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  پیشگفتار
  

از منظـر کـاربر،   . ترین بخش هر سیستم اطالعاتى مدیریت، تعامل میـان سیسـتم و کـاربران باشـد     شاید حساس
. دار سیستم است، زیرا بقیه بخشهاى سیستم اطالعاتى براى وى نامشهود است تعامل با سیستم تنها بخش معنى

براى طراحى یک سیستم اطالعـاتى خـوب حیـاتى     از آنجا که طراحى چگونگى تعامل کاربر با سیستم اطالعاتى
  .تواند بسیار سودمند باشد است، شناخت انسان در نقش پردازشگر اطالعات مى

  :کند باید سه چیز را بداند طراح درباره افرادى که برایشان سیستم اطالعاتى طراحى مى 
  چیست؟ توانند انجام دهند ـ تواناییها و مهارتهاى آنان چه کارهایى را مى .1 
  توانند انجام دهند ـ محدودیتهایشان چیست؟ چه کارهایى را نمى .2 
  انگیزانند؟ چه کارهایى انجام خواهند داد ـ چه چیزهایى آنان را براى عمل برمى .3 

در حـالى کـه چنـین نیسـت،     . تواند انجـام دهـد   تصور عمومى بر آن است که انسان هر کارى بخواهد مى 
براى مثال هیچ انسانى بر روى این کـره خـاکى   . شده دارند انسان محدودیتهاى کامالً تعریفتواناییها و مهارتهاى 

تواند با سرعت دویست کیلومتر در ساعت حرکت کند و تا ارتفاع پنجاه متر بپرد یا وزنه ده هـزار کیلـویى را    نمى
  .بلند کند

. ند تا تواناییهاى آنان را گسترش دهندکوش بسیارى از طراحان به تمرکز بر قوتهاى افراد تمایل داشته، مى 
تلسکوپ گالیله توان انسان براى دیدن دوردستها را بهبود بخشید، خودروى فورد توان انسـان را بـراى مسـافرت    

تر از گذشته فراهم آورد، و رایانه  جایى انسان را سریع تر فراهم ساخت، دستگاه پرواز برادران رایت توان جابه سریع
راههـاى جدیـدى بـراى     در آینده نیز بدون تردید. طالعات و انجام محاسبات انسان را افزایش دادتوان پردازش ا

  .بهبود تواناییهاى انسان ابداع خواهد شد
به هر حال طراح باید محدودیتهاى عملکردى انسان را بشناسد و نباید انتظار داشته باشد که افراد خـارج   

توان در سه دسته عمـده حسـى، پاسـخى و شـناختى      تهاى انسان را مىمحدودی. از توان خود کارى انجام دهند
  .بندى کرد طبقه

از این رو انسان در نقش پردازشگر اطالعات، محدودیتهاى نسـبى انسـان در پـردازش اطالعـات، مفـاهیم       
ات شناخت و یادگیرى، ویژگیهاى عملکرد انسان در پردازش اطالعات و سرانجام مدیر در نقش پردازشـگر اطالعـ  

  .گیرد مورد بحث و بررسى قرار مى
 


