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  چکیده 
شوند و  بزرگ می ؛آیند . روزي به دنیا میدارندها همانند موجودات زنده مراحل عمر  سازمان

بررسی دنبال  هب  باشد، این مقاله که خروجی یک کار تحقیقاتی میمیرند.  روزي دیگر هم می
. باشد می علوم انسانی دانشگاه خلیج فارست علمی دانشکده أوضعیت چرخه عمر اعضاي هی

ت علمی در چه أا بدانیم عمر اعضاي هینخستهدف اصلی در این کار تحقیقاتی این است که 
بینی کرد که در آینده چه مسیري را طی کند.  توان پیش اي است. سپس بر مبناي آن می مرحله

مدل رشد سازمانی  23با جستجویی که در ادبیات موضوع شده است،  نخستستا در همین را
، پژوهشی ،ها سعی شد که مدلی متناسب با یک مرکز آموزشی . با مطالعه این مدلشناسایی شد

اي براي  ، گام بعدي تدوین یک الگوریتم چهار مرحلهتدوین مدلدانشگاهی تدوین شود. پس از 
هاي  نام هاین الگوریتم دو شاخص ب انیپاباشد. در  ها می گردآوري و تجزیه و تحلیل داده

 دشمشخص  شاخص بر مبناي این دو. شاخص ریاضی و شاخص فازي معرفی شده است
در  فارس بوشهر خلیجعلوم انسانی دانشگاه ت علمی دانشکده أوضعیت چرخه عمر اعضاي هی
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  مقدمه - 1
تبدیل شدن به یک کشور صنعتی  پیدر  ها پیش سالبا وجود اینکه کشور ایران از 

 در اختیار داشتهمنظور  را براي اینهاي الزم  بوده و به ظاهر تمام منابع و ورودي
هاي  ها طراحی و اجراي برنامه سالسر گذاشتن  سفانه پس از پشت أ، اما متاست

  نیافتگی صنعتی و فناوري خارج نشده است.   هنوز از مدار توسعهتوسعه، 
شناسایی وضعیت فعلی آن حوزه در  نیازمندناوري در هر شاخه توسعه دانش و ف
، توان در چرخه عمر چون با شناسایی وضعیت فعلی می .]1[ باشد منحنی عمر آن می

ها نیز همانند یک موجود زنده منحنی  د. سازمانکروضعیت مطلوب را نیز شناسایی 
. ]2[ ها است سازماناي زیستی در مورد  . مفهوم چرخه حیات، استعارهدارندعمر 

کنند و  ها همچون موجودات بشري متولد شده، زندگی می اساس این مفهوم سازمان بر
ها نسبت به  روند. شبیه به موجودات بشري برخی سازمان پس از مدتی از بین می

و برخی دیگر نسبت به دیگران کار خود را  کنند پیدا می رشدتر  برخی دیگر سریع
 بیشترپذیر ولی در  ها بسیار انعطاف سازمان  . در دوره جوانی،]3[ دهند بهتر انجام می

ناپذیر هستند. با پیر شدن نیز سازمان روابط خود را با دیگران تغییر  مواقع کنترل
پیدا پذیري آنها کاهش  دنبال آن انعطاف هو بدهند  میکنترل خود را افزایش   داده،

  . ]4[کند  می
در خلیج فارس  علوم انسانیکه موقعیت دانشکده  ن استهدف آمقاله  در این

اهداف تحقیق و پس از آن با مراجعه  نخستادامه . در دشومشخص منحنی عمر آن 
هاي مختلف مرتبط با منحنی عمر سازمان مورد بررسی قرار  ، مدلپژوهشبه ادبیات 

دانشگاه خلیج علوم انسانی گیرد. سپس الگوریتمی براي محاسبه وضعیت دانشکده  می
نهایت نیز عالوه بر محاسبه نتایج،  شود. در در منحنی عمر آن ارائه می فارس

  هاي سیاستی در این باب ارائه خواهد شد. توصیه
  

  اهداف تحقیق - 2
  ست از:ا عبارت پژوهش، هدف اصلی این باالبا توجه به مقدمه 

  .دانشگاه خلیج فارس بوشهربررسی و شناسایی عملکرد دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
 د.نشو منظور تحقق این هدف، اهداف فرعی زیر مطرح می هب
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ت علمی و سیستم آموزش کنونی دانشکده ادبیات و أبررسی عملکرد اعضاي هی ·
 علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

 در منحنی عمر خود شناسایی موقعیت فعلی دانشکده ·
  ترتیب زیر است: هب ژوهشقابل طرح در این پ هاي ؤالبا توجه به اهداف فوق، س

سابقه عملکرد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر  .1
 چگونه بوده است؟

در منحنی عمر آن  ادبیات و علوم انسانی خلیج فارسموقعیت فعلی دانشکده  .2
 کجاست؟

 موقعیت مطلوب دانشکده در منحنی عمر آن کجاست؟ .3
براي گذار از موقعیت فعلی و رسیدن به موقعیت  هایی سیاستها و  چه توصیه .4

 شود؟ مطلوب پیشنهاد می

  
  هاي عمر سازمان  مدلمروري بر  - 3

موجود است. مدل مختلف مرتبط با چرخه عمر سازمان  23در ادبیات مدیریت، 
طور ه بهاي الزم  و پس از بررسی هاي مختلف اجزاي مختلف تشریح شده در مدل

 ].9-5؛2؛1شده است [ارائه  1در جدول  خالصه
  

    هاي مختلف ارزیابی صنعت اجزاي موجود در مدل  1جدول 

  رویکرد مدل  سال  ها مدل  ردیف
  دولتی هاي هادار  1967  مدل رشد سازمانی دانس  1
  بخش خصوصی  1967  مدل رشد سازمانی لیپت و اشمیت  2
  طور عام هسازمان ب  1971  مدل رشد سازمانی اسکات  3
  هاي تولیدي شرکت  1998  هاي تولیدي الري گراینر مدل رشد شرکت  4
  ها توانایی ذهنی افراد سازمان  1974  مدل رشد سازمانی تاربرت  5
  ها مشکالت کارکردي سازمان  1975  مدل رشد سازمانی لیدن  6
  ها ساختار سازمان  1978  مدل رشد سازمانی کاتزوکان  7
  طور عام هبسازمان     مدل رشد سازمانی آدیزس  8
کنترل اجتماعی درونی، ساختار کار و   1979  مدل رشد سازمانی کمیبرلی  9

  رابطه محیطی
  ها ساختار سازمان  1979  مدل حیات ساختار سازمانی مینتزبرگ  10
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 1ادامه جدول 

  رویکرد مدل  سال  ها مدل  ردیف
  طور عام هسازمان ب  1983  مدل رشد سازمانی ادغامی کویی و کامرون  11
  طور عام بهسازمان   1983  مدل رشد سازمانی کامرون و وتن  12
  سسات تجاري کوچکؤم  1983  مدل رشد سازمانی چرچیل و لی وایز  13
  طور عام هسازمان ب  1984  مدل رشد سازمانی میلر و فریزن  14
  چرخه عمر سازمان و قدرت  1984  مدل رشد سازمانی مینتزبرگ  15
  طور عام هسازمان ب  1985  مدل رشد سازمانی ماینر  16
آمیز  هاي مخاطره فعالیت باهاي  شرکت  1988  مدل رشد سازمانی رابرت کانزانجیان  17

  فناوريجدید مبتنی بر 
  طور عام هسازمان ب  1988  مدل رشد سازمانی پیرس و رابینسون  18
  طور عام هسازمان ب    مدل رشد سازمانی رابی  19
تري مدل رشد سازمانی کنت بالنچارد و   20

  وارگورن
  رشد تکوین طبیعی  1997

  طور عام هسازمان ب  1998  رشد سازمانی دفت مدل  21
  هاي خدماتی شرکتها و سازمان  1998  هاي خدماتی الري گراینر مدل رشد شرکت  22
مدل رشد سازمانی از نظر بالکین و مونت   23

  میر
  ها در سازمان گیري تیم شکل  2000

  
هاي رشد سازمانی داراي رویکردهاي متفاوتی  شود، مدل میگونه که مالحظه  همان

سسـات دولتـی،   ؤترتیب زیر است: ساختار، تکنولـوژي، م  ههستند. اعم این رویکردها ب
ــدي، ســازمان  بخــش خصوصــی، ســازمان  ــاي  هــاي خــدماتی، ســازمان  هــاي تولی ه

 .]2[ سسات تجاري کوچکؤها، قدرت و م گیري تیم پذیر، شکل مخاطره
. آنچه که دارندآنها چهار یا پنج مرحله  بیشتر. اما دارندمراحل مختلفی  ها این مدل

سسه یا سازمان علمی ؤها مرتبط با یک م یک از این مدل ، هیچ]10[کامالً مشهود است
خصوص کامالً ضروري  ین منظور توسعه مدلی در اینه ادانشگاهی نیست. ب –
  رسد. نظر می هب

  

  دانشگاهی - تدوین مدلی براي تحلیل چرخه عمر یک مرکز علمی -  4
سسه ؤت علمی یک مأاین قسمت مدلی براي بررسی چرخه عمر اعضاي هی در

دانشگاهی ارائه خواهد شد. ساختار این مدل مشابه ساختار مدل آدیزس -آموزشی
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 –سسه آموزشی ؤت علمی یک مأ. در مدل پیشنهادي، عمر اعضاي هی]11[ خواهد بود
  اند.  معرفی شده 1 شکل . این چهار مرحله دردارددانشگاهی چهار مرحله 

  

  دانشگاهی - آموزشیسسه ؤت علمی یک مأمراحل چهارگانه منحنی عمر اعضاي هی 1شکل 

  
هاي مرتبط با  وعه شاخصدر تشریح این مدل از سه شاخص اصلی از مجم

شاخص آموزش،  عبارتند از ها شود. این شاخص لمی استفاده میع تأاعضاي هی
ت علمی. شاخص مرتبط أشاخص پژوهش و شاخص مرتبط با عملکرد اعضاي هی

ت علمی و شاخص أي هیهاي آموزشی اعضا کننده میزان فعالیت با آمورش بیان
 باباشد. از طرف دیگر شاخص دیگر  هاي پژوهشی می پژوهش مرتبط با فعالیت
طور کلی  هت علمی نیز تعریف شده است که این شاخص بأعنوان عملکرد اعضاي هی

دهنده وضعیت دستمزد آنها و همچنین وضعیت علمی به زعم دانشگاه مربوط  نشان
ت علمی، مرحله خاصی أها براي اعضاي هی شاخصخواهد بود. ترکیبات مختلف این 
شود که هر یک از این مراحل  دهد. در ادامه سعی می از منحنی عمر آنها را نشان می

  تشریح شوند.
این مرحله مصادف با مرحله آغازین تولد و به دنیا آمدن یک  مرحله معرفی:  الف)

ا به شدت باالست. ه . در این مرحله هزینه]7[ دانشگاهی است -سازمان آموزشی
ت علمی بسیار کم است و این افراد نیز قادر به ارائه فقط خدمات أتعداد اعضاي هی

توان انتظار انجام  باشند. در این مرحله نمی آموزشی به تعداد کمی از دانشجویان می

 مرحله معرفي مرحله رشد مرحله بلوغ مرحله افول
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کارهاي پژوهشی داشت. چون افراد موجود فقط به فکر توسعه سیستم آموزشی 
 هاي تسیستم مدیریت به بلوغ نرسیده و افراد به ازاي ساعهستند. در این مرحله 

در این مرحله حمایت افراد باالدستی  اگرکنند.  طوالنی کار، حقوق کمی دریافت می
شود و از طرف دیگر تالش افراد فعال در سازمان نیز  از مقدار آن کاستهنباشد و یا 

  دانشگاهی وجود دارد.  –، احتمال به ثمر نرسیدن این مرکز آموزشیپیدا کندکاهش 
کم خود را در بازار آموزشی  در این مرحله سیستم آموزشی کم ب) مرحله رشد:

تعداد دانشجویان در این مرحله با . ]4[ کند میجامعه به عنوان یک نهاد فعال معرفی 
شیب مثبت در حال افزایش خواهد بود. از طرف دیگر براي ارائه خدمات آموزشی 

. بنابراین با پیدا کندت علمی باید افزایش أدانشجویان تعداد فعلی اعضاي هیمناسب به 
. اما به مرور زمان مقاومت کنند پیدا میت علمی نیز افزایش أشیبی مثبت اعضاي هی

ت علمی أشود. در این مرحله حقوق اعضاي هی در مقابل ورود اعضاي جدید ایجاد می
ه و با شیب مالیم مثبت تمایل به انجام صورت آهست هبو  کند پیدا میش ینیز افزا

اساس  این مرحله بررسی عملکرد اساتید بر انیپاشود. در  کارهاي پژوهشی ایجاد می
  گیرد. هاي پژوهشی بیشتر مورد توجه قرار می انجام فعالیت

دانشگاهی کامًال شناخته شده  -سسه آموزشیؤدر این مرحله م  ج) مرحله بلوغ:
ت علمی قدیمی به شدت در مقابل أکند. اعضاي هی میجذب راحتی دانشجو  است و به

ت علمی به حد باالي خود أکنند. حقوق اعضاي هی ورود افراد جدید مقاومت می
تر ندارند و تالش و انگیزه  تر تمایلی به تدریس در مقاطع پایین رسد. اعضاي قدیمی می

هاي  این مرحله انجام فعالیتشود. در  آنها براي یادگیري مطاب جدیدتر کم می
  شود.  تم نهادینه میسهاي آموزشی در سی پژوهشی نیز همانند فعالیت

توان معادل با مرحله مرگ دانست. منظور از  این مرحله را نمی د) مرحله افول:
توان گفت که در  . اما می]12[ باشد مرگ از بین رفتن کامل یک سیستم آموزشی می

گانه فوق، همواره این احتمال وجود دارد که عملکرد  سهگذر از هر یک از مراحل 
هاي آموزشی و پژوهشی در یک دوره  عبارت دیگر فعالیت هب، ]13[ سیستم ثابت شود

خاص به دالیل مختلف ثابت شود و یا دچار رکود شود. این تثبیت عملکرد و یا رکود 
در حین گذار از هر یک گذاري شده است. بنابراین مرحله افول  در آن، مرحله افول نام

  .]14[اي به مرحله بعد ممکن است رخ دهد از مراحل و یا گذر از مرحله
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  هاي عملیاتی متناسب با مدل پیشنهادي تعریف شاخص - 5
ت علمی، در این قسمت أاعضاي هیپس از تدوین مدل مناسب براي تحلیل چرخه عمر 

نیاز براي شناسایی موقعیت یک دانشکده در چرخه عمر  هاي عملیاتی مورد شاخص
شود. بر همین اساس پس از مصاحبه با خبرگان این حوزه، براي  خود ارائه می

هاي  شناسایی موقعیت دانشکده در چرخه عمر خود دو شاخص معادل فعالیت
ین منظور در ادامه شاخص نهایی مرتبط با هر ه ا. بآموزشی و پژوهشی تعریف شد
  یک از این دو تشریح خواهند شد.

  
  تعریف شاخص مرتبط با آموزش 5-1

براي مشخص کردن شاخص مرتبط با آموزش از چندین متغیر استفاده شده است. 
  در ادامه هر یک از این متغیرها معرفی خواهند شد.

نظر در تبیین شاخص آموزش تعداد  یکی از متغیرهاي مورد تعداد دانشجو: ·
هاي آموزشی یک  توان به حجم فعالیت دانشجویان است. با وجود این متغیر می

این متغیر معادل با ظرفیت یک  واقع دردانشکده در تربیت نیروهاي متخصص پی برد. 
که تعداد دانشجویان یک دانشکده در حال افزایش باشد،  دانشکده است. در صورتی

براي جذي دانشجو صورت سازي  آن دانشکده ظرفیت در دهنده این است که نشان
عنوان ورودي یک سیستم آموزشی  هتوان ب و بالعکس. این متغیر را می گرفته است

  تلقی کرد.
دومین شاخص مرتبط با شاخص آموزش، تعداد  تعداد واحدهاي ارائه شده: ·

دهنده  این متغیر نیز نشان باشد. واحدهاي ارائه شده در مقاطع مختلف تحصیلی می
توان گفت که این متغیر به همراه متغیر قبل،  باشد. می حجم فعالیت یک دانشکده می

دهند. الزم به ذکر است که این  هاي آموزشی دانشکده را بهتر نشان می حجم فعالیت
  شود. عنوان یک متغیر ورودي سیستم آموزشی تلقی می همتغیر نیز ب

عنوان، این شاخص  براساس شده به ازاي هر دانشجو: سرانه واحدهاي ارائه ·
باشد. بنابراین این شاخص از  معادل واحدهاي ارائه شده به ازاي هر دانشجو می

  شود. تقسیم دو متغیر فوق بر هم حاصل می
عالوه بر دو متغیر فوق، یکی دیگر از متغیرهاي  معدل تحصیلی دانشجویان: ·

باشد. این  هاي تحصیلی می شجویان طی ترممرتبط با عملکرد آموزشی، معدل دان
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توان  دهد. بنابراین می متغیر به نوعی کیفیت عملکرد سیستم آموزشی را نشان می
 عنوان خروجی یکی سیستم آموزشی خواهد بود. هگفت که این متغیر ب

هاي  عنوان یکی از خروجی هاین متغیر نیز ب شدگان کارشناسی ارشد: تعداد قبول ·
دهنده باال  که مقدار این متغیر باال باشد، نشان است. در صورتیسیستم آموزشی 

 بودن عملکرد سیستم آموزشی خواهد بود.
یکی دیگر از متغیرهاي مرتبط با عملکرد سیستم  التحصیالن: تعداد فارغ ·

باشد. در مقابل تعداد دانشجویان ورودي به  التحصیالن آن می آموزشی، تعداد فارغ
شود، این متغیر قرار دارد که  نوان ورودي سیستم تلقی میع هسیستم آموزشی که ب

 باشد. خروجی می
این  شدگان کارشناسی ارشد به تعداد دانشجویان ورودي: نسبت تعداد قبول ·

آید، از تقسیم یک متغیر خروجی به  گونه که از عنوان آن بر می نسبت نیز همان
روجی سیستم آموزشی طور کلی این نسبت نیز معادل خ هشود. ب ورودي حاصل می

شود. منظور  باشد. الزم به ذکر است که این شاخص به ازاي هر سال محاسبه می می
معادل تقسیم تعداد دانشجویان  1379طور مثال مقدار این شاخص براي سال  هاینکه ب

 است. 1379شدگان کارشناسی ارشد سال  بر تعداد قبول 1379ورودي سال 
  

  عملکرد اساتیدتعریف شاخص مرتبط با  5-2
منظور شناسایی بهتر موقعیت یک دانشکده در  هعالوه بر شاخص آموزشی، ب
شود. براي  عنوان عملکرد اساتید نیز تعریف می باچرخه عمر خود شاخص دیگري 

  تعریف این شاخص از متغیرهاي زیر استفاده شده است:
ده در افزایش یکی از متغیرهاي مبین عملکرد اساتید، توان دانشک تعداد استاد: ·

هاي سیستم مبتنی بر اساتید خواهد بود.  جمعیت آنها است. این متغیر یکی از ورودي
  دهنده عمر اساتید و یا تجربه آنها خواهد بود. از طرف دیگر این متغیر نشان

یکی دیگر از متغیرهایی که عملکرد حجم فعالیت اساتید را  پایه حقوقی اساتید: ·
هاي  دهنده سابقه فعالیت باشد. این متغیر نشان دهد، پایه حقوقی آنها می نشان می

تواند  توان گفت که این متغیر می اساتید و همچنین عملکرد آنها خواهد بود. بنابراین می
  ود.عنوان خروجی سیستم مبتنی بر اساتید خواهد ب هب



 و همکاران صفريحسین    ____________________________   ...تعیین جایگاه موقعیت استراتژیک یک مؤسسه

125 

دهنده خروجی عملکرد  طور کامل نشان ه: این متغیر نیز بدرجه علمی اساتید ·
عبارت دیگر هر چه درجه علمی اساتید یک دانشکده بیشتر  هب، اساتید خواهد بود

محاسبه  دهد که میزان فعالیت علمی آنها بیشتر بوده است. براي باشد، نشان می
 استفاده شده است. 2 لدرجه علمی اساتید از طیف آورده شده در جدو

  
    طیف مورد استفاده بر محاسبه درجه علمی اساتید  2جدول

  استاد  دانشیار  استادیار  مربی  درجه علمی
  15  11  7  3  امتیاز

  

هاي عملیاتی  هاي مرتبط با شاخص هاي مختلف تحلیل داده روش -  6
  سسه علمیؤدر مدل چرخه عمر یک م

سسه علمی ؤمختلف مرتبط با چرخه عمر یک مهاي  در قسمت قبل متغیرها و شاخص
هاي مرتبط با این  شود که دو روش براي تحلیل داده ارائه شد. در ادامه سعی می

ها ارائه شود. خروجی این دو روش محاسبه وضعیت چرخه عمر  متغیرها و شاخص
که در دو روش پیشنهادي  ییجا انه خواهد بود. از آنیطور سال هسسه عملی بؤیک م
شود،  هاي عملیاتی فوق، نمره نهایی محاسبه می رکیب اعداد موجود در شاخصاز ت

روش اول مبتنی بر محاسبات ریاضیات کالسیک و روش دوم مبتنی بر منطق فازي 
باشد. بنابراین عنصر حاصل به ازاي روش اول شاخص ریاضی و عنصر حاصل  می

که این دو روش هر  از روش دوم شاخص فازي نامیده شده است. الزم به ذکر است
عبارت دیگر این دو روش تأییدکننده  هب؛ هاي یکسانی داشته باشند دو باید خروجی

  ها در ادامه تشریح خواهند شد. هاي یکدیگر خواهند بود. هر کدام از این روش خروجی
  

محاسبه شاخص ریاضی براي تعیین وضعیت چرخه عمر  - روش اول - 6-1
  علمیسسه ؤت علمی یک مأاعضاي هی

  طی خواهد شد. شاخص ریاضیهاي زیر براي محاسبه  در این روش گام
  ها گردآوري داده -گام اول

شود. این  تلف گردآوري میهاي مرتبط با متغیرهاي مخ در این مرحله داده
  اند. آورده شده 3ها در جدول  نآها به همراه متغیرهاي مربوطه و منابع  شاخص
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  براي محاسبه شاخص ریاضیانواع متغیرهاي موجود   3جدول 

  منبع  شده متغیرهاي بررسی  نوع شاخص
  ]17؛16-15؛6؛3[   تعداد دانشجویان  آموزش

  واحدهاي ارائه شده
  معدل کل دانشجویان در هر ترم

  شدگان کارشناسی ارشد تعداد قبول
  التحصیالن تعداد فارغ

  دانشجویان وروديشدگان کارشناسی ارشد به تعداد  نسبت تعداد قبول
عملکرد 
  اساتید

  ]18؛12؛8[   تعداد اساتید
  پایه حقوقی اساتید
  درجه علمی اساتید

  

بــراي اســتخراج یــک شــاخص از مجموعــه  هــا: استانداردســازي داده -گــام دوم
ه ب الزم است که تمامی متغیرهاي فوق استاندارد و همگن شود.نخست ، باال متغیرهاي

کـه تعـداد    جـایی  شـود. از آن  اسـتفاده مـی   Rijاقلیدسـی   سـازي  الین منظـور از نرمـ  ا
 Zتـوان از نـرم اسـتاندارد     مـورد اسـت، لـذا نمـی     30هاي مورد بررسی کمتـر از   سال

  استفاده نمود. بنابراین از نرم اقلیدسی استفاده شده است. 
  

  هاي مختلف آموزش و عملکرد اساتید محاسبه شاخص -گام سوم
  شود. مرتبط با آموزش و عملکرد اساتید محاسبه می هاي در این مرحله شاخص

رابطه بین متغیرهاي مختلف در حوزه   :الف) محاسبه شاخص مرتبط با آموزش
  شود. مالحظه می 2در شکل آموزش 

  

  
  شماي کلی متغیرهاي زیرمجموعه شاخص آموزش  2شکل 

 سيستم آموزشي

 تعداد دانشجويان

 تعداد واحدهاي ارائه شده

 معدل تحصيلي دانشجويان

 خروجي
 هاورودي

 التحصيالنتعداد فارغ

 شدگان كارشناسي ارشدقبول

شدگان كارشناسي نسبت قبول
 ارشد به تعداد دانشجويان ورودي
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  شود. براي محاسبه شاخص آموزش از رابطه زیر استفاده می
  

  ها حاصل جمع خروجی
  = شاخص آموزش

  ها حاصل جمع ورودي
  

بندي  شماي کلی دسته 3 شکل محاسبه شاخص مرتبط با عملکرد اساتید:  ب)
  دهد. متغیرهاي زیرمجموعه شاخص عملکرد اساتید را نشان می

  

  
  شماي کلی متغیرهاي زیرمجموعه شاخص عملکرد اساتید  3شکل 

  
  شود. براي محاسبه شاخص مرتبط با عملکرد اساتید از رابطه زیر استفاده می

  
  ها حاصل جمع خروجی

  = شاخص عملکرد اساتید
  ها حاصل جمع ورودي

  
جمع درجه علمی سرانه  ، شاخص عملکرد اساتید معادل حاصلباالرابطه  براساس

  باشد.  و پایه حقوقی سرانه اساتید می
  

  محاسبه شاخص ریاضی  –گام چهارم 
هاي مختلف  براي محاسبه شاخص ریاضی کافی است که از مقدار شاخص

  گیري شود. بنابراین خواهیم داشت: آموزشی، پژوهشی و عملکرد اساتید میانگین

 عملكرد اساتيد

 ميانگين پايه حقوقي اساتيد

 تعداد اساتيد

 درجه علمي اساتيد

 هاخروجي

 ورودي

 تعداد دانشجويان
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  شاخص آموزش  +  عملکرد اساتیدشاخص 
  شاخص ریاضی  =

2  

  
محاسبه شاخص فازي براي تعیین وضعیت چرخه عمر اعضاي  -روش دوم - 6-2

  سسه علمیؤت علمی یک مأهی
قبل از تشریح الگوریتم ذکر این نکته ضروري است که مرحله اول تا سوم در روش 
فازي و روش ریاضی کامالً مشابه است. تفاوت این دو فقط در محاسبه شاخص نهایی 

  طی خواهد شد. شاخص فازيهاي زیر براي محاسبه  در این روش گاماست. 
  

  ها گردآوري داده -گام اول
  هاي مختلف آموزش و عملکرد اساتید شاخصمحاسبه  -گام دوم

   ها استانداردسازي داده -گام سوم
  محاسبه شاخص فازي –گام چهارم 

براي محاسبه شاخص فازي الزم است که یک سیستم مبتنی بر قواعد فازي 
  باشد. می 4 شکلترتیب  هساختار این سیستم ب. ]20؛19[ طراحی شود

  

  
  هاي سیستم فازي  ها و خروجی نوع ورودي  4شکل 

  
خروجی تعریف شده  نوع ورودي و یک دو، در این سیستم فازي 4شکل  براساس

. متغیر 3شاخص عملکرد اساتیدو  2شاخص آموزش عبارتند ازها  است. ورودي
سسه عملی ؤت علمی یک مأخروجی نیز معادل وضعیت چرخه عمر اعضاي هی

                                                                                                              
2. Education 
3. Master 
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افزار  نشان داده شده است. این سیستم با استفاده از نرم Efficiencyباشد که با  می
FuzzyTech 5.12 .ها، روابط بین  ها و خروجی پس از تعیین ورودي طراحی شده است

. اما ]21[ شود متغیرهاي مختلف ورودي و خروجی در قالب قواعد فازي تعریف می
ی ورودي و خروجی قبل از آن الزم است که پیوستار هر یک از انواع متغیرهاي زبان

ت أ(سه شاخص آموزش، پژوهش، عملکرد اساتید و شاخص وضعیت عمر اعضاي هی
  در محیط فازي تعریف شود. علمی) 

  

  
  پیوستار متغیرهاي زبانی مرتبط با انواع ورودي و خروجی  5شکل 

  
هر پیوستار شامل شش عدد  5با تابع عضویت نشان داده شده در شکل  براساس

متوسط، زیاد و - متوسط، زیاد - خیلی کم، کم، کم این اعداد عبارتند ازباشد.  فازي می
اساس منحنی عمر یک سازمان تعریف  خیلی زیاد. نوع اعداد مرتبط با این طیف بر

  کند. تر بیان می این مطلب را واضح 6 شکلشده است. 
  

 
  

  انطباق بین منحنی عمر سازمان و پیوستار فازي  6 شکل

 مرحله معرفي مرحله رشد مرحله بلوغ مرحله افول

 

 

¯ 
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عدد مرتبط با اعداد خیلی کم و نصف کم منطبق با مرحله معرفی،  6 مطابق با شکل
متوسط و قسمتی از زیاد مرتبط با مرحله رشد و قسمتی از  - متوسط، زیاد- اعداد کم

  زیاد و عدد فازي زیاد منطبق با مرحله بلوغ است.
  

  ها دادهتحلیل  - 7
شیوه  7 شکلها تعریف شود.  قبل از هر چیز الزم است که چارچوبی براي تحلیل داده

شود، نوع تحلیل در سه  گونه که مالحظه می کند. همان ها را مشخص می تحلیل داده
ت أدر سطح اول، بررسی وضعیت چرخه عمر اعضاي هی سطح صورت خواهد گرفت.

ي ریاضی و فازي صورت خواهد گرفت. در ها اساس نتایج ناشی از شاخص علمی بر
هاي اصلی آموزش، پژوهش و عملکرد اساتید  اساس شاخص سطح دوم، تحلیل بر

اساس متغیرهاي زیرمجموعه  نهایت در سطح سوم، تحلیل بر گیرد و در صورت می
با توجه به اینکه امکان پرداختن به گانه فوق صورت خواهد گرفت.  هاي سه شاخص

هاي سطح  ه سطح در این مقاله وجود ندارد، در این مقاله فقط تحلیلهاي هر س تحلیل
  اول و دوم ارائه خواهد شد.

  

  
  هاي خرد و کالن شماي کلی تحلیل  7کل ش

  

 شاخص فازي شاخص رياضي

 
 شاخص آموزش

شاخص عملكرد 
 اساتيد

 
تعداد 

 دانشجويان

تعداد 
واحدهاي 
 ارائه شده

 
معدل 

 دانشجويان

 

نسبت 
دانشجويان به 

 اساتيد

 

سرانه پايه 
 حقوقي 
 اساتيد

سرانه درجه 
 علمي 
 اساتيد

 تحليل
 سطح اول

 تحليل
 سطح دوم

 تحليل
 سطح سوم

 
شدگان  قبول

كارشناسي 
 ارشد

 

تعداد 
دانشجويان 

 التحصيلفارغ

 

نسبت 
شدگان  قبول

 هابه ورودي



 و همکاران صفريحسین    ____________________________   ...تعیین جایگاه موقعیت استراتژیک یک مؤسسه

131 

  تحلیل سطح اول - 7-1
  .شودتوجه  10و 9، 8 هاي شکلبه  نخست

  
  اساس شاخص ریاضی هاي مختلف بر وضعیت عملکرد دانشکده طی سال  8شکل 

  

  
  وضعیت عملکرد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر   9شکل 

  

  
وضعیت عملکرد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس   10شکل 

  شاخص فازياساس  بر
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چرخه عمر دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس  8 شکل براساس
 شکلبوشهر همواره با حرکت صعودي نوسان کرده است. وضعیت نهایی آن نیز در 

اساس شاخص فازي،  این نمودار، بر براساس) نیز نشان داده شده است. 10و  9(
عبارت دیگر  هب؛ باشد می 1/0برابر با یعنی ، وضعیت دانشکده در سطح خیلی پایین

منظور ایجاد نتیجه از  هکنند. ب مقدار عددي این دو شاخص همدیگر را تأیید می
  .شودتوجه  11 شکلهاي حاصل شده به  مجموعه خروجی

  

 
  

  انطباق بین منحنی عمر سازمان و پیوستار فازي  11شکل 

  
دهد  هاي حاصل از شاخص ریاضی و فازي نشان می ، خروجی11شکل  براساس

برد. البه با توجه به  که این دانشکده همچنان در مرحله معرفی یا طفولیت به سر می
توان گفت که خیزي براي گذر از این  اینکه همواره روند صعودي داشته است، می

توان  طور کلی از تحلیل سطح اول می همرحله برداشته شده است. بنابراین ب
چرخه عمر دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خلیج گیري کرد که  نتیجه

  .فارس بوشهر در مرحله معرفی یا طفولیت قرار دارد
  

  تحلیل سطح دوم - 7-2
  .شود ه میآموزش پرداخت  در این تحلیل به بررسی شاخص

هاي قبل گفته  در قسمت پیش از اینگونه که  همان الف) بررسی شاخص آموزش:
  شود. ترتیب زیر محاسبه می هشد، شاخص آموزش ب

 مرحله معرفي مرحله رشد مرحله بلوغ مرحله افول

 

 

¯ 
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شدگان کارشناسی ارشد +  التحصیالن + تعداد قبول تعداد فارغ
شدگان  میانگین معدل دانشجویان به ازاي هر ترم + نسبت تعداد قبول

  دانشجویان وروديکارشناسی ارشد به تعداد 
  
=  

  
  شاخص آموزش

  تعداد واحدهاي ارائه شده + تعداد دانشجویان

  
اساس شاخص  دهنده عملکرد دانشکده بر نشان 12، نمودار باالبا توجه به رابطه 

  باشد. آموزش می

  
عملکرد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر   12شکل 

  اساس شاخص آموزش بر
  

عملکرد آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خلیج  12شکل  براساس
به  1378فارس بوشهر داراي یک نوسان اصلی است. یک بار این عملکرد در سال 

اي داشته است و در  ترین نقطه خود رسیده است. اما پس از آن رشد فزاینده پایین
   به باالترین مقدار خود رسیده است. 1384سال 
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  هاي سیاستی توصیهبحث و ارائه  -  8
توان وضعیت دانشکده ادبیات و علوم انسانی  آنچه در باال تشریح شد، می براساس

  ترتیب زیر بیان کرد: هدانشگاه خلیج فارس را ب
وضعیت دانشکده در حوزه سیستم آموزشی از مرحله طفولیت گذشته و وارد 

دانشکده به اندازه کافی خود را به جامعه عبارت دیگر این  هب؛ مرحله رشد شده است
عنوان یک واحد کامالً شناخته شده تلقی  همعرفی کرده است و در حال حاضر ب

 شود. می
پیش از گونه که  اساس شاخص عملکرد اساتید، تغییرات کامالً طبیعی است. همان بر

اساتید،  تعداد نیز گفته شده است، متغیرهاي زیرمجموعه این شاخص عبارتند از این
طور مالیم  هدرجه علمی و پایه حقوقی اساتید. با گذر زمان تمامی این متغیرها ب

طور گسسته مثبت باشد،  هکه افزایش این متغیرها ب  افزایش خواهند یافت. در صورتی
گیري کرد که عملکرد اساتید مناسب یا خوب بوده است. اما متأسفانه  توان نتیجه می

و  بوده ه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس گسستهدر دانشکداین تغییرات 
 شود. باره دیده نمی یک

شواهد منحنی عمر دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس  براساس
دوره اول مصادف با زمان تأسیس تا نمود: بندي  توان به دو دوره اصلی تقسیم را می
. در دوره اول همواره روند نزولی تاکنون 1378م نیز از سال و دوره دو 1378سال 

نسبت داد. اما در دوره  آن گیري شکل صشرایط خا توان به ده است. این امر را میبو
  دوم وضعیت متفاوت شده و روند کامالً صعودي شده است.

هاي سیاستی زیر براي مدیران این  ، در ادامه توصیهباالبا توجه به مطالب 
  شود:  دانشکده و یا حتی دانشگاه ارائه می

یکی از نکات ذکر شده در باال، وابسته بودن   تدوین برنامه راهبردي دانشکده: .1
شود که  باشد. این عامل باعث می منحنی عمر دانشکده به تغییر مدیریت دانشکده می

هاي دانشکده فراموش شده و روند رو  مدت، مجموعه داشته هحداقل در یک دوره کوتا
 روند حرکتی در . براي جلوگیري از این اختاللدچار صدمه شوددانشکده د رشبه 

اي جامع براي دانشکده مصوب شود. سپس  شود که برنامه ، پیشنهاد میدانشکده
شود  اعث مید. این امر بشواساس این برنامه جامع روند حرکتی دانشکده تضمین  بر

هاي دانشکده وارد نشود. درضمن الزم به ذکر  اي به برنامه که با تغییر مدیریت، لطمه
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  محیط خارجی (رقیبان اصلی، بایداست که براي تدوین این برنامه راهبردي 
ها و جامعه، شرایط فرهنگی جامعه،  هاي دولت، شرایط اقتصادي سازمان سیاست

هاي  جامعه و ... ) و محیط داخلی (قوت و ضعفهاي آموزشی و پژوهشی  نیازمندي
مرتبط با اساتید، تجهیزات فیزیکی، نیروهاي ستادي و ... ) مورد پایش و تحلیل قرار 

بهینه هاي  . بنابراین خروجی آن کسب اطالع کامل از محیط و اتخاذ تصمیم]22[ گیرد
 هاي مناسب خواهد بود. در قالب برنامه

براي اینکه یک سیستم همواره از شرایط  ملکرد:ایجاد یک سیستم ارزیابی ع .2
خود و شرایط محیط اطالع داشته باشد، باید مجهز به یک سیستم ناوبري داخلی و 

باشند.  یک رادار باشد. این ابزارها در سازمان معادل با سیستم ارزیابی عملکرد می
د، کافی صورت خاص براي این دانشکده توسعه داده شو هکه این سیستم ب در صورتی

هاي الزم گردآوري شده و با استفاده از سیستم مذکور  است که در طول زمان داده
توان محیط اطراف خود را  هاي الزم بر آن صورت گیرد. بنابراین همواره می پردازش

 د.کربهینه را اتخاذ  هاي پایش کرد و تصمیم
سیستم  گونه که گفته شد، همان بهینه نگه داشتن سیستم آموزشی دانشکده: .3

در حال حاضر حفظ حال وارد شدن به مرحله رشد است و  آموزشی این دانشکده در
حرکت صعودي با شیب  به عبارت دیگر؛ این وضعیت براي دانشکده بسیار مهم است

 . پیدا کندمثبت باید ادامه 
تواند وضعیت دانشکده  آنچه در حال حاضر میهاي پژوهشی:  تأکید بر فعالیت .4

هاي پژوهشی  انسانی را در منحنی عمر آن بهبود دهد، ارتقاي فعالیتادبیات و علوم 
هاي پژوهشی این دانشکده، عدم  فعالیت پذیر مترتب بر ی از نقاط آسیبباشد. یک می

پژوهشگر است. اصوالً اساتیدي که در این دانشکده  و وجود نیروي متخصص
هاي آموزشی صرف  لیتمشغول به فعالیت هستند، بیشتر وقت خود را براي انجام فعا

کارهاي  حداقلیا  عبارت دیگر نیروهایی تا حد باال آموزشی هستند و هب؛ کنند می
ترین مشکل  دهند. این مشکل اصلی شگاه انجام نمینپژوهشی را در فضاي دا

شود که  باشد. در این راستا پیشنهاد می هاي پژوهشی می روي انجام فعالیت پیش
با استراتژي مناسب نیروي انسانی الزم را  دمدیریت بایمعاونت پژوهشی دانشکده 

اي عمل کنند که ضمن داشتن توان باالي  گونه هجذب کند. افراد جذب شده باید ب
توانند  هاي تحقیقاتی نیز باشند. این نیروها می کارآفرینی، داراي توان مدیریت پروژه
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و یا نیروهاي خبره از مجموعه دانشجویان جوان و پرتالش دوره کارشناسی ارشد 
هاي بیرونی انتخاب شوند. البته الزم به ذکر است که  اجرایی موجود در سازمان

همراه با ورود این افراد به دانشکده، احتمال مقاومت در مقابل افراد جدید بسیار 
هاي  باالست. بنابراین مدیریت تعارض احتمالی براي آینده روند حرکتی فعالیت

 ر مهم است. پژوهشی دانشکده بسیا
براي اینکه یک دانشکده بتواند در منحنی  ت علمی:أعمر کاري اعضاي هی تغییر .5

طور مستمر و با شتاب حرکت کند و به سطح بلوغ رسیده و در آنجا  هعمر خود ب
بماند، الزم است که همواره روح تازه در کالبد آن دمیده شود. دمیدن روح جدید در 

م نیروهاي جدید به ازاي هر دوره خاص از عمر کالبد سازمان معادل با استخدا
عبارت دیگر افراد باسابقه یا باید خود را تطبیق دهند و یا حضوري  هب؛ باشد می
در  ت علمیأباشند. این ایده معادل با کم کردن دوره خدمتی اعضاي هیداشته رنگ  کم

اما در دانشگاه خلیج فارس . که در مرحله بلوغ یا افول هستند باشد می هایی سازمان
تا  پیدا کندکه در ابتداي مرحله طفولیت خود قرار داد، باید عمر کاري اساتید افزایش 

هاي بسیاد زیادي  چالشطور مطمئن  بهبراي عملیاتی کردن این ایده به بلوغ برسد. 
ت أکاري وجود داشته باشد که همواره اثربخشی اعضاي هی و وجود دارد. اما اگر ساز

بهتر تحلیل نمود شرایط را توان  لمی را براي دانشکده در هر دوره محاسبه کند، میع
 و پشت سر گذاشت.
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