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 چکيده

 در تمیسيس علوم كاربرد افزایش و سيستمی تفکر پيش از بيش رشد دليل به

 روزافزونی صورت به اطالعاتی های سامانه توسعه های روش متنوع، های حوزه

 اطالعاتی، های سامانه سازی پياده و طراحی عمر چرخه. است داشته رشد

 نویسان، كد دهندگان، توسعه ها، پروژه مدیران طراحان، آن در كه است فرآیندی

 های سامانه هم كنار در سازمان یك كارشناسان و مدیران مختلف سطوح

 مروری تا شده آن بر تالش مقاله این در. ميکنند توليد و داده توسعه را اطالعاتی

 جنتای شود ارایه سيستمی تفکر رویکرد با اطالعاتی های سامانه طراحی انواع بر

 شی یافته، ساختار طراحی های روش كه است صورت این به مرور این از حاصل

 طراحی در سيستمی تفکر رویکرد به را نزدیکی بيشترین سازی نمونه و گرا

 .دارند اطالعاتی های سامانه

 چرخه اطالعاتی مدیریت، های سامانه سيستماتيك، تفکر :يديکل واژگان

 .اطالعات های مدیریت سامانه اطالعاتی، های سامانه عمر
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 مقدمه

 ینکردن باور طرز به را پذیریاش دسترس فناوری كه كاالیی. ناميد حاضر قرن كاالی اطالعات گذشته قرون خالف بر

 سامانه ینا بهينگی و یکپارچگی كنندهی تضمين سيستمی تفکر رویکرد با اطالعاتی سامانه های طراحی. است داده افزایش

 لمتقاب اثر با را یکدیگر رشد به رو چرخه یك در آن با مرتبط فناوری های و اطالعات اطالعاتی های سيستم. باشند می ها

بخش  در را اطالعات عظيم حجم كه سامانه هایی ميان این در ولی. شود می دیگری ارتقای سبب كدام هر و می دهند ارتقاء

 اطالعاتی سامانه یك قالب در می باشند هم از جدای افزاری سخت حتی یا نرم افزاری طور به بعضا كه سازمان مختلف های

امانه س این از موثر استفاده امکان و ميدهد جای فناورانه قالب های در را آنها و داده سامان سيستمی تفکر رویکرد با یکپارچه

 مختلف های بخش انسجام و فرآیند ها و داده ها پردازش سرعت افزایش بهره وری، افزایش در بسزا نقشی می آورد، پدید را ها

 کردروی با نظام دار و یکپارچه اطالعاتی سامانه های استقرار مهم، دستاورد این به رسيدن راه بهترین. ميسازد فراهم را سازمان

 گونه ینا بهينه طراحی در سزایی به نقش سيستمی تفکر رویکرد با اطالعاتی سامانه های طراحی. باشد می سيستمی طراحی

 امانه هایس اینگونه وجودی اصل به نسبت بدبينانه جوی سرمایه ها، اتالف بر عالوه سيستمی نگرش نداشتن. دارد سامانه ها از

 یافراد سمت از سامانه ها این توليد تقاضای آن، اهميت و اطالعاتی سامانه های ایجاد به توجه با حال. می آورد پدید اطالعاتی

 يشترب سازمانی، نارسائی های و مشکالت مسائل، حل جهت در یا و بوده مرتبط سازمان اصلی فرآیندهای به فعاليت هایشان كه

 معموالً و ميکنند فعاليت سامانه ها خدمات روش ها، و سامانه ها مانند واحدهایی در كه سازمان تحليلگران همچنين. باشد می

 سامانه های طراحی پروژه های كنندگان درخواست از نيز هستند، سازمان جاری سامانه های برای بهتر روش هایی دنبال به

 يستمیس تفکر رویکرد با اطالعاتی سامانه های توسعه درخواست منشا دیگر. می باشند سيستمی تفکر رویکرد با اطالعاتی

 موجود سامانه های كلی بهبود برای سازمان كه باشد می مدت ميان یا بلند برنامه های قالب در سازمانی های برنامه ریزی

 ناشی سازمان خيز مسئله فضای از اطالعاتی سامانه های توسعه جهت درخواست ها از نوع این باید باالتر الویت در. دارد خود

 سامانه های ثالم عنوان به باشد، داشته بيشتر مشتری جذب و پاسخگویی برای بهتری امکان بتواند سيستمی نگرش با تا شود

 می انجام را مشتریان سفارش به رسيدگی فرآیند بيشتری الویت با كه تراكنش پردازش آنالین سامانه های یا تراكنش پردازش

سازمان  در اطالعاتی های سامانه طراحی موضوع به سيستمی تفکر رویکرد بر مروری با تا شده این بر سعی مقاله این در. دهند

 ایهسامانه  طراحی موضوع سوم بخش و شود می پرداخته مدیریت در سيستمی تفکر موضوع مقاله دوم بخش در. پرداخت ها

 .گردد می ارایه پيشنهادات و گيری نتيجه انتها در و ميگيرد قرار بررسی مورد اطالعاتی

 

  مدیریت در سيستمی تفکر

 زرگب سيستم های. كنند می فعاليت مشترک هدف به رسيدن برای كه است پيوسته هم به اجزای از ای مجموعه سيستم

 از مسيست یك عنوان به سازمان هر منظر این از. شوند می تشکيل هم با مرتبط كوچکتر اجزای یا سيستم خرده تعدادی از

 خروجی وعن از محصوالتی به را سازمانی ورودی های پيوسته فرآیند یك در فعاليت ضمن و شده تشکيل سيستم خرده تعدادی

 برای نرژیا تبادل واسطه به سازمان پيرامونی محيط با تعامل انجام بنابراین. نماید می تبدیل محيط با تعاملی آیند فر یك در

 هم و ورودی منابع تامين در سازمان پيرامونی محيط ماهيت موضوع این عمدهی دليل دارد؛ مهمی نقش سازمان بقا ادامه ی

 دميکن كمك سيستم فرآیند در بازنگری و عمليات اصالح به بازخورد، ارائه ضمن و است سازمان خروجی بازداده های مصرف

 در مانساز بقای و تداوم سازمان، بازداده های از استفاده به نسبت تمایل كاهش. شود می نتایج بهبود به منجر موضوع این كه

 دریافت كه باز، سيستم یك مثابه به سازمان سيستمی نگرش مبنای بر ترتيب، این به. مينماید تهدید را كار و كسب عرصه

 بمکات پردازان نظریه. دارد سازمان بقای در كنندهای تعيين نقش سازمان پيرامونی محيط یا درونی سازوكارهای از بازخورد

 این می نمودند؛ تشریح را سازمان كل سازمان اجزای جبری جمع گرفتن نظر در با سازمان، مطالعه هنگام مدیریت، مختلف

 سازمان اجزای جبری جمع از را سازمان كليت سيستمی نظریه پردازان نظریه پردازان، این مقابل نقطه ی در حاليست در

 نآ مختلف اجزای ویژگی های كه می گيرند نظر در واحدی كل صورت به را آن سازمان، مطالعه هنگام و می دانستند متفاوت

 می بازی انسام تحليل در بسزایی نقش اجزا تك تك كنار در سازمان اجزای بين روابط عبارتی به. شود می تلفيق یکدیگر با
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 از تمیسيس نظریه پردازان كه حالی در می دادند قرار بررسی مورد تجزیه ای تفکر با را پدیده ها قبلی مکاتب در واقع در. كند

 هر. ميباشد زمانسا داخل به خارج از اندیشيدن بر ناظر كه است تحليلی تفکر سيستمی، تفکر. گيرند می بهره تركيبی تفکر

 دست به پدیده كی كليت مورد در تركيبی تفکر از كه شناختی اما نيستند یکدیگر ناقض تركيبی و تحليلی تفکر از نوع دو

 روابط از اشین پيچيدگی های دليل به سيستمی تفکر حوزه پردازان نظریه. است دستنایافتنی تحليلی تفکر طریق از ميآید،

 تحت مدیران و خالء در نه و پذیرد می صورت تعاملی فضای در مدیریت زیرا دارند؛ تاكيد تركيبی تفکر اهميت بر اجزا بين

 رورتض شدن مطرح با ترتيب، این به. گذارند می اثر متغيرها این بر متقابالً و دارند قرار محيطی و سازمانی متغيرهای تأثير

 .شد روبرو بزرگی دگرگونی با پدیدهها به نگاه سيستمی، تفکر

 

 سيستم اجزاي

می  اببه حس سيستم یك خودشان عناصر از بسياری البته. هستند سيستم دهنده تشکيل اجزای همان سيستم عناصر

 را سيستم خرده یك محتوای نتوانيم كه هنگامی. آورد حساب به «سيستم خرده»را  آنها ميتوان صورت این در كه آیند

 ،محصول انسان، انرژی، ماده، است ممکن كه ورودی ها، شامل سيستم عناصر. می ناميم سياه جعبه ی را آن كنيم شناسایی

 یك عمليات جریان فرایند،(. 1381 )رئوفی، شود مطرح بازخورد و تصادفی ای، زنجيره انواع در و باشد اطالعات یا خدمت

 كه آنچه ،خروجی ها. (1384 رضائيان،( ميشود افزوده آنها سودمندی و ارزش بر و ميگيرد صورت درونداد روی بر كه سيستم

 استفاده با سيستم هر بازخورد، حلقه ی(.1381)برتاالنفی، ميگذارد اشتراک به مجاور سيستم های یا خود محيط با سيستم یك

 می جمع اوری محيط با تعامل در یا دیگر سيستم های با تعامل در خود عملکرد خصوص در الزم اطالعات بازخورد حلقه ی از

 در پيشنهاداتی ارایه به منجر فزاینده بازخورد حلقه های می باشند كاهنده صورت به یا افزاینده صورت به یا حلقه های. كند

 ی،سک )سادو ميشود ها سيستم احتمالی انحرافات اصالح به منجر كاهنده بازخورد حلقههای و شود می سازمان بهبود راستای

 ودش می بازخورانده درونداد به اطالعات عنوان به ها ستاده از بخشی آن در كه است فرآیندی بازخور دیگر، عبارت به (. 1361

يستم س محيط،. دارد عهده بر را ثابت دمای حفظ وظيفه كه ترموستات مانند سازد؛ می كنترل خود را سيستم ترتيب، این به و

 عی،طبي عوامل )مانند محيطی عوامل و سيستم دیگر، عبارت به. ميگذارند اثر آن بر و می پذیرند تاثير محيطی عوامل از ها

 در هك ميشوند عواملی شامل و دارند متقابل واكنش و كنش هم بر (...و اقتصادی سياسی، اجتماعی، ایدئولوژیکی، فرهنگی،

. يستن آن ظاهری مرزهای محيط، با سيستم مرز زیرا نمی باشند؛ شناسایی قابل نيز سادگی به دارند و قرار سيستم از خارج

 نابراینب. تغييرند غيرقابل و مؤثر سيستم با خود رابطه در كه می شود شامل را اشيایی و عوامل چرچمن، محيط، تعریف طبق

 بند، )عالقه رندپذی تاثير سيستم از یا و باشند موثر سيستم وضع در توانند می كه است متغيرهایی كليه سيستم شامل محيط

1381.) 

 

 سيستمی هاي نظریه انواع

 تفکر مبانی كه دارند وجود مختلف اندیشه ی نوع چند سيستمی، تفکر حوزه در ( 1369 ) چرچمن مبنای بر

 آن نیسازما سامانه های بررسی شيوه بهترین نظریه، این برمبنای كارایی، طرفداران نظریه. ميدهند نشان را سيستمی

 می سازمانی هایسيستم  كارایی عدم موجب كه عواملی سپس و شده شناخته آن ن ابعاد و خيز مسئله فضای ابتدا كه است

 یك كار توصيف و بررسی برای نظریه، این برمبنای دانش، كاربرد طرفداران نظریه (. 1373 )اسکات، مينماید حذف را شود

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

 يلقب از رفتار علم و اقتصاد توان می دانش ها دیگر از می باشد اندیشه نوع این كاربرد از نمونه ای سيستم ها ریاضی های

 در انهاانس مثابه به سيستم ها نظریه، این برمبنای احساسات، و عواطف به توجه نظریه. برد نام شناسی جامعه و روانشناسی

 یعنی انسانی های ارزش به اول وهله در كه است نظریه ای آن سيستمی، نظریه ی ترین اصولی. شوند می گرفتنه نظر

 تحميل از باید سيستم ها ی نظریه آن بر عالوه (. 1376 )هيچينز، دارد مبذول بيشتری توجه انسان ومقام حرمت،شان،آزادی

 و است نادرست شخصی، طرح تهيه نظریه، این برمبنای طرح، مخالفين نظریه. كند خودداری مداخله نوع و هر طرح نوع هر
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 ستم هاسي در تغييری هيچگونه نباید ریاضی مدل های پردازش با و باشد سيستم آن از طراح تجربه ی اساس بر باید طراحی

 تقدندمع كه است كسانی با اكثریت ولی می دهند تشکيل مختلفی دسته های را طرح مخالفان نظریه پردازان. آورد وجود به

 (.1382فومنی، )گلشنی .است مدیر زیركی و تجربه سازمان در واقعی مدیریت نشان تنها

 

 سيستم ها طبقه بندي

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

 در كه اشدب می سيستمی های پيچيدگی پایه بر تقسيم بندی اولين. شود می بيان ادامه در دسته بندی ها این از نمونه چند

 یا ساعتوار چرخشی سطح ها، چارچوب یا استاتيك سيستمهای می شود؛ تقسيم بندی اینصورت به بولدینگ نظر از ادامه

 حيات، ازب سيستم های سطح تنظيم، خود سایبرنتيك، سيستم های سطح شمسی، منظومه گردش ساده، متحرک های سيستم

 ایسيستم ه انسانی، موجودات سطح خود، به نسبت آگاهی حيوان، سطح ها، یاخته كاربين تقسيم. گياهان سطح یاخته ها،

 (.1384 رزقی، و انسانی)تدبيری اجتماعات مافوق ،ناشناخته ها سيستم های اجتماعی،

 كامپيوتر المث عنوان به. می شوند تقسيم قطعی غير و قطعی های سيستم دسته دو به ها سيستم دیگر بندی تقسيم در

 دسته ی دو به سيستم ها دیگر تقسيم بندی در (.1384 ورزقی، )تدبيری گيرند می قرار قطعی سيستم های دسته در ها

 پاریزی، ادایراننژ) گيرد می بندیصورت دسته این محيط با تعامل پایه بر كه ميشوند بندی دسته بسته، و باز سيستم های

1383.) 

 رسيدن روش و هدف معيار دو از بندی طبقه این در (. 1373 )اسکات، باشد می رفتاری بندی طبقه دیگر، بندی تقسيم

 وعن این در وضعيت حفظ سيستم. گردد می تعریف سيستم ها از مشهور نوع چهار اساس، این بر. گردد می استفاده هدف، به

 در ار هدف به رسيدن روش و هدف تواند نمی سيستم آنجایی كه از باشد می سيستم جاری وضعيت حفظ هدف سيستم ها از

 حرارتی مسيست مثال، عنوان به. دهد می نشان العمل عکس تغييرات برابر در فقط سيستم این. دهد تغيير فعاليت انجام حين

 تنماس قطب دیگر مثال. دارد می نگه مشخصی مقدار در را ساختمان دمای خودكار بطور كه بگيرید نظر در را ساختمان یك

 چون نيستند یادگيری به قادر حالت حافظ سيستم های(.  1370 برتالنفی، )فون دارد اشاره مشخصی جهت به همواره كه

 سيستمی ،هدفجو سيستم. یابند نمی بهبود تجربه با ها سيستم این دیگر، عبارت به. كنند نمی انتخاب را رفتارشان خودشان

 به رسيدن سيستم این هدف. نماید می انتخاب خود را هدف به رسيدن روش اما كند نمی انتخاب خودش را هدف كه است

 اراییك زمان طول در توانند می باشند، داشته حافظه اگر سيستمها نوع این. است رفتار انتخاب به قادر و است مشخص حالت

 بتواند كه وجودی (. 1394 )بهرنگی، هستند قبيل این از خودكار راننده با سيستم های مثال، عنوان به. دهند افزایش را خود

 نماید، حاصل را نتيجه یك فقط گوناگون های محيط در اما برگزیند(. را مختلف راههای( باشد داشته مختلف رفتارهای

 می انتخاب خودش را هدف به رسيدن روش هم و هدف هم سيستم، نوع این ،هدفمند سيستم .است جو هدف سيستمی

 بيرون از تماما هرگز هدفمند، موجود یك رفتار (. 1369 )وست، هستند سيستم نوع این برای مثال مشهورترین انسان ها. نماید

ابت ث شرایط تحت حتی هدفمند سيستم. است موجود خود تصميم و انتخاب از ناشی آن از بخشی حداقل و شود نمی تعيين

 .ندك می دنبال را آرمان یك هدف، جای به كه است سيستمی ،آرمانمند سيستم. دهد تغيير را هدفش تواند می نيز محيطی

 

  اطالعاتی سامانه هاي

 و ذخيرهسازی پردازش، گردآوری، برای كه هستند رسمی و اجتماعی فنی، سازمانی، نظامهای اطالعاتی، های سامانه

 از اطالعاتی سامانه های فنی اجتماعی، سيستم های دیدگاه از (. 2018 پيگنی، و )پيکولی شدهاند طراحی اطالعات توزیع

 سامانه های دليل این به (.  1999 و همکاران، )اوهارا فناوری و نقشها( )یا ساختار افراد، وظيفه،: شده است تشکيل جزء چهار

 امور تمام مدیریت ميتوان بزرگتر، سامانه یك عنوان به بلکه سخت افزار و نرم افزار داده، پایگاه یك عنوان به تنها نه اطالعاتی

 معنای در اصطالح این حال، این با. ميشوند مطرح داد، انجام راحتی به را ارتباطی سامانه های تفسير و دستگاهی و دستی

 انچپ سيستم های كالمی، ارتباط طریق از مثال )بهطور افراد بين علمی ارتباط باعث برقراری كه وسيله ای هر به تر وسيع
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 مورد نرم افزار به اشاره برای تنها اوقات گاهی همچنين. ميشود اطالق ميشود، ساده(  نوری تصادفی سيستم های و كارت

سامانه  مجموعه. می گردد استفاده كامپيوتری سيستم یك به اشاره برای یا كامپيوتری داده پایگاه یك اجرای برای استفاده

 برای سازمان ها و مردم كه افزار،نرم  و سخت افزار از متشکل شبکه های واقعی و دقيق علمی، مطالعه برای اطالعاتی، های

 ارتباطی سامانه ی هر هدف. می گيرند قرار استفاده مورد می كنند استفاده آنها از اطالعات توزیع و ایجاد فرایند جمع آوری،

 طالعاتا فناوری به ميتوان كه می باشد؛ استفاده مدت كاهش وسيع تر معنای در و تصميم گيری و مدیریت عمليات، از حمایت

 اشاره (، 1382 )پاریزی، ميدهند انجام كار و كسب فرایندهای از حمایت در مردم كه تکنولوژی یا سازمان، یك كه ارتباطاتی و

 از هك گيرد، قرار جدید اطالعاتی سامانه یك ایجاد منشاء می تواند یك هر كه دارد وجود زیادی فرصتهای و مسائل اغلب. كرد

 رفهص به نياز دادهها(، )یا اطالعات كنترل تسهيل به نياز عملکردها، بهبود به نياز. نمود اشاره موارد این به ميتوان جمله آن

 خدمات هبودب به نياز ماشين ها، یا افراد كارایی بهبود به نياز اطالعات، امنيت و كنترل به نياز هزینه، كنترل یا بيشتر جویی

 یسيستم رویکرد با اطالعاتی سامانه های طراحی صحيح انجام برای. آنها نظایر و كاركنان شركاء، مشتریان، به شده ارائه

 و نظارت برای سازوكاری به نياز فعاليت ها تنوع و تعدد (. 1384 )تدبيری، داد انجام را متنوعی و فراوان فعاليت های بایستی

 متفاوتند مه با ظاهراً كه فعاليت هایی ترتيب بدین می نماید، محسوس كامالً را مدیریتی و نظارتی فعاليت های یکپارچه سازی

 کدیگری با آنها متقابل اثرات و شد خواهند هم با مرتبط كامالً سيستمی تفکر مبنای بر طراحی چارچوب در گرفتن قرار با اما

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

 .باشد برخوردار كامل یکپارچگی از آن سيستم های زیر تنوع وجود با

 

 اطالعاتی سامانه هاي انواع

 سامانه های هرم، سطح پایين ترین. شود گرفته نظر در اطالعاتی هرم یك قالب در اطالعاتی سيستم های انواع اگر

 و دارند رارق تصميم گيری پشتيبان سامانه های ،مدیریت اطالعاتی سامانه های ترتيب به باالتر الیه های ،تراكنشها مدیریت

از سال  یتقسيمبند نیا.باشد می مشاهده قابل شکل در كه دارد قرار اجرایی مدیریت سامانه های نيز هرم باالیی الیه ی در

امروزه متداول  یاطالعات یها سيستم از انواع یحال، امروزه برخ نیبا ا (. 2018 ،یو پيگن یپيکول)متداول بودهاست  1980

 شمانند؛ سيستم پردازش تراكن ییها . سامانهنمودیی جانما یاطالعات یها آنها را در مدل كالسيك سيستم توانيشدهاند كه نم

. رندمی پذی صورت سازمان یك فعاليت های و عمليات هستند كه در اثر انجام یعیها وقا ها، تراكنش نوع از سيستم نیها؛ در ا

 به یدبا كه محصولی انبار، مشتری، به مربوط داده های می فروشد، غيرنقدی بصورت مشتری به كاالیی سازمان وقتی مثال

 یگرید تراكنش های ایجاد باعث مسئله این طرفی از. شود پردازش و جمع آوری باید آن نظایر و فروشنده شود، تحویل مشتری

 جمع هوظيف سيستم ها از نوع این. ميشود آن نظایر و موجودی ها در تغيير صورتحساب، صدور مشتری، اعتبار بررسی قبيل از

 استفاده مورد سازمان مدیریت برای كه می شود توليد اطالعاتی نتيجه در و دارد برعهده را تراكنش ها این پردازش و آوری

 تراكنش ها پردازش سامانه های توسط كه داده هایی كه هستند سامانه هایی مدیریت، اطالعات سامانه های. ميگيرد قرار

 كارهایشان انجام در را مدیران این تا می گيرد قرار سازمان مدیران اختيار در اطالعاتی بسته های قالب در را ميشود پردازش

 مدیریتی سطوح تمام استفاده مورد می نماید ایجاد مدیریت، اطالعات سامانه های كه را اطالعاتی (. 1377 )دفت، نماید كمك

 عاتاطال سامانه های مکمل كه می گردد طراحی گونه ای به سامانه ها این گيری تصميم پشتيبان سامانه های. ميگيرد قرار

 و تصميم گيری الگوهای از سامانه ها این. نماید یاری مهم و استراتژیك گيری های تصميم در را مدیران یعنی باشد مدیریت

 اطالعاتی ،باال سطوح مدیریت اینکه به توجه با اجرایی اطالعاتی سامانه های. می نماید استفاده اطالعات تهيه برای خاص، پایگاه

 اب بتواند سازمان مدیریت كه ميشود طراحی طوری سامانه ها این دارد، نياز سازمان كلی كنترل و راهبردی برنامه یزی برای

 .آورد بدست را نياز مورد اطالعات سادگی به و سرعت
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 اطالعاتی هاي سامانه طراحی در سيستمی رویکرد

 رخهچ سيستمو عمر چرخه بين یك به یك تناظر استفاده به منجر سيتمی رویکرد قالب در اطالعاتی سامانه های طراحی

 زیهتج فرعی دهد؛مراحل پاسخ سئواالت این به تا است تالش در طراح سيستمی رویکرد در. ميشود اطالعاتی عمرسامانه های

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

 در زمان مدیریت است؟ كدام سيستم حيات چرخه ی مراحل از كدام هر ابزارهای است؟ كدام سيستم حيات چرخه ی مراحل

 افراد و است چگونه اطالعاتی سامانه طراحی پيکربندی و محدوده است؟ كدام سيستم عمر چرخه ی مراحل از كدام هر انجام

 اند؟ كدام پروژه عمر چرخه مراحل از كدام هر در درگير
 

 اطالعاتی هاي سامانه طراحی در هاي روش

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

 نایمب بر كه روش ها از منسجم مجموعه ای از است عبارت روش سيستمی رویکرد در. ميگيرد قرار استفاده مورد سيستم یك

 انواع (. 1377 )دفت، دارند اشاره نيز روش ها این كارگيری به اصل به كه شده اند بنا قواعدی و پایه اصول از مجموعه ای

 استانداردهای و ابزارها كمك به اطالعاتی سامانه های طراحی به سازمان چشم انداز چارچوب داشتن نظر در با سازمان در روشها

 اصوال اطالعاتی سامانه های طراحی سيستمی رویکرد در. می كند كمك سامانه ها توسعه چرخه مختلف مراحل در خاص

 مانند ابزارهایی مانند ابزارهایی و فنون ها،روش  از مجموعه ای و طراحی عمر چرخه مراحل ،مفهومی الگوی پایه ی بر روشها

 شرایط به توجه البته (. 1376 )رابينز، دارند تفاوت هایی یکدیگر با داده، گردش نمودار ،داده وازگان ،بازیگران ارتباطات نمودار

 این بر نيز سازمان مدیران نگرش و سازمانی درون اطالعاتی تبادالت پيچيدگی و بزرگی گستردگی، مطالعه، مورد سازمان

 روش این در. است سنتی روش باشد می زیاد سيستمی رویکرد با فاصله اش اندكی كه روشی. دارد مضاعفی تاثيرات تفاوت ها

 امهبرن قالب در را سامانه ها این صرفا مثال عنوان به شود می دیده هم از جداگانه مقوله های صورت به اطالعاتی سامانه های به

 مدلسازی. دهند می ارایه هم از جداگانه خروجی های و ورودی ها و باشند می هم از مستقل كه دهد می تنزل كامپيوتری های

 برنامه مقوله های اساسا روش این در. كند نمی پيدا معنا اصال سيستمی مدلسازی خصوص به ندارد معنا زیاد روش این در

 اضحو سيستمی تبدیل فرآیند و ورودی ها و خروجی ها. ندارد معنا استراتژیك مدیریت و برنامه ریزی اطالعاتی، منابع ریزی

 انجام قابل زیاد كاریهای دوباره و خطاها با 5 تنها كاربردی برنامه های راه اندازی و طراحی برای اندكی متدلوژی این نيست

رم ن های سامانه توسعه برای كه دیگری روش. باشد نمی انجام قابل اساسا روش این در اطالعاتی جامع سامانه های و می باشد

. ی شودم نگریسته سازمانی منابع از یکی عنوان به اطالعات به روش این در باشد می سازمان نگر روش برد، نام ميتوان افزاری

 سازمان روش این در خاطر همين به كنند؛ می نگاه راهبردی رویکرد یك با خود منابع با رفتار در سازمان ها آنجایی كه از

کرد روی به شوند می مطرح مقاله این در كه روش هایی دیگر پس این از. نماید طراحی اطالعاتی راهبرد یك تا می كند تالش

 تمی،رویکرد سيس با اطالعاتی سامانه های طراحی روش های از یکی. باشند می نزدیکتر اطالعاتی سامانه های طراحی سيستمی

 .پردازد می پایين به باال طراحی صورت به اطالعاتی سامانه ی به روش این در باشد می ساختاریافته روش

 بر آن انطباق و روش این سادگی همچنين (. 1361 سکی، )سادو شود می پرداخته نيز سازمان استراتژی بر روش این در

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

 زا فرآیندها و داده ها به رویکرد این در می باشد شی گرا روش می باشد، اطالعاتی سامانه های طراحی سيستمی رویکرد كه

 زایش و روابط اطالعات، دارای خود كه اشيایی عنوان به اطالعاتی سامانه های اجزای به بلکه است نشده نگاه سنتی منظر

مونه ن روش سيستمی، رویکرد با اطالعاتی سامانه های طراحی روش های دیگر از. است نگریسته ميباشند، مدلسازی پذیری

 طالعاتیا سامانه ی از اوليه نمونه سریع توليد با كه می پردازد اطالعاتی سامانه های تدریجی تکامل به آن در كه می باشد سازی

 از اوليه نسخه ی ارایه در سرعت روش این مزایای از. ميشود تبدیل نهایی نمونه به و شده كامل نمونه این زماتن طول در

 .می شود سامانه اصالح به منجر زمان مرور به كه باشد می زیاد دوبارهکاری آن معایب از كه و باشد می اطالعاتی سامانه ی

 .ميدهد نشان را نمونه سازی روش شکل
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 سيستمی رویکرد با اطالعاتی سامانه هاي طراحی عمر چرخه

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

ز سامانه ا شناختی باید ابتدا در حالت این در. ميشود پرداخته موضوع به سيستمی رویکرد با و شود می نگریسته سيستمی

 اجزای و عمده ی سيستم بازیگران شود می گرفته نظر در واحد كل صورت یه سيستم سپس. شود كسب موجود اطالعاتی های

 و كالن انبازیگر از شناسایی پس. می شوند ترسيم و شناسایی بازیگران این بين روابط و اجزا و شوند می شناسایی آن كالن

 راه موارد این انجام با (. 1384)راث، شود می مطرح آنها اجزای بين روابط و خرد بازیگران شناسایی به نوبت بينشان روابط

 انجام با ادامه در و می شود سامانه شروع طراحی پروژه ی پيکره بندی و محدوده و اطالعاتی سامانه ی اوليه بررسی برای

 اجزا ینا تمام سيستمی تفکر منظر حالت از این در. گيرد می صورت پروژه زمان بندی برنامه سنجی امکان به مربوط مطالعات

 مرع چرخه شکل. درآیند یکپارچه به صورت و شده تركيب هم با دوباره واحد كل یك قالب در باید كالن و خرد بازیگران و

 .می دهد نشان را سيستمی رویکرد با اطالعاتی سامانه های طراحی

بين  ارتباطی الگوهای و می گيرد صورت فرم ها وطراحی موجود ابزارهای قالب در آنها سازی مستند مرحله ادامه، در

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

 رویکرد با سامانه ی اطالعاتی طراحی عمر چرخه از مرحله این در. ميگيرد قرار تحليل و تجزیه مورد شناخت گام در شده

 اتارتباط نحوه و ميگيرد قرار بررسی مورد واحد كل یك قالب در سيستمی منظر از سازمان در موجود افزارهاینرم  سيستمی

 سامانه ی كل از مدل سازی این مرحله در همچنين. می شود بررسی هم با آنها همگام سازی نحوه و یکدیگر با نرم افزارها این

راه  و شناسایی اطالعاتی سامانه ی در سيستمی موجود مشکالت هم اخر در ميشود ارایه و آماده سيستمی رویکرد با اطالعاتی

 به اطالعاتی سامانه خروجی های و ورودی ها می شود همچنين تعيين مشکالت این نمودن برطرف جهت نياز مورد حل های

 می ارایه نيازمندی ها تحليل نتایج مرحله این گزارش در .می شود مشخص كالن سامانه در نظر مورد زیرسامانه های تفکيك

 بخش نيازهای و می گيرد قرار بررسی مورد نيز موجود و سخت افزارهای نرم افزار اطالعات این تحليل و تجزیه كنار در. شود

 نوع هب بسته سيستمی رویکرد نرم افزاری سامانه نيازمندی های بررسی شود در می مشخص نرم افزاری سامانه ی مختلف های

 لحاص گزارش. می شود ارایه و تهيه الزم شناختی گزارشات مرحله این در انتهای. می كند بسياری كمك شده، انتخاب روش

 و اطالعات جمع آوری نحوه ی اطالعاتی سامانه ی معرفی جمله از مختلفی برگيرنده ی موارد در عمر چرخه از مرحله این از

 دادها دیکشنری داده گردش نمودارهای خاص، روش این از استفاده دليل و سامانه طراحی در شده استفاده روش های

 جداول ساختار و سامانه این در نياز مورد اطالعاتی بانك های انواع اطالعات(. ذخيرهسازی فرآیندها و خروجيها، )ورودیهای،

 ،ها داده پایگاه مدیریت موتورهای یکدیگر، با اطالعاتی بانك های تعامل نحوه ی ،داده ها منابع بين جداول، ارتباط نحوه ی و

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

 رطرفنيازمندی ها ب ناهمگونی و تعارض و شود می سامانه نيازمندی های شناسایی یکپارچگی به منجر سيستم نيازمندی های

 طوحس راهبران سامانه، ،نهایی كاربران جمله از سيستمی بازیگران مختلف سطوح نيارمندی های شناسایی از پس. می شود

 یطراح گزارش چرخه عمر از قسمت این در. می باشد پيشنهادی اطالعاتی سامانه ی ارایه به نوبت سازمان، مدیریتی مختلف

 مستندات سایر و ارتباطات موجودیت ها نمودار های داده، گردش نمودارهای برگيرنده در كه شود می آماده پيشنهادی سامانه

 ویسیكدن از پس مرحله این در. قرار می گيرد نویسان برنامه اختيار در اطالعاتی سامانه ی این نرم افزار توليد جهت نياز مورد

 زا پس. ميگيرد قرار دود آزمایش و سفيد سياه، جعبه جعبه آزمایش آنها مهم ترین جمله از مختلف آزمایش های مورد سامانه

 ارایه هب نوبت آن از پس. می شود نصب سازمان در رسيده و ثبات از سطحی به اطالعاتی سامانه ی متوالی برگشت های و رفت

 .شود می پشتيبانی خدمات

 

  پيشنهادات و گيري نتيجه

ی سازمان م در اطالعاتی محصوالت یکپارچه توليد به منجر سيستمی رویکرد با سازمان ها اطالعاتی سامانه های طراحی

 در كل واحد یك عنوان به سازمان رویکرد این در. می دهند پوشش را سازمان اصلی كاركردهای یکپارچه صورت به كه شود
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 اظرتن در اصلی سازمان كاركردهای از متناسب فرآیندهای با كالنتر سامانه زیرسامانه های از كدام هر و می شود گرفته نظر

 زمایشآ و استقرار طراحی، توليد، سهولت به منجر اطالعاتی سامانه های طراحی در سيستمی رویکرد كارگيری به. می باشند

 بخش های های هزینه كاهش مقدار به همان نسبت به و داده افزایش را فرآیندها این از كدام هر انجام سرعت و شده سامانه

 این در سازمان ها در اطالاتی طراحی سامانه های سيستمی رویکرد از كه آنچه به توجه با. ميشود منجر عمر چرخه ی مختلف

 دوری امکان حد تا سنتی طراحی های شود از سعی طراحی روش های انتخاب در می شود پيشنهاد است شده بيان مقاله

 مختلف متدلوژی های تركيب با كه پيشنهاد می شود همچنين. رفت پيش سيستمی رویکرد با متدلوژی های سمت به و گزیده

 در و داده پوشش را همدیگر معایب طراحی چرخه عمر مراحل از كدام هر در تا شود آغاز اطالعاتی سامانه های طراحی فرآیند

 پذیرد. صورت هم افزایی مزیت ها
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