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چکیده
سی ستم اطالعات مدیریت در نظام سیا ست گذاری و برنامه ریزی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار ا ست .هدف پژوهش حا ضر برر سی
موانع و م شکالت ا ستقرار سی ستم اطالعات مدیریت( )MISدر حوزه ستادی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ا ست .روش پژوهش از نوع
تحقیق توصیفی پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی می باشد .جامعه آماری شامل مدیران ،اعضای هیأت علمی و کارشناسان شاغل در حوزه
ستادی وزارت علوم که تعداد آنها  500نفر ا ست .روش نمونه گیری ،ت صادفی ساده ا ست که تعدادحجم نمونه با ا ستفاده از جدول مورگان
 150نفربر آورد شد .ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته با مقیاس لیکرت  5درجه ای است .روایی پرسشنامه از طریق استاد
راهنما و چند صاحبنظر حوزه مدیریت مورد تأیید قرار گرفته است .پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ ضریب  89درصد محاسبه
شده ا ست .برای تجزیه وتحلیل داده ها با ا ستفاده از نرم افزار  spssو آزمون  tتک نمونه ای ،فریدمن و تحلیل عاملی تأییدی ا ستفاد شده
است .به منظور بررسی اعتبار سازه های بکار رفته در تحقیق از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید .یافته های تحقیق نشان داد؛ مهمترین
موانع موجود براستقرار سیستم اطالعات مدیریت در حوزه ستادی وزارت به ترتیب اهمیت عبارتند از :موانع انسانی(  ،) 3/78موانع محیطی(
 ،) 3/57موانع فنی(  ،)3/46موانع مدیریتی(  ، )3/43موانع اقتصادی( )3/25است .بر این اساس برای استقرار و پیاده سازی سیستم اطالعات
مدیریت( )MISدر حوزه ستادی وزارت ،علوم تحقیقات و فناوری باید موانع موجود را مرتفع نمود.
کلمات کلیدی :سیستم اطالعات مدیریت ،موانع فرهنگی ،موانع محیطی ،موانع مدیریتی ،موانع انسانی ،موانع فنی ،موانع اقتصادی.
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مقدمه
ع صر امروز ،ع صر اطالعات وارتباطات ا ست در جهان امروز اتکای هر سازمانی ،چه دولتی و چه خ صو صی ،بر مبنای تکنولوژی
اطالعات است که بطور فزاینده ای در حال افزایش می باشد .در طول دو دهه گذشته ،ماهیت سیستم های اطالعاتی بطورعمده ای
تغییر یافته و تبدیل به بخش بزرگی از فرآیندهای ک سب و کار شده ا ست .اطالعات ،به یک دارایی ا ستراتژیکی تو سعه یافته و
سی ستم های اطالعاتی به یک ابزار ا ستراتژیکی برای سازمان ها و دولت تبدیل شده ا ست .اطالعات ،مهمترین دارایی ا ست و در
شرایط کنونی برای فعالیت های ک سب و کار و ت صمیم گیری حیاتی شده ا ست و به سازمان ها اجازه بقا و ر شد در محیط های
اقت صادی رقابتی و خ شن می دهد .همچنین به دولت ها این امکان را می دهد که خدمات و زیر ساخت را برای اجزاء سازنده خود
فراهم آورند (وودهاوس2008 ،ص .2)20
ورود از عصر صنعت به عصر اطالعات و دانش ،تمامی جنبه های مختلف زندگی بشر را تحت تاثیر خود قرار داده است.سازمان ها
به عنوان نهادهایی که از د ستاوردهای ع صر صنعت بوده اند ،با تحوالت اخیر و ورود به ع صر دانش د ستخوش تغییرات ب سیاری
گردیده است .سی ستم های اطالعات مدیریت به عنوان یک پدیده جدید و به عنوان یک عامل پیش برنده در انطباق سازمان ها با
تحوالت امروزه شناخته شده است(جیمز .ا .ابراین 2010 ،ص.3 )3
گسترش روز افزون فناوری های ارتباطات و اطالعات ،حوزه های مختلف زندگی بشر را دگرگون ساخته است .یکی از مهمترین
حوزه هایی که با ورود این فناوری ها دچار تحوالت بنیادین گردیده ا ست ،حوزه آموزش ومدیریت می با شد .به طوری که مدیران
قرن بیستت و یک در محیطی همواره در حال تغییر و دگرگونی بستر می برند که بدون داشتتن مهارت های شتناختی ،علمی و
نگرشی ،حضور در عرصه رقابت و اثرگذاری در این محیط میسر نیست و همین امر برنامه ریزی برای آموزش چنین مهارت هایی را
ضروری می نماید (شریفی1388،ص.)11
نظام های اطالعاتی تأثیر شگرفی برساختار سلسله مراتبی سازمان ها دارد؛ بگونه ای که مدیران سطوح مختلف ،خود را بی نیاز از
این اطالعات نمی دانند .یکی از عوامل مؤثر در بهبود نظام ت صمیم گیری در سازمان وجود سی ستم اطالعات مدیریت 4 MISا ست
که البته باید دقیق و صحیح و بهنگام باشد .مدیران همواره بدنبال اطالعات هستند و اتخاذ تصمیمات آنها براساس داده های مرتبط
با موضتتوع تصتتمیم استتت .هدف ستتیستتتم های اطالعات مدیریت افزایش روند ارا ه و اداره اطالعات و کاهش حدس و گمان در حل
مشکالت در سطوح مختلف سازمانی از طریق سیستم های بازخور اطالعات و بازتاب بازیابی اطالعات در جهت تکامل داده ها جدید
به سی ستم ا ست .سی ستم اطالعات مدیریت نه تنها مدیران را در امور ا ستراتژیک حمایت می کند ،بلکه در ت صمیمات تکراری و
روزمره نیز اطالعات الزم را در اختیار مدیران تاکتیکی قرار می دهد و آنها را قادر می ستتتازد تا به اطالعات دستتتت یابند که در
تصمیمات شان کمک مؤثری باشد .مدیران MISبایستی از دنیای حقیقی و سیستم های موجود در سازمان مطلع باشند تا بتوانند
نقش مؤثری را ایفا کنند به همین دلیل بایستتتی اطالعات صتتحیح در اختیارشتتان قرار گیرد .یکی از نقش های مهم  MISآگاهی و
تفسیر عوامل بیرونی و درونی سازمان است .مدیران باید از مزایای سیستم اطالعات مدیریت و تفاوت آن با سیستم اطالعات سنتی
مطلع گردند .به ستتبب مزایای  MISچون ارتباطات نزدیکتر،کنترل دقیق تر ،گردآوری داده های مطمئن تر ،پردازش ستتریعتر داده
ها و تبدیل آنها به اطالعات مدیران ،از سیستم اطالعاتی مدیریت در برنامه ریزی ،سازماندهی ،رهبری و ایجاد انگیزه ،گزارش دهی و
کنترل استفاده کرده و این اعمال مدیریتی را با نهایت دقت و کارایی در مدت زمان بسیار کمتری در سازمان انجام می دهد .سیستم
اطالعات مدیریت به دو طریق عمده در حل مستتئله به مدیر کمک می کند  :یک منبع اطالعات در پهنه ستتازمان فراهم می نماید و
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نیز به شنا سایی و درک م سئله کمک می کند .سی ستم های اطالعاتی می تواند اطالعات را از منابع مختلفی در سازمان برای
ت صمیم گیری در رده مدیریتی جمع آوری و پردازش کند .در واقع این نو ع سی ستم های اطالعاتی ،اطالعات تولید شده تو سط
سیستم های پردازش مبادالت) 5 (TPSپردازش کرده و آن ها را در شکل جدید معنی داری به صورت گزارشات به مدیر ارا ه می
کنند .معموالً تنها دادههای خام یا حتی دادههای خالصه شده برای استفاده مدیران کافی نیستند .دادهها ،معموالً باید پردازش شده
و به شکلی ارا ه شوند که به یک ت صمیم اتخاذ شده منجر شوند .تحقق چنین امری نیازمند یک مدل ت صمیمگیری ا ست .مدلهای
تصتتمیمگیری میتوانند در مراحل مختلف تصتتمیمگیری مورد استتتفاده واقع شتتوند .تعمیم یک ستتیستتتم اطالعات مدیریت از جنبه
تصمیمسازی ،سیستمهایی مانند سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری و سیستمهای خبره هستند(دیویس ،اولسون ،ص .6)26,2000
رمز موفقیت هر مدیر در ستازمان این استت که بتواند گام به گام داده های جدید را با دانش پیشتین ستازمان پیوند دهد و مقدمات
دریافت و آماده ستتازی اطالعات نوین را فراهم آورد .بکوشتتد تا به فراخور وضتتع ستتازمان و با توجه به مراتب مختلف زیرمجموعه آن
سازمان ،توان دریافت اطالعات جدید را در سازمان باال ببرد .دقت نماید که از یک طرف ،سازمان با هجوم داده های جدید ،در حالی
که آمادگی درک یا پذیرش آنها را ندارد ،مواجه نشتتود و از طرف دیگر ،بین پیش داشتتته ها و یافته های جدید  ،شتتکاف عمیقی به
وجود نیاید .چرا که اگر جز این شود ،نظام مدیریت نه تنها به دلیل حضور حلقه های مفقوده فراوان ،قادر به پیوند اطالعات جدید بر
پیکر ستتازمان نخواهد بود .بلکه به لحاظ بیگانگی ستتازمان با اطالعات جدید  ،توان هرگونه تصتتمیم گیری صتتحیح برای پیشتترفت و
توسعه را نیز از دست خواهد داد .فقر و ضعف اطالعات موجب می شود که مدیریت سازمان نه تنها تصویر درست و کاملی از آینده
ندا شته با شد ،بلکه حتی نتواند نقاط قوت و ضعف و ضع گذ شته و موجود سازمان را در ست و کامل ب شنا سد .در نتیجه نه می تواند
هدف گذاری صحیح دا شته با شد و نه قادر ا ست فعالیتهای منا سبی را برای سازمان طراحی نماید .پیرو این امر از منابع سازمان
استفاده بهینه نخواهد نمود.
در همین راستتتتا وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری بعنوان وزارتخانه ای مهم ،مرکز فرهیختگان کشتتتور و به عنوان مهمترین نهاد
آموز شی م سئولیت ساماندهی آموزش عالی در ک شور را عهده دار ا ست و سهم ب سزایی در ر شد و تو سعه ک شور دارد .نظام آموزش
عالی از بزرگترین و گ سترده ترین نظام های درون جامعه ا ست که سرنو شت جامعه را در بلندمدت تعیین می کند( .کرمی و فتاحی
 ) 1391 ،آموزش عالی را یکی از منابع اصتتلی تولید دانش ،وستتیله انتقال تجارب فرهنگی و علمی انستتانها ،پرورش دهنده و تحویل
دهنده رهبران فکری ،ستتیاستتی؛ مدیران و معلمان فردا به جامعه و مکانهایی مناستتب برای مباحذه و مذاکره در جهت حل مستتا ل
علم ی ،اجتماعی و ایجاد ا صالحات و ابزارهای سودمند برای پرورش خالقیت و ارا ه نوآوری ها و تبادل اطالعات و همکاری های بین
المللی می با شد .سی ستم اطالعات مدیریت برای ساماندهی نیروی ان سانی و همچنین جلوگیری از هدر رفتن منابع ملی و برای تدوین
سیاست های راهبردی در حوزه دانش و فناوری و برای تصمیم گیری خردمندانه و دانش محور مورد نیاز وزارت علوم بوده است .این سامانه نه
بطور جزیره ای بلکه کامل و جامع تمامی اطالعات الزم از گذشتتته و هم اکنون را در اختیار مستتئولین و تصتتمیم گیران در این حوزه قرار می
دهد MIS .در نظام تصتتمیم گیری نقش مهمی را ایفا می کند تا مدیران و تصتتمیم گیران بتوانند تصتتمیمات جامع و کامل اتخاذ نمایند .در
حال حا ضر در وزارت علوم سی ستم  ) 7 ERPسامانه برنامهریزی منابع سازمان ( دایر ا ست که بی شتر در حد اتوما سیون اداری بوده ا ست.
مدیران و کار شنا سان وزارت علوم برای ت صمیم گیری صحیح ،بموقع وکارآیی اثر بخش و موفقیت بی شتر نیاز به اطالعات کافی ،منا سب و
بموقع دارند و برای تأمین زیربناهای مناستتب ،ستتازماندهی ،ذخیره ستتازی و اشتتاعه اطالعات مناستتب ، ،به هنگام و کامل جهت برنامه ریزی و
کنترل نیاز به سیستم اطالعات مدیریت دارند .براین اساس برای تحقق فرایند برنامه ریزی ،کنترل واجرا می باید داده های متنوعی را از درون
و بیرون وزارت گردآوری و از طریق مجاری ارتباطی و ارتباطات مناستتب به ستتیستتتمی که پردازش اطالعات را انجام می دهد ،منتقل نمایند.
پردازش اطالعات نیز بایستی به گونه ای باشد که سیستم بتواند اطالعات ضروری ،به هنگام و در عین حال کافی و مناسب برای تصمیم گیری
را تولید و به تصمیم گیرندگان ارایه نماید .جهت ارا ه این اطالعات نیاز به سیستم اطالعات مدیریت می باشد .با توجه به آنچه گفته شد از یک
سو داشتن اطالعات اضافی و غیر ضرور ،صرف نظر از اتالف وقت و هدر دادن منابع  ،خطر درگیر شدن مدیران با انبوهی از اطالعات مربوط به
جزییات غیر الزم را پیش می آورد و موجب بروز آلودگی اطالعات گردیده و خطرغرق شتتتدن مدیر در انبوه اطالعات و ستتتردرگمی وی را ،به
 5سیستم های پردازش مبادالت
6 Davis, Olson,
7Enterprise resource planning
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دنبال دارد و ادامه فعالیت برخی فعالیتهای ستتازمان را مختل و چه بستتا متوقف می کند .ازطرف دیگر اطالعات کم و ناقن نیز برنامه ریزی ،
کنترل و تصتتمیم گیری را از اعتبار انداخته ویا مشتتکل نموده و از نظرعلمی و عملی هم ،آن را کم اثر یا بی پایه می ستتازد .لذا با استتتقرار این
سیستم وزیر ،معاونین ،مدیران در سطوح مختلف وکارشناسان با انبوهی از اطالعات غیرضرور مواجه نیستند در کمترین زمان به اطالعات مورد
نیاز د ستر سی خواهند دا شت و امکان ت صمیم گیری صحیح و دقیق برای شان فراهم خواهد بود .پژوهش های داخلی و خارجی مختلفی در
زمینه سیستم اطالعات مدیریت انجام شده است ،اما متاسفانه در حوزه ستادی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تحقیقی جدی صورت نگرفته
است .بر این اساس انجام این پژوهش با توجه به جایگاه سیستم اطالعات مدیریت از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخوردار است.
کن الون ،جین الون(  8 )2012سی ستم اطالعات مدیریت را سی ستمی برای پ شتیبانی از ت صمیم سازی ،هماهنگی و کنترل بخش های
مختلف سازمان دان ست که می تواند به مدیران و کارکنان در تحلیل م شکالت ،تج سم بهتر و ت صویر کردن مو ضوعات پیچیده و همچنین در
تولید محصوالت جدید کمک کند .ایشان سیستم های اطالعاتی را به  6نوع تقسیم نموده است که عبارتند از )1( :سیستم های اطالعات
مدیریت) )2( 9(MISسی ستم های اطالعات پردازش عملیات رخدادها ( )3( 10)TPSسی ستم های اطالعات ت صمیم یار ()4( 11) DSS
سیستم های اطالعاتی پشتیبانی مدیران عالی( ارشد( )5( )12EISسیستم های اطالعاتی پشتیبانی گروه کار ) )6( 13 (WGSSسیستم
های اطالعاتی خبره )14.) ES
ترپاث(  15)2011ستتیستتتم اطالعات مدیریت را مجموعه ای از ابزارها  ،روش ها و نرم افزارها برای انجام کارهای مختلف کستتب و کار در
سطوح مختلف سازمان تعریف نمود که دارای سه سطح پایه :عملیاتی ،مدیریت میانی و مدیریت ارشد که در آن اطالعات از پایین به باال است.
این سیستم چارچوبی کلی ارا ه می کند که سیستم های دیگرسازمان برمبنای آن با یکدیگر هم خوان می شوند.
تعاریف متفاوتی از سیستم اطالعات مدیریت شده است که همه صاحبنظران بر این تعریف اجماع دارند که سیستم اطالعات مدیریت مجموعه
ای از عنا صر واب سته به هم که وظیفه جمع آوری ،پردازش ،ذخیره و توزیع کردن اطالعات بمنظور پ شتیبانی از ت صمیم سازی و کنترل را در
یک سازمان بعهده دارد.
مدیران در سازمان محیط کسب وکار متنوع دارند و تالش در حرکت به جلو می کنند ،برای حر کت به جلو باید سطح مهارت خود را بهبود
بخشند و نقاط قوت و ضعف را شناسایی کنند .در یک محیط رقابتی با تحوالت و تغییرات پی در پی در سطح ملی و بین المللی برای کسب
موفقیت و همچنین پا سخگویی به نو سانات محیطی در فرآیند ت صمیم گیری ،نیاز به اطالعات بروز و منا سب بوده ا ست که یک سی ستم
اطالعاتی مناسب مدیریتی را می طلبد .در یک سیستم مدیریت اطالعاتی مناسب مدیر دانش قبلی خود را مونتاژ می کند و با داده های جدید
و قیاس با اطالعات قبلی و کنترل محیط جهت توسعه سازمان تصمیم گیری می کند( .گوپتا و همکاران.)2010
سیستم اطالعات مدیریت ، MISدارای سه بخش مدیریت ،اطالعات و سیستم است که با استخراج از داده های کسب شده و پردازش داده
ها  ،اطالعات ا ستخراج شده را بطور منظم گزارش دهی می کند تا مدیران میانی و عملیاتی برنامه ریزی کنند و ت صمیمات الزم برای ارا ه راه
حل برای مشکالت موجود و توسعه و پیشرفت سازمان اتخاذ نمایند(همان منبع).
سیستم اطالعات مدیریت

سیستم

اطالعات

مدیریت
8 Kenneth C. Laudon Jane P. Laudon
9 Management Information System.
10 Transaction Processing System
11 Decision Support System
12 Executive Information system
13 Work Group Support systems
14 Expert systems
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مدیر اطالعات یا مدیر پایگاه داده
شکل ()2-4سیستم اطالعات مدیریت ( منبع (گوپتا و همکاران)2010،

سی ستم های اطالعات مدیریت در برنامه ریزی ،سازماندهی ،رهبری ،گزارش دهی وکنترل ا ستفاده می شوند و این اعمال
مدیریتی را با نهایت دقت و کارآیی ،درمدت زمان ب سیارکمتری در سازمان انجام می دهد .سی ستم اطالعات مدیریت یک منبع
اطالعات درپهنه سازمان فراهم می نمایدکه به شناسایی ودرك مساله کمک می کند .نورساطع از سیستم اطالعات مدیریت با این
هدف ا ست که برای مدیران عالئم م ساله یا متحمل الوقوع بودن م سائل را اعالم دارد .تاثیرات سی ستم های اطالعاتی مدیریت بر
سازمان ها به حدی بوده ا ست که زمینه ر شد و ترقی برای سازمان در عر صه ک سب و کار را فراهم می نماید .پذیرش سی ستم
اطالعات مدیریت در سازمان ،ملزم به آمادگی سازمان از نظر منابع انسانی ،منابع اقتصادی محیط سازمان ،فرهنگ سازمان و  ....می
باشد .چنانچه سیستم با شکست مواجه شود ،به هدر رفتن منابع مالی ،انسانی و سازمانی را در بر خواهد داشت.
احمدی پور ،رضایی کلج ،یاورزاده( )1393در مقاله بررسی تاثیر نفوذ سیستم اطالعات مدیریت بر میزان بهره وری در سازمان ها؛
هدف از ا ستقرار سی ستم اطالعات مدیریت را بهبود فرایند برنامه ریزی و ت صمیم گیری دان ست که د ستیابی به این مهم را م ستلزم
تغییر ساختار و ب ستر سازی منا سب و سازماندهی صحیح نامبرد .بابایی ،بیکزاد( )1393در مقاله سی ستم های اطالعاتی مدیریت،
چالش ها و راه حل ها در مورد بکارگیری سیییسییتم های اطالعات مدیریت در سییازمان و حرکت جهانی به سییمت بهره گیری از
سیستم های اطالعاتی جهت افزایش بهروری سازمان ها بیان داشتند این حرکت در داخل کشور با موفقیت ها ،شکست ها و چالش
های فراوانی مواجه شده ا ست .برر سی م سایل و م شکالت مربوط به فرایند طراحی ،ا ستقرار ،بهره برداری و تو سعه سی ستم های
اطالعات مدیریت در کشور می تواند در تصمیم گیری کلیه ارکان دولتی و خصوصی حایز اهمیت باشد .چرا که استفاده سنجیده و
آگاهانه از فناوری های اطالعاتی مدرن به ویژه  MISدر کشور می تواند راه توسعه و پیشرفت کشور را هموارتر نماید و کارآیی و
اثربخشی آنها را بیشتر نماید.اسپو )2009(16پژوهشی با عنوان " مقابله با چالش ها و عوامل بحرانی مدیریت اطالعات در سازمان "
با هدف تعیین چالشها و روشهای مقابله با آن و ایجاد عواملی در اجرای سیستم برنامه ریزی در سازمان به بررسی مفهوم و روش
های مدیریت ،تغییرات سازمانی و نگرش مدیریت و متخ ص صین فن آوری اطالعات پرداخته ا ست .تعهد مدیریت در تمام سطوح
از اولویت باالیی برخوردار بوده و برای موفقیت در اجرای سیستم برنامه ریزی درسازمان بسیار مهم می باشد.آنا جرن )2009(17در
پژوهشی تحت عنوان"معرفی سیستم های اطالعاتی در سازمان" هدف اجرای سیستم های اطالعاتی نوین برای سازمان را مقابله با
چالش های پیش دانست و به سیستم های اطالعاتی جدید به عنوان سرمایه ای بزرگ برای سازمان اشاره کرد ودر پژوهش خود به
این نتیجه ر سید که بی شترین چالش در پیاده سازی سی ستم اطالعات مدیریت را در سازمان؛ عامل مدیریت تغییر وهمچنین تعهد
مدیران در تمام سطوح سازمان است؛ اگر مدیران سیستم را بپذیرند و به آن وفادار باشند اجرای و استقرار سیستم سریع تر و بهتر
انجام می پذیرد .آرتیت کرنکاو )2012( 18درپژوهشییی تحت عنوان "چالش های پیاده سییازی و مسییائل کلیدی موفقیت سیییسییتم
مدیریت اطالعات " MISچالشهای موجود در استقرار سیستم اطالعات مدیریت را در مسایل پرسنل ،مسایل فنی ،فرایند مدیریت
و رهبری طبقه بندی کرده اسییت.بر اسییاف یافته های این تحقیر ،در اجرای سیییسییتم مدیریت اطالعات مسییایلی چون تخص ی
سازمانی ،تخ ص فردی ،رهبری داخلی نیروی ان سانی ،مقاومت در برابر تغییر ،آموزش کارکنان ،بودجه دارای اهمیت ب سیار ا ست
که همه این عوامل تأثر زیادی در اثر بخ شی و اجرای سی ستم مدیریت اطالعات دارد.فردوف،چودری ،بیهوان( )2015در پژوه شی
16
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بررسی موانع انسانی در اجرای سیستم های اطالعاتی که در کشور بنگالدش انجام داده اند؛ تأکید در منابع انسانی داشته وموفقیت
یک سازمان را در منابع انسانی دیده و منابع انسانی را یک دارایی استراتژیک برای سازمان بحساب آورده است .برای حفظ سازمان
از عقب ماندگی توجه به عوامل انسییانی اهمیت بسیییاری دارد و چالش بکارگیری سیییسییتم های اطالعاتی در سییازمان را بی میلی
مدیران به بکارگیری سیستم ،مسائل فردی و شخصی کارکنان  ،مقاومت داخلی از سوی کارکنان و مهمترین عامل را هزینه استقرار
سی ستم ا شاره دا شته ا ست.کومار ،سانجیو )2015( 19در پژوه شی تحت عنوان « سی ستم های اطالعات مدیریت ابزاری مهم برای
برنامه ریزی استراتژیک و با احتیاط» بیان داشتند این سیستم شاخه ای قابل توجه از سیستم کسب وکار است .بکارگیری سیستم
اطالعات مدیریت در سازمان با چالش های از جمله هزینه اجرای سیستم ،مقاومت کارکنان در برابر تغییر  ،یادگیری سیستم جدید،
مشکالت فنی مانند سروری درسازمان است.
عمده دالیلی که موجب می گردد مدیران رو به سییییسیییتم اطالعات مدیریت آورده و به آن نیاز پیدا نمایند عبارتند از  )1انفجار
اطالعات ،عدم تأمین اطالعات مناسب و مورد نیاز برای تصمیم گیری  )2رشد سریع تغییرات  )3افرایش در پیچیدگی مدیریت )4
بهبود بهره بری  )5بروز پدیده قدرت اطالعاتی در کارکنان و مدیران سیییطوح پایین تر  )6مشیییغله زیاد مدیران و کمبود وقت )7
وجود ارتباطات نامناسییب در سییازمان (باقری ،اسییکندی )8 .)1390 ،عدم وجود نظام های کنترلی مناسییب در سییازمان( قاضییی
زاده )9 )1375،اهمیت و رشییید روز افزون کاربردی نظام های اطالعات مدیریت و اسیییتفاده هرچه بیشیییتر از توانایی و اطالعات
کامپیوتری ( ایران نژاد ،سامان گهر.)1383،
اهمیت و ضرورت سیستم های اطالعات مدیریت تنها ویژه سازمانهای تجاری نیست؛ بلکه این سیستم ها می توانند در آموزش
عالی نیز به کار گرفته شوند .برنامه ریزی جامع تکنولوژی اطالعات موفقیت های بی شتری را در آموزش عالی پیش بینی می کند.
تکنولوژی اطالعات می تواند در ت سهیل فعالیتهای علمی و اداری وآموز شی به کار گرفته شود .در زمینه تدریس و تحقیر  ITمی
تواند زمینه خلر ،ت سهیم و انت شار اطالعات را ت سهیل کند) تیتا سیری  .20 )2000حفظ کیفیت نظام آموزش عالی ک شور درمحیط
ناپایدار نیازمند نو سازی از طریر جایگزینی و تخ صی مجدد منابع موجود ا ست .در برنامه ریزی ،مبنای این چنین تخ صی
مجدد و مسیرهای جایگزین عملیات باید شناسایی شده و ضمن ارزیابی آنها اولویت بندی شود .برای دستیابی به این مهم ،آموزش
عالی بایسییتی قابلیتهای اطالعاتی خود را توسییعه دهد که برای اثربخشییی و کارآیی ،برنامه ریزی ،تخصییی منابع و بهره برداری
حداکثری از منابع موجود بکارگیری سیستم های اطالعاتی مدیریت نیاز وزرات علوم ،تحقیقات و فناوری است.
هدف ا صلی تحقیر حا ضر شنا سایی و تبیین موانع ا ستقرار سی ستم مدیریت اطالعات( (MISدر حوزه ستادی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری" اسییت و با چه متغیرهایی در ارتباط اسییت و در این راسییتا اهداف فرعی زیر در نظر قرار گرفته اند )1
شناسایی و تبیین موانع انسانی بر استقرار سیستم مدیریت اطالعات ()2 .(MISشناسایی و تبیین موانع مالی بر استقرار سیستم
مدیریت اطالعات ( )3 (MISشنا سایی و تبیین موانع فنی برای ا ستقرار سی ستم مدیریت اطالعات ( )4.(MISشنا سایی و تبیین
موانع محیطی برای استقرار سیستم مدیریت اطالعات ()5 .(MISشناسایی و تبیین موانع مدیریتی برای استقرار سیستم مدیریت
اطالعات (.(MIS
پژوهش های داخلی و خارجی فوق دیدگاه های مختلفی به موانع اسییتقرار سیییسییتم مدیریت اطالعات داشییته اند .با بررسییی
دیدگاه ها و نظرات اندیشییمندان و پژوهشییگران حوزه مدیریت به موانع اسییتقرار سیییسییتم مدیریت اطالعات ،با رویکرد تلفیقی
موانع ا ستقرار سی ستم اطالعات مدیریت در حوزه ستادی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به موانع ان سانی،موانع اقت صادی ،موانع
مدیریتی ،موانع محیطی ،موانع فنی دسته بندی شد و مدل مفهومی پژوهش به شکل زیر ترسیم شده است.
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 -4-5مدل نهایی پژوهش

موانع مدیریتی
موانع انسانی

موانع محیطی

استقرار و بکارگیری سیستم
اطالعات مدیریتMIS

موانع اقتصادی

موانع فنی

روش پژوهش

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحقیق ،کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها  ،روش تو صیفی -پیمای شی
ا ست .جامعه آماری شامل مدیران ،اع ضای هیأت علمی و کار شنا سان شاغل در حوزه ستادی وزارت علوم که تعداد آنها  500نفر
ا ست .روش نمونه گیری ،ت صادفی ساده ا ست که تعدادحجم نمونه با ا ستفاده از جدول مورگان  150نفربر آورد شد .ابزار جمع
آوری اطالعات پرستتشتتنامه محقق ستتاخته با مقیاس لیکرت  5درجه ای استتت .روایی پرستتشتتنامه از طریق استتتاد راهنما و چند
صاحبنظر حوزه مدیریت مورد تأیید قرار گرفته ا ست .پایایی پر س شنامه با ا ستفاده از آلفای کرونباخ ضریب  89در صد محا سبه
شتتده استتت .برای تجزیه وتحلیل داده ها آزمون  tتک نمونه ای ،فریدمن و تحلیل عاملی تأییدی استتتفاده شتتده استتت .به منظور
بررسی روایی سواالت پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است.

یافته ها

در بررسی پاسخ به سواالت تحقیق و مشخن کردن اینکه کدام یک از موارد ذکر شده جزء موانع هستند از آزمون  tتک نمونه
ای استفاده شد .در این آزمون از میانگین پاسخ ها به آن سوال باالتر از  ( 3حد متوسط) باشد نشان می دهد که اکذر افراد جامعه
پاسخ باالتر از  3داده اند ،یعنی این مورد را به عنوان مانع بطور زیاد و خیلی زیادی قلمداد کرده اند .پس اگر میانگین سوال باالتر
از  3باشد آن به عنوان یک مانع قلمداد می شود.
سوال اول :موانع انسانی برای استقرار سیستم مدیریت اطالعات کدامند؟
دیدگاه پا سخگویان نمونه آماری میزان اهمیت موانع ان سانی به طور متو سط از 1تا  5بوده ا ست که میزان اهمیت موانع ان سانی
بطور متو سط  3/78از  5بوده ا ست .همچنین دقت در گویه های مورد مطالعه به تفکیک ن شان می دهد که در این زمینه میزان
اهمیت گویه های عدم آ شنایی کارکنان با سی ستم های اطالعات مدیریت وفواید ا ستفاده از آن ( با میانگین  ، )3/62عدم وجود
انگیزه در کارکنان جهت کاربرد  ( MISبا میانگین  ، )3/33حستتتاس به خطر افتادن امنیت شتتتغلی در اثر بکارگیری MIS
در سازمان از طرف کارکنان( با میانگین ، )2/88ترس کارکنان از سخت شدن فرآیند های کاری با ا ستقرار ( MISبا میانگین
 ، )3/02تجربه اندک ،کار با رایانه تو سط کارکنان( با میانگین  ، )3/13عدم ت سلط و ضعف کارکنان در زبان انگلی سی( با میانگین
، )3/36پایین بودن میزان ر ضایت شغلی کارکنان( با میانگین  ، )3/37مقاومت کارکنان واحد در برابر تغییر( با میانگین . )3/34از
بین گویه های موانع انستتانی ،عدم آشتتنایی کارکنان با ستتیستتتم های اطالعات مدیریت وفواید استتتفاده از آن با میانگین 3/62
بی شترین مانع بر ا ستقرار سی ستم بوه ا ست و اح ساس به خطر افتادن امنیت شغلی در اثر بکارگیری  MISدر سازمان از طرف
کارکنان با مقدار 2/87کمترین مانع از موانع انسانی بر استقرار سیستم بوده است.
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جدول ( )1نتایج آزمون  tبرای مولفه تحقیق (موانع انسانی)
آماره
ها

مقدار نمونه

توصیفی
میانگین
سوال

انحراف معیار

تک نمونه ای  tنتایج آزمون
میزان
درجه آزادی
 tمقدار
معنی داری

سواالت
عدم آشنایی کارکنان با سیستم های
اطالعات مدیریت وفواید استفاده از آن

150

/ /  / /

عدم وجود انگیزه در کارکنان جهت
کاربرد MIS

150

/ / 

احساس به خطر افتادن امنیت شغلی
در اثر بکارگیری  MISدرسازمان از
طرف کارکنان
ترس کارکنان از سخت شدن فرآیند
های کاری با استقرارMIS

پایین بودن میزان رضایت شغلی کارکنان

/

150

/ /  / /

150

 / /

تجربه اندک ،کار با رایانه توسط
کارکنان
عدم تسلط وضعف کارکنان در زبان
انگلیسی

/

/

/

/  / /
150

/

150

/  / /

/

150

/ /  / /

نتیجه
معنی داری

معنی دار
است
معنی دار
است
معنی دار
نیست
معنی دار
است
معنی دار
است
معنی دار
است
معنی دار
است

در جدول شماره ( )1مالحظه می شود که اعتقاد به وجود موانع ان سانی بر سر راه ا ستقرار سی ستم اطالعات مدیریت درحوزه
ستتتادی وزارت علوم با میانگین  3/78تفاوت معناداری دارد( ) sig=0/002 df= 149 ، t = 19/01به عبارت دیگر با 0/ 95
اطمینان می توان گفت که از دیدگاه پا سخگویان سطح مولفه موانع ان سانی ا ستقرار سی ستم اطالعات مدیریت درحوزه ستادی
وزارت علوم باالتر از متوسط می باشد و بعنوان یک مانع بر استقرار سیستم اطالعات مدیریت در وزارت علوم است.
سوال دوم :موانع منابع اقتصادی برای استقرار سیستم مدیریت اطالعات کدامند؟
از دیدگاه پا سخگویان نمونه آماری در حوزه ستادی وزارت میزان اهمیت موانع اقت صادی به طور متو سط از  3/18تا  3/31بوده
ا ست .همچنین دقت در گویه های مورد مطالعه به تفکیک ن شان می دهد که در این زمینه میزان اهمیت گویه های باال بودن
قیمت تجهیزات ستتخت افزاری و نرم افزاری( با میانگین  ،)3/24باال بودن هزینه اتصتتال به شتتبکه اینترنت( با میانگین  )3/18که
کمترین مانع ازموانع اقت صادی بر ا ستقرار سی ستم  MISا ست  ،کمبود اعتبارات سازمانها جهت پیاده سازی ( MISبا میانگین
 ،)3/30نام شخن بودن و ضعیت بازده سرمایه گذاری در ( MISبا میانگین  )3/31باال بودن هزینه های پیاده سازی  MISدر
سازمان 3/31هر دو از باالترین موانع اقتصادی براستقرار سیستم اطالعات مدیریت است.
جدول ( ) 2نتایج آزمون  tبرای مولفه تحقیق (موانع اقتصادی)
آماره ها
سواالت
باال بودن قیمت
تجهیزات

توصیفی
مقدار
نمونه

15
0

میانگین سوال



انحراف معیار
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نتایج آزمون تک نمونه ای t
مقدارt



درجه آزادی

میزان
معنی داری







نتیجه
معنی
داری
معن
ی
دار
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سخت افزاری
و نرم افزاری

اف
ت

باال بودن هزینه
اتصال به شبکه
اینترنت

معن
ی
دار
اف
ت

15
0









 


نامشخ
بودن
وضعیت
بازده
سرمایه
گذاری د
رMIS
کمبود اعتبارات
سازمانها
جهت
پیاده
سازی
MIS
باال بودن هزینه
های
پیاده
سازی
MISدر
سازمان

15
0



15
0



15
0

 

معن
ی
دار
اف
ت



 







 


معن
ی
دار
اف
ت



 


معن
ی
دار
اف
ت



داده های موجود در جدول ) 2که برگرفته از یافته های تحقیر می باشند  ،نشان می دهند که اعتقاد به وجود موانع اقتصادی بر
سر راه ا ستقرار سی ستم اطالعات مدیریت درحوزه ستادی وزارت علوم با میانگین  3/26تفاوت معناداری دارد(149 ، t = 12
= ) sig=0/08 dfبه عبارت دیگر با  0/ 95اطمینان می توان گفت که از دیدگاه پاسخگویان سطح مولفه موانع اقتصادی استقرار
سی ستم اطالعات مدیریت درحوزه ستادی وزارت علوم باالتر از متو سط می با شد .موانع اق صادی هم بعنوان یک مانع بر ا ستقرار
سیستم اطالعات مدیریت درحوزه ستادی وزارت علوم باالتر از متوسط می باشد
سوال سوم :موانع مدیریتی برای استقرار سیستم مدیریت اطالعات کدامند؟
از دیدگاه پاسییخگویان نمونه آماری در حوزه سییتادی وزارت میزان اهمیت موانع مدیریتی نشییان می دهد که از از دیدگاه
پاسخگویان نمونه آماری در حوزه ستادی وزارت میزان اهمیت موانع مدیریتی به طور متوسط از 1تا  5بوده است که میزان اهمیت
موانع مدیریتی بطور متو سط  3/ 42از  5بوده ا ست .همچنین دقت در گویه های مورد مطالعه به تفکیک ن شان می دهد که در این
زمینه میزان اهمیت گویه های تاکید مدیران بر تجربه شخ صی به جای اطالعات سازماندهی شده در هنگام ت صمیم گیری ( با
میانگین  ، )3/54فقدان دیدگاه برنامه ریزی مسییتند و علمی در کشییور توسییط مدیران( با میانگین  )3/69باالترین مانع ،عدم ارائه
8
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چ شم اندازی رو شن از و ضعیت سازمان در صورت پیاده سازی  ( MISبا میانگین  ،)3/64مقاومت مدیران در برابر تغییر( با
میانگین  )3/3کمترین مانع بر استقرار سیستم ،ترف مدیران از به خطر افتادن موقعیت شغلی با شفاف سازی اطالعات سازمان پس
از پیاده سییازی ( MISبا میانگین  ، )3/24عدم حمایت کامل مدیریت ارشیید سییازمان از پیاده سییازی  ( MISبا میانگین ، )3/24
عدم آشیینایی مدیران با کاربردها وفواید  ( MISبا میانگین ، )3/35نبود دید بلند مدت در مدیران سییازمان بعلت جابجا یی زیاد
مدیران وکوتاه بودن طول مدت دوره های مدیریت( با میانگین  ، )3/50وجود تمایل به ثبات در سیییازمان ومقاومت در برابر
تغییرازطرف مدیران سییازمان( با میانگین  ، )3/59عدم وجود احسییاف ضییرورت و الزام به پیاده سییازی  MISاز جانب مدیران
سییازمان( با میانگین  ، )3/42نگرانی مدیران از کاهش امنیت اطالعات سییازمان با پیاده سییازی  ( MISبا میانگین ، )3/50کمبود
تجربه مدیران در زمینه
کاربرد  ( MISبا میانگین  ، )3/44کم بودن میزان اختیارات مدیران سازمانهای دولتی در پیاده سازی ( MISبا میانگین ، )3/10
فقدان انگیزه درمدیران ( با میانگین  )3/20باالتر از حد متوسط می باشد.

جدول( ) 3نتایج آزمون  tبرای مولفه تحقیق (موانع مدیریتی)
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آماره ها
سواالت

نتایج آزمون  tتک نمونه ای

توصیفی
مقدار نمونه

میانگین

انحراف

سوال

معیار

مقدارt

درجه

میزان

آزادی

معنی

نتیجه
معنی داری

داری
تاکید مدیران بر تجربه شخصی به جای اطالعات
سازماندهی شده در هنگام تصمیم گیری

150

5/39 1/24 3/ 54

149

فقدان دیدگاه برنامه ریزی مستند و علمی در کشور توسط
مدیران

150

6/99 1/21 3/69

149

عدم ارائه چشم اندازی روشن از وضعیت سازمان در
صورت پیاده سازی  MISتوسط مدیران

150

6/83 1/15 3/64

148

150

3/81 1/09 3/34

149

ترف مدیران از به خطر افتادن موقعیت شغلی با شفاف
سازی اطالعات سازمان پس از پیاده سازیMIS

150

2/52 1/16 3/24

/01 149

عدم حمایت کامل مدیریت ارشد سازمان از پیاده سازی
MIS

مقاومت مدیران در برابر تغییر

000
.
000
./
000
./
000
.

معنی داراست
معنی دار است
معنی دار است
معنی دار است
معنی دار است

150

149 3/0/8 1/13 3/35

000
/

معنی دار است

150

5/48 1/11 3/50

149

000
/

معنی دار است

نبود دید بلند مدت در مدیران سازمان بعلت جابجا یی زیاد
مدیران وکوتاه بودن طول مدت دوره های مدیریت

150

6/02 1/19 3/59

148

000
/

معنی دار است

وجود تمایل به ثبات در سازمان ومقاومت در برابر
تغییرازطرف مدیران سازمان

150

عدم وجود احساف ضرورت و الزام به پیاده سازی MIS
از جانب مدیران سازمان

150

/


/







معنی دار است

عدم آشنایی مدیران با کاربردها وفواید MIS

نگرانی مدیران از کاهش امنیت اطالعات سازمان با پیاده
سازی MIS
کمبود تجربه مدیران در زمینه کاربرد MIS









150



150
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معنی دار است

معنی دار نیست

معنی دار است
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کم بودن میزان اختیارات مدیران سازمانهای دولتی در پیاده
سازیMIS

150

فقدان انگیزه درمدیران

150












 











  





 


معنی دار نیست

معنی دار است

داده های موجود در جدول()4که برگرفته از یافته های تحقیر می باشند  ،نشان می دهند که اعتقاد به وجود موانع مدیریتی بر سر
راه اسییتقرار سیییسییتم اطالعات مدیریت درحوزه سییتادی وزارت علوم با میانگین  3/43تفاوت معناداری دارد(df= 149 ، t =58/05 .
 ) sig=0/10به عبارت دیگر با  0/ 95اطمینان می توان گفت که از دیدگاه پاسخگویان سطح مولفه موانع مدیریتی استقرار سیستم اطالعات
مدیریت درحوزه ستادی وزارت علوم باالتر از متوسط می باشد.
سوال چهارم موانع فنی برای استقرار سیستم مدیریت اطالعات کدامند؟
از دیدگاه پاسخگویان نمونه آماری در حوزه ستادی وزارت میزان اهمیت موانع فنی به طور متوسط از 1تا  5بوده است که میزان
اهمیت موانع فنی بطور متوسط  3/46از  5بوده است .همچنین دقت در گویه های مورد مطالعه به تفکیک نشان می دهد که در
این زمینه میزان اهمیت گویه های ناتوانی سازمانها در پشتیبانی فنی از سخت افزارها و نرم افزارها از نظر رفع خرابی و به روز
رسانی( با میانگین )3/25کمترین مانع فنی بر استقرار سیستم  MISاست .عدم وجود شبکه یکپارچه کشوری در وزارتخانه ها ( با
میانگین  )3/51کیفیت پایین تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری ( با میانگین )3/60عدم وجود زیر ساختهای فنی مربوط به
شبکه درسازمان ( با میانگین  )3/62باالترین مانع فنی بر استقرارسیستم MISاست .عدم وجود زیر ساختهای ملی (پهنای باند
اینترنت) ( با میانگین  )3/36می باشد.
جدول( ) 4نتایج آزمون  tبرای مولفه تحقیق (موانع فنی)
آماره ها
سواالت
ناتوانی سازمانها در پشتیبانی فنی از سخت افزارها و نرم
افزارها از نظر رفع خرابی و به روز رسانی
عدم وجود شبكه یكپارچه کشوری در وزارتخانه ها
کیفیت پایین تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری

مقدار نمونه

توصیفی
میانگین سوال

150

2
5

150




150




عدم وجود زیر ساختهای فنی مربوط به شبکه درسازمان

150
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انحراف
معیار

نتایج آزمون  tتک نمونه ای
میزان
درجه
مقدارt
معنی داری
آزادی














نتیجه
معنی داری
انتخاب به عنوان
مانع معنی دار









انتخاب به عنوان
مانع معنی دار




انتخاب به عنوان
مانع معنی دار

انتخاب به عنوان
مانع معنی دار
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عدم وجود زیر ساختهای ملی (پهنای باند اینترنت)

150









 




انتخاب به عنوان
مانع معنی دار

همانطور که داده های جدو ل(  ) 4نشان می دهد میانگین نمرات مؤلفه موانع فنی استقرار سیستم اطالعات مدیریت در درحوزه
ستادی وزارت علوم 3/46است ،که به طور معناداری با عدد  3که بعنوان مبنای مقایسه انتخاب شده است تفاوت دارد (22/ 05.
=  ) sig=0/01 df= 149 ،tبه عبارت دیگر با  0/ 95اطمینان می توان گفت که از دیدگاه پا سخگویان سطح مولفه موانع فنی
استقرار سیستم اطالعات مدیریت درحوزه ستادی وزارت علوم باالتر از متوسط می باشد .
سوال پنجم موانع محیطی برای استقرار سیستم مدیریت اطالعات کدامند؟
از دیدگاه پاسخگویان نمونه آماری در حوزه ستادی وزارت میزان اهمیت موانع محیطی به طور متوسط از 1تا  5بوده است که میزان اهمیت موانع
محیطی بطور متوسط  3/ 57از  5بوده است .که از دیدگاه پاسخگویان نمونه آماری میزان اهمیت موانع محیطی به طور متوسط از 3/30تا  3/70بوده
است .همچنین دقت در گویه های مورد مطالعه به تفکیک نشان می دهد که در این زمینه میزان اهمیت گویه های عدم وجود فضای رقابت برای
سازمانها و مدیران بطوری که استفاده از  MISبه عنوان یک مزیت رقابتی ضرورت یابد ( با میانگین  ، )3/68کمبود عرضه کنندگان واجد شرایط
خدمات در حوزه های مرتبط با موضوع طراحی وپیاده سازی MISدر کشور ( با میانگین  ،)3/30که کمترین مانع ازموانع محیطی بر استقرار سیستم
 MISاست  ،عدم وجود نظام ارزشیابی مناسب جهت ارزیابی عملکرد سازمان در این حوزه ( با میانگین  ، )3/56عدم وجود سیستم های ارزیابی و
نظارتی مناسب جهت ادارات دولتی در جهت ایجاد فضای رقابت بین سازمانها ( با میانگین  ،)3/64عدم توجه جدی وکافی دولت در خصوص استقرار
 MISو عدم الزام سازمانها به پیاده سازی آن ( با میانگین  )3/70که باالترین مانع ازموانع محیطی بر استقرار سیستم  MISاست  ،عدم وجود معیار
سنجش کیفیت سیستمهای اطالعاتی موجود در کشور ( با میانگین  )3/58است.
جدول ( ) 5نتایج آزمون  tبرای مولفه تحقیق (موانع محیطی)
آماره ها
سواالت
عدم وجود فضای رقابت برای سازمانها ومدیران بطوری
که استفاده از  MISبه عنوان یک مزیت رقابتی ضرورت
یابد

مقدار
نمونه

150

توصیفی
میانگین





کمبود عرضه کنندگان واجد شرایط خدمات در حوزه

های مرتبط با موضوع طراحی وپیاده سازی MISدر
150


کشور
عدم وجود نظام ارزشیابی مناسب جهت ارزیابی عملکرد

150

سازمان در این حوزه

عدم وجود سیستم های ارزیابی و نظارتی مناسب جهت

ادارات دولتی در جهت ایجاد فضای رقابت بین سازمانها 150



انحراف
معیار
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عدم توجه جدی وکافی دولت در خصوص استقرار
 MISو عدم الزام سازمانها به پیاده سازی آن

150

عدم وجود معیار سنجش کیفیت سیستمهای اطالعاتی
موجود در کشور

150















  







   


انتخاب به عنوان
مانع معنی دار
انتخاب به عنوان
مانع معنی دار

داده های موجود در جدول فوق که برگرفته از یافته های تحقیر می با شند ،ن شان می دهند که اعتقاد به وجود موانع محیطی بر
سر راه ا ستقرار سی ستم اطالعات مدیریت درحوزه ستادی وزارت علوم با میانگین  3/57تفاوت معناداری دارد(، T = 35/03 .
 ) sig=0/00 df= 149به عبارت دیگر با  0/ 95اطمینان می توان گفت که از دیدگاه پاسییخگویان سییطح مولفه موانع محیطی
استقرار سیستم اطالعات مدیریت درحوزه ستادی وزارت علوم باالتر از متوسط می باشد.

سوال ششم تفاوت دیدگاه پاسخگویان ( اعضای هیأت علمی ،مدیران و کارکنان )درمورد موانع استقرار MISدر حوزه ستادی وزارت علوم
داده های جدول شماره  5ن شان می دهد که از دیدگاه پا سخگویان نمونه آماری میزان اهمیت موانع ان سانی در اع ضای هیأت
علمی و مدیران که به تعداد  30نفر اسیییت با میانگین  24درصییید و کارکنان با تعداد  120نفر و میانگین  26درصییید بوده اسیییت.
ازدیدگاه پا سخگویان نمونه آماری میزان اهمیت موانع مدیریتی در اع ضای هیأت علمی و مدیران با میانگین  52در صد وکارکنان و
میانگین  54درصد است .ازدیدگاه پاسخگویان نمونه آماری میزان اهمیت موانع فنی 17درصد در اع ضای هیأت علمی و مدیران و
18در صد در کارکنان ا ست .از دیدگاه پا سخگویان نمونه آماری میزان اهمیت موانع محیطی در اع ضای هیأت علمی و مدیران با
میانگین 21در صد و در کارکنان با میانگین  22در صد ا ست .از دیدگاه پا سخگویان نمونه آماری میزان اهمیت موانع اقت صادی در
اعضای هیأت علمی با میانگین 16درصد و درکارکنان با میانگین  17درصد است.
جدول شماره  6آزمون  tتفاوت دیدگاه پاسخگویان (اعضای هیأت علمی ،مدیران و کارکنان )درمورد موانع
استقرار MISدر حوزه ستادی وزارت علوم
اختالف استاندارد

انحراف معیار

میانگین

تعداد

پاسخگویان

0/000

6

26

120

کارکنان

0/000

4

24

30

اعضای هیأت علمی و مدیران

1/00

18

52

120

کارکنان

2/00

12/06

54

30

اعضای هیأت علمی و مدیران

میانگین

موانع استقرار

موانع انسانی

موانع مدیریتی
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0/00

5

17

120

کارکنان

0/00

4

18

30

اعضای هیأت علمی و مدیران

0/00

6

21

120

کارکنان

0/00

4

22

30

اعضای هیأت علمی و مدیران

0/00

7/05

16

120

کارکنان

1/000

6

17

30

اعضای هیأت علمی و مدیران

موانع فنی

موانع محیطی

موانع اقتصادی

داده های موجود در جدول (شماره  )6که برگرفته از یافته های تحقیق می باشند ،نشان می دهند که اعتقاد به وجود موانع انسانی بر سر
راه استقرار سیستم اطالعات مدیریت درحوزه ستادی وزارت علوم در اعضای هیأت علمی ،مدیران و کارکنان تفاوت معناداری دارد(1/000
=  .) sig=0/061 df= 148 ، tبه عبارتی می توان گفت با اطمینان در سطح معناداری  0/ 95در مولفه موانع انسانی اختالف معناداری
وجود دارد.

جدول شماره  7نتایج آزمون  tدو گروه مستقل برای مولفه های تحقیق (موانع استقرار)
سطح اطمینان 0/95
سطح باال

سطح پایین

خطای استاندارد
میانگین

اختالف
میانگین

سطح معنی
داری

4/000

0/000

1/000

2/000

0/061

148

1/000

موانع انسانی

4/000

-9/060

3/000

-2/000

0/000

148

0/000

موانع مدیریتی

1/000

-2/000

1/053

0/000

0/000

148

0/000

موانع فنی

0/000

-3/000

0/000

-1/000

0/000

66/000

-1/000

موانع محیطی

2/000

-3/043

1/000

0/000

0/000

148

0/000

موانع اقتصادی
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رتبه بندی متغیرهای مربوط به موانع استقرار سیستم اطالعات مدیریت در حوزه ستادی وزارت علوم با استفاده از آزمون
فریدمن
آزمون فریدمن یک آزمون ناپارامتری ،معادل آنالیز واریانس با اندازه های تکراری (درون گروهی است) که از آن برای مقایسه
میانگین رتبه ها در بین  kمتغیر (گروه) استفاده می کنیم .در مجموع از اطالعات بدست آمده از داده های تحقیر که در جدول(-4
 )22نییز نمیایش داده شده است ،از نظر پاسخگویان موانیع انسانی بیا مییانگین 3/78از 5دارای بیاالترین مییزان اهمیت و موانع
اقتصادی با میانگین  3/25دارای کمترین میزان اهمییت میی باشیند .همچنیین سایر موانع به ترتیب میزان اهمیت در جدول مذکور
نشان داده شده اند.
جدول شماره ( ) 22- 4رتبه بندی متغیرهای مربوط به موانع استقرار با استفاده از آزمون فریدمن
Ranks
Mean Rank
3/78
3/43
3/46
3/57
3/25

موانع انسانی
موانع مدیریتی
موانع فنی
موانع محیطی
موانع اقتصادی

نتیجه گیری و پیشنهادات
همان گونه که ا شاره شد هدف پژوهش حا ضر شنا سایی موانع ا ستقرار سی ستم اطالعات مدیریت در حوزه ستادی وزارت علوم
بود .نتایج تحقیقات بیانگر آن ا ست که موانع ان سانی مهمترین مانع بر ا ستقرار سی ستم اطالعات مدیریت در حوزه ستادی وزارت
علوم ا ست .میانگین موانع ان سانی در حوزه ستادی وزارت علوم  3/78بوده ا ست که در باالتر از حد متو سط می با شد و به عنوان
بیشترین مانع پیش روی استقرار و به کارگیری سیستم اطالعات مدیریت در وزارت علوم است .این نتیجه موافر با نتیجه تحقیر
کاظمی و همکاران درسازمان های دولتی ایران می باشند ،در آن عوامل انسانی و فردی اهمیت باالیی دارد و مخالف تحقیر مهدی
زاده ( )1390که موانع انسانی را که درحد متوسط می باشد.
موانع مدیریتی عنوان دومین مانع بر ا ستقرار سی ستم اطالعات مدیریت میانگین درحوزه ستادی وزارت علوم شنا سایی گردید.
موانع مدیریتی با میانگین  3/43باالتر از حد متوسط است و نشان می دهد کارکنان و مدیران در حوزه ستادی وزارت علوم مؤلفه
موانع مدیریتی به عنوان یکی از موانع پیش روی ا ستقرار و به کارگیری سی ستم اطالعات مدیریت به باالتر از حد متو سط اعتقاد
دارند.این نتیجه گیری با نتایج تحقیقات کاظمی و همکاران( ،)1387کیا ( ،)1386بدرقه ( )1389مطابقت دارد .این تحقیر مخالف
با نتیجه پژوهش فرهنگی(  )1389در شییرکتهای دولتی صیینایع معدنی ایران اسییت که در آن موانع مدیریت تغییر کمترین میزان
بازدارندگی را دارا می باشد.
موانع فنی با میانگین  ، 3/46باالتر از حد متوسط بوده است و نشان می دهد کارشناسان و مدیران در حوزه ستادی وزارت علوم
مؤلفه موانع فنی را به عنوان یکی از موانع پیش روی ا ستقرار و به کارگیری سی ستم اطالعات مدیریت به باالتر از حدمتو سط
اعتقاد دارند .این نتیجه مخالف با نتیجه تحقیر مهدی زاده ( )1390در ادارات دولتی استان ایالم مطابقت ندارد.
موانع محیطی بامیانگین 3/57در حوزه ستادی وزارت علوم ؛ باالتر از حد متو سط ا ست و ن شان می دهد کار شنا سان و مدیران در
حوزه ستادی وزارت علوم مؤلفه موانع محیطی به عنوان یکی از موانع پیش روی استقرار و به کارگیری سیستم اطالعات مدیریت
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تا حد زیادی اعتقاد داشییته و آن اهمیت می دهند .این نتیجه موافر با نتیجه تحقیر کاظمی و همکاران( )1387در سییازمان های
دولتی ایران مطابقت دارد.
موانع اقت صادی با میانگین 3/25در حوزه ستادی وزارت علوم ن سبت به بقیه عوامل از رتبه پایین تری برخوردار ا ست و ن شان
می دهد کار شنا سان و مدیران در حوزه ستادی وزارت علوم مؤلفه موانع اقت صادی را به عنوان یک مانع ولی با اهمیت کمتر از
موانع پیش روی سیییسییتم اطالعات مدیریت در وزارت اسییت .این نتیجه مخالف با نتیجه تحقیر مهدی زاده ( ،)1390در ادارات
دولتی استان ایالم و کاظمی و همکاران( )1387درسازمان های دولتی ایران مطابقت ندارد.
در خ صوص تفاوت دیدگاه پا سخگویان درمورد موانع ا ستقرار MISدر حوزه ستادی وزارت علوم از دیدگاه کارکنان و اع ضای
هیأت علمی ،مدیران تفاوت معناداری وجود دارد .کارکنان اعتقاد بی شتری برموانع ان سانی در بکارگیری و ا ستقرار سی ستم اطالعات
مدیریت در حوزه ستادی وزارت علوم دارند .این نتیجه موافر با نتیجه تحقیر کاظمی و همکاران در سازمان های دولتی ایران می
باشید کیه در آن عوامل انسانی و فردی اهمیت باالیی دارد .همچنین مخالف با نتیجه تحقیر مهدی زاده ( ،)1390در ادارات دولتی
استان ایالم در سازمان های دولتی ایران است که موانع انسانی و فردی را در حد متوسط نشان داده است.
بر ا ساف نتایج حا صل در این تحقیر موانع ا ستقرار سی ستم اطالعات در وزارت علوم شنا سایی ،لذا ضروری ا ست تا بر ا ساف
اولویت ومیزان اهمیت هرکدام از آنها برنامه ریزی ها و اقدامات الزم در جهت حذف و یا کاهش اثرات منفی آنها در مسیییر
ا ستقرار و پیاده سازی سی ستم های اطالعات مدیریت اندی شیده شود تا ضمن سرعت بخ شیدن به فرآیند ا ستقرار و پیاده سازی
زمینه های الزم را برای موفقیت کامل این سیستم فراهم نمود.
موانع انسانی  - 2موانع محیطی -3موانع مدیریتی  -4موانع فنی  -5موانع اقتصادی
با توجه به اینکه بر ا ساف نتایج تحقیر هر پنج مورد باالتر از حد متو سط و از موانع موجود بر ا ستقرار سی ستم اطالعات مدیریت
در وزارت ه ستند به ترتیب اولویت پی شنهاداتی در جهت بهبود شرایط موجود با برنامه ریزی و سیا ست گذاری منا سب در زمینه
های ذیل انجام پذیرد
با توجه به اهمیت موانع انسانی که باالترین مانع در استقرار سیستم اطالعات مدیریت در وزارت علوم شناسایی گردید .توجه به
مقوله علوم انسییانی در اولویت اسییت .توجه به مقوله منابع انسییانی حائز اهمیت بوده اسییت.از بین گویه های موانع انسییانی؛ عدم
آشنایی کارکنان به سیستم های اطالعات مدیریت وفواید استفاده از آن ( با میانگین  )3/62باالترین مانع شناخته شده است .پیشنهاد
می گردد دوره های آموز شی ،کارگاه های آموز شی کوتاه مدت جهت آ شنایی کارکنان با سی ستم های اطالعات مدیریت وفواید
استفاده از آن در حوزه ستادی وزارت برگزار شود.
موانع محیطی دومین مانع بر ا سقرار ا ستقرار سی ستم های اطالعات مدیریت در حوزه ستادی وزارت بوده ا ست که گویه عدم
الزام سازمانها به پیاده سازی آن با میانگین  3/70از باالترین در صد برخوردار بوده ا ست .بنابراین دولت با ایجاد ف ضای رقابتی
برای سیازمانها و مدیران و با برقراری یک سییسیتم نظارتی در جهت ارزشییابی مناسیب سیازمان ها و مدیران آنان را تشیویر به
بکارگیری سیستم اطالعات مدیریت نماید.
موانع مدیریتی بعنوان دومین مانع بر ا ستقرار سی ستم های اطالعات مدیریت در حوزه ستادی وزارت بوده ا ست.گویه فقدان
دیدگاه برنامه ریزی مسییتند و علمی در کشییور توسییط مدیران( با میانگین  )3/69باالترین مانع شییناخته از میان گویه های موانع
مدیریتی بوده ا ست .بنابراین برای فرهنگ سازی منا سب مدیران و دا شتن دیدگاه علمی می توان از طریر برگزاری همایش ها ،
سمینار ها  ،کارگاه های آموز شی آگاه سازی مدیران از نقاط قوت و ضعف سازمان و ارائه چ شم اندازی رو شن از و ضعیت
سازمان در صورت پیاده سازی سیستم  MISبرگزار گردد.
موانع فنی از موانع استقرار سیستم اطالعات مدیریت می باشد که گویه عدم وجود زیر ساختهای فنی مربوط به شبکه درسازمان (
با میانگین  )3/62از اولویت باالیی در حوزه ستادی وزارت برخودار بوده ا ست بدین لحاظ توجه به زیر ساخت ها ،لوازم سخت
افزار و نرم افزاری بیشتر توجه شود و به روز شود.
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در موانع اقتصادی که از نامشخ بودن وضعیت بازده سرمایه گذاری در ( MISبا میانگین  )3/31وباال بودن هزینه های پیاده
سازی  MISدر سازمان 3/31هر دو از باالترین موانع اقت صادی برا ستقرار سی ستم اطالعات مدیریت در حوزه ستادی وزارت
شناسایی شده است که با تخصی اعتبارات الزم در بودجه سازمان؛ جهت تأمین هزینه های استقرار سیستم اطالعات مدیریت و
همچنین آگاه سازی مدیران از مزایای سیستم و برگشت سرمایه از طریر استقرارسیستم توصیه می شود.
بطور کلی سیییسییتم اطالعات مدیریت مولفه ای مربوط به فناوری اطالعات و مربوط به عصییر دانش و ارتباطات اسییت .وزارت
علوم،تحقیقات وفناوری یک محیط دان شی بوده که پرورش ن سل آینده جامعه را عهده دار ا ست .برای حفظ بقا و در مقای سه با رقبا
و همچنین اشاعه روحیه خالقیت و فناوری در بین کارکنان و مدیران باید به سمت تقویت حرکت کند.
منابع
-

ایران نژاد پاریزی،مهدی وسامان گهر،پرویز () 1383؛سازمان ومدیریت ازتئوری تا عمل ،تهران موسسه بانکداری ایران
،بانک مرکزی.
باقری ،ص .1389.شییناسییایی موانع پیاده سییازی سیییسییتم مدیریت امنیت اطالعات در شییرکت های ایرانی .پایان نامه.
کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی .دانشگاه شیراز.
بیک زاد ج .بابایی م .1392 .مجموعه مقاالت کنفرانس ملی حسااابداری و مدیریت تحت عنوان :ساایسااتم های
اطالعاتی مدیریت ،چالش ها و راه حل ها ،کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت.تهران.ص.15
تیتاساایری 20 21بیک زاد ج .بابایی م .1392 .مجموعه مقاالت کنفرانس ملی حسااابداری و مدیریت تحت عنوان:
سیستم های اطالعاتی مدیریت ،چالش ها و راه حل ها ،کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت.تهران.ص.15
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مدیریت (با تمرکز بر سازمان های دولتی ایران) .پایان نامه دکتری مدیریت سیستم ها ،دانشكده مدیریت دانشگاه تهران.
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Abstract
This study aims at exploring barriers to Reviews to identify and explain the deployment Obstacles
of management information system (MIS at the Ministry of Science). This research is the
application of the Operational objective and Methodology described. The population of this
research assistants, office managers and experts in the Ministry of Science. Then sample from
different parts of Vice-Ministry of Science, Research and Technology were selected and 200
questionnaires assistants, managers, experts working for the Department was distributed to the 150
call was correct. The validity of instruments verified by a panel of experts and its reliability turn
out acceptable by corenbach alpha. The data were processed using descriptive statistics and
inferential statistics demographic characteristics, test Kolmogrov Smirnov normality of the
variables measured using confirmatory factor exploratory Analysis using AMOS software and
Friedman test were used to investigate differences in mean ranks. First, given the theoretical and
empirical records identified 48 barriers, then using a Likert scale of five value-based audience
about the importance of inhibition and barriers were questioned. Then obstacles were classified
using confirmatory factor analysis. In this study, t-test results showed that the main obstacles
Brastqrar management information system staff in the Ministry of Science, Research and
Technology, in order of importance are: human barriers (3/78), environmental barriers (3/57),
technical barriers ( 3/46), administrative obstacles (3.43), economic barriers (3/25) .
Keywords: management information system, cultural, structural, environmental, administrative
barriers, human barriers, technical barriers, economic barriers.
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