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  چکیده
شناسی سیستم در جهت ارزیابی عملکرد  دانشگاه لب کارت امتیازی متوازن و پویاییمدلی در قا پژوهش توسعههدف 

بهبود عملکرد دانشگاه جهت دستیابی به اهداف  جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف و و اثربخش، هرمزگان به شکل کارا
نظری و نظرات خبرگان دانشگاه،  مبانیاز رویکرد پویایی شناسی سیستم پس از بررسی با استفاده  .استاستراتژیک 

ها شناسایی و روابط علت و معلولی میان این متغیرها ترسیم شد. سپس متغیرهای کلیدی در حوزه ارزیابی عملکرد دانشگاه
ین اساس سیستم مورد مطالعه در دانشگاه روابط ریاضی میان این متغیرها بر اساس روابط موجود در پیشینه تعیین و بر ا

های کیفیت پژوهش، جایگاه در دهد که شاخصها نشان مییافته سازی شد.شبیه 94۰1تا  931۰هرمزگان در بازه زمانی 
اند که روند صعودی با شیب متوسط داشته 931۷تا  931۰های بندی، توان رقابتی و کیفیت خدمات در خالل سالرتبه

این روند با شیب افزایشی ادامه داشته باشد. شاخص رضایت دانشجو از بعد مشتری در خالل  94۰1رود تا سال میانتظار 
این شاخص با شیب متوسط  931۷تا 9314های سپس در خالل سال روند نزولی داشته است 9314تا  931۰های سال

های در نهایت شاخص ب متوسط ادامه داشته باشد.این روند با شی 94۰1رود تا سال افزایش یافته است که انتظار می
افزایش تعداد دانشجویان »و  «های آموزشی برای دانشجویانافزایش دوره» ، «افزایش فرصت مطالعاتی برای اساتید»

از بعد مالی  «افزایش بودجه برای تسهیالت آموزشی، رفاهی و پژوهشی»از بعد رشد و یادگیری،  «اعزامی به مجامع علمی
های بهبود معرفی سیاست منزلههیندهای داخلی کارت امتیازی متوازن باز بعد فرآ«اد هیئت علمی جذب شدهافزایش تعد»و 
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 مقدمه .1

و کارکنان به  مدیران، [4] صورت پیوسته استهارزیابی عملکرد ب نیازهای اساسی و عمده هر سازمان از
، مین اهداف مشخصی از قبیل ارتقاءبرای تأ . ارزیابی عملکرد همواره[9۲]گیرند توجه دارندچیزی که اندازه می

توان از آن در شود. همچنین میکار برده میهطور خالصه بهبود انگیزش به، عدالت محوری و یا بجبران خدمات
ها برای . سازمان[9۷] ، اخراج و انقصال از خدمت( استفاده نمود، انتقالبوط به کارکنان )نظیر ارتقاءتصمیمات مر

. هدف هر [4]کنند و باید به نوعی نتایج تصمیمات و اقدامات خود را ارزیابی کنند میمنابع و مشتریان رقابت 
اثربخشی و کارایی  ،انواع ارزیابی عملکرد وسیلههب توانندها مید عملکرد عملیاتی آن است. سازمان، بهبوسازمان
ها مند است که به سازمانعملکرد یک فرآیند بازنگری نظام . در واقع ارزیابی[1]کار خود را افزایش دهند وکسب

 ها وجود داردهای زیادی برای ارزیابی عملکرد سازمانمدل .[1] رسانددر دستیابی به اهداف تعیین شده یاری می

. کارت امتیازی عد استفاده شده استها در پنج بُعیین شاخصدر این پژوهش از کارت امتیازی متوازن برای ت که 
ی مالی  به هان در کنار سنجهکه در آ [۲9]متوازن یک ابزار استراتژیک جهت ارزیابی عملکرد کارکنان است 

 . [1]شود توجه می وکار و پایداری بلندمدت نیزملزومات، مشتریان، فرآیندهای کسب
تغییرات استراتژی از کارت امتیازی متوازن پویا استفاده شده است که در این پژوهش برای همگامی با 

ا توجه به این که هر نظام ب کند.های مدیریت استراتژیک فراهم میایت و پشتیبانی بهتری برای تصمیمحم
نیازمند ارزیابی درونی است تا نارسایی به آن راه پیدا نکند،  آموزشی پویا برای رویارویی با هر گونه تغییر و تحولی

انداز جهت چشم در عناصر سازمان را ، همهمرکز بر مدیریت استراتژیکلذا سعی شده است یک مدل کارا که با ت
د رفتار تا بتوان ، طراحی شودسازمان هدایت کند و عملکرد سازمان را در زمان حال و آینده مورد  بررسی قرار دهد

های بهتری را سازی کند و استراتژییک مختلف شبیهاهداف استراتژ های گوناگون ازآتی سازمان را با سیاست
 د. جهت اجرا انتخاب کن
در ادبیات  غالبدهه است که موضوع  ها بیش از یکارزیابی عملکرد سازمان زمینهدر  هرچند که مطالعه

های با روشارزیابی عملکرد دانشگاه  پژوهشگران زیادی به مطالعهچنین ( و هم[۲۸]؛ [4۰]؛ [۲۷]) استپژوهش 
-ی در مورد ارزیابی عملکرد با روش های متفاوتپژوهش و  ([۲1]؛ [94] ؛[۲1] ؛[9۰]؛ [۲۰]) نداهمتفاوتی پرداخت

در مورد ارزیابی عملکرد مؤسسات  پژوهشیحال هولی تا ب [، 31] جام شده استنا سیستم شناسییپویای
ارزیابی عملکرد شناسی سیستم انجام نشده است. روش پویایی با ،این گستردگی و پیچیدگی روابط غیرانتفاعی با

های غیرانتفاعی که نقش بارزی در توسعه علم و دانش و به بیانی دیگر توسعه های دولتی از سازماندانشگاه
تواند یک روش نوین شناسی سیستم میپویایی پژوهش باشد.نقاط مثبت و بارز این  تواند یکی ازجامعه دارد، می

کمک بزرگی در شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان و ارائه  ها،بینی رفتار دانشگاهسازی و پیشهدر شبی
 های بهبود جهت بهبود عملکرد سازمان کند.سیاست
 
 پژوهش پیشینهمبانی نظری و  .2

شود زیرا نقش اساسی آن در اثربخشی مهم محسوب می کلیدی وارزیابی عملکرد نقطه  هاسازمان برای
دهی، اق، جهتارزیابی به خودی خود در جلب انگیزه و اشتی یید شده است.ها بارها و بدون تردید تأسازمان
طور عملکرد بهگیری نظارت و توانمندسازی کارکنان تأثیردارد. اطالعات حاصل از اندازه ،، سرپرستیهدایت
 ، توسعهرزیابی عملکرد. از اهداف ا[5] رودسازی به کار می، بهبود عملکرد و مستندران خدمتای برای جبگسترده
ریزی نیروی انسانی و استخدام و ایجاد ارتباطات مؤثر بین کارکنان و سرپرستان برنامه ،ایجاد انگیزه ،کارکنان
کارگیری معیارهای هها، توسعه و باز عوامل مهم در بهبود عملکرد سازمانمشخص است که  اما کامالً .[9۷] است

 مناسب است. 



  811  یمتوازن مراکز آموزش عال یازیکارت امت سازییهشب عملکرد  یایپو یابیارز

  
 

 
 

های متفاوتی برای ارزیابی عملکرد ها و روشها از شاخصبا توجه به نوع سازمان پژوهشگرانبنابراین 
ها عملکرد سازمان ارزیابی ی از مطالعات انجام شده در حوزه. در ادامه به برخاندنمودهها استفاده سازمان

در  [94] قاسمی و رحمانیان شود.های متفاوت پرداخته میها و مؤسسات آموزش با روشدانشگاه خصوصهب

تحلیل کیفی فراترکیب به توصیف مدل  با ابزار ،«ارائه مدلی در تعالی آموزش عالی با روش فراترکیب»پژوهش 
ها و منظور رسیدن به تعالی آموزشی، به دانشگاهجامع به . در این پژوهش مدلیاندهتعالی آموزش عالی پرداخت

 . ه استسسات آموزش عالی ارائه شدؤم

د به شناسایی بهبود عملکر به منظور «مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تعالی»در پژوهش احمدوند 
مدل مفهومی تلفیقی  چارچوباین مطالعه ارائه وسیله کارت امتیازی متوازن پرداختند. هدف اهداف استراتژیک به

مستمر در  بهبود عملکرد برای QFDماتریس مدل کارت امتیازی متوازن و مدل تعالی سازمان با استفاده از  از دو
چنین برای تعیین روابط علت و معلولی اهداف و تلفیق دو مدل از ماتریس گسترش . هماستمحیط دانشگاهی 

 عملکرد کیفیت استفاده شده است. 

، به «بررسی اثر بخشی عملکرد دانشگاه الزهرا با استفاده از کارت امتیازی متوازن»در پژوهش  قشقایی
در پایان مشخص شد که دانشگاه در بعد رشد و یادگیری به  .انداثربخشی عملکرد دانشگاه پرداخته ارزیابی

. [95] ر آموزش نیاز به بهبود دارداما هنوز در بعد استفاده از ابزارهای الکترونیکی د موفقیت دست پیدا کرده است
. در پایان استدهنده مطلوبیت عملکرد واحد مالی که این نشان هستندها اثربخش در بعد مالی تمام گزاره

 ،مشخص شدکه با توجه به رسالت اصلی دانشگاه که پرداختن به امور علمی و آموزشی بود کیفیت تدریس اساتید
ارائه یک به خانی و همکاران موسی یندهای داخلی مورد توجه قرار گیرد.آسایر فرای است که باید بیش از هحوز

 [. ۲1] مفهومی برای ارزیابی عملکرد دانشگاه آزاد اسالمی پرداختند چارچوب
 های برتر است وپژوهشی و رشد کیفیت آموزشی دارای رتبه های امورشد عاملدر این پژوهش مشخص 
در  [۲1] خاتمی های بعدی است.ای فرهنگی و خدماتی دارای اولویتهسپس جنبهتوجه به عوامل دانشجویی و 

فازی  AHP و های ارزیابی عملکرد دانشگاه با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازنبه بررسی شاخص پژوهشی
)اداری و  اساسی در این پژوهش این بود که عملکرد کارکنان های مالی  پرداختند. مسئلهکید بر شاخصأبا ت
 ، ابتکار عمل همکاری وکیفیت کار های قابلیت اعتماد،د را  از نظر مؤلفهلمی( دانشگاه پیام نور مرکز المرع

ضعف آن، به مسئوالن و  سپس با شناسایی نقاط قوت و دهند و شغلی مورد بررسی قرار یادگیری و توسعه
کمبودها را با جایگزین مدل بهتری از ارزیابی عملکرد تا این  نمایند مدیران دانشگاه در سطح خرد و کالن کمک

در پژوهش خود  [94] قاسمی و همکاران. در نهایت سازمان دانشگاه را به سوی تعالی سوق دهند ویند مرتفع نما
. اندرا گسترش داده HSE، مدل ایستای تعالی عملکرد HSEهای سنجش عملکرد با توسعه نگاه پویا به سیستم

 . اندرداختهپ HSEسطح بلوغ به محاسبه های ارزیابی عملکرد، ی و تعامل بین شاخصبه روابط علّ سپس با توجه
های پتروشیمی در شرکت HSEهای ارزیابی عملکرد، سطوح بلوغ ی و تعامل بین شاخصبا توجه به روابط علّ
سازی کارت مدل پویا با شبیهدر پژوهش خود به ارائه یک  [31] اشلقی و بیگلری شود.در گذر زمان ارزیابی می

ثیر هر یک از پرداختند. در پایان تأهای کارامد در شرکت هواپیمایی امتیازی متوازن با هدف دستیابی به استراتژی
گیری ا مشخص و اندازهها، اهداف استراتژیک و مناظر بر روی عملکرد سازمان توسط نمودارهای مدل پویشاخص

 هایی جهت بهبود عملکرد سازمان ارائه شد. و سیاست شد
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سازی دینامیکی کارت در پژوهش خود به ارزیابی عملکرد بانک سامان با شبیه [۲]) افشارکاظمی و پناهی
کارت امتیازی متوازن سناریوهایی برای بهبود  هایامتیازی متوازن پرداختند. در پایان برای هر یک از منظر

های بانکی و ایجاد تغییرات در میزان درصدی در نرخ سود سپرده ۲۰سناریوها تغییر . عملکرد مشخص شد
های بانکی و ایجاد تغییرات در میزان درصدی در نرخ سود سپرده ۲۰ساعات آموزش کارکنان، اعمال تغییرات 
غییر در حمایت درصدی در میزان امکانات بانک و همچنین ایجاد ت ۲۰ساعات آموزش کارکنان، اعمال تغییرات 

 .هستندمدیران از استراتژی سازمان 
اقداماتی  پژوهشدر این  .ها پرداختندخود به چارچوب ارزیابی دانشگاه پژوهشدر  [۲۰] و همکارانو تانیکاپ
و  پژوهشگاهی عمومی از آمشخص شد. اقداماتی مانند باال بردن  تواند عملکرد دانشگاه را بهبود ببخشدکه می

ایجاد انواع مختلف مؤسسات  پژوهشی با جوامع، بهبود درک مالکیت معنوی، -از همکاری علمی وری حمایتآنو
  وری.آایجاد یک سیستم نو وری وآاز نوحمایت  ای،واسطه

کارت امتیازی متوازن به  وسیلههب «آموزش عالیدانشگاهی مراکز ارزیابی عملکرد »در پژوهش  [۲۷]لی وو
های متعدد مدیران سازمان پرداخت. در این پژوهش گیری های برتر برای استفاده در تصمیمتوسعه شاخص

گذارد. و در پایان ثیر میأرفی شده است که بر سه بعد دیگر تثیرگذار معأعنوان عامل مهم و ت یادگیری و رشد به
-مات پس از فروش و درآمد خالص برای پیشرفت و تعالی دانشگاهها، خدتوسعه سه شاخص حجم گردش دارایی

  ها انتخاب شدند.

توسط  BSCتحلیل استفاده از و ، ابتدا به تجزیه «هاارزیابی عملکرد جهانی در دانشگاه»در پژوهش  سوردو
اه پرداخته دانشگاه برای ارزیابی عملکرد آن پرداخته و سپس به توسعه مدل با توجه به شرایط مدیریت دانشگ

انداز سازمان توصیف شود تا اهداف موریت و چشمأکید شده است که ابتدا مأچنین تاست. در این پژوهش هم

کارت امتیازی »در پژوهش  [3۷] 9کارو دیویا رشد و یادگیری نیوماشا  .استراتژیک سازمان از آن مشتق شود

ها به بحث در مورد نقش کارت امتیازی متوازن در مدیریت دانشگاه «متوازن در مدیریت مؤسسات آموزش عالی
ها به دنیای پیچیده دانشگاه BSCکید شده است که ترجمه أت پژوهشدر این  .تو بررسی مفهوم آن پرداخته اس

ش کند که سازمان را در دستیابی به اهداف خود با چالهایی را معرفی میدر پایان مؤلفه و یک چالش بزرگ است
 سازد. رو میهروب

در پژوهش  [9] ارانکو هم ۲االنی .تعهد و ترس از شکست فقدانهایی مانند مقاومت در برابر تغییر، مؤلفه

با استفاده از کارت امتیازی متوازن به بررسی اثربخشی  «برداری استراتژیارزیابی عملکرد دانشگاه و نقشه»
 پژوهشدر این یک ابزار مدیریتی با کیفیت در دانشگاه پرداخته است.  منزلهاستفاده از کارت امتیازی متوازن به

بعد کارت امتیازی متوازن ارتباط مهمی وجود  انداز سازمان و اهداف استراتژیک و چهارمشخص شد که بین چشم
 دارد.

متوازن به متل، شبکه فازی و کارت امتیازی یعملکرد دانشگاه با استفاده از د در پژوهش ارزیابی[34] 3تسنگ
 مشخص شد که پژوهشدر این . ه استی دانشگاه در کشور تایوان پرداختارزیابی عملکرد مؤسسه علم و فناور

های خدمات دو معیاری است که در ارزیابی عملکرد باید مورد توجه قرار افزایش کیفیت خدمات و کاهش هزینه
معیار کلیدی  94دانش بنیان با  مانکاریشرکت پی 943( در پژوهشی به ارزیابی عملکرد ۲۰95) چن گیرد.
ساله،  9۰سازی در دوره . بر اساس نتایج شبیهه استساله پرداخت 9۰ثیرگذار بر مدیریت دانش در دوره تأ

 های بهبود معرفی شدند.سیاست منزلهبهها هایی برای بهبود عملکرد این شرکتشاخص

                                                                                                                                                 
1Umashankar & Dutta 
2 Alani 
3 Tseng 
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های متفاوتی روشها از که در ارزیابی عملکرد دانشگاه مشخص استارزیابی عملکرد،  هایپژوهش بررسیبا 
گرفته نشده است  در روابط علت و معلولی در نظر ها عامل زماناما در هیچ یک از این روش استفاده شده است

 بوسیلهاین پژوهش در  بنابراین های استراتژیک خواهد شد.ریزیدرست در برنامهناگیری که این موجب نتیجه
  شناسی سیستم، با نگاهی پویا به ارزیابی عملکرد دانشگاه هرمزگان پرداخته شده است.پویایی روش

 پژوهش نظری مبانی

 شکل آن براساس مدیریت وظایف از بسیاری اینکه دلیله ب است، مدیریت در اولیه مفاهیم از عملکرد
 قرار پوشش تحت را مانزسا موفقیت برای نیاز مورد مفاهیم تمام چتری مانند عملکرد واقع در  .[94] گیردمی
 آن بر نظرانصاحب و هارشته از وسیعی دامنه کهی است مباحث از یکی عملکرد ارزیابی موضوع  .[94] دهدمی

 هایدستگاه و دولت عملکرد ارزیابی. است شده نوشته آن درباره جدیدی مقاالت و هاگزارش و اندبوده اثرگذار
 کشورها این ریزیبرنامه نظام در و گیردمی صورت مداوم صورتبه یافته توسعه کشورهای در امروزه دولتی

 دستهب جهت در است تالشی ارزیابی. [1] است یافته ضرورت محیطی تغییرات به توجه با و دارد ویژه جایگاهی
 پایه اطالعات این. سازمان نتیجه در و کارکنان شغلی رفتارهای و عملکرد مورد در معتبر و عینی اطالعات آوردن

 برای فراوانی هایروش و هاتئوری. [1] بود خواهد سازمان و افراد مورد در قضاوت و گیریتصمیم اساس و
 هستند معایبی و هامزیت خود، خاص مفاهیم دارای روش هر شودمی گرفته کارهب هاسازمان در عملکرد ارزیابی

 ماتریس تاتل، و سینک مدل. دارد سازمان نوع و سطح به بستگی مدیران وسیلهبه شده انتخاب روش نوع. [94]
 مدل سازمان، تعالی مدل نفعان،ذی تحلیل وکار،کسب یندفرآ عملکرد، هرم ها،کنندهتعیین و نتایج مدل عملکرد،
 .هستند هاسازمان اغلب عملکرد ارزیابی در استفاده مورد غالب هایمدل استیل و مدوری

 با اما کردندمی کار خوبی به صنعتی دوران در مالی عملکرد سنتی معیارهای. متوازن امتیازی کارت
 در مطرح هایروش از یکی متوازن امتیازی کارت. [1] ندارند مناسبتی هاشرکت امروزه هایتوانمندی و هاتوانایی
 دیوید و کاپالن رابرت هایپژوهش خالل در 911۰ سال در آن اولیه ایده که است سازمان عملکرد ارزیابی
 به را هااستراتژی بهترین که ،[99] گرفت شکل هاسازمان در عملکرد سنجش نوین هایروش زمینه در نورتون
 وجه چهار در هادی و تابع هایشاخص دسته دو تلفیق با و[۲4] نموده ترجمه ملموس هایسنجه و اهداف

 کندمی ایجاد سازمان گیریاندازه در توازن نوع یک یادگیری، و رشد و داخلی یندهایفرآ مشتری، مالی، سازمانی،
 رشد و مشتری داخلی، وکارکسب فرایند مالی،) بعد چهار در را سازمان عملکرد واقع در متوازن امتیازی کارت. [1]
 شده طراحی آینده عملکرد اقدامات با گذشته، عملکرد مالی گیریاندازه تکمیل برای و کندمی بررسی( یادگیری و

 عملکرد بهبود در آن اهمیت دلیل به پژوهش بعد پژوهش این در. [۲۲] است حرکت و کنترل برای عاملی و است
 راهی سازمان سراسر در کارمندان که شودمی باعث متوازن امتیازی کارت ابعاد. است شده اضافه آن به هادانشگاه
 [.1] برسند نهایی سازمان اهداف به خود فردی موفقیت یا و شغل وسیلههب که کنند پیدا

 همه چون دارند فراوانی اهمیت مالی هایشاخص هاسازمان در. مالی: متوازن امتیازی کارت ابعاد
 تالش وریبهره افزایش و هادارایی از کارآمد استفاده ریسک، ها،هزینه کاهش درآمد، افزایش برای هاسازمان
 چیست؟ دانشگاه مالی ضعف و قوت نقاط که شود داده پاسخ مهم السؤ این به باید منظر این در. [3] کنندمی
[3۷]. 

 و کاال مورد در که کیفی و یکمّ  هایسنجش وسیلههب و مشتریان رضایت سطح از آگاهی برای. مشتریان
 است ثیرگذارتأ مشتریان رضایتمندی بر بسیاری عوامل که گیردمی قرار استفاده مورد است، شده ارائه خدمات
 . [۲] سازمانی دانش و کارکنان وریبهره مشتریان، با کارکنان برخورد نحوه  شده، ارائه خدمات کیفیت مانند
 برای سازمان منابع توانایی و مزایا از چنینهم و مشتریان نیازهای کردن مشخص برای منظر این در واقع در
  ها،سازمان منظر، این در. [3۸] دشومی استفاده رقبا دیگری به نسبت برتری جهت مشتریان رضایت کسب
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 در و مشتریان نیازهای جوابگوی بتوانند آن در یافتن برتری با که کنندمی مدیریت و مشخص را یندهاییفرآ
 مشتریان برای آفرینیارزش به بتوانند یندهافرآ آن در یافتن برتری با آن بر عالوه و باشند خود سهامداران نهایت
 .[91] شوند رقبا از گرفتن پیشی و سازمان برای شهرت کسب به منجر و پرداخته خود

 نیروی. شودمی حاصل سازمان در اساسی منبع سه وسیلههب سازمان رشد و یادگیری. یادگیری و رشد منظر
 مورد زمینه سه این در سازمان توانمندسازی .سازمانی هایرویه و هادستورالعمل و اطالعاتی هایسیستم انسانی،
 کیدتأ معیارهایی به بنابراین. شودمی کیدتأ آینده موفقیت به منظر این در واقع در. [9۰] گیردمی قرار سنجش

 شودمی منجر یافته، بهبود هایقابلیت با موجود فراگردهای و خدمات و محصوالت مستمر بهبود به که شودمی
[3۰]. 

 حتی و سازمان در بسیاری تحوالت باعث فناوری، و پژوهش از حاصل دستاوردهای که این به توجه با
 قرار مدنظر را وریفنا و علم تولید و پژوهشی هایفعالیت کیفی و یکمّ رشد ،منظر این شود،می بشر زندگی
 .[35] آید وجودبه  زندگی کیفیت ارتقاء برای جدید هایفرصت که شودمی باعث و دهدمی

 .است دبازخور دارای و پیچیده هایسیستم مدیریت و مطالعه روش ،سیستم پویایی.  سیستم هایپویایی
 شماربه کامپیوتری سازیشبیه کمک به پیچیده مسائل حل و هاسیستم تحلیلوتجزیه برای روشی واقع در
 نگرش با را سیستم رفتار که کنند تالش باید افراد سیستم، یک مختلف هایبخش بین تعامالت علت به. رودمی

 یک قالب در هاآن بین ارتباط و افراد همه شناخت و مطالعه طریق از تواندمی درک این. کنند درک سیستمی
 [.3۲] آید دستبه سیستم

 جهت سیستم شناسی پویایی و متوازن امتیازی کارت ترکیبی رویکرد. پویا متوازن امتیازی کارت
 .است متوازن امتیازی کارت وگسترش [۲] سازیشبیه

 

 شناسی پژوهشروش .3

 پویایی شکل گرفت. رویکرد ۲وری ماساچوستو در مؤسسه فنا 9151در سال  9های سیستمپویایی حوزه

 در توانندمی هاسیستم . این[3] کرد معرفی شصت دهه اوایل ، درMITدانشگاه  از فارستر جی. را هاسیستم

 هایحوزه سایر و شهری مسائل انرژی، مدیریت زیست، محیط اقتصاد، وکار،کسب مثل مختلفی هایحوزه

 مسئله حل در تحلیل، و کندمی کمک عالی مدیریت مسائل حل به ابزار این باشند. داشته وجود انسانی و اجتماعی

هایی هستند که رفتارشان تابع زمان است های پویا سیستمسیستم .دارد پیچیده کاربرد هایسازی سیستمشبیه و
های توان از میان استراتژیهای پویا، میسازی سیستمشبیه وسیلههب فهم آن است. توصیف سیستم وآن و نتیجه 
های های پویا موجب ایجاد محیط. رویکرد سیستم[33]های برتر را انتخاب نماید ان سیاستسازم ،مختلف

را درست درک  BSCدی های عملکرکند تا روابط بین شاخصو به مدیران کمک می شودیادگیری تعاملی می
نمودارهای علت و معلولی  پردازد.ی و معلولی میهای علّبه جستجوی زنجیره پویااین روش با فرضیه . [33]د نکن

ی موجود در سیستم بسیار قدرتمندند اما توانایی نشان دادن روابط ریاضی، جریان مواد، پول و در بیان روابط علّ 
شود که این کمبود از مدل ریاضی در قالب نمودار حالت و جریان استفاده میاطالعات را ندارند. برای جبران 

 . [3۲] شکل توسعه یافته نمودار علت و معلولی است
شرایط  آزمونیید ساختار، سازگاری ابعادی، نسبت تأ های مختلفی از جملهبرای رفع نواقص مدل از آزمون

بهبود  آزمونانگیز، آزمون تحلیل حساسیت و رفتار شگفتسبت ناهنجاری رفتاری، حدی، نسبت شرایط حدی، ن
منظور تحلیل وضعیت سیستم آزمون و بر اساس نتایج به پس از اعتبارسنجی مدل، سناریوهایی . شوداستفاده می

                                                                                                                                                 
1 Dynamic system 
2 Massachusetts Institute of Technology 
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های روش پویایی شناسی مگا. شودسیستم واقعی ارائه می ی برای بهبودهایپیشنهادهای طراحی شده، آزمایش
افزار؛ آزمون سازی مدل در نرمهای پویا؛ شبیهفرضیهله؛ خلق شامل: شناسایی و تعریف مسأور خالصه طسیستم به

 . [3۲] گذاریجی آن؛ سیاستنمدل و اعتبارس
زیادی در جهت بهبود  تالش 931۷تا  931۰های طول سال دانشگاه هرمزگان در. شناسیپویایی لهمسأ

، اما با وجود ارتقاء های پژوهشی کرده استها و مهارتتوانمندیی و کیفی عملکرد و ارتقاء سطح کمّ 
ت، رضایت دانشجو و کیفیت آموزش، مانند کیفیت پژوهش، کیفیت خدما ثیرگذار بر بهبود عملکردهای تأشاخص

بنابراین باید   .(9)شکل  ها روند صعودی داشته استبندی دانشگاه در خالل این سالشاخص جایگاه در رتبه
شاخص شد.  بهبود این کارهایی را ارائه داد تا بتوان اندکی از حالت صعودی این شاخص کاست و موجبراه

از  931۷تا  931۰های بندی در خالل سالشاخص جایگاه در رتبه شودمی مشاهدهزیر طور که در نمودار همان
های آموزشی اساتید ی و کیفی برنامهبا افزایش کمّ  رسدافزایش پیدا کرده است. به نظر می 54به مقدار  43مقدار 

ثیرگذار بر بهبود عملکرد دانشگاه ارتقاء دیگر معیارهای تأ و افزایش تسهیالت دانشگاهو دانشجویان و همچنین 
بنابراین نیاز به بررسی و تحلیل میزان تحقق اهداف استراتژیک دانشگاه  توان به جایگاه بهتری از بهبود رسید.می

وان اقدامات الزم را در ادامه فرآیند مذکور انجام و به سوی بت پژوهشتا با استفاده از نتایج  بسیار ضروری است
  های آتی حرکت نمود.در فعالیت یتر برای تحقق حداکثری اثربخشریزی آگاهانهبرنامه
از باید آموزشی پویا برای رویارویی با هر گونه تغییر و تحولی نیازمند ارزیابی درونی است  که هر نظام جاناز آ

انداز سازمان جهت چشم در عناصر سازمان را ، همهمرکز بر مدیریت استراتژیککه با تاستفاده شود یک مدل کارا 
بتواند رفتار آتی سازمان را  همچنین د.بررسی قرار ده ل و آینده موردهدایت کند و عملکرد سازمان را در زمان حا

را جهت اجرا انتخاب کند.  مناسبهای سازی و استراتژیشبیه، اهداف استراتژیک های گوناگون ازبا سیاست
. مدلی که نقاط مثبت استدانشگاه  پویا جهت ارزیابی عملکردپژوهش استفاده از مدلی رویکرد این بنابراین 

همچنین نقاط  داشته باشد و استراتژی  راسازی اهداف با توازن بین اهداف، همگام کارت امتیازی متوازن مانند
دخالت زمان  فقدانمنفی کارت امتیازی متوازن مانند حالت ایستایی و دید ساده انگارانه در روابط علت ومعلولی ، 

 را پوشش دهد.  ... خیرها در روابط علت و معلولی وتأ و
 

 
 بندی دانشگاه هرمزگانشاخص جایگاه رتبه. روند تغییرات 9 شکل

سازی در نظر گرفته شده است یک دوره زمانی این الگو که جهت شبیه افق. سیستمقلمرو زمانی و مرز 
یایی این مدل، دانشگاه پذیرد. مرز جغرافپایان می 94۰1شروع و تا سال  931۰ساله است؛ که از سال  91

 .هرمزگان است
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های اولیه ارزیابی عملکرد و مدل پژوهش شاخص در این. کلیدی الگوروابط علت و معلولی متغیرهای 
ها، با مبنا قراردادن ادبیات ها و جریان( انباشتکننده یا تعادلی)تقویت یهای علّبا شناسایی چرخه پژوهشاولیه 

رگان دانشگاه ر از کارشناسان و خبنف ۲۲ سپس با نظرسنجی ازه است دست آمدپژوهش بهپژوهش و پیشینه 
 و اعضای هیئت علمی از اساتید و استادان خبره در زمینه ارزیابی عملکرد و پویایی سیستم هرمزگان که همگی از

. برخی از روابط ه استبرای اصالح و تعدیل مدل استفاده شد بودند، دانشگاه هرمزگان و کارشناسان و مدیران
باید توجه  تا در نهایت، مدل ارزیابی عملکرد دانشگاه هرمزگان نهایی شد. شدندحذف و برخی دیگر جایگزین 
 .ه استوسیله مصاحبه با خبرگان طی سه مرحله طراحی شدهداشت که تمامی روابط مدل ب

 
 یید خبرگانعملکرد دانشگاه هرمزگان پس از تأ ارزیابی متغیرهای توزیع.9جدول 

 یریگاندازه واحد فیتعر منبع یفرع یهاشاخص ابعاد اصلی

 مالی

 میلیارد ریال بودجه اختصاصی دولت به دانشگاه مبانی نظری بودجه تخصیص یافته دولتی

 مبانی نظری درآمدهای اختصاصی دانشگاه
وجوه دریافتی حاصل از فعالیت های مختلف 

 دانشگاه
 میلیارد ریال

 نظر خبرگان هزینه آموزش
جهت  ج اقتصادی که دانشگاهمجموع مخار
 شود.های آموزشی متحمل میفعالیت

 میلیارد ریال

 بودجه تسهیالتی و خدماتی و
 رفاهی

 مبانی نظری
-مجموع بودجه اختصاصی دانشگاه جهت فعالیت

 رفاهی وهای آموزشی، خدماتی 
 میلیارد ریال

رشد و 

 یادگیری

 تعداد های علمیتعداد نشست مبانی نظری ها و سمینارهاتعداد کنفرانس

های ها و دورهمیزان برنامه
 آموزشی برای اساتید

 مبانی نظری
های آموزشی ویژه جهت توانمندسازی دوره

 اساتید
 
 تعداد

های آموزشی برگزاری دوره
 آزاد

 مبانی نظری
های آموزشی بدون مدرک برای تعداد دوره

 دانشجویان
 تعداد

نرخ ارتقاء به مرتبه دانشیار و 
 استادی

 تعداد ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی مبانی نظری

تعداد اعضای هیئت علمی 
 اعزامی به مجامع علمی

 مبانی نظری
ر همایش ها، حضور اعضای هیئت علمی د
 هاسمینارها، و کنفرانس

 نفر

 پژوهشیهای تعداد فرصت
 برای اساتید

 مبانی نظری
برای اعضای  پژوهشیهای مطالعاتی و فرصت

 هیئت علمی دانشگاه
 تعداد

های آموزشی برای تعداد دوره
 کارکنان

 تعداد های آموزشی کارکنانها و دورهبرنامه مبانی نظری

 هزینه ساالنه آموزش هر نفر
 

 نظر خبرگان
سرانه مجموع مخارج اقتصادی آموزش نیروی 

 انسانی
 میلیون ریال

Q نظر خبرگان توان رقابتی دانشگاه 
که سازمان را به  هایتوانمند ایمجموعه عوامل 

 بهتر از رقبا قادر سازد ینشان دادن عملکرد
 درصد

 

 مشتری

 مبانی نظری رضایت دانشجو
رضایت دانشجویان از کیفیت خدمات  وضعیت

 دانشگاه
 

 درصد

میزان رضایت کارکنان از 
 حقوق و مزایای دریافتی

 مبانی نظری
رابطه بین رضایت شغلی و حقوق و مزایای 

 دریافتی
 درصد

 نظر خبرگان های ورزشیتعداد انجمن
های خودجوش کننده فعالیتنهادهای هماهنگ

 ورزشی دانشجویان
 تعداد

 نظر خبرگان بندیجایگاه در رتبه
ها و سطح بندی دانشگاه بر اساس شاخص

 های مشخصمعیار
 رتبه

 درصدنسبت بین تعداد اساتید گروه آموزشی به تعداد  مبانی نظری نسبت اساتید به دانشجویانفرایندهای 
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 یریگاندازه واحد فیتعر منبع یفرع یهاشاخص ابعاد اصلی

 دانشجویان دانشگاه داخلی

 مبانی نظری نسبت دانشجو به کارکنان
نسبت تعداد دانشجویان به تعداد کارکنان 

 دانشگاه
 درصد

 نفر تعداد جذب هیئت علمی در هر دوره مبانی نظری تعداد هیئت علمی جذب شده

متوسط غیبت و ترک شغل 
 کارکنان

 تعداد متوسط تعداد ترک خدمت کارکنان مبانی نظری

میزان استفاده از تکنولوژی 
 آموزشی

 مبانی نظری
هایی که کاربست علوم آموزشی را ابزار و روش

 کندتسهیل می
 درصد

آوری میزان خدمات فن
 اطالعات

 مبانی نظری
وری اطالعات ان استفاده از ابعاد گوناگون فنامیز

 در آموزش
 درصد

 مبانی نظری ایمنابع کتابخانه
ها و اطالعات نامهها، مجالت، پایانتعداد کتاب
 های زمانی مشخصای در دورهکتابخانه

 تعداد

تعداد پایگاه علمی داده در 
 دسترس

 تعداد های اطالعاتی در دسترستعداد پایگاه مبانی نظری

فضای غذاخوری برای 
 دانشجویان

 تعداد غذاخوری مختص دانشجویانوسعت فضای  مبانی نظری

 مبانی نظری هاتعداد آزمایشگاه
-رشته یدانشگاه برا یهاشگاهیانواع و تعداد آزما

 خاص یها
 تعداد

پژوهش، 

نوآوری و 

 فناوری

 گرنت

 
 مبانی نظری

های مادی و معنوی برای مقدار مشوق
 پژوهشگران
 

 میلیون ریال

تعداد مقاالت چاپ شده در 
 معتبرهای کنفرانس

 مبانی نظری
ها و تعداد مقاالت پذیرش شده در همایش

 هاکنفرانس
 تعداد

 نظر خبرگان تعداد مقاالت علمی ترویجی
تجوی ها جسپذیرش تعداد مقاالتی که هدف آن

 حقایق و کشف بعضی معارف است
 تعداد

های اجرا شده تعداد پروژه
 برون سازمانی

 تعداد سپاری شده دانشگاهتعداد پروژه های برون  مبانی نظری

تعداد پروژه های اجرا شده 
 درون سازمانی

 های انجام شده دانشگاهطرح ها و پروژه مبانی نظری
 
 تعداد

 تعداد تفاهم نامه ها و قراردادها
 

 مبانی نظری
مدیریت اجرایی و حقوقی پروژه های مرتبط  با 

 صنعت
 تعداد

 مبانی نظری تعداد اختراعات ثبت شده
گزارش آماری از اختراعات ثبت شده دانشگاه در 

 دوره زمانی مشخص
 تعداد

 تعداد تعداد مقاالت چاپ شده به زبان التین مبانی نظری ISI تعداد مقاالت دارای نمایه 

 نظر خبرگان ISCتعداد مقاالت 
یید پایگاه استنادی علوم تعداد مقاالت مورد تأ

 جهان اسالم
 تعداد
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دهد که افزایش نشان می 1Rکننده  تقویت حلقه. متوازنکارت امتیازی  مالینمودار علت و معلولی بعد 
ثیرگذاری بر ده و این شاخص با تأمدهای اختصاصی دانشگاه موجب افزایش بودجه تسهیالتی و خدماتی شدرآ

مدهای بنابراین از این طریق درآشود. میهای آموزشی برای دانشجویان، موجب بهبود کیفیت روی تعداد دوره
 .(۲ )شکل کنداختصاصی دانشگاه افزایش پیدا می

مدهای اختصاصی دانشگاه موجب افزایش بودجه تسهیالتی و دهد که درآنشان می 2Rکننده تقویت حلقه
کند. بنابراین کیفیت پژوهش های آموزشی اساتید افزایش پیدا میشود و از این طریق تعداد دورهخدماتی می

 شود. افزایش پیدا کرده و باعث افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه می

 

 
 کارت امتیازی متوازنمالی  نمودار علت و معلولی بعد .۲ شکل

 
بخش جهت تعیین روابط علت و  نمودار این. متوازننمودار علت و معلولی بعد مشتری کارت امتیازی 

معلولی بین متغیرهای کلیدی مربوط به بعد مشتری کارت امتیازی متوازن طراحی شده است. روابط متغیرهای 
 نشان داده شده است.  3 شکل کننده درحلقه تقویت اصلی مدل در این بخش در قالب دو

با  .شودبندی باعث افزایش اعتبارات دولتی میهد که ارتقاء جایگاه در رتبهمی نشان 3R کنندهتقویت حلقه
بنابراین این  .کندافزایش اعتبارات دولتی، میزان رضایت کارکنان از حقوق و مزایای دریافتی افزایش پیدا می

های ثیر گذاشته و موجب رضایت دانشجویان و افزایش فعالیتنان با دانشجویان تأخورد کارکبر کار بر نحوهراه
 شود.بندی دانشگاه میپژوهشی و آموزشی آنان شده و در نتیجه باعث ارتقاء جایگاه رتبه

می شود. که بندی باعث افزایش اعتبارات دولتی دهد که ارتقاء جایگاه در رتبهنشان می 4Rکننده تقویت حلقه
در نتیجه میزان رضایت  این شاخص از عوامل تاثیرگذار بر افزایش پاداش و مزایای دریافتی کارکنان می باشد.

در  ،ثیر گذاشتهی برخورد کارکنان با دانشجویان تأکارکنان از حقوق و مزایای دریافتی شده و این امر بر نحوه
 شود.بندی دانشگاه میگاه رتبهچنین ارتقاء جایات و همافزایش درصد بهبود خدمباعث نتیجه 

دهد افزایش اعتبارات دولتی موجب افزایش درصد بهبود خدمات شده و بدین نشان می 5Rکننده تقویت حلقه
بندی دانشگاه موجب افزایش و افزایش جایگاه در رتبهشود بندی دانشگاه میجایگاه در رتبه ارتقاء باعثگونه 

 اعتبارات دولتی خواهد شد.

درامدهای اختصاصی

دانشگاه

اعتبارات دولتی

هزینه آموزش

سرانه بودجه

+

بودجه تسهیالتی و خدماتی

+

+

+

میزان برنامه ها و دوره های

آموزشی برای اساتید

تعداد دوره های آموزشی

برای دانشجویان
+

+

کیفیت پژوهش
+

+

+

-

-

R1

R2



  811  یمتوازن مراکز آموزش عال یازیکارت امت سازییهشب عملکرد  یایپو یابیارز

  
 

 
 

 
 نمودار علت و معلولی بعد مشتری کارت امتیازی متوازن .3شکل                                                 
   

این بخش جهت تعیین روابط  نمودار. امتیازی متوازننمودار علت و معلولی بعد رشد و یادگیری کارت 
علت و معلولی بین متغیرهای کلیدی مربوط به بعد رشد و یادگیری کارت امتیازی متوازن طراحی شده است. 

 نشان داده شده است. 4 کننده در شکللقه تقویتح روابط متغیرهای اصلی مدل در این بخش در قالب دو
با  .شوددهد که کیفیت پژوهش موجب افزایش توان رقابتی دانشگاه مینشان می 6Rکننده تقویت حلقه

های یابد. بنابراین میزان برنامهمی افزایش توان رقابتی دانشگاه هزینه ساالنه آموزش هر نفر از کارکنان کاهش
ایش افز شود.رکنان میوری کاهای فنارده و باعث ارتقاء مهارتافزایش پیدا ک برای کارکنان های آموزشیبرنامه
موجب بهبود خدمات رسانی به دانشجویان می شود بنابراین رضایت دانشجویان افزایش می وری های فنامهارت
 خواهد شد.کیفیت پژوهش  که این رون موجب افزایش  یابد

رقابتی  شود. تواندهد کیفیت پژوهش موجب افزایش توان رقابتی دانشگاه مینشان می 7Rکننده تقویت حلقه
های آموزشی برای کارکنان رکنان شده بنابراین میزان برنامهدانشگاه موجب کاهش هزینه آموزش هر نفر از کا

کند و موجب رضایت دانشجو ا میوری کارکنان افزایش پیدهای فنامهارت با این وجود کند.افزایش پیدا می
تعداد  ان در مجامع علمی می شود. بنابراینمشارکت دانشجوی افزایش رضایت دانشجو موجب افزایش .شودمی

ها و . آموزش دانشجویان موجب افزایش تعداد کنفرانسبیشتر خواهد شد دانشجویان اعزامی به مجامع علمی
 رشد صعودی خواهد داشت.سمینارها و مقاالت شده، بنابراین کیفیت پژوهش دانشگاه 

 
 کارت امتیازی متوازننمودار علت و معلولی بعد رشد و یادگیری . 4 شکل

جایگاه در رتبه بندی

دوره های آموزشی آزاد

درصد بهبود خدمات

میزان رضایت کارکنان از

حقوق و مزایای دریافتی

نحوه ی برخورد کارکنان

با دانشجویان

+

+

اعتبارات دولتی

+

+

+

+

+

رضایت دانشجو

+

+

+ R3

R4

R5

میزان برنامه ها و دوره های

آموزشی برای اساتید
نرخ ارتقابه مرتبه

دانشیار و استاد

تعداد دوره های آموزشی

کارگاهی و مهارتی

تعداد دانشجویان اعزامی

به مجامع علمی

تعداد کنفرانس ها و

سمینارها

کیفیت پژوهش

تعداد اعضای هیئت علمی

به مجامع علمی

تعداد فرصت های

تحقیقاتی برای اساتید
رضایت دانشجو

میزان برنامه های

اموزشی برای کارکنان

هزینه ساالنه آموزش هر نفر

توان رقابتی دانشگاه

مهارت های فن آوری

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

+

+

+

-+

+

++

+

+

B6

R7

+
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این بخش جهت تعیین  نمودار. متوازنیندهای داخلی کارت امتیازی نمودار علت و معلولی بعد فرآ
یندهای داخلی کارت امتیازی متوازن طراحی شده متغیرهای کلیدی مربوط به بعد فرآ روابط علت و معلولی بین

کننده حلقه تقویت کننده طراحی شده است.تقویت است. روابط متغیرهای اصلی در این بخش در قالب دو حلقه

8R دهد که کیفیت شرایط کاری کارکنان دانشگاه موجب افزایش تناسب تخصص و امور محوله به نشان می
کند. با کاهش متوسط غیبت و کارکنان خواهد شد. بنابراین متوسط غیبت و ترک شغل کارکنان کاهش پیدا می

کیفیت شرایط کاری کارکنان دانشگاه  جو به کارکنان کاهش پیدا کرده و مجدداًترک شغل کارکنان، نسبت دانش
دهد که درصد بهبود خدمات موجب افزایش میزان استفاده از نشان می 9Rکننده حلقه تقویت کند.افزایش پیدا می

افزایش میزان  کند. باوری اطالعات افزایش پیدا میهد شد. بنابراین میزان خدمات فناتکنولوژی آموزشی خوا
کیفیت شرایط کاری کارکنان دانشگاه افزایش پیدا کرده، بنابراین باعث افزایش درصد  ،آوری اطالعاتخدمات فن

 .(5)شکلبهبود خدمات خواهد شد

 
 یندهای داخلی کارت امتیازی متوازننمودار علت و معلولی بعد فرآ. 5 شکل

 

بخش جهت تعیین  نمودار این. فناورییندهای پژوهش و نوآوری و علولی بعد فرآنمودار علت و م
یندهای پژوهش و نوآوری، کارت امتیازی متوازن بین متغیرهای کلیدی مربوط به فرآ روابط علت و معلولی

 کننده طراحی شده است.ر این بخش در قالب دو حلقه تقویتطراحی شده است. روابط متغیرهای اصلی د
بندی موجب افزایش گرنت خواهد شد. بنابراین تعداد دهد جایگاه رتبهنشان می 10Rکننده تقویتحلقه 

بنابراین با ارتقاء  کند. کیفیت پژوهش ارتقاء پیدا خواهد کرد.های اجرا شده برون سازمانی افزایش پیدا میپروژه
 .(1 )شکل بندی ارتقاء خواهد یافتت پژوهش، جایگاه دانشگاه در رتبهکیفی

بندی ب ارتقاء جایگاه دانشگاه در رتبهدهد که کیفیت پژوهش موجب موجنشان می 11Rکننده ته تقویحلق
های مالی و معنوی پژوهشگران افزایش پیدا خواهد کرد و بدین صورت باعث افزایش خواهد شد بنابراین مشوق

 بندی خواهد شد.رتبه کیفیت پژوهش موجب ارتقاء جایگاه دانشگاه در کیفیت پژوهش خواهد شد و مجدداً

میزان خدمات فن آوری

اطالعات

میزان استفاده از تکنولوژی
تعداد هیئت علمی جذب شده

تعداد گرایش های ارائه شده

+

نسبت اساتید به دانشجویان

+

کیفیت شرایط کاری

کارکنان دانشگاه

متوسط غیبت و ترک شغل

+

نسبت دانشجو به کارکنان

-

+

منابع کتابخانه ای

تعداد پایگاه علمی داده

فضای غذاخوری برایدر دسترس

دانشجویان

فضای خوابگاهی برای

دانشجویان

تعداد ازمایشگاهها
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 نمودار علت و معلولی بعد پژوهش، نوآوری و فناوری کارت امتیازی متوازن. 1 شکل

 

ها بت به ترکیب مدلتدوین روابط علت و معلولی بین متغیرهای اصلی نو پس از. و معلولیمدل کامل علت 
 عملکرد دانشگاه هرمزگان در شکلمدل جامع علت و معلولی ارزیابی  رسد.و تدوین مدل جامع علت و معلولی می

 .ارائه شده است ۷

 
 مدل جامع علت و معلولی ارزیابی عملکرد دانشگاه هرمزگان. ۷شکل

 
سازی سیستم و تعیین مرزهای مدل و چارچوب کلی آن و تعیین روابط بین متغیرهای کلیدی پس از مفهوم

های انباشت و جریان انجام شود و استفاده از نموداربندی مدل با ومعلولی باید صورتهای علتحلقه در قالب
معلولی، درک تصویری از ساختار سیستم ارائه وهای علتیین شود. در واقع نمودارها نیز تعروابط ریاضی بین متغیر

کنند ولی این نمودارها برای بررسی رفتار سیستم در طول زمان کافی نیستند و برای درک بهتر رفتار سیستم می
سازی شود. جهت انجام مقدار متغیرها در طول زمان شبیه های سیستم تدوین شده وزم است، روابط بین متغیرال

ر اساس مدل انباشت که ب –انباشت طراحی شوند. نمودار جریان  –های جریان این کار الزم است که نمودار
 نشان داده شده است. ۸معلولی طراحی شده است در شکل وعلت

تعداد پروژه های اجراشده

برون سازمانی

تعداد پروژه های اجرا

شده درون سازمانی

گرنت

مقاالت مجالت علمی

پژوهشی

مقاالت مجالت علمی

ترویجی

+

+

تعداد سمینارها و+

کنفرانس ها

کیفیت پژوهش

+

+

+

+

جایگاه در رتبه بندی

+
+

+

+

+

ISI مقاالت

+

CSI مقاالت
+

R10

R11

گرنت

تعداد مقاالت علمی علمی

ترویجی

مقاالت و مجالت علمی و

پژوهشی

اعتبارات دولتی

تعداد اختراعات ثبت شده

جایگاه در رتبه بندی
درامدهای اختصاصی دانشگاه

تعداد پروژه های اجرا شده برون

سازمانی

پروژه های اجرا شده درون

سازمانی

میزان رضایت کارکنان از حقوق و

مزایای پرداختی

کیفیت پژوهش

دوره هایی آموزشی آزاد

میزان برنامه ها و و دوره های

آموزشی برای اساتید

نرخ ارتقاء به مرتبه دانشیار و

استاد

تعداد کنفرانسهاو سمینارها

تعداد فرصتهای تحقیقاتی برای

اساتید

تعدا اعضای هیئت علمی اعزامی به

مجامع علمی

تعداد دوره های آموزشی برای

دانشجویان

میزان برنامه های آموزشی برای

کارکنان

هزینه ساالنه اموزش هر نفر

توان رقابتی دانشگاه

مهارت های فن آوری

کارکنان

میزان خدمات فنآوری

اطالعات

کیفیت شرایط کاری کارکنان

دانشکده

تعداد گرایش های ارائه شده

هزینه آموزش

نسبت اساتید به دانشجویان
تعداد هیئت علمی جذب شده

نسبت دانشجو به کارکنان

متوسط غیبت و ترک شغل

درصد بهبود خدمات

تعداد پایگاه علمی داده در

دسترس
فضای غذاخوری برای

دانشجویان
منایع کتابخانه ای

تعداد آزمایشگاهها

بودجه تسهیالتی و خدماتی

تعداد مقاالت چاپ شده در

کنفرانس های معتبر

تعداد دانشجویان اعزامی

به مجامع علمی
رضایت دانشجو

CSI تعداد مقاالت

ISIتعداد مقاالت
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+
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+
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-
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 مدل انباشت و جریان ارزیابی عملکرد دانشگاه هرمزگان. ۸شکل

 
گیری متغیرها، مقادیر اولیه متغیرهای حالت و ها، واحد اندازهترین متغیرها و نوع آندر ادامه برخی از مهم

ها از نظرات دست آوردن فرمولهارائه شده است. برای ب ۲ل وها و روابط ریاضی بین متغیرها در قالب جدثابت
همچنین ضرایب و  عملکرد و پویایی سیستم بهره گرفته شده است. یابینظران آشنا به ارزگان و صاحبخبر

 آمارهای قبلی دانشگاه هرمزگان محاسبه شده است. استفاده ازمقادیر ثابت با 
 

 ها. تعریف متغیرها و روابط ریاضی بین آن۲جدول 

 بندینحوه فرمول مقدار اولیه گیریاندازه واحد  نوع متغیر متغیر

 کیفیت پژوهش =INTEG)نرخ کیفیت پژوهش( 95 درصد حالت کیفیت پژوهش

 توان رقابتی دانشگاه = INTEG)ارتقاء رقابتی(  ۲۰ درصد حالت توان رقابتی دانشگاه

 - ۰1/۰ درصد ثابت نرخ هزینه آموزش

 - ۰5/۰ درصد ثابت نرخ ارتقاء خدمات

 کیفیت خدمات =INTEG)ارتقاء خدمات(  3۰ درصد حالت کیفیت خدمات

 هزینه آموزش =INTEG)افزایش هزینه آموزش(  5/3 میلیون ریال حالت هزینه آموزش

 - درصد ثابت نسبت اساتید به دانشجویان
 ان تابع زمان بوده و به کمک تابعنسبت اساتید به دانشجوی

 محاسبه شده است. LOOKUPتقریبی 

 جایگاه در رتبه بندی =INTEG )نرخ ارتقاء( 5۲ رتبه ثابت بندیدر رتبه جایگاه

 = بودجه تسهیالتی9۰/ 4/۰× درآمدهای اختصاصی دانشگاه - میلیون ریال کمکی بودجه تسهیالتی

تعداد هیئت علمی جذب 
 شده

 - تعداد کمکی
های ارائه ( + )تعداد گرایش۲×به دانشجویان )نسبت اساتید

 تعداد هیئت علمی جذب شده =شده( 

 = اعتبارات دولتیINTEG) رشد اعتبارات دولتی(  - میلیارد ریال کمکی اعتبارات دولتی

 - میلیارد ریال کمکی درآمدهای اختصاصی
-ای اجرا شده درون سازمانی+ پروژهتعداد اختراعات+ پروژه ه

های اجراشده برون سازمانی+ اعتبارات دولتی= درآمدهای 

گرنت

مقاالت علمی ترویجی

مقاالت و مجالت
علمی و پژوهشی

تعداد اختراعات
ثبت شده

دهای اختصاصی دانشگاه درام

تعداد پروژه های اجرا شده برون

سازمانی

پروژه های اجرا شده
درون سازمانی

+

+

+

+
+

میزان رضایت کارکنان از حقوق و

مزایای پرداختی

دوره هایی آموزشی
د آزا

میزان برنامه ها و و دورا های

آموزشی برای اساتید نرخ ارتقاء به مرتبه

دانشیار و استاد

تعداد کنفرانسهاو سمینارها در داخل

تعداد فرصتهای مطالعاتی برای اساتید

تعدا اعضای هیئت علمی

اعزامی به مجامع علمی

تعداد دوره های آموزشی برای

دانشجویان

میزان برنامه های آموزشی برای

کارکنان

نفرهزینه ساالنه اموزش هر

مهارتهای فنآوری کارکنان

+

میزان خدمات فنآوری اطالعات
کیفیت شرایط کاری کارکنان دانشگاه

میزان استفاده از تکنولوپی آموزشی +
+

ه شده تعداد گرایش های ارائ

نسبت اساتید به دانشجویان

تعداد هیئت علمی جذب شده +

نسبت دانشجو به کارکنان

تعداد پایگاه علمی

داده در دسترس

فضای غذاخوری
برای دانشجویان

منایع کتابخانه ای

تعداد آزمایشگاهها بودجه تسهیالت آموزش رفاهی

و پژوهشی

+

++

+

جایگاه در رتبه بندی

نرخ ارتقا

اعتبارات دولتی

+

رشد اعتبارات دولتی

کیفیت پژوهش

نرخ کیفیت پژوهش 2

+

+

+

هزینه آموزش

افزایش هزینه آموزش

تمقاالت دارای نمایه

ISC +

تعداد دانشجویان اعزامی به مجامع علمی

+

+

+

+

رضایت دانشجو

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+
هم> هترا <نانکراک یروآنف یا

توان رقابتی دانشگاه

ارتقا رقابتی

+

+

-

+

بهبود خدمات

+
ارتقاء خدمات

+

+

+

+

-

+

+

نرخ هزینه آموزش

+

ISI مقاالت

+

+

-

+

+

f1

f4

<Time>

<Time>

f6

<Time>

f8

<Time>

f9<Time>

f10

f11

f12
f13

نرخ رضایت دانشجو

+

نرخ ارتقا رقابتی

نرخ ارتقا خدمات

+

+

f14

f15

f16

f17

f18

f19



  118  یمتوازن مراکز آموزش عال یازیکارت امت سازییهشب عملکرد  یایپو یابیارز

  
 

 
 

 بندینحوه فرمول مقدار اولیه گیریاندازه واحد  نوع متغیر متغیر

 اختصاصی

های ها و دورهمیزان برنامه
 آموزشی برای اساتید

 - تعداد کمکی

و به کمک تابع ین شاخص تابعی از هزینه آموزش است ا
یش محاسبه شده است. در واقع با افزا LOOKUPتقریبی 

ها و یابد= میزان برنامههزینه آموزش این شاخص کاهش می
 های آموزشی برای اساتیددوره

 

 هاها و یافتهتحلیل داده .4

سازی متغیرهای اعتبار، تحلیل حساسیت الگو، شبیههای در این بخش، ابتدا به اعتبارسنجی الگو، انجام تست
 .شودمیهای بهبود را ارائه و در پایان، سیاستشود پرداخته میکلیدی 

 اعتبارسنجی الگو

های اعتبار عملکرد آن آزمونشناسی سیستم، برای اطمینان از ب الگوی پویاییبعد از تعیین روابط مدل در قال
با توجه به  شود.ها اشاره میانجام شد که در ادامه به نتایج آن VENSIM DSSافزار نرم با استفاده ازمتعددی 
بررسی اهداف راهبردی دانشگاه و همچنین نظر خبرگان و مدیران دانشگاه هرمزگان، توان  و پژوهشپیشینه 

های ترین شاخصبندی از مهمو، هزینه آموزش و جایگاه در رتبهیت دانشجرقابتی دانشگاه، کیفیت پژوهش، رضا
های انجام شده مربوط به در زیر نتایج آزمون .اهداف استراتژیک دانشگاه است ارزیابی عملکرد جهت رسیدن به
 این عوامل نشان داده شده است.

 آزمون رفتار مجدد

های واقعی جهت اطمینان از صحت عملکرد رفتار الگو دادهسازی با از این آزمون مقایسه نتایج شبیه هدف
های واقعی گردد تا با دادهسازی شده برای مدل باز تولید میگفت که در این آزمون رفتار شبیه توانمی .است

 مدل مقایسه شود.
پژوهش، سازی جهت متغیرهای توان رقابتی دانشگاه، کیفیت نتایج شبیههای زیر اطالعات واقعی و در شکل
بندی به دلیل اهمیت این متغیرها در ارزیابی عملکرد دانشگاه و و، هزینه آموزش و جایگاه در رتبهرضایت دانشج

ل و سازی مددهنده نتایج شبیهخطوط قرمز نشانبیان مسئله پژوهش نشان داده شده است. در این نمودارها 
 رفتار متغیرهای مورد بررسی شودکه مالحظه می طورهمان های واقعی است.دهنده دادهخطوط آبی نیز نشان

 سازی شده است.)روند زمانی( به خوبی شبیه
 

 
 آزمون رفتار مجدد مربوط به متغیر توان رقابتی دانشگاه. 1 شکل
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 سازیتوان رقابتی دانشگاه  شبیه
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 آزمون رفتار مجدد مربوط به کیفیت پژوهش دانشگاه .9۰ شکل

 

 
 دانشجوآزمون رفتار مجدد مربوط به متغیر رضایت  .99 شکل

 

 آزمون تحلیل حساسیت

. هدف، ارزیابی استثابت بر جواب نهایی مدل  حلیل حساسیت، ارزیابی تغییرات مقادیر متغیرهایهدف از ت
این اساس با  . براستهای مهم ارزیابی های واقعی بر شاخصداده ±5اثر تغییر مقدار متغیرهای ثابت به میزان 

 درصد 15در منطقه سبز رنگ،  درصد ۷5حداکثر و حداقل تغییرات در حول منطقه زرد رنگ،  درصد  5۰احتمال 
نتایج تحلیل حساسیت  در دامنه خاکستری رنگ اتفاق خواهد افتاد. درصد 9۰۰ در منطقه آبی و نهایتاً

 افزایش تعدادنسبت به  توان رقابتی دانشگاه و بهبود خدمات بندی،های کیفیت پژوهش، جایگاه در رتبهشاخص
 ، روند متغیرها۲۰تا  9۲ل اشکادر  اساتیدهای مطالعاتی برای های آموزشی برای دانشجویان و تعداد فرصتدوره

 شده است.نشان داده 
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 ی مطالعاتی برای اساتیدهافرصتتحلیل حساسیت توان رقابتی دانشگاه نسبت به تعداد  .9۲شکل

 

 

 
 برای اساتید های مطالعاتینسبت به تعدا فرصتتحلیل حساسیت بهبود خدمات  .93شکل

 

 
 های مطالعاتی برای اساتید. تحلیل حساسیت رضایت دانشجو به تعداد فرصت94شکل
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 مطالعاتی برای اساتید هایتحلیل حساسیت کیفیت پژوهش به تعداد فرصت .95شکل

      

 
 العاتی برای اساتیدمط های. تحلیل حساسیت جایگاه در رتبه بندی به تعداد فرصت91شکل

 
مشخص است، مقدار تغییر متغیرهای ثابت بر متغیرهای  حساسیت کامالً تحلیل اشکالکه در طور همان

درصد در منطقه  ۷5درصد تغییرات در منطقه زردرنگ،  5۰درصد ارزیابی شده است.  -5+ و 5اصلی در بازه 
ری رنگ اتفاق افتاده است که طقه خاکستدرصد در من 9۰۰درصد در منطقه آبی رنگ و  15سبزرنگ، و 

 ها بر متغیرهای اصلی مدل است. ثیر تغییرات آنمدل و تأ ثابت دهنده نقش و اهمیت متغیرهاینشان
کفایت مرز باید به این سؤال پاسخ داده شود که آیا مفاهیم مرتبط با مسئله  در آزمونکفایت مرز. آزمون 

و تمام  بررسی پیشینۀ تحقیقمدل پیشنهادی بر اساس  پژوهشدر این  درون مدل در نظر گرفته شده است؟
 ها در مرور ادبیات مربوط به ارزیابی عملکردمتغیرهای کلیدی مدل ساخته شده، و بر اساس تصدیق اهمیت آن

 پژوهشدانشگاه وارد مدل شده است. عالوه بر این ضرورت و اهمیت تمامی متغیرهای اشاره شده در ادبیات 
ارزیابی عملکرد در جلسات کارشناسی با خبرگان نیز مورد بررسی قرار گرفته است که متغیرهای درون مدل برای 

اثر  RUN 2، نمودار زیر هایشکلو خبرگان است. با توجه به  پژوهشیید شده توسط ادبیات های تأحاصل متغیر
 دهد.ی نشان میلمی را بر متغیرهای اصلحذف متغیر تعداد دانشجویان اعزامی به مجامع ع
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 بر کیفیت پژوهش تأثیر حذف متغیر تعداد دانشجویان اعزامی به مجامع علمی .9۷شکل

 
 بندیبر جایگاه در رتبه تأثیر حذف متغیر تعداد دانشجویان اعزامی به مجامع علمی .9۸شکل

 

 
 بر توان رقابتی دانشگاه تأثیر حذف متغیر تعداد دانشجویان اعزامی به مجامع علمی .91شکل 
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 بر بهبود کیفیت خدمات تأثیر حذف متغیر تعداد دانشجویان اعزامی به مجامع علمی .۲۰شکل 

 

 
 یانبر رضایت دانشجو تأثیر حذف متغیر تعداد دانشجویان اعزامی به مجامع علمی .۲9شکل 

 

های کلیدی مدل روی شاخصانشجویان اعزامی به مجامع علمی تأثیرات خاصی بر حذف شاخص تعداد د
. پژوهش در مدل مورد نظر است ئلهدهنده در نظر گرفتن تمامی مفاهیم مربوط به مسگذارد که نشانمی

رضایت کیفیت پژوهش، های شاخصموجب کاهش  متغیر است حذف آن مشخص اشکالکه در طورهمان
 بندی شده است.رتبهایش جایگاه در دانشجو، توان رقابتی دانشگاه، کیفیت خدمات و افز

توجه با ارتباط متقابل اجزا سیستم و شناخت  با. عملکردهای کلیدی ارزیابی سازی شاخصنتایج شبیه
طی یک  94۰1تا  931۰های سال طیشناسی سیستم، این الگو بر اساس نمودار پویایی رفتار متغیرهای اصلی

 های کلیدی مشخص شد:شاخصسازی و بر این اساس روند تغییرات ساله شبیه 91دوره 
، کیفیت پژوهش با روندی صعودی در 931۷تا  931۰های بین سال در. پژوهشبررسی شاخص کیفیت 

ثیرگذار بر کیفیت پژوهش است. روند های تأل صعودی بودن روند شاخصحال افزایش است و این به دلی
نین افزایش ناچیز اعتبارات دولتی و همچی اختصاصی و دلیل افزایش درآمدهاهصعودی توان رقابتی دانشگاه ب

های آموزشی برای اساتید و دانشجویان، تعداد هیئت علمی جذب شده، میزان خدمات ها و برنامهمیزان دوره
فناوری اطالعات، تعداد دانشجویان و اعضای هیئت علمی اعزامی به مجامع علمی در روند صعودی بودن کیفیت 

کیفیت شود می مشاهده ۲۲شکل  طور که در نمودارهمان سزایی داشته است.هثیر بها تأپژوهش در این سال
 درصد افزایش پیدا کرده است. ۲۸درصد به 5/93ها از پژوهش در خالل این سال
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 سازی متغیر کیفیت پژوهششبیه. ۲۲شکل

در ارزیابی عملکرد که کاهش آن  پارامترهای بسیار مهم دیگر از. بندیرتبهبررسی شاخص جایگاه در 
بندی ساالنه دانشگاهی است. هثیر زیادی بر بهبود شهرت و عملکرد دانشگاه دارد، جایگاه دانشگاه در رتبتأ

روندی نزولی  931۷تا  931۰های بندی دانشگاه در خالل سالرتبه شودمشاهده می ۲3شکل  طور که درهمان
دلیل روند تند افزایش افزایش یافته است. و این به  54به 4۲ها از رتبه طوری که در این سالهبداشته است 

 .های دیگر استین شاخص در دانشگاهثیرگذار بر اهای تأشاخص

 
 بندیسازی متغیر جایگاه در رتبهشبیه .۲3شکل

 

ین بودن دلیل پایهب 9314تا  931۰دانشجویان در بین سالهای  رضایت. دانشجوبررسی شاخص رضایت 
ثیرگذار بر رضایت دانشجو مانند میزان خدمات فناوری اطالعات، بهبود کیفیت های تأروند افزایشی شاخص
ها، ها و سمینارهای آموزشی و تعداد دانشجویان اعزامی به مجامع علمی و تعداد کنفرانسخدمات، میزان دوره

 931۷تا  9314های در خالل سال شودمی مشاهده ۲4شکل نمودار طور که در روندی نزولی داشته است. همان
تند روند صعودی داشته و  ثیرگذار با شیب نسبتاًهای تأدلیل صعودی بودن شاخصهرضایت دانشجویان دانشگاه، ب

 درصد افزایش پیدا کرده است. ۲5درصد به  9۲از مقدار 

 
 سازی متغیر رضایت دانشجوشبیه .۲4شکل
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روندی  931۸تا  931۰رقابتی دانشگاه در ابتدای سال  توان. رقابتی دانشگاهبررسی شاخص توان 
ثیرگذار درآمدهای اختصاصی دانشگاه دلیل شیب صعودی عامل تأهصعودی با شیب کم داشته است و این ب

های ثیرپذیری از تسهیالت خدماتی و هزینهو بهبود خدمات با تأ های پژوهشیدلیل روند صعودی فعالیتهب
قابل مشاهده است، توان رقابتی  ۲5شکل  نمودارطور در است. همان علمی جذب شده آموزش و تعداد هیئت

 .درصد افزایش پیدا کرده است ۲5درصد تا  91از  931۷تا  931۰های دانشگاه در خالل سال

 
 سازی متغیر توان رقابتی دانشگاهشبیه .۲5شکل

 
 بررسی شاخص بهبود خدمات

روندی صعودی با شیب کم داشته است و این  931۷تا  931۰های بهبود کیفیت خدمات در خالل سال
دلیل افزایش هر ساله بودجه اختصاصی دانشگاه به هدلیل بهبود تسهیالت آموزشی، خدماتی و رفاهی دانشگاه بهب

دلیل افزایش بهبود کیفیت پژوهش و ه. البته افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه هم باستامور مربوطه 
طور غیرمستقیم در افزایش این روند های پژوهشی بهرون سازمانی و طرحهای اجرا شده بگرنت و پروژهافزایش 

های قابل مشاهده است شاخص بهبود کیفیت خدمات در خالل سال ۲1شکل طور که در تأثیر داشته است. همان

 .درصد افزایش پیدا کرده است 31تا  3۰از  931۷تا  931۰

 
 متغیر بهبود کیفیت خدمات سازیشبیه. ۲1شکل

 

سازی و بررسی برنامه امترهای مؤثر، مشاهده نتایج شبیهتحلیل حساسیت پار با. بهبودهای سیاست
 های زیر جهت بهبود عملکرد دانشگاه پیشنهاد شده است:راهبردی دانشگاه و همچنین بنا بر نظر خبرگان سیاست

های مطالعاتی اساتید ارتباط تعداد فرصت افزایش. اساتیدهای مطالعاتی برای افزایش تعداد فرصت
تا  931۰های قوی و منسجمی با کیفیت پژوهش دانشگاه داشته و با توجه به این موضوع که در خالل سال

توان با افزایش این پارامتر، دانشگاه روندی ثابت داشته است، می این شاخص در دانشگاه هرمزگان تقریباً  931۷
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های پژوهشی سوق داد. با افزایش این موضوع کیفیت پژوهش ها و مهارتو ارتقای توانمندی را به سمت بهبود
کیفیت پژوهش دانشگاه با  شودمشاهده می ۲1شکلطور که در نمودارگاه روند صعودی پیدا کرده و هماندانش

صد افزایش پیدا در 34درصد به  ۲۸از  931۷تا  931۰های های مطالعاتی در خالل سالافزایش تعداد فرصت
ثیرگذاری مستقیم بر کیفیت پژوهش دانشگاه نقش مؤثری در افزایش های مطالعاتی با تأتعداد فرصت کند.می

مدهای اختصاصی و رشد وانی بر افزایش درآثیر فراژوهشی دانشگاه دارد. این موضوع تأتوانمندسازی فرایندهای پ
ها سازی مشخص شد که روند رشد در این شاخصا و نتیجه شبیهی دانشگاه دارد. با بررسی نمودارهلتاعتبارات دو

های دیگر بسیار شیب کندی دارد و از پارامترهایی که در طی این اگر چه صعودی است ولی در مقایسه با دانشگاه
طح . با توجه به نقش بارز اساتید در ارتقاء ساستهای مطالعاتی اساتید تعداد فرصتمانده ثابت  ها تقریباًسال

مدی توان با افزایش کارایی و کارآمی مشتریان اصلی سازمان، منزلهکیفی و کمی و توانمندسازی دانشجویان، به
 ی دانشگاه شد. ها،  کیفیت پژوهش را ارتقاء و در نتیجه منجر به بهبود توان رقابتآن

 ۲۸درصد به  ۲5نشگاه از با افزایش این شاخص توان رقابتی دا شودمشاهده می ۲۷طور که در نمودار همان
پذیرند. ثیر میاز هم تأها در نمودار حلقوی با هم ارتباط داشته و درصد افزایش پیدا کرده است. همه این شاخص

دانشگاه، افزایش کیفیت پژوهش و توان رقابتی  های مطالعاتی اساتید و متقابالًبنابراین با افزایش تعداد فرصت
 53به  54از  931۷تا  931۰های و در خالل سال ها بهبود یافته استدانشگاه بندیجایگاه دانشگاه در رتبه

های مطالعاتی هم افزایش تعداد فرصت مشخص است. کامالً ۲۸شکل که در نمودار  کرده استکاهش پیدا 
های رصتگذارد. افزایش تعداد فثیر میبر بهبود کیفیت خدمات دانشگاه تأ مستقیمطور غیرو هم به طور مستقیمهب

. بنابراین افزایش آن منجر به بهبود کیفیت استمدی اعضای هیئت علمی دانشگاه مطالعاتی علت افزایش کارآ
های مطالعاتی اساتید طور که گفته شد افزایش تعداد فرصتخدمات آموزشی خواهد شد. از طرف دیگر همان

ت دولتی خواهد شد. بنابراین بودجه مدهای اختصاصی و رشد اعتبارامنجر به کیفیت پژوهش و افزایش درآ
اختصاصی به تسهیالت خدماتی، رفاهی و آموزشی افزایش پیدا خواهد کرد و این موضوع منجر به افزایش بهبود 

 کیفیت خدمات خواهد شد.
کیفیت خدمات از  ،های مطالعاتی اساتیدبا افزایش فرصت شودمشاهده می ۲۷شکل طور که در بنابراین همان

 .کرده استدرصد افزایش پیدا  44به  درصد 31
های دیگر با افزایش تعداد ثیرگذاری شاخصان نیز هم مستقیم و هم از طریق تأشاخص رضایت دانشجوی

ثیرگذاری بهبود های مطالعاتی اساتید با تأش فرصتهای مطالعاتی اساتید افزایش پیدا خواهد کرد. افزایفرصت
مدهای اختصاصی د دستاوردهای پژوهشی و افزایش درآپژوهش و بهبو کیفیت خدمات و همچنین افزایش کیفیت

های مطالعاتی افزایش فرصت شودمشاهده می  3۰ شکل که درطور افزایش رضایت دانشجو شده و همان موجب
 .شودمیدرصد  91درصد به  95از  931۷تا  931۰های اساتید موجب افزایش رضایت دانشجو در خالل سال

 
 مقایسه شاخص توان رقابتی دانشگاه بر اساس سیاست فعلی و سیاست افزایش تعداد فرصت مطالعاتی اساتید. ۲۷شکل
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 و سیاست افزایش تعداد فرصت مطالعاتی اساتید بر اساس سیاست فعلی کیفیت پژوهشمقایسه شاخص  .۲۸شکل

 
 بندی بر اساس سیاست فعلی و سیاست افزایش تعداد فرصت مطالعاتی اساتیدمقایسه شاخص جایگاه در رتبه. ۲1شکل

 
 افزایش تعداد فرصت مطالعاتی اساتیدو سیاست  بر اساس سیاست فعلی خدماتبهبود مقایسه شاخص  .3۰شکل

 
 مقایسه شاخص رضایت دانشجو بر اساس سیاست فعلی و سیاست افزایش تعداد فرصت مطالعاتی اساتید. 39شکل

مشاهده است با افزایش تعداد  ،31الی 3۲اشکالکه در  طورهمان. آزادآموزشی های افزایش دوره

درصد افزایش پیدا کرده  35درصد به  ۲۸از  931۷های ، کیفیت پژوهش در خالل سالآزادهای آموزشی دوره
روند  مشخص است. کامالً 3۲شکل ها وابسته است که در البته این میزان افزایش به میزان افزایش دوره است.
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دهد. زیرا بهبود ثیر قرار میبندی را تحت تأند جایگاه در رتبهمان یهایشاخص ،صعودی بودن کیفیت پژوهش
ژوهشی دانشگاه، منجر به بهبود شود. افزایش کیفیت پبندی دانشگاه مییت پژوهش موجب بهبود جایگاه رتبهکیف
بر یندها و دستاوردهای پژوهشی دانشگاه خواهد شد که بهبود دستاوردهای پژوهشی خود یکی از عوامل مؤثر فرآ

های آموزشی هم مشخص است، با افزایش تعداد دوره 3۲شکل طور که در نموداربهبود رتبه دانشگاه است. همان
 کاهش پیدا کرده است.  53به  54بندی دانشگاه از ، رتبه 931۷های در خالل سال آزاد

به دنبال افزایش  شگاه وبندی دانبهبود رتبهتوان رقابتی دانشگاه هم به تبع از روند صعودی کیفیت پژوهش و 
درصد افزایش پیدا کرده  ۲1به درصد  ۲5از  931۷درآمدهای اختصاصی و بودجه اختصاصی دولت در خالل سال 

کارهای بهبود خدمات از راه آزادهای آموزشی افزایش دوره مشخص است. کامالً 33شکل که در نمودار  است
ما این شاخص از طریق تأثیر بر دیگر یت خدمات خواهد شد. اآموزشی است بنابراین افزایش آن موجب بهبود کیف

شاخص  روند صعودی و مد دانشگاه و افزایش بودجه اختصاصی به بهبود کیفیت دانشگاهها و افزایش درآشاخص
، آزادهای آموزشی نمایان است بعد از افزایش دوره 34شکل طور که در نمودار همان کند.بهبود کیفیت کمک می

درصد افزایش پیدا  44درصد به  31از  931۷بود کیفیت خدمات روند صعودی داشته و در خالل سال شاخص به
بندی و توان رقابتی های کیفیت پژوهش، جایگاه در رتبهماحصل تمام این روندهای صعودی شاخص کرده است.

 35شکل  که در نمودارطور فزایش رضایت دانشجویان است. همانا ،یو بهبود کیفیت خدمات در این حلقه علّ
 95از  931۷در خالل سال  آزادهای آموزشی قابل مشاهده است رضایت دانشجویان پس از افزایش تعداد دوره

 درصد افزایش پیدا کرده است. ۲۷درصد به 

 
 های آموزشی دانشجویانمقایسه شاخص کیفیت پژوهش بر اساس سیاست فعلی و سیاست افزایش تعداد دوره .3۲شکل

 
 دانشجویانآموزشی  هایو سیاست افزایش تعداد دوره اساس سیاست فعلیبربندی مقایسه شاخص جایگاه در رتبه .33شکل
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 های آموزشی دانشجویان. مقایسه شاخص توان رقابتی دانشگاه بر اساس سیاست فعلی و سیاست افزیش تعداد دوره34شکل

 
 های آموزشی دانشجویاناساس سیاست فعلی وسیاست افزیش تعداد دورهدانشگاه بر بهبود خدماتمقایسه شاخص . 35شکل

                     
 های آموزشی دانشجویاناساس سیاست فعلی و سیاست افزایش دورهمقایسه شاخص رضایت دانشجو بر. 31شکل

 
این شاخص موجب افزایش  افزایش. پژوهشیافزایش بودجه برای تسهیالت آموزشی، رفاهی و 

 شود.های اصلی بهبود عملکرد دانشگاه میثیرگذاری بر شاخصموجب تأ کیفیت خدمات شده و از این طریق
موجب  931۷تا  931۰های افزایش بودجه در خالل سال شودمی مشاهده 49الی 3۷اشکال طور که در همان

توان با افزایش مقدار  این شاخص به بنابراین می .شده استدرصد  44درصد به  31 افزایش بهبود خدمات از
ثیرگذاری بر طور مستقیم با تأکیفیت خدمات به که بهبودجا نآتری از کیفیت خدمات رسید. از دهمقدار گستر
طور که در همان شودهای اصلی ارزیابی عملکرد دانشگاه هرمزگان، موجب بهبود عملکرد آن سازمان میشاخص
افزایش بودجه برای تسهیالت آموزشی، رفاهی و پژوهشی موجب بهبود کیفیت  شودشاهده میم 4۲شکل نمودار

دهنده نقش بارز این درصد شده است. و این نشان 3۷به  صددر ۲۸از  931۷تا  931۰های پژوهش در خالل سال
  .استسیاست در بهبود عملکرد دانشگاه 
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موجب بهبود توان رقابتی دانشگاه و افزایش آن در عالوه بر بهبود کیفیت پژوهش، افزایش این شاخص 
ثیرگذاری این دو شاخص یعنی تأ با توجه به درصد شده است. ۲۸درصد به  ۲5از  931۷تا  931۰های خالل سال

 45به  43ها از بندی، این پارامتر نیز در خالل این سالو توان رقابتی بر جایگاه در رتبهبهبود کیفیت خدمات 
افزایش بهبود خدمات با تاثیرگذاری مستقیم بر رضایت  آشکار است. کامالً 49 شکلکه در است  بهبود یافته

بندی با تاثیرگذاری غیر مستقیم موجب افزایش این شاخص دانشجو و توان رقابتی دانشگاه و جایگاه در رتبه
 931۰های در خالل سالبودجه برای تسهیالت آموزشی، رفاهی و پژوهشی، رضایت دانشجو  با افزایششود. می
 درصد افزایش پیدا کرده است. ۲1درصد به  95از  931۷تا 

 

 
 اساس سیاست فعلی سیاست افزایش بودجه تسهیالتیبندی بر. مقایسه شاخص جایگاه در رتبه3۷شکل

 
 اساس سیاست فعلی و سیاست افزایش بودجه تسهیالتیمقایسه شاخص کیفیت پژوهش بر. 3۸شکل

 

 
 اساس سیاست فعلی و سیاست افزایش بودجه تسهیالتییسه شاخص توان رقابتی دانشگاه بر. مقا31شکل
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 سیاست افزایش بودجه تسهیالتی مقایسه شاخص بهبود خدمات براساس سیاست فعلی و. 4۰شکل

 

 
 اساس سیاست فعلی و سیاست افزایش بودجه تسهیالتیمقایسه شاخص رضایت دانشجو بر. 49شکل

 

 هیئت علمی جذب شدهافزایش تعداد 

 931۷تا  931۰های با افزایش این شاخص در طی سال شودمشاهده می ،41الی 4۲اشکالکه طور همان
ترین شاخص مهمدرصد افزایش پیدا کرده است. افزایش کیفیت پژوهش  35درصد به  ۲۸کیفیت پژوهش از 

طور که در همان شود.مدی میو کارآ ملکرد، موجب افزایش کاراییهای ارزیابی عثیرگذار بر دیگر شاخصتأ
ثیرگذاری بر کیفیت پژوهش و افزایش با نقش تأافزایش تعداد هیئت علمی جذب شده  شودینمودار مشاهده م

مدهای اختصاصی و اعتبارات شود. این عمل موجب افزایش درآمی آن، موجب افزایش دستاوردهای پژوهشی
با  شودمشاهده می 41شکل  طور که در نمودارکند. همانش پیدا میدولتی شده که توان رقابتی دانشگاه افزای

 ۲1درصد به  ۲5توان رقابتی دانشگاه از  931۷تا  931۰های افزایش تعداد هیئت علمی جذب شده در خالل سال
 خواهد بود و بابا افزایش کیفیت پژوهش و توان رقابتی، دانشگاه در جایگاه بهتری  درصد افزایش یافته است.

به  54بندی از شاخص جایگاه در رتبه 931۷تا  931۰های افزایش تعداد هیئت علمی جذب شده در خالل سال
ثیرگذاری ها با تأشاخص تعداد هیئت علمی در خالل این سال نین افزایشهمچ کاهش پیدا کرده است. 53

ها شاخص در خالل این سالاین  مقدار لذااست. مستقیم موجب بهبود خدمات آموزشی، رفاهی و پژوهشی شده 
ها، ثیرگذاری بهبود خدمات در خالل این سالاین شاخص با تأافزایش  افزایش پیدا کرده است. 44به  31از 

  .است شدهدرصد  ۲1درصد به  95موجب افزایش رضایت دانشجو از 
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 علمیافزایش جذب هیئت  اساس سیاست فعلی ویسه شاخص توان رقابتی دانشگاه بر. مقا4۲شکل

 
 سیاست افزایش جذب هیئت علمی و اساس سیاست فعلیمقایسه شاخص کیفیت پژوهش بر. 43شکل

 

 
 سیاست افزایش جذب هیئت علمی اساس سیاست فعلی وبندی بره. مقایسه شاخص جایگاه در رتب44شکل

 

 
 سیاست افزایش جذب هیئت علمی اساس سیاست فعلی ومقایسه شاخص بهبود خدمات بر. 45شکل
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 سیاست افزایش جذب هیئت علمی اساس سیاست فعلی ومقایسه شاخص رضایت دانشجو بر. 41شکل

 

 گیری و پیشنهادنتیجه .5

ثیرات شگرفی در بهبود عملکرد تواند تأایی است که کاربرد آن میهافزایش تسهیالت آموزشی از سیاست
های کلیدی ثیرگذار بر بهبود شاخصپارامترهای تأهایی که از ود شاخصارتقاء و بهبتوجه به دانشگاه داشته باشد. 

بهبود عملکرد دانشگاه هستند ولی با این وجود در طول مدت زمان بررسی ثابت بودند و یا با شیب بسیار کم 
های هایی مانند افزایش فرصت مطالعاتی، افزایش تعداد دوره. شاخصتواند مثمر ثمر باشدمی اندافزایش یافته

های مهم بعد برای دانشجویان و افزایش تعداد دانشجویان اعزامی به مجامع علمی که از شاخص آزاد  آموزشی
ها به طریقی باعث توانمندسازی . هر کدام از این شاخصهستندرشد و یادگیری کارت امتیازی متوازن 

شود. انشگاه میترین اهداف استراتژیک ددانشجویان شده و باعث افزایش کیفیت آموزش و پژوهش دانشگاه مهم
برانگیز دانشگاه برای تشخیص نیازهای آموزشی دانشجویان و حرکت به سمت تحقق این نیازها از اهداف چالش

 رسیدن به توان رقابتی در عرصه پویا و رقابتی امروزه است.
ثیرگذار بر بهبود کیفیت خدمات های تأپژوهشی از سیاست همچنین افزایش بودجه تسهیالتی، آموزشی و

طور مستقیم موجب ه. افزایش آن باستاست. این شاخص از پارامترهای کلیدی بعد مالی کارت امتیازی متوازن 
های کلیدی ارزیابی عملکرد تأثیرگذار بوده  شاخصمستقیم بر تمامی طور غیرشود اما بهفیت خدمات میبهبود کی

رضایت  بندی و حتیدانشگاه، جایگاه در رتبهتواند کیفیت پژوهش، توان رقابتی طوری که افزایش آن میبه
طوری که در نمودارها هم مشخص بود افزایش چند درصدی این شاخص در دانشجو را تحت تأثیر قرار دهد. به

های کلیدی کارت امتیازی متوازن طی دوره هفت ساله موجب افزایش و صعودی کردن نمودارهای شاخص
باشد روند صعودی بودن شیب تند داشته و موجب بهبود عملکرد دانشگاه شود. هر چقدر درصد افزایش بیشتر می

 انداز خواهد شد.در جهت رسیدن به اهداف استراتژیک و اهداف آرمانی و چشم
ن شاخص تواند باعث بهبود عملکرد دانشگاه شود، افزایش تعداد هیئت علمی است. ایسیاست دیگری که می

. افزایش این شاخص موجب صعودی استداخلی کارت امتیازی متوازن  هاییندهای کلیدی بعد فرآاز شاخص
های کلیدی ارزیابی عملکرد ثیرگذار بر دیگر شاخصهای تأشود که از شاخصدانشگاه میشدن کیفیت خدمات 

 است.
قابل مشاهده بود افزایش این شاخص حتی به مقـدار کـم باعـث  سازی تحقیقشبیه لااشکدر طور که همان

های کلیدی ارزیابی عملکـرد در طـی دوره هفـت سـاله شـده و باعـث بهبـود ن نمودارهای شاخصصعودی شد
 عملکرد دانشگاه در دوره زمانی مشخص خواهد شد.
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کید بسیاری بر رشد اعتبارات پژوهشی و رشد ها، تأبه عمل آمده از ارزیابی عملکرد دانشگاه هایپژوهشدر 
کید زیادی بر های به عمل آمده تأقاالت و پژوهش(، بعضی م[31]؛ [ 9۰]) امکانات و فضاهای آموزشی شده است
کید ها تأ(، و بعضی از پژوهش[9۰]؛ [9۲] ؛[9]؛ [94])  های تحصیلی داشتندنسبت اساتید بر دانشجویان و گرایش

کیفیت آموزش از (، اما کمتر به افزایش [93]؛ [۲4؛ ] [۲1])  ها داشتندخاصی بر ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگاه
های کلیدی ارزیابی طریق توانمندسازی اساتید پرداخته شده است، در حالی که رکن اصلی ارتقاء تمامی شاخص

در  .استسسات آموزش عالی ها و مؤها، توانمندسازی اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاهعملکرد دانشگاه
بررسی شده  نیز های مؤثر بر توانمندسازی اساتیدصهای مذکور، شاخعالوه بر شاخصحالی که در این پژوهش 

     است.

 شود:ارائه میهای  پیشنهادی با توجه به سیاستکاربردی  پیشنهادهای
 ؛های آموزشی برای اساتیدافزایش دوره .9

ترین نقش شکوفا ترین رکن آن است. مهمها است و در واقع استاد مهمآموزش از وظایف اصلی دانشگاه
های ها و تقویت توانمنـدیهای انسان، متعلق به استاد است. بنابراین ایجاد و ارتقاء قابلیتکردن توانایی

 . استترین اهداف دانشگاه اساتید دانشگاه در راستای ارتقاء کیفیت آموزش و تدریس از مهم
 ؛های آموزشی و مهارتی آزاد برای دانشجویاندورهافزایش  .۲

چنین نقش بارز این گـروه در ترین مشتریان دانشگاه و هممهممنزله ا توجه به نقش بارز دانشجویان بهب
مد ازی و پرورش کارآترین رسالت سازمان توانمندستوان گفت مهمافزایش شهرت و جایگاه دانشگاه، می

توانـد گـام مهمـی در رسـیدن های آمـوزش مینتخاب درست و بهینه روشدانشجویان است. بنابراین ا
 انداز و اهداف استراتژیک خود باشد.سازمان به چشم

 ؛ایجاد واحد ارزشیابی رضایت دانشجو و اساتید .3

با توجه به این که دانشجویان و اساتید از مشتریان اصلی سازمان بوده که نقش بارزی در افزایش تـوان 
ها در طی دوره یکساله نقش مهمـی در رسـیدن سـازمان بـه اه دارند، سنجش رضایت آنرقابتی دانشگ

 اهداف مشخص شده دارند.
 ؛افزایش انگیزه و کارایی اعضای هیئت علمی .4

و توسعه نیروی انسانی بدون توجه به اعضای هیئت علمی و بدون افزایش کارایی و در عین حال حفـ  
 پذیر نخواهد بود.ا امکانهنارتقاء انگیزه، نشاط و نوآوری آ
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