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 مقدمه -1

بكارگیری موثر و . منابع محدود و نیازها نامحدود است... های اقتصادی، اجتماعی، فنی و در عرصه فعالیت

از آنجا كه . منابع در راستای تحقق اهداف از مهمترین مسایل حوزه مدیریت و اداره هر سازمان است مطلوب

امروزه در حال گذر از جامعه صنعتی و ورود به جامعه اطالعاتی هستیم و شاهد افزایش اهمیت اطالعات بعنوان 

وقع اطالعات با توجه به ویژگی نظام بنابراین دستیابی سریع و به م. باشیم عامل اصلی ایجاد ارزش و ثروت می

 . باشد ترین مساله فراروی مدیران می جهانی امروز عمده

بسیاری از . باشد فنآوری اطالعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عصر حاضر می

ی جدیدی را در جهان رود تا دنیا در حال تغییر است و میموضوع فوق هنجارهای مرتبط به امور مردم با آمدن 

 . بسازد

یكی از مهمترین تحوالت در جهان آینده بحث توسعه جهان آینده مبتنی بر اقتصادی دانش محور است كه تا 

كمتر از یك دهه دیگر فراگیر خواهد شد و شكل جدیدی از اقتصادی نوین را در جامعه بشری بوجود خواهد 

اقتصاد پویای جهانی و حضور فنآوریهای جدیدی كه هر روز در  با توجه به فاصله شدید اقتصاد سنتی به. آورد

 اقتصاد دانش محور طرح است، نقش اقتصاد سنتی چگونه خواهد بود؟ 

كنیم، باید بدانیم كه باید اقتصاد دانش محور را  اگر ما برنامه چهارم توسعه كشور را با شعار دانایی محور آغاز می

ریزی كنیم و بدانیم كه اقتصاد  ان در آینده ببینیم و در تعامل با آن برنامهانداز اقتصادی كشورم به عنوان چشم

. استراتژیهای مناسب تجاری و بازاریابی است هبعالوفنآوری اطالعات و ارتباطات حاصل تلفیق دانش محور 

ه و اجرا نباشد و با روشهای علمی تهی فنآوری اطالعات و ارتباطاتای كه محور حركت آن  بنابراین هر توسعه

 . نشود عمالً در جهان آینده موفق نخواهد بود

 

 دسته بندی سیستم های اطالعاتی -2

ها و رویكردهای موجود تئوریك و عملی برای دسته بندی  در این مبحث به بررسی نظری برخی از ویژگی

 :پردازیم سیستم های اطالعاتی می

 عنوان مبحث

 با تاکید بر سیستم های اطالعاتي وارتباطات فناوری اطالعات
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 دسته بندی بر اساس كاركرد سیستم ها -2-1

در قالب دو گروه انجام شده است كه ( 2004توربان و دیگران، )های اطالعاتی با توجه به  سیستمتقسیم بندی 

 .سطح سازمانی و نوع پشتیبانی: عبارتند از

 مراتب، قالب سلسله در كه اند شده تشكیل كاری واحدهای و ادارات ها، بخش مانند اجزائی از ها سازمان

 هستند حسابداری و تولید بخش اجرایی مانند های بخش دارای ها سازمان اغلب مثال برای .اند گشته سازماندهی

 از ها سازمان بعضی اگرچه .دهد می گزارش دفتر مركزی به هم او و دهند می گزارش كارخانه مدیر به كه

 ساختار از هنوز ها سازمان اكثریت اما برند، می بهره چندمنظوره  های نظیر تیم مبتكرانه و نوین ساختارهای

 ها، مركزی، بخش ادارات برای كه یافت اطالعاتی های سیستم توان می بنابراین. برخوردارند مراتبی سنتی سلسله

 به توانند می ها سیستم گونه این. باشند شده طراحی كاركنان از یك هر حتی و عملیاتی واحدهای ادارات،

ی اطالعاتی كه از ساختار سازمانی پیروی ها سیستم .هستند متصل یكدیگر به معموالً ولی كنند، كار تنهایی

 .و بین سازمانیی ، سازمان(بخشی)های كاركردی  سیستم: كنند، عبارتند از می

 بخش نظیر سنتی های بخش و ادارات پیرامون ، كاربردی های اطالعاتی سیستم ترین اصلی ، شركت یك در

 كه ای ویژه سیستم. شوند می سازماندهی نسانیا منابع و بازاریابی مالی، ، حسابداری،(تولید/عملیات)تولید 

 وظائف تراكنش، پردازش سیستم .نام دارد تراكنش پردازش سیستم گیرد، می بر در را متعددی های دپارتمان

 برای كه را (مشتریان به حساب صورت ارائه حقوقی یا های فیش نمودن آماده مانند)تكراری  و معمول

 .نماید خودكار می ، دهستن مهم بسیار سازمانی عملیات

های اطالعاتی تمام  در حالی كه یك سیستم اطالعات بخشی، به یك حوزه اجرایی مربوط است، سایر سیستم

های كاربردی  های اطالعات به همراه برنامه این سیستم. كنند سازمان و یا چندین اداره را سرویس دهی می

های كاربردی، برنامه ریزی منابع  كی از رایج ترین برنامهی. دهند بخشی، سیستم اطالعات سازمانی را تشكیل می

 .كنند ها را قادر به برنامه ریزی و مدیریت كل منابع یك سازمان می سازمان نام دارد كه شركت

های بین سازمانی  ها، سیستم این سیستم. كنند های اطالعات، دو یا چند سازمان را به هم مرتبط می برخی سیستم

برای مثال، سیستم رزرو خطوط هوائی جهانی از چندین سیستم متعلق به خطوط هوایی مختلف، . شوند نامیده می

 .تشكیل شده است

. های اطالعات، بر اساس نوع پشتیبانی و بدون در نظر گرفتن حوزه كاری است راه دیگر برای طبقه بندی سیستم

به . های كاربردی پشتیبانی كند یباً در تمام زمینهند كارمندان اداری را تقراتو برای مثال، یكی سیستم اطالعات می
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های تصمیم  توانند توسط سیستم كنند، می های جغرافیایی متفاوتی كار می همین ترتیب، مدیرانی كه در موقعیت

 :اند های پشتیانی در زیر ارائه شده انواع اصلی سیستم. سازی كامپیوتری پشتیبانی شوند

1سیستم پردازش تراكنش
 

2طالعات مدیریتسیستم ا
  

  3سیستم خودكارسازی اداری

4سیستم مدیریت اسناد
 

5سیستم تصمیم یار
 

 2های خبره سیستم

( تداخلی)های اطالعاتی بسیار زیاد و مزایای آنها بعضاً همراه با مفاهیم و اهداف مشترک  نوع سیستمامروزه ت

گیری مدیران  داری در تصمیمهمین تنوع و پراكندگی موجب پیچیدگی و عدم پای(. 1332زرگر، )است 

های اطالعاتی به دو گروه زیر  از این رو، سیستم. ها و برنامه ریزی توسعه فناوری اطالعات شده است سازمان

 (:1332زرگر، )تقسیم بندی شده اند 

 .های عملیاتی سازمان های اطالعاتی در ارتباط خاص با حوزه سیستم

 .های عملیاتی سازمان حوزه های اطالعاتی در ارتباط عمومی با سیستم

های بازاریابی و فروش  های تولید، سیستم های طراحی، سیستم زنجیره تأمین، سیستم از گروه اول می توان سیستم

 :از گروه دوم نیز می توان به سیستم های زیر اشاره كرد. های مالی را نام برد و سیستم

 های اطالعاتی اتوماسیون اداری سیستم
 

3العاتی ارتباطات الكترونیكیهای اط سیستم
 

  2های پردازش تراكنش سیستم

  10های اطالعاتی مدیریت سیستم

                                                 
 
 Transaction Processing System 
 
 Management Information System 
 
 Office Automation System 
 
 Document Management System 
 
 Decision Support System 
 
 Expert System 
 
 OAS 
 
 ECS 
 
 TPS 
  

 MIS/EIS 
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1های اطالعاتی كمك به تصمیم گیری سیستم
 

  2های اطالعاتی جامع و یكپارچه سیستم

 .است( 1-2شكل )همانند شكل زیر ( 2001ابرایان، )منابع یك سیستم اطالعاتی با توجه به 

 
 سیستم اطالعاتی منابع یک -2-1شکل 

های اطالعاتی از منابع  تمامی سیستم. دهد تمام اجزاء یك سیستم اطالعاتی را نشان می( 2-2شكل )شكل بعد 

ها به منظور ورود، پردازش، خروج، ذخیره سازی و كنترل  ها و شبكه افزار، داده افزار، نرم افراد، سخت

 .كنند كنند، استفاده می اتی تبدیل میای را به محصوالت اطالع هایی كه منابع داده فعالیت

 
 تمام اجزاء یک سیستم اطالعاتی -1-1شکل 

                                                 
 
 DSS 
 
 Enterprise System 
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در قالب سه دسته زیر انجام شده است و در هر دسته ( 2001ابرایان، )توجه به  اهای اطالعاتی ب بندی سیستم تقسیم

 :های اصلی معرفی شده اند سیستم

 های پشتیبانی عملیات سیستم

 كنشهای پردازش ترا سیستم

 های كنترل فرآیند سیستم

  1های همكاری جامع سیستم

 های پشتیبانی مدیریت سیستم

 های اطالعات مدیریت سیستم

 گیری مهای پشتیبان تصمی سیستم

  2های اطالعات اجرائی سیستم

 سایر موارد

 های خبره سیستم

 های مدیریت دانش سیستم

3های اطالعات استراتژیك سیستم
 

 چرخه حیات سیستم -2-2

شود،  آن متولد می:باشد محور مانند یك ارگانیسم زنده می های اطالعاتی رایانه  زیرسیستمی در سیستم هر

الساوی و )این فرآیند تحول چرخه حیات سیستم. میرد كند ونهایت می رسد، عمل می تا به بلوغ می كند، رشدمی

 : باشد شود وشامل مراحل ذیل می نامیده می( SLC( )1222دیگران، 

 نامه ریزیبر

 تحلیل

 طراحی

  اجرا

 .گیریكار به

                                                 
 
 Enterprise Collaboration System 
 
 Executive Information System 
 
 Strategic Information System 
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. های مدیریتی نیازدارد است كه هریك به فعالیت مراحل استانداردی اردوره حیات یك سیستم مستلزم گذ

. سیستم ممكن است به دالیل فنی یا سایر اشتباهات یاعدم مطابقت با تغییر محیط كمترمفید وموثر واقع شود

 . شود، نقایص زیادترگردد برای یك سیستم جدید برنامه ریزی می همچنین احتمال دارد زمانی كه

ها  این مراحل درسیستم یك از طول حیات هر. مرحله نهایی دوره حیات یك سیستم، جایگزینی آن است

ای طرح  ها بصورت رایانه سیستم البته قابل ذكراست چون كه امروزه اكثر(. 123-1330،2رولی )متفاوت است 

ای نسبتاً  های رایانه ها واطالعات وارتباطات زیاداست دوره حیات سیستم آوری ورشد رایانه وفنشوند  ریزی می

 . باشد كوتاه می

یا  یك سیستم به تجدید نظرو اصل اساسی تجزیه وتحلیل یك سیستم وطراحی، عبارت است ازتشخیص نیاز

(. 313، 0 13مومنی)یستم قبلی است اولویت وآمادگی جانشین سازی س اصل دوم سلسله مراتب و جانشینی آن و

به آن منحنی عمومی حیات یك  كنند و ها استفاده می امروز برای نشان دادن چرخه حیات یك سیستم ازمنحنی

 سیستمی تأثیر بسزایی دارد گویند این مدل دارای چهارجزء ومرحله متفاوت است كه دركارآیی هر سیستم می

 (:314، 0 13مومنی)

1بسط وگسترش
 

2رشد
 

3اشباع
 

4استهالک
 

 سیر تکامل سیستم  -2-3

، روشی منظم و با قاعده است كه برای نظام دهی به كاربرد فراگرد ایجاد (طراحی و استقرار)سیر تكامل سیستم 

 رسیستم و فعالیت های الزم برای نگهداری توسعه و گسترش سیستم در چاچوب یك برنامه عملیاتی ساده به كا

گیرد كه از مرحله  گرد ایجاد سیستم را به مثابه مجموعه ای از گامهای معین در نظر میاین روش، فرا. رود  می

 .(133، 3 13رضائیان، )بررسی تقاضا تا مرحله استقرار و نگهداری كل سیستم استمرار دارد 

 (.1334هوریس كیوویچ، . )می باشد 5سیستم، همان فرآیندهای توسعه یا چرخه حل مسئله( تكامل)چرخه توسعه 

                                                 
 
 Development 
 
 Growth 

 
 Saturation 
 
 Deterbation 
 
 Problem solving cycle 
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 : نیز ارائه گردیده 3-2كه در شكل سیر تكامل سیستم شامل مراحل زیر است 

 شناخت سیستم موجود -2

 بررسی اولیه، تعریف مساله و محدود پروژه

 مطالعات امكان سنجی

 تعیین برنامه زمانبندی پروژه 

 جمع آوری اطالعات

 تجزیه و تحلیل سیستم  -1

 ه در مرحله شناختهای جمع آوری شد تحلیل داده         -

 تحلیل نرم افزارها و سخت افزارهای موجود         -

 بررسی مشكالت و تعیین نیاز         -

 طراحی سیستم پیشنهادی -9

 برنامه سازی  -4

 برنامه نویسی          -

 استقرار و نصب سیستم          -

 پشتیبانی و بهبود سیستم          -
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املی سیستممراحل چرخه تک -9-1شکل   

 

 



 مدیریت نظریات سازمان ومباحث نوین در مروری اجمالی بر

 

 

 

 نقشه راه جامعگروه مشاوران مدیریت  مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 

11 

 

 سیر تکامل سنتی تجزيه و تحلیل و طراحی سیستم  -2-3-1

گرد ایجاد یك سیستم، فراگردی منظم و چند اكید دارد كه فرأسیر تكامل سنتی ایجاد سیستم بر این نكته ت

 .مرحله ای است

 ( نیازتشخیص )بررسی اولیه  -1

 ( سیستم موجودبی جمع آوری اطالعات و ارزیا)مطالعه میزان امكان پذیری  -2

ارزیابی سیستم های جایگزین و تجزیه و تحلیل هزینه و منفعت هریك از )طراحی مفهومی یا طراحی خام -3

 ( آنها

تعیین مختصات جزئی و كلی بازداده ها، داده ها، پرونده ها، رویه ها، شماره گذاری رمز و )طراحی تفضیلی -4

 ( آزمایش سیستم

 ( سیستم كامال عملیاتی به كاربران و آموزش نحوه استفاده از آن ارائه یك)استقرار سیستم -5

( دیهای آننحصول اطمینان از تداوم پاسخگویی سیستم به نیاز كاربران و توسعه توانم)نگهداری سیستم -2

 .(134 ،3 13رضائیان، )

 سیر تکامل نظام يافته و تجزيه و تحلیل و طراحی سیستم  -2-3-2

نظام یافته تجزیه و تحلیل و طراحی كه مبتنی بر نگرش علمی جدیدی به تجزیه و تحلیل و در این چرخه از فنون 

 . این چرخه حیات سه بخش كلی زیر را در بر دارد. شود  طراحی سیستم هستند استفاده می

 تجزیه و تحلیل سیستم موجود  :بخش اول 

 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم مطلوب  :بخش دوم 

 رار سیستم مطلوب استق :بخش سوم 

 هر كدام از بخشها در بر گیرنده گامهایی هستند 

 .(134، 3 13رضائیان، )

 گامهای دهگانه سیر تکامل سیستم -2-3-3

 11-2تا  4-2كه در شكلهای  نحوه ارتباط فنون نظام یافته تجزیه و تحلیل و طراحی با هریك از گامهای دهگانه

 :عبارتند ازمل سیستم سیر تكابه ترتیب نشان داده شده اند، 

 تعریف مسئله: گام اول  -1-9-9-2

 تعیین، تبیین و تصویب هدفهای بلند مدت و كوتاه مدت 
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 شرح توصیفی مساله  

 تواییاستفاده از نمودار مح 

 مورد مطالعه( ناحیه)تعیین بخش  

 آغاز تهیه واژگان اطالعات 

 تم ستهیه برنامه مطالعه سی: گام دوم  -1-9-9-1

 یه برنامه كاربردی برای مطالعه ته . 1

 كنترل پروژه  . 2

 جمع آوری اطالعات درباره بخش مورد مطالعه و بررسی نحوه تعامل میان بخشها : گام سوم  -1-9-9-9

 تهیه مدل فیزیكی سیستم موجود با استفاده از نمودار جریان اطالعات 

 موجود اطالعاتی آغاز شناسایی محتوای پایگاههای 

 ژگان اطالعات توسعه وا

 كار  دامةگرفتن پذیرش برای ا

 موجود شناخت سیستم:گام چهارم  -1-9-9-4

 تهیه مدل منطقی سیستم موجود با استفاده از نمودار جریان اطالعات  

 وای پایگاههای اطالعاتی موجود تتكمیل شناسایی مح 

 تم جدیدستعریف نیازهای سی:گام پنجم  -1-9-9-5

 مه كار گرفتن پذیرش برای ادا

 تهیه مدل منطقی سیستم جدید با استفاده از نمودار جریان اطالعات 

 آغاز تعیین مختصات جزئی 

 تعیین محتوای پایگاهای اطالعاتی سیستم جدید 

 آغاز فراگرد عادی سازی یا پاالیش واژگان اطالعات 

 طراحی سیستم جدید : گام ششم  -1-9-9-6

 اژگان اطالعات تكمیل فراگرد عادی سازی یا پاالیش و

 تهیه نمودار ساخت سیستم و نمودار ساخت اطالعات و نمودار دستیابی به اطالعات 

 تهیه مدل فیزیكی سیستم جدید با استفاده از نمودار جریان اطالعات 
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 كنترل طراحی : گام هفتم  -1-9-9-7

 عملیات كنترالی الزم ( مستند سازی)تعیین و ثبت 

 بودن عملیات ( با صرفه)ه هزینه ها از حیث اقتصادی مقایس: گام هشتم  -1-9-9-8

 سان و ماشین نبرآورد هزینه برای مدلهای مبتی بر جایگزینی ا .1

 برآورد هزینه بریا مدلهای فیزیكی سیستم جدید . 2

 گرفتن پذیرش برای سیستم جدید : گام نهم  -1-9-9-3

دلهای فیزیكی و ما استفاده از واژگان اطالعات، برنامه ریزی، آزمایش و اجراء بهای گرداتصویب نهایی فر 

 منطقی، عملیات كنترلی و برآورد هزینه 

 استقرار سیستم جدید : گام دهم  -1-9-9-21

 :برنامه ریزی -الف

 تكمیل شماره گذاری رمز در برنامه 

اطالعات،  الح و تكمیل مدل فیزیكی سیستم جدید با استفاده از نمودار جریان اطالعات، نمودار ساختصا

 .( برحسب نیاز)نمودار دستیابی به اطالعات و نمودار ساخت سیستم 

 فیزیكی اطالعات  هتبدیل واژگان اطالعات به پایگا

 : آزمایش -ب

استفاده از نمودار جریان اطالعات، مدلهای فیزیكی و منطقی، پایگاه اطالعات، نمودار دستیابی به اطالعات و 

 .به شاخصهای آزمون و ارزیابینمودار ساخت اطالعات به مثا

 : استقرار -ج

 تثبیت رویه های مكتوب 

 آموزش كاربران 
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تصویر كلی مراحل تجزیه و تحلیل سیستم های اطالعاتی -4-1شکل 



 مدیریت نظریات سازمان ومباحث نوین در مروری اجمالی بر
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گامها و فعالیت مرحله مطالعه مقدماتی و شناسایی سیستم موجود -5-1شکل 



 مدیریت نظریات سازمان ومباحث نوین در مروری اجمالی بر
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یص نیازهای سیستمگامها و فعالیت های مرحله شناسایی و تشخ -6-1شکل



 مدیریت نظریات سازمان ومباحث نوین در مروری اجمالی بر
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گامها و فعالیت های مرحل انتخاب راه حل منطقی برای نیازهای سیستم اطالعاتی -7-1شکل 
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مراحل طراحی سیستم  -8-1شکل 



 مدیریت نظریات سازمان ومباحث نوین در مروری اجمالی بر

 

 

 

 نقشه راه جامعگروه مشاوران مدیریت  مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 

12 

 
 مراحل تأمین سخت افزار و نرم افزار كامپیوتر -3-1شکل 



 مدیریت نظریات سازمان ومباحث نوین در مروری اجمالی بر
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 مراحل ساخت سیستم جدید -21-1شکل 

 

 
 مراحل تحویل سیستم جدید -22-1شکل 
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 (: 133-132، 3 13رضائیان، )شود  طور كلی طراحی سیستم طی چهار مرحله عمده انجام میب

 ( ل ویژه ایجاد سیستم استماین مرحله شامل طرحریزی، سازماندهی، و كنترال عوا)طرح ریزی و برنامه ریزی 

 و ابتدای ایجاد این مرحله، طراحی راههای گوناگون) 1طراحی خام یا مطالعه امكانپذیری یا طراحی مفهومی

 ( گیرد سیستم را در بر می

 ( شوند تم در این مرحله طراحی میسعملیات جزء به جزء ایجاد  سی) 2طراحی تفضیلی

شود تبدیل این مختصات  نتیجه طراحی، معموالً به صورت مجموعه ای از مختصات ارائه می) 3اجرا ء یا استقرار

 (شـود یبه سیستم، مرحله اجراء یا استقرار نامیده م

 

 پشتیبانی تیمی و مستند سازی در سیر تکامل سیستم -2-3-4

اعضای تیم . فرآیند توسعه یا همان سیر تكامل سیستم با یك سیستم مستندسازی و تیمی ساخت یافته همراه است

د جریان اسنا. برای انجام مراحل و وظایف خاصی منصوب می شوند و باید مستندسازی ویژه ای را تولید نمایند

اسنادی كه در انتهای هر مرحله ایجاد می شوند باید به عنوان ورودی مرحله بعدی . نیز كامال ساخت یافته است

 (.1334هوریس كیوویچ، )مورد استفاده قرار گیرند 

                                                 
 
 . Conceptual design or Feasibility study or gressdesign 
 
 . detailed design 
 
 . implementution 
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 دسته بندی بر اساس منابع سیستم -2-4

دسته بندی سیستم های اطالعاتی می قابل استفاده در  (2001ابرایان، )از جمله پارامترهای مربوط به منابع سیستم 

 :توان به موارد زیر اشاره نمود

 .سیستم عامل، زبان برنامه نویسی، روش دسترسی: نرم افزار

 .سرور سخت افزاری: سخت افزار

 (.آفالین/آنالین)عملكرد سیستم : شبكه

 .پایگاه داده، اقالم كالن اطالعاتی: اطالعات افزار

 .م، سطح كاربرنوع توسعه سیست: انسان افزار

 

 دسته بندی بر اساس زيرحوزه خدمات -2-5

در نظر گرفت می  شركتاز جمله دسته بندی های مهم دیگری كه می توان برای سیستم های فناوری اطالعات 

 :توان به موارد زیر اشاره نمود

 خدمات سیستم مركزی

 عهوخدمات به شركتهای زیر مجم

 خدمات به واحدهای ستادی عمومی

 خدمات به واحدهای ستادی تخصصی

 

 ساير دسته بندی ها -2-6

در این میان می توان به انواع دیگری از رویكرد های دسته بندی موجود در منابع نظری پرداخت كه از جمله آنها 

 :می توان به موارد زیر اشاره نمود

 دسته بندی سیستم های اطالعات بر اساس پشتیبانی ارائه شده -2-6-1

 (:1225 ،منتزاس)سیستم های اطالعات به عنوان ابزاری برای پشتیبانی های زیر توسعه می یابندعموما 

 .ارائه پشتیبانی برای دریافت ،ذخیره، فیلتر و ردیابی كردن اطالعات :پشتیبانی اطالعات

وص مسائل پشتیبانی تصمیم گیری؛استفاده از اطالعات برای پشتیبانی هوشمند برای رسیدن به تصمیماتی در خص

 .نیمه ساخت یافته یا ساخت نیافته
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 .ارائه پشتیبانی برای به اشتراک گذاشتن یا تبادل اطالعات بین كاربران :پشتیبانی ارتباطی

سیستم های اطالعات معموال یكی از پشتیبانی های فوق را ارائه می كنند اما ممكن است كه یك سیستم 

 .فوق را ارائه نمایداطالعات خاص بیش از یكی از پشتیبانی های 

 

 دسته بندی سیستم های اطالعات بر اساس محتوای اطالعات -2-6-2

 سیستم های اطالعات با توجه به محتوای اطالعات پردازش شده می توانند در قالب دسته های زیر تفكیك شوند

 :(2003، الگندی)

بادالت ،عملیات و عملكرد سیستم این سیستم ها برای پردازش اطالعات ت: سیستم های اطالعات وظیفه محور

 .ان طراحی می شوندشاین سیستم ها برای كمك به كاربران در اجرای كارها و وظایف. بكار می روند

این نوع سیستم های اطالعات یك موضوع توسعه می یابند و انواع : سیستم های اطالعات موضوع محور

 .نندمشخصی از اطالعات آن موضوع را به كاربران ارائه می ك

 دسته بندی سیستم های اطالعات بر اساس حوزه -2-6-3

منشأ سیستم های اطالعات سازمان بوده اند اما حوزه عمل آنها به سطوح بین سازمانی و جامعه نیز گسترش یافته 

به خاطر مشخصه های متفاوت این حوزه ها ، اصول و روش های متفاوتی هنگام توسعه سیستم های . است

بنابراین در نوع شناسی ارائه شده در اینكه ، سطوح زیر در نظر .ن حوزه ها باید در نظر گرفته شوداطالعات در ای

 :(35هاشمی، ) گرفته می شوند

 سازمانی

 بین سازمانی

 اجتماعی

 تقسیم بندی سیستم های اطالعات بر اساس روش پیاده سازی -2-6-4

ات، پیاده سازی می تواند در وجوه زیر در نظر براساس رویكردهای توسعه و فناوری های سیستم های اطالع

 :(35هاشمی، ) گرفته شود

سیستم های اطالعات رسمی براساس رویه های . سیستم های اطالعات رسمی در مفابل غیر رسمی : رسمیت

سیستم های اطالعات غیر رسمی هیچ گونه رویه طراحی شده ندارند و بر . طراحی شده برای آنها عمل می كنند

 ارتباط كاربران و الگوهای پیچیده رفتاری عمل می كننداساس 
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سیستم هایی ، سیستم های اطالعات رایانه ای. سیستم های اطالعات دستی در مقابل رایانه ای: ماشینی بودن 

 .هستند كه فناوری رایانه را برای انجام همه یا بخشی از كارهای در نطر گرفته شده بكار می گیرند

سیستم های دارای . ستم های اطالعات دارای پایگاه داده ها در مقابل بدون پایگاه داده هاسی: ذخیره داده ها

این سیستم ها مبتنی . پایگاه داده ها یك سیستم مدیریت پایگاه را برای ذخیره و مدیریت داده هاا بكار می گیرند

یستمی از پرونده ها و مجموعه سیستم های اطالعات بدون پایگاه داده ها شامل س. بر یك مدل داده ها هستند

 .این سیستم ها معموال مبتنی بر یك مدل استاندارد نیستند و معموال زبان جستجو نداند. مستندات هستند 

 .یك رایانه شخصی مستقل در مقابل یك سیستم اطالعات توزیع شده یا شبكه ای: معماری

 . ه ای در مقابل پردازش در زمان حقیقگسسته در مقایل پیوسته یا تعاملی؛ پردازش دست: روش پردازش

این دسته بندی اگرچه دید سودمندی از پیاده سازی سیستم های اطالعات ارائه می كند اما به میزان سه دسته 

بندی اول اهمیت ندارند زیرا امروزه بیشتر سیستم های اطالعات ،رسمی ، رایانه ای ، دارای پایگاه اطالعات ، 

 .زمان حقیقی هستند شبكه ای ، پیوسته و در

 

 جمع بندی  -2-7

در این بخش به برخی از جنبه های كالن و فنی سیستم های اطالعاتی پرداخته شد كه به ما در ارائه روش های 

دسته بندی سیستم های . مختلفی برای دسته بندی سیستم های اطالعاتی بر اساس منابع موجود كمك می كنند

این امر به ما كمك می كند تا با استفاده از نتایج به . اصی برخوردار استاطالعاتی از اهمیت و پیچیدگی خ

دست آمده از ارزیابی سیستم های مختلف بانك به بررسی وضعیت هر گروه از سیستم ها و ارائه یك تحلیل 

 .كامل و منسجم بپردازیم

های اطالعاتی وجود دارد  مطابق آنچه كه در این فصل گفته شد دیدگاه های مختلفی برای دسته بندی سیستم

 :كه دربرگیرنده موارد زیر می باشد

بر این اساس دیدگاه می توان دسته بندی های زیر را برای . دسته بندی های بر اساس كاركرد سیستم -الف 

 :سیستم های اطالعاتی بانك ارائه نمود

 سیستم های پشتیبانی عملیات

1سیستم های پردازش تراكنش
 

                                                 
  Transaction Processing Systems 
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1رآیندسیستم های كنترل ف
 

2سیستم های همكاری جامع
 

 سیستم های پشتیبانی مدیریت

 3سیستم های اطالعات مدیریت

 4گیری مسیستم های پشتیبان تصمی

 سیستم هاسایر 

  5سیستم های خبره

 2سیستم های مدیریت دانش

  سیستم های اطلالعات استراتژیك

ان سیستم های اطالعاتی را به چهار دسته مطابق این دیدگاه می تو. دسته بندی بر اساس چرخه حیات سیستم -ب

 :اصلی تقسیم بندی نمود

 سیستم های جدید و نوآورانه

 سیستم های رشد یافته و بروز

 سیستم های نیازمند بروز رسانی

 سیستم های قدیمی و نیازمند تعویض

ی حوزه فناوری در این نوع دسته بندی كه از آن برای تعریف پروژه ها. دسته بندی بر اساس سطح سیستم  -پ

اطالعات بانك بهره گرفته شده است سیستم های فناوری اطالعات را می توان بر اساس سطح خدمات به زیر 

 :حوزه های زیر دسته بندی نمود

 خدمات سیستم مركزی

 ركتهاخدمات ش

 خدمات واحدهای ستادی عمومی

                                                 
  Control  Information Systems 
  Enterprise Collaboration Systems 
  Management Information Systems 
  Decision Support Systems 
  Expert Systems 
  Knowledge Management Systems 
  Strategic Information System 
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 خدمات واحدهای ستادی تخصصی

ساس این نوع دسته بندی می توان سیستم های اطالعاتی را به گروه بر ا. دسته بندی بر اساس مشخصات فنی -پ

 :های مختلفی بر اساس برخی شاخص های فنی مربوط به آنها به صورت زیر تقسیم بندی نمود

 .سیستم عامل، زبان برنامه نویسی، روش دسترسی: سخت افزار

 .سرور سخت افزاری: سخت افزار

 .(آفالین/آنالین)عملكرد سیستم : شبكه

 .پایگاه داده، اقالم كالن اطالعاتی: اطالعات افزار

 .نوع توسعه سیستم، سطح كاربر: انسان افزار

 

 جايگاه واهمیت موضوع -3

سیستم، گروهی از عناصرمی باشد كه به خاطرخواسته مشترک رسیدن به یك هدف با هم تركیب شوند 

(Mcleod 1223،12 ). 

رسیدن به هدف مشترک كه همان ارائه اطالعات به كاركنان یا مدیران دریك مركز اطالعاتی، برای  برای مثال،

 . ای واطالعاتی باهم تركیب می شوند منابع انسانی، رایانه ،آن موسسه می باشد

بطوریكه  ،درهرسیستمی پنج عنصر درونداد، برونداد، تبدیل، مكانیسم كنترل ودرنهایت اهداف وجود دارند

مكانیسم كنترل، فرایند تبدیل رابرای  ،دراین میان. شود به برونداد، تبدیل   اددروند منجرمی شودحركت سیستم 

مكانیسم كنترل توسط حلقه بازخود به جریان منابع . اطمینان از رسیدن به اهداف سیستم، زیرنظر قرار می دهد

مكانیسم كنترل  هاز برونداد سیستم كسب می كند وآن راب اطالعات را ،بطوریكه حلقه بازخورد ،متصل می شود

عالئمی به عنصر ارسال كنترل، عالئم بازخورد را با اهداف تطبیق داده ومنجر به  ساز وكار. می دهد دسترس در

 (.Mcleod l223،12)سیستم عملیاتش راتغییر دهد درصورت نیاز،دررونداد می شود تا 

كه می دانیم برای مدیریت درقرن  همانطور .سیستم اطالعت مدیریت به معنی مدیریت برپایه اطالعات می باشد

 :كنیم نیم از دوعامل چشم پوشیتوانمی  حاضر

 استراتژی رقابت-الف

 استراتژی كاهش هزینه ها -ب
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آوریهای اطالعت وارتباطات  برای لحاظ كردن این دواستراتژی به كاربردن سیستم های اطالعات مبنی برفن

  .ضروری می نماید

اطالعاتی كه به عنوان داده های سیستم بایستی پردازش گردیده . روبرو هستند اتمدیران امروز، باانبوهی اطالع

زمان  از طرف دیگرسیستم های مدیریت وابزارهای كنترل درطول. وتمیرو نگهداری وبازیابی گردد وقابل فهم

 :كرد تغییرات زیادی پیدا كرده اند این تغییرات رامی توان درچهارزمینه كلی عنوان

   كنترل سنتی

   كنترل بروكراتیك

   كنترل كاریزماتیك

 كنترل اینفورماتیك

كنترلی به طورسنتی وموروثی  مقامات .درساختاهای سنتی فئودالی، كنترل ازطریق سنت، ادراک واعمال می شد

می پذیرفت وبدان  نشسنت بود به دلیلكنترلی را به نسلهای بعدمنتقل می گردید وجامعه نیزاین نوع ساختار

 . نهاد گردن می

دراین حالت، رهبران . طریق رابطه بین رهبرو پیروان اعمال می گردید دروضعیت كاریزماتیك، كنترل از

 .را انتخاب می كردند وپیروان نیزازآنها تبعیت می كردند زیرا آنها را قبول داشتند كاریزما، شیوه عمل

بود وجنبه  قانون ومقررات استواردربروكراسی، كنترل درساختارسازمانی تعبیه می شد، ساختاری كه بر

 . غیرشخصی داشت وتبعیت از آن الزامی بود

مجموعه دانشها وآگاهیهای تخصصی، بسیاررشد كرده . شود افزارها اعمال می دراینفوكراسی، كنترل ازطریق نرم

ای ازسیستم هوواینفوكراسی می تواند هرنوع اطالعاتی راازطریق شبكه های الكترونیكی بدست آورد است

 (1330،123 زاهدی)خبره، استفاده كند وبه تمامی دانشهای تخصصی وحرفه ای مجهز شود 

. ارزش بسیار زیادی برخوردارند باتوجه به ویژگی خطیرسیستم های اطالعاتی مدیریت، مدیراین سیستم ها هم

 (. 2،32 13مومنی )دالراست  300000تا 100000 دامنه حقوق پراختی به این افراد درآمریكا سالیانه

ارائه گزارشات روزآمد واطالعات مفید به مدیرشركت یا موسسه برای  عمالً كارمدیر سیستم اطالعات مدیریت

سیستم  این مدیر برای گردآوری داده ها وپردازش آنها نیاز به .آینده وتصمیم گیری می باشد برنامه ریزی های

باید دید مدیریتی وسیستمی  پس مدیریت سیستم هم .داردای وحتی سیستم های خبره  های اطالعاتی ورایانه
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 سوادواستفاده كند كه الزمه این استفاده، دانش  داشته واز امكانات سیستم های اطالعاتی وفن آوری اطالعات

 .باشد ای وسواد اطالعاتی می رایانه

ده وبه سمت گسترش سیستم های اطالعاتی باعث می شود كه از ماهیت بروكراتیك مدیریت دولتی كاسته ش

مبانی  آوری اطالعات، میم فنعبرخی از صاحبنظران براین باورند كه با ت. وسوی اینفوكراسی گام بردارد

آوری اطالعاتی بیش از آنكه جهت گیری  زیرا ماهیت فن .دموكراسی درمدیریت دولتی تضعیف می شود

ی براین باورند كه به كمك ازسوی دیگر عده ا. دومكراتیك داشته باشد، گرایشهای تكنوكراتیك دارد

 .تقویت خواهد شد …آوری اطالعات ارزشهای دموكراتیك مانند تكثرگرایی، آزادی بیان، فن

درجهان ارتباطات ، كنترل مستقیم جای خود رابه ابزارهای غیرمستقیم مانند استانداردسازی، آموزش وپرورش 

كه باشد دربلندمدت تبعات منفی خود اطالعات مبنای قدرت است وانحصار قدرت از هرنوعش . دهد می

 (125- ،1330زاهدی . )رانمایان می سازد، هم به جامعه زیان می رساند وهم كل حاكمیت رازیرسؤال می ببرد
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