
 

 سیستم های اطالعاتی در مدیریت
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 :  فهرست مطالب

  

ي –فصل اول     سازمان اطالعات ؛ مدیران و تصمیم گیر

  

دي سیستمها ي اطالعات –فصل دوم  ي راهیر   بکارگیر

  

   سیستم هاي اطالعات مدیریت –فصل سوم 

  

   داده هاو مدیریت داده –فصل چهارم 

  

   بکه و ارتباطاتش –فصل پنجم 

  

   توسعه سیستم هاي اطالعات   –فصل ششم 

 

ات و موضوعات آت  فناوري اطالعات –فصل هفتم     تاثیر

  

   

   



  

  1فصل  

                     

ي   سازمان، اطالعات، مدیران و تصمیم گیر

 

سازمان سیستمی است که منابع مالی، مواد، منابع انسانی و ... را 

ا یک سري عملیات آنها را به محصوالت یا خدمات تبدیل دریافت و ب

 میکند. مدیر عنصر کنترلی سیستم میباشد و آن را به سمت رسالت و

 .اهدافش هدایت میکند

  

رسالت سازمان در واقع علت وجودي و عامل اصیل در تاسیس آن میباشد. اهداف 

فت را در یک محدودیه زماتز  ان پیشر ز  جهت و میر
ً
 نشان میدهد که سازمان معموال

 به اهداف کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت تقسیم میشوند
ً
 .معموال

  

 : جزاي سیستم سازماتز ا 

  

 منابع ورودي: که شامل موارد زیر است    :      

  

 الف( منابع مایل 

  

 ب(منابع انساتز یا کارکنان 

  

 ج( مواد خام و عملیات   

 

 العاتد( اط 



  

 : عملیات: که شامل موارد زیر است  •

  

ي مربوط است  به تولید و عرضه کاال و خدمات به مشی 
ً
 . االف( وظایف اصیل که مستقیما

  

ز منابع، توسعه تکنولوژي و فناوري، مدیریت منابع انساتز و...    ب( وظایف پشتیباتز مانند تامیر

  

: که شامل موارد زیر است  •  : خروجر

  

یانالف( م     شی 

  

ز یا سهامداران (ب  مالکیر

  

 کارکنان (ج

  

 جامعه (د

  

 : وجود روابط میان پدیده ها در سازمان

  

ز پشتیباتز در سازمان وجود  ییک از ویژگیهاي اسایس و مهم در اجراي فعالیتهاي اصیل و نیر

ز بخشهاي مختلف سازمان و عملیات آنها است. اهمیت و تعداد  ز  رابطه بیر رابطه بیر

 دارد. ترکیب دقیق اجزاء در 
ی

فعالیتهاي مختلف به ماهیت سازمان و عملیات آنها بستیک

 به عوامل 
ی

 :  مختلف از جمله موارد زیر دارد یک سازمان خاص بستیک

  



 حجم سازمان  •

 ماهیت محصول و مراحل مختلف تولید  •

 نوع تکنولوژي مورد استفاده  •

  آنماهیت بازار و وضعیت رقابت    •

 سوابق گذشته سازمان  •

 پرسنل مربوطه  •

  

سیستمهاي اطالعات براي سازمان باید به گونهاي باشند که نیازهاي سازمان مربوطه را 

ز کند و با ترکیب سازمان هماهنگ باشد، زیرا نمیتوان یک سیستم اطالعات استاندارد  تامیر

 . گرفتبراي تمام سازمانها در نظر  

  

 : سازمان و محیط

  

منظور از محیط سازمان، همه ي موسسات، ساختارها، سازمانها، فرصتها و محدودیت 

هاتی است که سازمان در آن عمل میکند. در حقیقت هر سیستیم در یک محیط عمل 

میکند و با محیط خود تعامل دارد از آن دریافتهاتی دارد و به آن خروجر هاتی میفرستد. 

 همان محییط نیست که منابع که از آن منابع ورودي را دریافت   محییط
ً
میکند الزاما

 . خروجر را تحویل میدهد 

  

 : محیط سازمان بر دو نوع است 

  

 محیط داخیل سازمان: همه ي عوامیل است که نقاط قوت و ضعف احتمایل سازمان را •

ل آنها تا حدودي در اختیار مدیران سازمان و .   . یا صاحبان سهام است میسازند و کنی 



محیط خارجر سازمان: ماهیت  منحرص بفرد دارد و لذا براي هر سازمان باید عوامل مرتبط  •

ات  که در آن رخ میدهد براي  باآن را شناساتی و تعریف کرد. محیط خارجر سازمان و تغییر

فت سازمان فرصتها و تهدیدات  را بوجود میآورد مانند نرخ بهره، عرضه پول، نرخ تو  رم، پیشر

ز  مالیات  و... . لذا مدیریت باید بتواند به تهدیدات و فرصتهاتی که در ئر فناوري، قوانیر

 . میآید پاسخ مناسب دهد محیط خارجر سازمان بوجود 

  

 : داده و اطالعات

  

 یا وی
ی

ی    ح و توصیف میکنند و ویژگ ژگیهاتی از داده حقایق  هستند که یک پدیده را تشر

پدیده را انتقال میدهند. داده به خودي خود مفهوم دارد ویل کاربردي براي آن متصور 

 میتوانند تغییر نیست. اطالعات دادههاتی 
ایط زماتز و مکاتز  به کاربرد و شر

ی
هستند و بستیک

روه میتواند براي گرویه از کاربران نقش داده و براي گماهیت دهند. به این معتز که داده 

 دیگر اطالعات تلق  شود و بالعکس

  

 : چند نکته 

  

 مستقیم به نیازهاي خاص آنان دارد.  •
ی

 نحوه ي ارائه دادهها به کاربران مختلف، بستیک

 بیانگر ضعف سیستم میباشد که هم هزینه پردازش داده •
ز
 وجود حجم زیادي از داده هاي اضاف

ي.   اثر میگذارد ها را افزایش میدهد و هم بر کیفیت تصمیم گیر

  

 : انتقال داده ها  

  

 . منظور از انتقال دادهها در سازمان، حرکت از یک بخش به بخش دیگر میباشد 

 



 : بعاد اطالعاتا 

 : الف( بعد زمان

یس به اطالعات زماتز که به آن نیاز است) به هنگام بودن)  •  دسی 

ی    ح مینمایدبرخورداري از اطالعات  که .  •  زمان خایص را تشر

  

 ب( بعد مکان  

ز محل استقرار دارد  یس به اطالعات بدون در نظر گرفی   . بعد مکان اطالعات اشاره به دسی 

  

 ج( بعد شکل

، صوت، • ز  اطالعات باید به شکیل ارائه شود که کاربر بتواند از آن استفاده نماید مانند: می 

 ... تصویر، گرافیک، فیلم و   

 (اطالعات مورد نیاز باید فاقد خطا باشند) صحت اطالعات  •

 

، عیتز و ذهتز تقسیم بندي کرد  وتز ، بیر
 . اطالعات را میتوان به صورت دروتز

  

 ابعاد کیقز اطالعات: 

کیفیت داده هاي اولیه: کیفیت سیستم پردازش داده ها هر قدر هم خوب باشد نمیتواند  •

ان نماید. ضعف کیفیت ممکن است نایسر از کیفیت دادههاي ضعفد ادههاي ورودي را جیر

فراهم شده براي سازمان و یا نایسر از روشهاي تهیه داده ها باشد. کیفیت خروجر سیستم 

 به کیفیت 
ی

 . ورودي ها دارد بستیک

  

، روشهاي مختلف کار در سیستم پردازیسر  • : منظور از وظایف پردازیسر وظایف پردازیسر

 . خواه عملیات دست  باشد و یا ماشیتز  است

  



هسازي •  زمان: دستیاتر به اطالعات در زمان مناسب، دلیل عمده ي تهیه سیستمهاي ذخیر

ز استفاده از امکانات پردازیسر زمان واقیع میباشد.   بزرگ و یا پایگاه دادهها و نیر

  

ز برانتقال دادهها: عالوه بر کیفیت ارائه دادهها، رسانه مورد استف •  اده براي انتقال داده ها نیر

 . اثربخشر فرآیند تبدیل داده ها موثر است

  

نحوه ارائه دادهها: نحوه ارائه اطالعات به کاربر میتواند منجر به عدم تشخیص ارزش  •

 اگر اطالعات از نظر نحوه ارائه ضعیف باشد و یا خییل وار 
ً
د اطالعاتیداده ها گردد. مثال

جزئیات شده باشد ،ممکن است کاربر متوجه اهمیت دادهها نشود یا بدلیل انبوه مطالب از 

 . کند جستجو در مطالب رصف نظر  

 

وسیله ارتبایط: کیفیت وسیله ارتبایط کاربر و تکنولوژي سیستمهاتی که دادهها را  •

یله مورد استفاده ارائهمیکنند، تاثیر عمده اي بر اثربخشر فرآیند دارد. در واقع سهولت وس

وري اهمیت دارد. به این سیستمها براي بیان  نیازهاي اطالعات  و دریافت اطالعات رصز

 . گویند آشنا   -سیستمهاي کاربر 

  

 به شناخت کاربر از اطاعات و مرتبط بودن آن با 
ی

ارزش اطالعات: ارزش اطالعات بستیک

شته باشد، داده ها همچنان داده موقعیت وي دارد. لذا اگر کاربر شناخت  از اطالعات ندا

ان  ز  باشد، سطح یا میر
 خواهند ماند. هرچه ارتباط اطالعات با موقعیت کاربر بیشی 

 
باف

بیشی  خواهد بود، لذا ارزش اطالعات افزایش شناخت کاربر از موقعیت و اطالعات 

 . خواهد یافت

  

 طبقه بندي اطالعات: 

 خل سازمان ایجاد شدهاند یا خارج آنمنبع اطالعات: این که اطالعات در دا.  •

: اطالعات مربوط به موضویع در گذشته است یا حال و یا آینده.  •  چارچوب زماتز



 

 رسانه ارتبایط: اطالعات کتتر ارائه میشود و یا شفایه.    •

: اطالعات مربوط به فعالیتهاي اولیه مانند هزینه مواد خ •  ام و تدارکات میباشد، یازمینه عملیات 

 مربوط به امور پرسنیل و حت  هزینه غیبت و تاخیر کارکنان. 

اتژیک، تاکتییک، یا • ي: کاربرد اصیل اطالعات در کدام یک از سطوح اسی   سطح تصمیم گیر

د.   اجراتی صورت میگیر

  

   

  

 : اهمیت اطالعات 

  

، منسجمی  و سیستماتیک تر باشد، رچه فضاي اه ، شفافی  طالعات  یک سازمان، دقیقی 

سازمان بهی  میتواند به اهدافش نایل آید. وجود فضاي اطالعات  نادقیق،کدر، آشفته، 

فت در مدیریت سازمانها استمتناقض، ناساخت مند از  ین عوامل عدم پیشر  . مهمی 

  

 : مدیریت منابع اطالعات   

ه باید از سوي مدیران در کلیه سطوح و با هدف کسب و اداره منابع فعالیت  است ک

 اطالعات  مورد 

ز به موقع اطالعات مورد نیاز سازمان صورت پذیرد.    نیاز و در جهت تامیر

  

ایط خایص که در سازمان باید براي مدیریت اطالعات حاکم شود عبارتند از     : شر

 ق منابع اطالعات  برتر حاصل میشود. این برتريدر ك این حقیقت که برتري رقابت  از طری •

 رقابت  از طریق مدیریت صحیح اطالعات حاصل میشود. 

 درك این موضوع که مدیریت اطالعات از اسایس ترین زمینه هاي کسب و کار است.  •

ز ییک از مدیران ارشد سازماتز است.  •  درك این واقعیت که مدیر بخش اطالعات نیر



 

دي سازمانملحوظ نمودن م  •  در طرح ریزي راهیر
 نابع اطالعات 

  

دي منابع اطالعات     •  وجود طرح راهیر

ش و مدیریت کاربر نهاتی   • ز دي به منظور انگیر  وجود راهیر

  

 : نحوه ي مدیریت اطالعات

  

ي را نسبت به مدیریت اطالعات مبذول میدارند.   به دلیل  در سالهاي اخیر مدیران توجه بیشی 
ً
 اوال

 به دلیل قابلیت هاي فراواتز که فناوري رایانه بدان 
ً
ایط کسب و کار و ثانیا پیچیده شدن شر

 است. در زیر به هریک از این عوامل یم پردازیمدست یافته 

  

 کسب و کار امروزه بسیار بیشی  از گذشته میباشد زیراسازمانهاي  •
ی

 امور: پیچیدگ
ی

افزایش پیچیدگ

فته تر  کنوتز در  ز روز به روز پیشر ز الملیل رقابت میکنند و تکنولوژي نیر ایط بازار بیر میشود. شر

 بنابراین چارچوب زماتز براي انجام امور شکسته میشود

  

: سازمانها تحت تاثیر نظامهاي اقتصادي جهان میباشند. خریداران •  اثرات اقتصاد جهاتز

 در کشورهاتی خرید میکنند که پ
ً
ول خودشان نسبت به پول آنها داراي خارجر معموال

ي   . باشد ارزش بیشی 

  

ز سازمانها امروزه تبدیل به رقابت در عرصیه جهاتز شده است و • : رقابت بیر  رقابت جهاتز

 سازمانها تنها در محدوده ي جغرافیاتی خودشان رقابت نمیکنند. 

 تکنولوژي: انواع تکنولوژي •
ی

را هر روزه در کسب و کار مشاهده میکنیم .مانند  افزایش پیچیدگ

استفاده از دستگاه بارکد در فروشگاههاي بزرگ و یا سیستمهاي رزرو کامپیوتري براي هواپیماها و ... 

وري خود را  کارانه انجام  سازمانها دراین تکنولوژی  ها شمایه گذاري میکنند تا بتوانند عملیات رصز

 دهند



  

ز چارچوب  هاي • : با استفاده از تکنولوژی  هاي جدید امروزه مراحل کسب و کار شکسی   زماتز

 بسیار شیعی  انجام میشود

ي در کسب و کار عالوه بر عوامل اقتصادي باید به •  محدویتهاي اجتمایع: براي تصمیم گیر

ز توجه شود  هزینه ها و پیامدهاي اجتمایع نیر

  

 دالیل افزایش تقاضا براي اطالعات: 

 فت در فناوري پردازشپیشر   •

فت و توسعه فناوري مخابرات  و ارتباطات  •  پیشر

ز فناوري و کاربران گردیده است.  • فت در فناوري اطالعات که موجب بهبود ارتباط بیر  پیشر

  

 محیط سازمان •
ی

 افزایش پیچیدگ

 محیط داخیل سازمان که نایسر از موارد زیر است:  •
ی

 پیچیدگ

 بزرگ شدن غالب سازمانها  •

 تنوع محصوالت و خدمات  •

  

 افزایش تخصص و فعالیتها در سازمان  •

  

 فعالیت سازمانها در محیط چند ملیت    •

  

ان و کاربران اطالعات    •  افزایش دانش، تحصیالت و آموزش تصمیم گیر

  

 افزایش تقاضا براي اطالعات بیشی  براي نهادهاي قانوتز و موسسات دیگر  •



  

 : جایگاه اطالعات در سازمان

  

 : امروزه اطالعات در سازمانها جایگاههاي مختلقز دارند که برجز از آنها عبارتند از  

اطالعات به عنوان مواد خام: امروزه محصوالت  که اطالعات زیادي را به همراه  •

ان مرصف، قیمت داشته باشندمانند ترکیبات،جنس، تاری    خ تولید تولید کنن ز ده، میر

ي نسبت به کاالهاتی دارند که اطالعات در مورد و... به احتمال زیاد پذیرش  بیشی 

 آنها ارائه نمیشود

  

: اطالعات  که جهت تولید کاال یا خدمات به کار گرفته  • اطالعات به عنوان داراتی

یان، از داراییهاي سازمان است. اطالعات بازار، رقبا، مشی  ز امکانات تولید  میشود نیر

 داراتی سازمان 
ی

 را از جنبه اطالعات تشکیل میدهندو ... همیک

  

اطالعات به عنوان منبع ارزش افزوده: سازمانها باید منابیع را که به عنوان ارزش  •

 میشودشناساتی نماید و در جستجوي راههاتی براي افزودن به ارزش نهاتی کاال 
تلق 

ز شودکیا خدمات باشد و در حایل   ز تضمیر  ه همچنان سود سازمان نیر

  

اتژیک باید در یک نگاه  • اتژیک: سازمان از نظر اسی  اطالعات به عنوان منبع اسی 

ساله  7تا  5به آینده بازار و برنامهریزي خود در یک چارچوب زماتز  جامع نسبت

 داشته باشد

  

کسب و   اطالعات به عنوان یک منبع مهم تاکتییک: اطالعات همیشه در محیط •

کت  اطالعات دقیق  از  کار به عنوانیک مزیت رقابت   مطرح بوده است. مثال اگر شر

داشته باشد خییل شی    ع میتواند نسبت به تغییر قیمتهاي کاال و خدمات رقبا 

د  قیمتهاي خود تصمیم بگیر

  

 MIS    سیستم اطالعات مدیریت : 



  

سازمانها با استفاده  MIS را با هدف حمایت از مدیران تهیه نمودند . ، برنامههاي کاربردي 

ز کاربراتز که در خارج از سازمان وجود  از مفهومبه غیر از مدیران، کارکنان متخصص و نیر

ز از آن   استفاده مینمودندداشتند نیر

  

 : سطوح مدیران

  

ز آنها  مدیران ارشد: مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره، رؤساي سازمانها  • و معاونیر

اتژیک میباشند و تصمیمات آنها  جزء این دسته از مدیران هستند. آنها مدیران اسی 

اتی در کل سازمان دارد  تاثیر بشز

  

، مدیران تولید و رؤساي بخشها که به  • : مدیران منطقهاي یا استاتز مدیران میاتز

یل یا سطح تاکتییک گویند و وظیفه ي آنها  تبدیل طرحها به  آنها مدیرانسطح کنی 

ز خواهد شد عملیات میباشد تا اطمینان پیدا   کنند که اهداف سازمان تامیر

  

: رؤساي ادارات، شپرستها و مدیران پروژه که مسئول اجراي  • مدیران اجراتی

 میباشند که مدیران سطوح باالتر تهیه کردهاند طرحهاتی 

  

 مدیران عملیات  نوع توزی    ع اطالعات در سطوح مختلف مدیریت با یک ٭
ٌ
بیشی  به دیگر متفاوت است. مثال

 اطالعات داخیل نیاز دارند و مدیران سطوح باالتر به اطالعات خارجر 

ز منابع، هدایت و   ي فایول نظریه پرداز فرانسوي پنج وظیفه عمدیه برنامه ریزي، سازماندیه، تامیر ل هیز کنی 

 یف میکندرا براي مدیران تعر 

  

برگ  ز ي مینی   : نقش زیر تعریف میکند  3نقش را براي مدیران در قالب  10هیز

  

داخل و  نقش ارتبایط)مراودهاي(: این نقشها بر ارتباطات مدیران و رابطه آنها با افراد و گروهها در •

 خارج سازمان تاکید دارند



یفات    •  نقش تشر

 نقش رهیر   •

 نقش رابط  •

دازد  • : در این نقش مدیر به جمع آوري اطالعات، پردازش و تبادل آنها مییر  نقش اطالعات 

  

نده    2-1 طالعاتنقش گیر

 2-2 نقش توزی    ع کننده اطالعات

  2-3 نقش سخنگو 

  

ي در مورد • ي: در این نقش مدیر به حل مسائل و مشکالت در تصمیمگیر آینده  نقش تصمیم گیر

دازد  سازمان، اهداف و تخصیص منابع مییر

  

 نقش کارآفرین  1-3

 نقش مشکل گشا  2-3

 نقش تخصیص دهنده منابع  3-3

 

  

 مهارتهاي مدیران:  

  

منتقل  مهارتهاي ارتبایط: مدیران اطالعات را به دو صورت کتتر و شفایه دریافت و به دیگران •

 وعهاي از ابزارهاي ارتبایط را براي کار خود استفاده میکنندمیکنند. مدیران از مجم

مهارتهاي حل مسائل: منظور از حل مسائل تمام فعالیتهاتی است که منجر به حل یک مسئلهمیشود  •

  بر سازمان تاثیر داشته 
ً
 استو منظور از مسئله در اینجا بروز رخداد یا موقعیتهاتی است که احتماال

  



 دانش مدیریت:   •

 دانش کامپیوتري: آشناتی با کامپیوتر که الزمه ي آن آشناتی با اطالعات آن، شناخت نقاط •

 قوت و ضعف کامپیوتر و تواناتی استفاده از آن میباشد

: آشناتی با نحوه ي استفاده از اطالعات در هر مرحله از فرآیند حل مسئله •
 دانش اطالعات 

  

 : IT یل نیاز مدیران به پشتیباتز دال  

  

ش بازارهايجهاتز و  • امروزه به دالیل مختلقز از جمله نوآوري در فناوری  ها، توسعه ي ارتباطات، گسی 

ونیک با افزایش بدیلها روبرو میباشیم. هر چه تعداد بدیلها  نت و تجارت الکی  بیشی  استفاده از اینی 

ي از رایانه در تحلیل آنها  ي پیدا میکند باشد بهره گیر  اهمیت بیشی 

  

 کاراتی  •
د لذا سیستمهاي دست  ده صورت گیر ایط زماتز فشر چنداتز  چون اغلب تصمیمات باید در شر

 نخواهند داشت

 تصمیمات براي رسیدن به یک حل بهین •
ی

د به دلیل پیچیدگ  ه باید تجزیه و تحلیل صورت گیر

 تحلیلهاتی  نیاز ب
ز  ه مدلسازي داردچنیر

  

گان و استفاده از  • در مواردي نیاز به اطالعات خاص، مشاوره با متخصصان و خیر

یس به  ز دسی  ورت دارد که این تجمع افراد و گروههاي درگیر و نیر ي رصز گروههايتصمیم گیر

 عالوه بر هزینه با مشکالت متنابه ي همراه باشداطالعات میتواند 

  

ي   : تصمیم گیر

  

ز تصمیم گیر  یک راه ي یک فرآیند یا یک سلسله فعالیت است که توسط یک فرد یا یک گروه به منظور تعییر

 حل براي مسئله احتمایل اتخاذ و اجرا میگردد

  

ي    : مراحل تصمیم گیر



  

وع کار دارد که داده یا  ي نیاز به عامیل براي شر ي: فرآیند تصمیم گیر وع تصمیم گیر اطالعات محتمل الف( شر

 ین عامل استتر 

  

ز علت و معلول است. اثربخشر راه حیل  (ب ین کار تعییر تعریف مسئله: در این  مرحله مهمی 

ان عوامل اصیل مسئله را  ز  به این دارد که وي تا چه میر
ی

نده پیشنهاد میکند بستیک که تصمیم گیر

 داده باشدتشخیص 

  

ان تحلیل الزم مدلسازي: مدلسازي یعتز تهیه مدیل ک (ج ز ه ابعاد مهم مسئله را مشخص نموده، میر

 راههاي احتمایل را نشان دهد. انواع مدلها عبارتند ازو 

  

ییک: یک طرح  یا نمودار دوبعدي یا سه بعدي از مسئله میباشد.  • ز  مدل فیر

 مدل سمبلیک:با استفاده از سمبلها، معادالت یا فرمولهاي محاسبات  تصویري از وضعیت •

 مسئله ارائه میشود

نده نقش میبندد و •  در ذهن تصمیم گیر
ً
 مدل ادرایک: تصویري است کیل از مسئله که معموال

 دانش و تجربه وي را از مسئله نشان میدهد

  

ي است. این اهداف  ممکن اهداف: عنرص مهم در مدلسازي، شناخت دقیق و روشن اهداف تصمیم گیر

 طرق گوناگون بیان شوداست براي یک تصمیم مشخص به 

  

 : نتایج عمده مدلسازي عبارت است از 

  

ز اطالعات مورد نیاز براي تحلیل جنبه ها و ابعاد مهم مسئله •  تعییر

ز اطالعات مورد نیاز براي ارزیاتر راه حلهاي احتمایل  •  تعییر

  

ي   : نقش اطالعات در مراحل مختلف تصمیم گیر

يفر   •  آیند تصمیم گیر



  

ز اهداف و استانداردها  •   تعییر

 تهیه برنامه هاي الزم براي اجراي تصمیم  •

 معیارهاي مربوط به اهداف، برنامه ها و استانداردها  •

 تهیه سیستمهاي نظارت  و نظارت بر عملکرد  •

 مقایسه عملکرد واقیع با عملکرد پیش بیتز شده  •

  

 : برنامه ریزي

  

ز تاری    خ تکمیل هر مرحله، پیش بیتز  ز ترتیب اقدامات، تعییر ي شامل تعییر منابع و برنامه ریزي در تصمیم گیر

 زمانبندي اقدامات میباشد

  

ي، ارزیاتر   عملکرد واقیع میباشد. این ارزیاتر در واقع مرحلیه نهاتی فرآیند تصمیم گیر

ي  ي که در مراحل طرح ریزي و تصمیم گیر ز ي است که انجام شده با آن چیر ز مقایسه ان چیر

 پیش بیتز شده است . 

 

 باشد... معیارهاي عملکرد شامل جدول زمانبندي، زمان پیش بیتز شده براي تکمیل کار، استفاده از منابع و 

  

 ر عملکرد استفاده میکنند. ییک از ها از یک فرآیند دائیم براي نظارت ببعضز از سازمان

ز دقیق اهداف و برنامه هاتی است که میتوانند به عنوان  وري عملکرد، تعییر معیارهاي رصز

ان  ز هاتی مهم میر
 عملکرد مورد نظر را نشان دهندپارامی 

  

ل: این فرآیند پس از مرحله نظارت بر عملکرد صورت میگیر   د. شامل عوامیل است که در تصمیم کنی 

ي نقش دارد و شامل مراحل زیر است  : گیر

  



ریزي  اتخاذ اقدام اصالج نسبت به عملیات و فعالیتهاي موجود و یا نسبت به مراحیل که در برنامه •

 پیش بیتز شده است

ایط فعیل • ات الزم در شر ، تا تغییر
 یا سطوح فعیل منعکس شود اصالح طرحهاي آت 

 ارزیاتر مجدد اهداف و عملکرد پیش بیتز شده با توجه به عملکرد فعیل.  •

  

 : انواع تصمیمات 

 در سطوح الف( تصمیمات ساختیافته) ساختاري(: تصمیمات عادي و روزمره
ً
 سازماتز هستند و عمدتا

 سازمان اتخاذ میشوند

 کمی  قابل پیش بیتز نمیباشندب( تصمیمات ساخت نایافته: این ت
ً
 صمیمات معموال

ي با نویع ریسک یا عدم اطمینان   ج( تصمیمات شبه ساختاري: در این تصمیمات فرآیند تصمیم گیر

 همراه است. 

  

ي در سازمان عبارتند از   : سه سطح تصمیم گیر

  

: این تصمیمات در  / اجراتی
ز سازمان اتخاذ میشوند و  الف( تصمیمات عملیات  سطوح پاییر

اتژیک برخوردارند.کوتاه مدت  ي نسبت به تصمیمات تاکتییک و اسی  از اهمیت کمی 

ي قابل برنامه ریزي میباشند. عدم اطمینان و ریسک این میباشند و روشهاي تصمیم   گیر

 تصمیمات کم میباشد

  

اتژییک (ب ز تصمیمات اسی   و اجراتی قرار دارند و داراي تصمیمات تاکتییک: این تصمیمات بیر

ي، وظیفه  ویژگیهاتی از هر یک از آنها میباشند. مدیران در این سطح عالوه بر تصمیم گیر

 
ی

اتژیک و عملیات  را بر عهده دارندهماهنیک ز سطوح اسی   وظایف و ارتباطات بیر

  

اتژیک مربوط به برنامه هاي بلندمدت در ک (ج اتژیک: تصمیمات اسی   ل سازمانتصمیمات اسی 

 میباشند. بدون ساختارند و قابل برنامه ریزي نمیباشند

  



ي و نیازهاي اطالعات     : سطوح تصمیم گیر

اتژیک مربوط به برنامه هاي بلندمدت در کل سازمان  اتژیک:  تصمیمات اسی  میباشند. الف( تصمیمات اسی 

 جدید ه
ً
 ستند. ریسک زیادي دارندبدون ساختارند و قابل برنامهریزي نمیباشند و غالبا

است. ب(تصمیمات تاکتییک : بخش عمده ي اطالعات مربوط به خالصه عملکرد فعالیتهاي اصیل سازمان 

 ساختاري بوده و از نظر محتوا قابل پیش بیتز دقیق و صحیح میباشد
ً
 اطالعات کاًمال

  

: بیشی  اطالعات مربو   گذشته و حال میباشند. به اطالعاتط به  ج( تصمیمات اجراتی

 ساختاري هستند صحیح و دقیق 
ً
 نیاز داریم. تصمیمات کامال
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دي سیستمهاي  ي راهیر  بکارگیر

 اطالعات  

  

وهاي محییط که در  امروزه سازمانها بایست  فعالیتها و اقدامات خود را براساس نیر

اف آنها قرار دارند، تنظیم نمایند یا آنها را تحت تاثیر خواستهها و اهداف خود قرار اطر 

 داده و به آنها جهت دهند . 

 

وهاي محییط    نیر

 : عبارتند از 

  

ي             -3رقابت           - 2مشی 

 -1تغییر 

  

تکامل سیستمهاي  

 : اطالعات  

  

 : نمرحلهاي نوال 6مدل 

  

وع •   (Initiation)مرحله شر

ش •   (Expansion)مرحله گسی 



ل •   (Control )مرحله کنی 

  (Integration)مرحله ترکیب •

  (Data administration)مدیریت داده •

  (Maturity)بلوغ •

  

» دوره مدیریت اطالعات«و به سه مرحله ي آخر » دوریه مدیریت رایانه«به سه مرحله ي اول 

 میگویند

  

   

  
 

 : مدل سه دورهاي وایزمن

  

 دوره اول: بهبود کاراتی سازمان از طریق انجام پردازشهاي اطالعات اسایس 

  

ز اطالعات مورد نیاز   دوره دوم: بهبود اثربخشر مدیریت از طریق تامیر

  

گذاري بر اسی     اتژی  هاي کسب و کاردوره سوم: ارتقاء توان رقابت  سازمان از طریق تاثیر

  

 با برریس روند تکامیل سیستمهاي اطالعات  و تکنولوژي اطالعات سه دوره با عناوین زیر را میتوان 

 مشخص نمود

  

 الف( پردازش داده: این دوره با مشخصه بهبود کاراتی عملیات از طریق انجام پردازشها به کمک رایانه 

 مشخص میشود

  



یت: ارتقاء اثربخشر تصمیمات مدیریت از طریق سیستمهاي اطالعات مدیر  (ب

ز رضایت آنها در   زمینه اطالعات مورد نیاز تامیر

  

اتژیک: افزایش توان رقابت سازمان از طریق تغییر در  (ج سیستمهاي اطالعات اسی 

 انجام کار ماهیت و یا شیویه 

  

 : مفهوم برتري رقابت  

  

اتژي به عقیده ي پورتر رقا بت هسته ي اصیل موفقیت یا شکست یک موسسه است. اسی 

رقابت  جستجو براي برتري رقابت  در صنعت است که از طریق نظارت بر بازار و یا  به 

اتژی  هاي رقابت   شیویه کسب سود بیشی  از متوسط صنعت انجام میشود. هدف از اسی 

وهاتی اایجاد جایگایه سودآور و پایدار در  ز کنندیه رقابت در مقابل نیر ست که تعییر

 صنعت هستند

  

اتژیک  : مزیت رقابت  سیستمهاي اطالعات اسی 

  

اتژیک میتوانند مزیت رقابت  به همراه داشته باشند عبارتند از    : روشهاتی که سیستمهاي اطالعات اسی 

  

 الف(ایجاد سد یا مانع براي ورود رقبا به بازار 

 عملیات  تحمیل هزینه هاي تغییر براي مش (ب
ی

یان هزینه براي تغییر تامینکنندگان و یا وابستیک
 ی 

 تغییر کامل عملیات سازمان به شیوهاي که به تغییر و یا ماهیت محیط کسب و کار منجر شود (ج

 د(شعت بخشیدن به یک فرآیند کسب و کار  

  



کتها و موسسات جهت کسب سهم بازار بیشی   ، تنها در تواناتی و اقدامات رقابت در شر

وهاتی  وجود دارند که فراتر از رقبا عمل میکنند مانند:  رقبا خالصه نمیشود، بلکه نیر

یان و تامینکنندگان .   مشی 

وهاي بالقویه موجود در محیط بر حسب نوع فعالیت اثرشان متفاوت است.  نیر

وها   وضعیت رقابت  موسسه را مشخص میکندتعامل این نیر

  

اتژیک پورتر    : نظریه اسی 

  

ي سیستمهاي اطالعات  به حمایت و پشتیباتز از اهداف، عملیات، کاالها و خدمات  بکارگیر

دازد. این سیستمها را میتوان در هر یک از سطوح سازمان  و روابط محییط سازمان مییر

دو مدل بکار گرفت. به منظور استفاده از این سیستمها به عنوان یک ابزار رقابت  پورتر 

وهاي رقابت            مدل  -1رقابت  زیر را پیشنهاد میدهد:  ه ارزیسر  -2نیر  مدل زنجیر

  

ان  ز وهاي رقابت  پورتر: در این مدل پورتر کارکرد یک سازمان را از طریق میر الف( مدل نیر

ي  ز میکند.  5سازگاري و یا بکارگیر وي اصیل که ساختار یک صنعت را شکل میدهد، تعییر نیر

وها عبارتند این   : از نیر

  

 تهدید ورود رقباي جدید  -1

ز  کنندگان   - 2   قدرت چانه زتز تامیر

یان     -3    قدرت چانه زتز مشی 

 تهدید جایگزیتز کاال یا خدمات-4 

 رقابت میان موسسات موجود در یک صنعت -5

 

 اتی تازه واردان در رقابت با آنها میتواند اثرات الف( قدرت سازمانهاي موجود در یک صنعت و توان

 زیادي بر رقابت داشته باشد



  

 ب( عرضه کنندگان مواد میتوانند قدرت خرید اعضاي یک صنعت را با افزایش هزینه ها یا کاهش 

 کیفیت کاالها و خدمات  که خریداري میشوند، تحت تاثیر قرار دهند. 

  

ز میتوانند با تق یان نیر
 اضاي کیفیت برتر و خدمات بیشی  بر کاهش قیمت تاثیر گذارند و رقباي ج(مشی 

انند.  ز  بازار را به مبارزه در برابر هم برانگیر

  

وي بالقوه صنعت مربوط  (د محصوالت یا خدمات جایگزین از طریق ایجاد سقف براي قیمتها، نیر

 خود را محدود میکنندبه 

  

ند. با بهره رقابت در میان موسسات موجود، شکل مرسو  (ه م موقعیت جوتی را به خود میگیر

، رقابت  ي چون رقابت در قیمت، عرضه محصول جدید و مبارزات شدید تبلیغات  ي از تدابیر گیر

ده و شدید   میتوان موقعیت  رقابت  بوجود آوردفشر

  

 تز و روشهاتی را که فناوري اطالعات در آنها به حمایت از فعالیتهاي پنجگانهاي که قدرت چانهز

دازد، عبارتند از    : کاراتی مقایسهاي را متاثر میسازد، مییر

  

  ز کنندگان دیگر متحمل یان موسسه در جستجوي تامیر افزایش هزینه هاتی که مشی 

 میگردند

  

 ایجاد ویژگیهاي انحصاري در محصول   •

  

ي  •  افزایش هزینه هاي تغییر براي مشی 

  

 وتز موسسه میتواند از طریق کاهش هزینه ها و یا افزایش کاراتی ارتقا یابدبهره وري در .  •

  



 از طریق هم افزاتی   •
 افزایش بهره وري میان سازماتز

  

اتژي را براي سازمانها به منظور دستیاتر به عملکردي قابل قبول در 
پورتر سه گونه اسی 

 : میکند صنعت پیشنهاد 

  

ي هزینه: تولید کاال یا خ  • ز ترین هزینه هارهیر  دمات با پاییر

  

 کیفیت باال با قیمت  رقابت    •
ً
 تمایز: منحرص بودن در صنعت مثال

  

اتژي تمایز در آن بخش.  • ي هزینه و یا اسی   تمرکز: انتخاب بخشر از بازار وکسب رهیر

  

 

ه ارزیسر پورتر   : ب( مدل زنجیر

  

در تحلیل نقش فناوري اطالعات و سیستمهاي اطالعات  این مدل ییک از رایج ترین مدلها 

ه میباشد. آنچه در این مدل اهمیت دارد، حاشیه  در خلق ارزش در مراحل مختلف زنجیر

سود است. حاشیه سود حاصل ارزش ایجاد شده براي تولید کاال یا خدمات منهاي 

دازد. یک موسس ي بابت آن کاال یا خدمات مییر ه ارزش را از طریق هزینههاتی است که مشی 

ز ورودي، عملیات، خروجر ،بازاریاتر و فروش، خدمات پس از  فعالیتهاي اولیه) تامیر

) زیرساخت موسسه، مدیریت منابع   فروش( و فعالیتهاي پشتیباتز

، توسعه تکنولوژي و تدارکات)   انساتز

  

ه ارزش پورتر  حوهن  : ی استفاده از مدل زنجیر

  

 کرد فعالیتها و ارزش افزوده براي هر فعالیت مشخص میشودابتدا نقاط قوت و ضعف عمل •



  

افزوده  سپس برریس میشود که آیا از طریق افزودن فناوري اطالعات و سیستمها میتوانیم ارزش •

ه مناسبی  است ي کسب نماییم و این که فناوري اطالعات در کدام مرحله از زنجیر  بیشی 

  

ي دا • اتژیکفعالیتهاتی که ارزش افزوده بیشی  ارائه  رند، فعالیتهاتی هستند که میتوانند مزیت اسی 

 نمایند

  


