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ی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز با استفاده از ها تدوین استراتژی
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 3/9/95تاریخ پذیرش: - 8/6/95تاریخ دریافت:

 چکیده:
ی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریزز در  ها در این پژوهش با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم، استراتزی

منزاب   » ، «رونزد دانشزجو  » یهزا  تحقیز  متییزر  شبیه سازی شده است. بر اساس ادبیات  8483تا  8395دوره زمانی 

بعنوان متییرهای کلیدی «  عملکرد مالی»و « تحقیقات و انتشارات»، «مناب  انسانی» ، «کیفیت اموزشی» ، «فیزیکی

شده اند. سپس با کمز  گزرفتن    ی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز  در نظر گرفته ها موثر در تدوین استراتژی

ی افراد خبره، روابط علیّ در قالب توابز  ریایزی تعریز     ها تبر در حوزه ادبیات مساله و دیدگاههای معاز نظریه

، هزا  هزد  کزاهش هزینزه    3شده است. سناریوهای تزدوین شزده بزر اسزاس      سازی شده و در نهایت اقدام به شبیه 

ایزن تحقیز  نشزان داد بزا      افزایش درآمدها و رشد کیفیت آموزشی تدوین و مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتزای  

درصزد کزاهش    8اجرای سناریو افزایش تعدیل نیرو در دانشگاه آزاد تبریز، میزان نرخ هزینه دانشگاه آزاد تبریز 

درصزد   44میزان بودجه پژوهشی بزه میززان    پیدا خواهد کرد. سناریو دوم تحقی  نیز نشان داد که در صورتی که

درصد رشد خواهد داشت. شبیه سازی سزناریو سزوم نیزز نشزان داد      89ی تیییر داده شود درامدهای غیر شهریه ا

شزود تزا نزرخ     مزی  ی جدید در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز موجبها درصد سرمایه گذاری 88افزایش  که

درصد افزایش یابد. با توجزه بزه نتزای  بزه دسزت آمزده از سزناریوهای         87جذب دانشجو در بلند مدت به میزان 

گردد تا دانشگاه آزاد اسالمی تبریز دو استراتژی افززایش بودجزه پژوهشزی و اسزتراتژی     ، پیشنهاد میمطرح شده

 ی جدید را در پیش بگیرد.ها سرمایه گذاری
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 مقدمه

دهد کزه تعزداد کزل دانشزجویان در ایزران از یز         می ی ایران نشانها بررسی ویعیت دانشگاه

هزار نفر در سزال تحصزیلی    345میلیون و  4به  54-58هزار نفر در سال تحصیلی  868میلیون و 

رسیده اسزت. بزر اسزاس همزین آمزار و در همزین بزازه زمزانی تعزداد مراکزز تحصزیلی             98-96

بزه   883، علمزی کزاربردی از   866بزه   874، پیام نزور از  843به  88زیرمجموعه وزارت علوم از 

رسیده اسزت. بزر اسزاس آمزار سزهم دانزش       867به  834ای از  های فنی و حرفه ، آموزشگاه984

درصزد و از   86۶7آموختگان تحصیالت تکمیلی در ابتدای این دوره از کل دانزش آموختگزان   

 88 و 88۶88این ارقام به ترتیب بزه   98-98صدم درصد بوده که در سال  3کل جمعیت کشور 

هززار نفزر در سزال     8صدم افزایش یافته است. عالوه بر این تعداد دانش آموختگان دکتزری از  

افزایش پیدا کرده است.  در بخزش دیگزری از ایزن     98-98نفر در سال  548هزار  6به  54-79

آمار و در تحلیل ویعیت هیات علمی شزاغل در کشزور حزاکی اسزت، تعزداد اعیزای هیزات        

رسیده کزه نشزانگر    98نفر در سال  974هزار و  857به  54نفر در سال  974هزار و  84علمی از 

بررسزی  درصزد اسزت.    88۶6درصزد بزه    88۶3تیییر نسبت اعیای هیات علمی به دانشجویان از 

دهد که در تعداد دانشجویان مقط  کارشناسی  می ویعیت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز نیز نشان

ی مزذکور تعزداد دانشزجویان از    ها طی نزولی داشته بطوریکه در سال 8396تا  8394در طی سالهای 

کززاهش یافتززه اسززت. همرنززین در طززی همززین سززالها تعززداد دانشززجویان در مقطزز   7349بززه  86688

کاهش یافته اسزت. در ایزن میزان فقزط در مقطز  دکتزرا تعزداد         5688به  88477کارشناسی ارشد از 

تواند ناشی از انتقزال دانشزجویان    می فزایش یافته است. این نیزا 8996دانشجو به  8584دانشجویان از 

شود با اتمام این دوره روند نزولی جذب دانشجو در  می سالهای قبل به این مقاط  باشد که پیش بینی

 .)پایگاه داده دانشگاه آزاد تبریز( مقط  دکترا نیز شروع شود

 بزدون  راهبردهزای  براسزاس  مزدیریت  و دقی  ریزیبرنامه اهمیت آموزشی، نظامهای حساسیت

 گذشزته،  سزده  در عالی آموزش تحوالت به نگاهی. (4: 8394میسازد )دیوید،  یروری را خطا

 اقتصزادی،  اجتمزاعی،  عوامزل  تزاثیر  زیزر  عمزده   طزور  بزه  هزا ریزیبرنامه که است این از حاکی

. بززروز تحززوالت و  (88: 8393اسززت )یمنززی،   بززوده جامعززه انتظارهززای و فرهنگززی سیاسززی،
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رویدادهای مختل  اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیکی که هر روز شاهد موارد متعزدد  

ی مربوط به خود هستند که برای شناخت و اسزتفاده مطلزوب از   ها آن هستیم، دارای قانوانمندی

آنها و اتخاذ تصمیم صحیح در جهت دادن سمت حرکت ایزن رویزدادها و انتخزاب اسزتراتژی     

(. قانونمنزدی  8356: 8356ی آنها اسزت )حزاجی پزور،    ها مناسب، منوط به شناخت قانون مندی

 هزا  پویایی شناسی سیستم برآن است که ابزارهای الزم جهت کش  و شناخت ایزن قانونمنزدی  

 (.36، 8996، 8را در اختیار پژوهشگر و تحلیل گر قرار دهد )بارلز و دیکر

جزان اسزت و بیشزتر     ول اصزلی آن از جزنس مزواد بزی    بر خال  صنعت که به طور عموم محص

ها در مراحل فرآوری محصول با صر  هزینه و زمان انزدکی قابزل جبزران اسزت، در      نادرستی

(؛ بنابراین کوچکترین اشزتباهی  848: 8353دانشجو سروکار داریم )رحمان سرشت،  آموزش با

ای را، نزه تنهزا بزر نظزام      ر هزینزه تواند خسارتهای جبزران ناپزذیر و بسزیار پز     در برخورد با آن می

حیطزه آمزوزش بزه     ،(. به عبارت دیگر88، 8398آموزشی بلکه بر کل جامعه وارد سازد )هینز، 

ویژه در مقاط  اولیه به سبب سروکار داشزتن بزا انسزانی کزه بسزیار تزاثیر پزذیر از محزیط اسزت          

دای جامعه اسزت، مجزال   ترین عنصر سیستم که سازنده فر (، به عنوان اصلی47، 8968، 8)چندلر

دهزد   گیزران نمزی   انجام آزمایشها و برخورد به صزورت سزعی و خطزا را بزه مسزووالن و تصزمیم      

پس نیاز به ی  مدل یا الگو و روشزی اسزت  کزه بتزوانیم در      (.884: 8353)پیرس و رابینسون، 

در سیسزتم  ی خود را مورد آزمون قرار بدهیم و با مشزاهده نتزای  آن   ها آن سیاستها و استراتژی

 شبیه سازی،  مورد بررسی نماییم.

روند غیر قابل پیش بینی در متقایزیان ورود بزه دانشزگاه، توجزه بزه کیفیزت آموزشزی، رقابزت         

ی غیردولتی، محدویت مناب  برای تحقیقات دانشزگاهی مسزایل مهزم    ها سنگین در میان دانشگاه

ی در بعد خرد و کالن مورد مطالعزه  (. چنین مسایل884: 8359باشند )امیر کبیری،  می ها دانشگاه

هزای کمزی خاصزی را مزورد     برخی از محققین قرار گرفته است. برخی از ایزن تحقیقزات روش  

توجه قرار داده اند اما برخی از تحقیقات مسزایل کمزی و کیفزی را بزه صزورت همزمزان مزورد        

 

1 . Barlas   & Diker 

2.Chandler  
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: 8398الرک، توجه قرار داده اند.  محیط دانشگاه محیطی پویا، پیریده وغیره خطی اسزت )کز  

تواتند ابزار مناسبی برای تصمیم گیری دانشزگاه باشزد    می (. پس مدل پویایی شناسی سیستم85

 (.847، 8484، 8)ماچ و تیلور

 

 مبانی نظری 

تا به امروز، همواره نویدبخش تحول و  8964برنامه ریزی استراتژی  از بدو پیدایش در دهه 

تا در طول این  8964موفقیت بوده است. برنامه ریزی استراتژی  از بدو پیدایش در دهه 

دوران، متفکران و اندیشمندان برجسته ای به توسعه مفاهیم و مبانی این حوزه پرداخته اند و در 

ش آنان، مفاهیم و ابزارهای برنامه ریزی استراتژی  تکامل زیادی یافته است. استراتژی اثر تال

ی  برنامه نیست بلکه ی  طرز نگرش است که اساس آن بر تشخیص فرصتهای اصلی و 

پا گرفت.  8954محق  ساختن مناف  نهفته در آن قرار دارد. مدیریت استراتژی  تقریبأ از دهه 

ر روند تاریخی مقوله برنامه ریزی منجر به توسعه و رواج این دیدگاه در مهم ترین عاملی که د

حوزه مدیریت گردید، شرایط محیطی و تحوالت ناشی از آن در بازار رقابت و یرورت 

همگونی و همراستایی سیستمهای عملیاتی مؤسسه با استراتژی انتخاب شده جهت بقا و 

 (.  8394هری، ماندگاری در چنین شرایطی بود )خدیور و جوا

ریزی استراتژی  کم  به اجرای قانون است تا جایگاه و مسیر چگونگی هد  از برنامه 

رسیدن به آن را مشخص کند. مراکز آموزش عالی در دنیا باید با دیدگاهی استراتژی  

ها براساس ها و رسالتویعیت موجود خود را مورد بررسی دقی  قرار دهند و با ترسیم بصیرت

ی ها ها، اهدا  خود را تعیین کنند تا در قالب برنامهها و نگرانیها، فرصتیع  قوتها،

عملیاتی مرتبط به وظای  خود به نحوی مؤثرتر بتوانند پاسخگوی نیازهای جامعه و مشکالت 

ریزی استراتژی  فرآیند تعیین (. در واق  برنامه8394ی و ثقفی، شمها جهانی شدن برآیند )بنی

و اتخاذ تصمیم درباره طرحهای جام  عملیاتی و اجرایی برای تحق  آن اهدا  سازمان 

اهدا  است. برنامه ریزی راهبردی در سازمانها معموأل شامل مراحلی است از جمله: سنجش 
 

1 . Macha   & Taylor 
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ها، ها، یع محیط فعلی، تعری  مأموریت سازمان، تعیین چشم انداز سازمان، شناخت توانایی

ریزی دوره ای برای حرکت سازمان یا مؤسسه از ویعیت  فرصتها و تهدیدهای سازمان و طرح

 (.8488، 8نگرها جاری به ویعیت مطلوب )ویلن و

ها و تهدیدهای سازمان، عواملی که ممکن است ها، فرصتها، یع با تجزیه و تحلیل توانایی

، هاشوند. الگوی تواناییروی پیامدهای آینده سازمان یا مؤسسه اثر بگذارند، شناسایی می

فرد سازمان از عوامل اساسی های منحصر بهیعفها، فرصتها و تهدیدها، برای شناخت شایستگی

آیند و هد  از تجزیه و تحلیل این عوامل، ارائه راهبردهایی موفقیت سازمان به حساب می

 (.8488، 8کند )تاکاکایرونی و ویعیت درونی را تیمین میاست که تعادل بین محیط ب

 

 شناسی سیستم  پویایی

روشی برای تجزیه و تحلیل، حل مساله و شبیه سازی سیستم  ها رویکرد پویاشناسی سیستم

و مسایل پیریده به کم  شبیه سازی  ها است. این تکنی ، روشی برای تجزیه و تحلیل سیستم

به  8984کامپیوتری به شمار میرود. تکنی  پویایی سیستم برای اولین بار در اواخر دهه ی 

، 4توسعه داده شد )کو 3وسیله ی  گروه از محققان به رهبری فارستر در دانشگاه ام آی تی

8446 ،88.) 

را بصورت فرایندی وابسته به سایر متییرها و بر  ها روش پویا شناسی سیستم ارتباط بین پدیده

یمن اثرپذیری گیرد. بنابراین در شرایط واقعی، هر معلول  می ی بازخور در نظرها اساس حلقه

از علل مختل  ممکن است که بر ی  یا چند علت تاثیر گذاشته و اثر آن نیز به عنوان ی  

 (.8999نتیجه پس از ی  دوره زمانی به شکل بازخور به آن عامل ارجاع شود )فارستر، 

برای اولین بار فارستر برای مدل سازی و شبیه سازی ی  روش تصمیم گیری بلندمدت در 

ایی مدیریت صنعتی از پویایی سیستم  استفاده کرد. بعد از آن پویایی سیستم برای مسایل پوی

 

1 . Wheelen   & Hnnger 

2 . Takaoka 

3 .  MIT 

4  . Cove 
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، 8مسایل تدوین استراتژی و خط و مشی گذاری کسب و کارها به کار گرفته شد )استرمن

8448 ،884.) 

توان گفت که از علم پویاشناسی سیستم برای شناخت، درک و و تجزیه و  می به طور خالصه

 شود. توانایی این علم به حدی است که می حرکات اجزای سیستم استفادهتحلیل رفتار و 

توان با بهره گیری از آن مسایل مختل  ساده و پیریده را مدلسازی نمود و تیییر ناشی از  می

ی زمانی مختل  مورد بررسی قرار داد ها تعامل متییرها و شناسایی رفتارهای آنها را در دوره

 .(69: 8379)حمیدی زاده، 

برپایه ساخت مدل بناشده است. در عمل، شما ابتدا به عنوان ی  مدل  ها پویاشناسی سیستم

ی مدل سازی تان ممکن است مفید باشند به ها کند شما یا ابزار می ساز از طری  رابطی که فکر

یابید. قدم نخست این است که در یابید مسوله واقعی چیست و مشتری  می ی  سازمان راه

. با پیشرفت فرایند مدل سازی، ممکن است که در یابند که گروه مشتریان در واقعی کیست

کنند  می حال توسعه یا تیییر است همه  مدلسازان موف  از ی  فرایند منظم که پیروی

 (.45، 8444)استرمن، 

 

 ی ارزیابی آموزش عالیها شاخص

ارزیابی آموزش ی ها شاخص 86/5/8353مورخ  884شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه 

و موسسات آموزش عالی همواره به عنوان  ها عالی را به شرح زیر تصویب کرد: دانشگاه

باالترین مرکز اندیشه ورزی و تولید علم جامعه محسوب شده و با حیور و فعالیت 

اندیشمندان، متفکران محققان، دانش پژوهان و دانشجویان در اعتالی علمی و جهت بخشیدن 

شورای عالی  فکری اعتقادی فرهنگی و سیاسی جامعه نقش اساسی دارند.ی ها به حرکت

و یوابط  ها انقالب فرهنگی به منظور بررسی و ارزیابی آموزش عالی و تدوین شاخص

ارزیابی با بهره گیری از مطالعات جهانی در حوزه تخصصی آموزش عالی )از جمله الگوهای 

ی ها ی تیمین کیفیت در آموزش عالی، شاخصارزیابی آموزش عالی، الگوی شبکه بین الملل
 

1 Sterman 
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ی آموزش عالی در ها ی اصلی و شاخصها مطرح شده توسط یونسکو و...( به تدوین مولفه

ی کلی )عمومی(، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، ها گستره ارزیابی کالن و خرد شامل بخش

در این سطح،  ت.فرهنگی و اعتبارات و امکانات، در ابعاد کمی و کیفی اهتمام ورزیده اس

شود و ویعیت هر ی  از زیر  وی  موجود آموزش عالی کشور در مقیاس ملی ارزیابی می

ها و موسسات آموزش عالی و  ی آموزش عالی به صورت کلی و فراتر از دانشگاهها مجموعه

گیرد. این ارزیابی روند آموزش عالی کشور را در هر  می ی مربوط مورد بررسی قرارها سازمان

های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و بودجه و  های اصلی )زیرساخت ز حوزهی  ا

کند. در این سطح  اعتبارات( معین و موقعیت نسبی آنها را در عرصه بین المللی مشخص می

شود. گرچه  می ها و موسسات آموزش عالی در مقایسه با یکدیگر ارزیابی ویعیت دانشگاه

ده در دو بخش خرد و کالن مشابه هستند، ولی سطح ارزیابی های تدوین ش بسیاری از شاخص

ها و موسسات آموزش عالی منجر متفاوت است. ارزیابی خرد نهایتا به دسته بندی دانشگاه

 (.8359شود )حاتمی، می

 

 شناسی پژوهشروش 

روش مورد استفاده در این مقاله با توجه به پیریدگی مسوله و پویا بودن آن، روش 

وتحلیل مقادیر کمّی و  شناسی سیستم روشی است که تجزیه اسی سیستم است. پویاییشن پویایی

شناسی کند. پویائی منظور درک تحول ی  سیستم پیریده، با یکدیگر ترکیب می کیفی را به

جامعه آماری این تحقی  را مدیران، کارشناسان،  طور گسترده کاربرد دارد. سیستم در موارد به

. به منظور تجزیه و دهنددانشگاه آزاد  اسالمی واحد تبریز تشکیل می یان کارمندان و دانشجو

از نمودارهای علی حلقوی، جریان انباشت  در جهت  مشخص نمودن رفتار  هاتحلیل داده

سیستم و نحوه تعامل متییرها و در تست مدل شبیه سازی و بررسی آن از نرم افزار ونسیم 

 استفاده شده است. 

 قرار توجه ای مورد کتابخانه و آرشیوی مناب  مطالعه ، ها داده مناب  عنوان به پژوهش، این در

ی نیمه ها مصاحبه تحقی ، این در ها داده آوری جم  برای اصلی ابزار حال، این با.  است گرفته
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ی موجود در ها ی جم  آوری شده و شناسایی خالءها ساختار یافته می باشد. با بررسی داده

نمونه . رهنمون گردید ها مراحل و مناب  بعدی جم  آوری داده نظریه نهایی، محق  بهتشکیل 

نفر  88در این تحقی  نیز در سطح  .با توجه به مالک اشباع مشخص گردیده استآماری 

 .آیداست و محق  متوجه گردید که اطالعات جدیدی بدست نمی رخ داده ها اشباع داده

رئیس دانشگاه، معاونین، مدیران کل، مسولین و کارشناسان  مصاحبه کنندگان در این مرحله

آموزشی و برخی از اساتید خبره در این زمینه بودند. متییرهای اصلی سیستم که مستقیماً در 

دارند با اجرای روش فوق  ی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز  ایفای نقشها تدوین استراتژی

استفاده از نمودارهای علت و معلولی  ر این مرحله، بااستخراج نمود. متییرهای بدست آمده د

و زمان تاثیرگذاری متییرها بر  به هم مرتبط گردید. بر این اساس، شدت رابطه، نوع رابطه

 .یکدیگر با نظرخواهی مجدد از خبرگان بدست آمده است

)استرمن، در این تحقی  با استفاده از روش پویایی شناسی سیستم، مدل پن  مرحله ای استرمن 

ی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز  ارایه ها (، مدل نهایی برای تدوین استراتژی45-99، 8448

بندی مسوله )انتخاب مرز مدل( است. در این مرحله، گردیده است. اولین مرحله چارچوب

تاریخره و روند گذشته دانشگاه آزاد در ابعاد مختل  مورد بررسی قرار گرفته، متییرهای 

کلیدی، قلمرو زمانی و مکانی مساله مشخص شده است. در این مرحله روش گردآوری داده 

( که روند تعداد دانشجویان 8( و )8باشد. به عنوان مثال، نمودار ) می به صورت اسنادی

 دهد.دانشگاه آزاد تبریز و مقایسه آن با سایر موسسات را نشان می

شد. در این مرحله ساختاری که رفتار مساله زا را در مرحله دوم فرییه پویای مساله تدوین 

های پویا شناسائی گردید. برای این کار نمودار زیر سیستم، بوجود آورده، به صورت فرییه

ی پویا ها انباشت به کار رفته است. فرییه -ی جریانها حلقوی و نقشه –نمودارهای علی 

ین دیدگاه افراد خبره در این حوزه براساس اطالعات به دست آمده از ادبیات مویوع و همرن

اند. در مرحله سوم، مدل شبیه سازی شده از طری  تخمین پارامترها، بیان روابط تدوین شده

ریایی بین متییرها و تعیین شرایط اولیه متییرها تدوین شد. برخی از پارامترها و تواب  با 

بط منطقی موجود بین متییرها مراجعه به ادبیات تحقی  بدست آمد و برخی دیگر بر اساس روا
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توسط محققین برآورد شدند. در نهایت مدل با استفاده از نرم افزار ونسیم شبیه سازی شد. 

مرحله چهارم اختصاص به آزمون مدل شبیه سازی شده دارد. برای اطمینان از اعتبار مدل از 

مدل از طری   های حدی استفاده گردید. برای اعتبارسنجی آزمونهای رفتار مجدد و حالت

آزمون رفتار مجدد، مدل شبیه سازی شده در نرم افزار ونسیم پس از اعمال مقادیر متییرهای 

برونزا به آن، اجرا شد. مدل رفتار متییرهای درامد غیرشهریه ای، دانشجویان کارشناسی، 

درامد کل و سرمایه گذاری جدید شبیه سازی کرد. اختال  رفتارهای شبیه سازی شده با 

و  ها دهد. در نهایت در مرحله پنجم سیاست می تارهای واقعی میزان صحت مدل را نشانرف

به صورت ورودی به مدل  ها سناریوهای مورد نظر، طراحی، ارزیابی و پیشنهاد شدند. سیاست

یی که ها به صورت نمودار ها شبیه سازی شده در نرم افزار ونسیم وارد شد، نتای  این سیاست

 دهد، به دست آمد.ها نشان میی مورد نظر محق  را تحت تاثیر این سیاستها همتییرها و مولف

 

 های تحقیق ها و یافته وتحلیل داده تجزیه 

  بندی مسئله )انتخاب مرز مدل(.چارچوب1

مهمترین مرحله در مدلسازی بیان مسوله است. شناسایی مسوله مناسب، حیاتی ترین مرحله در 

یشود. فرایند انتخاب متدولوژی مدلسازی و خود مدلسازی، تا مطالعه هر سیستمی محسوب م

حدود زیادی با شناسایی ویعیت مسوله بستگی دارد. بااینحال و باوجود اهمیت فوق العاده 

آن، چه از لحاظ نظری و چه در عمل توجه زیادی به این مرحله نمیشود. معموالً مدل ساز 

ی موجود ها برگان، گروه کارشناسی، بررسی دادهتوصی  اولیه مسوله را از طری  مذاکره با خ

کند. در بایگانی، جم  آوری داده، مصاحبه و مشاهده مستقیم یا مشاهده مشارکتی تدوین می

منظور استخراج اطالعات موردنیاز برای تعری   روشهای زیادی برای کار با ی  گروه به

سودمندترین فرایندها در تعری  صورت پویا وجود دارد، دو مورد از مفیدترین و  مسوله به

 (.48، 8488، 8مسوله، ایجاد الگوهای مرج  و تعیین اف  زمانی به صورت صریح است )استیسی

 

1 . Stacy 
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دهد که در طی دوره مورد بررسی بررسی ویعیت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز نشان می 

اتخاذ سیاستها و ( این دانشگاه در ویعیت خوبی قرار نداشته و در صورت عدم 8356-8397)

ی صحیح با بحران مواجه خواهد شد. نتای  به دست آمده از نمودار مرج  تعداد ها استراتژی

بصورت  8355دهد که روند دانشجویان در مقط  کارشناسی از سال  می دانشجویان نشان

این روند کاهشی روند سریعتری  8394دهد که از سال باشد. این نمودار نشان می می کاهشی

  خود گرفته است)پایگاه داده دانشگاه آزاد تبریز(. به

 
: روند تغییرات دانشجویان کارشناسی، ارشد و مقطع دکتری در دانشگاه آزاد اسالمی واحد 1نمودار

 تبریز )پایگاه داده دانشگاه آزاد تبریز(

 

ارشزد و  باشد که تعداد دانشجویان در مقطز  کارشناسزی    می بیانگر این مویوع ها همرنین داده

بزه بعزد ایزن     8394ی هزا  روند افزایشی دارد. اما از سال 8394تا  8355های دکتری در طی سال

مقایسززه آمززار رونززد بطززور محسوسززی کززاهش یافتززه اسززت)پایگاه داده دانشززگاه آزاد تبریززز(.  

دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز با موسسات آموزش عالی زیزر نظزر وزارت علزوم    

نشگاه تبریز که به عنوان ی  سازمان رقیب بزرای دانشزگاه آزاد اسزالمی واحزد تبریزز      به جز دا

 میباشد در زیر آمده است.
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)پایگاه داده : روند تغییرات تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز و سایر موسسات2نمودار

 دانشگاه آزاد تبریز(

 

 تدوین فرضیه پویا 

دهد. در این  می بروز مسوله و ساختار آن را در قالب ی  تووری توییحفرییه پویا، چگونگی 

حلقوی و نمودارهای -تحقی  برای تدوین فرییه پویا، نمودار زیر سیستم، نمودارهای علی

 در این بخش با نگاه سیستمی به تحلیل دانشگاه آزاد تبریزحالت و جریان به کار رفته است. 

اختارها و ارتباطات این سیستم چگونه است؟ آیا با این پردازیم تا دریابیم ویعیت س می

رسد و اثربخشی الزم را دارد؟ نمودار زیر سیستم از طری   می ویعیت به اهدا  خود

مصاحبه و با استفاده از نظرات مدیران، کارشناسان، کارمندان و دانشجویان  دانشگاه آزاد 

دهد تا روابط را  می صاحبه کننده اجازهاسالمی واحد تبریز به دست آمده است. این روش به م

 آمده تشریح کند. ی خود که از مصاحبه به دستها از روی استنباط

( مشخص شده است این سیستم شامل چهزار بخزش: ورودی، پزردازش،    8همرنانکه در شکل )

 باشد. می خروجی و بازخور کنترلی

 دانشگاه ازاد

 پیام نور

 علمی کاربردی 

 موسسات غیر انتفاعی
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 : نمودار زیر سیستم دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز1شکل

 

هد  این سیستم با توجه به سند چشم انداز دانشگاه آزاد، تولید علم و فناوری جهزت تقویزت    

اقتصاد دانشگاه و کشور، بهبزود ویزعیت مزالی دانشزگاه و افززایش جزذب دانشزجو و کزاهش         

هزا و افززایش   باشد. با توجه به اینکه هزد  ایزن سیسزتم کزاهش هزینزه     ی این واحد میها هزینه

ی هزا  فهمیم که خروجی می ه است. بنابراین با ی  نگاه فراگیر به این سیستمدرآمدهای دانشگا
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ی هزا  آن باید جریانی باشد کزه در جریانهزای اقتصزادی دانشزگاه جزاری شزود تزا بتوانزد هزینزه         

دانشگاه را کاهش داده و درامدهای آن را افزایش دهد. همرنین باعز  تقویزت، بهزره وری و    

 ها جزای ی  سیستم تشکیل شده از ورودی، خروجی، گیرندهرشد پژوهش در دانشگاه شود. ا

دهنزد.   مزی  که جهت رشد و پایداری با تعامل با همزدیگر حلقزه بزازخور را تشزکیل     ها و کنترل

بازخور در واق  انتقال و برگشت اطالعات از طر  سیستم به واحد کنتزرل و حزامی دسزتور از    

باشزد. جهزت شناسزایی     مزی  اثزربخش واحد کنترل برای تصحیح مداوم سیستم جهزت حرکزت   

ی انجام شده ها ی ورودی، فرایندی و خروجی از مبانی نظری، پیشینه تحقی  و مصاحبهها مولفه

 هزا  از مدیران، اساتید، دانشجویان و نخبگان این حوزه اسزتفاده شزده اسزت. در تعیزین شزاخص     

 سعی شده است تا یمن حذ  همپوشانی، جامعیت آنها حفظ شود.

 ورودی شامل: دانشجو، تعداد مقاالت، کتب و... یها مولفه

 ی فرایندی شامل: کیفیت آموزشی، بهبود کیفیت آموزشی، خدمات با کیفیت و....ها مولفه

شزوند، در بخزش    مزی  ی ورودی با ی  نرخ مشخص وارد بخزش فراینزد  ها در هر سیستم مولفه

شود و بسته به عملکرد  می جامی ورودی انها فرایند عملیات و پردازش مورد نیاز بر روی مولفه

کنزد. معمزوال در هزر     مزی  ی خروجی با کیفیت در حزد انتظزار را، تولیزد   ها فرایند، سیستم مولفه

ی مزوردی بایسزتی متناسزب باشزد و بخزش فراینزد از اجززا و چیزدمان صزحیح          هزا  سیستم مولفه

زیرسیسزتم، معمزاری   نمزودار  . برخوردار باشد تا خروجی مطلوب را از آن بهره بزرداری کنزیم  

-دهد؛ اما چگونگی ارتباط بین متییرها را در سطح عملیاتی توییح نمزی  کلی مدل را نشان می

توانند جبران کننزد.   می انباشت این نقص را -ی جریان ها دهد. نمودارهای علیّ حلقوی و نقشه

ی هزا  شزه دهنزد در صزورتی کزه نق    مزی  نمودارهای علّی، ساختار بازخوردی ی  سیستم را نشان

انباشت بر ساختار فیزیکی به وجود آورنزد  آن بازخوردهزا تأکیزد دارنزد. متییرهزای       –جریان 

 کنند.  جریان، نرخِ افزایش یا کاهش متییر انباشت )حالت( را تعیین می
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 نمودار علی حلقوی سطح  نیروی انسانی و اساتید

( 8انسانی و اساتید مطاب  شکل )در این بخش به عنوان مثال، نمودار حلقوی سطح  نیروی 

 تشریح گردیده است.

صورت که در صورت افزایش سطح  بدین: جهت این حلقه به صورت منفی میباشد. B1 حلقه 

، اختال  بین سطح مطلوب و به دلیل افزایش دانشجو در گدشته موجودی نیروی انسانی

خواهد شد تا سیاست تعدیل موجود نیروی انسانی بیشتر خواهد شد افزایش اختال  باع  

کارگیری این سیاست باع  خواهد شد تا سطح موجودی نیروی انسانی  نیرو اتخاذ گردد. به

 کاهش یابد.

بدین صورت که با افزایش سطح  .این حلقه به صورت مثبت تعری  شده است: R1حلقه 

 ها یش در هزینههای نیروی انسانی افزایش خواهد یافت این افزا موجود نیروی انسانی، هزینه

سبب کاهش درآمدهای دانشگاه شده و میزان سرمایه گذاری روی مناب  انسانی روند کاهشی 

های نیروی انسانی کیفیت آموزشی و  خواهد داشت این عوامل منجر به کاهش سطح مهارت

شود. از بین  خدماتی و در نهایت پایین آمدن میزان ریایت کارکنان، اساتید و دانشجویان می

شود تا تعداد دانشجویان  می تواند ذهنیت جامعه را مخدوش کرده و سبب می تن ریایترف

و   سطح مطلوب نیروی انسانی نیز پایین آمده تقلیل یابد یا کاهش تعداد دانشجویان باالطب 

شود اختال  بین سطح مطلوب و موجود بیشتر شود این  افزایش اختال  باع   سبب می

 تعدیل نیرو شده و سطح نیروی انسانی موجود را کاهش خواهد داد.

تواند انتخاب نماید  یی که دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز میها یکی از استراتژی: R2حلقه

با افزایش سطح موجود نیروی انسانی،  .باشد یم تیییر در سطح موجودی نیروی انسانی

یابد  می میزان درآمد نیز کاهش ها یابد یا افزایش در هزینه می های نیروی انسانی افزایش هزینه

کیفیت ، و با کاهش درآمد مقدار سرمایه گذاری روی مناب  انسانی و مهارت نیروی انسانی

ای وار کاهش  ن به صورت زنجیرهآموزشی و خدماتی، سطح یادگیری و مهارت دانشجویا

خواهد یافت پایین آمدن مهارت دانشجویان اشتیال فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد تبریز را نیز کاهش خواهد داد. این کاهش در اشتیال ذهنیت جامعه را به صورت منفی 
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شگاه کاهش یافته که تیییر داده و جدابیت انتخاب دانشگاه از طر  افراد بالقوه ورود به دان

این امر منجر به کاهش میزان و تعداد دانشجو  خواهد شد. با کاهش تعداد دانشجویان دانشگاه 

اختال  میزان سطح مطلوب و موجود نیروی انسانی بیشتر شده و دانشگاه سیاست تعدیل نیرو 

 آید. می را برگزیده و میزان سطح موجود نیروی انسانی پایین

حلقوی سطح نیروی انسانی و  -های نمودار علی  یکی دیگر از حلقه R3حلقه : R3حلقه 

های  دهد که افزایش در سطح  موجود نیروی انسانی، هزینه اساتید میباشد. این حلقه نشان می

نیروی انسانی را افزایش و سطح درآمد دانشگاه را کاهش خواهد داد با کاهش درآمدهای 

آید. با کاهش میزان سرمایه گذاری  می ب  انسانی پاییندانشگاه میزان سرمایه گذاری روی منا

وری پژوهش،  در مناب  انسانی نیروی انسانی، کیفیت آموزشی و خدمات، سطح یادگیری، بهره

یابد با کاهش میزان انتشار مقاالت و  انتشار مقاالت و کتب نیز به صورت سلسله وار تیییر می

می واحد تبریز دچار افت شده و ذهنیت جامعه کتب رتبه ملی و جهانی دانشگاه آزاد اسال

نسبت به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز تیییر خواهد یافت این تیییر منفی ذهنیت، تعداد 

دانشجوی دانشگاه آزاد  اسالمی واحد تبریز را کاهش داده و این کاهش در تعداد دانشجو 

و دانشگاه سیاست تعدیل نیرو را سبب خواهد شد تا کاهش تعداد نیروی انسانی را سبب شده 

 در پیش بگیرد. این تعذیل نیرو سطح موجودی نیروی انسانی را کاهش خواهد داد.
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 حلقوی سطح  نیروی انسانی و اساتید -: نمودار علی 2شکل 

 

حلقوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز بصورت کلی  –همرنین در شکل زیر نمودار علی 

باشد بطوریکه  می حلقه 88شود این نمودار دارای  می ور که مالحظهارایه شده است. همانط

 باشد.  می حلقه منفی 8حلقه مثبت و  7دارای 

سطح مطلوب نیروی

انسانی

سطح موجود نیروی

انسانی

اختالف

تعدیل نیرو

فشار روی نیروی

انسانی
تجربی

ترس از نبود امنیت

شغلی

کبفیت اموزشی و

خدماتی

ذهنیت جامعه

تعداد دانشجو

درامد

سرمایه گداری

سرمایه گداری روی

منابع انسانی
سطح مهارت نیروی

انسانی

-
+

+

+ - +

-+-

+

+

+

+ +

+

هزینه های نیروی

انسانی

+

-

سطح بازنشستگی

بازخرید

+ +

-

رضایت

سطح یادگیری

مهارت دانشجویان

سطح اشتغال فارغ التحصیالن

دانشگاه ازاد اسالمی تبریز

+

+
+

+

+

+

درامد های غیرهبهره وری پژوهش

شهریه ای

انشار مقاالت و کتب

رتبه

+

+

+

+

+

+

+

B1

R1

R2

R3
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 حلقوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز –: نمودار علی 3شکل 

 

کنند. این  اگر چه نمودارهای علت و معلولی، درک تصویری از ساختار مدل ارائه می

بررسی رفتار سیستم در طول زمان کافی نیست. برای درک بهتر از رفتار سیستم نمودارها برای 

الزم است روابط بین متییرهای سیستم تبیین گردد و سپس با استفاده از رایانه، مقادیر متییر در 

جریان در پویایی شناسی سیستم به سه گروه  -طول زمان شبیه سازی شود متییرهای حالت 

گردد. در این بخش نمودار  می متییرهای نرخ  و متییر کمکی تقسیم عمده متییرهای حالت،

حالت و جریان کلی که بر اساس نمودار علت و معلولی بخش قبل طراحی و فرمول شده 

بودجه

ذهنیت جامعه از

دانشگاه ازاد

متقاضی برای ورود به

دانشگاه

دانشجو

کارکنان خدماتی و

اموزشی

سرمایه گذاری جدید)
تسهیالت، امکانات،

ازمایشگاه(

+

+

+

+
+

+

-

هزینه های خدماتی و

اموزشی

هزینه نگهداری و

تعمیرات
+

+

هزینه کل

+
+

-
سایر هزینه ها

+

کیفیت خدماتی و

اموزشی

+

رضایت دانشجو

فارغ ال تحصیالن با

کیفیت

+

+

+
+

درامد های شهریه ای
+

+

اختصاص بودجه برای

پژوهش

بهره وری تحقیقات

دانشگاه

+

+

پژوهش های پیشنهادی از

دیگر سازمتنها

در امدهای غیر

شهریه ای

+
+

انتشار مقاالت

+ +

متقاضیان تحصیالت

تکمیلی +

+

نظارت بر پایان

نامه ها

+

-

+

پایان نامه های برتر

+

+

رتبه دانشگاه

+

+

دانشگاه های رقیب

+

تاکیدات مدیریت دانشگاه

ازاد اسالمی واحد تبریز

برنامه ریزی روی

منابع

تاکید روی درامدهای

غیر شهریه ای
تعدیل نیرو

+

+

استاندارد های مورد

قبول پژوهشی

+

+

-

-

+

+
در امد از سایر

ظرفیت ها

+

جمعیت متقاضی

دانشگاه

+

B1

B2

B3

+

R1

R2

R3
R4

R5

R6

R7

B4

B5
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ی دانشگاه ها انباشتِ سیاستها و استراتژی-( نمودار نقشه جریان4گردد. شکل ) می است، ارائه

 دهد.  می آزاد را نشان

 
 نمودار حالت و جریان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز. 4شکل 





ی توسعه ها پس از مصاحبه با مدیران و معاونان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز، بررسی مدل

حلقوی زیر برای دانشگاه آزاد اسالمی واحد  -یافته قبلی و  مرور مبانی نظری، نمودار علی 

آن با دی نفعان و خبرگان مدل تایید گردید. در این مدل، تبریز ارائه کردید که پس از بررسی 

ی مثبت و منفی مورد نیاز، ها حلقه مثبت  وجود دارد.  پس از ایجاد حلقه 7حلقه منفی و  8

برقرار گردیده و مدل نهایی ایجاد شده است. الزم به ذکر است که بعد از  ها ارتباط بین حلقه

مشخص شد که مشکل اصلی دانشگاه کاهش مناب   مصاحبه با مدیران و معاونین دانشگاه

باشد که این مسوله با تحقیقات انجام شده قبلی که  می درآمدی یا عملکرد مالی دانشگاه

ی غیر انتفاعی یا خصوصی را عملکرد مالی دانشگاه مورد خطاب ها مهمترین مسوله دانشگاه
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( مهمترین 8483لد سعید )قرار دادند مطابقت دارد محققانی همرون کندی، رفعت زید، خا

 ی خصوصی را درآمدها و عملکردهای مالی آن دانشگاه مطرح نمودند.ها مسوله دانشگاه

 

 فرموله کردن  

 ها ها و ارزیابی سیاست ویژه در سیستمهای انسانی، انجام آزمایش ها، به در بسیاری از موقعیت

باشد. لذا این  می در جهان واقعی مشکل، مخاطره آمیز، غیراخالقی یا کامالً غیرممکن

گیرند. برای این کار نمودارهای مفهومی به ها اغلب در ی  دنیای مجازی انجام می آزمایش

شوند. مدل شبیه سازی شده از طری  تخمین پارامترها،  می ی  مدل شبیه سازی شده تبدیل

 (.48، 8483، 8گیرد )گرانتواب  ریایی شکل میمقادیر اولیه و ت

 :8معادالت مدل

 نرخ فارغ التحصیلی -دانشجوی کارشناسی ارشد = نرخ جذب دانشجو (8

- 4۶48+اساتید*4۶48ی دانشگاه+کارکنان*ها نرخ هزینه = هزینه نگه داری و تامین+هزینه (8

 (/درامد4۶48تعدیل نیرو*

 شهریه درامد غیر شهریهنرخ درامد= درامد شهریه + درامد غیر  (3

ی درامد زایی ها درامد غیر شهریه ای = جاری سازی محصول+ تحقیقات+ ظزفیت (4

 دانشگاه ازاد+عقد قرار داد با صنای  و سازمان

 درامد شهریه ای = دانشجوی ارشد + دانشجوی دکترا + دانشجوی کارشناسی (8

 مخارج بودجه -بودجه پژوهش = نرخ بودجه پژوهش (6

*رتبه دانشگاه*روند ورودی جمعیت *ذهنیت جامعه از 4۶58=  نرخ جذب دانشجو (7

 ی رقیبها (دانشگاه( *Timeدانشگاه*متقایی ورود 

نرخ ورود داشجویان کارشناسی ارشد = نرخ فارغ التحصیلی*متقاییان  (5

 ی رقیب*رتبه دانشگاه*فیای کسب و کار *متقایی ورودها ارشد*دانشگاه

 

1  . Grant 

2 .  The equations model 
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 د به دانشجونرخ جذب اساتید = نرخ استخدام استا (9

 نرخ ریزش اساتید = تعدیل نیرو*یریب بازنشتگی (84

نرخ جذب دانشجوی دکتری = )نرخ فارغ التحصیلی ارشد*متقاییان دکتری(+ )ذهنیت  (88

 جامعه از دانشگاه +رتبه دانشگاه+فیای کسب و کار(

 ذهنیت جامعه از دانشگاه= کیفیت اموزشی* رتبه دانشگاه (88

 (8تعدیل نیرو/(/e+06یدکیفیت آموزشی = )سرمایه گذاری جد (83

 *انتشار مقاالت و کتب4۶88رتبه دانشگاه =  (84

 4۶7تحقیقات = مخارج بودجه*نرخ فارغ التحصیلی دکترا *  (88

 مخارج بودجه-بودجه پژوهش = نرخ بودجه پژوهش (86

 4۶48کارکنان فرهیخته = نرخ ریزش کارکنان* (87

 نرخ ریزش = کارکنان*یریب بازنشتگی*تعدیل نیرو (85

 >=۶8 ۶4۶8 4)ند به دانشجو = )دانشجوی ارشد+ دکتری + کارشناشی )نرخ استخدام کارم (89

(86/ IF THEN ELSE  

 >=۶8 ۶4۶8 4)نرخ استخدام استاد به دانشجو = )دانشجوی ارشد+ دکتری + کارشناشی ) (84

(86/ IF THEN ELSE  

 4۶48+اساتید*4۶48ی دانشگاه+کارکنان*ها نرخ هزینه = )هزینه نگه داری و تامین+هزینه (88

 (48/4(/درامد4۶48تعدیل نیرو*-

 * درامد4۶8سرمایه گذاری جدید =  (88

 

 تست و آزمون مدل

بایست از صحت مدل اطمینان حاصل شود. برای ایزن   می و سناریوها، ها قبل از ارزیابی سیاست

بزه کزار رفزت. ذیزالً ایزن دو روش      « ی حزدی هزا  حالزت »و « آزمون رفتار مجدد»کار دو روش 

 شود. می توییح داده
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 آزمون رفتار مجدد

های واقعی است. بزه عبزارت دیگزر در    سازی شده با داده هد  از این آزمون مقایسه نتای  شبیه

باشزد. بزرای ارزیزابی     مزی  ی واقعی را بازسازی کند دارای اعتبزار ها صورتی که مدل بتواند داده

ب شزدند. اطالعزات   رفتار مدل، ابتدا درامد غیرشهریه ای و درامد بعنوان متییرهای مرج  انتخا

واقعِی مربوط به متییرهای مختل  برای سال دوره تحقیز ، بزه مزدل شزبیه سزازی شزده اعمزال        

گردید. مدل، اطالعاتی را برای متییرهای مرج  تولید کزرد. در صزورتی کزه اطالعزات تولیزد      

شده توسط مدل برای متییرهای مرج  بزا اطالعزات واقعزی ایزن متییرهزا در همزان سزال بزرهم         

-شزکل توان ادعا کرد که مدل اعتبار نسبی دارد.  می ب  باشند یا تفاوت اندکی داشته باشند،منط

سازی شده، برای متییرهای درامزد   اطالعات واقعی و نتای  شبیه دهند که( نشان می3و  8های )

 غیرشهریه ای و درامد کل جدید تقریبا برهم منطب  هستند. بنابراین مدل اعتبار نسبی دارد.  

 
: مقایسه رفتار واقعی سیستم و شبیه سازی شده توسط نرم افزار برای درآمد غیر 2مودار ن

 شهریه ای
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 کل: مقایسه رفتار واقعی سیستم و شبیه سازی شده توسط نرم افزار برای درآمد 3نمودار 

 

 های حدی آزمون حالت

معزر    در کزه  صورتی در مدل معادالت تمامی آیا که دهدمی پاسخ سووال این به آزمون این

مزورد   مزدل  بزا  رابطزه  در خیزر؟  یزا  هسزتند  معنزادار  قرارگیرند، متییرها ممکن اما حدی، مقادیر

برای این منظور ظرفیزت   هستند، معنادار حدی حاالت در معادالت تمامی که گفت باید مطالعه

طور کزه  درصزد رسزاندیم همزان    94/4بود را بزه   84/4درامد زایی دانشگاه که زمان شبیه سازی 

 رسززانیم. نمززودار  مززی افزززایش یافتززه اسززت. سززپس بززه صززفرcurrentشززود نمززودار  مززی مالحظززه

currentدهد. می یابد که صحت مدل را نشان می کاهش یافته 
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 ی حدی درآمدهای غیر شهریه ایها : آزمون حالت4نمودار 

 

 

 
 ی حدی درآمدهای کلها : آزمون حالت5نمودار 
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 (ها )سناریو ها سیاستطراحی و ارزیابی 

ی دانشگاه آزاد اسالمی توسعه داده ها تا کنون ی  مدل شبیه سازی دینامیکی از استراتژی

، افزایش درآمدها و رشد کیفیت آموزشی ها شده است. هد  از این شبیه سازی کاهش هزینه

مترین کند،کیفیت و هزینه یکی از مه( بیان می8488باشد. همانطور که کندلر) می دانشگاه

ی مدیریتی در راستای رسیدن ها باشد و برنامه ریزی و سیاست می ها اهدا  مدیریتی دانشگاه

(. لذا سناریوهای تدوین 8488باشد )کندلر،  می ها به کیفیت مطلوب آموزشی با کاهش هزینه

ر هد  تدوین و مورد ارزیابی قرار گرفته اند. لذا پس از اطمینان از اعتبا 3شده بر اساس این 

سناریو با توجه به اهدا  تعیین شده برای تدوین برنامه استراتژی  دانشگاه آزاد  3مدل، 

اسالمی واحد تبریز مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به نکاتی که در مورد متقاییان ورود به 

 دانشگاه آزاد تبریز، بودجه پژوهشی و فاصلة آن با سطح اشباع وجود دارد، نتای  شبیه سازی

امکانپذیر است. همرنین در  8483دلها و ادامة روند رو به رشد و تاب  نمایی آنها تا سال م

ی مثبت ها ، بیشتر از حلقهها حلقوی سناریو –ی مثبت در نمودار علی ها صورتی که تعداد حلقه

(. ذیال نتای  هر 8444تواند از الگوی نمایی تبعیت نماید)استیرمن، باشد، جهت نمودار می

 ارائه شده است.  ها از سناریوکدام 

 

 هاسناریو اول: تعدیل نیرو با هدف کاهش هزینه

درصد کزاهش داده   88در این سناریو، تعداد کارکنان و اساتید در دانشگاه آزاد تبریز به میزان 

شد. با اجرای این سناریو و با افزایش تعدیل نیرو در دانشگاه آزاد تبریز، نرخ ریززش کارکنزان   

میزان نزرخ هزینزه    8آموزشی روند افزایشی خواهد داشت. در ادامه مطاب  با نمودار  خدماتی و

دهنزده   درصد کاهش پیدا خواهد کرد. در نمودار زیر منحنزی آبزی نشزان    8دانشگاه آزاد تبریز 

رفتار متییر در صورت اجرای این سزناریو هسزت. در پزی اجزرای ایزن سزناریو و کزاهش نزرخ         

 ی دوره، درامدهای دانشگاه ویعیت بهتری خواهد داشت. ی دانشگاه در طها هزینه
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 : نمودار شبیه سازی شده نرخ هزینه6نمودار 

 

و درآمزد دانشزگاه آزاد    هزا  همرنین با اجرای سناریو تعدیل نیرو با وجود بهبود ویعیت هزینزه 

 7با نمزودار   اسالمی واحد تبریز در سالهای ابتدایی، اما با تاخیر زمانی و در سالهای آتی، مطاب 

، تعدیل نیرو  باع  عدم تعادل در نسبت استاد و کارکنان با دانشجو شزده و سزبب کزاهش    5و 

شود که این امر و بصزورت غیزر مسزتقیم سزبب کزاهش ذهنیزت جامعزه از         می کیفیت آموزشی

دانشگاه آزاد تبریز شده و در نهایت نرخ جذب دانشجو در دانشگاه آزاد اسزالمی واحزد تبریزز    

 هش خواهد داد.را کا

 
: نمودار شبیه سازی شده ذهنیت 8: نمودار شبیه سازی شده نرخ جذب دانشجو                     نمودار 7نمودار 

 جامعه از دانشگاه

 سناریو دوم: افزایش بودجه پژوهشی با هدف رشد کیفیت آموزشی

سزازی نشزان   شزود. شزبیه   می درصد تیییر داده 44در این سناریو میزان بودجه پژوهشی به میزان 

دهد کزه در پزی اجزرای ایزن سیاسزت میززان تحقیقزات صزورت گرفتزه از سزوی اسزاتید و            می
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دانشجویان افززایش خواهزد یافزت. ایزن افززایش در تحقیقزات و تجزاری سزازی آنهزا موجزب           

 درصد در درامدهای غیر شهریه ای خواهد شد. 89افزایش 

 
 : نمودار شبیه سازی شده تحقیقات                        9نمودار 

 

سبب شد تا میزان انتشار مقاالت و کتب افزایش یابد. این امزر   همرنین افزایش بودجه پژوهشی

وار  بر رتبه دانشگاه، ذهنیت جامعه از دانشزگاه و در نهایزت سزبب شزد تزا نزرخ       بصورت سلسله

 درصد افزایش یابد. 8/37دانشجو به اندازه جذب 

 
 : نمودار شبیه سازی شده رتبه دانشگاه 12: نمودار شبیه سازی شده انتشار مقاالت و کتب            نمودار 11نمودار 

 درامد غیر شهریه ای: نمودار شبیه سازی شده 11نمودار 
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 ی جدید با هدف رشد درآمدهای دانشگاهها سناریو سوم: سرمایه گذاری

های جدید در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریزز بزه   گذاریدر این سناریو اقدام به رشد سرمایه

 ی جدیزد در دانشزگاه آزاد تبریزز موجزب    هزا  درصد گردید. افزایش سرمایه گزذاری  88میزان 

ایزن افززایش در سزرمایه     86و  88کیفیت آموزشی افززایش یابزد. مطزاب  بزا نمزودار      شود تا  می

شود تا ریایت دانشجویان بیشتر شده و ذهنیت جامعزه از دانشزگاه    می ی جدید باع ها گذاری

آزاد اسالمی واحد تبریز بهبود یابد. بهبود ذهینت جامعزه از دانشزگاه آزاد تبریزز سزبب خواهزد      

درصد افزایش یابد. کزه منجزر بزه افززایش      87و در بلند مدت به میزان شد تا نرخ جذب دانشج

 درآمدهای کل دانشگاه آزاد تبریز خواهد شد.

 
 : نمودار شبیه سازی شده  نرخ جذب دانشجو15نمودار 

 : نمودار شبیه سازی شده14نمودار 

 نرخ جذب دانشجو

 : نمودار شبیه سازی شده  ذهنیت 13نمودار 

 جامعه از دانشگاه        

 

 : نمودار شبیه سازی شده ذهنیت16نمودار 

 جامعه از دانشگاه
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 گیری و پیشنهادات نتیجه

 واحزد  اسزالمی  آزاد دانشزگاه  یهزا  اسزتراتژی  تزدوین  برای پویا مدلی ارایهاین تحقی  با هد  

سیستم انجزام گرفتزه اسزت. در سزناریو اول تحقیز  بزه بررسزی         شناسی پویایی رویکرد با تبریز

با اجرای این سناریو با افزایش تعدیل نیرو در دانشگاه آزاد تبریز، نرخ تعدیل نیرو پرداخته شد. 

و آموزشی روند افزایش خواهد داشزت. در ادامزه میززان نزرخ هزینزه       ریزش کارکنان خدماتی

درصد کاهش پیدا خواهد کزرد. در پزی اجزرای ایزن سزناریو درامزدهای        8دانشگاه آزاد تبریز 

دانشگاه ویعیت بهتری خواهد داشت. با اجرای سناریو تعدیل نیزرو بزا وجزود بهبزود ویزعیت      

ابتزدایی مزورد بحز  امزا تعزدیل نیزرو بزا تزاخیر در          و درآمد دانشگاه آزاد در سزالهای  ها هزینه

سالهای آینده، تعدیل نیرو  باع  عدم تعادل در نسبت استاد و کارکنان با دانشجو شده و سبب 

کاهش کیفیت آموزشزی شزده و بصزورت غیزر مسزتقیم سزبب کزاهش ذهنیزت جامعزه از ایزن           

سزناریو دوم تحقیز  نیزز     دانشگاه شده و در نهایت نرخ جذب دانشزگاه را کزاهش خواهزد داد.   

شود. میزان  می درصد تیییر داده 44میزان بودجه پژوهشی به میزان  نشان داد که در صورتی که

تحقیقات صورت گرفته از سوی اساتید و دانشجویان افززایش خواهزد یافزت. ایزن افززایش در      

خواهزد  درصد در درامدهای غیر شزهریه ای   89تحقیقات و تجاری سازی آنها موجب افزایش 

شد. این امر سبب شد تا میزان انتشار مقاالت و کتب افزایش یابد. این امر بصزورت سلسزله وار   

بر رتبه دانشگاه، ذهنیت جامعه از دانشگاه و در نهایت سبب شد تا نرخ جذب دانشجو به انزدازه  

یه درصزد سزرما   88افززایش   درصد افزایش یابد. شبیه سازی سناریو سوم نیز نشان داد که 8/37

شزود تزا کیفیزت آموزشزی      می ی جدید در دانشگاه آزاد اسالمی واحد  تبریز موجبها گذاری

شزود تزا ریزایت دانشزجویان      می ی جدید باع ها افزایش یابد. این افزایش در سرمایه گذاری

بیشتر شده و ذهنیت جامعه از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز بهبود یابد. بهبود ذهینت جامعزه  

گاه آزاد اسالمی واحد تبریز سبب خواهد شد تا نرخ جذب دانشزجو در بلنزد مزدت بزه     از دانش

درصد افزایش یابد. با توجزه بزه نتزای  بزه دسزت آمزده از سزناریوهای مطزرح شزده،           87میزان 

گزردد تزا دانشزگاه آزاد اسزالمی تبریزز دو اسزتراتژی افززایش بودجزه پژوهشززی و         پیشزنهاد مزی  

 جدید را در پیش بگیرد.   یها استراتژی سرمایه گذاری



 925 اصل و همکارانحمدی م

 

هزای توسزعه و پیشزرفت خزود را بزر مبنزای رشزد مراکزز علمزی و          جوام  پیشرفته صزنعتی پایزه  

های تحقیقی به رشد و توسعه بیشزتری  دانشگاهی قرار داده و پیوسته با اصالح و گسترش برنامه

اسالمی واحزد   ی کشور، از جمله دانشگاه آزادها دست می یابند، متاسفانه بخش اعظم دانشگاه

ی اصزیل، هزر روز بیشزتر از قبزل در غبزار      هزا  تبریز به دلیل عزدم برخزورداری از ثبزات و برنامزه    

کننزد. شزاخص   تر مزی برخاسته از جنجال بی هویت تحقی ، امر توسعه خود را تیره تر و پر ابهام

شزور  ی تحقیز  و توسزعه در ک  هزا  فوق به همراه سایر شاخصهای پژوهش نشان میدهد که برنامه

نیازمند ی  بازبینی عمی  و یز  تهزذیب ریشزه ای میباشزد، در ایزن راسزتا الزم اسزت موانز ،         

در یز  دانشزگاه، بررسزی    .محدودیتها و مشکالت پژوهش مورد بررسی و بازبینی قزرار گیزرد  

 ی آموزشی، مسزأله ای حیزاتی و مهزم اسزت کزه     ها عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات محیط

آینده دانشگاه در جامعه و میزان تقایای دانشجو تاثیر بگذارد. یمن این کزه   تواند بر اعتبار می

عوامل دیگری نیز وجود دارند کزه مؤیزد لززوم بهبزود کیفیزت خزدمات ارایزه شزده بزه وسزیله           

محیطهای آموزشی است. مانند این که هر چه کیفیت خزدمات ارایزه شزده بزه وسزیله دانشزگاه       

ابد، باع  میشود تا کیفیت خروجیهای آنها کزه معمزوال فزارغ    آزاد اسالمی واحد تبریز بهبود ی

التحصیالن هستند، افزایش یابد که اثرات این بهبود کیفیت به جامعه تسزرّی مییابزد و در نتیجزه    

آن، بهبود کیفیت در تمامی بخشهای جامعه، نهادینه شزده و میززان تقایزا بزرای دانشزگاه آزاد      

 افت.اسالمی واحد تبریز افزایش خواهد ی

ئی شزکل گرفتزه اسزت. فقزدان     هزا  تحقی  حایر نیز همانند هزر تحقیز  دیگزر درون محزدویت    

سزاخت.   مزی  اطالعات در برخی موارد، محدودیتی بود که تخمزین توابز  را بزا مشزکل مواجزه     

همرنین برخی متییرها بر اساس ترجیحات و امکانات محقز  کنزار گذاشزته شزدند. تحقیقزات      

مرز مدل این محدودیت را رفز  نماینزد. همرنزین در تحقیز  حایزر      توانند با گسترش  می آتی

تواننزد ایزن محزدودیت را نیزز رفز        مزی  مدل سازی نشده اند. بنابراین تحقیقات بعزدی  ها تاخیر

شزده اسزت.    سزازی  صورت ساالنه بررسی و شبیه نمایند. در مدل فعلی رفتار تعداد دانشجویان به

تواند بزه نتزای  دقیز  تزری منجزر شزود. در        می رت هر ترمصو بررسی رفتار تعداد دانشجویان به

ی طرح شده، افززایش  ها نهایت با توجه به نتای  تحقی  پیشنهادات زیر جهت دستیابی به سناریو
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مناب  مزالی و بزاالبردن سزهم بودجزه تحقیقزات در دانشزگاه آزاد اسزالمی واحزد تبریزز، ایجزاد           

مزدیریت در دانشزگاه آزاد  اسزالمی واحزدتبریز،     همکاری کافی بین دانشگاه و صنعت، ثبزات  

گیزری صزحیح   استفاده از توان تحقیقاتی استادان در دانشگاه آزاد اسالمی واحزد تبریزز، سزمت   

تحقیقات و تدوین برنامه جام  تحقیقات، از بین بردن سیستم بوروکراسزی در مراحزل مختلز     

ی کیفزی و توجزه بزه    ها کید بر جنبهپژوهش اعم از پذیرش، تصویب و انعقاد قرارداد طرحها، تا

کیفیت کارهای پژوهشی، ایجاد تعادل در پرسنل با انگیزه کزافی بزرای خالقیزت و نزوآوری و     

 گردد.ی تحقیقاتی پیشین پیشنهاد میها انتشار یافته
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 منابع

ها به منظور ایجاد  سیستمشبیه سازی با رویکرد پویایی شناسی (. 8394خدیور. آمنه ، سیما. جواهری )
 846-887(:8) 89 ;ی مدیریت در ایرانها . پژوهشو تلفی  استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش

 (، مدیریت استراتژی ، نشر نگاه دانش، چاپ چهارم.8359امیر کبیری، علی ریا )

، تووری و عملمدیریت استراتژی  نگرشی نو بر مدیریت استراتژی  در (، 8356آهنری، محمد )

 انتشارات دستان، چاپ اول.

تدوین و ارزیابی استراتژیهای دانشگاه با مدل تلفیقی (، 8394شمی، سیدعلی و ثقفی، مهدی )ها بنی
WOT'A (8394-6) - 85و  87، شماره 5، نشریه صنعت و دانشگاه، دوره 

 رسا، چاپ چهارم، ، ترجمه عباس مهر پویا، انتشارات(، استراتژی رقابتی8398پورتر، مایکل )

، ترجمه مدیریت راهبردی )برنامه ریزی اجرا و کنترل((، 8353پیرس، جان ای و ریرارد بی رابینسون )

 حسینی، سید محمود، سمت، چاپ اول.

برنامه ریزی استراتزی  پژوهشی در دانشگاه و موسسات آموزش عالی (، 8356حاجی پور، بهمن )
 884 -853(، صفحات 8)8، مجله اندبشه مدیریت، (مورد مطالعه: دانشگاه امام صادق )ع

، ترجمه پارسیان، علی و سید محمد اعرابی، دفتر مدیریت استراتژی (، 8394دیوید، فرد.آر )

 ی فرهنگی، چاپ سی و دوم.ها پژوهش

 ، تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی.مدیریت راهبردی در اندیشه نظریه پردازان(، 8353رحمان سرشت، حسین )
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