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 چکیده
ها، مورد استفاده قرار گرفته اند، دارای نقاط ضعفی         مدلها و روشهایی که تا کنون، برای شناسایی دوره عمر سازمان            

جامع نبودن، در نظر نگرفتن حالتهای خاص دوره عمر، در نظر نگرفتن              : می باشند که به طور خالصه عبارت اند از       
برخی عوامل موثر در تعیین دوره عمر سازمانها، در نظر نگرفتن حالتهای مختلف برای بیان وضعیت سازمان و دقت                    

در مجموع به نظر می رسد دو عامل دقت و جامعیت مهمترین عواملی هستند که می توان برای                  .  نتیجه گیریها کم در 
بر این اساس، برای بهبود روشهای       . بهبود روشهای موجود شناسایی دوره عمر سازمان، بر روی آنها تمرکز کرد              

زمان از مراحل مختلف دوره عمر آن،       موجود، در مدل پیشنهادی، سعی شده است عوامل کلیدی موثر در گذر سا             
شناسایی و دسته بندی گردند تا، بر اساس این عوامل، بتوان ویژگیهای سازمان را در دوره های مختلف عمر آن،                        

به منظور در نظر گرفتن حالتهای مختلف برای بیان وضعیت سازمان، متغیرهای زبانی جایگزین                     . شناسایی کرد 
 .رای باال بردن دقت نتیجه گیریها، نیز، از استنتاج فازی استفاده شده استب. پاسخهای صفر و یک شده اند

 . رویکرد فازی- ادیزس- سازمان-دوره عمر: واژه های کلیدی
 

  مقدمه-1
شناسایی محل قرار گیری سازمان بر روی منحنی دوره عمر آن، نخستین گام در جهت تشخیص بیماریهای سازمان و زمینه                         

اگر شناسایی و تشخیص، که در این مرحله صورت می گیرد، از دقت و                 . ناسب برای درمان سازمان می باشد     ساز یافتن راه حل م     
صحت الزم برخوردار باشد، امید به یافتن راه حل مناسب برای درمان سازمان بیشتر شده، درمان سازمان با موفقیت بیشتری همراه                         

 قرارگیری آن بر روی منحنی دوره عمر سازمان، به درستی تشخیص داده                عالوه بر این، برای هر سازمانی، اگر محل        . خواهد شد 
شود، متناسب با شرایط فعلی و وضعیتی که به واسطه حرکت سازمان بر روی منحنی دوره عمر آن قابل پیش بینی است، می توان                           

اسایی محل قرار گیری سازمان بر روی         بنا بر این، دقت در شن      . برنامه هایی مناسبتر را برای رسیدن به اهداف سازمان تدوین کرد            
در این مقاله نشان داده خواهد شد که          . منحنی دوره عمر آن، می تواند اعتبار و قابلیت اجرای برنامه های سازمان را تقویت کند                  

 قرارگیری  چگونه بر پایه نظریه ادیزس و با استفاده از منطق فازی، می توان ابزاری به دست آورد که دقت و اعتبار تعیین محل                             
 .سازمان را بر روی منحنی دوره عمر آن، افزایش دهد
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  ادبیات موضوع-2
بیان می دارد که تمامی موجودات زنده از جمله گیاهان،            » دوره عمر سازمان  «در مقدمه کتاب     .)  م 1979(ایساک ادیزس      

دوره عمر را به    .)  م 1998(دفت  .  ریچارد ال  ].1[حیوانات و انسانها همگی از منحنی دوره های عمر یا چرخه حیات پیروی می کنند              
او بیان می دارد که مراحل     . عنوان یکی از مفاهیمی که می توان با استفاده از آن درباره رشد و تغییر سازمان اندیشید، توصیف می کند                 

 سازمانها از الگویی    دوره عمر دارای ترتیب خاصی و مسیر طبیعی مشخصی هستند و ساختار سازمان، شیوه رهبری و سیستم اداری                   
مدلی که ادیزس برای شناسایی دوره عمر سازمان ارایه         ]. 2[نسبتا قابل پیش بینی پیروی می کنند که در مراحل دوره عمر وجود دارد            

در سایت  ]. 3.)[ ش 1381علی داوری، (است که تا کنون ارایه شده است            » یکی از جامعترین مدلهای رشد سازمانی        «می دهد،  
http://www.Adizes.com/                       که سایت اختصاصی ایساک ادیزس  جهت ترویج و آموزش نظریه وی در مورد دوره عمر 

سازمان و چگونگی تشخیص و درمان بیماریهای سازمانی است، پرسشنامه ای سه مرحله ای وجود دارد که برای تعیین موقعیت                          
در مدل پنج مرحله ای که برای       .)  ش 1374(یف  محمود حاجی شر  ]. 4[سازمان بر روی منحنی دوره عمر آن طراحی شده است            

استقرار سیستم مدیریت کیفیت فراگیر ارایه کرده است، بخش سوم از مرحله دوم اجرای مدل را، که مرحله تشخیص نامگذاری                         
زمان که در این بخش بر اساس نظریه ادیزس  به شناسایی دوره عمر سا                . شده، به شناسایی دوره عمر سازمان اختصاص داده است         

جهت شناسایی دوره عمر سازمان بر اساس نظریه ادیزس ، پرسشنامه ای چند                .)  ش 1376(شراره اعتصامی صدری     ]. 5[می پردازد
به بررسی و تجزیه و تحلیل موقعیت شرکت تکتا بر روی               .)  ش 1377(فریده رییسیان   ]. 6[مرحله ای را تهیه و تنظیم کرده است        
او برای این منظور شاخصهایی را تعریف و  پرسشنامه ای برای اندازه              .  ادیزس  پرداخته است    منحنی دوره عمر آن بر اساس نظریه       
از نظریه ادیزس درباره دوره عمر سازمان جهت تهیه الگویی          .)  ش 1379(سید محمد علوی    ]. 7[گیری این شاخصها تهیه کرده است     

]. 8[او برای این منظور پرسشنامه ای ترکیبی تهیه کرده است        . برای طراحی و ایجاد سیستمهای اطالعات مدیریت، استفاده کرده است         
پرسشنامه ای جهت شناسایی دوره عمر سازمان بر اساس نظریه ادیزس  طراحی                  .)  ش 1379(محمد صادق عبدی و مانی الهی          

 ].9[کرده اند که موقعیت فعلی سازمان را شناسایی و موقعیت محتمل آن در آینده را پیش بینی می کند

ها و روشهایی که تا کنون، برای شناسایی دوره عمر سازمانها، مورد استفاده قرار گرفته اند، دارای نقاط ضعفی می باشند که                    مدل
 :عبارت اند از

 جامع نبودن روشهای بکار گرفته شده برای استفاده در سازمانهای متفاوت؛ -1

  خالقیت و پیری زودرس؛در نظر نگرفتن حالتهای خاص دوره عمر از جمله تله بنیانگذار، تله -2

 در نظر نگرفتن برخی عوامل موثر در تعیین دوره عمر سازمانها؛ -3

 در نظر نگرفتن حالتهای مختلف برای بیان وضعیت سازمان به دلیل استفاده از منطق صفر و یک؛ -4

 ].10[دقت کم در نتیجه گیریها به دلیل استفاده از تکنیکهای استنباطی قطعی -5
 

 هادی ویژگیهای مدل پیشن-3
در مجموع به نظر می رسد دو عامل دقت و جامعیت مهمترین عواملی هستند که می توان برای بهبود روشهای موجود شناسایی                       

بر این اساس، برای بهبود روشهای موجود، در مدل پیشنهادی، سعی شده است عوامل               . دوره عمر سازمان، بر روی آنها تمرکز کرد       
احل مختلف دوره عمر آن، شناسایی و دسته بندی گردند تا، بر اساس این عوامل، بتوان                        کلیدی موثر در گذر سازمان از مر         

 برای Objective رویکردیاز    مدل، نیز،   جامعیت حفظ برای. ویژگیهای سازمان را در دوره های مختلف عمر آن، شناسایی کرد          
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لف برای بیان وضعیت سازمان، متغیرهای زبانی          به منظور در نظر گرفتن حالتهای مخت         .  شده است   استفاده پرسشنامه هاطراحی  
 .برای باال بردن دقت نتیجه گیریها، نیز، از استنتاج فازی استفاده شده است. جایگزین پاسخهای صفر و یک شده اند

 
  طبیعت رشد و پیری سازمانها-4

طول عمر  . رل پذیری نشان می دهند    همانند موجودات زنده، رشد و پیری سازمانها را، مقدمتا، با ارتباط بین انعطاف و کنت                    
رشد به  . سازمان، میزان فروش یا سرمایه سازمان و تعداد کارکنان آن نمی توانند معیار مناسبی برای تعیین رشد یا پیری سازمان باشند                    

 ].11[پیر شدن به معنی کاهش قابلیت مواجهه با مشکالت است. معنی قابلیت مواجهه با مشکالت بزرگتر و پیچیده تر است

. با پیر شدن سازمان، روابط تغییر می کند        . در جوانی، سازمانها بسیار انعطاف پذیر، ولی در اکثر مواقع کنترل ناپذیر هستند                
از طرف دیگر، نهایتا، ادامه پیر شدن با از دست رفتن قابلیت کنترل نیز همراه                    . کنترل افزایش و انعطاف پذیری کاهش می یابد        

، از طرف دیگر، به خاطر )و می تواند چنین عمل کند(این معنی است که سازمان نسبتا به آسانی تغییر می کند، به » جوان«. خواهد بود 
به معنی کنترل پذیری رفتار می باشد، در حالی که انعطافی             » پیر«. نبود امکان پیش بینی در پایین ترین سطح کنترل هم قرار دارد             

وقتی که سازمانی قابلیت انعطاف داشته، کنترل پذیر، نیز، هست، نشان می دهد که               . داردوجود نداشته، تمایلی به تغییر هم وجود ن        
چنین سازمانی  . این وضعیت به دوره تکامل شناخته می شود      . زیاد جوان یا پیر نبوده، توامان مزایای جوانی و پختگی را دارا می باشد             

 ].1[می تواند آنچه را که مایل به انجامش است تحت کنترل درآورد

زمانی که موقعیت   .  وظیفه رهبری، اداره سازمان است؛ به طوری که به دوره ای مطلوب تر از چرخه عمر خود حرکت نماید                   
یک سازمان نسبت به دوره تکامل، بر روی منحنی دوره عمر آن مشخص شد، می توان در مورد چگونگی رساندن سازمان به دوره                        

 ].11[، راه حل مناسب را ارایه کردتکامل، یا بازگرداندن آن به این دوره
 

  گانه دوره عمر سازمان10 مراحل -5
منحنی عمر یک سازمان سالم دارای توزیع ]. 1)[1شکل(می شود  مرحله تقسیم 10ادیزس دوره عمر سازمان  به بر اساس نظریه  

در .  روی چرخه حیات نشات می گیرد       اغلب رفتارها یا رفتار غالب از موقعیت فعلی سازمان بر             . است) زنگوله ای شکل (نرمال  

 ].1[صورتی که سازمان سالم باشد، انحراف استاندارد از رفتارش نیز ناچیز است 

 منحنی دوره عمر سازمان: 1شکل
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تفاوتهای آشکاری بین آن دسته از سازمانهایی که از نظر چرخه حیات در دوران رشد قرار دارند، و سازمانهایی که دوران                          
 تا مراحل پیشرفته دوره تکامل، پنهان می مانند و با شروع دوران پیری، که دوره ثبات                  این تفاوتها . پیری را می گذرانند، وجود دارد    

. نامیده می شود، شروع به خودنمایی می کنند و به صورتی فزاینده، در جهت حکم فرمایی بر فرهنگ سازمانی، رشد می نمایند                          
 .صورت گرفته است) 1(مقایسه این تغییرات در جدول 

 
  عمر سازمان تعریف دوره های-6

 .در ادامه، هر یک از مراحل دوره عمر سازمان  بر اساس نظریه ادیزس معرفی می گردند
 

 مقایسه رفتار سازمانهای در حال رشد و سازمانهای پیر: 1جدول

 سازمانهای در حال رشد سازمانهای پیر

 .ر پذیری آنها استموفقیتهای افراد ناشی از خط .موفقیتهای افراد ناشی از محافظه کاری آنها است

 .توقعات فراتر از نتایج است .توقعات کمتر از نتایج است

 .نقدینگی ضعیف است نقدینگی باال است

 .تاکید بر عملکرد است، به عوض ظاهر و قالب .تاکید بر ظاهر و قالب است، به عوض عملکرد

 .یزان فداکاریشان برای سازمان استمالک ارزیابی افراد، م .مالک ارزیابی افراد، مقام و شخصیت آنها است

 .انجام هر کاری مجاز است، مگر، صراحتا ممنوع شده باشد .انجام هر کاری ممنوع است، مگر، صراحتا مجاز شده باشد

 .به هر مساله به مثابه یک فرصت نگریسته می شود .به هر فرصت به مثابه یک مشکل نگریسته می شود

 .قدرت سیاسی سازمان در دست صف است .اد استقدرت سیاسی سازمان در دست ست

 .مدیریت سازمان را کنترل می کند .سازمان مدیریت را کنترل می کند

 .مدیریت نیروی حرکتی سازمان را تامین می کند .مدیریت توسط اینرسی سازمان حرکت می کند

 .تواند به تغییر رفتار سازمان بیانجامدتغییر مدیریت می  .برای تغییر رفتار سازمان باید فرهنگ سیستم تغییر کند

 
تاکید بر ایده ها و امکاناتی      نشده است و     ایجادسازمان هنوز   . اولین دوره از حیات یک سازمان، ایجاد نامیده می شود        : ایجاد -1

وبرو شدن با واقعیات    اگر ایده ها مورد آزمایش و ارزیابی قرار نگیرند سازمان آمادگی ر          . است که در آینده تحقق آنها محتمل است       
 ).رابطه نافرجام(را پیدا نمی کند، و قبل از تولد می میرد 

ن سازمان به   ازمان واقعی طفولیت سازمان از آن لحظه ای شروع می شود که بخشی از تعهدات شرکا یا موسس                    : طفولیت -2
و وجود نقدینگی    : به دو چیز احتیاج دارد       برای ادامه حیات     سازمان . دوره مدیریت در بحران است      دوره طفولیت، . آیندراجرا د 

مرگ در طفولیت زمانی رخ می دهد که کنترل سازمان از دست بنیانگذار خارج شده، عالقه و تعهد                         . عالقه و تعهد بنیانگذار    
 .بنیانگذار نسبت به سازمان از بین برود، یا اینکه، سازمان به طرز جبران ناپذیری نقدینگی خود را از دست بدهد

زمانی است که  ایده های سازمان به عمل تبدیل شده و نقدینگی و حجم فعالیت سازمان متعادل شده                   این دوره   : رشد سریع  -3
اگر تاکید بر ایجاد سیستمهای اداری و ساختار سازمانی وجود نداشته باشد و مدیریت به صورت نهادی عمل نکند، عارضه ای                    . است

 .تله بنیانگذار به معنای این است که با مرگ بنیانگذار، احتماال سازمان نیز نابود خواهد شد. کردبروز خواهد » تله بنیانگذار«به نام 
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از بارزترین  . این دوره یکی از مشکلترین مراحل دوره عمر سازمان است          . در این دوره سازمان دوباره متولد می شود      : بلوغ -4
واردها، تضاد و بی ثباتی در اهداف سازمانی و بی ثباتی و ناهماهنگی در             مشکالت این دوره صف آرایی افراد قدیمی در مقابل تازه           

تله (این مشکالت ممکن است به ترک رهبری خالق و مبتکر و مرگ سازمان منجر شود                   . سیستمهای جبرانی و تشویقی می باشند    
ان تفویض اختیار، دگرگونی در رهبری و       بحرانهایی که سازمان در این دوره با آنها مواجه خواهد گردید عبارتند از بحر              ). خالقیت

اگر در اثر تضاد و بی ثباتی، احترام و اعتماد متقابل میان افرادی که بر فرآیند تصمیم گیری اثر دارند، از بین برود،                      . جابجایی اهداف 
کار بر اساس   «ت،  در این صور  . خواهد شد » پیری زودرس «سازمان نیروهای کارآفرین خود را از دست خواهد داد و دچار عارضه              

 .شعارهای سازمان خواهند گردید» پیروی از مقررات«و » سیستم

تکامل نقطه ای است بهینه از منحنی حیات سازمانی که تعادل کامل بین کنترل پذیری و قابلیت انعطاف در سازمان                    : تکامل -5
سازمان تالش  . های این دوره می باشد    وجود سیستمهای تخصصی و نهادی بودن دیدگاه و تفکر خالق از مشخصه                 . وجود دارد 

سازمان به گونه ای قابل پیش بینی، توان اجرایی خود را افزایش داده است و توانایی                     . خواهد کرد که در این دوره باقی بماند          
د و کارآفرینی از    اگر سازمان در این دوره، انرژی حیاتی خود را تقویت ننمای          . برآوردن نیاز مشتریان را، به طور مستمر، دارا می باشد        

 .سازمان رخت بربندد، سازمان به دوره بعدی، یعنی ثبات وارد خواهد شد

به تدریج قابلیت    هنوز قدرتمند است؛ اما،       سازمان  .  پیری در چرخه حیات یک سازمان است          دورهاولین  ثبات  : ثبات -6
اعتماد فزاینده ای نسبت به    .  کمتر مشاهده می شود   تضاد سلیقه ها در این دوره    . انعطاف، نوآوری و شهامت خود را از دست می دهد         

سازمان دارای موقعیتی با ثبات در بازار است و احساس خطر و فوریت در کارها                     . آنچه در گذشته به انجام رسیده وجود دارد          
کامل را دارا است، در     سازمان در این دوره، سیستمها، فعالیتها، یکپارچگی و قابلیت اداری یک سازمان در دوره ت               . مشاهده نمی شود 

 .حالی که فاقد فعالیت پر انرژی کارآفرینی می باشد

پولها عالوه بر اینکه    .  سازمان از نظر نقدینگی ثروتمند است      .انجام امور تشریفاتی رواج پیدا می کند     در این دوره،    : اشرافیت -7
وری در داخل سازمان بسیار کم      آنو. ی گردد در جهت کنترل سیستم و تشکیالت نیز مصرف م          ،در جهت سودآوری هزینه می شود    

 .تاکید بر دستاوردهای گذشته صورت می گیردبا کارها طبق روال گذشته و  و می شود

 رد، تاکید ب  نباش» چه باید کرد  «به جای اینکه برای رفع مشکالت بوجود آمده به دنبال              در این دوره،    : بوروکراسی اولیه  -8
جنون سوءظن سازمان را فرا می گیرد و کشمکش، از پشت خنجر زدن و مبارزه تن                . می گرددرایج  » چه کسی مقصر است    «پرسیدن

این وضع تا   . با افزایش بدگمانیها، نیروهای توانمند یا شرکت را ترک می کنند یا بیرون انداخته می شوند               . به تن بسیار رایج می شود    
 .درآورد، ادامه پیدا می کندزمانی که سازمان ورشکست شود یا دولت آن را تحت حمایت خود 

 و   دارای سیستمهای فراوان و عملکرد ناچیز است           .در این دوره، سازمان در هم ریخته و بی نظم است              : بوروکراسی -9
کاغذ بازی، وجود مقررات دست و پا گیر و باند بازیهای سیاسی نوآوری و خالقیت را                 . منابع کافی برای خود ایجاد کند     نمی تواند  
 .ده استاز بین بر

سرانجام، زمانی که نتواند نیازهای مالی خود را برآورده کند و توجیه سیاسی نیز، برای ادامه حیات آن وجود                         : مرگ -10
 ].1[نداشته باشد، سازمان خواهد مرد
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  تعیین عوامل موثر در گذر عمر-7
یژگیهای عمده ای که یک سازمان در مقاطع    برای شناسایی موقعیت سازمان بر روی منحنی دوره عمر آن، در ابتدا الزم است و              

به این منظور، ابتدا عوامل کلیدی که در گذر سازمان از مراحل                 . مختلف از چرخه حیات خود دارا می باشد، مشخص گردند            
سی مدلها و   به این منظور، با برر    . مختلف دوره عمر آن تغییر می کنند و با تغییر آنها، سازمان نیز تغییر می کند، باید مشخص گردند                  

روشهای پیشین و استفاده از نظر کارشناسان، کلیه عوامل موثر در گذر سازمان از مراحل مختلف دوره عمر آن، گردآوری شده و                        
 .فهرست شده اند) 2(این عوامل در جدول . بر اساس نقاط مشترک، دسته بندی گردیده است

 
 عمر آنعوامل موثر در گذر سازمان از مراحل مختلف دوره : 2جدول

 خطر پذیری وضعیت نیروی انسانی

 محافظه کاری مالک ارزشیابی کارکنان و استخدام

 مجاز بودن انجام کارهای جدید مسوولیتها و اختیارات در ساختار سازمانی

 خالقیت و نوآوری سازماندهی و مکانیزاسیون

 هدف گذاری و برنامه ریزی کنترل مدیریت بر سازمان

 آینده نگری اثرات تغییر رهبر

 کارآفرینی فضای عمومی و محیط سازمان

 کارایی و اثربخشی بودجه و نقدینگی

 انعطاف پذیری سازمان محصول یا خدمت

 قابلیت پیشبینی و کنترل نحوه و میزان فروش و سهم از بازار

 
ده ویژگیهای مشترک سازمانها در     عوامل ذکر شده در این بخش، به گونه ای انتخاب و دسته بندی شده اند که هم، در بر گیرن                  

. ، و هم، بتوان از آنها برای طراحی پرسشنامه های مورد نیاز، استفاده کرد                    )حفظ جامعیت (دوره های مختلف عمر آنها باشند         
ی یکی هر یک از این پرسشنامه ها برای ارزیاب . معرفی گردیده اند ) 3(، در جدول    ]10[پرسشنامه هایی که بر این اساس طراحی شده اند      

از دوره ها می باشند که پس از پاسخگویی به آنها، می توان دوره عمر سازمان را، بر اساس الگوریتمی که در ادامه ارایه خواهد                              
 .گردید، تعیین کرد

 
 فهرست پرسشنامه های ارزیابی دوره عمر سازمان: 3جدول

 ردیف کد پرسشنامه تعداد پرسشها دوره مورد ارزیابی

 CC 1 10  در مرحله ایجادویژگیهای سازمان

 GR 2 20 ویژگیهای سازمان در مراحل رشد

 GI 3 15 ویژگیهای سازمان در مرحله طفولیت

 GIN 4 10 ویژگیهای سازمان برای گذر از مرحله  طفولیت

 GIM 5 10 ویژگیهای سازمان در مرحله مرگ در طفولیت

 GG 6 15 ویژگیهای سازمان در مرحله رشد سریع
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 فهرست پرسشنامه های ارزیابی دوره عمر سازمان: 3ولادامه جد

 ردیف کد پرسشنامه تعداد پرسشها دوره مورد ارزیابی

 GGO 7 10 ویژگیهای سازمان برای گذر از مرحله رشد سریع

 GTR 8 10 ویژگیهای سازمان در مرحله تله بنیانگذار

 GA 9 15 ویژگیهای سازمان در مرحله بلوغ

 GAD 10 10 ای گذر از مرحله بلوغویژگیهای سازمان بر

 GPM 11 10  زودرسپیریویژگیهای سازمان در مرحله 

 GAT 12 10  خالقیتتلهویژگیهای سازمان در مرحله 

 GP 13 15 ویژگیهای سازمان در مرحله تکامل

 GPR 14 10 ویژگیهای سازمان برای ماندن در مرحله تکامل

 GST 15 10 ویژگیهای سازمان در مرحله ثبات

 AG 16 35 ویژگیهای سازمان در مراحل پیری

 AA 17 10 ویژگیهای سازمان در مرحله اشرافیت

 AE 18 10 ویژگیهای سازمان در مرحله بوروکراسی اولیه

 AB 19 10 ویژگیهای سازمان در مرحله بوروکراسی

 
 
  طراحی سیستم فازی-8

 چند  -اعد می باشد که در آن مدل سازی سیستم فازی چند ورودی             سیستم فازی ارایه شده در این مدل مبتنی بر پایگاه قو             
قسمت مقدم هر یک از قواعد، شامل متغیرهای ورودی می باشد، که به هر یک از                 . بکار برده شده است   ] MIMO](12(خروجی  

گیرند و پس از     آنها توابع عضویتی تخصیص داده می شود؛ به همین ترتیب، متغیرهای خروجی در قسمت تالی قواعد قرار می                        
تعریف متغیرها و توابع عضویت آنها، روابط میان متغیرهای ورودی و خروجی، به کمک دانش افراد خبره، به صورت مجموعه ای                      

فازی ساز و  «از آنجا که ساختار سیستم ارایه شده، در این مدل، بر مبنای سیستمهای فازی با                          . از قواعد فازی ارایه می گردد      
 .می باشد، به منظور استنتاج نهایی، نیاز به تعیین پارامترهایی از قبیل نوع فازی ساز و غیرفازی ساز می باشد] 13[»غیرفازی ساز

 
  تعیین متغیرهای ورودی و خروجی-1-8

اگر نتایج حاصل از پاسخگویی به هر یک از               . در ابتدا، الزم است به تعریف متغیرهای مورد نیاز مدل پرداخته شود                   
، ورودیهای مدل را     )4(رفی شده، به متغیری مستقل نسبت داده شود، متغیرهای مستقل معرفی شده در جدول                     پرسشنامه های مع 

، که بیانگر درجه عضویت سازمان در هر یک از مراحل دوره )خروجیها(به همین ترتیب، متغیرهای وابسته مدل   . تشکیل خواهند داد  
 . شده است، تعریف می گردندارایه) 5(عمر آن می باشند، به صورت آنچه در جدول 
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 )متغیرهای مستقل(فهرست ورودیهای مدل : 4جدول

 ردیف نام متغیر شرح متغیر

 CC 1 ایجاد نتیجه حاصل از پرسشنامه ارزیابی مرحله

 GR 2 نتیجه حاصل از پرسشنامه ارزیابی مراحل رشد

 GI 3 نتیجه حاصل از پرسشنامه ارزیابی مرحله طفولیت

 GIN 4 پرسشنامه ارزیابی گذر از مرحله  طفولیتنتیجه حاصل از 

 GIM 5 نتیجه حاصل از پرسشنامه ارزیابی مرحله مرگ در طفولیت

 GG 6 نتیجه حاصل از پرسشنامه ارزیابی مرحله رشد سریع

 GGO 7 نتیجه حاصل از پرسشنامه ارزیابی گذر از مرحله رشد سریع

 GTR 8 بنیانگذارنتیجه حاصل از پرسشنامه ارزیابی مرحله تله 

 GA 9 نتیجه حاصل از پرسشنامه ارزیابی مرحله بلوغ

 GAD 10 نتیجه حاصل از پرسشنامه ارزیابی گذر از مرحله بلوغ

 GPM 11  زودرسپیرینتیجه حاصل از پرسشنامه ارزیابی مرحله 

 GAT 12  خالقیتتلهنتیجه حاصل از پرسشنامه ارزیابی مرحله 

 GP 13  ارزیابی مرحله تکاملنتیجه حاصل از پرسشنامه

 GPR 14 نتیجه حاصل از پرسشنامه ارزیابی ماندن در مرحله تکامل

 GST 15 نتیجه حاصل از پرسشنامه ارزیابی مرحله ثبات

 AG 16 نتیجه حاصل از پرسشنامه ارزیابی مراحل پیری

 AA 17 نتیجه حاصل از پرسشنامه ارزیابی مرحله اشرافیت

 AE 18 شنامه ارزیابی مرحله بوروکراسی اولیهنتیجه حاصل از پرس

 AB 19 نتیجه حاصل از پرسشنامه ارزیابی مرحله بوروکراسی

 
 )متغیرهای وابسته(فهرست خروجیهای مدل : 5جدول 

 ردیف نام متغیر شرح متغیر

 S1 1 درجه عضویت سازمان در مرحله ایجاد

 nS1 2 درجه عضویت سازمان در مرحله رابطه نافرجام

 S2 3 درجه عضویت سازمان در مرحله طفولیت

 nS2 4 درجه عضویت سازمان در مرحله مرگ در طفولیت

 S3 5 درجه عضویت سازمان در مرحله رشد سریع

 nS3 6 درجه عضویت سازمان در مرحله تله بنیانگذار

 S4 7 درجه عضویت سازمان در مرحله بلوغ

 nS41 8  زودرسپیریدرجه عضویت سازمان در مرحله 



 

9 

 )متغیرهای وابسته(فهرست خروجیهای مدل : 5ادامه جدول 

 ردیف نام متغیر شرح متغیر

 nS42 9  خالقیتتلهدرجه عضویت سازمان در مرحله 

 S5 10 درجه عضویت سازمان در مرحله تکامل

 nS5 11 درجه عضویت سازمان در مرحله ثبات

 S6 12 درجه عضویت سازمان در مرحله اشرافیت

 S7 13 عضویت سازمان در مرحله بوروکراسی اولیهدرجه 

 S8 14 درجه عضویت سازمان در مرحله بوروکراسی

 
الزم به توضیح است، که درجه عضویت هر یک از متغیرهای ورودی و خروجی مدل، توسط الگوریتمی محاسبه می گردد،                      

 . ارایه شده است9که در بخش 
 

  تعریف توابع عضویت-2-8
عیت سازمان بر روی منحنی دوره عمر آن، باید مشخص گردد که میزان برخورداری سازمان از ویژگیهای هر                    برای تعیین موق  
به این منظور، ابتدا الزم است توابع عضویت        . به عبارت دیگر، درجه عضویت سازمان در هر دوره چقدر است          . دوره چه مقدار است   

 .تعریف گردند

در قالب پرسشهایی مطرح گردند، می توان پاسخهای آنها را در قالب یک طیف               اگر هر یک از ویژگیهای مشترک دوره ها         
در این صورت، اولین گام در       . وجود دارد، دریافت کرد   ) 6(پیوسته از گزینه ها، و نه گزینه های  گسسته، مشابه آنچه در جدول                

 4این جدول شامل    . د، برداشته خواهد شد   جهت خروج از حالت صفر و یک، که در آن پاسخها، صرفا، به صورت بله یا خیر هستن                  
 :طبقه اصلی است که به شرح ذیل می باشند

 زمانی که موارد مشاهده ویژگی مورد نظر بسیار اندک و اتفاقی باشد؛): Rarely(ندرتا -1

 زمانی که ویژگی مورد نظر، به صورت تکراری، مشاهده گردد، اما، دفعات وقوع آن زیاد نباشد؛): Sometimes(گاهی -2

 زمانی که موارد مشاهده ویژگی مورد نظر زیاد باشد و به دفعات رخ دهد؛): Usually(عموالم -3

زمانی که موارد مشاهده ویژگی مورد نظر بسیار زیاد باشد، به نحوی که این ویژگی از صفات مشخصه                       ): Often(غالبا -4
 ].10[سازمان شده باشد

این .  می گردند 20 تا   0 طبقه از    21یم شده اند که در مجموع شامل        طبقه اصلی نیز، به طبقات کوچکتری تقس       4هر یک از این     
تا ) هرگز= صفر  ( طبقه اصلی، به صورتی پیوسته، به هم متصل شده، طیفی از کمترین                    4طبقات کوچکتر کمک می کنند که        

 .میزان برخورداری را تشکیل دهند) همیشه= بیست ( بیشترین 

 بر آنکه می تواند طیف وسیعی از پاسخها را برای پاسخگویان فراهم سازد، به آنها                  از مزایای این روش این است که، عالوه        
 .اجازه می دهد، که با کمک متغیرهای زبانی، انعطاف بیشتری در پاسخگویی به پرسشها داشته باشند
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 طیف برخورداری سازمان از ویژگیهای دوره های مختلف حیات سازمانی:  6جدول

 تاندر گاهی معموال غالبا

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 
، چهار تابع   )قسمت آنگاه (و متغیرهای خروجی    ) قسمت اگر (با توجه به توضیحات فوق، برای هر یک از متغیرهای ورودی              

 :عضویت ذیل، برای تعیین موقعیت سازمان بر روی منحنی دوره عمر آن تعریف شده است

 )ندرتا (Rarelyتابع عضویت  -1

 )گاهی (Sometimesتابع عضویت  -2

 )معموال (Usuallyتابع عضویت  -3

 )غالبا (Oftenتابع عضویت  -4

الزم به توضیح است برای تعیین         . تشریح شده اند ) 8(و  ) 7(این توابع عضویت که از نوع ذوزنقه ای هستند، در جداول                 
 . شده استپارامترهای هر یک از این توابع از نظر کارشناسان خبره استفاده

 
 توابع عضویت و پارامترهای آنها برای ورودیهای مدل: 7جدول 

MF Param#1 Param#2 Param#3 Param#4 
Rarely 0 0 3.5 10.5 

Sometimes 0 3.5 10.5 16.5 
Usually 3.5 10.5 16.5 20 
Often 10.5 16.5 20 20 

 
 توابع عضویت و پارامترهای آنها برای خروجیهای مدل: 8جدول 

MF Param#1 Param#2 Param#3 Param#4 
Rarely 0 0 3 4.5 

Sometimes 2.5 4 10 11.5 
Usually 8.5 11 16 17.5 
Often 15.5 17 20 20 

 
  پایگاه قواعد-3-8

این .  استنتاج کنیم  است،) تالی(را بدانیم، آنگاه می توانیم حقیقت دیگری را که نتیجه            ) مقدمه، فرضیه (اگر ما یک حقیقت      
 تجربه بشری و دانش     ،زیرا؛   در عبارت زبانی مناسب می باشد      ،شکل از بیان دانش که به عنوان دانشی سطحی مشخص شده، نسبتا             

 پایگاه قواعد فازی، از این نظر که سایر اجزای سیستم فازی               .]12[ بیان می کند  ، که در زبان مکالمه ما وجود دارد          را هیوریستیک
 قواعدی که پایگاه]. 13[ شکل موثر و کارا، استفاده می شوند، قلب یک سیستم فازی محسوب می شود   برای پیاده سازی این قواعد به     

 که بر اساس منابع موجود و  قاعده می باشد52بر اساس آنها موقعیت سازمان بر روی منحنی دوره عمر آن تعیین می گردد، مشتمل بر    
ی مورد نظر برای شناسایی سازمان، پس از دریافت ورودیها، با استفاده از این           مدل فاز ]. 10[تجربیات افراد خبره استخراج گردیده اند    

 . قواعد، استنتاجهای الزم را انجام داده، خروجی مدل را، به صورت متغیرهای فازی، ارایه می دهد
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 پارامترهای استنتاج -4-8
لزام فراوانی توسط محققین پیشنهاد و بکار گرفته         روابط است . برای تکمیل سیستم فازی، باید پارامترهای استنتاج تعیین گردند         

است، استفاده  ) Minimum(، که بر اساس عملگر کمینه ساز           ]12[؛ اما، در عمل بیشتر از رابطه استلزام ممدانی              ]14[شده اند
ازی، نیز،  عملگرهای اشتراک و اجتماع ف      . به همین دلیل، برای این منظور، روش استلزام ممدانی انتخاب شده است                 . می گردد

، به عنوان عملگر غیرفازی ساز،         ]13[همچنین، از عملگر میانگین مرکز ثقل        . می باشند] 13)[کالس زاده (عملگرهای استاندارد    
 .استفاده شده است

 
 الگوریتم اجرای مدل -9

 ؛انتخاب تعدادی از افراد سازمان به عنوان پاسخ دهندگان به پرسشها -1

 ؛دگانتوزیع پرسشنامه ها میان پاسخ دهن -2

 :گردآوری پاسخها و محاسبه امتیاز هر پرسشنامه به ترتیب ذیل -3

 ؛جمع کل امتیاز حاصل از پاسخ به پرسشهای مربوط به آن پرسشنامه= امتیاز هر پرسشنامه 

 :محاسبه درجه عضویت متغیرهای ورودی به ترتیب ذیل -4

 ؛ه آن متغیرمیانگین امتیازات پرسشنامه های مربوط ب= درجه عضویت متغیرهای ورودی 

 :منظور کردن درجه عضویت متغیرهای ورودی ، به عنوان ورودیهای سیستم فازی -5

 .در هر یک از دوره های عمر آن را، مشخص خواهد ساخت خروجی سیستم فازی، درجه عضویت سازمان -6
 

 مدل آزمون و اعتبار سنجی -10
ستفاده از مدل ادیزس و به روش تحلیلی، مورد ارزیابی قرار           به منظور اعتبار سنجی مدل پیشنهادی، ابتدا شش سازمان نمونه با ا           

سپس، این سازمانها، یک بار، با مدل پیشنهادی، و بار دیگر، با استفاده از ابزار شناسایی                 . گرفته، دوره عمر آنها تعیین گردیده است      
 حاصل از هر سه روش با یکدیگر مقایسه         ادیزس، که در سایت اختصاصی او قابل دسترسی است، مورد ارزیابی قرار گرفته  و نتایج               

 آمده است،) 9(نتایج حاصل از موردکاویها در جدول ]. 10[گردیده اند
 

 توابع عضویت و پارامترهای آنها برای خروجیهای مدل: 9جدول

نتیجه ارزیابی تحلیلی نتیجه ارزیابی با ابزار ادیزس نتیجه ارزیابی با مدل پیشنهادی  مورد

 1 بوروکراسی  بوروکراسیاشرافیت، بوروکراسی اولیه یا  بوروکراسیو گاهی  اولیهغالبا بوروکراسی

 2 ابتدای مرحله تکامل تکامل معموال تکامل و گاهی ثبات

 3 بوروکراسی اشرافیت، بوروکراسی اولیه یا بوروکراسی غالبا بوروکراسی اولیه و گاهی بوروکراسی

 4 اشرافیت  یا بوروکراسیاشرافیت، بوروکراسی اولیه غالبا اشرافیت

 5 پیری زودرس اشرافیت یا بوروکراسی غالبا پیری زودرس و گاهی بوروکراسی اولیه

 و گاهی معموال پیری زودرس، گاهی بلوغ
 روکراسی اولیهبو

 6 پیری زودرس اشرافیت، بوروکراسی اولیه یا بوروکراسی
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  نتیجه-11
 از سه روش مختلف ارزیابی دوره عمر سازمان، چنین به نظر می رسد که روش                سازمان فوق و مقایسه نتایج حاصل      6با بررسی   

پیشنهاد شده در مدل ارایه شده، جهت شناسایی دوره عمر سازمانها، می تواند با دقت بیشتری نسبت به سایر روشهای موجود، عمل                        
 .کند

هاد شده در این مدل، به دلیل آنکه با سرعت          اگر چه روش تحلیلی بهترین روش ارزیابی موقعیت سازمان می باشد، روش پیشن            
، می تواند موقعیت سازمان را مشخص کند، کاربرد مناسبی در شناسایی دوره عمر                 ]10[و سهولت بیشتری نسبت به روش تحلیلی        

 .سازمان خواهد داشت
 

 لبهبود و گسترش مد پیشنهادهایی جهت -12
تنتاج دیگر و مقایسه نتایج جهت یافتن پارامترهای بهینه و نیز تصحیح                بهینه سازی توابع عضویت، استفاده از پارامترهای اس         

همچنین، طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم       . قواعد فازی از نکاتی هستند که جهت بهبود مدل می توانند مورد توجه قرار گیرند                
یی جهت درمان سازمان و رساندن یا       ، که عالوه بر تشخیص موقعیت سازمان بر روی منحنی دوره عمر آن، پیشنهادها              )ESS(خبره  

 .بازگرداندن آن به دوره تکامل، ارایه کند، می تواند زمینه ای برای گسترش مدل پیشنهادی باشد
 

 تشکر و قدردانی
نگارندگان این مقاله بر خود الزم می دانند که مراتب سپاس و قدردانی خود را نسبت به کلیه عزیزانی که با دانش و تجربه                             

 و جناب دکتر مرتضی محمدخانمراحل مختلف نگارش این تحقیق مشارکت داشته اند، ابراز نمایند؛ به ویژه جناب آقای    خویش در   
 . که سهم ویژه ای در این مشارکت علمی داشته انددکتر بابک رضاییآقای 
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