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 نامة آموزش عالي ۱۲۲

 مقدمه
 كيفي هر دانشگاه و تبديل آن به يك دانشگاه پيشرو، ماهيتاً تالشي است كه ة توسع

 مستلزم آن ، تحقق اين مهم . تعريف شود ۱ سازماني ة تواند در قلمرو مفهوم توسع مي
 ة سع سازمان به قصد تو ة شده در گستر مديريت شده و ريزي است كه تالشي برنامه

 صورت ) دانشگاه ( ظرفيت خودنوسازي سازمان ة هاي جديد و خالقانه و توسع حل راه
 شده در ريزي اين تالش، طبيعتاً به سوي تغيير برنامه ). ۱۹۸۰ ، ۳ ؛ بير ۱۹۶۹ ، ۲ بكهارد ( گيرد

 شود تا از گيري شده يا مي كاري دانشگاه هدف ۴ الگوهاي شناختي، رفتاري و ترتيبات
 هاي دانشگاه و تقاضاهاي محيطي آن در حال و ي ميان قابليت تناسب بهتر ، اين طريق

 از يك نگاه سيستمي، تحقق چنين چيزي ). ۱۹۹۱ ، ۶ و سيلورز ۵ پوراس ( آينده پديد آيد
 اطالعات در « زيرا ؛ آن است ة مستلزم اطالعات به عنوان يكي از عناصر اصلي سازند

 يمني دوزي ( » باز است هاي سيستم ة دهند كنار نيرو و ماده يكي از عناصر تشكيل
 ). ۱۰۹ : ۱۳۸۰ سرخابي،

 ة نتيج . هاي سازماني كاهش عدم اطمينان است كاركرد اصلي اطالعات در موقعيت
 گيري و تصميمات و تبعاً تغيير رفتار انسان و طبيعي اين كاركرد تغيير در كيفيت تصميم

 سبب ، تر باشد غني ، هر چه اطالعات ). ۱۳۸۰ ثاقب تهراني و تدين، ( است سازمان
 عدم اطمينان را كاهش دهد، ، كاهش بيشتر عدم اطمينان خواهد شد و هر چه اطالعات

 هر چه « ؛ بنابراين، ) ۱۳۷۶ دوران، ( يشتري خواهد داشت ارزش عملي و كاركردي ب
 سازمان ، تر باشد مند تر و نظام تر، منسجم تر، شفاف فضاي اطالعاتي يك سازمان دقيق

 امروزه ، بنابراين ). ۴ : ۱۳۸۳ همكاران ، علي احمدي و ( » آيد تواند به اهدافش نايل بهتر مي
 كند، ها ايفا مي سازمان كننده در توفيق اطالعات به عنوان منبعي راهبردي كه نقشي تعيين

 ). ۱ شكل ( اگر مبناي نيل به سطوح باالتر دانايي واقع شود خصوص به مطرح است؛
 ها سازي، ارزيابي فعاليت شاخص ي، ريز گذاري، برنامه امكان سياست ، بدون اطالعات

 ، امكان ) بازخورد ( و بدون نتايج ارزيابي دانشگاه ميسر نخواهد شد ) عملكرد ( و نتايج
 است اين در حالي . پذير نخواهد بود حياتي به نحو مناسب امكان ة استمرار اين چرخ

 تلفي هاي مخ گيري دانشگاه به اطالعات متنوعي در زمينه نظام تصميم ، از يك سو ، كه
 به . دائماً در حال تغيير هستند ، هاي دانشگاه و محيط واقعيت ، نياز دارد و از سوي ديگر

 هر دانشگاهي براي خود داراي يك موقعيت آموزشي، پژوهشي و خدماتي ، عالوه
 پويا و كارامد ۷ مستلزم وجود يك نظام اطالعات ، مديريت چنين وضعيتي . خاصي است
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 ۱۲۳ ي كاربردي هدايت راهبردي نظام اطالعات دانشگاه الگو
 هاي صحيح، دقيق، به سازماندهي و اداره شود، خروجي است؛ نظامي كه به نحو مناسبي

 ، امروزه . موقع، مناسب، روشن و قابل فهم داشته باشد و به درستي از آن استفاده شود
 وجود چنين نظامي به صورت يكي از ابزارهاي حياتي مديريت راهبردي دانشگاه يا هر

 ط پويا، پيچيده و سازمان ديگر و ضرورت انكارناپذير پويش اثربخش آن در شراي
 براي سازمان خود ۱ مد باشد يك مزيت راهبردي ا رقابتي درآمده است كه اگر كار

 ). ۱۳۸۳ ؛ علي احمدي و همكاران، ۱۳۸۲ ديويد، ( شود محسوب مي

 سطوح سلسله مراتبي پرورش و ارزش دانايي ) ۱ ( شكل

 يق اولي يك نظام اطالعات مناسب و كارا نظر به آنچه گفته شد، اطالعات و به طر
 كيفي هر دانشگاه و تبديل آن به يك دانشگاه پيشرو منبعي راهبردي ة براي رشد و توسع

 تواند نقش مهمي در تحقق اهداف راهبردي دانشگاه اين منبع مهم مي . شود تلقي مي
 ر نيل به ناپذير براي موفقيت دانشگاه د ضرورتي اجتناب ، داشته باشد يا به عبارتي

 در چنين حالتي كه تحقق اهداف راهبردي سازمان با . اهداف راهبردي خود است
 مطلوب تلفيق شود يا منوط به ة سرمايه يا سيستمي مورد نياز براي توليد يا نيل به نتيج

 مورد نياز ۲ ) مديريت راهبرديِ منبعي راهبردي ( ۲ راهبردي به توان آن گردد، مديريت
 كه الزم است منبع مورد نظر در راستاي نظام راهبردي كالن ين معنا د خواهد بود؛ ب

 سازمان، و در خدمت تحقق اهداف آن، با الگوي مديريت راهبردي، هدايت و مديريت
 شود كه چنين الگوي ال اساسي مطرح مي ؤ حال اين س ). ۱۹۸۸ مك گريگور، ( شود

 تواند محقق مي و فرايندي خواهد بود و با چه ترتيبي ء مديريتي مشتمل بر چه اجزا
 شود؟
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 نامة آموزش عالي ۱۲۴

 مستلزم ــ به عنوان منبعي راهبردي ــ گفته شد كه نظام اطالعات در دانشگاه
 شود، طبعاً الزم است مديريت راهبردي است و هر اقدامي كه در آن خصوص انجام مي

 قبل از د براي ايفاي چنين مديريتي باي . و ارزشيابي شود ء ريزي، اجرا از اين ديدگاه طرح
 مشتمل بر ۱ ا اتخاذ رويكرد راهبردي، در قالب يك الگوي هدايت راهبردي هر چيز، ب

 يابي راهبردي به استقرار و استمرار اثربخش هاي اساسي، تحليل و راه تعيين مطلوبيت
 راستا اي كه اين نظام بتواند هماهنگ و هم يك نظام اطالعات مطلوب پرداخت؛ به گونه

 هاي كالن در خدمت تحقق اهداف و ارزش راهبردهاي اساسي دانشگاه، ة با مجموع
 روشن است كه تحقق اين . دانشگاه و ارتقاي سطح اثربخشي و كارآمدي آن قرار گيرد

 اهميت نظام ( يافته درخصوص موضوع يك نگرش نظام ة مستلزم وجود يا توسع ، امر
 ؛ مديريت دانشگاه است ة در بدن ) اطالعات در دانشگاه و رويكرد راهبردي به آن

 در پي جلب توجه بيشتر ، از يك سو : است كرده اين مقاله دو هدف را دنبال ين، بنابرا
 اندركاران نسبت به اهميت نظام اطالعات در دانشگاه و رويكرد راهبردي نسبت دست

 است به معرفي و پيشنهاد يك الگوي كرده تالش ، به آن بوده است و از سوي ديگر
 تواند مي ، اين تالش . ر دانشگاه بپردازد كاربردي براي هدايت راهبردي نظام مذكور د

 گامي هرچند كوچك در جهت آغاز يا استمرار روندهاي پژوهشي و اجرايي فراتر در
 . موضوع خود باشد ة ها در زمين دانشگاه

 رويكرد راهبردي به مديريت نظام اطالعات دانشگاه
 . يروز اداره كرد هاي د توان با دانش، ذهنيت، الگوها و روش ها را نمي امروز دانشگاه

 ها دانشگاه ، كند امروزي ايجاب مي ة هاي گسترده، پويا و پيچيــد تحوالت و دگرگوني
 ها و الگوهاي جديد ذهني و عملي را بياموزند، توسعه دهند و البته به همواره نگرش

 محوري، در عصر پويايي و پيچيدگي، رقابت و دانايي ، از طرفي . كار گيرند درستي به
 خواهد هم دانشگاهي كه مي آن ــ ظام اطالعات پويا و كارآمد در دانشگاه وجود يك ن

 ضرورتي انكارناپذير ــ در قلمرو تخصصي و محيط خود پيشرو و پيشاهنگ باشد
 اما سؤال اين است كه اين ، د شو است و عاملي حياتي در موفقيت دانشگاه محسوب مي

 چگونه ره بسپرد تا بتواند ضرورت بايد به كدام سمت و سوي درست سوق يابد و
 ال و پاسخي كه به آن داده ؤ آنچه را بايد و شايد، محقق سازد؟ اهميت طرح اين س

 هاي اطالعات امروزي عالوه بر بعد فني، داراي ابعاد، شود در اين است كه نظام مي
 ثير آنها در أ نقش و ت بنابراين، ؛ ها و كاركردهاي رفتاري و اجتماعي هستند ويژگي

 اهميت و ارزشي راهبردي ) ها دانشگاه ( ها رفتار و عملكرد، و كارامدي سازمان فرهنگ،
 ). ۱۳۸۷ الودن و الودن، ( يابد مي

1. Strategic Leading Model (SLM)



 ۱۲۵ ي كاربردي هدايت راهبردي نظام اطالعات دانشگاه الگو
 گيري ايفاي رسالت نظام اطالعات در دانشگاه و اثربخشي آن، مستلزم جهت

 هاي مورد نظر و متناسب با مقتضيات اساسي مناسبي در راستاي تحقق مطلوبيت
 ي الزم است در يك طرح و ترتيب ي ا ه گيري چنين جهت . است دانشگاه مورد نظر

 زمان انسجام دروني نظام اطالعات د كه هم شو اي تحليل، اتخاذ و تبيين منطقي به گونه
 مربوط يعني دانشگاه و ۱ به بهترين وجه لحاظ شود، ارتباطات آن با ديگر اجزاي فرانظام

 اي اثربخش در خدمت تحقق ونه گ محيط آن شكل گيرد و نظام اطالعات مورد نظر به
 گيري بتواند به عالوه، الزم است اين جهت . هاي راهبردي دانشگاه قرار گيرد مطلوبيت

 پيوند مناسبي ميان سطوح مفهومي و عملي، كالن و خرد، و راهبردي و تاكتيكي برقرار
 ه را تواند شرايط ذكرشد گيري ياد شده مي استفاده از رويكرد راهبردي براي جهت . سازد

 در ادامه،  يك الگوي عملي كه مبتني ). ۲۰۰۴ ، ۲ پ . ج . س ؛ ۱۳۸۲ ديويد، ( تحقق بخشد
 ؛ ۱۳۸۲ ديويد، ( ريزي راهبردي مديريت و برنامه ة بر برخي مباني نظري موجود در زمين

 و با توجه به ) ۲۰۰۳ ، ۳ ؛ ديويس و اليسون ۲۰۰۴ پ، . ج . ؛ س ۱۳۸۰ غفاريان و كياني،
 هاي نگارندگان در طي برخي فعاليت از سوي عمل، معيارهاي صحت، آساني و سرعت

 ، براي كاربرد در قلمرو نظام شده موضوع تدوين ة پژوهشي و كارگاهي در زمين
 ة نسخ . و بهسازي آن معرفي و پيشنهاد شده است اطالعات دانشگاه و در مسير توسعه

 ها و ه هاي دولتي، دانشگا ها و سطوح مختلف برخي سازمان در رده ، مشروح اين الگو
 از سوي راهبردي ــ هاي تدوين به عنوان طرح پژوهشي يا كارگاه ــ مراكز آموزشي

 . ده است ش پذيري و اثربخشي آن نمايان و عمل ء اجرا نگارندگان مكرراً

 الگوي هدايت راهبردي نظام اطالعات در دانشگاه
 : الگوي هدايت راهبردي از سه بخش اصلي ذيل تشكيل شده است

 ۴ هاي راهبردي اساسي وبيت تعيين مطل ◘

 ۵ تحليل راهبردي ◘

 ۶ يابي راهبردي راه ◘

 گذاشته ء اي به اجرا هاي عملياتي ويژه هاي يادشده در قالب گام يك از بخش هر
 هاي عملياتي مربوط به طور موجز ها و گام اين مبحث، بخش ة در ادام . شوند مي

 به وجود برخي تواند بسته الزم به ذكر است كه اين الگو مي . توصيف شده است
 به طور خاص در قلمرو ( و يا بخشي ) دانشگاهي ( سازماني راهبردي شرايط، در سطوح

 در توضيح مراحل الگو در اين مقاله و به خصوص . به كار رود ) نظام اطالعات دانشگاه

1. Supra system 
 World Organization of the Scout Movement (WOSM) ): پ . ج . س ( سازمان جهاني پيشاهنگي . ۲
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 نامة آموزش عالي ۱۲۶
 بخشي مد نظر راهبردي در مواردي كه ارجاع به قلمرو مورد نظر الزم بوده است، سطح

 با هر ــ فرض شده است كه نظام اطالعات در دانشگاه مورد نظر، قرار گرفته است و
 . وجود دارد و به طور نسبي فعال است ــ كيفيتي

 هاي راهبردي اساسي تعيين مطلوبيت . ۱
 گيري راهبردي پيشرفت و تعالي وليت دارد در راستاي جهت ئ مديريت عالي دانشگاه مس

 نظام اطالعات دانشگاه ة گيري آيند جهت دانشگاه، ديد مشتركي از وضعيت مطلوب و
 بايد به روشني بر توسعة ، اين ديد . كند ها و واحدهاي مختلف دانشگاه ايجاد در بخش

 در تطابق با شرايط و نيازهاي اساسي دانشگاه ( نظام اطالعات دانشگاه از جهات بيروني
 ) و اثربخشي عملكرد نظام اطالعات ت ، دق ت انسجام، صح ( و دروني ) و محيط آن
 نخست از طريق ة اين مهم در وهل . ) ۲۰۰۳ ، ۳ و وايز ۲ ، گالتر ۱ پريدي ( متمركز باشد

 هاي اساسي و كاركردي نظام اطالعات انداز و ارزش تدوين و بيان اصولي رسالت، چشم
 هايي كه در راستاي تحقق ويژگي در دانشگاه مورد نظر شكل خواهد گرفت؛ مطلوبيت

 هاي عملياتي اين گام . اي دانشگاه قرار دارند بر ) دانشگاه پيشرو ( يا كيفيت مورد نظر
 : است بخش به شرح ذيل

 تعيين رسالت نظام اطالعات در دانشگاه . ۱ - ۱
 كاركردي سازماني، براي موجوديت خود دليلي منحصر به فرد دارد ة هر سازمان يا حوز

 ة آن سازمان يا حوز ۴ رسالت ة اين ويژگي در بياني . كند مي دنبال و مقصود خاصي را
 ة مبناي اولي ، شود رسالت اگر به درستي و به روشني بيان . يابد كاركردي انعكاس مي

 در اين بيانيه، . هاي مربوط فراهم خواهد ساخت مستحكمي براي اتخاذ اهداف و راهبرد
 اوري اصلي، فلسفه گيرندگان، محصوالت و خدمات، قلمرو فعاليت، فنّ مقصود، خدمت

 اما ، ) ۱۳۸۲ ديويد، ( دانشگاه مشخص خواهد شد هاي محوري نظام اطالعات و ارزش
 . روشني داده شود الزم است به سؤاالت زير پاسخ ، رسالت مذكور ة قبل از تدوين بياني

 ة الزم براي تدوين بياني ة شود، مواد اولي پاسخي كه به اين سؤاالت داده مي ، در واقع
 : آورد رسالت نظام اطالعات دانشگاه مورد نظر را فراهم مي

 هاي بنيادين دانشگاه مورد نظر كه دليل وجودي نظام اطالعات در آن است، نياز ◘
 چيست؟
 الذكر بيني يا تشخيص موقعيتي نيازهاي فوق نظام اطالعات مورد نظر براي پيش ◘

 ؟ ) هايي داشته باشد چه ويژگي ( و نيازهاي جديد و پاسخ به آنها بايد چگونه باشد

1. Preedy 
2. Glatter 
3. Wise 
4. Mission statement



 ۱۲۷ ي كاربردي هدايت راهبردي نظام اطالعات دانشگاه الگو
 مندان متعددي در قبال عالقه د تي باي چگونه و با چه كيفي ، نظام اطالعات مذكور ◘

 العمل نشان دهد؟ عكس ، خواهد داشت ــ در درون و برون دانشگاه ــ كه
 رسالت نظام اطالعات دانشگاه به صورت يك سند كتبي مزاياي زير ابالغ تدوين و
 : آورد را به بار مي
 ، ييد نقش و غايت مطلوب نظام اطالعات دانشگاه مورد نظر به اتفاق آراء أ ت §
 نظام ة مبنا و معياري براي تخصيص اثربخش منابع سازماني دانشگاه در زمين ة ارائ §

 ، اطالعات
§ در دانشگاه ) نظام اطالعات ( ة موضوع شده در زمين ي شناخته حاكم ساختن جو ، 
 در درون ــ ربط ها و افراد ذي اتكايي براي همسازي و همنوايي بخش ة ايجاد نقط §

 وفيق نظام اطالعات در ايفاي نقش خطير خود در در راستاي ت ــ و بيرون دانشگاه
 ، قلمرو سيستمي دانشگاه مورد نظر

 هاي نظام ها و تالش گيري ها، جهت مبنايي براي ارزيابي و كنترل هدف ة ارائ §
 ديويد، ( اطالعات مورد نظر به طور خاص و دانشگاه مربوطه در آن زمينه به طور عام

۱۳۸۲ .( 
 انداز ترسيم چشم . ۱ - ۲

 دانشگاه مورد نظر ة در اينجا ترسيم وضعيت مطلوب و مرجح آيند ۱ ، انداز ز چشم منظور ا
 هاي آن است تحقق رسالت نظام مذكور و ارزش ة و نظام اطالعات آن در نتيج

 انداز در قالب يك بيانيه يا عبارت گويا، به عبارت ديگر، چشم ؛ ) ۲۰۰۴ پ، . ج . س (
 ة پذير و جذاب براي دانشگاه در زمين حقق گرايانه، ت واقع اي آينده فشرده و برانگيزاننده،

 تحقق كامل رسالت ة هاي مرتبط و متأثر از آن كه در نتيج قلمرو نظام اطالعات و زمينه
 كند تواند پديد آيد را تصويرسازي مي شده مي نظام اطالعات در افق زماني تعيين

 انگيزاننده تواند محركي جذاب و انداز مذكور مي از اين حيث، چشم ). ۱۳۷۷ نوس، ني (
 شده براي نظام اطالعات دانشگاه و ساير اقداماتي تالش براي تحقق رسالت تعيين براي

 . آيد باشد كه در راستاي تحقق آن در دانشگاه به عمل مي

 ها تعيين ارزش . ۱ - ۳
 چيزي در نظام ة بار اند از اصول، استانداردها يا كيفيات مطلوب در عبارت ۲ ها ارزش

 آنها مبناي حركت ). ۲۰۰۴ پ، . ج . س ( سازد را عملي مي ن زماني كه آنا اعتقادي فرد يا سا
 بخشي به ل و معنا ئ ما از وقايع و مسا سازي مفهوم و تالش ما به سوي آينده و نيز مبناي

 سازند و ل مذكور متأثر مي ئ رفتار ما را در قبال وقايع و مسا ، ن ؛ بنابراي شوند آنها واقع مي

1. Vision 
2. Values



 نامة آموزش عالي ۱۲۸

 آنها . ها، بايدهاي عمل هستند توان گفت ارزش مي به بياني ديگر، ؛ دهند جهت مي
 بايد با ) در اينجا نظام اطالعات دانشگاه ( سازند كه موضوع يا محمل آنها مشخص مي

 . د شو چه شرايطي و كيفيتي محقق
 هاي مورد نظر در مورد نظام اطالعات دانشگاه، مختصات تعيين و بيان آشكار ارزش

 و عمل در راستاي آنها را تعيين ) انداز چشم رسالت و ( تري از وضعيت مطلوب دقيق
 هاي كالن و مباني نظري توان بر اساس مطلوبيت هاي مذكور را مي ارزش . كند مي

 هاي فني آن و شرايط و مقتضيات موقعيتي كه دانشگاه پيشرو و نظام اطالعات، ويژگي
 هاي ز روش مشخص و با استفاده ا ) دانشگاه مورد نظر ( نظام مذكور در آنجا واقع شده

 . د كر بندي مناسب اولويت

 تحليل راهبردي . ۲
 عوامل كليدي كه ة بار نگر در جزء ـ مقصود از تحليل راهبردي رسيدن به ديدگاهي كل

 دهند، و نيز ساختن يك ديدگاه راهبردي مدت تحت تأثير قرار مي دانشگاه را در ميان
 ها و تفسير آنها سازي داده چه دانشگاه از طريق يكپار ة شده از وضعيت حال و آيند توافق

 ). ۲۰۰۳ ديويس و اليسون، ( براي تبديل آنها به اطالعات مفيد و قابل استفاده است
 در ) طور كه بايد باشد آن ( مختصات وضعيت مطلوب نظام اطالعات دانشگاه مورد نظر

 الزم ، پس از آن . د شو مشخص مي ) هاي اساسي راهبردي تعيين مطلوبيت ( بخش قبل
 و الزامات ) موانع ( ها ، بازدارندگي ۱ ياريگر ) هاي ها و آمادگي زمينه ( ايط، عوامل است شر

 براي تحقق يك وضعيت ، به طور كلي . د شو تحقق آن در اين بخش تحليل و تعيين
 سيستمي را در دو موضع محيطي و درون ها توان عوامل ياريگر و بازدارندگي مطلوب مي

 ل ئ ها و مسا وضع موجود و مطلوب و چالش ة فاصل الزم است ، از طرفي . مدنظر قرار داد
 تحليل راهبردي متشكل از سه گام بنابراين، ؛ شود راهبردي رفع اين فاصله مشخص
 : رسد عملياتي به شرح ذيل به انجام مي

 ۲ ارزيابي عوامل محيطي . ۲ ـ ۱

 اي كننده اثر تعيين ۳ منظور از محيط، مجموعه عواملي است كه بر هدف و عملكرد نظام
 ة در تحليل راهبردي، محيط به دو دست . ارد ولي نظام بر آن كنترل چنداني ندارد د

 ، آن ۴ اي منظور از محيط زمينه . شود تقسيم مي ) اختصاصي ( و تعاملي ) كالن ( اي زمينه
 گذارد و يا از آن تأثير تأثير مي ) نظام اطالعات دانشگاه ة حوز ( است كه بر سيستم

 . دارد كنترلي بر آن ندارد يا نفوذ بسيار كمي در آن اما سيستم مذكور هيچ ، پذيرد مي

1. Preparatory factors 
2. External factors evaluation (EFE) 
3. System 
4. Contextual environment



 ۱۲۹ ي كاربردي هدايت راهبردي نظام اطالعات دانشگاه الگو
 عوامل مربوط به اين محيط در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، جغرافيايي، سياسي،

 نيز افراد، ۱ محيط تعاملي ). ۱۳۸۲ ديويد، ( شوند وري شناسايي و تحليل مي ا حقوقي، فنّ
 مورد نظر نظام اطالعات دانشگاه گيرد كه هايي را در بر مي ها و سازمان ها، سيستم گروه

 در اينجا ( عوامل مربوط به اين محيط بر حسب موضوع . مستقيماً با آنها ارتباط دارد
 يابند شناسايي و و ارتباط مستقيمي كه با آن مي ) در دانشگاه مورد نظر اطالعات نظام

 . شوند سپس تحليل مي
 براي تحقق ۳ ديدهايي يا ته ۲ ها ممكن است متضمن فرصت ) بيروني ( عوامل محيطي

 فرصت به معناي وجود زمينه يا . قبلي باشند بخش شده در راهبردي ترسيم مطلوبيت
 شانس مطلوبي در محيط براي انجام كاري يا تحقق چيزي است كه نظام اطالعات

 تواند به نتايج يا عوايد قابل توجهي در راستاي برداري از آن مي دانشگاه از طريق بهره
 در مقابل، تهديد برآيند وضعيتي است . هاي راهبردي خويش دست يابد تحقق مطلوبيت

 كنند و از اين كه عوامل و شرايط محيط بر خالف خواسته و خارج از كنترل عمل مي
 تحقق ة روند امور مطلوب نيست و احتمال آشفتگي، خطر يا زيان در زمين ، حيث

 . عات دانشگاه مورد نظر وجود دارد شده در ارتباط با نظام اطال هاي راهبردي تعيين مطلوبيت
 هاي ها در ارتباط با تحقق مطلوبيت ها و تهديد در ارزيابي عوامل محيطي، فرصت

 اهميت شوند و وزن يا شده براي نظام اطالعات دانشگاه شناسايي مي راهبردي تعيين
 سپس بر اساس ؛ د شو هاي مورد نظر مشخص مي كدام از عوامل در تحقق مطلوبيت هر

 ي، توان پاسخگويي موجود و مطلوب نظام هاي كم رهايي و با استفاده از روش معيا
 اطالعات دانشگاه در افق زماني مورد نظر به هر كدام از عوامل و در مجموع محاسبه و

 ها و توان اجتناب برداري از فرصت منظور از توان پاسخگويي، توان بهره . د شو تفسير مي
 . هاست تهديد ) يا دفع ( از

 ۴ ارزيابي عوامل دروني . ۲ - ۲

 و ضعفي خود داراي نقاط قوت ) ۵ اي واحدهاي وظيفه ( هر سازماني در قلمرو دروني
 هاي راهبردي مطلوبيت توانند در ارتباط با كه مي و ضعفي قوت در اين گام، نقاط . است
 ها در كنار فرصت ، ها ها و ضعف اين قوت . شوند و ارزيابي مي ء احصا ، باشند شده تعيين
 اي تحقق مطلوبيت ه شرايط زمينه ، در واقع ، هايي كه در محيط وجود دارد ديد و ته

 به عنوان يكي از ، از اين رو ؛ آورند به وجود مي راهبردي نظام اطالعات دانشگاه را
 . شوند يابي راهبردي واقع مي مباني راه

1. Interactional environment 
2. Opportunity 
3. Threat 
4. Internal Factors Evaluation (IFE) 
5. Task unites



 نامة آموزش عالي ۱۳۰

 در ) ۲ شكل ( شايستگي كليدي شود كه مزيت رقابتي يا يك تلقي مي ۱ عاملي قوت
 در ). ۱۳۸۰ غفاريان و كياني، ( د شو تاي تحقق مطلوبيت راهبردي اساسي محسوب راس

 در اينجا ( كاركردي مورد نظر ة شوند كه سيستم يا حوز قلمداد مي ۲ مقابل عواملي ضعف
 دهد و يا  توانايي انجام آنها را ندارد و ، آنها را ضعيف انجام مي ) نظام اطالعات دانشگاه

 . هاي راهبردي دارد ي بر توانايي سيستم در تحقق مطلوبيت ثير معنادار أ ت ، از اين حيث
 نظام ة شده در زمين هاي راهبردي تعيين هاي اثرگذار بر تحقق مطلوبيت ها و ضعف قوت

 يا روش جاري و عملكرد در راهبردي عد منابع، از سه ب توان دانشگاه را مي اطالعات
 ): كرد جستجو و ارزيابي ( در دانشگاه مد نظر قرار داد ذيل ها يا شرايط زمينه
 ، ي دانشگاه ها اهداف و رسالت ◘
 ، هاي آن ساختار سازماني دانشگاه و ويژگي ◘
 ريزي، سازماندهي و هماهنگي، رهبري و برنامه ( ۳ فرايندهاي مديريت دانشگاهي ◘

 ، ) روابط با محيط انساني، كنترل منابع گيري، مديريت سازي و تصميم انگيزش، تصميم
 هاي و در دسترس دانشگاه و كيفيت مديريت آن در زمينه انساني موجود ة سرماي ◘

 ، كارگيري، نگهداري، توسعه و بهسازي جذب، به
 ، اي در دانشگاه وضعيت فرهنگ و اخالق حرفه ◘
 هاي آموزش، پژوهش و خدمات علمي از حيث وضعيت عمليات در حوزه ◘

 ، فرايند، ظرفيت، مقدار فعلي، نيروي عملياتي و پشتيباني، كيفيت
 ، ) دانشگاهي ( اي اطات سازماني و حرفه ارتب ◘
 هاي مختلف علمي و سازماني در وضعيت تحقيق و توسعه و تحول در زمينه ◘

 ، دانشگاه
 ، وضعيت مالي و تداركاتي دانشگاه ◘
 هاي هاي دانشگاه در زمينه خدمات و فعاليت ... توزيع جغرافيايي، موضوعي و ◘

 . مختلف دانشگاهي و سازماني

1. Strength 
2. Weakness 
3. Academic Management



 ۱۳۱ ي كاربردي هدايت راهبردي نظام اطالعات دانشگاه الگو

 هاي سازمان سلسله مراتب دارايي ) ۲ ( شكل

 بدين صورت كه پس از شناسايي ؛ عمليات در اين گام نيز مانند گام قبل است ة نحو
 توانند در آنها در ارتباط با تأثيري كه مي ) وزن ( اهميت ضريب ها، ها و ضعف قوت

 ات دانشگاه داشته هاي راهبردي اساسي تعيين شده براي نظام اطالع تحقق مطلوبيت
 گويي نظام اطالعات دانشگاه مورد نظر تعيين و سپس به ارزيابي توان پاسخ ، باشند

 ها در وضعيت موجود و مطلوب و در مجموع و تفسير آن ها و ضعف نسبت به قوت
 ها و برداري از قوت توان پاسخگويي در اينجا نيز به معناي توان بهره . شود پرداخته مي

 . هاي مورد نظر است انداز و ارزش ا در راستاي تحقق رسالت و چشم ه توان رفع ضعف

 ۱ ارزيابي موقعيت و اقدام راهبردي . ۲ ـ ۳

 ريزي راهبردي وضعيت راهبردي در حكم قلب مديريت و برنامه ارزيابي شناسايي و
 كند است و نقشي محوري در تصميماتي كه در اين مدل اتخاذ خواهد شد، ايفا مي

 ، ل راهبردي و به تبع آن ئ ها و مسا يرا تشخيص و استخراج چالش ز ؛ ) ۱۳۸۲ ديويد، (
 از ؛ ها و اهداف راهبردي بر اساس اين ارزيابي به انجام خواهد رسيد اتخاذ اولويت

 : د شو ي براي دانشگاه ي تواند موجد مزايا انجام درست اين گام مي ، رو اين

1. Strategic Position and Action Evaluation (SPACE) 

∗  Critical Success Factors (CSFs) 

 . عواملي كه امكان ايجاد ارزش براي مشتري را داشته باشد

 . هر چيز با ارزش كه قابل در اختيارگيري باشد : ها دارايي

 . شـود عواملي كه سبب ترجيح يا برتري سازمان نسبت بـه رقيـب مـي
 شود ممي

 ∗ هاي سازمان در عوامل اساسي موفقيت شايستگي

 . سازد براي مشتري ارزش مي عواملي كه

 قابليت

 مزيت
 رقابتي

 شايستگي
 كليدي

شايستگي

هاي پايه دارايي
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 ة در زمين اتخاذشده هاي كارايي فني و قابليت عملي تصميم ة افزايش درج ◘
 ، ) نظام اطالعات ( موضوع
 ، هاي دانشگاه و شرايط واقعي آن با رسالت و ارزش ها افزايش ميزان تطابق تصميم ◘
 . اتخاذشده هاي افزايش ميزان مشروعيت و مقبوليت تصميم ◘

ي، محاسبات به عمل آمده در دو گام قبلي در اين گام با استفاده از يك روش كم 
وضع موجود و مطلوب راهبردي نظام ة حاسبات، دو نقط از حاصل م . شود بازپردازي مي

 ماتريس مذكور . آيد دست مي ه اطالعات دانشگاه روي يك ماتريس مختصات ب
 كه است خانه ۱۶ داراي چهار ربع اصلي و ) ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام راهبردي (

 يم مربوطه، به كمك اين ماتريس و مفاه ). ۳ شكل ( اي دارند هر يك مفهوم و تفسير ويژه
 ها و شناخت مناسبي از وضع موجود و وضع مطلوب و مبنايي براي شناسايي چالش

 ، در واقع . شود نظام اطالعات دانشگاه فراهم مي ة ل راهبردي در زمين ئ سپس تعيين مسا
 شده نخست در ارتباط با شرايط نظام ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام راهبردي محاسبه

 هاي به صحت ارزيابي ، بر اساس آن ، د؛ دوم شو ف و تفسير مي اطالعات دانشگاه توصي
 به ما ، شود و سوم عمل آمده از آغاز فرايند الگوي هدايت راهبردي تاكنون كنترل مي

 وضع موجود و مطلوب نظام اطالعات دانشگاه را به طور مشروح ة كند فاصل كمك مي
 . و با ذكر مصاديق بازشناسي كنيم

) SPACE ( ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام راهبردي ) ۳ ( شكل



 ۱۳۳ ي كاربردي هدايت راهبردي نظام اطالعات دانشگاه الگو
 نظام اطالعات ة در اين ميان براي گذار از وضع موجود به وضع مطلوب در زمين

 هاي مرتبط وجود دارد كه رفع آنها ها و موانع اساسي در برخي زمينه دانشگاه، شكاف
 ب مستلزم رفع آنها و رساندن به عبارتي، تحقق وضع مطلو ؛ اساسي يا حياتي است

 ارتقاي ، در عين حال . است ها به سطح مورد انتظار در آن زمينه ) يا عملكرد ( وضعيت
 اي است كه ويژه ة وضعيت به سطح مورد نظر آسان نبوده، مستلزم تالش و شايد مبارز

 چنين . اي را به خود معطوف دارد تواند انرژي رواني، ذهني و عملياتي قابل مالحظه مي
 كه واجد ويژگي مشروط بر آن ، شوند اهبردي تلقي مي ل ر ئ ها يا مسا هايي، چالش شكاف

 غفاريان و كياني، ( د ن مطرح باش ۱ به عنوان يك عامل اساسي براي موفقيت و يا » گلوگاه «
 عامل مورد نظر در تحقق منافع نهفته در كه ين معناست د اين ويژگي ب ). ۱۳۸۰

 هاي اساسي در راستاي تحقق مطلوبيت ــ ها تهديد يا احتراز از خطرات ها فرصت
 ، اما در عين حال ، نقش كليدي دارد ــ راهبردي نظام اطالعات دانشگاه مورد نظر
 تواند مانع اصلي دانشگاه يا نظام اطالعات دستيابي به آن با پيچيدگي همراه است و مي

 هاي به مطلوبيت ها و يا اجتناب از تهديدها و دستيابي برداري از فرصت آن براي بهره
 . د شو بايد شناسايي و رفع بنابراين، مورد نظر باشد؛

 غفاريان و ( است » تمركز « راهبرد كه ة نظر به محدوديت منابع و نيز جوهر ، از طرفي
 برخي از . تواند در دستور كار قرار گيرد اي نمي له ئ ، هر تعداد چالش يا مس ) ۱۳۸۰ كياني،

 تواند در دستور كار بردي مي راه ة ل ئ تا شش مس نظران عقيده دارند حداكثر چهار صاحب
 ل بررسي و در ئ ها و مسا الزم است اهميت چالش بنابراين، ؛ ) ۱۳۸۲ ديويد، ( گيرد قرار

 هاي موجود، بر اساس يكي از روش تركيب و تلفيق و نهايتاً ، صورت امكان
 . بندي شوند اولويت

 است كه به طور راهبردي كليدي ة ل ئ خروجي نهايي اين بخش در واقع چند مس
 توان اقدامات و منابع را در اند و با اطمينان مي ده ش مستند و متقن شناسايي و تعيين

 نظام اطالعات ة هاي راهبردي مورد نظر در زمين راستاي حل آنها جهت داد تا مطلوبيت
 چگونگي تحقق اين موضوع در بخش سوم مورد بررسي قرار . د شو دانشگاه محقق

 . گيرد مي

 يابي راهبردي راه . ۳
 شود راهكارها و نهايتاً راهبردهاي مناسب مشخص و طرح تالش مي ، در اين بخش

 نظام ة هاي اساسي مورد نظر در زمين اقدام راهبردي روشني براي تحقق مطلوبيت
 هاي زير طي الزم است گام ، ين منظور د ب . د شو اطالعات دانشگاه استخراج و تدوين

 . شود

1. CSF



 نامة آموزش عالي ۱۳۴

 هبردي هاي را تعيين اولويت . ۳ ـ ۱
 هاي عملي است كه براي رفع شكاف بين گيري ، جهت ۱ هاي راهبردي منظور از اولويت

 پ، . ج . س ( دانشگاه مورد نياز است نظام اطالعات مطلوب ة وضع موجود و آيند
 هاي راهبردي، راهكارهاي كليدي واجد توان گفت اولويت مي ، به عبارتي ؛ ) ۲۰۰۴

 خواهد در نظام اطالعات دانشگاه مي ر به وضعيت مطلوب است كه ا اولويت براي گذ
 ها و تالش ة شده آنها را سرلوح هاي اساسي راهبردي تعيين راستاي تحقق مطلوبيت

 . قرار دهد ) ساله ۵ غالباً ( زماني مورد نظر ة اقدامات خود در دور
 ها، تهديدها، توانند از تركيبات مختلف فرصت اول مي ة راهكارهاي مذكور در وهل

 تجميع، تلفيق، ، استنتاج شوند و در صورت لزوم ــ با همديگر ــ ها ها، وضعيت قوت
 اما براي اينكه تبديل به اولويت راهبردي شوند الزم است ؛ ند شو تكميل يا تنقيح

 هاي كاري دانشگاه ممكن است حوزه . آن اساس انتخاب شوند بندي و بر رتبه
 تمركز كند، اما خواهد روي آنها مختلفي را شناسايي كند كه مي ) راهكارهاي (

 ناشي از شرايط محيطي اين اجازه و امكان را هاي و ايجاب ها الزام ، محدوديت منابع
 از . بندي شوند شده اولويت الزم است راهكارهاي استنتاج بنابراين، ؛ آورد فراهم نمي
 : اند از بندي راهكارها در اين رابطه عبارت هاي اولويت جمله مالك

 ، شده براي نظام اطالعات دانشگاه نادار با رسالت تعيين قرار گرفتن در ارتباط مع ◘
 شده براي دانشگاه و نظام انداز ترسيم كننده در تحقق چشم داشتن نقش تعيين ◘

 ، اطالعات آن
 شده در ء هاي احصا ها و ضعف ها، تهديدها، قوت گويي بيشتر به فرصت پاسخ ◘
. تحليل راهبردي ة مرحل

 اين . آن نيز توصيف شود » ة زمين « زم است ، ال هاي راهبردي پس از تعيين اولويت
 هاي راهبردي مورد ن ضرورت و اهميت اتخاذ هر يك از اولويت در واقع مبي ، توصيف

 هاي راهبردي در ارتباط با رسالت چرايي اتخاذ هر يك از اولويت ، به عالوه . نظر است
 تحقق تواند در شده براي نظام اطالعات دانشگاه، و نقش و كاركردي كه مي تعيين
 ها و ها، تهديدها، قوت انداز مطلوب دانشگاه داشته باشد و نيز ارتباط آن با فرصت چشم

 ها و وضعيت فعلي نظام اطالعات دانشگاه، بايد به طور موجز بيان شود ضعف
 ). ۲۰۰۴ پ، . ج . س (

 تعيين اهداف راهبردي . ۳ ـ ۲
 راهبردي هاي به منظور ترجمان يا تصريح هر يك از اولويت ۲ اهداف راهبردي

 گيري تعيين قابل اندازه ) نتايج مورد انتظار ( شده به صورت مقاصد عملياتي تعيين

1. Strategic Priorities 
2. Strategic Goals



 ۱۳۵ ي كاربردي هدايت راهبردي نظام اطالعات دانشگاه الگو
 كه در نهايي اي الزم براي رسيدن به نتايج نتايج واسطه ، آنها در واقع . شوند مي

 بر ). ۲۰۰۴ پ، . ج . س ( كنند مي هاي راهبردي اساسي بيان شده است را تعريف اولويت
 هاي راهبردي و كيفيت در مسير هر يك از اولويت اين اساس، جهت و غايت حركت

 پيشگام، ( امكان ارزيابي و كنترل مستمر ، به عالوه . شود ها مشخص مي تحقق آن اولويت
 هاي نظام اطالعات دانشگاه و ساير واحدهاي سازماني مرتبط با تالش ) همگام و نهايي

 شود؛ ضمن فراهم مي شده هاي راهبردي تعيين آن در دانشگاه، در مسير تحقق اولويت
 افزون بر اين، بيان روشن و سازگار ؛ تواند موجب انگيزش بيشتري نيز بشود آنكه مي

 عدم اطمينان، كاهش تضاد و تعارض، تواند موجب كاهش اهداف راهبردي مي
 ها و تدوين طرح هماهنگي بيشتر، كمك در امر تخصيص منابع و نيز تسهيل در

 تحقق ه نتيج در هاي راهبردي مورد نظر و اولويت هاي الزم در جهت تحقق برنامه
 اما هر آنچه را كه هدف ، انداز دانشگاه در ارتباط با نظام اطالعات شود رسالت و چشم

 بناميم ضرورتاً چنين كيفيتي را به بار نخواهد آورد، بلكه الزم است اهدافي كه اتخاذ
 تمركز جهت و دقت در هاي ذيل باشند تا هرچه بيشتر امكان شوند واجد ويژگي مي

 : ها را فراهم آورند ها و فعاليت هدايت و كنترل تالش
 ۱ مشخص ◘

 ۲ گيري قابل اندازه ◘

 ۳ قابل دستيابي ◘

 ۴ گرايانه واقع ◘

 . ۵ محدود به زمان ◘

 طرح اقدام ة تهي . ۳ ـ ۳
 يافته را به طور سازمان اتخاذشده هاي راهبردي رسيدن به هدف ة نحو ۶ طرح اقدام

 ها هاي اصلي كه براي تحقق هدف ح، اقدامات يا فعاليت در اين طر . سازد مشخص مي
 هاي سازد كه براي نيل به هدف طرح اقدام مشخص مي . شود تعريف مي ، الزم است

 چه اقداماتي در ــ در راستاي تحقق اولويت راهبردي مربوط ــ تعيين شده راهبردي
 . ايد به عمل آيد چه بخشي يا چه كسي و با استفاده از چه منبعي ب از سوي چه زماني،

 افكار و انتزاعيات، در قالب اقدامات مشخصي ، كند طرح يادشده از اين طريق كمك مي
 نظام اطالعات دانشگاه درآيند ة هاي مورد نظر در زمين براي تحقق عيني مطلوبيت

1. Specific 
2. Measurable 
3. Attainable 
4. Realistic 
5. Time Bound 
6. Action Plan



 نامة آموزش عالي ۱۳۶

 هاي تاكتيكي مديريت نظام اطالعات ريزي مبناي برنامه ، اين طرح ). ۲۰۰۴ پ، . ج . س (
 نظام ة هايي كه در زمين وليت ئ هاي دانشگاه در قبال مس وم ساير بخش دانشگاه و عنداللز

 . قرار خواهدگرفت ، اطالعات دانشگاه دارند

 گيري نتيجه
 سطح كارامدي و استمرار بقاي معنادار دانشگاه، مستلزم بهبود كيفيت ارتقاي
 هاي مختلف گيري در دانشگاه، و هدايت مناسب امور و فعاليت سازي و تصميم تصميم

 خصوصاً با ــ پيچيدگي و دشواري اين كار . در جهت توسعه و تعالي دانشگاه است
 پوشيده نيست؛ و ــ هاي دانشگاهي هاي خاص محيط ها و پيچيدگي توجه به پويايي

 تواند مي ، غلبه بر اين چالش . هاي اساسي مديريت دانشگاهي است البته يكي از چالش
 كاهش پيچيدگي در ، و در نتيجه زدايي سازي و ابهام تا حدودي از طريق شفاف

 در اين جريان، اطالعات صحيح و به موقع واجد . گيري ميسر شود هاي تصميم موقعيت
 ارزشي اساسي است و بر همين اساس، نقش كليدي يك نظام اطالعات پويا و كارامد

 . شود در دانشگاه نمايان مي
 . آن است ۱ سالمت سازماني ميزان كارامدي نظام اطالعات دانشگاه، متأثر از ميزان

 زمان با حفظ يكپارچگي منظور از سالمت سازماني، آن است كه نظام بتواند به طور هم
 دروني خود، به شرايط و اقتضائات متغير محيطي پاسخ دهد، و در عين ۲ و درستكاري

 الگوي هدايت ). ۲۰۰۰ ، ۳ هو ) ( اثربخش باشد ( اهداف خود را نيز برآورده سازد ، حال
 ، از چند جهت امكان تحقق سالمت سازماني و كارامدي نظام اطالعات راهبردي

 . آورد دانشگاه يا هر نظام ديگري كه در مورد آن به كار رود را فراهم مي
 نخست آنكه اين الگو، شرايط و اقتضائات محيطي نظام اطالعات دانشگاه مورد نظر را

 بي موقعيت و اقدام راهبردي، به هاي تعيين رسالت، ارزيابي عوامل محيطي و ارزيا در گام
 هاي الگو نيز اين موضوع به طور نسبي يا در ساير گام . دهد طور مشخص مدنظر قرار مي

 شود كه نظام مورد نظر عمالً اين اطمينان حاصل مي ، بنابراين ؛ شود ضمني لحاظ مي
 متناسب با شرايط و اقتضائات دروني و محيطي موجود و محتمل دانشگاه، هدايت و

 دوم آنكه . آيد توان پاسخگويي به محيط در آن پديد مي ، شود و در نتيجه دهي مي ازمان س
 ترين حالت گيري نظام اطالعات دانشگاه در كلي شده، جهت در قالب الگوي ارائه

 هاي اقدام جزيي آن در يك فرايند پردازشي طرح تا ) هاي راهبردي اساسي مطلوبيت (
 هاي اين ميان، ضمن تعيين و تصريح مطلوبيت در . شود آشكار، تعيين و تصريح مي

 راهبردي اساسي، وضعيت موجود نظام اطالعات دانشگاه و محيط آن ارزيابي و تحليل

1. Organizational Health 
2. Integrity 
3. Ho



 ۱۳۷ ي كاربردي هدايت راهبردي نظام اطالعات دانشگاه الگو
 شود؛ سپس وضعيت مطلوب نظام اطالعات دانشگاه بر اساس نتايج حاصل از دو مي

 قق آن شود و الزامات تح اجرايي ويژه، ترسيم و تفسير مي ة فعاليت قبلي و طي يك روي
 پس از آن، طرح عملي هدفمند . شود هاي راهبردي بيان مي شناسايي و در قالب اولويت

 هاي از طريق تحقق اولويت ( و مشخصي براي گذار از وضع موجود به وضع مطلوب
 اين طرح مبناي اقدام در دانشگاه مورد نظر در خصوص . شود تهيه و ارائه مي ) راهبردي

 اين فرايند، تمركز در غايت، ة شود در نتيج مالحظه مي . گيرد نظام اطالعات قرار مي
 اهداف، مسير، اقدامات و صرف منابع مربوط به نظام اطالعات، در جهت خدمت به

 هاي توان گفت با تعيين مطلوبيت سوم، مي . شود اثربخشي و موفقيت دانشگاه فراهم مي
 يند علمي و روشن و هاي اقدام جزيي نظام اطالعات دانشگاه در يك فرا اساسي تا طرح

 ايجاد تمركز در جهت، مسير و اقدامات نظام مذكور، ايجاد توان پاسخگويي ة در نتيج
 به محيط در نظام يادشده، و فراهم شدن مبناي روشني براي كنترل نظام اطالعات

 الزم براي تحقق ة دانشگاه و عملكرد آن در سطوح فرا كالن، كالن و خرد، عمالً زمين
 . اطالعات دانشگاه فراهم شده است اثربخشي نظام

 شود كه الگوي هدايت راهبردي، از قابليت الزم براي تضمين سالمت مالحظه مي
 هاي كاركردي مشابه آن در دانشگاه سازماني و اثربخشي نظام اطالعات و ساير نظام

 الگوي مزبور، سطوح راهبردي، تاكتيكي و عملياتي را به هم پيوند . برخوردار است
 هاي كلي و انتزاعي پذير و قابل كنترلي براي تبديل افكار و مطلوبيت و راه عمل زند مي

 به عمل و در عين حال لحاظ نمودن شرايط و اقتضائات محيطي و موقعيتي در آن مسير
 دهي و هدايت گام به گام الگوي هدايت راهبردي، امكان شكل . آورد فراهم مي

 هايي كه در آغاز مبهم و انتزاعي به نظر قعيت در مو ي روندهاي راهبردي در دانشگاه، حت
 . آورد رسند را به وجود مي مي

 مديريت نظام اطالعات ة استقرار و تحقق مطلوب اين الگو در عمل، در زمين
 : مواردي به شرح زير است ة دانشگاه، مستلزم توسع

 حقق حمايت و پشتيباني مديريت عالي و مديران ارشد دانشگاه براي استقرار و ت ◘
 ، الگو و فراهم شدن الزامات آن

 رويكرد ة نظام اطالعات در زمين ة اندركاران توسع گسترش دانش و مهارت دست ◘
 ، نظام اطالعات در دانشگاه ) نظري و عملي ( راهبردي، الگوي ارائه شده و نيز مباني فني

 نفعان نظام اطالعات در مند متوليان و ذي مشاركت واقعي، فراگير و البته نظام ◘
 ، نشگاه براي هدايت راهبردي نظام مذكور در عمل دا

 ساختار سازماني نظام اطالعات ة رويكرد پويا و اقتضايي در قبال اصالح يا توسع ◘
 آن متناسب با اقتضائات ايجابي تحقق طرح هاي همجوار دانشگاه و عنداللزوم سيستم

. اجراي الگوي مورد بحث ة شده در نتيج راهبردي تدوين
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 ) محور موريت أ م ( هاي كاركردي اهبردي، در مورد ساير نظام الگوي هدايت ر
 بديهي . دهد چارچوب كلي اين الگو را نشان مي ) ۴ ( شكل . است استفاده دانشگاه، قابل

 بلكه الزم است به ، طرح راهبردي حاصل از اين الگو، يكبار براي هميشه نيست ، است
 ي مورد بازنگري قرار گيرد؛ طور مستمر و متناسب با تغيير در شرايط و مقتضيات محيط

 آن ة گان اي كه بتواند سالمت سازماني نظام اطالعات دانشگاه را با شروط سه به گونه
 تضمين ) حفظ يكپارچگي و درستكاري، پاسخگويي به محيط و تحقق اهداف سيستم (

 شود و در نتيجه، هر بار ء تواند حسب ضرورت، مكرراً اجرا اين الگو مي بنابراين، ؛ كند
 در اين ميان، نظر به ويژگي . شود سازگار راهبردي نظام اطالعات دانشگاه طرح
 ، اتخاذ رويكرد ) ۱۳۸۲ راولي، لوهان، دولنس، ( راهبردي محور نگر و محيط آينده

 ساز تواند زمينه پژوهي در اين خصوص ضروري است و مي ، مبتني بر آينده ۱ فراكنشي
 قق توسعه و سالمت سازماني به موفقيت الگو و طرح راهبردي حاصل از آن در تح

 دروني و بيروني سيستم هاي هنگام نظام اطالعات دانشگاه، متناسب با شرايط و ايجاب
 . شود

 الگوي هدايت راهبردي ) ۴ ( شكل

1. Proactive



 ۱۳۹ ي كاربردي هدايت راهبردي نظام اطالعات دانشگاه الگو

 منابع
 مركز : تهران . وري اطالعات نّا مديريت ف ). ۱۳۸۰ ( ثاقب تهراني، مهدي و تدين، شبنم

 . آموزش مديريت دولتي
 : محمد يمني دوزي سرخابي، تهران ة ترجم . ها سيستم ة نظري ). ۱۳۷۶ ( ل دوران، داني

 . انتشارات انقالب اسالمي
 علي پارسائيان و سيد مهدي ة ترجم . مديريت استراتژيك ). ۱۳۸۲ ( ديويد، فرد آر

 . هاي فرهنگي دفتر پژوهش : اعرابي، چاپ چهارم، تهران
 تغيير راهبردي در ). ۱۳۸۲ ( و دولنس، مايكل جي . راولي، جيمز؛ لوهان، هرمن دي

 حميدرضا ة ترجم . ريزي براي بقا و موفقيت ها و مراكز آموزش عالي؛ برنامه دانشگاه
 . انتشارات دانشگاه امام حسين : آراسته، تهران

 ريزي برنامه ). ۱۳۸۳ ( علي احمدي، عليرضا؛ ابراهيمي، مهدي و سليماني ملكان، حجت
 . انتشارات توليد دانش : ران ته . اوري اطالعات و ارتباطات استراتژيك فنّ

 . نشر فرا : تهران . استراتژي اثربخش ). ۱۳۸۰ ( غفاريان، وفا و  كياني، غالمرضا
 ): م . ا . ن ( هاي اطالعات مديريت نظام ). ۱۳۸۷ ( و الودن، جين پريس . الودن، كنث سي

 خدمات فرهنگي ة سس ؤ م : ترجمه عبدالرضا رضايي نژاد، تهران . سازمان و فن آوري
 . رسا

 مديريت ، معماي منابع انساني در بخش عمومي ). ۱۹۸۸ ( ر، اوژن ب مك گريگو
 مديريت استراتژيك، ). ۱۳۷۲ ( منوريان، عباس در . استراتژيك منبعي استراتژيك

 . مركز آموزش مديريت دولتي : تهران
 : محمد ازگلي و برزو فرهي، تهران ة ترجم . رهبري بصير ). ۱۳۷۷ ( نوس، برت ني

 . انتشارات دانشگاه امام حسين
 هاي درآمدي به بررسي عملكرد سيستم ). ۱۳۸۰ ( يمني دوزي سرخابي، محمد

 . انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي : تهران . دانشگاهي

Beckhard,  R.  (1969).  Organization  Development:  Strategies  and  Models. 
Boston: Addison–Wesley Longman Inc. 

Beer, M.  (1980). Organization Change  and Development:  A  System  View. 
Santa Monica, CA: Goodyear. 

Davies, B. & Ellison, L. (2003). Strategic Analysis: Obtaining the Data and 
Building a Strategic View. In Preedy, M.; Glatter, R. and Wise, C. (Eds.), 
Strategic  Leadership  and Educational  Improvement.  London:  The Open 
University and Paul Chapman Publishing, 157184. 

Ho, J.  I. S.  (2000). Managing Health and Performance  in Junior Colleges. 
International Journal of Educational Management, 4(2), 6273. 

Porras,  J.  I.  &  Silvers,  R.  G.  (1991).  Organizational  Development  and 
Transformation.  In  French, W. L., Bell,  C. H. & Zawaki, R. A.  (Eds.)



 نامة آموزش عالي ۱۴۰
(2005), Organization Development and Transformation. New York: Irwin 
McGraw Hill, 80100. 

Preedy, M., Glatter, R. & Wise, C. (2003). Strategic Leadership Challenges. 
In Preedy, M., Glatter, R. & Wise, C.  (Eds.),  Strategic  Leadership  and 
Educational  Improvement.  London:  The  Open  University  and  Paul 
Chapman Publishing, 116. 

World Organization of the Scout Movement (WOSM) (2004). The Strategic 
Planning Kit. Retrieved  in 31 July 2008. <Online available  from: www. 
Scout.org/en/about_Scouting/Strategy/Strategy_resources>.


