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خالصو مقالو:
سیستن ُبی اطالػبتی ثشای ایدبد خِطِبی ًبگِبًی دس ثِشٍ ّسی ،افضایص تْاى
سلبثت ّ زفع هضیتِبی سلبثتی پبیذاس  .لبثلیتِبی لبثل هالزظَ ای داسًذ کَ دستشسی
ثَ اغلت آًِب اهکبى پزیش است .دس همبلَ زبضش  ،تالش هی ضْد  .ػْاهلی کَ ثش هیضاى
هْفمیت استفبدٍ اص سیستن ُبی اطالػبتی هؤثشًذ  ،هؼشفی گشدًذ ایي ػْاهل کلیذی
دس ًِبیت ثَ ضجکَ ای یکپبسچَ ثشای ثِشٍ ثشداسی ًْیي اص سیستن ُبی اطالػبتی ثشای
خلك هضیتِبی سلبثتی هٌتِی هی گشدد ُ .ش گًَْ ثِجْدی دس کیفیت یب کویت اطالػبت
هْخْد  ،یب تْاًبیی فشآّسی یب ثَ کبسگیشی اطالػبت  ،اهکبى افضایص ّضؼیت ثِشٍ ّسی ّ
سلبثتی یک سبصهبى سا فشاُن هی کٌذ ،کَ الجتَ  ،تسمك ایي اهش ًیبصهٌذ طشازی هؤثش ّ
اخشای سیستن ُبی اطالػبتی است.
ثشای یک سبصهبى ،اطالػبت ثَ اًذاصٍ هٌبثغ هبلی ً ،یشّی کبس ،هْاد ّ سشهبیَ اسصضوٌذ
است ّ هجبزثبت هشثْط ثَ خِبًی ضذى ًیض ایي اسصش سا هْسد تبکیذ هذاّم لشاس هی
دُذ  .الجتَ ًبگفتَ ًوبًذ ،دس زبلی کَ ثسیبسی اص افشاد تْاًوٌذیِبی سیستن ُبی
اطالػبتی سا پزیشفتَ اًذ  .هؼذّدی ًیض دستْسالؼولِبی خبغی ثشای تسمك ایي تْاًبیی
اسائَ هی دٌُذ یکی اص دالیل ػذم دسک ػویك ّ سیستوبتیک تْاًبیی اسائَ هضیت
سلبثتی تْسظ سیستن ُبی اطالػبتی کبهپیْتشی ،ثَ کبسگیشی ایي سیستن دس
هٌِذسی هدذد ّ ثبصسبصی ثب ُذف اّلیَ کبُص ُضیٌَ ُب تْسظ ثسیبسی اص
سبصهبًِبست.
هْفمیت یک سبصهبى دس آیٌذٍ ثستگی ثَ تْاًبیی یبدگیشی ّ آهْصش سبصهبى داسد .
ُذف اغلی اسائَ ضذٍ دس ایٌدب ثیطتش تبکیذ ثش فشایٌذ آهْختي چگًْگی کست ّ زفع
سلبثت اص طشیك یک هٌجغ کلیذی  ،یؼٌی اطالػبت است .دستبّسدُبی اطالػبتی
سبصهبى هی ثبیذ اسصیبثی ّ اص سیستن ُبی اطالػبتی ثشای ایدبد هضیت سلبثتی پبیذاس
استفبدٍ ضْد.
ثشای ایدبد هضیت سلبثتی  ،هتٌبست ثب تمبضبُبی هسیظ خِبًی ،سیستن ُبی
اطالػبتی چگًَْ ثبیذ طشازی ضْد؟ دس ایي ساستب ضشّستِبی اّلیَ ػجبستٌذ اص :
الف -ززف هْاًغ ًبضی اص تفکش سٌتی ًسجت ثَ سیستن ُبی اطالػبتی
ة -کبُص هسذّدیتِبی سّضِبی گزضتَ
ج -ثسظ دیذگبُی هطخع ًسجت ثَ چگًْگی ایدبد تفبّتِب تْسظ سیجستن ُبی
اطالػبتی .دس ّالغ ثشای ػولی کشدى سیستن ُبی اطالػبتی ضشّسی است ثَ ایي
سْال پبسخ دادٍ ضْد کَ  :چشا پبسٍ ای اص سیستن ُبی اطالػبتی تْاى ایدبد هضیت
سلبثتی سا داسًذ ّ پبسٍ ای فبلذ ایي تْاًبیی ُستٌذ  .ثَ ػجبست دیگش سبصهبى ُب هی
ثبیذ یبد ثگیشًذ ّ ػبدت کٌٌذ کَ خبسج اص چبسچْة هذلِبی لشاسدادی سٌتی ثَ تفکش
ثپشداصًذ .ثب آگبُی اص هْاسد فْق  ،ثشای ایٌکَ هضیت ُبی سلبثتی اسائَ ضذٍ تْسظ

سیستن ُبی اطالػبتی اص پبیذاسی الصم ثشخْسداس ثبضٌذ هی ثبیذ هٌسػش ثَ فشد ّ ثب
اسصش ثْدٍ ّ دس ػیي زبل تملیذ ّ خبیگضیٌی آًِب هطکل ثبضذ.
ثَ ًظش هی سسذ ،هذیشاى ضشکتِبی هْفك تْاى پشداختي ثَ تٌبلضِب سا داضتَ ثبضٌذ .
تئْسیِبی سبصهبًی ثشای پشداختي ثَ چٌیي پذیذٍ ُبیی طشازی ًطذٍ اًذ.
ًظشیَ پشداصاى هبیل ثَ ززف یب کبُص تٌبلضِب ثَ هٌظْس فشاُن کشدى ثجبت داخلی
ُستٌذ .دس ًتیدَ ثَ تئْسی پْیبیی ًیبص است کَ ثتْاًذ ثجبت ّ تغییشات سا ثب ُن ثَ کبس
گشفتَ ّ ًمطِب ّ هٌبصػبت غیشلبثل اختٌبة سیستن ُبی اًسبًی سا ًیض هْسد تْخَ لشاس
دُذ  .ثشای اغلت هب دسک هبُیت هتٌبلض سبصهبى آسبى ًیست ّ دس ساثطَ ثب چگًْگی
فشاّسی اطالػبت ثَ ثیشاَُ هی سّین ّ دس ًتیدَ تشخیر هی دُین ثَ صًذگی ثب اًْاع
لْاػذ ّ سبختبسُبی ثبثت اداهَ دُین.
سبصهبى ُب ثشای سّثشّ ضذى ثب هضیت سلبثتی پبیذاس اص طشیك استفبدٍ ثِیٌَ اص اطالػبت،
افضایص ثبصدُی اُشم تکٌْلْژی اطالػبت  ّ ITهذاخلَ هْثشتش هذیشیت هی ثبیذ ایي
اهْس سا ثب سّضِبی پیچیذٍ تشی ضکل دٌُذ  .تسلظ ثَ ایي پیچیذگیِب ثَ کبس سخت ّ
تْخَ ثَ خضئیبت  ،همبثلَ ثب توبیل هذیشیت ثَ یبفتي (الذام سشیغ) ًیبص داسد .ثبصسبصی ،
هٌِذسی هدذد ّ ثبصًگشی سّضِبیی ثشای طشازی سبصهبى ُستٌذّ .لی ثبصًگشی
ثِتشیي پیص ثیٌی ُبی ثلٌذهذت سا هطشذ هی کٌذ.صیشا پیچیذگی ُبی سبصهبى سا ثذّى
ًبچیض ضوشدى آى سّضي هی کٌذ  .غبلجبً ثشای تغییش چبسچْة ُبی فکشی سبصهبى
هدجْسین صلضلَ ایدبد کٌین ّ ًیبصهٌذین اص سّی هٌسٌی ُب ثپشین ّ دس تفکش ًسجت ثَ
هسػْل  ،خذهبت  ،تکٌْلْژی ّ سّضِبی هذیشیت خِطِبی هِوی ایدبد کٌین .
ثَ ُش زبل سبصهبى ُب هی ثبیذ ثش سّی اطالػبت هتوشکض گشدًذ کَ اخبصٍ اداسٍ یک
هبضیي دائوی ایذٍ پشداصی سا هسمك هی سبصد تْاصى سیستن ُبی اطالػبتی کَ
آصادی  ،التذاس ّ آصهْى سا ثب زفع کٌتشل ّ هسئْلیت فشاُن هی سبصد  ،ضشّسی است
سبصهبى ُبیی کَ استشاتژی ًْآّسی سا دًجبل هی کٌٌذ ًیبصهٌذ فؼبلیتِب ّ سبختبسُبی
خذیذ فیوبثیي ػٌبغش ایي سبختبسُب ُستٌذ  .سیستن ُبی اطالػبتی هی ثبیذ
اطالػبت هْسد ًیبص ّ ثٌِگبم چٌیي فؼبلیتِبیی سا هْسد زوبیت لشاس دٌُذ ّ هخػْغبً
تالضِبی ًْآّسی  ،تدشثَ ّ آهْصش دس سشاسش سبصهبى سا یبسی دٌُذ ًَ ایٌکَ هْاًؼی
ثش سش ساٍ آى ایدبد کٌٌذ.
دّ ػٌػش اسبسی ثشای تْسؼَ سیستن ُبی اطالػبتی ثشای هضیتِبی سلبثتی پبیذاس
ػجبستٌذ اص :
ثبص تْلیذ ّ تملیذ گشدش فشایٌذ ّ تسػیل داًبیی هطکل ثبضذ:
هغض ثش ثبضذ.
چبسچْة ػٌبغش کلیذی تْسؼَ سیستن ُبی اطالػبتی ًْآّس هْفك سا هی تْاى ثَ
غْست ریل خالغَ کشد:
ُ -1ذف گزاسی استسکبم سیستن ُب ثب استمب هذاّم پبیَ اطالػبت کبهل هشتجظ ثب
توبم سیستن اطالػبتی زیبتی ؛
 -2خزة ًیبصهٌذیِبی ثبصاس ّ هطتشیبى ثَ هٌظْس زفع هطتشیبى فؼلی ُوضهبى ثب
خزة ثبصاسُب ّ هطتشیبى خذیذ.؛
 -3ایدبد تْاصى اُذاف سیستن اطالػبتی ّ تکٌْلْژی اطالػبتی ثب ًیبصُبی
سبصهبًی ّ کست ّ کبس.
سّش سیستن اطالػبتی هی ثبیذ هتٌبست ثب ثشخستگیِبی استشاتژیک سبصهبًی
ثبضذ:
 -3-1سّضِبی (پشش اص هٌسٌی ُب) یب (خشّج اص چبسچْثِب)ثشای استشاتژیِبی ثسیبس
ًْآّس ّ پبسخگْ.

 -3-2سّضِبی طشازی داسای تٌذسّی کوتش ثشای هسشکِبی استشاتژیک ثبثت.
 -4اسصیبثی ثشخْسدُب ،سیسکِب ّ ّضؼیت سلبثتی ّ ثشآّسد اثش سیستن اطالػبتی ثش
سّی ػْاهل هْسد اسصیبثی؛
 -5طشازی ثَ هٌظْس سبدگی ّ تکویل طشذ ثب تبکیذ ثش کیفیت سیستن اطالػبتی
گشٍّ ثٌذی ػْاهل هؤثش دس هْفمیت سیستن ُبی اطالػبتی
ػْاهل هؤثش دس هْفمیت سیستن ُبی اطالػبتی سا هی تْاى ثَ تشتیت ریل هطخع
کشد:
ُذف گزاسی – هجبًی استسکبم سیستن
هجبًی اطالػبتی کبهل  :گستشش اطالػبت ثَ خبسج اص زْصٍ هطتشیبى هْخْد کَ
هطتشیبى آتی سا ُن دس ثش هی گیشد :اطالػبتی کَ اسصش ثَ سّص داسًذ سا ثبیذ زفع
کشد .
اغالذ هذاّم :اص ساکذ کشدى سیستن ثپشُیضیذ  :اغالذ پزیشی ًْآّسی سشیغ/
هسػْالتدذیذ :اص طشیك ثشخْسد ثبص ّ طشازی لْی  ،هؼشفی ًْآّسی سا تسِیل کٌیذ.
استجبطبت :استفبدٍ کٌٌذگبى هی ثبیذ ثَ سِْلت لبدس ثَ ایدبد استجبط ثب توبم
سیستن اطالػبتی هشثْطَ دس داخل ّ خبسج سبصهبًطبى ثبضٌذ.
تمزکش بز نکات جذب باسار مشتزی
خذهبت اضبفَ  :ثشای آگبُی ًسجت ثَ اًدبم خذهبت ثشای کلیَ هسػْالت یب اػوبل
هذیشیت ثبیذ اسائَ ضْد؛
سبختبسُبی خذیذ لیوت گزاسی  :سیستن هی ثبیذ ،دس داخل تْاًبیی هْاخَ ثب
سبختبسُبی لیوت گزاسی خذیذ ّ اثذاػی سا داضتَ ثبضذ ّ دس خبسج  ،ثَ استفبدٍ
کٌٌذگبى اخبصٍ ثذُذ کَ سبختبسُبی خذیذ یب اثذاػی لیوت گزاسی سا خلك کٌذ .
تذاسک اسصاى :ثشای تبهیي کٌٌذگبى اسصاى لیوت  ،اطالػبت کبفی ثشای لیوت گزاسی
سلبثتی ّ ًیض اطالػبتی کَ اضبسٍ ثش خبیگضیٌِبی ازتوبلی ّ یب ضجیَ سبصی آتی
تِیَ ضْد.
سشیغ  /ثَ هْلغ یب اّل ثْدى  :اطالػبتی کَ ثتْاًذ هذیشیت سا خِت کْتبٍ کشدى
ثشًبهَ صهبى ثٌذی  ،صهبى تسْیل ّ پیص لذهی دس ثبصاس کوک کٌذ هی ثبیذ ًگِذاسی
ضْد.
گْش ضپشدى ثَ هطتشیبى ّ غیشهطتشیبى  :دسخْاستِبی هطتشیبى ّ یب استفبدٍ
کٌٌذگبى سا دس سیستن اطالػبتی ًگِذاسی کٌیذ .سبصهبى ثبیذ ٌُش گْش کشدى سا
ثیبهْصد  :تالش ثشای دسک ًیبصُبی هطتشیبى هْخْد ّ هطتشیبى ازتوبلی .
پیص ثیٌی ًیبصُبی آتی ّ زفع زذاکثش اًؼطبف پزیش  :اُویت ًیبصُبی پیص ثیٌی
ضذٍ ُ ،ش لذس استفبدٍ کٌٌذگبى ثیطتشی ثب آى ًیبصُب آضٌب ضًْذ ثیطتش هی ضْد.
ثشای هػًْیت اص ػْالت سلبثت ّ یب اختٌبة اص ػذم تْاًبیی ًسجت ثَ ػولیبت
هذیشیتی هْسد ًیبص  ،سیستن سا اًؼطبف پزیش ًگبٍ داسیذ.
تْاصى
ایدبد اُذاف زوبیت سبصهبًی سیستن اطالػبتی یب تکٌْلْژی اطالػبتی  :اص
سیستن اطالػبتی یب تکٌْلْژی اطالػبتی ثشای تبهیي اُذاف تدبسی هطتشیبى
داخلی ّ خبسخی استفبدٍ کٌیذ .ضبیستگی ُبی هطخع سا ُذف لشاس دُیذ:
(زْصٍ ُبی ثی تفبّتی هطتشیبى سا ثطٌبسیذ ّ ضبیستگی ّیژٍ سبصهبى سا دسک
کٌیذ .
ضٌبسبیی کست ّ کبس:

ًکتَ اسبسی طشذ سیضی ّ پیص ثیٌی است تٌبست هفِْم اغلی است :
هِوتشیي تٌبست ًَ ثَ اهشّص ثلکَ ثَ آیٌذٍ تؼلك داسد  .اطالػبت هشثْط ثَ غٌؼت ،
خبیگضیٌی ّ ضجیَ سبصی ًیبصهٌذ دسک آیٌذٍ است .طشازی هدذد یب تْسؼَ سّ ثَ
سضذ  :سیستن اطالػبتی سْدهٌذ هی ثبیذ ثَ طْس ُوضهبى هْسد استفبدٍ ّ تؼذیل
لشاس گیشد .ثسیبسی اص تغییشات ػوذٍ سیستن ًبضی اص سطْذ ثبالی ػذم
یکپبسچگی  ،ػذم استفبدٍ ّ ػذم پزیشش استفبدٍ کٌٌذگبى است.
تمزکش بز رفتار /ساختار -سیزبنا/مدیزیت
ًطبًَ گزاسی :ثشای ُذایت تْسؼَ آتی ثَ اسصیبثی دلیك لجل ّ ثؼذ اص اخشا ًیبص
است .
اسصیبثی هخبطشات  :هطخع کٌیذ کَ آیب دس تالش زل هسئلَ ضشطجٌذی سّش
ضشکت ُستیذ  .اگش چٌیي است  ،چشا ثبیذ چٌیي تالضی غْست گیشد .اسصیبثی
صیشسبختِب :هِبستِب ّ هٌبثغ هْسد ًیبصی کَ هؼوْال همذم ثش ساٍ زلِبی سیستن
اطالػبتی است سا هطخع کٌیذ .هٌبثغ صیبد چَ هی تْاًذ ثبضذ.
اسصیبثی هسبئل هذیشیتی  :طشازی سیستن ُبی اطالػبتی چگًَْ هی تْاًذ
اسصضِب ّ سفتبس کبسی سا تغییش دادٍ ّ افشاد سا ثَ طْس خالق دس همبثل ُن لشاس دُذ؟
آیب طشازی سیستن اطالػبتی اص کبس تیوی زوبیت هی کٌذ ؟
اسصیبثی سبختبسُبی سبصهبًی ُ :ذف کبُص هْاًغ است  .سیستن اطالػبتی
هی ثبیذ افشاد ّ سبصهبى ُب سا ثب زفع اسصضِب ،اخالق ،ػمبیذ ّ سّضِبی اغلی ثَ
سوت تفکش ثَ خبسج اص چبسچْة ُب  ،پبساداین ُب  ،هذلِب ّ زبالتطبى ُذایت کٌذ .
کبسثشد هسذّدکٌٌذٍ ّ سّضِبی افشاطی هضیت ًسجی ایدبد ًوی کٌذ.
اسصیبثی ًکبت هذیشیتی  :سُجشی دس ثشلشاسی دستْسالؼول ُب ّ التذاس هی ثبیست
خبیگضیي هذیشیت یؼٌی سیستن اداسی ّ ثْسّکشاسی گشدد .سیستن اطالػبتی هی
ثبیذ سُجشی تْاًب ثبضذ ًَ غشفبً یک اثضاس اداسی..
طزاحی ً تکمیل – فزایند تٌسعو سیستم اطالعاتی
کیفیت ّ طشازی :کیفیت ّ کٌتشل تغییش ثشای اطویٌبى ًسجت ثَ ایٌکَ سیستن
اطالػبتی سیش ًضّلی ًذاضتَ ثبضذ ّ استفبدٍ کٌٌذٍ ثَ خبطش ػذم دستشسی ثَ
سیستن دس ٌُگبم ًیبص هتضشس ًگشدد ،ضشّسی است سیستن هی ثبیذ ثب ظشافت ػولی
ّ سبدٍ  ،هثل اُذاف ّالؼی فْسی طشازی ضذٍ ثبضذ.
هسذّدیت اص داخل ّ ثیشّى :استجبط ثب سیستن ُبی خبسج اص سبصهبى هی ثبیذ ثشای
سبصهبى ضوب سبدٍ ثبضذ  .دستشسی هطتشی ثَ داخل سیستن اطالػبتی ضوب
ضشّسی استّ ،لی دستشسی سلجب ثَ سیستن هسذّد ثبیذ گشدد.
تْلیذات یکپبسچَ  :ضشّسی است کلیَ تْلیذات هشثْط ثَ سیستن اطالػبتی کَ یک
ضشکت هْسد استفبدٍ لشاس هی دُذ یب ثَ فشّش هی سسبًذ یکپبسچَ ثبضذ  .یک
سیستن هدضا ً ،ظیش سیستن ثشًبهَ سیضی پشسٌلی یب سیستن ثْدخَ سیضی ثذّى
استجبط ثب سیستن اطالػبتی ًِ ،بیتب هٌدش ثَ کبُص استفبدٍ ّ دس ًتیدَ کبُص
ازتوبلی سًّذ ثِجْد ّ تْسؼَ هی ضْد.
ساٍ زلِبی سبدٍ :اثتذا ثب هخبطت لشاس دادى ًیبصُبی کست ّ کبس ًَ ثب سشهبیَ گزاسی
دس تکٌْلْژی کَ ثوشثخص ثْدى آى هطخع ًیست دس خستدْی ساٍ زلِبی سبدٍ
ثبضیذ.
فشایٌذُبی هْخْد سا هطخع کٌیذ :فشایٌذُب لجل اص ایٌکَ هدذدا اثذاع یب هٌِذسی
هدذد ضْد هی ثبیذ فِویذٍ ضًْذ .سیستن اطالػبتی سبصهبًی هی تْاًذ ثشای ایدبد

خشیبًِبی تطشیسی فشایٌذُبی هْخْد ثَ ػٌْاى هجٌبیی ثشای ثِجْد ّ تْسؼَ ثشًبهَ
سیضی ضْد.
زفع ّ ًگِذاسی طشزِبی ّیژٍ  :طشزِبیی ًظیش فشّش هطشّط خٌس ثَ پست
تػْیشی یب ثبصاس سِبم ٌُگبهی کَ استفبدٍ کٌٌذٍ ثَ آى ّاثستَ هی ضْد هی ثبیذ
زفع ضْد.
آصهْى ًظشات لجل اص الذام  :تػوین ثش ػذم پیطشّی ثَ ُوبى اًذاصٍ پیطشّی زبئض
اُویت استً .وًَْ کبهل ،آصهْى همذهبتی ّ سبیش اهکبًبت آصهبیص ثشای تؼییي ایٌکَ
آیب اخشای تغییشات ثشای سیستن اطالػبتی ضشّسی است یب خیش.
نحٌه ارسیابی اطالعات ساسمانی
ثشای اًذاصٍ گیشی سٌدص (ُش یک اص ایي  27هْسد ثَ ًسجت ایٌکَ ثَ چَ هیضاى
ًیبصُبی سیستن اطالػبتی ضوبسا تبهیي هی کٌذ اسصضی ثیي غفش ّ دٍ دس ًظش ثگیشیذ
ً .وشٍ دٍ ًطبى دٌُذٍ ثِتشیي ّضؼیت) ّ( %100غفش) ثب( %0ثیبًگش ایي است کَ
ّضؼیت هْخْد سیستن اطالػبتی ضوب پبسخگْی ًیبصُب ًیست)
ىدف گذاری
 -1هجبًی اطالػبتی کبهل:
 هیضاى زفع اطالػبتی کبهل ّ غسیر ّ خبسی هطتشیبى تْسظ سیستن ضوب؛ هیضاى زفع اطالػبت خبسی ،غسیر ّ کبهل غیشهطتشیبى تْسظ سیستن ضوب؛ هیضاى زفع سبیش اطالػبت هشثْطَ تْسظ سیستن ضوب. -2اطالػبت هذاّم:
 سِْلت اغالذ پزیشی سیستن ضوب -3سشػت -اثذاػبت سشیغ /هسػْالت خذیذ:
 هیضاى اًسبى سبصی هسػْالت ّ اثذاػبت خذیذ تْسظ سیستن ضوب. -4استجبطبت:
 دسغذ استجبطبت هشتجظ ثب سیستن اطالػبتی دس داخل ّ خبسج سبصهبى ضوب -5خذهبت اضبفی:
 هیضاى افضایص ػول یب خذهبت ُش یک اص ػولیبت سیستن اطالػبتی ضوب -6سبختبس خذیذ لیوت گزاسی:
 هیضاى اثش تغییشات لیوت داخلی تؼشیف ضذٍ؛ هیضاى تغییشات لیوت داخلی ثَ کبس گشفتَ ضذٍ؛ هیضاى اثش تغییشات خبسخی تؼشیف ضذٍ؛ هیضاى تغییشات لیوت خبسخی ثَ کبس گشفتَ ضذٍ. -7تذاسکبت کن ُضیٌَ:
 هیضاًی کَ سیستن اطالػبتی ضوب اطالػبت کبفی ًسجت ثَ لیوت گزاسی سلجبّ تغییشات ًبهطخع اسائَ هی کٌٌذ .
 هیضاًی کَ سیستن اطالػبتی ضوب اطالػبت کبفی ًسجت ثَ لیوت گزاسیغٌؼت ّ تغییشات ًبهطخع اسائَ کٌٌذ؛
 هیضاًی کَ سیستن ضوب اطالػبت کبفی ًسجت ثَ خبیگضیٌِبی ازتوبلی ّتملیذ هسػْالت ّ خذهبت ضوب اسائَ هی کٌٌذ.
 -8سشػت /ثَ هْلغ یب همذم ثْدى:
 هیضاى تْاًبیی سیستن اطالػبتی ضوب دس فطشدٍ کشدى خذّل صهبًی  :تسشیغدس تسْیل ًْ ،آّسی ،تْلیذ ّ غیشٍ.

 -9گْش فشادادى ثَ هطتشیبى ّ غیشهطتشیبى:
 دسغذ دسخْاستِبی هطتشیبى کَ اخز هی ضْد، دسغذ دسخْاستِبی ازتوبلی هطتشیبى کَ اخز ضذٍ اًذ؛ دسغذ دسخْاستِبی استفبدٍ کٌٌذگبى کَ اخز ضذٍ.-10پیص ثیٌی ًیبصُبی آتی ّ زفع زذاکثش اًؼطبف پزیشی:
 هیضاى کوک سیستن ثَ استفبدٍ کٌٌذگبى خِت ضٌبسبیی ًیبصُب ؛ هیضاى اًؼطبف پزیشی دس ثشآّسدى ًیبصُبی ضٌبسبیی ضذٍ .تْاصى
اُذاف سبصهبًی:
-11
 هیضاى تبهیي اُذاف داخلی تْسظ سیستن اطالػبتی ؛ هیضاى تبهیي اُذاف خبسخی تْسظ سیستن اطالػبتی؛ هیضاى تبهیي اُذاف خبسی  .اختوبػی هطتشیبى تْسظ سیستن اطالػبتیاضبسٍ ثَ ضبیستگی ُبی هطخع:
-12
 هیضاى اًذاصٍ گیشی ضذٍ زْصٍ ثی تفبّتی هطتشی؛ هیضاًی کَ سیستن اطالػبتی ضبیستگی ُبی هطخع سبصهبى سا زوبیتکشدٍ ّ هی فِوٌذ.
استفبدٍ اص سیستن ّ تکٌْلْژی اطالػبتی:
-13
 هیضاى تٌبست ثب ًیبصُبی ضٌبختَ ضذٍ آتی سبصهبًی؛ دسغذ اطالػبت هْخْد دسثبسٍ غٌؼت  ،خبیگضیي ُب ّ ضجیَ سبصی ُبی خْدتبى.طشازی هدذد یب ثِجْد سّثَ سضذ:
-14
 هیضاًی کَ سیستن اطالػبتی هی تْاًذ ُوضهبى هْسد استفبدٍ لشاس گشفتَ ّاغالذ ضْد.
ارسیابی
ًطبًَ گزاسی:
-15
 هیضاى دلت اسصیبثی ُبی لجل اص اخشا؛ هیضاى دلت اسصیبثیِبی ثؼذ اص اخشا.اسصیبثی هخبطشات:
-16
 دسغذ صهبًی کَ سیستن ثَ تؼییي دسخَ سیسک کوک هیکٌذ.اسصیبثی صیشسبختِب:
-17
 دسغذ صهبًی کَ سیستوِب ثَ تؼییي ًیبصُب  ،هِبستِب ّ هٌبثغ کوک هی کٌذ.اسصیبثی ثَ کبسگیشی هذیشیت:
-18
 هیضاًی کَ طشذ سیستن اطالػبتی ثَ تغییش اسصضِب ّ سفتبس کبسی دس یک سًّذًْآّسی کوک خْاُذ کشد؛
 هیضاًی کَ سیستن اطالػبتی خاللیت سا تغزیَ خْاُذ کشد.اسصیبثی ثَ کبسگیشی سبختبسُبی سبصهبى:
-19
 هیضاًی کَ سیستن اطالػبتی ثَ کبُص هسذّدیتِب کوک هی کٌذ؛ هیضاًی کَ سیستن اطالػبتی افشادّ سبصهبى ُب سا ثب زفع اسصضِب  ،خاللیت ّػمبیذ ّ ساُِبی اسبسی ثَ تفکش ثَ خبسج اص چبسچْة ّ پبساداین  ،هسذّدیت ُب
ّ هذلِبی خْد تطْیك هی کٌذ؛
 هیضاى کبُص هسذّدیتِب ػلوی ّ سّضِبی اضبفی تْسظ سیستن.اسصیبثی توشکضُبی هذیشیتی :
-20

 هیضاى سُجشی تْاًوٌذ سیستن اطالػبتی دس همبثل اثضاسُبی هذیشیتی ؛ طشازیّ تکویل.
کیفیت ّ طشازی:
-21
 هیضاى تطْیك ّ زوبیت سیستن اطالػبتی اص کیفیت ؛ دسغذ هؤثش ثْدى سّضِبی کٌتشل تغییش سیستوِب؛ هیضاى ظشافت؛ سِل االستفبدٍ ّ ػولی ثْدى.هسذّدیت اص داخل ّ خبسج:
-22
 هیضاى سِْلت استجبط ثب خبسج اص سیستن؛ هیضاى هسذّدیت هطتشیبى استفبدٍ کٌٌذٍ اص سیستن اطالػبتی ضوب؛ هیضاى هسذّدیت سلجبی خبسخی ضوب خِت استفبدٍ اص سیستن اطالػبتی ضوب.هسػْالت کبهل:
-23
 هیضاى یکپبسچگی سیستن اطالػبتی ثب کلیَ هسػْالت.ساٍ زل ُبی آسبى:
-24
 هیضاى کوک سیستن ثَ استفبدٍ کٌٌذگبى ثشای تطخیع ساٍ زل ُبی آسبىثشای سفغ ًیبصُبی اغلی کست ّ کبس.
هشازل هْخْد سا تؼشیف کٌیذ:
-25
 هیضاًی کَ دسک هشازل تْسظ سیستن اطالػبتی آسبى هی ضْد؛ هیضاًی کَ خشیبى ُبی تطشیسی هشازل هْخْد اسائَ هی ضْد.زفع طشذ ُبی ّیژٍ:
-26
 هیضاًی کَ کلیَ طشذ ُبی هفیذ /تبکٌْى /تْسظ سیستن اطالػبتی تِیَ ضذٍسا هی تْاى زفع کشد.
آصهْى ًظشات لجل اص الذام:
-27
 دسغذ تؼذاد کوک سیستن اطالػبتی ثَ ًوًَْ ُب  ،آصهبیطگبُِبی همذهبتیی ّسبیش هفبُین آصهْى ثشای تؼییي ایٌکَ آیب تغییشات هْسد ًظش سیستن اطالػبتی
غْست پزیشفتَ است یب خیش.
نحٌه اجزای آسمٌن
ضشّسی است اسصیبثی سا افشاد هختلف تکویل کٌٌذ  .سپس هیبًگیي ًیبصُب ثَ ػٌْاى
اسصیبثی ًِبیی سیستن ثَ دست هی آیذ  .کلیَ هٌبطك یب گشُِّبی هختلف
استفبدٍ کٌٌذٍ هی ثبیذ ًوبیٌذٍ ای ثشای تکویل اسصیبثی داضتَ ثبضٌذ ،سپس  2تب
 10اسصیبثی هی ثبیذ تْسظ کبسکٌبى سیستن اطالػبتی تکویل گشدد  .کست اهتیبص
 500غیشهوکي است ّ .لی اگش اهتیبص ضوب صیش  250ثبضذ .ثؼیذ است سیستن
اطالػبتی ضوب ثتْاًذ هضیت ًسجی پبیذاسی سا اسائَ کٌذ.
خالقیت
خاللیت یؼٌی تالش ثشای ایدبد یک تغییش ُذفذاس دس تْاى اختوبػی یب التػبدی
سبصهبى؛
خاللیت ثَ کبسگیشی تْاًبیی ُبی رٌُی ثشای ایدبد یک فکش یب هفِْم خذیذ است
یؼٌی تْاًبیی پشّسش یب ثَ ّخْد آّسدى یک اًگبسٍ یب اًذیطَ خذیذ است .
خاللیت ػجبست است اص طی کشدى ساُی تبصٍ یب پیوْدى یک ساٍ طی ضذٍ لجلی ثَ
طشصی ًْیي.
تعزیف خالقیت اس دیدگاه رًانشناسی:

خاللیت یکی اص خٌجَ ُبی اغلی تفکش یب اًذیطیذى است  .تفکش ػجبست است اص
فشایٌذ ثبصآسایی یب تغییش اطالػبت ّ ًوبدُبی کست ضذٍ هْخْد دس زبفظَ دساص هذت
تفکش ثش دّ ًْع است:
 -1تفکش ُوگشا  -2تفکش ّاگشا
 -1تفکش ُوگشا ػجبست است اص فشایٌذ ثبصآسایی یب دّثبسٍ سبصی اطالػبت ّ ًوبدُبی
کست ضذٍ هْخْد دس زبفظَ دساص هذت
 -2تفکش ّاگشا ػجبست است اص فشایٌذ تشکیت ّ ًْآّسی اطالػبت ّ ًوبدُبی کست
ضذٍ هْخْد دس زبفظَ دساص هذت  ،خاللیت یؼٌی تفکش ّاگش
تعزیف خالقیت اس دیدگاه اجتماعی
خاللیت ػجبست است اص فشایٌذ یبفتي ساُِبی خذیذ ثشای اًدبم دادى ثِتش کبسُب؛
خاللیت یؼٌی تْاًبیی اسائَ ساٍ زل خذیذ ثشای زل هسبئل
خاللیت یؼٌی اسائَ فکشُب ّ طشذ ُبی ًْیي ثشای تْلیذات ّ خذهبت خذیذ.
تعزیف خالقیت اس دیدگاه ساسمانی
خاللیت یؼٌی اسائَ فکش ّ طشذ ًْیي ثشای ثِجْد ّ استمبء کویت یب کیفیت فؼبلیتِبی
سبصهبى «هثال ً افضایص ثِشٍ ّسی ،افضایص تْلیذات یب خذهبت  ،کبُص ُضیٌَ ُب »
تْلیذ یب خذهبت خذیذ .
دس دایشٍ الوؼبسف ػلْم اختوبػی اص خاللیت چٌیي تؼبسیفی رکش ضذٍ است:
ثشخی آى سا ُستی ثخطیذى ثَ پذیذٍ ای خذیذ تؼشیف کشدٍ اًذ ّ ػذٍ ای ثَ ػٌْاى
فشایٌذ سّاًطٌبختی ثب فشایٌذُبیی کَ دیگش آى سا ًَ ثَ ػٌْاى تْاًبیی ثلکَ ثَ ػٌْاى
فشایٌذ سّاًطٌبختی تؼشیف کشدٍ اًذ اص طشیك آًِب هسػْالت خذیذ ّ اسصضوٌذ خلك هی
ضًْذ
ًیژگیيای افزاد خالق
ثشخی ایي تفکش ًبدسست سا کَ خاللیت دس اًسػبس داًطوٌذاى یب ٌُشهٌذاى است .
اهشّصٍ داًطوٌذاى هؼتمذًذ خاللیت ّ ًْآّسی هختع افشاد خبغی ًیست ّ توبم افشاد
هی تْاًٌذ دس خِت آى کْضص کٌٌذ ّ ثیبى هی داسًذ کَ اًسبًِب دس ُش سطر
سبصهبًی ّ دس ُش سدٍ ضغلی لذست خاللیت  ،تفکش ّ اًذیطَ سا داسًذ .ثؼضی اص هکبتت
فکشی ُن هؼتمذًذ کَ خاللیت لبثل آهْصش ّ یبدگیشی است سّاًطٌبسبى سؼی
داضتَ اًذ تب هطخػبت افشادی کَ داسای سطر ثبالیی اص خاللیت ُستٌذ ثشا یبفشاد
خالق ثیبى داسًذ ّ هطخع کٌٌذ .
فزایند ً مزاحل خالقیت
 -1خزة  Absorptionاّلیي هشزلَ خزة یب فشیفتَ ضذى ثَ یک هْضْع است کَ اغلت
ازتیبج ثَ اطالػبت خذیذ داسد.
 -2الِبم Inspirationایي هشزلَ ثسیبس سشیغ اتفبق هی افتذ ثَ ػجبست دیگش لجل اص
ّلْع اص آى ُیچ آگبُی ًذاضتَ ّ هطبُذٍ آى ثسیبس هطکل است.
 -3آصهبیص Testingدس ایي هشزلَ ایذٍ ثَ ّخْد آهذٍ آصهبیص هی ضْدکَ هؼلْم ضْد
هفیذ ّ هْلذ است یب خیش.
 -4پبالیص Refinementثَ هٌظْس کبسثشدی کشدى دس ایي هشزلَ ایذٍ هشازل سْم ّ
چِبسم صهبى صیبدی ازتیبج ّ هػشف ػولی آى اغالذ هی ضْد.تب خبیی کَ ادیسْى
هی گْیذ استؼذاد یب الِبم یک دسغذ کبس است ّ  %99آى سخت کْضی است.

 -5فشّش Gnillesهشزلَ آخش فشایٌذ خاللیت هشزلَ ای است کَ اکثش خاللیتِب سا خٌثی
ّ ًبکبم هیکٌذ ایي هشزلَ اثتذا ثبیذ دسّى سبصهبى اتفبق افتذ ثَ ایي هؼٌی است کَ
اثتذا افشاد غبزت اختیبس ثبیذ ایذٍ سا ثخشًذ یب لجْل کٌٌذ ّ ثؼذ اص تؼِذ ثَ آى ثبیذ ثَ
هطتشیبى خبسج اص سبصهبى اسائَ دٌُذ.
ًیژگیيای ساسمان خالق
ثشخی اص ّیژگیِبی سبصهبى خالق ػجبستٌذ اص :
 -1سلبثت کبهل ّ فطشدٍ است :دس یک سبصهبى دس غْستی خاللیت غْست هی
پزیشد کَ سلبثت کبهل دس آى زبکن ثبضذ.
 -2فشٌُگ :یکی اص ػْاهل ػوذٍ ای کَ ثَ ثبلٌذگی هذیشیت کوک هی کٌذ فشٌُگ
هشدم است  .ثش پبیَ یک فشٌُگ خْة  ،اتالف ّلت گٌبٍ هسسْة هی ضْد.
ثذیِی است دس چٌیي ثستش هٌبسجی خِت سلبثت ؛ خاللیت یب سبصهبًِبی پْیب
ثِتش ضکل هی گیشد .
 -3دستشسی ثَ هذیشاى :دس سبصهبى ُبی خالق ثش ایي اػتمبد ُستٌذ کَ داًص
دس سطر سبصهبى ثَ ّفْس پشاکٌذٍ ضذٍ است ّ هذیشاى ثَ سازتی هی تْاًٌذ
افکبس ّ ًظشات دیگشاى سا هستمین ّ ثذّى ّاسطَ دسیبفت کٌٌذ.
 -4ازتشام ثَ افشاد ّ :یژگی دیگش سبصهبى خالق ازتشام ثَ افشاد است ّ آًِب ثبّس
داسًذ کَ هی تْاًٌذ ُوگبم ثب ًیبصُبی سبصهبى سضذ کٌٌذ .
 -5اسائَ خذهبت هشدهیُ :ذف ًِبیی دس ایي سبصهبى ُب تْخَ ثَ ًیبصهٌذیِبی
اختوبع ّ خلت سضبیت آزبد هشدم است.
 -6دس سبصهبى خالق افشاد داسای یک تخػع ّیژٍ ًیستٌذ ّ ایي اهکبى سا داسًذ کَ
ثشای لشاس گشفتي دس خبیگبٍ هٌبست گشدش ضغلی داضتَ ثبضٌذ.
 -7کبس گشُّی:
 -8سّاثظ دائوی ّ ثلٌذهذت کبسکٌبى ثب ایي ًْع سبصهبى ُب ّ دس ًتیدَ ثشخْسداسی
آًِب اص اهٌیت ضغلی اص دیگش ّیژگیِبی ایي سبصهبى ُبست .
 -9استمجبل هذیشاى اص ػبهل تغییش :دس ایي سبصهبى ُب توبهی هذیشاى  ،هسبلَ تغییش
سا ثَ ػٌْاى تٌِب ػبهل ثبثت ّ گشیض ًبپزیش هی داًٌذ ّ ثب خطٌْدی آى سا پزیشفتَ
اًذ ّ دس ثشاثش آى همبّهت ًوی کٌٌذ  .طجیؼی است دس چٌیي سبصهبًی ضشّست
ًذاسد کَ هذیش ثخص صیبدی اص ّلت خْد سا ثشای خلْگیشی ثشخْسد ثب تغییشات
اختػبظ دُذ صیشا ُوَ ثَ ایي ثبّس سسیذٍ اًذ کَ تغییش یک اسصش هثجت است.
منابع نٌآًری
هٌبثغ ًْآّسی ثَ دّ هٌجغ دسّى سبصهبًی ّ ثشّى سبصهبًی تمسین هی ضْد:
 -1پشسٌل هٌبثغ دسّى سبصهبًی:
هطبّساى -هذیشػبهلّ -ازذ فشّش -تْصیغ کٌٌذگبى ًوبیطگبٍ
 -2هٌبثغ ًْآّسی ثشّى سبصهبًی:
ضشکتِبی تسمیمبتی – ثبصاس ّ سلبثت هطتشیبى
هٌجغ ًْآّسی دس سبصهبى ُبی هْفك هطلْة ثَ تشتیت هشثْط ثَ ثیطتشیي ػبهل ّ
پشسٌل  ،تسمیمبت  ،ثبصاس ّ سلجب ّ هطتشیبى است.
نیاسىای ساسمان خالق
ًیبص ثَ تْخَ ،اػتوبد ،ازتشام ،تطْیك ّ زوبیت.
ًیبص ثَ آصادی دس اًتخبة ًمص خْد سد سبصهبى.
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آصادی دس اًتخبة ُوکبساى ّ پشسٌل خْد
آصادی دس تدسس ّ تسمیك دس کلیَ ّازذُب
استجبط ًضدیک سشیغ ّ سازت ثب خبسج سبصهبى
آصادی اص صًدیشٍ فشهبى ّ سلسلَ هشاتت سبصهبًی
آصادی اص کبسُبی تکشاسی سّصهشٍ ّ یکٌْاخت
آصادی ػول دس ًسٍْ اًدبم کبسُب
اطالػبت ثَ هْلغ  ،هْثك  ،هشتجظ
اخز سشیغ ًتیدَ کبس ّ ػول خْد.
آهْصش
سشػت ػول (ػذم ثْسّکشاسی)
کبس هفشذ

نتیجو گیزی
دگشگًْی دس سشاسش خِبى اهشّصٍ ثبػث ضذٍ کَ خاللیت ثیص اص پیص اُویت یبثذ
ّ خْاهغ فمظ اص ساٍ اثتکبس ّ ًْآّسی هی تْاًٌذ خْد سا ثب ضشایظ خذیذ تطجیك دٌُذ.دس
چٌیي ضشایظ خبغی پشّسش خاللیت اًسبًِب ضشّست ثیطتشی پیذا هی کٌذ ّ
هذیشاى ثبیستی صهیٌَ ُبی الصم سا ثشای خاللیت ّ ًْآّسی کبسکٌبى فشاُن کٌٌذ.
هذیشاى ًیبص ثذاى خْاٌُذ داضت کَ دسک کٌٌذ خاللیت اص سَ ثخص ػوذٍ تطکیل
ضذٍ است:
 -1تخػع  -2تفکش خالق ّ اًؼطبف پزیش  -3اًگیضش
هذیشاى هی تْاًٌذ ثش دّ ثخص ًخست ًیض اثش گزاس ثبضٌذ اهب اًدبم ایي کبس ُضیٌَ ثش
ّ ّلت گیش است  ،آًچَ کَ اثشثخطی ثیطتشی داسد افضایص اًگیضش دسًّی کبسکٌبى
است.
پیشنيادات
ثشای افضایص خاللیت چٌذ الذاهبت هذیشیتی پیطٌِبد هی گشدد:
 -1اص ثیي توبم کبسُبیی کَ هذیشاى هی تْاًٌذ ثشای ثشاًگیختي خاللیت اًدبم دٌُذ
ضبیذ هْثشتشیي آًِب اًتػبة هٌبست افشاد است کَ ثَ طشص فشیجٌذٍ ای کبسی
سبدٍ ثَ ًظش هی سسذ.
 -2افشاد خالق تش خْاُذ ثْد اگش ثَ آًِب اخبصٍ دادٍ ضْد تب تػوین ثگیشًذ اص یک للَ
خبظ چگًَْ غؼْد کٌٌذ.
 -3دّ هٌجغ اغلی کَ ثش خاللیت اثش هی گزاسًذ صهبى ّ پْل ُستٌذ ّ هذیشاى ثبیذ دس
تخػیع ایي هٌبثغ ثب دلت ثسیبس ػول کٌٌذ دس ثشخی ضشایظ فطبس صهبًی هی
تْاًذ خاللیت سا افضایص دُذ.
 -4یکی اص سایح تشیي ساُِبی سشکْة خاللیت ثَ ّسیلَ هذیشاى ایدبد گشُِّبی
ُوگي است  .گشُِّبی ُوگي هؼوْال ً ثب کوتشیي اختالف ًظش سشیغ تش ثَ ساٍ
زلِب ًبئل هی ضًْذ ّ کبس چٌذاًی دس صهیٌَ تفکش خالق غْست ًوی پزیشد.

