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چكيده
با گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات و ورود آن به محيطهاي كاري ،جهان شاهد ارتباط تنگاتنگ كاربرد فناوري
اطالعات در سازمانها و دستيابي بهتر و سريعتر به اهداف سازماني بوده است .اكنون بقاي سازماني و دستيابي به اهداف و
ماموريتها در گرو سياستگذاريهاي فناوري اطالعات و اجراي آن سياستها در قالب يك برنامهريزي جامع و هوشمند
است .بنابراين برنامهريزي راهبردي فناوري اطالعات و ارتباطات و بكارگيري آن يك موضوع حياتي ميباشد و در واحدهاي
دانشگاه آزاد اسالمي با توجه به گستردگي و پراكندگي واحدها ،به منظور بهرهگيري مناسب از فناوري ،بيش از پيش
اهميت يافته است .بر اين اساس در اين تحقيق ،برنامهريزي راهبردي فناوري اطالعات در دانشگاه آزاد اسالمي منطقه ،4
با بكارگيري مدل كارت امتيازي متوازن تدوين گشته است.
در قالب اين برنامه جهت گيري هاي كالن بهره گيري از فناوري اطالعات در واحدهاي دانشگاهي منطقه مشخص مي
شود .نتايج حاصل از اين پژوهش مختص منطقه  4دانشگاه آزاد اسالمي نخواهد بود ،بلكه ساير مناطق و واحدهاي
دانشگاهي نيز ميتوانند از آن بهره ببرند.
واژههاي كليدي :برنامهريزي راهبردي فناوري اطالعات ،ماتريس  ،SWOTماتريس .QSPM
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 -1مقدمه
1

امروزه فناوري اطالعات ( )ITنقش مهمي در كيفيت
و مدت زمان انجام اهداف كوتاه و بلند مدت سازماني
دارد .فناوري اطالعات و ارتباطات ( 2)ICTبه عنوان ابزاري
تسهيلگر ،فرصتساز و شالودهاي ،حوزه تأثير گستردهاي
بر سازمانهاي گوناگون داشته است .از سوي ديگر،
سرعت نوآوري فناوريها ،پديدهاي است كه بايد سازمان-
ها با آن هماهنگ شوند .در ميان اين سازمانها ،دانشگاه-
ها و مراكز آموزش عالي به دليل ارائه انواع خدمات علمي،
پژوهشي و فرهنگي ،تربيت نيروي انساني متخصص و
توليد علم از اهميت ويژهاي برخوردارهستند .ظهور
محيطها و روشهاي آموزشي جديد بر پايه فناوري
اطالعات و افزايش موسسات آموزش خصوصي چالش-
هايي را براي دانشگاهها بويژه دانشگاههاي استفاده كننده
از روشهاي سنتي ايجاد نموده است.
در راستاي استفاده از فناوري و انجام تغييرات ،لزوم
استفاده از برنامهريزي اجتناب ناپذيراست .بكارگيري
روشهاي نوين بدون برنامهريزي مناسب ،داراي خطرهاي
زيادي است كه مي تواند منجر به شكست شود .لذا
برنامهريزي راهبردي فناوري اطالعات و ارتباطات،
سياستگذاريهاي فناوري اطالعات و ارتباطات را در
راستاي خدمت به اهداف كالن قرار داده و
سرمايهگذاريهاي انجام شده در اين بخش را به بهبود
عملكرد كلي سازمان راهبري ميكند.
بنا به تعريف وارد و گريفيتز ،برنامهريزي راهبردي
فناوري اطالعات عبارت است از برنامهريزي براي مديريت
موثر و بلندمدت سيستم هاي اطالعاتي و فناوري
اطالعات كه دربردارنده سيستم هاي نرم افزاري ،سخت
افزاري و زيرساخت ارتباطي سازمان مي باشد .برنامهريزي
راهبردي فناوري اطالعات اين امكان را براي سازمان ها
فراهم آورده است تا به شيوه اي خالق و نوآور عمل نموده
و براي بهره گيري از قابليتهاي فناوري اطالعات و شكل
دادن به آينده خود به صورت انفعالي عمل نكنند]1[ .
به عبارت ديگر ،اين طرح نقطة آغاز فعاليتهاي
يك سازمان به شمار ميرود ،بنابراين استفاده از برنامه-
ريزي راهبردي فناوري اطالعات در دانشگاه آزاد اسالمي
به عنوان يك سازمان گسترده و پويا در سطح كشور،

امري ضروري است كه مي تواند به عنوان يك راهنماي
مديريتي مدون و جامع ،به شناخت نواقص ،اولويتها و
فرصتهايي كه فناوري اطالعات و ارتباطات براي سازمان
ايجاد خواهد كرد ،بپردازد.
در اين تحقيق ،در مرحله اول ،بيانيه چشم انداز،
مأموريت و اهداف فناوري اطالعات منطقه  4با توجه به
نظرات مديران ارشد ،مياني و اساتيد خبره و بر اساس
مدل كارت امتيازي متوازن تعيين شده است .در مرحله
دوم به تشكيل ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و عوامل
خارجي و رتبه بندي عوامل شناسايي شده پرداخته شده
است .در مرحله سوم با توجه به نقاط قوت و ضعف و
3
فرصت و تهديدهاي فناوري اطالعات ،ماتريس سوات
تشكيل شده و راهبردهاي اصلي تدوين گرديده است .در
نهايت نيز با استفاده از ماتريس كمي برنامهريزي
استراتژيك به اولويت بندي استراتژيهاي استخراجي
پرداخته شده است.
 -2اهميت و ضرورت تحقيق
برنامه راهبردي فناوري اطالعات دانشگاه آزاد
اسالمي ،بخشي از طرح جامع معماري سازماني منطقه 4
دانشگاه آزاد اسالمي ميباشد كه به بيان مأموريت ،چشم
انداز ،اهداف و راهبردهاي توسعه فناوري اطالعات در
منطقه ميپردازد .اين برنامه در واقع حاصل پژوهشهاي
صورت گرفته در خصوص شناخت وضعيت موجود فناوري
اطالعات منطقه و عوامل اثرگذار بر بهبود عملكرد
واحدهاي دانشگاهي و دبيرخانه منطقه  4ميباشد .در
قالب اين برنامه جهتگيري هاي كالن بكارگيري و بهره
گيري از فناوري اطالعات در منطقه و يا در كل سطح
كشور مشخص ميشود .بنابراين نتايج حاصل از اين
پژوهش مختص منطقه  4دانشگاه آزاد اسالمي نخواهد
بود ،بلكه ساير مناطق و واحدهاي دانشگاهي نيز مي
توانند از آن بهره ببرند.
اين تحقيق به عنوان يك تحقيق كاربردي داراي اهميت
هاي زير است:
أ .لزوم تخصصي نگري به بحث برنامهريزي براي
توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات
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ب .همسوسازي فناوري اطالعات با اهداف كالن و
عيني دانشگاه
ت .صرفهجويي در زمان و هزينه توسعه سيستمهاي
اطالعاتي
ث .يكپارچه سازي سيستم هاي نرم افزاري دانشگاه-
هاي كشور و بانكهاي اطالعاتي
 -3روش تحقيق
تدوين برنامه راهبردي فناوري اطالعات دانشگاه آزاد
اسالمي از لحاظ نوع جهت گيري پژوهش ،پژوهشي
كاربردي محسوب ميشود .هدف پژوهش كاربردي توسعه
دانش كاربردي در يك زمينه خاص است ،به طوريكه به
سمت كاربرد عملي دانش هدايت شود.
تحليلهاي صورت گرفته در مراحل مختلف پژژوهش،
به صورت كيفي بوده است كه در قالب شيوههژاي تحليژل
اسناد و تحليل ذينفع ،انجام پذيرفته است .شژيو تحليژل
اسژژناد از جملژژه شژژيوههژژاي پژوهشژژي اسژژت كژژه در
پژوهشهاي كيفي مورد استفاده قرار مژيگيژرد .بژه طژور
كلي اسناد سازماني شكلهاي مختلفي به خود مژيگيژرد،
كه از جملة آن ،چشمانداز ،بيانيههاي مأموريت (رسالت) و
اهداف استراتژيك سازمان است .اين اسناد منابعي غني از
اطالعات مجموعه هستند كه در موارد بسياري ،جامعتر از
اطالعاتي است كه پژوهشگران ميتوانند از طريق مصاحبه
يژژا پرسژژشنامژژه بژژه دسژژت آورنژژد .ايژژن اطالعژژات قژژبال
جمعآوري شده و ضرورت ندارد كه براي جمعآوري برخي
از اطالعات به روشهاي ديگري متوسل شد.
در اين تحقيق جهت تدوين چشژمانژداز ،بيانيژههژاي
مأموريت (رسالت) و اهداف توسعه فناوري اطالعات ،شيوه
تحليل اسناد با استفاده از اسناد سژازماني منطقژه ،اسژناد
باالدستي كشور و تجربيات ساير دانشگاهها درسطح كشور
وجهان ،به كار گرفته شد .در اين روش ،بژراي دسترسژي،
استفاده و بهرهبرداري و بررسي اسژناد سژازمان پژنج گژام
عملي وجود دارد ،كه عبارتند از :دسترسژي بژه دادههژاي
اطالعاتي ،بازبيني اعتبار دادههاي اطالعژاتي ،در و فهژم
اسناد ،تجزيه و تحليل داده هاي اطالعاتي و بهرهبرداري از
دادههاي اطالعاتي.

شيوه تحليل ذينفع با شناسايي برخي يا تعدادي از
اين ذينفعها آغاز و آنگاه به جمعآوري اطالعات در مورد
فعاليتها ،برداشتها ،رفتارها و يا تفكرات آنها در رابطه
با پديد مورد نظر ميپردازد .در نهايت دادههاي اطالعاتي
به طرق مختلف استقرايي ،تطبيقي يا قياسي مورد تجزيه
و تحليل قرار ميگيرد .بررسي عوامل داخلي و خارجي
دانشگاه آزاد اسالمي ،ميزان اهميت آن و ميزان اهميت
راهكارهاي پيشنهاد شده با استفاده از شيوه تحليل ذينفع
و از طريق مصاحبه و پرسشنامه صورت گرفت .بنابراين
برنامه راهبردي فناوري اطالعات منطقه ،عصاره ديدگاهها
و نظرات مديران ارشد و كارشناسان فناوري اطالعات در
منطقه ميباشد.
 -4جمع آوري داده ها
از نظر نحو گردآوري دادهها تحقيق از نوع كيفي
است زيرا تصويري تفصيلي از مورد مطالعه به دست
خواهد آمد كه همانطور كه ذكر شد ،اطالعات و دادهها از
طريق مصاحبه و پرسشنامه جمع آوري شدند.
در تدوين برنامه راهبردي فناوري اطالعات و در
تكميل مباني نظري از كتب ،مقاالت ،مطالعات موردي و
اسناد باالدستي در زمينه فناوري اطالعات استفاده شده
است .برخي از اسناد باالدستي استفاده شده عبارتند از:
 چشم انداز بيست ساله نظام جمهوري اسالمي
ايران
 برنامه پنجم توسعه كل كشور
 برنامههاي ملي توسعه فناوري اطالعات و
ارتباطات
 نقشه جامع علمي كشور
 عناصر راهبردي وزارت علوم
 تكفا در وزارت علوم
 سند ملي امنيت فضاي تبادل اطالعات (افتا)
 سند راهبردي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات
استان اصفهان
 برنامه استراتژيك منطقه چهاردانشگاه آزاد
اسالمي
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 -5قلمرو مكاني تحقيق و نمونه هاي آماري

 -1-7مدل تدوين برنامه راهبردي فناوري اطالعات

جامعه آماري اين تحقيق شامل روسا ،معاونين،
مديران و كارمندان دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقان و
دبيرخانه منطقه  4و اساتيد و دانشجويان (رشته هاي
مهندسي كامپيوتر و مديريت) دانشگاه آزاد اسالمي واحد
دهاقان مي باشد كه از طريق مصاحبه حضوري و
پرسشنامه نظرات آنان جمع آوري گرديد.
از تعداد  2٠٠پرسش نامه كه از طريق ايميل ارسال
شد يا به صورت حضوري مورد سوال قرارگرفت ،تعداد 77
پرسش نامه معتبر و قابل قبول بود.

برنامهريزي و مديريت پروژههاي فناوري اطالعات تا
قبل از سال  ،199٠همانند ساير پروژهها انجام ميشد .اما
بدليل اهميت ،پيچيدگي و وسعت پروژههاي فناوري
اطالعات ،رويكرد ويژهاي براي توسعههاي فناوري
اطالعات در سازمانها در نظر گرفته شد .تاكنون مدلها و
متدولوژيهاي مختلفي براي تدوين برنامه راهبردي
سازمانها ارائه شده است و متدولوژي منحصربه فردي
براي هر سازماني وجود ندارد ،بلكه بايد آنرا براساس
شرايط بومي سازي كرد [ .]2پس از بررسي مدلهاي
متفاوت [ ،]3،4،5،7مدل كارت امتيازي متوازن (،4)BSC
جهت تدوين سند راهبردي فناوري اطالعات دانشگاه آزاد
اسالمي انتخاب شد.
كارت امتيازي متوازن از جمله ابزارهاي پياده سازي و
برنامه ريزي استراتژيك در سازمان هاست كه كاربرد
زيادي در اين زمينه دارد .اگر چه كارت امتيازي متوازن
در ابتدا به عنوان يك تكنيك ارزيابي عمليات به سازمان-
ها معرفي گرديد ،اما بتدريج براي بسياري از شركتها به
عنوان يك سيستم مديريت استراتژيك درآمد .بسياري از
7
5
شركتها نظير ريكو و تاكاراشوزو دريافتند كه BSC
نيز ميتواند به وسيلة تجزيه و تحليل جزئيات دقيق بين
اهداف ،ارزيابي عمليات و نتايج واقعي ،علل پيدايش
عمليات نامساعد و نارساييهاي سيستم موجود را
مشخص سازد [.]7
هسته اصلي كارت امتيازي متوازن توسط چشمانداز و
استراتژي شكل ميگيرد .اين دو در واقع پايهاي جهت
تشكيل چهار جنبه كارت امتيازي متوازن هستند و نتايج
مالي زماني بدست ميآيند كه تالشهاي سازمان در سه
حوزه ديگر بخوبي هدايت شود .رويكرد كارت امتيازي
متوازن ،با نگرش از چهار وجه مالي ،مشتري ،فرآيندهاي
داخلي و يادگيري و رشد به دنبال ايجاد توازني بين
اهداف مالي به عنوان نتيجه عملكرد گذشته سازمان در
دو وجه مشتري و فرآيندهاي داخلي و اهداف وجوه ديگر
است .بدين ترتيب توازني بين شاخصهاي گذشته نگر
(شاخص هاي مالي) و شاخصهاي آينده نگر (شاخص
هاي سه وجه ديگر) ايجاد ميگردد.]11،1٠[ .

 -6روايي و پايايي ابزار اندازه گيري
به منظور بررسي روايي ،پرسشنامه در اختيار  7نفر
ازصاحب نظران و خبرگان دست اندركار فناوري اطالعات
در حوزه دانشگاهي قرار گرفت .سپس ديدگاه هاي
خبرگان در پرسشنامه ابتدايي لحاظ گرديد و پس از
تنظيم پرسشنامه نهايي در اختيار جامعه خبرگان و ديگر
صاحب نظران ،متخصصان و مديران فناوري اطالعات در
منطقه قرار گرفت .جهت اندازهگيري پايايي پرسش نامه
طراحي شده ،با استفاده از نر م افزار  SPSSضريب آلفاي
كرونباخ محاسبه شده است .سواالت پرسشنامه راجع به
ميزان اهميت عوامل داخلي و خارجي است كه ضريب
آلفاي  ٠/88به دست آمده نشانگر هماهنگي دروني ميان
سواالت و اعتبار پذيري پرسش نامه است.
 -7فرآيند پژوهش
جهت تدوين برنامه راهبردي فناوري اطالعات،
انتخاب مدلي مناسب اجتناب ناپذير است .در مرحله اول،
تحقيقات نظري به شيو مطالعات كتابخانهاي ،راجع به
انتخاب مدل تدوين برنامه راهبردي فناوري اطالعات
صورت گرفت .از بين مدلهاي مختلف مدل كارت
امتيازي متوازن جهت تدوين سند انتخاب شد كه شرح
آن در ادامه خواهد آمد .سپس گام هاي پياده سازي مدل
كارت امتيازي متوازن به عنوان مراحل اصلي پژوهش
ارايه شده است.
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ونگرمبرگن و همكاران ( )2٠٠3نيز بعدها مدل
«كارت امتيازي متوازن فناوري اطالعات» را كه يك مدل
جامع جهت برنامهريزي و كنترل است ،مطرح كردند .در
اين مدل چهار بعد اصليِ مشتري محوري يا كاربر
محوري ،مشاركت كسب و كار ،تعالي عملياتي و آينده
محوري به عنوان ابعاد اصلي در نظر گرفته شده است.
اين ابعاد در راستاي مدل كارت امتيازي متوازن كسب و
كار است [.]12،13
مزيت كليدي به كارگيري مدل كارت امتيازي متوازن
فناوري اطالعات ،در تبيين اهداف فناوري اطالعات
منطقه ،هماهنگي و همراستايي بين اهداف كالن و اهداف
توسعه فناوري اطالعات است ،اما مزاياي ديگري نيز دارد
كه عبارتند از:
 )1تغيير برنامههاي استراتژيك از يك شكل نوشتاري
و مجلدهاي قطور كه شايد حجم آن براي برخي
سازمانها جذابيت نيز داشته باشد به يك سري
گامهاي عملياتي مختصر و رويت نتايج اجراي آن
به صورت روزانه.
 )2ايجاد چارچوبي كه نه تنها ارزيابي عملكرد دقيق
را امكان پذير ميسازد كه به برنامه ريزان نشان
ميدهد كه چه چيزي را ارزيابي و اندازه گيري
كنند و چه چيزي را رها سازند.
 )3مديران ارشد را توانمند ميسازد تا بتوانند
استراتژي هاي خود را با موفقيت اجرا كنند.
 )4ارتباط بين چشم انداز و اهداف بلند مدت
استراتژيك به اهداف كوتاه مدت عملياتي ،برنامه
هاي كاري و بودجه.
 -2-7مراحل پيادهسازي مدل كارت امتيازي
متوازن
سيستم جامع مديريتي كارت امتيازي متوازن با
تنظيم استراتژي توسط مديران آغاز ميشود .در اين
فرآيند سه پرسش مطرح است:
 در چه كسبوكاري هستيم و چرا؟
 مسايل كليدي كدامند؟

 چگونه ميتوانيم بهتر شويم؟
در پاسخ به سوال اول به تدوين چشم انداز ،ماموريت
و اهداف با توجه به نقشه استراتژيك پرداخته ميشود.
نقشه استراتژي اهداف استراتژيك سازمان را شناسايي
ميكند و در قالب روابط علّت و معلولي ،ارايه ميكند .اگر
اين اهداف محقق شوند يعني استراتژي با موفقيت اجرا
شده است .كاركرد اصلي نقشه استراتژي اين است كه به
صورت روابط علّت و معلولي نشان ميدهد كه براي اجراي
استراتژي ،چگونه اهداف استراتژيك ميبايست با يكديگر
تعامل كنند.
در پاسخ به سوال دوم ،تجزيه و تحليل استراتژيك
شامل تجزيه و تحليل محيط بيروني و محيط دروني انجام
خواهد شد كه خروجي اين مرحله ،جدول  SWOTخواهد
بود .در پاسخ به آخرين سوال ،مديران اجرايي با توجه به
اهداف توسعه ،به تدوين استراتژي ميپردازند.
در ادامه با توجه به چشم انداز و اهداف استراتژيك
7
سازمان ،راهبردها مشخص و در نهايت برنامه اقدام
تدوين ميگردد .به طور كلي فعاليتهاي گفته شده در
شكل  1مشخص شده است .با توجه به اينكه برنامه اقدام
در هر واحد دانشگاهي بايد با در نظر گرفتن وضع موجود
آن واحد دانشگاهي تدوين گردد ،در اين تحقيق برنامه
اقدام ارايه نشده است.
 -8تحليل وارايه يافتههاي پژوهش
 -1-8تدوين چشمانداز و ماموريت فناوري اطالعات
تعيين چشم انژداز فنژاوري اطالعژات و ارتباطژات بژه
معناي ترسيم نقش و موقعيتي است كه فناوري اطالعژات
در وضعيت آرماني ،بايد در آينده سژازمان داشژته باشژد.
تدوين اين چشم انداز تضمين ميكند كه همه فعاليت هژا
و سرمايه گذاريهژاي صژورت گرفتژه در زمينژه فنژاوري
اطالعات ،به تحقق اهداف مشتر آينژده سژازمان كمژك
كند.
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شكل  -1مراحل پژوهش

ماموريت كه از آن به عنوان رسالت نيز ياد ميشود،
معموال در قالب يك عبارت يا مجموعهاي از عبارات
مرتبط به هم كه بيانيه ماموريت ناميده ميشود ،بيان
ميگردد .اين بيانيه ،جمله يا عبارتي است كه بدان وسيله
مقصود يك سازمان از مقصود سازمانهاي مشابه متمايز
ميشود ،و آن بيان كننده علت وجودي سازمان است [.]8
اگر بيانيه ماموريت را نشانگر تصويري بدانيم كه هر
سازماني از خود دارد ،چشم انداز هر سازمان نشان دهنده
تصويري است كه از آينده آن سازمان در ذهن مديران و
كاركنان وجود دارد.
پس از بررسي و مطالعه چشم انداز و اهداف منطقه و
وزارت علوم ،جمع آوري نظرات و ديدگاه هاي مديران
ارشد در خصوص توسعه منطقه و شناسايي وضعيت
موجود ،چشم انداز توسعه  ICTمنطقه  4شرح ذيل بيان
مي گردد:
«منطقه چهار دانشگاه آزاد اسالمي در سال ،14٠4
يكي از مناطق پيشتاز در رهبري توليد علم ،ارزش و
انديشه و نظريه پردازي در سطح مناطق ،كشور و جهان
ميباشد كه با بهرهگيري از كليه جنبه هاي فناوري
اطالعات و ارتباطات در راستاي مديريت و رهبري
اثربخش و كارآمد كليه واحدهاي منطقه چهار ،افزايش
سهم توليد علوم مهارت محور و منطبق با استانداردهاي
بين المللي و ترويج و گسترش مرزهاي دانش و فناوري از
طريق توسعه كاربردهاي الكترونيكي گام برميدارد».
همچنين اسناد باالدسژتي حژاكي از كاربردهژاي ICT
در چهژژار حژژوزه امژژور آموزشژژي و دانشژژجويي ،پژوهشژژي،
فرهنگي وتحول سازماني است كه بژر اسژاس ايژن حژوزه
هاي كاري ،ماموريت  ICTتدوين ميشود .منظور از تحول
سژژازماني ،ايجژژاد تغييژژرات بنيژژادي در اثژژر بژژه كژژارگيري

فناوري اطالعات در انجام وظژايف و فرآينژدهاي سژازمان
ميباشد .بيانيه ماموريت  ICTبه شرح زير ميباشد:
«فناوري اطالعات يك دارايي و منبع استراتژيك براي
منطقه چهار است كه نقش تعيين كنندهاي در تحقق
چشم انداز آينده اين منطقه خواهد داشت .منطقه با
بهرهگيري از اين فناوري در واحدهاي تابعه خود و با
ترويج استفاده از آن ،ميكوشد اهداف خود را در  4محور
امور آموزشي و دانشجويي ،پژوهشي ،فرهنگي وتحول
سازماني در چارچوب قواعد اسالمي و قوانين سازمان
مركزي و هماهنگ با وزارت علوم ،تحقيقات و فن آوري و
وزارت بهداشت و درمان و متناسب با شرايط فناوري بين
المللي در جهت تربيت نيروي انساني متعهد ،مومن
ومتخصص ،توليد علم و فناوري و همچنين ارتقاء
نيروهاي كارآمد مشغول به كار در واحدها متحقق سازد».
ساير اركان برنامه راهبردي به نحوي شكل ميگيرند
تا زمينه تحقق چشم انداز و مأموريت را فراهم نمايند .در
ادامه اهداف و راهبردهاي فناوري اطالعات به نحوي
تعيين ميشوند كه منطقه بتواند مأموريت فوق را به
صورت مؤثر اجرايي نمايد.
 -2-8اهداف كالن و عيني فناوري اطالعات و
ارتباطات
«اهداف» را ميتوان به صورت نتيجههاي مشخص و
خاصي كه مجموعه ميكوشد تا در تأمين مأموريت خود
بهدست آورد ،تعريف نمود .اهداف را به تعبيري به دو
گروه بلندمدّت و كوتاهمدّت تقسيم ميكنند .اهداف
بلندمدّت از اين نظر براي مجموعه الزم و ضروري هستند
كه تعيينكنند مسير حركت آن ميباشند .اهداف ساالنه
هدفهايي كوتاهمدّت هستند كه سازمان براي رسيدن به
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اهداف بلندمدّت ،بايد به آنها دست يابد [ .]13مسأله
مهم آن است كه اهداف بايد واقعگرايانه ،چالشگر ،قابل
سنجش (به صورت كمّي يا كيفي) و اولويتبندي شده
باشد.
اهداف توسژعه فنژاوري اطالعژات در منطقژه حاصژل
تجميع ديدگاههاي مديران ،اسناد ملي و استاني باالدستي
و اهداف و جهت گيريهاي كالن منطقه بر اسژاس مژدل

كارت امتياز متوازن ميباشد و به نحوي تبيين شده تژا در
راستاي اهداف كالن بژوده و منطقژه را در دسژتيبابي بژه
اهداف كلي خود ياري نمايد .اين اهداف در  4بعژد اصژليِ
كاربر محوري ،مشاركت كسژب و كژار ،تعژالي عمليژاتي و
آينده محوري تژدوين شژده اسژت كژه در شژكل  2قابژل
مشاهده است.

شكل  2تدوين اهداف توسعه فناوري اطالعات در مدل كارت امتيازي متوازن

در بعد كاربرمحوري ،فناوري اطالعات بايد نيازمندي-
هاي كليدي دانشجويان ،صنعت و جامعه را برآورده سازد
و با توجه به بيانه ماموريت ،اهداف در راستاي سه حوزه
امورآموزشي ،پژوهشي و فرهنگي ميباشند .در بعد
مشاركت كسب و كار ،فناوري اطالعات بايد در موفقيت
كسب و كار منطقه و واحدهاي دانشگاهي اثرگذار باشد به
طوريكه با تقويت ارتباطات صنعت و جامعه سبب توسعه
پايدار اقتصادي شود .در بعد تعالي عملياتي ،فرآيندهاي
فناوري اطالعات بايد فرآيندهاي متعالي بوده و به صورت
كارا و اثربخش انجام شوند .در بعد آينده محوري نيز

فناوري اطالعات بايد زمينة بهرهگيري از فرصتهاي
آينده را در منطقه فراهم نمايد.
همچنين براي هر يك از اهداف كالن تدوين شده در
شكل ،2اهداف عيني نيز تدوين گشته كه با شماره  O0تا
 O15در جدول  1ارايه مي گردد.
 -3-8راهبردهاي توسعه فناوري اطالعات و
ارتباطات
پس از تعيين اهداف ،نوبت به تدوين استراتژيها يا
راهبردها ميرسد .براي تعيين راهبردها از تحليلها و
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ابزارهاي مختلفي همچون تحليل نقاط قوت وضعف و
فرصت و تهديد( )SWOTاستفاده ميشود .شناسايي نقاط
قوت و ضعف ،فرصتها و تهديدهاي فناوري اطالعات
منطقه ،يكي از مراحل اصلي تبيين و تدوين راهبردهاي
توسعه فناوري اطالعات در آن ميباشد كه بر اساس آن
چهار دسته راهبردهاي قوت تهديد( ،)STراهبردهاي
ضعف فرصت( ،)WOراهبردهاي قوت فرصت( )SOو
راهبردهاي ضعف تهديد( )WTمشخص ميگردد .مساله
مهم در تعيين راهبردهاي چهار گانه ST ،WO ،SO ،WT
همسويي آن با اهداف كالن و عيني است كه اين موضوع
در هنگام تدوين استراتژيها ،درنظرگرفته شده است .در
نهايت راهكارهاي شناسايي شده ،الويت بندي شدهاند.
 -4-8ارزيابي عوامل داخلي و خارجي
معموال شرايطي كه بر سازمان احاطه داشته و بر آن تأثير
ميگذارد از نظر نحوه تأثير گذاري به دو دسته تقسيم مي
شوند:
الف – آنهايي كه بطور مستقيم و از درون سازمان
تأثير دارند.

ب – آنهايي كه در سطح كالن و از بيرون سازمان اثر
مي گذارند.
به عبارتي عوامل داخلي يا دروني ،عواملي هستند كژه
در درون سازمان وجژود داشژته و از نظژر اداري و رسژمي
تحت كنترل سازمان ميباشند .همچنين عوامل خارجي يا
بيروني نيز عواملي هستند كژه خژار از كنتژرل سژازمان
بوده ،وليكن بطور مستقيم و يا غير مسژتقيم بژر عملكژرد
بر اين اساس ابتدا شناسژايي
سازمان تأثير ميگذارند.
و تجزيه و تحليژل هژر يژك از عوامژل داخلژي و خژارجي
سازمان صورت خواهد گرفت كه منجر بژه تهيژه فهرسژت
نقاط قوت و ضعف (ناشي از تجزيه و تحليل عوامل داخلي
سازمان) و فرصتها و تهديدها (ناشژي از تجزيژه و تحليژل
عوامل خژارجي سژازمان) خواهژد شژد .شناسژايي عوامژل
خژژارجي و داخلژژي براسژژاس نظژژرات مژژديران ارشژژد و
كارشناسان فناوري اطالعات منطقه در خصوص وضژعيت
جاري فناوري اطالعات صورت گرفته است كه بژه ترتيژب
در جدولهاي  2و  3ارايه شده اند.

جدول  -1اهداف كالن و عيني در  4محور مدل كارت امتيازي متوازن
 .1بعد مشاركت كسب وكار
هدف كالن : 1توسعه پايدار اقتصادي با تكيه بر تقويت ارتباطات با صنعت و جامعه
O0

تقويت ارتباطات واحدهاي دانشگاهي با صنعت و جامعه
 .2بعد كاربر محوري
هدف كالن :1توسعه تحقيقات علمي و شبكه هاي الكترونيكي پژوهش و نوآوري درجهت توليد علم و فناوري و بانك هاي اطالعاتي

O1

توسعه تحقيقات علمي و شبكههاي پژوهش در منطقه

O2

توسعه زير ساختهاي پژوهش و فناوري

O3

ترويج كاربردهاي فنآوري اطالعات در رشتههاي داروسازي و پزشكي
 .2بعد كاربر محوري
هدف كالن  :2بهبود نظام آموزشي و ارتقا كيفي و كمي خدمات الكترونيكي و آموزش الكترونيكي در جهت تربيت نيروي متخصص و
متعهد و عدالت آموزشي

O4

بهبود نظام آموزش واحدهاي دانشگاهي

O5

بهبود نظام آموزش دانشگاهي فنآوري اطالعات در واحدهاي دانشگاهي

O6

ترويج كاربردهاي فنآوري اطالعات در آموزش ساير رشتههاي علوم و مهندسي

O7

ترويج و گسترش آموزش الكترونيكي

O8

كميت و كيفيت بكارگيري فنآوري اطالعات در تربيت بدني
 .2بعد كاربر محوري
هدف كالن  :3ايجاد فضاي فرهنگي و اجتماعي مناسب از طريق بكارگيري فناوري اطالعات در توليد منابع فرهنگي ،اطالع رساني و سواد
عمومي
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O9

ترويج استفاده از كاربردهاي فنآوري اطالعات در بخشهاي فرهنگي
 .3بعد تعالي عملياتي
هدف كالن  :1توسعه خودكار سازي كليه فرآيندهاي سازماني در جهت ارتقا كارآيي و افزايش رضايتمندي ذينفعان

O10

بهينه سازي ساختار ،قوانين ،فرآيندها و جايگاه آن در سطح دانشگاه

O11

بهبود اطالع رساني و روابط عمومي

O12

بهبود نظام سالمت دانشجويان ،كاركنان دانشگاه و اساتيد
.4آينده محوري
هدف كالن  :1توانمند سازي منابع انساني با بهره گيري از آموزش هاي نوين مبتني بر فناوري اطالعات

O13

پشتيباني از كليه سيستمهاي مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات

O14

مديريت دانش در زمينه فناوري اطالعات و ارتباطات
 .4آينده محوري
هدف كالن  :2توسعه زير ساخت هاي مورد نياز جهت حضور فعال در جامعه اطالعاتي

O15

ايجاد امنيت و پايداري مناسب در زمينه فناوري اطالعات و ارتباطات

جدول -2ماتريس ارزيابي عوامل استراتژيك خارجي ( )EFE
عوامل استراتژيك خارجي

ضريب

رتبه بين

اهميت

()4-1

امتيازوزن دار

فرصتها :
 .1آگاهي عمومي نسبت به ارزش اطالعات

٠0٠4

3

٠012

 .2ميزان توجه محققين و اساتيد به استفاده كاربردي از آمار و فن آوري اطالعات

٠0٠5

4

٠02

 .3استعداد محيط داخلي براي بهره گيري از تكنولوژي اطالعاتي

٠0٠7

3

٠018

 .4اهميت دانشگاه براي مراكز تصميم گير

٠0٠8

3

٠024

 .5تمايل مديران نسبت به كاربرد اطالعات در مديريت

٠0٠4

4

٠017

٠01

3

٠03

 .7پايين بودن فرهنگ عمومي نسبت به كاربرد اطالعات در مراحل مختلف مديريت

٠0٠5

2

٠01

 .8عدم بهره گيري بهينه مديران از آمار و اطالعات در تصميمگيري

٠0٠8

2

٠017

 .9عدم اطمينان از اعتبار و گزارشات آمار و اطالعات توليد شده ( مشتريان داخلي )

٠0٠4

1

٠0٠4

 .1٠عدم سياستگذاري كالن آمار و انفورماتيك در سطح كل

٠01

2

٠02

 .11مشخص نبودن نيازهاي اطالعاتي قبل از توليد اطالعات

٠0٠8

2

٠0٠7

 .12ضعف نظام آموزش دانشگاهي در بروز آوري سرفصل و محتواي دروس رشتههاي فنآوري
اطالعات و كامپيوتر و ساير رشتهها

٠0٠5

1

٠0٠5

 .13كم توجهي مسيولين در خصوص حمايت از پرسنل آمار و فن آوري اطالعات

٠0٠3

1

٠0٠3

 .14نبود تجربه كافي در زمينه توسعه نظام اتوماسيون اداري

٠0٠4

2

٠0٠8

 .15تنوع خدمات مورد ارايه در دانشگاه علوم پزشكي

٠0٠3

1

٠0٠3

 .17حجم باالي مكاتبات اداري در سطح دانشگاه ،منطقه و سازمان

٠0٠5

2

٠01

 .17عدم سرمايه گذاري كافي جهت ارتقا امنيت اطالعات

٠0٠8

2

٠017

 .7پيگيري مديران ارشد نسبت به پيشرفتهاي فناوري اطالعات سازمان و حمايت از پروژههاي

IT

تهديدها :

جمع

1

2021
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جدول  -3ماتريس عوامل استراتژيك داخلي()IFE
ضريب

رتبه

امتياز

اهميت

بين ()4-1

وزن دار

٠0٠4
٠0٠5
٠0٠4
٠0٠4
٠0٠7
٠0٠3
٠0٠3
٠0٠4
٠0٠8

3
3
3
4
4
3
4
4
4

٠012
٠015
٠012
٠017
٠028
٠0٠9
٠012
٠017
٠032

.1٠
مركزي
تغييرات مديريتي و به تبع آن اعمال سليقههاي شخصي در اجراي برنامههاي  ITدانشگاه
.11
خط مشي گذاري در زمينه آمار و انفورماتيك
.12
ميزان سرمايه گذاري در خصوص  ITدر دانشگاه
.13
حوزه اختيارات مديريت آمار و انفورماتيك در هزينه كردن
.14
وضعيت ارتباط الكترونيكي سازمان مركزي با ديگر مناطق و واحدهاي دانشگاهي
.15
ضعف نيروي پشتيباني
.17
نحوه گردش دادهها در سيستم
.17
سيستم غير يكپارچه آمار و انفورماتيك
.18
ضعف استفاده از رايانه در بين دانشجويان و برخي اساتيد
.19
كمبود امكانات سايت ها يا خدمات اينترنتي در واحدهاي دانشگاهي براي استفاده اعضا
.2٠
هيأت علمي و دانشجويان
جايگاه نامناسب سازماني براي نيروهاي شاغل در رسته فني و مهندسي ( گرايش كامپيوتر
.21
و ) IT
عدم وجود نيروي كارشناسي كارآمد در مديريت فناوري اطالعات
.22
عدم ارزيابي دادههاي جمع آوري شده
.23
ضعف مكانيزم ارزيابي عملكرد
.24

٠01

2

٠02

٠0٠4
٠0٠5
٠0٠3
٠0٠2
٠0٠4
٠0٠4
٠0٠4
٠0٠4
٠0٠2
٠0٠2

2
2
2
1
2
2
2
2
1
2

٠0٠8
٠01
٠0٠7
٠0٠2
٠0٠8
٠0٠8
٠0٠8
٠0٠8
٠0٠2
٠0٠4

٠0٠2

1

٠0٠2

٠0٠2
٠0٠4
٠0٠7

1
2
2

٠0٠2
٠0٠8
٠012

جمع

1

عوامل استراتژيك داخلي
نقاط قوت :
.1
.2
.3
.4
.5
.7
.7
.8
.9

تمايل مديريت به آموزش و توسعه كيفي خدمات(دانشگاه)
نگرش سيستمي در مديران
تمايل مديران به استفاده از تكنولوژي
توانايي در برنامهريزي عملياتي
ميزان دادههاي جمع آوري شده در حيطههاي فعاليتي دانشگاه در مديريت آمار
برگزاري كارگاه هاي آموزش  ICDLو غيره در سطح دانشگاه
ارايه خدمات اينترنتي (پهناي باند اينترنت ،طرحهاي توسعه و)...
وجود برخي زيرساختارهاي آموزشي مجازي در دانشگاهها
وجود صنايع مختلف در منطقه

نقاط ضعف :
عدم همسويي استراتژي واحدهاي دانشگاهي با مديريت آمار وفنآوري اطالعات سازمان

 -5-8تنظيم راهبردهاي  ST ،WO ،SO ،WTدر
راستاي اهداف
پس از شناخت و ارزيابي و طبقه بندي عوامل داخلي
و خارجي ،با استفاده از جداول  8EFEو  ،9IFEاين عوامل
در حاشيه ماتريس  SWOTوارد شده و سپس راهبردهاي
 ST ،WO ،SO ،WTبه گونه اي مشخص شدند تا
حداكثر استفاده از نقاط قوت و فرصتهاي موجود بدست
آيد ،نقاط ضعف ترميم شده و از تهديدها اجتناب گردد.

2.6
ST ،WO ،SO ،WT

در هنگام پيشنهاد راهبردهاي
هدف تعامل سازمان با عوامل محيطي ،در راستاي بقاء و
تداوم فعاليت سازمان ميباشد و اهداف رشد و تعالي
سازمان ممكن است مورد غفلت استراتژيستها قرار
گيرند .از اين رو در اين تحقيق ،اهداف سازماني نيز در
محل مناسبي از جدول  SWOTگنجانده شده تا پيشنهاد
راهكارها ضمن توجه به بقاي سازمان در تعامل با عوامل
محيطي ،در راستاي اعتالي سازماني و رشد ،مستقيما مد
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نظر قرار گيرند .همانگونه كه در جدول  1پيوست
مشاهده ميشود ،در جلوي هر كدام از راهبردها ،شماره
هدف عيني مورد نظر در گرديده است .به عنوان مثال
استراتژي  STشماره  1در راستاي هدف  O4مي باشد.
 -6-8الويت بندي راهبردهاي توسعه
در مرحله آخر ،بايد راهبردهاي شناسايي شده در
مراحل قبل را اولويت بندي نمود .روشهاي مختلفي براي
مقايسه و اولويت بندي راهبردهاي بدست آمده وجود
دارد كه يكي از معتبرترين اين روشها استفاده از
ماتريس كمي برنامهريزي استراتژيك( )QSPMاست .اين
تكنيك مشخص مينمايد كه كداميك از گزينههاي
راهبردي انتخاب شده ،امكان پذيرميباشد و در واقع
راهبردها را اولويت بندي مينمايد.
اين تكنيك نيز مانند اكثر تكنيكها و ابزارها نيازمند
يك قضاوت خوب ،خبرگي و آگاهي ميباشد .اين ماتريس
براي ارزيابي امكانپذيري و پايداري راهكارهاي
پيشنهادي ،در مواجهه با شرايط محيطي و وضع موجود
سازمان ميباشد .در صورتيكه در اين ارزيابي يك
استراتژي توان مواجهه با شرايط درون و برون سازماني را
نداشته باشد ،بايد از فهرست استراتژيهاي قابل اولويت
بندي خار شود [ .]8كه مراحل كه جهت تهيه اين
ماتريس انجام گرفت به صورت زير مي باشد:
گام اول :فرصتها ،تهديدات خارجي ،قوتها وضعفهاي
داخلي (عوامل داخلي وخارجي)در ستون راست QSPM

فهرست شد .اين اطالعات مستقيما از ماتريسهاي  EFEو
 IFEحاصل شدند.
گام دوم :براي هر عامل داخلي وخارجي امتيازي در
نظر گرفته شد .اين امتيازات با توجه به ماتريسهاي  IFEو
 EFEميباشد و در ستون دوم در برابر عوامل مذكور قرار
داده ميشوند.
گام سوم :با در نظر گرفتن مرحله دوم فرموله كردن،
يعني مرحله تلفيق و تركيب ،استراتژيهاي قابل اجرا در
نظر گرفته شد و در رديف باالي ماتريس  QSPMوارد
گشت.
گام چهارم :امتيازهاي جذابيت  ASبا مقدار عددي 1
تا  4تعيين گشت .امتياز جذابيت ،با در نظر گرفتن هم
زمان عوامل داخلي وخارجي و طرح اين سؤال حاصل
ميشود« :آيا اين عامل در انتخاب استراتژي مذكور اثر
ميگذارد؟» در صورتيكه پاسخ به اين سوال مثبت باشد،
آنگاه آن استراتژي با اين عامل كليدي مقايسه ميشود.
گام پنجم :در نهايژت جمژع امتيازهژاي جژذابيت بژه
دست آمد .اين كار با ضژرب امتيژاز هژر عامژل در امتيژاز
جذابيت در هژر رديژف حاصژل مژيشژود و نشژاندهنژده
جذابيت نسبي آن استراتژي مژي باشژد .امتيژاز بژاالتر بژه
معناي جذابيت بيشتر آن استراتژي است كه در جژدول4
صرفا نتيجژه اولويژتبنژدي راهبردهژا براسژاس مژاتريس
 QSPMارايه شده است.

جدول  -4اولويت بندي راهبردها براساس ماتريس QSPM

راهبردها
.1

مهندسي مجدد ،ارتقاء و به روزرساني نرم افزارهاي موجود

.2

يكپارچه سازي كليه فرآيندهاي سازماني به صورت

.3

يكپارچه سازي نرم

افزارها)(O10

.4

يكپارچه سازي نظام آماري دانشگاه و

نمره نهايي

)(O10

5.6

الكترونيكي)(O10

5.52
5.48

منطقه)(O14

5.4

منطقه)(O14

.5

راه اندازي پورتال آمار دانشگاه و

.7

ايجاد سيستم هوشمند پاسخگويي براي مديريت تعمير و نگهداري تجهيزات مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات در سطح
دانشگاه)(O13

5.35

.7

بررسي اصول و مباني فرهنگ استفاده از فناوري اطالعات توسط دانشجويان و اساتيد در واحدهاي

.8

بررسي روشهاي به كارگيري فن آوري اطالعات در ايجاد فضاي فرهنگي و اجتماعي

متناسب)(O9

.9

به روزآوري چشم اندازها و اهداف در راستاي كمك به برنامهريزي راهبردي فناوري اطالعات و

.1٠

بهبود و ارتقاء عرض باند اينترنت دانشگاه و تقويت آن)(O15

دانشگاهي)(O9

ارتباطات)(O14

5.2
5.15
5.12
5.1
5.05
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نمره نهايي

راهبردها
.11

استقرار سيستم جامع مديريت امنيت)(O15

5.02

.12

ايمن سازي سخت افزاري و نرم افزاري سيستمهاي دانشگاه)(O15

4.90

 .13باز سازي و تجهيز اتاق سرور در واحدهاي

مختلف)(O15

 .14ايجاد انواع بانكهاي اطالعاتي مورد نياز تحقيق و
 .15آرشيو ديجيتالي

4.85

پژوهش)(O2

4.8

آثار)(O2

4.78

 .17ايجاد سامانه اتوماسيون ارتباطي واحدهاي دانشگاهي ،منطقه و سازمان مركزي
 .17ايجاد كتابخانه

)(O2

4.76

ديجيتال)(O2

4.75

 .18گسترش فرهنگ توليد و استفاده از سيستمهاي متن

باز)(O4

4.73

 .19فراهمسازي زمينه جهت تدوين و نمونهسازي استاندارد در زمينه الگوهاي آموزش

كامپيوتر)(O2

4.72

مشاركت با مجريان كنفرانسهاي كامپيوتر در كشور و ترغيب آنها به تخصيص بخشهاي ويژه به مسائل انفورماتيك كشور
.2٠
و راهحلهاي آن)(O1
 .21فراهمسازي تسهيالت دسترسي سريع و ارزان به بزرگراههاي

اطالعاتي جهاني)(O4

4.57

افزايش كيفيت آموزشهاي دانشگاهي با اعمال سياستهاي تشويقي و حمايتي توليد و بكارگيري نرمافزارهايآموزشي توسط
.22
اساتيد و دانشجويان)(O4
 .23تأمين زيرساخت ارتباطي و تجهيزات الزم جهت استفاده وسايل كمك آموزشي
 .24افزايش كيفيت آموزشهاي دانشگاهي كامپيوتر

به كمك كامپيوتر)(O4

و فنآوري اطالعات)(O4

 .25تشويق واحدها به استفاده از فنآوري توليد منابع فرهنگي به

4.6

4.54
4.53
4.51

كمكانفورماتيك)(O9

 .27بر پايي انواع موزهها و نمايشگاههاي الكترونيكي در حوزه ادب و هنر و فرهنگ

4.5

)(O9

4.49

 .27ترويج خودكارسازي فعاليتهاي آموزشي دانشجويان و شكلگيري اينترانتها و اكسترانت آموزش
 .28ترويج الگوهاي چند گرايشي و توليد توزيع شده طرح درسهاي دانشگاهي آموزشكامپيوتر و
 .29برقراري تناسب بين سطح اشتغال و آموزش با رعايت وجوه كارآفريني فعاليتهاي

دانشگاهي)(O4

4.47

فنآوري اطالعات)(O5

4.45

انفورماتيكي)(O5

4.43

برنامهريزي جهت انگيزش ساير رشتههاي علوم و مهندسي به بازنگري طرح درسهاي خود باتوجه به تأثيرات و كاربردهاي
.3٠
فنآوري اطالعات)(O6

4.42

گسترش واحدها و زنجيرههاي درسي كاربرد كامپيوتر در گرايشهاي تخصصي دورههايكارشناسي و كارشناسي ارشد ساير
.31
رشتههاي علوم و مهندسي)(O6

4.36

 .32بهبود و توسعه روابط بين

الملل)(O11

4.33

 .33ايجاد پايگاه اطالعاتي سرمايه گذاران مالي مخاطره

پذير)(O0

4.3

توسعه شبكه هاي پژوهش و نوآوري در سطح ملي و برقراري ارتباط مؤثر بين شبكههاي پژوهش و نوآوري ملي و بين
.34
المللي(O1) .
 .35نظام اطالعاتي پروژههاي صنعتي جهت درخواست و مديريت انواع

پروژهها)(O0

4.29
4.26

 .37توسعه نهادها ،مراكز و واحدهاي علمي ،فني و مهندسي خدمات نوين تحقيق و پژوهش فناوري اطالعات درمنطقه و كشور؛

4.24

)(O1

 .37تقويت فرهنگ و روحيه تحقيق و توسعه فناوري اطالعات با صيانت از حقوق محققان و
 .38توسعه شبكه هاي ارتباط با صنعت در سطح ملي

و بين المللي)(O0

 .39تشويق ،ترغيب و حمايت از تحقيقات تقاضا محور در حوزه فناوري
 .4٠انجام پروژههاي تحقيقاتي جهت بومي سازي فناوري اطالعات و

4.21

اطالعات؛)(O1

4,15

ارتباطات)(O1

 .41ايجاد بانك اطالعاتي شركتها ،خوشههاي صنعتي ،ادارات و مراكز خدماتي و
 .42توسعه روابط با ساير

پژوهشگران؛)(O1

4.1

دولتي)(O0

4.05

دانشگاهها)(O11

3.98

بهرهگيري از سيستمهاي اطالعات مديريت ،سيستم هاي پشتيبان تصميمگيري جهت برنامهريزي و مديريت امور
.43
دانشگاه)(O10
 .44تشويق و ترغيب دانشگاههاي مهندسي كامپيوتر در ارائه دروس در قالب كالسهاي درس و دورههاي
 .45تهيه محتواي دروس

الكترونيكي)(O7

 .47به كارگيري هويت واحد براي كليه كاربران سيستمهاي

4.23

مجازي)(O7

3.95
3.91
3.89

دانشگاه )(O10

3.86
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راهبردها

نمره نهايي

تقويت سامانههاي آموزش مجازي از قبيل ويديو كنفرانسها ،كالسهاي مجازي ،سامانههاي كنترل حضور دانشجو ،سامانه-
.47
هاي ارزيابي عملكرد دانشجو ،آزمونهاي غير حضوري)(O7

3.84

 .48ايجاد سيستمي جهت دريافت و ارزيابي ايدههاي كاركنان

)(O14

3.79

 .49تجهيز سخت افزاري و نرم افزاري دانشگاهها و مراكز پژوهشي مطابق با استانداردها
 .5٠تهيه پايگاه جامع از اطالعات فني مرتبط با فناوري اطالعات و
 .51مستندسازي دانشهاي موجود در دانشگاهها و

 .54توسعه شبكه مجازي اينتژرانژت

ارتباطات)(O14

3.71

منطقه )(O14

 .52نشر دستاوردهاي منطقه در كنفرانسها و مجالت معتبر
 .53اطالعرساني الكترونيكي در حوزههاي

و فناوريهاي روز)(O13

3.67

جهاني)(O1

3.65

فرهنگي)(O9

3.63

بهداشژت(O12).

3.6

 .55يكپارچه سازي سيستم جامع اطالعات بيمارستاني در راستاي پرونده الكترونيكي بيماران ( كارت سالمت
 .57كتابخانه ديجيتالي پزشكي و
 .57بانك اطالعات پزشكي و

)(O12).

داروسازي)(O3

دارويي)(O3

 .59بانك اطالعات تجهيزات پزشكي در

3.55
كاركنان)(O3

3.53

دسترس)(O3

 .7٠پيادهسازي نرمافزار مناسب پزشكي از راه

3.52

دور)(O3

3.52

با روابط عمومي جهت تعريف نظامنامه سايت دانشگاه و ايجاد وب سايت انگليسي

دانشگاه)(O11

برپايي وب سايت و اينترانت سازماني ،به منظور اطالع رساني مسابقات ورزشي ،اخبارورزشي و فيلمهاي مسابقات ورزشي،
.72
ثبت نام دانشجويان ورزشكار و مديريت مسابقات )(O8
 .73بهبود رتبه سايتها در موتورهاي

جستجو)(O11

 .74برگزاري مسابقه وبومتريك بين وب سايتهاي

دانشگاه)(O11

مديا)(O4

 .77فراهم سازي زمينه برپايي موزه الكترونيكي ورزش

3.5
3.45
3.42
3.4

 .75كسب درآمد از فروش سامانه ها و محتواي الكترونيكي تهيه شده توسط واحدهاي دانشگاهي آزاد به ساير
 .77ايجاد دانشكده (يا دانشگاه) نمونه مولتي

3.57
3.56

 .58بهبود و توسعه سامانههاي اطالع رساني سالمت دانشجويان و

 .71برگزاري جلسات مشتر

3.72

سازمانها)(O0

3.37
3.35

ايران)(O8

در بررسي ساير راهبردهاي پيشنهاد شده مي توان به
اين نكته اشاره كرد كه يكي از مشكالت فعلي دانشگاه
آزاد اسالمي ،عدم تدوين يك نظام آماري مشخص در كل
واحدهاي دانشگاهي و منطقه ميباشد .اين مشكل از
طرفي دقيق نبودن آماري كه در تصميم گيريها و بيش
بينيها نقش مهمي دارد را سبب خواهد شد و از طرفي
موجب اتالف وقت كاركنان دانشگاه جهت تهيه انواع
گزارشات آماري در زمانهاي مختلف و به افراد مختلف از
جمله معاونين يا روساي دانشگاه ،منطقه و يا سازمان
مركزي خواهد شد .نتيجه وجود گزارشات آماري مختلف
و ناهماهنگ از بخشهاي مختلف يك واحد دانشگاهي
راجع به يك موضوع خاص ميباشد .پيشنهاد نويسندگان
جهت برطرف شدن اين مشكل يكپارچه سازي نظام
آماري و راه اندازي پورتال كامل آمار دانشگاه ميباشد.

3.34

البته وب سايتي جهت ورود بخشي از اطالعات آماري در
حال حاضر وجود دارد ،اما داراي نواقصي است.
نكتهاي كه در اينجا بهتر است به آن اشاره نمود،
سياست سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي مبني بر
يكپارچگي نرم افزارها و سيستمهاي اطالعاتي دانشگاه
آزاد است ،كه بسياري از تصميمگيريها و اجراي
راهكارها را وابسته به اجازه سازمان مركزي ميكند و
اجراي آن صرفا توسط سازمان مركزي امكان پذير است.
اجراي اين سياست ،جهت يكسان سازي كليه سيستم-
هاي اطالعاتي در كل واحدهاي دانشگاهي كشور ،بسيار
مطلوب به نظر ميرسد ،اما رفع نواقص و ارتقا سيستمها
فقط توسط يك گروه واحد ،چشم پوشي از نظرات و
توانمنديهاي متخصصان و كارشناسان حوزه فناوري
اطالعات در ساير مناطق ميباشد و همچنين سرعت بروز
رساني را نيز كاهش ميدهد .پيشنهاد نويسندگان ،تقسيم
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اجراي راهبردهاي فناوري اطالعات در بين مناطق
مختلف با توجه به پتانسيلهاي آن منطقه ميباشد.
البته اجراي عملي تقسيم كار ،مديريت مركزي قوي
را نيازمند است ،كه با استفاده از اصول فناوري اطالعات و
مديريت تيم هاي مجازي و اصول مديريت نرم افزارهاي
متن باز ،قابل انجام است .مشابه فعاليتهاي چند دانشگاه
مختلف كه در نقاط مختلف دنيا بر روي يك موضوع
مشتر  ،با بكارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات
همكاري ميكنند.
 -9نتيجهگيري
امروزه فناوري اطالعات و ارتباطات نقش مهمي در
كيفيت و مدت زمان انجام اهداف كوتاه و بلند مدت
سازماني دارد و سرعت نوآوري فناوريها ،پديدهاي است
كه بايد سازمانها با آن هماهنگ شوند .در ميان سازمان-
ها ،دانشگاهها و مراكز آموزش عالي به دليل ارائه انواع
خدمات علمي ،پژوهشي و فرهنگي ،تربيت نيروي انساني
متخصص وتوليد علم از اهميت ويژه اي برخوردارهستند.
در راستاي استفاده از فناوري و انجام تغييرات ،لزوم
استفاده از برنامهريزي اجتناب ناپذيراست.
اكنون بقاي سازماني و دستيابي به اهداف و
ماموريتها در گرو سياستگذاريهاي فناوري اطالعات و
اجراي آن سياستها در قالب يك برنامهريزي جامع و
هوشمند است .بنابراين برنامهريزي راهبردي فناوري
اطالعات و ارتباطات و بكارگيري آن يك موضوع حياتي
ميباشد و در واحدهاي دانشگاهي آزاد اسالمي با توجه به
گستردگي و پراكندگي واحدها ،به منظور بهره گيري
مناسب از فناوري ،بيش از پيش اهميت يافته است .بر
اين اساس در اين تحقيق ،برنامهريزي راهبردي فناوري
اطالعات در دانشگاه آزاد اسالمي منطقه  ،4با بكارگيري
مدل كارت امتيازي متوازن تدوين گشته است.
در تدوين برنامه راهبردي فناوري اطالعات ،انتظارات
و ديدگاههاي كليدي ذينفعان فناوري اطالعات جمع
آوري شده و مورد استفاده قرار گرفته است .همچنين
تحليل وضعيت داخلي و خارجي فناوري اطالعات فرصت
را براي شناسايي قابليتها ،توانمنديها و محدوديتهاي
منطقه در زمينه فناوري اطالعات فراهم نموده است .از

اين رو مأموريت ،چشم انداز ،اهداف و راهبردهاي تدوين
شده در راستاي يكديگر تدوين و تبيين شدهاند.
به منظور تدوين راهبردهاي فناوري اطالعات و
ارتباطات از ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و خارجي
استفاده شده و سپس با توجه به نقاط قوت ،ضعف،
فرصت و تهديدهاي فناوري اطالعات ،ماتريس سوات
تشكيل شده و استراتژيهاي چهارگانه با در نظر گرفتن
اهداف كالن و عيني استخرا شده است .در نهايت جهت
تعيين اولويت اجرايي سازي آنها از روش ماتريس كمي
برنامهريزي استراتژيك استفاده شده است كه هر واحد
دانشگاهي بايد پروژهها و اقدامات الزم در جهت تحقق
هركدام از راهبردهاي تعريف شده ،را تعريف و اجرا نمايد.
با توجه به راهبردهاي اولويت دار مي توان گفت توجه
به سرمايه گذاري مناسب بر روي توسعه زيرساختهاي
فناوري اطالعات و ارتباطات ،آموزش و فرهنگ سازي اين
مفهوم در ميان مديران ،كاركنان ،اساتيد و دانشجويان
بايد در مركز توجه قرار گيرد .همچنين لزوم به كارگيري
معماري يكپارچه ،توسعه سيستمهاي سازماني و بين
سازماني ،تدوين و اجراي نظام كنترل و ارزيابي توسعه
فناوري اطالعات براساس معماري سازماني و معماري
فناوري از مهمترين فعاليتهاي آتي به شمار ميرود.
در قالب اين برنامه راهبردي فناوري اطالعات و
ارتباطات تدوين شده ،جهت گيريهاي كالن بهرهگيري
از فناوري اطالعات در واحدهاي دانشگاهي منطقه و يا در
كل سطح كشور مشخص شده است .بنابراين نتايج حاصل
از اين پژوهش مختص منطقه  4دانشگاه آزاد اسالمي
نخواهد بود ،بلكه ساير مناطق و واحدهاي دانشگاهي نيز
ميتوانند از آن بهره ببرند.
 -11تشكر و قدرداني
اين تحقيق ،بخشي از طرح تحقيقاتي «تدوين سند
معماري سازماني منطقه  4با محوريت فناوري اطالعات»
ميباشد كه با همكاري نويسندگان اين مقاله ،انجام شده
است .در اينجا الزم ميدانيم از كليه مسئوالن و اعضاي
محترم دبيرخانه منطقه  4دانشگاه آزاد و واحد دانشگاه
آزاد اسالمي دهاقان ،كه در تكميل پروژه نهايت همكاري
را داشتهاند ،كمال تشكر و قدرداني را به عمل آوريم.
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