاز بررسی ، نیاز سنجی :
 

و توسعه سیستم اطالعاتی از طریق تکنیک های زیر مشخص می گردد. سه  در این مرحله نیاز به استقرار

 تکنیک مهم در نیاز سنجی وجود دارد. 

 

درصد مشکالت  81: این آنالیز نشان دهنده آن است که   (Pareto Chart)آنالیز پارتو  : 1تکنیک 

ستم اطالعاتی، باید بخش ناشی می شوند. در این صورت نیاز به استقرار سی درصد عوامل 21سازمانی از 

 عمده ای از مشکالت سازمان را حل نماید. 

 

: این آنالیز با توجه به دو شاخص تکرار پذیری مشکل و عدم تشخیص آن،   ABCآنالیز   : 2تکنیک 

شامل مشکالتی است که دارای تکرار  Aدسته بندی می نماید. گروه  Cو  A  ،Bمشکالت را در سه گروه 

مشکالتی هستند  Bم تشخیص کم هستند، یعنی به راحتی قابل تشخیص می باشند. گروه پذیری زیاد و عد

مشکالتی هستند  Cتکرار پذیری متوسط و در عین حال عدم تشخیص متوسط دارند و در نهایت گروه که 

که تکرار پذیری کم و عدم تشخیص زیاد دارند، یعنی به طور استثناء در سازمان رخ می دهند و به راحتی 

 قابل تشخیص نیستند. 

و ناشی از عدم  Aنیاز به سیستم اطالعاتی زمانی صورت می گیرد که بخش عمده ای از اطالعات در گروه 

 مدیریت اطالعات باشد. 

 

: از طیق این نمودار با در نظر گرفتن مشکل اصلی  (Fish Bone) نمودار استخوان ماهی : 3تکنیک 

 کالت فرعی مشخص می گردند. سازمان و از طریق ریشه یابی آن، مش

 

 مرحله دوم فاز بررسی، امکان سنجی : 
 

 در این مرحله پس از اطمینان از نیاز به استقرار سیستم اطالعاتی، امکان سنجی های زیر صورت می پذیرد : 
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: نشان دهنده آنالیز هزینه و منفعت استقرا سیستم اطالعاتی است و اینکه  الف( امکان سنجی اقتصادی

 ستم اطالعاتی پس از استقرار چه اندازه سود مالی ایجاد می کند. سی

 

مشخص کردن تعداد نیروی انسانی الزمف با سطح تحصیالت، تخصص  ب( امکان سنجی نیروی انسانی :

 و معارت های مورد نیاز.

 

یستم مشخص کردن تعداد واحدهایی که در سازمان مورد نظر با استقرار س ج( امکان سنجی جغرافیایی :

 اطالعاتی در ارتباط قرار می گیرند. 

 

مشخص کردن زمان مورد نیاز برای انجام پروزه استقرار سیستم اطالعاتی در  : ید( امکان سنجی زمان

 سازمان.

 

 مشخص کردن تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مرد نیاز.  ه( امکان سنجی فنی :

 

 

 ارزیابی گزینه ها )طراحی کلی( : مرحله  .2

 
مرحله ارزیابی گزینه هایی که برای هر یک از عناصر تشکیل دهنده سیستم، شناسایی و ارزیابی می شود  در

 و آنگاه بهترین آن ها انتخاب می گردد. 

هنگام شناسایی گزینه ها به جای به کارگیری نخستین گزینه ای که به ذهن می رسد، باید طیفی از گزینه 

سازد ایجاد شود. بدین منظور همه عناصر سیستم از لحاظ خواسته ها  هایی که خواسته ها را برآورده می

باید بررسی شوند و آنگاه گزینه های چندگانه ای برای هر یک از آن ها )افراد، رویه ها، داده ها، نرو افزار و 

 سخت افزار( ایجاد شود.

یستم و تصمیم درباره یکی ایجاد گزینه ها یک فراگرد تکراری است، زیرا عناصر پنجگانه تشکیل دهنده س

احتماال بر سایر عناصر نیز تاثیر خواهد گذاشت. برای مثال تا ویژگی های افراد مورد بحث قرار از آن ها 

 نگیرد، استفاده از یک نوع سخت افزار یا نرم افزار رایانه را نمی توان عملی دانست. 

ا و مقایسه آن ها با یکدیگر برای انتخاب گام بعدی ارزیابی هر یک از آن هنه ها، به محض شناسایی گزی

 مناسبترین گزینه است. 

 



19 
 

 مرحله زیر است :  4نیز گفته می شود. که شامل  «فاز طراحی کلی »  به این مرحله ، 

 

 الف( بررسی کلی سیستم موجود .

 اصالح سیستم موجود .ب( 

 ارائه سیستم پیشنهادی جدید .ج( 

 تم جدید .سطراحی سید( 

 

 

های مدل سازی صورت می بررسی سیستم موجود از طریق ابزار سی کلی سیستم موجود :الف( برر

  مدل هستند : 4گیرد که شامل 

 

 

 (Process Modeling)مدل سازی پردازشی  .1

 (Data Modeling)مدل سازی داده ای  .2

  (Functional Modeling) مدل سازی وظیفه ای .3

  (Event Modeling) مدل سازی وقایع .4

 

اصالح سیستم موجود با حذف پردازش های غیر ضروری، کاهش یا موجود :  سیستم اصالح( ب

 افزایش فرم های مورد نیاز، افزایش سرعت تبادل اطالعات و ....  انجام می شود. 

 

پس از انجام اصالحات مورد نظر، سیستم پیشنهادی جدید ارائه ج( ارائه سیستم پیشنهادی جدید : 

 دی جدید، هدف تغییر سیستم موجود، با توجه به اصالحات مورد نظر است. می گردد. در سیستم پیشنها

 

 طرح کلی سیستم مورد نظر، طراحی می گردد. :  د( طراحی سیستم جدید 
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 ن مختصات طراحی )طراحی جزئی( : عییتمرحله  .9

 
می  لیپس از شناخت خواسته ها و انتخاب مناسبترین گزینه )طرح خام( نوبت به مرحله طراحی تفصی

رسد. در این مرحله طراح باید برای هریک از پنج عامل تشکیل دهنده سیستم اطالعاتی، طراحی مخصوص 

به خود و منحصری انجام دهد. نخست هر تغییری که در خصوص نیروی انسانی سازمان رخ خواهد داد، 

گیرند، باید باید مشخص شود. تجدید نظر در شرح شغل هایی که تحت تاثیر سیستم جدید قرار می 

صورت پذیرد. طراحی گزارش ها و نمایش آن ها بر روی نمایشگر رایانه باید متناسب با ویژگی ها و 

نیازهای کاربران انجام شود. در گام بعدی رویه هایی که در مرحله نخست تعریف شده اند باید مورد تایید 

ری درباره رویه ها باید مشخص شود. در قرار گیرند و به هنگام طراحی و تهیه مواد آموزشی، جزئیات بیشت

گیری شود. سرامجام مرحله طراحی تفصیلی در مورد میزان تفصیلی یا جزئی بودن داده ها باید تصمیم 

 سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز سازمان تصمیم گیری کند.  طراح باید در مورد نوع

 

 مرحله به شرح زیر است :  4که دارای نیز اتالق می شود  «فاز طراحی جزئیات » به این مرحله 

 

 الف( تحلیل سخت افزاری 

 ب( تحلیل نرم افزاری 

 ج( آموزش کاربران

 تست پذیرشد( 

 
 

در این مرحله خواسته های سیستم از سخت افزار مشخص می گردد. الف( تحلیل سخت افزاری : 

 ف و مشخص می گردد. تعداد کامپیوترهای مورد نیاز و سیستم شبکه و نوع اتصال شبکه، تعری

 

در این مرحله نرم افزار مورد نیاز مورد تحلیل قرار می گیرد و معموال به دو ب( تحلیل نرم افزاری : 

جهت  صورت انجام می شود ، پیمان سپاری به یک شرکت بیرونی و یا استفاده از پرسنل داخلی سازمان

 انتخاب نرم افزار. 
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افزار در نظر گرفته شده کاربران آموزش می بینند تا در نحوه  با توجه به نرم ج( آموزش کاربران :

   کارکرد با نرم افزار، تسلط الزم و کافی را کسب نمایند. 

 

در آخرین مرحله از این فاز بررسی می گردد که تا چه حد کاربران با سیستم جدید  د( تست پذیرش :

 جدید مورد بررسی قرار می گیرد. آشنا شده اند و مشکالت ناشی از کارکرد آن ها با سیستم 

 

 

 

 استقرار )نصب( : مرحله  .1

 
آن چیزی است که تعریف، ارزیابی و  آخرین مرحله در فراگرد ایجاد سیستم، استقرار سیستم بر حسب

  مشخص شده است. مراحل سه گانه استقرار شامل ساختن سیستم، آزمون و نصب آن است.

ید عناصر تشکیل دهنده سیستم را مطابق مختصات طراحی، بسازد ساختن سیستم جدید، طراح با در مرحله 

یا خریداری نماید و آنگاه آن ها را با هم تلفیق کند. هدف از آزمون سیستم، حصول اطمینان از کارکرد 

عناصر تشکیل دهنده سیستم با یکدیگر به گونه پیش بینی شده است. آزمون سیستم تمامی پنج عنصر 

امل می شود. آخرین فرایند پیش از انتقال )قطع و نصب( فراگرد انتقال عملیات و تشکیل دهنده آن را ش

پرونده های ایجاد شده از سیستم قدیم به سیستم جدید است. رمز موفقیت در مرحله نصب، به کارگیری 

رهیافت مرحله ای است. در رهیافت مرحله ای، عناصر تشکیل دهنده سیستم را یکی یکی نصب می کنند، 

گونه ای که صحت عملکرد هر یک قابل تبیین باشد. سیستم اطالعاتی در صورت امکان باید به گونه ای به 

 طراحی شود که استقرار بخش به بخش آن ممکن باشد. 

در صورتی که نصب سیستم اطالعاتی جدید با موفقیت صورت پذیرد، انتقال از سیستم قدیم به سیستم 

عاونت سیستم سازمان مسئولیت نگهداری و توسعه سیستم را بر جدید خود به خود حاصل می شود و م

 عهده خواهد گرفت.   
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 بازنگری : مرحله  .5

 
در آخرین فاز، دو مرحله وجود دارد که شامل بازنگری کلی و بازنگی جزئی می باشد. در مرحله اول، 

ود و در مرحله دوم ، بازنگری فازهای اول و دوم )یعنی فازهای بررسی و طراحی کلی( انجام می ش

بازنگری فازهای سوم و چهارم )یعنی فازهای طراحی جزئیات و نصب( مورد بازبینی قرار می گیرند تا از 

 کلی سیستم استقرار یافته ، اطمینان حاصل گردد.  دصحت عملکر
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 «بخش چهارم : سیستم های اطالعات مدیریت » 
 

 

 عات در سازمان : انواع سیستم های اطال

 

4. TPS  (Transaction Processing System  : )،سیستم های تراکنشData   یا داده تولید

  می کنند .

2. MIS (Management Information System : )،سیستم های اطالعات مدیریت 

Information  .یا اطالعات تولید می کنند  

9. DSS (Decision Support System: ) بانی تصمیم گیری، سیستم های پشتیHigh 

Information .یا اطالعات پیشرفته تولید می کنند  

1. EIS (Expert Information System سیستم های خبره : ) 

5. IS (Intelligent System : )   ، سیستم های هوشمند و سیستم های خبرهKnowledge   یا

 دانش تولید می کنند. 

 

 اتی در سازمان : هرم سلسله مراتب انواع سیستم های اطالع
 

 
 

IS 

EIS 

DSS 

MIS 

TPS 
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 :  (TPS)سیستم پردازش تراکنش ها  .4

 
تراکنش ها وقایعی است که در اثر انجام عملیات و فعالیت های یک مؤسسه رخ می دهد ، مانند انجام 

فروش ها ، خریدها ، پرداخت ها ، صدور سند ، برداشت از حساب بانکی و نظایر آن ، مثالً وقتی مؤسسه 

ه صورت غیر نقدی)نسیه( می فروشد ، داده هایی مربوط به مشتری ، انبار ، محصولی کاالیی به مشتر ی ب

که باید به مشتر ی تحویل شود ، فروشنده و نظایر آن باید جمع آوری و پردازش شود . از طرفی این واقعه 

خود باعث رخداد تراکنش های دیگری نظیر بررسی اعتبار مشتری ، صدور صورت حساب ، تغییر در 

وجودی ها ، افزایش در میزان حساب های دریافتنی و نظایر آن می شود که هر یک به نوبه خود ، داده م

های بیشتری تولید می کند . سیستم پردازش تراکنش ها )اعم از دستی یا کامپیوتری ، سیستمی است که 

ه ، انواع محصوالت جمع آوری و پردازش این تراکنش ها را بعهده دارد و بر اساس داده های پردازش شد

اطالعاتی مانند فرم ها ، لیست های در گردش داخلی سیستم ، گزارش ها و لیست های چاپی و تصویری 

تهیه می کند ، و به عنوان مبنایی برای تهیه گزارش های بعدی برای مدیریت سازمان ، مورد استفاده قرار 

 می گیرد . 

 

 :  (MIS)سیستم های اطالعاتی مدیریت  .2

 
داده ها و اطالعات خام پردازش شده توسط سیستم پردازش تراکنش ها ، مبنای تهیه اطالعاتی قرار می 

گیرد که استفاده کننده نهایی سیستم اطالعاتی یعنی مدیران سازمان را ، در انجام وظایف مربوطه یاری می 

هم آن برنامه ریزی ، کنترل کند. برای مدیریت سازمان به طور کالسیک ، وظایفی بر شمرده شده است که ا

و اساساً تصمیم گیری است . همچنین مدیریت سازمان برای انجام وظایف محوله ، به صورت هرمی تشبیه 

می شود که از سه الیه عمده مدیریت سطوح باال ، سطوح میانی ، و سطوح پائین تشکیل شده است . بر 

ار گرفته است برنامه ریزی ، کنترل و تصمیم حسب این که مدیریت در کدام یک از الیه های مذکور قر

گیری متفاوتی دارد . به طوری که در سطوح باال برنامه ریزی ها ، استراتژیک و بلند مدت ، در سطوح 

میانی ، تاکتیکی و میان مدت و در سطوح پائین ، کوتاه مدت و مربوط به فعالیت های جاری و روزمره 

 است . 

وح باال ، کلی و شامل عملکرد تمامی واحدها و وظایف مختلف سازمانی به وظیفه کنترل در سط ،بر عکس

صورت کلی است . در سطوح میانی ، شامل  کنترل مدیریت و عملکرد واحدهای تحت مسئولیت هر 
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مدیریت است و سرانجام در سطوح پائین ، کنترل تفصیلی و شامل عملیات روزمره و جاری تحت 

 مسئولیت هر مدیر است . 

یم گیری در سطوح پائین ، مکرر، روزمره و دارای ساختاری مشخص است که از  قبل قابل  پیش بینی تصم

و برنامه ریزی است . اینگونه تصمیمات بطور عمده بر اساس حقایق ، داده ها و اطالعات موجود در 

و راه حل های  سازمان صورت می گیرد و کمتر به قضاوت شخصی نیاز دارد ، زیرا مسئله دارای پارامترها

 مشخص است .

تصمیم گیری در سطوح باال ، غیر مکرر و دارای ساختاری غیر مشخص است که از قبل قابل پیش بینی و 

برنامه ریزی نیست . تصمیمات در این سطوح به طور عمده به قضاوت شخصی مدیریت و تبحر او بستگی 

ن راه حل های مختلف برای حل آن در نظر گرفت دارد ، زیرا مسئله دارای پارامترهای متعدد است و می توا

 . 

تصمیم گیری در سطوح میانی بین این دو قرار دارد . یعنی بخشی ساخت یافته و بخشی دیگر نیمه ساخت 

 یافته است .

 

 :  (DSS)سیستم پشتیبانی تصمیم گیری  .9

 
تصمیم گیری و پایگاه این نوع سیستم که ادامه یا مکمل سیستم اطالعاتی مدیریت است ، از مدل های  

های داده هایی خاص ، برای تهیه اطالعات در جهت پشتیبانی از تصمیمات نیمه ساخت یافته یا ساخت 

است . از این جهت که نه تنها به مدیریت  MISاین سیستم یک گام پیشرفته تر از نیافته ، استفاده می کند . 

در   DSSستقیم به مدیریت کمک می کند . اطالعات می دهد ، بلکه در تصمیم گیری هم به صورت م

جاهایی کاربرد دارد که یا تصمیمات ساخت یافته و یا نیمه ساخت یافته گرفته می شود.  در جاهایی که با 

نمی تواند کمکی به ما کند . بلکه باید از سیستم های  DSSتصمیمات ساخت نیافته مواجه می شویم 

زمانی که آمار فروش و آمار تولید ماه قبل و برآورد  DSSدر  مثالبه عنوان . هوشمندو ... استفاده کنیم

 تقاضای ماه آینده را به سیستم می دهیم ، سیستم برنامه تولید ماه آینده را می دهد .

معموالً تصمیمات نیمه ساخت یافته و ساخت یافته از سطوح میانی به پائین وجود خواهد داشت . درواقع 

پیش بینی مورد انتظار است . مثل برنامه ریزی تولید برای هر ماه ، خرابی دستگاه تصمیمات تکراری و قابل 

 ها ، سرویس ماشین آالت ، تصمیمات ساخت یافته و نیمه ساخت یافته هستند . 

تصمیمات غیر تکراری و استثنایی ساخت نیافته هستند که مدیران عالی عمدتاً با این تصمیمات مواجه 

 مدیران استراتژیک می گوییم . هستند و ما به آن ها
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 :  (EIS – IS)سیستم اطالعاتی مدیریت سطوح باال   .1

 
چون مدیریت سطوح باال اطالعاتی برای برنامه ریزی استراتژیک و کنترل کلی مؤسسه نیاز دارد ، این 

سیستم طوری طراحی می شود که مدیریت سازمان بتواند به سهولت و با سرعت به اطالعات منتخب و 

مورد نیاز در مورد عوامل کلیدی سازمان ، دست یابد . این عمل با استفاده از پایگاه داده های داخلی و 

خارجی مؤسسه و به صورت ترکیبی از سیستم گزارش های مدیریت و سیستم اطالعاتی پشتیبان تصمیم 

 گیری ، انجام می شود . 

EIS   نیافته و استراتژیک را در  اختیار مدیران  تصمیمات ساخت عنی سیستمی که اطالعات مربوط بهی

 عالی قرار می دهد. 

هر چه به سطوح باال ترمی رویم ، سیستم از حالت تکنیکال خارج شده و بیشتر ارزش تاکتیکی پیدا می 

به تکنیک های سیستم اطالعاتی مدیریت می  MISبسیار تکنیکی است. بنابراین بخش مهمی در   MISکند. 

هم کمک می  MISو  DSSهم از اطالعات داخل سازمان ، هم از اطالعات محیط همچنین   EIS پردازد . 

 گیرد.

 

از آنجایی که استفاده از سیستم های پشتیبان تصمیم گیری و سیستم های اطالعات مدیریت سطوح باال، 

م صرف زمان و کمتر در سازمان ها استفاده می شود و استفاده از آن ها به دلیل پیچیدگی که دارند، مستلز

( خواهیم MISهزینه بسیار است، ما در این واحد درسی به بررسی سیستم های مدیریت اطالعات )

 پرداخت. 

 

 

 

  تحلیل گر :
 

کسی است که قدرت تجزیه و تحلیل دارد و می تواند برای حل مشکالت مربوط به تولید و گردش 

می تواند از داخل یا خارج سازمان باشد . تحلیل  اطالعات در سازمان راه حل ارائه کند . تحلیل گر سیستم

گر با توجه به هدف مورد نظر سازمان اقدام به طراحی و تحلیل سیستم می کند . هدف ممکن است بهبود 

وضع موجود باشد ویا ممکن است هدف تحلیل گر، طراحی سیستم کامالً جدید باشد . معموالً در شرایطی 
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و مبنای کار ما باشد ،  baseستم بسیار ضعیف است و نمی خواهیم که سیستمی موجود نیست و یا سی

 سیستم جدید طراحی می کنیم .

 یک تحلیل گر خوب چند ویژگی دارد : 

باید سازمان را بشناسد و اگر نمی شناسد ، توانایی شناخت سازمان را داشته باشد . درواقع یک  .1

سر و کار دارد ، با یک سازمان سر و کار تحلیل گر خوب  مانند یک پزشک که با بیمار ناشناخته 

 دارد .

شرایط و ویژگی های خاص سازمان را در نظر بگیرد تا از بروز تنش ، اضطراب و وحشت درسطح   .2

سازمان به خاطر طراحی سیستم جدید جلوگیری کند. زیرا افراد ذاتاً از پدیده های جدید وحشت 

 به خطر می افتد . دارند ، خصوصاً اگر تصور کنند که آینده آن ها

یک تحلیل گر خوب باید توان مدیریتی باالیی داشته باشد ، تا تیم تخصصی چند گانه را رهبری و  .3

مدیریت کند . مثل متخصص نرم افزار ، سخت افزار و.....تحلیل گر باید آنقدر قوی باشد تا افراد 

 مختلف را رهبری و مدیریت کند . 

 

 

 اطالعات :  های ویژگی

 
عنی اطالعات روشن و شفاف باشد و دقیقاً همان چیزی را بیان کند که می خواهد بیان کند دقت : ی (1

و تا جایی که به اطالعات مربوط می شود نباید دارای جهت گیری خاصی باشد . باید صادقانه و 

 بی غرض باشد .

تیار مدیریت اطالعات باید بهنگام باشد ، یعنی در زمان نیاز تهیه و در زمان تصمیم گیری در اخ (2

 قرار گیرد . 

اطالعات باید مربوط باشد ، یعنی مربوط به آدم هایی باشد که ما در اختیارشان قرار می دهیم  و  (3

مربوط به سؤاالت و نقاط تصمیم گیری افراد باشد . اطالعات باید مربوط به سطح سازمانی که فرد 

 قرار دارد نیز باشد .

 اطالعات باید کامل باشد . (4

باید صحیح باشد . تا حد امکان از خطا به دور باشد . مثالً در وارد کردن داده ها دقت اطالعات  (5

 شود .

اطالعات باید امنیت داشته باشد . هرکسی نباید به هر نوع اطالعاتی دست یابی داشته باشد . سطح  (6

 دسترسی باید محدود باشد .
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 زیع و اقتصادی .اطالعات باید به  صرفه باشد . از نظر تولید ، پردازش ، تو (7

مصرف   اطالعات باید مناسب باشد . متناسب با اهداف سازمان ، اهداف سیستم اطالعات و اهداف (8

کننده باشد . متناسب با خصوصیات و ویژگی های افراد باشد . برخی افراد دیداری ، برخی 

 پسندند . شنیداری  و بعضی اطالعات تشریحی را دوست دارند . برخی هم اعداد و اقالم را می

 اطالعات باید مناسب محیط باشد ، هم محیط داخلی هم محیط خارجی . (9

 از نظر نوع وسیله انتقال اطالعات ، باید مناسب باشد .  (11

 

 

 

 سیستم اطالعات مدیریت :

 

کاربرد نداشته باشد. تمام « سیستم اطالعات مدیریت»امروزه شاید هیچ واژه ای در مدیریت به اندازه واژه 

ایی را که به کمک رایانه صورت می پذیرد، سیستم اطالعاتی گویند. از سیستم های سخت افزاری فعالیت ه

پیچیده تا گزارش های جاری حسابداری، از سیستم های بازده قوی که موقعیت فضاپیما ها را ترسیم می 

تی مرکزی که نمایند، تا منابع داده های اولیه، نظریر حساب ها وصورت حساب ها، از بانک های اطالعا

اطالعات را جمع آوری می کنند، سامان می دهد، ذخیره و تلخیص می کند تا سیستم های ذخیره سازی 

کنونی که از بیست سال پیش وجود داشته است، از سیستم های ترکیبی جامع مدیریت مرکزی تا ترمینال 

طالعاتی است. ولی سیستم های از راه دور متخصصان که به رایانه متصل است، جملگی بیانگر سیستم ا

اطالعات مدیریت، سیستمی رسمی در سازمان است که گزارش های الزم برای فراگرد تصمیم گیری 

 مدیران در سطوح مختلف سازمان را فراهم می آورد. 

 نمودار : مدلی از سیستم های اطالعاتی مبتنی بر رایانه

 

   

 

 

 اطالعات سیستم اطالعاتی مبتنی بر رایانه

 مسئله

 تصمیم

 حل مسئله



29 
 

وری و پردازش می کند و در نهایت به آن ساختار می بخشد سیستم در تعریف مذکور، اطالعات را جمع آ

و به هنگام نیاز این امکان را به مدیران می دهد که آن ها را بازیابی کنند. بنابراین، هدف نهایی سیستم 

اطالعات مدیریت، تهیه اطالعات برای مدیریان به منظور کمک به آنان در فراگرد تصمیم گیری است. در 

سیستم های اطالعات مدیریت، صرفا مدیریان را ر تصمیم گیری حمایت می کنند ولی در حالی که بیشتر 

پاره ای از موارد می توانند بعضی از تصمیمات تکراری را که معموال در سطح عملیاتی سازمان گرفته می 

 شود بر عهده گیرند. 

 

 

  اطالعات مدیریت :از سیستم  تعریفی   
 

وعه ای از اجزاء پیوسته و وابسته بهم و مرتبط،  که عملیات پردازش داده سیستم اطالعات مدیریت ، مجم

 ها را جهت استفاده مدیران سازمان ، فراهم می آورد .

 

 : این تعریف دارای چند ویژگی است 

 

وابستگی : همه اجزاء و اعضای سیستم به شرطی درست کار می کنند که همه سالم باشند و به  .1

 اگر یکی از اجزاء درست کار نکند ، کل سیستم دچار اشکال خواهد شد . درستی کار کنند ، حتی 

کار اصلی که در این بخش صورت می گیرد ، پردازش داده هاست . داده ها به صورت ورودی ،  .2

 وارد سیستم می شوند و شکل گیری اطالعات صورت می گیرد.

رد نیاز آن ها را تامین می سیستم اطالعات مدیریت به همه سطوح سرویس می دهد و اطالعات مو .3

 کند . 

 

 منبع این اطالعات دو چیز است :

 

1) TPS ها یا تراکنش های درون سازمان. 

سازمان بدست می آید . مثل مشتریان ، رقبا . عمدتاً این اطالعات به    اطالعاتی که از خارج (2

وعی تصمیم گیری مدیران کمک می کند تا بتوانند تصمیم گیری نمایند . برنامه ریزی و کنترل ن

 است . با کمک این سیستم ، مهم ترین وظیفه مدیریت یعنی تصمیم گیری ، انجام می شود.
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پایگاه داده در فرآیند چرخه اطالعات به صورت مستقیم حضور ندارد . اما در بعضی مراحل ما به کمک 

گاه داده می باشد . یا اینکه داده ها در مرحله تولید به پایگاه داده یک فعالیت حاشیه ای نیاز داریم . و آن پای

 ها ریخته می شود و زمانیکه نیاز شد به پردازش ، از آن ها استفاده می کنند و مورد پردازش قرار می دهند .

 

 

 ویژگی های سیستم اطالعات مدیریت :   

 

ای ما موجود است که تمام ویژگی های در سازمان ه« سیستم اطالعت مدیریت»هرچند امروزه کمتر 

مطلوب زیر را دارا باشد، ولی این واقعیت متضمن این نیست که تمامی این سیستم ها، ضعیف باشند. درجه 

خوب کار کردن یک سیستم معین، بستگی به مجموعه ای از عوامل نظیر نوع کاربردها، تجهیزات، یاقت 

 ن و کاربردهای پیشین آن دارد. فنی نیروی انسانی، حمایت مدیر عالی سازما

 به هر حال موراد زیر مورد قبول بیشتر استفاده کنندگان سیستم اطالعات مدیریت است :

 

 نتایج

تصمیم 

 گیری 

دریافت 

  کننده

 تاطالعا

تولید داده 

 های جدید

 داده ها

 پردازش

 پایگاه داده
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اطالعات دقیق را به موقع در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهد : به موقع بودن اطالعات امری  .1

نگام نیاز ارائه نگردد، است که می بایست توسط کاربر مشخص شود و اگر اطالعات دقیق، به ه

ممکن است در زمان بعدی سودمند واقع نشود یا سودمندی اندکی داشته باشد. هرچند ممکن است 

چنین نکته ای واضح و بدیهی به نظر برسد، با این حال هنوز نکته مهمی به شمار می رود. زیرا 

 حساب می آید. ارائه به موقع و دقیق اطالعات، جزء اهداف عمده هر سیتم اطالعات به 

 

پاسخ های کنکاش های مدیریت برای دستیابی به اطالعات باشد : گرچه ممکن است مدیر، بیشتر  .2

اطالعاتی را که به طور منظم دریافت می کند، فراموش کند، ولی سیستم باید بتواند حتی به 

ی نیاز درخواست های فوری مدیر نیز پاسخگو باشد. این امر ممکن است به اندکی طراحی اضاف

داشته باشد، زیرا این قابلیت بانک اطالعاتی با ساختار متفاوتی را طلب می کند. هرچند که بازیابی 

این نوع اطالعات دشوار می گردد، ولی، چنین توانی که درون سیستم ایجاد می شود، به هزینه اش 

 می ارزد. 

ن صدها فعالیتی که به طور گزارش بر مبنای استثناء به مدیریت ارائه دهد : مدیران به دانست .3

رضایتبخش انجام می شوند، عالقه ای ندارند ، بلکه می خواهند از عواملی که خارج از کنترل 

 هستند یا به زودی از کنترل خارج می شوند، آگاهی یابند. 

 

توان ادغام در آینده را داشته باشد : سیستم های اطالعات جاری، باید با تغییر سخت افزارها و نرم  .4

افزارها، که در اثر گسترش فعالیت ها در آینده رخ خواهند داد، سازگاری داشته باشند. توان ادغام 

را معموال سازگاری می نامند. سازگاری بدین معناست که مدل های گوناگون یک خط تولید، 

 یکسانی را به کار برند. به عبارت دیگر، مجموعه دستورالعمل های مشابهی داشته« منطق طراحی»

باشند، عین دستورالعمل ها را بپذیرند و با سرعت های متفاوت، نتایج مشابهی تولید کنند. در 

ضمن بتوانند برنامه ریزی رایانه ای را که برای یک الگوی کوچک انجام می شود، برای الگوی 

بزرگتر نیز به کار برند، در صورتی که عکس آن امکان پذیر نباشد . )معموال سازگاری در سخت 

 افزارها، کمتر از نرم افزارها یافت می شود. (

 

 

مورد پذیرش کاربران مورد نظر باشد : اگر تمامی شرایظ قبلی فراهم باشد ولی به هر دلیل سیستم  .5

مورد پذیرش کاربران نباشد، موفق نخواهد بود . بسیار اتفاق می افتد ک علی رغم اثبات موفق 

 لیل امتناع کارکنان، بدون استفاده مانده است.بودن سیستم اطالعاتی برای مدیران، به د
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ویژگی های دیگری مانند با صرفه بودن عملیات سیستم، سهولت استفاده از آن و هماهنگی اهداف در 

داخل سازمان را می توان به تفصیل مورد بحث قرار داد. ولی نکته مهمی که باید ذکر شود، این است که اگر 

ر واضح تعریف شود، آنگاه می توان قضاوت کرد که سیستم ما را به اهداف در آغاز، اهداف سیستم به طو

می رساند یا خیر. این اهداف شاخص های عملکرد سیستم و مفید بودن آن را برای سازمان فراهم می 

 آورند.

 

 

 

 : تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم اطالعات مدیریت
  

د ، سیستم عیب یابی در فرآیند تولید ، فروش و در طراحی هر نوع سیستمی مثل سیستم حقوق و دستمز

بازاریابی و...... در واقع  مسئله ای را حل می کنیم . درواقع تجزیه تحلیل و طراحی سیستم به دنبال حل 

 مسئله ای سازمانی است.

اما نوع مسئله ای که سیستم اطالعات مدیریت به دنبال حل آن می باشد ، با مسئله ای که مثالً سیستم 

نظام دادن به تولید و گردش اطالعات می  MISحقوق و دستمزد در پی حل آن است متفاوت است . در 

 باشد .

 

 

 فرآیند عمومی حل مسئله :

 
 برای حل هر مسئله ، فرآیند چند مرحله ای زیر را طی می کنیم . 

 تعیین و شناخت مسئله در سازمان . (1

 جمع آوری اطالعات . (2

 تعیین راه حل های مختلف . (3

 ارزیابی راه حل ها . (4

 انتخاب بهترین راه حل . (5

 اجرای راه حل های انتخاب شده . (6

 ارزیابی / نظارت / کنترل (7
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 شاید شکل مراحل در فرآیند حل مسئله و تصمیم گیری ، شبیه بهم باشد . اما محتوای آن ها متفاوت است.

 

 حل می کنیم :  MISمسائلی که در 

 

 در سازمان . مسئله گردش روان و صحیح اطالعات -

 تولید اطالعات ، چگونگی تولید ، روش ونحوه تولید اطالعات . -

 سطح دسترسی یا به عبارتی چه کسی به چه نوع اطالعاتی نیاز دارد و باید دسترسی داشته باشد.  -

 منابع تولید داده ، که باید دید منابع در کجا هستند . درواقع منابع درونی و بیرونی می باشند . -

 احی کیست ؟ مسئول اجرای سیستم  ، مسئول پشتیبانی ، نگهداری سیستم .مسئول طر -

 

 در فرآیند تجزیه و تحلیل سیستم سه مرحله اساسی را دنبال می کنیم :

 

 فعلیتجزیه و تحلیل سیستم  .1

 جدیدطراحی سیستم  .2

 اجرا و استقرار سیستم اطالعات مدیریت   .3

 

 دام هایی در طراحی سیستم اطالعات مدیریت : 

 

لی رغم گام های بلندی که در پردازش اطالعات برداشته شده است، بسیاری از مدیران امروز از نظر ع

تصمیم گیری در وضعیت بهتری نسبت به گذشته قرار ندارند. یکی از صاحبنظران، دلیل آن را مفروضات 

ی می کنند، نه تنها غیر واقعی و خطای طراحان اینگونه سیستم ها می داند و در نتیجه، سیستمی را که طرح

نیست، بلکه سیستمی است که اطالعات نادرست را در اختیار مدیریت قرار می « سیستم اطالعات مدیریت»

 دهد. مفروضات زیربنایی اینگونه سیستم ها عبارتند از :

یشتری باید به مدیران داده شود. بنابراین فرض، مدیر اطالعات کافی دریافت نمی کند و اطالعات ب .1

طالعات بیشتری در اختیار او گذاشته شود، می تواند به طور موثرتری انجام وظیفه کند. اما اگر ا

این در حالی است که مدیران از فراوانی بیش از اندازه اطالعات رنج می برند و این بار زیاد، فقط 
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از داده  مشکل مدیر را بزرگ می کند، زیرا آنچه مورد نیاز مدیر است، باید به مراتب کمتر و مبرا

 مربوط باشد.  های نا

برای تغییر این وضعیت پیشنهاد می شود. در « متراکم سازی»و « پاالیش»از این رو دو فراگرد 

پاالیش، داده های نامربوط حذف می شوندف در حالی که در متراکم سازی داده های تکراری 

توافق رسید. زیرا پاالیش و  حذف می شوند. به هر حال باید در میزان مفید بودن هر دو فراگرد به

متراکم سازی بدون حد و مرز موجب کاهش اطالعات الزم برای تصمیم گیری معقول می شود. 

هرچند که متراکم سازی بیش از اندازه کمتر اتفاق می افتد، ولی تاثیر آن وخیم تر از فراوانی بیش 

، در تصمیم گیرنده ای معیناز اندازه می باشد. از آن جا که چند و چون اطالعات مورد نیاز 

محیطی خاص و در کار با مسئله ای معین، برای غیر تصمیم گیرنده ناشناخته است و از طرفی 

درجه عدم اطمینان درباره تصمیم گیرنده یک پدیده ذهنی ناشناخته برای دیگران است، تعیین مرز 

 عینی برای متراکم سازی داده ها دشوار است. 

متراکم سازی نیست. چه کسی باید تصمیم بگیرد که چه مسئله تر از  فراگرد پاالیش نیز کم

چیزهایی باید پاالیش بشود ؟ اگر عمل پاالیش در سطح عملیاتی انجام پذیرد، آنگاه دید محدود 

ارزیابی کننده ها مورد سوال خواهد بود. اگر ارزیابی در سطوح باالتر انجام شود، موجب هیچگونه 

ربه نخواهد شد. جایی در میان فراوانی بیش از اندازه و کاهش آن )متراکم رهایی از بار زیاد تج

سازی بیش از حد و زیر حد الزم برای متراکم سازی( حد میانه طالیی قرار دارد که باید توسط 

 خود مدیر عالی کشف شود.

 

احی مدیر اطالعاتی را می خواهد که مورد نیازش است. این فرض احتماال در مرحله آغازین طر .2

سیستم اطالعات مدیریت، هنگامی که طارح از مدیر، اطالعات مورد نیاز برای تصمیماتش را می 

خواهد، پدید می آید. این فرض این تصور را به دنبال دارد که هر مدیر الگویی را در فراگرد 

تصمیم گیری خود دارد، که به ندرت درست است. هنگامی که مدیران درک درستی از تصمیمات 

تمامی اطالعات موجود که »و متغیرهای وابسته به آن ندارند، گرایش آن ها به تقاضا برای  خود

خواهد بود . بر همین ترتیب طراحی که حتی از فراگرد « ممکن است بر تصمیم اثر داشته باشد

برآورد نیازهای مدیران تصمیم گیری کمتر شناخت دارد، در تالش برای نشان دادن این که در 

تواند موثر باشد، سیلی از اطالعات حقیقی را که بار بیش از حد را به وجود می آورد، صفی می 

ارائه می کند. مدیران اغلب به دلیل عدم اطالعات کافی و تحلی مورد نیاز و شوه های بهتر 

ارتباطاتی، تصمیمات صحیح نمی گیرند. پژوهشگر هنوز نمی داند که مدیر چگونه تصمیم گیری 
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ه خود را به کجا باید معطوف سازد. منظور این است که طراح باید از قبل از می کند و توج

 داشته باشد.مشخص کردن نیازهای اطالعاتی، الگویی توصیفی از فراگرد تصمیم گیری 

 

. حتی در صورتی که اطالعات مورد نیاز مدیر به او داده شود، تصمیم گیری او بهبود خواهد یافت .3

ت بتواند اطالعات مربوط را در اختیار مدیر قرار دهد، تضمینی برای اگر سیستم اطالعات مدیری

بهبود تصمیم گیری وی نخواهد بود. نتایج تجربی، این اعتقاد را تقویت می کند که مدیران علی 

رغم وجود الگوهای رسمی تصمیم گیری، در بسیاری از موارد به اتکا بر الهام و بینش، تجربه یا 

تصمیمات من مبتنی بر سال ها »ند. در واقع پاسخ حقیقی مدیر که قضاوت شخصی تمایل دار

مانع بسیاری از طراحان سیستم اطالعات مدیریت در مدلسازی تصمیمات شده است. « تجربه است.

در بیشتر موارد چنین پاسخی صرفا منطقی جلوه دادن تصمیمات از جانب مدیری است که یا می 

ای تصمیم گیری ندارد، بپوشاند و یا در مقابل این مفهوم خواهد این واقعیت را که الگویی بر

ضمنی که رایانه می تواند همان تصمیم را بگیرد، مقاومت می کند. با این همه در موارد دیگری 

مشاهده شده است که اگرچه اطالعات به خوبی به مدیر داده شده، اما او به طور نا مناسبی آن را به 

 کار گرفته است. 

 

 

یشتر به معنای عملکرد بهتر است. در حالی که سیستم اطالعات مدیریت می تواند در ارائه ارتباط ب .4

اطالعات به مدیران درباره سایر شعب، واحد ها و دیگر مدیران کمک کند، فرض اینکه چنین 

ارتباطی همیشه و ضرورتا خوب است، خطاست. در حالی که چنین ارتباطی می تواند هماهنگی را 

ضرورتا عملکرد را بهبود نمی بخشد. نکته حائز اهمیت این است که سازمان باید آسان سازد، 

شاخص های مناسبی برای عملکرد واحد ها و مدیریان داشته باشد. به طوری که در میان گذاشتن 

اطالعات موجب تضاد یا رقابت با یکدیگر نشود. بنابراین قبل از مجاز دانستن جریان آزاد 

 ا، شاخص های ساختار سازمان و عملکرد باید در نظر گرفته شود. اطالعات میان واحده

 

مدیر نیازی به دانستن طرز کار سیستم اطالعات مدیریت ندارد، بلکه تنها باید چگونگی استفاده از  .5

آن را بداند. این فرض توسط مدیران و طراحان سیستم اطالعات مدیریت پذیرفته شده است. در 

القا می شود تا بر مرموز بودنرایانه فائق آیند. قبال به مدیران اطمینان داده  واقع این تفکر به مدیران

می شد که فقز کافی است به طراحان بگویند چه اطالعاتی می خواهند و اطالعات مورد نظر در 

آیا این نگرش از جانب طراحان عمال برای جلوگیری از دسترسی اختیارشان قرار خواهد گرفت. 

عملکرد خود و تخطی به تخصص حرفه ایشان بوده یا برای جلوگیری از عدم دیگران به حوزه 
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پذیرش تجهیزاتشان به وسیله مدیران محتاط موثر بوده است. امروز اکثر مدیران هنوز قیاس می 

نیازی نیست بدانم چگونه یک خودرو ساخته شده است، بلکه همین که بتوانم آن را » کنند که : 

ل خطا اینجاست که اگر کسی بخواهد مختصات عملکرد خودرویی را مورد حا« برانم ،کافی است. 

قضاوت قرار دهد، باید اطالعات عمیقی داشته باشد تا چنین ارزیابی را ارائه دهد. به همین ترتیب 

در خصوص سیستم اطالعات مدیریت، اگر قرار باشد مدیران بتوانند سیستم را ارزیابی کنند و 

 ه باشند، باید دانشی فراتر از طرز استفاده از آن را نیز فراگیرند.  کنترل کامل بر آن داشت

 

 

 :جریان گردش اطالعات در سلسله مراتب سازمانی 

 
سیستم اطالعات مدیریت بر مبنای ساختار سازمانی یا سیستم سازمانی که در آن کلیه سیستم های سازمان 

بازاریابی و فروش ، سیستم کنترلی و مانند آن به  از قبیل سیستم عملیات ، سیستم منابع انسانی ، سیستم

عنوان اجزاء ساختار یا اجزاء سیستم در پیوند و ارتباط متقابل از نظر انتقال اطالعات و منابع با یکدیگر قرار 

دارند ، طراحی می شود؛ منتها از نظر ارتباط جریان گردش اطالعات با تصمیم گیری ها ، به ترتیبی که در 

شد ، سلسله مراتب سازمانی ، نقش تعیین کننده تری در طراحی سیستم اطالعات مدیریت دارد .  باال گفته

از این نظر سیستم اطالعات مدیریت در سازمان ها به گونه ای ساماندهی می شود که اطالعات مورد نیاز 

یار آنان قرار گیرد . ارکان هم ردیف یا ارکان قرار گرفته در سطوح مختلف سازمان به آسانی و بموقع در اخت

اهمیت توجه به سلسله مراتب در طراحی سیستم اطالعات مدیریت از آنجاست که نوع ، حجم و کیفیت 

اطالعات مورد نیاز سطوح مختلف سازمان و زمان دسترسی به آن متفاوت است . برای مثال گروهی از 

طوح باالی سازمان برسد اطالعاتی اطالعات که برای تصمیم گیری ها از سطوح پائین سازمان باید به س

است که نتایج عملکردها را بدست می دهد و معموالً بصورت خالصه ارائه می شود ، حال آنکه اطالعاتی 

که از سطوح باال به سطوح پائین انتقال می یابد ، از نوع تعیین خط مشی ، دستور انجام اصالحات ، 

بوسیله کامپیوتر جریان پیدا نمی کند و حجم باالیی ندارد و  دستورالعمل ها و مانند اینهاست که بعضاً نیز

بیشتر جهت دهنده به فعالیت های سطوح بعدی سازمان است و البته از مهمترین جریان های اطالعاتی در 

سازمانهاست و معموالً حجم چندانی ندارد ، در حالی که اطالعاتی که بین سطوح همطراز و به صورت 

 و بدل می شود ، معموال ً حجم باالیی دارد . افقی در سازمان رد 
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به طور کلی چندین شیوه در انتقال اطالعات بین واحدهای مختلف سازمان وجود دارد که با توجه به نوع 

 اطالعات ، نوع فعالیت سازمان و نیاز هر واحد، می توان بهترین شیوه را برای این منظور برگزید. 

 

 مدل مرکزی : .1

 
پایگاه داده اصلی )سرور اصلی( وجود دارد که اطالعات را به طور مستقیم به در این روش یک  

به عنوان مثال، یک سیستم ثبت سفارشات همه واحد ها منتقل کرده و در اختیار افراد قرار می دهد. 

را در نظر بگیرید ، در این فرایند، تمامی افرادی که مسئول فروش کاال هستند، الزم است در جریان 

 ات ثبت شده قرار گیرند تا با توجه به آن برای ارسال کاال اقدام کنند. سفارش

از مزایای این روش می توان به یکپارچه بودن اطالعات در آن اشاره کرد، اما از طرفی چنانچه 

  وجود داشته باشد، تمامی واحدها را درگیر خواهر کرد. خطاییدرهمان اطالعات کوچکترین 

  مشهور است« دانه برف » مدل به ین نوع پایگاه داده را نشان می دهد که شکل زیر نمای شماتیک ا

 

 

 

 

 

 

  ه ای :مدل زنجیر .2

 

در این مدل ، اطالعات به صورت زنجیره وار از واحدی به واحد دیگر منتقل می شود که در این 

جام دهد و سپس آن را بین ممکن است هر واحد، پردازشی روی اطالعاتی که به دستش می رسد ان

به عنوان مثال در یک فرایند استخدام، جهت جذب نیرو، اطالعات  به واحد بعدی منتقل نماید .

فرد ابتدا به واحد کارگزینی داده می شود، سپس در صورت تایید به واحد منابع انسانی فرستاده می 

ا داده می شود و الی آخر شود. پس از آن در صورت واجد الشرایط بودن، به واحد استخدام تحوی

از مزایای این روش ..... تا روند استخدام و جایابی فرد در شغلی خاص در سازمان طی شود. 

سهولت استفاده و عدم وجود تداخل در اطالعات واحد ها می باشد. اما عیب اصلی آن عدم ارتباط 

نچه خطایی در اولین واحدها جهت تبادل اطالعات با یکدیگر است. همچنین مثل روش قبل، چنا
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واحد بروز کند، اطالعات غلط، تا آخرین واحد را درگیر خواهد کرد و این موجب اتالف وقت و 

 هزینه واحدهای میانی زنجیره می گردد. 

  شکل زیر به خوبی گویای مطلب فوق است :

 

 

 

 

 

 مدل دایره ای : .3

 

و این پروسه  ه واحد دیگر منتقل می شونددر این مدل ، اطالعات به صورت مدور از واحدی ب 

در اینجا می توان یک سیستم ارتباطی بین تولید کننده یک کاال، بدون توقف جریان می یابد. 

فروشند، توزیع کننده و مشتری نهایی یک کاال را مثال زد. اگر یکی از واحد را به عنوان مبدا تولید 

سوم توزیع کننده کاال خواهد بود تا محصول را به  قرار دهیم، واحد بعدی، فروشنده کاال و واحد

دست مصرف کننده نهایی برساند و مشتری پس از دریافت کاال، مجددا سفارشات جدید خود را به 

 تولید کننده خواهد داد و این سیکل همچنان ادامه می یابد. 

هش می دهد، اما در این روش معایب دو روش قبلی مبنی بر بروز خطا در اطالعات را تا حدی کا

 همچنان ارتباط مستقیمی بین واحد ها وجود ندارد.  

 شکل زیر به طور شماتیک این سیکل را نمایش می دهد :
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 مدل ستاره ای : .4

 

ارتباطی اطالعات در سازمان هاست، زیرا درآن تمامی  های مدل یکی از کانل تریناین مدل  

دارند. در توانایی تبادل اطالعات را  به یک میزان رتباط بوده وبا یکدیگر در ا دو به دو واحدها

اینجا اگر خطایی در تولید اطالعات به وجود آید، تمامی واحدها درگیر نخواهند شد، بلکه می 

 تواند به سادگی بین دو واحدی که موجب بروز خطا شده اند، حل شود. 

 شکل زیر مدل ستاره ای را نشان می دهد :

 

 

 

 

 

 

 

 مدل شبکه ای : .5

 

مدل شبکه ای تلفیقی از مدل های زنجیره ای و ستاره ای است که کامل ترین نوع انتقال و تبادل  

اطالعات را پوش می دهد. در این شیوه، تمامی واحد ها بدون هیچ محدودیتی به تبادل اطالعات با 

حدهای مختلف، از مزایای یکدیگر می پردازند. یکپارچگی و کنترل چندگانه اطالعات توسط وا

 این روش می باشد. 

 

 

 

 

 

 
به ذکر است که تمامی خطوط نمایش داده شده در اشکال فوق، می توانند جریان های یک طرفه یا دو الزم 

طرفه اطالعات را نشان دهند و به طور کلی هر سازمان بر حسب نوع فعالیت واحدها و وظایف هریک و 

در هر یک از آن ها ، می تواند به طور توامان از تلفیقی از روش های  ه دسترسی اطالعاتمیزان نیاز ب
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مذکور استفاده کرده و یا در آن تغییراتی ایجاد کند. ذکر این نکته از این جهت الزم است که توجه شود 

ازمان ها روش های فوق صرفا تنها روش های انتقال اطالعات نیستند و بدیهی است بر اساس تقاضای س

 قابل تعدیل می باشند . 

 

 

 

 :پردازش اطالعات مورد نیاز مدیران 

 
نوع اطالعات مورد نیاز مدیران، کاربرد خاص آن ها و محدودیت وقت مدیران، تامین اطالعات مورد نیاز 

ر آنان در قابل استفاده ترین شکل را ایجاب می نماید که مستلزم انجام پردازش ویژه اطالعات است که د

را به خود اختصاص داده است.  «حذف زوائد » ادبیات سیستم های اطالعات مفهوم شناخته شده ای به نام 

به طور معمول در اکثر سازمان ها تقاضاهای بسیار رقابت آمیزی برای استفاده از وقت مدیران رده باالی 

مالقات با سهامداران عمده،  سازمان وجود دارد، در حالی که این گونه مدیران وظایف متعددی از قبیل،

صرف وقت با مصرف کنندگان، حضور در مجامع بازرگانی و صنعتی، مالقات با سایر سهامداران و مقامات 

دولتی و  مراجع قانون گذاری و سایر گروه های ذیربط و ذینفع دارند. در عین حال اغلب مدیران و 

انجام وظایف مربوط به مذاکره با همکاران و بخصوص مدیران ارشد ناگزیرند بخشی از وقت خود را به 

دستیاران خود اختصاص دهند. در نتیجه بطور یقین هیچگاه نمی توانند به جزئیات یک مشکل بپردازند یا 

اطالعات کامل در مورد امور و مسائل مختلف را از نظر بگذرانند. بنابراین توصیه می شود که گزارش ها و 

به آنان عرضه شود. واقعیت این  کپسول اطالعاترشد و بعضاً میانی در قالب اطالعات مورد نیاز مدیران ا

است که چون اغلب تصمیم گیری های مدیران ارشد آینده نگرانه است، صرف ارائه اطالعات موجود در 

سیستم های اطالعاتی پاسخگوی نیازهای این گروه از مدیران نیست، بعالوه حتی این گونه اطالعات نیز به 

قاطع قابل اتکا نیستند. از این رو این گونه اطالعات به همراه آگاهی های مربوط به واقعیات موجود به طور 

همراه پاره ای برآوردها به صورت نظره ای نسبت به وضعیت موجود و مبنایی برای قضاوت درباره آینده از 

مین اطالعات مورد نیاز مدیران سوی مدیران میانی به مدیران ارشد انتقال می یابد. چنین رویکردی به تا

ارشد، ضوابط ویژه ای را برای پردازش اطالعات مورد نیاز این سطح از مدیران نیز فراهم می سازد. توفیق 

در پیش بینی این گونه پردازش ها سبب می شود که از ارائه اطالعات جزئی و تفصیلی و به همین نحو 

ارشد که به خودی خود نمی تواند مورد استفاده این سطح  طرح جزئیات رویدادها و واقعیت ها به مدیران

مدیران قرار گیرد، خودداری شود که موجبات اتالف وقت آنان را فراهم نسازد؛ یعنی درواقع زوائد حذف 

 شود.
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 «واالت سپنجم : بخش » 

 

 از این منابع استفاده می کنند ؟ مدیریت چیست و مدیران چگونه منابع .1

 می کار به دارند، کلیدی نقش رایانه از استفاده در که دانش نوع دو تشریح برای سواد واژه امروزه .2

 دستیابی در اطالعات کارگیری به سواد دیگری و است رایانه از استفاده سواد دانش، نوع یک. رود

 این دو نوع دانش را توضیح دهید . .هاست هدف به

چه اتفاقی می افتد ؟ )چه پروسه ای در این « خرد»تا تولید « بیت»در طبقه بندی اطالعات، از یک  .3

 میان طی می شود ؟(

 توضیح دهید . به اختصار ن راآرده و یک مورد از ویژگی های سیستم را تعریف ک .4

 دو نوع بازخور مثبت و منفی در سیستم ، چه معنایی دارند ؟ .5

هستند . این « سلسله مراتب»و « کل نگری یا نگرش سیستمی »سیستم های باز دارای دو ویژگی  .6

 دو ویژگی را به اختصلر توضیح دهید. 

«  فاز بررسی» به  است که« تعیین خواسته ها»  سیستم، اولین مرحله مرحله ای ایجاد پنجدر مدل  .7

ود دارد. این دو بخش وج «امکان سنجی»و « نیاز سنجی  »شهرت دارد. در این  فاز ، دو بخش نیز 

 را مختصرا توضیح دهید. 

فاز »که با  است« طراحیتعیین مختصات »مرحله ای ایجاد سیستم، سومین مرحله  پنجدر مدل  .8

، « نرم افزاری»و « سخت افزاری»نیز شناخته می شود. در این فاز، دو تحلیل « جزئیاتطراحی 

 . هر یک از این چهار مورد را تفسیر نمایید.انجام می شود « تست پذیرش»و « آموزش کارکنان»

مرحله بازنگری که آخرین مرحله از مدل پنج مرحله ای ایجاد سیستم است، به چه منظوری انجام  .9

 می شود ؟ 

به شکل زیر است. هر یک از طبقات  اتی در سازمانهرم سلسله مراتب انواع سیستم های اطالع .11

 خط توضیح دهید.  2آن را در 

 اختصار توضیح دهید.  مورد از آن ها را به 5مورد هستند،  11ویژگی های اطالعات  .11

از دو روش تامین می شوند، این دو روش کدامند « سیستم اطالعات مدیریت»منابع اطالعاتی  .12

 ؟



42 
 

کامل توضیح ها را به طور  . دو مورد از آنمورد است 5 ویژگی های سیستم اطالعات مدیریت .13

 دهید. 

در طراحی سیستم اطالعات مدیریت پیش روی مدیران و طراحان باشد چه دام هایی ممکن است  .14

 ؟ 

ای( دو مورد شبکه  –ای ستاره  –ای دایره  –ای زنجیره  –شیوه انتقال اطالعات )مرکزی  5از میان  .15

 را به طور کامل شرح دهید .)با رسم شکل(

 ؟در پردازش اطالعات مورد نیاز مدیران، به چه معناست « حذف زوائد»  .16
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