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Abstract
At the present, Payam-e-Noor University (PNU) has more
than 500 educational centers and units around the country.
The need for rational management of this university
requires that new management technologies be used at
different levels. The relatively large number of centers,
students and users of educational services at Payam-e-Noor
University has created a huge amount of data and
information. It seems that managing and organizing this
amount of data is not in the power of a particular person or
persons, even if they are very strong managers. In most
cases, managers and officials do not have accurate statistics
and information on the various situations of the centers
under their management. This can lead to insufficient
knowledge and sometimes incorrect decisions in university
administration. On the other hand, sometimes the amount of
information and data is so large that many people feel lost
in the seemingly unrelated mass of information. Creating a
comprehensive database containing all the data, statistics,
figures and various information related to the centers and
units can help manage and organize them. The present
study is based on the data of Golestan Comprehensive
System of Payam-e-Noor University from 2014 to 2017. In
this study, before testing any hypothesis or examining the
relationships between variables, the emphasis is on creating
a comprehensive database for Payam-e-Noor University
that can be used in the environment of geographic
information systems. Based on this database and according
to different research or administrative-executive needs,
various analyzes of this database can be performed. The
results of this study are in the form of a comprehensive
database in the environment of geographic information
systems, which as a powerful tool can provide managers
with appropriate and useful solutions. Managers can make
the right and effective decisions based on it. Therefore,
using the results of this research can lead to better
management at the level of central organization, provinces
and centers and units of the PNU.

چكیده
 اقتض ای. مرک و واد د وموزش ی دارد055 امروزه دانشگاه پیامنور ب یش از
مدیریت منطقی این دانشگاه ایجاب م یکن د ک د در س طوخ مخت ون از
 دانش جویان،  تعداد نسبتاً زیاد مراک.فناوریهای نوین مدیریتی استفاده شود
 دجم بس یار وس یعی،و استفاده کنندگان از خدمات وموزشی دانشگاه پیامنور
از دادهها و اطالعات گوناگون را پدی د وورده ک د ب د ن ر م یرس د اداره و
 اگرچد مدیرانی،سازماندهی این دجم از دادهها در توان فرد یا افرادی خاص
 وم ار و، در اغ م وارد م دیران و مس وونن. نیست،بسیار قوی هم باشند
اطالعاتی وماده و دقیق از وضعیتهای مخت مراک تح ت م دیریت خ ود
ً این مسو د میتواند بد عدم شناخت کافی و تصمیمگیریه ای بعض ا.ندارند
 گ اه دج م اطالع ات و، از س وی دیگ ر.نادرست در اداره دانشگاه بیانجامد
-دادهها بد ددی فراوان است کد بسیاری از دس ت ان درکاران ادس ا گ م
.شدگی در میان انبوهی از اطالعات بد ظاهر نامرتبط با یکدیگ ر م یکنن د
 ارق ام و اطالع ات، وم ار،ایجاد بانکی اطالعاتی جامع شامل تم امی دادهه ا
گوناگون مربوط بد مراک و واددها میتواند بد م دیریت و س ازماندهی ونه ا
 پژوهش داضر برمبنای دادههای سیستم جامع گ ستان دانشگاه.کمک نماید
 در ای ن پ ژوهش. انجام گرفت د اس ت1311  تا1313 پیامنور طی سالهای
 تأکید بر ایج اد،پیش از وزمون هر گوند فرضید یا بررسی روابط بین متغیرها
پایگاه دادهای جامع برای دانشگاه پیامنور است کد در مح یط سیس تمه ای
 براسا این پایگاه داده و با توجد بد.اط العات جغرافیایی قابل استفاده باشد
اجرایی میت وان تج ی د و تح ی له ای-نیازهای متفاوت پژوهشی یا اداری
 نتیجد ای ن پ ژوهش ب د ش کل.متنوعی از دادههای این پایگاه بدعمل وورد
بانک اطالعاتی جامعی در محیط سیستمهای اطالعات جغرافی ایی در وم ده
کد بد مثابد اب اری قدرتمند میتواند راهکارهایی مناس و مفی د در اختی ار
مدیران قرار دهد تا با تکید بر ون بتوانن د تص میمات درس ت و م و ر اتخ ا
 بکارگیری نتایج این پژوهش میتواند منجر بد مدیریت هرچد، بنابراین.کنند
. استانها و مراک و واددهای پیامنور شود،بهتر در سطح سازمان مرک ی
، دانش گاه پی ام ن ور، سیستم های اطالعات جغرافی ایی:واژههای کلیدی
.مدیریت بهیند
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مقدمه
بدطورک ی سیستمه ای اطالع ات جغرافی ایی ( )GISرا ب ا
عناوین فناوری بینرشتدای،)Longley et al., 2011( 2
4
روش شناس ی )ESRI, 2018( 3و مجموع د اب ار
( )Burrough, 1998تعری میکنند کد مبتنی بر رایاند و
متشکل از نرماف ار ،سختاف ار ،دادهها ،دستورالعملها ،نیروی
انسانی و شبکد (اینترنت) است کد ب د من ور ورود ،خی ره-
سازی ،مدیریت ،بازیابی ،تج ید و تح یل ،مدلسازی و نمایش
دادههای جغرافیایی برای مقاصد گوناگون مورد اس تفاده ق رار
م یگی رد ;(Davis, 2001; DeMers, 2011
) .Delaney, 1999ترکی و ارتباط متقابل این عناصر در
 GISموج بد وجود ومدن نوعی توانمندی شده کد ون را از
سایر سیستم های اطالعاتی غیر مکانی متمای م یکن د .ای ن
سیستم ها تنها درانحص ار دانش مندان ع وم جغرافی ایی ق رار
ندارند ،ب کد برنامد ری ان شهری و سازمانهای بت اسناد نی
برای بت اطالعات دقیق درباره پراکندگی منابع در شهرهای
کوچک و ب رگ بدان نیاز دارند .مهندسان عمران سیستمهای
اطالعات جغرافیایی را برای طرادی مسیر راهها و کاناله ا و
بروورد قیمت ساخت ونها از جم د برش تپده ا و پ ر نم ودن
درهها بدکار میگیر ند .ادارات پ یس درباره پراکن دگی مک انی
انواع جرائم ،سازمان های درمانی درباره پراکندگی بیماریها و
تح یل گران تجاری درباره پراکندگی فروشگاهه ا و بازاره ای
بالقوه در سطح شهر بد اطالعات دقیقی نیاز دارند کد ج ب ا
استفاده از سیستم ه ای اطالع ات جغرافی ایی ق ادر ب د ارائ د
نقشدها و تح یل های دقیق ،سریع و کم ه یند میسر نخواهند
بود .همچنین نزم است کد هم د س اختمانه ا و تأسیس ات
عمومی مث ل وب ،گ از ،ب رخ ،خط وط ت ف ن و سیس تمه ای
فاضالب بت شده ،بد صورت نقشد درویند (بارو )3 :1334 ،و
اطالعات مخت ونها در بستد ای منسجم و یکپارچد جم ع-
ووری و خیره شود .امروزه سیستم های اطالع ات جغرافی ایی
در کنار کاربردهای وسیع و متن وع خ ود از جم د کش اورزی
(  ،)Pierce and Clay, 2007مح یط زیس ت (ولی اده
کامران ،) 1310 ،تخصیص منابع ،نمایش و فهم الگوی توزیع
مکانی و زمانی پدیده ها ،تج ید و تح یل رابطد بین متغیرها و
1

1. Geographical Information Systems
2. Interdiscplinary technology
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پدیدهها ،طبق د بن دی و تفکی ک مک انه ا و برنام دری ی و
مدیریت منابع طبیعی و اقتصادی-اجتم اعی (ع یمحم دی،
 ) 17 :1312و بسیاری موارد دیگر ،بد عنوان یکی از اب ارهای
مهم مدیریتی در بسیاری از سازمانها و مؤسسات کش ورهای
مخت دنیا مورد استفاده قرار میگیرند .در مدیریت سازمانها
با استفاده از این سیستمها ضمن نمایش مکان-مبنای جنبد-
های گوناگون وض عیت موج ود ی ک س ازمان ،امک ان رص د
تحونت ،تغییرات و روندها و ترسیم برنام ده ای وت ی ون را
ف راهم وورده و تص میمگی ران م یتوانن د م دیریت پوی ا و
انعطاف پذیری را متناس با مقتضیات زمانی و مک انی اعم ال
نمایند.
دانشگاه پیامنور بد عنوان یکی از ابر دانشگاههای جهان
با بیش از  055مرک و وادد وموزشی در سراسر ایران گسترده
شده است .اقتضای مدیریت منطقی این دانشگاه ایجاب می-
کند کد در سطوخ مخت اعم از سازمان مرک ی و ستادهای
استانی و مراک و واددهای وموزشی ون از فناوریهای نوین
مدیریتی استفاده شود .پراکندگی جغرافیایی مراک وموزشی و
تعداد نسبتاً زیاد دانشجویان و استفاده کنندگان از خدمات
وموزشی دانشگاه پیامنور دجم بسیار وسیعی از دادهها و
اطالعات گوناگون را پدید وورده است کد بد ن ر میرسد اداره
و سازماندهی این دجم از اطالعات و دادهها در توان فرد یا
افرادی خاص اگرچد مدیرانی بسیار قوی هم باشند ،نیست .در
اغ موارد مدیران و مسوونن ،ومار و اطالعاتی وماده و دقیق
از وضعیتهای مخت مراک تحت مدیریت خود ندارند ،کد
این مسالد میتواند بد عدم شناخت کافی و تصمیمگیریهای
بعضاً نادرست در اداره دانشگاه بیانجامد .از سوی دیگر ،گاه
دجم اطالعات ،ارقام و دادهها بد ددی فراوان است کد
بسیاری از افراد دست اندرکار ادسا گمشدگی در میان
انبوهی از اطالعات و دادههای بد ظاهر نامرتبط با یکدیگر
میکنند.
امروزه بدین سب از  GISدر دوزههای مدیریت مراک
پهندگستر در مقیا وسیع استفاده میشود کد م ایا و قاب یت-
های ون در مقایسد با شیوههای قب ی بسیار بیشتر است و باعث
صرفدجویی در ه یند و وقت و نیروی انسانی میشود.
ضرورتها و دنیل استفاده از سیستمهایاطالعاتجغرافیایی در
مدیریت کالن و میانی دانشگاه پیامنور میتواند بسیار زیاد
باشد .پارهای از این ضرورتها را میتوان بد شرخ یل برشمرد:

نشرید ع می – پژوهشی برنامدری ی توسعد کالبدی ،سال پنجم ،شماره ( 1سری جدید) ،پیاپی  ،17بهار 1311

 گستردگی جغرافیایی زیاد :دانشگاه پیامنور با بیش از 055مرک وموزشی در اقصی نقاط ایران دارای پوششی سراسری
بوده و همین گستردگی در سطح م ی ویژگیهایی را برای ون
رقم زده کد بسیار متفاوت از سایر دانشگاههای سنتی کشور
است .در موارد اینچنینی ،مدیران هر چند هم توانمند باشند اما
اِشراف ونها بد تمام دادهها و اطالعات مراک و واددها در
سراسر کشور بدون استفاده از فناوری جدیدی چون سیستمهای
اطالعات جغرافیایی محل شک خواهد بود .بنابراین ،راهاندازی
سیستمی کد بتواند ونها را در مدیریت دادهها و انسجامبخشی
بد اطالعات موجود و اتخا تصمیمات منطقی و مبتنی بر
واقعیت کمک کند ،ضروری است.
 تعداد زیاد استادان ،دانشجویان و کارکنان در مقایسد با هردانشگاه دیگر کد موجد دادهها و اطالعات وسیع پرسن ی است
و برای اداره و سازماندهی منسجم ونها قطعاً سیستم
اطالعاتی مدرنی میتواند منشأ کمکهای فراوانی باشد.
 جوابگو نبودن سیستم های سنتی در مقاب د با این دجمزیاد دادهها
 متفرخ و چندپاره بودن اطالعات و دادههای موجود وضرورت سازماندهی ونها
 تبدیل دادهها از شکل ونالوگ و سنتی بد فرمت رقومی وصرفدجویی در فضای نگهداری ونها در مقایسد با فضاهای
فی یکی قب ی،
 سهولت کپیبرداری و انتقال سریع و تکثیر هم مان دادههابا توجد بد تعداد زیاد دانشجویان ،اساتید و کارکنان دانشگاه و
دجم زیاد دادههایی کد بین ونها تبادل و توزیع میشود،
 انجام محاسبات سریع ،هم مان و پیچیدهی پارامترهایمخت و استفاده از این دادهها در تصمیمات و برنامدری یهای
ویندهنگراند و
 امکان گرفتن خروجیهای متنوع شامل نقشد ،نمودار،جدول و عکس.
ایجاد یک بانک اطالعاتی ج امع ش امل تم امی دادهه ا،
ومار ،ارقام و اطالعات گوناگون مربوط بد مراک و واددها (اع م
از تعداد اتاخها و کال ه ا و دانش جویان ودت ی تع داد می و
صندلی و ک ید امکانات خدماتی و زیربنایی و وموزشی و اداری و
مالی و )...میتواند بد مدیریت و سازماندهی اطالعات هر مرک
وموزشی کد نهایتاً بد عنوان اب اری کارومد مورد استفاده مدیران
و مسولین مراک پیامنور خواهد بود ،کمک نماید .نتیجد این کار
بد عنوان سیستمی مو ر مورد استفاده مدیران بعدی دانشگاه نی
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قرار میگیرد و نهایتاً میتواند بد عنوان گامی اساسی در جه ت
اتکا بد سیستم در مقابل اتکاء بد افراد ت ق ی ش ود .ب د هم ین
من ور ،نتیجد این پژوهش بد شکل یک بانک اطالعاتی ج امع
درومده است کد بد مثابد اب اری قدرتمن د در خ دمت م دیران
دانشگاه پیام نور قرار گرفتد و میتوان د راهکاره ایی مناس و
مفید در اختیار ونان قرار دهد تا با تکید بر ون بتوانند تص میمات
درست و مو ر اتخا کنند .بطور خالصد ،بکارگیری نت ایج ای ن
پژوهش میتواند منجر بد مدیریت هرچد بهتر در سطح سازمان
مرک ی ،استانها و مراک و واددهای پیام نور گردد.
اگرچد از  GISدر دوزهه ای بس یار متن وعی اس تفاده ش ده و
می شود ،اما تاکنون با این عنوان و ماهیت ،در سطح دانش گاه-
های دارای شع متعدد همچون پیامنور ،دانشگاه وزاد اس المی
و دانشگاه ع میکاربردی مطالع دای انج ام نش ده اس ت .ای ن
پژوهش در نوع خود میتواند در زمره اولین کارهایی باش د ک د
تاکنون در مورد مراک وموزشی پهندگستر ن یر دانشگاه پیامن ور
انجام گرفتد است .بنابراین ،هدف اص ی پژوهش داض ر ایج اد
یک سیستم اطالعات جغرافیایی برای دانشگاه پی امن ور ش امل
اطالعات وموزشی ،پژوهشی ،اداری ،مالی ،زیربنایی ،تأسیسات و
مانند ون است .این سیستم میتواند با ارائد خروجیه ای م ورد
نیاز (نقشدها ،جداول ،نمودارها و گ ارشه ای موض وعی) ب د
مدیران پیامنور برای اتخا تصمیمات مناس و ب د موق ع و ب ا
توجد بد پراکندگی جغرافیایی مراک کمک شایانی بنماید و برای
سؤانت بسیار متعدد و متنوعی کد میتواند مطرخ گردند ،پاسخ
مناس پیدا کند .پاسخهایی کد با روش های س نتی و خ ار از
محیط  GISیا امکان پذیر نیست و یا بسیار مشکل و زمانب ر
خواهد بود .پارهای از ای ن س ؤانت م یتوانن د ب د ش رخ زی ر
فهرست گردند:
 توزیع فضایی نماگرهای وموزشی ،پژوهشی ،اداری-مالی،خدمات و امکانات و سایر موارد دانشگاه پیامنور چگوند است؟
 با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی چد نقش ده ا وگ ارشهای تخصصی و موضوعی از نماگرهای دانش گاه م ی-
توان تولید نمود؟
 وضعیت توزیع نماگرهای دانش گاه ب د تفکی ک س طوخمخت مراک /واددها و استانها ،بخشهای ع می ،گ روهه ا و
رشتدها چگوند است؟
 پراکندگی جغرافیایی مراک و واددهای دانشگاه پیامنور واساتید و کارکنان ونها چگوند است؟
 -سهم مراک  ،استانها و بخشهای ع م ی از دانش جویان
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دوره کارشناسی یا کارشناسیارشد در سال  Xچگوند است؟
 کدام مراک و واددها در سالی مشخص کمتر از ( 255ی اهر رقم دیگر) دانشجوی دوره کارشناس ی ی ا کارشناس یارش د
داشتداند؟
 پراکنش مراک و واد دهای فاق د عض و ع م ی چگون داست؟
 وض عیت زم ین و س اختمانه ای تح ت تم ک ی ااستیجاری ،تعداد رایاند و تجهی ات ،سال تأسیس و سایر م وارد
در مراک و واددها بد چد صورت است؟
دادهها و روش کار
این پژوهش از ن ر ماهیت ج و تحقیق ات ک اربردی ،و از ن ر
روششناسی در زمره تحقیقات توصیفی-تح ی ی اس ت .داده-
های مورداستفاده داده هایی انوید هستند کد در سطوخ مخت
دانشگاه و عمدتاً بر پاید فعالیته ای بخ ش اجرای ی دانش گاه
(مراک و واددها) تولید و جمع ووری ش ده اس ت .از ن ر روش
جمعووری دادهها و اطالعات مورد نیاز ،ج و تحقیق ات اس نادی
محسوب می شود .تعیین نوع خروجی های مورد انت ار (نقشد ه ا
و گ ارش های موضوعی) با بهره گیری از رویک رد خب ره مح ور
(اعضای گروه تحقیق و مشورت با اساتید ص اد ن ر) انج ام
پذیرفتد است .بدطور خالصد مرادل زیر ب رای انج ام تحقی ق
داضر طی شده است:
 اخذ و انتقال تمام ویتمهای راجع بد مراک و رشتده ا وتعداد دانشجویان بت شده در سیستم جامع گ ستان دانش گاه
برای سالهای  1313تا 1311بد محیط مایکروسافت اکسل.
 وارد کردن مختصات جغرافیایی تمام مراک و واد دهایدانشگاه پیام نور برای ترسیم موقعیت ونها یعنی ،یافتن و بت
مختصات جغرافیایی تمام شهرهایی کد در ونجا دانشگاه پیامنور
مرک یا واددی فعال دارد .این کار با استفاده از سیستم تص ویر
لمب رت و دادهه ای قاب ل دس تر  Google mapsو
 Google earthانجام گرفت.
 وارد کردن کد اختصاصی دانش گاه ب رای تم ام مراک وواددها بد من ور سهولت اتصال جداول دورهه ای مخت ب د
همدیگر.
 ایجاد فایل نقطدای مراک و واددهای دانشگاه پیام نور وتبدیل ون بد .Feature Class
 ایجاد پایگاه داده ژئودیتابیس براسا ال ) تمام رشتده اب) تمام بخشها و پ) تمام استانها

 ایجاد پایگاه داده برای اعضای هیأت ع می ب د تفکی کرشتد/مرک و وضعیت استخدامی ونها
 ایجاد پایگاه داده برای ساختمانها ،زمینها و سولده ایتحت مالکیت یا استیجاری تمام مراک بر اسا گ ارشه ای
قب ی دانشگاه
 تشکیل ج سات کاری ) (Focus Groupsمتشکل ازمدیران ،کارکنان و اساتید مخت ب رای تعی ین خروج ی ه ای
مورد نیاز
 اس تفاده از تکنی که ای گون اگون  GISب رای وروداطالعات و ترکی نقشدها و جداول مربوط بد هر مرک
 تج یدوتح یل ،نگهداری و خیرهسازی ،بد روز رس انی وبد تصویر کشیدن دادههای مراک و واددها
اکنون با وجود پایگاه دادههای مذکور ،امکان تهی د ص دها
نقش د ک د مع رف وض عیته ای مخت مراک و واد دهای
دانشگاهپیامنور باشد ،فراهم شده است .عالوه بر تهید نقشد ب د
رادتی میتوان تمام وضعیته ای ممک ن را در قال ج دول،
نمودار و گ ارش هم نشان داد .در این مطالعد ،من ابع دادهه ای
مورداستفاده عبارتند از :ومار دانشجویان ب ر اس ا رکورده ای
سیستم گ ستان و شماره دانشجویی تولید ش ده در ب ازه زم انی
 1315تا  ،1311ومار دریافت شده از ک ارگ ینی دانش گاه ،وم ار
دریافت شده از دفتر امور استانهای دانشگاه ،نقشدهای سازمان
نقشدبرداری و تص اویر م اهوارهای از من ابع معتب ر اینترنت ی از
جم د  Google Etarhو .Google Maps
شرح و تفسیر نتایج
بد من ور ایجاد پایگاه دادهای برای دانشگاه پیامنور بالغ بر 305
ه ار ویتم مربوط بد ویژگ یه ای وموزش ی ،اداری ،امکان ات و
سایر دادهها ب رای ای ن پایگ اه در ن ر گرفت د و وارد سیس تم
اطالعات جغرافیایی شده است .ای ن بان ک اطالع اتی همانن د
منبع ومادهای از دادههاست کد بد کمک تکنولوژی  GISم ی-
توان صدها و ب کد ه اران خروجی مناس برای اهداف اداری و
وموزشی و پژوهشی و برنامدری ی و تصمیمگیری دانشگاه از ون
بد دست وورد .با توجد بد اینک د ممک ن اس ت ص دها س ؤال
گوناگون بتواند بد کمک این پایگ اه داده پاس خ داده ش ود ،ل ذا
فهرست کردن سؤانتی کد این سیس تم ق ادر ب د پاس خگویی
ونهاست بسیار متنوع و طوننی خواهد ب ود .بن ابراین ،در اینج ا
تنها بد کر دو نموند از سؤانتی کد میتواند در کمترین زم ان
ممکن و ب ا دقت هرچد بیش تر پاس خ گیرن د ،اکتف ا م یش ود
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(شکلهای  1و  -1 .)2پراکندگی اعض ای ع م ی دانش گاه ب ر
اسا مرک /وادد چگوند اس ت؟ و  -2پراکن دگی دانش جویان
پذیرش شده دوره کارشناسیارشد تمامی بخشها درسال 1310
چد وضعیتی دارد؟
همانطور کد در ش کل  1مش اهده م یش ود ،جم ع ک ل
اعضای ع می دانشگاه پیامنور در سال  3373 ،1313نف ر ب وده
است کد پراکندگی فضایی ونها در سطح کشور و ب د تفکی ک
مراک و واددها بد صورتی است کد از شمال بد جنوب کش ور و

شکل  .0پراکندگی اعضای ع می دانشگاه پیامنور بر اسا

شکل  ،2پراکندگی تمامی دانشجویان بت نام شده دوره-
های کارشناسی ارشد در  104مرک مجری را در سال
1310نشان میدهد .بد لحاظ پراکندگی فضایی ،تمرک و تراکم
این وضعیت در بخشهای میانی تا شمالی کشور چشمگیرتر از
سایر نقاط است .در این سال ،می ان پذیرش در  154مرک
کمتر از  05دانشجو ،در ن د م رک از  01تا  155دانشجو ،در 20

021

از غرب بد شرخ از تعداد ونها کاستد میشود .طبق ش کل01 ،
مرک و وادد دانشگاه فاقد دتی یک نفر عضو ع می 313 ،مرک
و وادد دارای کمتر از  15عضو 1 ،مرک دارای  31تا  05عضو و
تنها دو مرک بین  01تا  10عضو ع می داش تدان د .در مراد ل
بعدی تح یل ،میتوان وض عیت پراکن دگی اعض ای ع م ی در
مراک و واددهای سراسر کشور را با شرایط اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی مناطق و شهرهای مخت ایران مرتبط ساخت و بد
نتایج منطقیتری رسید.

مرک و وادد ( 1313مأخذ :امور استانهای دانشگاه پیامنور)1313 ،

مرک از  151تا  255دانشجو ،در  13مرک از  251تا 055
دانشجو و در سد مرک هم این تعداد از  055نفر بیشتر بوده
است .مراک ی کد دانشجویان بیشتری دارند ،عمدتاً در مراک
استانی مستقرند .بد عبارت دیگر ،تمرک در سطح کشوری بد
سم ت پ ایتخت و در سط ح است انی متمای ل ب د مراک
استانهاست.
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شکل  .2پراکندگی دانشجویان پذیرش شده دوره کارشناسیارشد تمامی بخشها ( 1310مأخذ :سیستم جامع گ ستان دانشگاه پیامنور)1310 ،

بد همین ترتی  ،میتوان برای نشان دادن صدها وضعیت
و نماگر دیگر از دانشگاه پیام نور ،چد در سطح کشوری و چد در
سطوخ منطقدای یا استانی بد رادتی از سیستماطالعات-
جغرافیایی ایجاد شده برای این دانشگاه استفاده کرده و داده-
های پنهان را در قال نقشدها ،نمودارها و جداول تبدیل بد
اطالعات چشمنواز و قابل تح یل کرد.
بحث و نتیجه گیری
عوارض و پدیدههایی کد بر روی نقشد نمایش داده میشوند بد
لحاظ فضایی با همدیگر ارتباط دارند .شناخت و تح یل روابط
فضایی میتواند در موارد متعددی بد برنامدری ان و تصمیم-
گیران دانشگاه کمک کند و  GISیکی از اب ارهای توانمند
برای شناخت چنان روابطی است .عامل انسانی عامل اص ی
برای تشخیص این روابط است اما  GISاین کار را سهولت و
سرعت بخشیده و زوایای پنهان بیشتری از روابط را وشکار می-
سازد .پس برای تفسیر بهتر روابط فضایی ،عامل انسانی و
کامپیوتر هر دو موردنیاز هستند .مهمترین جنبدهای روابط
فضایی را میتوان تحت عناوین فاص د ،پراکندگی ،تراکم،
الگوها و روندها بررسی کرد ( .)Davis, 2001, 41در اینجا
با استفاده از پایگاه داده تهید شده برای دانشگاه پیامنور و با

استفاده از نرماف ار  ، ArcGISچند نموند خروجی مرتبط با
هر کدام از این جنبدها بررسی شده است.
فاصله

5

فاص د از پدیده یا عارضدای جغرافیایی امری ساده ،اما مهم
است کد بد وسانی قابل اندازهگیری است .در محیط  GISبد
رادتی میتوان فاص د بین دو مرک را اندازه گرفت .همچنین با
استفاده از این قاب یت میتوان فاص د مجموعدای از مراک را در
شعاعی مشخص نسبت بد نقطدای مرک ی یا نسبت بد
همدیگر ،هم بد صورت فاص د مستقیم و هم بر اسا فاص د
جادهای اندازه گیری کرد .استفاده از این قاب یت  GISمیتواند
تصمیمگیران دانشگاه را در اجرای برنامدهای تجمیع یا ادغام
مراک و واددها ،با توجد بد کاهش تعداد دانشجو و ضرورت
تجمیع برخی از ونها ،بر اسا عامل فاص د کمک کند .عامل
فاص د یکی از عوامل تأ یرگذار بر پراکندگی است.
پراکندگی

6

پراکندگ ی بد شیوه پخش مراک و واددهای دانشگاه در سطح
5. Distance
6. Distribution
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هر منطقد اشاره دارد .در بحث پراکندگی مراک دو نکتد مورد
توجد قرار می گیرد :اول وضعیت پراکندگی خود مراک نسبت
بد یکدیگر و دوم ارتباط فضایی ونها با سایر پدیده و عوارض
طبیعی و انسان ساخت موجود در منطقد .پراکندگی میتواند بد
سد شکل من م ،تصادفی و خوشدای باشد ( Haggett et
 .) al. 1877: 99مطالعد پراکندگی مراک میتواند در نحوه
خدمات رسانی بد ونها مؤ ر باشد .در محیط  GISعالوه بر
تشخیص سریع شکل پراکندگی مراک  ،میتوان ارتباط فضایی

025

ونها را با سایر عوارض از جم د سایر شهرها و مراک خدماتی
اطراف پیدا کرد .شکل ، 3پراکندگی مراک و واددهای
دانشگاه پیام نور در ارتباط با مراک استانی را نشان میدهد.
تجمع مراک و واددهای دانشگاه در اطراف شهرهای تهران،
کر  ،ق وین ،ساری و رشت و پراکندگی ونها در اطراف سایر
مراک استانی از بارزترین خصیصدهای پراکندگی دانشگاه
پیام نور است .شناسایی پراکندگیها مقدمدای برای محاسبد
تراکم است.

شکل  .1پراکندگی مراک و واددهای دانشگاه پیامنور در اطراف شهرهای مراک استان
تراکم

7

محاسبد تعداد عوارض موجود در یک وادد سطح را تراکم
گویند و نشاندهنده این واقعیت است کد عوارض چدقدر بد
یکدیگر ن دیک هستند .برای محاسبد تراکم مراک و واددهای
فعال در هر استان ،تعداد ونها بر مسادت همان استان تقسیم
شده است .محاسبد اینگوند تراکم در محیط  GISبا داشتن
نی د نقط دای م راک و نید پهندای استانها بد رادتی

7. Density

امکانپذیر است .مطابق شکل  ،4تراکم مراک و واددهای
دانشگاه پیامنور بد تفکیک استان عموماً از شمال بد جنوب و از
غرب بد شرخ کشور کمتر میشود .محاسبد و بررسی دقیق
تراکمها میتواند در تشخیص الگوهای فضایی موجود در منطقد
مؤ ر باشد.
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شکل  .1تراکم تعداد مراک و واددهای دانشگاه پیامنور در سطح استانها
الگوها

8

بد وقوع من م و ابت پدیدهها ،الگو گفتد میشود کد در ون دو
عام ل توزیع و تراکم نقش بدس ایی دارند .بدطور مثال،
ن دیکی مراک ی کد دانشجوی بیشتری دارند ،بد مراک استان

نشاندهنده الگوی فضایی تبعیت استقرار و مکانیابی مراک از
جمعیت منطقد است (شکل  .)0الگوهای فضایی میتوانند
روندهای مخت فی را بد وجود بیاورند.

شکل  .5الگوی فضایی تبعیت مکانیابی مراک دانشگاه از جمعیت

8. Patterns
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روندها

9

روندها داصل مقایسد دادهها در طول زمان (روندهای زمانی) یا
در عرصد فضا (روندهای مکانی) هستند .تغییرات ،دتی بد
صورت ج ئی میتوانند روندها را بد اشکال مخت دروورند.
روندهای جغرافیایی هم بد شکل فضایی و هم غیرفضایی بد
نمایش در میویند و میتوانند بد روشی خاص جابجا شده یا
تغییر کنند .روندها نشان دهنده فرویندهای فعال و من م هستند
کد بر روی چشماندازها تأ یر گذاشتد و با تغییرات تصادفی و

027

غیرقابل پیشبینی تفاوت دارند .شکل ، 1روند اف ایش مراک و
واددهای دانشگاه پیامنور در یک بازه زمانی سی سالد از 1317
تا  1317را نشان میدهد .طبق شکل ،این تعداد در سال 1317
معادل  31بوده کد در سال  1374بد  ،117در سال  1334بد
 253و در سال  1317بد  054مرک و وادد اف ایش یافتد است.
چنین رشد کمی ناهمگونی طی سی سال ،میتواند دلیل
بسیاری از مسائل و مشکالت کنونی دانشگاه باشد.

شکل  .6روند گسترش مکانی دانشگاه پیامنور در یک دوره زمانی سی سالد از  1317تا 1317

روندها در واقع الگوهای تغییرات جغرافیایی هستند کد تا
ددودی قابل پیشبینی هستند .روندهای جغرافیایی میتوانند
روندهایی صرفاً فضایی (مثل تغییر اندازه و موقعیت مراک در
طول زمان و مکان) ،غیرفضایی (مثل تغییر در اندازه کل
جمعیت دانشجویی ،اساتید ،کارکنان ،تجهی ات و سایر و
کاهش یا اف ایش ونها) و یا ترکیبی از هر دو باشد .از ونجا کد
برای شناخت و تح یل فواصل ،پراکندگیها ،تراکمها ،الگوها و
روندهای داکم بر مراک متعدد و متفرخ دانشگاه پیامنور بد
دادههای متنوع و فراوانی نیاز هست ،استفاده از  GISبهترین
اب ار برای شناسایی ونها در عرصدهای مخت مکانی و
زمانی است کد در نهایت میتواند بد اتخا تصمیمات بهتر در
تدوین برنامدها و طرخهای دانشگاهی منجر شود.
9. Trends

کاربردهای عمومی  GISدر مدیریت دانشگاه پیام-
نور
در مجموع برای ایجاد پایگاه داده رشتدها/مراک دانشگاه پیام-
نور کد بد من ور ایجاد زمیندای رقومی جهت تج ید و تح یل
دادههای مربوط بد وضعیتهای مخت این دانشگاه طرادی
شده است ،صدها رکورد و صدها فی د تهید و سپس اطالعات
نزم با دقت وارد شده است .این پایگاه داده کاربردهای فراوانی
داشتد و امکان هرگوند تج ید و تح یلهای فضایی-مکانی و
تح یلهای توصیفی و وماری را میسر میکند .بدطور خالصد
میتوان کاربردهای این پایگاه داده را بد پنج گروه ک ی تقسیم
کرد :ال ) نمایش ،ب) پرسش و پاسخ ،پ) تح یلهای مکانی،
ت) تح یلهای توصیفی و ث) تصمیمگیری (شرکت تحقیقات
و توسعد انسان و محیط)1333 ،
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ت) تحلیلهای توصیفی

از اولین کاربردهای  GISدانشگاه پیامنور بعد از وارد کردن
دادهها ،نمایش موضوعات بر اسا اطالعات موجود ونها در
جدول ویژگیها (دادههای توصیفی) است .با نمایش هم مان
مراک و واددها بد همراه سایر عوارض مخت بد شکل نقشد،
مدیران میتوانند روابط فضایی میان ونها را کد اولین گام بد
سمت تح یلهای فضایی است ،مشاهده کنند .ونها میتوانند
الگوها ،ظواهر ،چشماندازها و سایر اطالعات معنادار را دنبال
کرده و تفاوتهایی ن یر اندازه ،موقعیت نسبی ،پراکندگی و
سایر ویژگیهای مراک و واددها را تشخیص دهند .بد عبارتی،
این کار از طریق ترسیم نقشدهای گوناگون انجام میگیرد.
نقشد بد عنوان وادد پاید دادههای مکانی ،دجم ع یمی از
دادههای جغرافیایی مراک و واددها را در خود جای داده است
کد بد طور روزاند میتواند مورد استفاده مدیران و کارشناسان
مخت قرار گیرد.
ب) پرسش و پاسخگیری

00

دومین رده از کاربردهای سیستم اطالعات جغرافیایی دانشگاه
است.
پیامنور ،امکان پاسخگویی بد پرسشهای مخت
پرسشها میتوانند مربوط بد دادههای یک یا چند نید مکانی
باشند کد توسط عم گرهای منطقی (…)And, Or, Not,
با هم ترکی میشوند .استفاده از قاب یتهای پرسش و پاسخ در
 GISزمیند مناس برای ونچد کد تح یلهای مکانی و
تح یلهای توصیفی نامیده میشود را فراهم کرده است.
پ) تحلیلهای مکانی

02

قاب یتهای این رده از کاربردها ،بخش اص ی سیستم GIS
دانشگاه را تشکیل میدهند .در واقع ،قاب یت تج ید و تح یل
مکانی بد عنوان م یت ب رگ و وجد تمای این سیستم با سایر
سیستمهای اطالعاتی غیرمکانی است .این تح یلها ،از
تح یلهای ساده مانند اندازهگیری فاص د دو مرک از یکدیگر تا
تح یلهای پیچیده و چند معیاره را شامل میشوند .این تح یل-
ها بد صورت مج ا بر روی یک مجموعدای از دادهها و
همینطور بد صورت ترکیبی قابل ارائد هستند.

10. Visualization
11. Query
12. Spatial Analysis
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این تح یلها بر روی دادههای توصیفی مرتبط با دادههای
مکانی انجام میگیرد و از ونجا کد تنها با دادههای توصیفی سر
و کار دارند ،امکاناتی مشابد با سایر سیستمهای اطالعاتی ،مانند
 SQLدر اختیار کاربران قرار میدهند .برخی از مهمترین این
قاب یتها عبارتند از:
محاسبات وماری :توابع توزیع وماری  GISدانشگاه اب ار
مهمی جهت تصمیمگیری مدیران در اختیار ونان قرار میدهد.
ترسیم شکل و نمودار :نمودارها اب ار مناسبی جهت
تصمیمگیری برنامدری ان و مدیران هستند ،زیرا وضع دادههای
موجود را بد شکل خالصد در اختیار ونان قرار میدهند .سیستم
اطالعات جغرافیایی دانشگاه امکان ترسیم شکل ،نمودار و
گراف را با قاب یتهای گوناگون در اختیار مدیران و کارشناسان
قرار میدهد و ونها را در تصمیمگیری سریعتر و دقیقتر یاری
میرساند.
گ ارشگیری :پس از پردازش دادهها ،امکان ارائد ونها بد
صورت گ ارشهای خالصد وجود دارد .سیستمهای اطالعات
جغرافیایی خروجیهای مخت فی را در قال گ ارشهای متنوع
ارائد میدهند.
ث) تصمیمگیری
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کاربردهای مخت فی کد تا اینجا کر شد ،بیشتر مربوط بد
کاربردهای اولید و اصولی سیستم  GISاست کد در ترکی با
هم میتوانند مبنای تح یلهای پیچیدهتری قرار گیرند ،اما
کاربردهای تکمی ی و پیشرفتدتر پس از وشنایی هرچد بیشتر
برنامدری ان و کاربران بخشهای گوناگون قابل بررسی است .از
میان کاربردهای  ،GISتصمیمگیری از همد پیچیدهتر بوده و
نیازمند بررسیها ،تج ید و تح یلها و گاه برنامدنویسیهای
بسیار دقیق و پیشرفتد است .اگرچد در سایر کاربردها ،بیشتر
مرادل توسط سیستم انجام میگیرد اما همچنان وظیفد نهایی
تصمیمگیری بر عهده عامل انسانی است .مس ماً عوامل انسانی
نی با داشتن یک سیستم اطالعات جغرافیایی مناس میتوانند
تصمیمات بهیندتر و ع میتری اتخا کنند کد اکنون با
دسترسی بد نتایج عم ی این پژوهش چنین امکانی برای
مدیران و تصمیمگیران دانشگاه پیامنور فراهم شده است .البتد
نزم است این سیستم بعد از هر نیمسال تحصی ی بدروز شود،
کد با توجد بد قاب یتهای سیستم ایجاد شده بد وسانی قابل
13. Attribute Analysis
14. Decision Making
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