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 یزانم ،کاربران نظر از آمده دست به يها داده یلو تحل یبررسبراساس  .است نماد تمسیس از استفاده
 ،یستمت از سیرضا ،استقرار نیازهاي یشپ ،انتخاب مختلف يارهایمع ،سیستم از استفاده اهمیت

هاي  آموزشکده کاربران براي نماد ستمیس کاراییو  ،تیوضع در رییتغ امکان بینی یشپ
 يتجهیز و ارتقا ،توسعه باید در جهت مدیرانو  است برخوردار یمناسب یتضعاز و اي حرفه و فنی
  .باشند داشته اي یژهو و توجه یزير برنامهآن  کاربران يها مهارتو  دانش

  :واژگان کلیدي
 عالی آموزشمراکز  مکانیزاسیونافزار  نرم ،سیستم کارایی ،مدیریت اطالعات يها سیستم ،کاربران رضایت

  .)نماد( ها دانشگاه و
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  مقدمه .1

هربرت  دگاهید اگر. اند مواجهي زیاد يها چالش با يریگ میتصمي برا مدیران ،يامروز يها سازمان در
 برخی نظر به توجه باو ، بپذیریم» يریگ میتصم« با» مدیریت« بودن مترادف پیرامون را 1سایمون
 ،باشد اطالعات به یمتک درصد 90تا  80بین  که است تصمیمی خوب تصمیمکه  نظران صاحب
 آشکار وضوح به ها سازمان در اطالعاتیي ها سیستم مهم جایگاه و نقش و اطالعات اهمیتشدن  روشن

 به قادر نماد سیستم آیا که هستیمپرسش  این به ییگو پاسخ و بررسی درصدد پژوهش نیا در. شود یم
 مورد در؟ است بوده اصفهان هرشاي  وحرفه هاي فنی آموزشکده در کاربران رضایت جلب و ییگو پاسخ
 عامل گفت توان می ولیاست،  نشده انجام بررسی تاکنون نماد سیستم موفقیت در کاربران نقش تیاهم

 سیستم آن موفقیت عدم یا موفقیت دراي  کننده تعیین نقش، گروهی یا فردي صورت به چه انسانی
 بررسی، مطالعه این هدف و است برخورداراي  ویژه جایگاه و اهمیت از بررسیاین  انجامرو  ازاین ؛دارد
 1393 سال در اصفهان شهر اي وحرفه فنیهاي  آموزشکده کاربران دیدگاه از نماد سیستم کارایی میزان
 و پژوهش روش، شده انجام مطالعات ۀپیشین و اطالعاتی يها سیستم ارزیابیي نظر مبانی. در ادامه، است
  .شود می ائهار هاییپیشنهاد همراه بهها  یافته

  ادبیات پژوهش. 2

 تیمز نیبهتر و دیتول عوامل شمار دری انساني روین و هیسرما تراز هم اطالعات، امروزی رقابتي ایدن در
ي کشورها در تیریمد اطالعات ستمیس، راستا نیهم در. رود به شمار میي اقتصادهاي  بنگاهی نسب
. است گرفته قرار رانیمد خاص توجه مورد ریاخي ها سالی ط ما کشور در و شیپ ها سال ازی صنعت
 و سازي موجب روان مختلفي واحدها دري تکرار اتیعمل حذف با تنها نه تیریمد اطالعاتي ها سیستم
 رانیمدی، لیتحل و شده بندي طبقه اطالعات گذاشتنِ اریاخت در با بلکه، شوند می اتیعمل صحت نیتضم
 ستمیس مهم اربردک .]1[دنکن ی میبانیپشت موقع به و سبمنا گیري میتصم وریزي  برنامه در رای عال

 ازآنجاکه. استی مقتضهاي  میتصم گرفتن و مسائل حل در سازمان رانیمدبه  کمک ،تیریمد اطالعات
 نقش تیاهم است، اجتهاد درصد 5 و بهنگام و درست اطالعات درصد 85 شامل حیصح میتصم کی
 صحتدارند  لیتما محققان. ]2[شود می مشخص سازماني راهبر در تیریمد اطالعات ستمیس
 ستمیس تیموفق اریمع بهی ابیدست کنند و چون آزمون اطالعات ستمیس مورد در را خودهاي  هینظر

 به نسبت کنندگان استفادهی ابیارز از اطالعات ستمیس پژوهشگران ازي اریبس، است دشوار معموالً

                                                        
1. Simon 
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  اند. کرده استفاده تیریمد اطالعات ستمیس تیموفقدرك ي برا واسط شاخصعنوان  به ،ستمیس
از  کاربراندر حال حاضر معیار غالب مورد استفاده براي ارزیابی سیستم اطالعات ابزار رضایت 

ارائه شده است که  1977از سال پیش است. این معیار  2پیرسونو  1بیلیاطالعات است که مربوط به 
پایین،  ـ بد، باال ـ هاي خاص مثل خوب ورت صفتتایی به ص هاي هفت با مقیاسپرسش  39فهرستی از 

هایی در مورد زیربناي نظري  نگرانی ،شود. البته پس از ارائه چنین معیاري ناراضی را شامل می ـ راضی
گیري ابراز  و نیز اعتبار ضعیف این نوع اندازه ]4و  3[عام طور آن به کاربرانخاص و ارزیابی  طور این معیار به
طراحی و ارائه نشده  زاده معیارهاي دقیق جز یک مورد از طرف دال و ترك ال،درهرح؛ شده است

  .]5[است
و  گودهیوو همچنین  ]4و  6[گودهیوبا وظایف توسط  ناوريفنام تناسب ه دیدگاه دیگري بتازگی  به

کننده با هدف سنجش  مفهومی براي ارزیابی استفاده ی، ارائه شده است که مبنای]7[تامپسون
. ]4[گیري است سازمان براي تصمیمۀ شد مدیران از اطالعات ثبت ۀي اطالعات در زمینه استفادها سیستم
سنجی  بودن استفاده از سیستم از طریق نگرش مفید و آسانو  ،بودن روز دقت و به مانندهایی  ویژگی

آید آن است که  گرفته برمی ي انجامها ه موضوع و پژوهشحال آنچه از پیشین هر در. ]8[دنشو ارزیابی می
ي اطالعات ها سیستمکه  صورتی در. با وظایف آن است ريناوفنسبت به تناسب  ،کاربرمدل معیار ارزیابی 

باشد، ارزشی باگیري مناسب و  اي از کارها یا وظایف ابزار اندازه در یک نوع کار یا وظیفه یا مجموعه
؛ بنابراین وجود دهند بازتاب مییستم اطالعاتی را نسبت به س شان ارزیابی، ن به استناد نگرش خودکاربرا

نیازهاي کاري و میان ارتباط و تناظر از نظر  ،ي اطالعات و تأثیرات عملکرديها سیستممیان ارتباط قوي 
  با وظایف) است. فناوريعملکرد سیستم (تناسب 

تا چه اندازه که باره است  در این کاربرانسنجش عقاید و نظرات  ،با توجه به اینکه هدف گودهیو
توان مدل کاربردي استفاده از اطالعات  سازد، می را برآورد می کاربري اطالعات نیازهاي کاري ها سیستم

. براي انجام این امر، سه کردطراحی را اي  نامه آن پرسش براساسگیري مدیران ایجاد و  در تصمیمرا 
که مراحل تشخیص، تحصیل و تفسیر  :د ازعبارتن ،اند کننده ي اطالعات پشتیبانیها سیستماي که  مرحله

ها، سطح مناسب جزئیات،  ریختگی فایل ابعاد درهم ،باید از یکدیگر متمایز شوند. در مرحله تشخیص
ها، آسانی  ابعاد دسترسی به داده ،تحصیل مرحلهدر شوند.  پرسش میها  تعیین محل و معناي عناصر داده

مورد سنجش قرار یت اعتماد سیستم و میزان کمک کارکنان افزار، قابل افزار و نرم استفاده از سخت
 کاربراناز ها  روزبودن داده و به ارائهشیوۀ دقت، سازگاري،  ، میزاندر مرحله تفسیرگیرد. درنهایت  می

                                                        
1. Bailay 
2. Pearson 
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هرچند در مواردي  دنها شو بیکاري آنسبب ها  ترسیدند که رایانه این می . کاربران ازشود پرسیده می
شدن  اي حجم نیروي انسانی خود به علت رایانه جاهایی که مدیران نخواهند از حتی در گونه نیز شد؛ این

ها  به حریم شخصی آن ها را مخفیانه کنترل کرده و آن ،بکاهند، به علت اینکه سیستم اطالعات مدیریت
سوي ز انگرانی اي براي کاهش یا زدودن این  باید برنامهمنظور  بدین. از آن بیمناك بودندوارد شود، 

  از ترس کاربران بکاهد: اجراي تدابیر زیر تواند با شود. مدیریت میتدوین مدیران 
  ؛ارتقاي شغلی ۀعنوان وسیل رایانه به استفاده از. 1
  ؛ارتباطات رسمی براي حفظ آگاهی کاربران استفاده از. 2
  مدیریت؛ رابطه مطمئن بین کاربران، متخصصان اطالعاتی و. برقراري 3
  .کاربران راستاي نیازهاي اهداف دردن کر . مشخص4
 منافع چندانی در بر ،ي اطالعاتیها سیستمهاي  درصد باالیی از طرحدهد  نشان میها  تایج پژوهشن
  .]9[اند نداشته

، ها آنارائه شده است که مبناي بیشتر  هاي دیگري نیز ي اطالعاتی، مدلها سیستمدر زمینه ارزیابی 
 هاي مرتبط با ارزیابی بخشی به پژوهش با هدف انسجام ون و مکلین. دلاست 1مکلینو  دلونمدل 
در سال را  یمدل جامع، پیشینهاي  پژوهشدهی  ترکیب و سازمان ،با بررسیو  ي اطالعاتیها سیستم
را در زمینه  پیشین پژوهش 180حدود در  . این دو پژوهشگر معیارهاي مورد بررسیکردندارائه  1992

: بیان داشتند يا گانه ششرا در ابعاد  ارهایو درنهایت مع کردندعاتی مطالعه ي اطالها سیستمموفقیت 
. 7و تأثیرات سازمانی 6، تأثیرات فردي5، رضایت کاربر4سیستم ، استفاده3، کیفیت سیستم2کیفیت اطالعات

یر خود را براي سنجش این متغ و مدل کردند ي اطالعاتی را متغیر وابسته معرفیها سیستمها موفقیت  آن
صورت است که کیفیت سیستم و کیفیت بدین شده  اشاره مدل عدشش بمیان . ارتباط دادندوابسته ارائه 
سیستم و رضایت  ۀگذارد. استفاد سیستم تأثیر می ۀبر رضایت کاربر و استفاد تنهایی یا مشترك اطالعات، به

ات فردي داراي تأثیرات سازمانی و درنهایت، این تأثیر گذارند فردي اثر می کاربر، مستقیم بر تأثیرات
 .]10[. البته این دو پژوهشگر ارتباط مشخصی بین کیفیت سیستم و کیفیت اطالعات ارائه نکردندهستند

  پردازیم: شده توسط دلون و مکلین می در ادامه به معرفی کوتاهی از معیارهاي اشاره

                                                        
1. DeLone and McLean 
2. Information Quality 
3. System Quality 
4. System Use 
5. User Satisfaction 
6. Individual Impact 
7. Organizational Impact 



 1398وششم، پاییز و زمستان  شماره چهل 238

 

ات را مورد ارزیابی قرار اطالع ۀکنند سیستم پردازشاین معیار  یقتدر حق: کیفیت سیستم .1
کیفیت سیستم، معیارهایی مانند صحت داده، زمان پاسخ، سنجش براي  نپژوهشگرا. ]10[دهد می

  ؛]11[اند سهولت استفاده را ارائه کرده و سیستمپذیري  انعطاف ،بودن قابلیت اعتماد به سیستم، کامل
دهند روي کیفیت  تم ترجیح میپژوهشگران براي ارزیابی کیفیت عملکرد سیس: کیفیت اطالعات. 2

 کند و اولین نوع آن کیفیت اطالعاتی که سیستم تولید میتأکید کنند؛ مانند ستاده سیستم اطالعاتی 
بودن با تصمیم،  کفایت، قابلیت درك، دوري از تعصب، قابلیت اعتماد، مرتبط معیارهایی مانند. گزارش است

؛]12[براي ارزیابی کیفیت اطالعات، ارائه شده استت نیز از سوي پژوهشگران قابلیت سنجش و کمی  
د منجر به ارتقاي نتوان برداري می اطالعاتی در صورت استفاده و بهره يها سیستم: استفاده کاربر. 3

پژوهشگران استفاده سیستم را در مقایسه با هدفی . شوندها  ها و سازمان افراد، گروهوري  بهره کیفیت و
  ؛]13[اند ست، مورد ارزیابی قرار دادهکه براي آن طراحی شده ا

 .]10[کند، اشاره دارد فردي که از ستاده سیستم اطالعاتی استفاده می به واکنش: رضایت کاربر. 4
 براي سنجش رضایت کاربر ارائه ،معیار است 39 ۀکه دربرگیرندرا ابزاري  پیرسونو  بیلیبراي مثال، 

  ؛گران قرار گرفته استصورت وسیع مورد قبول پژوهش بهکه  اند داده
اطالعات  ۀکنند به تأثیر ناشی از کاربرد اطالعات روي رفتار کاربر سیستم دریافت: تأثیرات فردي. 5

، از همه دشوارتر است. این »تأثیر« در بین تمام معیارهاي موفقیت، تعریف معیار .]10[شود میمربوط 
به این دلیل است که سیستم اطالعاتی تأثیر ارتقاي عملکرد  معیار با عملکرد مرتبط است و بنابراین

  ؛روي افراد داشته است یمثبت
 شود. براي بررسی تأثیر عملکرد سازمانی مربوط می بربه تأثیر اطالعات : تأثیرات سازمانی .6
در اند.  گرفته نظر ي اطالعاتی روي عملکرد کل سازمان، پژوهشگران رویکردهاي مختلفی را درها سیستم

استفاده  ي کیفیها یاسهاي دیگر از مق ی و در بعضی پژوهشمهاي مالی ک ها از مقیاس بعضی پژوهش
فایده به بررسی ـ  در همین رابطه، پژوهشگران متعددي با استفاده از معیار تحلیل هزینه .]10[شده است
  اند. ي اطالعاتی پرداختهها سیستم

  )نماد( ها گاهدانشو  عالی آموزش مراکز مکانیزاسیون افزار نرم سیستم. 3

 وزارت )اي وحرفه فنی( اداره کل مدارس عالی کارشناسان ارشد لهیوسه ب 1384 در سال ستمین سیا
 امر متخصصان استفاده از با ها داده رسانی اطالعات و روز به و ها فعالیت بهبود به منظور وپرورش آموزش
امور ي ها بخش درکشور اي  وحرفه نیفي ها دانشگاه و آموزشکده 200از بیش  درو  ابالغ شد طراحی و
ي ها ویژگیازجمله . گرفتقرار  مورد استفاده اجرایی اداري و ،امور مالی ،ییامور دانشجو ،یآموزش
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 ،رفع نیازهاي کاربران ،روزآمدي مداوم ارتقا و ،پشتیبانی و نگهداري آسان ،قیمت مناسبنماد، سیستم 
شده است با درك تالش این مقاله ر د .]14[غیره استونیازهاي سازمان  رفع ،در توسعهگرایی  واقع

تمامی مراحل  ،اطالعات فناوري فرایندو ها  نهیهز ،نیروي انسانی ،منابع ،تجهیزات ،صحیح از نیازها
به  افزار نرم امکانات .این سیستم مورد ارزیابی قرار گیردو توسعه سازي  و طراحی و پیاده تحلیل و تجزیه
قوانین آموزشی را منطبق با آخرین تغییرات  ،ر مجموعه با تنظیم جداول مربوطهاست که مدیاي  گونه
 کوتاهسیستم پیام  ،WEB ،هاي معمول همانند تلفن گویا فناورياستفاده از  .]14[کند میریزي  برنامه

)SMS(  یطراح ،وتحلیل تمامی مراحل تجزیه در .استکرده کاربردي کامالً سیستم را  ،افزار نرمدر کنار، 
و  کارشناسان ،معاونان ،مدیران( کاربرانکاربردهاي واقعی و منطقی سیستم و  ،و توسعهسازي  پیاده
  .بوده است مدنظر )ها کاردان

 ،آموزشی( جمله ي مختلف ازها سازي فعالیت این سیستم یکسان کارگیري به هدف اصلی از
است  کشور سراسراي  وحرفه فنیهاي  اهگدانش وها  آموزشکده ۀهم در )اجرایی ي وادار ،یمال ،ییدانشجو

یی گو پاسخاز نظر  اکنون همروزرسانی  به تنگناهاي سیستم و و ها رفع نارسایی هاي گذشته با در سالکه 
  .شود می مشاهدهدر آن  شرایط مطلوبی، گونه مراکز به نیازهاي این

 وظایفی که بر اسیت نقش وبه دلیل حساي  وحرفه فنیي ها دانشگاهو ها  آموزشکده در نماد تحت وب
هاي  در زمینه ی راتواند تحول عظیم می ها سیستماستفاده از این دارند و اي  جایگاه ویژه ،عهده دارند

افزار بر آن شد تا سیستم  رو شرکت ایمن این از کند؛نیروي انسانی و سازمانی ایجاد  ،اجرایی ي وادار ،مالی
نماد محلی  افزار نرمکه کاربر اي  وحرفه فنی عالی آموزشمراکز و در اختیار کند نماد تحت وب را طراحی 

ي نیازهاي گو پاسخ ،هاي قبلیافزار نرم دستی و ي سنتی وها روش برداري از بهره رایز ،دهد قرار ،بودند
 ي جامع وافزار نرم از استفاده ،امور پیچیدگی ویان دانشجوتعداد به دلیل افزایش  آنان نبوده و متعدد
این سیستم داراي چند  .]14[ستها دانشگاه و گونه مراکز این هاي مدیریت در ضرورت جزء گرسون همه

  :از عبارتند که بخش اساسی است
 دانشگاهکند و  می همان صفحاتی که اطالعات کلی و عمومی دانشگاه را ارائه :سایت اصلی. 1
سایت  .کندیستم مستقل اقدام یا به طراحی سرا به کار گیرد پیشنهادي شرکت هاي  طرح تواند یا می
 ،تماس با ما ،قوانین آموزشی ها، بخشنامه ،اعضا ورود ي مختلفی مانندها بخش شامل فرض پیش اصلی

  ؛استغیره وها  اطالعیه ،اخبار ،گالري تصاویر
فرد وارد سیستم  هب هر دانشجو با نام کاربري و کلمه عبور منحصر این بخش در :بخش دانشجویی. 2
را هایی  تواند اخبار و اطالعیه می مدیر سیستم .کندتواند اطالعات مربوط به خود را مشاهده  می شده و
امکانات گوناگونی در اختیار  ،در این سیستم .مقطع و کالس در اختیار دانشجو قرار دهد ،رشته براساس
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پرداخت اینترنتی  ،حذف و اضافه ،را انتخاب واحدها  آن ینتر مهمگیرد که شاید بتوان  می دانشجو قرار
  دانست؛ مشاهده کارنامه تفضیلی و ،شهریه
برنامه  ۀمشاهدکنند. توانند از امکانات گوناگون سایت استفاده  می اساتید نیز :بخش اساتید. 3
  هستند؛ از این امکاناتغیره تقویم آموزشی و ،ثبت نمرات موقت ،ها لیست کالس ،هفتگی
را تواند تنظیمات اصلی و مهمی  می ي دانشگاهها سیاست مدیر سایت با توجه به :بخش مدیریت. 4
 پرداخت بدهی شیوۀ  ،بندي حذف و اضافه زمان ،توقف انتخاب واحد ،تعیین زمان انتخاب واحدمانند

  .مختلف سایت انجام دهدي ها گزارشو بررسی ها  اخبار و اطالعیه ها، صدور گواهی ،دانشجویان
حضور دانشجو در زمان  از ينیاز بی توان به مواردي همچون می بمزایاي استفاده از نماد تحت واز 

ثبت  مانند دانشجوهاي  جویی در وقت و هزینه انتخاب واحد و حذف و اضافه در محل دانشگاه و صرفه
 کاهش ،بهتر از این کارکنان ۀکارکنان مرتبط با دانشجویان و استفاد جویی در تعداد صرفه ،فیش واریزي

سرعت عمل و دقت امور  شیافزا ،انشجویان و دانشگاه به دلیل استفاده از این امکاناتکلی دهاي  هزینه
  اشاره کرد.ها مورد دیگر  مربوط به دانشگاه و ده

 انتخاب يبرا مختلف يارهایمع ،ستمیس از استفادهبه  ازین ،تیاهم شاملِ بعد پنج حاضر پژوهش در
 پس از نماد ستمیس تیوضع در راتیییستم و تغس از تیرضا ،سیستم استقرار يازهاین شیپ ،ستمیس

  .است گرفته قرار بررسی مورد استفاده

 پژوهش هاي پرسش. 4

هاي  آموزشکده کاربران از دیدگاهنماد  سیستم کاراییمیزان پرسش اصلی پژوهش این است که 
  ؟است چقدر شهر اصفهاناي  وحرفه فنی

  فرعی زیر است: هاي گویی به پرسش پاسخ به این پرسش نیازمند پاسخ
 شهر اصفهاناي  وحرفه فنیهاي  آموزشکده کاربران از نظر نماد ستمیس میزان اهمیت استفاده از. 1
  ؟است چقدر
اي  وحرفه فنیهاي  آموزشکده کاربران نظر نماد از ستمیس کیفی ی وکم يارهایمیزان انتخاب مع .2

  ؟است چقدر شهر اصفهان
  ؟کدام است شهر اصفهاناي  وحرفه فنیهاي  آموزشکده کاربران نظر د ازنماسیستم  استقرار يازهاین شیپ .3
  ؟است چقدر شهر اصفهاناي  وحرفه فنیهاي  آموزشکده کاربران نظر نماد از از سیستم تیمیزان رضا .4
اي  وحرفه فنیهاي  آموزشکده کاربران نظر نماد از ستمیس تیوضع در رییتغ ایجاد بینی پیشمیزان  .5

  ؟استچگونه  شهر اصفهان
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  روش پژوهش. 5

 نوع از و توصیفی هاي پژوهشزمره  در پژوهش آن روش واست  يکاربرد ،هدفنظر  از حاضر ۀمطالع
اطالعاتی  سیستم با که دنده می کاربرانی تشکیل را پژوهش این يآمار جامعه. گیرد می قرار پیمایشی

اي  وحرفه هاي فنی آموزشکده در اطالعاتی سیستم این. دارند سروکار خود شغلی وظایف انجام يبرا نماد
 شامل نماد سیستم پژوهش کاربران این يآمار جامعه افراد ،دیگر به عبارت؛ گیرد می قرار استفاده مورد

این  در موجود اطالعات از که ستها هاي آموزشکده کاردان و کارشناسان ،نامعاون ،مدیران ،کاربران
 تعداد که استنفر  35 شامل پژوهش این يآمار جامعه. کنند می استفاده شان وظایف انجام يبرا سیستم

  .شدندنمونه انتخاب  عنوان به ]15[مورگان و کرجسیجدول  طبق نفر 32
 استفاده ساخته محقق ۀنام پرسش مصاحبه و ازها  داده يگردآوربراي  ،پژوهش ماهیت توجه به با
 سیستم کاربراندربارۀ  کلی اطالعاتشامل  نخست بخش: بخش است دو شامل نامه پرسش. استشده 

 از استفاده تیاهم: است پژوهش در بررسی مورد ابعاد ها و پرسششامل  دوم بخش و، نماد اطالعاتی
و  از سیستم تیرضا ،استقرار سیستم يازهاین شیپ ،ستمیس انتخاب يبرا مختلف يارهایمع ،ستمیس
 و است لیکرت طیفاي  رتبه پنج مقیاس نوع زا شده طراحی ۀنام پرسش. نماد ستمیس تیوضع در راتییتغ
 به نامه پرسش ي،ظاهر روایی میزان سنجشبراي . استشده تکمیل  یانگو پاسخ به يحضور ۀمراجعبا 

ضریب  از پایایی سنجش يبرا. لحاظ شد نهایی نسخه درها  آن نظرات و ارائه اننظر صاحب از يتعداد
  .باالست پایایی نسبتاً بیانگرکه دست آمد  به84/0 ضریباست و آلفاي کرونباخ استفاده شده 
  ها آلفاي کرونباخ به تفکیک مقوله بیضر. 1شماره  جدول

  لفاي کرونباخآضریب   ها تعداد پرسش  ها مقوله
  78/0  6  نماد ستمیس اهمیت استفاده از

  79/0  10  نماد ستمیس و کیفیی کم يارهایانتخاب مع
  80/0  7  نماد استقرار سیستم شخصیِو  فنی ،آموزشی ،فرهنگی يهانیاز پیش

  79/0  6  نماد از سیستم تیرضا
  85/0  5  نماد ستمیس تیوضع در رییامکان تغ بینی پیش

  84/0  34  نامه پرسشکل 

 توصیفی آمار ها، داده تحلیل و تجزیه و نامه پرسش ،مصاحبه ابزار ازها  داده يگردآور براي پژوهش این در
  .شده است استفاده spssو  افزار اکسل نرم ،استنباطی و

 حد( مفهومی میانگین بااي  نمونه تک T آزمون از استفاده با همؤلف هر براي آمده دست به هاي داده
 .آمدبه دست  3 عدد در متغیر هر هاي پرسش تعداد ضرب حاصل از مفهومی میانگین .شد مقایسه )وسط
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  .است گویه آن ۀمیان ارتیعب به یا گویه هر احتمالی وسط حد 3 عدد
 به 1ثابت عدد کی با سهیمقا در T آزموناز  ،يآمار جامعه به نمونه از حاصله جینتا میتعم منظور به
 گرفته نظر در 3 × همؤلف هر گویه تعداد test value عدد است و شده استفاده 16SPSS افزار نرم کمک
  .]16[است شده عملیر براساس معیار ز آمده دست به نتایج ارزیابی براي .شد

  مقایسۀ میانگین رمنُ. 2شماره  جدول

  )معیار( میانگین
  5تا  4/3  3/3 تا 71/2  2/70 تا 1

  عالی  مناسب  نامناسب

  پژوهشهاي  یافته. 6

 ،ها آموزشکده و معاونان و مدیران کارشناسان ،کاربران از درصد 6/90از  بیش داد نشان توصیفی آمار نتایج
 دارايها  آموزشکده و معاونان و مدیران کارشناسان ،کاربران از درصد 77 .اند بوده نز درصد 4/9و  مرد

درصد داراي  18/8 و یسانسل فوق درصد 65/6 ،سانسیدرصد ل 5/12 ،یپلمد فوقدرصد  1/3 ،مدرك دیپلم
 ودهبسال  22 سابقه میانگین و سال 4 کمترین وسال  32 خدمت سابقۀ بیشترین .اند بودهمدارك باالتر 

  .است بودهسال  43 و میانگین سال 32کمترین  ،سال 22 سن بیشترین .است
  نماد ستمیس اهمیت استفاده از. 3 جدول شماره

 کم خیلی کم متوسط ادیز زیاد خیلی نماد ستمیس اهمیت استفاده از ردیف
درصد 
 کل

 میانگین

1 
 و آمار استخراج میزان سرعت

 ها گزارش
4/9 3/59 8/18 4/9 1/3 100 63/3 

2 
ي ها بخش و واحدها میزان ارتباط

 هم با مختلف
6/15 9/46 8/18 6/15 1/3 100 56/3 

 9/21 2/56 9/21 روزانهي ها فعالیت انجام سرعت 3
  

100 4 

4 
 نظارت و نترلک در تیریمد به کمک

 کارکنان بر
2/6 6/40 47 2/6 

 
100 47/3 

 7/18 4/59 9/21 ها نهیهز و منابع اتالف اهشک 5
  

100 03/4 

6 
 يروین جویی صرفه و اهشکمیزان 

 یانسان
9/18 7/46 2/28 2/6 

 
100 78/3 

 75/3 100 10/3 35/9 57/25 52/51 65/15 کلی

                                                        
1. One-sample t-test 
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 کاربران از دیدگاهنماد  سیستم که میزان اهمیت استفاده از یشاخصشش از ، 3شماره به جدول  با توجه
 52/51 یی باگو پاسخ بیشترین درصد درمجموع ،سنجد می را شهر اصفهاناي  وحرفه فنیهاي  آموزشکده

 با نماد را سیستم کارایییان گو پاسخ نیهمچن اند. پاسخ داده 10/3 بایی گو پاسخ کمترین درصد و
 انجامسرعت  ها، نهیهز و منابع اتالف اهشکترتیب  بهها،  از میان پرسش .اند کردهی ابیارز 75/3 میانگین
 و شتریب 75/3 کلی از میانگین یانسان يروین جویی صرفه و اهشکن روزانه و میزاي ها فعالیت
 مختلفي ها بخش و واحدها میزان ارتباط ،ها گزارش و آمار استخراج میزان سرعت هاي مربوط به پرسش

 از اطالعات .بوده است کلی کمتر از میانگین ،کارکنان بر نظارت و نترلک در تیریمد به کمک هم و با
به جدول نرم مقایسه  با توجه» اهمیت استفاده از سیستم نماد«گرفت توان نتیجه  میآمده  دست به

  .قرار داردسطح عالی  در واست  75/3 میانگین
  نماد ستمیس و کیفیی کم يارهایانتخاب مع. 4 جدول شماره

 ردیف
 و کیفیی کم يارهایانتخاب مع
 نماد ستمیس

 نگینمیا درصد کل کم خیلی کم متوسط ادیز زیاد خیلی

 75/3 100 1/3 2/6 9/18 2/56 6/15 سیستم ياربرکسهولت  7
 78/3 100 1/3 1/3 22 2/56 6/15 ستمیس يارتقا و انعطاف تیقابل 8
9 4/9 8/18 6/65 2/6 عمال دانش اختصاصیمیزان ا 

 
100 69/3 

 1/3 25 50 9/21 روزانهي ها فعالیت پوشش زانیم 10
 

100 91/3 

11 
 کیفی يااستاندارده تیرعا

 کیفیت) ،یتجذاب دقت، ،سرعت(
8/18 50 5/12 7/18 

 
100 69/33 

 13 9/21 1/53 9/21 خدمات انجام سرعت بر تأثیر 12
 

100 94/3 

13 
یی به انتظارات گو پاسخمیزان 

 کاربران
4/9 9/46 2/31 5/12 

 
100 53/3 

 63/3 100 1/3 6/15 4/9 4/59 5/12 نویني ها فناوري از استفاده 14
 5/3 100 2/6 2/6 1/28 50 5/9 ها گزارش بودن یلکمیزان ش 15

16 
 با کارشناسان تعامل میزان

 ستمیس
4/9 3/56 1/28 2/6 

 
100 69/3 

 71/3 00/100 88/3 41/8 59/21 37/54 08/14 کلی

 براي انتخاب سیستم نمادرا شاخصی که اهمیت معیارهاي مختلف ، ده 4شماره به جدول  با توجه
درصد کل بیشترین  در، دنسنج می شهر اصفهاناي  وحرفه فنیهاي  کاربران آموزشکده هاز دیدگا
 نیهمچن اند. پاسخ داده ها ، به پرسش88/3 با گویی درصد پاسخ نیو کمتر 37/54 با گویی پاسخ
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ی ابیارز 71/3 نماد با میانگینبراي انتخاب سیستم را یان اهمیت معیارهاي مختلف گو پاسخ
 تیقابل ،روزانهي ها فعالیت پوشش ،خدمات انجام سرعت بر تأثیرترتیب  به ها پرسشبین از  .اند کرده
هاي  پرسش و شتریب 71/3 کلی از میانگینسیستم  ياربرکسهولت  ،ستمیس يارتقا و انعطاف

 ،یتجذاب ،دقت ،سرعت( یفیک ياستانداردها تیرعا ،ستمیس با کارشناسان تعامل میزانمربوط به 
یی به انتظارات گو پاسخمیزان  ،هاي نوین فناوري ازاستفاده  ،اعمال دانش اختصاصی زانیم )،تیفیک

آمده  دست به اطالعات از .بوده است کلی کمتر از میانگین ها گزارش بودن یلککاربران و میزان ش
رم به جدول نُ با توجه» اهمیت معیارهاي مختلف براي انتخاب سیستم نماد«گرفت توان نتیجه  می

  .قرار داردعالی  در سطح واست  71/3 ه میانگینمقایس
  نماد استقرار سیستم و شخصیِی فن ،یآموزش ،فرهنگی يهانیاز پیش. 5 جدول شماره

 ردیف
و  فنی ،آموزشی ،فرهنگی يهانیاز پیش

 نماد استقرار سیستم شخصیِ
 میانگین درصد کل کم خیلی کم متوسط ادیز زیاد خیلی

 4/9 4/59 31/2 نماد ستمیس به سازمان يازهاین 17
  

100 22/4 
 8/18 50 2/31 نماد از سیستماستفاده  ۀاراد و لیتما 18

  
100 13/4 

 1/3 5/37 8/43 6/15 اربرانک سطح درسازي  فرهنگ 19
 

100 72/3 
 66/3 100 1/3 1/3 2/31 50 6/12 یفن ارشناسانک داشتنِ اریاخت در 20
 2/31 1/53 7/15 اربرانک التیتحص سطحتأثیر  21

  
100 84/3 

 1/3 25 1/53 8/18 اربرانک کاربرديي ها مهارت 22
 

100 88/3 
 8/18 9/21 2/56 1/3 اربرانک سن 23

 
100 44/3 

 84/3 00/100 10/3 03/7 25 23/52 31/18 کلی

 دیدگاه را ازنماد  استقرار سیستم يهانیاز پیش تیی که اهمشاخصهفت از  ،5شماره به جدول  با توجه
 با گویی درصد پاسخبیشترین  در کل ،سنجد می شهر اصفهاناي  وحرفه فنیهاي  ربران آموزشکدهکا

 يهانیاز پیش تییان اهمگو پاسخ نیهمچن اند. پاسخ داده 10/3 با گویی درصد پاسخین و کمتر 23/52
 به سازمان يزهاایترتیب ن به ها پرسشاز بین  .اند کردهی ابیارز 84/3 را با میانگیننماد  استقرار سیستم

 سن هاي پرسش و شتریب 84/3 کلی از میانگیننماد  از سیستماستفاده  ۀاراد و لیتما ،نماد ستمیس
اربران ک التیتحص سطح تأثیر ،اربرانک سطح درسازي  فرهنگ ،یفن ارشناسانک داشتن اریاخت در ،اربرانک
  .تبوده استر  پایینکلی  از میانگین ،اربرانک کاربرديي ها مهارتو 

 با توجه »نماد استقرار سیستم يهانیاز پیش تیاهم«گرفت توان نتیجه  میآمده  دست به از اطالعات
  .قرار داردعالی  در سطح ،است 84/3 به جدول نرم مقایسه میانگین که
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  نماد از سیستم تیرضا. میزان 6 جدول شماره

 میانگین کل درصد کم خیلی کم متوسط ادیز زیاد خیلی نماد از سیستم تیرضا ردیف
 66/3 100 1/3 2/6 9/21 4/59 4/9 ينگهدار خدمات مؤثربودن 24
 59/3 100 4/9 1/3 8/18 2/56 5/12 نمادافزار  نرم با ارک سهولت 25
 31/3 100 6/12 2/6 25 50 2/6 سیستم یي خروجها گزارشکیفیت  26
 09/3 100 5/12 2/6 8/43 4/34 1/3 سیستم برنامه در راتییتغ عمالا میزان 27
 19/3 100 2/6 6/12 8/43 2/331 2/6 سیستم با ارک يداشتن راهنما 28
 22/3 100 1/3 8/18 4/34 6/40 1/3 نماد افزار نرم از تیمیزان رضا 29

 34/3 00/100 82/7 85/8 28/31 30/45 75/6 کلی

کاربران  اهدیدگ را ازنماد  از سیستم تیی که رضاشاخصشش از  ،6شماره به جدول  با توجه
و  30/45 با گویی درصد پاسخبیشترین  در کل ،سنجد می شهر اصفهاناي  وحرفه فنیهاي  آموزشکده

را نماد  از سیستم تییان رضاگو پاسخ نیهمچن اند. پاسخ دادهدرصد  82/7 با گویی درصد پاسخین کمتر
 با ارک و سهولت ينگهدار خدمات نبود ترتیب مؤثر بهها،  میان پرسشاز  .اند کردهی ابیارز 34/3 با میانگین

 ارک يداشتن راهنما ،سیستم برنامه در راتییتغ اعمال زانیم و شتریب 34/3 کلی از میانگیننماد  افزار نرم
 کلی کمتر از میانگینسیستم  یي خروجها گزارشو کیفیت  نماد افزار نرم از تیسیستم میزان رضا با

به جدول نرم  با توجه »نماد از سیستم تیرضا«گرفت ان نتیجه تو میآمده  دست به اطالعات از .بوده است
  .قرار داردمناسب  در سطح ،است 34/3 مقایسه میانگین که

  نماد ستمیس تیوضع در رییامکان تغ بینی پیش. 7 جدول شماره

 ردیف
 تیوضع در رییامکان تغ بینی پیش

 نماد ستمیس
 میانگین درصد کل کم خیلی کم متوسط ادیز زیاد خیلی

 1/3 9/21 2/56 8/18 امور انجام در سرعت شیمیزان افزا 30
 

100 91/3 
 1/3 5/12 6/65 8/18 زمان از بهتر ۀمیزان استفاد 31

 
100 4 

32 
 بر ستمیسهاي  یخروج تأثیرمیزان 

 تیریمد ردکعمل
5/12 2/53 25 2/6 1/3 100 66/3 

33 
ي ها فعالیت تعداد و حجم شیمیزان افزا

 روزانه
8/18 3/59 9/21 

  
100 97/3 

 5/12 7/68 8/18 خدمات به دانشجویان تیفیک بهبود 34
  

100 06/4 
 92/3 00/100 10/3 13/4 76/18 60/60 54/17 کلی
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 را ازنماد  ستمیس از استفاده از پس ها شاخص در رییی که تغشاخص جپناز  ،7شماره به جدول  با توجه
 گویی درصد پاسخبیشترین  در کل ،سنجد می شهر اصفهاناي  وحرفه فنیهاي  کاربران آموزشکده دیدگاه

 تغییر دریان گو پاسخ نیهمچن .درصد بوده است 10/3 با گویی درصد پاسخین کمتر ودرصد  60/60 با
ترتیب  به ها، میان پرسشاز  .اند کردهی ابیارز 92/3 را با میانگیننماد  ستمیس از استفاده ازپس  ها شاخص
 تعداد و حجم شیافزا و میزانزمان  از بهتر ۀمیزان استفاد ،به دانشجویان خدمات تیفیک بهبود
 تأثیر و میزانامور  انجام در سرعت شیمیزان افزا بیشتر و 92/3 کلی از میانگین روزانهي ها فعالیت
  .است کمتر بودهکلی  از میانگینت یریمد ردکعمل بر ستمیسهاي  یخروج

 »نماد ستمیس از استفاده ازپس  ها شاخص تغییر در«گرفت تیجه توان ن میآمده  دست به از اطالعات
  .قرار داردعالی  در سطح ،است 92/3 به جدول نرم مقایسه میانگین که با توجه

 نماد ستمیس کارایی. 8 جدول شماره

 میانگین درصد کل کم خیلی کم متوسط ادیز زیاد خیلی نماد ستمیس کارایی ردیف

 71/3 00/100 34/5 97/7 29/24 74/52 44/14 کلی 1

کاربران  دیدگاه را ازنماد  ستمیس کاراییکه دهد  را نشان میی شاخص 34 جینتا، 8شماره جدول 
 و 74/52 با گویی درصد پاسخبیشترین  کل. در سنجد می شهر اصفهاناي  وحرفه فنیهاي  آموزشکده

را با نماد  ستمیس کارایی ،یانگو پاسخهمچنین اند.  پاسخ دادهدرصد  34/5 با گویی درصد پاسخین کمتر
  .اند کردهارزیابی  71/3 میانگین

 پژوهشهاي  پرسشخالصه نتایج . 9 جدول شماره

  پرسش  ردیف
میانگین 
نمرات 
  یانگو پاسخ

میانگین 
  معیار

مقدار 
آمارۀ 
آزمون 

T  

درجۀ 
  آزادي

مقدار 
p-

value  

 حد
  باال

 حد
  پایین

نتیجه 
  آزمون

1  
نماد از  تمسیس میزان اهمیت استفاده از

هاي  آموزشکده کاربران نظر
  ؟چقدر است شهر اصفهاناي  وحرفه فنی

28/22  18  2867  31  001/0  47/5  08/3  
 رد فرض
  صفر

2  

 و کیفیی کم يارهایمیزان انتخاب مع
 کاربران نماد از نظر ستمیس

شهر اي  وحرفه فنیهاي  آموزشکده
  ؟چقدر است اصفهان

09/37  30  83/6  31  001/0  21/6  97/4  
 رد فرض
  صفر
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  پرسش  ردیف
میانگین 
نمرات 
  یانگو پاسخ

میانگین 
  معیار

مقدار 
آمارۀ 
آزمون 

T  

درجۀ 
  آزادي

مقدار 
p-

value  

 حد
  باال

 حد
  پایین

نتیجه 
  آزمون

3  
 استقرار سیستم يهانیاز پیشمیزان 

هاي  آموزشکده کاربران نماد از نظر
 ؟چقدر است شهر اصفهاناي  وحرفه فنی

87/26  21  57/11  31  001/0  91/6  83/4  
 رد فرض
  صفر

4  
 نماد از نظر از سیستم تیمیزان رضا
اي  وحرفه فنیهاي  آموزشکده کاربران

  ؟چقدر است شهر اصفهان
06/20  18  74/0  31  001/0  59/3  52/0  

 رد فرض
  صفر

5  

 در رییامکان تغ بینی پیشمیزان 
 کاربران نماد از نظر ستمیس تیوضع

شهر اي  وحرفه فنیهاي  آموزشکده
  ؟چقدر است اصفهان

59/15  15  46/9  31  001/0  58/5  60/3  
 رد فرض
  صفر

6  
 از دیدگاهنماد  سیستم کاراییمیزان 
اي  وحرفه فنیهاي  آموزشکده کاربران

  ؟چقدر است شهر اصفهان
90/125  104  93/7  31  001/0  53/27  27/16  

 رد فرض
  صفر

 05/0شده  گرفته نظر در يمعنادار سطح از ها در همه پرسش آزمون يمعنادار عدد، 9شماره  در جدول
 ای تر بزرگ ۀدربار يریگ میتصم يبرا. شود تأیید نمی ها پرسشهمه  در صفر فرض است و مترک

 يدارا حد دو هر اگر. مینک توجه نییپا و باال حد عالمت به دیبا معیار نیانگیم مقدار از بودن تر کوچک
 دو هر اگر. است نامناسب ریمتغ و وضعیت است معیار از تر کوچک نیانگیم مقدار ،باشد یمنف عالمت
  .است اسبمن ریمتغ تیوضع و استمعیار از تر بزرگ نیانگیم مقدار ،باشد مثبت عالمت يدارا حد
این پژوهش  در نماد ستمیس ابعاد ۀهم دهد می نشان Tآزمون  جینتا ،9شماره  جدول به توجه با
میزان  اي شهر اصفهان وحرفه هاي فنی کاربران آموزشکده نظر رو از ؛ ازایناست مناسبی تیوضع داراي

از ت یرضا ر سیستم،استقرا يهانیاز پیش ،ستمیس انتخاب مختلف يارهایمع ،اهمیت استفاده از سیستم
هاي  نماد براي کاربران آموزشکده ستمیس و کارایی ستمیس تیوضع در رییامکان تغ بینی پیش سیستم،
  برخوردار است. یوضعیت مناسب ازاي  وحرفه فنی

شهر اصفهان به شرح زیر  اي حرفه و فنیهاي  آموزشکدهمعاونان و  مصاحبه مدیران نظراتبندي  جمع
  :است
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  .دهیدتوضیح  لطفاً ؟دارید »سیستم نماد«اطالعاتی از  چه .1پرسش شماره 

 يها فعالیتتمامی  افزار تهیه شد و است که توسط شرکت ایمن مدیریت آموزشی افزار نرم کی» نماد«
امور مالی را پوشش  و هیشهر ،خدمات دانشجویی و مالی امور ،نام ثبت ،اعم از انتخاب واحد آموزشی

هاي  ي آموزشکدهها فعالیتشدن  استاندارد عملیات آموزشی ون شد یکپارچهدهد و سبب  می
 سببو  ستها اتوماسیون در آموزشکدهگیري  براي شکلاي  مقدمههمچنین  است. شدهاي  وحرفه فنی

  .شده استها  آموزشکدهي ها ظرفیتبهتر از  ۀاستفاد و به اطالعات دسترسی آسان

  ؟برید میهایی  چه استفادهکاري خود  از سیستم نماد در پیشبرد اهداف. 2پرسش شماره 

 ،واحد انتخاب ،بندي زمان ،آموزش اعم از تعریف دروس فرایند این سیستم نقش اساسی در
استفاده از این سیستم  بدون .طول سال تحصیلی دارد درها  آموزشکده يها ي آزمونبرگزار ،وغیاب حضور
ی ابیارزش ،هاي مختلف با یکدیگر کالس ۀمقایس مانند( پذیر نیست امکانگیري  تصمیم مدیریت وتقریباً 

  .است و کنترل شاهدهماز نظر مدیریت سیستم قابل  هر کاربر و عملکرد )مدرسان عملکرد اساتید و

  ؟دهید می قرار برداري بهرهمورد  دیگري را در آموزشکدهي ها سیستمچه . 3پرسش شماره 

 و کلیهرا در ارتباط با تهران  )دیدگاه( ارگونچ و سیستماداري  افزار نرم ،نجام امور اداريابراي 
 حقوق ،سیستم پیامک )غیرهرستوران و( اتوماسیون تغذیه و )اتوماسیون کشوري( کشور يها آموزشکده
  کنیم. می استفاده غیرهو و انبار اموال ستمیس ،يحسابدار ،و دستمزد

  ؟دارد نقاط ضعف و قوتیسیستم نماد چه . 4پرسش شماره 

و دهی سیستم گلستان  قدرت پوشش ، ولیسیستم رقیب سیستم گلستان است نیا :معایب )الف
و شود  می وي بسته ۀفرد پروندشدن  التحصیل فارغی با عنی ،ن را نداردالتحصیال فارغپشتیبانی  تیظرف

 ،شود می تحت وب اجرا قالب دو سیستم محلی و در . سیستم نمادشود نمی پس از تحصیل داده خدمات
 ۀتهی امکان . در این سیستم،یابد می آن افزایش و کاراییمدیریت  ،باشد تحت وبکامالً اگر  هک درصورتی

ارسال  مندهر تغییري در سیستم نیاز ی آنالین نیست وعنی ،وجود ندارداي  مقایسه نمودارهاي آماري و
 درگاهی  .آن در اینترنت وجود ندارد ۀامکان مشاهد ،با تغییرات زمان هماست. همچنین اطالعات 
  .نیستکردن  نظر شود که قابل صرف می مشاهده درصدیک حد  اختالفی در ها گزارش محاسبات و

 اطالعات وسازي  یکپارچه. بگذارند امیپ و توانند براي یکدیگر نامه بدهند می برانکار :محاسن )ب
از  بخش آموزشی در نیازهاي اتوماسیونبیشترِ  ییگو پاسخ ،ها آموزشکده یهدر کل ها فعالیت دهی سامان

تغییرات  شده وسازي  آموزشی در آن پیادههاي  نامه ینیآ که طوري به دیگر محاسن این سیستم است،
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  .شود می در آن اجرایی سرعت بهجدید سازمانی 

  ؟کنند می چه افرادي از سیستم نماد استفادهدر این مرکز . 5پرسش شماره 

سازمانی برحسب نیاز به هاي  تمامی رده اداري و ،یمال ،یپژوهش ،یآموزش ،دانشجویی معاونان ،مدیریت
  .پشتیبانی ی وآموزش ،ي اداريروهاین ،خوابگاه ،از جمله نگهبانی ؛دسترسی دارند افزار نرماین 

را در این هایی  چه نیازمندي ،کنید می هایی که با این سیستم کار سال طول در. 6پرسش شماره 
  بینید؟ سیستم می

 ی دربانیپشت .اتوماسیون اداري ندارد وگیري  گزارش وسازي  گزارش در لیتسه ،نیالالتحص فارغ امور
. ضروري است ند،که سیل عظیمی از مراجعان به سیستم وجود دار زمان انتخاب واحد دانشجویان

انتخاب  زمان همبتواند تا روز نیست  به ،ریزد می که دانشجو به حساباي  شهریه مالی و امور همچنین
 و ها خدمات در چاپ دفاتر امتحان ارائه .شود می اطالعات ارسال شب 24ساعت معموالً  کند وواحد 
 آماري وگیري  امکان گزارش، و غیرهاطالعات و بایگانیمانند مانده از قبل  هاي سنتی برجا روال

  .استساز  نبودن سیستم مشکل آنالین . همچنینبراي برنامه بهتر ضروري استاي  نمودارهاي مقایسه

  ؟دانید می چه یا نارضایتی کاربران در کار با این سیستم را در علل رضایت .7پرسش شماره 

چون مجبورند اند  همه راضی معموالً .دارد جمله امور دانشجویی رضایت کافی وجود ازها  همه زمینه در
 چون ،شود می تیشود که موجب نارضای می هنگام انجام سري تغییرات دیر کی .با این سیستم کار کنند

و فنی هاي  مدیریت عالی آموزشکده درثباتی  بیعلت  به .را طراح باید در تهران انجام دهد يهر تغییر
 ها گزارشبراي تهیه  پیدا نکرده است وها  این سیستم جایگاه اصلی خود را در آموزشکده ،الت مکررتحو

  .شود می ها استتراکم درخومسئله سبب این که  کرد مراجعه ITباید به مسئول 

  ؟استفاده از این سیستم آسان است یا دشوار آیا دسترسی و .8پرسش شماره 

ولی  هم داردهایی  دیگر محدودیتي ها سیستمنسبت به اگرچه  .دسترسی به سیستم آسان است معموالً
مان آشنا مورد نیاز سازهاي  فرایندبا تمامی  ،اند بودهها  چون طراحان اولیه سیستم از درون آموزشکده

  .را آسان کرده است این کار و هستند

  ؟استهایی  دیگر داراي چه جاذبهي ها سیستمسیستم نماد نسبت به . 9پرسش شماره 

 شعر ،ثیحد ،جلوه ،رنگ از نظر .خاصی دارد یتجذاببراي کاربران  معموالً ،بودن سیستم دلیل بومیه ب
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تر است ولی  کامل وتر  مانند دانا پیشرفته قدیمیي ها سیستمبه  نسبت .ندارد غیره جذابیت خاصیو
  .نسبت به سیستم گلستان امتیاز چندانی ندارد

  ؟سیستم دارید نیا نسبت به کارکرد هایییا انتقاد هاپیشنهاد چه. 10پرسش شماره 

 بخش .حضوري ضروري است غیر صورت حضوري وه آموزش مستمر کاربران ب :هاپیشنهاد
موفقیت این سیستم  ودارد ضرورت گیري  گزارشسازي  ساده و سهولت .ودن باید اصالح شالتحصیال فارغ
جامعیت  سیستم جلوگیري کرده واي  از رشد جزیرهتا ست ها گرو پشتیبانی مدیریت عالی آموزشکده در

  1.هک نشودباید لحاظ شود تا سیستم سازي  ایمنبخشد. همچنین بحث  را ارتقاآن 

  گیري نتیجه بحث و. 7

شهر اي  وحرفه فنیهاي  آموزشکده کاربران از دیدگاهنماد  سیستم کاراییبررسی میزان  این پژوهش به
  موارد مورد تأکید پژوهش بدین شرح بوده است: .پنج حیطه پرداخته است در اصفهان

 و منابع اتالف اهشکمربوط به هاي  همؤلف، نماد ستمیس با میزان اهمیت استفاده از در ارتباط. 1
  ؛یانسان يروین جویی هو صرف اهشکروزانه و میزان ي ها فعالیت انجام سرعت ها، نهیهز
 سرعت بر تأثیرهاي  همؤلف، براي انتخاب سیستم نماد و کیفیی با میزان اهمیت معیارهاي کم . در ارتباط2

  ؛سیستم ياربرکسهولت  ،ستمیس يارتقا و انعطاف تیقابل ،روزانهي ها فعالیت پوشش ،خدمات انجام
 و لیتماو  ،ستمیس به سازمان يازهاین ،نماد استقرار سیستم يهانیاز پیش تیبا میزان اهم تباط. در ار3
  ؛از سیستماستفاده  ۀاراد
  ؛افزار نرم با ارک و سهولت ينگهدار خدمات بودن مؤثر ،نماد از سیستم تیبا میزان رضا . در ارتباط4
 تیفیک بهبود هاي ، مؤلفهنماد ستمیس از استفاده از پس ها شاخص تغییر دربا میزان  در ارتباط. 5

  .روزانهي ها فعالیت تعداد و حجم شیافزا و میزانزمان  از بهتر ۀاستفاد ،خدمات به دانشجویان
اصلی  تمرکز بررسی است و مورد ۀشغلی جامعهاي  زمینه حدي ناشی از تا شده موارد بررسی
، درنتیجه مزیت اصلی سیستم نماداست؛  سیستم مدیریت اطالعات براي  وحرفه فنیهاي  آموزشکده

در  مورد استفادهمعیارهاي  بیمارستان اصفهان با مشابهی در پژوهش .مدیریت بهتر اطالعات است
 ،آن سازمان آمده در دست به که نتایجاست سیستم مدیریت اطالعاتی بیمارستانی صورت گرفته 

                                                        
معاونت  جناب آقاي دکتر مرادي شوندگان: مصاحبه ؛محمدحسین سلیمی رضا عباسیان، کنندگان: محمد مصاحبه. 1

دانشکده فنی شهید  ITجناب آقاي مهندس طهمورث مسئول ؛ آموزش دانشکده فنی شهید محسن مهاجر اصفهان
جناب آقاي مهندس جمدي ؛ معاونت آموزش آموزشکده فنی سروش اصفهان جناب آقاي تقدیسی؛ مهاجر اصفهان

  .آموزشکده فنی سروش اصفهان ITمسئول 
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ارتباط اجزاي  قابلیت دسترسی و شیافزا را اطالعاتی بیمارستان از سیستمین مزیت استفاده تر مهم
 ،کارکنان از دیدگاه ]17[انو همکارحیوي حقیقی  پژوهش در نیهمچن .داند با یکدیگر می ها مختلف داده

 در ،اطالعات از سیستماهمیت استفاده  و استقرار تیاهم ،اهمیت سه حیطه معیارهاي مختلف انتخاب
مرعشی و  پژوهش در. جهت است هم و همسو هش حاضرپژو با واست بوده  زیاد خیلی تا زیاد حد

معیارهاي مختلف  ۀپنج حیط اطالعات بیمارستانی بااي  سیستم رایانه مورد در کاربران نظر ]18[همکاران
سیستم  تغییرات بعد و از سیستم تیرضا ،اطالعات از سیستماهمیت استفاده  و استقرار تیاهم ،انتخاب
  .جهت است هم و همسو پژوهش حاضر با واست ه بود زیاد خیلی تا یادحد ز در
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