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های دانشجویی، در حوزه هااز دادهانبوهی حجم ارای دکه  هاییسازمان عنوانبهعالی  آموزشمؤسسات : چکیده

ر، وکاهوش کسبتنی بر مبهای با استفاده از سامانه توانندمی ،هستندود خدرسی و منابع انسانی ریزی برنامه

ای عاتی براز چنین اطال سازدمیرا قادر  هاآنخود فراهم نمایند که گیری تصمیمریزی و برنامهاطالعات مفیدی برای 

ش هوبرای  یالگوی تالش شده استدر پژوهش حاضر به همین دلیل های رقابتی خود استفاده کنند. افزایش مزیت

رای ب .دانشگاه باشد آموزشی وکارکسبهوش  یهاسامانهکه مبنای طراحی  ارائه شود هادانشگاه آموزشی وکارکسب

کار وبر هوش کسب اثرگذارهای مؤلفهابتدا  ادبیات موضوع،پس از انجام مطالعات و بررسی ، موردنظرالگوی ه ارائ

 :بخشپنج در  که شد، احصاء آموزشیبر اساس نظر خبرگان آن  هایلفهمؤعناصر و سپس  و دششناسایی  آموزشی

 روش بهبود، یسدر محتوای بهبود دانشجو، تحصیلی وضعیت بهبود، دانشجواز حمایت تحصیلی  نام،مدیریت ثبت

ش وهبرای و مدل مفهومی نهادی پیشاز تعیین عناصر پس . گیرندمیقرار آموختگان و مدیریت دانش اساتید تدریس

 ،پیشنهادیمفهومی دل عناصر م ،ساختاری تفسیری سازیمدلرویکرد استفاده از با ، دانشگاه آموزشی وکارکسب

تگان آموخانش، بخش مدیریت دبر اساس این مدل سلسله مراتبی. و مدل سلسله مراتبی آن به دست آمدبندی طحس

روس، دبود محتوای های تدریس اساتید و بهارتتوسعه مه هایبخشدارای قدرت نفوذ باال و در باالترین سطح و 

 ن و بهبودل دانشجویابهبود وضعیت تحصی هایبخش .دارای قدرت نفوذ و وابستگی باال و در سطح میانه قرار دارند

سطوح ی و مدل ساختاری تفسیراین  .گیرندمیسطح قرار  نیترنییپادارای قدرت وابستگی باال هستند و در  نامثبت

هر بخش  هایمؤلفه همراه بادانشگاه  آموزشی وکارکسبدر پیکربندی سامانه هوش  تواندیمدر آن  شدهمشخص

 .گیردقرار  مورداستفاده
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 مقدمه
یجاد، اکسب،  برایمختلف اطالعاتی  هایسامانهاده از استف های نوین،وریافنسریع پیشرفت با 

یل به همین دلو  یافتهافزایشهای مختلف در سازمانریزی برای برنامهها داده دسترسی بهو سازی ذخیره

که  شودری میها ذخیره و نگهداامانهس گونهاینهای اطالعاتی ها در بانکحجم انبوهی از داده مرورزمانبه

 هیافته و یکپارچساخت نوعیبهها این دادهبخش اعظم اگرچه . اندشیافزادر حال نیز صاعدی به شکلی ت

قرار  هاآنار را در اختی ریزیبرنامهمدیران برای  موردنیاز انهدانش و اطالعات هوشمند ،تنهاییبهما اهستند 

 د.ندهنمی

های تولید گزارشبا  دنتوانمی ،باشند شدهطراحیهایی که بر مبنای آن سامانهو  1وکارکسبهوش 

مدیران و کارکنان  ترهای سریعیگیرتصمیمریزی و برنامه، به وتاهک درزمانی هاآنو تحلیل  موردنیاز

، وکارکسبهوش های جدید مانند ، تسلط بر فناوریهاوکارکسب بازار رقابتیر د. دنکنکمک ها سازمان

، بلندمدت راهبردیبرای مقابله با رقبا و رشد  و است ناپذیرجتناباسازمان، یک ضرورت  مغز افزار عنوانبه

هستند خود  ازیموردنکارآمد و  روزبهیه اطالعات هت برای هاسامانهنوع ناگزیر به استفاده از این  هاسازمان

(Olszak and Ziemba 2007). 

 از اهمیت خاصی رقابتییک مزیت  عنوانبهنیز عالی  آموزشوکار در مؤسسات استفاده از هوش کسب

ادامه  و اثربخشیو  کارایید هایی خدماتی، برای بهبوسازمان عنوانبه آموزشی هایسازمانبرخوردار است. 

ش های مبتنی بر هوهای سامانهناگزیر به استفاده از مزیت ،خودکار وحیات در محیط رقابتی کسب

، اداری وژوهش پآموزش، عالی شامل  موزشآهای مختلف ها در بخشسامانهاین وکار هستند. کسب

 رغمعلی توانندیمو  دارند را ریزیبرنامهنهادهای مفید برای های موجود و ارائه پیشقابلیت تحلیل داده

رخ پذیرش بهبود ن ازجملهمختلف های زمینه درپذیرش متمرکز دانشجو در کشور،  ظیرنمتعدد مشکالت 

های مهود برنا، بهبآموزشیهای ها و گروهویان، ارزیابی دانشکدهدانشجو، کاهش نرخ ترک تحصیل دانشج

ار کار، های مختلف ادامه تحصیل و یا ورود به بازتحلیل گزینهدر ، کمک به دانشجویان دانشگاهی درسی

 آموزشهایی که دانشجویان در محیط شنهاد درسهای جدید، پیاندازی رشتهگیری جهت راهتصمیم

 تفادهمورداسژوهشی، هایی در مورد انتخاب موضوعات پارائه توصیه و رندیگیفرامتر بهرا  هاآنمجازی 

ای بازارهیاز نگویی به سخبرای پا موردنیازنیروی کار  آموزشقرار گیرند.  هادانشگاهریزان و مدیران برنامه

 منظوربه انشجوس مناسب توسط دوو انتخاب در آموزشیهای توسط سازمان موردنیازکار، ارائه دروس 

از  دیگردانشگاهی، برخی  آموزشیبهبود عملکرد آموزشی و تحلیل هزینه/منفعت در فرآیندهای 

 هستند هادانشگاهکار ومبتنی بر هوش کسب آموزشیریزی ی برنامههاسامانهکاربردهای متنوع 

(Alzoabi, Diko and Hanna 2011). 

که  دنگیرمیقرار  مورداستفاده هادانشگاهدر  یعددهای اطالعاتی مختلف و متبانکدر حال حاضر 

را  هاآنن ایماز  موردنیازاستخراج دانش عمالً که  ندسته ایپراکنده هایدادهحاوی حجم عظیمی از 

                                                           
1.Business Intelligence 
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ساس نظرات بر اکه  آموزشیوکار بر هوش کسبمبتنی مدیریتی سامانه و وجود یک  دنکندشوار می

مدیران این مشکالت را حل و به تواند تا حد زیادی می ،شده باشد زیساپیادهی و طراح ،آموزشیخبرگان 

 .نمایدهای درست و هوشمندانه کمک گیریدر تصمیم

 العادهفوقضرورت و اهمیت  رغمیعلکه  دهدمینشان توسط محققین،  شدهانجام هایبررسی

وکار تاکنون در حوزه کسباتی، منفرد متعدد اطالع هایسامانهوجود و موردبحث  یهاسامانه یریکارگبه

 مورداستفادهو  شدهطراحی ،آموزشی وکارکسبهوش مبتنی بر که  ایسامانه های کشور،آموزشی دانشگاه

ی در هایسامانهاستفاده از چنین حیاتی  ضرورتبهبا توجه به همین جهت،  .باشد، وجود ندارد قرارگرفته

در داخل و عالی  آموزشرقابت شدید مؤسسات با توجه به  وی کشور در شرایط کنونی هادانشگاهمدیریت 

 یدانشگاهآموزشی  هایدادهمیان در موجود کشف روابط و الگوهای معنادار ، با یکدیگر خارج از کشور

 الگویی، هاآنو روابط میان  هادادهنوع از این  شدهاستخراجاستفاده از اطالعات بتوان با که  ایگونهبه

است. الگوی هوش  ناپذیراجتناب، ضرورتی به دست آورددانشگاه  آموزشی وکارکسب هوشبرای مناسب 

تا بهترین پیکربندی  نمایدمک کمختلف مبتنی بر آن  هایسامانهبه طراحان  تواندمی آموزشی وکارکسب

ه ساختار سلسل حالدرعین. قرار دهند مورداستفادهو  شناسایی، ازیموردن یهاسامانهرا برای طراحی 

ایجاد نظم در روابط  تواندمینیز  وکارکسبالگوی هوش شده عناصر موجود در  بندیسطحمراتبی و مدل 

 یمبتنی بر ساختار شدهطراحیسلسله مراتبی  هایمدل. سازد پذیرامکانپیچیده میان عناصر سامانه را 

 تصویریم پیچیده را به را روشن و ساختاری جامع از مفاه مسئلهتفسیری، چگونگی ارتباط بین مفاهیم 

و شدت روابط این  جهتهمضمن مشخص کردن تقدم و تأخر تأثیرگذاری عناصر مدل بر  که کشندمی

 د.نکنتعیین مینیز عناصر بر یکدیگر را 

 

 پژوهش پیشینه
 نوانعبه هاآناند بلکه غالباً محققین از شدهسازمان در نظر گرفته نمی عنوانبهصورت سنتی، بهها دانشگاه

ارائه خود نهادهایی که نقشی اجتماعی دارند یا جوامعی متشکل از افراد که خدماتی خاص را به جامعه 

 شودمیدر نظر گرفته دانشگاه یک موجودیت همواره نظر این . از (Reading 1996) اندیادکردهدهند، می

کند. مدل مین نقش را ایفا میه وبیشکماکنون نیز  ودارد  بر عهدهوظیفه ارتقای فرهنگ جامعه را که 

خصوصی و عالی  آموزشنظیر مؤسسات های خصوصی شکل سازمان بهدانشگاه صنفی نیز فقط 

 دارندعهدهرا بر به افراد جامعه خاص  هایمهارت آموزشوظیفه ظهور یافت که غیرانتفاعی 

(Abramowitz 2000) عالی  آموزشهرت فراوان در زیاد و ش باسابقههای در مورد دانشگاهاین تعبیر اما ؛

دانشگاه فرهنگی اصطالح ، هادانشگاهدر رابطه با  شدهانجام هایپژوهشدر برخی از ندارد. چندانی مصداق 

که منطق آن مشروعیت بخشی به دانشگاه ه است شد کاربردهبهمتعالی عناوینی چون دانشگاه  جایبهنیز 

 هایکه بتواند در بازار ایگونهبه (Lyotrad 2004; Clegg, Hudson and Steel 2003) استبوده 

قدرت است،  ایجادکنندهدانش به شکل اطالعات که  چراکهبگیرد  بر عهدهرا خاص رقابتی دانش، نقشی 

 .(Lyotard 2004) نیز عامل اصلی رقابت خواهد بود در آینده
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ای که بقشده  ددی مواجههای رقابتی امروز با مسائل و مشکالت متعوکارکسبعالی در بازار  آموزش

 عنوانهبعالی  آموزشاز امروزه  .بسیار دشوارتر از گذشته کرده است مؤسسات فعال در این عرصه را نیز

، اندایجادشدههدف طراحی و  نیبا همکه  هاییسازمانکه در  شودمییاد  المللیبین وکارکسبیک 

 تر رشد کنندمندانهباید هوش ،سازمانیک  عنوانبهها نین شرایطی دانشگاهدر چ. کنندمیفعالیت 

(Forest 2002)  منابع ثر کردن حداکدر پی که خود ادامه دهند فعالیت به هایی سازمان عنوانبهو

 . (Strober 2006)هستندنیز شخصیتی خود اجتماعی و و جایگاه  یدرآمد

رزش به زنجیره ا هاهشگادانالزم است  ،هاسازمان، همانند سایر هاهدف گونهاینبرای رسیدن به 

، عالی وزشآمتبیین زنجیره خدمات  چراکهقرار دهند  بررسیکنکاش و  موردخدمات خود توجه و آن را 

نظیر  هاییروشاز  گیریبهرهو با  سازدمی، فراهم وکارکسبیک  عنوانبهامکان بررسی آن را 

بررسی و  الزم است برای رونیازا. نمود را هوشمندتر هاییسازمانچنین  توانمی وکارکسب لیوتحلهیتجز

و مفاهیم آن توجه کرده  هاآنزنجیره ارزش در به در آموزش عالی،  وکارکسبهوش الگوی طراحی 

 قرار گیرد. یموردبررس

 

 عالی آموزشزنجیره ارزش خدمات در 

که بقای  دنستههای زیادی روبرو امروز با چالشهای وکارکسبعالی در محیط پویای  آموزشمؤسسات 

این مشکالت  نیترمهم ازجمله، کنددشوارتر می روزروزبهمؤسسات فعال در این عرصه را در دنیای رقابتی 

رد ی بر عملکاز نیازهای کشور، پذیرش متمرکز دانشجو، نظارت ناکافدانشجوی بیش پذیرش به  توانیم

 ردهاستانداحداقل امکانات و ا عالی، واگذاری تحصیالت تکمیلی به مؤسسات با آموزشبخش خصوصی در 

 .اشاره کرد

نجیره ارزش تمرکز بر ز مندنیازخود  آموزشیبرای حفظ کیفیت عالی  آموزشو مؤسسات  هادانشگاه

را در  قبولقابلس استانداردهای کیفی و کمی در مقیا ندکه بتوان ایگونهبهخود هستند خدمات 

سایی موجود را شنا باید تنگناهایابتدا ، باکیفیتخدمات . برای تأمین نمایندلحاظ خود  یهایریگمیتصم

 از زنجیره ارزش حذف نمود. هاآنسپس و 

 ارزش تا شوندمی انجاممتوالی  صورتبه که شودیم اطالق عملیاتی مجموعه عنوانبه 1ارزش زنجیره

 بهخاص  ارزشی له،مرح هر و در کندمی عبورعملیاتی  زنجیره این میان از محصول .را خلق کنند موردنظر

 ابزاری ،سازمانیدرون هایتحلیل فعالیت در ارزش زنجیرهبررسی  رویکرد. شودمی افزوده نهایی محصول

که در  ستهافعالیت این از در مورد هر یک گیریتصمیم سازمان و قوت و ضعف نقاط شناخت برای مؤثر

 .(1392)منصوری و ریاضی  شودمیسازمان انجام 

 آموزشهای متفاوتی برای زنجیره ارزش در خدمات در این رابطه، مدل شدهانجامتلف تحقیقات مخدر 

( زنجیره ارزش 2010) 2پاتک و پاتک مثالعنوانبه .) 2013Rajain  andRathee( است شدهیمعرفعالی 

                                                           
1.Value Chain 

2.Pathak and Pathak 
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 یهاتیفعالکه در آن  اندکردهپیشنهاد  1شکل در  شدهدادهنشان عالی را با پیکربندی  آموزشدر 

حمایتی اولیه و ثانویه و خدمات، تدارکات داخلی و خارجی، فروش و بازاریابی و عملیات مختلف در نظر 

مؤسسه  یهارساختیزمنابع انسانی و . برسانند موردنظراست تا دانشگاه را به حاشیه رقابتی  شدهگرفته

مرتبط را  یهاتیفعال الزم برای آموزش، پژوهش، مدیریت آموزشی و توسعه فناوری و سایر یهانهیزم

 .سازندیمفراهم 

شده است که نیز برای زنجیره ارزش در آموزش عالی سه حوزه شناسایی 2شده در شکل در مدل ارائه

های عملیاتی اصلی های علمی، پژوهش و تدریس. پژوهش و تدریس، فعالیتاند از: درک واقعیتعبارت

گیرند، ها موردبررسی قرار میزمان واقعی کالس های آموزشی مبتنی برشوند و فعالیتمحسوب می

کند های بعد از کالس و زمانی که مدرس برای بحث در مورد سؤاالت دانشجویان صرف میهرچند زمان

 .(Hutaibat 2011)نیز در آن اهمیت دارد 

لی در دو گروه اص هادانشگاهمختلف آموزشی و پژوهشی  یهاتیفعالگفت که  توانیم بیترتنیابه

تا دانشگاه بتواند به جامعه هدف خود  شوندیمحمایتی انجام  یهاتیفعالاصلی و  یهاتیفعال

 کند. یرسانخدمت

 
 (Pathak and Pathak 2010)عالی  آموزش. پیکربندی زنجیره ارزش 1شکل 
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 (Hutaibat 2011) عالی آموزش. زنجیره ارزش 2شکل 

 

 آموزشیهای تحلیل سامانه
های تولید و ای از دادهطیف گستردهآن است که  دهندهنشانعالی،  آموزشارزش خدمات  هایزنجیره

ارزیابی باید تفسیر شوند و این تفسیرها برای وجود دارد که نیز دانشجویان مرتبط با  شدهآوریجمع

قرار مدیران  مورداستفاده هاآنبینی عملکرد آینده و شناسایی مشکالت بالقوه پیشرفت تحصیلی، پیش

را  آموزشیهای سازد فرصتها، اساتید و مدیران دانشگاه را قادر میاز این داده شدهاستخراج. دانش دنگیر

توانند برای هایی میند. همچنین چنین دادهفراهم نمایمتناسب با توانایی و نیاز تحصیلی دانشجویان خود 

 قرار گیرند آموزشیمدیران  داستفادهمورنیز  آموزشیهای های درسی و طراحی دورهارزیابی برنامه

(Johnson et al. 2011). 

 بررسی ودر  تواندمیحوه و میزان یادگیری دانشجویان، های مربوط به نآوری و تحلیل دادهجمع

ر امو متصدیانرای بمناسب را  هایزمانو امکان مداخله در  سودمند باشد هاآنکشف رفتارهای تحصیلی 

عات رنامه کالسی و اطالنمره، میزان استفاده از مطالب درسی، بنظیر ی یهااخصکند. شفراهم مربوطه 

 کیطی مدت اجرای بینی میزان ماندگاری و دوام یک دانشجو در پیش در توانندمینیز  جمعیت شناختی

با تمرکز بر روی ان شجویدانمرتبط با های بررسی داده .(Brown 2011) شوند کاربردهبهدرسی  برنامه

های سن، جنسیت، قومیت(، تحصیالت، وضعیت اشتغال و ناتوانینظیر ) یشناختجمعیت  غیرهایمت

های بینی گزینهر پیشبطالعات انوع از . این انداستفادهقابلدانشجویان  کاراییبینی پیشرای جسمی ب

 .ندتأثیرگذارنیز ترک یا ادامه تحصیل دانشجویان 



 7                                 زاده  و ديگران                                                         ../ ملک. یوکار آموزشهوش کسب یارائه الگو

عالی است که با گسترش  آموزشهای تحقیقاتی جدید در از زمینه یکی 1آموزشیهای تحلیل دادهوتجزیه

نوع است. این  افتهیتوسعه، کاروابزارهای هوش کسب کارگیریبهکاوی و دادهمختلف های استفاده از شیوه

در مورد اهداف  هابر دادهمبتنی  یهایریگمیتصمریزی و برنامه درزمینه یکسوتوانند از ها میتحلیلاز 

مشکالت و  آموزشی مسائلحل در  سوی دیگرمفید باشند و از  هادانشکدهملیاتی در سطح دانشگاه یا ع

طریق  از آموزشی هایوتحلیلتجزیهگیرند. قرار مدیران  مورداستفادهیادگیری دانشجویان مربوط به 

نوعی از ه ایجاد بینی وضعیت بپیش سازیمدلهای آماری و ها و اطالعات سازمانی، تحلیلترکیب داده

در  یریگمیتصمکه به  انجامدیمدانشجویان، مدرسان و مدیران  آموزشیرفتارهای  در بهبودهوشمندی 

اغلب در  آموزشیهای حلیل دادهت .(Baepler and Murdoch 2010) کندکمک میامور مختلف 

در که  گیردقرار می دهمورداستفا ی جهانهادانشگاهبسیاری از عالی  آموزشهای مدیریتی گیریتصمیم

 .شودمیاشاره  هاآنبه برخی از ادامه 

. شوداستفاده میدانشجویان  نامثبتاز تحلیل داده برای بهبود مدیریت  2، دانشگاه بایلوردر کشور هند

متقاضی، نمره زبان، نمره  هایآزمونکه بر اساس نمرات استاندارد  نمایدمیابطی را تعریف ور سامانهاین 

بینی نرخ ، مدلی برای پیششوندیمتعیین  تا دانشگاهدانشجو ، قومیت و فاصله محل سکونت ریاضی

 .(Campbell, DeBlois and Oblinger 2007)کند می و ارائه طراحیاین دانشگاه دانشجویان  نامثبت

ستان و در دبیر انآموز، رابطه عملکرد دانش3عرب المللیبیندانشگاه در  آموزشیمدل سامانه تحلیل 

با  آموزشیدر این سامانه تحلیل . همچنین کندمیهای مختلف دانشگاهی را بررسی در رشته هاآن کارایی

کار، معیارهایی برای پذیرش واز مجموعه هوش کسببخشی  عنوانبهکاوی استفاده از ابزارهای داده

. شودمیانگلیسی مشخص  زباندر  هاآنمهارت تعیین و سطح  ،(نظیر نمره ریاضی و فیزیک) دانشجو

های سنجش شاخص ترینمهمپس از فراغت از تحصیل، یکی از دانشگاه میزان استخدام دانشجویان 

 ثر بر استخدام پذیریؤسنجش عوامل م، درواقعها در دستیابی به اهداف کیفی است. موفقیت دانشگاه

خود را های درسی برنامه توانندمین ها بر مبنای آدانشگاهاست که امل مهم وع ی از، یکالتحصیالنفارغ

مجهز سازند ها وکارکسبمحیط  موردنیازها، توانایی و دانش به مهارترا و دانشجویان بهبود داده 

(Alzoabi et al. 2011). 

بینی آمریکا به شناسایی و حتی پیش متحدهایاالت 4در دانشگاه مریلند آموزشی هایدادهتحلیل 

، کمک کرده است. برای این منظور رابطه بین دارندمشکلر یک درس خاص وضعیت دانشجویانی که د

بررسی  5برخط هایدرسمدیریت  سامانهو میزان فعالیت در  شدهمشخصکه با نمره  دانشجو کارایی

 .(Fritz 2009)  شودمی

                                                           
1.Academic Analysis 

2.Baylor 

3.Arab International 

4.Maryland 

5.Online course management system 
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در این مجازی و همچنین ارزیابی عملکرد دانشجویان  آموزشیهای طراحی دورهرای ب 2.01وب  ابزارهای

بر س ومدیریت در سامانهدر  شدهذخیرههای . بررسی دادهدنگیرمیقرار  هادانشگاه مورداستفادهمحیط 

و یا حذف درس توسط دانشجویان کمک درسی  هایدورهآمیز اتمام موفق بینی نرخ به پیش تواندمی خط

انشجویان در سه وضعیت با یک رابط کاربر ساده، عملکرد د آموزشیهوشمند  هایهشدار سامانهکند. 

 Baepler and) رساندسبز، زرد و قرمز به اطالع دانشجو و استاد می یهابارنگرا خوب، متوسط و ضعیف 

Murdoch 2010). 

خاارج از  هااحلیلتدارند اماا ایان  توجهیقابل، کاربردهای یآموزشتحلیل مختلف  هایسامانهاگرچه 

ساودمندی الزم را داشاته  تواننادمین هاآنارتباط منطقی با  و بدون وکارکسبمبتنی بر هوش  ایسامانه

آموزشای جدیدی در مادیریت  هایدیدگاه ،وکارکسبمفهوم هوش  بهبا توجه  هاسامانهباشند. این نوع از 

 .شودمیبه آن اشاره  اختصاربهکه  اندگشوده

 

 وکارکسبهوش 
 و ستا یافتهقعی به طرز چشمگیری اهمیت های اخیر، توان کسب اطالعات مفید در زمان وادر سال

مواجه  کاهشبا  اًشدید ،ددهناختصاص میسازمانی  هایگیریتصمیم هزمانی که مدیران ب حالنیدرع

تخاذ ارا ملزم به  هانسازمای مختلف، کارها وکارکسب، فزاینده هایرقابتناشی از است. فشارهای شده 

هرچه  باشند و وکارسبمعتبر کاولیه  هایبر دادهکه مبتنی  یاگونهبهتصمیماتی هوشمندانه کرده است 

لکه بکمبود داده نیست، ، هاناسازممشکل همیشگی توجه به این نکته مهم است که ند. دگراتخاذ  ترسریع

 یاگونهبهد نبدیل شونگام ته به صورتبهباید به اطالعات مفید است که حجم بسیار زیادی از داده وجود 

 هایبدیل دادهد. توان تنفراهم کنگیری تصمیم جهتمحکمی بنیان بتوانند  ،هاسازمانمدیران  برایکه 

 وانیفرارقابتی ای همزیتها سازمانبرای تواند می ،واقعیو مکان مناسب و در زمان  مفیدخام به اطالعات 

 .(Hočevar and Jaklič 2010) به وجود آورد

 تنوعمهای ضروری ش، گزاریکدیگر با هاآنو ناسازگاری از هم تلف های مخامانهبه دلیل مجزا بودن س

 ی کارکنانهمکارمند نیازغالباً این کار  کهد نکسب شو گوناگونباید از واحدها و افراد ، سازمان ازیموردن

 یهاگاهیپاز اپیچیده  هایرا با بازیابی یهای درخواستتا داده استبا افراد دیگر وری اطالعات افن هایواحد

ر ددارد.  مان نیاززها به چندین روز و حتی هفته یین اطالعاتچنآوری داده مختلف فراخوانند. گاهی، جمع

قیقت ح. در رندقدیمی شده و سودمندی چندانی ندااطالعات  بخشی ازدر این بازه زمانی برخی از مواقع 

لش چابنابراین و  اندضعیفخود  دنیازمورو دانش اطالعات  ازلحاظغنی و  ،هادادهمنابع  ازلحاظها سازمان

 .(Carver and Ritacco 2006) ها به اطالعات مفید استتبدیل داده هاآناصلی 

چتری معرفی نمود که شامل  عنوانبهکار را واصطالح هوش کسب 1989سال  در 2هوارد درسنراولین بار 

های امانههای تجاری از طریق سیگیرهایی است که جهت بهبود تصمیمای از مفاهیم و روشمجموعه

                                                           
1.Web 2.0 

2.Howard Dresner 
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هوش ( 2007) و همکاران 1توربان (. 2007Powerشوند )می کاربردهبهیق ایار مبتنی بر حقتصمیم

د نکنهایی معرفی میهای کاربردی و روشبرنامههای داده، ابزارها، بانکاز  ایمجموعهکار را شامل وکسب

البته . دنسازرا فراهم می موردنیازهای برای تحلیلها از دادهبرداری که دسترسی، توانمندسازی و بهره

به یکدیگر  دقتبهگوناگونی است که  ینیست و شامل اجزاو منفرد واحد  برنامه کیوکار هوش کسب

و  کنند وتحلیلتجزیه، آوریجمع، انتخابرا  ی الزمهاداده سازدمیقادر شوند و کاربران را مرتبط می

وکار مفهوم جامعی است د. هوش کسبنمایش دهنلی که استفاده و درک آن آسان باشد، به شکرا نتایج 

 باهدفبه مؤثرترین روش موجود های اطالعاتی سامانهشود تا از که از طریق آن کل سازمان بر آن می

طریقی  استفاده نماید بهاز آن سازمان  یهایریگمیتصماستفاده در برای  باکیفیتروز و کسب اطالعات به

 .(Hočevar and Jaklič 2010) آید به وجودبرای سازمان نیز مزیت رقابتی نوعی که 

تعریف هایی روشابزارها، فرآیندها و ای از مجموعه عنوانبهرا  وکارکسبهوش  نظرانصاحببرخی از 

کند. از یل میتبدسودمند را یکپارچه و به اطالعات موجود در یک سازمان های پراکنده که داده اندکرده

های هدف ترینمهمبرخی از . شودبهبود عملکرد سازمان استخراج می دانش مفید برای ،این اطالعات

از: افزایش درآمدها، افزایش سود، جلب رضایت مشتری،  اندعبارت وکارکسبهای مبتنی بر هوش سامانه

های ارائه دادهبدیهی است تریان. جویی در هزینه، شناسایی نقاط بحرانی در فرآیندها و حفظ مشصرفه

پایه وکار است که بر کاربردهای هوش کسب نیترمهمصحیح، یکپارچه و سازگار به مدیران یکی از 

مواردی چون  ،ها و اطالعاتآیند. در این راستا، در انتخاب دادههای خام به دست میسازی دادهپاک

 اطالعات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است ها ویکپارچگی، دقت، صحت و قابلیت اطمینان داده

(Chen, Chiang and Storey 2012). 

استفاده از  ،ی سازمانیهاداده وتحلیلتجزیهدر سودمند های یکی از روشاز پژوهشگران،  یبه باور برخ

روابط  های مفید وبه کشف الگو ،از اطالعات یتحلیل حجم زیادوکاوی است که با تجزیههای دادهروش

درخت شود. دانایی می یموجب کشف دانش و ارتقاامر نیز این  و کندها کمک میدادهمیان نامعلوم 

است که با نمایش بصری و خالصه  یکاودر داده مورداستفادهاز ابزارهای مفید دیگر یکی نیز  2میتصم

 د.نمایکمک می هاگیری در مورد دادهتصمیم درنتیجهبه تحلیل و  ،و اطالعاتها دادهکردن 

های کاربردی خاص ابزارها و روش عنوانبه نیز )EDM( 3کاوی آموزشیدادهفنون  ،در این میان

تواند میکه است  قرارگرفته موردتوجهدانشگاهی  آموزشی هایدر دادهشناسایی الگوهای موجود درزمینه 

شجویان، شناسایی دانشجویان مستعد دانو تربیت تعلیم  هایفرآیندبهتر به بهبود کیفیت آموزشی، ارزیابی 

دانشگاه نیز د. اساتید نمایکمک  ،مواجه هستندمختلف  آموزشیات خاطری که با مو مشاوره به دانشجویان

خود مؤسسات های درسی و برنامهبهبود محتوای آموزشی  و ریزیطرحبرای از این دانش  توانندمی

 .(Išljamović and Lalić 2014) کننداستفاده 

                                                           
1.Turban 

2.Decision tree 

3.Educational Data Mining 
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هوش مبتنی بر های امانهسایجاد برای الزم مختلف با تشریح فرآیندهای  (2007) 1و زیمبا ولزاکا

اند. بر ارائه نمودهرا ها در سازمانها امانهسنوع از این  کارگیریبهایجاد و  شناسیروشنوعی ، کاروکسب

 سرعت اجرا،ل مختلفی چون عوامباید به  کاروکسبهوش  هایسامانهدر طراحی  ،یشناسروشاین اساس 

های فناوریپذیری و استفاده از مقیاس افزاری،افزاری و نرمهای سختاستقالل از طرحمیزان  انعطاف،

 .کردای وجه ویژهتنوین 

مدیریت منابع  منظوربه وکارکسبیار متکی بر هوش تصمیمامانه یک س (1020) دیگرانو  2کلیزوان

های داده که سازدمیاین امکان را فراهم  هاآنسامانه پیشنهادی اند. ائه نمودهتایلند ارکشور عالی  آموزش

کارکنان،  یان،ودانشجمرتبط با گوناگون های که شامل داده هادانشگاهاطالعاتی های در بانک شدهذخیره

دن، تحلیل ی شسازپاکدرسی بعد از  هایبرنامه ، اطالعات مالی،آموزشیهای ها و گروهاطالعات دانشکده

مدیران  راهبردیهای گیریدر تصمیم ،ندسته تصاویرنمودارها و با آماری اختصاری همراه  هایگزارشو 

 .گیرندقرار  مورداستفادهمنابع و بودجه  تخصیصجهت 

 باهدف وکارکسبهوش ی برای مدل اندکردهتالش کاوی، با استفاده از داده (2011) و دیگران 3آزوآبی

های اصلی ورودی، لفهمؤ، هاآنپیشنهادی . مدل داینارائه نمها هبود کیفیت عملکرد دانشگاهتوسعه و ب

آماری،  هایوتحلیلتجزیهبا که عالی معرفی نموده  آموزش هایسامانهخروجی، پردازش و بازخورد را در 

تداوم حضور و  النیالتحصفارغوضعیت اشتغال  ،اساتید ،بینی عملکرد دانشجویانبرای پیشالگویی 

 کند.در دانشگاه فراهم می یاندانشجو

هبود عملکرد ب باهدفدانشگاهی مدیریتی برای ایجاد یک داشبورد  (2014) 4اللیکاسالموویچ و 

مدیران دانشگاهی در  اند که بهپلتفرم مفید ارائه نمودهنوعی ، دانشگاه دانشجویان و محتوای آموزشی

های موفقیت برنامهمیزان ، تحلیل آمیزمخاطره یتدر وضعیان دانشجوشناسایی دانشجویان مستعد یا 

افزار تحت در قالب یک نرم هاآنتوسط  شدهارائهامانه کند. سدرسی و توسعه برنامه درسی آینده کمک می

از وضعیت ای ، اطالعات آماری و خالصهخاص هایتخصصوب، با سهولت در کاربرد و بدون نیاز به 

امکان دانشگاه اساتید و کارکنان  راید که بنمایمیرا ارائه ارائه دروس چگونگی  عملکرد دانشجویان و

های آموزشی را فراهم هبود فرآیندب جهتهای مناسب گیرینظارت، مقایسه و تصمیمریزی، برنامه

 .نمایدمی

اخیر  هایسالاشاره شد، بیانگر آن است که در طی  هاآن ترینمهمپیشینه موضوع که به برخی از 

ل یا الگوی داک مای تاکنونلی است و شدهارائه هاسازماندر  وکارکسبهوش  زمینه در ایگستردهت بیااد

که  وکارکسبمبتنی بر هوش  هایسامانهدر طراحی  موردنیاز هایشاخصد و اابعجامع و فراگیر از ا

ه با پلتفرم و ابزارهای موجود این ابهام در رابطست. ه ائه نشدباشد، ارا نظرانصاحباکثریت  موردتوافق

مطالعه ادبیات پراکنده و اندک مرتبط با نیز مشهود است.  هاسامانهدر طراحی این نوع از  کارگیریبهبرای 

                                                           
1.Olszak and Ziemba 

2.Kleesuwan 

3.Alzoabi 

4.Išljamović and Lalić 
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دانشگاهی است که  آموزشیوکار موضوع در کشور نیز بیانگر نیاز به یک مدل یا الگوی هوش کسب

 بر خواستهشده و  سازیبومیکه این مدل  ایگونهبهباشد  در ایران آموزشمتناسب با نیازها و کارکردهای 

رسالت  ازآنجاکهباشد.  هاآنی کشور با بافت و شرایط خاص هادانشگاه آموزشی وکارکسباز نیازهای 

است، بررسی و  شدهگرفتهدانش علمی و توان عملی دانشجویان در نظر  یهای ایران، ارتقااصلی دانشگاه

 کنند، ضروری است.کمک می آموزشیکه به افزایش کیفیت  هاییمؤلفه شناسایی

 

 پژوهش روش
. شودمی بندیطبقه توصیفی هایپژوهش جزء ،ماهیت ازنظر و کاربردی هدف ازلحاظ حاضر پژوهش

 بررسی اسناد علمی و استفاده از روش دلفی ،ایکتابخانه شامل مطالعات پژوهشدر  مورداستفاده بزارهایا

عناصر  شناساییو  شدهاستخراج هایمؤلفه تهیه فهرست و تأیید برایبرگان است که از خ نظرسنجیو 

در پرسشنامه که با عنوان  شدهمطرحهای گویه. شده است کاربردهبهالگو و مدل پیشنهادی موجود در 

بر موضوع  سازمانشامل همه عواملی هستند که در محیط بیرون و داخل  شودمییاد  هاآنمؤلفه از 

محیط بیرونی از طریق  اندشدهدادهنشان  2که در جدول  هامؤلفه. در این گذارندمیاثر  ردبررسیمو

ی نظیر محل تحصیل دانشجو در مقطع دبیرستان، اطالعات محل زندگی و عواملی که در مدیریت هایداده

پس از . شوندمی پایش وکارکسباست که در سامانه هوش  شدهگرفتهدر نظر  ،نقش دارند آموختگاندانش

تفسیری،  ساختاری سازیمدلروش  از استفاده او تبیین عناصر و عوامل الگوی پیشنهادی، ب شناسایی

 که فاقد فرضیه تحقیق بدیهی این است. آمدهدستبه آموزشی وکارکسبهوش مدل سلسله مراتبی مدل 

که باید در الگوی  ییهابخشو عناصر یا  هایمؤلفه ترینمهم": است آغازشده کلی سؤال یک است با

 ."؟اندکدم ،دانشگاه در نظر گرفته شوند آموزشی وکارکسبهوش مناسب 

 دسترس در آن مورد در دقیقی دانش نشده و مشخص صراحتبه موضوع معیارهای کهاین به با توجه

 فن ژوهش،پ این در نظرانصاحب نظرات میان همگراییبررسی و دستیابی به  برای ابزار بهترین نیست،

 مطالعه روش دو از اولیه هایمؤلفه استخراج . برای(1394فرد ، آرزمجو و تقویفرناصحیاست ) دلفی

 روش به خبرگان گروه. شد دانشگاه استفاده آموزشی خبرگاناز  نظرخواهی و گسترده ایکتابخانه

 راحتیبه که خاصی ایهگروه خصوص در تحقیق که زمانی چراکهانتخاب شدند  یگلوله برف گیرینمونه

 گروه از نفر چند یا یک از طریق یافتن تا کندمیاین روش کمک  باشد، مدنظر نیستند شناساییقابل

خبره  عنوانبه هاآن به ،دسترس خبرگان در از نشانی گرفتن طریق از گروه دیگر اعضای بهخبرگان 

 آموزشی یخبرگان فرآیندها عنوانبه رنف 20 تعداد رنهایتد ترتیباینبه. (Goodman 1961) یافتدست

ده  حداقلدانشگاه بودند که  آموزشاز کارشناسان حوزه همگی مذکور  خبرگان. دانشگاه انتخاب شدند

دانشگاه و نیازهای  آموزشیداشته و با فرآیندهای  آموزشیمدیریت  هسال سابقه کارشناسی و تجرب

 داشتند. آشناییکامالً آن  آموزشی

و  برای احصاء و شناخت عناصر مدلدر این پژوهش  مورداستفاده روشگفته شد،  ترپیشکه  گونههمان

 سازیمدلاز  گیریبهرهمدل سلسله مراتبی آن با  و است دلفی روش ،بر مبنای منابع موجودالگو 
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ارائه خواهد شد.  هاروشیک از این هر مختصر که در ادامه توضیح است  شدهطراحی تفسیری ساختاری

 .است شدهدادهکلی روش انجام پژوهش نشان  مراحل 3کل شدر 

 

 

 

 
 

 

 

 
 . شمای کلی روش انجام پژوهش3شکل 

 

 روش دلفی
بینی و پیشانجام برای یافته یندی ساختارآدلفی است که فر روشهای کسب دانش گروهی، یکی از روش

. روش اجماع گروهی است ،درنهایتآوری اطالعات و پیمایشی، جمع مراحلگیری در طی کمک به تصمیم

یا یک سؤال  در مورد یک موضوع صاستخراج نظرات از یک گروه متخص برای یافتهاختس یدلفی رویکرد

 کاربردهبه 1علوم دفاعی شرکت راند هایپژوهشو در  1950دهه روش برای اولین بار در این . استخاص 

است. هدف اصلی از  شدهاستفادهآن  ی ازعلم گوناگون هایرشته هایپژوهشدر  تاکنونو شده است 

میزان توافق بین نظرات گروه متخصصان  تریناطمینانقابلروش دلفی در شرکت راند، کسب  کارگیریبه

 Ludwig and) بوده است شدهکنترلبه همراه بازخوردهای  هاپرسشنامهاز  ایمجموعهاز طریق توزیع 

Starr 2005). 

 سناشنا ضرورتبهتوجه ی با هایپرسشنامهوش، از طریق ارسال در این ر به اجماع گروهیرسیدن 

شناسایی  .ودشانجام می در چندین دور،خبرگان نظرات به اعضای پانل  بازخوردو  دهندگانپاسخبودن 

 أثیر قراررا تحت تآن است که صحت نتایج  دلفی روشاستفاده از ، نکته مهمی در و خبرگان انمتخصص

نظیر  عواملی در مورد نحوه انتخاب و تعداد متخصصان وجود ندارد و وابسته بهدهد. قانون صریحی می

ی و بار داخله، اعتمطالعفرآیند همگن یا ناهمگن بودن نمونه، کیفیت تصمیم، توانایی تیم تحقیق در اداره 

ه گرو عنوانبهنفر از متخصصان واجد شرایط  20تا  10، انتخاب حجم نمونهرابطه با . در استخارجی 

 .(Skulmoski, Hartman and Krahn 2007)اند دانسته قبولقابل و را نمونه معتبرخبرگان 

 اشمیت. شودمیاستفاده  2به ادامه دادن دورهای دلفی از معیار اشمیت موردنیازگیری در برای تصمیم

 قوی بین نظراقاتف معیار اول آن است که .کندمی بیان را معیار دلفی، دو دورهای ادامه یا توقف برای

. شودمی تعیین 1 مقادیر جدول بر اساسمیزان این توافق  که باشد داشته خبرگان وجود پانل اعضای

                                                           
1.Rand Corporation 

2.Schmidt 

تهیه فهرستی از 

های مدل هوش مؤلفه

وکار آموزشی کسب

دانشگاه بر اساس 

 منابع و مآخذ موجود 

و  دلفی روش اجرای

 از نظرخواهی

خبرگان برای احصاء 

اجزاء و عناصر مدل 

و  وکارکسبهوش 

 مفهومی  طراحی مدل

طراحی الگوی هوش 

وکار آموزشی کسب

دانشگاه و ترسیم مدل 

سلسله مراتبی آن با 

ی سازمدلروش 

 ساختاری  تفسیری 
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 دو در ضریب این مقدار و ندارد وجود نظر قویاتفاق که اگر گرددبرمیمعیار دوم اشمیت به این موضوع 

 که است ذکرشایان. (Schmidt 1997) شوند باید متوقف دلفی دورهای دارد، ناچیزی رشد متوالی دور

 در استفاده از روش دلفی، برای .کندمین کفایت دلفی یندآفر کردن متوقف ضریب برای آماری معناداری

 ضریب . مقدارگیردمیقرار مورداستفاده کندال هماهنگی ضریب خبرگان، پانل نظراتفاق میزان تعیین

 است. صفر با عدم وجود توافق برابر صورت در و یک برابر کامل توافق وجود صورت در کندال هماهنگی

مربوط  ضریب هماهنگی کندال مقیاسی برای تعیین درجه هماهنگی و موافقت میان چندین دسته رتبه

شیء یا فرد است. ضریب کندال عددی بین صفر و یک است که در آن صفر بیانگر عدم حصول  nبه 

 اندکردهشرکت  نظرسنجیضای پانل خبرگانی است که در کامل اع نظراتفاقو یک بیانگر  نظراتفاق

(Shamizanjani and Shahri 2014). مقادیر حتی عضو 10 از بیشتر تعداد با یهاپانل برای حالدرعین 

 دهندهنشان 1جدول . (Schmidt 1997) آیدمی حساببهنیز معنادار  (W) کوچک ضریب کندال بسیار

که پس از محاسبه ضریب هماهنگی کندال، برای بررسی  دال استکن هماهنگی ضریب مختلف تفاسیر

 .شودمی کاربردهبهمیزان توافق بین اعضای پانل خبرگان، 

 . تفسیر مقادیر گوناگون ضریب هماهنگی کندال1جدول 

 w 1/0 3/0 5/0 7/0 9/0مقدار 

 بسیار قوی قوی متوسط ضعیف بسیار ضعیف نظراتفاقتفسیر میزان 

 بسیار زیاد زیاد متوسط کم وجود ندارد ت به ترتیب عواملاطمینان نسب

 (ISM) ساختاری تفسیری سازیمدل

 کاربردهبههاست که در مواردی های طراحی سامانهیکی از روش درواقع 1ساختاری تفسیری سازیمدل

 2وارفیلدتوسط اولین بار های بزرگ و پیچیده باشد. این روش که طراحی سامانه ،که هدف محقق شودمی

 باهمای از عناصر متفاوت اما مرتبط است، فرآیندی تعاملی است که در آن مجموعه شدهمطرح (1974)

با استفاده از این روش، امکان ایجاد نظم در  ،دیگرعبارتبهو  شوندمند، ساختاردهی میدر یک مدل نظام

ساختاری تفسیری،  سازیمدلوارفیلد، آید. به اعتقاد روابط پیچیده میان عناصر یک سامانه به وجود می

تفسیر نظرات گروهی از خبرگان، به چگونگی ر اساس بدر آن فرآیند یادگیری تکاملی است که نوعی 

ساختاری جامع از مفاهیم پیچیده را به  تواندمیو  شودمیپرداخته  مسئلهمطرح در ارتباط بین مفاهیم 

عناصر یک میان مدل، جهت و شدت روابط یک اری عناصر تقدم و تأخر تأثیرگذ حالدرعینتصویر بکشد. 

 کند.تعیین میرا ساختار سلسله مراتبی یک مجموعه پیچیده در 

موجود در که به بررسی تعامالت میان عناصر  است هاسامانه وتحلیلتجزیههای روش ءاین روش جز

را  هاآنروابط میان  توانمیدر این روش با تجزیه معیارها در چند سطح مختلف  .پردازدسیستم می

و سپس روابط بین  دهدمیاین روش ابتدا عوامل مؤثر بر موضوع را در سطوح مختلف قرار تحلیل کرد. 

                                                           
1.Interpretive structural modelling 

2.Warfield 
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یک مدل ساختاری تفسیری برای  درواقع .دهدمیشفاف در سطوح جدا از هم قرار  ایگونهبهاین عوامل را 

. پردازدیم ک از متغیرها بر روی متغیرهای دیگرروشی است که به بررسی اثر هری ،ارتباط یک سامانه

 .شودمیتوضیح داده  اختصاربهپژوهش  هاییافتهدر هر بخش از  موردنظرچگونگی دستیابی به نتایج 

 

 هايافته لیوتحلهيتجز
از خبرگان و  نظرخواهیهایی با ساختار متداول در ، پرسشنامهموردبحثهای عناصر و مؤلفه یبرای احصا

 آموزشایدر پاژوهش، باین خبرگاان  شادهمعرفیهاای یا رد یا اصالح مؤلفه تأییدمبنی بر  نظرانصاحب

. در هر دور از این اقدام، بازخورد شودها و عناصر مشخص در رابطه با مؤلفه هاآندانشگاه توزیع شد تا نظر 

قبال و مقایساه نظار نظرات مرحله قبل در دسترس خبرگان قرار گرفت تا بر مبنای نتایج حاصل در دور 

 فعلی خود با دور قبل، در صورت نیاز در رابطه با نظر خود بازنگری کنند.

مناسب بودن روایی پرسشنامه انجام و پرسشنامه نهایی  باهدفبا توجه به نظر خبرگان، تغییرات الزم 

ایان  هایگویاه تادوین گردیاد. شادهانجامگردید. این پرسشنامه محقق سااخته و بار اسااس مطالعاات 

 افازارنرمباا اساتفاده از پرسشانامه  ایسازه روایی. اندشدهارائه هامؤلفهذیل عنوان  2پرسشنامه در جدول 

Smart PLS بندیدستهمؤلفه در پنج بخش  47 درنهایتخواهی از خبرگان، نظر ازپس . شودمی بررسی 

جام گرفت که در دور اول چند مؤلفاه . دلفی در سه دور انشودمیعناصر مدل یاد  عنوانبه هاآنکه از  شد

هناوز  دهدمیبه دست آمد که نشان  671/0برابر حذف شد. ضریب هماهنگی کندال برای دور اول و دوم 

 4جادول بار اسااس اطالعاات (. 1بر اساس مقادیر معیار جدول دارد )قوی بین خبرگان وجود  نظراتفاق

یان اعضای مقوی  نظراتفاقبه دست آمد که  935/0معادل مقدار ضریب هماهنگی کندال دور دوم و سوم 

جدول . در شودمیو طبق معیار اشمیت دورهای دلفی کفایت کرده و فرآیند متوقف  دهدمیپانل را نشان 

 است. شدهارائهضریب هماهنگی کندال دورهای دلفی  4و  3و در جداول سه دور دلفی  گیریمیانگین 2

 وکارش کسبها و عناصر مدل هو. بخش2جدول 

 عناصر

 (بخش)
 مؤلفه

 دور سوم دور دوم دور اول

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

ت 
ري

دي
م

ت
ثب

ام
ن

 

 75/0 60/2 75/0 60/2 75/0 60/2 رابطه پذیرش دانشجو با نوع دبیرستان

رابطه پذیرش دانشجو با نمرات دروس 

 خاص دبیرستان.
80/2 52/0 90/2 45/0 90/2 45/0 

رابطه بین نمره تراز کنکور و رشته 

 قبولی.
80/2 62/0 90/2 45/0 90/2 45/0 

گزارش از میزان پذیرش دانشجویان 

 در مقطع بعدی.
65/2 67/0 70/2 57/0 70/2 57/0 

ی 
یل

ص
ح

ت ت
ماي

ح

جو
ش

دان
از 

 

ت 
عی

ض
د و

بو
به

ی 
یل

ص
تح

جو
ش

دان
 

بینی کارایی دانشجو با توجه به پیش

سن، ) یشناختاطالعات جمعیت 

 جنس، قومیت(

70/2 66/0 90/2 31/0 85/2 37/0 
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بینی کارایی دانشجو با توجه به پیش

اطالعات بومی )محل تحصیل 

 دبیرستان(.

75/2 55/0 80/2 52/0 80/2 52/0 

بینی کارایی دانشجو با توجه نوع پیش

 دبیرستان، رشته و معدل دبیرستان.
70/2 66/0 90/2 31/0 90/2 31/0 

بینی کارایی دانشجو با توجه به پیش

 وضعیت اشتغال.
55/2 83/0 85/2 49/0 85/2 49/0 

جو
ش

دان
از 

ی 
یل

ص
ح

ت ت
ماي

ح
 

 
جو

ش
دان

ی 
یل

ص
ح

ت ت
عی

ض
د و

بو
به

 

بینی کارایی دانشجو با توجه به پیش

 وضعیت مالی.
70/2 66/0 75/2 55/0 75/2 55/0 

بینی دانشجویانی که احتمال پیش

 شروطی درترم اول رادارند.م
65/2 75/0 70/2 66/0 70/2 66/0 

بینی دانشجویانی که احتمال افت پیش

 تحصیلی درترم آینده رادارند.
70/2 66/0 85/2 49//0 85/2 49/0 

بینی دانشجویانی که احتمال پیش

 مشروطی درترم آینده رادارند.
80/2 52/0 95/2 22/0 95/2 22/0 

نشجویانی که احتمال بینی داپیش

 افزایش سنوات دارند.
90/2 31/0 85/2 37/0 85/2 37/0 

بینی دانشجویانی که احتمال پیش

 اخراج شدن دارند.
70/2 57/0 65/2 59/0 70/2 57/0 

بینی دانشجویانی که احتمال پیش

 ترک تحصیلی دارند.
50/2 69/0 65/2 67/0 65/2 67/0 

ز درترم بینی دانشجویان ممتاپیش

 آینده.
90/2 31/0 90/2 31/0 90/2 31/0 

بینی دانشجویان ممتاز در کل پیش

 دوره.
90/2 31/0 90/2 31/0 90/2 31/0 

شناسایی عوامل که منجر به افت 

 تحصیلی دانشجویان شده است.
90/2 45/0 95/2 22/0 00/3 00/0 

شناسایی عوامل منجر به افزایش 

 سنوات دانشجو.
85/2 49/0 90/2 45/0 90/2 45/0 

شناسایی عوامل اخراج دانشجو در سه 

 سال اخیر.
85/2 49/0 85/2 49/0 85/2 49/0 

گزارش از دانشجویانی که درترم اول 

 اند.مشروط شده
90/2 31/0 90/2 31/0 90/2 31/0 

گزارش از دانشجویانی که دچار افت 

 اند.تحصیلی شده
95/2 22/0 95/2 22/0 95/2 22/0 

 31/0 90/2 31/0 90/2 22/0 95/2 .سنواتی دانشجویان تعداد از گزارش

گزارش از دانشجویان مشروطی و 

 تعداد ترم مشروطی.
00/3 00/0 00/3 00/0 00/3 00/0 

 22/0 95/2 22/0 95/2 22/0 95/2گزارش از دانشجویان ممتاز در هر 
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 ترم.

گزارش از دانشجویان ممتاز در کل 

 ه تحصیل.دور
95/2 22/0 95/2 22/0 95/2 22/0 

 

وا
حت

د م
بو

به
 ی

س
در

 

 

که یک  بینی تعداد دانشجویانپیش

 درس درترم بعد.
90/2 31/0 85/2 37/0 85/2 37/0 

بینی تعداد دانشجویانی که درس پیش

 کنند.خاصی را حذف می
85/2 49/0 80/2 52/0 80/2 52/0 

رس بینی تعداد دانشجویانی که دپیش

 کنند.خاصی را حذف نمی
85/2 49/0 80/2 52/0 80/2 52/0 

بینی دانشجویانی که احتمال پیش

برخورد مشکل در یک درس خاص 

 دارند.

95/2 22/0 85/2 49/0 85/2 49/0 

هایی که دانشجویان گزارش از درس

 ها دارند.تمایل بیشتری به انتخاب آن
90/2 31/0 95/2 22/0 95/2 22/0 

 دانشجویان که هاییدرس از زارشگ

 دارند. هاآن انتخاب به کمتری تمایل
85/2 37/0 95/2 22/0 95/2 22/0 

هایی که دانشجویان گزارش از درس

 اند.درس کردهحذف تک
90/2 31/0 90/2 31/0 95/2 22/0 

هایی که میانگین نمره گزارش از درس

 پایینی دارند.
00/3 00/0 00/3 00/0 95/2 22/0 

گزارش از میزان تمایل دانشجویان به 

 انتخاب دروس مجازی.
75/2 55/0 70/2 57/0 70/2 57/0 

هایی که دانشجویان در پیشنهاد درس

محیط آموزش مجازی بهتر مطالعه 

 کنند.می

85/2 49/0 85/2 49/0 85/2 49/0 

 

عه
وس

ت
 

ت
ار

مه
ی

ها
 

س
ري

تد
 

ید
سات

ا
 

 00/0 00/3 00/0 00/3 00/0 00/3 د.گزارش از نمره ارزشیابی اساتی 

گزارش از اساتیدی که دانشجویان 

ها تمایل بیشتری به انتخاب درس با آن

 دارند.

90/2 45/0 95/2 22/0 95/2 22/0 

شناسایی رابطه بین نمره ارزشیابی 

استاد بازمان کالس، مکان کالس، 

 ظرفیت کالس.

85/2 49/0 85/2 49/0 85/2 49/0 

رابطه بین نمره ارزشیابی  شناسایی

استاد با رشته، مقطع و نوع درس 

 تدریسی.

00/3 00/0 90/2 45/0 90/2 45/0 

شناسایی رابطه بین نمره ارزشیابی 

 استاد با سطح نمرات کالس.
00/3 00/0 00/3 00/0 00/3 00/0 

شناسایی رابطه بین نمره ارزشیابی 

 استاد مرد و زن.
85/2 49/0 80/2 62/0 80/2 62/0 
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 ضریب هماهنگی دور اول با دور دوم .3جدول 
 دور دوم لدور او 

 دور اول

 671/0 000/1 ضریب هماهنگی

 000/0  داریمعنی

 20 20 تعداد

 دور دوم

 000/1 671/0 ضریب هماهنگی

  000/0 داریمعنی

 20 20 تعداد

 ضریب هماهنگی دور دوم و سوم .4جدول 

 دور سوم دور دوم 

 دور دوم

 935/0 000/1 ضریب هماهنگی

 000/0  داریمعنی

 20 20 دتعدا

 دور سوم

 000/1 935/0 ضریب هماهنگی

  000/0 داریمعنی

 20 20 تعداد

تعیین شد. نتایج  موردنظر یعنصر اصلی الگو 5بندی عوامل، ها و رتبهآوری دادهبعد از جمع ترتیباینبه

کثر ضریب بر اساس حداعناصر با باالترین اولویت  ترینمهم عنوانبه 5حاصل از این مرحله در جدول 

که باید در طراحی  اندشدهدادهنشان ، شدهبندیدستهپنج عنصر برای توسط خبرگان  شدهتعییناهمیت 

این عناصر یا عوامل برای سهولت وکار در نظر گرفته شوند. مدل سامانه مبتنی بر هوش کسبالگو و 

 .اندشده گذارینام A5تا  A1بعدی با نمادهای  هایماتریسدرج در استفاده و 

 

شناسایی رابطه بین نمره ارزشیابی 

درس با مرتبه علمی، وضعیت 

 استخدامی.

90/2 45/0 75/2 64/0 80/2 62/0 

 
ت

ري
دي

م
 

 
ش

دان
ان

تگ
وخ

آم
 

 

آموختگان در گزارش از جذب دانش

 بازار کار.
80/2 62/0 90/2 45/0 90/2 45/0 

شناسایی عوامل مؤثر در جذب 

 ار.آموختگان در بازار کدانش
80/2 62/0 90/2 45/0 90/2 45/0 

شناسایی رابطه جنسیت با جذب 

 آموختگان در بازار کار.دانش
80/2 62/0 90/2 45/0 90/2 45/0 

شناسایی میزان تناسب رشته تحصیلی 

 آموختگان با شغل.دانش
80/2 62/0 90/2 45/0 90/2 45/0 
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 با باالترین اولویت آموزشیوکار هوش کسب سامانهناصر ع ترینمهم .5 جدول

 عامل رتبه

1 A1 :آموختگانمدیریت دانش 

2 A2 :های تدریس اساتیدتوسعه مهارت 

3 A3 :درس محتوای بهبود 

4 A4 :دانشجو تحصیلی وضعیت بهبود 

5 A5 :ناممدیریت ثبت 

عنصر در سه  5این ، شدهانجام بندیدستهکه بر اساس نظرات خبرگان و  باید به این نکته اشاره شود

 از: اندعبارتگیرند که بخش کلی قرار می

 نام،مدیریت فرآیند ثبت -بخش اول

 حمایت تحصیلی از دانشجو، -بخش دوم

 آموختگان.مدیریت دانش -بخش سوم

مطابق  هادانشگاه آموزشیر کاوپیشنهادی هوش کسبمفهومی الگوی ، مذکوربر اساس چارچوب 

در آن کننده بینی های پیشلفهؤها و مای از گزارشها شامل مجموعه. هر یک از بخشخواهد بود 4 شکل

 د.ندهیات مدل پیشنهادی را نشان میئاست که جزبخش 
 

 
 کارواجزاء و عناصر اصلی هوش کسبمدل مفهومی . 4شکل 

الگوی نمودار سلسله مراتبی برای تعیین سطوح و ساختاری تفسیری  سازیمدلای روش مراحل اجر

 از: اندعبارت موردنظر

 سیماتر، در آیدکه بر اساس نظر خبرگان به دست می این ماتریس ماتريس خود تعاملی:تشکیل 

شکیل ماتریس خود در رابطه با ت شدهدادهخبرگان بر اساس دستورالعمل  درواقع. ستا شدهدادهنشان  1

 هایماتریس( را مشخص و مبنای 4مدل )شکل برای  آمدهدستبه گانهپنجتعاملی، رابطه بین عناصر 
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شود و ارتباطات ارتباط بین عناصر تشکیل می وتحلیلتجزیهاین ماتریس برای . اندکردهبعدی را تعیین 

 در آن: کهنحویبهنماید را مشخص می هاآنبین 

V عامل سطر :(iمی )تواند زمینه( ساز رسیدن به عامل ستونj باشد، یعنی ارتباط )از  طرفهیکi  بهj. 

A( عامل ستون :jمی )تواند زمینه( ساز رسیدن عامل سطرi باشد یعنی ارتباط )از  طرفهیکj  بهi. 

X( بین عامل سطر :i( و عامل )j ارتباط )دوطرفهوجود دارد، یعنی ارتباط  دوجانبه i  وj .و برعکس 

O هیچ ارتباطی بین دو عنصر :i  وj .وجود ندارد 

. این عالئم که تا پایان شوندمیبرای پرهیز از تکرار، معموالً عناصر مدل با عالئم اختصاری مشخص 

 از اندعبارت گیرندمیقرار  مورداستفادهساختاری تفسیری  سازیمدلمراحل 

A1 آموختگاندانش: مدیریت، 

A2 تدریس اساتید هایمهارت: توسعه، 

A3بهبود محتوای دروس :، 

A4بهبود وضعیت تحصیلی دانشجویان :، 

A5 : نامثبتمدیریت. 
 (SSIMماتریس خودتعاملی ساختاری ) .1ماتریس 

A5 A4 A3 A2 A1 عامل 

O V V O X A1 
V V X X  A2 

V V X   A3 

O X    A4 

X     A5 

 (SSIM) خودتعاملی ماتریستبدیل نمادهای قراردادی در  در این مرحله از ماتريس دستیابی اولیه:

با عنوان   (RM)دستیابی اولیهماتریس قواعد مربوطه  برحسب یکبه اعداد صفر و حاصل در مرحله قبل، 

 .اندشده گفتهپیش یکه در آن اعداد صفر و یک جایگزین نمادها آیدمیبه دست  2 سیماتر

 (RM)ماتریس دستیابی اولیه . 2ماتریس 

A5 A4 A3 A2  A1 عامل 

0 1 1 0  1 A1 

1 1 1 1  0 A2 

1 1 1 1  0 A3 

0 1 0 0  0 A4 

1 0 0 0  0 A5 

قبلی  هایبخشبر اساس آنچه در ماتریس دستیابی اولیه  کهایناز پس  :ماتريس دستیابی نهايی

دست به  3ماتریس در  شدهدادهنشان  صورتبهبه دست آمد، ماتریس دستیابی نهائی توضیح داده شد، 
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پس از . شوندمیعناصر مشخص حاصل جمع  عنوانبهکه در آن حاصل جمع هر سطح و ستون  آیدمی

اگر  مثالعنوانبهبرقرار شود. نیز ماتریس دستیابی اولیه به دست آمد، باید سازگاری درونی در آن  کهاین

، پس باید عامل اول نیز شودمیمل سوم و عامل دوم منجر به عا شودمیعامل اول منجر به عامل دوم 

نباشد، باید ماتریس اصالح و روابطی  رمنجر به عامل سوم شود. اگر در ماتریس دستیابی این حالت برقرا

 توان به دو روش عمل کرد:د. برای این کار میند، جایگزین گردنباش افتادهازقلمیا  شدهفراموشکه 

و دستیابی، در  SSIMهای ان و به دست آوردن ماتریسآوری نظرات خبرگپس از جمع -روش اول

خبرگان پر شود و  وسیلهبهصورت مشاهده ناسازگاری درون ماتریس دستیابی، باید دوباره پرسشنامه 

 یابد تا سازگاری برقرار شود.ادامه می قدرآن. این کار شودسپس سازگاری ماتریس دستیابی کنترل 

؛ شودریاضی برای ایجاد سازگاری در ماتریس دستیابی استفاده میدر این روش از قانون  -روش دوم

شود بولن انجام می باقاعدهرسد. این توان رسانی ( میk+1ماتریس دستیابی به توان )باشد  k≥1اگر یعنی 

شد و برای  کاربردهبهخواهد بود. در تحقیق حاضر روش اول  1=1+1و  1=1×1بر اساس آن قاعدهکه 

 استفاده به عمل آمدردیف یعنی بیشترین فراوانی در هر  از روش مدنیز ایی هستیابی نتشکیل ماتریس د

موجود در ماتریس دستیابی، از  یهایناسازگارنظرات خبرگان، با مشاهده  یآورجمعیعنی پس از 

بر اساس بیشترین فراوانی در هر  تیدرنهاو  خبرگان خواسته شد که مجدداً نظر خود را اعالم نمایند

 دیف سازگاری ماتریس نهایی برقرار شد.ر

 اییهماتریس دستیابی ن. 3ماتریس 

 حاصل جمع

 )قدرت نفوذ(
A5 A4 A3 A2 A1 عامل 

 

5 1 1 1 1 1 A1  آموختگاندانشمديريت 

5 1 1 1 1 1 A2  تدريس اساتید یهامهارتتوسعه 

4 1 1 1 1 0 A3 بهبود محتوای درس 

1 0 1 0 0 0 A4 لی دانشجوبهبود وضعیت تحصی 

1 1 0 0 0 0 A5  نامثبتمديريت 

 حاصل جمع 2 3 3 4 4 

 )وابستگی(

 

قدرت نفوذ و وابستگی یا تشخیص و تحلیل قدرت هدایت و وابستگی متغیرها یا عناصر  لیوتحلهیتجزدر 

. قدرت هدایت یا نفوذ یک متغیر، جمع ضرایب آن عامل در هر سطر و شودیماستفاده  3مدل از جدول 

 6جدول شرح رت وابستگی حاصل جمع ضرایب در هر ستون است. بر این اساس متغیرها به قد

 .شوندیم یبنددسته
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 متغیرها بر اساس قدرت نفوذ و هدایت یبنددسته. 6جدول 

مديريت  عناصر

 آموختگاندانش

 یهامهارتتوسعه 

 تدريس اساتید

بهبود محتوای 

 درس

بهبود وضعیت 

 تحصیلی دانشجو

مديريت 

 نامبتث

 1 1 4 5 5 قدرت نفوذ

 4 4 3 3 2 میزان وابستگی

تدریس  یهامهارتو توسعه  آموختگاندانشط به مدیریت وذ مربوفقدرت نبر اساس این نتایج بیشترین 

 حالنیدرعاست.  نامثبتاساتید و کمترین آن مربوط به بهبود وضعیت تحصیلی دانشجو و مدیریت 

و کمترین  نامثبتط به عناصر بهبود وضعیت تحصیلی دانشجو و مدیریت بیشترین میزان وابستگی مربو

 است. آموختگاندانشوابستگی مربوط به مدیریت 

تعیین باید نیاز برای هر عامل های دستیابی و پیشبرای تعیین سطح و اولویت متغیرها، مجموعه

توان به آن رسید و این عامل میشود. مجموعه دستیابی هر عامل، مجموعه تمام عواملی است که از طریق 

. یافتدستتوان به این عامل می هاآن از طریقنیاز هر عامل، مجموعه تمام عواملی است که مجموعه پیش

که بعد از تعیین  ترتیباینبهشود، پذیر میدر عمل این اقدام با استفاده از ماتریس دستیابی امکان

نیاز هر عامل دستیابی و پیش در مجموعهعامل، عناصر مشترک  نیاز برای هرهای دستیابی و پیشماتریس

 .شودها، باید سطح عامل مشخص . بعد از تعیین این مجموعهشودشناسایی می

و مجموعه مشترک برای هر عامل یا  نیازپیش، ابتدا مجموعه هر عنصر یا عامل برای تعیین سطح

ه تمام عواملی است که از طریق عامل مجموعه دستیابی هر عامل، مجموع. شودمیعنصر مشخص 

 هاآن از طریقنیاز هر عامل، مجموعه تمام عواملی است که توان به آن رسید و مجموعه پیشمی موردنظر

 .یافتدستتوان به این عامل می

که عامل  شودمیتر گفته شد، سطح هر عامل نیز با توجه به این موضوع مشخص گونه که پیشهمان

پذیرد. عاملی دارای باالترین سطح است یگر عوامل تأثیرگذار است یا از سایر عوامل تأثیر میموردنظر بر د

ها را حذف و با که مجموعه دستیابی و عناصر مشترک آن کامالً یکسان باشند. با تعیین این عوامل، آن

ت تأثیر خود شود. عوامل سطح دوم، سطح یک را تحسایر عوامل باقیمانده، جدول سطح بعدی تشکیل می

هستند. در رابطه با عناصر مدل موردبررسی سه سطح  3دهند و خود تحت تأثیر عوامل سطح قرار می

شده و در این مرحله بر اساس سطوح تعیین .شودمیمشخص  7شده در جدول صورت نشان دادهبه

 .شودمیده مشاه 5شود که در شکل ماتریس دستیابی حاصل از آن، مدل نهایی ساختاری ترسیم می

 بندی عناصر الگوتعیین سطح و اولویت 7جدول 

 سطح
مجموعه 

 مشترک

مجموعه 

 نیازپیش

مجموعه 

 دستیابی
 عامل

 2-1 2-1 5-4-3-2-1 A1  آموختگاندانشمديريت 

 3-2-1 3-2-1 5-4-3-2-1 A2  ی تدريسهامهارتتوسعه 

3 3-2-1 4-3-2-1 5-4-3-2-1 A3 بهبود محتوای درس 
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 سطح
مجموعه 

 مشترک

مجموعه 

 نیازپیش

مجموعه 

 دستیابی
 عامل

 4 4-3-2-1 4 A4 بهبود وضعیت تحصیل 

 5 5-3-2-1 5 A5  نامثبتمديريت 

 سطح
مجموعه 

 مشترک
 عامل مجموعه دستیابی نیازمجموعه پیش

 2-1 2-1 3-2-1 A1  آموختگاندانشمديريت 

2 3-2-1 3-2-1 3-2-1 A2  ی تدريسهامهارتتوسعه 

 3-2 3-2-1 3-2 A3 بهبود محتوای درس 

 سطح
مجموعه 

 مشترک
 عامل مجموعه دستیابی نیازه پیشمجموع

1 2-1 2-1 3-2-1 A1  آموختگاندانشمديريت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 دانشگاه آموزشیکار وهوش کسبتفسیری عوامل و عناصر ساختاری  نهایی مدل .5شکل 

شکل تفسیری در ساختاری  سازیمدلبر اساس رویکرد عناصر مدل قدرت نفوذ و وابستگی  وتحلیلتجزیه

قدرت نفوذ و وابستگی: حاصل جمع سطری مقادیر در ماتریس  وتحلیلتجزیهاست.  شدهدادهان نش 6

 مقدار وابستگی است. دهندهنشانایی برای هر عنصر بیانگر میزان نفوذ و جمع ستونی آن هدستیابی ن

و  ان هادیعنوبهعواملی که در سطح پایین قرار دارند به این دلیل که قدرت پیش برندگی بیشتری دارند 

شوند یعنی وابستگی به عوامل عامل پیرو محسوب می عنوانبهعواملی که در سطوح باالتر قرار دارند 

 خواهند بود: تشخیصقابلهادی دارند. بر اساس قدرت نفوذ و وابستگی، چهار گروه از عناصر و عوامل 

 ،خودمختار: عوامل دارای قدرت نفوذ و وابستگی ضعیف (1

 اولسطح 

 دوم سطح 

 سومسطح 

مديريت 

 آموختگاندانش

 یهامهارتتوسعه 

 تدريس 
بهبود محتوای 

 دروس

 نامثبتبهبود 

 جوياندانش

بهبود وضعیت تحصیل 

 ندانشجويا
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 ،رای قدرت نفوذ کم و وابستگی شدیدوابسته: عوامل دا (2

 ،: عوامل دارای قدرت نفوذ و وابستگی زیادپیوندی (3

 دارای قدرت نفوذ قوی و وابستگی ضعیف. عوامل محرک: (4

مدیریت عنصر در مدل نهایی،  توان گفت کهاین شکل میدر  شدهمشخصبا توجه به نتایج 

 ( وA2عامل ) های تدریس اساتیده مهارتتوسععناصر دارای قدرت نفوذ باال،  (A1آموختگان )دانش

( A4) انیدانشجوبهبود وضعیت تحصیل  ( دارای قدرت نفوذ و وابستگی باال وA3) بهبود محتوای دروس

عنصر  آموختگاندانشمدیریت  گریدعبارتبه دارای قدرت وابستگی باال هستند. (A5نام )ثبتو بهبود 

ید و بهبود محتوای دروس عناصر پیوندی و عناصر بهبود های تدریس اساتمهارت عناصر توسعهمحرک، 

 نام، عناصر وابسته مدل نهایی هستند.وضعیت تحصیل دانشجویان و بهبود ثبت

 

 
A1آموختگان، : مديريت دانشA2های تدريس اساتید، : توسعه مهارتA3،بهبود محتوای دروس : 

A4 ،بهبود وضعیت تحصیلی دانشجويان :A5منا: مديريت ثبت 

 دانشگاه آموزشیکار وسلسله مراتبی عناصر هوش کسبتحلیل نمودار  .6شکل 

 یریپذدسترسدر  یسبا در نظر گرفتن ماتر یناز عوامل و همچن هرکدامپس از مشخص شدن سطوح 

 3از است که  شدهدادهنشان  5 در شکل یی. مدل نهاشودیم یمترس یریساختار تفس یهمدل اول یی،نها

 رخوردارندب یکمتر یرقرار دارند از تأث مراتبسلسله یکه در سطوح باال ییهاعامل. شودیم یلسطح تشک

برخوردارند.  یشتریب یریهستند در ارتباط با موضوع پژوهش از اثرپذ یندر سطوح پائ که ییهاعاملو 

 دانشگاه با یآموزش وکارکسبهوش  یالگو یطراح منظوربه که دهدیمپژوهش نشان  یجنتا یرتفس

 ینبه ا یدبا طراحان سامانه خودمختار، وابسته، پیوندی و محرک(،دسته )به چهار  یارهامع یبندمیتقس

 توجه کنند. خودمختار، وابسته، پیوندی و محرک یگاهدر جا هاآنبه قرار گرفتن  وجهبا ت یارهامع
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 گیرینتیجه
با استفاده از روش دلفی شگاه دان آموزشیکار وبرای هوش کسبمفهومی مدلی ابتدا در این پژوهش، 

به دست ( 5)شکل ساختاری تفسیری  سازیمدلسپس مدل ساختاری با استفاده از روش و ( 4)شکل 

 ایپرسشنامهاست و  شدهاستفادهروش دلفی( خبرگان ) از نظراتارتباط بین متغیرها  شناساییبرای . آمد

 تأثیرپذیریی و تأثیرگذار ازنظرزوجی  صورتبه سامانه هایمؤلفهبررسی تأثیرات متقابل عناصر و  باهدف

اولیه روابط میان  اگرامیدنای این نظرات و نتایج پرسشنامه، ببر یکدیگر بین خبرگان توزیع گردید. بر م

وارد و ارتباط  جواریهمروابط  هایماتریسدر  باهمعناصر سامانه به دست آمد. سپس روابط عناصر 

 .آیدیممفهومی بین متغیرها به دست 

در سه هستند  موردنظرمدل  هایمؤلفهکه های پرسشنامه ، گویههاآنبا توجه به نظرات خبرگان و توافق 

 :از اندعبارتی سه بخش اصلگردید که این  گذارینامو  بندیطبقه ،بخش اصلی

 نام،مدیریت ثبت (1

 حمایت تحصیلی از دانشجو و (2

 آموختگان.مدیریت دانش (3

درس و  محتوای تحصیلی، بهبود وضعیت بهبودانشجویان دارای سه بخش بخش حمایت تحصیلی از د

مدل یا عامل عنصر  5بر اساس نظرات پانل خبرگان،  درمجموعید است که اسات یستدر هایمهارتتوسعه 

ند که در ستهی هایمؤلفهشامل عناصر مدل هریک از این  .دهندمیرا تشکیل  آموزشی وکارکسبهوش 

و سپس  تأییدتوسط خبرگان  هامؤلفهکه قبالً توضیح داده شد، این  گونههمان. نداشدهمشخص 2جدول 

 اندعبارت هاآنهریک از مربوط به  دشدهییتأ هایمؤلفهو  هابخشمختلف مشخص گردید.  هایبخشذیل 

 :از

از سابقه تحصیلی  موردنیازهای این بخش شامل کلیه گزارشنام: مديريت فرآيند ثبت -بخش اول

. این استو اطالعات شخصی دانشجویان  جمعیت شناختیربوط به دبیرستان یا مقطع قبلی، اطالعات م

این  هایمؤلفه ند.نکها به شناسایی روابط بین سابقه تحصیلی و پذیرش دانشجو در دانشگاه کمک میداده

 از: اندعبارتبخش 

 ،(و غیره یدولت یزهوشان،نمونه، ت) رستانیدبدانشجو با نوع  یرشرابطه پذ (1

 ،یرستاندانشجو با نمرات دروس خاص در دب یرشپذ رابطه (2

 ،ینمره تراز کنکور و رشته قبول ینب رابطه (3

 .یدر مقطع بعد یاندانشجو یرشپذ یزاناز م گزارش (4

های مربوط به سوابق تحصیلی به شناسایی تحلیل دادهحمايت تحصیلی از دانشجو:  -بخش دوم

های مربوط کند. همچنین دادههستند، کمک می مؤثرتحصیلی دانشجو عواملی که در موفقیت و یا افت 

مختلف را مشخص  هایدر ترمهای الزم در مورد نحوه ارائه دروس های مدیریت دروس، گزارشبه سامانه

به  هاآن تدریس روش دهد که برای بهبودهایی را در اختیار کاربرد قرار میگزارش حالدرعینسازد و می

 از: اندعبارتاصلی این قسمت  هایزیر بخشکند. ک میاساتید کم
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 تحصیلی، وضعیت بهبود (1

 درس، محتوای بهبود (2

 ید.اسات یستدر هایمهارتتوسعه  (3

 از: اندعبارتاین بخش  هایمؤلفهبرخی از 

 ،(یتسن، جنس، قوم) یشناخت یتدانشجو با توجه به اطالعات جمع کارایی بینیپیش (1

 ،(یرستاندب یل)محل تحص یتوجه به اطالعات بوم دانشجو با کارایی بینیپیش (2

 یرستان،دانشجو با توجه نوع دب کارایی بینیپیش (3

 ،اشتغال یتدانشجو با توجه به وضع کارایی بینیپیش، یرستانرشته و معدل دب (4

 ،یمال یتدانشجو با توجه به وضع کارایی بینیپیش (5

 .رندرادااول  درترم یکه احتمال مشروط یانیدانشجو بینیپیش (6

 :است دو زیر بخش فرعیشامل نیز این بخش آموختگان: مديريت دانش -بخش سوم

 وضعیت اشتغال بعد از تحصیل، (1

عناصر مجزا  عنوانبهنظر پانل خبرگان  بنا برکه ادامه تحصیل دانشجویان در مقاطع بعدی  (2

 .و متمایز نشد شناسایی

صد ادامه تحصیل در مقاطع بعدی که قتحصیلی یک مقطع  آموختگاندانشهای مربوط به داده

این  گانهیازده هایمؤلفهبرخی از  شود.وارد سامانه می نامثبتورودی سامانه مدیریت  عنوانبه رادارند

به  یشتریب یلتما یانکه دانشجو یدیاسات گزارش، یداسات یابیگزارش نمره ارزش از: اندعبارتبخش 

 یتکالس، مکان کالس، ظرف بازماناستاد  یابینمره ارزش ینب رابطه ییشناسا ،دارند هاآنانتخاب درس با 

 ینرابطه ب شناسایی، یساستاد با رشته، مقطع و نوع درس تدر یابینمره ارزش ینرابطه ب شناسایی، کالس

 شناسایی، استاد مرد و زن یابینمره ارزش ینرابطه ب شناسایی، استاد با سطح نمرات کالس یابینمره ارزش

در بازار  آموختگاندانشجذب  گزارش، یاستخدام یتوضع ی،درس با مرتبه علم یابیه ارزشنمر ینرابطه ب

 کار.

در دانشگاه که  آموزشیوکار مطالعه ادبیات و سوابق پژوهشی موضوع، نیاز به یک مدل هوش کسب

این مقاله با در  شدهارائه. مدل دهدمیرا نشان  عالی در ایران باشد آموزشمتناسب با نیازها و کارکردهای 

 ازآنجاکهکند. دانشگاه کمک می آموزشیتأکید بر حمایت تحصیلی دانشجویان به افزایش کیفیت خدمات 

هایی که به افزایش ها، ارتقاء دانش علمی و توان عملی دانشجویان است، مؤلفهرسالت اصلی دانشگاه

 مختلف و متعدد هایبانکدر . قرار گیرند موردبررسیکامل  طوربهکنند باید کمک می آموزشیکیفیت 

در  توانندمیکه  دارد دوجوالگو این در  موردنیازو  شدهمطرحهای ، حجم زیادی از دادههادانشگاهاطالعاتی 

 :ازجمله ،قرار گیرند مورداستفاده آموزشی وکارکسبسامانه هوش طراحی 

و  یابق دبیرستانو، سجمعیت شناختیکلیه اطالعات شامل که  نام الکترونیکثبت سامانه (1

 .استپذیرش داوطلبان 

گوناگون تحصیل در مراحل مختلف های در طی سالکه دانشجویان  آموزشیسوابق سامانه  (2

 د.نشوانتخاب واحد، حذف و اضافه و ورود نمرات به سامانه اضافه می
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یکی الکترون صورتبهاطالعات آن در هر ترم، که های ارزشیابی اساتید دادهمرتبط با سامانه  (3

 شوند.توسط دانشجویان تکمیل و در سامانه ذخیره می

 اساتید. کارکنانیسوابق تدریس و اطالعات سامانه  (4

تحصیل دوره که موفق به اتمام  دانشجویانیاطالعات کلیه که دانشگاه آموختگان سامانه دانش (5

اغت از بعد از فر . الزم به ذکر است که در حال حاضرشودمی سازیذخیره ، در آناندشده

وجود ندارد و این اطالعات کامل  التحصیالنفارغهای اشتغال تحصیل الزامی برای تکمیل داده

 .قرار گیرند موردتوجهکه باید  باشندنمی

ها که اهمیتی بیشتری در تولید دانش آن بخش از داده ،وهشژدر این پ شدهارائهبر اساس الگوی 

های اصلی شناسایی نموده و بخش توانمیرا  دارند زشیآمودر سطح کالن مدیریت  گیریتصمیمبرای 

یکپارچه هوشمند امانه سازی یک ساستخراج کرد. طراحی و پیادهاز آن های هر بخش را لفهؤو م ازیموردن

دهد تا تصمیمات قرار می آموزشیهای مفید و به هنگام را در اختیار مدیران مبتنی بر این الگو، گزارش

 .نماینداتخاذ را ای حیاتی هراهبردی در زمان

 سامانهیک ایجاد در جهت را زیر موارد  ازجملهقدامات انجام برخی از اپیشنهادی الگوی بر اساس 

 :شودیمپیشنهاد  آموزشیوکار هوش کسب

دانشگاه که حاوی اطالعات دانشجویی، برنامه  آموزشییکپارچه  هایسامانههای موجود در داده (1

 یهاروشو با  شود وتحلیلتجزیه، بررسی و ندستهرزشیابی اساتید درسی، منابع انسانی، ا

روابط و الگوهای موجود در ، آموزشیی هاتحلیلکاوی، درخت تصمیم و داده ازجملهمختلف 

 شناسایی شود. هاآن

بینی های پیشها و مؤلفهداشبوردهای مدیریتی که حاوی گزارشنظیر ابزارهایی با طراحی  (2

دانشگاه  آموزشی هایدر دادهد، دانش نهفته نباشپیشنهادی میالگوی در  شدهمعرفی هکنند

 قرار گیرد. مورداستفادهمدیران  هایگیریتصمیمتا در  شوداستخراج 

مقطع ، شناسایی رابطه بین سابقه تحصیلی نامثبتدر بخش مدیریت  کهاینبا توجه به  (3

خاب رشته و جذب دانشجویان موفق دانشگاه، به مشاوره در انتدر دبیرستان و رشته قبولی 

تواند به انتخاب معیارهای تر میدر مقاطع پایین یانو سابقه تحصیلی دانشجو نمایدمیکمک 

و در پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلی کمک نماید، این اطالعات تکمیل 

 شود. کاربردهبه هاریزیبرنامه

بخش بهبود وضعیت تحصیلی، عوامل موفقیت و  در رابطه با حمایت تحصیلی از دانشجویان در (4

های الزم به شناسایی و راهنمایی ،دانشگاهی خودیا عدم موفقیت دانشجویان در دوران تحصیل 

 گردد.ارائه  هاآن

یک گذراندن در بخش بهبود محتوای درس، عواملی که موجب عدم موفقیت دانشجویان در  (5

محتوی و یا نحوه ارائه درس  ،ئه راهکارهای مناسباد تا با ارنوشناسایی ش ،شوندمیدرس خاص 

مورد استقبال ممکن است  هاآن. همچنین با شناسایی دروسی که ارائه مجازی شوداصالح 

 مجازی استفاده شود. آموزش هایسامانهگیرد، از امکانات دانشجویان قرار می
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 هایبا بررسی داده آموزشبرای باال بردن سطح کیفیت های تدریس در بخش توسعه مهارت (6

ر رضایت دانشجویان از تدریس اساتید، ب مؤثرارزشیابی اساتید و شناسایی عوامل مربوط به 

 .ندیآیمبه دست و الگوهای برتر  شناسایی مناسب هایشیوه

بهتر  در جذب مؤثرآموختگان به شناسایی عوامل ها در بخش مدیریت دانشبررسی داده (7

کند. با استفاده از این اطالعات برنامه و محتوای دروس می دانشجویان در بازار کار کمک

تا دانش نظری و های مختلف استفاده کرد دروس رشتهدر بازنگری  توانمی ،شدهارائه

 های عملی متناسب با نیاز صنعت و بازار کار به دانشجویان ارائه شود.مهارت
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Abstract: Higher education institutions have a huge amount of data in student 

domains, curriculum and human resources that contain useful information for 

planning and decision making. Universities can use such information to increase their 

competitive advantage through Business Intelligence systems. For these reasons, the 

present study attempts to investigate a model for the business intelligence of 

universities. To achieve the desired model, after studying and reviewing the literature, 

the effective components on the design of the model were identified and then the 

elements and components of business intelligence in the university based on the 

opinions of the educational expert panel were extracted. The proposed model includes 

five sections: registration management, student support, improvement of student's 

academic status, improving the content of the course, improving the teaching 

methodology and management of the graduates. After identifying the main elements 

of the proposed and conceptual model for the business intelligence of the university, 

by using the Structural Modeling Interpretative Method, the elements of the proposed 

conceptual model, a hierarchical model were obtained. Based on this hierarchical 

model, the graduate management has a high penetration power and is at the highest 

level, and the development of teaching skills and improvement of the content of the 

courses, have high and moderate influence and affiliation, but improvement of 

students’ education and enrollment is high and they are at the lowest level. These 

levels can be used to configure the university business intelligence system along with 

the components of each section. 

Keywords: Business intelligence, Enrollment management, Higher education, 

University education system. 
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