
 (Information Systemsسیستم های اطالعاتی )

 

های وابسته به هم است که با گردآوری، پردازش، ذخیره و ای از مؤلفهمجموعه اطالعاتی سامانه/سیستم یک

 کند. این سیستم عالوه بر کمکها پشتیبانی میگیری و کنترل در سازمانهای اطالعاتی، از تصمیمتوزیع داده

ند تا مسائل کها کمک میکردن به ایجاد هماهنگی در انجام عملیات سازمانی، به مدیران و کارکنان سازمان

 سازی نمایند.سازمان را تحلیل یا شبیه

. به عبارتی هاخروج داده و پردازش ،هاورود داده دهند:های اطالعاتی سه فعالیت عمده را انجام میسیستم

ای هگیرد تا به اطالعات در قالبشوند، بر روی آن عملیات پردازش صورت میها وارد سیستم اطالعاتی میداده

گیرد تا از آن استفاده نمایند. در این کننده آن قرار میل شوند و این اطالعات در اختیار افراد مصرفخاص تبدی

ده منظور بهبود سیستم، مورد استفاکنندگان وجود داشته باشد تا به بایست بازخورد مصرفها عمدتاً میسیستم

که گفته شد، شباهت زیادی به یک رایانه های اطالعاتی با شرحی قرار گیرد. اگرچه مکانیزم عملکرد سیستم

 افزار، ابزارها وافزار است. کامپیوتر و نرمدارد، اما ماهیت یک سیستم اطالعاتی فراتر از کامپیوتر یا نرم

ها قادر نیستند به تنهایی اطالعاتی را که یک دهند؛ اما آناجزایی هستند که یک سیستم اطالعاتی را تشکیل می

  نیاز دارد، تولید کنند. هاسازمان به آن

 های اطالعاتی در یک سازمان چیست؟ترین انواع سیستمرایج

ترین مدل، مدل چهار سطحی های اطالعاتی وجود دارد، رایجکه چندین نسخه مختلف از مدل هرم سیستمدرحالی

تند که بندی، افرادی هسشود. اساس طبقهبندی میکنند، سطحها استفاده میاست که بر اساس افرادی که از سیستم
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های دیگر مانند ماهیت کار و کنند بدان معنی است که بسیاری از ویژگیهای اطالعاتی استفاده میاز سیستم

 .الزامات اطالعاتی، کم و بیش به طور خودکار از حساب کاربری گرفته شده است

  

 

  

 های اطالعاتیمقایسه انواع سیستم

 های پردازش تراکنشسیستم (Transaction Process Systems – TPSs) 

های سطح عملیاتی در پایین هرم هستند؛ که معموالً به طور مستقیم توسط کارگران سیستم پردازش تراکنش سیستم

کنند، اداره های کلیدی مورد نیاز برای حمایت از مدیریت عملیات را فراهم میدهکارگاه و یا کارکنان که دا

ها های سطح پایین و تراکنششوند. این اطالعات معموالً از طریق ردیابی خودکار و یا نیمه خودکار از فعالیتمی

 آیند.به دست می

ان حیاتی است، لذا باید از این به طور کلی در هر سازمانی یک سری تراکنش وجود دارد که برای سازم

ها  TPS ترین تنوع را دارند.ها بیشاطالعات به بهترین شکل استفاده شود. از نظر تنوع، این نوع سیستم

آوری اطالعات استفاده ها در جمعای هستند و پیچیدگی خاصی ندارند و از ترکیب بیشتر آنهای سادهسیستم

ها برای انجام کارهای ساده و تکراری و اموری که به موالً در سازمانهای پردازش رخداد معشود. سیستممی

ها ساده و روتین است و این سیستمگیرند. کار با این سیستمشود، مورد استفاده قرار میصورت روزانه انجام می



ها  TPSکند.کنند که ارتباط سازمان با بیرون از سازمان را پشتیبانی میهایی را ثبت میها بیشتر، تراکنش

ها از قبل تعیین یافته بوده و اهداف و منابع آنها کامالً ساختهای کامپیوتری هستند و این سیستممعموالً سیستم

بستری فراهم  TPS  ، گاهی مساوی با ورشکستگی سیستم است. به طور کلیTPS  شده است. از کار افتادن

 شوند.ها بر آن بنا میکند که سایر سیستممی

ها داشتن پذیرد. از خصوصیات اصلی این سیستمها انجام میی این سیستمها به وسیلهعملیات روزانه سازمان

های مدیریتی در حین گیریماهیت روتین، داده و اطالعات حجیم است، به عالوه جزئیات و عدم نیاز به تصمیم

 شود.ها لحاظ میكار با سیستم نیز در آن

 TPS هایبرخی از نمونه

 های حقوق و دستمزدسیستم 

 سیستم پردازش سفارش 

 سیستم رزرو 

 های کنترل سهامسیستم 

 های پرداخت و انتقال وجوهسیستم 

 TPS نقش

 های دیگرتولید اطالعات برای سیستم 

 )مرزهای متقابل )داخلی و خارجی 

 شده توسط پرسنل عملیاتی به عالوه ی سطح نظارتاستفاده 

  

 عا های مدیریت اطالسیستم (Management Information Systems – MISs) 

های تجاری به عنوان های اطالعاتی موجود در سازمانبنا به دالیل متعددی، بسیاری از انواع مختلف سیستم

ی پشتیبانی از مدیریت میانی و مدیریت ها وظیفهشوند. این سیستمهای اطالعاتی مدیریت شناخته میسیستم

 دهند تا مدیر وظایفش را بهتر انجام دهد. توجهدهند، انجام میی اطالعاتی که به آن میسیلهعملیاتی را به و

MIS  به گذشته و حال است و به صورت مشخص به عملیات داخلی سازمان توجه دارد و با بیرون از سازمان

باشند. یافته میفته و نیمه ساختیاها ساختکند. این سیستمارتباطی ندارد و عملیات وسیع سازمان را خالصه می

هایی پذیری باالیی نیست و توان تحلیل و پردازش وسیع و پیچیده را ندارد. مدلدارای انعطاف MIS با این حال

 .شوندای بوده و جهت گزارش گیری استفاده میهای سادهمورد استفاده هستند، مدل MIS که در

 MIS هایبرخی از نمونه

 سیستم مدیریت فروش 



 های کنترل موجودیسیستم 

 بندیهای بودجهسیستم 

 های گزارش دهیمدیریت سیستم (MRS) 

 مدیریت منابع انسانی (HRM) 

 MIS نقش

 گیری نسبتاً ساختار یافتهحمایت از تصمیم 

 های تحلیلی کمیناپذیر و ظرفیتانعطاف 

 مورد استفاده توسط سطوح مدیریتی پایین و متوسط 

 ت با گذشته و حال و نه در آیندهمعامال 

  

 های پشتیبانی تصمیمسیستم (Decision Support Systems – DSSs) 

ها و پشتیبانی از تصمیم مورد استفاده ی آماری و ریاضی، تحلیل دادههای پیچیدهها جهت اجرای مدلاین سیستم

کم، پردازش همراه با تعامل با کاربر، خروجی حاصل از های ها حجم دادهگیرند. ورودی این سیستمقرار می

گیری در مواقعی که ها جهت تصمیمDSS  .ای سازمان هستندباشد و کاربران آن پرسنل حرفهتحلیل تصمیم می

ه فرد کها مدیران را در اخذ تصمیمات منحصربهشوند و نتایج به دست آمده از آنسابقه وجود ندارد، استفاده می

را با  اینماید، در عمل هوشمندی مدیران یا کارکنان حرفهیافته هستند، یاری مییافته یا نیمه ساختیر ساختغ

 .های کامپیوتری ادغام کرده تا کیفیت تصمیمات را بهبود بخشدقابلیت

 DSS هایبرخی از نمونه

 های پشتیبانی تصمیم گروهسیستم (GDSS) 

 پشتیبانی کامپیوتری کار گروهی (CSCW) 

 ونقلهای حملسیستم 

 ریزی مالیهای برنامهسیستم 

  

 DSS نقش

 یافته پشتیبانییافته یا نیمه ساختتصمیمات ساخت  

 سازیهای تحلیلی و یا مدلظرفیت 

 مورد استفاده توسط سطوح مدیریتی ارشد 



 های مربوط به آیندهبینیانجام پیش  

  

 العا  اجراییهای اطسیستم (Executive Information Systems - EISs) 

 .های اطالعاتی در سطح استراتژیک است که در باالی هرم قرار داردهای اطالعات اجرایی سیستمسیستم

کند تا یک تصویر کلی از سازمان را در اختیار داشته باشند. از به مدیر ارشد سازمان کمک می EIS سیستم

ع ترین برداشت را از وضترین و جامعر ارشد باید با استفاده از کمترین وسایل و اطالعات، کاملآنجایی که مدی

ائل یابی مسسازمان داشته باشد و از طرف دیگر مدیر ارشد باید معیارهایی برای ارزیابی داشته باشد و ریشه

ترین کمک را به او برساند. توجه مدیر ارشد تواند بهممکن است برای مدیر ارشد بااهمیت باشد، این سیستم می

به  EIS یهاها و تهدیدها را شناسایی کند. سیستمباشد، از این رو باید بتواند فرصتبیشتر به خارج سازمان می

امکان  ها،ها و فرصتشده و با معرفی موقعیتمنظور کمک به دستیابی مدیران به عوامل کلیدی موفقیت طراحی

 .سازندلیل آن را فراهم میتح

 EIS عملکرد

EIS ها و اطالعات از منابع داده خارجی و داخلی یاها سازماندهی و ارائه داده MIS و TPS  را به منظور

 .های ذاتی مدیران ارشد بر عهده داردحمایت و گسترش توانایی

 

 


