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 چکیده
 ،گیري مناسب و به موقع توسط مـدیران نظـام آمـوزش عـالی     هاي تصمیم شرط از جمله پیش

هدف از این تحقیق، شناسایی و توصیف نقش . ایجاد و استقرار نظام اطالعات مدیریت است
آمـوزش   هریزي توسع آن در برنامه بکارگیرياستقرار و  ههاي اطالعات مدیریت و نحو سیستم

هـاي اطالعـات    سیسـتم  بکـارگیري  هدر این مقاله، ابتدا اهمیت، ضرورت و نحـو . عالی است
سپس بر . آموزش عالی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است هریزي توسع مدیریت در برنامه

اساس نتایج حاصل، مدلی مفهومی از یک سیستم اطالعات مدیریت در نظـام آمـوزش عـالی    
هـاي اطالعـات    سیسـتم  بکـارگیري ي تحقیق بیـانگر آن اسـت کـه    ها یافته. ترسیم شده است

گـذاري،   در بهبـود امـور سیاسـت    اي توانـد نقـش تعیـین کننـده     مدیریت در آموزش عالی می
بر ایـن اسـاس، پیشـنهاد شـده     . کند آموزش عالی ایفا ههاي توسع ریزي و اجراي برنامه برنامه

سازي  فناوري طراحی، استقرار و پیاده بخش آموزش عالی، تحقیقات و هتوسع هاست در برنام
  .هاي اطالعات مدیریت در نظام آموزش عالی مورد توجه قرار گیرد سیستم
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  مقدمه
جوامـع را  هـاي انسـانی امـروز،     هاي متقابل نظام ها و کنش ها، در هم آمیختن پیچیدگی

 ه، ترجمـ 1999کاسـتلز،  (هاي اساسی قـرار داده اسـت    بیش از پیش در معرض چالش
تر است؛ چـرا   ها در نظام آموزش عالی محسوس این چالش). 1380علیقیان و دیگران، 

شان در معرض ارتباط و همسوپذیري بیشـتري   ها به فراخور موقعیت علمی که دانشگاه
  . پیوندد تر به وقوع می ابراین، تحول در آنها سریعبن. ها هستند نسبت به سایر نظام

گسـترش تقاضـا    ر ایران نیز حکایت از آن دارد کهنتایج تحقیقات صورت گرفته د
آموختگـان بـا    براي ورود به آموزش عالی، عدم تناسـب بـین دانـش و مهـارت دانـش     

هـا و   رنامـه هاي بـاز و کارآمـد اطالعـاتی و ایسـتایی ب     نیازهاي بازار کار، فقدان سیستم
همچنین ناکارآمدي نظام آموزش عالی در پاسخ به هنگام، سریع و مناسب به نیازهـاي  

؛ 1381فراسـتخواه،  (شود  هاي عمده محسوب می محیطی در حال تغییر از جمله چالش
بـراي مواجـه بـا ایـن     ) 1384؛ یمنـی و آراسـته،   1383احمدي دستجردي و همکاران،

. آموزش عالی امري ضـروري اسـت   هریزي توسع رنامهها، تقویت و بهبود نظام ب چالش
که نظام آموزش عالی را قادر سازد همواره به ارزیابی  استنیازمند رویکردي  ،نبنابرای

هاي محیط رقابتی آن  هاي سازمان و گزینه ها و فوریت دائم، همزمان و به موقع ویژگی
متناسب با شرایط را فراهم بپردازد و ضمن اینکه توانایی تعیین شقوق استراتژیک الزم 

شده را مـورد سـنجش قـرار     سرعت اجراي شقوق استراتژیک تدوینبا بتواند  ،آورد می
اي دیگـر را فـراهم آورد    جایی از یک استراتژیک به گزینـه  هداده و توانایی انتقال و جاب

  ).1377احمدوند، (
الغـی مقـام   هـاي کلـی اب   و سیاست 1404انداز افق  این مهم با توجه به سند چشم

ریزي بر مبناي نیازهاي اجتماعی، بـازار کـار و تحـوالت علمـی      معظم رهبري و برنامه
ریزي بدون ایجاد و اسـتقرار   نظام برنامه ،از سوي دیگر. یابد بیش از پیش ضرورت می

ــدارد   ــدي الزم را ن ــاتی، کارآم ــب اطالع ــام مناس ــر . نظ ــارت دیگ ــه عب ــه  ،ب از جمل
استقرار سیسـتم اطالعـاتی    ،دانشگاهی هریزي توسع مههاي ضروري براي برنا شرط پیش

مشـایخ و   ه، ترجم1990کافمن و هرمن، (ی و کیفی است هاي کم مبتنی بر پایگاه داده
، تا در تولید و سازماندهی اطالعات و پـردازش و تحلیـل بـه هنگـام     )1381بازرگان، 

هـاي نظـام    یکی از خـالء  ،گفته اساس نتایج تحقیقات پیش بر. ها از آن استفاده کند داده
ح مختلـف نظـام آمـوزش    هاي اطالعات مدیریتی در سطو فقدان سیستم ،آموزش عالی

هـاي   ، تـداوم شـیوه  وري از امکانات موجود که منجر به پایین آمدن بهره باشد عالی می
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سنتی آموزش و پژوهش، فقدان نظام جامع و کارآمد اطالع رسانی، فقدان نظـام جـامع   
ـ    ه، گسـترش فزاینـد  ارزیابی و نظـارت  اوري بـین ایـران و سـایر    شـکاف علمـی و فنّ
شناسـایی و   ،هدف اصلی تحقیق حاضر بنابراین،. شده است.. .یافته و کشورهاي توسعه

آمـوزش   هریزي توسـع  هاي اطالعات مدیریت در برنامه سیستم بکارگیري هبررسی نحو
  : هاي زیر پاسخ گوید عالی بوده و درصدد است به سؤال

آمـوزش   هریـزي توسـع   در برنامـه  بکارگیريهاي اطالعات مدیریت قابل  اع سیستمانو .1
  عالی کدامند؟

آمـوزش عـالی    هریزي توسـع  هاي اطالعات مدیریت در برنامه سیستم بکارگیريموارد  .2
  چیست؟

هاي اطالعات مـدیریت نظـام آمـوزش عـالی داراي چـه اجـزاء،        مدل مفهومی سیستم .3
   ؟استها و فرایندهایی  مؤلفه

 
   پژوهش هپیشین

در کشـورهاي  سسـات آمـوزش عـالی    ؤهـا و م  دانشـگاه  ،محور اقتصاد داناییدر عصر 
شـماري در محـیط    مختلف به عنوان نهادهاي کلیدي تولید و نشر دانش، با تغییرات بی

هـاي آنهـا در ایـن محـیط پـرتالطم،       هستند که تداوم فعالیت رو روبهدرونی و بیرونی 
 ،در ایـن راسـتا  . ي سریع، به موقع و اثربخش مدیران دانشگاهی استها نیازمند تصمیم

گیـري   سازي و تصـمیم  در تصمیم که به طور اساسی است هایی سیستمنیازمند دانشگاه 
سیسـتم اطالعـات مـدیریت،     ).2005 ،2و تیـامیو  1سـنی ( کنـد کمـک   به مدیران عالی

تشـکیل  » مـدیریت «و » تاطالعا«، »سیستم«طور که از نامش پیداست از سه جزء  همان
نظران در مورد تعریـف سیسـتم اطالعـات مـدیریت      نویسندگان و صاحب. شده است

 یستم اطالعات مدیریت را به عنوان، س)1380(ثاقب تهرانی و تدین . توافق نظر ندارند
ریـزي، کنتـرل و    اطالعـات بـه منظـور حمایـت از برنامـه      هسیستمی منسجم براي تهی
ها را از  آنها، سیستم اطالعات مدیریت، داده هبه عقید. اند ردهعملکرد سازمان تعریف ک

این سیسـتم بـا   . کند ه میئگیران ارا منابع داخلی و خارجی فراهم و به مدیران و تصمیم
؛ )1995( 3از نظـر ویگینـز  . ها در ارتبـاط اسـت   ها و داده ها، تجهیزات، مدل افراد، شیوه

ست از سیستمی که اسناد و مدارك را ا سیستم اطالعات مدیریت آموزش عالی عبارت
                                                                                                                                      
1. Sani 
2. Tiamiyu  
3. Wiggins 
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منابع دانشـگاه و مؤسسـات    ههایی براي دسترسی به محاسب و روش 1به صورت برخط
  .کند آموزش عالی، تحت پوشش یک چتر جامع و واحد فراهم می

 سیستم اطالعـات مـدیریت مسـئولیت گـردآوري،     ،)2000( 3و اوه 2به عقیده چون
و توزیع داده و اطالعات بـه کـاربران مختلـف در هـر      پردازش، ذخیره، بازیابی، انتقال

  .سازمان را بر عهده دارد
تغییـرات  . اخیر اهمیت زیـادي یافتـه اسـت    هده دودر  4نقش تکنولوژي اطالعات

راهبران جدیدي را در بازار کسب و کـار و بخـش آمـوزش     IT هحوز هسریع و توسع
یـادگیري و انجـام    ــ  کنـون در فرآینـد تـدریس   ا هـم  IT. اسـت  کـرده عالی معرفـی  

و  5نـورعزیزي (هاي برتر نقـش اساسـی یافتـه اسـت      هاي تحقیقاتی در دانشگاه فعالیت
ــه فرصــت ). 2007دیگــران،  ــالی ب ــوزش ع ــراي اتخــاذ   مؤسســات آم ــایی ب در  ITه

اند که مؤسسات آموزش  بیان کرده) 1997(و دیگران  6راولی. هایشان نیاز دارند فعالیت
یـادگیري و مـدیریت    ـ   هاي محرکی در تحقیق، تدریس نوآوريعالی نیاز دارند که به 

  .تمرکز کنند IT بکارگیريپرشتاب و  هآموزش عالی از طریق استفاد
هـاي اطالعـات    هاي اطالعات محورند، بایـد سیسـتم   ها سازمان که دانشگاه از آنجا

ـ  ریزي و مدیریت استراتژیک براي برنامه و  7گـالیرز (کننـد  اوري اطالعـات طراحـی   فنّ
هـاي اطالعـات    سسات آموزش عالی طراحـی سیسـتم  ؤکه در م ؛ چرا)1995 ،8پتیسون

هـاي اطالعـات    ریـزي سیسـتم   برنامـه . براي استفاده از اطالعات حیاتی است راهبردي
گذشته مورد مطالعه قرار گرفتـه   هده دوپژوهشگران مختلف در طی  از سوي راهبردي

  .)1998، 10و ستی 9لدرر(  است
هـاي زیـادي در جهـان     اند که دانشگاه گزارش کرده) 2001( 12المرو پ  11مک روبی

طـور  ه دانشگاه ایندیانا ب ،طور مثاله ب .اند هاي نوین روي آورده به استفاده از تکنولوژي
هـاي اداري و   یـادگیري، پشـتیبانی   ـ ق، تدریسیتحق هرا در چهار حوز ITچشمگیري 

                                                                                                                                      
1. Online 
2  . Choon  
3. Oh 
4. Informational Technology (IT) 
5. Noor Azizi 
6. Rowley 
7. Galliers 
8. Pattison 
9. Lederer 
10. Sethi 
11. Mcrobbie  
12. Palmer 
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سیستم اطالعات  هجامع براي تدوین برنامریزي  ارتباط از راه دور از زمان شروع برنامه
هـاي مشـابهی در دانشـگاه     تالش ،همچنین. اند کار گرفتهه ب 1998استراتژیک در سال 

در میان مؤسسـات   IT هاما توسع. به عمل آمده است 2006کالیفرنیا در برکلی در سال 
تـر از کشـورهاي توسـعه یافتـه اسـت       آموزش عالی کشورهاي شرق آسیا هنوز عقـب 

از سـال   2020انـداز   کشور مالزي از زمان شـروع چشـم  ). 2006و دیگران،  1اسماعیل(
تکنولوژي جدید را به عنوان یک عامل حیاتی در تضمین کیفیت نظـام آمـوزش    1991

همچنـین  . ها در باالترین سطوح مـورد توجـه قـرار داده اسـت     عالی و توسعه دانشگاه
ـ   شواهد حکایت از آن دارد کـه دانشـگاه   هـایی را در   ادي در مـالزي سیاسـت  هـاي زی

انـد   درسی مجازي شروع کرده ههاي برنام زیرساختاستقرار  و خصوص فراهم آوردن
هـاي عمـومی ایـن کشـور در حـال       و اخیراً وزارت آموزش عـالی و تمـامی دانشـگاه   
به منظـور اسـتفاده    ITاستراتژیک  ههمکاري با یکدیگر براي طراحی و تولید یک برنام

همچنـین کارکردهـاي   ). 2005، 2جـوهري (موزش عالی مـالزي هسـتند   در مؤسسات آ
هاي اطالعات مـدیریت و اجـراي آن در چهـار دانشـگاه انـدونزیایی از طریـق        سیستم

 5و مــیدلتون  4سیــمیاون  همطالع. تجلی یافته است 3برنامه سیستم اطالعات استراتژیک
اي اطالعات ه که در هر یک از این مؤسسات، سیستمدهد  نشان می) 1999( 5مـیدلتون

کامپیوتر اسـتقرار یافتـه و در امـور جـاري از خـدمات ایـن        هاطالعات مدیریت بر پای
سیسـتم اطالعـات    هبرنامـ  بکـارگیري هـا بـا    البتـه دانشـگاه  . کنند ها استفاده می سیستم

هـاي   سیسـتم  ههـاي خـود را بـراي توسـع     کننـد اولویـت   سعی می) SISP(استراتژیک 
هایی بر حسب کـارایی، اثربخشـی و ارزش    مبندي چنین سیست اطالعات از طریق طبقه

  . شان مشخص سازند راهبري
  : هاي اطالعات مدیریت از آن جهت است که اهمیت استفاده از سیستم

گیري را هم از نظر تعـداد و هـم از نظـر پیچیـدگی و سـوق       مرزهاي تصمیم) الف
  دهد؛ به تصمیمات راهبردي گسترش میدادن تصمیمات عادي 

ـ  در تصمیمعدم اطمینان ) ب عـات  اطال هگیري را کاهش داده و تصمیمات را بر پای
  سازد؛ دقیق و معقول استوار می

                                                                                                                                      
1. Ismail 
2. Juhary 
3. Strategic Information System Planning (SISP) 
4. Semiawan  
5. Middleton 
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ـ   با ارزیابی اقدامات گذشته و اصالح آن، برنامه) ج راي آینـده را امکانپـذیر   ریـزي ب
  .سازد می

ست که اطالعات مناسبی داشته باشـیم و  ا گیري مرهون این کیفیت تصمیمبنابراین، 
ضمن کسب بـه موقـع و صـحیح اطالعـات آنهـا را       دعات مناسب بایبراي کسب اطال

  ). 1998، 1لنسر(معنادار کنیم 
هـاي   سـازمان  ههاي اطالعـات مـدیریت تنهـا ویـژ     ، اهمیت و ضرورت سیستمپس

ـ   ها میبلکه این سیستم ؛تجاري نیست کـار گرفتـه   ه توانند در مؤسسات آموزشی نیـز ب
هـاي بیشـتري را در مؤسسـات     العات موفقیـت ریزي جامع تکنولوژي اط  برنامه. شوند

هاي علمی و  تواند در تسهیل فعالیت تکنولوژي اطالعات می. کند بینی می آموزشی پیش
توانـد   مـی  ITتدریس و تحقیق،  هدر زمین. کار گرفته شوده اداري مؤسسات آموزشی ب

هـاي   مسیسـت ). 22000تیتاسـیري (تسهیم و انتشار اطالعات را تسهیل کنـد   ،خلق هزمین
تمام اطالعات را بـه منظـور تضـمین انجـام      داطالعات مدیریت سطوح دانشگاهی بای

  .کنندمشی واحد یکپارچه   هاي دانشگاهی با یک خط صحیح فعالیت
تورم اقتصادي و افزایش رقابت براي منابع مالی منجر به تشـدید   ،هاي اخیر در دهه

بع در اکثر مؤسسـات آمـوزش   حسابرسی مالی و تدوین مبناي مشخص براي تأمین منا
تغییر سریع نیازهـاي اجتمـاعی و گسـترش شـتابان دانـش،       ،همچنین. عالی شده است

ایـن تغییـرات   . نیازهاي جدیدي را پیش روي مؤسسات آموزش عالی قرار داده اسـت 
علمی و حفظ سرزندگی آنهـا   هیأت اي اعضاي حرفه هها را در خصوص توسع نگرانی

علمـی جدیـد    هیـأت نسبتاً کم منابع اضافی یـا انتصـاب    طوالنی جذب هدر طول دور
  .افزایش داده است

تنها از طریـق تکیـه بـر     ،هدف حفظ کیفیت نظام دانشگاهی در این محیط ناپایدار
ـ    بلکـه نیازمنـد نوسـازي از طریـق      ؛آیـد  دسـت نمـی  ه منابع حاصله از رشـد اضـافی ب

ـ  در برنامـه . جایگزینی و تخصیص مجدد منابع موجود است زي، مبنـاي ایـن چنـین    ری
شناسـایی شـده و ضـمن ارزیـابی      دتخصیص مجدد و مسیرهاي جایگزین عملیات بای

مؤسسـات آموزشـی بایسـتی     ،بـراي دسـتیابی بـه ایـن مهـم     . بنـدي شـود   آنها اولویت
افزایش تقاضاي عمومی بـراي   ،عالوه بر آن. هاي اطالعاتی خود را توسعه دهند قابلیت

کننـده  ت آموزش عالی را به تشـریح متقاعد الی، مؤسساپاسخگویی بیشتر در آموزش ع

                                                                                                                                      
1. Lanser 
2. Titthasiri 
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برداري از منابع کمیاب عمـومی   ریزي، تخصیص منابع و بهره اثربخشی و کارآیی برنامه
با این نیاز، بسیاري از مدیران مؤسسات آموزش عـالی   هبراي مواجه. ملزم ساخته است

، 2و سـالمال  1ررلـد (انـد   هـاي مـدیریت اطالعـات گرفتـه     سیستم بکارگیريتصمیم به 
هــاي  بیشــتري در نیــاز بــه اســتفاده از قابلیــت  بنــابراین ضــرورت و اولویــت ؛)1996
  .شود هاي اطالعات مدیریت آشکار می سیستم

  
  روش پژوهش

و در آن از روش تحلیـل اسـنادي و مطالعـه     باشـد  مـی  این پژوهش از نـوع توصـیفی  
ل اسـناد و مـدارك موجـود    آماري تحقیـق شـام   هجامع. اي استفاده شده است کتابخانه

هـاي اطالعـاتی قابـل دسـترس در خصـوص کـاربرد        در پایگـاه ) داخلی و خـارجی (
ـ . هاي اطالعات مدیریت در نظام آموزش عالی بوده اسـت  سیستم آمـاري مـورد    هنمون

آوري  جمـع . شدآوري شده انتخاب  گیري هدفمند از منابع جمع مطالعه به روش نمونه
بـراي   .هاي محقق ساخته انجـام شـده اسـت    برداري و فرم شاطالعات با استفاده از فی

ابتـدا بـه گـردآوري اطالعـات از منـابع موجـود در        ،االت پژوهشیؤپاسخگویی به س
ریـزي   هاي اطالعات مدیریت در برنامـه  سیستم بکارگیري هخصوص ضرورت و فلسف

هـاي اطالعـات    هـاي مختلـف سیسـتم    دانشگاهی پرداخته شـد و سـپس گونـه    هتوسع
ریت و کاربرد هر یـک مـورد بررسـی و تحلیـل محتـوایی قـرار گرفـت و مـوارد         مدی

آمـوزش عـالی    هریزي توسـع  آن در سطوح مختلف نظام دانشگاهی و برنامه بکارگیري
مـدل مفهـومی یـک سیسـتم      ،با استفاده از منـابع موجـود   ،نهایتدر . استخراج گردید

  .تگردیده اساطالعات مدیریت در نظام آموزش عالی ترسیم 
  

  ها یافته
  آموزش عالی هریزي توسع در برنامه بکارگیرياطالعات مدیریت قابل   انواع سیستم

نیازهـا،   هـاي آموزشـی   از جملـه سـازمان   ،هـاي مختلـف   با توجه به اینکه در سـازمان 
رسانی گوناگونی  هاي اطالع هاي مدیریتی گوناگونی وجود دارد، نظام ها و رده تخصص

 ).1377نژاد،  ، ترجمه رضایی1994، 3الودن(وجود آمده است ه نها به آبنیز براي یاري رساندن 
کنـد امـا،    شد که یک نوع سیستم براي یک سازمان کفایـت مـی   در واقع ابتدا تصور می

                                                                                                                                      
1. Lederer  
2. Salmela 
3. Laudon 
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، بـراي  بنـابراین  ؛بعد مشخص شد که مدیران سطوح مختلف نیازهاي متفـاوتی دارنـد  
 همـدیریتی و رد  هفنـی، رد  هردعملیـاتی،   هرد(سطوح مختلف مدیریتی در یک سازمان 

 د؛نـ کنهاي متنوعی ایجاد شد تا نیازهاي سطوح مختلـف را برطـرف    سیستم) راهبردي
. اطالعاتی براي مدیران مطـرح شـد  » هاي سیستم«چون یک سیستم کافی نبود  ،بنابراین
آنهـا  . اند بندي کرده هاي اطالعاتی مدیریت را طبقه سیستم) 1996(و همکاران  1جورج
  :اند نوع سیستم را به شرح زیر توصیف کردهچهار 

  سیستم پردازش تعامالت؛) الف
  سیستم اطالعات مدیریت؛) ب
  یار؛ هاي تصمیم سیستم) ج
  . هاي خبره سیستم) د

هـاي اطالعـات    بندي دیگري را در خصوص سیستم  تقسیم) 1992( 3و تنگ 2لینگ
سیسـتم اطالعـات   «ر بـه  الـذک  هـاي فـوق   اند که عالوه بـر سیسـتم   کار بردهه مدیریت ب
کننـد و   هاي رقابتی سازمان حمایت مـی  به عنوان سیستمی که از استراتژي» استراتژیک

هـایی کـه    به عنوان سیسـتم » سیستم اطالعاتی مدیران عالی«کارکرد استراتژیک دارد و 
فاکتورهــاي حســاس موفقیــت را تحــت کنتــرل دارد و در موقــع بــروز مشــکالت و  

هـاي اطالعـاتی    جایگـاه سیسـتم   )1(شـکل  . اند هد، اشاره کردهد استثنائات گزارش می
  .دهد مدیریت را در سطوح سازمانی نشان می

  

                                                                                                                                      
1. George 
2. Liang  
3. Tang 

EI
S  

DSS  

 مدیر ارشد

 میانی مدیریت

 کارکنان خبره و فرهیخته

مدیران 

ES  
 راهبري ةرد

 مدیریتی ةرد

 یردة فنی و عمل

 عملیاتی ةرد

سازمانی هاي اطالعاتی در سطوح جایگاه سیستم) 1(شکل 
)1377(نژاد  رضایی ۀترجم) 1994(الودن و الودن : منبع

MIS  

TPS  
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نشـان داده شـده اسـت، نـوع سیسـتم اطالعـاتی مـورد         )1(مانطور که در شکل ه
در . ده شـود استفاده، بستگی به این دارد که در چه سطحی و به چه منظور از آن اسـتفا 

آمـوزش عـالی    هریـزي توسـع   هاي اطالعاتی که کاربرد بیشتري در برنامه سیستم ه،ادام
  .دارند مورد بررسی قرار گرفته است

  
   1سیستم پردازش تعامالت .1

اسـاس نیـاز    گیرند و بـر  هاي خام را می شود که داده هاي کامپیوتري گفته می به سیستم
حول محور عملیات عـادي   به طور عمدهین پردازش ا. کنند سازمان آنها را پردازش می

مجزایـی ایجـاد    TPSهاي مختلف بـراي خـود    بخش ،ها در اکثر سازمان. سازمان است
بـا هـم همکـاري     TPSکنند و به دلیل اینکه واحدهاي مختلف در هنگـام طراحـی    می
ه، عـدم  ادها، وابسـتگی برنامـه و د   افزونگی داده ، از قبیلباعث بروز مشکالتی ،دنندار

ثاقـب  (شـود   ها مـی  ین و نبود اشتراك و قابلیت دسترسی دادهپذیري، امنیت پای انعطاف
هـاي ایـن    اسـاس داده  شده بـر  تصمیمات اخذ) 1994( 2نیومن). 1380تهرانی و تدین، 

شـده در   گـذاري  نوع سیستم را بسیار تکراري و زائد، ساختار یافته و قابل فهم و هدف
  .شمارد یمسطح عملیاتی سازمان بر

  
   3سیستم اطالعات مدیریت .2

سیستمی است که کنترل و بازسـازي اطالعـات از دنیـاي محیطـی و عملیـات داخـل       
هـا، اطالعـات الزم    طوري که با سازماندهی و انتخاب دادهه عهده دارد، به سازمان را ب

رت بـه عبـا  . سـازد  ریزي و کنترل توسط مدیران آماده مـی  را براي اتخاذ تصمیم، برنامه
هاي محیطی و محاطی را بـراي مـدیران مهیـا     شده از پدیده آوري دیگر، اطالعات جمع

اي ارائه شود که بر آگـاهی مـدیر اثـر     این اطالعات باید به گونه). 1998لنسر، (کند  می
، )1994(نیـومن  . کنـد اقـدام بـه یـک عمـل خـاص را در او ایجـاد        هگذاشته و انگیـز 

  :کند را به شرح زیر بیان می ها سیستم اطالعات مدیریت ویژگی
  شوند؛ گذاري می مدیریت میانی هدفدر سطح  .1
  بلیت تولید گزارش و تحقیق هستند؛داراي قا .2
  تصمیمات نسبتاً تکراري هستند؛ .3
  .تصمیمات از قبل تعریف شده و مشخص هستند .4

                                                                                                                                      
1. Transaction Processing System (TPS) 
2. Neumann 
3. Management Information System (MIS) 
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  1یار سیستم تصمیم .3
کـه  (ست از پایگاه اطالعـاتی  ترکیبی ا DSS، یک )1996(بر طبق نظر جورج و همکاران 

یافته از سیستم پردازش تعامالت و یا سیسـتم اطالعـات مـدیریت     گسترش ؛ممکن است
هاي ریاضی یا گرافیکی فرآینـد دانشـگاهی، و سـطح مشـترك کـاربران کـه        ، مدل)باشد
 DSSمعموالً مـدیران غیـر تکنیکـی بـا    . آورد گیرندگان فراهم می هایی را براي تصمیم راه

 در ایـن  DSSو ) EIS( 2تفاوت اولیه بین سیستم اطالعات مـدیریت عـالی  . دارندارتباط 
نـه فقـط گـروه     ،کنـد  گیري تمامی مدیران حمایت مـی  از نیازهاي تصمیم DSSاست که 

طور چشمگیري به اطالعـات  ه هر دو سیستم ب). 1980 3اسپراگ(مدیران عالی و اجرایی 
یک ) 1995( 4اساس نظر واسکویچ بر. کنند یموجود در پایگاه اطالعاتی سازمان استناد م

عنوان یـک مخـزن داده خـدمت     اینکه به اول :اه اطالعاتی سه کارکرد مشخص داردپایگ
 ؛کنـد  دوم، ابزاري را که افراد براي بازیابی و تحلیل اطالعات نیاز دارند فراهم می کند، می

به عبارت دیگر، هـم  . آورد کسب و کار فراهم می هو سوم، مدل مفهومی براي تبیین نحو
ـ  کند عمل می به عنوان یک ابزار د، و هم اطالعاتی مبنی بر اینکه کدام ابزار کارآمدي دارن

یار را به این صـورت بیـان    هاي تصمیم هاي سیستم ویژگی )1380(غفاریان . کند ارائه می
 .2 ؛شـوند  گیـر نمـی   کنند ولی جایگزین فرد تصـمیم  گیري کمک می به تصمیم .1 :کند می

قابلیـت   .3 ؛یافته و بدون سـاختار را دارنـد   ساختار در حل مسائل نیمه بکارگیريقابلیت 
دقـت، سـرعت و کیفیـت     .4 ؛هـاي فـردي و گروهـی را دارنـد     گیري پشتیبانی از تصمیم

) گیـري  هزینـه تصـمیم  (گیـري   بخشند ولی در راندمان تصـمیم  گیري را بهبود می تصمیم
اي و سـهولت   هاي یادگیري و خالقیت، کارکرد شـبکه  یتبه سمت قابل .5 ؛تأثیري ندارند

 DSSهـاي زیـر را در خصـوص     نیز ویژگی) 1994(نیومن . روند برداري به پیش می بهره
مشکالت سـطوح بـاالي مـدیریت را    ) ب ؛کمتر ساختارمند هستند) الف: شود یادآور می
) د ؛کننـد  استفاده میهاي مختلف  براي انجام تجزیه و تحلیل از مدل) ج ؛گیرد در نظر می

بـراي  ) ي ؛پـذیر و قابلیـت سـازگاري بـاالیی دارنـد      انعطـاف ) هــ  ؛کاربرد آسانی دارنـد 
  .نشده مناسب هستند تصمیمات نادر و تعریف

  

                                                                                                                                      
1. Decision Support System (DSS) 
2. Executive Information System (EIS) 
3. Sprague 
4. Vaskevitch 
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  1سیستم خبره. 4
هـاي خردمندانـه در    ریـزي مناسـب و اتخـاذ سیاسـت     ها معموالً بـراي برنامـه   دانشگاه

اغلب از مشـاوره و راهنمـایی افـراد     ،ها یه با پیچیدگهخصوص مسائل خاص و مواج
مسـئله   هاي در زمینـ  این افراد دانش و تجربـه ویـژه  . کنند متخصص یا خبره استفاده می

هاي موجـود در کـار    ها و ضعف ها و قوت موردنظر دارند و نسبت به تهدیدها، فرصت
سـیار  سـاختار، ب  ل بـدون ئمسـا  هاز آنجا که مشـاوره در زمینـ  . آگاهی و بصیرت دارند
 .کوشند تا شبیه افـراد خبـره عمـل کننـد     هاي خبره می سیستم تخصصی و گران است،

کامپیوتري در نظر گرفت که بـراي   هتوان به عنوان یک بست سیستم خبره را می بنابراین،
هر چنـد سیسـتمی کـه بتوانـد     . گیرد گیري و حل مشکل مورد استفاده قرار می تصمیم

کامالً حـذف کنـد دور از ذهـن و واقعیـت بـه نظـر        ها گیري نقش انسان را در تصمیم
  ).1377علی پناهی، (گر باشد  تواند در این زمینه یاري رسد، اما یک سیستم خبره می می

خبرگـی و  . پنهان در سیستم خبـره همـان فنـاوري هـوش مصـنوعی اسـت       هنظری
ایـن دانـش در کـامپیوتر ذخیـره     . شود تخصص از فرد متخصص به کامپیوتر منتقل می

توانـد بـه خـوبی     سیسـتم خبـره مـی   . کند شود و هنگام نیاز، کاربر از آن استفاده می می
  ).1380ثاقب تهرانی و تدین، (اي برسد  ویژه هاستنباط کند و به نتیج

  
  2هاي اطالعات مدیریت عالی سیستم .5

. کننـد  ها اطالعات مناسب را براي مدیران اجرایـی سـطوح بـاال آمـاده مـی      این سیستم
اجرایی سطوح باال نیاز دارند که نسبت به تصـمیماتی کـه منجـر بـه دسـتیابی       مدیران

چهار نوع ابزار تشـخیص  ) 1995( 3دراکر. اطالع کسب کنند ،دانشگاه به اهدافش شده
اطالعات بنیادي، اطالعات : کند گیري براي مدیران اجرایی را معرفی می قابلیت تصمیم

وي، همچنـین  . بتی و اطالعات تخصیص منـابع وري و قابلیت تولید، اطالعات رقا بهره
شـده در   کند که براي تنظیم استراتژي مدیران عـالی بـه اطالعـات سـازماندهی     بیان می

اطالعاتی در مورد بازارکار، مشتریان، بازارهـاي بـدون   : خصوص محیط سازمان شامل
ان یکـی از  پایگاه اطالعاتی بـه عنـو  . مشتري، تکنولوژي، امور مالی و اقتصاد نیاز دارند

  .شود محسوب می EISاساسی و اولیه  ياجزا

                                                                                                                                      
1. Expert System (ES) 
2. Executive Information System (EIS) 
3. Drucker  
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  1سیستم اطالعات استراتژیک .6
هـاي   اند که از اسـتراتژي  گفته  هاي متداول پیش ها در حقیقت همان سیستم این نوع سیستم 

چـون کـارکرد اسـتراتژیک دارنـد در هـر کجـاي        بنابراین،. کنند رقابتی سازمان حمایت می
. کـرد اي از آنهـا اسـتفاده    گرفت و به طریق نوآورانه  نوع سیستم بهره توان از این سازمان می

یکـی از انـواع    SIS، پس. حمایت از استراتژي یک سازمان است SISکارکرد اولیه و اصلی 
یک سیسـتم  . کند هاي اطالعاتی است که به سازمان براي رقابت با سایرین کمک می سیستم

بـه   SIS. رقابت یا ساختار مؤسسه را تغییر دهـد است که روش  راهبردياطالعاتی هنگامی 
داراي چهـار ویژگـی    ،گفتـه قـرار دارد   هاي پیش عنوان سیستمی که در عرض سایر سیستم

 ؛دهـد  روش رقابتی سازمان را تغییر مـی  .1: سازد ها متمایز می را از سایر سیستم است که آن
ابتکـاري و   .4 ؛یی همراه اسـت ریزي باال با ریسک طرح. 3 ؛تمرکز بر بیرون سازمان دارد .2

  ).1994نیومن، (خالقانه است 
هـاي اطالعـات مـدیریت     در واقع همان سیستم راهبرديهاي  این نظریه که سیستم

شـود   قویـاً حمایـت مـی    .بـا ارزش اسـتراتژیک اسـت   ..) .و DSS, MIS, TPS(سنتی 
اما توصیف هر  ،هستند توالی تاریخیشده داراي  هاي یاد ظهور سیستم). 1994نیومن، (

و  TPSظهـور   ،طور مثـال ه ب. به عنوان رویداد کامالً تحولی صحیح نیست نیک از آنا
 پـس  ،پذیر سـاخت  را براي کاربران امکان MISهاي اطالعاتی بسیار عظیم، درك  پایگاه
هاي اطالعاتی مدیریت اغلب به عنوان یـک تحـول از سـاده بـه بسـیار       سیستم هتوسع

  ).1994نیومن، (شود  یپیچیده در نظر گرفته م
  

نظـام   هریزي توسـع  هاي اطالعات مدیریت در برنامه سیستم بکارگیريموارد 
  آموزش عالی 

هـر نـوع سیسـتم اطالعـات مـدیریتی، بایـد مالحظـه دقیقـی در          هدر طراحی و توسع
  : خصوص عوامل زیر صورت پذیرد

  ؟اینکه چه کسی تصمیم گیرنده است ـ
  ؟گیري اساسی است میمچه اطالعاتی براي تسهیل تص ـ
گیرنده  چگونه بایستی اطالعات منتقل یا نمایش داده شود تا براي شخص تصمیم ـ

  ؟ملموس و معنی دار باشد

                                                                                                                                      
1. Strategic Information System (SIS) 
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و اینکه، چه موقع اطالعات بایستی براي تجزیه و تحلیل و ارزیابی در دسـترس  ـ 
  ؟گیري تأثیرگذار باشد باشد تا بتواند در فرآیند تصمیم
ــ  ــه در خص ــدین نظری ــارگیريوص چن ــدیریت در   سیســتم بک ــات م ــاي اطالع ه

، 1ایـوگن (الذکر ارائه شده است  آموزش عالی با توجه به موارد فوق هریزي توسع برنامه
بـا   ،ایـن اسـاس   بـر ). 1383، احمدي دستجردي و همکاران، 1999، 2؛ النگ سو1975

ابـل  گیـري ق  ها و مؤسسات آموزش عالی، سه نـوع فعالیـت تصـمیم    نگاهی به دانشگاه
هاي عملیاتی، آنهایی هسـتند کـه    فعالیت. ریزي عملیات، مدیریت و برنامه: تشخیص است

ـ تمرکزشان بر روي امور  به طور عمده  فهرسـت از قبیـل حسـابداري،    ،یـک دانشـگاه   هروزان
هـاي مـدیریتی، آنهـایی هسـتند کـه       فعالیت. حقوق و دستمزد، خرید، مخارج و دارایی است

ریـزي، در   هـاي برنامـه   کننـد و فعالیـت   ی عملیات روزانه فـراهم مـی  شرایط را براي کنترل کل
در یـک دیـدگاه   . شـوند  مدت و بلندمدت دانشگاه هـدایت مـی   کوتاه هتوسع هخصوص برنام

گیرنـد،   ها تـأثیر مـی   هاي عملیاتی از سیاست که فعالیت ساختتوان خاطرنشان  می ،بسیار کلی
ریـزي سیاسـت را    هاي برنامه کنند و فعالیت میهاي مدیریتی بر اجراي سیاست نظارت  فعالیت

گیـري اغلـب    خطوط تمایز بین این سه فعالیت تصمیم .)1971، 3موردیک(سازند  عملیاتی می
ایـن واقعیـت کـه ایـن      هتوانند بـه وسـیل   عالوه بر این تمایزها می. شود ها محو می در سازمان

نادیـده گرفتـه    ،افـت شـوند  گیري ممکن است در هر قسمت از مؤسسه ی هاي تصمیم فعالیت
ایـن نـوع    هتوانـد در چنـدین فعالیـت یـا همـ      همچنین هر فـرد در یـک سـازمان مـی    . شود 

  .گیري در درجات متفاوت درگیر شود هاي تصمیم فعالیت
هـاي دانشـگاهی    هاي اطالعات مدیریت در فعالیت دار هر یک از سیستم کاربرد معنی

در سطح عملیـات،  . نجام هر نوع فعالیت داردبستگی به ماهیت اطالعات موردنیاز براي ا
گیـري را   ویژگی اطالعات موردنیاز در آن سـطح تصـمیم   روزمرهداد و ستدهاي دقیق و 

در ســطح مــدیریت، . گیــرد مــورد اســتفاده قــرار مــی TPSکنــد و غالبــاً  مشــخص مــی
امـا بـا    ،هاي عملیاتی مشتق شده اسـت  گیرندگان به اطالعاتی نیاز دارند که از داده تصمیم

بندي یـا   نیاز در این سطح معموالً براي نظارت، طبقه اطالعات مورد. شرح جزئیات کمتر
ریـزي   اندرکاران برنامه هاي عملیاتی، انجام تقاضاهاي موقتی از سوي دست کنترل فعالیت

هـاي بیـرون از دانشـگاه موردنیـاز      هایی براي نمایندگی و همچنین فراهم آوردن گزارش
هـاي عملیـاتی معمـوالً     ، با توجه به اینکه محصوالت اطالعاتی از فعالیتنبنایرای ؛هستند

                                                                                                                                      
1. Eugene 
2. Long Su 
3. Murdick 
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در . شـود  اسـتفاده مـی   MISاز  ،هاي مدیریتی و گزارشات مخصوص اسـت  شامل تحلیل
نیازمند اطالعات در قالبی بسیار مختصر است کـه   اغلبگیرنده  ریزي، تصمیم سطح برنامه
. را دارا باشـند  هـاي عمـده، نقـاط عطـف موضـوع و مسـئله، بـراي حـل آن         فقط جهت

هـاي خاصـی    هـاي اجرایـی وتحلیـل    خالصه شده در این سطح، شامل  اطالعات استفاده
مـدت و بلندمـدت و شـرح     هایی با محدوده کوتـاه  است و محصوالت آن به شکل برنامه

نیازمند اطالعاتی است کـه در وسـعت    ،ریزي هاي برنامه در کل، فعالیت. ها است سیاست
 ؛تر و شامل جزئیات کمتري نسبت بـه سـطح عملیـاتی و مـدیریتی اسـت      و حیطه بزرگ

  .گیرد بیشتر مورد استفاده قرار می ESو  EISو  DSSدر این سطح  بنابراین،
آموزش عـالی   هریزي توسع برنامه در MISگرفته در خصوص کاربرد  تحقیقات صورت

تیتـا   ؛ 2007نـورعزیزي،   ؛ 1998لنسـر،   ؛ 2006اسـماعیل،   ؛1996جورج،  ؛1975ایوگن، (
افـزایش دسترسـی بـه     هـا در  ست که این سیستما بیانگر آن) 1999النگ سو،  2000،سیري

 هســازي محصــوالت دانشــگاهی، طراحــی و توســع آمــوزش عــالی، بازاریــابی و تجــاري
ـ      آموزش عـالی، مـدیریت ثبـت    محصوالت  هنـام و حفـظ و نگهداشـت دانشـجویان و ارائ

هـا در   کـاربرد ایـن سیسـتم    1در جدول . هاي دانشگاهی، کاربرد دارند محصوالت و برنامه
بندي تصمیمات کلیدي، تصـمیمات اساسـی،    طبقه ، نظیرالذکر و موضوعاتی هاي فوق حوزه

شـده در خصـوص    ها، اطالعات دریافت ماین سیست از سويشده  مفیدترین اطالعات کسب
 بکـارگیري شده از طریق  ارزیابی مسائل و مشکالت دانشگاهی و نیازهاي اطالعاتی برآورده

  .شده، بیان شده است هاي اطالعات مدیریت با استفاده از تلفیق نظرات ارائه سیستم
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هاي  یستمشده بر مبناي س  اتخاذ هاي تصمیم رخی از نیازهاي اطالعاتی وب .1جدول 
  اساس تحلیل اسنادي  آموزش عالی بر هریزي توسع اطالعات مدیریت در برنامه

محورهاي 
  کاربرد
  مسائل اساسی

دسترسی، بازاریابی، 
سازي و  تجاري

  استخدام

 هطراحی و توسع
  محصول

نام و حفظ  مدیریت ثبت
  و نگهداشت

محصول و  هارائ
  برنامه

بندي  طبقه
تصمیمات 
  کلیدي

ــی   • ــرفت و ترق پیش
  ویژه

  رویدادها •
  بودجه •
  ارتباطات •
  محصول هتوسع •
  تجاري سازي •

  نام و نگهداري ثبت •
  اي حرفه هتوسع •
  درسی هبرنام •
  خط تولید •
  بازاریابی •

  نام ثبت •
  استخدام نیرو •
ریــــــزي و  برنامــــــه •

  ریزي بودجه
  حفظ و نگهداشت •

  هاي مشورتی کمیته •
  ارزیابی برنامه •
هـا و   هماهنگی برنامه •

  ها بودجه
ریزي مـدیریت   برنامه •
  نام بتث

تصمیمات 
  اساسی

  شقوق مسیر شغلی •
ـترش    پیش • بینـی گس

  پردیس دانشگاه
ــعه  • ــب توس اي  ترکی

  ها هر یک از برنامه
منطقــی نقــاط  هارائــ •

ــا    ــگاه ی ــعف دانش ض
  مؤسسه آموزش عالی

ــابع  • تخصـــیص منـ
  دانشگاه

ـترس   • ــابع در دسـ من
ــراي دوره ــاي  بــ هــ

  آموزشی
ــاختن   • ــا ســ مهیــ

 هاطالعــات بــراي ادامــ
  خدمات هارائ

هـا   ستگیتطبیق شای •
  و نیازها

طراحــی محصــول  •
  براي برآوردن نیازها

هـاي   بهترین روش •
هـــاي  برنامـــه هارائـــ
  درسی

بازنگري و طراحی  •
  درسی هبرنام

ــ • پیشــنهاد بــراي  هارائ
ـع  ـوزش و توســ  هآمــ

  کارکنان
تــــــــــــدوین  •

هـاي حفـظ    استراتژي
ــابع  ــداري منـ و نگهـ

  انسانی
پیشــنهاد توســعه و  •

  ارزیابی کارکنان

دانشجویان چه نیازهـایی   •
  ر بدو ورود دارندد
ــا اعضــاء   • ــار ب ــأتک  هی

ــراي   ــا بـ ــی و رؤسـ علمـ
  دانشجویان

هایی بـراي حفـظ    روش •
  دانشجویان

زمـانی   هاختصاص برنامـ  •
  مناسب براي دانشجویان

هاي  دهی به تالش جهت •
  دانشجویان

ــراي  • ــابی بــــ کاریــــ
  آموختگان دانش

ــابی برنامــــ  •  هارزیــ
  آموزشی درسی

زمــانی کمیتــه  هبرنامــ •
  مشورتی

  آینده هحفظ توسع •
ــم   • ــابی حجــ ارزیــ

  گرفته کارهاي صورت
  تخصیص منابع •
هاي  فعالیت هزمان ارائ •

  جدید
ــی نیازهـــاي   • بررسـ

  مشتریان

مفیدترین 
اطالعات 
  دریافت شده

  بازخورد از مشتریان •
بـازخورد مشــارکت   •

هـاي   کنندگان در برنامه
  بلندمدت

  نیازهاي مشتریان •
ــر اهــداف  • تمرکــز ب

  مشتریان

جویـان   تعداد دانش •
ــده در   ــظ شــ حفــ

  ها مهبرنا
هاي ضمن  آموزش •

ــه  خــدمت نحــوه ارائ
  ها آموزش

  تغییر در فضاي و •
  نام عرصه ثبت

مــواقعی کــه دانشــجویان  •
  در کالس حضور ندارند

  موضوعات آکادمیک •
  نام از کامپیوتر اطالعات ثبت •
اطالعات وقـایع جـاري    •

  ها و پذیرش در مورد برنامه
  گزارش پیگیري •

  آموختگان دانش

سطح ورودي قابلیـت   •
ـتگی ــاي   و شایســـ هــ

  دانشجویان
ــایت  • ــطح رضــ ســ

  کارفرمایان
ـنعت،  • ــر در صــ تغییـ

  ها و عملیات روش
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محورهاي 
  کاربرد
  مسائل اساسی

دسترسی، بازاریابی، 
سازي و  تجاري

  استخدام

 هطراحی و توسع
  محصول

نام و حفظ  مدیریت ثبت
  و نگهداشت

محصول و  هارائ
  برنامه

مفیدترین 
اطالعات 
  دریافت شده

اطالعات پژوهشـی   •
  در خصوص بازار کار

اطالعــــــــات در  •
  خصوص رقبا

ــانی در  • ــابع انسـ منـ
  دسترس

ــ • ـتراتژیک ه برنام اسـ
  دانشگاه

  بازخورد مشتریان •
ســـازي بـــا  شـــبکه •

هــاي خــارج از  ســازمان
  دانشگاه

ـجویان    شپی • ـی دانش بین
  آینده

ارزیــابی تشــخیص  •
  براي آموزش

اطالعــات میــزان    •
ــرمایه و   بازگشــت س

  قراردادها
شـده   مشتریان حفـظ  •

  در خط تولید

گزارش برنامه درسـی در   •
  سال مالی

  شده هاي تعلیق دوره •
جــــداول و فهرســــت  •

  ها اطالعات برنامه
ـه  • ـیر    راهنمایی برنام ـزي مس ری

  شغلی

 عملکـــــــــــــرد •
  آموختگان دانش

  اي بودجه مقایسات •
ــه تصــویر کشــیدن   • ب

  بودجه
ــاه  • ــی بنگ ــاي  بررس ه

  خارج از دانشگاه
ـنجی قابلیـت    اعتبار • س

  ها برنامه
  تعیین حجم کار •

اطالعات 
ارزیابی مسائل و 

مشکالت 
  دانشگاهی

ارتباطـــــــــات و  •
  همکاري

ــام  • ــدهاي نظـ فرآینـ
  دانشگاهی

ــه   • ــه بـ ــابعی کـ منـ
هــا تخصــص  اولویــت

  .داده نشده است
ـبت   • عدم اطمینان نس

مســـئول و بـــه فـــرد 
  موضوع مسئولیت

فقـــدان ارتبـــاط در  •
  ها برنامه هتوسع

عــــدم اطــــالع از  •
  نیازهاي مشتریان

فقدان تمرکـز یـافتن    •
  بر امور

فقـــــدان رونـــــد  •
  اطالعات

عـدم وجـود پایگـاه     •
  اطالعاتی حال و آینده

ــزارش   • ــق گـ خلـ
ــاي  برنامــه ــر مبن هــا ب

  ها درخواست
  ها اعتبارسنجی داده •
ــراي   • ــدان داده ب فق

  تجدید گواهی
ـبت  ا بی • طالعی نس

بـــه محـــل کســـب 
  اطالعات

هـــاي  فقـــدان داده •
  اي استاندارد  مقایسه

ــدودیت   • ــدم مح ع
هـاي   کنترلی براي داده

  نام ثبت
ـتم در   • ناتوانی سیس

ــابی  پیگیـــري و ردیـ
  نام اطالعات ثبت

ــار   • ـتریان گرفت مشـ
  شده در حال حاضر

محــدودیت زمــان بــراي  •
  به روز بودن اطالعات

کسب اطالعات به موقع  •
ــهدر خصــوص برن ــا و  ام ه

  ها دوره
ــات  • دریافــــت اطالعــ

ــوص  ــام در خصـ دیرهنگـ
  ها تغییر برنامه

ریـزي از قبـل    عدم برنامه •
طراحی شده در خصـوص  

ــه  ــدي برنامـ ــاي  زمانبنـ هـ
  دانشجویان

ــدار در  • ــدم هشـــ عـــ
هـاي ملغـی    خصوص دوره

  شده
ـات در   • ــدم اطالعـــ عــ

ـتورات ابـالغ     خصـوص دس
  شده

هــــاي  فقــــدان داده •
  مربوط به آینده

ــود دوره  • ــدم وجـ عـ
فتگی یا کمـون بـراي   نه

  هاي جدید پروژه
ــدان داده • ــاي در  فق ه

ـترس دوره هـــاي  دســ
  مهارتی

فقـــدان مطالعـــات    •
  ساله 5طوالنی 

تعریــــف محــــدود  •
  هاي قابل ارائه گزینه

ابهـــام در انتظـــارات  •
  کارکنان

فقدان تفکـر جـامع و    •
  تصویرسازي کالن
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محورهاي 
  کاربرد
  مسائل اساسی

دسترسی، بازاریابی، 
سازي و  تجاري

  استخدام

 هطراحی و توسع
  محصول

نام و حفظ  مدیریت ثبت
  و نگهداشت

محصول و  هارائ
  برنامه

نیازهاي 
  اطالعاتی

تصمیمات مبتنی بـر   •
  نیازهاي مشتریان

ل تجزیـــه و تحلیـــ •
ارزش  - هزینـــــــــه

  رویدادها
دانـــش هـــدایت و  •

  راهبري دانشگاه
تصــمیماتی کــه بــر  •

  گذارد مشاغل تأثیر می
  در دسترس هبودج •
ــراي   • ــریع بـ راه سـ

  انتشار اطالعات
ـته • ــاي  خواســـ هــ

  مشتریان
ــازار   • اطالعـــات بـ

  بالقوه

ها بر  نگهداري داده •
  مبناي کالس و برنامه

  هاي ثبت نام داده •
ــام قابـــل  ثبـــت • نـ

  پذیرش
  پرسنل هاي هزینه •
ــا و  • قراردادهــــــ

ــط   ــدها در خـ درآمـ
  تولید محصوالت

کدام خطوط تولیـد   •
  نیاز به حمایت دارند

ســـطوح مهـــارت  •
ــراي   ــار ب ــورد انتظ م

  حمایت از کارکنان
ــی ســطح  پــیش • بین

عالیـــق و موقعیـــت 
  دانشجویان

ــراي  • ــوع برنامــه ب ن
  رفع نیازها

بینــــی در  پــــیش •
ــت  ــوص جهـ خصـ

  ها برنامه
تأییـــد وضـــعیت   •

  علمی هیأتاعضاء 

روزرســانی تغییــرات بــه  •
  ها برنامه

  هاي مناسب قابلیت •
  تقویم رویدادها •
هـا و   نـام  بینـی ثبـت   پیش •

  فرضیات ذیربط
ارتباطات باز و همـراه بـا    •

  صداقت
ــویم فعالیـــت • ــاي  تقـ هـ

  استخدام
مســـائل و مشـــکالت   •

  حضور دانشجویان
ــاهش   • ــزول و ک ــت ن عل

  نمرات دانشجویان
واقعی کـردن اطالعـات     •

  انتظار فهرست

 هــایی کــه  مــالك •
هاي دانشـگاه را   جهت

  .کند هموار می
 پیگیـــــــــــــري •

  آموختگان دانش
ــدون   • ــق بــ تحقیــ

  گیري جهت
هاي جامع براي  داده •

  گیري تصمیم
ها و ابتکـارات   نقش •

  جدید
دسترســـــی بـــــه  •

اطالعات روي صفحه 
  نمایش

سیســـتم ردگیـــري  •
ــظ و   ــراي حفـــ بـــ
  نگهداري دانشجویان

ــه  دوره • ــایی کــ هــ
دارنـد   نیاز دانشجویان
  اخذ کنند

باطــات بررســی ارت  •
بیرونــی بــراي کســب 

  بودجه

النگ  ،2000تیتا سیري، ؛2007نورعزیزي،  ؛1998لنسر،  ؛ 2006اسماعیل،  ؛1996جورج،  ؛ 1975ایوگن،( :منبع
  )1383، احمدي دستجردي و همکاران،1999 ،سو

  
  مدل مفهومی سیستم اطالعات مدیریت در نظام آموزش عالی

ور پشتیبانی الزامـات و شـناخت برخـی از    براي تشخیص نیاز به اطالعات بهتر به منظ
گیري در آموزش عالی است و  فرآیندهاي تصمیم ههاي اطالعاتی که در بردارند ویژگی

گیـري   همچنین براي بیان ارتباط کارکردي یک سیستم اطالعـاتی بـا نیازهـاي تصـمیم    
یـک چهـارچوب   . باشـد  مـی محیطی و اجرایی آن به یـک چهـارچوب مفهـومی نیـاز     
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هـاي اساسـی    جامع براي طراحی، توسعه و اجـراي مؤلفـه   هعنوان یک نقش مفهومی به
هـاي اطالعـات    سیسـتم . کنـد  سیستم اطالعات مدیریت نظام آموزش عـالی عمـل مـی   

، اصـلی  هچندین مؤلف دارايآموزش عالی  هریزي توسع مدیریت براي استفاده در برنامه
هـاي ارزیـابی و    شده و رویـه  دیک پایگاه اطالعاتی، ابزار تحلیلی، اطالعات تولی شامل

هاي مدل مفهومی سیستم اطالعـات   هر یک از مؤلفه ،در این بخش. گیري است تصمیم
، احمـدي  1999؛ النـگ سـو،   1975ایوگن، (هاي پیشین  مدیریت با اقتباس از پژوهش

نشـان   ،ایـن مـدل مفهـومی    اجـزاي . ، ارائه شـده اسـت  )1383ران، دستجردي و همکا
شـده از سیسـتم اطالعـات مـدیریت      صـل از اطالعـات کسـب   دهد که تصـمیم حا  می
خـود سیسـتم اطالعـات     ر سیسـتم دانشـگاهی، هـر یـک از اجـزاي     تواند بر عناص می

گیرندگان و سـایر عوامـل درونـی و بیرونـی دانشـگاه تـأثیر        مدیریت دانشگاه، تصمیم
  . گذارد

  
  1عناصر سیستم دانشگاهی .1

توان  ک سیستم دانشگاهی جریان دارد را میهاي مختلف فرآیندهایی که در ی مأموریت
ماننـد  (هـاي آن   ورودي. ی مجسـم کـرد  خروجـ  ــ  در چهارچوب یـک مـدل ورودي  

علمی، کارکنـان پشـتیبانی، امکانـات فیزیکـی،      هیأتنظیر  ،با منابع نهادي) دانشجویان
انـد و   دار ترکیـب شـده   هدفمنـد و جهـت   هتجهیزات و امور مالی در یک سلسله برنام

 اسـت شده  آموختگان و یا تعداد مدارك اخذ تعداد دانش ، نظیرهاي یک برنامه خروجی
. شـود  و نتیجه بلندمدت یا تأثیر آن بر محیط به عنوان پیامد آن نظام در نظر گرفتـه مـی  

شـامل اهـداف    ،بایست در این خصوص بـه آن پرداختـه شـود    سه مفهوم دیگر که می
هایی هستند کـه   مالك هداف عینی، شاملا. است 4ها و مأموریت 3و اهداف کلی 2عینی

سازد و اهداف کلـی، بیانـاتی هسـتند کـه      ارزیابی میزان تحقق اهداف کلی را میسر می
شـوند   هاي مأموریت که به عنوان سیاسـت کلـی برنامـه محسـوب مـی      نسبت به بیانیه

د امـا  ماهیتاً شبیه هم هستن ،ها بنابراین اهداف کلی، اهداف ویژه و مأموریت. ترند واضح
این سه مفهوم ممکن است به عنوان . در میزان جزئیات و عملیاتی بودن با هم متفاوتند

 ـ  مفـاهیم ورودي . بیان سلسله مراتبی اهداف سیستم دانشگاهی در نظـر گرفتـه شـوند   
توانـد بــراي توصـیف فرآینــدهاي آمـوزش در هــر سـطحی از سیســتم      خروجـی مــی 

  .دانشگاهی مورد استفاده واقع شود
                                                                                                                                      
1. University System Elements 
2. Objectives 
3. Goals 
4. Missions 
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  1یگاه اطالعاتی مرکزيپا .2

خروجـی و بـراي    ـ  گیري براي عوامل مختلـف مـدل ورودي   هاي قابل اندازه شاخص
شـده، تحـت نظـارت مجموعـه دانشـگاهی تعریـف و تبیـین         عوامل محیطـی انتخـاب  

هایی هسـتند کـه شـامل یـک      گیري، عناصر داده هاي قابل اندازه این شاخص. شوند می
عنـوان اسـاس سیسـتم اطالعـات مـدیریت عمـل        هپایگاه اطالعات مرکزي است که ب

اي  داده هدر اکثر مؤسسات آموزش عالی، پایگاه اطالعاتی ترکیبی از پنج حـوز . کنند می
ت، پرسنل و امور مالی وابسـته  آموزشی و درسی، دانشجویان، امکانا هاست که به برنام

اکثـر  هـاي انتخـابی از محـیط آمـوزش عـالی کـه در        ششم جنبه ههمچنین حوز است؛
مؤسسات آموزش عالی با وجود اهمیت آگـاهی از ابعـاد و تـأثیرات آن مغفـول بـاقی      

در تأسیس پایگاه اطالعاتی مرکـزي، دانشـگاه بایـد نیازهـاي     . ، مرتبط استمانده است
تحلیـل   ههـاي خـود را بـه وسـیل     اطالعاتی و نیازهاي همـراه و مـالزم عناصـر و داده   

  .تعیین کند ،یريگ هاي تصمیم فعالیت هسیستمی یکپارچ
  
  2ابزارهاي تحلیلی .3

هـاي   ها در پایگـاه اطالعـات بایسـتی بـراي پشـتیبانی مناسـب از فعالیـت        عناصر داده
هاي دسـتی یـا    ابزارهاي تحلیلی رویه. دار شوند گیري، تبدیل به اطالعات معنی تصمیم

اع اصـلی  انـو . هـا هسـتند   شـده در فرآینـد تبـدیل داده    افزارهاي کامپیوتري اسـتفاده  نرم
هاي  شامل مدل ،شوند ابزارهاي تحلیلی که در مؤسسات آموزش عالی به کار گرفته می

هـاي پایگـاه    سازي نیازمندي هاي شبیه هاي نموداري برنامه، مدل نام، مدل بینی ثبت پیش
  .دباش هاي گردش کار، می اطالعاتی و مدل

  
  3اطالعات تولید شده .4

تواننـد در   اطالعات مـی . کنند ا به اطالعات تبدیل میها ر ابزارهاي تحلیلی، عناصر داده
هـا و   بینـی  محاسبات، شرح پیشینه، مقایسات، برآورد یا پیش: چندین شکل تولید شوند

گیري نمـایش داده شـود بـه     فرمی که اطالعات باید براي اهداف تصمیم. ها سازي شبیه
گیري مـدیران و   منظیر ماهیت موضوع، خبرگی، ترجیح و سبک تصمی ،برخی از قیدها

اطالعات حاصل از ابـزار تحلیلـی    ،عالوهه ب. زمان الزم براي آماده شدن، وابسته است
هنگــام باشــد تــا بتوانــد بــراي ه هوشــمندانه، مــرتبط، معتبــر، قابــل اعتمــاد و بــ دبایــ

هاي  اطالعات بایستی قبل از استفاده در فعالیت ،در نهایت. گیرندگان مفید باشد تصمیم
  .شوند تحلیل و ارزیابی  ،گیري تصمیم

                                                                                                                                      
1. Core data base 
2. Analytical tools 
3. Generated information 
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  1ارزیابی .5
. توان به عنوان قلب پاسخگویی، بهبود و تجدیـد برنامـه در نظـر گرفـت     ارزیابی برنامه را می 

هـایی کـه در    همچنین شـاخص . گیري دارد هاي قابل اندازه نیاز به شاخص ،پاسخگویی برنامه
نیازمند سـنجش کیفیـت    ،نامهریزي بر طرح. تخصیص منابع بطور کارا و اثربخش استفاده شود

 2چهار عامل یـا حـوزه   ،طور کلیه ب. پاسخگویی برنامه به منظور درك نیازهاي آموزشی است
کارایی  گستردگی یا وسعت، اثربخشی یا تأثیرگذاري، ؛ارزیابی برنامه وجود دارند که عبارتند از

یستی به چنـد مـورد اشـاره    ، بادر خصوص مفهوم فرآیند ارزیابی برنامه. و مزایا و فواید برنامه
. گیرندگان باید قادر به بیان واضح و شفاف اهداف عینی و کلی باشـند  ، تصمیماول اینکه کرد؛

سـوم،  . گیـري بیـان شـوند    هاي عملیاتی و قابل اندازه دوم، اهداف عینی بایستی در غالب واژه
ند و نهایتـاً بایسـتی   گیري تعریف شـو  بایستی بر حسب نشانگرهاي قابل اندازه ،برونداد برنامه

گیري شـده و اهـداف عملیـاتی وجـود      دار و معتبر بین نشانگرهاي اندازه ارتباط منطقی، معنی
شود، توانایی فرآیند ارزیابی و قـرار دادن تصـمیمات بـر پایـه      به وضوح دیده می. داشته باشد

تم اطالعـات  اطالعات قابل اعتماد و معتبر، به یکپارچگی و تمامیت مفهومی و عملیاتی سیسـ 
  . مدیریت یک مؤسسه بستگی دارد

  
  3گیري تصمیم .6

. گیـري اسـت   تصـمیم  ،بخش نهایی یک چهارچوب مفهومی سیستم اطالعات مدیریت
شود،  گیري در اینجا به عنوان بخش نهایی چهارچوب مفهومی مطرح می گرچه تصمیم

م اطالعـات  یـک سیسـت   هینـد طراحـی و توسـع   ااما در واقع یکی از عوامل اولیه در فر
بهبـود کیفیـت و    ،هـدف اصـلی یـک سیسـتم اطالعـاتی     . شـود  مدیریت محسوب می

ـ ه اگر تصمیمات ب. گیري در نظام دانشگاهی است اثربخشی تصمیم  هطور دقیق و بر پای
حاصـل  هاي معتبر اتخاذ شوند، تصمیمات صحیحی  هاي منطقی حل مسأله و داده رویه

دسـت   مطلـوبی توان همـواره بـه تصـمیمات     نمی ،بر این اساس صرفاًاما  ؛خواهد شد
گیـري   دیگر عوامل درونی و بیرونی به طور منطقی بر فرآینـد تصـمیم   بنابراین، ؛یافت

هـا   هـا یـا محـدودیت    توانند در قالب تقاضاها، حمایـت  این عوامل می. گذارند تأثیر می
هـا   یـا گـروه   افراد ههاي ویژ توانند به صورت بیان شفاهی یا فعالیت تقاضاها می. باشند

هـا یـا    هـاي گـروه   ها، حاالت و فعالیت دو عامل اول، تقاضاها و حمایت. قلمداد شوند
  . کنند گذراند را منعکس می گیري تأثیر می یند تصمیماافرادي که بر فر

                                                                                                                                      
1. Evaluation 
2. Area 
3. Decision making 
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  محیط دانشگاه
  مدل مفهومی سیستم اطالعات مدیریت در نظام دانشگاهی )2(شکل 
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سیستم ارائ
 ۀ

اطالعات
 

 

 ها فعاليت/يندهافرا دروندادها
 اهداف عيني

 پيامدها

 بروندادها مأموريت اهداف كلي

 عناصر نظام دانشگاهی

  
  
  
  
   
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 پایگاه اطالعات مرکزي

 ابزار تجزیه و تحلیل

 اطالعات تولید شده

 ارزیابی

 گیري تصمیم

 نتایج تصمیم
 

  

  عوامل بیرونی سایر
  تقاضاها •
  ها حمایت •
 ها محدودیت •

  

  درونیسایر عوامل 
  تقاضاها •
  ها حمایت •
 ها محدودیت •

  هاي مربوط به دانشجویان داده •
  هاي درسی هاي مربوط به برنامه داده •
  هاي مربوط به تسهیالت داده •
  هاي مربوط به کارکنان داده •
  هاي مربوط به امور مالی داده •
 هاي محیطی داده •

  هاي شرح حال برنامه مدل •
  نام بینی ثبت هاي پیش مدل •
  الزامات منابعهاي شبیه سازي  مدل •
  گیري هاي پی مدل •
 ها سایر مدل •

  محاسبات •
  شرح حال پیشینه •
  مقایسات •
  ها بینی ن و پیشتخمی •
  ها سازي  شبیه •
 

  مالك هاي گستردگی •
  هاي اثربخشی مالك •
  هاي ارزیابی مالك •
  هاي کارایی مالك •
  هاي فایده و سود مالك •
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  گیري نتیجه
هـاي متعـددي مواجـه شـده اسـت و       آموزش عالی ایران با چـالش  ،هاي اخیر در سال
یکی از . کنند نظام دانشگاهی با مسائل و مشکالت زیادي دست و پنجه نرم میمدیران 
که بـازار   گونه همان. افزایش رقابت و نیاز به اطالعات دقیق و به موقع است ،ها چالش

کننـده در   آموزش عالی گسترش یافته و موقعیت جغرافیایی به عنوان یک عامل محدود
هـا و مؤسسـات    ابـت نیـز در بـین دانشـگاه    شـود، رق  آموزش عالی محسوب نمی هارائ

مشتریان آموزش عـالی   ؛عالوه بر آن. آموزش عالی، دیگر محدود به منابع سنتی نیست
. هاي متنوعی براي رفـع نیازهـاي خـود هسـتند     نیازمند انواع مختلف خدمات و روش

هاي تواند مدیران دانشگاهی را در شناسایی سریع نیاز اطالعات و ارتباطات می فنّاوري
ویگینـز  (مطالعات صـورت گرفتـه   . مشتریان و پاسخگویی مناسب به آنها یاري رساند

تیتـا سـیري    ؛1998لنسر  ؛1999سیمیاون و میدلتون  ؛2001مک روبی و پالمیر  ؛1995
 1386مقدسـی   ؛1975ایـوگن   ؛1992لینـگ و تنـگ    ؛1996جورج و همکاران  ؛2000

هاي  مبین آن است که سیستم) 1383 احمدي دستجردي و همکاران،؛ 1999 ؛النگ سو
تواند عامل مهمی در پاسخ بـه محـیط در حـال     یافته می شده و توسعه اطالعات طراحی
طور معتبـر، قابـل   ه گیري ب در واقع، اطالعاتی که به نیازهاي تصمیم. تغییر قلمداد شود

ناسب در م يها مدیران دانشگاهی در اتخاذ تصمیم به ،دهد اطمینان و به موقع پاسخ می
سازد تـا بتواننـد ضـمن     این برهه از زمان کمک شایانی خواهد نمود و آنها را قادر می

ن ی آینده دانشجویان و جامعه و محققـا هاي توسعه، نیازهاي آموزش حفظ کیفیت برنامه
هـاي   مدل مفهومی سیستم اطالعات مدیریت که با توجـه بـه یافتـه   . را شناسایی نمایند

بـرداري   هـاي آموزشـی قابـل بهـره     در سطوح مختلف سازمان تحقیق ارائه شده است،
هاي تحقیق بدان اشاره شـد، بایسـتی در سـطوح مختلـف      اما همچنانکه در یافته. است

هاي مختلف اطالعاتی مدیریت معرفی شـده بنـا    مدیریت نظام آموزش عالی از سیستم
مهم است کـه   ،ینبنابرا ؛هاي مدیریتی گوناگون بهره جست ها و رده به نیازها، تخصص

در  را هاي اطالعات مـدیریت  مجریان و مدیران نظام دانشگاهی، ماهیت و نقش سیستم
هـاي آن وارد   دانشگاه درك کنند و براي توسـعه و تـرویج قابلیـت    هریزي توسع برنامه

مبنی بر جایگـاه   ،1404انداز افق  با توجه به تأکید سند چشم ،افزون بر این. عمل شوند
ریزي دقیق بر مبناي  اوري ایران در سطح منطقه و لزوم برنامهعلمی و فنّ اول اقتصادي،

بیش از پـیش ضـرورت    ،نیازهاي اجتماعی و تحوالت علمی کشورهاي منطقه و جهان
ریـزي بـه ویـژه     اندرکاران نظام آموزش عالی در سطوح مختلف برنامه یابد که دست می
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زیـر را بـه عنـوان     وري پیشنهادهايعلوم، تحقیقات و فنادر برنامه پنجم توسعه بخش 
هاي اطالعات مدیریت در نظام آموزش عـالی   راهبردهاي اساسی تحقق اهداف سیستم

  :مورد توجه قرار دهند
العـات  هـاي اط  ایجاد بسترهاي مناسب بـه منظـور سـازماندهی و اسـتقرار سیسـتم      .1

  مدیریت در نظام آموزش عالی؛
اطالعات مدیریت متناسب با شرایط بـومی و  هاي  طراحی، تدوین و استقرار سیستم .2

  سعه بخش علوم، تحقیقات و فناوري؛هاي تو اي و بکارگیري آنها در برنامه منطقه
هـاي اطالعـات    هاي الزم به منظور تربیت نیروهاي متخصـص سیسـتم   ارائه آموزش .3

  . هاي توسعه بخش علوم، تحقیقات و فناوري مدیریت در برنامه
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