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 چکیده 
تصمیمات  دانشگاهی از جمله  ی  هار حاضر گستره فناوری اطالعات و ارتباطات در کلیه فعالیتص های عیکی از ویژگی

یار مالی است. در همین راستا  عی استفاده از فناوری در تصمیمات مالی، سامانه تصمیمیکی از نمودهای واقمالی است.  
در دانشگاه انجام شده است.  های آن  و قابلیتیار مالی  پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی برای طراحی سامانه تصمیم

قابلیت احصای  و  شناسایی  برای  اصها  لذا  اجزای  و  ابعاد  تصمیمو  سامانه  روش  لی  از  دانشگاه  در  مالی  و یار  توصیفی 
 اجرایی  -نظران و خبرگان علمیصاحب کنندگان بالقوه در پژوهش حاضرمشارکت.  استفاده شده است  مصاحبه با خبرگان

-ونهد که به روش نمانبودهگیران مالی در دانشگاه و متخصصان فناوری اطالعات  در حوزه اقتصاد آموزش عالی، تصمیم
انتخاب شده مورد  ای  گذاری سه مرحلهکد  ها و اطالعات حاصله به روشداده .  اندگیری هدفمند و رویکرد گلوله برفی 

یافته قرار گرفتند.  و تحلیل  از  تجزیه  استفاده  با  نیز  یافته  رویکردها  قرار گرفتندمورد  ها  تطابق همگونی  نتایج .  ارزیابی 
می نشان  نظرات  تحلیل  از  کدهنحاصل  تصمیم  هد  میسامانه  مالی  تصمیمتواند  یار  سطوح  تمام  در  در  بویژه  گیری 

مالی،   راهبردی  مالی،  بهینهتصمیمات  تصمیمات  فرایند  صحیح  سازی  بهینه  و مدیریت  استفاده    تخصیص  مالی،  منابع 
و   و رفع محدودیتموثر، دقیق  مالی  منابع  از  انسانی  کارا  مالی فدر تصمیماتهای  بار  ارزیابی  سازی  ها، یکپارچهعالیت؛ 

 بطور موثری   گیرانو ... به تصمیم  گیری مالی، افزایش کارایی، اثربخشی و ارتقای کیفیت تصمیمات مالینظام تصمیم
کند.   شناسایی  کمک  دنبال  به  پژوهش  این  مول  ابعادهمچنین  تصمیم  هایفهو  سامانه  طراحی  در  ضروری  مالی  یار 

رابطه  دانشگاه   این  در  که  داده،  اپبوده  داده،  یگاه  استنتاج انباره  موتور  دانش،  پایگاه  الگو،  تحلیلی  پایگاه  ابزارهای  ،  و 
بنابراین، با توجه  اند.  مورد تاکید قرار گرفته  ، امکانات گرافیکی، رابط کاربر و کاربر، تسهیالت توضیح دهندگیهاداشبورد 

در تصمیمات   آنو بکارگیری  طراحی   یت تصمیمات مالی، یار مالی در اتقای اثربخشی و کیفهای سامانه تصمیمبه قابلیت
 .  ضروری است مالی و مدیریت )مالی و آموزشی( ریزیریزی، برنامهبویژه در بودجه مالی راهبردی

 شگاه نیار مالی، دایار، سامانه تصمیمگیری، تصمیمات مالی، سامانه تصمیمالگوهای تصمیم: کلیدی ه هایاژو
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 مقدمه

از منطقی  و   ستدر  گیریتصمیم مهم    یکی  مسئولیتوظایف  و  و  اصلی  تصمیمهای  برنامه  گیرانکلیدی  در    ریزانو 
شریان حیاتی و ،  و کانون اصلیبه عنوان جوهره  و    (2012اسدآبادی،  امینی  ئدقا )  هاهای سازمانمراحل مختلف فعالیت

گیری در تمام وظایف  تصمیمدر واقع  (.  18  ص.  ،1382شود )الوانی،  ها محسوب میآنعامل اصلی شکست یا موفقیت  
برنامه  گیرانتصمیم و  جلوه  ریزانو  بوده  تصمیم  شان،ماتااقدکیفیت  گر  کیفیت  آنهاستتابع  و سازمان.  ات  های علمی 

دانشگاه  جمله  از  سازمانآموزشی  سایر  همانند  و  نبوده  مستثنی  قاعده  این  از  نیز  عالی  آموزش  مراکز  و  دارای  ها  ها، 
ها همانند سایر  دانشگاه  و عملکرد  (. رشد و موفقیت12،  1393گیری هستند )محجوب و همکاران،  صمیمساختارهای ت

  ها و مراکز آموزش عالی نقش اساسی گیری مناسب در دانشگاه باشد. تصمیمکیفیت تصمیمات آن می  نتیجهها،  سازمان
بنابراین برای    دارد.  هاو ماموریت  هارمانآداف و  رسیدن دانشگاه به اه  چنینو هم  ها و وظایفانجام بهینه ماموریتدر  

گیری را کشف کنیم و برای آگاهی از  کاربرد قدرت تصمیم اینکه ساختار و روابط سازمانی را بشناسیم کافی است نحوه  
 (.   83،  1396محجوب و همکاران، گیری آنرا مورد مطالعه قرار دهیم ) های تصمیمطرز کار سازمان شیوه

است.    مالی  گیری تخصیص منابعگیری مالی یا به عبارتی تصمیمتصمیم  ،هاگیری در دانشگاهمهم تصمیم  د عاابیکی از   
-در سطوح محتلف محسوب می  راهبری امورو    تصمیمات مالی به عنوان یکی از فاکتورهای مهم در امر سیاستگذاری

های آموزشی( و پژوهش و  ریزیبرنامهآموزش )   در حوزه  کرد دانشگاهلکیفیت سایر تصمیمات و عمای که  بگونهد.  نشو
علمی غیره  -خدمات  و  است.    فنی  آن  کیفیت  و  مالی  تصمیمات  گرو  مالیدر  تصمیمات  واقع  به    در  توجه  اثر  با 

و   خود  سیاستگذاری  راهبری  عنوان    (84،  1395)محجوب،  خاصیت  مهمبه  از  و  یکی  علم  تولید  راهبری  ابزار  ترین 
-جهت  اه و جامعه و پژوهشی، علمی و فنی در دانشگ  آموزشی،  های ستاندهو کیفیت  اثربخشی  ،  کارایی، افزایش  فناوری

-می مالی گیریهای ناکارآمد تصمیمای که استفاده از روشبگونه باشد.های دانشگاه میدهنده عملکردها و سایر فعالیت
و حتی بستهتواند موجب آسیب دانشگاه های جدی  آموزش عاشدن  و مراکز  واندر ورف 1994،  1)میزینگر  لی شودها  ، 2؛ 

2000.)   

و تشدید کمیابی منابع مالی در  بویژه با تحمیل شرایط تحریمی بر کشور  های مالی  بحران  ،های اقتصادیامروزه نوسان
و    اه افزایش حجم داده  ،و استفاده موثر و مفید از منابع موجود از یک سو  بکارگیری اقتصاد مقاومتی  لزوم  و ها  دانشگاه

تبدیل  و    اطالعات فوقتجزیه و تحلیل سریع و برآورد دقیق    ،سازییکپارچه  ضرورتو  مختلف    یهادر حوزه اطالعات  
ناتوانی   چنینو هم  ،از سوی دیگر  (2015،  3)جورجان    تصمیماتو کیفیت  اثربخشی  ،  آنها به اطالعات مفید برای بهبود

محاسب)محدودیت  گیرانتصمیم  یذهن و  اطالعاتی  شناختی  اتیهای  خطاهای  بازیابی  سازی،  ذخیرهدر    (و  و  پردازش، 
-در نزد تصمیم  مهم  و مسائل  هایکی از چالشگیری و کیفیت آن به  ، تصمیمغیرهو    ها و اطالعاتحجم عظیمی از داده

ی و  در واقع این اطالعات هم یک فرصتی عال ده است.کرتبدیل آموزشی در سراسر جهان  -های علمیسازماندر  گیران
 .(103،  2006،  4تامپاکاس   و   کانلولوس  ،   )کوتیانتیس  شوندمحسوب می  تصمیمات مالیهم یک چالش بزرگ برای در  

های علمی، آمار و  بررسیکه باید بر پایه    گیری در چنین شرایطی نیاز به تجزیه و تحلیل دقیق و محاسبه داردتصمیم
و   اطالعات باشند.    ناپذیر  تردید  دقیق  بهرهن  ایلذا  استوار  بدون  سامانه از    گیریمهم  و  نوین  بر ابزارهای  مبتنی  های 

الگوهای  اطالعات   فناوری تصمیم  و  تصمیمنوین  اگر  نیست.  میسر  به  گیری  منجر  باشد،  اصول علمی  مبنای  بر  گیری 

 
1. Meisinger 
2. Van Der Werf 
3. Gorgan 
4. Kotsiantis, Kanellopoulos, & Tampakas 



 1399تابستان بهار و ، هفدهم شماره، نهم ریزی آموزشی، دورهدو فصلنامه مطالعات برنامه ......123

از جمله دانشگاه  بهبود عملکرد   دارای  نیز  تصمیمات مالی در فضا و بستر دانشگاهی    گردد.در ابعاد مختلف میسازمان 
ها با کمیابی  باشند، بویژه در شرایط مواجهه دانشگاهابعاد متعدد و متنوع و در عین حال دارای پیچیدگی بسیار زیادی می

استفاده   باگیری و کیفیت  توجه به نحوه تصمیم  اهمیت،  تصمیمات مالی  منابع مالی و ضرورت ارتقای کارایی و اثربخشی
ارتباطات یکپارچه که به تصمیم  امانهتوسعه یک سا امروزه  ذل.  شودمی  بیشترها  از سامانه  گیران در  فناوری اطالعات و 

تصمیمات  های  حوزه اتخاذ  و  علمی  کارامختلف  کیفیت  ثا،  بهینه،  با  و  مناسب  ربخش  زمان  کاهش  با  و  در  و  حذف 
مغز  محدودیت شناختی  کند،  ها  و یک  کمک  الکترونیک  دولت  تحقق  راستای  در  سیاستی  در    الزام  مهم  اجزای  گامی 

های علمی در سطح  نتایج مطالعات و بررسی.  (798،  2012،  1)سوسنه   آموزشی جدید است  هایریزیو برنامه  هاسیاست
بین  و  راهملی  از  است یکی  آن  از  نیز حاکی  غلبه  حلالمللی  و  آمدن  فایق  منظور  به  پیشرو،  مدیریت های  و  مسائل  بر 

-الگوهای نوین تصمیمو    ، استفاده از رویکردهاآن  ارتقای کیفیت و اثربخشیات و  سازی تصمیمهای فوق، بهینهچالش
ها و   است. یکی از تکنیک  )مالی(  یکپارچه اطالعات  یک نظامایجاد  و  حوزه فناوری  در   هاگیری از نوآوریگیری با بهره

ها با  سازی دادهیکپارچه  از اطالعات و به منظور استفاده هوشمندانه  گیری  توانمند در حوزه تصمیمابزارهای علمی و فنی  
 . باشدمی 2یار سامانه تصمیم های اطالعاتی نوین به نامسامانهاستفاده از 

نیاز به  و  های مالی  گیریتصمیمیافته  ساختپیچیده، ذهنی و نیمهماهیت  ،  تضاد بین معیارها  و دگانه  نوجود معیارهای چ
تصمیم بین  زیاد  فرایندتعامل  در  تصمیم تصمیم  گیرندگان  این  ارزیابی  و  سازمانها  گیری  دانشگاهدر  جمله  از  و ها  ها 
عالی آموزش  تصمیماستفاده    موسسات  سامانه  روش  یاراز  انواع  تکنیکبا  تصمیمهای کمی بخصوص  گیری چند های 

می  پذیر  امکان  را  تحلیبهینهزیرا    .(2002،  3مایکل   و   زوپونیدیس)   سازدمعیاره  آمار  سنتی،  روشسازی  و  های  لی 
سازمان مالی  مسائل  حل  برای  گذشته  در  که  میها(  )دانشگاه  ها اقتصادسنجی  با  بکار  ارتباط  در  را  خود  کارایی  رفت، 

الگوی نظام(. بنابراین8،  1390از دست داده است )آذر و همکاران،    مزبور  مسائل -، یکپارچه و رایانه4مند ، فقدان یک 
در  5محور  مالی  تصمیمات  فرایند  منظور  دانشگاه    در  و   به  ناکارآمدی  باعث  مالی  تصمیمات  کیفی  بخش  از  پشتیبانی 

است. این امر نیازمند بکارگیری رویکردهای جامع و نوین از  های مالی شده گیریاثربخشی پایین الگوهای سنتی تصمیم
این  ی  هاقابلیت  طات و رتباو ا  ای نوین فناوری اطالعات رغم دستاوردهعلی اما،    گیری مالی هوشمند است.جمله تصمیم

تصمیم امر  تسریع  و  تسهیل  در  فنی  و  علمی  مفیدی  ابزار  و  موثر  استفاده  مالی،  تصمیمات  حوزه  در  آگیری  در    ناز 
نبود مطالعات تجربی های انجام شده در این حوزه نیز حاکی از  مرور مطالعات و بررسیآید.  تصمیمات مالی به عمل نمی

گیری، عدم استفاده و یا استفاده  یار و نقش و اهمیت آنها در کمک به تصمیمسامانه تصمیم جامع و منسجم در ارتباط  
یار مالی در  تصمیمات مالی در دانشگاه و نبود یک الگوی جامع جهت طراحی سامانه تصمیممحدود از این الگو در حوزه  

است.   اتخاذ  بنابراین  دانشگاه  کاسبرای  رفع  منطقی،  و  دقیق  مالی  سامانهتیتصمیمات  اطالعاتی  های  و    قدیمیهای 
و کاهش خطاهای ذهنی   (خبرهناسان مانند مشاوره از متخصصان و استفاده از کارش)  پشتیبانی از تصمیم سنتیهای روش

برآوردهای دقیقتصمیم و  محاسبات سریع  و  تحلیل اطالعات  در  قابلگیران  و  بهتر  نتایج  و  اتخاذ  اتکاتر  از  جلوگیری   ،
غ تصمیم  /ای  یرحرفهتصمیمات  تجهیز  و  آشنایی  تصمیمغیرکارشناسانه،  علمی  فنون  به  طراحی  گیران    الگوی گیری، 

مالی  سامانه تصمیم به نظر میجهت  یار  امری مهم  مالی  از تصمیمات  پژوهش درصدد    .رسدپشتیبانی  راستا  در همین 
ب تصمیماست  الگوهای  نظری  مبانی  مرور  تصمیما  سامانه  ساگیری،  و  تصمیار  بهیممانه  مالی  جهت    یار  الگویی  ارائه 

   بپردازد. در دانشگاه  های آنو قابلیتیار مالی طراحی سامانه تصمیم
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 : پژوهش دبیاتا
 و  اوت؛ 2007، 1مینتزبرگ) گیری از موضوعات مهم و اصلی در همه الگوهای مختلف مدیریت و سازمان استتصمیم    

-شناسی، جامعههای مختلف از قبیل انسانان بوسیله اندیشمندان حوزهر سازمگیری دمطالعه تصمیم .(2011،  2شفریتز 
عث شده است  اای بشناسی و اقتصاد و مدیریت و غیره مورد توجه قرار گرفته است. این رویکرد میان رشتهشناسی، روان

گرفته صورت  زمینه  این  در  زیادی  تحقیقات  علمی    که  متون  در  رویکردها  الگوها  نظریات،و  زمینه    متنوعی  یو  در 
گیری مبتنی بر اصولی هستند که الگوهایی تصمیم کلی، بطور .(2001، 3سالرت   و  آلوود)  گیری سازمانی ارائه شودتصمیم

گیری دارند. اقتصاددانان  اند. این دو حوزه توضیحات متناقضی را برای تبیین تصمیماقتباس شده  ی شناساز اقتصاد و روان
ع به  را  انسان  افزایشهمواره  مینوان  تلقی  مطلوبیت،  از  روانکنند.  دهندگان  مواردی  دادن  نشان  دنبال  به  شناسان 

 بنابراین، (.  2،  1398گیری هستند که انسان در آن لزوما به دنبال افزایش مطلوبیت نیستند )رضائیان و همکاران،  تصمیم
شامل  ،  نقش انسان  با تاکید برگیری  تصمیم  الگوهای  -الفگیری عبارت است از:  تصمیمالگوهای  در  اصلی    رویکرددو  
تصمیمالگ متعارف  تصمیم  گیریوهای  نوین  الگوهای  شناختی  مانندگیری  و  تصمیم  -بو    ،الگوهای  گیری  الگوهای 

     .های اطالعاتیهای نوین و سامانهمبتنی بر فناوری
نسان عقالیی(، و  )متناسب با رفتار ا  گیری با عقالنیت محضگیری تخیصیص منابع شامل تصمیمالگوی متعارف تصمیم

تصمیم اطمینان(  الگوی  و  خطر  با  همراه  ناقص  )اطالعات  محدود  عقالنیت  با  تصمیماست.  گیری  الگوی  با در  گیری 
می  تصور  اینگونه  کامل  عقالنیت محض  اطالعات  با فرض  در شرایط عقالنیت محض،  اقتصادی  انسان  شود که یک 

  های و الویت  رن آن مواجه باشد. همچنین ترجیحاته نه با نقصان اطالعات و نه با تقاک  ایکند، بگونهگیری میتصمیم
روی وی، منابع و امکانات است. با رعایت  تنها محدودیت پیش  . لذااستبندی  وی بسیار شفاف و به راحتی قابل رتبه

 (. 102، 1392وی حاصل شود )نادری،  گیرد که حداکثر پیامد برای ای تصمیم میمحدودیت منابع، انسان عقالیی بگونه 
گیری  یکی از این رویکردها تصمیم  .باشندمتفاوتی می فنی-علمی  تصمیمات مالی بسیار پیچیده و نیازمند رویکردهای   اما 

به مقوله    گیری با عقالنیت محدود گیری در الگوی تصمیممقوله اصلی و هسته تصمیمدر شرایط عقالنیت محدود است.  
مربو میاطالعات  در  ط  یعنی  بهشود؛  افراد،  اختیار  در  اطالعات  نمیواقعیت  کامل  اصولی  ؛  1984،  4)ارو   باشد طور 

گیری تخصیص  و عامالن اقتصادی برای تصمیم گیرانبر اساس این الگو، تصمیم .(2002، 6؛ استیگلیتز 1999، 5کانلیسک 
تصمیم الگوی  با  متناسب  خود،  ندمنابع  کامل  اطالعات  شده،  قید  میزان  گیری  همه  ارد.  بین  اطالعات  از  برخورداری 

)نادری،   این نیست که تصمیم  (.103،  1392عامالن یکسان نیست  بر  را  گیرندگان همه گزینهبنابراین، دیگر فرض  ها 
نماید )نادری  ای که به انتظاراتش مطابقت دارد را انتخاب مینمایند بلکه سطح انتظار خود را مشخص و گزینهبررسی می

 (.95،  1394ران، کاهمو 
-نسبت به آنچه که برای انسان عقالیی ترسیم شده، به  ی تخصیص منابع هاگیریشرایط ناظر به تصمیمدر واقعیت،  اما 

است.   متفاوت  کامل  تصمیمطور  در  انسان  رفتار  واقع  عقالنیت گیریدر  و  عقالنیت کالسیک  مفروضات  از  مالی  های 
این امر لزوم   .(2000،  7)کانمن و تورسکی   شناختی متعددی قرار داردوامل روانع   یرمحدود فاصله زیادی دارد و تحت تاث

برای   مالی ضروری ساخته است.  منابع  را در تصمیمات تخصیص  )اقتصاد شناختی(  رویکرد شناختی  از  تحلیل  استفاده 
زوایای دیگری نیز    ید ابعاد و متعارف، باگیری با رویکرد شناختی، عالوه بر مسایل مورد توجه در الگوهای  فرایند تصمیم
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-نیز مورد توجه قرار می  1مورد توجه قرار گیرد. در این رویکرد، ترجیحات و انتطارات افراد در چارچوب فرایند شناختی
ارزش  (.117،  1392)نادری،    گیرند رویکرد  این  مبنای  الویتبر  نحوه  هستند،  متفاوت  ترجیحات  و  ترجیحات  ها  بندی 

نحوه نیستند،  ع  یکسان  و  خطر  با  تصمیممقابله  از  بسیاری  دارند،  فرق  اطمینان  منافع  گیریدم  داعیه حداکثرسازی  ها 
لذا   و غیره.  ندارند،  ار شخصی  با لحاظ کردن  انگیزه شزرویکرد شناختی  و  و ترجیحات  ادراکات  و  افکار  و عواطف،  ها 

-و شرایط بر این تصمیم  تاثیر متقابل محیط   های مختلف و موقعیتهای آن در بین افراد در  گیرنده و ناهمسانیتصمیم
تصمیمگیری ترجیحات  و  تصمیمها  فرایند  در  عمیقگیرنده  را  مسائل  میانگیری  بصورت  و  و  رشتهتر  بررسی  مورد  ای 

 . دهدکاوش قرار می
ی  در اختیار بشر برا ین ابزار و سازوکارتر های آن به عنوان مهماگر چه مغز و استفاده از قابلیتاما مسئله اصلی این است، 
با  متعددی بویژه    هایخطاها و سوگیری،  2هاکمیابییولوژیکی با  اگی بژبه دلیل ویانسان نیز    زمقابله با کمیابی است. مغ
های  وگیریهای ذهنی و خصتسبنابراین، اینگونه    .مواجه است  4محاسباتی   -بو  ،  3اطالعاتی  -دو محدودیت کلیدی: الف

و این مسئله  را از واقعیت دور سازد    گیرندهو تصمیمهای اقتصادی و مالی فرد تاثیر بگذارد  یمبر تصمتواند  می  شناختی
تصمیم به  است  تصمیمممکن  در  نادرستی  منجر  های  واقعیت23،  1397)نادری،  شود  گیری  اساس  بر  همچنین،  ها،  (. 

رایط فوق با پیشرفت شفاصله دارد،    گیری انسان با حالت بهینهتصمیمهای علمی، قضاوت شهودی و  شواهد و بررسی
کارایی و   ،کیفیتزیرا در چنین شرایطی  .  است  ها و پیچیدگی تصمیمات شدیدتر شدهگسترش سازمان علم و فناوری،

تصمیم قضاوت  انسانی  اثربخشی  داردگیری  زیادی  تصمیم.  اهمیت  که  طوری  از  به  استفاده  بدون  و فناوریگیری  ها 
مدیریت و راهبری به منظور    ،بنابراین  .را به صورت مطلوب محقق نخواهد ساخت  اهداف  آماری،علمی و    هایبررسی

گیرندگان باید عالوه بر دانش، مهارت و تخصص، از  تصمیمهای ناشی از متخصصین انسانی،  رفع محدودیت  و   موثر امور 
تصمیمفناوری نوین  بهره  های  نیز  تصمیم  .ببرندگیری  اطالعات  فناوری  از  میگیران  استفاده  قادر  دادهرا  تا  و  سازد  ها 

-بهره  همچنینشود.  گیری میاطالعات را به راحتی بدست آورند و این عامل موجب حمایت بیشتر از فرایندهای تصمیم
-گیریای مطلوبتر عمل نمایند و تصمیمبگونهسازد تا در فضای رقابتی جهانی را قادر می ها()دانشگاه  گیری آن سازمانها

 (. 2002، 5د )هیدلین و آلوودنماین اتخاذبخشی را  ی و اثرهای کیف
کنند، نه تنها در مغز  حل مسائل را تعیین میها و مهارتهایی را که کیفیت تصمیمات و راه، توانایی6سایمون و همکارانش 

از جمله سامانه    گیریابزارهای علمی و فنی نوین در تصمیم  در توانایی آنان در استفاده از    بلکه  گیران،تصمیمو اندیشه  
ریت در  یاطالعات مد سامانهشکست  با  کهار یمفهوم سامانه تصمیم (.12،  1987د )سایمون و همکاران، داننمی یارتصمیم

برای  .  (2006،  7)کنت و جین   ظهور و بروز یافته بود  ساختاره و نیمهیافتاگیری ساختارنارائه اطالعات الزم جهت تصمیم
و ایده اصلی  اصطالح  . اما  مطرح شدآغاز و  های سازمانی  گیری( بر روی تصمیم1960)عات سایمون  بار در مطالنخستین

جدی،    آن مقاله بطور  در  توسط ابتدا  مورتن  ای  اسکات  و  سال    8گوری  از  ب  1971در  استفاده  روی   یتحقیقاتا  بر  که 
ارائه شتصمیم بود؛  انجام شده  سازمانی  توری   د گیری  و  و هم؛ مک  1999،  9)الیور  آنها  (.2005،  10کاراناینتاش    هدف 

تصمیم فرایند  با  بهبود  مدیریت  اطالعات  سیستم  و  دستهگیری  آنتونبندیترکیب  فعالیت  (1965)  11یهای  های  از 
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 126..............................................................در دانشگاه های آنو قابلیت مالییار سامانه تصمیمطراحی برای ی الگوی ارائه 

 

تصمیمات    مدیریتی انواع  )سایموو  تصمیملذا    .بود  (1977ن  پژوهشیسامانه  عمده  حوزه  دو  از  الفیار  مطالعات    -: 
شد:نظری اتخاذ  موستصمیمات  در  سازمانی  کارنگی ه  فناوری  دهه    1سه  اواخر  دهه    1950در  اوایل     -ب  و ،    1960و 
در اواسط دهه   بدین ترتیب(.  1978،  2)کینتکامل یافته است    و   توسعه 1960در زمینه تکنولوژی در دهه    کار فنی  -عملی
  مختلف علمی   هایدان در حوزهمورد توجه اندیشمن  1980در دهه    شده؛ و   تبدیل به یک زمینه مطالعاتی مستقل  1970

های  قلمرو سامانههای اطالعاتی بسیار عظیم و فرایند تجزیه و تحلیل برخط،  پایگاه  1990در آغاز دهه    قرار گرفته است.
را وسیعتصمیم برنامه یار  به هزاره جدید،  نزدیکی  با  نهایت  در  و  نیز معرفی شدهتر کرد  بر وب  مبتنی   اند های تحلیلی 

  (.0020، 3)پاور 
-یافته، بخشی از فرایند تصمیم میساختیار بر این مبناست که در پشتیبانی از مسائل نیمهاساس فلسفه سامانه تصمیم

های کیفی و ارزیابی انتزاعی و ذهنی، به قضاوت  ویژه تحلیلهای آن، بهتواند به رایانه تفویض شود، اما برخی از جنبه
های پژوهشی ها و تکنیکای یا به کمک روشهای رایانههایتوان با سایر نظامنمیمدیران نیاز دارد. چنین مسائلی را  

گیران به ویژه  شود تصمیمگیران نمییار جایگزین قضاوت تصمیمسامانه تصمیم البته. (2009، 4)هوانگ  عملیاتی حل کرد
 آرونسون  ،)توربان  بایست دخالت کنندمیگیری را پوشش دهد های تصمیمتوانند تمام جنبهها نمیدر مکانی که الگوریتم 

  افراد  فکری  منابعهای منحصر به فرد خود یعنی ترکیب  ها و قابلیتبا استفاده از ویژگی  سامانهاین  لذا   (.2007،  5لیانگ  و 
و    گیرنده را در حل مسائل پیچیده افزایش داده تصمیمبصیرت    گیرنده،، بدون کاستن استقالل تصمیمرایانههای  قابلیت  و 

؛  1987،  6؛ کین و اسکات مورتون 1978)کین،   شوندمی  هاگیریتصمیم  کیفیت  ی کارایی و اثربخشی و بهبوداقارت  موجب
آرونسون2004،  7ساروکست  و   جاناکیرامان و  توربان  ندارند  این سامانه بطور مستقیم در تصمیم  .(2005،  8،  گیری نقش 

تر و ها و برآوردها سریعدهند تا با استفاده از برخی محاسبات، تحلیلمی  گیران قراربلکه این امکان را در اختیار تصمیم
بگیرند  آسان تصمیم  واقع  (.2011،  9بورستین   و   پارادایس  اف،)اسچ تر  دخالت تصمیم در  و  در  مشارکت  اغلب  گیرندگان 

و گزینه ارائه مسائل  و  برای تصمیمشناسایی  و تحهای موردنیاز  و تجزیه  الگو  تایید  نتایج حاصله  گیری،  ارزیابی  و  لیل 
میتوس سامانه  مشارکتط  لذا  شامل  باشد.  فوق  خاطرسامانهقضاوتهای  همین  به  است  ذهنی  تصمیمهای  بر های  یار 

دارد  تمرکز  و  تاکید  خودکار  انتخاب  بر  نه  و  تصمیمات  از  اثربخش  و  موثر  گوری   پشتیبانی  بنابراین،  .  (2000،  10)گری 
»اطالعات« باشد از  کند، بجای اینکه دریافت کننده ساده  گیرنده فراهم میصمیمرا برای ت  این امکان  یار سامانه تصمیم

و پشتیبانی از    انسان گیری  هدف آن تکمیل قدرت تصمیم.  (482،  1989،  11و دیویس   ترنر،)فلوید،    آنها »استفاده« نماید
و    ویژگی اساسیاز    (.23،  1396،  و همکاران  ورهای دستکاری و تغییر داده در رایانه است )خدیبا استفاده از قابلیت  آن

 عبارتند از:  یار سامانه تصمیممشترک در تمام  
   .آنهاجایگزین ، نه گیریتصمیم گیرندگان در فرایندکمک به تصمیم  -الف
 گیریهای تصمیمالگوبویژه  الگوها و ها و پایگاه تخصصی دادهاستفاده از داده -ب
 ؛ نیمه ساختار -یافته؛ باساختارن  -ی الفجات و سطوح مختلف ساختارحل مسائل و مشکالت با در  -ج
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تسهیل در  )گیری  در فرایندهای تصمیم  وریو بهره  بجای کارایی  سرعت، دقت، کیفیت()  تاکید و تمرکز بر اثربخشی  -د
تصمیم مورتون،  (یگیرفرایندهای  اسکات  و  مورتون،  1397،  1)گوری  اسکات  و  کین  هولس1978؛  بونزک،  و  ؛  اپل 

-گیری نیمهمساله تصمیم"بنابراین، سه عبارت  .   (2007،  1999، توربان،  1982،  3اسپراگو و کارلسون ؛  1981،  2وینستون 
   دهند. یار را تشکیل می، اساس مفهوم سامانه تصمیم"پشتیبانی از تصمیم  "و  "اثربخشی"، "ساختار
 از: عبارتند  یار و اساسی در طراحی سامانه تصمیم اصلی مولفه

 زیرسیستم مدیریت داده  و  پایگاه داده  (1
   زیر سیستم مدیریت الگوپایگاه الگو و  (2
 زیر سیستم مدیریت دانش و   پایگاه دانش (3
 سیستم تولید و مدیریت گفتمان  /واسط کاربرزیر سیستم  (4

کارلسون،  1980)اسپراگو،     کاربر (5 و  اسپراگو  آرونسون،  1982؛  و  توربان  توربان،  1998؛  و 2001؛  مارک    ؛ 
   (. 2008، 5؛ چوی، سایمون و جوزف 2002، 4راجر 

حوزه از  تصمیمیکی  سامانه  طراحی  جهت  مهم  بسیار  است.  های  مالی  تصمیمات  دانشگاه،  در  در  یار  مالی  تصمیمات 
یافته دارد؛ زیرا تصمیمات مالی در  ساختجمله مسائلی به حساب آورد که فرایند آن رویکردی نیمه توان از  دانشگاه را می

کمی،  علینشگاه  دا عوامل  از  تاثیرپذیری  تاثیر  رغم  و  تحت  انتظارات  پارامترها  و  نگرش  تجربه،  مانند  کیفی  عوامل 
توان فرایندی دانشی  ارد. لذا تصمیمات مالی را میریزی و منابع مالی در دانشگاه قرار دگیران، ساختارهای بودجهتصمیم

، 6، ونگ و ونگ ن)و    گیرنده استبی تصمیمه و مبتنی بر دانش تجرای از قواعد پیروی کردمحسوب کرد که از مجموعه
از این دانش در ذهن تصمیم  .(2005 های مالی دانشگاه نهفته است. بنابراین  گیران و بخشی دیگر در دل داده بخشی 

د که تا حد  گیری پایگاه دانش یک سیستم خبره باشتواند مبنایی برای شکلبندی آن میاستخراج این دانش و فرموله  
 (.  1389گیری در تصمیمات مالی است )آذر و همکاران، های کیفی تصمیمزیادی پاسخگوی ویژگی

گردد.  ای است و اغلب در شرایطی توام با ریسک و عدم اطمینان اتخاذ مییند پیچیدهعالوه بر این، تصمیمات مالی فرا
-بینی شده و الگوهای کیفی و ذهنی تصمیمرقابل پیشهای موجود در تصمیمات مالی منجر به نتایج غیلذا پیچیدگی

های   استفاده از تکنیکفی دیگر  گیری بهینه در مسائل مالی در دانشگاه گردند. از طرتوانند منجر به تصمیمگیری نمی
و بهینه و  عملی  بکارگیری    سازی  ریاضیارویکردها  به    لگوهای  کمیاب  و  محدود  منابع  بهینه  تخصیص  به  قادر  که 

رقیب و حل پیچیدهلیتفعا دانشگاههای  از جمله  زیاد است، سازمانها  پارامترهای  تعداد  با  الگوها  و ترین  با مسائل  را  ها 
)آذر،  چالش است  کرده  روبرو  تصمیمبویژه  (.  1389هایی  راهبردی،  و  تاکتیکی  روبرو در سطوح  تصمیماتی  با  گیرندگان 

قابلیتمی از  فراتر  آنهاشوند که  انسانی  بتوانند عهای  تا  این نوع  ست  با هم ترکیب کنند.  را بطور مناسب  وامل موجود 
از طریق  سامانه تصمیم های  (. در واقع با کمک سامانه56،  1388ند )جالئیان زعفرانی،  شویار نظم داده میتصمیمات 

میتصمیم مالی  بگونه یار  را  اطالعاتی  خال  تصمیمتوان  که  نمود  پر  کیفیتای  بتوانند  بهب  گیران  را  خود  ود  تصمیمات 
تصمیمبخشند برای  را  امکان  این  و  می.  فراهم  بطور  گیران  کمتر  زمانی  بازه  یک  در  تا  راه کند  بهترین  را خودکار  حل 

  (. 91، 2014، 7سوپاکورن  و  پرادیت)  ای اتخاذ نمایندانتخاب کنند و تصمیمات بهینه
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تصمیم رایانهسامانه  سامانه  یک  مالی  بیار  که  است  بکارگیری  ای  تصمیمایدها  سامانه  طراحی  روشهای  و  های  یار 
تصمیم توسط  که  است.  گرفته  مالی شکل  مالمدیریت  تصمیمگیران  به  برای کمک  کنترل ی  مالی،  مدیریت  در  گیری 

یار  سامانه تصمیملذا    (.116،  2018)ونگ،     گیردهای مالی مورد استفاده قرار میبینیمالی، تجزیه و تحلیل مالی، پیش
به    رایانهاستفاده از که با  ،  است علم نوین مدیریت و فناوری اطالعات  و مبتنی برتعاملی    ایامانه اطالعات رایانهمالی، س

ابزار، یک  مانند  عنوان  فنونی  تکنیک  و  و  کنترل  نظریه  فازی،  ریاضیات  کمی،  و   )فنون  سازیالگوسازیهای  اقتصاد 
تطبیقیهای  الگو ت1کارآمدی   -تحلیلی  ریسک(  تحلیل  و   جزیه(،  و  حساسیت  پایگا  )تحلیل  به  دسترسی  دادهو  از  ،  ه 

پشتیبانی   تصمیمات اثربخش  تریلیوین  کندمیمالی بطور  و  و جانوو 2001ی،  3؛ ل1995،  2)گوناتیلک  مینلی، یوران  ، 4؛ 
مل  در آن عناصر و عواگیری مالی است که  فرایند تصمیمپشتبیانی از  یار مالی  سامانه تصمیم،  بدین ترتیب  (.241،  2009

ساختاریافته و  نیمه )پیچیده،    تاثیرگذار بر تصمیمات مالی مورد توجه قرار گرفته؛ و با الگوسازی مسائل مالی کیفی و ذهنی  
)پالما و    نمایدمیکمک    ران مالیگیتصمیم  هها در شناسایی و انتخاب بهترین گزینه بدیل ب بندیو الویت  (ساختارنایافته

تصمیم  (.1999،  5زاهدی  سامانه  کلی  هو بطور  قابلیتیار  دارای  مالی  همچون:  شمند  مهمی  استنباط    -  (1های  توانایی 
-های هوشمند مانند الگوریتماستفاده از تکنیک  -  (2،  گیری و استخراج دانش و اطالعات مالی از دادههای تصمیمالگو

و  داده های   روپارل)سرینی  6یادگیری ماشینیکاوی  و  و لی2002،  8سینیس  ماتسات؛  9019،  7وان  یانگ  ، 9؛ تی سنگ، 
ارائه یک محیط ساختاری   -(4؛  (کمی و کیفیهای متعدد )و پایگاه  اطالعات از منابع سازی  یکپارچه توانایی    -(3،  (2004

تصمیم توسط  موالژ  طریق ساخت  از  کیفی  متغیرهای  اساسی  ابعاد  کشف  مقیاس   -(5گیرندگان؛  برای  برای  توسعه  ها 
های آماری و ابزارهای ارزیابی  الگودستیابی به    -(6گیری آنها مشکل است؛  هنی و کیفی که اندازهذمل  دی مانند عوا موار

تصمیم فرایند  کیفیت  بهبود  و  منظور هدایت  ناگ   گیریبه  و  انجام    -7)و    ؛(1996،  10)جین  در  کاربران  توانمند سازی 
-های روشن و یا پیشنهات بر مبنای اصول نظری )علمیحل راه  ارائه -8؛ یستتجزیه و تحلیل حساسیت و بروزرسانی س

   .(72، 2015، 12بالدوک ، مانوگوئرا  ، بهایاتت )اس تصمیمات  11کارآمدی  -فنی( پذیرفته شده و تحلیل تطبیقی
از آن    . و است  مالی پیدا کردههای  گیریای در تصمیمجایگاه ویژه،  1960یار در اواخر دهه  از زمان معرفی سامانه تصمیم

از مسائل و مشکالت تصمیم انواع متعددی  با  مقابله  برای  ابزاری  برای حل  به عنوان  از جمله  واقعی،  دنیای  گیری در 
اولین  اما از . (1995)التون و گروبر،  مورد استفاده قرار گرفته است 13مسائل و مشکالت مدیریت مالی و مدیریت پورتفولیو 

تصمیم  جدی  کاربردهای دهه    مالی  تصمیمات  در  یارسامانه  است  1970در  شده  دهه  ،  نمایان  ریزی برنامه   1980تا 
، پورتفولیوریزی مالی و انتخاب  ریزی، مدیریت سرمایه، برنامههایی مانند بودجههدفمند با کاربردهای متعدد آن در حوزه 

-یار مالی میسامانه تصمیمابراین،  نب  های مالی بوده است. گیریاز معرفترین ابزارهای پشتیبانی از تصمیمات در تصمیم
حوزه توان در  بویژه  مالی  تصمیمات  در  همد  مالی  -(1   چون:های  مالی  -(2  ،تحلیل  تامین  به  مربوط    -(3  ،تصمیمات 

یوران و جانوو، مینلی، ) گیرنده کمک کندبه تصمیم تصمیماتی تخصیص منابع -(4 و  ،گذاریتصمیمات مربوط به سرمایه
های مختلف پیدا  گیری مالی در حوزهیار مالی کاربردی بسیار زیادی در  تصمیمامروزه سامانه تصمیم   (.242، ص.  2009
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تصمیمات  سازی  و بهینهود اثربخشی  ببه   یار در راستایی از کاربردهای سامانه تصمیمهاینمونه  (1)در جدول  کرده است.  
 مالی ارائه شده است. 

 المللی های بینپژوهش

 المللی در سطح بین  یار مالیای از کاربردهای سامانه تصمیمنمونه(: 1جدول )
 مورد استفاده هایو زمینه حوزه پژوهشگران 

 ریزی منابع مالی در شرایط اضطراری برنامه 2017، 1عثمان و همکاران 

 ارزیابی و مدیریت ریسک   2016، 2سوبارامانین 

 های مالی(آسیب لی )پیشگیری از بینی نوسانات ماپیش 2015، 3آندریکا  و پوپسکو ، تودور

 ریزی و تخصیص منابع  بودجه 2015بالدوک،  ، مانوگوئرا ، بهایات

 های مرتبط با انبینی فرایندهای تصمیمات مالی و ریسکپیش 2014، 4کازوخیسکا و همکاران

 تخصیص منابع 2014، 5چن

 ریزی عملکرد محور بودجه 2013، 6زامفیرسکو  و زامفیرسکو

 بینی پیامدهای مالی  پیش 2011، 7فرانکلین و چان

 ها  و نوسانات مالیسیاستگذاری در دوره بحران  2011، 8یادا و ایچی کاوا 

 های دولتی مدیریت مالی در دانشگاه  1998، 9تیاگی و همکاران

 ریزی مالی و نظارت ریزی، برنامهحسابداری، بودجه  2010، 10فا شین و شنگ تینگ

 یت بودجه )کنترل و برنامه ریزی کارآمدتر و موثرتر بر منابع مالی( یرمد 2007، 11برندا 

 تخصیص کارآمد منابع با منابع محدود  2007، 12شاهین  و اولنگین ، آکتاش

 ریزی بودجه  مدیریت و برنامه 2005ونگ، وانگ و وانگ، 

 ریزی و تسهیم منابعترویج بودجه  2004، 13لیلین و همکاران

 مصرف بودجه   2002، 14دامونت موسمانز، پریت و 

 2001، 15گراهام و هاروی 
هزینه پیش محاسبه  مالی،  منابع  بودجهبینی  تحلیل ها،  اعتبارات،  تحلیل  ریزی، 

 ریسک

 تخصیص منابع و مدیریت مالی  2001، 16راون و رولند

 یابیریزی و هزینهبودجه 1999، 17التینن

 ریزی تخصیص و بودجه  ، ریزی مالیبرنامه 1990، 18وو  و بایاشی موری 
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 مورد استفاده هایو زمینه حوزه پژوهشگران 
 بینی و تحلیل مالی  پیش 1989، 1کلین

 ریزی  تصمیمات مالی و بودجه 1986، 2الپالنت  و استیونز

برانز و   ،  سیسکوس  ؛1991،  3مارشال 

؛ 1994،  4پولیزوس  و  زوپونیدیس

،  5ماتساتسینیس  و  دامپوس  زوپونیدیس،

1997 

 تحلیل مالی و اعطای اعتبار 

اسپراگ 1971،  6گریتی  جنکین1972و،  ؛  ، 7ز ؛ 

 1976، 8، اسپراگو و واتسون1973
 های مالی، مدیریت پورتفولیوها ریزیبرنامه

 های داخلی پژوهش
 یار مالی در سطح ملی از کاربردهای سامانه تصمیمای نمونه(: 2جدول )

 های مورد استفاده حوزه و زمینه  پژوهشگران 

عبادتی،   و  معماریانی  طبری،  یوسفی 

2019 

 نابع زینه/ متخصیص ه

 عملکرد سیستم حسابرسی   2015رضایی و وحیدی، 

 ریزی عملکرد محور بودجه 1389 همکاران، و آذر

 تجهیز منابع   1390همکاران،  نژاد و  فدایی

 سیستم اطالعات حسابداری مدیریت 1391محمودی و روحانی، 

تصمیم 1391نیکومرام و محمدی،  سامانه  تصمیمنقش  در  مدیریار  واحدهاگیری  ی  ان 
 اقتصادی 

 گیرانزیر به تصمیمهای  تواند در زمینهیار مالی جامع میسامانه تصمیمها و مراکز آموزش عالی طراحی یک  در دانشگاه
برنامه  مالی کند:    ریزان و  کمک  موثری  داده   -(1بطور  سریع  تحلیل  و  فنون تجزیه  و  ابزارها  طریق  از  اطالعات  و  ها 

بینی، برآورد دقیق و تخصیص بهینه منابع مالی در دانشگاه )مانند  پیش   -(2های الگوسازی،  و قابلیت مختلف تحلیلی
بودجه برنامه بویژه  بودجه  تخصیص  مالی،  بودجه ریزی  عملکردمحور،  کاراییریزی  پیشریزی  هزینهمحور،  ها،  بینی 

های مختلف در  و پروژه  هاها، برنامه(، فعالیتمنابع )مالی و غیرمالیبندی  نظارت، ارزیابی مالی و اولویت  -(3(،  درامدها
گزینه میان  از  مطلوب  و  بهینه  گزینه  انتخاب  و  پیشنهاد  ارائه  و  مختلف،  دانشگاه  تحلیل  -(4های  انواع  مانند  انجام  ها 

تصمیم در  تغییرات  نمودن  مشخص  و  حساسیت  تحلیل  و  ریسک  هر  تحلیل  اجرای  ازای  به  دانشگاه  سطح  در  گیری 
ایده و بیان عملیات    پیشنهاد و  مدیریت بهینه و    -(5گیری،  الزم برای تغییرات در سایر موارد و بهبود برایند تصمیمیا 

ها و کارکردهای  ها، فعالیتها و کنترل و مدیریت هزینه سرانه در بخشاثربخش منابع مالی مانند ارزیابی بار مالی فعالیت
 اهداف با توجه به منابع تخصیص داده شده.یابی به  جش میزان دستریزی آموزشی و سنبرنامه -(6، مختلف دانشگاه
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و بررسی مبانی نظری  اساس  استاندارد سامانه  بر  اجزای  از  کاربر  و  رابط کاربری  و  الگو  پایگاه  داده،  پایگاه  های علمی 
بعاد و  ( ا2018گ )به زعم  ون  .(2015؛ تودور و همکاران،  1988)تیاگی و همکاران،    شوندیار مالی محسوب میتصمیم

زیر ، و  زیرنظام مدیریت الگو  ،انباره داده،  زیرنظام مدیریت پایگاه دادهیار مالی عبارتند از:  ی ضروری سامانه تصمیماجزا
گیری  ها و نوع تصمیمبطور کلی با توجه به ماهیت سازمان(.  116  ،2018)ونگ،    نظام مدیریت پایگاه دانش )نظام خبره(

 تواند متفاوت و متغیر باشد. مالی، ابعاد و اجزایی آن مییار انه تصمیمو هدف از طراحی سام

 باشد.درصد پاسخگویی به سواالت ذیل مینیز پژوهش حاضر 
 ؟ چیست در دانشگاه یار مالیسامانه تصمیم هایها و ویژگیقابلیت (1
 کدامند؟  در دانشگاه یار مالیابعاد و اجزای سامانه تصمیم (2
 یار مالی )معماری( چگونه است؟  سامانه تصمیمجزای روابط بین ابعاد و ا  (3

 پژوهش:  روش
هاا و نحاوه گاردآوری داده و بنیاادی های کااربردیاز نظر ماهیت و هدف جزء پژوهشپژوهش حاضر  

بارای گارداوری در دانشگاه تهران انجام شده است.    1398که در سال  است.  پیمایشی    -توصیفیاز نوع    کیفی

استفاده خبرگان  از صاحبنظران ومصاحبه  -و مطالعات میدانی  ایکتابخانهمنابع   :و منبعد  ازها و اطالعات  داده

موضاوع ای تمامی متون علمی )کتااب، گزارشاات و مقااالت علمای در حاوزه  مطالعه کتابخانهدر    شده است.

 SID ، MAGIRAN ، SCIENCEدر پایگاااه اطالعااات علماای  (المللاایمااوردنظر در سااطح ملاای و بااین

DIRECT ، EMELARD ،PRO ،ISC ،ERIC ، گیاری در دساترس و سرشاماری با استفاده از روش نمونه

 ر بخاشد استخراج و ضمن مرور اولیه، منابع کامال مرتبط با موضوع انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفتند.کامل  

 -علمای  نظاران، خبرگاان و متخصصاان  شامل صااحبدر این پژوهش    کنندگان باالقوهمشارکتمصاحبه نیز  

و معاوناان ماالی دانشاگاه و   مادیران  -بآموزش عاالی    و مدیریت مالی  اقتصاد    -: الفحوزه  چهاراجرایی در  

مادیران   -دو    متخصصاان فنااوری اطالعاات    -، جهای تهارانها و مدیر بودجه و اعتبارات دانشگاهدانشکده

هدفمند و بطور مشاخص از تکنیاک گیری روش نمونه که به.  اندبوده  های تهراناطالعات در دانشگاهفناوری  

هاا دادهبه نقطه اشباع تا  ابدیمیتا زمانی ادامه  آوری اطالعاتجمعلذا .  اندانتخاب شدهای(  گلوله برفی )زنجیره

و شاود  ها حاصال نمایای که در آن هیچ بینش و ایده جدیدی از گسترش بیشتر نمونهمرحلهیعنی به  ،  برسیم

باه   به بیانی دیگر. یا  داردنهای قبلی تفاوتی نداشته و تاثیر در افزایش دانش و اطالعات  های جدید با دادهداده

پژوهش حاضر نیز با عنایت به اینکه در همین راستا در . دست یابیمها  آوری دادهیک نقطه بازده نزولی در جمع

ندگان مطرح نشد مصاحبه از نکهای جدیدی از سوی مشارکتمفاهیم و مقوله ستمهای بعد از نفر بیدر مصاحبه

 ارائه شده است. (3)ه در جدول نجزئیات نمو. پایان یافته استنظران صاحب
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 های اصلی جستجوی منابع مشخصات نمونه و کلیدواژه :3 جدول

ابزار  

گردآوری 

 هاداده 

 اصلی جهت جستجو   کلید واژه منبع داده 

مطالعه  

ای  کتابخانه

 )فراترکیب( 

 

 

المللاای در مقاالت ملی و بین
یااار ارتباط با سااامانه تصاامیم

حااوزه در  کلی  هااای بصورت 
 (80مختلف )

یااار یار مالی، سامانه تصاامیمیار، سامانه تصمیمسامانه تصمیم
یااار مااالی مراکز آموزش عالی، سامانه تصمیمها و  در دانشگاه
 ها و مراکز آموزش عالیدر دانشگاه

-Decision Support System, 

-Financial Decision Support System, 

-Decision Support System+ Higher 

Education/ University; 

-Financial Decision Support System+ Higher 

Education/ University  

المللاای در مقاالت ملی و بین
یااار در اتباط سااامانه تصاامیم

 (30آموزش و آموزش عالی )
در المللاای  مقاالت ملی و بین

یااار اط با سااامانه تصاامیمارتب
در حوزه مختلااف مالی  هااای 

(10) 
المللاای در مقاالت ملی و بین

یااار ارتباط با سااامانه تصاامیم
 (5آموزش عالی )مالی در 

مصاحبه  

نیمه 

ساختار 

 یافته

نظااران و خبرگااان صاااحب
اجرایاای در حااوزه  -علماای

یااار طراحاای سااامانه تصاامیم
 مالی در دانشگاه

علماای در حااوزه اقتصاااد و  اعضااای هیااات پژوهشااگران و 
 نفر( 6) مدیریت مالی آموزش عالی

اطالعات پژوهشگران و اعضای هیات علمی در حوزه فناوری 
 نفر( 4) و ارتباطات

بودجه و اعتبااارات دانشااگاه، ماادیران و معاونااان ان کل  مدیر
 نفر( 6) مالی دانشگاه -و معاون اداری مالی دانشگاه

جااازی دانشااگاه و رئاایس مرکااز فناااوری سازمان ممعاونان  
 نفر( 4) اطالعات دانشگاه

ای اساتراوس و تحلیل محتاوا و رویکارد کدگاذاری ساه مرحلاههای حاصل از مصاحبه با استفاده از  داده

کوربین مورد تحلیل قرار گرفتند که شامل سه مرحله کدگذاری باز، کدگاذاری محاوری و کدگاذاری انتخاابی 
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های خاام باه سازد که در آن داده. فرایندکدگذاری شرایطی را فراهم می1(uss & Corbin, 1998Straاست )

در بایناد. ها بتدریج شناسایی شاده و توساعه ماییابند، در طی فرایند کدگذاری مقولهتوسعه میمفاهیم نظری  

هاا مقولهن انجام شده و  ، کدکذاری بر روی متسازی اطالعاتاز انجام مصاحبه و پیادهپس  پژوهش حاضر نیز  

اولیاه در مرحلاه کدگاذاری بین آنها ارتباط برقرار شده اسات. ای مداوم از طریق تحلیل مقایسهشناسایی شده  

مهام و که عباارات و شاواهد گفتااری اند هها به دقت مطالعه، بررسی و تحلیل شدهای حاصل از مصاحبهداده

ت مرتبط و مضامین پایه احصا شدند. در رحله دوم خرده مقوالاستخراج و سپس در مها  کلیدی از متن مصاحبه

این کادها باه .  ، در قالب یک خانواده کد گردآوری شدنداندبودکه نشانگر مفاهیمی مشابه    مقوالتی  بعدمرحله  

یافتاه اسات. یاز تغییار  نکادها    اند و با تحلیل هر یک از متون، خاانوادهتدریج و بصورت تجمعی شکل گرفته

 (دهنادهمضامین ساازمانمقوله محوری )ها پس از دستیابی به اشباع نظری در قالب هایی این تحلیلخروجی ن

رسیدیم. مراحل  (فرگیرمضمون مقوله اصلی )بندی شدند. و در نهایت بر اساس نتایج دو مرحله پیشین به دسته

و  نظارانو صاحب نیی خبرگاشناسا -(1) :بوده استبه ترتیب ذیل اطالعات تحلیل انجام مصاحبه و تجزیه و 

 -(4ساازی اطالعاات، )پیااده -(3اطالعاات، )و ضابط انجام مصاحبه و ثبات  -(2هماهنگی جهت مصاحبه، )

 –استخراج مفاهیم اولیه از عباارات کلیادی   -(5سازی شده و استخراج عبارت کلیدی، )مطالعه اطالعات پیاده

ترکیاب اطالعاات   -دهنادهمضامون ساازمان  /ه محوریاستخراج مقول  -(6، )مضامین پایهمقوالت /  احصای  

مقولاه  -(7و ) ،هااهاا و زیرمقولاهبندی مقوله و برقراری ارتباط بین مقوله، طبقهمضمون پایهمقوله/  حاصل از  

مراحل یار مالی. ترسیم الگوی مفهومی سامانه تصمیم -(8نهایی و )  مفهومو رسیدن به    مضمون فراگیراصلی/  

 ارائه شده است.  (1)ر نمودار العات در پژوهش حاضر دفرایند تحلیل اط

 مراحل فرایند تحلیل اطالعات (:1نمودار ) 

 

 

 

 
پژوهش 1 از  برخی  در  مرحله.  سه  کدگذاری  بجای  تحلیل  ها  از  )مضامین  ای  مضامین  شبکه  و  و  پامضمون  محوری  مضامین  یه، 

. به:  برای کسب اطالعات بیشتر ر.ج.کشود. درپژوهش حاضر از واژه کدگذاری استفاده شده است.  استفاده می  اگیر( نیز مضمون فر
 1390عابدی و همکاران،
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هاای است. هر چند در پاژوهش  های کیفی بررسی روایی و پایایی یافتهیکی از مراحل مهم در پژوهش

های کیفی، اعتباریابی در پژوهش  شخصی استوار نیست.های کمی بر اصول مکیفی پایایی و روایی مانند روش

های پژوهش وابسته به ماهیت پژوهش و روش بکاررفته است بطوریکاه بار اسااس چیساتی پاژوهش و داده

هاای پاژوهش وجاود دارد ی بارای اعتباریاابی دادههای متعاددروشی که مورد استفاده قرار گرفته است روش

(Creswell, 2012). خودی به آن نگریساته و باا ز منظر دیدگاه های مختلف از اان در پژوهشلذا  پژوهشگر

پذیری، کیفیات، پذیری و انتقالتوجه به ویژگی متمایز و متفاوت پژوهش کیفی از کمی از مفاهیمی مانند تایید

یای و هاای مختلفای بارای روا(. بطور کلی روش22:  1391زاده،  اند )عباسکرده  استفادهدقت و قابلیت اعتماد  

باا   هاای حاصال از مصااحبهدر پژوهش حاضر به منظور اعتباریاابی یافتاه  .ردوجود دا  های کیفیپایایی یافته

اند. تطابق همگونی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته هاتهیاف یا تطابق همگونی 1سازیاستفاده از رویکرد مثلث

اده و روش مختلف گرداوری ، انواع مختلف دافراد مختلفها از طریق  ها که شامل فرایند اعتباربخشی دادهیافته

 های مختلاف ماورد بررسای وها و دیدگاههاست، که با تکیه بر آن بتوان موضوع مورد نظر خود را از جنبهداده

ترین  آنهاا شود از جمله مهمهای مختلف انجام میسازی به روش(. مثلثCreswell, 2012واکاوی قرار داد )

-_ کننادهساازی بررسایمثلث -(3، )3سازی دادهمثلث -(2) 2کنندگانتمشارک بازبینی توسط -(1ز: )عبارتند ا

ساازی در پاژوهش حاضار از دو روش مثلاث  5همکاارانسازی مبتنی بر بازبینی توسط  مثلث  -(4، )4پژوهشگر

 ها و بازبینی توسط همکاران استفاده شده است. داده

 

:های پژوهشیافته  
چیست؟  در دانشگاه یار مالیسامانه تصمیمهای ها و ویژگیقابلیتوهش: سوال اول پژ  

ی آن در پشتیبانی از  هاقابلیت ،اییار مالی مانند هر گونه سامانهتصمیمیکی از دالیل اصلی طراحی و استفاده از سامانه 
، (مضمون فراگیرصلی )مقوله ا  1د تعداکندگان  با تحلیل نظرات مشارکت. ها و ابعاد مختلف استتصمیمات مالی در حوزه

  و خرده مقوله   95که حاصل استخراج شد    (مضمون پایهمقوله پایه )  65، (دهندهمضمون سازمانمقوله محوری ) 18
. ( ارائه شده است2نتایج اطالعات حاصله در نمودار ) . بوده است )نقل و قول/ شواهد گفتاری(  کد اولیه  115  

 

 
1. Triangulation  
2. Member Checking 
3. Data Triangulation 
4. Investigator_ Researcher Triangulation   
5. Peer Checking 
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  سامانه گیران ازانتظارات تصمیمکدگذاری مرحله نهایی در ارتباط با   :2نمودار 
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یار مالی در دانشگاه های سامانه تصمیمترین قابلیتترین و کلیدیمهمبر اساس تحلیل نظرات صاحبنظران،  

های مختلف در دانشگاه بویژه تصمیمات و بخشکمک به تصمیم گیری مالی در تمام سطوح    -(1عبارتند از:  

بهینه سازی فرایند    -(3تخصصی،    –تحلیلی    ارائه مشاوره همراه با اسناد، آمار و اطالعات  -(2راهبردی مالی،  

های انسانی و محدودیت  ی شناختی( رفع/ کاهش خطاها 4تصمیمات مالی و کمک به اتخاذ تصمیم منطقی،  

ت در  محاسباتی(  و  گ)اطالعاتی  تصمیم-(5یری،  صمیم  نظری  و  عملی  دانش  بین  فاصله    -(6گیران،  کاهش 

تحلیل و الگوسازی تصمیمات،   -(8سناریو سازی،    آینده نگری و  -(7ای تصمیمات،  ارزیابی بار مالی و هزینه

دانش،  دادهبروزرسانی  -(9 و  اطالعات  موجود  -(11بندی،  الویت  -(10ها،  منابع  از  موثر  و  بهینه  و    استفاده 

کمیاب،  محد مالی،    -(12ود/  منابع  بهینه  مالی،    -(13تخصیص  گیری  تصمیم  نظام  سازی    -( 14یکپارچه 

  -(16کنترل و نظارت بر تصمیمات مالی،    -( 15یی، اثربخشی و ارتقای کیفیت تصمیمات مالی،  افزایش کارا

و  پذیری  گیران،    انعطاف  تصمیم  و  کاربران  توسط  توسعه  م  -(17قابلیت  فهم  بایجاد  متخصصان شترک  ین 

 ها  نمایش گرافیکی گزارش-(18فناوری و متخصصان مالی، 

 یار مالی در دانشگاه کدامند؟نه تصمیمسوال دوم پژوهش: ابعاد و اجزای ساما

-باشد. اما با توجه به ویژگییار دارای ابعاد و اجزای خاصی میبطور کلی بر اساس مبانی نظری سامانه تصمیم

انعطاف تصمیمو  پذیری  های  سامانه  توسعه  حوزهقابلیت  در  موقعیتیار  مختلف،  ها،  سازمان  و  شرایط  و  ها 

تصمیم سامانه  دطراحی  مالی    ریار  تصمیمات  مالی  میحوزه  تصمیمات  با  متناسب  اجزای  و  ابعاد  دارای  تواند 

مقوله اصلی    1تعداد  کندگان  با تحلیل نظرات مشارکتباشد.  باشد تا پاسخگویی حل مسائل مالی در دانشگاه  

شد که    استخراج  (مضمون پایهمقوله پایه )    60،  (دهندهمضمون سازمانمقوله محوری )  10،  (مضمون فراگیر)

مقوله    95حاصل   اولیه  110  وخرده  گفناری(  کد  و قول/ شواهد  است  )نقل  اطالعات حاصله در .  بوده  نتایج 

 ( ارائه شده است. 3) نمودار
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یار مالی در طی سه مرحله کدگذاریابعاد و اجزای اصلی سامانه تصمیم (:2نمودار )    
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یار مالی عبارتند از: نظران، ابعاد و اجزای اصلی سامانه تصمیمهای صاحببر اساس تحلیل نظرات و دیدگاه

پایگاه    -(4،  یگاه الگو و زیر سیستم پایگاه الگوپا  -(3،  انباره داده  -(2  ،پایگاه داده و زیرسیستم پایگاه داده  -(1

و تسهیل کننده    هندهوضیحت  و ابزارهای  امکانات  -(6  ،ابزارهای تحلیل و پردازش  -موتور استنتاج  -(5،  دانش

  . کاربر -( 10و  رابط کار -(9، گرافیکی امکانات  -(8، داشبورها -(7، مانند سناریوها 

چگونه    یار مالی در دانشگاه( سامانه تصمیممفهومی  )الگوی  و اجزای  روابط بین ابعادپاسخ سوال سوم:  

 است؟ 

الگوی طرسوم  هدف   ارائه  تصمیمپژوهش  سامانه  و  احی  ابعاد  بین  روابط  نمودن  مشخص  و  مالی  یار 

نظران و مبانی نظری و مطالعات تجربی اساس تحلیل نظرات و دیدگاه صاحببر باشد. های اصلی آن میمولفه

انباره داده، پایگاه  ه جامع تصمیمیک سامان ابعاد و اجزایی مانند پایگاه داده و  باید دارای  ایگاه لگو، پایار مالی 

و   استنتاج  موتور  تحلیلدانش،  توضیحکننده،  تسهیل  بزارهایا  ،ابزارهای  امکانات گرافیگی،  دهندگی،  امکانات 

ابعاد با یکدیگر مرتبط بوده و   ... باشد. این  نیاز را بصورت خودکار از بخشرابط کاربر و  های  اطالعات مورد 

رتبط با مهای  ها و زیرسامانهیگ بین تمامی ابعاد و مولفهدر واقع باید یک ارتباط ارگاند.  نکنمرتبط دریافت می

با موضوع تصمیم  که   ایآن وجود داشته باشد، بگونه برای تحلیل گیری، اطالعات و دادهبسته   های موردنیاز 

تحلیل، گزارش را  تجزیه و  و پس از طی فرایند    دریافت کردههای مربوط  مند و خودکار از بخشبصورت هوش

یرنده گ)حلقه واسط بین تصمیماز طریق رابط کاربر  گیرنده نمایش دهد. کاربر نیز  برای تصمیمبصورت بصری  

نیاامانه(  سو   به  اجزای سامانه، با توجه  با سایر  ارتباط  از  وارد سامانه شده و ضمن  ن کمک آز و مسئله خود 

 شده است.   ترسیمها ن مولفهروابط بی و  مالی در دانشگاه یارگیرد. در الگوی زیر ابعاد سامانه تصمیممی
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 نشگاه یار مالی در دا تصمیمطراحی سامانه  مفهومی الگوی   (:3نمودار )
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 گیری: یجه و نتبحث 

-محسوب می  هااز جمله دانشگاه  وهای مختلف مدیریت و سازمانگیری از موضوعات مهم و اصلی در همه الگتصمیم
دانشگاه شود.   از تصمیمات مهم در  به خاصیتها، تص یکی  با توجه  مالی  مالی است. تصمیمات  و    سیاستگذاری  میمات 

اهمیت فوقرفتار تصمیمراهبری   دارالعادهگیران  منابعنای  مانند کمیابی  امروزه مسائلی  لزوم  د.  و    بهینه   صتخصی  مالی 
دادهافزایش  ،  آن از  اطالعات حجم عظیمی  و  یکپارچههای  چالش  و   ها  به  و  مربوط  آنسازی  و محدودیت   ها محاسباتی 

  مالی در دانشگاه   گیریتصمیم  ، اتکاو قابل  ها و اطالعات دقیق داده گیران به  ، عدم دسترسی تصمیمگیرانتوانایی تصمیم
گسترش دانش بشری و تغییر و تحوالت علم و فناوری و  با  امروزه  از طرفی    های متعددی روبرو کرده است.چالشبا    را

تواند صرفا بر اساس شهود و متکی بر  گیری نمیتصمیمهای مختلف،  رتباطات در حوزهفراگیر شدن فناوری اطالعات و ا
از ابزارهای علمی و فنی    یکی  باشد. بلکه باید بر مبنای مطالعات علمی، آماری و اطالعاتی باشد.  گیرندهتصمیمقضاوت  

از تصمیم مانند  های خاص خود  ها و قابلیتیدلیل ویژگ  هکه ب .  یار مالی استگیران سامانه تصمیمنوین جهت حمایت 
داده از  استفاده  و  آسان  و محاسبه دقیق اطالعات، یکپارچهدسترسی  پردازش سریع  الگوهای ها، اطالعات،  آنها،  سازی 

ها، تحلیل ریسک، تحلیل حساسیت و ارائه سناریوهای مختلف و متنوع در کمترین زمان و تحلیلی، بررسی سریع بدیل
کاربرپ حال  عین  تص میسند  در  برای  را  مسیر  این  برنامهگیرمیمتواند  و  آموزشیان  در   ربزان  و  کرده  اتخاذ    تسهیل 

در پاسخ به تغییر   آنحی و بکارگیری  طرادر همین راستا،  .  نمایدکمک    انگیربه تصمیمدانشگاه    بهینه درتصمیمات مالی  
طراحی و  به زعم صاحبنظران از دالیل اصلی  .  های پژوهشی مهم تبدیل شده استو تحوالت روافزون به یکی از حوزه

قابلیتسامانه تصمیمبکارگیری   مالی  آن در  -علمی  های یار در حوزه تصمیمات  گیری  فرایند تصمیمابعاد مختلف    فنی 
کمک    -(1:  های زیر باشدباید دارای قابلیتمالی  یار  معتقد بودند سامانه تصمیمر خبرگان در این زمینه  اکث. لذا  مالی است
ساختاری بودن اینگونه تصمیمات  ماهیت نیمهگیری در تمام سطوح بویژه تصمیمات راهبردی مالی با توجه به  به تصمیم

ادراک تصمیم  انها  و مبتنی بودن ارائه  مشاورهش  نق  -(2،  گیرندهبر تجربه و  کمک به اتخاذ  فنی و   -اطالعات علمی  و 
های  سازی تصمیمات مالی و منطقی شدن فرایندبهینه  -(3،  مختلف  ارائه سناریوهایها و  با انجام تحلیلتصمیم بهینه  

با    آنها بویژه در مواجهه  های تحلیلی و محاسبانی و کاهش چالش  هاگیریتصمیمدر    انسانی  هایرفع محدودیت  -(4،  آن
 و   (سنتی  سامانه اطالعاتی)ها و خالءهای تصمیمات مالی سنتی  برطرف کردن کاستی  -(5،  ها و اطالعات حجیمداده

 -(6ن،  و کارشناساگیری بر اساس نظرات خبرگان  گیری مالی بویژه تصمیمهای سنتی تصمیمناکارامدی روش  کاهش
و عملی نظری  دانش  بین  فاصله  تجربه علمی  نظری  دانش   ازای  حرفه استفاده    و   کاهش  و    -و  دانشگران  ارزنده  فنی 

  -(7،  موردنظرمل با ایجاد پایگاه دانش و فرموله کردن دانش  در حوزه تصمیمات مالی در مقام ع  و خبرگان  حبنظرانصا
ایجاد    ارزیابی بار مالی تصمیمات  ابزاری جهت محاسبه قیمتبا  ا در  هها، پروژهها، طرحفعالیت  )تمام شده(  مکانیسم و 

، هاو کنترل هزینهمدیریت    گیرتده درو کمک به تصمیماز اتخاذ تصمیم  قبل  گیری و ارزیابی بار مالی آنها  زمان تصمیم
تصویریآینده  -(8 ارائه  و  سناریوسازی  و  مطلوب  )زنده(  نگری  وضعیت  و  آینده  پیامد  از  اقدام    و  طریق یک    از 

شبیه  1سناریوسازی  و داده  تحلیل(  9،  2سازی و  مالی  اطالعات  ها  تصمیمات  الگوسازی  داده  و  مبنای  اطالعات  بر  و  ها 
و  های مبتنی بر هوش مصنوعی  نی بر ریاضی، آمار و تحقیق در عملیات و تحلیلهای مبتبا انجام انواع تحلیل  موردنظر
ا اطالع و  تر و بقبهتر و دقی  یاتخاذ تصمیمو  گیرنده نسبت به پیامدها و آثار یک اقدام  بصیرت و بینش تصمیمافزایش  

از  -(10،  آگاهی کامل نسبت به یک موضوع امر تصمیمب  ها، اطالعات و دانشداده  ارائه و استفاده  ، گیریروز شده در 
در دانشگاه و تخصیص منابع بر  های مختلف  ها، طرح و پروژهها، برنامهفعالیتها،  اهداف و ماموریتبندی  الویت  -(11

های مالی  نوسانات و بحرانشرایط    بویژ در    ده بهینه، موثر و دقیق از منابع محدود و موجود استفا  -(12،  هااساس الویت

 
1. Scenario 
2. Simulation 
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-فنی و رویکردهای نوین تصمیم  -استفاده از اصول علمی  به دلیل استیالی کمیابی منابع مالی  تشدید  ها و  در دانشگاه
مالی تصمیمات  در  به    -(13،  گیری  منبودجه کمک  بهینه  تخصیص  و  مریزی  با  ابع  بویژه  کارایی    عملکرد   نگاهالی  و 

-ها و اطالعات بخشداده  بین مند  و نظاممنطقی   و برقرای ارتباط  مالی   گیرینظام یکپارچه تصمیم  ایجاد   -(14،  محوری
معاونت  ها موجود  سامانه)  هاو  طریق    (MISهای  دادهیکپارچه  از  اطالعات سازی  و  فعال    ها  برنامه  از  استفاده  با 

OLAP   ی مکانیسم  ایجاد   -(16،  افزایش کارایی، اثربخشی و ارتقای کیفیت تصمیمات مالی  -(15،  انباره داده  و ایجاد 
ارزیابی، نظارت و کنترل بر منابع مالی  نظام ارزیابی نقش منابع مالی در تحقق اهداف  و مند و هوشمند در  ، سنجش و 
ایجاد درک و    -(18،  گیریهای مختلف تصمیمعیتپذیری و قابلیت توسعه توسط کاربران در شرایط و موقانعطاف  -(17

حو سایر  و  مالی  متخصصان  و  فناوری  متخصصان  بین  مشترک  و    و   هازهفهم  فناوری  متخصصان  بین  فاصله  کاهش 
لذا نتایج .  ها و اطالعاتساختن نتایج تحلیل داده  بصریها و  نمایش گرافیکی گزارش  -(19،  هاوزهمتخصصان سایر ح

و مطالعات تجربی  پژوهش حاضر همسو انتظارات نظری  و  مبانی  اسکات مورتون،   با  و  اسپراگو،     ؛1987،  1978کین 
توربان،  ؛  1998،  2ت آرنو؛  1986،    الپالنت  و   استیونز؛  1985،  1کلین و هیرس چیم    ؛1982و و کارلسون،  اسپراگ  ؛ 1980
آرونسون،  1998 و  توربان  اوربین،  1995توربان،  ؛  1993کین،  ؛1998؛  همکاران،  ؛  1995؛  و  و  توربا؛  1969توربان  ن 

، 6شیمیزو و همکاران   ؛2005،  5تایی  -؛ ال2003،  4الریسا و آتری ؛  2002،  3کین و نامپسون  هین؛  2006،  2001همکاران،  
همکاران2008،  7بندالی؛  2006 و  وینیک  همکاران،  ؛  2014،  8؛  و  سلیمی1389آذر  بابایی؛  و  خدیور،  1389زاده؛  فرد   ،
      و سایرین بوده است. 1392؛ یوسفی طبری، 1392زاده و همکاران، ؛ حسن1394و محمدی،  ؛ نیکومرام1390

از ویژگهمانگونه که ع های مختلف است. لذا  یار مالی قابلیت توسعه آن در حوزهاصلی سامانه تصمیم  ینوان شد یکی 
اعی مانند دانشگاه(، نوع تصمیم و هدف از طراحی  تواند با توجه به ماهیت سازمان )انتفاعی و غیرانتفابعاد و اجزای آن می

جامع    )هوشمند(  یار مالیبرای طراحی سامانه تصمیمو ضروری    ، از ابعاد و اجزای اصلیزعم صاحبنظرانآن توسعه یابد.  
 عبارتند از: 

داده:   - پایگاه  زیرسیستم  و  داده  و  داده داده شامل  پایگاه  پایگاه  )مسئلها  وضعیت  با  مرتبط  منظور  ه(  اطالعات  به 
پایگاه داده    .رندگیمعموال از طریق یک پایگاه داده سرور وب ذخیره و در دسترس قرار می  است کهانجام تحلیل  

تصمیم سامانه  مالی شامل جمعدر  ذخیرهیار  داده  آوری،  از  زیادی  مورد  حجم  اطالعات در  و  مسئله  ها  موضوع/ 
های  ها و زیرسامانهها، واحدها و معاونتت آماری و مالی از بخشها و اطالعا داده"از منابع داخلی    "گیریتصمیم

 "...وزارت عتف و  ،  های دانشگاه در سازمان برنامه و بودجهداده"  -یو منابع خارج"|MIS|موجود در دانشگاه  
 است.

داده  - داده  :  9انباره  یکپارچهانباره  برای  ذخیرهمنبعی  دادهسازی،  باریابی  و  م سازی  اطالعات  و  از  آ   -الیها  ماری 
-یکی از مولفه داده   انبارهایجاد .  است  گیریدر زمان تصمیم  های مختلف در دانشگاه ها، واحدها و معاونتبخش،
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مالی جامع و حرکت به سمت هوش    یارهای بسیار مهم و ضروری در دانشگاه به منظور طراحی سامانه تصمیم
 های حجیم است. تفاده موثر و مفید از دادهها و یادگیری ماشین با اسکاویتجاری و انجام داده

فرموله کردن  شامل علم مدیریت آماری و مالی جهت    افزارییک بسته نرمپایگاه الگو و زیر سیستم پایگاه الگو:   -
بسته  .  گیران خواهد بودارتباط با یک موضوع / مسئله مورد نیاز تصمیمگیری در  الگوهایی است که برای تصمیم

الگوهای متعددی مانند: )گیری مالی در دانشگاه میع تصمیمبه ساختار و نو انواع  الگوهای مبتنی بر    -(1توان 
شبیها"  -ریاضی بهینهلگوهای  الگوهای  الویتسازی،  الگوهای  ریسکیابی،  تحلیل  حساسیت،  تحلیل  ،  دهی، 

های  الگوهای مبتنی بر روش  -(2، )"تحلیل هزینه/ تابع/رابطه هزینه و ...ریزی پویا،  برنامهآنگاه،    -تحلیل اگر
داده"-آماری  پوششی  تحلیل  تصادفی،  مرز  سلسلهتحلیل  تحلیل  الگو ها  پیشمراتبی،  رگرسیونبیهای  و  ها،  نی 

،  "های نرم بویژه نقشه ذهنیتکنیک"-درعملیات  الگوهای تحقیق  -(3، )  "های زمانی و ...تحلیل روند و سری
 -(5و )  "ریزی آرمانی فازی، ریاضی الجیک و ...نطق فازی، برنامهم"-الگوهای مبتنی بر ریاضی فازی    -(4)

کاوی و یادگیری ماشین و سایر  الگوریتم ژنتیک، داده  -های عصبیشبکه"  -الگوهای مبتنی بر هوش مصنوعی
 جهت الگو سازی در تصمیمات مالی و بررسی روندهای مالی در دانشگاه استفاده نمود.  "فراابتکاریهای روش

-در این پایگاه، دانش مربوط به حوزه تصمیمات مالی فرموله شده و در قالب قواعد و یا سایر روش  :ه دانشپایگا -
ایگاه دانش در تصمیمات مالی شامل دو  دانش موجود در پپایگاه دانش در .اقع  شود.  های استنتاج نمایش داده می

نامه مالی  دارک باالدستی، مصوبات هیات امنا، آیین)قوانین و مقررات، اسناد و م  مبتنی بر اسناد  -(1دسته اصلی: )
 گیرنده است.  تجربه تصمیمدانش و نی بر مبت -(2و یا ) و معامالتی، تاریخچه و سوابق و ...(

بر    آنها را  و الگوسازی  اطالعات  ها و  داده  تحلیل و پردازشاین جز به عنوان ابزار تحلیل وظیفه  :  موتور استنتاج -
روش آماراساس  روش  -یهای  و  مصنوعی  ریاضی  هوش  بر  مبتنی  داردهای  عهده  بر  حساسیت،  .  را  تحلیل 

کاوی و یادگیری  های مبتنی بر هوش مصنوعی مانند داده اه و همچنین تحلیلآنگ  -تحلیل ریسک، تحلیل اگر
 شود.  هایی است که این بخش انجام می و ... از جمله تحلیل  ماشین 

، گزارشات و نمودارها که بصورت پویا عمل کرده تا مدیران با استناد به آن  هاابزاری غنی از شاخص  :داشبورها -
دانشگاه را با وضعیت مطلوب و و کارایی دانشگاه را مشاهده و وضعیت موجود را در بتوانند در هر لحظه عملکرد  

ین داشبوردها در  تراز جمله مهمکنندگان در پژوهش،  آل نظارت و مقایسه و بررسی نمایند. به زعم مشارکت ایده
تصمیم داش سامانه  از:  عبارتند  مالی  مدیریتیییار  دیدگاه  ورد  و  نگرش  کردن  م)لحاظ  داشبود  دیران(های   ،

سیاسی نگرش   تصمیمات  کردن  سیاسی(  ها)لحاظ  مالحظات  داشبوردو  مانند  ،  ارزیابی  و  کنترل  مدیریت های 
 . موقع( ها در زمان مقرر و به)انجام فعالیت کنترل پروژه و پروژه 

-بهینه  تسهیل و   های پیشنهادی جهتها و گزینهحلمانند سناریوها: ارائه سناریوها، راهه  ه کنندامکانات تسهیل  -
تصمیم فرایند  مالی در  سازی  برای یک    یک حوزه خاصگیری  چندین سناریو  اقدام)ارائه  پیشنهاد    تصمیم/  و 

 لحاظ کردن شرایط( بهترین گزینه با 

 .گیرنده حل پیشنهادی به تصمیم: توضیح در ارتباط با چرایی ارائه یک الگو یا راههندهامکانات توضیح  -
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و    1گرافیکی  ارائه گزارش امل  ش:  امکانات گرافیکی - آمار  مانند جدول، نمودار،  )های مختلف  اطالعات در فرمتو 
  )  .... و  ارقام  و  نتایج تحلیلعدد  الگوهاست. تصمیمو بصری ساختن  با مشاهده  روابط شاخصگیرنده  و  ها و  ها 

 . گیردمی تر تصمیممتغیرهای مختلف بهتر و سریع

های  سایر بخشبه  گیران را  تصمیمکه دسترسی    مالی  یارسامانه تصمیماز    بخشی:  کاربرواسط    /رابط  زیرسیستم   -
لت و حتی ، لب تاپ، تپ(PC)های شخصی تواند رایانه در پژوهش حاضر واسط کاربری می. وردآفراهم میسامانه 

  شد.یار مالی ارتباط برقرار نماید، باگوشی و هر گونه ابزار هوشمندی که بتواند با سامانه تصمیم

بدست  کاربر و رایانه  یار از تعامل شدید بین  نظیر سامانه تصمیمهای بیبسیاری از کمک  محققانبه اعتقاد    :اربرک -
و مدیران ارشد و هیات امنا در دانشگاه و مدیران ارشد مالی  گیران  یار مالی تصمیمکاربران سامانه تصمیم.  یدآمی
کلی،باشند.  می همس  بطور  حاضر  پژوهش  و نتایج  مبانی  با  یافته  و  و  نظری  تجربیانتظارات  مطالعات   های 

؛ توربان و 1988؛ تیاگی و همکاران،  1982؛ اسپراگو و کارلسون،  1980اسپراگو،    پژوهشگرانی مانند  )فراترکیب(
توربان،  1998،  آرونسون راجر،  2001؛  و همکاران،  2002؛ مارک و  و زاک ؛  2013؛ سوسنه،  2008، چوی  وخیسکا 

همکاران،  ؛  2014همکاران،   و  همکاران،  ؛  2015تودور  و  همکاران،    ؛2018ونگ،  ؛  2015بهایات  و  ؛  1389آذر 
   بوده است. نو سایری1392زاده و همکاران، ؛ حسن1390خدیور، ؛ 1389زاده،  فرد و باباییسلیمی

الگو را تغییریار مالی به شکل نظام سامانه تصمیم -و گزارش موردنیاز تصمیم  مند و در یک چرخه، تغییرات را اعمال، 
پویایی، سرعت زیاد و تعامل بسیار با کاربر، پایگاه داده و پایگاه الگو  نماید. مزیت اصلی این سامانه  گیرنده را فراهم می

  و موثر   استفاده بهینه  -(2،  بهینه و منطقی  مالی  اتخاذ تصمیمات  -(1  یار مالی منجر به:  تصمیم  است. لذا طراحی سامانه
مناب محدوداز  و  موجود  موثر    -(4  ، دانشگاهمختلف    های فعالیت  مالی  منابع بهینه    تخصیص  -(3،  کمیاب  / ع  و  استفاده 
خطاهای    و   )محاسباتی و اطالعاتی(  محدودیت  کاهش/ حذف  -(5،  آنها  سازییکپارچه و    ها و اطالعاتاز دادهای  حرفه
افزایش دقت و سرعت در    -(7یری مالی در دانشگاه،  گکاهش زمان و هزینه تصمیم  -(6،  گیرندهتصمیم  شناختی  /ذهنی

اتخاذ تصمیمات با پشتوانه علمی و    -(8  ،گیریدر امر تصمیمکسب بازده مطلوب و تسهیل  تجزیه و تحلیل اطالعات و  
سطح  در سطوح مختلف بویژه در    ریزانو برنامه  گیرانتصمیمبه  شده؛ و    های دانشگاه و ...داف و سیاستمطابق با اه

و    وریهبهر  افزایشو باعث  .  کندمیکمک    ؛های تخصیص منابع دارندگیریا در تصمیمکه نقش اصلی ر  لی دانشگاه،عا
مندی و بهبود عملکرد ذ شده، افزایش توان رقابتارتقای اثربخشی و کیفیت تصمیمات اتخا،  شفافیت در تصمیمات مالی

 .  شودموزشی میهای آریزیهای مختلف از جمله برنامهدر حوزه  دانشگاه

اثربخشی و کیفیت تصمیمات مالی،  های ارزشمند سامانه تصمیمتوجه به نتایج پژوهش و قابلیتبا   یار مالی در ارتقای 
 : گرددپیشنهاد می

تخصیص    -اقتصادی  -مالیالزم و کافی )الزامات  های  بستر و زیرساختران ارشد  گیو تصمیم  سیاستگذاران -
مالی،   و عملیاتی منابع  زیرساخت  -  فنی  ارتباطات،  تقویت  و  اطالعات  فناوری  فرایند    -قانونیهای  تسهیل 

امانه  های نوین از جمله سو استفاده از فناوری جهت حرکت به سمت توسعه دولت الکترونیکرا  ...(  فانونی و  
ریزی و  هگیری در دانشگاه، بویژه در بودجهای مختلف تصمیمطراحی و بکارگیری آن در حوزهو  یار،  تصمیم

 . نمایندآموزشی( و مدیریت مالی فراهم  /مالیریزی ) تخصیص بهینه منابع مالی، برنامه

 
1. Visioulaze  
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ی دانشگاه به منظور طراحی  ها و واحدهاانباره داده و یک پایگاه اطالعاتی جامع و یکپارچه از تمامی بخش -
 ایجاد گردد. )هوشمند( یار مالیسامانه تصمیم

گیران از  های علمی و تخصصی به منظور آشنایی تصمیمو سمینارها و نسشتآموزشی  های  ها و کارگاهدوره -
قابلیتتوانمندی و  تصمیمها  سامانه  جمله  از  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  فنی  و  علمی  در های  مالی    یار 

 دانشگاه برگزار شود. 

ریت منابع انسانی، مله مدیگیری از ج های تصمیمبستر مناسب برای طراحی و بکارگیری آن در سایر حوزه -
علمی منابع  برنامهآموزشی  -مدیریت  آموزشیریزی،  منظور  های  به  نیز  کالبدی  فیزیکی/  منابع  مدیریت   ،

 . گیران ارشد فراهم شودسازی تصمیمات توسط تصمیمبهینه

  ه مطالعات داخلی، در دانشگاه بویژ  یار مالیمنابع اطالعاتی )نظری و تجربی( جامع در ارتباط با سامانه تصمیممحدودیت  
افراد خبره و صاحب از    اندک  آشنایی،  نظر در این حوزه به دلیل جدید و بدیع بودن این موضوع در ایرانکمبود  برخی 

هایی بوده است محدودیتترین مهماز  آن و در نتیجه مشکل در ارائه اطالعات    های گیران از این سامانه و قابلیتتصمیم
-برنامهآشنایی  امید است پژوهش مورد نظر منجر به  بنابراین  با آن مواجه بوده است.  که پژوهشگر در پژوهش حاضر  

تصمیم  ریزان تصمیمو  سامانه  با  دانشگاه  قابلیتگیران  و  مالی  تویار  طراحی،  مزایای  و  پیادهها  و  در سعه  آن  سازی 
 .گردده دانشگادر  های آموزشیریزیاز جمله در برنامه  غیرمالیهای مالی و گیریتصمیم
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Abstract 

One of the characteristics of the modern era is the range of Information and 

Communication Technology in all academic activities including financial 

decision-making process. One of the real instances of applying information and 

communication technology in financial decision making, is using financial 

decision support application. In this regard, the current research has been carried 

out to provide a model for designing financial decision-making support 

application in universities. Thus, in order to identify and consider the 

capabilities, dimensions and the major elements of financial decision support 

applications in universities, descriptive method is applied in this research. The 

present research population includes scientific and executive specialists in 

higher-education economics, financial decision makers in universities and 

information technology specialists. Findings from the analysis of opinions 

indicate that financial decision support application can help the decision makers 

effectively in all levels of decision making, especially in financial strategic 

decisions, optimizing the process of financial decisions, proper financial 

management, optimal allocation of financial resources, effective, accurate and 

efficient use of financial resources, abolishing human limitations in decision 

making, evaluating the financial burden of activities, plans and projects, 

prioritization, integrated approach of decision-making system, increasing 

efficiency, effectiveness and improvement of financial decision quality, etc. this 

research is also seeking for identifying the essential dimensions and elements of 

designing a financial decision support application in universities. To this end, the 

researchers have emphasized data base, data warehouse, model database, 

knowledge base, inference engine, analysis tools, dashboards, explanatory 

materials and facilities, graphic features, user interference and the users. 
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