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 چکیده 

هیات  اعضای  مراحلیارزیابی  شامل  هیات  است  علمی  اعضای  ساختن  آگاه  و  سنجش  و  از  کار  انجام  نحوه  از  علمی 

علمی از دو منظر آموزشی  ر پژوهش حاضر ارزیابی اعضای هیاتدشود. که در ابعاد مختلف مطرح میمسئولیتهای محوله 

های دولتی  علمی یکی از دانشگاهنفر از اعضای هیات  307راست. جامعه آماری پژوهش حاض  و پژوهشی صورت گرفته

عملکرد اطالعات  بااست.  ن  آموزشی  دفتر  و همکاری  ارزیابی  کیفیت    ظارت،  اطالعات  تضمین  همچنین  و  دانشگاه 

-استفاده از روش هوشبا ها تجزیه و تحلیل داده ده است. پژوهشی با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه تهیه شعملکرد

ای، اعضای  ستانهبندی آ با استفاده از خوشه  در تحلیل نتایج، ابتدا  افزار متلب انجام شده است.مصنوعی و با بکارگیری نرم

به چهارهیات پتانسیل شبکه بندی شدند. سپس در گام وشه تقسیمخ  علمی  از   عمومی ی عصبی رگرسیون  دوم تحلیل، 

های چهارگانه  وابستگی افراد به هر یک از خوشه  ، میزانگیری شبکه عصبی رگرسیون عمومیکارا بباستفاده شده است.  

است.   به  مشخص شده  توجه  به دست با  دآمده    نتایج  در خوشه  علمی  اعضای هیات  قرار  بیشتر  باال(  آموزش  وم)فقط 

پژوهشی و آموزشی  کردملموع عدر مجهمچنین    .گرفتند و کمترین فراوانی در خوشه سوم)فقط پژوهش باال( قرار دارد

و    (37/0و 58/0)ایهپ ، علوم(0/ 99و 34/0)بدنیتربیتهایرتبه اول و دانشکده  (60/0و 99/0)شیمیکدهدانشها،  دانشکدهبین  

اقتصادی را کسب کردند.  رتبه   (47/0و 40/0)اداری و علوم  بعدی  بررسی  های  مقایسه دو روش ضمن  با  پایانی  در بخش 

 ، پیشنهادات الزم ارائه شده است.عمومیه عصبی رگرسیون مزایای استفاده از شبک

شبکه عصبی    علمی؛وزشی؛ عملکرد پژوهشی؛ اعضای هیاتارزیابی منابع انسانی؛ عملکرد آم  : ی  کلیدی:   ه های  اژو
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 ه: مقدم 

شدن،   جهانی  مانند  دانشگاه  محیط  در  متنوع  بینفناوری  توسعهتغییرات  کردناطالعات،  و   المللی  آموزش 

پژوه کاریهم دانشگاه  یشی، جوهرههای  رقابتی  نمایش میمزایای  به  را  و کارگزار،)رحیمگذاردها   .(2016نیا 

آموزشنظا عهدهعالی  م  آنکه  بر  ماموریت  دارعالوه  خدماتاصلی  سه  ارائه  و  پژوهش  ای  حرفهآموزش، 

همکاران)است و  بورک 1،2017کادز  همکاران -؛  و  ترابیان،حی  ابط؛  2،2017اسمالی  لیکن 1389و   ( 3،2016؛ 

های توسعه فراهم سازد. این  تخصص زمینه را برای اجرای برنامهکند تا از طریق تربیت نیروهای متالش می

در حالی است که همگان از نظام آموزش عالی به عنوان باالترین سطح آموزش در جامعه انتظار دارند که بیش  

دی و اجتماعی جامعه تاثیر بگذارد و در ارتقای بخشهای مختلف آن نقش  از هر نهاد دیگری در تحوالت اقتصا

ن ایفای  که  نیست  تردیدی  کند.  ایفا  عملکرد مهمی  و  کارایی  گرو  در  عالی  آموزش  اثربخشی  و  مذکور  قش 

هیأت منابع اعضای  ویژه  به  استانسانی  آن  همکاران،)محبعلمی  و  همکاران 1392زادگان  و  بلند  ؛  2002،  4؛ 

پژوهش و توسعه علم    ،عالوه بر این، از آنجا که بینش کشور بر برتری در آموزش.  (1396همکاران،محمدی و  

کلی  هایاستاندارد و به افزایش کیفیت آموزش و پژوهش، ، هر دانشگاه نیازدر سطح منطقه و جهان تاکید دارد

ها جز با یی دانشگاهفیت و کاراافزایش کی  این در حالی است که   .(2016نیا و کارگزار، )رحیمداردرا  دانشگاهی  

کافی ، توجه به این نکته  علمیتاکید بر ضرورت ارزیابی اعضای هیات  در.  باشدپذیر نمیرزیابی منظم امکانا

عالی سنجی و تضمین کیفیت موسسات آموزشالمللی در حوزه ارزشیابی، اعتبار  است که در اکثر تحقیقات بین

مهمی   عوامل  از  توجهیکی  مورد  می  که  هیأتقرار  استگیرد،  همکارانعلمی  و  و محمدی  ؛  5،2003)چمبرز 

همکاران،1396همکاران، و  بلند  یافته  .(2002؛  خصوص  این  پژوهش  در  به  مربوط  و  های  خورشیدی 

عامل   ،هاوری دانشگاهاسایی شده موثر بر کارایی و بهرهعامل شن  13دهد که از بین  نشان می(  1387)همکاران

ن  یوری و کارایی را تبیبر بهرهاز واریانس عوامل موثر    30%  به تنهایی  علمیهیأتد اعضای  مربوط به عملکر

اعضای  می خطیر  جایگاه  از  حاکی  امر  این  که  رس  علمیهیأتکند  پیشبرد  آموزشدر  است.التهای  در عالی 

  ی و فرهنگ  ییرااج  پژوهشی،  ی،آموزش  تیبر اساس چهار فعال  علمیارزیابی اعضای هیأتهای ایران،  دانشگاه

دارای اهمیت بیشتری آموزشی و پژوهشی    عملکردکه    (1395)وزارت علوم،تحقیقات و فناوری،گیردصورت می

قلیزاده،است و  ورکی  تچیبزو 1385)شعبانی  و  همکاران،؛  6،2013؛کیفر  و  بورک2017کادز  و  -؛  اسمالی 

پویایی و حیات دانشگاه د شده، ضامن  . این نکته بدین معناست که تاثیر متقابل دو ویژگی یا(2017همکاران،

های محققان  ی در یافته. با این وجود در خصوص اهمیت هریک از دو عامل فوق تناقضات(7،2000)جنکینز است

سلیمی و  بطوریکه برخی از محققان به ارجحیت و اولویت یکی بر دیگری تاکید دارند. بعنوان نمونه   وجود دارد،
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همچنین نتایج یشتر بر اجرای پژوهش تاکید دارند تا بر آموزش.  علمی بهیأتمعتقدند اعضای    (1394)همکاران

می نشان  پژوهش  که  این  نکردن دهد  رعایت  و  کارشناسی  دوره  در  به خصوص  آموزش  در  کیفیت  کاهش 

در   (2003)1ویلیامزاست.    علمی به پژوهشهیأت  استانداردهای الزم در تدریس به خاطر ارجحیت دادن اعضای

محور برای ارتقای اعضای هیات های آموزشرسیده است که بسیاری از دانشکده  تیجهود به این نپژوهش خ

باید نخست  علمی  اعضای هیاتبنابراین در وهله نخست  علمی به دنبال انتشار مقاله در نشریات معتبر هستند.  

تاکید    ،ءو ارتقا  یاحرفه  تشرفیبه پ  یابیدست  یبرا  هادر دانشگاهاگر  از طرفی  .  س باشندمدر  پژوهشگر و سپس

عامل  به عنوان یک  را    یآموزش  فی اوظ  انیاز دانشگاه  یاریبس  ،گرفته باشد قرار    و پژوهش   ق یتحق  تیفیبر ک

تالش    ایو  گرفته    دهیخود را ناد  یآموزش  یهاتیرو توجه به فعال  نیاز ا  ، گیرندمیدر نظر    (2)شرّ ضروریجانبی

همک  آرتس)کنندیم  صرف  آن   یبرا  یکمتر و    .(3،2017اران و  محمدی  پژوهش  نتایج  مقابل  در 

  و   شود؛علمی صرف آموزش و تدریس میدرصد از وقت اعضای هیأت60  هد کهدنشان می  (1396)همکاران

( 2012)4راگان و همکاران همچنین  شده است.  دیگر  درصد باقی مانده از وقت به تناسب، صرف فعالیتهای  40

هیاتشاخص اعضای  شایستگی  احعلمی  ترین  میرا  تدریس  در  بلوغ  پژوهش    دانند.راز  و    آرتسنتایج 

در   یبهتر  جینتا  ،هستند  قیتحق  ریدرگ  شتریکه ب  یاستادان   ،دهد که به طور متوسط ینشان م  (2017)همکاران

و    یعلم  نهیدر زم  معتقدند(  2017)کادز و همکاران  این در حالی است  .یمآور  یآنها به دست م  سیتدر  یابیارز

به همین دلیل باید به هر دو عملکرد   .نیاز است یآموزشو پژوهشی عملکرد  نیبمنطقی  توازن  کیدانشگاهی، 

شود.  توجه  پژوهشی  و  طرفی  آموزشی  ارزیابیاز  در  دانشگاهمعموال  متعارف  هیاتهای  اعضای  از  با  ها  علمی 

شده،  ل امتیازات کسب  هایی روی معدل کپژوهشی، در نهایت با اعمال آستانهامتیازدهی به عملکرد آموزشی و  

میطبقه صورت  همکاران   ژانگ  .دگیربندی  معا  یکی  معتقدند(  2010)5و  از    بیاز  برا روشاین  استفاده    ی ها 

این است که  فیتوص باشند که عالوه بر  می و غیر منعطف    سختارزیابی  این نحوه    پارامترهای بدست آمده 

راحت  بندی غیر دقیق، طبقه انسان  یبه  قابلتوسط  این خال  مین  ریتفس  ها  برای جبران  هوش   یهاکیتکنباشد. 

  ر یپذها قدرتمند، کارآمد و انعطافروش  نیای توصیه شده است.  فازو منطق  یعصب  یهامانند شبکه  یمصنوع

ادب  هستند م  اتیکه در  قرار  استفاده  از حوزه.  دنر یگیگسترده مورد  این روشیکی  ارزیابی  های کاربردی  ها در 

می و )کراباشدکارکنان  تعیین  پژوهشگران  همچنین    .(6،2014همکاران   تپ  و  دقیق  موقعیت  شناسایی  برای 

از خوشه به هر یک  افراد  اطالعاتی،وابستگی  پیشنهاد می  اطالعات   فازی  تفسیر  های  و  )کنند را  نوری  قاضی 

اوه و همکاران 7،2010همکاران این اساس    .(8،2012؛  این  بر  ت  محققین  پژوهش در  ارزیبا  اهمیت  به  ابی  وجه 

های هوش مصنوعی به دنبال  ، با بکارگیری یکی از تکنیکیو پژوهش  یعلمی از دو بعد آموزشاعضای هیات
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واقع  بررسی  و  دقیق  بینشی  هیاتبینانهایجاد  اعضای  وضعیت  از  در  تر  موجود  خالء  بتوانند  تا  هستند  علمی 

کردهارزیابی برطرف  را  سنتی  ارزیابی    های  مدل  طراحی  با  هیاتو  به  اعضای  روش  این  کمک  با  علمی 

.  1هدف تدوین شده است:    2به همین منظور پژوهش حاضر در پرتو  دسترسی پیدا کنند.    یتراطالعات جزئی

عملک هیات  ردیوضعیت  است.    علمیاعضای  مطالعه چگونه  مورد  روش  2دانشگاه  دو  مقایسه  و  بکارگیری   .

و   مزیت  grnnسنتی  تبیین  شبکه و  سنتیهای  روش  به  هیات  عصبی  اعضای  ارزیابی  تکنیک علمی.  در 

، در  های به عمل آمدهبررسیکه با توجه به  پیشنهادی در این پژوهش شبکه عصبی رگرسیون عمومی است  

 ار گرفته است. مورد توجه دیگر محققین قر کمتر پژوهشی

 ادبیات پژوهش: 

برای سنجش و آگاه ساختن   که امل و جامع عبارت است از مراحلیعلمی به نحو صحیح، کارزیابی اعضای هیأت
علمی در مورد نحوه انجام کار، مسئولیتهای محوله و نیز شناخت استعدادهای بالقوه آنان جهت شکوفایی هیأت

توان به علمی را میهدف از ارزیابی اعضای هیأت  (.1387)گرجی و صیامی،شود  بکار گرفته می در ابعاد مختلف  

کمک به انتخاب افراد  _2  ،اطالعات به منظور بازخورد و اصالح کمبودهادن  فراهم آور_1چهار دسته تقسیم کرد:  

مشارکت در _4  ،علمیهای اعضای هیأتکمک به توسعه شایستگی_3  ،اشت آنهابا کیفیت برای استخدام و نگهد
کیسنرس و  دانشگاه)استیک  کلی  طور  به  و  دانشکده  فرد،  عملکرد  درک  و  ارزیابی  (.  1،2000شناخت  معموال 

و عرضه خدمات تخصصی را در   های مختلف جهان سه بخش آموزش، پژوهشعلمی در دانشگاهأتی هیاعضا
های اعضای لیتای از فعامنظور از عملکرد آموزشی مجموعه(.  1389ابطحی و ترابیان،؛  2016لیکن،)گیردبر می
و انتقال مطلوب وزش  ت آمعلمی به منظور آموزش و تربیت دانشجویان و معطوف به حفظ و ارتقای کیفیهیأت

علوم، وزارت  نامه  است)آیین  باید   (.1395مفاهیم  ابتدا  آموزشی،  عملکرد  خوب  نسبتا  و  دقیق  ارزیابی  برای 
نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه   24ها آنچه را که آموزش خوب است را شناسایی کنند. برای مثال،  دانشگاه

مورد    2014های آموزش خوب را در دو کارگاه ترم بهار در سال  ویژگی   3در دانشکده اسپراینگ فایلد  2بندیکتاین
شد:   تقسیم  تخصصی  حوزه  پنج  به  علمی  هیأت  اعضای  پاسخ  دادند.  قرار  محتوا1بحث  در  فعلی  ی .دانش 

.تعامل 3افزایش می دهد،  .ارائه فعال که تفکر انتقادی و مشارکت دانشجویان در فرآیند یادگیری را  2،  آموزشی
دار از تکنولوژی .ارزیابی دقیق و استفاده معنی5،  منظم و خاص.ارزیابی موثر و بازخورد  4با استاد،  مثبت دانشجو  

درس)لکین، کالس  دانشگاها  (.2016در  در  آموزشی  عملکرد  سیاسترزیابی  به  بستگی  آموزشی ها  ارزیابی  های 
هابرمن  دارد.  سه  2004)4دانشگاه  به  می(  اشاره  می روش  دانشگاه  که  آموزشی ا  برای  تواندکند  عملکرد  رزیابی 

.غیررسمی؛ روش علمی این است که اهداف مورد 3  .بالینی و2.علمی  1د:  نعلمی خود استفاده کناعضای هیأت
دهد تا مواد آموزشی که به  که به استاد اجازه می  شودمینظر و عملکرد دانشجویان در آغاز و پایان دوره بررسی  

ای از یک دوره است  برداری نمونهش بالینی شامل فیلمعریف نماید. روت  رااست  پیشرفت دانشجویان کمک کرد  
ی تنهایی  به  تماشا  که  دانشجویان  پرورش  و  آموزش  زمینه  با متخصص در  و میا  را که   کنند  آنچه  بین  تفاوت 
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در    ، وکندمیرا مشاهده    واقعا در کالس درس گفته   یا انجام داده و آنچه را که اواست  کرد گفته  استاد فکر می
دا  نظرات  به  مربوط  عموما  که  است  پرسشنامه  تهیه  شامل  معموال  روش  آخرین  با نهایت،  رابطه  در  نشجویان 

-های عضو هیأتای از فعالیتی منظور از عملکرد پژوهشی مجموعهاز طرف  (.1،2017ت)والدرتدریس استاد اس 
های علمی را دارد و با گیری یافتهتوسعه حقایق و به کارعلمی است که ضمن هدفمند بودن، قابلیت کشف و  

-نامهولویت، در کشور است)آیینهای برخوردار از افناوری، توسط مرزهای دانش و بسط  هدف رفع نیاز جامعه
کی از رود و یپژوهشی میشجویان انتظار تولیدات  از آنجایی که در خالل دوره دکتری از دان  (.1395علوم،وزارت

برنامهشاخص کیفی  آههای  میموزشای  شمار  به  دکتری  دوره  همکاران ی  و  هیأت 2،2006رود)روی  اعضای   ،)
باید از این شایستگی برخوردار بوده تا بتوانند دانشجویان دوره دکتری را به پژوهشگرانی مستقل تبدیل علمی  

و عملکرد ها  نسبت به شاخص  یعملکرد تا حد  یابیها ارزدر دانشگاهامروزه  (.  3،2013نمایند)سینکلر و همکاران 
  ق یتحق  بر  یعملکرد مبتن  یابیارز  ستمیس(.  2017؛ کادز و همکاران،4،2008تمایل پیدا کرده است)پارکر  ی قاتیتحق

انگیزه پژوهش  هیاتو  اعضای  برای  منطقی  میای  فراهم  شغلیعلمی  آینده  بهبود  برای  تا  زمان    کند  خود، 
  این در حالی است   (.6،2015مویا و همکاران  ؛5،0820های آموزشی اختصاص دهند)آرنولد کمتری را برای فعالیت

همکاران) و  معتقدند 2017کادز  زم  (  یعلم  نهیدر  دانشگاهی،  و  و پژوهشی  عملکرد    ن یبمنطقی  توازن    کی 
استآموزش نیاز  شود.    .ی  توجه  پژوهشی  و  آموزشی  عملکرد  دو  هر  به  باید  دلیل  و   آرتساز طرفی،  به همین 

رابطه   "ایاسپان  یآموزش در نظام آموزش عال  تیفیو ک  پژوهشیعملکرد  "ان  ( در پژوهشی با عنو2017همکاران)
اسپان  را  آموزش  تیفیو ک  پژوهشیعملکرد    نیب به طور ینشان م  جینتا.  دننکی م  یبررس  ایدر دانشگاه  دهد که 

ب  یاستادان  ،متوسط ارز  یبهتر  جینتا  ،هستند  قیتحق  ریدرگ  شتریکه  م  سیتدر  یابیدر  دست  به  . یمآوریآنها 
تر ، زیرا اساتیدی که در سطوح پاییناست   ی خطریغ  سیو تدر  ق یتحق  نیرابطه مثبت ب  نیکه ا  دریافتند  نیهمچن

دارند.  تدریس  کیفیت  در  بیشتری  پیشرفت  تحقیق،  و  پژوهش  واسطه  به  دارند  و   گوس   همچنین  قرار 

-یابیارز  شان دادند کهن  "یآموزش در آموزش عال  تیفیک  یریگاندازه"( در پژوهشی با عنوان  2017)7سالومون
روشهای   نیو همچن  یی،انتخاب دوره دانشجو  ارتقاء اساتید،  یها یریگمیتصم  یبرا  آموزش، از    یاندانشجو  یها

که  سازمان  پاسخگویی  عملکرد  دهنده  است.    است   ی نشان  عنوان  2016لیکن)مهم  با  پژوهشی  در    ی ابیارز"( 

مع  پرتفولیو  کی  ساخت علمی؛  هیات  یواقع قابل   ،عناصر عادالنه  نییتعبه    "هیأت علمی  تبرعادالنه و  و  معتبر 
آنها پرداخته است.    شودیمحور مدر موسسات آموزش  ژهیبه و  ی،علم  یاز کارها  یاکه شامل مجموعه  نانیاطم

ارزش به گروه  یسنت  یابیابتدا  بعد  یط   در.  دادند  هئ ارا  جو دانش  164از    ی را  پرسشنامه   کیآنها    یجلسه کالس 
را    ریتصو  نیآل خود را تصور کنند و ادهیا  استادخواسته بود تا    انیرا ارائه دادند که از دانشجو  یریتصو  یسازگار

 ی آموزش   یابیمورد نظر در پرسشنامه ارز  ریمتغ  10استاد توسط    یاثربخش. سپس  کنند  سهیخود مقا  یفعل  استاد  اب
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 ک که ی  یکند که چهار مؤلفه اصلیم  ی ریگجهینت  سندهینو.  قرار گرفت  یابیناسب مورد ارزبه طور م  انیدانشجو
از   یانمونه   ی،انتقادهای  کالس  یابیارز   جویان،دانش  ی ذهنیابیارز  را ارزیابی می کند شامل؛  علمیهیأتعضو  

آموزش جمع  یمواد  رفتار  شواهد  همچنین  می  یو  اول  کوستا باشد.  عنوان  2012)1را یویو  با  پژوهشی  در  مدل "( 

تحل  هیتجز متغ  یریگمیتصم  لیو  بررس  "دیاسات  ی ابیارز  یبرا  یریچند  د  تیدااس  ی ابیارز  یبه    کپارچه ی  دگاهیاز 

منعکس   یبا اهداف عملکرد  اساتید دانشگاهعملکرد    سهیمقا  _1؛  که  دهدیمدل اجازه م  نیا.  پرداختندنوآورانه  

هر عضو    یضلعارزش چند    هینما  فی تعر  _2؛  انجام شوددانشگاه    تیریمد  کیاستراتژ  است یس  یهایکننده نگران

  ق یهر عضو هیأت علمی از طر  یبرا  یمحاسبه نمره ارزش کل  _3ی؛  ابیمناطق ارز  یعلمی در سطح باالهیأت
به   کی از    یسازنهیروش  م  یوزن  ریپذانعطاف  ستمیس  کیکه  دیگر  کند  یاستفاده  پژوهشی  در  و .  وایت 

عوامل موثر    یی شناسابه   "شود؟  یم "پژوهشیستاره  "باعث    ی زیچه چ"( در پژوهشی با عنوان  2012)2همکاران
 یرتبه علم   یدارا  پژوهشیکه ستارگان  کند  نتایج بیان می  پرداختند.علمی  هیأت  یاعضا  اتیقیتحق  یوربر بهره

زمان    . آنهادارند  قیدر تحق  یادیارزش ز  یبه طور انحصار  که  هستند  یشتریزمان بتیریمد  یهامهارت  و  باال
برا  یشتریب م  قیتحق  یرا  نظر  حما  و  رندیگی در  کمک  عالیاتموسس  تیاز  قالب  التحص  یها در  و   یلیفارغ 

برخوردارند.تابستان  شپژوهاز    یبانیپشت جواهریان)از طرفی    ی  و  با عنوان 1395دباغ  پژوهشی  در  وری بهره" ( 

پژوهای  واحد و  دانشگاهآموزشی  در  ایرانهای  هشی  دولتی  بررسی شاخص  "جامع  بهرهبه  و  کارایی  وری های 
آمواح پژوهشی  دهای  و  ما  20وزشی  اندازهدانشگاه  و  تحصیلی  سطوح  تمام  در  آنها در  بر  موثر  عوامل  گیری 

در حالی    ش بیشتر است،ها در بخش آموزش نسبت به بخش پژوهتایج نشان داد که کارایی دانشگاهاند. نپرداخته
ها ، بیشتر دانشگاهیط یکسانو در شراوری بخش پژوهشی مثبت و بخش آموزشی منفی است  که روند رشد بهره

ت به سایر  های آموزش و پژوهش نسبهای شهید بهشتی و تهران در بخشه طور نسبی ناکارا و فقط دانشگاهب

کارا هستنددانشگاه و همکاران)  .ها  در1394سلیمی  عنوان    (  با  علمی شایستگی"پژوهشی  هیأت  اعضای  های 

-های مورد انتظار اعضای هیأت ویان، شایستگینظر دانشجد تا از مسعی کردن  "جهت تحقق رسالت دانشگاهی
پژوهش از  حاصل  نتایج  دهند.  قرار  بررسی  مورد  را  آینده  دهه  یک  برای  دیدگاه   آنها  علمی  از  که  داد  نشان 

علمی در یک دهه آینده، شایستگی پژوهش خواهد بود،  ین شایستگی اعضای هیأتتردانشجویان دکتری، مهم
تری برخوردار علمی از وضعیت مطلوبموجود، شایستگی تدریس اعضای هیأتدر شرایط  این در حالی است که  

مشاوره، های تدریس، پژوهش،  بین وضعیت موجود و مطلوب شایستگیاست. بعالوه این مطالعه آشکار نمود که  
 مرادی و همچنین     علمی با همکاران شکاف زیادی وجود دارد.ات و همکاری و همیاری اعضای هیأتارائه خدم
شبکه1395همکاران) بکارگیری  با  پژوهشی  در  پیش (  به  عصبی  منظور های  به  کارکنان  شغلی  عملکرد  بینی 

به منظور بهبود دقت و   ( در پژوهشی7201)3در همین راستا چنگ و ژانگ بهبود فرآیند گزینش پرداخته است.  
پ  کیدر کالس،    سیتدر  تیفیک  یابیارز  ییکارا اساس   (Grnn)عمومیونیرگرسیعصبشبکه  ینیبشیمدل  بر 

هم در پژوهشی به تشکیل پرتفولیو منابع انسانی با   (2017)4لوکواچ و همکاران   ارائه شده است.   oaF تمیالگور
بینانه و های بعمل آمده، خالء وجود یک روش واقعبا توجه به بررسی  .فازی پرداختند-بکارگیری شبکه عصبی
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پژوهش در  نویدقیق  شده،  انجام  کردهای  مجاب  را  به سندگان  هوشمندانه،  روش  یک  طراحی  به  که  است  ه 
 تری را نمایان سازند. و جزئی تر های دقیقست بزنند تا بتوانند ارزیابیمصنوعی دکمک تکنیک هوش

 :پژوهش  وشر

 
در این تحقیق  هدف محققان  پیمایشی است.  -تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش توصیفی

مصنوعی  علمی براساس عملکرد پژوهشی و آموزشی است که با بکارگیری روش هوش  اعضای هیاتارزیابی  
علمی است انجام عضو هیات  354  دولتی که دارایهای  ت. تحقیق حاضر در یکی از دانشگاهصورت گرفته اس

پژوهش    زاسال    2ی زیردم اطالعات پژوهشی و سابقهعلمی به خاطر عنفر از اعضای هیات  47گرفته است.  
شده داده  اندحذف  تورش  از  بهتا  جلوگیری  افراد)   ها  مابقی  از  و  آید  پژوهشی  ن307عمل  جامعه  به عنوان  فر( 
گردآوری  .  است   شده  سرشماری اطالعات  اطالعات  برای  از  علمی،  هیات  اعضای  پژوهشی   پژوهانه عملکرد 

 علمیهیات  عملکرد پژوهشی اعضای  ت.افراد استفاده شده است که از معاونت پژوهشی دانشگاه تهیه شده اس
پژو)شاخص16با   خاتمه  طرح  چایافتههشی  مقاله  شده؛  علمیپ  های  همایش  شده)در  ارائه  مقاله  تالیف، ؛  (؛ 

، تجاری سازی و...؛  اختراع، اکتشاف؛ ابداع،  د سخنرانی در محافل و مجامع علمیایراکتاب؛  ترجمه    تصنیف و
مجله در  مقاله  خاداوری  و  داخلی  دارجیهای  پژوهشی  ؛  برتر  عنوان  کسب  کتاب؛  و    استانی،وری  ملی 

-ش(؛ کرسی نظریه پردازی؛ جذب گرنت داخلی و بین؛ برگزاری همایش)دبیر علمی، اجرایی و همایدانشگاهی
؛ داوری طرحهای تحقیقاتی؛ انتشار مجله علمی)عضو هیات تحریریه، مدیر مسئول و سردبیر(؛ شرکت در  المللی

عضویت دائم در هیات مدیره    ها وتهای علمی اجرایی)عضویت در انجمنهنری؛ فعالی  اه علمیکارگاه و نمایشگ
؛  1394محمدی و همکاران،؛  2،2017؛ سانچز 1،2019همکاران   و   نافوخ)ش قرار گرفته استها( مورد سنجانجمن
همکاران،-بورک و  صیامی،2017اسمالی  و  گرجی  مستندات    .(1387؛  ارائه  از  هیاتپس  به    یعلماعضای 

معاون  این  دانشگاه،  آیینمعاونت پژوهشی  برابر  امتیاز دهی  ت  به  فناوری نسبت  و  علوم، تحقیقات  وزارت  نامه 
، ارزیابی  های مربوط به عملکرد آموزشی از دفتر نظارتهمچنین داده  .نمایدتخصصی اقدام می توسط کارگروه  

؛  خص)نحوه مدیریت کالس شا  15از  شی برای سنجش وضعیت آموز  تضمین کیفیت دانشگاه تهیه شده است.   و
با استاد در خارج از کالس؛ آداب و رفتار اجتماعی با دانشجویان و احترام متقابل؛ واکنش منطقی    امکان ارتباط

تاد و تکریم دانشجویان؛ تسلط استاد های دانشجویان؛ گشاده رویی اسو معقول به پیشنهادها، انتقادها و دیدگاه
ارائه مباحث؛  ومی استاد در رشته تحصیلی؛ جامع نگری و ژرف اندیشی استاد  بر موضوع درس؛ دانش عم در 

توانایی انتقال مطالب اساسی درس؛ داشتن طرح درس مناسب و جامعیت و پیوستگی در ارئه مطالب؛ کوشش  
مناب از  استفاده  و  جدید  مباحث  طرح  شیوهع  برای  و  راهبردها  تناسب  آموزشروزآمد؛  درس؛  های  اهداف  با  ی 

شیوه از  در استفاده  دانشجویان  دادن  شرکت  درس؛  اهداف  به  توجه  با  دانشجویان  از  مناسب  ارزشیابی  های 
؛  1389)صفری،استفاده شده است  مباحث درس؛ ایجاد انگیزه و رغبت در دانشجویان جهت تحقیق و مطالعه(

همک-بورک و  صیامی،؛  2017اران،اسمالی  و  سواالت  (  1387گرجی  این  طیفی.  که    9براساس  سطحی 
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آن؛  12شامل) از  توسط  آموزشی  ارزیابی    .شودسنجیده میاست  (  20؛  19؛  18؛  17؛  16؛  15؛  14؛  13و کمتر 
هدف پایش تعداد بیشتری از اعضای   با  . گیردانجام می  نیمسال و به صورت محرمانههر  دانشجویان در پایان  

بعد از    .ه استآوری شدجمع  سال آخر2ربوط به  شی مپژوهمربوط به عملکرد آموزشی/اطالعات    علمی،هیات
دادهجمع نیاز،  آوری  مورد  حوزه  های  خبرگان  نظر  از  استفاده  با  ابتدا  منابعآموزشدر  و  اعضای عالی  انسانی، 

به  هیات از تکنیک خوشهخوشه مجزا    4علمی  استفاده  با  میزان وابستگی  تقسیم شدند و سپس  فازی،  بندی 
  % 80آموزش و  گروهافراد به عنوان    % 20  مرحله بعددر  ص شده است.  مشخها  خوشهاین  افراد به هر یک از  

طور که عنوان شده است،  همان  .تا شبکه عصبی آموزش ببینند  تست در نظر گرفته شدند گروهافراد به عنوان  

پژوهش،   این  در  شده  گرفته  بکار  عمومیتکنیک  رگرسیون  عصبی  شبکه  است.  )GRNN(1شبکه  در    این 
و غیره    ی ی حل مسایل پیچیده از جمله تشخیص الگو، پردازش سیگنال، یادگیری زبانلفی براهای مختزمینه

گسترده طور  نورونبه  این  که  هنگامی  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  برای  ای  عصبی  ها  شبکه  یک  ایجاد 
قرار می گیرد که در آن جفتهای ورودی و خروجی  شوند، سیستم در مرحلهترکیب می آموزشی  به شبکه  ی 
های مورد  های شبکه مطابق با خروجیها متغیر است به طوری که خروجیشوند و وزن در نورونمعرفی می

همکاران  و  است)بندو  ممکن  حد  نزدیکترین  ماجودر2،2016نظر  میتی  ؛  شبکه  (.2018)الف(،3و  به  این  عصبی 
های عصبی  غییر ساختار شبکهی رگرسیون غیرخطی، با تبینی بر اساس نظریه عنوان یک شبکه عصبی پیش

میتی)ب( و  است)ماجودر  مستقیم  و  ساده  آموزش  الگوریتم  دارای  شعاعی،  لی 2018،  تابع  و  نی  (.  4،2016؛ 
های آموزشی  نیازی به یادگیری از طریق روش پس انتشار خطا از دادهای است که  ساختار این شبکه به گونه

، از مزایای اصلی شبکه عصبی رگرسیون عمومی است. به  ندارد. آموزش و یادگیری سریع و همگرایی بهینه
تواند از تجربه به درستی یاد گرفته و تنها با استفاده از  دیگر یک شبکه عصبی رگرسیون عمومی می  عبارت

نیاز در مورد سایر مدل های یادگیری، فرایند یادگیری را به اتمام چکی از نمونهبخش کو های آموزش مورد 
(. از نظر ساختاری، شبکه عصبی رگرسیون عمومی دارای ساختاری مشابه 5،2015همکاران   برساند)ماسیکس و

ش این الیه محاسبه یک  با شبکه عصبی تابع شعاعی با یک الیه اضافه از نوع خطی، قبل از خروجی است. نق 
دهد.  یک ساختار شبکه عصبی رگرسیون عمومی را نشان می  1های طبقه قبل است. شکل  رگرسیون از داده

های در نظر گرفته شده در مساله برابر های الیه ورودی بوده که با تعداد ویژگیتعداد نورون  R  در شکل زیر

های ورودی به همراه تابع شعاعی از نوع گوسین است. داده  Qاست. همچنین الیه تابع شعاعی دارای تعداد  
می ارائه  شعاعی  تابع  به  مربوطه  محاسبضرایب  از  بعد  مگردند.  الیه،  این  خروجی  نظر  ه  در  با  خروجی  قادیر 

های الیه  شوند. در نهایت خروجی نهایی از ترکیب خطی خروجیی داده میگرفتن ضرایب دیگری به الیه خط
شود. از این رو، تعداد  های آموزش ورودی در الیه شعاعی انجام می آید. خوشه بندی دادهخطی به دست می

ه های مورد استفاده برای آموزش است. الیه خطی همیشهر با تعداد مجموعه دادها در الیه شعاعی برابنورون
گیرد. این نورون اضافی، تابع چگالی احتمال را محاسبه از نورون اضافی در مقایسه با الیه خروجی بهره می
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نورونمی که  حالی  در  میکند،  استفاده  خروجی  محاسبه  برای  مانده  باقی  و  های  شود)غریتالر 
 (.2018پرساد)ب(،؛ غریتالر و 2،2016بندو و همکاران 1،2018د)الف( پرسا

 

 
 

 ی پژوهش:هایافته 
نفیر   250باشد. اطالعات جنسییتی شیاملشناختی اعضای هیات علمی به این صورت میاطالعات جمعیت    

-اسیتاد میینفر  41نفر دانشیار و91نفر استادیار160نفر مربی،  15نفر زن است. همچنین مرتبه علمی  57مرد و  
-عملکیرد  و معییارعلمی براساس دارزیابی اعضای هیات  ر این پژوهشد  ،طور که توضیح داده شدهمان  باشد.

های مربوط به عملکرد پژوهشی و آموزشی بعد داده صورت گرفته است.( 2X)یآموزشعملکردو    (1X)یپژوهش
بیا انتخیاب ییک آسیتانه  دنید. سیپسادرا تشیکیل 2×2قرار گرفتند و ماتریسی [1-0]  از نرمال سازی در بازه

 )پیژوهش–(1Y)خوشیه اول شیامل:  گانیه  4های. اطالعات خوشهتقسیم شدند  خوشه4علمی به  اعضای هیات

)پژوهش –(2Y)خوشه دوم  ؛هستند  5/0بیش از  و آموزشی  پژوهشیه دارای عملکردک  افرادی  آموزش باال(:/باال

خوشیه   انید؛ایجاد شده  5/0پژوهشی پایینو عملکرد  5/0باالیآموزشی  پایین/آموزش باال(: از افرادی با عملکرد
-کیردو عمل  5/0پژوهشی بیاالیشود که از عملکردیشامل افرادی م  (:آموزش پایین/پژوهش باال)–(3Y)ومس

-عملکرد  شامل افرادی با  (:پایین  آموزش/پایین  )پژوهش–(4Y)خوشه چهارمو    برخوردارند؛  5/0آموزشی پایین

هیای علمیی بیه هرییک از خوشیهکلیه اعضیای هییات  تعلقمیزان    د.نباشمی  5/0متر ازپژوهشی و آموزشی ک
های برای بررسیباشد. می %19چهارم و خوشه%3سوم خوشه  ؛%63وم  دخوشه  ،%15  اولشامل خوشهچهارگانه  

هیا دهدانشیکهیا و  وهگرها بر روی  دوم، تحلیلعلمی در گاموضعیت پژوهشی/آموزشی اعضای هیات  تر ازدقیق
-گیروه  م)گیروه هنیر(،دواول)فنی و مهندسی(، گیروهز: گروههای چهارگانه متشکل اگروه.  صورت گرفته است

هیا و اطالعات مربوط به گیروه  .(1395)وزارت علوم،پایه( استچهارم)گروه علومانسانی( و گروهسوم)گروه علوم
 است.( آمده 2)ها در شکلدانشکده
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 ها دانشکده ها و گروه شی و پژوهشیآموز وضعیت(:2شکل) 

 
از   به چهار خوشه مشخص شده است.  هامیزان تعلق گروهالف( مشخص شده است،  -2که در شکل)  طورهمان

دانشکده صورت گرفته است،   11بین  که  بررسیدر  ب( مشخص شده است،  -2)گونه که در شکلطرفی، همان
 هیایی نسبت به سایر دانشیکدهو علوم دریا  ،ق و علوم سیاسیهای تربیت بدنی، حقودانشکدهوضعیت آموزشی  

ها بیانگر ایین اسیت کیه دانشیکده شییمی از وضیعیت بررسی عملکرد پژوهشی دانشکده  همچنین.  بهتر است
وضیعیت ، دانشیکده شییمی  هیابین دانشیکده  در مجموع عملکرد پژوهشی و آموزشی  مطلوبی برخوردار است.
در مرتبه بعدی ایه و علوم اقتصادی و اداری های تربیت بدنی، علوم پو دانشکده  ردها دابهتری در بین دانشکده

مییزان  هیا واطالعیات خوشیه خوشیه مجیزا، 4بر اساسعلمی  بندی اعضای هیاتجه به دستهبا تو  .قرار دارند
د زان درصیفراوانیی و میی آمیده اسیت. در ایین جیدول( 1در جیدول) براساس چهار خوشیه هافروانی دانشکده

 .خوشه مشخص شده است 4ها بهعلمی دانشکدهیافته اعضای هیات تخصیص
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 ها خوشه به تفکیک دانشکده 4فراوانی و درصدهای تخصیص یافته به  (:1جدول)

 دانشکده ردیف
 هاخوشه

 (%چهارم)خوشه (%سوم)خوشه (%دوم)خوشه (%اول)خوشه

 (53/11)نفر 3 (53/11نفر)3 (94/26نفر )7 (50نفر)13 شیمی 1

 (12/11نفر )2 (0) 0  (33/83نفر )15 (55/5نفر )1 حقوق و علوم سیاسی 2

 (88/5نفر )1 (0) 0 (6/70نفر )12 (52/23نفر )4 بدنیتربیت 3

 (75/18نفر )3 (0) 0 (75/68نفر )11 (5/12نفر )2 و معارف  اتیلها  4

 (06/6نفر )2 (09/9نفر )3 (76/75نفر )25 (09/9نفر )3 علوم اقتصادی و اداری 5

 (17/16نفر )11 (0) 0 (54/73نفر )50 (29/10نفر )7 انسانیعلوم 6

 (95/13نفر )6 (0) 0 (12/65نفر )28 (93/20نفر )9 پایهعلوم 7

 (34/33نفر )2 (0) 0 (50نفر)3 (66/16نفر )1 دریاییعلوم 8

 (58/28نفر )8 (0) 0 (50نفر)14 (42/21نفر )6 ریاضیعلوم 9

 (85/42نفر )12 (14/7نفر )2 (44/46نفر )13 (57/3نفر )1 سیمهند فنی و 10

 (78/34نفر )8 (0) 0 (88/60نفر )14 (34/4نفر )1 هنر و معماری 11

 
ها دارد، وضعیت پژوهشی را در بین دانشکده  که بهتریندانشکده شیمی    ؛آمده است  (1ل)جدوطور که در  همان

 نید.ز وضیعیت پژوهشیی بیاالیی برخوردارا  (سیوماول و  )مجمیوع خوشیهآن  علمییاعضای هیات  %60یش ازب
-اعضیای هییات  %90بییش از  که از بهترین وضعیت آموزشی برخوردار اسیت،  دانشکده تربیت بدنی  همچنین

نسیبت بیه   ( بیینش اولییه1در جیدول)  از عملکرد آموزشی باالیی برخوردارند.  (دوماول و  )مجموع خوشهعلمی
نیاز بیه   علمیتر وضعیت اعضای هیاتبه منظور بررسی دقیقشده است.  ها ایجاد  نشکدهعلمی داتاعضای هیا
ی پراکنیدگی نحیوه تری در مورد افراد ایجیاد شیود.دارد تا بتوان تحلیل واقع بینانهتک افراد وجود  بررسی تک

ارگانیه هیای چه علمی در خوشیهپراکندگی اعضای هیات  ه است.( مشخص شد3در شکل)  علمیاعضای هیات
حضیور تعیداد  انید. همچنیینقرار گرفتیه دومعلمی در خوشه دهد که بخش اعظمی از اعضای هیاتنشان می

 تواند نگران کننده باشد.میچهارم خوشهعلمی در زیادی از اعضای هیات
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 بندی کالسیک خوشهاساس علمی بر(:وضعیت پراکندگی اعضای هیات3) شکل

 
-آیند، اما به نظر مییها در میمورد اشاره به عضویت یکی از خوشهگذاری  تانهاگرچه اعضای یک خوشه با آس

تواند متفیاوت باشید. زان امتیازات آموزشی و پژوهشی میها با توجه به میسد، میزان وابستگی افراد به خوشهر
فیوق را زییر بنیدی تواند دسیتهشده و می ( بیشتر نمایان3ها)شکلشکل، به ویژه در مناطق مرزی خوشهاین م

ا امی 51/0افراد مورد مطالعه را در نظر بگیرد که امتیاز آموزشی آنها برابیر بیا سوال ببرد. برای مثال دو عضو از 
داشته باشند. اگرچه از نظر عملیاتی و بر اساس منطق انسانی، این 49/0و51/0امتیاز پژوهشی متفاوت به ترتیب

د را ک این دو فرپژوهشی داشته باشند، اما سیستم بررسی کالسی  دو فرد نباید تفاوت چندانی از نظر آموزشی و
 گیرد. بیا ایینقرار می  دومخوشه  دوم درو فرد  اولدر خوشه  اولدهد، بطوریکه فرددر دو دسته جداگانه قرار می

ای بیشیتری به اطالعات درون خوشیه  علمیتر اعضای هیاتطالعه دقیقبرای م  توان فهمید کهمیمثال ساده  
نفر در خوشه اول قیرار گرفتنید.  13در دانشکده شیمی  (1اگر چه در نگاه اول طبق جدول)  از طرفیز است.  نیا

بیرای جبیران به همین دلیل ایی وجود دارد که مشخص نشده است. نفر هم تفاوته   13در صورتی که بین این  
-ر یک از خوشهتگی افراد به های افراد و به عبارت دیگر تعریف وابسکور و تعیین موقعیت درون خوشهخال مذ

ی بیرای اسیتفاده از شیبکه  .استفاده شیده اسیت  شبکه عصبی رگرسیون عمومیها در این تحقیق از پتانسیل  
ودی و خروجی بیه ازای عصبی، ابتدا باید فرایند یادگیری شبکه تکمیل گردد. در فرایند یادگیری، بردارهای ور

دو بعیدی، شیامل ارزییابی آموزشیی و بیردار ورودی، ییک بیردار شود.  علمی به شبکه ارائه میهر عضو هیات
ک و سه عدد صفر بیرای است. بردار خروجی هم، یک بردار چهار بعدی شامل یک عدد ی پژوهشی نرمال شده

اول، بیردار خروجیی بیه یگر برای یک فرد عضو خوشهشود. به عبارت دعلمی در نظر گرفته میهر عضو هیات
شود. بیه همیین در نظر گرفته می[0 0 1 0]دوم به صورتو برای فرد عضو خوشهبوده  [0 0 0 1]صورت

ه شیبکه در به عنوان بردار خروجیی بی[1 0 0 0]و[0 1 0 0]ترتیب برای اعضای دو خوشه دیگر بردارهای
کیه بعیدی  شود. بعد از اتمام فرایند یادگیری، در مرحله آزمایش، به ازای هر بیردار دومرحله یادگیری داده می
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دهید. بیا در اختیار قرار مییتواند باشد، شبکه یک خروجی چهار بعدی علمی میمبین وضعیت یک عضو هیات
گانه محاسیبه نمیود. های چهارعلمی را به خوشهتوان میزان وابستگی عضو هیاتسازی این خروجی، مینرمال

 آورده شده است. 2قایسه( در جدولاولیه)برای مای بندی آستانهز این نتایج به همراه نتایج خوشهبخشی ا
 

 GRNN(:مقایسه خروجی مدل کالسیک و  2جدول)

 (2X)  (1X)  شماره

 GRNNمدل  مدل کالسیک

(1Y) 
(%) 

(2Y) 
(%) 

(3Y) 
(%) 

(4Y) 

(%) 
(1Y) 

(%) 
(2Y) 

(%) 
(3Y) 

(%) 
(4Y) 

(%) 
1 92/0 97/0 100 0 0 0 95 5 0 0 

2 55/0 26/0 0 0 100 0 12 29 21 38 

3 30/0 51/0 0 100 0 0 4 74 1 21 

4 61/0 70/0 100 0 0 0 41 55 2 2 

5 09/0 09/0 0 0 0 100 0 8 0 92 

6 67/0 49/0 0 0 100 0 57 22 16 4 

7 50/0 40/0 0 0 100 0 14 53 8 25 

8 28/0 48/0 0 0 0 100 3 70 1 26 

9 99/0 48/0 0 0 100 0 74 2 23 0 

10 08/0 56/0 0 100 0 0 0 79 0 21 

 19 2 64 15 63/0 29/0 میانگین
14/
13 

48/
68 

49/1 
73/
16 

 
ی که به بندی اولیهاند. براساس خوشهانشکده شیمی انتخاب شدهاز خوشه اول د  4و1در جدول باال فرد شماره  

فیرد   GRNN  اند. در حالی که طبق خروجییدر خوشه اول قرار گرفته  هر دوگذاری انجام شد  صورت آستانه
 قیرار  در خوشه اول  ایبندی آستانهخوشهدر  اگر چه    4( وابسته به خوشه اول است، اما فرد شماره%95)1هشمار

 دارد.  دومبسیتگی را بیه خوشیه  بیشترین وای  بر اساس یادگیری شبکه  GRNN  در خروجی  اما؛  گرفته است
-ای به ما مینهتر و واقع بیناتحلیل دقیق  GRNN  مشخص شده است خروجی(  2که در جدول)  گونههمان  

دقیق افیراد کمیک نقاط  های چهارگانه به ما در تعیینن وابستگی افراد به هریک از خوشهدهد. در واقع با تعیی
در حیالی کیه همیان   قرار گرفته است. این  سوم  در خوشه  6فرد شماره  مدل کالسیک  طبق    همچنین  کند.می

هیای بررسییاز طرفیی در  ی اول است.متعلق به خوشه GRNN طور که مشخص شده این فرد در خروجی
ا تعداد دانشکده علوم انسانی و علوم ریاضی حدود(  1مشخص شده است که اگر چه طبق جدول)  صورت گرفته

عضیوء دانشیکده  7از بیین  GRNN های بدست آمده ازطبق خروجیول دارند، اما  اافراد برابری را در خوشه
عضیوء،  6ی علوم ریاضی در بین ل هستند؛ در حالی که در دانشکدهومتعلق به خوشه انفر    2علوم انسانی تنها  

 %10تنها  علمی دانشکده علوم انسانیحالی است که در بین اعضای هیاتراول تعلق دارند. این دنفر به خوشه4
مییزان  در واقع اول قرار دارند.از افراد در خوشه %20ارند، اما در دانشکده علوم ریاضیاول تعلق دبه خوشهافراد  

دهد در صورتی که در انگارانه را به ما میکالسیک نگاهی ساده  علمی در مدلوابستگی اعضای هیات  تعیین و
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هیای چهارگانیه تعییین یک از خوشیهابستگی به هر  با وافراد  موقعیت دقیق    GRNN  خروجی شبکه عصبی
 های چهارگانه آمده است.هوابستگی افراد به هر یک از خوش و میزان GRNN خروجی( 4در شکل) شود.می
 

  
 دومه خوشه علمی ب)ب(:درصد تعلق اعضای هیات به خوشه اول علمی)الف(:درصد تعلق اعضای هیات

  
 به خوشه چهارمعلمی هیاتاعضای  درصد تعلق)د(: سومه خوشه بعلمی هیاتاعضای  درصد تعلق)ج(:

 شبکه عصبی رگرسیون عمومی  خروجی(:4) شکل

 
طیور کیه اسیت. همیانمشیخص  تعیین شیده  های  وابستگی افراد به خوشهدرصد    ل چهارگانه، میزاندر اشکا

درصد وابستگی و    یپژوهش،  یآموزشوضعیت  بعدی از    3محوریها،  وشهخیک از  مشخص شده است برای هر  
ضیعیت آمیوزش و اول بیا ودهد که افیراد عضیو خوشیهالف( نشان می-4شکل).  ترسیم شده استها  به خوشه

شخص شده اسیت کیه ب( م-4در شکل) همچنین های متفاوتی عضو این خوشه هستند.پژوهش باال با درصد
-4ند، در حالی که شکل)بی برخوردارعلمی دانشگاه مورد بررسی از وضعیت آموزشی مطلوبیشتر اعضای هیات

ت. و در نهاییت علمی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیسد وضعیت پژوهشی بیشتر اعضای هیاتدهج( نشان می
همچنیین بیا  د( نماییان شیده اسیت.-4افرادی که در وضعیت آموزش و پژوهشی پایین قرار دارنید در شیکل)

 GRNN هیای کالسییک ون درصد خروجیی میدلمیانگی که های صورت گرفته مشخص شده استیبررس
 برای چهار خوشه با اندکی اختالف برابر است.
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 خوشه 4 برای  ون عمومیشبکه عصبی رگرسی خروجی (:5)شکل

 
 میدل کالسییک و  2هیای چهارگانیه دراگر چه درصد تخصیص افیراد بیه خوشیهاین نکته بدان معناست که  

GRNN    نهایی تغییر محسوسیی ایجیاد نشیده اسیت. بیه واقیعمتفاوت است، اما در نتایج  GRNN   مثیل
تر و بهتری دسیت تنیم به تحلیل متفاودهد تا بتواا از زوایایی دیگر به ما نشان میها رمنشوری است که داده

 یابیم.
 

    :حث و نتیجه گیری ب

هیای عصیبی پتانسیل شیبکهه دنبال استفاده از  علمی ببرای ارزیابی اعضای هیات  نویسندگان  در این پژوهش
ی صیورت هیاد داشته باشند. در واقع با بررسییتری در ارزیابی خوتر و دقیقد تا بتوانند تحلیلی واقع بینانهبودن

 گرفته نمایان شده است که تعدادی از مقاالت که در زمینه ارزیابی منابع انسانی انجام شده است، از روشیهای
DEA،AHP  وTOPSIS  زه تعیین افراد به یک های کالسیک به ما اجااستفاده از این روشتفاده کردند.  اس

. به همین منظیور در ایین تحقییق (2010قاضی نوری و همکاران،)دهد، نه موقعیت دقیق افراد راخوشه را می
( 2با بررسی نتایج جدول)برای جبران خالء مذکور از روش شبکه عصبی رگرسیون عمومی استفاده شده است.  

های سنتی تشریح شده است، و علت بکارگیری روشهای شبکه عصبی تبیین شده اسیت. خال موجود در روش
همان گونه گردد. شده است که در ادامه نتایج آن تبیین میقسیم ها به چهار خوشه مجزا تبه همین منظور داده

های متفاوتی عضو این خوشه هستند. به عبارت با درصد  اولدهد، افراد عضو خوشهالف( نشان می-4که شکل)
با توجه به اهمیت سازمان میورد شوند. درصدی عضو خوشه اول می 50گر بسیاری از اعضا با عضویت حدوددی

ارای عملکیردی بیاال رود تعداد قابل توجهی از افراد در این خوشه قرار بگیرند. اعضایی کیه دیظار ممطالعه انت
تر اعضیای ایین خوشیه توانند برای دانشگاه مزیت رقابتی ایجاد کنند. همچنین با بررسی دقیقباشند و میمی

. ..های شیمی، علوم پایه ودانشکدهی علماه محل مطالعه، بیشتر اعضای هیاتمشخص شده است که در دانشگ
نشجویان متعیدد تحصییالت تکمیلیی ، وجود دارسد قدمت، مراکز پژوهشیعضو این خوشه هستند. به نظر می

( دریافتند کیه وجیود 2006)1تواند از عوامل تاثیرگذار در این رویداد باشد. در این راستا حاجینیکوال و ساتریومی

 
1. Hadjinicola & Soteriou 



 1399تابستان بهار و ،   هفدهمشماره نهم   ریزی آموزشی، دورهدو فصلنامه مطالعات برنامه.        .217

 

منابع بیرونی برای مقاصد پژوهشی و پذیرش دانشجویان دکتری نییز   یک مرکز پژوهشی، اعتبارات دریافتی از
هیا از های صورت گرفته ایین دانشیکدهتید موثر واقع شود، که طبق بررسیوری پژوهشی اسابهرهمی تواند در 

هسیتند کیه بیا   اول دارای مرتبه علمی استادی یا دانشییاریخوشه  دارند. از طرفی تمامی افراداین مزایا برخور
اهده کردنید کیه مییزان ( مطابقت دارد. آنها در پژوهش خیود مشی1392زاده و همکاران)تایج پژوهش جانعلین

 ب(-4طیور کیه در شیکل)ستادیار و مربی است. همچنیین همیانوری در گروه دانشیار و استاد بیشتر از ابهره
نید، مطلیوبی برخوردار علمی دانشگاه مورد بررسی از وضعیت آموزشیمشخص شده است؛ بیشتر اعضای هیات

علمیی از وضیعیت مطلیوبی عضیای هییاتدهد وضعیت پژوهشیی بیشیتر اج( نشان می-4در حالی که شکل)
ویان دکتیری در استادیار و مربی( و پذیرش کم دانشج  %63برخوردار نیست که نتایج آن در مرتبه علمی اعضا)

ا عملکیرد پژوهشیی بیاال بی  صیرفا  علمییتطرفی با توجه به حضور اعضای هیادانشگاه نمایان شده است. از  
تواند سیاستهای کالن خود را تغییر داده و افرادی که فقط از عملکرد پژوهشی باالیی برخوردارند را دانشگاه می

تعیداد قابیل محور به کیار گییرد. همچنیین وجیود  شعلمی پژوهضعیت داده و به عنوان اعضای هیاتتغییر و
شگاهی و ، مسئوالن دانشگاه را به بازنگری در سیاستهای کالن داند(-4شکل)توجهی از افراد در خوشه چهارم

سیتخدامی و فرآینید های اروایی مصاحبه کند. فراوانی این خوشهی جذب اعضای هیات علمی مجاب مینحوه
ارآمد، و علمی کدیر و شناسایی ساالنه اعضای هیاتبرد. همچنین تقر سوال میعلمی را زیجذب اعضای هیات

یکی از عوامل اثرگذار بیر و صرفا ارائه گزارش عملکرد به این افراد  علمی ناکارآمد  عدم توجه به اعضای هیات
منیابع انسیانی گونه که مشاهده شده است میدیران عیالی و  همان  .(1395)شیربگی و اسدی،این موضوع است

هیای ای روشهای هوش مصنوعی و شیبکهمنابع انسانی خود از مزای  ترتوانند برای ارزیابی دقیقها میدانشگاه
مینان بیاالیی انسانی که معموال با عدم اطا در بخش منابعه د. در واقع با بکارگیری این روشعصبی استفاده کنن

هیا هوشیمند بیوده و قابلییت شناسیایی . چون که ایین روشکندی ایجاد میترهای دقیقهمراه است، ارزیابی
بینی بخش پیشباشند. از طرفی بکارگیری روشهای هوش مصنوعی در  را میرهای پیچیده و غیرخطی را دارفتا

علمی کاربرد دارد که با توجه به اهمییت ایین موضیوع در بکیارگیری و جیذب اعضیای عملکرد اعضای هیات
ی افراد با یکیدیگر را همچنین این روشهای هوشمند قابلیت مقایسه ند استفاده شود.تواتوانمند میعلمی هیات

 کنند.های پژوهشی منطبق میخود را با شرایط دادهند و با فرآیند یادگیری عمال دار
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Evaluation of Human Resource Performance Using General 

Regression Neural Network Approach (Faculty Members) 

Mehdi Khosravi, Aboalhassan Hosseini, Jamal Ghasmi 

 
ABSTRACT 

Assessing faculty members involves formal steps in assessing and informing 

faculty members about how to do the job and the responsibilities assigned to 

them in different dimensions.  In the present study, the evaluation of faculty 

members has been done from two educational and research perspectives.  The 

statistical population of the present study is 307 faculty members of one of the 

public universities.  Educational performance information has been prepared in 

collaboration with the Office of Monitoring, Evaluation and Quality Assurance 

of the University, as well as research performance information in collaboration 

with the Vice Chancellor for Research.  Data analysis was performed using 

artificial intelligence method and using MATLAB software.  In analyzing the 

results, first, using threshold clustering, faculty members were divided into four 

clusters.  Then, in the second step of the analysis, the potential of the general 

regression neural network is used.  Using the general regression neural network, 

the degree to which individuals depend on each of the four clusters is 

determined.  The results show that most faculty members have a good 

educational situation, while the research status of faculty members is not good.  

Also, in general, research and educational performance between faculties, 

Faculty of Chemistry (0.99 and 0.60), first rank and physical education faculties 

(0.34 and 0.99), basic sciences (0.58 and 0.37) and economic and administrative 

sciences ( 0.40 and 0.47) gained the next ranks.  In the final section, by 

comparing the two methods, while examining the advantages of using the 

general regression neural network, the necessary suggestions are presented. 
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