
  91 فروردين و ارديبهشت/  اول ي شماره/  منه ي دوره/ اطالعات سالمت  تيريمد  90

  *تطبيقي ي مطالعهيك : سيستم اطالعات مديريت دانشگاه در »تحقيق و توسعه«نقش واحد 
  

  5سميه نوري حكمت ،4زاده عيلاحميد اسم ،3مهدي جعفري، 2رضا دهنويه ،1پور حسين ابراهيمي
 

  چكيده
خدمات،  ي هاي علوم پزشكي كشور با توجه به وجود نظام ادغام آموزش و ارايه ترين مشكالت مديران در دانشگاه يكي از مهم :مقدمه

رو، اتخاذ تدابيري در  از اين. گيري است درگيري اين مديران در كارهاي مختلف و محدوديت دسترسي به اطالعات كافي جهت تصميم
پژوهش حاضر با هدف تعيين نقش واحدهاي تحقيق و . رسد ي، حياتي به نظر ميگير جهت فراهم شدن اطالعات الزم براي تصميم

هاي علوم پزشكي  جهت استفاده از اين تجارب در دانشگاه ،هاي منتخب تعدادي از كشورها توسعه در سيستم اطالعات مديريت دانشگاه
  .كشور انجام شده است

مباني نظري، سوابق موجود  ي هضمن مطالعدر ابتدا . انجام گرفت 1389 اين مطالعه به صورت تطبيقي و مقطعي در سال :بررسيروش 
ها با استفاده از  داده. خارجي مورد بررسي قرار گرفت دانشگاه 8وضعيت نظام تحقيق و توسعه در  مطالعه گرديد و سپس و ادبيات مرتبط

متغيرهاي اصلي تحقيق شامل رسالت . آوري گرديد جمع گفت هاي تكميلي با دفاتر پيش پايگاه اطالع رساني و انجام مصاحبه ي مشاهده
  .گيري از جداول تطبيقي مقايسه و تحليل شد ها با بهره در نهايت داده. واحد، اهداف واحد و فرايندهاي كليدي واحد بود

انجام مطالعات الزم،  هاي مناسب با ترين نقش واحد تحقيق و توسعه عبارت از ارايه و تحليل اطالعات دقيق در زمان مهم :ها يافته
تصويري مناسب از دانشگاه با  ي ها و ارتقاي دانشگاه، ارايه گذاري و بهبود كيفيت فعاليت گيري و سياست پشتيباني از فرايند تصميم

  .ها بود آمار و اطالعات مربوط به آن و تسهيل همكاري با واحدهاي همتا در ساير دانشگاه ي ارايه
ي علوم ها شود دانشگاه پيشنهاد مي قش كليدي واحد تحقيق و توسعه در سيستم اطالعات مديريت دانشگاه،با توجه به ن :گيري نتيجه

در صورت عدم وجود واحد تحقيق و توسعه و يا عدم ايفاي نقش جدي اين واحد در سيستم اطالعات مديريت دانشگاه،  پزشكي كشور
  .اقدامات اصالحي را در اين خصوص انجام دهند

  .ها؛ ايران دانشگاه ؛تحقيق و توسعه :كليدي هاي  واژه
  پژوهشي :نوع مقاله

  15/11/90: پذيرش مقاله    17/10/90: اصالح نهايي    12/6/89: دريافت مقاله
سيستم  در »تحقيق و توسعه«نقش واحد . ، نوري حكمت سميهزاده حميد عيلاپور حسين، دهنويه رضا، جعفري مهدي، اسم ابراهيمي :ارجاع

  .90-100 ):1( 9؛ 1391اطالعات سالمت  تيريمد .تطبيقي ي مطالعهيك : مديريت دانشگاهاطالعات 
  

  مقدمه
بايست محيط را  مديران براي تحقق اهداف سازماني خود مي

تحليل، متغيرهاي آن را شناسايي و تدابير مناسب را در 
اين امر مستلزم برخورداري از . ها اتخاذ نمايند آن برخورد با

به عبارت ). 1(روز درون و برون سازماني است   اطالعات به
ديگر، نياز مهم مديران دستيابي به اطالعاتي است كه آگاهي 

ها را در مورد مسايل و مشكالت، راهكارهاي  و شناخت آن
م سيست). 2(ها و تهديدها افزايش دهد  گوناگون، فرصت

  .اين مقاله حاصل تحقيق مستقل بدون حمايت مالي مي باشد*
اســتاديار، مــديريت خــدمات بهداشــتي درمــاني، مركــز تحقيقــات علــوم  . 1

  .بهداشتي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران
مديريت خدمات بهداشتي درمـاني، مركـز تحقيقـات مـديريت     استاديار، . 2

. خـدمات سـالمت، دانشـگاه علـوم پزشـكي كرمـان، كرمـان، ايـران         ي ارايه
 ) ولؤمس ي نويسنده(

Email: rdehnavi@gmail.com  
اسـتاديار، مـديريت خـدمات بهداشـتي درمـاني، دانشـگاه علـوم پزشــكي        . 3

  .تهران، تهران، ايران
هاي  سياست ي آوري پزشكي، مركز تحقيق و توسعه كارشناس ارشد، فن. 4

  .تهران ، ايران دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشگاهي،
سـازي   استاديار، مديريت خدمات بهداشتي درماني، مركز تحقيقات مـدل . 5

  .سالمت، دانشگاه علوم پزشكي كرمان، كرمان، ايران
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آوري و  مندي از ابزارهاي نوين جمع اطالعات مديريت با بهره
تواند مديران را در جهت تحقق چنين  ها مي پردازش داده

سيستم اطالعات مديريت از عناصري . هدفي ياري نمايد
تشكيل يافته است كه در ارتباط با يكديگر هدفي را دنبال 

مديران است اطالعات مورد نياز  ي نمايند و آن هدف، تهيه مي
با توجه به اهميت موضوع، سؤال اساسي اين است كه ). 1(

چه ساختاري در جهت هدايت سيستم اطالعات مديريت در 
ترين واحدهايي كه  يكي از مهم. سازمان بايد شكل بگيرد

تواند در اين رابطه نقش مهمي را ايفا نمايد و اطالعات  مي
ها قرار  تيار آندقيقي را در جهت پشتيباني از مديران در اخ

  .دهد، واحد تحقيق و توسعه است
هاي تحقيق و توسعه به عنوان محرك و  امروزه فعاليت

). 3( كشورها شناخته شده است ي كليه ي توسعهعامل اصلي 
 اند برداشته توسعهمسير  در را اساسي هاي قدم كه كشورهايي

 پيشي و ديگران با گام هم حركت توانايي كه باورند اين بر
 كه است نوآوري هاي مهارت گرو در ها آن از گرفتن
 و تحقيق هاي فعاليت ها، نوآوري اين منبع ترين بزرگ
 با توسعه و تحقيق واحدهاي ).4( باشد مي اي توسعه
 جديد، هاي شيوه گذاري پايه خدمات، و محصوالت سازي بهينه
 در شگرف تحولي ايجاد باعث...  و سالم رقابت ايجاد

  ). 5( اند شده ها سازمان
توسعه در  و تحقيق ،گرفته طبق مطالعات صورت بر

ما با مشكالت  حال توسعه از جمله كشور كشورهاي در
خصوص در به اين مشكالت . رو است هاي روب عديده
باشند،  هاي زيادي مي هايي كه داراي زير مجموعه سازمان

مطالعات انجام شده نشان ). 6( خورد بيشتر به چشم مي
هاي تحقيق و  كه درصد صرف منابع جهت فعاليت دهد مي

توسعه در كشور ما در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته بسيار 
برخي موانع و مشكالتي كه اغلب باعث  ).7(باشد  كمتر مي

ها داراي بازده  هاي تحقيقاتي در اين سازمان شود طرح مي
هاي مشابه در  تعريف و اجراي پروژهشامل  ،كافي نباشد

هاي  مطابقت نداشتن طرح، مختلف ي دهاي تابعهواح
مرتبط ، سازمان ي هاي توسعه تحقيقاتي با اهداف و استراتژي

تهديد  هاي تحقيقاتي با مشكالت و مسايل نبودن پروژه

نسبت باال به به احتمال عدم موفقيت ، كل سازمان ي كننده
ريزي، ايجاد، ارزيابي، اجرا  علت مشخص نبودن فرايند برنامه

توسعه و انتقال و در نهايت  هاي تحقيقاتي كنترل پروژه و
   تكنولوژي نامناسب توسط هر يك از واحدهاي تابعه

  ).6(باشد  مي
هاي مختلف پژوهشي در  هاي گذشته، فعاليت در طي سال

كشور به ويژه در نظام بهداشت و درمان انجام شده است، اين 
ها در شرايط نبود يك سيستم واحد و منسجم  فعاليت

به صورت پراكنده، ناهماهنگ، بدون  اغلبتحقيقات كاربردي 
ابعاد گوناگون آن  ي توجه به نيازهاي خود سيستم و توسعه

يكي ). 8(انجام شده و با مشكالت بسياري همراه بوده است 
هاي نامناسب مديران و عدم  گيري از عواقب اين امر، تصميم

خدمات سالمت بوده  ي نگي بين نيازهاي واقعي و ارايههماه
  ).9(است 

هاي مهم نظام  هاي علوم پزشكي از جمله سازمان دانشگاه
به ها  بهداشت و درمان كشور هستند كه مشكالت فوق در آن

يكي از عوامل مهمي كه . خورد به چشم ميشدت 
گذاري در امر تحقيق و توسعه در اين نهادها را با  سرمايه

ي مناسب براي ايجاد ساختارمشكل مواجه كرده است، فقدان 
عدم  چنينهاي تحقيقاتي در ستاد دانشگاه و هم و تعريف طرح

ها و نقش آن در  توانايي ستاد در تدوين اهداف و استراتژي
نقش حياتي . ها و عملكرد واحدهاي تابعه است تصويب برنامه
اقدامات  ها در سالمت جامعه، ضرورت انجام اين دانشگاه

به طور كلي . كند اصالحي الزم در اين زمينه را دو چندان مي
ها وجود داشته  بايد سيستمي در ستاد مركزي اين دانشگاه

هاي  يند ايجاد و تعريف پروژهاباشد تا عالوه بر آنكه فر
هاي تحقيقاتي  تحقيقاتي ستاد مشخص باشد، بتوان فعاليت
نهايت، كه در واحدهاي تابعه را به نحوي هدايت كرد 

اطالعات جامعي از وضعيت موجود و اقدامات اصالحي به 
  .دست آيد و در اختيار مديران قرار گيرد

عدم وجود و يا نوپا بودن ساختار مناسب براي با توجه به 
 بررسيهاي علوم پزشكي كشور،  تحقيق و توسعه در دانشگاه

 كشورهاي خصوصه ب كشورها، ساير تجربيات و سوابق دقيق
 هاي روش تحليل و مرتبط هاي زمينه در پيشرفته كامله طور ب
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 و مقتضيات به توجه و ها آن سوي از شده گرفته كاره ب مختلف
تواند به ايجاد و ارتقاي عملكرد اين  مي داخلي موجود شرايط

ي مستندات موجود در كشور  مطالعه ).10(واحد كمك نمايد 
نقش واحدهاي تحقيق و توسعه  ي دهد كه در زمينه نشان مي
اي انجام  ها، مطالعه اطالعات به مديران دانشگاه ي در ارايه

البته در خصوص نقش اين واحد در سيستم . نشده است
مهم انجام شده  ي ها دو مطالعه سالمت و نيز در بيمارستان

تطبيقي  ي مطالعه«دانش دهكردي در تحقيقي با عنوان . است
هاي سالمت چند كشور  ه در سيستممديريت تحقيق و توسع

پيشنهاد الگويي براي » الگو براي ايران ي يافته و ارايه توسعه 
نظام تحقيق و توسعه در سيستم سالمت ايران نموده است 

 ي مطالعه«خود با عنوان  ي همچنين پرويز راد در مطالعه). 11(
بيمارستان در چند كشور  ي تطبيقي واحد تحقيق و توسعه

هاي  ، وضعيت فعاليت»الگو براي ايران ي ارايهمنتخب و 
هاي ايران در مقايسه با  تحقيقات و توسعه را در بيمارستان

با توجه ). 8(كشورهاي پيشرفته، نامطلوب توصيف كرده است 
در اين مطالعه سعي شد تا با تعيين نقش به نياز مطرح شده، 

واحدهاي تحقيق و توسعه در سيستم اطالعات مديريت 
جهت استفاده از اين تجارب در  ،هاي منتخب گاهدانش

تر اين واحدها  و عملكرد مناسب هاي علوم پزشكي كشور دانشگاه
  .راهكارهايي ارايه گرددهاي علوم پزشكي كشور  در دانشگاه

  
  روش بررسي

در  1389در سال اين مطالعه به صورت تطبيقي و مقطعي 
مباني نظري، سوابق  ي هضمن مطالعدر ابتدا . ايران انجام شد

 واحدوضعيت  مطالعه گرديد و سپس موجود و ادبيات مرتبط
از لحاظ كاركردهاي خارجي  دانشگاه 8تحقيق و توسعه در 

پژوهش در اين  ي هجامع .مورد بررسي قرار گرفتاصلي 
دنيا هاي  دانشگاه ي تحقيق شامل واحدهاي تحقيق و توسعه

عواملي تصادفي و با توجه به  به صورت غيردانشگاه  8بود كه 
ها و ميزان همكاري در تكميل  در دسترس بودن دادهنظير 

هاي مختلف و نيز تشابه فرهنگ  و تعلق به قاره اطالعات
كشور امارات متحده ) يك مورد(اسالمي و نزديكي جغرافيايي 

  :انتخاب شدندزير به شرح با كشور ايران 

كاروليناي جنوبي  كلمسون هاي آمريكا دانشگاه ي هاز قار
در آمريكا، دانشگاه مركزي فلوريدا در آمريكا، دانشگاه تگزاس 

اروپا كالج  ي هاز قار، در كانادا كوئينزدر آمريكا و دانشگاه 
اقيانوسيه دانشگاه  ي هاز قار، در انگليس نورتمپتون دانشگاهي

آسيا دانشگاه امارات و دانشگاه  ي هاز قارو در استراليا  ديكين
  .يا در ژاپنناگو

رساني اينترنتي   پايگاه اطالع اول با مراجعه به ي در مرحله
برخي از اطالعات مربوط به رسالت، اهداف و  ،اين مراكز

تكميلي  ي در مرحله. آوري گرديد فرايندهاي اصلي مركز جمع
براي تكميل اطالعات مربوط به اين سه قسمت، كه اطالعات 

فرم درخواست ارسال آن در سايت مراكز وجود نداشت، با 
آوري آن، اطالعات الزم  اطالعات براي اين مراكز و جمع

آوري اطالعات شامل چند سؤال  فرم جمع .گردآوري گرديد
ود و از كلي جهت بيان رسالت، اهداف و فرايندهاي كليدي ب
به طور . اين واحدها خواسته شد كه اين موارد را ذكر نمايند

لين اين وبه صورت تلفني با مسؤ ،در تمام موارد يتقريب
توضيحات الزم ارايه  فرم،واحدها تماس گرفته شد و در مورد 

سپس اين فرم به آدرس ايميل مسؤولين مراكز ارسال . گرديد
. مي اين مراكز فاكس شدو براي اطمينان از وصول آن، به تما

بعد از زمان يك هفته، با مراكزي كه فرم را ارسال نكرده 
ها از تمامي مراكز  بودند، تماس گرفته شد و در نهايت فرم

ها  ي ارسال و پيگيري و دريافت فرم مرحله. دريافت گرديد
 ي اول و نويسنده ي نويسنده(توسط دو نفر از پژوهشگران 

هاي اين پژوهش  يه و تحليل دادهتجز. انجام گرفت) مسؤول
اي  جداول مقايسه ي ههاي مناسب و تهي مقايسه با استفاده از

اي به منظور  جداول مقايسه. انجام گرفتو استنتاج 
رسالت، اهداف و فرايندهاي كليدي اين واحدها  ي مقايسه

  .تهيه گرديد
  
  ها يافته

 ها در قالب توضيحاتي كلي در مورد در اين قسمت، يافته
فعاليت واحدهاي تحقيق و توسعه و يا واحدهاي معادل آن با 

هاي مورد بررسي ارايه شد و سپس  اسامي مشابه در دانشگاه
  .ها با آوردن جداول مرتبط تكميل گرديد اين يافته
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 دفتر -كاروليناي جنوبي امريكا كلمسوندانشگاه 
 Office of institutional(ي تحقيقات سازمان

research:(  
را فراهم اطالعات جامع دانشگاه  فتر دسترسي بهداين 
هاي  و تحليل داده آوري ، جمعدفترهدف اصلي اين . نمود مي

هاي عملياتي در دانشگاه كلمسون و  مربوط به فعاليت
جهت تشخيص  دفتراين . بودبانك اطالعاتي اين نگهداري 

هاي  ها به ارزيابي منظم برنامه نقاط قوت و ضعف بخش
ها، فرايندهاي  خدمات پشتيباني آموزش دانشكدهآموزشي، 

 دفتراين . درك مديريتي و منابع فيزيكي و مالي كمك مي
كه ممكن است براي پشتيباني از را اطالعاتي از نگهداري 

گيري استراتژيك به  ريزي، تنظيم استراتژي و تصميم برنامه
هاي ديگر اين واحد  ليتواز مسؤ. بر عهده داشت آيد، كار
اي از  هاي مقايسه آوري و تحليل داده وان به جمعت مي

  .)12( مؤسسات همتا اشاره نمود
آوري اطالعات  ارزيابي در جمع دفتربا همكاري  واحداين 

هاي  گيري خروجي ، اندازهها و مستند كردن نتايج گزارش
 هاي ارزيابي خارجي، به هاي مربوط به گروه ها، بازنگري برنامه

نظرات  دفتراين . درك ه كمك ميساير واحدهاي دانشگا
ريزي  اطالعات مورد نياز جهت برنامهدر مورد اصالحي خود را 

وظايف اين  ديگراز جمله . شتدا در سطح ايالت، ابراز مي
، مستند كردن پايگاه اطالع رسانيروز نگهداشتن   هب ،واحد

هاي مرتبط با مقررات دانشگاه، بررسي و تصويب  نوآوري
  .بودهاي خارجي  دريافت گرانت و ها زالوپروپ

  
 تحقيقات سازماني دفتر -دانشگاه مركزي فلوريدا

)Office of institutional research:(  
مبتني بر و به موقع اطالعات با كيفيت  ي هبا اراي دفتراين 

گيري و ارزيابي در  ريزي، تصميم فرايندهاي برنامه ، ازمطالعات
ها را در جهت تبديل  داده دفتراين  .درك دانشگاه پشتيباني مي

گيري در سطح دانشگاه مناسب  به اطالعاتي كه براي تصميم
هاي جايگزين  حل د و اطالعات و راهونم باشد، تحليل مي

  . )13( داد گيري ارايه مي براي پشتيباني از فرايند تصميم

اطالعاتي اكثر مديران به نيازهاي اين دفتر  ،به طور كلي
را براي واحدهاي خارج از  هايي گزارش و داد ميدانشگاه پاسخ 

دانشگاه مانند هيأت آموزش ايالت فلوريدا و واحدهاي داخل 
هاي آموزشي و  ها، گروه دانشگاه مانند هيأت امنا، دانشكده

تهيه يا  يتولؤهمچنين مس. درك ديگر واحدها ارايه مي
واحدهاي دانشگاه و  ي هاز كلي  گزارش ي هسرپرستي تهي

  . را بر عهده داشتها  اي به آن خدمات مشاوره ي ارايه
  

و مديريت  تحليلدفتر  - مريكاآدانشگاه تگزاس 
 Office of information management(اطالعات 

and analysis:( 
موقع، صحيح و مناسب ه آوري ب اين دفتر با استفاده از جمع

 ارايه تصوير دقيق آماري از خصوصيات دانشگاه ،اطالعات
گيري،  فعاليت اين واحد منجر به ارتقاي تصميم .درك مي

. )14( شد گذاري در سطح دانشگاه مي ريزي و سياست برنامه
ها، اطالعات و  داده ي هيارا ي اين دفتر همچنين وظيفه

گزارش به داخل و خارج از  ي خدمات تحليلي از جمله ارايه
اين اطالعات از طريق انجام . شتبر عهده دا دانشگاه را

همچنين تدوين . شد تأمين ميمطالعات الزم در داخل دانشگاه 
   .بودهاي اين واحد  وليتؤدانشگاه نيز از مس ي كتاب آمار ساليانه

 
ريزي و  دفتر برنامه -كاناداكوئينز دانشگاه 
 Office of institutional( ازمانيس هاي پژوهش

research and planning:(  
 هاي مرتبط داده ي آوري، تحليل و ارايه جمعين دفتر از طريق ا

حمايت از برنامه و  ،كاركنان هايپيشنهاد و نيز مديريت نظام
ها  اين داده. )15(اشت تصميمات استراتژيك دانشگاه را بر عهده د

 دفتراين  .ديگرد هاي مرتبط گردآوري مي از طريق انجام پژوهش
  .شتهمتاي خود در كانادا ارتباط مستمر دا دفاترهمچنين با ساير 

  
ريزي  اطالعات و برنامهواحد  -نورتمپتوندانشگاه 

)Information and planning unit:( 
ييد تمام اطالعات آماري أدهي و ت اين واحد توليد، گزارش
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مربوط به دانشگاه، فراهم كردن اطالعات مربوط به 
عملكرد با هدف حمايت از ريزي استراتژيك و مديريت  برنامه

آن را بر عهده  ي هاي زير مجموعه مديريت ارشد و كميته
ريزي استراتژيك،  نظير برنامه خدماتي ،اين واحد. )16(شت دا

 ي مرتبط با عملكرد دانشگاه، تهيه يها داده ي تهيه
هاي عملكرد، توسعه و نگهداشت سيستم مديريت  شاخص

يتي، مشاوره و آموزش و هاي مدير گزارش ي دانشجويان، تهيه
  .نمود نيز ارايه ميبازنگري كيفي اهداف را 

  
 ريزي برنامه واحد -استراليا ديكيندانشگاه 

)Planning unit:(  
اطالعات درست و به موقع جهت  ي هوليت ارايؤاين واحد مس

هدف . )17(شت ريزي و مديريت دانشگاه را بر عهده دا برنامه
جهت ارايه دانشگاه  ابط بتاطالعات و آمار مر ي تهيهاين واحد 

وظايف . بودخارج از دانشگاه همچنين  واحدهاي داخل و به
اطالعات به مديران اجرايي  ي هاصلي اين واحد عبارت از اراي
ريزي تعداد دانشجويان، انجام  و علمي دانشگاه، برنامه

هاي مديران  گيري پشتيباني از تصميم مناسب جهتتحقيقات 
نشگاه، انجام هماهنگي بين واحدهاي آموزشي، علمي و دا

طراحي انجام  ي هتوصيه و كمك در زمين ي پژوهشي، ارايه
پژوهش و تحليل آن، نگهداري بانك اطالعاتي سيستم 

اطالعات آماري دانشگاه در قالب كتاب آمار  ي اجرايي، ارايه
براي  ها سازي مقاالت و گزارش دانشگاه، تدوين و خالصه

رساني بانك  روز  لين دانشگاه و دولت، تدوين و بهومسؤ
هاي  دوره ي هاي تحصيلي، تعيين هزينه اطالعاتي دوره

سازي  ريزي فرايند گردآوري اطالعات و آماده موزشي، برنامهآ
  .بودند هاي تحقيقاتي واحد پروژه مذاكرات مرتبط با

 
 اثربخشيريزي و  واحد برنامه -دانشگاه امارات

 & Institutional effectiveness( سازماني

planning unit:(  
گردآوري ، هاي مربوط به عملكرد گردآوري دادهوظايف 

هاي گردآوري  تحليل و تفسير داده، هاي مربوط به محيط داده

ها براي كمك  به اطالعاتي كه بتوان از آن ها آنتبديل و  شده
دانشگاهي هاي  گيري اري و تصميمذگ ريزي، سياست به برنامه

اين  ).18(اين واحد بود  ي ، بر عهدهو مديريتي استفاده نمود
مأموريت  هاي مرتبط با هدايت پژوهشواحد همچنين 

)Mission (ترين  مهم ،واحداين  .دانشگاه را بر عهده داشت
  .بودمنبع اطالعاتي دانشگاه امارات 

  
 دفتر تحقيق و توسعه -ژاپن يدانشگاه ناگويا

)Research and development office:(  
اطالعات الزم، مديريت دانشگاه را در  ي اين دفتر با ارايه

همچنين اين ). 19(كرد  اتخاذ تصميمات درست پشتيباني مي
ها در دانشگاه  واحد به عنوان سيستم كاراي گردآوري داده

هاي  شاخص ي هاي توسعه و فعاليت شد محسوب مي
 ي دانشگاه، توسعههاي  عملكردي بر اساس برنامه

هاي  عملكرد دانشگاه با دانشگاه ي هاي مالي، مقايسه شاخص
سازي جريان  دادهاي دانشگاه، شفاف المللي، چاپ برون بين

ها را بر عهده  انواع گزارش ي ريزي در دانشگاه و تهيه برنامه
اي وضعيت  صورت مقايسهه ب 2و  1جداول . داشت
لت، اهداف و فرايندهاي رسارا بر اساس  منتخبي ها هدانشگا

  .دنده نشان مي كليدي واحد
مطالعه شده، ارتباطات  ي ي مراكز تحقيق و توسعه عمده

هاي كشور  دانشگاه ي منسجمي با ساير مراكز تحقيق و توسعه
هاي تحقيق و توسعه  خود داشتند و در اين راستا انجمن

)Association for institutional research ( را
بودند و طي جلسات منظم به تبادل تجربه با تشكيل داده 
  .پرداختند يكديگر مي

 
  بحث

 ي هاي اين مطالعه نشان داد كه عمده به طور خالصه، يافته
 هاي منتخب، هاي مراكز تحقيق و توسعه در دانشگاه فعاليت

در اين  .بودگذاري  گيري و سياست پشتيباني از فرايند تصميم
پژوهش،  ي راستا، اين واحدها اغلب به سه فعاليت عمده

  . آموزش و مشاوره مشغول بودند
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  ي مورد مطالعهها دانشگاه ي همقايسة رسالت واحد تحقيق و توسع: 1جدول 

  هدف رسالت نام دانشگاه

 كلمسون

و تحليل  آوري جمع، فعاليت به عنوان منبع جامع اطالعات دانشگاه
تعيين نقاط قوت و ، هاي اجرايي دانشگاه فعاليت تبط باهاي مر داده

عنوان منبع اطالعاتي جهت پشتيباني از ه فعاليت ب، دانشگاه ضعف
 .گيري گذاري و تصميم ريزي استراتژيك، سياست برنامه

بهترين خدمات به  ي ريزي استراتژيك جهت اطمينان از ارايه برنامه
، سازمان ي هبهبود دسترسي به اطالعات كنوني و آيند، مشتريان دانشگاه

  ها هاي اطالعاتي گزارش تنظيم داده، تخصصيافزايش ارتباط با نهادهاي 

فلوريداي 
 مركزي

 ي هزيابي در دانشگاه با ارايرگيري و ا ريزي، تصميم پشتيباني از برنامه
اطالعات براي پشتيباني از فرايند  ي هاراي، به موقع اطالعات با كيفيت

 گيري تصميم

، گيري كمك به سازمان و نگهداري اطالعات دانشگاه براي تصميم
ريزي و  مناسب براي برنامه تها به اطالعا آن تبديل وها  تحليل داده
 دانشگاه ي هارزيابي و توسع تسهيل فرايند خود، گيري تصميم

 تگزاس

گيري و  صميمت الزم جهت حمايت از اطالعات فراهم آوردن
بهبود كيفيت امور آموزشي، تحقيقاتي و ، ريزي در دانشگاه برنامه

 تصوير دقيق آماري از دانشگاه ي هاراي، خدماتي

، ها، اطالعات و خدمات تحليلي در باالترين سطح ممكن داده ي هيارا
، محصوالت ي ها و توسعه نوآور بودن در حل مشكالت، تحليل داده

، گذاري ريزي و سياست گيري، برنامه كمك به ارتقاي تصميم
  بيني نيازها پيش

 كوئينز

هاي  آوري داده استراتژيك دانشگاه از طريق جمع ي حمايت از برنامه
حمايت از مديريت و ، دار ها به اطالعات معني مرتبط و تبديل اين داده

ها به شكل  و تحليل آن الزم هاي با گردآوري دادهها  گيري تصميم
 پيشنهاد ي و ارايه ل دانشگاهيمسا حليلت، اهپيشنهاد ي ارايهاطالعات و 

دهي، انجام بررسي، پشتيباني  عملكرد و گزارشهاي  شاخص ي توسعه
پشتيباني اطالعات و ، هاي دانشگاهي آماري از بازنگري برنامه

گويي به  ريزي استراتژيك، پاسخ ريزي مديريت، پشتيباني از برنامه برنامه
  اه تبادل اطالعات با ساير دانشگاه، نيازهاي اطالعاتي

 نورتمپتهون

، مام اطالعات آماري مربوط به دانشگاهييد تأدهي و ت توليد، گزارش
ريزي استراتژيك و مديريت  فراهم كردن اطالعات مربوط به برنامه

عملكرد دانشگاه با هدف حمايت از مديريت ارشد و شوراي اداري و 
 ها آن ي هاي زير مجموعه كميته

ها از واحدهاي مختلف  گردآوري داده، ريزي استراتژيك انجام برنامه
توسعه و نگهداشت سيستم ، هاي عملكرد شاخصي   تهيه، دانشگاه

خدمات  ي هاراي، هاي مديريتي گزارش ي تهيه، مديريت دانشجويان
  بازنگري كيفي اهداف دانشگاه، مشاوره و آموزش

 ديكين
ريزي و  برنامه اياطالعات درست و به موقع به دانشگاه بر ي هاراي

 مديريت دانشگاه

 ي ، ارايهاطالعات و آمار و انجام پژوهش مربوط به دانشگاه ي هاراي
  خارج از دانشگاه به واحدهاي داخل و گزارش

 ناگويا
اطالعات مربوط به نقاط ضعف و  ي پشتيباني مديريت از طريق ارايه

 قوت دانشگاه

ايجاد ، هاي دانشگاه اساس برنامه هاي عملكردي بر شاخص ي توسعه
 ي هيارا، هاي مالي شاخص ي توسعه، ها دادهسيستم كاراي گردآوري 

عملكرد دانشگاه با  ي مقايسه، گيري اطالعات مفيد براي تصميم
  المللي هاي بين دانشگاه

 امارات
اطالعات براي پيشتيباني از مديريت دانشگاه در  ي هاراي

  اه گيري تصميم

تحليل ، محيط دانشگاهو نيز  هاي مربوط به عملكرد گردآوري داده
هاي تحليل شده به  تفسير و تبديل داده، هاي گردآوري شده هداد

اري و ذگ ريزي، سياست كمك به برنامهجهت اطالعاتي 
 هاي هدايت پژوهش به حوزه، هاي دانشگاهي و مديريتي گيري تصميم

  با مأموريت مؤسسه مرتبط
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  ي مورد مطالعهها دانشگاه ي هفرايندهاي واحد تحقيق و توسع ي همقايس: 2 جدول

 فرايندهاي اصلي نام دانشگاه

 كلمسون

نگهداشتن بانك اطالعاتي  روزه ب، هاي مربوط به فعاليت واحدهاتحليل داده،فعاليت واحدهاي دانشگاهاط بتبهاي مرآوري داده جمع
گزارش به مقامات  ي ارايه، هاي آموزشي و فرايندهاي مديريتي و منابع مالي ارزيابي منظم برنامه، آوري شده هاي جمع مربوط به داده

، مقررات دانشگاه مرتبط باهاي  مستند كردن نوآوري، روز نگهداشتن وب سايت واحده ب، ها انتشار يافتهي، دانشگاهي و خارج دانشگاه
 .هاي خارجي دريافت گرانت، ها زالوبررسي و تصويب پروپ

 فلوريداي مركزي
بانك ، گزارش نويسي، آماري ي خدمات مشاوره ي ارايه، گيري ريزي و تصميم مهپشتيباني مديريت ارشد دانشگاه در فريندهاي برنا

 .هاي مورد نياز انجام پژوهش، اطالعاتي

 تگزاس

اي براي  دوره هاي گزارش ي هتهي، اي و مطالعات درخواست شده به صورت موردي براي مديران دانشگاه دوره هاي گزارش ي هتهي
 ي هتدوين كتاب آمار ساليان، هاي رسيده به واحد موردي بر اساس درخواست هاي گزارش ي هتهي، الن ايالتي و دولت فدرالومسؤ

 .راهكار براي بهبود وضع موجود ي هانجام مطالعات خاص در دانشگاه با هدف بررسي و اراي، دانشگاه

 كوئينز

گيري  اندازه، مربوط به فعاليت واحدهاي دانشگاههاي  تحليل و تفسير داده، هاي مربوط به فعاليت واحدهاي دانشگاه آوري داده جمع
هاي  تبادل اطالعات با ساير دانشگاه، ريزي اطالعات پشتيباني از مديريت و برنامه، بيني و مديريت ثبت نام پيش، گويي عملكرد و پاسخ

 .ها هاي پژوهشي و انجام آن تعيين اولويت، منتخب كانادا

 نورتمپتهون
توسعه و نگهداشت سيستم ، ها هاي عملكردي و نظارت بر آن شاخص ي تهيه، به فعاليت واحدهاي دانشگاه هاي مربوط آوري داده جمع

 .بازنگري كيفي اهداف، آموزش، مشاوره، هاي مديريتي گزارش ي تهيه، مديريت دانشجويان

 ديكين

هاي  تدوين گزارش، ده از دانشگاهدرخواست ش هاي مربوط به تحقيقات سازماني و گزارش هاي طراحي، ويرايش و توليد گزارش
، لين دانشگاهوا براي مسؤه سازي مقاالت و گزارش تدوين، ويراستاري و خالصهدانشگاه، خارج از  برايدرخواست شده از واحد 

تدوين ، هاي تحصيلي روز كردن بانك اطالعاتي دورهه تدوين و ب، ريزي پذيرش دانشجو برنامه، روزآمد كردن سايت اينترنتي واحد
 كتاب ي تهيه، هاي انتخاب شده تجزيه و تحليل گزارش، دانشگاه ي هسه ساالن ي ههاي آموزشي در بودج دوره ي هتفكيك شد ي ههزين

هاي  سازي مذاكرات مرتبط با پروژه سازي مذاكرات و مكتوب آماده، بندي فرايند گردآوري اطالعات ريزي و زمان برنامه، آمار دانشگاه
 .تحقيقاتي واحد

 ناگويا

ايجاد ، هاي دانشگاه بر اساس برنامهو مالي هاي عملكردي  شاخص ي توسعه، اطالعات مربوط به نقاط ضعف و قوت دانشگاه ي هيارا
هاي  هاي دانشگاه با دانشگاه فعاليت ي مقايسه، ها گيري در مورد فعاليت اطالعات براي تصميم ي هيارا، سيستم گردآوري اطالعات

هاي اصلي  سازي فرايندهاي مربوط به فعاليت شفاف، نامهخبر ي اطالع رساني و تهيه، دادهاي دانشگاه چاپ و انتشار برون، المللي بين
 دهي گزارش، ريزي در دانشگاه سازي جريان برنامه شفاف، دانشگاه

 امارات

، ريزي مناسب هدايت دانشگاه از طريق برنامهسازماني، ريزي  برنامه، انجام تحقيقات سازماني، ايجاد بانك اطالعاتي اصلي دانشگاه
، اي و ايجاد كتاب راهنما ريزي دانشكده دانشگاهي مانند برنامه "جاري"هاي  ريزي جديد دانشگاهي و اصالح برنامه كمك به برنامه

 ريزي دانشگاهي هاي برنامه تعيين شاخصو  ها آماري برنامه ي خالصه ي تهيه

  
رئيسان  ي كشور،ها دانشگاهمطالعات نشان داد كه در 

هاي  به ديوانساالرهايي براي انجام دادن فعاليتها  دانشگاه
و همچنين ساختار فعلي ) 20( اند شدهخُرد اجرايي تبديل 

آموزش عالي در ايران براي يك محيط باثبات و ساده طراحي 
گوي  تواند پاسخ  ور طبيعي، اين ساختار نميبه ط. شده است

در چنين شرايطي، وجود ). 21(كنوني باشد ي  محيط پيچيده
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هاي علوم پزشكي كشور براي  چنين واحدهايي در دانشگاه
. باشد تر مديران ضروري مي گيري مناسب كمك به تصميم

Peterson خود به اين نكته اشاره نمود كه  ي نيز در مطالعه
كنند تا با شرايط و  اين واحدها به سازمان كمك مي

  ).22(هاي جديد خود را سازگار كند  چالش
هاي مورد مطالعه،  واحدهاي تحقيق و توسعه در دانشگاه

گيري در اين  نقش مهمي در كمك به ارتقاي كيفيت تصميم
كه بر روي  نيز در پژوهشي Delaney. ها داشتند دانشگاه

كالج و دانشگاه انگليس انجام داد، به اين نتيجه رسيد  243
ها منجر به  كه واحدهاي تحقيق و توسعه در اين دانشگاه

نيز  Vermeulen). 23(گردند  گيري مي بهبود فرايند تصميم
خود به اهميت نقش تحقيقات سازماني در  ي در مطالعه

تيجه گرفت كه پشتيباني از تصميمات اشاره كرد و چنين ن
هاي مورد مطالعه، با  واحدهاي متولي اين امر در دانشگاه

گيري سيستم  فراهم آوردن اطالعات مختلف منجر به شكل
). 24(شوند  اطالعات مديريت مناسبي در دانشگاه مي
ها روز به روز  همچنين مطالعات نشان داد كه مديران دانشگاه
ند و درصدد شو به اهميت نقش اين واحد بيشتر واقف مي

هاي اين واحد در جهت افزايش احتمال  فعاليت ي توسعه
 ).25(باشند  هاي خود مي گيري موفقيت تصميم

هاي متنوعي در  هاي اين مطالعه نشان داد كه فعاليت يافته
ها منجر به  گيرد، اما برايند اين فعاليت اين واحد صورت مي

و  Harrington. گردد گيري در دانشگاه مي تقويت تصميم
Chen خود به اين نتيجه رسيدند كه  ي نيز در مطالعه

هاي  ها به فعاليت واحدهاي تحقيق و توسعه در دانشگاه
بانك اطالعاتي، انجام پژوهش و  ي مختلفي نظير تهيه

مديريتي در راستاي حمايت از  هاي گزارش ي تهيه
  ). 26( ندزپردا ها مي گيري تصميم

هاي واحد تحقيق و  در فعاليت يكي از نكات قابل توجه
ها با  آن ي هاي مورد مطالعه، تبادل تجربه توسعه در دانشگاه

به نظر . دانشگاهي بود ي هاي تحقيق و توسعه هم در انجمن
هاي تحقيق و توسعه در  اندازي اين انجمن رسد راه مي

اين  ي هاي علوم پزشكي كشور جهت تبادل تجربه دانشگاه
ها موجب  العات نشان داد كه اين انجمنمط. واحدها الزم است

شوند كه روابط دفاتر تحقيق و توسعه نه تنها با ساير مراكز  مي
المللي، بلكه همچنين با ساير واحدها در  در سطح ملي و بين

همچنين ). 11، 27(خود نيز بهتر تعريف شود  ي سطح منطقه
هت با انجام مطالعات مورد نياز در اين واحد، اطالعات الزم ج

ريزي استراتژيك براي  ريزي از جمله برنامه انجام انواع برنامه
اي  دانش دهكردي نيز با انجام مطالعه. آيد ها فراهم مي دانشگاه

در رابطه با مديريت واحدهاي تحقيق و توسعه، بر اهميت انجام 
 ). 11(اين وظيفه در اين واحدها تأكيد نموده است 

قش واحدهاي بديهي است كه جهت ايفاي مناسب ن
اي و گام به گام  بايست به صورت مرحله تحقيق و توسعه مي

به پيش رفت و پيش نيازهاي آن را فراهم آورد و از تغييرات 
خود در  ي پرويز راد نيز در مطالعه. شتابزده جلوگيري نمود

واحدهاي تحقيق و توسعه بر اين نكته تأكيد نموده  ي زمينه
 ي خود در زمينه ي مطالعه همچنين مرادي نيز در). 8(است 

طراحي ساختار واحدهاي تحقيق و توسعه بر اين نكته تأكيد 
داشت كه روي آوردن به تحقيق و توسعه، بدون ايجاد 

هاي نيروي  هاي الزم مانند ساختار سازماني، ويژگي زيرساخت
ها، نتايج ناگواري به دنبال  انساني و مديريت اين سازمان

خود  ي همچنين عسكري نيز در مطالعه). 28(خواهد داشت 
نيازهاي الزم جهت استخدام كاركنان اين واحد و  به پيش

  ).29(اشاره نموده است  ها ارزيابي عملكرد آن ي نحوه
  

  گيري  نتيجه
گيري كرد كه واحدهاي  توان چنين نتيجه به طور كلي مي

 ي هاي مورد مطالعه از طريق ارايه تحقيق و توسعه در دانشگاه
مديريت ارشد اي، به  مات پژوهشي، آموزشي و مشاورهخد

كمك  گيري ريزي و تصميم يندهاي برنامهادانشگاه در فر
هاي  آوري داده جمعهايي نظير  اين خدمات، فعاليت. نمايند مي
ايجاد بانك اطالعاتي اصلي و فعاليت دانشگاه  اط بتبمر

ي ها تحليل داده ،نگهداشتن بانك اطالعاتي روزه ب، دانشگاه
 ي ارايه، ها و فرايندهاي مديريتي ارزيابي منظم برنامهمرتبط، 
تعيين ، دادهاي دانشگاه برون و نيز ها انتشار يافته، گزارش
تدوين ، هاي مورد نياز انجام پژوهش، هاي پژوهشي اولويت

اي  خدمات مشاوره ي ارايه، دانشگاه ي هكتاب آمار ساليان

www.mui.ac.ir



 سيستم اطالعات در »تحقيق و توسعه«نقش واحد 

 91فروردين و ارديبهشت /  اول ي شماره/  نهم ي دوره/ اطالعات سالمت  تيريمد 98

هاي  گاه با دانشگاههاي دانش فعاليت ي مقايسهمرتبط و 
  .گيرد را در بر مي المللي بين
  

  پيشنهادها
 ،هاي پژوهش و يافته گفت پيشبا توجه به مطالب 

  :گردد پيشنهادهاي پژوهشگر در موارد زير خالصه مي
هايي  واحدهايي از دانشگاه درحال حاضر درگير فعاليت. 1

واحد  هايي از وظايف طراحي شده براي هستند كه با بخش
بديهي است كه بر اساس . پوشاني دارد همتحقيق و توسعه 

اصول علم مديريت به دليل عدم وحدت مديريت، اين 
دانشگاه  ي هافزا در جهت توسع ها به صورت هم فعاليت
اي تدوين  الزم است برنامه بنابراين .اند گيري نشده هدف

ها تحت مديريت اين واحد  شود تا به مرور زمان اين فعاليت
 .گيرند قرار

اندازي اين واحد تا حد ممكن از  الزم است در راه. 2
توان در ابتدا اين  مي بدين منظور .موازي كاري پرهيز شود
بديهي  .رسمي در دانشگاه ايجاد كرد واحد را به صورت نيمه

اما با  ؛رو خواهد شد ههايي روب است كه اين امر با مقاومت
 ،سازي و توجيه الزم پشتيباني مديريت ارشد و همچنين زمينه

 .ها كاست توان تا حدود زيادي از اين مقاومت مي

هاي الزم و بسترسازي از نظر فرهنگي  آموزش ي هاراي. 3
اي  از اهميت ويژه و فعاليت مناسب اين واحدبراي استقرار 
هاي آموزشي در  گردد دوره پيشنهاد مي. برخوردار است

 . دانشگاهي برگزار گردد ي هآشنايي با تحقيق و توسع ي هزمين

با توجه به اهميت نقش رياست دانشگاه و همچنين . 4
الزم است نسبت  ،هاي مختلف ضروري بودن پشتيباني بخش

سازي اين مديران يا استفاده از مديراني معتقد به  به آگاه
دانشگاه و افراد معتقد به استفاده از  ي هتحقيق و توسع

  .ده شودگيري استفا تحقيقات براي تصميم
  

  تشكر و قدرداني
اله زابلي  از زحمات آقايان عليرضا سيف، كيوان بهفر و روح

به دليل همكاري در مراحل مختلف اين مطالعه تشكر و 
  .شود قدرداني مي

  پيام مقاله     
  ها و دستاوردهاي اصلي اين مطالعه چيست؟  يافته

سيستم اطالعات مديريت ريزي نقش كليدي در  گيري و برنامه واحدهاي تحقيق و توسعه با فراهم آوردن اطالعات الزم جهت تصميم
حال و آتي خود هستند،  گويي مناسب به نيازهاي هايي كه در پي پاسخ رو، دانشگاه از اين. نمايند هاي منتخب دنيا ايفا مي دانشگاه

  .بايست به جايگاه اين واحد در دانشگاه توجه كافي داشته باشند مي
  ي عملي براي آنان دارد؟ مخاطبان اصلي اين مطالعه چه كساني هستند و اين مطالعه چه توصيه

هاي واحد  در استقرار و ارتقاي فعاليت ها هاي علوم پزشكي و ساير دانشگاه تواند براي تمامي مديران دانشگاه هاي اين مطالعه مي يافته
براي تكميل نتايج اين پژوهش انجام . گيري كاربرد داشته باشد تحقيق و توسعه جهت فراهم شدن اطالعات الزم جهت تصميم

  . رسد هاي علوم پزشكي كشور، ضروري به نظر مي اي براي تعيين دقيق وضعيت واحدهاي تحقيق و توسعه در دانشگاه مطالعه
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The Role of Research and Development Units in University  
Management Information Systems: A Comparative Study* 
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Hamid Esmailzadeh4; Somayeh Noori Hekmat, PhD5 

Abstract 
Introduction: The integrated educational system and service provision have involved the managers 
of Iranian universities of medical sciences in different tasks and limited their access to adequate 
information for decision making. Hence, it seems to be vital to adopt plans in order to provide 
necessary information for decision making. The current study was carried out to define the role of 
research and development units in management information system of selected universities of some 
countries in order to apply these experiences to Iranian universities of medical sciences. 
Methods: This comparative, cross-sectional study was conducted in 2010. First, the theoretical 
foundations, the available records and related literature were studied. The status of research and 
development system was then investigated in 8 international universities. Data was collected by 
observing websites and performing supplementary interviews with the aforementioned institutions. 
The main research variables included the tasks, objectives and key processes of the unit. Finally, 
data was analyzed and compared using comparative tables. 
Results: The most significant roles of research and development units included providing and 
analyzing accurate information by conducting necessary studies at the appropriate time, 
supporting the decision and the policy making processes, improving the quality of activities, 
upgrading universities, providing an appropriate image of the university by giving relevant 
statistics and information, and facilitating cooperation with counterpart units in other universities. 
Conclusion: With regard to the key role of research and development units in university 
management information systems, Iranian universities of medical sciences are proposed to take 
corrective actions if they lack a fully efficient research and development unit. 
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