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 و نقش آن در مدیریت نوین سیستم های اطالعات مدیریت
 

 

 چکیده

ايجثاد تمثايز    ، باعث  وكاهش هزينه های دوعامل استراتژی رقابتسده های اخیر بسیار پیچیده و حائز اهمیت شده است. مديريت در

آوريهثای   فثن  ردن سیستم های اطالعات مبنثی بثر  به كارب ، استراتژی اين دوايجاد و تقويت برای در بازار رقابت جهانی می باشند. 

كه بررسی اين داده ها بسثیار وقثت ریثر و     هستند ز داده ها مواجهانبوهی ا مديران امروز، با باشد.ارتباطات ضروری می  ت وااطالع

كرد كه بتوانثد در سثريرترين    تبديل و سیستمی طراحی اطالعاتبرای جلوریری از اين مسئله بايد داده ها را به  زمان بر می باشد.

سیسثتم  در نهايثت   دهه و پیشرفت تکنولثویی،   دپس از رذشت چن زمان ممکن اطالعات مورد نیاز را در اختیار كاربران قرار دهد.

مثی  مثديريت برپايثه اطالعثات    بثه مرنثای    هثا  اين سیستم وجود آوردند. ه ب اين امکان را ترلابزارهای كن مديريت واطالعات های 

كمثا بسثیاری در    اجثزا . شناخت مفثاهیم هريثا از ايثن    ندشده ا تشکیل  سیستم، اطالعات و مديريتاز سه جز  مهم كه  ند،باش

و هثای اطالعثات مثديريت    سیسثتم به مررفی و بح  حثول  ين مقاله در ا .می كندهای اطالعات مديريت سیستم صحیحجهت فهم 

 .پرداخته شده استچگونگی اجرايی كردن آن 

سیستم های اطالعات مدیریتمدیریت و داده، فنآوری اطالعات،  :ژهكلید وا

 

 مقدمه -1

انبوهی اطالعات روبرو هستند. اطالعاتی كثه   مديران امروز، با

به عنوان داده های سیستم بايستی پثرداز  ررديثده وقابثل    

فهم وتمیرو نگهداری وبازيابی رثردد. از طثرد ديگرسیسثتم    

درطول زمان تغییرات زيثادی  های مديريت وابزارهای كنترل 

پیدا كرده اند اين تغییثرات رامثی تثوان درچهارزمینثه كلثی      

 عنوان كرد:

  كنترل سنتی-1

  كنترل بروكراتیا-2 

    كنترل كاريزماتیا-3 

 كنترل اينفورماتیا -4

 

های سنتی فئثودالی، كنتثرل ازطريثن سثنت، ادرا      ردرساختا

مثورويی بثه   واعمال می شد، مقامثات كنترلثی بثه طورسثنتی و    

ايثن نثوس سثاختار     جامره نیثز  منتقل می ررديد و نسلهای برد

ن رثردن مثی   ه آب می پذيرفت و ،چون سنت بودكه  كنترلی را

 وضریت كاريزماتیا، كنترل از طرين رابطه بین رهبثر  نهاد. در

و پیروان اعمال می ررديد. دراين حالت، رهبران كاريزما، شیوه 

وان نیزازآنها تبریت مثی كردنثد   عمل را انتخاب می كردند وپیر

زيثثثرا آنهثثثا را قبثثثول داشثثثتند. دربروكراسثثثی، كنتثثثرل      

درساختارسثثازمانی تربیثثه مثثی شثثد، سثثاختاری كثثه برقثثانون   

ومقررات استوار بود وجنبه غیرشخصثی داشثت وتبریثت از آن    

الزامی بود. دراينفوكراسی، كنترل ازطريثن نثرا افزارهثا اعمثال     

یهای تخصصی، بسیاررشد كثرده  شود. مجموعه دانشها وآراهمی
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است واينفوكراسی می تواند هرنوس اطالعثاتی راازطريثن شثبکه    

های الکترونیکی بدست آورد. ازسیسثتم هثای خبثره، اسثتفاده     

 .فه ای مجهز شود كند وبه تمامی دانشهای تخصصی وحر

باتوجه بثه ويژرثی خطیرسیسثتم هثای اطالعثاتی مثديريت،       

ر زيادی برخوردارند. دامنه مديراين سیستم ها هم ارز  بسیا

ا تث 111111حقوق پراختی به ايثن افثراد درآمريکثا سثالیانه     

مدير سیستم اطالعات مديريت  . عمالً كاردالراست 311111

ارائه رزارشات روزآمثد واطالعثات مفیثد بثه مديرشثركت يثا       

موسسه برای برنامه ريزی هثای آينثده وتصثمیم ریثری مثی      

ده ها وپرداز  آنها نیثاز بثه   باشد اين مدير برای رردآوری دا

ای وحتی سیسثتم هثای خبثره    سیستم های اطالعاتی ورايانه

می باشثد پثس مثديريت سیسثتم هثم بايثد ديثد مثديريتی         

وسیستمی داشته واز امکانات سیسثتم هثای اطالعثاتی وفثن     

آوری اطالعات استفاده كند كه الزمثه ايثن اسثتفاده، دانثش     

 شثثثثثد.ای وسثثثثثواد اطالعثثثثثاتی مثثثثثی با سثثثثثوادرايانه

ريزی مثديريت كتابخانثه   درباره بوجود آوردن چارچوب برنامه

ريثزی  های اطالعات مديريت پثی كه بر اساس مفهوا سیستم

( انجثاا  1791)ايی توسط همبرگ و ديگثران شده باشد، كاره

ررفته است. آنها چارچوبی بر خدمات و مفاهیم كتابخانه ارائه 

كتابخانه و  دادند كه بر اساس مسائل تصمیم ریری ممکن در

هثای مثورد نیثاز بثرای پشثتیبانی از      بح  درباره عناصر داده

( 1713چنین تصمیماتی شثکل ررفتثه بثود. بثومر و كروبثا )     

هثثای مثثورد لثثزوا بثثرای   شثثش حثثوزه كلیثثدی اخثثذ داده  

هثا  انثد. ايثن حثوزه   ریری مديريت را شناسثايی كثرده  تصمیم

رستری خدمات فنثی، خثدمات مرجث  و    عبارتند از: مجموعه

كتابشثثناختی، دسترسثثی مجموعثثه، دسترسثثی امانثثت بثثین  

تثوان رفثت كثه    ای و امکانات فیزيکی. بطوركلی مثی كتابخانه

هثا و انتخثاب روشثی بثر رثردآوری آنهثا       رزينش عناصر داده

 .  اطالعات مديريت كتابخانه می باشدهسته سیستم 

 تعریف اجزای سیستم اطالعات مدیریت -2

 مفاهیم سیستمها   2-1-

رروهی از عناصر می باشثد كثه بثه خثاطر خواسثته       سیستم،

مثالً دريا  .دیدن به يا هدد با هم تركیب شونمشتر  رس

ای واطالعثثاتی بثثرای مركثثز اطالعثثاتی، منثثاب  انسثثانی، رايانثثه

رسیدن به هدد مشتر  كه همان ارائه اطالعات به كاركنان 

يا مديران آن موسسثه مثی باشثد بثاهم تركیثب مثی شثوند.        

پنج عنصر درونداد، برونداد، تبديل، مکانیسثم   درهرسیستمی

كنترل ودرنهايت اهداد وجود دارند. بطوريکه حركت سیستم 

شثود. درايثن   به برونداد، تبديل می  بطوری است كه درونداد

میان مکانیسثم كنتثرل، فراينثد تبثديل رابثرای اطمینثان از       

رسیدن به اهداد سیستم، زيرنظر قثرار مثی دهثد. مکانیسثم     

توسط حلقه بازخود به جريان مناب  متصل می شثود.  كنترل 

بطوريکه حلقه بازخورد اطالعات رااز برونداد سیسثتم كسثب   

می كند وآن رابرای مکانیسم كنترل قابل دسترسی قرار مثی  

دهد. مکانیسم كنترل، عالئم بازخورد را با اهداد تطبین داده 

 ومنجر به عالئمی به عنصر دررونداد می شثود تثا وقتثی كثه    

 . وقتثی سیسثتم مثا   م الزا است عملیاتش راتغییر دهدسیست

يا مركثز اطالعثاتی چثون كتابخانثه مثی باشثد درونثدادها،        

.مثی باشثند وفراينثد    …كتابها، مجالت، منثاب  الکترونیثا و  

خدمات فنی، منثاب  كتابخانثه ای مثذكور را بثه برونثداد كثه       

همان موادقابل دسترسی برای ارائه خدمات بهتثر وكارآمثدتر   

به مراجران وكاربران می باشثد، تبثديل مثی كنثد .مکانیسثم      

كنترل دراينجا رئیس يا شخصی است كثه آن ارتبثام میثان    

اين مراكز خدمات فنی ومجموعه سازی و خدمات عمثومی را  
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به عهده دارد وحلقه بازخورد دراينجا ارتباطات وروابطی است 

لث  كتابخانثه مثذكور    كه شخص رئیس رابثا قسثمتهای مخت  

هثر سیسثتمی مثی توانثد عملیثات خثود را        ط می كند.مرتب

كنترل كنثد. يثا سیسثتم بثدون مکانیسثم كنتثرل، حلقثه        

شثود.  بازخورد وعناصر اهداد يا سیستم حلقه بازنامیده می

يا سیستم با سه عنصر كنتثرل )اهثداد، مکانیسثم كنتثرل     

 و امیثده مثی شثود   وحلقه بازخورد( يا سیستم حلقه بسته ن

ای كه بازباشد، حلقه نیست. حثال  م حلقههمانطوركه می دانی

سیستم ها رااز جهثت ارتبثام بثا محثیط پیرامثون خثود بثه        

دودسته تقسیم می كنند: سیستمی كثه بثا محثیط پیرامثون     

خود ارتبام داشته باشد را سیستم باز رفته وسیستمی كه بثا  

محیط پیرامون خودارتبام نداشته باشد يثا سیسثتم بسثته    

ست كه سیستم كامالً بسته وجود ندارد. است. البته قابل ذكرا

يا زيرسیستم بطور ساده، سیستمی درون سیستم ديگر می 

باشد. مثالً دريا اتومبیل يا سیستم كلثی وجثود داردبنثاا    

اتومبیل وچندين سیستم فرعی وشايد درون آن سیستم های 

سیستم هثای فرعثی تثری وجودداشثته باشثند مثثالً         فرعی،

اسثت كثه درون آن هثم      ديگثر موتور خودرو يثا سیسثتم   

سیسثتم ديگثثری بنثثاا كثثاربراتور قثثرار دارد. وقتثثی كثثه يثثا  

سیستمی، جزء سیستم بزررتر مثی باشثد، سیسثتم بزررتثر     

سوپرسیستم يا فوق سیستم نامیثده مثی شثود. بثرای مثثال      

سیستم دولتی يا شهر يا سیستم اسثت، امثادرعین حثال    

ا اسثتان  قسمتی ازيا سیستم بزررتر بناا سیستم دولتی ي

يا ايالت می باشد كه آن هم خود يا زيرسیستم دولت ملثی  

می باشد. يا شركت تجاری يا سیستم فیزيکی می باشثد.  

مناب  فیزيکی تشکیل يافته است. يا سیسثتم   اين شركت از

ادراكی، سیستمی است كه از منثاب  ادراكثی )فکثری( چثون     

اطالعات وداده ها بثرای نشثان دادن يثا سیسثتم فیزيکثی      

ستفاده می كند. يثا سیسثتم ادراكثی عمومثاً يثا تصثوير       ا

ذهنی درذهن مدير می باشد مانند تصثاوير يثا خطثوطی كثه     

الکترونیکثی ذخیثره شثده     برروی يا برره كاغذ يا درشثکل 

 . دررايانه

 

 روش سیستم ها ودیدگاه سیستمي -2--11

بطوركلی هرموسسه ای برای تداوا جريان كاری خود نیازبثه  

ی دارد. ديدسیستمی كه همثه بخثش هثای    يا ديد سیستم

درونداد وبرونداد وفرآيند تبديل را ازطرين مکانیسثم كنتثرل   

وحلقثثه بثثازخورد ، زيرنظرداشثثته ويثثا نثثوس يکپثثارچگی     

ریری، كه الزمه موفقیت يثا مسسسثه مثی باشثد،     درتصمیم

بوجود می آورد كه ايرات هرتصمیم رادرديگر بخش هثای بثه   

شثته باشثد. افثراد مثاهر درحثل      ظاهر غیرمرتبط هم درنظردا

مسائل كسانی هستند كه محثیط خثودرا شثناخته وسیسثتم     

های موير جمث  آوری اطالعثات رابوجثود آورنثد آنثان لثزوا       

مریارهای عملکرد وشبکه های ارتباطی خوب را با كارمنثدان  

خودتشثثخیص داده انثثد. تمثثاا اينهثثا اجثثزاء پثثذير  يثثا    

نشثان   بثرای  است . اصطالح مفهوا سیسثتمی  تفکرسیستمی

حل كننثدران مسثائل   فاده مثی شثود.  دادن اين ديدراه اسثت 

بازررانی جزواولین كسانی نبودند كه به بررسی فرآينثد حثل   

مسأله پرداختند. اين افتخثار بثه دانشثمندان علثوا فیزيکثی      

دانان ودانشمند علوا رفتاری چثون  دانان وشیمیچون فیزيا

يثن دانشثمندان   روانشناسان وجامره شناسان باز می رثردد. ا 

حل نمودن مسأله رابه عنوان ابزاری جهت انجثاا آزمايشثات   

. مديران برای حل مسائل مربوطثه  مطالره كردند كنترل شده

به موسسات نیازمند نوس نگر  وديده سیستمی مثی باشثند   

كه به رو  سیستمی مشهوراست درايثن رو  اولثین اقثداا    

باشثد   مديردرشکل ررفتن موسسه به عنوان يا سیستم می
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درمرحله دوا بايد ازآنجثا كثه هرسیسثتمی بثا محثیط خثود       

ارتبثثام دارد، محثثیط موسسثثه در  شثثود. درمرحلثثه سثثوا  

سیستمهای فرعی وزيرسیسثتمهای موسسثه بايثد شناسثايی     

شوند بردازاين مراحل يافاز تجزيه وتحلیل مسأله مثی رسثیم   

يرنی درمراحل قبلی شناخت كلثی وداده هثای موردنیثاز بثه     

وهرحال بايد آنها راپرداز  كرد. اولثین مرحلثه از   دست آمد 

اين فاز رذراز سیستم به سطح زيرسیستم می باشد. دومثین  

مرحله تحلیل ترتیبثی اجثزاء سیسثتم مثی باشثد وحثال بثه        

اولثین    سومین فاز يرنی فثاز طراحثی وتركیثب مثی رسثیم.     

حل های رونارون، دومین مرحلثه  مرحله اين فاز شناسايی راه

ه حل های شناخته شده، سثومین مرحلثه انتخثاب    ارزيابی را

بهترين راه حل، مرحله بردی اجرای راه حل وآخرين مرحلثه  

هم پیگیری جهت حصول اطمینان از تثايیر رثذاری راه حثل    

می باشد كه همان مکانیسم كنترل در رو  سیسثتمی مثی   

باشثثد. متخصصثثان مثثديريت اغلثثب مرتقدنثثد كثثه ارريثثا    

يثثا سیسثثتم درنظرریثثرد،  مديرسثثازمان خودرابثثه عنثثوان  

. بايثد  آنها آسثانتر وكارآمثدتر خواهثدبود   مکانیسم حل مسأله 

متذكر شد كه ايده مشاهده هرچیری به عنوان يا سیسثتم،  

منحصر به اقتصاد نیست. درواق  يا نهضتی برای استفاده از 

مفهوا سیستم به عنوان يا وسیله فهثم بهتثر هرپديثده ای    

توسثط   1739ن باردرسثال  بوجودآمده است. ايثن ايثده اولثی   

ا زيست شناس آلمانی ارائه شثد. او  ي لودويگ وان برتاالنفی

اين رو  جديد راكه اشاره بثه فرمالیتثه كثردن اصثولی كثه      

درسیستم ها عموماً بکارمی روند ،چه ماهیثت عناصثر شثکل    

دهنده يا روابط يا نیروهای بین آنها، تئوری عمثومی سیسثتم   

تئثوری  كن  بولدينن  1791ال . بردها درسها، نامگذاری كرد

ها را به يا رو  ديگر ارائثه كثرد. بولثدينن    عمومی سیستم

 . دورويکرد درتوصی  تئوری عمومی سیستم ها درنظرررفثت 

حاصل نگر  سیستمی استفاده از مدلهابرای توصی  پديثده  

 یمدل چکیده چیزی است كه يثا موجثود  هامی باشد. يا 

ارند. فیزيکثی، داسثتان   نامیده می شود. چهارنوس مدل وجودد

وار، ررافیکی ورياضی، همه اين مدلها بثه كثاربر اجثازه فهثم     

رامی دهثد، كثه ازايثن    « موجود»بهتر وارتبام برقرار كردن با 

طرين ،ديگر عناصرهم در  مثی شثوند. يثا مثدل عمثومی      

سیستم های شركت می تواند برای تحلیثل هرنثوس سثازمانی    

كثه يثا مثدل بثرای يثا       توان انتظارداشتبکاررود، اما نمی

سثازمان خاصثثی سثثاخته شثثود. ارز  واقرثثی مثثدل عمثثومی  

سیستم ها، وقتی كه فردتازه فارغ التحصیل شثده وكثار  را   

شروس كند، آشکار می شود. مدل به فردبرای تنظیم شركتش 

كما خواهد نمود. درآغثاز، هرچیثزی تثازه خواهثدبود:چهره     

یی( جديثد،  های جديد، تسهیالت جديد، وایرثان )ترمینولثو  

هیچ فرد را شگفت زده نخواهد كرد،به اين علت كه مدل يا 

اسثت رابثرای فثرد، فثراهم     تصوير ذهنی ازآنچثه مثورد انتظار  

. بايد به يادداشته باشیم كثه بهتثرين سیسثتم هثا     خواهدكرد

درصورتیکه كاربران آن را بکارنبرند تثوفیقی نخواهثد داشثت.    

ای سثتم هثای رايانثه   وامروز سیستم هاومدلها با ابزارهای وسی

طرح ريزی شثده وبثه نثدرت ازروشثهای دسثتی بثرای يثا        

 شود.سیستم يا مدل استفاده می

 

 چرخه حیات سیستم2-1-2- 

محثور  های های اطالعثاتی رايانثه  زيرسیستمی در سیستم هر

مانند يثا اررانیسثم زنثده مثی باشثد:آن متولثد مثی شثود،         

ونهايت مثی  تا به بلوغ می رسد، عمل می كند  رشدمی كند، 

شثود  نامیده می فرآيند تحول چرخه حیات سیستممیرد. اين 

وشامل مراحل ذيل می باشد: برنامه ريزی، تحلیثل، طراحثی،   

اجرا، به كاربردن.دوره حیثات يثا سیسثتم مسثتلزا رثذراز      
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است كه هريا به فرالیتهثای مثديريتی     مراحل استانداردی

اير اشتباهات نیازدارد. سیستم ممکن است به داليل فنی يا س

ياعدا مطابقت با تغییر محیط كمترمفید ومثوير واقث  شثود.    

همچنین احتمال دارد زمانی كه بثرای يثا سیسثتم جديثد     

برنامه ريزی می شود، نقايص زيادتررردد. مرحله نهثايی دوره  

حیات يا سیستم، جايگزينی آن است. طول حیثات هريثا   

بل ذكراسثت  . البته قاها متفاوت است ازاين مراحل درسیستم

ای طثرح ريثزی   چون كه امروزه اكثرسیستم ها بصورت رايانه

آوريهثثا واطالعثثات وارتباطثثات مثی شثثوند ورشثثد رايانثثه وفثن  

ای نسثبتاً كوتثاه مثی    زياداست دوره حیات سیستمهای رايانه

باشد. اصل اساسی تجزيثه وتحلیثل يثا سیسثتم وطراحثی،      

ا عبارت است ازتشخیص نیازيا سیسثتم بثه تجديثد نظرويث    

جانشینی آن واصثل دوا سلسثله مراتثب واولويثت وآمثادری      

. امثروز بثرای نشثان دادن    سیستم قبلی است جانشین سازی

چرخه حیات يا سیستم ازمنحنی ها استفاده می كنند وبثه  

آن منحنی عمومی حیات يا سیستم می روينثد ايثن مثدل    

دارای چهثثارجزء ومرحلثثه متفثثاوت اسثثت كثثه دركثثارآيی     

رشثد   -2  بسط ورسثتر  -1زايی دارد:هرسیستمی تأيیر بس

 استهال  -4 شباس -3

 

 اطالعات -3

برای فهم واقری مرنی اطالعات وعدا اخثتالم آن بثاداده هثا    

ماابتدا ترريفثی ازايثن دوراارائثه مثی نمثايیم:داده هثا شثامل        

مرنی می باشثند.  واقریتها واشکالی هستند كه برای كاربر، بی

تبديل به اطالعثات مثی    وقتی كه اين داده ها پرداز  شدند

شوند. پس اطالعات، داده های پرداز  شده يا داده هايی بثا  

مرنی می باشند. تبثديل داده هثا بثه اطالعثات توسثط يثا       

پردازنده اطالعات انجاا می شود. پردازنده اطالعثات يکثی از   

عناصر كلیدی سیستم ادراكی است. پردازنثده اطالعثات مثی    

ای يثا تركیبثی   ايانثه عناصثر غیرر ای، تواند شامل عناصر رايانه

. اطالعثات درسیسثتم هثای سثازمانی مخثثتلط     دباشث  ازآن دو

دسثثتیابی -1انسثثان وماشثثین ازمنثثاب  زيرتغذيثثه مثثی شثثود: 

روشهای ذخیره اطالعثات  -2اطالعات محیط عملکرد مديريت

روشثهای انتقثال   -3هثای هثای عامثل   جهت عملکرد سیسثتم 

امثروزه   بازيثابی.  و سازید ارتبام وذخیرهاطالعات ونحوه ايجا

برنده شركتهای بزرگ تجاری می باشد. ازآنجثا  اطالعات برگ

كثثه رثثردآوری اطالعثثات بثثه رو  دسثثتی ومرمثثولی بثثرای  

شركتهای چتد ملیتی بزرگ غیرممکن می باشد پس از آنهثا  

به سیستم های اطالعاتی برای پركردن اين خثالء روی آورده  

روزه پديثده ای  اند. اطالعات الزمه تصمیم ریثری اسثت وامث   

چون انفجار اطالعات ،آلثودری اطالعثات وآنارشثی اطالعثات     

مطرح است كه الزمه استفاده مفیداز اطالعات دراين آشثفته  

بازار وجود سیستم های اطالعثاتی يکپارچثه ومنسثجم بثرای     

تنظثثیم ومثثنظم كثثردن اطالعثثات بثثرای اسثثتفاده كاوشثثگران 

دوسثبا   اطالعات می باشد. مثديران، همچنثین بثه يکثی از    

متفاوت استفاده از اطالعات به عنوان راههايی بثرای اسثتفاده   

اسثتفاده مثثی كننثد. سثثبا   از اطالعثات بثرای حثثل مشثکل    

مديرتوجه خاصی برای پیگیری رو  از پثیش  : سیستماتیا 

د رو  سیسثتمها دارد. سثبا   توصیه شده حل مشکل ،ماننث 

مدير به هیچ رو  قطری توجهی نداشثته امثا روشثی    حسی 

ازآنجثا كثه نیثاز مثادر     . ی وضریت خاص، تغییر می دهدرابرا

بايد نیازهای اطالعاتی سازمان يثا موسسثه    اختراس است ابتدا

رايافته سپس به فراهم آوری وجم  آوری اطالعات بپثردازيم.  

مديرآشثنابه اطالعثات مثی دانثد كثه اطالعثات بايثد قبثثل از        

استفاده تأيید شود، يرنثی درسثتی ودقثت آن كنتثرل شثود.      

طالعات به صرد اينکه بوسیله رايانه چاپ شده است درست ا
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نیسثثت. آشثثنايی يثثا مثثدير بثثه اطالعثثات ودانسثثتن ارز   

اطالعثثات درحثثل مسثثأله باعثث  تشثثوين مثثديران درتقسثثیم  

اطالعات با ديگران می شود زمانی كه مديری دارای اطالعات 

با ارز  برای ديگران می باشد اين اطالعات بايد منتقل شود. 

ی با اطالعات درنهايثت منجثر بثه اسثتفاده ازاطالعثات      آشناي

ای درحل مسائل است. دانش اطالعات مثاورای دانثش رايانثه   

 .جاد شده ازطرين رايانه استواستفاده ازاطالعات اي

افزونگی بطور اجمثال عبثارت اسثت از اطالعثات اضثافی كثه       

درمورد داده ها وجود دارد، لیکن افزونگی درفرايند ارتباطثات  

ی درمقابل بثروز خطاسثت. يثا نکتثه مهثم درطراحثی       مانر

سیستم های اطالعات مديريت يا بهره وری اطالعثات قطرثی   

يا احتمالی درتصمیم ریثری اسثت. ارزيثابی عنصثراطالعات،     

كارمشکلی است اما طراحی سیسثتم هثا بهتثرين وسثیله در     

 ارزيابی واقری عنصراطالعات دريا مجموعه است. 

 

 سیستمهای اطالعاتي -4

همثثانطور كثثه ذكرشثثد بثثه علثثت رسثثتردری وپیچیثثدری    

موجوددرسیستمها، مديران اطالعات ومتخصصان اطالعاتی از 

سیسثثتمهای اطالعثثاتی يرنثثی سیسثثتمهايی كثثه بثثه كمثثا  

ای وفن آوری اطالعات به رثردآوری اطالعثات   ابزارهای رايانه

وپرداز  سیستم های می پردازند روآورده اند. البته سیسثتم  

ی به آن نقطه نرسیده اند كه بتواننثد فکركننثد،   های اطالعات

برنامه ريزی كنند وبه چگونگی تغییرات واكنش دهند. هنثوز  

چندين اتاق برای افراد كه اين سیستم هثارا اداره مثی كننثد    

وجود دارد. وبايد توجه داشت كه فقط يثا اقلیثت كثوچکی    

ای يثا سیسثتم هثای    ازاين افراد عمثالً سیسثتم هثای رايانثه    

ری اطالعات را طراحی می كنند. ترثداد زيثادی از ايثن    آوفن

افثثراد كثثاربر نهثثايی هسثثتند ماننثثد مثثديران، كاركنثثان اداری 

وديگران كه از رايانه در زمینه های شغلی خود اسثتفاده مثی   

كنند. انبوه اطالعاتی كه درپايگاههثای داده شثركتها ذخیثره    

مرنثی  می شود اكثراً آنقدرزيادهستند كه برای مثديران، بثی   

مثرج درحجثم انبثوه     هرج ومی شوند. اين  وغیرقابل استفاده

اطالعات نیازبه يا سیستم اطالعاتی برای رده بندی وتقسیم 

 بندی آن برای استفاده هرچه بیشتر ازآن می باشد.

سیستمهای اطالعاتی ريشه درتصاوير غارهثا دارنثد واعضثای    

يثثا قبیلثثه بثثا اسثثتفاده ازايثثن سیسثثتمهای بسثثیار اولیثثه    

ادوستدهای خود را انجاا می دادند. وقتی میزان دادوستدها د

اند  وترداد افرادی كثه بايکثديگر ارتبثام برقرارمثی كننثد،      

انگشت شمارباشد، می توان كارهارابا استفاده ازاين سیستمها 

انجاا داد، اماچنانچه میزان مرامالت افزايش پیداكنثد وافثراد   

سیسثتمهای مثورد   بیشتری نیزدراين فرالیتها درریثر شثوند   

باتوجثه داشثت كثه    اتب پیشرفته ترباشثد . استفاده بايد به مر

مثديريت اطالعثات تفثاوت دارنثد      سیستم های اطالعثاتی بثا  

بطوريکه سیستم های اطالعاتی درخدمت مديريت اطالعثات  

تحت عنوان سیستم های اطالعات مديريت قرارررفتثه وازآن  

ی رثردآوری،  استفاده می كند. سیستمهای اطالعاتی به مرنث 

ذخیره، پرداز  اشاعه و استفاده ازاطالعات است اين مسثأله  

به نرا افزارويا سخت افزار محثدود نمثی شثود بلکثه اهمیثت      

آوری، ارزشثثثها انسثثثان وهثثثدفهايش را در اسثثثتفاده از فثثثن

ومریارهايی كه درايثن انتخثاب بثه كثار مثی رود، همچنثین       

رای رسثیدن بثه   ارزيابی نهايی از اينکه اين ابزار وسثیله ای بث  

هدفهايش بوده اند ياخیر رادربرمی ریرد. درصورتی كه هدد 

ازمديريت اطالعات ارتقای كثارآيی سثازمان ازطريثن تقويثت     

توانايیهای آن برای برآورد نیازهای درونی وبرونی آن در يثا  

وضریت فرال وپويا، تثبیت شده است. امثروزه مثديران ارز    

عثثاتی رابثثه خثثوبی  رقثثابتی واسثثتراتژيکی سیسثثتمهای اطال 
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تشخیص می دهند. درمیان سرمايه های يا سازمان اعثم از  

نیروی انسانی، سرمايه های مالی، ماشثین آالت و تجهیثزات،   

اطالعات، باارزشترين آنهاست واين مساله به اين دلیل اسثت  

كه تماا امکانات فیزيکی ومحیطی ازطرين اطالعثات توجیثه   

اسثتراتژيکی مثورد   می شوند. اطالعات ممکن اسثت بصثورت   

استفاده قرارریرد وامتیازات قابل رقابت برای سثازمان كسثب   

كنثثد يثثا زمینثثه هثثای رقابثثت را بثثین سثثازمانها تغییثثر دهثثد 

برای سازمان كسب كند يا زمینه های   توجهیوامتیازات قابل

رقابت را بین سازمانها رستر  دهد يا صناي  رامتحول سازد 

آنها پديد آورد. يثا سثازمان   وفرصتهای جديد بازررانی برای 

بايد بتواند سیستم اطالعاتی ايجاد كند كه قادرباشد نیازهثای  

اطالعاتی اكثريثت رادردرون سثازمان بثرآورد، سثازد. چنثین      

 داراست:  سیستم اشتراكی فوايد زيررا

كاهش كارهای تکراری درنگهداری پايگاههای اطالعاتی، ارائه 

يثا محثل نگهثداری مثی     داده های دقیقتر، )زيراداده هثا در 

شوند وفقط نیازاست كثه روز آمثد شثوند(ي ايجثاد ارتباطثات      

بهتردردرون سازمان به طوری كه هرفرد به اطالعات موردنیاز 

دسترسی داشته باشدي برخورد هماهنگ بانیازهای اطالعثاتی  

 .داخل سازمان

 

 هاسیستم های اطالعاتي ورایانه - 1-4 

ها چه از بردسثخت افثزاری   همانطور كه ذكرشد توسره رايانه

افثزاری نقثش بسثزايی درتوسثره سیسثتمهای      وچه ازبرثدنرا 

اطالعاتی برای پرداز  اطالعات فراهم ساخت. برای بررسثی  

چگونگی رستر  سیستم های اطالعاتی بايدنسثلهای ودوره  

 م:هثثثثثثا را بشناسثثثثثثیهثثثثثثای پیشثثثثثثرفت رايانثثثثثثه 

ده كثر  تقسثیم بنثدی  پنج نسل   هب را هارايانهبطوركلی عموماً

از طريثثن شثثناخت بخشثثهای   سثثه نسثثل اول رايانثثه . انثثد

الکترونیکی آن كثه دارای قثدرت محاسثبه ومنطثن هسثتند      

 اين تقسیم بندی به شرح زيراست: بررسی می رردد. 

یکثثی )كثثه هثثای نسثثل اول: دريچثثه هثثای الکترون رايانثثه-1

 بیشترمکانیکی بوده اند(  

 های نسل دوا: ترانزيستور رايانه-2

هثثای نسثثل سثثوا: مثثدارهای مجتمثث  )ياهمثثان     هرايانثث-3

IC)تحول رايانه ازيا نسثل بثه نسثل برثدی از نظرهثای       ها

 زيرسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثودمند اسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثت:  

بثاالرفتن ضثريب اطمینثان     -2كوچا شدن اندازه رايانه  -1

پثايین   -9بثاالرفتن سثرعت كثار     -4كاهش مصرد بثرق   -3

 آمثثثدن قثثثدرت خريثثثد وهزينثثثه هثثثای كثثثاركردن آن .   

هثای نسثل چهثارا وپثنجم     ان رايانثه به نظر برضی متخصصث 

 مجتم  سازی با تراكم بسثیار بثاال   آنهايی هستند كه براساس 

های نسل پنجم احتمثاالً بثه آن دسثته    شکل ررفته اند. رايانه

های اطالق می شود كه ازرابطهای توسره يافته ازهثو   رايانه

های امثروزه پیشثرفت كنثونی    رايانه. مصنوعی بهره ررفته اند

ها هستند كه قابلیثت ذخیثره وپثرداز     مديون تراشهخود را 

 زيادتری نسبت به نسلهای قبلی دارند.  

هايی اختراس شده اند كه توانايی انجاا چنثدين  امروزه ابررايانه

میلیون عمل رادريا میلیون يانیه دارا می باشند كثه ازاينهثا   

درمسائلی چون پیش بینی زلزله وبیش بینثی سثکته تمثامی    

 وینتیا انسانی استفاده می شود. مغزی وقلبی

هثثا بثثه شثثکل ذره   مثثدارالکتريکی اصثثلی اكثرمیکرورايانثثه  

ريزسیلیسیوا است كثه ازنثاخن انگشثت هثم كوچکتراسثت.      

رايانه شخصی يا میکرورايانه است كه فقط توسط يا نفثر،  

يا شايد چند نفری كه درهمان محثل كثار مثی كننثد مثورد      

شخصی رادرهرمکثان ماننثد    هایریرد. رايانهاستفاده قرار می

سازمانهای بزرگ، سازمانهای كوچا وحتی منازل مثی تثوان   
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به صثورت    يافت .دستگاههای منگنه كارت كه با اولین رايانه

 1791درسثال   Iانبوه تولید شده بناا رمینگثون رنثديونیو    

، توسط جنثرال الکتريثا    Iكاررذاشته شدواستقرار يونیو  

ايانه بثرای پثرداز  اطالعثات    شروس استفاده ر 1794درسال 

بازررانی بود كه قابل ذكراست كه استفاده ازرايانه دراين دوره 

تنها به سازمانهای بزررتر دولتی وموسسثات تجثاری محثدود    

شد. سیستم ها با مریارهثای امثروزی بسثیاررران بودنثد.     می

ها تايیرات عمیقی رابرهزينه ها وسپس میکرورايانهمینی رايانه

رجای نهاند. امثروزه يثا سثازمان درهرانثدازه ای     محاسبات ب

 .برآيثثثثد از عهثثثثده تثثثثامین يثثثثا رايانثثثثه توانثثثثدمثثثثی

اولین كاربرداصلی رايانه، پرداز  داده هثای حسثابداری بثود    

آن كثثاربرد بثثا چهثثار عمثثل ديگرهمثثراه بثثود: سیسثثتم هثثای 

اطالعثثات مثثديريت، سیسثثتم هثثای پشثثتیبانی تصثثمیم،      

كثاربرد،  9همه اين  حوري ادارهمجازی، وسیستم های دانش م

 محثثور را تشثثکیل مثثی دهنثثد.  سیسثثتم اطالعثثاتی رايانثثه  

، واوايثل  1711، 1791روشی كه همه سیستم ها درطثول ده  

 1791توسره دادند رو  سثنتی بثود. دراواخثر دهثه      1791

يا ررايش جديدی كه بیشترين تايیرراروی استفاده ازرايانثه  

قثه برضثی از   رذاشت ديثده نشثد. ايثن رثرايش افثزايش عال     

يشان بود. نامی كه به ايثن  كاربران درتوسره كاربردهای رايانه

رثثرايش اطثثالق شثثد كاربثثا رايانثثه اسثثتفاده ررنهثثايی اسثثت. 

كاربرنهايی مترادد با كاربر می باشد بايد درنظرداشته باشثیم  

كه كاربا رايانه استفاده ررنهايی به خاطرچهار عامثل متحثول   

 شثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثد:

 افزايش  -1

 دن خدمات اطالعاتی  عقب افتا -2

 افزارقیمت كم سخت -3

 نرا افزارهای از پیش نوشته شده. -4 

رايانه تايیر مثبتی برروی ملتهثای بثزرگ وكوچثا رذاشثته     

است. دركشثورهای كثوچکتر، محثدوديتهای دولتثی كثاربرد      

آوری راكند می كند. وقتی كه دولثت حثامی باشثد ماننثد     فن

نثه مثی توانثد شثکوفا     اسرائیل مصثر وتثونس اسثتفاده از رايا   

شود. ملل كوچا تر عالوه براستفاده از رايانثه بثرای رفث     می

افزاررابرای صادرات محصوالت خودبه نیازهای خود صناي  نرا

كاربران بازارجهانی، توسثره داده انثد. دراكثثر مثوارد، ايثاالت      

متخصصثان  . راستفاده از رايانه می باشثد متحده رهبرجهانی د

دمات اطالعثاتی رابثه دو  مثی كشثند     اطالعاتی باراصلی خ

 حال می خواهیم متخصصان اطالعاتی رابیشتر بشناسیم .

 

 متخصصان اطالعاتي -5

متخصص اطالعات می توانند مساعدتهايی را درهرمرحلثه از   

فرآيند حل مسأله انجاا دهند. وقتی مسائل شناسثايی شثدند   

متخصصین اطالعات می توانند برای در  آنهثا بثه اسثتفاده    

رران كما نمايند. درطی بیسثت وپثنج سثال اول پیثدايش     

رايانثه تنهثا مسثئولیت متخصصثین اطالعثات، پیثاده سثثازی       

سیستم ها برای استفاده رران بود. متخصصین، دانش فنی را 

ارائه می كردند كه استفاده كنندران يا فاقد آن ويا به داليثل  

زبثه  رونارون قادربه تأمین آن نبودند. ايثن نثوس فرالیثت هنو   

ریرترين بخش كارمتخصصین اطالعات بثه شثمار   عنوان وقت

می رود. متخصصین، تماا سیستم های داده پردازی، طراحی 

های بزررتر وپیچیده تر سیستم اطالعات مثديريت وسیسثتم   

پشثتیبانی تصثثمیم سیسثتم هثثای اتوماسثیون اداری مبتنثثی    

 بررايانثثه وكلیثثه سیسثثتم هثثای خبثثره رااجثثرا مثثی نماينثثد.  

اطالعاتی كه كارآنها ارائه خدمات اطالعاتی اسثت   متخصصان

شامل واحدهايی چون تحلیل رر سیستم ها، مديران پايگثاه،  

 نويس ها واپراتورها مثی باشثند:  داده متخصصان شبکه، برنامه
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تحلیل ررسیستم ها: شخصی كه با اسثتفاده رثر، كثارمی     -1

كند تحلیل رر سیستم ها اسثت. تحلیثل ررسیسثتم هثا بثه      

ه رر درشناسايیی ودر  مساله كما نمثوده وسثپس   استفاد

راههای مختلث  حثل مسثائل رامثورد توجثه قرارمثی دهثد.        

با اسثتفاده از نمودارهثای ترسثیمی مسثتند      هررو  مقدمتاً

وروشی كه بهترين حالت به نظر می رسد، پیشنهاد می رردد 

ر سیسثتم هثا   استفاده رر درمورد اجثرای نظريثه تحلیثل رث    

تحلیل رثران سیسثتم هثا درترريث      . دتصمیم ریری می كن

مسائل وآماده كردن اسثناد نوشثته شثده درمثورد چگثونگی      

البتثثه بايثثد . رايانثثه درحثثل مسثثائل مهثثارت دارنثثد   كمثثا

درنظرداشت كه كارتحلیل ررسیستم تحلیل سیستم نیسثت.  

تحلیل سیستم بررسی سیسثتم موجثود بثرای طراحثی يثا      

 .سثثثثتم جديثثثثد يثثثثا كمبثثثثود يافتثثثثه مثثثثی باشثثثثدسی

توجه به  1791دراوايل سالهای دهه : ديران پايگاه داده م -2

پايگاههای اطالعاتی بقدری زيادشد كه شثغل جديثدی بنثاا    

مدير پايگاه اطالعات بثه وجثود آمثد مثدير پايگثاه اطالعثات       

مسئول ايجثاد حفثپ پايگثاه اطالعثات اسثت. هرموسسثه ای       

دارای يا مدير پايگاه اطالعات نبثوده بلکثه دريثا سثازمان     

. تواننثد ايثن عنثوان راداشثته باشثند     گ چند شخص مثی بزر

ايجثاد پايگثاه    در كاربران وتحلیل رران سیستم هثا بطوركلی 

ای كثثه شثثامل داده هثثای موردنیثثاز بثثرای تولیثثد  هثثای داده

اطالعات كاربران می باشد جثزء وظثاي  مثديران پايگاههثای     

داده می باشثد. يثا پايگثاه داده يثا مجموعثه يکپارچثه از       

ای است كه طوری سازماندهی وذخیثره شثده   های رايانههداد

اند كه عمل بازيابی را تسهیل كند. ايثن يکپثارچگی منطقثی    

مفهوا پايگاه داده نامیده مثی شثود.     ركوردهادرچندين فايل،

دوهثدد عمثثده مفهثوا پايگثثاه داده كثاهش داده هثثای زايثثد    

بثه  هثای زايثد   ودستیابی به استقالل داده ها می باشثند. داده 

اين مرنی است كه داده های يکسثان درچندپرونثده ذخیثره    

شوند. استقالل داده ها توانايی تغییردادن درسثاختار داده هثا   

  بدون تغییردربرنامه هايی كه داده ها راپثرداز  مثی كننثد،   

می باشد. استقالل داده هثا بثا جثای دادن جزئیثات داده هثا      

امثثه هثثا درجثثداول وفرهنگهثثايی كثثه ازنظثثر فیزيکثثی از برن 

شثركتی از مفهثوا    جداهستند، انجاا می ریثرد. وقتثی كثه    

كند سلسله مراتب داده ها چنین مثی  پايگاه داه ها پیروی می

 عنصرداده   -سند)ركورد( -پرونده)فايل( -شود: پايگاه داده 

نرا افزاری كه يکپارچگی منطقی رادرپرونده ها ايجاد وحفثپ  

مثديريت پايگثاه    می كند چه بصورت آشکار ياپنهان، سیستم

هثای مثديريت   داده نامیده می شود. نمونثه هثايی ازسیسثتم   

پايگاه داده كه دريا ساختار سلسله مراتبی بکثار مثی رونثد    

م آ بثی بثی اا  وسیسثت    ،سیستم مديريت اطالعات عبارتند از

اينتل موج دوا نوآوری درسیستم های مثديريت پايگثاه داده   

شثد واولثین بسثته بثه     براساس نرا افزار ارتباطی طرح ريزی 

های اصلی ارائه شد. ماننثد زبثان   منظور ارائه به كاربران رايانه

 IBMاز  پرسثش بامثثال    وتم داده هثا  پرسش ساختار/سیس

ونرا افزاراراكل  از شركت نرا افزاری ارتباطی، بوجود آمدنثد.  

افزارهثا  ( تهیه كنندران نرا1711درهمان زمان) حدود تقريباً

سته های نرا افزاری سیسثتمهای مثديريت   شروس به توسره ب

هثا كردنثد.   پايگاه داده درمقیاس كوچا برای بثازار ريزرايانثه  

درطول سالهای اخیر توسره سیستم های مثديريت اطالعثات   

ها متمركز شده وساختار ارتبثاطی رابکثاربرده   بربازار ريزرايانه

است. مايکروسثاخت اكسثس نمونثه ای از سیسثتم مثديريت      

ارتباطی ريزرايانه می باشد .يا كاربرد پايگاه داده  پايگاه داده

باشثد. شثخص    می تواند يا شخص يايا برنامثه كثاربردی   

مرموالً پايگاه داده رااز طرين يثا پايانثه اسثتفاده مثی كنثد      

ن يا زبثان پرسثش بازيثابی مثی     واطالعات داده ها رااز طري
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( تقاضثای اطالعثات ازپايگثاه داده    queryيا پرسثش ) كند. 

باشثدكه بثه   ان پرسش يا زبان مخصوص كاربرپسند مثی وزب

سازد. بطور كلثی  رايانه امکان جواب به آن پرسش رافراهم می

عهثده  يا متخصص اطالعاتی كه مسئولیت پايگاه داده رابثه  

نامیثثده مثثی شثثود. وظثثاي    دهداشثثته باشثثد مثثديرپايگاه دا 

ريزی، اجرا، اعمال وامنیثت پايگثاه داده مثی    چهارحوزه برنامه

 .اشثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثدب

متخصصان شبکه: مدير شثبکه، مديركارشثناس درزمینثه     -3

تخصصی ارتباطات اطالعات است وسثخت افثزار ونثرا افثزار     

موردنیاز را پیشنهاد می دهثد. مثدير شثبکه، اجراونگهثداری     

سیستم ها را نیثز هثدايت مثی كنثد. متخصصثان شثبکه بثا        

بثرای تأسثیس شثبکه     رثران سیسثتم هثا وكثاربران،     تحلیل

ای رسترده سازمان رابه هثم  داده ها كه مناب  رايانهارتباطات 

وصل می كند، كارمی كننثد. مهارتهثای متخصصثان شثبکه،     

وارتبام ازراه دور می باشد. همثه   تركیبی از زمینه های رايانه

ی متصل به هم يا شبکه نامیده مثی  وسايل ارتباطی ورايانه

كثه   ایشوند. يا شبکه اساسی شامل يا پايانه ويا رايانثه 

توانايی فرستادن ودريافثت راداشثته باشثدي مثودا هثايی كثه       

پیامها رااز حالت آنالوگ به ديجیتال واز ديجیتال بثه آنثالوگ   

تبديل كنندويا مداری كه يا يا چندين كانال رافراهم مثی  

بثرای   WANآورد، می باشد. انواس اصلی شثبکه عبارتنثد از   

ی بثرا  MANبثرای شثبکه محلثی و    LANشبکه رسترده ، 

شثثهرمی باشثثند. پیکربنثثدی مرمثثولی   شثثبکه هثثای كثثالن 

نثوس   9افزارهای ارتباطاتی شامل چندين پايانه هستند. سخت

پايانثثه اصثثلی وجثثود دارنثثد صثثفحه كلیثثد، تلفثثن دكمثثه ای  

(، محل فرو ، مجموعثه داده هثا   push-batton)شستی( )

وپايانه هايی برای اهداد خاص، واحدهای كنترل خوشثه ای،  

ه رادريا محل كنترل می كنند. مودمها بثه جثز   چندين پايان

مواردی كه از تلفن دكمه ای به عنثوان پايانثه اسثتفاده مثی     

شود، همیشه موردنیازنثد. شثبکه هثا بثرای اشثترا  زمثانی،       

ای مراج /سثثرور پثثرداز  توزيثث  شثثده ، يثثا ارتبثثام رايانثثه 

)خدمتگر( بکاربرده می شوند. يا شبکه اشترا  زمانی فقط 

ايانه ويا شبکه پرداز  توزي  شده شامل بیش يا ر  شامل

ازيا رايانه می باشند. يا شبکه مراج /سرور امکثان انجثاا   

كاربه صورت محلی مركزی رامی دهد. همه دستورات ونمونه 

 هامی تواننثد از سثرور بثه مراجرثان تغییرجهثت دهنثد. امثا       

قسمتی از مديريت داده ها همیشه در سرور بثاقی مثی مانثد.    

از شبکه ها باآمدن اينترنت رايج شده اسثت كثه    نوس جديدی

بناا اينترانت مررود می باشد. به طثوری كثه اينترنتثی كثه     

بصورت داخلی اطالعات فقط خواندن، انتشثارات الکترونیکثی   

برای اعضا راقابل دسترسی سازد وامکان دسترسی پايگاههای 

 .هم كند، اينترانت نامیده می شودداده ورروههای كاری رافرا

برنامه نويس ها:برنامه نويس شخصی است كه مسثتندات   -4

تحلیل رر سیستم ها رابه عنثوان يثا راهنمثا بثه كارررفتثه      

رايانثه  ودستورات برنامه كه باع  انجاا عملیثات الزا توسثط   

هثای  اكثثر شثركتها كثه از رايانثه    . می شود را تهیه می نمايد

دارند. بزررتر استفاده می كنند،كارمندان متخصص اطالعاتی 

اكثر اين متخصصان درواحدهای خثدمات اطالعثاتی هسثتند    

امابیشتر آنها درقسمت كاربران می باشند. وظیفه متخصصان 

ای بثرای رفث  نیازهثای خثاص     طراحی سیسثتم هثای رايانثه   

شثثركت مثثی باشثثد. محصثثول تالشثثهای آنهايثثا كتابخانثثه   

باشد كه به اين افزاری از برنامه های مرمول درشركت مینرا

ار،كاربرنامه نويسی می رويند كه نرا افزار خاص برای رفث   ك

نیازهای خاص شركت كه ممکن است درديگر نثرا افزارهثای   

ازپیش نوشته شده لحثا  نشثده باشثد طراحثی مثی كننثد.       

امروزه عموماً استقبال ازنثرا افزارهثای ازپثیش نوشثته شثده      
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بیشتر از طراحی نرا افزارهای خاص برای يا شركت خثاص  

 شد.می با

هثای مثین   ای بزرگ چون رايانهاپراتورها: تجهیزات رايانه -9 

هثثا رااداره مثثی كننثثد. اپراتورهثثا، تجهیثثزات فثثريم وريزرايانثثه

راكنترل می كنند، برره های كاغذی چاپگرهثا راعثوم مثی    

كنند، كتابخانه های نثوار وديسثکها رامثديريت كثرد. برضثی      

 وظاي  مشابه راانجاا می دهند.  

 

 

 

 محوررد سیستم اطالعاتي رایانهكارب -6

همانطور كه قثبالً ذكرشثد كثاربرد سیسثتم هثای اطالعثاتی       

محور امروز درپنج محیط می باشد پثرداز  داده هثای   رايانه

سیسثتم هثای    ،بداری، سیستم های اطالعثات مثديريت  حسا

پشتیبانی تصمیم، اداره مجازی وسیستم های دانثش محثور.   

ولثثین كاربردهثثای رايانثثه پثثرداز  داده هثثای حسثثابداری ازا

وسیسثثتم هثثای اطالعثثاتی بثثود .چهاركثثاربرد ذيثثل زمینثثه    

 اينفوكراسی رادر جامره تدار  می بینند :

 

 سیستم های اطالعات مدیریت  -7

دربخش های قبل نکاتی درباره نگثر  سیسثتمی، سیسثتم،    

سیستم های اطالعاتی آمد. سیستمی كثه كنتثرل وبازسثازی    

ی وعملیات بازررانی داخل سازمان اطالعات رااز دنیای محیط

برهثثده دارد، بطريقثثی كثثه باسثثازماندهی وانتخثثاب داده هثثا   

اطالعات الزا را جهت اتخاذ تصمیم، برنامثه ريثزی وكنتثرل    

برای مديران آماده سازد سیستم اطالعثاتی مثديريت نامیثده    

می شود. مديران همثواره بثدنبال اطالعثات هسثتند واتخثاذ      

اده های مرتبط وبا موضوس تصثمیم  تصمیمات آنان براساس د

است. دررذشته منثاب  اطالعثاتی آنثان اتفثاقی وغیثرمطمئن      

طرق مختلث  ورونثارون بثوده واطالعثات آنثان از طريثن       وبه

مقامات مافوق ويا مرئوسین وساير پرسنل سازمان تامین مثی  

شد. كه عدا اطمینان واتکاء به صحت اطالعات راتشديد مثی  

بثه مقامثات     ت رابا افزايش ويثا كثاهش  كرد زيرا افراد اطالعا

ومسئولین منتقل می كردند. لذااطمینانی ازدرستی آن نبثود.  

تجهیزمديريت به يا سیستم اطالعاتی صحیح ومطمئن كثه  

توانثايی مثديريت رادراتخثثاذ تصثمیم برنامثثه ريثزی وكنتثثرل     

سازمان ياری دهد دارای يا روند تاريخی اسثت وايثن سثیر    

داری دوبل كه توسط پروز لوكاپثاكلیلی  تاريخی بامفاهیم دفتر

ارائه شد آغاز ررديد. سیسثتم هثای اطالعثات     1474درسال 

مديريت تاقرن بیستم با تأنی به حركت خودادامثه دادوشثايد   

علت آن عدا توانايی بشر درحفپ، نگهداری وبازيابی اطالعات 

های باظرفیت، سرعت ودقت باال دراواسثط  بود. باتوسره رايانه

تم تکامثل وكثاربرد مفثاهیم سیسثتمهای اطالعثاتی      قرن بیس

مديريت،با روندی ديگر وباسرعت بیشتری توسثره يافثت كثه    

حاصل آن تغییرات درعملیات وفرالیتها ووظثاي  سثازمانهای   

 :مثثثثی باشثثثثد  تجثثثثاری دنیثثثثا بثثثثه شثثثثرح زيثثثثر    

 محورهثای تمركثز اطالعثات و    تکیه بر مديريت متمركز و -1

 آوری پیشثثثثثثثثرفته بهثثثثثثثثره ریثثثثثثثثری ازفثثثثثثثثن 

نیثاز بثرای    ارائه رزارشثات الزا مثورد   طراحی اطالعات و -2

 اتخاذ تصمیم مديريت، برنامه ريزی وكنترل سازمان

طراحثثی سیسثثتم اطالعثثات مثثديريت باتکیثثه بركنتثثرل    -3

 وسیستم های اطالعاتی مديريت كنترل پرویه ها

نتايج حاصل ازاين مفاهیم،  سیسثتمهای اطالعثاتی مثديريت    

سیسثثتمهای اطالعثثاتی مثثديريت نامیثثده مثثی شثثوند. هثثدد 
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افزايش روند ارائثه واداره اطالعثات وكثاهش حثدس ورمثان      

درحثثل مشثثکالت درسثثطوح مختلثث  سثثازمانی ازطريثثن     

سیستمهای بازخوراطالعات وبازتاب بازيابی اطالعات درجهت 

سیسثتم اطالعثات   تکامل داده های جديد به سیسثتم اسثت.   

 سیستم.مديريت، اطالعات و شامل سه جزء است: مديريت

نثثه تنهثثا مثثديران رادرامثثور    سیسثثتم اطالعثثات مثثديريت  

استراتژيا حمايثت مثی كنثد، بلکثه درتصثمیمات تکثراری       

وروزمره نیز اطالعات الزا رادراختیار مديران تاكتیکی قرارمی 

دهد وآنها راقادر می سثازد تابثه اطالعثاتی دسثت يابنثد كثه       

سیسثتم اطالعثات   جهت تصمیماتشان كما مثويری باشثد.   

می تواند تصاويری از مغايرتهثا وانحرافثات از برنامثه     يريتمد

های تریین شده رانیز آشکار سازد چنین اطالعثاتی ازطريثن   

تهیه رزارشات مديريت درقالبها وتصاوير منطقی وقابل تربیثر  

وتفسیر وتجربه وتحلیل دراختیثار مثديريت قثرار مثی ریثرد.      

رتنثد  عبا سیستم اطالعات مثديريت زيرمجموعه های سیستم 

از: سیستمهای اطالعاتی مديريت نیروی انسانی، سیسثتمهای  

اطالعاتی مديريت مالی وحسثابداری، سیسثتمهای اطالعثاتی    

مديريت تولید وسیستمهای اطالعاتی بازاريثابی وفثرو  كثه    

سیسثتم  متکی برپايگاههای مشتر  ومتقابل اسثت. مثديران   

بايسثثتی ازدنیثثای حقیقثثی وسیسثثتمهای  اطالعثثات مثثديريت

ود درسازمان مطل  باشند تابتوانند نقثش مثويری راايفثا    موج

كنند وبهمین دلیل بايستی اطالعثات صثحیح دراختیارشثان    

 سیستم اطالعات مديريتقرارریرد. يکی از نقشهای مهم مدير

، آراهی وتفسیر ازعوامثل محیطثی وبیرونثی سثازمان اسثت.      

بايسثثتی ازارزشثثهای   سیسثثتم اطالعثثات مثثديريت مثثديران 

موجود مطل  رردند واينکه سیسثتمهای دسثتی   سیستمهای 

سیسثتم  موجود چه اطالعات ونقشی رابرهده دارند. عمالً مدير

برای طراحثی وكنتثرل شثركت بثه مرثاون       اطالعات مديريت

خدمات اجرايی يامراون ارشد رزار  می دهد دربسثیاری از  

بوجود مثی   سیستم اطالعات مديريتشركتها، شاخه مراونت 

 دارد. مثی  امستقیماً مديريت عالی تسثلیم آيد كه رزار  خور

چثون ارتباطثات    سیستم اطالعثات مثديريت  به سبب مزايای 

نزديکتر، كنترل دقیقتثر ورثردآوری داده هثای مطمثئن تثر      

وپرداز  سريرتر داده ها وتبديل آنها به اطالعات مثديران، از  

سیستمهای اطالعاتی مديريت در برنامه ريثزی سثازماندهی،   

دهثی و كنتثرل اسثتفاده كثرده     انگیزه، رزار رهبری وايجاد 

واين اعمال مديريتی رابا نهايت دقت وكارآيی، درمدت زمثان  

بسیاركمتری درسازمان انجاا می دهد. حال برای انجثاا ايثن   

كارها مديريت يايد واسثطی بثه نثاا مديرسیسثتم اطالعثاتی      

مديريت برای ارائه بهتروخدمات برای مديريت ، ضروری مثی  

سساتی كه به سیستمهای اطالعثات مثديريت اولیثه    باشد. مو

مبثثادرت نمودنثثد چیزهثثای ديگثثری فراررفتنثثد.در ايثثن دوره 

هثای  مثان  عمثده در اسثتفاده از سیسثتم     مشخص شد كثه  

مديران هستند. مثديران بثه عنثوان يثا       اطالعات مديريت،

رروه درمورد رايانه اطالعی نداشتند آنان ازكارهثای خودآرثاه   

گونه مسائل راحل كنندي لکن به اندازه كثافی  ومی دانستند چ

درمورد نقش اطالعثات درحثل مسثائل تأمثل نکثرده بودنثد.       

ازسیسثتم اطالعثات   درنتیجه برای مديران بیان اين كه دقیقاً

مثثديريت چثثه مثثی خواهنثثد دشثثواربود. ايثثن وضثثریت بثثرای 

متخصصین اطالعات غیرقابل تحمل بود زيراكه دانسته هثای  

م بثود، آنهثا نمثی دانسثتند چثه سثساالتی       آنان از مديريت ك

راپرسش نمايند، با طی زمان مديران دربثاره رايانثه ودرمثورد    

فرآينثثدهای مثثورد اجثثرا درحثثل مسثثائل تجربثثه آموختنثثدو  

متخصصین اطالعات نیز مبانی مديريت رافراررفتند. سیسثتم  

های اطالعات مديريت برای انطباق بیشتر بانیازهای مثديران  

عاقبثثت جايگثثاه سیسثثتم اطالعثثات   افثثت.اصثثالح وتوسثثره ي
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مديريت به عنوان يا زمینه عمده استفاده ازرايانه مسثتحکم  

شد. سیستم اطالعثات مثديريت بثه دوطريثن عمثده درحثل       

مساله كما می كند: يا منبث  اطالعثات درپهنثه سثازمان     

فثثراهم مثثی نمايثثد ونیثثز بثثه شناسثثايی ودر  مسثثاله كمثثا 

يثن هثدد   ا اات مديريت بث رساط  از سیستم اطالعكند. نومی

است كه برای مديران عالئم مساله يا متحمثل الوقثوس بثودن    

مسائل را اعالا دارد. ضر  عمده سیستم اطالعثات مثديريت   

تواندنیازهای خاص هرفثرد را برطثرد كنثد،    آن است كه نمی

مساله رابرآورد سازد. اغلب اوقات سیستم اطالعثات مثديريت   

م نمثی كنثد مفهثوا سیسثتم     اطالعات دقین موردنیاز رافراه

 .ود آمثثدپشثثتیبان تصثثمیم درپاسثثن بثثه چنثثین نیثثازی بوجثث

ازآنجا كه سیستم اطالعات مديريت بشثر تحثت تثايیر رايانثه     

باشد، ممکن است ناخواسته برضثی تغییثرات   واتوماسیون می

رفتاری دركارمندان بوجود آيد كه لزوا توجه به فاكتورانسانی 

شركتهايی كه بثرای اولثین    رادرمسسسات می رساند. كاركنان

بارسیستم های پرداز  داده ها رانصب كثرده بثود، احسثاس    

ها باع  بی ترس كردند. كاركنان ازاين می ترسیدند كه رايانه

كاری آنها شود كه عمالً دربرضی موارد همینطور شثد. حتثی   

درجاهايی كه مديران نخواهند ازحجم نیروی انسانی خود بثه  

اهند، به علت اينکه سیسثتم اطالعثات   ای شدن بکعلت رايانه

مديريت آنها را مخفیانه كنترل كرده وبه حريم شخصثی آنهثا   

وارد شود، می ترسیدند. ساده ترين راه ابراز ترس كاركنثان از  

سیستم جديد اعالا اين ترس به مدير خواهد بود. البته بايثد  

اين رادرنظر داشت كه اكثر كاركنان ترس خودرا پنهثان مثی   

درصورت اول مشکل اينجاست كه برضی مثديران هثم   كنند. 

خثود تثرس داشثته باشثند.      ممکن است ازسیسثتم جديثد،   

خواهثثد اطالعثثات درچنثثین مثثواقری چنثثین مثثديری نمثثی  

راباديگران تقسیم كند. دلیل آنها اين است كه آنها اطالعثات  

راجم  كرده اند وبايد توانايی اسثتفاده ازآن راداشثته باشثند.    

ی بثرای كثاهش يثا زدودن ايثن تثرس از طثرد       بايد برنامه ا

مديران انديشه شود. مديريت شركت می تواند بااجرای تدابیر 

رايانه به عنوان يثا   از استفاده -1زيراز ترس كاركنان بکاهد:

وسیله ارتقای شغلی بادان كارهای تکراری خسته كننثده بثه   

رايانثثه ودادن كارهثثايی كثثه توانايیهثثای آنهارابثثه چثثالش      

 گیثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثزديانبرمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثی

بثرای حفثپ آرثاهی كاركنثان      استفاده ازارتباطات رسمی -2

 شثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثركته ازتوجثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

صصثثان ن كاركنثثان، متخبثثیيثثا رابطثثه مطمثثئن  ايجثثاد -3

 ومثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثديريت  اطالعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاتی 

سثتای نیازهثای كاركنثان مشثخص     اهداد شثركت رادررا  -4

 كننثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثد 

سیسثتم اطالعثات   درنهايت قابل توجه است كه امروزوظاي  

 سیستم اطالعثات مثديريت  ه وكالً ازمديران فراتررفت مديريت

با كاربرد رايانثه درخثدمات تجثارت وشثركتها درآمثده اسثت       

 سیسثتم اطالعثات مثديريت   امروزه دردفتر هرشركتی بخثش  

 رامی توان مشاهده كرد. سیستم اطالعات مديريتيامراونت 

  
 مجازی   اداره -8

ازمفهثوا اولیثه    سیستم اطالعثات مثديريت  رفتیم كه امروزه 

پیداكرده كالً به كاربرد رايانه درزمینثه تجثارت    خودرستر 

وموسسات درآمداست اولین پديثده ای كثه برثداز ورود ايثن     

نگر  به موسسه دربرخواهد دانست اتوماسیون خواهثد بثود   

ی می شود اولین اتوماسثیون  كه درنهايت منجر به دفتر مجاز

رثری بکثاربرده مثی شثد.     درفرالیتهای دفتری ومنشثی  اداره 

نیازهای ارتباطی مديران وديگر بثه كاربرنثدران دانثش    بردها 

تشثثخیص داده شثثد. درسثثالهای اخیثثر، دامنثثه كثثار اداری از  
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مکانهای يابت به موقریتهای ازراه دوررستر  يافته است كه 

پیوند دراين نوس ادارات ازطرين ارتباطات داده ها صورت مثی  

متصثل،  ریرد. موقریتهای ازراه دوركه شامل خانه ها، اتاقهای 

خودروها وهرمکان ديگثری كثه كاركنثان اداره ممکثن اسثت      

شثثود. اداره مجثثازی بثثرای باشثثند، اداره مجثثازی نامیثثده مثثی

شركتها مزايايی چون كاهش هزينه امکانات وتجهیثزات يثا   

شبکه رسمی ارتباطی، كاهش توق  كاری ويثا نثوس كمثا    

دارد. اجتماعی رادارد. البته دربرابراين مزايا اشکاالتی هم دربر

می شثوند بثه طوريکثه آنهثا       اشکاالت عمدتاً شامل كاركنان

احساس عدا ترلن به شركت، تثرس از دسثت رفثتن شثغل،     

وجدان كاری كمتر، وتنش خانوادری خواهند داشت.كه البته 

شركتهامی توانند حلقثه ارتبثام خودرابثا كاركنثان از طريثن      

تماسهای تلفنثی مثداوا، بکثاربردن كنفثرانس هثای تلفنثی،       

مالقات های مثنظم همیشثگی ، حفثپ كثرده و بثا ايثن كثار        

اشکاالت راكاهش دهند. هدد اصلی اتوماسیون اداری بثدون  

توجه به اينکه چه كسی آن رابکارمی برد، افزايش بهثره وری  

پثرداز بثود كثه    می باشد. اولین كاربرد اتوماسثیون اداری وایه 

دداشثتها  روشی استاندارد تولید اسنادچاپی مانند نامثه هثا، يا  

ورزارشها بثود. نامثه الکترونیکثی ونامثه صثوتی، راهکارهثايی       

بودند كه ارتبام تلفنی رابثه چثالش طللبیدنثد. درهردومثورد     

فوق، جربه پستی كاربران درحافظثه رايانثه قثراردارد. تقثويم     

الکترونیکی شخص رادرشركت برای دسترسی بثه تقويمهثای   

يثاری مثی   مالقات ديگثران بثرای مالقثات وجلسثه بثا آنثان       

باشد كند.كنفرانس ازراه دور از ديگر امکانات اداره مجازی می

.سثثه نثثوس كنفثثرانس ازراه دور وجثثود دارنثثد:كنفرانس ازراه   

ای .الزمثه كنفرانسثثهای صثثوتی  دورصثوتی، تصثثويری ورايانثثه 

باشثد. كنفثرانس ويثدئويی دو    دسترسی شخص به تلفثن مثی  

فثرانس  كنثد. كن عنصر صوت و تصوير را بثا هثم تركیثب مثی    

ای مشابه نامه الکترونیکی می باشد به جزاينکه شثركت  رايانه

كنندران وموضوعات آنها خیلی محدودتر هستند. فاكس يا 

دستگاه كپی ازراه دورمی باشد كه مثی توانثد بثا اسثتفاده از     

ها انجاا شود. اررچه فاكس يا برنامه دستگاه فاكس يا رايانه

لثی عمومیثثت آن از  بثاارز  بثرای اتوماسثیون اداری اسثت و    

بوجودآمثثدن يثثا اداره بثثدون كاغثثذ جلثثوریری مثثی كنثثد.  

ويدئوتکست، موادمتنی وررافیکثی رااز طريثن حافظثه رايانثه     

قابثثل دسثثترس مثثی سثثازد. سیسثثتم هثثای تصثثويری مثثدرن 

 OCRكثاربردن  برمحدوديتهای كاغذ وذخیره میکروفرا، بابه

آوريهايی ديسا فشرده غلبثه كثرده اسثت. نشثررومیزی     وفن

برنامه كاربردی دراتوماسثیون ادارات مثی باشثد كثه توانثايی      

ای وتخصصثی رادارد.  تولید ارتباطات چاپی يا تصويری حرفثه 

اتوماسیون اداری می تواند باارائه پیوندهای ارتباطی بثه حثل   

مشکل كما نمايد. تركیب اتوماسیون اداری برای يا مثدير  

  قابل براساس خصوصیات سازمان، سلیقه های شخصی ومناب

دسترسثثی شثثکل مثثی ریثثرد. برضثثی برنامثثه هثثای كثثاربردی 

اتوماسیون اداری، جثايگزين هثايی بثرای روشثهای ارتبثاطی      

سنتی هستند درحالی كه ديگر برنامه ها فرصتهای جديثدی  

 رائه می دهند.  راا

 

 سیستم های پشتیباني تصمیم -9

همانگونه كه رفتیم سیستم های اطالعات مديريت اشکاالتی 

ه سیستم های پشتیبانی تصمیم برای رف  آنها بوجثود  دارد ك

آمثثده اسثثت. سیسثثتم اطالعثثات مثثديريت بثثه منظورتثثدار  

پشتیبانی شخصی برای هر مديرنمی باشد. اين ضر  سیستم 

اطالعات مديريت، اقداماتی راباع  شد كه منتهی بثه مفهثوا   

سیستم پشتیبانی تصمیم رشت. سیستم پشثتیبانی تصثمیم   

ستم متکثی بثر رايانثه بثه منظثور اسثتفاده       به عنوان يا سی
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توسثثط يثثا مثثدير خثثاص يثثارروهی ازمثثديران درهرسثثطح  

سازمانی برای اتخاذ تصمیم درفرآيند حل يثا مسثاله نیمثه    

ساختاری، ترري  می شود. سیسثتم پشثتیبانی خروجثی بثه     

شکل رزارشات ادواری يا خثاص، يثا نتثايج مشثابه سثازيهای      

ال. آلر پس از مطالره پنجاه رياضی راايجاد می كند. استیون. 

وشثثش موسسثثه، شثثش نثثوس سیسثثتم پشثثتیبانی تصثثمیم را 

شناسايی نمود. ساده ترين سیستم پشتیبانی تصمیم ازطرين 

ايجاد توانايی بازيابی عناصثر داده هثا از پايگثاه اطالعثات بثه      

مدير كما می كند. پیچیده ترين سیستم پشتیبانی تصمیم 

خاذ مثثی نمايیثثد. سیسثثتم عمثثالً تصثثمیماتی رابثثرای مثثديرات

 پشتیبانی تصمیم درمقابل سیستم اطالعات مديريت:

 كندفرد را حمايت می -1

 حمايت مستقیم ايجاد می كند   -2

 نمايدتماا مراحل حل مساله راحمايت می -3

 ئل نیمه ساختاری راحمايت می كند  مسا -4

 پشثثثثثثثثثتیبانی تصثثثثثثثثثمیم تاكیثثثثثثثثثد دارد.    -9

ه سیستم مفهوا سیستم پشتیبانی تصمیم ،شکستهای اولی

اطالعات مديريت راتجربه نکثرد. بثه احتمثال قثوی دلیثل      

اصلی آن، دامنه محدودترسیستم پشتیبانی تصثمیم اسثت.   

برخثثورد ماليثثم تثثر سیسثثتم پشثثتیبانی تصثثمیم، شثثانس  

هثو  مصثنوعی سیسثتم    . كند موفقیت خودراحداكثر می

 های خبثره وتثأيیرآن برسیسثتم هثای پشثتیبانی تصثمیم      

جاد توانايی درماشین هايی چثون  هو  مصنوعی فرالیت اي

ها جهت به نمايش رذاردن رفتار هوشمندانه است كه رايانه

دهنثده  درانسانها مشاهده می شود. هو  مصثنوعی نشثان  

ترين كاربرد رايانه تابه امروز بود كه تال  می كند پیشرفته

تقلید كند. نطفه های هثو    تابرضی انواس منطن انسانی را

س از اسثتقرار اولثین رايانثه بثرای     مصنوعی فقط دوسال پ

استفاده دربازررانی رذارده شثد. تحقیثن هثو  مصثنوعی     

ادامه يافت امابه هدفهای محدودتر كاربردهای رايانه، چثون  

سیستم اطالعات مديريت وسیستم پشتیبانی تصمیم منجر 

شد. ولیکن درطی زمثان پثژوهش مثداوا ادامثه يافثت تثا       

هو  انسان  موری كه عمدتاًمرزهای استفاده ازرايانه برای ا

راطلب می كند، رستر  يابثد. يثا زيثر مجموعثه اصثلی      

هو  مصنوعی، سیستم های خبره هستند. سیستم خبثره  

صورت يثا انسثان خبثره      ای است كه بهيا برنامه رايانه

عمثثل نمثثوده واسثثتفاده رثثر را درنحثثوه حثثل يثثا مسثثاله 

ا راهنمايی می كند. عمل اسثتفاده ازيثا سیسثتم خبثره ر    

مشورت می نامند كه استفاده كننده باسیستم خبره بثرای  

راهنمايی مشورت می كند.مفهوا سیستمهای خبره بثراين  

فرم استوار است كه دانش متخصصثین درحافظثه رايانثه    

ضبط ودردسترس كسانی كه به كاربرد آن دانش نیاز دارند 

قرارریرد. يا سیستم پشتیبانی تصمیم شامل برنامه هايی 

نرکس كننده چگونگی اعتقثاد يثا مثديردرحل    است كه م

يا مساله می باشثد. يثا سیسثتم خبثره، ازطثرد ديگثر       

فرصتی برای تصمیم ریريها پیش می آورد كه ازقابلیتهثای  

وسیستم   مدير افزونتر است .تمايز ديگر بین سیستم خبره

پشتیبانی تصمیم ،توانايی سیستم خبثره درتوصثی  نحثوه    

ه حثل خثاص اسثت. اغلثب     استدالل جهت نیل بثه يثا را  

ل، از خثودراه حثل   اوقات شرح نحوه دستیابی به يا راه ح

داده هايی كه بوسیله برنامه های سیستم ارزشمندتر است. 

به صورت عثددی  پشتیبانی تصمیم استفاده می شود، اصوالً

بوده و برنامه ها، تأكید براستفاده از روشهای رياضی دارنثد،  

ستمهای خبره بکثارمی رود  لیکن داده هايی كه بوسیله سی

نمادی تر بوده واغلب بصورت مثتن تشثريحی مثی باشثند.     

برنامه هايی سیستم های خبثره بربکثارریری برنامثه هثای     
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خبثره مشثتمل   منطقی تأكید دارنثد. يثا مثدل سیسثتم     

 برچهار بخش اصلی است:

ا موتور توسره كه متخصص وتحلیثل رثر سیسثتم هثا     ي-1

 برند برای ايجاد سیستم خبره بکارمی

يا پايگاه دانثش كثه مرلومثات رثردآوری شثده درمثورد       -2

 مساله خاص موردحل رادرخودجامی دهد

يا موتور استنتاج كه توانايی تفسیر محتوای پايگاه دانش -3

 رافراهم می كند

يا رابط استفاده رر كه به استفاده كننثده كمثا نمثوده    -4

 اركند. رتابه سیستم خبره بوسیله پايانه صفحه كلید رابطه برق

مزيت اصلی يا سیستم خبره، توانايی آن دربهبثود عملکثرد   

شخص مدير در يا قلمرو مساله خاص است. رايانه می تواند 

دانش موردنیثاز بثرای حثل مسثاله رابثا سثرعت الکترونیثا        

بکاربرد. اين توانايی به مدير به دوشیوه بهره مثی رسثاند: اول   

یت حثل مسثأله كثه    برای مدير امکان پذير می سازد تابه فرال

غیرممکن بود، مبادرت نمايد. نف  دوا افثزايش سثرعت   سابقاً

آن است كه مدير راازساير فرالیتها آزاد می سازد. رايانه مانند 

شخص مدير دارای اياا خوب واياا بد نمی باشد. هنگامی كه 

استدالل كثردن درداخثل رايانثه، برنامثه نويسثی مثی شثود،        

د حل برای هرمسثاله ای دنبثال   مديرمی داند كه همان فرآين

خواهدشد. بااين مشخصات، سیستم های خبره، دومحدوديت 

عمده دارند: اول اينکه آنها، علم متناقض رانمی تواند كنتثرل  

نمايند دوا اينکه سیستم های خبره، نمی تواننثد مهارتهثای   

غیراسثثتداللی رابثثه عنثثوان مشخصثثه شثثخص حثثل كننثثده   

 بکارببرند.

 

 گیری نتیجه -9

طول مقاله شمايی كلی از سیستم های اطالعاتی وباالخص در

همثانطور كثه    سیستم های اطالعاتی مديريت ترسثیم شثد.   

ديديم سیستم های اطالعات مديريت رامثی تثوان ازدو ديثد    

فقثط    اخض واعم ديد. ازديد احض سیستم اطالعات مديريت

همان سیستم اطالعات است كه درخدمت مديريت است ولی 

سیسثتم هثای اطالعثاتی      ، بثه كثاربرد رايانثه و   درمرنی اعثم 

درتجثثارت وتوسثثره موسسثثات مثثی پثثردازد. درطثثول مقالثثه  

مشخص شد كه سیستم اطالعات مديريت فضای حل مسثاله  

بیشتری رانسبت به ديگركاربردها اشغال می كنثد پشثتیبانی   

آن از بسیار كثم تابسثیار زيثاد درتغییثر باشثد ومسثائلی كثه        

واند بثه دوصثورت سثاختاری يانیمثه     پشتیبانی می كند می ت

ساختاری باشد. لیکن بشر متوجه پشتیبانی نیازهای اطالعات 

كلی درسازمان تانیازهای فردی است. پشثتیبانی كثه توسثط    

سیستم پشتیبانی تصمیم فثراهم مثی شثود مشثابه سیسثتم      

اطالعات مديريت می تواند ازبسیاركم تابسثیار زيثاد درتغییثر    

مه ساختاری به طورويژه كثارمی كنثد.   باشد. تنها درمسائل نی

خصوصیتی كه آن را از سیستم اطالعات مديريت متمثايزمی  

سازد شیوه ای است كه درآن پشتیبانی نزديکتثری ازشثخص   

مديران انجاا می شود. كاربردهايی سیستم اتوماسیون اداری 

با شخص مديران انطباق يافته وبه بهترين شکل برای مسثائل  

وفثن مثی   -تباطات غیررسمی فراوان اسثت باساختار كم كه ار

يابد. باوجود آنکه سیسثتم اتوماسثیون اداری اطالعثات حثل     

مسثثاله رادراختیثثار قرارمثثی دهثثد، تصثثمیم درمثثورد نحثثوه   

 بکارریری آن به مديران محول می شود.

رستر  سیستم های اطالعاتی باع  می شود كه از ماهیت  

وسثوی   بروكراتیا مديريت دولتی كاسثته شثده وبثه سثمت    

اينفوكراسی راا بردارد. برخی از صاحبنظران براين باورند كه 

مبثانی دموكراسثی درمثديريت    آوری اطالعثات، با تصمیم فثن 



  
 
 
 
 
 

17 
   

آوری اطالعاتی بثیش  دولتی تضری  می شود زيرا ماهیت فن

از آنکه جهت ریثری دومکراتیثا داشثته باشثد، ررايشثهای      

رنثد كثه بثه    تکنوكراتیا دارد. ازسوی ديگر عده ای براين باو

آوری اطالعثثات ارزشثثهای دموكراتیثثا ماننثثد   كمثثا فثثن 

تقويثثت خواهثثد شثثد. درجهثثان  …تکثرررايثثی، آزادی بیثثان،

ارتباطثثات ، كنتثثرل مسثثتقیم جثثای خثثود رابثثه ابزارهثثای    

دهثد.  غیرمستقیم مانند استانداردسازی، آموز  وپرور  می

اطالعات مبنای قدرت است وانحصار قدرت از هرنثوعش كثه   

لندمدت تبرات منفی خود رانمايان می سازد، هم به باشد درب

 سسال می ببرد.جامره زيان می رساند وهم كل حاكمیت رازير

پس برای اين مهارانحصار بايد به نوعی اخالقیات مرتقثد بثود   

هثای  آوریمديريت بايد دربهره ریثری از مظثاهر جديثد فثن    

 اطالعاتی و ارتباطی بايد الزامات اخالقی چون:

 یفیت خدمات دستگاههای حکومتیبهبودك-1

 اطمینان ازمحرمانه بودن اطالعات مردا  -2

دوطرفه بودن جريان اطالعات میان مثردا وحکومثت، را    -3 

 رعايت كند.
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