ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺧﻼﺻﻪ روش ﺷﻨﺎﺳﯽ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
روشﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی در ﻋﻠﻮم آﻣﻮزش ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﯾﺎﺿﯿﺎت وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ روشﻫﺎ ﮐﻪ در آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺧﺼﻮص رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر

ﻣﯽرود رﺗﺒﻪﺑﻨـﺪی آﻣـﺎری اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ

ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ  :1ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮاﮐـﺰ آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﯽ ﻃﺮاﺣـﯽ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ .اﯾـﻦ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻃﺮح ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻤّﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻬﯿﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان از روش آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻫﺪف و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی دﺧﯿﻞ در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﺎزه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨـﺎن
از ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ،ﻣﯽﺗﻮان از روش ﺑﺎرش اﻓﮑﺎر در ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﻮد
ﺟﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﯿـﺰ ﺑـﺮای ﺗﮑﻤﯿـﻞ آﻧﻬـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎن ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮح ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻧﻤـﻮدار
ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺘﯽ ﻣﺮﺗﺐ و ﻣﻨﻈﻢ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺘﯽ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻮﻋﯽ درﺧﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اﺳﺖ ،اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﻨﻄﻘﯽ در
ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت آﻣﺎری و رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮ روی ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد:
اﻟﻒ( ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﻮد ﻫﻤﺎن ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻫـﺮ ﻣﻌﯿـﺎر ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ
ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻄﻠﻖ ،ﺳﺮاﻧﻪ ،ﻣﯿﺰان ﺷﺪه و  ...ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﻮد ﻣﻌﯿـﺎر ﻧﻬـﺎﯾﯽ
ﺷﻮد و ﻣﯿﺰان ﺳﺎزی ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﯿﺎزات ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﺎﻟﯽ از اﺷﮑﺎل ﻧﯿﺴﺖ.
ب( در ﻃﺮحﻫﺎی رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻫﻤﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺮون داد ﺳﯿﺴﺘﻢ داده ﻣﯽﺷﻮد .و ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺠﻢ ﻣﻄﻠﻖ
ﺑﺮون داد ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد.
ج( ﺑﺮای ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﺎ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷـﻮد و وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟـﻮد در
ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
د( ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻌﯿﺎر دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﺨﺮاج اﻣﺘﯿﺎز )از دادهﻫﺎی ﺧﺎم( و ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت از ﺳﻄﺢ داﻧـﺸﮕﺎهﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﭘﮋوﻫﺶ

ﻣﺮﺣﻠﻪ  :2ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﺑﻌﺪ از اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﻘﺪار ﻋﺪدی ﻫﺮ ﻣﻌﯿﺎر در ﻫﺮ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ آن در ﺟﻤﻊ-
ﺑﻨﺪی ﻧﻬﺎﯾﯽ وارد ﮐﺮد و اﻣﺘﯿﺎز و رﺗﺒﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ در ﻗﺎﻟﺐ وزن ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎ اﻋﻤـﺎل ﻣـﯽﺷـﻮد .اﯾـﻦ
وزنﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺛﺎﺑﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
روش ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ وزن ﻫﺎ روش ﮔﺮوه-اﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻣﯿﺰﮔﺮد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
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ﻣﺮﺣﻠﻪ  :3ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ در آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻤﻮدار
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻃﺮح ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺮگﻫﺎی ﻧﻤـﻮدار
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج اﻣﺘﯿﺎز ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
اﻣﮑﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ،اﻣﺘﯿﺎز ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰ در آﺧﺮﯾﻦ
ﺷﺎﺧﻪ از ﻧﻤﻮدار )ﺑﺮگ( ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ  :4اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺮدن
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزات ،ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻘﯿـﺎس ﻣـﺸﺎﺑﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ داﻧﺸﮑﺪهای ﮐﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿـﺎز را
ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﻋﺪد  100و ﺑﻘﯿﻪ داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻣﺘﯿﺎز ﺧﻮد ﻋﺪدی ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ را ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 ×100اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻌﯿﺎر  Aدر داﻧﺸﮕﺎه x
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪد  Aدر ﮐﺸﻮر

ﻣﺮﺣﻠﻪ  :5اﻋﻤﺎل وزن در ﻫﺮ ﻣﻌﯿﺎر
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻣﺘﯿﺎزات اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه در وزن آﻧﻬﺎ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود،
ﺿﺮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ  :6ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل وزنﻫﺎ در اﻣﺘﯿﺎزات ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ درﺧﺖ ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧـﺪ ،ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺟﻤـﻊ
ﺷﺪه اﻣﺘﯿﺎز ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻧﻤﻮدار رﺳﯿﺪه و اﻣﺘﯿﺎز آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد.

 ×100اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻌﯿﺎر  Bدر داﻧﺸﮕﺎه x

وزن ﻣﻌﯿﺎر × B

 +وزن ﻣﻌﯿﺎر × A

ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪد  Bدر ﮐﺸﻮر
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 ×100اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻌﯿﺎر  Aدر داﻧﺸﮕﺎه x

ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪد  Aدر ﮐﺸﻮر

