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 چکيده
می  آنها کنترل امکان و جامع و مرتبط صحیح، موقع، به اطالعات داشتن اختیار در ،موثر تصمیم یک پایه واساس

 به وقعو بم سریع دسترسی باعث اطالعاتی یسیستم ها .آید نمی بدست منظم فرآیند یک بدون اطالعاتی چنین.باشد

 مدیران نیاز اطالعات مورد از عظیمی حجم وجود بدلیل امروزه .آید می حساب به رقابتی مزیت یک که شوند می اطالعات

 طریق از و شده آنها آشنا قابلیتهای و کاربردها اطالعاتی، یسیستم ها با بایست می مدیران سازمان، امور اداره جهت

 صورت بدین .آورند ممکن بدست زمان ترین کوتاه در و باال اطمینان درجه با را خود نیاز مورد اطالعات آنها، بکارگیری

 متصمی جهت آن نتایج و گردیده تحلیل تجزیه و تلفیق ترکیب، آوری، جمع آن و محیط سازمان سراسر از اطالعات که

 ینا در .گردند می اتخاذ موقع به و متناسب صحیح، نحو به تصمیمات طریق این از .گیرد قرار مدیران اختیار در گیری

 .است دهش پرداخته مدیران گیری تصمیم و اطالعاتی های سیستم زمینه در تحقیق پیشینه و مبانی نظری مرور به مقاله

 .مدیریت اطالعاتی های سیستم اطالعات مدیریتی، گیری، تصمیم فرآیند :يديکل واژگان
 

  

 نقش سيستم هاي اطالعاتی مدیریت در فرآیند تصميم گيري

 

 2جواد جوادزاده طباطبایی، 1داود مژدکانلو
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 مقدمه

 از و استفاده ارتباط برقراری اطالعات، دریافت جمله از شود می اطالعات صرف مدیران روزانه کار درصد هشتاد از بیش

 دبای هایی سیستم سازمان است، یک های فعالیت تمام مبنای اطالعات که آنجایی از .مختلف امور از وسیعی طیف در اطالعات

 قابل و صحیح اطالعات ارائه در ایجاد تضمین هایی سیستم چنین هدف .کنند مدیریت و تولید را اطالعات که باشند داشته وجود

 .اند شده نامگذاری اطالعات های سیستم هایی، چنین سیستم .است استفاده قابل شکل در و نیاز مورد مواقع در اطمینان

 توجه با اردد گیری وجود تصمیم فرایند وی فعالیتهای تمام در که است سازمان در گیرنده تصمیم بزرگترین و نخستین مدیر

 مدیران رایب مناسب اطالعاتی سیستم های از استفاده مشغولند فعالیت به آن در مدیران که محیطی وپیچیدگی سریع تغییرات به

 :بگذارند تاثیر اشکال گوناگون به مدیر یک گیری تصمیم بر توانند می تغییرات این.است حیاتی امری

 .شود می بیشتر راهکارهای تعداد آمدن بوجود باعث ارتباطی های وسیستم فناوری توسعه

 از ناشی زیادی که هزینه شده سازمان بخش چندین در خطا آمدن بوجود باعث…و اتوماسیون عملیات وحجم پیچیدگی

 .شود می تحمیل سازمان به آمده بوجود خطای

 .شوند فتهگر ها سرعت تصمیم به باید حالیکه در باشد مشکل گیری تصمیم برای نیاز مورد اطالعات به دسترسی دارد امکان

 .نددار دنبال به را مورد آینده در قطعیت عدم سیاسی، ثبات وکاهش دولت مداخله کنندگی، مصرف جهانی، بازارهای افزایش

 مراوده های از پردازش ای بازه میتوانند و کرده نفوذ مدیران فعالیتهای در ای گسترده شکل به کامپیوتری های فناوری امروزه

 به ریگی تصمیم یعنی مدیر یک مهمترین وظیفه در کلی بطور و دهند پوشش را مسایل حل و وتحلیل تجزیه و بررسی تا ای

 .بیایند وی کمک

 :از عبارتند تصمیم از حمایت مکانیزه های سیستم به نیاز دالیل

 ودمحد اطالعات به و دسترسی ذخیره پردازش در بشر ذهن توانایی چون :سازی ذخیره و پردازش در بشر فکری محدودیتهای

 .کنیم برطرف را محدودیت این توانیم می سیستم ها این از استفاده با است

 لهمسئ آن حل در یک فرد توانائی باشد متنوعی های دانش و اطالعات به نیاز مساله یک حل برای اگر :دانش های محدودیت

 .بود خواهد مشکل افراد این بین وارتباط کنیم هماهنگی استفاده زمینه هر در متخصص چندین از بخواهیم اگر و باشد می محدود

 را نهاآ و کرده پیدا دسترسی اطالعات از زیادی حجم به سرعت به ومی توانند کرده حل را مشکالت این کامپیوتری یسیستم ها

 .کنند آسان را افراد و اطالعات بین ارتباط و توانند هماهنگی می همچنین کنند پردازش

 برای را مختلف از مناطق ارتباط برقراری وامکان شود می گروه افراد تعداد کاهش باعث کامپیوتری حمایت : هزینه کاهش

 هزینه کاهش به منجر موارد این همه شود که می ستادی بخش وری بهره افزایش باعث همچنین و سازد می فراهم گروه اعضای

 .شد خواهد

 نتقالا یا کنند و ذخیره جستجو را الزم های داده ای صرفه به مقرون شکل به و سرعت به توانند می کامپیوترها :فنی حمایت

 .دهند

 و ها انمیکنند تا امک کمک مدیران به پیچیده های سازی شبیه سریع اجرای با کامپیوتری یسیستم ها : کیفیت از حمایت

 ها میمتص کیفیت این طریق از و د کنند ارزیابی صرفه به مقرون و سرعت به را مختلف تاثیرات و بررسی را گوناگون راهکارهای

 ببرند باال را

 

 تحقيق روش

 اثیرت درباره مطالبی که شده، انتخاب های مقاله متن مطالعه با ابتدا تحقیق دراین .باشد می اسنادی حاضر تحقیق روش

 و آمده دست به مفاهیم بر حسب سپس و آمد دست به مقاله هر از باشد، می مدیران گیری تصمیم بر اطالعاتی های سیستم

 .شد تدوین کل مقاله متن چارچوب این براساس آن از بعد و گردید انتخاب چوب چار آنها، مشابهت
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  تحقيق پيشينه و نظري مبانی :پژوهش ادبيات

 نظري مبانی 

 ملیاتع ها داده بر روی مشترکی اهداف تحصیل جهت و داشته تاثیر یکدیگر بر که عواملی سازماندهی از عبارتست سیستم

 تحقیق یا و مشاهده طریق از داده .بدست آورند را نظر مورد ستاده تا میدهند انجام را مختلف زمانهای یا و زمان یک در را پردازش

 ها داده شکل تغییر باعث که است عملیاتی و پردازش است شده پردازش داده اطالعات اما است خام بصورت و میشود حاصل

 رکامپیوت کمک به که فعالیتی هر .کنند می تبدیل اطالعات به آنها را و میشوند اعمال ها داده به مختلف مراحل در و میشوند

 تشکیل داده و افزار نرم افزار، سخت ها، رویه افراد، شامل جزء 5 از اطالعاتی هر سیستم .است اطالعاتی سیستم یک شود، انجام

 آوردن فراهم و موسسه اطالعاتی اهداف چارچوب در آنها پردازش ها، داده سازی ذخیره وظیفه سیستم های اطالعاتی .گردد می

 هم به مجموعه به تکنیکی صورت به اطالعاتی سیستم .دارند عهده بر را اقتصادی گیری تصمیم برای مدیران نیاز اطالعات مورد

 و دازشپر را دریافت، ها داده نمایند، پشتیبانی سازمانها در را کنترل و گیری تصمیم بتوانند تا شود می اطالق اجزاء از وابسته

 تفسیرکنیم و تعبیر را ها اگرداده .سازمانی است ستدهای دادو فرعی محصول داده .کنند توزیع را اطالعات و نموده سازی ذخیره

 تبدیل ،کنیم ارزیابی گیری تصمیم زمان در و معین با موضوعات دررابطه مختلف گیران تصمیم برای را ها دیگرداده بیان به یا و

  گویند می ساختاریافته اطالعات های داده به شود، می اطالعات به

 

 (TPS) عمليات پردازش هاي سيستم

 توانهای و موجود ساختار منابع میشوندمعموال گرفته بکار سازمانها اکثر در کمی اختالف با .دارند عمومی جنبه و هستند ساده

 زایشاف و ها هزینه کاهش سیستم ها هدف این .حقوق یا و داری انبار حسابداری، ساده سیستم :مثال کند می پیگیری را آنها آتی

 ملها،دستورالع افراد، از ای مجموعه عملیات پردازش سیستم .باشد می باال سرعت با حجیم پردازشهای انجام طریق از سازمان کارایی

 در ستد و داد پردازش یسیستم ها امروزه .پردازد می سازمان عملیات و ثبت پردازش آوری، جمع به که است تجهیزات و حافظه

 عملیات سطوح در و باشند می اطالعات یسیستم ها سایر اساس و پایه و شوند می بکار گرفته و طراحی مختلف های زمینه

 ائلمس حل برای و کنند می پشتیبانی را سازمان روزمره عملیات عملیات، پردازش یسیستم ها .می شوند گرفته بکار سازمان

 می روند ساختاری بکار

 

 (MIS) مدیریت اطالعاتی هاي سيستم

 دهدا پایگاه یک از است که متصل بهم یسیستم ها از مجموعه یک .کند می آماده مدیریت مشکالت حل هدف با را اطالعات

 از را اطالعات که است اطالعاتی و مراکزپردازش ارتباطی کانالهای از ای شبکه مدیریت اطالعاتی سیستم .جویند می بهره مجتمع

 قرار مختلفی مدیران اختیار در سازی مرتب و پردازش بهنگام رسانی، سازی، ذخیره از پس و نموده آوری جمع خود اصلی منابع

 در و تهیه را نیاز مورد اطالعات و ها داده که است سیستمی،مدیریت سیستم اطالعات .کنند می اداره را سازمان که دهد می

 شود هداد مدیر به باید شرایطی و مکان چه در و اطالعاتی چه که کند می تعیین مدیریت سیستم اطالعات .گذارد می انها اختیار

 این سیستم.دنمای تصمیم ترین مناسب اتخاذ مبادرت فرصت بیشترین داشتن اختیار در با و امکانات و هزینه صرف کمترین با او تا

 وسیله به که یاطالعات .می کند پشتیبانی تلفیقی گزارشات و اطالعات ارائه طریق از میانی سطوح مدیران نیز و بخشی فعالیتهای از

 ودن،ب مربوط بودن، موقع به های از ویژگی این کنندگان استفاده نیاز حسب بر شود می تهیه مدیریت اطالعاتی یسیستم ها

 شود طراحی خصوصیات این گرفتن نظر در با و باشد برخوردار صحت

 

 (DSS) گيري تصميم پشتيبانی هاي سيستم

 ار مرتبط فیلترها اطالعات یکسری از استفاده با مدیر و جوید می خارجی(بهره بانکهای )شامل اطالعاتی بانک چندین از

 در.دهند ارئه ار نتیجه و حل را بسیار پیچیده مسائل قادرند آنها تحلیل و مدلها کارگیری به طریق از سیستم ها این میکند استخراج

 یک حل در مشخص تصمیم یک اتخاذ جهت مدیر خاص یک از پشتیبانی برای رایانه از گیری تصمیم پشتیبانی، سیستم های

 های داده درسازمان، مدیریت اطالعات سیستم های و ستد و داد سیستم های پردازش کاربردی های داده .شود می استفاده مساله
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م سیست های برنامه ورودی های داده بعنوان گیری تصمیم سیستم های مدلهای به های مربوط داده و خارجی منابع از شده تامین

 ساختاری زارشاتمتن،گ صورت به گیری تصمیم پشتیبانی یسیستم ها های برنامه نتیجه .باشند می تصمیم گیری پشتیبانی های

 عریفت و موقعیتهای یافته ساخت نیمه شرایط در را تصمیات که گروههایی به کمک برای سیستم این .شود می ارائه یا نموداری و

 .باشد عمومی یا فردی است ممکن که شود می طراحی کنند می اتخاذ نشده

 

 (ES) خبره هاي سيستم

 یستمس این .می کنند انتخاب مرحله تا گیری تصمیم فرایند انجام در سعی مصنوعی هوش از استفاده با خبره یسیستم ها

 اطالعاتی یسیستم ها باشد دارد گیری نیاز تصمیم به که هایی فعالیت انجام در انسان جایگزین توانند می موفقیت صورت در ها

 فاکتورهای کند، می استفاده خارجی اطالعات میشود، از آوری جمع عملیاتی مختلف نواحی از اطالعات (EIS2) عالی مدیران

 این .دارد ساده گرافیکی کاربر رابط و میدهد گزارش و استثنائات مشکالت بروز موقع در دارد، کنترل تحت را موفقیت حساس

 اداری اتوماسیون های سیستم.دهد می قرار عالی مدیران اختیار در و آن تهیه محیط و سازمان از را ای ویژه اطالعات سیستم

 بررسی ایارشد،بر مدیران توسط اجرایی مدیران پشتیبان های سیستم باالخره و کنند تسهیل می را مکاتبات و ریزی برنامه مانند

 .گیرند می قرار استفاده سازمان مورد کلی شرایط

 

 (MIS) مدیریت اطالعاتی هاي سيستم

 خود اصلی منابع را از اطالعات که است اطالعاتی پردازش مراکز و ارتباطی کانالهای از ای شبکه مدیریت اطالعاتی سیستم

 سازمان که دهد می قرار مختلفی اختیار مدیران در سازی مرتب و پردازش رسانی، بهنگام سازی، ذخیره از پس و نموده آوری جمع

 می آنها دراختیار و تهیه را مدیران نیاز مورد اطالعات ها و داده که است سیستمی مدیریت، اطالعات سیستم .کنند می اداره را

 تا ودش داده مدیر به باید شرایطی و مکان درچه و زمانی چه در چه اطالعاتی، که کند می تعیین مدیریت اطالعات سیستم .گذارد

 سیستم این .دنمای تصمیم ترین مناسب اتخاذ به مبادرت فرصت بیشترین داشتن اختیار در و با امکانات و هزینه کمترین صرف با او

 به که یاطالعات .کند می پشتیبانی تلفیقی گزارشات و اطالعات ارائه طریق از میانی سطوح مدیران نیز بخشی و فعالیت های از

 ،«ودنب موقع به» ویژگی های از باید کنندگان استفاده نیاز حساب بر شود می تهیه» مدیریت اطالعاتی وسیله سیستم های

 .شود طراحی خصوصیات این گرفتن نظر در با و باشد برخوردار”صحت» ،«بودن مربوط»

 

 آن مزایاي و مدیریت،کارکردها اطالعاتی هاي سيستم

 اطالعات اثربخش، سیستم و صحیح دقیق، اصولی، منطقی، صورت به ها، تصمیم اتخاذ جهت الزم و مهم ابزارهای از یکی

 نیاز مورد اطالعات و دهد می مرکزیانجام صورت به را اطالعات پردازش که دارد وجود ای رایانه های سیستم نیز اکنون هم و است

 حسطو با متناسب و شده تدوین ی یافته این از بهره گیری که دهد می قرار کاربران و مدیران اختیار در تصمیم اتخاذ جهت را

 .گویند می مدیریت اطالعاتی های سیستم را جهت مدیریت رسانی اطالع آوری فن عبارتی به یا و مدیریت

 رو ینا از بود طراحی شده و بینی پیش مدیریتی و سازمانی کابردهای برای چیز هر از قبل مدیریت اطالعاتی های سیستم

 و جست هب ها سیستم علوم .انتخاب گردید علت بدین است شده تشکیل مدیریت و اطالعات سیستم، مفهوم سه از که عنوان این

 ها ستمسی طراحی و تحلیل و تجزیه چگونگی اختصاص به ها سیستم علوم فعالیت پردازد می مشترکی الگوهای و قوانین جوی

 یاطالعات های سیستم در اطالعات سازماندهی و ساختاربندی واقع مقدمه در که جدید های سیستم سازی شبیه و سازی مدل .دارد

 العاتاط تامین چگونگی کند، می معرفی را اطالعات مبانی اطالعات، دانش .باشد ها می سیستم علوم بنیادین اهداف از باشد، می

 ترسیم و تعریف (کاوشی یا الگوریتمی) مختلف های مدل صورت به را اطالعات پردازش علمی و فرایندهای سازد می مشخص را

 زیست شناسی، شناختی، علوم چون دیگری علوم از خود کاربردی مدلهای و الگوها تدوین و تهیه برای اطالعات علوم .می کند

 به را هاآن عمل در و الهام گرفته دارند سروکار اطالعات پردازش با شکلی به که کاربردی علوم دیگر و روانشناسی شناسی، عصب

 .گیرد می کار
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 است،تر  مناسب سازمانی اهداف از یک کدام تحقق برای اطالعاتی سیستم نوع چه که کند می تعریف مدیریت، دانش

 د)برایکن می تعیین الزم را های ی استراتژ کند، می ترسیم و مجسم را کاری های جریان و ریزی برنامه گیری، تصمیم فرایندهی

 برون و (اجزا )بین سیستمی درون ارتباطات( هردو از تلفیقی یا و غیرمتمرکز یا باشد متمرکز سیستم که کند می معین مثال،

 بینی شپی را آینده ضعیت و و سنجیده را مهم مقتضیات ومدیر کند می مشخص مختلف( اطالعاتی های سیستم )بین سیستمی

 .کند می

 رسازماند مختلفی از منابع را اطالعات توان می که است ای رایانه اطالعاتی های سیستم از ای گونه مدیریت اطالعات سیستم

 وسطت آن از بخشی که است نیازمند اطالعاتی مدیریتی کنترل.کند پردازش و آوری جمع مدیریتی رده در گیری تصمیم برای

 سیستم توسط هشد تولید اطالعات ،مدیریتی کنترل اطالعاتی پشتیبان های سیستم .شوند می تولید مبادالت پردازش های سیستم

 اطالعاتی، های سیستم چنین .کنند می ارائه مدیر به معناداری جدید در شکل را وآنها کرده پردازش را مبادالت پردازش های

 ماشین و کاربر از که یکپارچه است سیستمی مدیریت اطالعاتی های سیستم .شوند می مدیریتی نامیده اطالعاتی های سیستم

 و فزارا نرم از سیستم این .است شده تشکیل سازمان در گیری تصمیم و مدیریت ،عملیات از پشتیبانی اطالعات در ارائه برای

 یک و گیری تصمیم و ریزی،کنترل برنامه،تحلیل برای هایی مدل ها، دستورالعمل و راهنماها ای، سخت افزاررایانه

 اطالعات هاست ک ماشینی کاربر و ای نه یکپارچه،رایا سیستمی مدیریت اطالعاتی های سیستم .گیرد می بهره اطالعات پایگاه

 العاتاط تکنولوژی کاربرد در واقع مدیریت اطالعاتی های سیستم .کند می فراهم را گیری تصمیم و عملیات از حمایت برای الزم

 لتحلی قدرت با افرادی همواره میان این در و می گردد متحول بروز روز تجارت که چرا تجاری، های فعالیت از پشتیبانی در است

 را طالعاتا بازسازی و کنترل که سیستمی .کند بارورتر را تجاری تا فرایندهای هستند نیاز مورد تجاری پیشینه دیدو زاویه و باال

 اتخاذ جهت را الزم اطالعات ها داده انتخاب و سازماندهی با و دارد عهده به سازمان بازرگانیداخل عملیات و محیطی دنیای از

 ستمیسی حقیقت در و شود می نامیده مدیریت اطالعاتی های سیستم سازد می آماده مدیران برای و کنترل ریزی برنامه،تصمیم

 .]3[ دهد می قرار اختیارشان در کاربران های خواسته اساس بر را اطالعات که است رایانه مبتنی بر

 

 مدیریت اطالعات سيستم کارکردهاي

 در یزن اطالعات مدیریت سیستم گیرد، می بر در را سازمان تمامی مدیریت های گیری تصمیم آنکه دلیل به :بودن ( فراگیر1

 تیدس رسمی غیر و رسمی یسیستم هاتمامی  خاطر بدین و است مدیریت سطوح تمام برای و سازمان اطالعات تمامی گیرنده بر

 .گیرد می بر در را ای رایانه و

 متعدد سیستم اجزای هماهنگی تامین رو این از شود، می تشکیل متعدد قسمتهای و اجزا از سیستم این :بودن هماهنگ (2

 .است برخوردار ای کننده تعیین اهمیت از

 یم متفاوت تشکیل پردازش نظام و وظایف با فرعی های سیستم تعدادی از سیستم این : یکپارچه فرعی های سیستم (3

 .دارند مشارکت مدیریت اطالعات سیستم نیاز مورد های داده تامین در استقالل داشتن ضمن که شود

 

  آن نقش و اطالعاتی هاي سيستم مزایاي

 دهند می ارائه سازمان به را مزیت نوع سه ،اطالعاتی های سیستم

 سازمان رد .دهیم بیشتر انجام کار بتوانیم کمتری یا و مشابه منابع با که دهد می رخ زمانی وری بهره بهبود :وری بهره بهبود

 تر دقیق تر، سریع کار ساخت در می تواند اطالعاتی های سیستم .افتد می اتفاق کاری فرآیندهای بهبود در وری بهره بهبود ها

 .دهند بهبود را شان وری بهره راه، این طریق از و باشد موثر تر وراحت

 شرایط هک باشد مدیری می شود، انجام باید که کارهایی انجام در سازمان، یک یا فرد یک توانایی بخشی، اثر :بخشی اثر بهبود

 تاس مدیری از تر موثر آزماید، مشکالت می دادن رخ از قبل را اثرات و کرده بینی پیش را شود مشکالت باعث است ممکن راکه

 ی برا ار اطالعات اطالعاتی، ی ها سیستم .کنند مداوم حل طور به کنند، اجتناب آنها از توانند می که را مشکالتی برخی باید که

 دهد می بهتر ارائه گزینه انتخاب و شرایط ارزیابی جهت مدیر به کمک
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 پتانسیلی بخشد، - می بهبود را اش وری بهره و کارایی که اطالعات های سیستم از استفاده با سازمان یک :رقابتی مزیت

 .دارد سازمانی رقابت روش تغییر برای

 

 گيري تصميم تصميم،

 .است موجود راهکارهای میان از شده انتخاب راهکار بهترین :تصمیم

 سازمانها .است مرحله اساسی دو شامل فرایند این سازمان مسائل حل و شناسایی فرایند از عبارتست :سازمانی گیری تصمیم

 مان،ساز یک در که تفاوت این با می دهند، انجام شهودی یا و عقالیی های گیری تصمیم که دارند خود در را مدیرانی از ترکیبی

 زا تعدادی آن های حل راه و مسئله شناخت در مدیران متعدد، بر عالوه سازمانها در .گیرد می تصمیم که نیست مدیر یک تنها

 خارجی محیط ثبات درجه و سازمان داخلی ساختار .دارند دخالت های دیگر سازمان حتی و متفاوت نظرات ادارات، و ها بخش

 .(1387 سازمانی موثرند)صفرزاده، گیری تصمیم بر نیز سازمان

 که است فرایندی آنها مدیریت نظر به و دانند می مدیران همه اصلی مسئولیت را گیری تصمیم نیز (2008) میسکل و هوی

 قضاوت نوعی تصمیم که است باور این بر) 1945) 2 پیتردراکر .شود می نیز اجرا به منتهی بلکه تصمیم اتخاذ به منتهی تنها نه

 یندهآ مدیریت تاکید وی عقیده به .گیرد می انجام متنوع و متعدد های گزینه از میان که است انتخابی گیری، تصمیم و است

 اقتضا ینچن آنها حرفه زیرا دارند، سروکار گیری تصمیم فراگرد با مدیران همه .باشد می فراگرد این و درک گیری تصمیم برفراگرد

 .می کند

 .است گیری تصمیم مدیریت و است مدیریت قلب گیری، تصمیم سایمون هربرت نظر به

 بهترین انتخاب و ها ارزیابی گزینه برای ها داده آوری جمع فرایند معنی به گیری تصمیم (2005) هلنبرک و واگنر عقیده به

 .است مساله حل برای ها آن

 .داند می سازمان یک اعصاب سیستم و مغز و گیری تصمیم فرآیند دقت ریچارد

 نتخابا ای ویژه یا مشکل مساله حل برای خاصی عمل شیوه آن طی که است فرایندی گیری تصمیم که است معتقد استونر

 .شود می

 جایگزین های حل دامنه راه و محیط در تدقیق از بعد خاص راهکار یک تشخیص فرایند را گیری تصمیم (1990) برایسون

 .داند می مساله یک درباره

 

 گيري تصميم نقش و اهميت

 رایب مختلف میان راههای از راه یک انتخاب د نمود تعریف گونه بدین ساده زبان به را آن میتوان که گیری تصمیم فرایند

 چه که این خصوص در و حلّ مشکل یا جدید اقدام برای موقعیّتی هر در که ای گونه به .است مدیران اصلی کار - مشکل حلّ

 میمتص .نمایند اجرا و بگیرند تصمیم شود باید انجام چگونه و کجا در موقعی، چه در کسی، چه توسط ای، وسیله چه با کاری،

 خود وظایف از یک هر اجرای برای مدیری هر زیرا .میباشد به اهداف نیل راه و ها برنامه اجراء برای اصلی وسیلة واقع در گیری

 رایب گیری تصمیم روشهای و ها شیوه با آشنائی .دارد تصمیم اخذ به نیاز همواره و کنترل هدایت سازماندهی، ریزی، برنامه از اعم

 صمیمت لذا مییابد؛ افزایش آمد کار تصمیم اخذ در مدیران توانائی روشها این از گیری بهره با که است اهمیّت بسیار دارای مدیران

 با رادفرا مت گیری تصمیم سایمون هربرت مانند دانشمندان از برخی که جائی تا است اهمیّت پر و حساس فعالیّتی و گیری نقش

 (1976 ،)سیمون است داده قرار مدیریت

 : از است عبارت موقع به و خوب تصمیم یک های ویژگی

 صحیح یارزش ها با شده وذخیره شده داده نمایش اطالعات سازگاری درجه :صحت

 اطالعات دست یابند به نیاز هنگام به کنندگان دریافت که است این معنی به اطالعات بودن موقع به :بودن بهنگام

 سازد منعکس است مبتنی برآن که دادهایی معنی دقیقا و باشد روشن اطالعات :دقت

 .باشد وهزینه منفعت آنالیز از حاصل نتایج لحاظ از صرفه به مقرون :بودن اقتصادي
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  سازمانی گيري تصميم بر گذار تاثير عوامل

 یعموم یک تمایل .باشد می غیره و ها بینی پیش زمان، هزینه، قبیل از گیری اندازه قابل عوامل منظور، :عقالیی عوامل .1

 .ببریم یاد از را کمی غیر عوامل و پرداخته عوامل بدین بیشتر که دارد وجود

 وانائیت تصمیم گیر، شخصیت قبیل از عواملی .است روشن گیری تصمیم پدیده در انسان مشارکت :روانشناختی عوامل .2

 .باشند می تصمیمگیری در مهم عوامل جمله از او نقش و آمال ،ارزش ها درک، تجربیات، او، های

 گیری مهم تصمیم مسائل از میگذارد، تاثیر آنان بر نوعی به تصمیم که کسانی بخصوص دیگران موافقت :اجتماعی عوامل .3

 .کاهد می تصمیم برابر در دیگران مقاومت از عوامل این به توجه .است

 جهانی فرهنگ و کشور فرهنگ منطقه، فرهنگ نام به که است متعددی فرهنگی های الیه دارای محیط :فرهنگی عوامل .4

 البق در ما سازمانی یا و تصمیم فردی بر ها فرهنگ این .قرارگیرد مدنظر باید نیز سازمان خود فرهنگ همچنین .شود می خوانده

 .گذارند می تاثیر ارزش ها و ها رویه جامعه، قبول مورد هنجارهای

 

 مدیریت مختلف سطوح به باتوجه گيري تصميم انواع

 ار خود رسالت و اهداف محیطی، شرایط به توجه با تا کند می آماده را سازمان تصمیمات این : استراتژیک تصميمات .1

 یازن اطالعاتی به این تصمیمات .نماید عمل پویا طور به محیطی برخوردباتغییرات در حال درعین نموده، تامین کارآمد طور به

 حوادث ات هستند آینده غیراحتمالی به حوادث مربوط بیشتر و شوند می ارائه خالصه شکل به غالباً بود خارجی بیشتر که دارند

 .گذشته یا فعلی

 هب و مربوط شود می ایجاد سازمان در بیشتر که شوند می اتخاذ اطالعاتی اساس بر تصمیمات این : اجرایی تصميمات .2

 از وکیفیت محتوا از جهت و باشد می ودقیق صحیح اطالعات نیازمند سطح این در گیری تصمیم .هستند یاحال و گذشته امور

 .هستند ساختاری کامال تصمیمات شامل و شده تعیین قبل

 از ای عمده بخش .باشد می سازمان تاکتیکی وکنترل ریزی برنامه وظایف به مربوط تصمیمات این : تاکتيکی تصميمات .3

 اتاطالع موارد این در .می باشند ادواری نیز غالبا که است سازمان اصلی فعالیتهای عملکرد خالصه سطح این،به ورودی اطالعات

 (1380 پناهی، علی زاده، می باشند)صرافی صحیح و دقیق بینی، پیش قابل محتوا نظر از و بوده ساختاری کامال ورودی

 

 کرد تقسيم متمایز مرحله شش در توان می را تصميم اتخاد مراحل

 هدف تعیین .1

 تهدیدها و ها فرصت تنگناها، توانها، تعیین .2

 تصمیم اتخاذ مختلف طرق تعیین .3

 مناسب اطالعات آوری جمع .4

 ارزیابی .5

 (375 : 1380 مومنی،(ها بهترین انتخاب .6

 

 مدیریتی گيري وتصميم اطالعات هاي سيستم

 وآنرا کند می نام گذاری سازمان قلب را آن حتی و داند می گیری تصمیم را مدیر یک وظایف مهمترین از یکی سایمون

 مدیران که همچنان .هستند مشکالت جامعه و مسائل حل در گیری تصمیم مراکز ها، سازمان .کند می معرفی مدیریت مترادف

 موقعی حالت این .است عملکرد کمبود مساله روشن ترین کنند می مستمراستفاده و روزانه جاری مسائل حل برای اطالعات از

 عنیی .است مساله حل عملکرد، کمبود با داشتن سروکار چالش .کمتر باشد مطلوب عملکرد از واقعی عملکرد که آید می بوجود

 فرصت زیتم از استفاده یا تفاوت بردن ازبین چگونگی جهت در اقدام وسپس مطلوب و عملکرد واقعی عملکرد تفاوت تعیین فرآیند

 ها به داده تبدیل آوری، جمع در مدیران اطالعات سیستم دارد، غنی اطالعات تکنولوژی که امروزی های درسازمان .است عملکرد

 .(1390 )ایران،نژاد پاریزی، کند می کمک تصمیمات اتخاذ برای جمعی یا فردی صورت به اطالعات از استفاده و اطالعات
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 :از است عبارت مدیریت اطالعاتی نظامهای و گیری تصمیم بین رابطه

  نیافته ساخت مشکالت حل و مهم تصمیمات اخذ برای الزم اطالعات آوردن فراهم .1

 یافته ساخت ای مقایسه و تکراری تصمیمات اخذ برای الزم اطالعات آوردن فراهم .2

 

 اطالعاتی هاي نظام اساس بر مدیریت تصميمات انواع

 مشخصی های و رویه ها روش نظر مورد مساله حل برای و هستند مشخص کامال و تکراری که :شده ریزی برنامه تصمیمات .1

 .جزئی خرید روشهای ماموریت، های هزینه پرداخت روش مانند .دارد وجود

 هروی یا نظر روش مورد مساله حل برای و باشند نمی مشخص چندان هستند، جدید و تازه :نشده ریزی برنامه تصمیمات .2

 چگونه داند نمی و و نشده روبر مساله این با آن از پیش سازمان که شوند می گرفته زمانی تصمیمات این .ندارد وجود خاصی

 .(1380 فرد، دانایی )زاهدی، دهد نشان واکنش

 

 گيري تصميم مختلف مراحل در اطالعات نقش

 :است زیر موارد شامل گیری تصمیم فرآیند

 واستانداردها اهداف تعیین

 تصمیم اجرای برای الزم های برنامه تهیه

 استانداردها و ها برنامه اهداف، به مربوط معیارهای

 عملکرد بر ونظارت نظارتی یسیستم ها تهیه

 شده بینی پیش عملکرد با واقعی عملکرد مقایسه

  (1383 زاده، شده)صرافی بینی پیش عملکرد از احتمالی انحرافات ارزیابی برای کنترلی اقدام

 اطالعاتی از استفاده با کنند می کوشش آنان .کنند می مشاهده را عملیات مستقیم طور به ندرت به مدیران

 و ارتباطات اجتماعی تلفنها، رو، رودر مطالعات مانند رسمی غیر منابع یا ،MIS مانند رسمی منابع طریق از توانند می که

 اطالعاتی وعن بتواند مدیر است که آن آل ایده .کنند کنترل را فعالیتها و سازند آماده را ها طرح بگیرند، تصمیم آورند دست به غیره

 هب پیشگویی قابلیت عدم و اطمینانی نا در عمل، .سازد فراهم را اطالعات این بتواند باید MIS و کند تعریف خواهد، می که را

 :کند کمک زیر موارد در آنان به بتوانند دارند که نیاز مرتبطی اطالعات به مدیران .است فرایند بودن آنی معنای

 طرح

 کنترل

 گیری تصمیم

 :که هستند اطالعاتی مرتبط اطالعات

 افزاید می شناخت بر

 دهد می کاهش را نااطمینانی

 است استفاده قابل نظر مورد مقصود برای

 صمیمت به نوع اطالعات ماهیت همچنین دارد ضرورت گیری تصمیم از پشتیبانی برای اطالعات که گفت توان می کلی بطور

 دارد بستگی شود، می اتخاذ تصمیم آن در که سازمانی سطح و

MIS برساند انجام به را متمایز و روشن وظیفه دو تواند می گیری تصمیم با ارتباط در: 

 .سازد فراهم پشتیبانی و کند تعیین را جانشینها آورد، فراهم اطالعات بگیرد تصمیم که مدیری برای

 رهروزم صورت تصمیمات به که است امکانپذیر هنگامی تنها مورد این .کند گیری تصمیم مدیران مداخله و مزاحمت بدون

 ]6[ .سازد روشن را آن بتواند و است شده شناخته تصمیم قواعد آن در
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 گيري تصميم فرایند و مدیریت اطالعاتی هاي سيستم

 بدیلت عنوان به گیری اغلب تصمیم .شوند می سازماندهی مدیریتی مختلف سطوح در گیری تصمیم طریق از سازمانها همه

 تصمیم لیاص منبع اطالعات .است تصمیم گیری فرایند برای منطقی پایه و اساس یک اطالعات .شود می تعبیر عملکرد به اطالعات

 وتاهک ریزی برنامه و موقع به و درست تصمیم .دانند قدرت می با مترادف را آن که دارد استراتژیکی اهمیت آنچنان و است گیری

 و ملی سطح در شرکت و سازمان یک به مربوط موارد سایر و فرهنگی، اجتماعی سیاسی، اقتصادی، مسائل در مدت بلند و مدت

 پذیرینا جبران و فراوان مالی و اقتصادی خسارتهای آن به دسترسی عدم و دارد مناسب بستگی و درست اطالعات به المللی بین

  (352 : 1380 ،1 الودن و سی کنت)گذاشت  خواهد جا به

 گروه هر .اردد آید بستگی می فراهم تصمیم گرفتن برای که اطالعاتی نوع و ماهیت به زیادی مقدار به گیری تصمیم کیفیت

 همه از هشد آوری جمع اطالعات مرتبط بودن و اعتبار .شود می گرفته نظر در اطالعاتی پویای رسانه یک عنوان به گیرنده تصمیم

 به و سریع گیری تصمیم برای گیرنده تصمیم به گروههای اطالعات موقع به رساندن و آنها مناسب ذخیره سپس و موجود منابع

 هورن و استولر نظر طبق .باشد می فرد به منحصر سازمان یک موثر در عملکرد اطالعاتی سیستم یک طراحی .است الزامی موقع

 :زیر است گامهای شامل MIS یک طراحی

 تصمیم عملی طراحی و تعریف .1

 تصمیم گرفتن در موجود استراتژیهای شرح .2

 تصمیم هر نیاز مورد های داده تعیین .3

 ها داده مجموعه طراحی برای فرایندی های تکنیک توسعه .4

 یتمدیر در کنترل  ریزی برنامه اهمیت .است کنترل و ریزی برنامه در گیری تصمیم برای اطالعات آوردن فراهم MIS هدف

 MIS واقع در .هستند ریزی کنترل برنامه عملکرد با مرتبط که گیرد می هایی واقعیت از را خودش اهمیت MIS .است آشکار

 و سازمان ساختار میان ارتباط بنابراین .شود مور فکر در تا شود می موجب » کنترل یسیستم ها و اطالعات“ یا » و اطالعات

 یستمس طراحان که است مهمی عامل ریزی برنامه و کنترل های ریز سیستم برنامه های سیستم“ از جدا » اطالعاتی های سیستم“

 اطالعات که است شده سازماندهی روش یک MIS کنوانس، نظر به بنا .باشند داشته مد نظر را آن باید مدیریت اطالعات های

 ریزی برنامه MIS .آورد می فراهم را است سازمان بیرونی پژوهشهای و درونی کاربردهای با مرتبط را که آینده و حال گذشته،

 ی ایجادگیر تصمیم فرایند به کمک برای مناسب زمان در که اطالعاتی پوشش بوسیله را سازمان یک عملی و کارکردهای کنترل

 .کند می حمایت کند، می

MIS بدست (2 ها هزینه کاهش (1 در طریق این از و کند می کمک سازمان در اطالعات بازیابی و ذخیره آوری، جمع به 

 به مدیران سریع دسترسی (4 و مجموعه زیر هر مفاهیم کردن هماهنگ طریق از بیشتر نظم داشتن (3 بیشتر های داده آوردن

 (2005 ،)بوس باشد می مفید آنهاست، نیاز مورد که اطالعاتی

  

 تحقيق پيشينه

 گرفت نتیجه"گیری تصمیم فرایند در مدیریت اطالعاتی یسیستم هاتاثیر" عنوان با تحقیقی در (1397) همکاران و تنها

 منظور هب .آید می حساب رقابتی به مزیت یک که شوند می اطالعات به بموقع و سریع دسترسی باعث اطالعاتی یسیستم ها که

 اطالعاتی یسیستم ها از بایستی باشد، می مدیران سازمان وظیفه ترین مهم که گیری، تصمیم نیاز مورد اطالعات داشتن اختیار در

 نتایج و گردیده تحلیل تجزیه و تلفیق ،ترکیب آوری، جمع آن و محیط سازمان سراسر از اطالعات که صورت بدین .نمود استفاده

 .ردندگ می اتخاذ موقع به و متناسب صحیح، نحو به تصمیمات طریق این از .گیرد مدیران قرار اختیار در گیری تصمیم جهت آن

 میمتص سیستم اطالعاتی بر تاکید با سازمانها در اطالعات یسیستم ها اهمیت" عنوان با تحقیقی در (1397) همکاران و اشرفی

 محیط پیرامونی های و دگرگونی اطالعات باالی حجم گرفت نتیجه " (MIS) مدیریت اطالعات سیستم با مقایسه و (DSS) یار

 مانز در وکاربرد ساماندهی و ودقیق صحیح کسب اطالعات جز، راهی جهانی تغییر حال ودر پویا محیط این با شدن سازگار الزام و

 صورت به مدیران برای درست راه انتخاب و اطالعات تحلیل و در تجزیه DSS یسیستم ها .است نگذاشته باقی ازآن مناسب

 ره از بیش ودانش، فناوری پیشرفت همچنین .گردد می مدیر سوی از مناسب اخذ تصمیم موجب خود که کنند، می کمک مشاور
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 رآنهاد ودانش فعالیت وضعیت و سازمانی درون فعالیتهای به مربوط اطالعات ها، داده به دسترسی را نیازمند مدیران دیگری زمان

 .نموده است

 موثر گیری نحوه تصمیم اصلی های شاخص که داد نشان (1388) شریعت وصمصام پور آتش پژوهش از آمده دست به نتایج

 حفظ فعالیتها، تنظیم راهکارها، تشخیصرایزنی،  مشکالت بر غلبه توانایی به اعتقاد آگاهی، شامل، موفق های سازمان در مدیران

 لین مک و پیتر تحقیقات نتایج .باشد می سازمانی توانمندسازی پیشرفت و تعادل

 گیرندگان تصمیم رضایت از نشان (2013)و همکاران باالبان ،(2011)همکاران و پارک ،(2008)وهمکاران هوانگ ،(2009)

  .دارد مدیریتی موثر های گیری تصمیم در

 مدل مدیران براساس گیری تصمیم در اطالعات فناوری کاربرد برداری الگو ارائه" عنوان با پژوهشی در (1385)رحیمی زند

 فاصله نآ مطلوب میزان با مدیران هنوز گیری تصمیم در اطالعات فناوری کاربرد که گرفت نتیجه "ایران مخابرات شرکت در نوالن

 .آورند می بدست های دیگری روش از اغلب را خود گیری تصمیم نیاز مورد اطالعات مدیران و دارد زیادی

 داد اننش "بیمه نیجریه بخش در مدیریت گیری تصمیم در اطالعات های سیستم تاثیر" باعنوان پژوهشی در (2013)اولومی

 برای دقیقو موقع، به مربوطه ویژه اطالعات به .کند می ایفا مدیران گیری تصمیم در حیاتی بسیار نقش اطالعاتی های سیستم که

 .شود می ارائه مدیران موثر گیری تصمیم

 تصمیم گیریهای راهبردی فرایند در استراتژیک مدیریت اطالعاتی یسیستم ها نقش" عنوان با پژوهشی در (1387) کیانفر

 و ندهافرای این سرعت افزایش تصمیم گیریها، در بیشتر مشارکت باعث مدیریت فرایند در اطالعات آوری فن داد نشان "سازمان

 .است کرده ایجاد ها در سازمان بیشتری تعادل و توازن همچنین و شده مسائل حل در سرعت افزایش

 

  گيري نتيجه و بحث

 زمال ارتباطات و برقراری اطالعات وجود بدون گیری تصمیم .است گیری تصمیم مدیریتی، وظایف اجرای در گام نخستین

 و دهآین به نداشتن اطمینان .است برای مدیریت الزم اطالعات ساختن فراهم ای وظیفه چنین اجرای اساس درواقع، .نیست میسر

 .رودب رسمی غیر یا رسمی ارتباطات برقراری و اطالعات به دنبال که کند می مجبور را مدیر جاری، وقایع به مربوط اطالعات فقدان
 در مدیریت اطمینان اطالعات، تامین صحیح روند در خود ارتباطی نظم از طریق که است شده پردازش های داده همان اطالعات

 ازنی مدیریت های نظام پیچیدگی و ها سازمان توسعه سازمانی، برون عوامل سریع تغییرات .دهد می افزایش ها گیری تصمیم

 میمتص مثبت تاثیرات میزان .است ناپذیر جبران ضعیف های تصمیم از ناشی خسارات .است داده افزایش اطالعات به را مدیران

 هکلی در ارتباطات برقراری و مفید مناسب، صحیح، موقع، به اطالعات ارائه .است وصف از خارج نیز موقع به و خوب راهبردی های

 یا ههزین صرف برای گیری درگیرتصمیم دائماً  که مدیرانی .است مدیریت اطالعاتی کارآمد نظام الزمه سازمانی مدیریت سطوح

 در اطالعاتی یسیستم ها و اطالعات فناوری بدانندکاربرد باید هستند، خود سازمان در فناوری بکارگیری برای گذاری سرمایه

 شتریانم به خدمات بهبود خدمت، یا محصول برکیفیت اطالعات فناوری تأثیر باید آنها است اثربخش و مفید میزان چه به سازمان

 محاسبه روند، می شمار به امروزی سازمانهای برای موفقیت اولیه شروط و شاخصها از همگی که را اطالعات و ارتباطات بهبود و

 .آید می شمار به سازمانی گیرندگان تصمیم مهم های دغدغه از هدف، این تحقق میزان تعیین .کنند
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