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  هاسازمان یاطالعات یهاسامانه یدر طراح یستمیبر رويکرد تفکر س  یمرور

  
 *1اله باقریروح

 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد   

    
   

 چکیده  

 یدی معينی پددر محدودهی علمی و  های فکری كه در یك رشتهتفکر سيستمی بر خالف برخی از جنبش 

  ای رشتهينب یی یك علم  خاص و مشخص به وجود آمده  به صورت علمآمده اند در خارج از محدوده

سيستمی   تفکرتاثير  د اشته است.    یسازمان  ییکپارچه است. تفکر سيستمی بيشتر نگرش  كرده  يداتوسعه پ 

 يندارد به هم  هایدهبه پد  یانهگرا  يبترك  یباشد نگاه  داشته   هایدهبر پد  مدارانهیهتجز  یاز  آنکه نگاه  يشترب

نگاه   ينشده است. به خاطر هم  یلتبد  يستمیس  یریتعلوم مختلف در حوزه مد  یتالق  یبرا  یخاطر به محل

 ی افزارو نرم یاطالعات یهاسامانه یطراح سیدر مهند ياریبس یتوانسته است كاربردها گرایانهيبترك

در حوزه   يستمیكاربرد علوم س  یشو افزا  يستمیتفکر س  يشاز پ   يشرشد ب  يلبه دلها داشته باشد.  نسازما

رشد داشته اسات. امروزه با توجه   یبه صورت روزافزون یاطالعات یهاتوسعه سامانه یهامتنوع، روش یها

 يستمهایس  یو اجرا  یطراح  يز،مناسب به آنال  یبدون كمك روش  توانینم  ها،سامانه  یو بزرگ  يچيدگیبه پ 

است  یندیفرآ ی،اطالعات یهاسامانه سازیيادهو پ  یبود. چرخه عمر طراح يدوارو كارآمد ام يچيدهبزرگ، پ 

ك یو كارشناسان  یرانسطوح مختلف مد یسان،نودهندگان، كدها، توسعهپروژه یرانكه در آن طراحان، مد

مقاله تالش بر آن شده تا  ین. در اكنندیم ديرا توسعه داده و تول یاطالعات یهاسازمان در كنار هم سامانه

مرور  ینحاصل از ا یجشود نتا یهارا يستمیتفکر س یکردبا رو یاطالعات یهاسامانه یبر انواع طراح یمرور

 یکردرا به رو  یکینزد  يشترینب  سازینهو نمو  گرایش  یافته،ساختار  یطراح یهاصورت است كه روش   ینبه ا

 دارند. یاطالعات یهاانهسام یدر طراح يستمیتفکر س
   

های سامانههای اطالعاتی،  های اطالعاتی، چرخه عمر طراحی سامانهتفکر سيستمی، سامانه    واژگان كلیدی:

 یریت اطالعات مد یهاسامانه آنالین پردازش تراکنش،  
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 مقدمه  -1

را به طرز باور  اشیریدسترس پذ یكه فناور یی. كااليدقرن حاضر نام یبر خالف قرون گذشته  اطالعات كاال

 ينگیو به  یکپارچگی  یكننده  ينتضم  يستمیتفکر س  یکردبا رو  یاطالعات  یهاسامانه  یداده است. طراح  یشافزا  یناكردن

 یکدیگر چرخه رو به رشد  یكمرتبط با آن در  هایناوریاطالعات و ف یاطالعات یها يستمباشند. س یسامانه ها م ینا

 يمكه حجم عظ ییهاسامانه يانم یندر ا یشود. ول یم یگرید یو هر كدام سبب ارتقا دهندیاثر متقابل ارتقاء مرا با 

 در باشندیاز هم م یجدا یسخت افزار یحت یا یافزارمختلف سازمان كه بعضا به طور نرم یهااطالعات را در بخش

و  دهدیم یفناورانه جا یهاسامان داده و آنها را در قالب يستمیتفکر س یکردبا رو یکپارچه یسامانه اطالعات یكقالب 

ها و سرعت پردازش داده یشافزا ی،وربهره یشبسزا در افزا ینقش آورد،یم یدها را پدسامانه ینامکان استفاده موثر از ا

دستاورد مهم، استقرار  ینا به يدنراه رس ین. بهترسازدیرا فراهم م سازمانمختلف  یو انسجام بخش ها یندهافرآ

 یکردبا رو یاطالعات یهاسامانه یباشد. طراح یم يستمیس یطراح یکردو نظامدار با رو یکپارچه یاطالعات یهاسامانه

عالوه بر اتالف  سيستمیها دارد. نداشتن نگرش گونه از سامانه ینا ينهبه یدر طراح یینقش به سزا يستمیتفکر س

 یجاد. حال با توجه به اآوردیم یدپد یاطالعات یهاسامانه ینگونها ینسبت به اصل وجود ينانهبدب یجو ها،یهسرما

 یاصل یندهایبه فرآ يتهایشانكه فعال یها از سمت افرادسامانه ینا يدتول یآن، تقاضا يتو اهم یاطالعات یهاسامانه

 يلگرانتحل ينباشد. همچن یم يشترب ی،سازمان هاییت حل مسائل، مشکالت و نارسائدر جه یاسازمان مرتبط بوده و 

بهتر  ییو معموالً به دنبال روشها كنندیم يتها فعالها، خدمات سامانهها و روشمانند سامانه ییسازمان كه در واحدها

 یکردبا رو یاطالعات یهاسامانه یحطرا ایهاز درخواست كنندگان پروژه يزسازمان هستند، ن یجار یهاسامانه یبرا

 یها یزیربرنامه يستمیتفکر س یکردبا رو یاطالعات یهامنشا درخواست توسعه سامانه یگر. دباشندیم يستمیتفکر س

موجود خود دارد. در  یهاسامانه یبهبود كل یباشد كه سازمان برا یمدت م يانم یابلند  یهادر قالب برنامه یسازمان

شود تا  یسازمان ناش يزمسئله خ یاز فضا یاطالعات یهاها جهت توسعه سامانهنوع از درخواست ینا یدبا باالتر یتالو

 یهاداشته باشد، به عنوان مثال سامانه يشترب  یو جذب مشتر  ییپاسخگو  یبرا  یبتواند امکان بهتر  يستمیبا نگرش س

را  یانبه سفارش مشتر يدگیرس یندفرآ يشتریب یتبا الو هپردازش تراكنش  ك ینآنال یاهسامانه یاپردازش تراكنش  

 یسامانه ها یبه موضوع طراح يستمیتفکر س یکردبر رو یشده تا با مرور ینبر ا یمقاله سع یندهند. در ا یانجام م

شود و بخش سوم   یپرداخته م یریتدر مد  يستمیها پرداخت. در بخش دوم مقاله موضوع تفکر سدر سازمان یاطالعات

   گردد. یم یهارا يشنهاداتو پ يریگ يجهو در انتها نت گيردیقرار م یمورد بررس یاطالعات یهاسامانه یطراح وضوعم

 

 

 يريتدر مد یستمی تفکر س -2

 هایيستمكنند. س  یم  يتبه هدف مشترک فعال  يدنرس  یاست كه برا  يوستهبه هم پ  یاز اجزا  یمجموعه ا  يستمس

 یكمنظر هر سازمان به عنوان    ینشوند. از ا  یم  يلكوچکتر مرتبط با هم تشک  یاجزا  یا يستمخرده س  یبزرگ از تعداد

را به  یزمانسا هاییورود يوستهپ آیندفر یك در  يتشده و ضمن فعال يلتشک يستمخرده س یاز تعداد يستمس

 يرامونیپ يطانجام تعامل با مح ین. بنابرایدنما یم یلتبد يطبا مح یتعامل یندفر آ یك در  یاز نوع خروج یمحصوالت
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 يطمح يتموضوع ماه ینا یعمده يلدارد؛ دل یبقا سازمان نقش مهم یادامه یبرا یسازمان به واسطه تبادل انرژ

سازمان است و ضمن ارائه بازخورد، به اصالح   یخروج  یهاو هم مصرف بازداده  یمنابع ورود  ينسازمان در تام  يرامونیپ

نسبت   یلشود. كاهش تما یم  یجموضوع منجر به بهبود نتا  ینكه ا  كندیكمك م  يستمس  ینددر فرآ  یو بازنگر  ياتعمل

 یبر مبنا  يب،ترت  ین. به انمایدیم  یدا تهدو كار ر  بسازمان در عرصه كس  یسازمان، تداوم و بقا  یهابه استفاده از بازداده

سازمان   يرامونیپ  يطمح  یا  یدرون  یبازخورد از سازوكارها  یافتباز، كه در  يستمس  یك سازمان به مثابه    يستمینگرش س

 ظر هنگام مطالعه سازمان، با در ن یریت،پردازان مکاتب مختلف مد یهسازمان دارد. نظر یدر بقا یاكننده ييننقش تع

 پردازان،یهنظر  ینمقابل ا  یدر نقطه  يستدر حال  یننمودند؛ ایم  یحسازمان كل سازمان را تشر  یاجزا  یگرفتن جمع جبر

و هنگام مطالعه سازمان،  دانستندیسازمان متفاوت م یاجزا یسازمان را از جمع جبر يتكل يستمیس پردازانیهنظر

 یشود. به عبارت یم يقتلف یکدیگرمختلف آن با  یاجزا هاییژگیكه و گيرندیدر نظر م یل واحدآن را به صورت ك

 یكند. در واقع در مکاتب قبل یم یسامان باز يلدر تحل ییسازمان در كنار تك تك اجزا نقش بسزا یاجزا ينروابط ب

 یبهره م كيبیاز تفکر تر يستمیس پردازانیهركه نظ یدر حال دادندیقرار م یمورد بررس اییهرا با تفکر تجز هایدهپد

. هر دو نوع از تفکر باشدیاز خارج به داخل سازمان م یشيدناست كه ناظر بر اند يلیتفکر تحل يستمی،. تفکر سيرندگ

از  آید،یبه دست م یدهپد یك  يتدر مورد كل يبیكه از تفکر ترك یاما شناخت يستندن یکدیگرناقض  يبیو ترك يلیتحل

 يناز روابط ب یناش يچيدگيهایپ يلبه دل يستمیپردازان حوزه تفکر س یهاست.  نظر یافتنیدستنا يلیتفکر تحل یقطر

تحت   یرانو نه در خالء و مد  یردپذ  یصورت م  یتعامل  یدر فضا یریتمد  یرادارند؛ ز  يدتاك  يبیتفکر ترك  يتاجزا بر اهم

با مطرح شدن  يب،ترت ین. به ادگذارن یاثر م يرهامتغ ینمتقابالً بر ا قرار دارند و يطیو مح یسازمان يرهایمتغ يرتأث

 .روبرو شد یبزرگ یبا دگرگون هایدهنگاه به پد يستمی،ضرورت تفکر س

 

 اجزای سیستم 1-2

به  يستمس یكاز عناصر خودشان  ياریهستند. البته بس يستمدهنده س يلتشک یهمان اجزا يستمعناصر س 

 یك یمحتوا يمكه نتوان یبه حساب آورد. هنگام «يستمها را »خرده سآن توانیصورت م ینكه در ا آیندیحساب م

كه ممکن است ماده، ، هایورودشامل  يستم. عناصر سناميمیم ياهس یآن را جعبه يمكن ییرا شناسا يستمخرده س

 (. 1381 رئوفی،و در انواع زنجيره ای، تصادفی و بازخورد مطرح شود ) اطالعات باشد ایانسان، محصول، خدمت  ،یانرژ

 شودها افزوده میگيرد و بر ارزش و سودمندی آنجریان عمليات یك سيستم كه بر روی درونداد صورت می، فرایند

)برتاالنفی،   گذاردمیبه اشتراک  های مجاور  محيط خود یا سيستمبا  یك سيستم  ، آنچه كه    هایخروج.  (1384،  رضائيان)

خصوص عملکرد خود در تعامل با در اطالعات الزم بازخورد ی حلقهبا استفاده از هر سيستم بازخورد، ی حلقه .(1381

باشند های یا به صورت افزاینده یا به صورت كاهنده میاوری می كند. حلقهجمعدیگر یا در تعامل با محيط  های  سيستم

كاهنده های بازخورد ه منجر به ارایه پيشنهاداتی در راستای بهبود سازمان می شود و حلقهدهای بازخورد فزاینحلقه

است كه  یندیبازخور فرآ یگر،به عبارت د (. 1361، سادو سکیشود )ها میانحرافات احتمالی سيستممنجر به اصالح 

 یرا خود كنترل م  يستمس  يب،ترت  ینشود و به ا  یاز ستاده ها به عنوان اطالعات به درونداد بازخورانده م  یدر آن بخش

 دنیرپذیم  يرتاث  يطیاز عوامل محها  يستمسيط،  مح  .ثابت را بر عهده دارد  یحفظ دما  يفهكه وظ  ستاتسازد؛ مانند ترمو

 ی،اجتماع  یدئولوژیکی،ا  ی،فرهنگ  يعی،)مانند عوامل طب  يطیمحو عوامل    يستمس  یگر،د. به عبارت دنگذاری و بر آن اثر م

 ارندقرار د يستمشوند كه در خارج از سیم یو...( بر هم كنش و واكنش متقابل دارند و شامل عوامل یاقتصاد ياسی،س



 

4 

 

چرچمن،   یف. طبق تعريستآن ن  یظاهر  یمرزها  يط،با مح  يستممرز س  یراباشند؛ زینم  ییقابل شناسا  يزن  یو به سادگ

 يستمس يطمح ین. بنابراييرندتغ يرقابلمؤثر و غ يستمكه در رابطه خود با س شودیرا شامل م ياییعوامل و اش يط،مح

 (.1381د،  عالقه بن)  یرندپذ يرتاث  يستماز س  یاموثر باشند و    سيستمتوانند در وضع    یاست كه م  يرهاییمتغ  يهشامل كل

 انواع نظريه های سیستمی 2-2

ی مختلف وجود دارند كه مبانی تفکر ( در حوزه تفکر سيستمی، چند نوع اندیشه1369بر مبنای چرچمن )

های سازمانی آن دهند. نظریه طرفداران كارایی، برمبنای این نظریه، بهترین شيوه بررسی سامانهسيستمی را نشان می

های سازمانی واملی كه موجب عدم كارایی سيستماست كه ابتدا فضای مسئله خيز و ابعاد ن آن شناخته شده و سپس ع

برمبنای این نظریه، برای بررسی و توصيف ، نظریه طرفداران كاربرد دانش (.1373)اسکات،نماید می شود را حذف می

كند. اصوال استفاده از دانش ریاضيات كار یك روش علمی و اصولی وجود دارد كه الگو و چينش سيستم را بازنمایی می

ها می توان اقتصاد و علم باشد از دیگر دانشای از كاربرد این نوع اندیشه میها نمونههای ریاضی سيستميه مدلدر ته

ها برمبنای این نظریه، سيستم ،نظریه توجه به عواطف و احساسات رفتار از قبيل روانشناسی و جامعه شناسی نام برد.

ای است كه در وهله اول به ارزش ی سيستمی، آن نظریهلی ترین نظریهها در نظر گرفتنه می شوند. اصوبه مثابه انسان

عالوه بر آن نظریه ی  .(1376، هيچينز) های انسانی یعنی آزادی ،حرمت،شان ومقام انسان توجه بيشتری مبذول دارد

ن نظریه، تهيه برمبنای ای ،نظریه مخالفين طرح .سيستمها باید از تحميل هر نوع طرح وهر نوع مداخله خودداری كند

طراح از آن سيستم باشد و با پردازش مدلهای ریاضی  یطرح شخصی، نادرست است و طراحی باید بر اساس تجربه

دهند های مختلفی تشکيل میپردازان مخالفان طرح را دستهها به وجود آورد. نظریهگونه تغييری در سيستمنباید هيچ

 ا نشان مدیریت واقعی در سازمان تجربه و زیركی مدیر است.)گلشنی فومنی،ولی اكثریت با كسانی است كه معتقدند تنه

1382) 

 هابندی سیستمطبقه 3-2

های مختلفی از سيستم ها وجود دارد بندیبا بررسی انجام شده در ادبيات این نتيجه به دست آمده است كه طبقه

بندی بر پایه پيچيدگی های سيستمی می باشد سيمها در ادامه بيان می شود. اولين تق بندیكه چند نمونه از این دسته

سطح چرخشی ، 1سيستمهای استاتيك یا چارچوبهاشود؛ بندی میصورت تقسيمبه اینینگ بولدكه در ادامه از نظر 

سطح  ،3های سایبرنتيك، خود تنظيمسطح سيستم، گردش منظومه شمسی، یا سيستم های متحرک ساده 2وارساعت

سطح ، ، آگاهی نسبت به خود 5سطح حيوان، سطح گياهان .تقسيم كاربين یاخته ها، هاحيات، یاخته 4زسيستمهای با

 (.4138رزقی،  مافوق اجتماعات انسانی)تدبيری و،  8هاناشناخته  سيستمهای  ،7سيستمهای اجتماعی  ،  6موجودات انسانی

شوند. به عنوان مثال یم يمتقس یقطع يرو غ یقطع یها يستمها به دو دسته س يستمس یگرد یبند يمدر تقس

ها به دو يستمس یگرد بندیيم(. در تقس1384)تدبيری ورزقی، يرندگ یقرار م یقطع هایيستمها در دسته س يوتركامپ
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 يردگ یصورت م یدسته بند ینا يطتعامل با مح پایهشوند كه بر یم یباز و بسته، دسته بند یسيستمها یدسته

 .(1383نژاد پاریزی،)ایران

هدف و روش  ياراز دو مع یطبقه بند یندر ا. (1373 ،اسکات) باشد یم یرفتار یطبقه بند یگر،د یبند يمتقس

حفظ  سيستم گردد. یم یفتعر يستمهااساس، چهار نوع مشهور از س ینگردد. بر ا یبه هدف، استفاده م يدنرس

تواند هدف و  ینم يستمس كهییباشد از آنجا یم يستمس یجار يتهدف حفظ وضع هايستمنوع از س یندر ا 1يتوضع

 یعکس العمل نشان م ييراتفقط در برابر تغ يستمس یندهد. ا ييرتغ يتانجام فعال ينبه هدف را در ح يدنروش رس

ن را در مقدار ساختما یكه بطور خودكار دما يریدساختمان را در نظر بگ یك  یحرارت يستمدهد. به عنوان مثال، س

. (1370، فون برتالنفی) اشاره دارد یقطب نماست كه همواره به جهت مشخص یگردارد. مثال د ینگه م یمشخص

 ینا یگر،كنند. به عبارت د یچون خودشان رفتارشان را انتخاب نم يستندن یادگيریحافظ حالت قادر به  يستمهایس

كند اما روش  یاست كه هدف را خودش انتخاب نم يستمیس، 2جوهدف سيستم .یابند یها با تجربه بهبود نم يستمس

به حالت مشخص است و قادر به انتخاب رفتار  يدنرس يستمس ین. هدف ایدنما یبه هدف را خود انتخاب م يدنرس

دهند. به عنوان مثال،   یشرا افزا  ودخ  ییكارا  توانند در طول زمان  یاگر حافظه داشته باشند، م  يستمهانوع س  یناست. ا

مختلف داشته باشد  یكه بتواند رفتارها ی.  وجود(1394، بهرنگی) هستند يلقب ینبا راننده خودكار از ا يستمهایس

 هدف جو است. يستمیس  ید،را حاصل نما يجهنت یك گوناگون فقط  یها يط(، اما در محیندمختلف را برگز ی)راهها

. انسانها یدنما یبه هدف را خودش انتخاب م يدنهم هدف و هم روش رس يستم،نوع س ینا، 3هدفمند يستمس

 يينتع يرونموجود هدفمند، هرگز تماما از ب یك. رفتار (1369، وست) هستند يستمنوع س ینا یمثال برا ینمشهورتر

ثابت  یطتحت شرا یهدفمند حت ستميخود موجود است. س يماز انتخاب و تصم یاز آن ناش یشود و حداقل بخش ینم

آرمان را دنبال  یك هدف،  یاست كه به جا يستمیس، 4مندآرمان يستمس دهد. ييرتواند هدفش را تغ یم يزن يطیمح

 كند. یم

 های اطالعاتیسامانه  -3

 یسازرهيپردازش، ذخ  ،یگردآور  یهستند كه برا  یو رسم  یاجتماع  ی،فن  ،یسازمان  یهانظامسامانه های اطالعاتی،  

 یاطالعات یهاسامانه ی،اجتماعیفن یهاستميس دگاهیاز د .(2018)پيکولی و پيگنی،  اندشده یاطالعات طراح عیو توز

 ليدل نیا به(. 1999ی )اوهارا و همکاران، ها( و فناورنقش ایافراد، ساختار ) فه،ياست: وظشده لياز چهار جزء تشک

 توانیم، بزرگترسامانه  كیافزار بلکه به عنوان افزار و سختداده، نرم گاهیپا ك ینه تنها به عنوان  یاطالعاتهای سامانه

حال،  نیا باد. شونیانجام داد، مطرح م یرا به راحت یارتباط هایسامانه ريو تفس یو دستگاه یتمام امور دست تیریمد

ارتباط  قیطور مثال از طرافراد )به نيب یارتباط علم یه باعث برقرارك یالهيتر به هر وس عيوس یاصطالح در معنا نیا

اوقات تنها  یگاه ني. همچنشودیاطالق م شود،یساده( م ینور یتصادف یهاستميپانچ كارت و س یهاستميس ،یكالم

 یوتريكامپ ستميس ك یاشاره به  یبرا ای یوتريداده كامپ گاهیپا ك ی یاجرا یبرا ادهافزار مورد استف اشاره به نرم یبرا

افزار و متشکل از سخت یهاشبکه یو واقع قيدق  ،یمطالعه علم یبرا ،یاطالعات هایسامانه. مجموعه گرددیاستفاده م

 
1 State-Maintaining System  
2 Goal-Seeking System 
3 Purposeful System 
4 Ideal-Seeking System 
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مورد استفاده  كنندیها استفاده مآن ازاطالعات  عیو توز جادیا ندیفرا ،یآورجمع یها براافزار، كه مردم و سازماننرم

تر كاهش مدت عيوس  یو در معنا  یريگميو تصم  تیریمد  ات،ياز عمل  تیحما  یارتباط  یسامانه. هدف هر  رنديگیقرار م

از  تیكه مردم در حما یتکنولوژ ایسازمان،  ك یكه  یاطالعات و ارتباطات یبه فناور توانیكه م باشد؛یاستفاده م

وجود دارد كه هر  یادیز یاغلب مسائل و فرصتها اشاره كرد. ،(1382، پاریزی) دهندیكسب و كار انجام م یندهایفرا

 ازيناین موارد اشاره نمود. به  توانیكه از آن جمله م رد،يقرار گ دیجد یاطالعات سامانه ك ی جادیمنشاء ا تواندیم ك ی

به  ازين، نهیكنترل هز ای شتريب ییبه صرفه جو ازين، ها(داده ایكنترل اطالعات ) ليبه تسه ازين، به بهبود عملکردها

شركاء،  ان،یبه بهبود خدمات ارائه شده به مشتر ازين، نهايماش ایافراد  ییبه بهبود كارا ازين، اطالعات تيكنترل و امن

فعاليتهای فراوان و های اطالعاتی با رویکرد سيستمی بایستی برای انجام صحيح طراحی سامانه .آنها ریكاركنان و نظا

های سازی فعاليتوكاری برای نظارت و یکپارچه. تعدد و تنوع فعاليتها نياز به ساز(1384،  تدبيری)  متنوعی را انجام داد

هایی كه ظاهراً با هم متفاوتند اما با قرار گرفتن در نماید، بدین ترتيب فعاليتنظارتی و مدیریتی را كاماًل محسوس می

توان بر مبنای تفکر سيستمی كامالً مرتبط با هم خواهند شد و اثرات متقابل آنها با یکدیگر را میچارچوب طراحی 

مطالعه نموده و مسائل آنها را حل و فصل نمود. بنابراین تفکر سيستمی كه انجام این عمليات را به عهده گيرد بایستی 

 اشد.های آن از یکپارچگی كامل برخوردار ببا وجود تنوع زیر سيستم

 های اطالعاتیانواع سامانه   1-3

های سامانهسطح هرم، ترین پایين در قالب یك هرم اطالعاتی در نظر گرفته شود.های اطالعاتی نواع سيستمااگر 

قرار  3گيریهای پشتيبان تصميمسامانه، 2تاطالعاتی مدیری هایسامانهترتيب  های باالتر به، الیه1هامدیریت تراكنش

 قابل مشاهده می باشد.  1كه در شکل  دارد قرار 4اجرایی های مدیریتسامانه نيز هرم باالیی یدارند و در الیه

 
1 Transaction Processing Systems 
2 Management Information Systems 
3 Decision Support Systems 
4 Executive Information Systems 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C
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برخی از انواع  ، امروزه با این حال .(2018)پيکولی و پيگنی،  استمتداول بوده 1980دی از سال بنتقسيم این

 های اطالعاتی جانماییها را در مدل كالسيك سيستمان آنتواند كه نمیمتداول شدهامروزه های اطالعاتی سيستم

ها وقایعی هستند كه در اثر انجام تراكنش  ،هاا؛  در این نوع از سيستمسيستم پردازش تراكنشههایی مانند؛  سامانه  .نمود

فروشد، پذیرند. مثال وقتی سازمان كاالیی به مشتری بصورت غيرنقدی میهای یك سازمان صورت میعمليات و فعاليت

آوری و های مربوط به مشتری، انبار، محصولی كه باید به مشتری تحویل شود، فروشنده و نظایر آن باید جمعداده

رسی اعتبار مشتری، صدور صورتحساب، پردازش شود. از طرفی این مسئله باعث ایجاد تراكنشهای دیگری از قبيل بر

جمع آوری و پردازش این تراكنشها را برعهده دارد وظيفه    هاسيستمن نوع از  ایشود.  تغيير در موجودیها و نظایر آن می

، های اطالعات مدیریتسامانه  گيرد.شود كه برای مدیریت سازمان مورد استفاده قرار میو در نتيجه اطالعاتی توليد می

اطالعاتی های  بستهدر قالب  را  شود  های پردازش تراكنشها پردازش میهایی كه توسط سامانهدادههایی هستند كه  هسامان

. اطالعاتی را (1377،دفت) نمایدشان كمك كارهایگيرد تا این مدیران را در انجام در اختيار مدیران سازمان قرار می

ی پشتيبان هاسامانه   گيرد.سطوح مدیریتی قرار می  تمامد مورد استفاده  نمایایجاد می  ،های اطالعات مدیریتسامانهكه  

های اطالعات مدیریت باشد یعنی مدیران را گردد كه مکمل سامانهای طراحی میها به گونهاین سامانه 1تصميم گيری

پایگاه خاص، برای تهيه گيری و ها از الگوهای تصميمهای استراتژیك و مهم یاری نماید. این سامانهدر تصميم گيری

یزی با توجه به اینکه مدیریت سطوح باال، اطالعاتی برای برنامه  2اطالعاتی اجرایی  یهاسامانه نماید.اطالعات استفاده می

شود كه مدیریت سازمان بتواند با سرعت و به ها طوری طراحی میو كنترل كلی سازمان نياز دارد، این سامانه  راهبردی

  سادگی اطالعات مورد نياز را بدست آورد.

 
1 Decision Support Systems 
2 Executive Information Systems 

Executive Information Systems

Decision Support Systems

Management Information Systems

Transaction Processing Systems

 یاطالعات یهاانواع سامانه 1شکل 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
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 های اطالعاتی رويکرد سیستمی در طراحی سامانه -4

ه یك بين چرخه عمر سيستم های اطالعاتی در قالب رویکرد سيتمی منجر به استفاده تناظر یك بطراحی سامانه

؛ سئواالت پاسخ دهداین شود. در رویکرد سيستمی طراح در تالش است تا به های اطالعاتی میو چرخه عمرسامانه

 اقدامات هر كدام از مراحل چرخه حيات سيستم كدام است؟ های اطالعاتی چيست؟مراحل فرعی تجزیه زیر سامانه

ی حيات سيستم ابزارهای هر كدام از مراحل چرخه  حيات سيستم كدام است؟ی  خروجی های هر كدام از مراحل چرخه

محدوده و پيکربندی طراحی  ؟ی عمر سيستم كدام استمدیریت زمان در انجام هر كدام از مراحل چرخه كدام است؟

 ؟سامانه اطالعاتی چگونه است و افراد درگير در هر كدام از مراحل چرخه عمر پروژه كدام اند

 های اطالعاتیای در طراحی سامانههروش   1 -4

های سيستمی مورد استفاده در طراحی سامانه های اطالعاتی به شيوه ای خواهد بود كه برای توسعه بخشی روش

ای منسجم از روشها عبارت است از مجموعه  گيرد. در رویکرد سيستمی روشیا تمام یك سيستم مورد استفاده قرار می

، دفت) اند كه به اصل به كارگيری این روشها نيز اشاره دارنداز اصول پایه و قواعدی بنا شدهای كه بر مبنای مجموعه

های اطالعاتی به كمك انداز سازمان به طراحی سامانهها در سازمان با در نظر داشتن چارچوب چشم. انواع روش(1377

كند. در رویکرد سيستمی طراحی كمك می 1هاسامانهابزارها و استانداردهای خاص در مراحل مختلف چرخه توسعه 

ای از روشها، فنون مراحل چرخه عمر طراحی و مجموعه،    2ی الگوی مفهومیها بر پایههای اطالعاتی اصوال روشسامانه

تفاوتهایی ، با یکدیگر نمودار گردش داده، 4وازگان داده ،3نمودار ارتباطات بازیگران و ابزارهایی مانند ابزارهایی مانند

. البته توجه به شرایط سازمان مورد مطالعه، گستردگی، بزرگی و پيچيدگی تبادالت اطالعاتی (1376، رابينز) دارند

اش با  رویکرد ها تاثيرات مضاعفی دارد. روشی كه اندكی فاصلهدرون سازمانی و نگرش مدیران سازمان نيز بر این تفاوت

های جداگانه از هم های اطالعاتی به صورت مقولهبه سامانه . در این روشسنتی است سيستمی زیاد می باشد روش

ها را در قالب برنامه های كامپيوتری تنزل می دهد كه مستقل از هم می دیده می شود به عنوان مثال صرفا این سامانه

د معنا ندارد به خصوص های جداگانه از هم ارایه می دهند. مدلسازی در این روش زیاها و خروجیباشند و ورودی

ریزی و ریزی منابع اطالعاتی، برنامههای برنامهاساسا مقوله سازی سيستمی اصال معنا پيدا نمی كند. در این روشمدل

ها و فرآیند تبدیل سيستمی واضح نيست این متدلوژی اندكی برای ها و ورودیمدیریت استراتژیك معنا ندارد. خروجی

های جامع باشد و سامانههای زیاد قابل انجام میبا خطاها و دوباره كاری 5های كاربردی تنهانامهاندازی برطراحی و راه

توان نام برد، افزاری میدیگری كه برای توسعه سامانه های نرم  اساسا قابل انجام نمی باشد. روش  اطالعاتی در این روش

كه شود. از آنجاییوان یکی از منابع سازمانی نگریسته میبه اطالعات به عن نگر می باشد در این روشسازمان روش

سازمان تالش  ها در رفتار با منابع خود با یك رویکرد راهبردی نگاه می كنند؛ به همين خاطر در این روشسازمان

رویکرد هایی كه در این مقاله مطرح می شوند به كند تا یك راهبرد اطالعاتی طراحی نماید. از این پس دیگر روشمی

های اطالعاتی با رویکرد های طراحی سامانهتر می باشند. یکی از روشهای اطالعاتی نزدیك سيستمی طراحی سامانه

 
1 System Development Life Cycle 
2 Approach 
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ی اطالعاتی به صورت طراحی باال به پایين می پردازد. به سامانه می باشد در این روش 1ساختاریافته سيستمی، روش

. همچنين سادگی این روش و انطباق آن (1361، سادو سکی) ته می شودبر استراتژی سازمان نيز پرداخ در این روش

بر مفاهيم ملموس از مزایای این روش می باشد اما در مقابل طوالنی بودن این روش از نقاط ضعف مهمی می باشد. 

باشد در این رویکرد به می 2گراشی باشد، روشهای اطالعاتی میدیگری كه رویکرد سيستمی طراحی سامانه روش

های اطالعاتی به عنوان اشيایی كه خود دارای ها و فرآیندها از منظر سنتی نگاه نشده است بلکه به اجزای سامانهداده

های اطالعاتی با های طراحی سامانهباشند، نگریسته است. از دیگر روشاطالعات، روابط و زایش پذیری مدلسازی می

پردازد كه با توليد های اطالعاتی میباشد كه در آن به تکامل تدریجی سامانهمی 3سازینمونه وشرویکرد سيستمی، ر

شود. از مزایای ی اطالعاتی در طول زماتن این نمونه كامل شده و به نمونه نهایی تبدیل میسریع نمونه اوليه از سامانه

كاری زیاد می باشد كه باشد و كه از معایب آن دوباره تی میی اطالعای اوليه از سامانهسرعت در ارایه نسخه این روش

 دهد.سازی را نشان میروش نمونه  2شکل شود. به مرور زمان منجر به اصالح سامانه می

 

 های اطالعاتی با رويکرد سیستمیچرخه عمر طراحی سامانه 2 -4

های اطالعاتی از منظر تفکر های اطالعاتی با رویکرد سيستمی به سامانهدر تمام مراحل چرخه عمر طراحی سامانه

باید شناختی از شود. در این حالت در ابتدا سيستمی نگریسته می شود و با رویکرد سيستمی به موضوع پرداخته می

ی كل واحد در نظر گرفته می شود بازیگران عمده سيستم یه صورتسپس های اطالعاتی موجود كسب شود. سامانه

 
1 Structured Systems Analysis and Design Method 
2 Object Oriented Method 
3 Prototyping 

 یسازروش نمونهمراحل  2شکل 
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شوند. پس از این بازیگران شناسایی و ترسيم میو اجزا و روابط بين آن شناسایی می شوند سيستم و اجزای كالن 

، راث)  شان نوبت به شناسایی بازیگران خرد و روابط بين اجزای آنها مطرح می شودشناسایی بازیگران كالن و روابط بين

ی طراحی سامانه بندی پروژهی اطالعاتی و محدوده و پيکرهبررسی اوليه سامانه. با انجام این موارد راه برای (1384

در این حالت شود و در ادامه با انجام مطالعات مربوط به امکان سنجی برنامه زمانبندی پروژه صورت می گيرد.  شروع می

ان خرد و كالن باید در قالب یك كل واحد دوباره با هم تركيب شده و به از منظر تفکر سيستمی تمام این اجزا و بازیگر

 دهد.را نشان می يستمیس یکردبا رو یاطالعات یهاسامانه یچرخه عمر طراح 3شکل صورت یکپارچه درآیند. 

 

 یستمیس کرديبا رو یاطالعات یهاسامانه  یچرخه عمر طراح 3شکل 

گيرد و الگوهای ارتباطی بين مرحله مستند سازی آنها در قالب ابزارهای موجود وطراحی فرمها صورت میدر ادامه، 

ها طراحی می شود تا تعامل و تبادل داده ها و اطالعات را مشخص نماید. در ادامه اطالعات و داده های زیرسامانه

ی گيرد. در این مرحله از چرخه عمر طراحی سامانهمی اوری شده در گام شناخت مورد تجزیه و تحليل قرارجمع

افزارهای موجود در سازمان از منظر سيستمی در قالب یك كل واحد مورد بررسی قرار اطالعاتی با رویکرد سيستمی نرم

ر این شود. همچنين دسازی آنها با هم بررسی میافزارها با یکدیگر و نحوه همگامگيرد و نحوه ارتباطات این نرممی

شود در اخر هم مشکالت سيستمی ی اطالعاتی با رویکرد سيستمی آماده و ارایه میمرحله مدلسازی از كل سامانه

Systems Thinking 
Approach

Information & 
Requirement 

Analysis

High Level 
Design

Detailed Design

Implementation

Unit (Entity) 
Testing & 

Debug

Integration 
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شود های مورد نياز جهت برطرف نمودن این مشکالت تعيين میحلی اطالعاتی شناسایی و راهموجود در سامانه

شود. های مورد نظر در سامانه كالن مشخص میزیرسامانه  های سامانه اطالعاتی به تفکيك ها و خروجیهمچنين ورودی

افزار و ارایه می شود. در كنار تجزیه و تحليل این اطالعات نرم 1هادر گزارش این مرحله نتایج تحليل نيازمندی

د افزاری مشخص می شوی نرمگيرد و نيازهای بخشهای مختلف سامانهافزارهای موجود نيز مورد بررسی قرار میسخت

كند. در انتخاب شده، كمك بسياری می  افزاری رویکرد سيستمی بسته به نوع روشهای سامانه نرمدر بررسی نيازمندی

ی در برگيرندهحاصل از این مرحله از چرخه عمر  شود. گزارش  انتهای این مرحله گزارشات شناختی الزم تهيه و ارایه می

های استفاده شده در طراحی آوری اطالعات و روشی جمعاتی نحوهی اطالعموارد مختلفی از جمله معرفی سامانه

ها، فرآیندها های، خروجیدیکشنری دادها )ورودی 2نمودارهای گردش داده خاص، سامانه و دليل استفاده از این روش

ی ارتباط بين های اطالعاتی مورد نياز در این سامانه و ساختار جداول و نحوهسازی اطالعات(، انواع بانك و ذخيره

، شماها، نماها، 4های تعامل بانکهای اطالعاتی با یکدیگر، موتورهای مدیریت پایگاه داده، نحوه3هاجداول، منابع داده

نگاه سيستمی به موضوع بررسی افزارهای مورد استفاده در طراحی هر كدام از این مراحل، می باشد. افزونگی، نرم

های سامانه می شود و تعارض و ناهمگونی نيازمندیها پارچگی شناسایی نيازمندیهای سيستم منجر به یکنيازمندی

، راهبران 5های سطوح مختلف بازیگران سيستمی از جمله كاربران نهاییشود. پس از شناسایی نيارمندیبرطرف می

در این قسمت از چرخه  باشد.ی اطالعاتی پيشنهادی میسامانه، سطوح مختلف مدیریتی سازمان، نوبت به ارایه سامانه

نمودراهای ارتباطات عمر گزارش طراحی سامانه پيشنهادی آماده می شود كه در برگيرنده نمودارهای گردش داده، 

ی اطالعاتی در اختيار برنامه نویسان قرار افزار این سامانهو سایر مستندات مورد نياز جهت توليد نرم هاموجودیت

های مختلف از جمله مهمترین آنها آزمایش جعبه سياه، كدنویسی سامانه مورد آزمایشگيرد. در این مرحله پس از می

ی اطالعاتی به سطحی از ثبات رسيده های متوالی سامانهگيرد. پس از رفت و برگشتسفيد و آزمایش دود قرار می  جعبه

 شود.  شود. پس از آن نوبت به ارایه خدمات پشتيبانی میو در سازمان نصب می

 گیری و پیشنهاداتتیجهن -5

ها با رویکرد سيستمی  منجر به توليد یکپارچه محصوالت اطالعاتی در سازمان های اطالعاتی سازمانطراحی سامانه

دهند. در این رویکرد سازمان به عنوان یك كل شود كه به صورت یکپارچه كاركردهای اصلی سازمان را پوشش میمی

ر با فرآیندهای متناسب از كاركردهای اصلی تهای سامانه كالنشود و هر كدام از زیرسامانهواحد در نظر گرفته می

های اطالعاتی منجر به سهولت طراحی، باشند. به كارگيری رویکرد سيستمی در طراحی سامانهسازمان در تناظر می

 
1 Requirements Analysis 
2 Data Flow Diagram 
3 Data Source 
4 Database Management Systems 
5  End Users 
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توليد، استقرار و آزمایش سامانه شده و سرعت انجام هر كدام از این فرآیندها را افزایش داده و به نسبت همان مقدار 

شود. با توجه به آنچه كه از رویکرد سيستمی طراحی ی عمر منجر میهای مختلف چرخهش هزینه های بخشبه كاه

های طراحی سعی شود شود در انتخاب روشها در این مقاله بيان شده است پيشنهاد میهای اطالاتی در سازمانسامانه

ای با رویکرد سيستمی پيش رفت. همچنين پيشنهاد های سنتی تا حد امکان دوری گزیده و به سمت متدلوژیهاز طراحی

های اطالعاتی آغاز شود تا در هر كدام از مراحل چرخه های مختلف فرآیند طراحی سامانهشود كه با تركيب متدلوژیمی

 افزایی صورت پذیرد. ها همعمر طراحی معایب همدیگر را پوشش داده و در مزیت

 منابع 
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Abstract 
System thinking has developed into an interdisciplinary science, in contrast to some of the 

intellectual movements that have emerged in a given discipline and within a certain domain. 

System thinking has had a greater impact on organizational integrated attitude. System 

thinking is more of a combinatorial approach to phenomena than it is to an analytical view 

of phenomena, so it has become a place for the confluence of different sciences in the field 

of system management. Because of this combinatorial approach, it has had many 

applications in designing information systems and software organizations. Due to the ever-

growing growth of system thinking and the increasing use of system sciences in diverse 

fields, information systems development methods have grown increasingly popular. 

Nowadays, due to the complexity and complexity of the systems today, one cannot hope 

without the proper method to analyze, design and implement large, complex and efficient 

systems. The life cycle of information systems design and implementation is a process in 

which designers, project managers, developers, coders, different levels of managers and 

experts of an organization develop and produce information systems together. This paper 

attempts to provide an overview of the types of information systems design with a 

systematic approach. The results of this review are that structured, object-oriented and 

prototyping design methods are most closely related to the systematic approach to 

information systems design. 
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