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ساس آن به ا بر تا هستند دسترس در و دقیق صحیح،
 به نیاز، امروزه .بپردازند موقعگیری مناسب و ب تصمیم
 به پاسخگويي جهت به تنها نه سازماني چابکي
 بلکه، رسد مي نظر بهالزم  آمده پیش های موقعیت
و  الزم های شايستگي کسب با مديرانکه  است بايسته
 ريزی برنامه مطلوبة آيند برای موجود، وضعیت رصد
 که ارشد مديران موقعیت به توجه با نیاز اين .نمايند
 سازمان هدايتگر و خارجي و داخلي محیط بین رابط

 آموزش اهمیت به توجه با .است تر کلیدی هستند،
 اطالعات نمايشگر جامعه، در آن تأثیر و عالي

 ای حرفه ابزاری عنوان به عالي آموزش یراهبرد
 مديران شايستگي الزم یها مهارت ارتقای به تواند مي

 ايران عالي آموزش نظام در که آنجايي از .نمايد کمک
 نشده استفاده راهبردی اطالعات نمايشگر از تاکنون
با به کارگیری  تا است آن پژوهش اين هدف است،
 ساير در ودموج یها مدل و اسنادیة مطالع روش

 به عالي، آموزش ارشد مديران وظايف و کشورها
 راهبردی اطالعات شگرنماي مفهومي مدل طراحي
 برایای  هحرف ابزار يک عنوان به عالي آموزش
 .بپردازد نظام اين شايسته ارشد مديران گیری تصمیم

 

Abstract: In any organization, 
managers need accurate and valid 
information based on which they make 
suitable and on time decision. 
Nowadays, the need for organizational 
agility to respond quickly and 
appropriately to situations is not only 
necessary but also imperative to get 
qualified senior managers at every level 
to observe the current situation and 
plan for an optimal future. This need is 
more important regarding the fact that 
managers are the interface between the 
internal and external environment. 
Given the importance of higher 
education and its impact on other 
organizations providing human 
resource planning requirements, 
Dashboard of higher education can help 
managers as a means to enhance 
professional skills competencies. Since 
this instrument has not been used in 
Iranian higher education system, this 
research with studying documents and 
existing models in other countries and 
features of executive functions and 
higher education is seeking to design 
the dashboard concept model of higher 
education as a professional tool for 
decision making of qualified senior 
managers. 
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 مقدمه

 اين .هستند گیری تصمیم حال در وارههم که شود مي تشکیل مديراني از سازمان
 گیری تصمیم همان را مديريت نظران، صاحب از بسیاری که دارد اهمیت چنان وظیفه
 نشده ريزی برنامه و شده ريزی برنامه های تصمیم با همواره مديران .کنند مي تعريف
 حل برای و مشخصند کامالً و تکراری شده ريزی برنامه های تصمیم .هستند مواجه
 یريز برنامه های تصمیم .دارد وجود مشخصي های رويه و ها روش ،نظر مورد مسألة
 است نشده مواجه مسائل، گونه اين با آن از پیش سازمان و هستند جديد و تازه نشده

 امروزی های سازمان .نیست ساده چندان مذکور مسائل ةدربار اطالعات به دستیابي و
 حوزه اين در اطالعات ،(426 :139 دفت،) مواجهند مسائل نوع اين از بااليي درصد با

 بايد شرايطي در اطالعات، از دسته اين با ارشد مديران و است ساختاريافته نیمه
 ست؛باال آن ريسک و قطعیت عدم و شناسند نمي را آن جوانب تمام که بگیرند تصمیم
 مدير ،مناسب گیری متصمی یها مدل و ها داده با تا هستند هايي سیستم نیازمند ،بنابراين

 (.140 :2006 ، گری) کنند ياری امر اين در را
 باشد، مواجه بیشتری تغییرات با محیط و يابد افزايش سازمان پیچیدگي هرچه
 به ها سازمان امروزه ،دلیل همین به ؛يابد مي کاهش ساختارمند اطالعات به دستیابي
 ارتباط ها، سیستم اين که چرا ؛اند شده متمايل  سازماني هوشمندی از گیری بهره سمت
 برای را ها سازمان و دنکن مي هماهنگ را ها فعالیت د،نده مي افزايش را واحدها بین

 به سازماني هوشمندی با مرتبط های سیستم .دننماي مي تجهیز تغییرات به سريع پاسخ
 را اه داده بر مبتني گیری تصمیم فرايند و کنند مي کمک ها سازمان پايداری و ثبات

 نمايند مي سازمان های فعالیت در گمان و حدس مبنای بر گیری تصمیم جايگزين
 (.5 :1390 طالبي، و جعفری سلیماني،)

 های اتفاق از سريع اطالع منظور به سازماني، هوش کارگیری به از حاصل نتايج
 مفید سازماني ارشد مديران خصوصب مديران، نیاز مورد گیری تصمیم تسهیل و آني

 استفاده شده خالصه های داده از اغلب زياد  مشغله داشتن دلیل به عالي مديران .است
 نمايشگرهای .باشد کننده گمراه تواند مي سازی خالصه اين که حالي در کنند؛ مي

 ای شیوه به و جامعیت به را سازماني حجیم های داده ،گرافیکي  راهبردی اطالعات
، راهبردی اطالعات نمايشگرهای، اجمالي هنگا يک در .گذارند مي نمايش به آسان

                                                                                                                                      
1. Gray 
2. business Intelligence 
3. dashboard  
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 و  الزار) دهند مي نشان ها مقیاس ساير و چارت مانند بصری قالب در را اطالعات
  (.2 :2003،  توبي
 که دهد مي را امکان اين آموزشي مؤسسات به ها داده سازی بصری، مثال طور به
 منابع تخصیص برای و نمايد اقدام سیستم کند، تحصیل ترک دانشجويي اينکه از قبل

 در خاص طور به يا ؛کند طراحي خاصي های دوره دانشجويان اين تعداد بر مبتني
 پیامد افزايش و بهتر يادگیری برای ها فعالیت در آموختگان دانش مشارکت با بطهرا

 ، زين و  ايمبورگ ، موهد ون) نمايد مي بیني پیش هايي دوره دانشجويان يادگیری
2010: 55.) 
 همچنینو  عالي آموزش بخش در  پیچیدگي و محیطي تغییرات افزايش به جهتو با
 برای مناسب یريز برنامه اهمیت و بازارکار و عالي آموزش تقاضای مدل تغییر
 مديران هدفمند، توسعهبه منظور  نیاز با متناسب انساني سرمايه از جامعه مندی بهره

 راهبردی اطالعات نمايشگرهای دمانن کمکي ابزارهای از استفاده با عالي آموزش
 است ذکر شايان .يابند دست ردمندانهخ تصمیم به خود، شايستگي ارتقای با توانند مي
 قرار استفاده مورد ايران عالي آموزش نظام در راهبردی اطالعات نمايشگرهای که

 شگرنماي ای هحرف ابزار بودن مهم به توجه با که شد آن بر پژوهش اين لذا؛ گیرند نمي
 امر در مديران مهارتي های شايستگي ارتقای برای، عالي آموزش راهبردی اطالعات
 و مدارک اسناد، به توجه با و دهد قرار تحلیل و بررسي مورد را خأل اين گیری تصمیم
 آموزش راهبردی اطالعات نمايشگر مفهومي مدلة ارائ به، زمینه اين در نظری مباني
 .بپردازد عالي
 
 تحقیق ادبیات و نظرية پیشین

 گیري تصمیم و مديران شايستگی
 و 1960 ةده اواخر در هاروارد، دانشگاه شناس روان کللند، مک ديويد که شايستگي

 تعاريف (2005 ، پالز و  کوپر) است بوده آن گذار  پايهمیالدی  1970ة ده اوايل
 در ها، يستگيشا تعريف ةدربار نظران صاحب توافق عدم مسألة تأيید در .دارد متعددی

                                                                                                                                      
1. Elazar 
2. Toby 
3. Wan Mohd 
4. Emborg 
5. Zain 
6. Kupper 
7. Palthe 
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 آموزش ةحوز در متخصص چندين با وی .داد انجام پژوهشي  زمک 1982 سال
 انجام از پسوی  .کند تعیین دقت با است شايستگي معیار را که آنچه تا کرد مصاحبه
 را ها شايستگي آنچه ةدربار واحدی و روشن توافق هیچ که گرفت نتیجه ها، مصاحبه

 عنصر سه، حال اين با؛ (2000 ، اسفالپیت و  استگنر ، ويتزيل) ندارد وجود سازد مي
، الزمة تعاريف اغلب در که است هايي همؤلف جمله از، نگرش و توانايي دانش، عنصر
  .است شده داده تشخیص شايستگي احراز
 کیفیت يا توانايي مهارت، دانش، را شايستگي (2003)  بوندر ،مثال طور به

 .شود منجر خدمت تعالي به و شده داده نشان رفتار طريق از که داند مي شخصي
 در باال عملکرد با مرتبط های ويژگي يا توانايي مهارت، دانش، را نآ (1997)  میرابل
 دانش، ارزش، نگرش، فردی، ويژگي، شايستگي کلي طور به .کند مي تعريف شغل

 و کند مي مشخص کار در را رفتار و عملکرد که گیرد برمي در را توانايي و مهارت
 .شود مي برتر عملکرد با افراد تمايز موجب
 شده طراحي مختلف سطوح در مديران برای نیز متفاوتي شايستگي یها مدل

 يا نهاد سازمان، هر در مديرانة دربار پژوهش و مطالعه اساس بر ها مدل اين .است
 تانا صنعتي گروه ،(يونیدو) متحد ملل صنعتية توسع سازمان .دشو مي استخراج شرکت

 به کههستند  مواردی جمله از ... و اجتماعي تأمین سازمان فورد، شرک هندوستان، رد
  .اند گمارده همت امر اين

 های ويژگي و مهارت دانش، متداول بسیارة مقول سه در ها بندی طبقه اين از يکي
 و شناسايي تحلیلي، تفکر مانند مواردی، چارچوب اين در دانش از منظور .است فردی
، مهارت .گردد مي باز فکری و ذهني های زمینه به که است مشابهي موارد وه مسأل حل

 مانند خصوصیاتي به شخصیتي های ويژگي .است عمل در دانش کارگیری به توانايي
  (.1384 ،  نورتون و  کاپالن) دارد اشاره پذيری مسؤولیت و نفس به اعتماد

                                                                                                                                      
1. Zemeke  
2. Whetze 
3. Steighner 
4. Patsfall 
5. Bonder 
6. Mirabel 
7. Kapllan 
8. Nortoon 
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 یها مهارت ،(ايران ینوساز و گسترش سازمان) ايدرو مديران شايستگي مدل
 سنجیده، ريسک) گیری تصمیم ،(سیستمي تفکر خالقیت، راهبردی، ديدگاه) ادراکي

 شهودی، و کالمي) ارتباطي یها مهارت ،(راهکارها ارزيابي ،مسأله حل و شناسايي
 ديگران، درک همکاری، روحیه) تیمي کار ،(مؤثر ارتباط نوشتاری، و غیرکالمي
 مديريت ،(پايداری پذيری، مسؤولیت نفس، به اعتماد) شخصیت ،(گروهي فعالیت
 یريز برنامه) عملکرد مديريت ،(تفويض و مشارکت افراد، پرورش انگیزه، ايجاد) افراد

 در را (محیطي هوشیاری) تجاری شم و (کنترل و نظارت گرايي، نتیجه سازماندهي، و
 .(1385 غفاری،) است داده جای خود

 عالي، آموزش مؤسسات و هادانشگاه رؤسای محوری های شايستگي مدل در
 اصول به پايبندی رفتاری، انسجام خالقیت،) ها ويژگي (1) بخش سه در ها شايستگي
 ها مهارت (2) ،(انگیزه داشتن و بودن مجرب علمي، نظر از بودن برجسته اخالقي،

 و طرفهدو اعتماد ايجاد مالي، منابع دريافت و اخذ توانايي تضاد، حل تغییر، هدايت)
 و (مذاکره زني، چانه ارتباطي، و فردی میان یها مهارت استراتژيک، ريزی برنامه متقابل،

 اجرای بر ثیرأت بحران، مدير ارتباط، برقرارکننده سخنگويي، و نمايندگي) ها نقش (3)
 .(1387 نورشاهي،) است شده تقسیم (ارزياب قوانین،
 ارائه) خدمات و دانش بخش رد مديران های شايستگي منچستر، دانشگاه در

 ديگران، توسعه پذيری، مسؤولیت و ای هخودتوسع کارفرما، /مشتری به مناسب خدمات
 مديريت شفاف، ارتباط) فردی میان یها مهارت ،(تکنولوژی کاربردن به کارايي،
 اخالق،) بشری و حقوقي اخالقي، اجتماعي، مسائل ،(همکاری و کارگروهي فردی،
 رهبری پاسخگويي،) تحول مديريت ،(احترام ديگران، از گیریياد فرهنگ ترويج
 و (گیری تصمیم ومسأله  حل عمل، ابتکار پذيری، انعطاف نوآوری، و اقیتخلّ تغییر،

 سازماندهي، و ريزی برنامه رهبری، بودن، اتکا قابل و اعتماد قابلیت) منابع مديريت
 داده تشخیص (سرپرستي ه،پروژ مديريت و منابع یات،ئجز به توجه کیفیت، تضمین

 (.73 :الف 1390 ساز، چیت) است شده
 تیمي، کار ثر،ؤم مذاکره و ارتباط های همؤلف با فرهنگي مديران شايستگي مدل در

 حل و شناسايي اق،خلّ تفکر راهبردی، تفکر اعتمادسازی، ثر،ؤم شنود و همکاری
 و ريزی برنامه افراد، مديريت تغییر، مديريت سازماني، آگاهي شناسي، اسالم ،مسأله

 تعريف نفس به اعتماد و پذيری مسؤولیت يادگیری، به تعهد گرايي، نتیجه سازماندهي،
 (.137 :ب 1390 ساز، چیت) است شده
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 بررسی مورد يها مدل در شده معرفی هاي شايستگی بندي دسته (1) جدول

 فرهنگی مديران

 و ها دانشگاه سايؤر
 آموزش موسسات

 عالی

 و دانش بخش مديران
 خدمات

 ها شايستگی ايدرو مديران

 یها مهارت راهبردی ديدگاه رهبری ارتباط برقرارکننده راهبردی تفکر
 خالقیت نوآوری و خالقیت خالقیت - ادراکي

 سیستمي تفکر عمل ابتکار رفتاری انسجام اقخلّ تفکر

 دوطرفه اعتماد ايجاد اعتمادسازی
 متقابل و

 سنجیده ريسک کیفیت تضمین

 و ريزی برنامه
 گیری تصمیم

 بحران مدير مسأله حل و شناسايي
 ومسأله  حل

 گیری تصمیم
 مسأله حل و شناسايي

- - 
 منابع یات،ئجز به توجه
 پروژه مديريت و

 راهکارها ارزيابي

 و یريز برنامه
 سازماندهي

 یريز برنامه
 استراتژيک

 و یريز برنامه
 سازماندهي

 و یريز برنامه
 سازماندهي

 گرايي نتیجه کارايي - گرايي نتیجه

 کنترل و نظارت سرپرستي قوانین اجرای بر تاثیر -

 ،مؤثر مذاکره و ارتباط
 شنود و همکاری

 مؤثر

 میان یها مهارت
 ،ارتباطي و فردی
 مذاکره زني، چانه

 مؤثر ارتباط شفاف ارتباط

 یها مهارت
 و ارتباطي

 تیمي کار

 ریهمکا ةروحی پاسخگويي - تیمي کار

- 
 و نمايندگي

 سخنگويي
 ديگران درک فردی مديريت

 گروهي فعالیت همکاری و کارگروهي تغییر هدايت تغییر رهبری

 نفس به اعتماد احترام و اخالق تضاد حل شناسي اسالم

 پذيری مسؤولیت شخصیت
 اصول به پايبندی

 اخالقي

 و ای هخودتوسع
 پذيری مسؤولیت

 پذيری مسؤولیت

 پايداری پذيری انعطاف - -

 - افراد مديريت
 يادگیری فرهنگ ترويج

 ديگران از
 انگیزه ايجاد

 افراد پرورش ديگران توسعه - يادگیری به تعهد افراد مديريت

 ارزياب نفس به اعتماد
 قابل و اعتماد قابلیت

 تفويض و مشارکت بودن اتکا

 و اخذ توانايي سازماني آگاهي
 مالي منابع دريافت

 محیط به توجه محیطي هوشیاری تکنولوژی دنکاربر به

 
 و شناساييکه  شود مي مشاهده ،(1) جدول در استخراجي اطالعات به توجه با
 محسوب کلیدی وظايف وجز (مديران از سطح هر در) یريز برنامه ومسأله  حل
 نگاه در که آنجايي از .دارد اساسي نقش آن در نیز مدير ادراکي یها مهارت که شود مي
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 راهبردی ريزی برنامه و دارد ای هويژ اهمیت بیروني و دروني محیط به توجه رگانیکي،ا
 سازمان رهبری برای راهبردی تفکر به شدن مجهز آن از باالتر و بحران با مواجهه در
 بنابراين است، مؤثر ،گیری تصمیم حین در خصوصب الزم زمان در خالقیت بروز و

 از هوشیاری افزايش برای که است الزم دخو شايستگي حفظ به منظور مديران
  .يابد افزايش آنها سازماني آگاهي تا نمايند بهینه استفاده تکنولوژی

 

 
 بیرونی محیط با عالی آموزش درونی محیط تعامل (1) شکل

 
 آموزش ارشد مديران وظايف الينفک وجز کالن گیری تصمیم اگر ،ديگر عبارت به
 هوشمندی و آگاهي ،اول قدم است، سازماندهي و زیري برنامه ةالزم که باشد عالي

 با با به کارگیری آن تا است عالي آموزش بیروني و دروني مسائل شناسايي و سازماني
 سنجیده ريسک با حداقل بتوانند راهبردی تفکر از گیری بهره و مسائل تحلیل و تجزيه

  .بپردازند بازارکار و عالي آموزش متقاضیان مسائل حل به
 برای که راهبردی های تصمیم با اغلب ،عالي آموزش ارشد مديران که چرا
 ابعاد ةکلی کردن هدفمند و دانشگاه عالي های هدف آتي های فعالیت به دهي جهت
 حاوی و گسترده پیچیده، تازه، های تصمیمشامل  و شوند مي اتخاذ دانشگاه های فعالیت

 قدرت ،صورت اين در ؛اند نگری جانبه همه نیازمند ،هستند نشده کنترل متغیرهای
 الگو، اين اساس بر .شود مي فراهم بهتر بازپروری برای واقعیات از ذهني تصوير ايجاد
 مختلف های قسمت میان و است بزرگتر نظام يامسأله  از بخشي نظامي، يامسأله  هر

 شخصیت، محیط، ،بنابراين ؛دارد وجود متقابل وابستگي و اثرگذاری نظام، يامسأله 
 (.1383 زاده، حمیدی) گذارد مي ثیرأت سازی تصمیم بر اهداف و انگیزه منافع،
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 احراز و گیری تصمیم برای عالي آموزش ارشد مديران به همین خاطر،
 هاینمايشگر .هستند تکنولوژی کارگیری به نیازمند خود ای حرفه های شايستگي
 دارند، را کاربرد ترينبیش بازرگاني و تجارت بخش در امروزه که راهبردی اطالعات

 محیط از را اطالعات و ها داده انواع به سريع دسترسي ،مدآکار ابزار يک عنوان به
 مديران های شايستگي احراز و بهینه گیری تصمیم برای عالي آموزش دروني و بیروني
 .سازند مي فراهم ارشد
 

 سازمانی راهبردي اطالعات نمايشگر
 ذخیره، برای عملکردهايي و ها  یفنّاور کاربردها، ،ها مهارت ةمجموع سازماني، هوش

 به کمک جهت در محیط و سازمان در دانش و اطالعات داده، تحلیل و تجزيه بازيابي،
 اثربخشي و کارايي افزايش منظور به تحلیل و ارزيابي طريق از سازی تصمیم فرايند
 و ها  یفنّاور ها،کاربرد ،ها مهارت اين .است سازمان رقابتي توانايي گسترش برای

 یها مدل کاربردی، افزارهای  نرم فراسازماني، و سازماني داده مراکز شامل ،عملکردها
 و پراکنده اطالعات و داده تا کنند مي کمک ها سازمان به که است الگوهايي و سازماني

 فهم، قابل پذير، دسترس اطالعاتي به را آن فراگرد و سازمان در موجود ريخته هم به
 .کنند تبديل سازمان مختلف سطوح در  سازی تصمیم برای کارگشا و پذير دلتبا

 بود خواهد قادر عملکردها و ها  یفنّاور کاربردها، ،ها مهارت اين از استفاده با سازمان
 امکان سازماني، هوش های سیستم .کند ارزيابي و بررسي را رقیبان و خود وضعیت تا

 فراهم را داده مراکز در موجود های داده از یرفتار و عملکردی الگوهای استخراج
 ريزی برنامه و راهبردی سازی تصمیم منظور به شرگزا ةتهی در الگوها اين .نمايند مي
  (.2010 زين، و ايمبورگ موهد، ون) نمايند مي کمک مديران به

 گرافیکي طور به که است خالصه سندی راهبردی اطالعات نمايشگر در مجموع،
 نشان بصری قالبي در فهم، آسان و موجز صورت به را مؤسسه انيبحر اطالعات

 آن پیشرفت و سازمان حال سالمت ارتباط برای است ابزاری ،ديگر عبارت به دهد؛ مي
 نفعان ذی برای راهبردی اطالعات نمايشگر کلي طور به .استراتژيک اهداف سمت به

 ارائه را سازمان ردعملک اصلي های شاخص درباره جاری اطالعات سازمان، اصلي
 چگونگي از جامعي تحلیل و سازد مي ممکن را سازمان عملکرد ارزيابي لذا ؛دهد مي

، کند مي فراهم مؤثر طور به انداز چشم و موريتأم راستای در استراتژيک اهداف کسب
 نمايد مي فراهم را تطبیقي مقايسه فرصت سازماني، عملکرد به توجه با همچنین و
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 عملکردی اهداف تنظیم (1) در کاربران به ابزار هر ،ديگر بیان به ؛(2 :2013 ، سیبرت)
 (3) آساني، به روندها گرفتن نظر در (2) پیگیری، قابل عملکردی های شاخص و

 (5) مسائل، اصالح و پیگیری تعیین، (4) پايش، فرآيند برای معیارها و ها اندازه ايجاد
 (7) سازمان، سالمت درک و رزشیابيا (6) ها، گزارش و ها چارت پرينت و طراحي
 و الزار) کند مي ياری تنظیمي مقتضیات گرفتن نظر در (8) عملیات، اثربخشي تعیین
 (.3 :2003 توبي،
 راهبردی اطالعات نمايشگر ايجاد در مرحله اولین (2003)  کیسر و  يونزاوا نظر از

 (1) که است است کلیدی های شاخص يا اساسي های همؤلف تعیین سازماني، راهبردی
 بودن روز به (5) کمّي، (4) استراتژيک، (3) کاربر، برای مناسب (2) آسان، فهم

 شود مي محسوب آن های ويژگي از واقعیت با داشتن مطابقت (6) و اطالعات
 اطالعات نمايشگر های شاخص کلي طور به (.2 :2012 ، الفلین مک و  سوينگ)

 ةحیط در عملکرد بحراني تاطالعا شامل عالي آموزش سساتؤم برای راهبردی
 (.1 :2011 ، راجرز گزارش) است عملیاتي و استراتژيک

 
 عالی آموزش راهبردي اطالعات نمايشگر

 و دارند تعهد خارجي و داخلي نفعان ذی به نسبت آموزشي رهبران عالي، آموزش در
 زرو به و فهم قابل دقیق، موجز، اطالعاتي نیازمند ،نفعان ذی .باشند پاسخگو بايد

 مانند) عالي آموزش در سنتي ارتباطي منابع .هستند سازمان عملکرد درباره
 الزم عملکردی یاتئجز نفعان ذی برای و نیستند اعتنا مورد ديگر (ساالنه های گزارش

 نرخ تدريس، میزان پذيرش، و استخدام مانند عواملي .دهند نمي ارائه را مناسب و
 ،شده پذيرفته به شده ارائه های طرح نسبتو  شده، ايجاد های بودجه التحصیلي، فارغ

 که هستند  کمي عالي آموزش سساتؤم .گذارند مي اثر دانشگاه عملکردهای بر همگي
 داشته سطوح همه بر را خود های داده از بسیاری دهي گزارش و آوری جمع توانايي
 از يکي همچنین و مديريتي ابزاری ،ديجیتالي راهبردی اطالعات نمايشگر .باشند

 هر در سنجشي و شده تنظیم توقعات برای کهاست  سازماني هوشمندی مهم ابزارهای
                                                                                                                                      
1. Seybert 
2. Yonezawa 
3. Kaiser 
4. Swing 
5. McLaughlin 
6. Rutgers 
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 خالل در پیشرفت شرايط از ها گزارش و ها چارت از آسان درک با سازماني سطح
 همچون خود های دانشگاه بهتر خدماتي کرد کار برای ها کشور از برخي .است سال

 راهبردی اطالعات نمايشگر ای مشاهده ابزار از ،ريچلند کالج و میشیگان هند، دانشگاه
 و ها دانشگاه بهتر دسترسي برای افزارها نرم اين .(4 :2013 سیبرت،) اند کرده استفاده
 ، کلیدی عملکردی های شاخص اساس بر تر، وسیع ديد شدن فراهم و ها داده به ها کالج

  .ندشو مي ارائه و طراحي
 را راهبردی اطالعات نمايشگر در ها داده اجزای ،اصلي عملکرد های شاخص

 تا گیرند مي اندازه را ای هسته پیامدهای و بروندادها ها، درونداد که دهند مي تشکیل
 های ويژگي لذا ؛نمايند منعکس را مؤسسه ای هسته کار و کسب و استراتژيک برنامه

 عبارت به ؛دارند معنا نفعان ذی برای و دارند اهمیت که شوند مي شامل را آموزشي
 فراهم را سساتؤم جامعیت و موفقیت ةمقايس برای معیاری ها شاخص اين ،ديگر
 و (ماندگاری نرخ) تحصیلي پیشرفت نام، ثبت شاخص ،مثال طور به ؛نمايند مي

 نیروی کاريابي نرخ پايه، از گذر نرخ تحصیل، از فراغت نرخ) تحصیلي موفقیت
 .شوند مي محسوب عالي شآموز اصلي عملکردی های شاخص جمله از (انساني

 اين ها کالج ةهم که دهد مي نشان تطبیقي مقايسه 120 از شده آوری جمع اطالعات
 پیامدهای دانشجويان، های ويژگي آموزشي، های ويژگي :دهند مي قرار مدنظر را درموا

 اعضای و کارشناسان به مربوط های داده عمومي، های برتری دانشجويان، يادگیری
  (.13 :2013 یبرت،س) علمي تأهی

 کلیدی عملکردی های شاخص پايش برای راهبردی اطالعات نمايشگرهای
 و مالي معیارهای سازماني، های پژوهش اثربخشي، نام، ثبت مانند عالي آموزش

 براساس مؤسسه هر برای راهبردی اطالعات نمايشگرهای .روند مي کار به دپارتماني
 ترکیبات و امکانات و ندشو مي تهیه ارشيسف طور به مؤسسه اهداف و داده منابع
 به توجه با عالي، آموزش راهبردی اطالعات نمايشگرهای ،مثال طور به ؛دارند زيادی

 :از عبارتند عالي آموزش معیارهای
 علمي، تأهی اطالعات استراتژيک، طرح امنا؛ تأهی راهبردی اطالعات نمايشگر -
 .دانشجويي پیامدهای عملیاتي، های قوت

 پذيرش، نام، ثبت های نرخ دانشجويي؛ موفقیت راهبردی اطالعات گرنمايش -
 .تحصیل از فراغت نگهداری،

 .بودجه ها، هزينه ها، دريافتني مالي؛ راهبردی اطالعات نمايشگر -
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 دريافت آموختگان، دانش های جايزه هدايا؛ راهبردی اطالعات نمايشگر -
 .ساالنه صندوق مردمي، های کمک

 سبز، های وریآنو انرژی، مصرف تسهیالت؛ بردیراه اطالعات نمايشگر -
 .ساختمان کاربری مراقبت، های هزينه

 .پايه یارتقا پايه، از گذر نرخ گذر؛ مشخصات راهبردی اطالعات نمايشگر -

  کارکنان آمار جايگزيني، نرخ انساني؛ نیروی ةتوسع راهبردی اطالعات نمايشگر -

(www.iDashboards.com.) 

 در را ديجیتالي راهبردی اطالعات نمايشگر اولین کالیفرنیا، دانشگاه نمونه، طور به
 نمايشگر ريچلند، کالج ةگسترد صفحات برخالف .داد قرار استفاده مورد 2003 مارس

 و ها اندازه تعريف برای و دارد بااليي گرافیک کالیفرنیا دانشگاه راهبردی اطالعات
 ای هنوآوران طور به اخیراً ها دانشگاه از بعضي در .است مستقل کاربران از ها، یاسمق

 توانايي که است شده طراحي وب بر مبتني ديجیتال راهبردی اطالعات نمايشگر
 کالج راهبردی اطالعات نمايشگر مثال، طور به ؛کند مي فراهم را مؤسسه بهتر مديريت
 کالج سالمت دهنده نشان ،کیفي و  يکمّ مهم یها شاخص و است وب بر مبتني ريچلند

 مقیاس در) امتیازات ماهانه ،آن اساس بر که دارد وزني شاخص هر .اند کرده تعريف را
 و اهداف ها،شاخص اين بررسي با کالج اين ارشد مديران .دشو مي مشخص (10 تا 1

 (.2003 توبي، و الزار) نمايند مي بررسي را نیازها بهبود
 

 و الزار) 2003 مارس 31 در ريچلند کالج کلیدي عملکردي هاي شاخص (2) جدول
 (2003 توبی،

 دانشجو يادگیري براي استراتژيک هاي اولويت
 کلیدي عملکردي هاي شاخص ماهانه امتیاز قبل ماه به نسبت تغییر

 کالج ةماهان کلیدی عملکردی های شاخص شاخص امتیاز 9.7 +0.6
 %(20) کمیته وزشيمآ نیازهای به پاسخ 9.9 -
 %(35) دانشجويي های گروه ةهم برابر در دانشجو موفقیت توان 9.9 -
 شاغل های گروه ةهم در موفقیت توان 9.0 +0.4
 %(5) عملیات و يادگیری بردن باال برای تکنولوژی مفید و اقتصادی ةاستفاد 10.0 +0.3
 %(25) کالج وظايف اثربخشي بهبود 9.5 +1.6
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 مشخص اصلي ةدست 11 دانشگاهي، راهبردی اطالعات نمايشگر 66 تحلیل با
 قبولي، آمار (2) مالي، های شاخص (1) :است شده ارائه ها نمونه همة در که گرديده

 دانشجويان (6) دانشجويان، پیامدهای (5) علمي، هیأت های داده (4) نام، ثبت آمار (3)
 تحقیق (10) مندی، رضايت (9) فیزيکي، تجهیزات (8) آکادمیک، اطالعات (7) شاغل،

 تعريف (شاخص زير 5 تا 1 بین) هايي شاخص زير دسته هر در .خروجي نرخ (11) و
 .است شده

 قوی همکاری با هندوستان به وابسته عالي آموزش برای کمیسیون 2008 سال در
 راهبردی اطالعات نمايشگر  کلیدی های شاخص ،عالي آموزش دولتي  مؤسسات از

 عموم و سیاستگذاران برای ها شاخص اين .منتشر کرد وداد  توسعه را کشوری سطح
 در مقايسه با را هند عالي آموزش سیستم عملکرد که کند مي فراهم را امکان اين مردم

 قرار مالحظه مورد ای گسترده ديد با ديگر کشورهای ساير به نسبت نیز و گذشته
 ابتکارات يعني باالتر سطحي به رسیدن در شده تعیین نیاز با تالش اين .دهند

 دهي گزارش از روشي عنوان به (2010)  هندوستان در عالي آموزش برای استراتژيک
 «راهنمايان» عنوان به اهداف اين .است شده لحاظ هند، عالي آموزش نظام اهداف
 که رود مي کار به اضافي های داده آينده ةتوسع و سیستم عملکرد سطح ردگیری برای
 .گیرد قرار استفاده مورد تواند مي موضوع تحلیل و بهتر فهم برای

 تحقیق تضمین در تصمیم حمايتگر ابزار عنوان به راهبردی اطالعات نمايشگرهای
 .گیرند مي قرار استفاده مورد پايه اجرايي عملیات مانند دانشجويي خدمات و

 که را ها هدانشگا ای وظیفه های حیطه راجرز راهبردی اطالعات نمايشگر های شاخص
 .، بررسي کرده استاست خدمات و تحقیق آموزشي، مأموريت پايش برای تالشي
 موفقیت دانشجويان، ارتقای فرصت آوردن فراهم در را دانشگاه پیشرفت ها، سنجش

 های فعالیت و عملیات اثربخشي و کارايي بهبود آن، توسعه و تحقیقات بسط آکادمیک،
 ةتوسع در مشارکت و تعهد مورد ای توسعه خدمات در تعهدات برآوردن و مالي

  (.1 :2011 راجرز، گزارش) دهد مي نشان را نیوجرسي اقتصادی

                                                                                                                                      
1. Key Indicators : KIs 
2. Strategic Initiatives for Higher Education in Indiana 
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 عالی آموزش راهبردي اطالعات نمايشگر  از اي هنمون (2) شکل

(http://gallery.idashboards.com) 
 

 ددی،متع منابع از ها داده راهبردی، اطالعات نمايشگر های شاخص برای امريکا، در
 ،(IPEDS) آموزشي آمار ملي مرکز ةيکپارچ عالي آموزشي های داده سیستم مانند

 و  وبکسپر المللي بین علمي بنیاد پیمايش، ،(CDS)  عمومي های داده مجموعه
 های گزارش آمريکا، باالی رده تحقیقاتي های دانشگاه برنامه شده، تهیه های گزارش
استخراج ...  و دانشگاه علمي هیأت پیمايش ا،امريک های کالج بهترين درباره جهاني

 و عملیات ،«انتقال تکنولوژی منابع، مجموع توسعه، و تحقیق» تحقیق در .شوند مي
 بر هدايا ،FTE بر هزينه سهام، سود کتابخانه، آمارهای استخدام، های نسبت» مالي

FTE، نشکده،دا خدماتي های فعالیت» خدمات ،«آموختگان دانش و  مردمي های کمک 
 شوند مي بررسي که است مواردی «شده دريافت های رتبه العمر، مادام يادگیری

 (.1 :2011 راجرز، گزارش)
 

                                                                                                                                      
1. Webcaspar  
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 پیشنهادي مفهومی مدل ةارائ

 تعريف از جامع فهم نیازمند ،راهبردی اطالعات نمايشگرهای اجرای و طراحي
 نیازمند لذا ؛است تطبیقي ةمقايس و مناسب منابع و تحلیل منابع، پیچیده، های داده

 نمايشگرهای که است توجه قابل نکته اين .است خارجي و داخلي کارشناسان
 کلیدی عملکردی های شاخص حامل های داده از عمیقي فهم ،راهبردی اطالعات

 آموزشي عملکرد چرايي فهم برای پیچیده یاتئجز فاقد که چرا ؛آورند نمي فراهم
 در خصوصب آموزشي های تصمیم راهنمای اييتنه به توانند نمي بنابراين، .هستند
 توسعه تیم به سازماني راهبردی اطالعات نمايشگرهای تهیه برای .باشند ،کالن سطح

 استراتژيک ةبرنام از را زير موارد تیم اين که است نیاز راهبردی اطالعات نمايشگر
 :نمايند مي استخراج

 عالي آموزش انداز چشم -

 نفعان ذی معناداری و اهمیت -

 عالي آموزش های اولويت با استراتژيک برنامه ارتباط -

 خود اهداف به رسیدن برای عالي آموزش اينکه عالي؛ آموزش مشي خط -
  (.10 :2013 سیبرت،) کند حرکت بايد چگونه

 هدف کلیدی های ارزش و تطبیقي ةمقايس کلیدی، های شاخص استخراج ةزمین
 حدود) دامنه و شده تعیین سنجش برای معقول های ارزش ،تطبیقي ةمقايس در .است
 بررسي در .شوند مي مشخص آنها بودن بد و خوب مقیاس همچنینو  ،(پايین و باال

 (باشیم؟ چه خواهیم مي) انداز چشم (1) :شود پرداخته بايد مطلب چند به نیز ها ارزش
 و يافتني دست قابل وار سلسله اهداف تدوين (3) سابق، عملکرد و تطبیقي ةمقايس (2)

 مواردی ،تحلیل های سیستم و داده ةانبار مانند دسترس در منابع همچنین .معقول
 :شود مي ارائه زير مفهومي مدل موارد، اين به توجه با .شوند بررسي بايد که هستند
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 گیري تصمیم ارتقاي عالی؛ آموزش راهبردي اطالعات نمايشگر مفهومی مدل (3) شکل

 ارشد مديران
 

 بر هاارزش نظام پیشنهادی، مفهومي مدل در شود، مي همالحظ که طور همان
 بدين ؛است اثرگذار -ديگری نظام هر مانند – عالي آموزش نظام بر حاکم انداز چشم
 هاارزش نظام ةساي در نظام، اين های  برنامه اهداف و ها سیاست راهبردها، ،ترتیب
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 از آگاهي و مطلوب وضع ترسیم موجود، وضع شرايط بررسي .گیرند مي شکل
 رسد؛ الزم به نظر مي تصمیم نوع هر اتخاذ برای مسیر اين کردن طي چگونگي
 .باشد آگاه نظام بیروني و دروني موجود اطالعات از بايد ندهگیر تصمیم ،بنابراين
 هم کنار در با داده ةانبار .است اطالعات اين ذخیره برای مناسبي محل داده انباره

 های شاخص تعیین امکان شده، ترسیم های سیاست و دافاه و اطالعات اين قراردادن
 زدن محک برای راهنما چراغي ،عملکردی های شاخص .نمايد مي فراهم را عملکردی

 تا است عالي آموزش نظام اساسي اهداف و انداز چشم به نسبت اتخاذی های تصمیم
 نمايشگر عملکردی، های شاخص براساس .ندک جلوگیری احتمالي انحرافات از

 درونداد، عملکردی های شاخص .شود مي طراحي عالي آموزش راهبردی اطالعات
 مالي منابع ،...( و التحصیل فارغ نام، ثبت) دانشجو موفقیت سطح در برونداد و فرآيند

 ساير و ...( جايگزيني، نرخ) انساني منابع ةتوسع ،...( تحقیقاتي، بودجه سرانه، بودجه)
 .کند مي تعیین بگذارد، نمايش به بايد عالي آموزش شبوددا که را هايي ويژگي موارد،

 با بايد که است راهبردی اطالعات نمايشگر قلب اصل در عملکردی های شاخص
 نهايي گیری تصمیم در تا شده تدوين متخصص و نفع ذی های گروه مشارکت و دقت
 که است کلیدی ابزاری راهبردی، اطالعات نمايشگر ،،صورت اين در ؛شود واقع مؤثر

 از چه) آن با مرتبط محیط و آموزشي نظام از را عالي آموزش ارشد مديران آگاهي
 اين کاربردن به با و دهد مي افزايش (تقاضا ةکنند دريافت چه و عرضه ةندبرآور لحاظ

 اطالعات نمايشگر ديگر، عبارت به ؛يابد مي ارتقا گیری تصمیم در شايستگي تکنولوژی
 ای لحظه وضعیت ،ماشین راهبردی اطالعات نمايشگر نندما عالي آموزش راهبردی

 .کند مي فراهم سازی تصمیم و رهبری برای را گیری تصمیم در مؤثر مختلف ابعاد
 پايش و بررسي صورت در که آورد مي بار به را نتايجي اجرا از بعد شده اتخاذ تصمیم

 و اهداف شده، تدوين راهبردهای عملکردی، های شاخص اصالح بر آن، نتايج موقعب
 آموزش نظام مستمر بهبود ترتیب، بدين ؛بود خواهد اثرگذار شده تدوين های برنامه
 باز سیستم عنوان به را موجود نظام ؛ارشد مديران اگر شد خواهد تضمین عالي

 با نیاز، مورد وسايل به خود تجهیز و حساسیت با و دهند قرار نظر مد پويا ارگانیک
 چه و متقاضیان ةذائق در چه ،بیروني و دروني تحوالت و تغییرات مداوم رصد

 های زمینه پیش و گیری تصمیم روند اصالح در موقعب بازخورد و بازارکار نیازهای
 .نمايند اقدام (عملکردی هایشاخص مانند) نیاز مورد
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 گیري نتیجه
 یاورفنّ و دانش مرزهای ةتوسع اساس بر المللي بین های رقابت امروزه که آنجايي از

 سازی تصمیم لذا اوست، انساني ةسرماي میزان به کشور هر يافتگي توسعه و است
 نیازهای و انساني ةسرماي بین اتصال و اهداف اين پیشبرد در عالي آموزش مديران
 ،مديران لذا است، مناسب ريزی برنامه اساس بر تقاضا با متناسب عرضه و جامعه

 ارتقای نیازمند هستند، عالي آموزش نظام گرهدايت که ارشد مديران خصوصب
 ابزارهايي از استفاده ،میان اين در اند؛ سازی تصمیم امر در جمله از خود های شايستگي
 بر تکیه با مقاله، اين در .رسد مي نظر به الزم توانمندی اين ارتقای به منظور مناسب

 در تسهیل و سهولت به منظور بصری ابزارهای از يکي شناسايي و سازماني هوشمندی
 جايگاهکه  شد سعي -است متداول کشورها از بسیاری در که - گیری تصمیم امر

 عالي آموزش نظام چابکي در آن اهمیت و عالي آموزش راهبردی اطالعات نمايشگر
  .شود کشیده تصوير به بیروني و دروني محیط از اطالعات دريافت اساس بر

 تجربي طور به ديگر محققان توسط شده ارائه مدلکه  دشو مي پیشنهاد نهايت در
 .شود واقع بازنگری مورد و استخراج آن صنواق تا گیرد قرار آزمون مورد
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