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Abstract

Public Policies usually develop and implement as
a resolution for a Public Problem. Literature
studies show that an understanding of Causal
relations and Loops is a prerequisite for analysis
of Public Policies. This concern has been
responsed with System Dynamics by many
Researchers across the world. System Dynamics
is a useful method for public policy analysis with
a capability for considering their Complex causal
relations. To date, such analyses have not been
applied due to the lack of Information,
Difficulties in measurement of qualitative
relations and so on.
This Article is going to design a model for
Analyzing Higher Education Policies in the fifth
development plan using System Dynamics. The
Research is an Explanatory Modeling Based on
Expert Participation. The Results show that
considering Time Delayes, Reenforcing and
Balancing Loops is influencing to the
effectiveness of Higher Education Policies: The
lack of respection to time delayes in goal-seeking
(balancing) loops will result in oscilation. So
monitoring and appraising policies will be very
difficult due to the difficulties in identification of
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changes in behavior of target groups after a policy
implementation and cause and effect with
different time scopes. Also, application of
planning tools and more coordination between
related organizations are essential for decreasing
these delayes.
Accordingly, behavior pattern of critical
variables, time delayes and causal loops have
been Identified on which some propositions have
been presented for improvement of Higher
Education Policies in the fifth development plan.

Keywords: Public Policy, Higher Education
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Dynamics, Public Policy Analysis.
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عالی کشور با استفاده از پویایی سیستم؛ مورد هاي آموزشتحلیل سیاستطراحی مدل 
برنامه پنجم توسعه
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مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایراناستاد -1
ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران دانشجوي دکتري مدیریت سیستم-2

دانشیار مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران-3

دهیچک
هاي سیاستدهد که انجام تحلیل مناسب از مبانی علمی نشان می. شوندهاي عمومی معموالً براي حل یک مشکل یا مسأله عمومی طراحی و اجرا میسیاست

سازي پویایی وسیله مدلها است؛ نیازي که از سوي بسیاري از صاحبنظران دنیا بههاي علت و معلولی اصلی آنروابط و حلقهعمومی نیازمند درك صحیح از 
ها هاي عمومی به تحلیل و ارزیابی آنسیاستدر نظر گرفتن روابط پیچیده علت و معلولی در باها روشی است که پویایی سیستم. شده استبرآوردهها سیستم
دنبال تحلیل مقاله حاضر به. هایی تا کنون در کشور انجام نشده استحال به دالیلی نظیر نبود منابع اطالعاتی مورد نیاز، چنین تحلیلبا این. کندمیکمک 

گیري از نظر با بهرهسازي تبیینی است و بدین منظور روش پژوهش از نوع مدل. ها استسازي پویایی سیستمگیري از مدلهاي آموزش عالی با بهرهسیاست
دهد نشان میهاي تحقیقیافته. گرفته استسازي شده و مورد تحلیل قرارهاي آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه کشور مدلسیاستخبرگان آموزش عالی، 

ی، تا حد زیادي در اثربخشی و انسجام هاي علّی تقویت کننده و متوازن کننده در محورهاي کیفیت، جمعیت و منابع مالتوجه به تاخیرهاي زمانی، حلقه
منجر به نوسان خواهد شد و این به معنی دشواري پایش ) متوازن کننده(هاي هدفجوعدم توجه به تاخیرهاي زمانی در حلقه: اي تدوین شده مؤثر استهسیاست

در پیچ و خم ،ز یک سیاست و متعاقباً مساله مورد بررسیهاي تدوین شده است، چراکه شناخت و پیگیري تغییر رفتار گروه هدف ناشی او ارزیابی سیاست
هاي ذیربط عنصري ریزي و ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاههمچنین بکارگیري ابزارهاي برنامه. اي از زمان دشوار خواهد بودشناخت علت و معلول در بازه

هاي علّی شناسایی شده و مبناي ارائه تاخیرهاي زمانی و حلقهالگوي رفتار متغیرهاي کلیدي، بر این اساس . ضروري براي کم کردن دامنه این تأخیرها است
.هاي آموزش عالی برنامه پنجم قرار گرفته استسیاستپیشنهادهایی جهت بهبود 

عمومیهاي تحلیل سیاست،هاپویایی سیستم،برنامه پنجم توسعه،عالیسیاست آموزش،عمومیسیاست:هاکلیدواژه

'مقدمهـ 1

مانند هاي محتوایی هاي عمومی باید از ویژگیسیاست
هاي ساختاري شامل بینی، هدفمندي و ویژگیپایداري، واقع

انسجام درونی و انسجام بیرونی برخوردار باشند تا بتوانند 
ارزیابی تحلیل و بر این اساس . راهنماي اجرا باشند

dgholamrezaei@yahoo.com: دار مکاتباتنویسنده عهده*

ر دستیابی دقابلیت آن ي اطالعات مناسبی دربارهها،سیاست
منافع عمومی در اختیاربه اهداف خود در زمینه

.]1[دهدقرار مینفعان عمومیاران، مدیران و ذيذگسیاست
عامل ،هاي تدوین شدهسیاستاطمینان از صحت و انسجام 

یند دستیابی به آطور سنتی، فربه. استموثري در اجراي آن 
مراه با عدم مالحظه روابط علت و معلولی و این اطمینان، ه

ها بوده است؛ در نتیجه تا کنون نتوانسته به بازخور در سیاست
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تحقق اهداف پایان دهد که آیا عدم اختالف نظر در این مورد
هاي طراحی شده ناشی از عدم انسجام درونی و سیاست

.ها بوده است و یا عدم اجراي مناسب آنبیرونی سیاست
نیازمند است کهیهایحوزهیکی از نظام آموزش عالی 

این نظام به عنوان سیستمی . ]2[استگذاري عمومیسیاست
پرورش دنبال عناصري است که بهشاملبا روابط پیچیده، 

. ]3[دارندهاي ویژه يدشواروها پیچیدگیکهافرادي است 
آموزش کههاي توسعه، تاکید دارندنظران برنامهاکثر صاحب

آید و شمار میعالی یکی از ارکان و عوامل اصلی توسعه به
ریزي در این بخش دقیق و مبتنی بر ضروري است برنامه

هاي که پیشرفت علم و فناوري در زمینهچرا. اصول باشد
هاي نظام آموزش مختلف، بر پیچیدگی وظایف و ماموریت

.]4[عالی افزوده است
هاي قانون برنامه پنجم بر این اساس یکی از مهمترین بخش

بخش علم و فناوري است که ، توسعه جمهوري اسالمی ایران
عالی یکی از اي دارد و آموزش جایگاه ویژهراهبرديبه لحاظ 

وجود الگویی ،به این ترتیب. این بخش استهاي اصلیپایه
هاي تالش. ها ضروري استبراي ارزیابی و تحلیل این برنامه

هاي آموزش عالی در برنامه سیاستبراي تحلیل انجام شده
به نحوه اجرا یی غالباً هاپنجم تا به حال در قالب گزارش

گیري از سعی شده با بهرهدر مقاله حاضر. ]5[پرداخته است
در . ها به این نیاز پاسخ گفته شودسازي پویایی سیستممدل

ي کلیدي آموزش عالی در سطوح متغیرهاروابط این راستا،
هاي ، شناخت حلقه1یسازي علّمفهومی و عملیاتی مبناي مدل

سازي گیري از شبیهشده و با بهره2علی و طراحی مدل جریان
ها در طول زمان، پیشنهادهاي بهبود در مورد متغیررفتار 

.ها ارائه شده استسیاستمجموعه 

پژوهشروش ـ 2
سازي تبیینی است و پویایی روش پژوهش از نوع مدل

تکنیک مورد استفاده مقاله خواهد بود که با در نظر 3هاسیستم
هامتغیرهاي سیاستگرفتن روابط پیچیده علت و معلولی بین 

تبیین مذکور با شناخت . ها کمک خواهد کردبه تحلیل آن

1- Causal  Loop Modelling
2- Flow Diagram
3- System Dynamics

هاي از سیاستاستعبارت اینجا؛  که درشودمیآغازمساله 
. 4آموزش عالی در فصل علم و فناوري برنامه پنجم توسعه

گیري از روش نمونه در با بهرهبه این منظور در دو مرحله 
و صاحبان شامل اساتید دانشگاه(از نظر خبرگان دسترس، 

ها و سیاستطراحی مدل علّی : گیري شده استبهره) تألیف
هاي عمیق، در مرحله اول با انجام مصاحبه.برآورد پارامترها

پس از شناخت متغیرهاي کلیدي، با تکیه بر الگوهاي رفتاري 
هاي ط و حلقهب، پیشینه تحقیق، روا5ها در ده سال گذشتهآن

در یک فرایند رفت و ها سیاستعلّی شناسایی و مدل علّی 
در مرحله بعدي و پس از . شده استو تأیید طراحی برگشتی 

دستیابی به اجماع پرسشنامه براي طراحی مدل جریان از 
روش و در قالب خبرگان در مورد پارامترهاي مدل جریان

. دلفی استفاده شده است
هاي تقویت کننده و متوازن کننده و بر اساس تأثیر حلقه

هاي آموزش عالی در برنامه پنجم ، سیاست6مانیتاخیرهاي ز
قابلیت مدل توجه بهبا همچنین . مورد تحلیل قرار گرفته است

هاي مورد بررسی در قالب سیاستجریان، برخی از 
از طریق نرم افزار سازيسناریوهاي مختلف مبناي شبیه

هاي گوناگون در رفتار تأثیر برنامهقرار گرفته و 7ونسیم
روایی . کلیدي مدل در طول زمان تحلیل شده استمتغیرهاي 

کار گرفته و جریان از حیث متغیرهاي بهساختاري مدل علی
و بر اساس نظر خبرگان هاشده در مدل و روابط بین آن

روایی رفتاري مدل به منظور حصول اطمینان از تطابق رفتار 
هاي حد حاصل از مدل با شرایط واقعی از طریق آزمون

ازگاري توابع عددي، حالت تعادل و انطباق با نهایی، س
. استیید قرار گرفتهأمورد تالگوهاي واقعی رفتار، 

سیاست عمومی-3
کهتعاریف گوناگونی از مفهوم سیاست عمومی ارائه شده 

یک سیاست عمومی «: عنوان یکی از مهمترین آنهابه
هاي یکپارچه است که و فعالیتهااي از تصمیممجموعه

شود تا توسط کنشگران عمومی و گاهی خصوصی اتخاذ می

20و 18، 17، 16، 15هاي شامل ماده-4
دهه هشتاد-5

6- Time Delays
7- Vensim
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. ]6[» شود، حل کنداي را که ماهیتاً جمعی شناخته میمسأله
موضوعی کلیدي در هایکپارچگی این تصمیمبنابراین 
. ]6[خواهد بودهاآناثربخشی 

هاي عمومی وجود دارد سه رویکرد عمده در تحلیل سیاست
:هاستآنتمرکز مورد زمینهدر شانکه تفاوت اصلی

:1هاي عمومی بر اساس نظریه حکمرانیتحلیل سیاست.1
.اي براي تبیین اقدام عمومیوسیلهعنوان بهسیاست

بازیگران این رویکرد عموماً دانشمندان علوم سیاسی 
. بینندهاي زمامداري میتحلیل را مرتبط با نظریهو هستند

دنبالبهغالباًرویکرد این است که این مهمترین ویژگی
روشی براي درك نقش دولت در جامعه و تکامل آن در 

.به خود سیاست تمرکز نداردواستطول زمان
شیوه توصیف: چگونگی کارکرد اقدام عمومیتشریح.2

کارکرد تشریحدنبال هاین رویکرد ب.عمل و اقدام عمومی
سیاسی نیست بلکه روشی براي درك منطق عملیاتی 

نشان دادن قواعد آنهدفو]7[استاقدام عمومی
ویژگی رویکرد . کارکرد یک اقدام عمومی خاص است

گیري دوم این است که پیچیدگی فرایندهاي تصمیم
عمومی را از طریق تقسیم هدف به متغیرهاي مختلف 

.کنددرك می
نتایج اقدامات تشریح: قدام عمومیارزیابی اثرات ا.3

عمومی و اثرات آن بر جامعه از دیدگاه اهداف پیگیري 
در مقایسه با دو .شده و یا اثرات غیرمستقیم و نامطلوب

و]6[رویکرد قبلی این رویکرد بیشتر جنبه ارزیابی دارد 
. استفاده باشدقابلهمراهی شود تا ،بایست با نتایجمی

هاي آموزش عالی در برنامه پنجم تحلیل سیاستدر این مقاله، 
و با در نظر گرفتن دارد قراردومتوسعه عمدتاً ذیل رویکرد 

این رویکرد به مکاتبهاي تکنیک پویایی سیستم، ویژگی
.تلفیقی مورد استفاده قرار گرفته استاي شیوه

هاروش پویایی سیستم-4
سازي و ، شبیهتحلیلبراي مطالعه، استپویایی سیستم روشی

و مدیریتی، با اقتصادي، هاي پویاي اجتماعیبهبود سیستم
این روش به شکل . ]8[استفاده از یک دیدگاه بازخوردي

1- Governance

ش در انو همکار2توسط فارستر1960امروزي، در سال
. 4مطرح شد3ماساچوستفناوريموسسه دپارتمان مدیریت 

اره تر دربحصول بینش عمیق،هدف اصلی پویایی سیستم
ها ها است، بنابراین در بهبود سیاستسیستمکارکردچگونگی

.]9[در زمینه مورد بررسی، کمک بسیار خوبی خواهد بود
دها، بازخورها، جریانموجوديمؤلفهبر چهار سیستمپویایی 

است و قابلیت آزمون مدل سبب استوارو روابط غیرخطی 
تکنیک، هسته اصلی .شودمیمسائلکاربر از درك بهتر 

مراحل . استآن رفتار شکل دهندهساختار سیستم است که 
:به شرح زیر استانجام این روش

، لهاتعریف مس.1
له،افرضیه پویا براي تشریح مسطراحی.2
،مسألهسازي شبیه.3
آزمون مدل،.4
.]10[حصول نتایج.5

ها در حوزه هاي اخیر کاربرد پــویایی سیستمدر ســـال
و در موضوعــاتی ]12و11[یافتهتوسعــهآموزش عالی

، ]8[تدریس و بسیاري موارد دیگرکیفیت،ارزیابیمانند 
.تجارب متعددي مستند شده است

ها در تحلیل تجارب کاربرد پویایی سیستم-5
عالی هاي آموزشسیاست

هاي استفاده از این به بررسی شیوهخود کندي در مقاله
و ابعاد گوناگون آموزش عالی پرداخته هابخشتکنیک در 

اي ، دانشگاهی، دانشکده5ايمنطقهملی، «پنج سطح ، وي. است
نیروهاي محیطی و «و هفت حوزه » اياي و مدرسهدانشکده

قوانین و مقررات، نظام مدیریتی، بودجه، مدیریت منابع 
سازي مسائل و تقاضا براي ثبت انسانی، کیفیت آموزش، شبیه

بندي خود از ادبیات موجود در این دستهرا مبناي ارائه » نام
. ]13[زمینه کرده است

سیستم به تحلیل آموزش کارگیري پویاییبا به6اشتراوس
و » تقاضا«چون متغیرهاییوي . عالی برزیل پرداخته است

2- Forrester
3- Masachoset Institute of Technology
4- Industrial Dynamics
5- Regional
6- Strauss
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منابع «هاي بخش دولتی و غیردولتی را در کنار »ظرفیت«
به ودادهمبناي تحلیل نظام آموزش عالی برزیل قرار، »مالی

مقایسه جذابیت بخش دولتی و غیردولتی در آموزش عالی 
.]14[است پرداخته 

خود از پویایی سیستم براي مقالهدر 1اویو و همکاران
شده آموزش سازي تامین منابع مالی و کیفیت اداركشبیه

کیفیت اعضاي هیات «متغیرهاي هاآن.اندعالی بهره گرفته
بودجه و «، »هاکیفیت پژوهش«، »کیفیت آموزش«، »علمی

تحلیل سازي و را مبناي مدل» میزان ثبت نام«و » منابع مالی
.]15[انددادهآموزش عالی اوگاندا قرار 

نمونهدو ، از مجموعه تحقیقاتی که در ایران صورت گرفته
هاي مرتبط با آموزش ویژه به کاربرد پویایی سیستم در تحلیل

:عالی اختصاص دارد
ها در در مقاله خود به کاربرد پویایی سیستمآذر و خدیور 

تکنیک این آنها از . اندنگاري آموزش عالی اهتمام کردهره
به عنوان » ايسیستم نقل و انتقال بین رشته«سازي براي شبیه

. اندهاي آموزش عالی استفاده کردهیکی از خرده سیستم
گرایش «و » ظرفیت«، »التحصیالنتعداد فارغ«هایی مثل متغیر

سازي و تحلیل رفتار دانشجویان در نقل مبناي شبیه» به رشته
اي قرار گرفته و بر این اساس هاي بین رشتهو انتقال

.]16[پیشنهادهایی براي بهبود وضع موجود ارائه شده است
» مهاجرت نخبگان«زاده و اشراقی نیز به موضوع فرتوك

مربوطه از پویایی سیستم سازي رفتار پرداخته و براي شبیه
ارتباط صنعت و «هایی همچون متغیرها آن. انداستفاده کرده

، »فرهنگ مهاجرت«، »منزلت اجتماعی نخبگان«، »دانشگاه
کیفیت «و » و خارج از کشورداخلتفاوت سطح آموزش «

اثر و سازي کرده از طریق پویایی سیستم مدلرا » آموزش
نخبگان تحلیل و هاي مختلف را بر مهاجرت سیاست

.]17[اندپیشنهادهایی ارائه کرده
دو تحقیقاتی منوط به توجه به چنیناثربخشی در مجموع، 

:استاصلی چالش
احتراز از متغیرهایی که وشناخت متغیرهاي اصلی.1

به منظور در حل مسأله نقش کلیدي ندارند 
،افزایش غیر ضروري پیچیدگی مدلجلوگیري از 

1- Oyo, B., Williams, D., and Barendsen, E.

.بین متغیرهاشناخت صحیح روابط .2

سازي علت و معلولیمدل-6
شناخت متغیرهاي ،سیستمدر پویایییعلّسازي شروع مدل

فرضیه (ها متغیری این اصلی مساله است و در تبیین روابط علّ
ها در متغیرموضوع، الگوي رفتاري پیشینهتوان از می) 2پویا

. گیري نمودطول زمان و نظر خبرگان بهره
، آموزش عالی در برنامه پنجمهايسیاستبا بررسی

: متغیرهاي کلیدي به شرح زیر شناسایی شده است
، 3کیفیت آموزش و پژوهش-
، 4تولیدات علمی، پژوهشی و فناوري-
، 5دسترسی به آموزش عالی-
،6اشتغال-
و 7هاي اجراییدستگاهصنعت وارتباط با-
.8منابع مالی-
در سطح ی، نمودار عل9ّزمانها در طول متغیررفتار نگاه بهبا 
ابط واین مدل ر. طراحی شده است1به شیوه شکل » صفر«

این روابط مبتنی بر . دهدرا نشان میکلیدي ی متغیرهايعلّ
: شودمیچهار حلقه تقویت کننده اصلی تبیین 

ها خواهد شد و وجود منابع مالی باعث ارتقاء کیفیت پژوهش
هاي را با صنعت و دستگاهاین به نوبه خود رابطه دانشگاه

این حلقه با تاثیر مثبت رابطه . اجرایی در پی خواهد داشت
هاي اجرایی بر منابع مالی ادامه دانشگاه با صنعت و دستگاه

کیفیت پژوهش باعث رشد تولیدات علمی و . کندمیپیدا 
هاي علم و فناوري شده و فناوري و در نتیجه ارتقاء شاخص

یش منابع مالی، کیفیت پژوهش را افزایش مجدداً از طریق افزا
کیفیت پژوهش مستقیماً باعث ارتقاء از طرفی .خواهد داد

هاي علم و فناوري شده و منابع مالی را افزایش شاخص
خواهد داد و این به معنی افزایش پویاي کیفیت پژوهش 

2- Dynamic Hypothesis
2بند : 20بند ه، ماده : 17بند و، ماده : 16بندهاي ب، و، ماده : 15ماده -3
بندالف،د: 20بند الف، ب، ه، و، م، ماده: 17بندهاي الف، و، ماده : 16ماده -4
بند ز، ح، ي : 20بند ب، ماده : 18بند ب، و، ماده : 16ماده -5
بند ي : 18بند ب، ماده : 17بند الف، ماده : 15ماده -6
بند ي: 18بند الف، ب، د، ماده : 17بندهاي الف، د، و، ماده : 16ماده -7
بند الف، ب،ج،ز،ح،ي،ك : 20بند الف، ب، د، ه، و، ماده : 17بند ج، ه، ماده: 16ماده -8
این بازه زمانی . ها، ده سال گذشته در نظر گرفته شده استقلمرو زمانی مورد بررسی داده-9

. قابلیت پوشش تأخیرهاي عمده آموزش عالی را دارا است
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شود و رشد منابع مالی باعث ارتقاء کیفیت آموزش می. است
یابد علمی، پژوهشی و فناوري افزایش میدر نتیجه تولیدات

هاي علم و فناوري، فزایش مجدداً از مسیر شاخصاو این 
.رشد منابع مالی را در پی خواهد داشت

شامل تعداد (در مجموعه روابط اخیر، تولیدات علم و فناوري
هاي آموزششامل (و کیفیت آموزش) بنیانهاي دانششرکت

هاي کارآفرینانه متناسب با نیاز بازار کار و قابلیت
التحصیالن اشتغال فارغر تاثیر مستقیم ب) التحصیالنفارغ

.هاي آموزش عالی در برنامه استخواهد داشت که از دغدغه
هاي هرکدام ی در سطح یک، مولفهبه منظور بررسی روابط علّ

گیري از نظر خبرگان و بررسی با بهرهکلیديي متغیرهااز 
یک و مبناي ترسیم نمودار سطحشده پیشینه تحقیق، شناسایی 

. قرار گرفت

هاي آموزش عالی در سطح یک سیاستمدل علی 1- 6
شود هایی تعیین میسیستمها معموالً خردهسازيشبیهغالبدر 

تا ضمن ایجاد قابلیت ورود متغیرهاي اصلی مسأله، از 
در این پژوهش .از حد مدل جلوگیري شودپیچیدگی بیش 

:1سه محور اصلی براي طراحی مدل جریان انتخاب شد

اي است که در آموزش عالی امروز ایران وجود هاي عمدهعلت اصلی این انتخاب، چالش-1
محورها این. وجود دارد و در مبانی نظري و پیشینه تحقیق بارها مورد اشاره قرار گرفته است

کیفیت آموزش و پژوهش-
روندهاي جمعیتی-
.منابع مالی-

کیفیت آموزش و پژوهش6-1-1
2ی محور کیفیت آموزش و پژوهش در شکل روابط علّ

هاي اخیر روندهاي جمعیتی تاثیر در سال.ترسیم شده است
هاي آموزش و پژوهش بسزایی در نوسانات کیفیت در بخش

باعث از یک طرفافزایش تعداد دانشجویان . استداشته
»نسبت عضو هیات علمی به دانشجو«یی مثل هاشاخصافت
که در برنامه پنجم صراحتاً مورد تاکید قرار گرفته شود می

تأثیر منفی سیستم آموزشی ؛ و از طرف دیگر بر  است
این موضوع به خاطر تأخیر ذاتی اعمال . دگذارمی

با این حال. هاي جمعیتی در سیستم مدیریتی استدبازخور
تواند منجر به میدر مسیر سوم، افزایش تعداد دانشجویان 

.شود2فارغ التحصیالن توانمندتعدادافزایش 
آموزش و کیفیترابطه متقابلدهندهمدل همچنین نشان

، محتوا و برنامه آموزشی، رابطهاین مبناي. استپژوهش
هاي علمی اعضاي هیات علمی، منابع مالی و خروجی

.پژوهشی است
پشتیبان مدل را در پویايتوان فرضیه صورت نمونه میبه

مدل به 4و متوازن کننده3هاي تقویت کنندهحلقهیکی از تبیین 
:به صورت زیر تشریح نمود

ها بیشتر هشهرچه کیفیت پژو، R1حلقه تقویت کننده در 
برداري از توان باشد، گرایش صنعت، دولت و بازار براي بهره

این گرایش منجر به افزایش ؛ شددخواهبیشترعلمی موجود 
و مجدداً هاي کاربردي اعضاي هیات علمی سرانه پژوهش

.ها خواهد شدافزایش کیفیت پژوهش

هاي آموزش عالی برنامه پنجم نیز مورد تأکید به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سیاست
.قرار گرفته است

توانایی در : هاي مورد انتظار آموزش عالی استفارغ التحصیالن توانمند یکی از خروجی-2
هاي اهکارآفرینی و ایجاد کسب و کارها، انجام وظیفه در صنعت، انجام وظیفه در دستگ

هاي این توانمندي استاجرایی و ادامه تحصیل از بارزترین جلوه
3- Reenforcing Loops
4- Balancing loops

نمودار علت و معلولی متغیرهاي کلیدي آموزش ) 1شکل 
عالی در برنامه پنجم توسعه 

تولیدات علمی، پژوهشی  
و فناوري

منابع مالی 

رابطه دانشگاه ها با صنعت و   
دستگاه هاي اجرایی 

کیفیت آموزش 

کیفیت پژوهش

اشتغال فارغ التحصیالن  

شاخص هاي علم و   
فناوري

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

R1

R2

R3

R4 دسترسی به آموزش  
عالی

+

+

R5

التحصیالناشتغال فارغ
منابع مالی

با دانشگاهرابطه کیفیت پژوهش
هاي ودستگاهصنعت

اجرایی

پژوهشی علمیتولیدات 
و فناروي

کیفیت 
آموزش

دسترسی به 
آموزش عالی

هاي علم و شاخص
فناوري
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هاي کاربردي از سوي دیگر باعث پژوهشرشد سرانه 
منابع در این بخشی از طبیعتاًشود و ها میدرآمدزایی دانشگاه

.خواهد شدراستاي افزایش کیفیت پژوهش هزینه 
هاي تقویت کننده مذکور باعث رفتار حلقه،به این ترتیب

. ها خواهند شدي دخیل در حلقهرشد هر کدام از متغیرها
: اشاره کردB1توان به حلقه هاي متوازن کننده نیز میاز حلقه

هاي مطرح در آموزش عالی، نسبت جمعیتی یکی از شاخص
دراین حلقه، رفتار . است» عضو هیات علمی به دانشجو«

، در جهت حرکت 1نسبت مذکور در تعامل با سیستم آموزشی
هرچه این . متوازن خواهد شد، نسبتاین به طرف استاندارد 

تر باشد سیستم آموزشی قابلیت کمتري در نسبت پایین
مدیریت نظام آموزشی خواهد داشت و این قابلیت تضعیف 
شده پس از یک دوره تأخیر منجر به بهبودي نسبت خواهد 

این دركاین تأخیر به خاطر عواملی مثل زمان الزم براي . شد

منظور از سیستم آموزشی، نقش و عملکرد مدیریتی است که در سطوح مختلف از -1
.سیاستگزاري تا اجرا تأثیرگذار است

راي استخدام اعضاي هیات علمی مورد نسبت، زمان الزم ب
با بهبود نسبت، سیستم . باشدنیاز و مواردي از این دست می

هاي استخدامی اعضاي آموزشی بهبود نسبی یافته و تالش
.هیات علمی با نرخ کاهنده ادامه خواهد یافت

رشد متغیر به رفتارهاي متوازن کننده تغییر کارکرد اصلی حلقه
ترتیبی است که در راستاي رسیدن به یک هدف مطلوب 

.تخفیف یابد

روند جمعیتی6-1-2
در حال حاضر در دوره 1360رشد جمعیت در دهه 

التحصیلی و تحصیالت تکمیلی خودنمایی و در متن نظام فارغ
بسیاري از به این ترتیب . کندآموزشی ایفاي نقش می

هاي حاصل از آن اساس ضرورتهاي عمومی بر سیاست
در هاي روند جمعیتی ی مولفهعلّمدل . شکل گرفته است

.آمده است3سطح یک در شکل 

دهد عامل جمعیت چگونه بر افزایش پذیرش نشان می3شکل
از متغیر ظرفیت در شکل، منظور. گذارددانشجو تأثیر می

و در داوطلبانهاي در نظر گرفته شده براي افزایش صندلی
این افزایش در غالب . واقع افزایش پذیرش دانشجو است

هاي روند جمعیتی در آموزش عالی نمودار علّی مؤلفه) 3شکل 
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را در پی خواهد داشت، چرا که فرایند موارد افت کیفیت 
دهد و افزایش کیفیت زمان بیشتري را به خود اختصاص می

بنابراین رشد کیفیت در بهترین . داراي تأخیر زمانی است
مورد نیاز مان ز: حالت با اختالف فاز زمانی محقق خواهد شد

متوازن کننده از وضعیت دانشجویان هايدبازخورکه براي این
باعث احتماالً لتحصیالن به متقاضیان بالقوه برسد و او فارغ

به این ترتیب . تغییر تصمیم به تحصیل در آموزش عالی گردد
:دو حلقه متوازن کننده در شکل مشخص شده است

روند تقاضاي شرکت B1کننده در حلقه متوازنبه عنوان نمونه 
دهد دو اتفاق باعث هاي اخیر نشان میدر کنکور در سال

پیک جمعیتی که تا رفع اول، : استتدریجی متقاضیانکاهش
کرد؛ چند سال گذشته در افزایش تعداد متقاضیان نقش ایفا می

هاي التحصیالن لیسانس در سالدوم، نرخ فزاینده بیکاري فارغ
عامل . گر شده استاخیر که در آمار رسمی کشور نیز جلوه
: کندعمل میB1کننده دوم مطابق شکل، در قالب حلقه متوازن

تعداد فزاینده دانشجویان مقطع لیسانس پس از دوره تحصیلی 
به رشد تعداد ) در اینجا با تأخیر زمانی نشان داده شده است(

انجامد که پس از طی دوره خدمت التحصیالنی میفارغ
و دوره جستجوي قابل انتظار براي ) در مورد پسران(ضرورت 

وند که بخشی از آن را شبه جمعیتی تبدیل می،یافتن شغل
هرچه این نسبت . دهدکار تشکیل میالتحصیالن بیفارغ

.افزایش یابد، تقاضا براي آموزش عالی کاهش خواهد یافت
به این هااین کاهش هنگاهی اتفاق خواهد افتاد که خانواده

باور برسند که تحصیالت عالی در مقطع لیسانس چندان نتیجه 
تواند باعث میفشار فرهنگیال با این ح. بخش نخواهد بود

این به هرحال، . بندي شودعلیرغم این جمعادامه تحصیل 
.منجر به کاهش تقاضا خواهد شدگیري در بلندمدتنتیجه

منابع مالی آموزش عالی6-1-3
هاي آموزش عالی سیاستدر هاي منابع مالی مدل علّی مولفه

شکل این .استآمده 4در برنامه پنجم در سطح یک در شکل 
آموزش عالی از سه درمنابع مالی قابل استفاده دهدنشان می

تخصیص حاصل از منابع مالی : شودبخش اصلی تشکیل می
بودجه عمومی، منابع مالی حاصل از درآمد شهریه و منابع 

در . مالی حاصل از ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و فناوري
تی کشور نیز ایفاي ، منابع مالی بودجه تحقیقاپژوهشبخش 

.کندنقش می
این روابط در قالب سه حلقه تقویت کننده آمده است که 

صورت ها به عنوان نمونه بهاین حلقهپشتیبانپویايفرضیه 
:کندرا تشریح میروابط این ساز و کارزیر

در تبیین محور کیفیت نیز اشاره شد که هر چه کیفیت 
هايپژوهشپژوهش بیشتر باشد، گرایش کارفرمایان به انجام 

ها پژوهشرشدو این به معنی یافت کاربردي افزایش خواهد 
هاي بیشتري انجام از طرف دیگر هرچه پژوهش. هد بوداخو

گیرد، تسلط مجریان و بسترهاي پژوهش رشد خواهد کرد و 
.ها ارتقاء خواهد یافتکیفیت پژوهشدر نتیجه

هاي مدل در فرایندي تقویت کننده به همین ترتیب سایر حلقه
.رفتار متغیرهاي مدل را شکل خواهد داد

سازي جریانمدل-7
سازي است که پس ترین بخش یک شبیهمدل جریان محوري

هاي سیاستاز برآورد پارامترها اجرا شده و مبناي تحلیل 
غیرهاي حالت، این مدل از مت. گیردمیمورد بررسی قرار 

مدل علّی منابع مالی آموزش عالی ) 4شکل 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +
R 1

R 2

R 3

کیفیت پژوهش

سهم تحقیقات از 
تولید ناخالص داخلی

ظرفیت جذب حاصل درآمد 
شهریهاز 

آموزشهاي تخصصی 
و مشاوره

سهم بودجه آموزش عالی 
از تولید ناخالص داخلی

تعداد پژوهش هاي کاربردي

مالیمنابع
قابل تصرف



عالی کشور با استفاده از پویایی سیستم؛ مورد برنامه پنجم توسعههاي آموزشطراحی مدل تحلیل سیاست

8

مدل نهایی در این طرح، .شودتشکیل میجریان و کمکی 
هاي جریان محورهاي کیفیت، جمعیت از مدلجریان تلفیقی

هاي مدل جریان منوط به وجود قابلیت. و منابع مالی است
ها، مقادیر اولیه متغیرهاي حالت ها در مورد پارامترها، نرخداده

به . و برخی متغیرهاي کمکی و یا حداقل برآورد آن است
ل انطباق محور جمعیت به دلیدر این پژوهش، همین دلیل 

.بیشتر با شرایط مذکور، مبناي دو محور دیگر قرار گرفت

متغیرهاي حالت1- 7
ترین متغیرهاي حالت بیانگر وضعیت سیستم و از مهم

با بررسی . سازي پویایی سیستم استهاي هر مدلبخش
متغیرهاي حالت به شرح زیر ی سطح یک علّهايمدل

:شده استشناسایی 
لیسانس، تعداد دانشجویان مقطع فوق تعداد دانشجویان مقطع

لیسانس، تعداد دانشجویان مقطع دکتري تخصصی، تعداد 
التحصیالن دکتري تخصصی، تعداد اعضاي هیات علمی فارغ

هاي هاي علمی، تعداد پژوهشتمام وقت، تعداد خروجی
التحصیالن مقطع فوق لیسانس، تعداد کاربردي، تعداد فارغ

التحصیالن مقطع لیسانس، تعداد فارغبنیان، هاي دانششرکت
التحصیالن شاغل، ظرفیت مقطع لیسانس، ظرفیت تعداد فارغ

.مقطع فوق لیسانس، ظرفیت مقطع دکتري تخصصی

طراحی نمودار جریان2- 7
محوریت روندهاي بربر مبناي محورهاي اخیر و با تکیه 

مدل جریان طراحی شده و پس از سنجش روایی ، جمعیتی
نمایش داده 6، تعدیل و به شرح شکل 1رفتاريساختاري و

.شده است

)سازيشبیه(ها و اجراي مدل ورود داده3- 7
هاي مورد نیاز براي اجراي مدل بر اساس ماهیت و نقش داده

. آوري شده استآن در مدل از منابع و مراجع مختلفی جمع
اري ترین این منابع عبارتند از نظر خبرگان، سالنامه آممهم

رحله فرموالسیون قرار دارد که نوع پس از تأیید ساختار مدل جریان توسط خبرگان م-1
روایی رفتار . کندتعریف میونسیمروابط بین اجزاي مدل را به صورت ریاضی در نرم افزار 

هاي حد نهایی، سازگاري توابع عددي، دیمانسیون، انطباق با الگوهاي مدل از طریق آزمون
. رفتاري واقعی مورد بررسی قرار گرفت

گزارش ساالنه عملکرد وزارت ایران، آمارنامه آموزش عالی،
بنیاد ملی نخبگان و گزارشات مرکز علوم، گزارش سایت

.هاي مجلسپژوهش

توصیف جامعه آماري4- 7
اي در دسترس آراء خبرگان، نمونههدر مرحله دوم مراجعه ب

ي مدل جریاناز اساتید دانشگاه در برآورد پارامترها و متغیرها
اطالعات توصیفی نمونه . اندمشارکت داشته) با روش دلفی(

.به نمایش درآمده است5مذکور در شکل 

هاي آموزش عالیسیاستتحلیل -8
ها در مورد گیري از پویایی سیستمهایی که با بهرهتحلیل

: گیرد غالباً شامل چهار نوع استها صورت میسیاست
پردازد؛ها میسیاستبه بررسی اثرات :2آنگاه-تحلیل اگر.1
پیشنهادهایی براي بهینه کردن :3سیاستسازي بهینه.2

دهد؛ها ارائه میسیاست

2- What-If Analysis
3- Policy Optimization

اطالعات توصیفی خبرگان) 5شکل 

توزیع نسبی پاسخ دهندگان بر اساس رتبه علمی

سابقه کارتوزیع نسبی پاسخ دهندگان بر اساس 

نوع دانشگاه یا موسسهتوزیع پاسخ دهندگان بر اساس 

مربی% 14

استادیار% 14
دانشیار% 14

30تا %20: 10
سال

20تا %10: 52
سال سال10زیر %: 35

سال30باالي %: 3

غیردولتی%: 41
دولتی%: 59
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ها با توجه به اهداف و سیاستبررسی هب:1سیاستآزمون .3
.پیامدهاي مورد انتظار اختصاص دارد

ها از سیاستبه تحلیل میزان اثرپذیري :2تحلیل حساسیت.4
.]18[پردازدمیمدل شرایط و پارامترهاي گوناگون 

بوده هاي مذکور مد نظر اول از تحلیلمورددر پژوهش حاضر 
بخش در ها ها مبناي تحلیلسیاستدر تحلیل اثرات . است
و در بخش دوم، نمودار یکی سطح نمودارهاي علّ، اول

.استجریان 

بخش اول: هاسیاستتحلیل اثرات 1- 8
هاي ها بر حلقهگاه، بنیاد تحلیلآن-هاي اگردر تحلیل

کننده و تأخیرهاي زمانی شناسایی شده کننده،  متوازنتقویت
.گانه، بنا نهاده شده استدر هرکدام از محورهاي سه

کیفیت آموزش و پژوهش8-1-1
در صورت تحقق این برنامه، تعداد . بند الف: 16ماده 

2در شکل . هاي کاربردي افزایش خواهد یافتپژوهش
بالفاصله تحت تأثیر این R5تا R1هاي تقویت کننده حلقه

در . افزایش فعال شده و کیفیت پژوهش را ارتقاء خواهد داد
کیفیت آموزش نیز افزایش خواهد یافت و به تربازه بلندمدت

هاي تقویت ، به ترتیب حلقهشکلهاي این ترتیب سایر مؤلفه
نکته کلیدي . کننده تحت تأثیر قرار خواهند گرفتو متوازن

. استتعداد و کیفیت مقاالت علمی رآن بتأثیر ،این بند
هاي اخیر رشد علمی ایران از منظر تعداد مقاالت در سال

بوده است؛ این رشد غالباً ناشی از شدیدعلمی رشدي 
تعداد فزاینده وخصوص در علوم پایههاي اثربخش بهآموزش

.دانشجویان تحصیالت تکمیلی بوده است
غیر قابل انکار نیزواسطه مقاالت علمیت ارتقاء بهاتاثیر امتیاز

اعضاي هیات گرایش به این ترتیب در شرایط عادي .است
هاي کاربردي ممکن است باعث علمی از مقاالت به پژوهش

المللی گردد؛ مگر اینکه کاهنده شدن رشد تولیدات علمی بین
هاي کاربردي در قالب پژوهشعلمی مبتنی بر تولیدات

از طرف دیگر رشد . کندکاهش را جبران مقاالت علمی این 

1- Policy Testing
2- Sensitivity Analysis

هاي کاربردي تحت تأثیر پذیرش متقاضیان تعداد پژوهش
: نیز خواهد بودو رشد اقتصادي) واسطه پاسخگویی به نیازبه(

ها که رشد اقتصادي و ظرفیت جذب پژوهشدر صورتی
متناسب با تعداد اعضاي هیات علمی و تقاضا براي 

پس از مدتی رشد نمایی هاي کاربردي نباشد، پژوهش
. ها تبدیل به رشدي کاهنده خواهد شدپژوهش

ها دولتترین اقدامات یکی از سریعهمواره. بند ب: 16ماده 
، فشار جمعیتی و تقاضا براي تحصیالت تکمیلیبه پاسخ براي 

این در . استبوده هاي تکمیلی افزایش پذیرش در دوره
ساختن بسیاري از افزایش کیفیت مستلزم محقق که حالیست 

استانداردهاي آموزشی مثل نسبت عضو هیات علمی تمام 
، به روز رسانی محتوا، و امکاناتوقت به دانشجو، فضا

همراه با تأخیر ناگزیراست کهغیرهو هاي مدیریتیسیستم
اگرچه این برنامه داراي هدفی ،براین اساس.خواهد بود

ت تکمیلی است متعالی براي پاسخگویی به نیاز به تحصیال
بدون تردید با افت کیفی در آموزش، پژوهش و در نهایت 

در پویایی سیستم یکی از . التحصیالن همراه خواهد بودفارغ
این رفتار نتیجه ترکیب . است3ها، نوسانانواع رفتار سیستم

در این . و تأخیر است) کنندههاي متوازنحلقه(منفی د بازخور
با افزایش ظرفیت، بسیاري از متقاضیان تحصیالت مورد، 

امید کسب موقعیت بهتر از یک سو و بارور ساختن باتکمیلی 
ها از سوي دیگر به مندياستعدادها و حرکت در جهت عالقه

افت کیفیت آموزش با تأخیر به . آورندها روي میاین دوره
رصد شود و به این ترتیب دداده مید متقاضیان آینده بازخور

لیسانس التحصیالنفارغگرایش به تحصیالت تکمیلی در 
. بودداراي رفتار نوسانی خواهد

بهبود این نسبت وابسته به 2مطابق شکل .بند ج: 16ماده 
-رویه: کندم آموزشی نقش ایفا مینظامتغیرهایی است که در 

هاي مورد نیاز، امکانات مورد نیاز هاي استخدامی، آزمون
.خصوص تعداد و روند دانشجویانلمی و بهاعضاي هیات ع

، اقدامات برشمرده شده در 2مطابق با شکل . بند د: 16ماده 
این بند از یک سو باعث افزایش کیفیت آموزش خواهد شد، 
چرا که منابع مالی و امکانات بیشتري در اختیار سیستم 

3- Oscilation
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از . آموزشی خواهد بود و منجر به تولیدات علمی خواهد شد
گر کیفیت پژوهش افزایش خواهد یافت و این سویی دی

در . افزایش همراه با کیفیت اعضاي هیات علمی خواهد بود
باعث توانمندي آنان و ،مورد دانشجویان تحصیالت تکمیلی

زایی بخش بزرگتري از فارغ التحصیالن خواهد شد و اشتغال
رشد خواهد بنیاندانشهاي به این ترتیب تعداد شرکت

ها ها و دستگاه، باور سازمانجانکته حائز اهمیت در این. داشت
از طریق بایستمیکهبراي مشارکت در این فرایند است

هاي مختلف چرخه علم تا ثروت، ها بر ارتباط بخشآنوقوف 
.، ایجاد شودهاي پشتیبانهاي واسط و سیاستنقش سازمان

رود کیفیت نامه، انتظار میاجراي این بربا. بند ه: 16ماده 
هاي تقویت ها افزایش یابد و در این صورت حلقهپژوهش

هاي متوازن کننده سمت چپ بخش سمت راست و حلقه
هاي مناسب که رویهدر صورتی. شدفعال خواهند2شکل 

جهت تخصیص این بودجه طراحی و اجرا نشود، ممکن است 
تواند موجب یو این میابدها افزایش تنها تعداد پژوهش

تقویت هايحلقهبه توجهبا . کاهش کیفیت پژوهش شود
هاي دیگر کیفی به بخشافتکننده موجود در شکل، این 

.یافتتسري خواهد 
کیفیت برنامه،توان انتظار داشت با این می.بند الف: 15ماده 

آموزش ارتقاء یابد و تحولی اساسی در این حوزه مشاهده 
هاي بازار کار فرایند شناخت اولویتداشتباید توجه . 1شود

هاي آموزشی در بر دارنده تأخیر و ورود آن به محتوا و برنامه
این بدین معنی است که اگر اهداف و تغییرات . زمانی است

ها گیريهاي مدیریتی و تصمیماین فرایند در پیچ و خم رویه
زار کار هاي بابماند، محتوا زمانی تغییر خواهد کرد که اولویت

منفی و دزمانی بازخورهمبه معنیاند؛ این تغییر کردهمجدداً
در . و در نتیجه نوسان را در پی خواهد داشتاستتأخیر

واقع محتوا تا مدت مدیدي با اختالف فاز نسبت به نیاز بازار 
رخ نیزاتفاقی که در سالیان گذشته :کار حرکت خواهد کرد

ها کاربردي و کیفیت آنهايپژوهشاز طرفی. داده است
آموزشی داشته هايبرنامهتواند نقش کلیدي در محتوا و می

سازي مناسب از هویت اسالمی و ایرانی و جانمایی آن در منوط به تعریف و نهادینه-1
ها و محتواي آموزشیبرنامه

در واقع تعریفی از اولویت بازار کار که محور بروز . باشد
هاي کاربردي با گیرد، از دل پژوهشرسانی محتوا قرار می

. کیفیت بیرون خواهد آمد
مندي بهرهبندهاي مذکور، بر . بندهاي ب، ج، د، ه، و: 15ماده 

هاي علمیه و موجود در کشور اعم از حوزههايظرفیتاز 
نیز 2همانطور که در شکل . تجارب دفاع مقدس تأکید دارند

به روز رسانیها از یک سو باعث توان دید، این برنامهمی
شود و از سوي دیگر ارتقاء هاي آموزشی میمحتوا و برنامه

. 2د داشتآموزشی را در پی خواهو کیفیتسیستم
پیامد این برنامه ارتقاء کیفیت پژوهش، . الفبند : 17ماده 

با . کیفیت آموزش و کیفیت فارغ التحصیالن خواهد بود
هاي مورد نیاز براي اجراي برنامه حال تسهیالت و رویهاین
االمکان بازه زمانی کوتاهی را اشغال نماید، بایست حتیمی

. نخواهد داشتربخشی صورت برنامه اثنیچرا که در غیر ا
عموماً با ارتقاء وضعیت نخبگان 18بندهاي ماده :18ماده 

طور خاص بندهاي به. علمی و فناوري کشور اختصاص دارد
باعث بهبود عملکرد دانشجویان و فعال شدن » د«و » ج«، »ب«

پیامد این بهبود، رشد . خواهد شد2هاي تقویت شکل حلقه
. کیفیت آموزش و پژوهش خواهد بود

تماماً در راستاي بهبود سیستم » ز«تا » الف«بندهاي : 20ماده 
آموزشی و عملکرد دانشجویان است که در صورت انجام، 

.رود کیفیت آموزش و پژوهش افزایش یابدانتظار می
ها با انگیزه حرکت دانشگاه. »ي«و »ط«، »ح«بندهاي : 20ماده 

عموماً تنها به هاي جدیددرآمدزایی و ایجاد ظرفیت
گردد و سایر امکاناتهاي در نظر گرفته شده باز میصندلی

تواند باعث تضعیف عملکرد میاین موضوع . مد نظر نیست
دانشجویان و ضعف سیستم آموزشی شود و درنتیجه افت 

.اشته باشدکیفیت آموزش را در پی د

هاي آموزشی است که در یکی از ابعاد سیستم آموزشی موضوع دسترسی و توزیع فرصت-2
ها با نقش دختران و پسران، در بازه توان انتظار داشت در صورت تناسب برنامهاین مورد می

این نکته . التحصیالن مشاهده گرددهاي اجتماعی و اقتصادي بهتري از فارغبلندمدت کیفیت
.به روشنی قابل مشاهده است» و«در مورد بند 
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هاي آموزش عالیسیاستمدل جریان ) 6شکل 
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منابع مالی آموزش عالی8-1-2
و 18، 17، 16هايهایی از مادهدر برنامه پنجم توسعه، بخش

و امکانات آموزش عالی مالیاز فصل دوم، به منابع 20
در دسترس اي به دلیل مباحث مالی و بودجه. اختصاص دارد

بایست می، اسناد و مدارك کافی و اطالعات مورد نیازنبودن
ی تحلیل علّهايمدلگیري از و با بهره»گاهآن- اگر«با رویکرد 

، افزایش منابع مالی قابل تصرف آموزش 4مطابق شکل . شود
ت نقدي و چه به صورت امکانات و عالی، چه به صور

کند که کیفیت آموزش ارتقاء تجهیزات، این انتظار را ایجاد می
تري یابد و مجموعه نظام آموزش عالی از وضعیت مناسب

ها چگونگی مدیریت منابع و در غالب برنامه. برخوردار گردد
. بیشتري از کسب آن داشته باشداهمیتتواند میامکانات 

افزایش سهم تحقیقات در تولید . »ه«و » د«بندهاي : 16ماده 
طور مستقیم بر تعداد ناخالص ملی مطابق شکل به

هاي کاربردي و منابع قابل تصرف نظام آموزش عالی پژوهش
این تأثیر به معنی فعال شدن سه حلقه . تأثیرگذار است

کیفیت این تأثیر. بودکننده موجود در این مدل خواهد تقویت
هاي محور کیفیت ارائه ریشه در مباحثی دارد که در تحلیل

مسائل سیستمی و مدیریتی، عملکرد دانشجویان و سایر : شد
موارد بحث شده، در صورت ایفاي نقش مناسب، در حوزه 

نقش بسیار مهمی در » د«بند . مالی نیز تعیین کننده خواهد بود
هاي ژوهشها، پایجاد بستر مورد نیاز براي شکوفایی ایده

به . هاي جدید مبتنی بر کیفیت داردجدید و ایجاد ظرفیت
ظرفیت جذب دانشجو مبتنی R3عبارت دیگر حداقل در حلقه 

تواند نقش درآمدزایی منطقی در آموزش بر اجراي این بند می
اثربخشی این بند پس از تأخیر زمانی قابل . عالی ایجاد کند

ها و مدیریت، برنامهمشاهده خواهد بود، بنابراین روندهاي
بایست از انسجام منطقی برخوردار میهاهاي دستگاهسیاست

.باشد
هاي تقاضا محور، مالی از پژوهشحمایت. »الف«بند : 17ماده 

ها و صنایع به پژوهش و به معنی افزایش گرایش دستگاه
. هاي موجود در نظام آموزش عالی استگیري از قابلیتبهره

هاي کاربردي را افزایش یک طرف تعداد پروژهاین گرایش از 
خواهد داد که به معنی افزایش منابع مالی آموزش عالی است 

و از سوي دیگر در صورت ادامه روند، منجر به افزایش 
بنابراین مطابق شکل . یادگیري و کیفیت پژوهش خواهد شد

هاي تقویت مدل راستاي حلقهسزایی در فعالیت همه تأثیر ب
تواند گرایش حالت پایدار می. ور مالی خواهد داشتی محعلّ

هاي کاربردي از روي وهشژها، صنعت و بازار به پدستگاه
مندي باشد و این جز با درك کیفیت از این نیاز و عالقه

ها در مادام که کیفیت پژوهش. ها محقق نخواهد شدپژوهش
به حد مورد انتظار متقاضیان نباشد اثربخشی این بند رو

اهش خواهد گذاشت و چه بسا اثر معکوس در بی اعتمادي ک
.به آموزش عالی ایجاد کند

تحصیالت تکمیلی، بهگرایش فزاینده . »ه«بند : 17ماده 
ها براي هاي جدید و کاربرد آنظرفیت خوبی براي یافتن ایده
این ظرفیت در صورت هدایت . متقاضیان صنعت و بازار است

ر مستقیم منابع مالی آموزش تواند به صورت غیصحیح می
توان انتظار داشت که این حمایت می: عالی را نیز افزایش دهد

هاي کاربردي در این سطح را از یک سو کیفیت پژوهش
افزایش دهد و منجر به ایجاد حس اعتماد بیشتر و گرایش 

گیري از دستاوردهاي دانشی آموزش عالی تر به بهرهافزون
ایی براي آزمون کیفیت فارغ از سوي دیگر مجرو . شود

التحصیالن از جانب صنعت و بازار باشد و بسیاري از 
هاي کیفی نظام آموزش عالی در این فرایند جبران ضعف

التحصیالن هاي اشتغال فارغگردد؛ در این صورت قابلیت
گرایش بیشتر به تحصیالت تکمیلی ، افزوده خواهد شد و این
هاي تقویت دیگري ش حلقهاین گرای.را در پی خواهد داشت

هاي کیفیت و روندهاي را فعال خواهد کرد که در بخش
هاي همچنین در این تعامل ایده. جمعیتی بحث شده است

جدید دانشی محل بروز بیشتري خواهد داشت و در یک 
هاي دانش بنیان توان انتظار داشت شرکتدوره زمانی می

ب در بازار بیشتري شکل گیرد و به این ترتیب ظرفیت جذ
درتمام موارد . التحصیالن افزایش خواهد یافتکار براي فارغ

فوق، نقش اساسی سیستم آموزش عالی در تخصیص بودجه 
هاي اعضاي هیات علمی و ها و قابلیتها و رسالهنامهبه پایان

. خواهد بوداساسی ،هامشاورین در هدایت آن
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روندهاي جمعیتی آموزش عالی8-1-3
ها در سیاستهاي روند جمعیتی با رویکرد تحلیل تحلیل

. بخش مدلسازي جریان انجام شده است

اجراي مدل جریان 2- 8
حالت به کلیدي متغیرهاي رفتار سازي در مورد نتایج شبیه

این رفتار . شکلی است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد
.هاي بعدي خواهد بودها در بخشسیاستمبناي تحلیل 

کیفیت آموزش و پژوهش8-2-1
بیانگر روند کیفیت آموزش و پژوهش در 7نمودارهاي شکل 

بدیهی است این . آموزش عالی کشور تا ده سال آینده هستند
این روندها . فعلی برآورد شده استي روند با فرض روندها

: ی انجام شد همخوانی دارندهایی که در بخش علّبا تحلیل
دهد که تا سه سال نشان میمالحظه روند کیفیت آموزش

آینده  وضعیت کیفیت آموزش به صورت تدریجی افزایشی 
خواهد بود و پس از آن به همراه نوسانی بطئی رشد خود را 

با در نظر گرفتن . یجی ادامه خواهد دادربه صورت تد
منفی دوضعیت نوسانی پیش بینی شده در اثر ترکیب بازخور

توان براي دوره بعد از سال و تأخیر موجود در این روابط می
افزایش اولیه و نرخ . هفتم یکنواختی کیفیت را پیش بینی کرد

به مبتنی بر ساختار مدل جریان توان کاهنده پس از آن را می
رشد استخدام هیات علمی در یکی : این صورت توجیه کرد

دو سال اخیر از یک طرف و کاهش تعداد دانشجویان 
افزایش باعث ،از طرف دیگرخصوص در مقطع لیسانس به

مندي و توانمندي تناسب بین عالقهمیزان کیفیت تدریس و 
يیکنواختی بعد. شودمیدانشجویان در زمان انتخاب رشته 

تحت تأثیر محتواي آموزشی است که در اثر تغییرات سریع 
و عوامل دیگر قابلیت خود را از دست فناوريناشی از 

. خواهد یافتخواهد داد و این روند ادامه 
همچنین مالحظه روند کیفیت پژوهش نشان دهنده وضعیت 

خصوص توجه به ها در کشور بهرو به رشد پژوهش
البته این رشد با نرخ کاهنده . هاي کاربردي استپژوهش

در واقع این نتیجه رفتار هدفجو در . اتفاق خواهد افتاد
به . ستهاي متوازن کننده فعال در نمودار جریان بوده احلقه

رسد وضعیت کالن کشور از نظر اقتصادي و سیاسی نظر می
نیز بر این قضیه تأثیر گذار بوده است چرا که فضا براي 

به دلیل . تر شده استهاي پژوهشی گشودهبسیاري از فعالیت
ها و کیفیت آن، رابطه تقویتی موجود بین تعداد پژوهش

از پژوهش و ها توان انتظار داشت در صورت ادامه حمایتمی
به خصوص رشد منابع مالی اختصاص داده شده به این امر که 
در برنامه نیز به آن تأکید شده است چنین رشدي به صورت 

.منطقی وجود داشته باشد

تعداد دانشجویان 8-2-2
دهنده روند تعداد دانشجویان در مقاطع مختلف نشان8شکل 
تعداد دانشجویان مقاطع لیسانس و کاردانی روند . است

کاهشی خود را آغاز کرده و تا سال چهارم از حاال ادامه 
عیتی به این کاهش به دلیل انتقال پیک جم. خواهد داشت

. مقطع ارشد و همچنین بازار کار بوده است

روند تعداد دانشجویان در مقاطع مختلف) 8شکل 
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هاي نخست در به این ترتیب بیشترین افزایش در سال
در . شوداي مشاهده میدانشجویان ارشد و دکتري حرفه

اخیر رشد ظرفیت براي پذیرش در مقطع کارشناسی ي هاسال
. کندارشد در نظام آموزش عالی این موضوع را پشتیبانی می

دکتري نیز تقریباً بعد از سال پنجم نظام دانشجویان در مورد 
هاي مقطع دکتري را افزایش آموزش عالی بار دیگر ظرفیت

خواهد داد تا پاسخگوي تقاضا براي تحصیل در مقطع دکتري 
.باشد

تعداد اعضاي هیات علمی تمام وقت8-2-3
افت سال نخست در نتیجه خروج بخشی از نسل ،9شکل در 

روند افزایش .ر کشور استنخست اعضاي هیات علمی د
اگرچه با اختالف فاز نسبت به تعداد فزاینده دانشجویان در 

دهد اما همین افزایش یکی از دالئل هاي گذشته رخ میسال
. شودسازي تلقی میهاي میانی شبیهرشد کیفیت در سال

از طرفی تأخیر موجود در فرایند استخدام اعضاي هیات 
، باعث کم شدن شیب اخیرسال در یکی دو خصوص علمی به

هاي این موضوع به خصوص در دوره. این افزایش شده است
کارشناسی ارشد و دکتري افت کیفیت را در پی خواهد داشت 

.کیفیت آموزش پیش بینی شدکه در سیکل دهه بعدي 

هاي دانش بنیانتعداد شرکت8-2-4
هاي علم و فناوري، مراکز رشد، ارتقاء توجه فزاینده به پارك

جایگاه خبرگان و تسهیالت در نظر گرفته شده براي 
سال دوم به از هاي دانش بنیان اثر خود را گیري شرکتشکل

ها شرکتخوبی نشان داده و باعث رشد محسوس تعداد این 
. )10شکل (خواهد شد

نکته حائز اهمیت در این نمودار افت پس از سال هشتم است 
که دو دلیل برآوردي به عنوان توجیه این موضوع منطبق بر 

اول موج دوم کاهش اعضاي : نمودار جریان مطرح است
هیات علمی و دانشجویان فوق لیسانس و دوم، افت کیفیت 

هاي مورد بررسی که به عنوان الآموزش و پژوهش در س
البته مسائل دیگري نیز . کنندهایی تأثیر گذار عمل میمؤلفه

ها، فقدان میانگین عمر متوسط این شرکتنظیردخیل هستند؛
... .و هاهاي مدیریت براي ادامه رشد شرکتمهارت

تولیدات علمی و پژوهشی8-2-5
رشد فزاینده تولیدات علمی که از چند ،11شکل مطابق با 

. ادامه خواهد یافت، سال گذشته آغاز شده
گر المللی جلوهعمدتاً در تعداد مقاالت علمی بینرشداین 

رسد و چه از سال هفت به بعد به ثبات نسبی می. شده است
در مورد این . هاي بعدي با افت جدي مواجه شودبسا در سال

به . هاي پژوهشی و آموزشی اشاره کردتوان به ریشهافت می
عنوان مثال در ده سال گذشته تعداد مقاالت علمی ایران رشد 
بسیار زیادي را به صورت نمایی تجربه کرده است اما در 

ها میزان استناد به مقاالت علمی ایران کاهنده بوده همین سال
فضاي عدم باور از روندي تواند به معنی آغازاین می. است
. باشدهاي علمی در مقاالت ایرانی به نوآوريجهانعلمی

ثر هستند که بر اساس نمودار ؤدالئل دیگر نیز در این افت م
ها کاهش تعداد هیات علمی ترین آنجریان طراحی شده مهم

.هاي پایانی نمودار استدر سال
هاي کاربردي نشان دهنده از طرف دیگر رشد تعداد پژوهش

به حل مشکالت کشور به جاي توجه زان ریبرنامهتوجه تأثیر 
شود بخشی از ادامه برآورد می. استصرف به مقاالت علمی

.رشد مقاالت علمی در کشور ناشی از همین موضوع باشد
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بخش دوم: هااثرات سیاستتحلیل 3- 8
ها مبتنی ، عمده تحلیل»گاهآن-اگر«هاي تحلیلاول در بخش 

در این بخش مبتنی بر نمودار . هاي علّی شکل گرفتبر مدل
این . ها مورد بررسی قرار خواهد گرفتسیاستجریان، 

به این . قبلی خواهد بودهاي ها پشتیبانی کننده تحلیلتحلیل
تحلیل برايچهار سناریو ،کمیهايو مبتنی بر سیاستمنظور 
: گیردسازي مورد توجه قرار میشبیهنتایج ها بر اساس سیاست

افزایش ظرفیت تحصیالت تکمیلی : سناریوي اول
افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی : سناریوي دوم
امتیازات پژوهشی اعضاي هیات علمی افزایش : سناریوي سوم

.گانهسناریوهاي سهترکیب: چهارمسناریوي 
ها به نوعی تحلیل حساسیت متغیرهاي کلیدي این تحلیل

ها نیز محسوب حاصل از سیاستتغییرات بهحالت نسبت
.شوندمی

افزایش ظرفیت تحصیالت تکمیلی: سناریوي اول8-3-1
روند «، پارامترهاي مبناي این افزایشمهمترین ، مورداین در 

روند افزایش ظرفیت دکتري «و » افزایش ظرفیت فوق لیسانس
.است» تخصصی

التحصیالن طور مستقیم  بر نرخ گرایش فارغاین افزایش به
لیسانس به تحصیل در مقطع فوق لیسانس و نرخ گرایش 

التحصیالن فوق لیسانس به تحصیل در مقطع دکتري اثر فارغ
با افزایش دو برابري ظرفیت سازي براي .هد گذاشتخوا

1مقطع فوق لیسانس و اجراي مدل بر اساس این سناریو

ترین تأثیر را بر تعداد دانشجویان فوق لیسانس مشاهده مستقیم
اگر هم زمان با این افزایش، ظرفیت دکتري . خواهیم کرد

برنامه پنجم توسعه کشور16مبتنی بر بند ب ماده -1

تخصصی نیز دو برابر شود نتایج اجراي مدل جریان به شکل 
. خواهد بود12
توان انتظار داشت افزایش در تعداد دانشجویان کارشناسی می

التحصیالن این دو مقطع را افزایش تعداد فارغ، ارشد و دکتري
البته در برنامه مربوطه این افزایش همراه با . در پی داشته باشد

نظر گرفته شده، اما روشن است که افزایش کیفیت در
سازي جمعیتی اتفاق فاز با ظرفیتسازي کیفی همظرفیت

بررسی بخش اول هاي این موضوع در تحلیل. نخواهد افتاد
.شد

اي از خود نشان تغییر روند عمدهمتغیرهاسایر در این سناریو 
توان به متغیر کمکی در توجیه این موضوع می. دهندنمی

گرایش به تحصیل در مقطع ارشد و دکتري مراجعه کرد که 
عامل کلیدي در . مبتنی بر نظر خبرگان برآورد روند شده است

. شرایط بازار کار و جمعیت است،کیفیت آموزش، آورداین بر
برنامه تنها ، مادام که این افزایش بدون کیفیت مطلوب باشد

سازي در دور بعدي شبیهو کندعملتواند به طور موقت می
اثر منفی خود را بر بازار کار و گرایش به تحصیل در مقاطع 

.تکمیلی خواهد گذاشت

پژوهشیپژوهش پس از افزایش امتیازاتکیفیت آموزش و) 13شکل 
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افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص : سناریوي دوم8-3-2
داخلی

مطابق با مدل جریان تأثیر جدي بر متغیرهاي این سناریو
این بدین معنی است که افزایش منابع . حالت نداشته است

این تأییدي است بر و مالی به تنهایی راهگشا نخواهد بود
مبانی هاي عمومی که در سیاستاصل انسجام و هماهنگی 

.شداشاره نظري 

ي هیات افزایش امتیازات پژوهشی اعضا: سناریوي سوم8-3-3
علمی
اثري که افزایش امتیازات پژوهشی اعضاي هیات ترینمهم

، 13علمی در متغیرهاي حالت ایجاد کرده است مطابق شکل 
این ،پژوهشبخشدر . در کیفیت پژوهش و آموزش است

کیفی پژوهش داشته »سطح«افزایش بیشترین تأثیر را در ارتقاء 
منوط به وجود هاحال روند رشد کیفیت پژوهشبا این. است

امکانات، ابزار و منابع مورد نیاز است که به دلیل تأخیر ذاتی 
.در ایجاد، باعث رشد بطئی کیفیت پژوهش شده است

از طرفی افزایش امتیازات پژوهشی و در نتیجه کیفیت 
پژوهش بر کیفیت آموزش نیز تأثیر گذار بوده است به 

. کیفی آموزش ارتقاء یافته است"سطح"که نحوي

سناریوي ترکیبی8-3-4
سه سناریوي اعمال همزمان تغییرات با سناریوي ترکیبی در 

بر اساس نتایج 14اي مطابق با نمودارهاي شکل نتیجهگذشته،
.سازي ایجاد شده استشبیه

گیريبحث و نتیجه-9
توجه به ها، پویایی سیستمروشهاي یکی از مهمترین قابلیت

هاي تقویت کننده و حلقهخیرهاي زمانی بین علت و معلولأت
.استو متوازن کننده

هاي متوازن کننده عدم توجه به تاخیرهاي زمانی در حلقه
منجر به نوسان خواهد شد و این به معنی دشواري پایش و 

به عنوان مثال تاثیر . هاي تدوین شده استسیاستارزیابی 
داد فارغ التحصیالن شاغل پس از یک کیفیت آموزش بر تع

خیر زمانی اتفاق خواهد افتاد و اگر به این موضوع توجه أت
چرا . نشود ممکن است کیفیت آموزش دائماً دچار تغییر شود

ها از نحوه تاثیر وجود تاخیر زمانی باعث انحراف قضاوتکه 
.و در نهایت باعث خطاي اسناد خواهد شدشدهمذکور 

عنوان بههاي کاربرديگذاران به پژوهشتسیاستوجه ویژه 
،هاي دیگر جامعهبخشدر قبالدانشگاه هايیکی از ماموریت

و » کیفیت پژوهش«تحت تاثیر تاخیر زمانی موجود بین 
و » کیفیت آموزش«و نیز » هاي کاربرديتعداد پژوهش«
در نگاه اول اثربخشی خود را از دست » کیفیت پژوهش«

هاي ذیربط ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاهبا . خواهد داد
.کردکمتر را دامنه این تاخیرها توان می

گانه شامل هاي علّی طراحی شده در محورهاي سهمدل
. چندین حلقه تقویت کننده و متوازن کننده است

هاي خود را با توجه به جایگاه توانند برنامهاران میذگسیاست
به این ترتیب در بازه . اري کنندها اولویت گذآن در این حلقه

کمتر شاهد ایجاد ارزش افزوده تر و صرف هزینهزمانی کوتاه
.بیشتر در مسائل مورد بررسی خواهند بود
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ها به عنوان ابزاري کارآمد به این ترتیب روش پویایی سیستم
آموزش عالی در قانون برنامه پنجم هاي سیاستبراي تحلیل 

این روش قابلیت شبیه سازي رفتار . شودتوسعه پیشنهاد می
دهد و این به گذاران قرار میسیاسترا در اختیار سیستم
هاي مذکور سیاستحرکت به سوي اثربخشی بیشتر معنی 
.است

پیشنهادهاي کاربردي1- 9
کلیدي هایی متغیرها و با توجه به بر اساس نتایج تحلیل

پیشنهادهاي کاربردي بر مبناي ، برنامه پنجمآموزش عالی در 
.بندي ارائه شده استهمین دسته

التحصیالناشتغال فارغ9-1-1
تقویت روحیه کارآفرینی و کسب و اري براي ذگسیاست-

؛برگزاري جشنواره هاي آموزشی: کار اعم از
گذاري جهت استمرار و چابکی در بازنگري در سیاست-

؛سرفصل ها و حذف دروس فاقد ارزش افزوده
التحصیالن اري جهت ورود سهل و آسان فارغذگسیاست-

ارائه تسهیالت به کارفرمایان در : به بازار کار اعم از
فرایند آموزش هاي اولیه بدو استخدام، ایجاد پیوند 
اساتید دانشگاه و خبرگان صنعت و کارفرمایان جهت 

.....مشارکت کارفرمایان در فرایند آموزش، 

کیفیت آموزش9-1-2
ها و موسسات بندي دانشگاهطراحی نظام رتبه-

عالی مبتنی بر قابلیت رفع نیاز بازار و صنعت و آموزش
بندي با یک رویکرد ه بر اساس نتایج رتبهتخصیص بودج

تدریجی؛
روز رسانی مستمر ه هاي عملیاتی جهت بطراحی برنامه-

طراحی سیستم : محتوا و برنامه هاي آموزشی اعم از
اطالعاتی یکپارچه براي پایش مستمر وضعیت تغییرات 

از میزان تناسب دمحیط صنعت و بازار و ارائه بازخور
؛جود بازارمحتوا با نیازهاي مو

آموزش عالی فناورانههاي اطالعاتی و تقویت زیرساخت-
.جهت ارائه آموزش هاي حین خدمت به اساتید

کیفیت پژوهش9-1-3
هاي اري جهت جلب همکاري بخشذگسیاست-

ار صنعت و خدمات جهت تقویت رابطه ذگسیاست
صنعت و دانشگاه؛

و ها بندي عملکرد پژوهشی دانشگاهطراحی نظام رتبه-
.هاینمستمر از برترتقدیر

هاي دانش بنیانشرکت9-1-4
هاي گیري شرکتریزي براي تسهیل شکلبرنامه-

تسهیل فرایند اعطاي منابع مالی، : بنیان اعم ازدانش
تقویت مشارکت فعال اعضاي هیات علمی در فرایند 

.گیريشکل

سایر موارد9-1-5
انجام ی به منظور ایجاد توازن دریهاتدوین سیاست-

؛کاربرديوهاي بنیاديپژوهش
هاي تشویقی براي مشارکت اعضاي طراحی سیاست-

سازي هاي کارآفرینانه و تجاريعلمی در فعالیتهیات
؛نتایج تحقیقات

مورد نیاز حقوقی هاي قانونی و فراهم کردن زیرساخت-
سازي نتایج تحقیقات؛براي تجاري

هاي واسط اري جهت تقویت و توسعه سازمانذسیاستگ-
براي پشتیبانی از توسعه پژوهش و فناوري؛

عالی با نیازها و تقاضاهاي واقعی سازي آموزشمتناسب-
هاي ها، محدودیتهاي جدید، ظرفیتکشور اعم از رشته

؛...جنسیتی، 
سازي براي مشارکت اعضاي هیات علمی در تدوین زمینه-

هاي آموزشی در سطوح مختلف ها و برنامهسیاست
گاهی؛دانش

ها به نظام پذیرش دادن دانشگاهریزي براي سوقبرنامه-
هاي دانشگاه؛غیرمتمرکز مبتنی بر قابلیت

ریزي براي رقابتی شدن آموزش دانشگاهی مبتنی بر برنامه-
بندي؛نظام رتبه



عالی کشور با استفاده از پویایی سیستم؛ مورد برنامه پنجم توسعههاي آموزشطراحی مدل تحلیل سیاست
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هاي تحقیقمحدودیت-10
فرد هفقدان تحقیق مشابه از نظر سطح بررسی و منحصرب-

که باعث شد محقق در انجام بودن موضوع تحقیق 
از . تحقیق، بسیاري از مسیرها را براي اولین بار طی کند

.جمله کیفیت تحلیل و برآورد پارامترها
پیچیدگی بیش از حد موضوع به لحاظ سطح مورد -

سازي بررسی موجب شد تا فرایند رفت و برگشتی مدل
مبتنی بر نتایج رفتاري مدل بارها و بارها تعدیل و 

. با هدف تحقیق دچار تغییر شودمتناسب
فقدان منابع آماري منسجم و در برخی موارد آمار -

متناقض که از جهاتی فرایند انجام تحقیق را تحت تأثیر 
. قرار داد
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