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 چکيده

یک سیستم اطالعاتی مناسب، اطالعات را به صورت منسجم و سازمان یافته در اختیار مدیران 

مدیران در انبوه اطالعات موجود می کاهد. اطالعات پراکنده موجود  قرارداده و از سردرگمی

مورد نظر در اختیار مدیریت قرار می به صورت تلخیص شده و در محدوده مرتبط با مسئله 

 گیرد که این امر باعث بهبود کیفیت تصمیمات مدیریتی می شود. مقاله حاضر با تحلیل

سیستم اطالعات مدیریت و نقش آن در عملکرد سازمانها بویژه سازمانهای آموزشی با توجه به 

سیستم ها در سازمانها ارائه پیشنهاداتی جهت استقرار این  ادبیات نظری و تجربی مربوطه و

 .ضرورت توجه به این مهم را آشکار می سازد

 .مدیریت آموزشی فرآیند، مدیریت اطالعات سازمانی، یاطالعات مدیریت :واژگان کليدي
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 2مژدکانلو داود، 1طباطبایی جوادزاده جواد
 .مشهد فردوسی دانشگاه کار و کسب عالی مدیریت 1
 یمرکز علم ،یو کاربرد یدانشگاه جامع علم مدرس، مشهد یکسب و کار دانشگاه فردوس یعال تیریمد 2

 .کیالکتر امیخ عیشرکت صنا یکاربرد
 

  :نام نویسنده مسئول

 طباطبایی جوادزاده جواد

 سيستم هاي اطالعاتی مدیریت و تاثير آن در فرآیند مدیریت آموزشی

 19/4/1399 :تاریخ دریافت

 26/6/1399 :تاریخ پذیرش
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 مقدمه
اطالعات در جنبه  نیمتناوب به آخر یدسترس ،یآموزش یها ستمیو بهطور خاص س ستمیالزامات هر س نیاز مهمتر یکی

در دسترس باشد،  یریادگیمداوم در سطوح مختلف است. اگر اطالعات به هنگام در آموزش و  یمختلف آموزش و برنامه ها یها

 ندیرآف یتوسعه و تعال ،یطراح ن،یآموزش اعمال خواهد نمود. بنابرا نهیبه تیریو مد یزیدر برنامه ر یبزرگ یبانیو پشت تیحما

 میهت تصمالزم ج یبانیاست که با مبنا و پشت یتیریاطالعات مد ستمیس ازمندین یآموزش کپارچهی ستمیو س یریادگی یاددهی

 .دیرا فراهم نما یآموزش ستمیس رانیطراحان و مد نهیمتناسب و به یریگ

و  ندیاتخاذ نما یتر قیتر و دق حیصح ماتیکند تا تصم یسطوح کمک م هیکل رانیبه مد تیریاطالعات مد یها ستمیس

 حیصح یریبکارگ یها روش یاست مطالعه و بررس یهی. بدندینما یرا کمرنگ تر م میاتخاذ تصم یرونیو ب یموانع درون نیهمچن

 انیم یبهتر یدهد و هماهنگ یم شیرا افزا یسازمان یعملکردها یبخشو اثر ییدرسازمان کارا تیریاطالعات مد یها ستمیس

 یها ستمی(. در خصوص اثرات مثبت س1384 ،ی،خسروی)الوان دینما یم جادیمدت، و درازمدت سازمان ا انیاهداف کوتاه مدت، م

 shah. به عنوان مثال،  ختلفم یدر سازمانها MIS یریاست بر به کارگ یدییانجام شده که تا یادیز قاتیتحق تیریاطالعات مد

اطالعات  یها ستمیکند که س یم انیمدرسه ب تیریاطالعات در مد یها ستمیس ریخود در خصوص تاث یدر بررس (2014)

 MISها را فراهم کند.  یابیو ارز یگذار استیآگاهانه، س یزیبرنامه ر یو معلمان برا رانیمد ازیتواند اطالعات موردن یم تیریمد

و  ،ییارتباطات، پاسخگو ،یمنابع انسان تیریکار انجام شده، مد زانیم ،یریگ میتصم ،یرهبر یها نهیمدرسه را در زم تیریمد

 ک،یاستراتژ یبرنامه ها میاهداف مدرسه، تنظ نییمدرسه را در تع ریتواند مد یها م ستمیس نیداده است. ا رییتغ یزیبرنامه ر

در خصوص  (1394) و همکاران یهنر قاتیتحق جیدهد. نتا یاری ،یسازمان تیموفق زیعملکرد کارکنان، و ن یابیمنابع، ارز عیتوز

ه اطالعات مربوط ب ینگهدار) نشان داد که استفاده از بانک اطالعات تیریاطالعات مد ستمیانواع س یریبکارگ تیو اهم تیاولو

( یگانیبا اب،یحضور و غ) آمار کارکنان ستمیس ، 10/  25رتبه  نیانگیبا م (و .. التیمانند سابقه خدمت، تحص یبدن تیترب نیمعلم

 بیبه ترت 8/  91رتبه  نیانگیبا م( یمختلف حوزه کار تیو فعال یه کارشامل اضاف) یحسابرس ستمی، و س 9/  91رتبه  نیانگیبا م

ملکرد با ع تیریاطالعات مد ستمیس نیب نیو کارشناسان مسئوالن برخوردار بود. همچن رانینزد مد یشتریو کاربرد ب تیاز اهم

 (R=0/117وجود داشت.) یارتباط مثبت و معنادار یسازمان

 یریادگیآموزش و  یموجب اثربخش ICDLو  تیریاطالعات مد ستمینشان داد که استفاده از س یو حقان یمحمد پژوهش

 یاطالعات یاطالعات و نظام ها یانواع فناور یریبکارگ گر،ید یپژوهش یها افتهی. (1396 ،یحقان ،یمحمد) شوند یدردانشگاه م

 یها ییشاخص مهم در شناخت سازمان و توسعه توانا کیداد و آن را به عنوان  رارق دییکارکنان را مورد تا یها ییدر بهبود توانا

 زشیو انگ ییحرفه گرا شیباعث افزا یاطالعات در اداره آموزش و پرورش مورد بررس تیرینمود. استقرار نظام مد دییکارکنان تا

 تیریاطالعات مد ستمینشان داد س (1388 ،دامان). پژوهش (1395 ا،یک ینیزاهد بابالن، مع ،یانیآر) شود یکارکنان م یشغل

ع کسب به موق شینمود که افزا انیب توانیو بودجه شده است. م یتحول ادار ،یدر مرکز نوساز یزیر هبرنام ندیموجب بهبود فرا

 امهرنب ندیت،فرایریاطالعات مد ستمیس یریبعد از به کارگ تیکسب اطالعات جامع، و در نها ح،یاطالعات، کسب اطالعات صح

 را بهبود داده است. یزیر

 

 یاطالعات يها ستميس انواع

 نیاز ا کیذکر است که هر انیشود. شا یم انیبه طور خالصه ب یاطالعات یها ستمیشش نوع از س یها یژگیادامه و در

کار تا آنکه تنها توسط سطح و قلمرو خود ب رندیمورد استفاده قرار گ یتوسط سطوح مختلف سازمان توانندیم یاطالعات یستمهایس

 د دادهامکان دار زین یانیم ریمد کیو  ابدی دیخود مف یبرا تیریاطالعات مد ستمیرا در س یممکن است اطالعات یمنش کی. ندیآ

 پردازش تعامل استخراج کند. یها ستمیرا از س ییها

. کنندیم فهیسازمان انجام وظ یاتیهستند که در سطح عمل یانیبن یسازمان یستمهای( : سTPSپردازش تعامل  ) یها ستمیس

 .کندیسازمان را انجام و ثبت م یضرور نیکه تعامالت روزمره و روت وتریبر کامپ یاست مبتن یستمیپردازش تعامل، س ستمیس کی

 کارمندان. یها تیحقوق و ثبت فعال ستیل د،یعنوان مثال، ثبت سفارش خر به

http://www.rassjournal.ir/


 1 -7  ، ص1399 پاییز، 23رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www. RassJournal. ir 

 

سازمان در سطح  یاطالعات یها یازمندین ها ستمیس نی( اKWSدانش :) یکار یها ستمی( و سOS) یدفتر یها ستمیس

 نیدارند و معموالً متخصص یدانشگاه یلیتحص شرفتهیهستند که مدارک پ یدانش را به عهده دارند. کارکنان دانش افراد

. است دیاطالعات و دانش جد دیتول آنان اساساً  فهی. وظنشمندانپزشکان، وکال، و دا ن،یشده هستند مانند مهندس یسازمانده

 از یا نمونه کنند،یدر سازمان کمک م یو تخصص فن دیدانش جد دیکه به تول یو مهندس یعلم یطراح یکار یها ستگاهیا

اطالعات را  جاد،یا یهستند و بجا التیاز تحص یتر نییسطح پا یدانش هستند. کارکنان داده معموالً دارا یکار یها ستمیس

 .کنندیپردازش م

نان دسته از کارک نیاطالعات است از ا عیآنان استفاده و توز فهیکه وظ یرانیو مد یگانیبا نیها، کتابداران، مسئول یمنش

 .باشندیم

است  یاطالعات یها ستمیاز س ینوع نیهمچن تیریمد یاطالعات یها ستمی( عبارت سMIS:)تیریمد یاطالعات یها ستمیس

 ییدادهایو متمرکز بر رو دینما یسازمان ارائه م رانیها گزارش ها را به مد ستمیس نیرا بر عهده دارد. ا تیریسطح مد فیکه وظا

 فهیها معموالً وظ ستمیس نیافتد. ا یسازمان اتفاق م یخارج طیدهد و نه آنان که در مح یهستند که در داخل سازمان رخ م

به  ییباال یخود وابستگ یداده ها یبرا ستمهایس نیرا بر عهده دارند. ا تیریدر سطح مد یریگ میو تصم ،کنترل،یزیبرنامه ر

TPS از  یافتیدر یها دارند و بر اساس داده هاTPS ندینما یم هیته یدوره ا یگزارش ها. 

رسانند.  یسازمان خدمت م تیریبه سطح مد زین یاطالعات یها ستمینوع از س نی( اDSS:) میتصم بانیپشت یها ستمیس

 ینشده اند کمک م فیو تعر نییتع شیکه معموالً از پ رییدر حال تغ داًیمنحصر به فرد، شد ماتیدر اتخاذ تصم رانیآنان به مد

 DSSه رغم آنک ینشده اند. عل فیتعر شیآن مشکالت کاماًل از پ تیو موقع طیاهستند که شر یمشکالت یرساند. آن ها پاسخگو

 یمتهایاز اطالعات به دست آمده از منابع خارج سازمان مانند ق ند،ینمایاستفاده م MISو  TPSها از اطالعات به دست آمده از 

 .ندینما یاستفاده م زیکاالها و خدمات رقبا ن متیق ایسهام و 

 یو برا ندینما یاستفاده م میاتخاذ تصم یها برا ستمینوع از س نیارشد از ا رانی( مدESS:) ییاجرا بانیپشت یها ستمیس

 ازمندیهستند که ن ینیروت ریغ ماتیتصم ی. آن ها راهنماشودیاز آنان استفاده م کیسطح استراتژ فیوظا

 (.1394و همکاران،  یصادق) وجود ندارد ماتیآن تصم تیموقع یموافقت شده برا یا هیرو رایدارند ز نشیو ب ،یابیارز قضاوت،

 

 تیریاطالعات مد يها ستميس

و  شیدایاست. پ تیریاطالعات مد ستمیشناخت س ازمندین ،یآموزش تیریاطالعات مد ستمیمتناسب با س ییو آشنا شناخت

دود سال کرد. ح یتلق یصنعت شرفتهیپ یدر کشورها "وتریکامپ"از اثرات و تبعات اختراع و توسعه  یناش توانیرا م MISگسترش 

مورد استفاده قرار گرفت و به مرور به عنوان  کایآمر یسوتا نهیدانشگاه م تیریدر دپارتمان مد MISبار مفهوم  نیاول یبرا 1965

در  یارزشمند یکتابها سیوید یگوردون ب 1980تا  1970شد از سال  ریقرار گرفته و فراگ رشیمورد پذ یعلم نینو شیگرا کی

محسوب  MIS میپارادا یگذاران اصل انیتوان او را از جمله بن یمنتشر کرده است که م MISساختار و توسعه  میمفاه نهیزم

 توان سه نوع برداشت مختلف از آن را ارئه داد: یشده است که م یگوناگون فیتعار یاطالعات یها ستمیکرد. از س

الزم را در  یشناخت ها گر،یمستقل است که مانند علوم د "یعلم شیگرا" کی: به منزله تیریاطالعات مد یها ستمیس

کاربرد  تیریتنها در مد MISدر نظر داشت که  دیکند. با یو ارائه م هیته یکاربرد یاطالعات یها ستمیس جادیو ا یجهت طراح

 .دیالزم را آماده نما یشناخت یدانش، بسترها کیتواند به عنوان  یباشد م عاتبه وجود اطال ازیکه ن ییندارد بلکه در هر جا

اطالعات  ستمیباشد. س یسازمان م ازیاطالعات موردن (دیو تول هیته) نیتام "ستمیس"به عنوان  MIS - یهدف اساس 

شود که در جهت جمع  یوابسته و منابع مختلف گفته م یاز سخت افزارها، نرم افزارها، تکنولوژ ی( به مجموعه اMIS) یتیریمد

ز که ا یشده اند. اطالعات یسازمانده ک،یسازمان به صورت اتومات ازیموردن طالعاتو تبادل ا دیپردازش، تول ،یساز رهیذخ ،یآور

 .ردیقرار گ رانیبه طور مستقل مورد استفاده مد میتصم بانیبه عنوان پشت تواندیشود م یم دیتول قیطر نیا

و کنترل  تیهدا ،یدر جهت نگهدار یتیریمد یها وهیاز ش ی: شامل مجموعه ایتیریمد یاطالعات یها ستمیس تیریمد

 (.1381 ،یمحمود) باشد یم تیریخودکار در سازمانها و مد یاطالعات یها ستمیس

http://www.rassjournal.ir/


 1 -7  ، ص1399 پاییز، 23رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www. RassJournal. ir 

 

 تیریاطالعات مد ستميس يريبه کارگ لزوم

 یاز پردازش ها یتوانند بازه ا ینفوذ کرده و م رانیمد یتهایدر فعال یبه شکل گسترده ا یوتریکامپ یها یفناور امروزه

 میمتص یعنی ریمد کی فهیوظ نیدر مهم تر یو حل مسائل را پوشش دهند و به طور کل لیو تحل هیو تجز یتا بررس یمراوده ا

 :میاز تصم تیحما زهیمکان یها ستمیبه س ازین لی. دالندیایب یبه کمک و یریگ

به اطالعات   یو دسترس رهیذهن بشر در پردازش ذخ یی: چون توانایساز رهیبشر در پردازش و ذخ یفکر یها تیمحدود 

 .میها را برطرف کن تیمحدود نیا میتوان یها م ستمیس نیمحدود است با استفاده از ا

ه فرد در حل آن  مسئل کی ییباشد توانا یمتنوع یبه اطالعات و دانش ها ازیمسئله ن کیحل  یدانش: اگر برا یها تیمحدود

افراد مشکل خواهد  نیا نیو ارتباط ب یهماهنگ میاستفاده کن نهیمتخصص در هر زم نیاز چند میباشد و اگر بخواه یمحدود م

رده و ک دایپ یاز اطالعات دسترس یادیتوانند به سرعت به حجم ز یحل کرده و م امشکالت ر نیا یوتریکامپ یها ستمیبود. س

 اطالعات و افراد را آسان کنند. نیو ارتباط ب یتوانند هماهنگ یم نیآنها را پردازش کنند همچن

 رهیالزم را جستجو و ذخ یداده ها یتوانند به سرعت و به شکل مقرون به صرفه ا یم وترهایکامپ تی: حمانهیکاهش هز 

 انتقال دهند. ایکنند 

و  کنند تا امکان ها یکمک م رانیبه مد دهیچیپ یساز هیشب عیسر یبا اجرا یوتریکامپ یها ستمی: ستیفیاز ک تیحما

ها را  میتصم تیفیک قیطر نیکنند و از ا یابیمختلف را به سرعت و مقرون به صرفه ارز راتیو تاث یگوناگون را بررس یراهکارها

 باال ببرند.

 

 ها در سازمان تیریاطالعات مد يها ستميس يريو مشکالت بکارگ موانع

ه گروه راه به س نیموانع و مشکالت بوجود بر سر ا هیاستفاده نموده و کل رفتهیکه صورت پذ یقاتیتحق جیاز مجموع نتا اگر

 ستمیس یریو به کارگ تیعدم موفق لیها و دال یینارسا نیگردند، عمده تر میتقس یطیو عوامل مح ،یعوامل سازمان ،یعوامل انسان

 گردند: یم یمعرف ریبه شرح ز یدولت ی( در سازمانهاMIS) ژهیبه و یاطالعات یها

 :یعوامل انسان (الف

 یازهایدارند و چه ن یاطالعات یازهایو چه ن خواهندیدانند چه م ینم قیبه طور دق نکهیو کاربران از ا رانیمد یآگاه عدم

 دارند. یاطالعات

 آنها) لیو تحل ازهاین حیصح فیکاربران توسط طراحان(عدم تعر یازهایخواسته ها و ن حیعدم درک صح 

 طراح  میتبا  یهمکار یو کاربرانن در خصوص چگونگ رانیو شناخت مد یعدم اطالع و آگاه 

  ستمیس یو کاربران در طراح رانیعدم مشارکت مد 

  یو اطالعات ینرم افزار یها ستمیاز س رانیدرک نامناسب مد 

 شده  یفقدان دقت الزم در اطالعات گردآور 

 اطالعات در سازمان  یحفاظت بیاز بابت کاهش ضر یعال رانیمد ینگران

به  انهیبر را یمبتن یاطالعات یها ستمیاز س یریبهره گ یبرا یانیارشد و م رانیو مناسب در مد یباور و نگرش کاف نبودن

 یدست یها ستمیس یجا

 

 :ی( عوامل سازمانب

 – ستمیو کاربران و راهبران س رانیمد یمناسب جهت امکان مشارکت و همکار طیوجود شرا عدم

 توان موجود  یابیارز عدم

 ) یانسان یرویالزم( مشکالت جذب ن یتخصص ها ریو سا انهیو را تیریمد یتخصص نهیبا دو زم یانسان یرویوجود ن عدم

  ستمیس یموجود قبل از طراح یها و روش ها ستمیس لیو تحل هیانجام تجز عدم
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 یرنرم افزا یپروژه ها یکمتر اعتبار برا صیو تخص تیریمد یاطالعات یها ستمیس یپروژه ها یبرا یمال یارهایوجود مع عدم

 یبه نسبت سخت افزار

  ستمیس حینامناسب و ناصح یساز ادهیپ

 کاربران  یناکاف آموزش

 هنگام نبودن اطالعات موجود  به

 کارکنان  تیمناسب از نحوه فعال یکنترل ها( کمبود) نبودن 

 در سازمانها  یاطالعات یها ستمیو س انهیرا یریوجود فرهنگ مناسب در بکارگ عدم

 :یطیعوامل مح (ج

 موجود در کشور  یاطالعات یها ستمیس تیفیسنجش ک اریوجود مع عدم

 و نرم افزار  ستمیس یطراح یوجود مشاوران مناسب برا عدم

  ستمیس جادیو مراحل ا یها، متدولوژ هیرو نبود

 مرتبط  یعلم یکم فعال بودن کانون ها و انجمن ها ایوجود  عدم

 رابطه  نیدر ا یکاف یگذار هیدولت و عدم سرما یو کاف یتوجه جد عدم

 نیمناسب و الزم در ا یانسان یروین تیمناسب در دانشگاه ها و عدم ترب یلیتکم التیآموزش تحص یدوره ها یبرگزار عدم

 رابطه

 (.1391 -و همکاران،  یآباد یعل یمراد) تیریاطالعات مد یها ستمیدر س یطیجوانب مح یبررس عدم

 

 (EMIS) یآموزش تیریاطالعات مد يها ستميس

 یسازمان آموزش کیرا درون  یو انتشار داده ها و اطالعات آموزش تیریمد د،یکار تول یآموزش تیریاطالعات مد یها ستمیس

اطالعات و آمار  یابیو بازار ،یخروج ،یادغام، پردازش، سازمانده ،یساز رهیذخ ،یشامل جمع آور EMISدهد. کارکرد  یانجام م

 ییها تاسیس میمنابع و تنظ صیتخص ،یآموزش تیریمد یازهاین یخاص، برا فیوظا نیامعتبر و بموقع است.  وهیبه ش یآموزش

ات و مدرسه و ارتباط زاتیتجه صیتخص ،یابینظارت و ارز است،یس لیو تحل هیو تجز قیتحق ،یو بودجه بند یزیبرنامه ر رینظ

 ،یاتیعمل کپارچهیو  یرسم یندهایمجموعه از فرا کی EMIS نیشوند. همچن یبه کار گرفته م ،یو جهان یداخل یها یهمکار

مانند امکانات، معلمان، دانش آموزان،  التیاست که داده ها و اطالعات مربوط به مدارس و تحص یهمکار یها، و توافق ها هیرو

 بتدر هر سطح سلسله مرا یآموزش ماتیتصم لیو تحل هیتجز یرا به طور منظم، برا یابیارز یها یو خروج یریادگی یتهایفعال

از استفاده از  یاست که به طور دائم یفرهنگ سازمان کی EMIS ت،یکند. در نها یم عیو توز ل،یادغام، تحل م،یتسه ،یآموزش

 ازمندین) شکوفا شوند یاطالعات یها ستمیدهد س یاست که اجازه م یطیمح جادیا یکند و در پ یم تیداده ها و اطالعات حما

 rsteinHe Haiyan 2003) کند یو حفظ م جادیرا ا یمحصوالت اطالعات یبرا قاضاکه ت ی. در حال(است یتعهدات سازمان

and.) 

 

 EMIS تيموفق یاصل اريمع سه

 به سه عامل دارد: یبستگ EMIS تیموفق

  نانیداده ها و اطالعات به موقع و قابل اطم هیته

 سازمان  یبخش ها انیاطالعات در م یداده ها و به اشتراک گذار ادغام

  یآموزش استیس یها یریگ میتصم یموثر از داده ها و اطالعات برا استفاده

استفاده از داده ها و  یبرا یقو یتقاضا جادیو ا EMISموثر  تیو ظرف ستمیس کیو ساخت  یفعال ساز یبرا یطور کل به

 استیس لیو تحل هیتجز ،یابینظارت، ارز ،یزیبرنامه ر ،یبودجه بند یها تیظرف ژهیبو دیبا یسازمان تی، ظرف EMISاطالعات 
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به موقع و  ریموارد ز ایشود که آ نییتع دیبا ر،یخ ایموثر است  EMIS ایآ نکهیا یابیارز یشود. برا تیها تقو استیس میها و تنظ

 شود: یبه صورت معتبر انجام م

 

  یو پردازش اطالعات و آمار آموزش يجمع آور ف،یتعر

 مختلف در داخل و خارج وزارت آموزش و پرورش یمختلف، و سطوح آموزش یداده ها از منابع مختلف، سالها ادغام

 کند. یم یابیکند و به سرعت آنها را در زمان درخواست باز یم تیریو مد رهیداده ها را ذخ یها گاهیپا کیتماتیطور س به

 تیریاز  مد یآمار یدهد و داده ها و درخواست ها یارائه م یآموزش ستمیس یکنون طیساالنه در مورد شرا یگزارش آمار کی

 .ابدی یرا م یکارکنان اطالعات آموزش ریسا زیارشد وزارت آموزش و پرورش و ن

 یبرا یتیریکارکنان مد ریو سا زان،یگران، برنامه ر لیتحل ،یآموزش استیپژوهشگران س یسواالت و درخواست ها یپاسخگو

 ثبت نام، مطالعات یزیطرح ر ،یزیو برنامه ر یبودجه بند ،یآمار لیو تحل هیمانند توسعه شاخص ها، تجز ییاتهیاز فعال تیحما

 )همان(. است ،یابی، و نظارت و ارزیکم یها ستمیس لیتحل ،یآموزش یاثربخش

 نیا هستند اگر چه یاطالعات ستمیس تیریو آشنا به مد یستمیبا تفکر س یرانیآموزش و پرورش به دنبال جذب مد امروزه

 MIS یآموزش ریمد کیتخصص است.  نیهم سازدیم انیعدم تحقق اهداف را ب یاما آنچه دغدغه اصل ستیدرخواست ملموس ن

 کند که شامل چشم انداز، رسالت، اهداف و جادیا یکیو استراتژ یستمیس فکررا با ت یآموزش یبرنامه کاربرد کیقادر باشد  دیبا

 داده کاربرد دارد. گاهیپا جادیا یمدل اثر بخش برا کیارائه  تیو در نها یکاربرد یاستراتژ

 

 يريگ جهينت

 ترشیموضوع ب تیاهم یاما در نظام آموزش رندیگ یدر سازمانها مورد استفاده قرار م یتا حدود یاطالعات یها ستمیس اگرچه

 اریبس حوزه نیها درا یزیها و برنامه ر یریگ میاز افراد سرو کار دارد که نوع تصم یعیوس فیبا ط ینظام آموزش نکهیاست بعلت ا

 ماتیوع تصمن نیا یکارا برا یبانیتواند پشت یبنا به نوع کاربرد آن م یاطالعات یستمهایس ازمندین جهیباشد در نت یم تیبا اهم

مطلوب  تمسیس یو طراح لیتحل یروشها دیبا یآموزش ریمد کی. دینما یرا پررنگ تر م یاطالعات یستمهایبر س دیباشند که تاک

توسعه  یزیاعمال کند که شامل برنامهر یپروسه آموزش کی یبرا ستمیس یطراح کی جادیرا انتخاب نموده و آنها را در جهت ا

 نیها است. از آخر انیدادهها و جر یو مدلساز یریادگیو  یاددهی یستمهایس یهایازمندین هیته ،یو درس یآموزش ستمیس

 ببرد. هرهب یو پرورش یآموزش یستمهایتوسعه س انیدر جر ینرمافزار بهعنوان ابزار کاربرد دیتول یمحصوالت و ابزارها

 

 شنهاداتيپ

 یورود نظام ها نیب شتریانطباق هر چه ب یکنند، برا یم جادیها در سازمانها ا ستمیگونه س نیکه ا ییایتوجه به مزا با

 ینظام ها یمعمار ینظام ها، الزم است طراح نیو اثربخش از ا نهیاستفاده به یدر راستا یو ساختار سازمان تیریمد یاطالعات

. ردیمورد توجه قرار گ یطرح تحول و توسعه سازمان کیبه طور همزمان در قالب  ینمجدد ساختار سازما یو طراح یاطالعات

ه و مدرس تیریو بهبود نظام مد یآموزش تیریاطالعات و ارتباطات در مد یناوراستفاده از ف شیافزا طیفراهم کردن شرا نیهمچن

 یمختلف سازمان ها یرده ها رانیمد یبرا تیریداطالعات م یها ستمیس یکاربرد یدوره ها یاداره امور مدرسه، بعالوه برگزار

 گردد. یم شنهادیپ یآموزش
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