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 يمؤلفه ها  بكارگيري ميزاننور بر اساس  پيام يمطالعه مراكز آموزش
  سيها با استفاده از مدل تاپسآن بنديسطحو  فراگيرت يفيك مديريت

  

  ، دانشيار، دانشگاه اصفهانرضا هويدا

Email:r.hoveida@edu.ui.ac.ir  

 مينا عزيزي ،عبداله خوران 

Email: {abdkhuran},{mina.azizi69}@yahoo.com  
  :چكيده

از  يكي.  روبهرو بوده است يگذشته با چالش ها و مشكالت متعدد يران در دو دهه يا يآموزش عال
 يبه نظر م. ت آنها استيفيدانشگاه ها و متعاقب آن حفظ ك يكم شن چالشها گسترين ايز تريبحث برانگ

ازمند حفظ يش نيش از پيب ين مراكز آموزش عالياز گسترده تر يكيز به عنوان يام نور نيرسد كه دانشگاه پ
ران آموزش يمد يفرا رو يافتير رهيت فراگيفيت كيرين راستا نظام مديهم رد. ت خود استيفيو بهبود ك

در . ر مواجه شوندين چالش اخيت با ايفيان و بهبود مداوم كيقرار داده تا با تمركز بر خواست مشتر يعال
 يمؤلفه ها يرينه بكارگيام نور را در زميمنتخب استان تهران دانشگاه پ ين راستا مقاله حاضر واحد هايهم
ن مراكز را با يت ايمورد مطالعه قرار داده و در نها كارمندان دانشگاهر و از منظر يت فراگيفيت كيريمد

نه ين واحد ها در زميدهد كه ا يج نشان مينتا. كرده است يس سطح بنديك تاپسياستفاده از تكن
س يج مدل تاپسين نتايهمچن. قرار ندارند ير در سطح مطلوبيت فراگيفيت كيريمد يمؤلفه ها يريبكارگ

 .قرار دارند ين سطح بنديا يرانات در صدر و واحد اسالم شهر در انتهايدهد كه واحد شم ينشان م

 كليديكلمات 

  سير، تاپسيت فراگيفيت كيري، مديآموزش عال
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  مقدمه
وارده بر  ي، بخصوص فشارهاگوناگوننفعان يتوسط ذ يآموزش يستم هاياز س روزافزونيگرفتن تقاضاهابا در نظر 

ت يفيارزش نهادن به ك يت كاسته و بر تالش برايكم يانها را مجبور كرده كه از تمركز بر رو ،يآموزش عالستم يس
 ها چهارچوبن يا. [8] اند كردهيت طراحيفيبهبود ك يرا برا ييها چهارچوبوجود دارند كه  ياديز محققين [19].نديبافزا

با وجود . هستند3(TQM)ريت فراگيفيت كيريمد و2(SQM)تيفيك يت راهبرديري، مد1(CQI)تيفيشامل بهبود مداوم ك
ها  هيروگر يبه نسبت د )مكف(ريت فراگيفيت كيريها وجود داشته باشد،عبارت مد هيرون ين ايكه ممكن است ب ييها تفاوت
ر به عنوان يت فراگيفيت كيريمد.[15]رديگ يمز دربريت را نيفين عبارت اصول بهبود كيرسد كه ا يمتر به نظر  يكلو  تر جامع

ن ياگرچه ا. است دهيگرديطراح يان و بهبود عملكرد سازمانيت مشتريرضا يشناخته شده است كه برا يتيريك فلسفه مدي
ات موفق يتواند تجرب يچ كس نمين حال هيشده بود با ا يطراح يديتول يصنعت و واحدها يدر ابتدا برا يتيرينظام مد

و  يعموم يفاكتور مكفده هستند كه ين عقين بر ايمحقق.[8]رديده بگيناد يرا در آموزش عال يتيرين نظام مديا يريبكارگ
ن يا. دهد يمنگه داشتن كاربرانشان، شكل  ينه راضيرا در زم يآموزش عال يها موسسهراهبردهاير است كه ياجتناب ناپذ

ت يرياستقرار مدتوان ادعا كرد كه  ين رو مياز ا.[7]جامعه هستند يكل به طورو  صنايع، والدين، دانشجويانشامل  كاربران 
ل ضرورت يده دارند كه داليعق )1387(فيو ص يسرمد. رسد يبه نظر م ضرورييامريآموزش يها نظامر در يت فراگيفيك

 يور بهرهو  ياثر بخش يارتقا -1: اشاره كرد ريتوان به موارد ز ين انها ميال از مهمترحن يشمار هستند با ايب مكفاستقرار 
ت و يريجاد تحول سازنده در مديا -3يآموزش يها نظامشئون  يت در تماميو خالق يش نوآوريافزا -2 يآموزش يها نظامدر 

  .[1]يآموزش يها نظامن شده ييش تعياز پ يها هدفبه  يابيت در دستيقش موفيافزا -4يآموزش يها نظامسازمان 
از . روبه رو بوده است ير با چالش ها و مشكالت متعددياخ يها لادر س) ام نوريوض دانشگاه پصبخ(يآموزش عال

ان در يشتر  شدن تعداد دانشجويوابسته به خود، ب يدانشگاه يواحدها يك طرف با چالش ها و مشكالت، گسترش كمي
دانش  ياديموجود و گاه وجود تعداد ز يت هايرشته ها بدون توجه به ظرف يارائه بعضيو از طرف، يدانشگاه يواحدها يبعض

عرصه رقابت با دانشگاه در  دنكه بتوانيا يبرا ام نور يتوان گفت كه دانشگاه پ ين ميابنابر. كار روبرو شده است يب يه آموخت
و  يميقد يد روشهايد باوره شيچ )ير مراكز آموزش عاليسا( خود يرقبار يسادوام آورد و بر  يخارج يو حت يداخليها

در  مكفن رو استقرار ياز ا. ت خود بدهديريمديندهايفرادر ساختارها و  ياديبن يرييرد و تغگذارا كنار  يتيريمد يسنت
شده است  ين مقاله سعيدر ا ن منظوريبه هم.آوردبه ارمغان  ن دانشگاهيا يبرا يديجد يتواند افقها يام نور ميدانشگاه پ

ام يدانشگاه پ يواحدهايس فازيبا استفاده از مدل تاپس ؛ام نوريدر دانشگاه پ  مكفيمولفه ها يريزان بكارگيم يضمن بررس
  .كند يبند سطحن مولفه ها يا يريزان بكارگيز از لحاظ مينور استان تهران را ن

  
  قيات تحقيادب

 يت آن به خوبيفير و بهبود كيياز به تغيروبرو شده كه ن ييها چالشر با مسائل و ياخ يها در دهه يآموزش عال
آموزش در  ي، ناتوانيابيس و ارزيتدر يندهاين فراييت پايفيآموختگان همواره از ك ان و دانشيدانشجو. شود يماحساس 

. هستند ير شفاف ناراضيغ ين استانداردهايو همچن يريادگيند ي، عدم مشاركت در فراها آنمستقل و فعال  يريادگيجهت 
                                                      
1. Continues Quality Improvement 
2. Strategic Quality Management  
3. Total Quality Management 
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مورد توجه  ها آنمربوط به هر حوزه را با درك رابطه سامانمند  يها شاخصد يبا ي، رسالت و اهداف آموزش عاليكل به طور
و همزمان  است فتهايش يان افزايش تعداد دانشجويهمراه با افزا يت در آموزش عاليفيحفظ ك يد بر رويتاك. [11]قراردهد

ه همان نسبت ل را بپردازند، بيتحص يها نهيهزكه مجبور هستند  گونه همانافته است درست يش يز افزايز انتظاراتشان نين
 ينفك گفتارهايجزء ال يدانشگاه يت آموزش هايفيامروزه موضوع بهبود ك .[10]ز هستندين يمناسب تر يخواستار خروج

ت و يفيبه مفهوم ك ياساس يآن كه توجه يكشور است، ب يت آموزش عاليريكارگزاران مرتبط با مد يو ادار ياسيس
خود موفق شود مگر  يتهايمأمور يفايتواند به ا ينم يچ نظام دانشگاهيه. [6]بهبود آن شده باشد يالزم برا يسازوكارها

خود را اعمال كند و  يستميمورد نظر در رابعاد مختلف سرات و تحوالت ييك بتواند تغياستراتژ يزينكه با تفكر و برنامه ريا
 يهمواره به عنوان اساس ينه و بهره وريت، هزيفيك. [16]ت را از خود بخواهديفين حد كيد باالترير باييند تغين فرايدر ا

قرار گرقته ،  گر مورد توجه و دقتيش از دو عامل ديت بيفيت سازمانها و مؤسسات بوده است؛ اما بحث كيريمورد توجه مد
ت به طور يفياگر ك. رنديگ يت قرار ميفير عامل كيتحت تاث يبه نوع ينه و بهره ورين است كه عوامل هزيچرا كه نظر به ا

 ين جهت دانشگاهها معضف اند كه نظارتياز ا .[3]افتيش خواهد يافزا يافته و بهره ورينه كاهش يابد، هزيمطلق بهبود 
ت و يفينان از كيحصول اطم ياست برا يستم موثريت سيفيا كنترل كذل. اشته باشندت خدمات خود ديفير كمستمر ب
منحصر  يصنعت يها سازمانر، تنها به يت فراگيفيت كيريت كه معروف است به نام مديفيد كنترل كيه جديرو. تداوم آن

ز مورد استفاده ين يĤموزشيها سازمانت يريمد يشتر برايب يو حت يكالس يريادگيمشابه با  يشود بلكه به گونه ا ينم
 يرييتغ.ت كننديريف و مدير را تعريكند تا تغ يمكمك  ها مؤسساست كه به  يوه اير فلسفه و شيت فراگيفيت كيريمد.است

  .[20]شود يمكار  يها روشها و  وهيشر فرهنگ، ييكه شامل تغ

  
  ريت فراگيفيت كيريمد

ان و يمشتر يازهايت به نيو با عنانده يبا سرعت فزا اكنون هماست كه  يتيريمد –يفلسف يدگاهيت ديفيت كيريمد
كار خود قرار داده و  يمبن  يديت محصوالت و خدمات توليفيك ينه را جهت ارتقايخدمات زم ي عرضهن ينو يها وهيش
شدند،از  يمعرف1980در اواسط مكف  ياصل يده هايا.[1]ت به خود اختصاص داده استيريرا در امر مد يا ژهيوگاه يجا

كاوا اشاره يشينگ ، جوزف جوران وايو ادواردز دميتوان به دبل يده ها را مطرح كردند مين ايكه ا ين افراديبرجسته تر
ت شناخته شده يفيبهبود محصول و خدمات با ك يبرا يكپارچه سازمانييك استراتژيبه عنوان  يبه طور كلمكف.[12]كرد
  [21].است

 
  يدر آموزش عالر يت فراگيفيت كيريمد

ن يا. ر قابل انكار استياقتصاد، غ يرشد و بالندگ همچنينتوسعه دانش و پرورش متخصصان و  يآموزش برا اهميت
ق داشتن يا تنها از طريها در دنت كشوريو هدا يرهبر. خته استيرا در همه كشورها برانگ يامر ضرورت توسعه آموزش عال

را به سمت مشاركت فعاالنه در  ياست كه منابع انسان ينظام آموزش عال نيا. استسر يم يشرفته از آموزش عاليپ يستميس
سر است يم ينها تنها زمانيا يهمه . نه روشن و اثبات شده استين زميآن در ا ييدهد و كارايها، سوق منده ملتيساخت آ

- ياست كه استراتژ ياتيح فاكتورر يت فراگيفيت كيريمد. گنجانده شوند يت در نظام آموزشيفيت كيريمد يمؤلفه هاكه 
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كه در نظام  يتهايفعالاكثر .[7]دهديم يارينفعان خود، يذ يت تماميرا شكل داده و آن را در كسب رضا ينظام آموزش يها
) 1995(1بريب يهابر اساس گفته .[15]اندك بودهير اكادميغ يهاتياند، مربوط به فعالبر مكف متمركز بوده يآموزش عال

- يم، ميريفلسفه مكف را بكار گ ياساس يهاست اما چنانچه شاخصياز اشكال ن يخال ير مكف در نظام آموزشيتفساگرچه 
  .[9]كرد كارا ترل و يران، تسهيتر از همه مشاركت را به فراگزه، تالش و مهميجاد انگيچون ا ييندهايس فرايتوان تدر

ر را به خود جلب يكامو، ادول، شرر و لوز يچون د يمختلفه پردازان يمورد توجه نظر يكاربرد مكف در نظام آموزش
 يدهد، مؤسسات آموزشيت ميت اهميفيبه ك يده هستند كه به همان اندازه كه بخش خصوصين عقيآنان بر ا. كرده است

ر يمتغ يهادگاهيان و ديمناسب، تعداد دانشجو يل فقدان سبك رهبريبه دل يدر آموزش عال. شنديانديت بهتر ميفيز به كين
ك فرهنگ به يل هستند كه مكف را به صورت يكه  ما يمراكز آموزش. شوديت توجه ميفيت كيريها، به مدنسبت به دانشگاه

  :ر را مورد توجه قرار دهنديكار ببرند، بهتر است كه موارد ز
كز شود تا منجر به ارائه ك  متمرياستراتژ ياستهايها، اهداف و سدگاهيد بر ديبا يو فرد يات منطقهيم و تربيتعل -1

  .كنديت را مشخص ميفيمصرف كننده است، پس مصرف كننده ك يخشنود يهدف اصل -.ت باال شوديفيخدمات با ك
به بهبود خدمات و محصوالت  توجهنان و يران، كاركنان و عرضه كنندگان باعث اطميمد يمداوم برا يآموزشها -3

  .شوديم
و در نظر  يرونيو ب يط درونيق محيدق يت، مستلزم بررسيم و تربيتعلك فرهنگ مطلوب يبه دست آوردن  -4
  .ر آنها كوشش كردييد در تغيرات آنها است و بايگرفتن تأث
د تا يبازخورد با مسئله. كنديمت كمك يفيكنندگان به بهبود كن باور است كه بازخورد از مصرفيمكف بر ا -5

 يآموزش عال يت برايفيك ييهدف نها) 1994(2يهارو.[2]را جلب كند دهنكنت مصرفيش برود كه حداكثر رضايپ ييآنجا
شرفت يق پيران، از طريات فراگيت تجربيفينه بهبود مداوم كيدر زم  يه گذاريبه سرما ازين”: دهديمن شرح ين چنيرا ا

صنعت، بر اساس دهد كه مكف در يخ نشان ميتار.  "يليتحص هيبورسق و ي، تحقيريادگيس و يدر تدر يكاركنان، نوآور
 يمؤلفه ها، ينه آموزش عالين حال، در زميبا ا. است به كار بسته شده يشده است، به خوب يآن طراح يكه اساسا برا يمدل

) 2007( 3هاوستون [13].موجود در آموزش به كار برده شوند يانتزاعم يكنند كه بتوانند با مفاهد خود را سازگار يمكف با
مكف در آموزش شده است،  يمدل صنعت يريكاربرد پذكه باعث بحث و مجادله در  ياساس يهااز جنبه يكيده دارد كه يعق

ك نوع سازمان كه يها، به عنوان دانشگاه يكي مربوطبه تصورنه است؛ ين زميبرخورد دو نگرش ناسازگار در ا
  .[14] گيردميات مكف را دربر ياست كه خصوص يك نوع سازمانييگريكشد و ديدك ميĤموزشي راياتيخصوص

  
  ، نمونه و روش نمونه گيرييجامعه آمار

ام نور استان تهران مشغول يمراكز دانشگاه پدر  1391كه در سال  بودنديكارمندانن پژوهش كليه  يا يجامعه آمار
انتخاب،  يمركز به صورت تصادف 7 يخوشه ا يريق نمونه گيمركز موجود در استان تهران از طر 19ابتدا از كه به كار بودند 

                                                      
1. Babber  
2. Harvey 
3. Houston 
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نفر با به كارگيري فرمول نمونه گيري كوكران و با استفاده  183نمونه اي به حجم ، ن مراكز يكارمند ا  353ان يسپس از م
  .انتخاب شد ساده يتصادفروش نمونه گيري از 

  
  پژوهش يابزارها

ر يت فراگيفيت كيريموسسه مد يساس مولفه هامحقق ساخته بر اابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه 
(  يمداريمشتر.  3ك ياستراتژيزيبرنامهر.  2يتعاليريمديتورهبريحما.  1:ن مولفه ها شامليكا ساخته شد كه ايفدرال امر

.  7تيفيلكيهوتحليوتجزيرياندازهگ.  6يميكاركنانوكارتيتوانمندساز.  5وآموزشكاركنان ييشناسا.  4يتمركزبرمشتر
 سوال مي باشد و 49 يداراپرسشنامه  نيا .[4]تيفيوكيبهبودبهرهوريامدهايپ.  8تيفيمهكيب

از  يحاكمي باشد كه  /. 88پايايي اين پرسشنامه بر اساس آلفاي كرونباخ در . است طراحي شدهدرقالبمقياسپنجگزينهايليكرت
  .استاعتبار قابل قبول آن 

  هاتحليل داده روش
ها با استفاده از آزمون كولموگروف  سؤاالت تحقيق با توجه به اينكه نرمال بودن توزيع نمونه يآلماريتحلبراي 

هاي پارامتريك استفاده شده  هاي آمار استنباطي ، از آزمون مورد تأييد قرارگرفته است، لذا در تحليل )K-S(اسميرنوف 
ن جهت يهمچن. در پژوهش حاضر از هر دو نوع آمار توصيفي و استنباطي براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده گرديد. است

 يمدل ها. استفاده شده است 1(MCDM)اريچند مع يريگ ميمورد مطالعه از از روش تصم يواحد ها يسطح بند
و چند  2(MODM)دفچند ه يريگ ميتصم يمدل ها يار به دو دسته كليچند مع يريگ ميتصم

شاخص  ينه در ارتباط با تعداديگز يچند شاخصه، تعداد يريگ ميل تصميدر مسا. شوند يم تقسيم(MADM)3شاخصه
 .[5]رنديگ يل قرار ميه وتحليمورد تجز

س يمدل تاپس. است 4(TOPSIS)سيچند شاخصه مدل تاپس يريگ ميتصم يايپركاربرد در قضا ياز مدل ها يكي
ده ينه ايا شباهت به گزييكيها بر اساس نزد تياولو يبند سطح يبرا ين شد، فنيتدو 1981ون در سال يكه توسط هوانگ و 

ن فاصله يد كمتريبا ينه انتخابيگز. رديگ يقرار م يابيشاخص، مورد ارز nله ينه به وسيگز mن روش يدر ا. [18]باشد يآل م
) ن حالت ممكنيبدتر( يده آل منفيفاصله را با راه حل ا نيتر شيو ب) ن حالت ممكنيبهتر(ده آل مثبت يرا با راه حل ا

  . است يا كاهشييشيكنواخت افزايت هر شاخص، به طور ين است كه مطلوبيفرض بر ا. داشته باشد

بدين صورت كه پس از استخراج داده هاي پرسشنامه، ابتدا جهت بررسي هاي جمعيت شناختي از روش هاي 
طالعه استفاده  و سپس براي پاسخگويي به سؤاالت پژوهش از آمار استنباطي بهره گرفته توصيفي در مورد متغيرهاي مورد م

 يتك نمونه ا tاز ياستتنباطروش آماري مورد استفاده در اين پژوهش آمار توصيفي شامل فراواني، درصد و آمار . شد
يز ن التيتحصدر رابطه با . مي شوند ليتشكزن  57مرد و  41بر اساس شاخص هاي توصيفي افراد نمونه از . استفاده شد

                                                      
1. Multi Criteria Decision Making 
2. Multi Objective Decision Making 
3. Multi Attribute Decision Making 
4. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution  
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و باالتر   سانسيلمدرك فوق  يداراآنان  1/5و  4/71 سانسيل،افراد داراي مدرك % 4/20، فوق ديپلم ،مدرك ديپلم% 1/3
  .بودند
  

  :يافته هاي پژوهش
مورد مطالعه از آزمون تي تك  ير در واحدهايت فراگيفيت كيريمد يمولفه ها يريوضعيت بكارگ ينه  بررسيدر  زم

  .ارائه شده است) 1(نمونه اي استفاده شده است كه نتايج آن در جدول شماره 

  ير درواحدهايت فراگيفيت كيريمد يمولفه ها يريميانگين نظرات پاسخگويان در خصوص وضعيت  بكارگ): 1(جدول
  )m = 3(مورد مطالعه با ميانگين طيف پنج ارزشي

  سطح معناداري  t  خطاي معيار  انحراف معيار  ميانگين  متغير
  000/0 161/87  0391/0  535/0 18/3  ريت فراگيفيت كيريمد

  

ت يفيك يرتيمد يمولفه ها يريزان بكارگيم محاسبه شده براي » t«همانطور در جدول فوق مالحظه مي شود، 
توان  از مقدار بحراني جدول بزرگتر بوده، بنابراين مي 01/0در سطح معناداري  ام نور مورد مطالعهيپ ير در واحدهايفراگ

جدول (به لحاظ آماري معنادار بوده استت يريمداذعان داشت، ميانگين نظرات پاسخ گويان در وضعيت موجود براي متغير 
و محاسبه نمره كلي ) 5تا  1(ويه ها الزم به ذكر است كه در بررسي اين سوال، با توجه به دامنه نمره گذاري گ). 1شماره 

مراكز مورد  يدر ادامه به منظور سطح بند. در نظر گرفته شده است 3اين مولفه بر حسب اين دامنه، ميانگين فرضي جامعه 
  :ر انجام گرفتيس مراحل زيمطالعه به روش تاپس

  
  :شش گام است يس مستلزم طيحل مسئله به روش تاپس

ن يتدو 2جدول شمارهبه صورت  هاست شاخصو ) ام نوريپ يمراكز آموزش( ها نهيگزمل م كه شايس تصميابتدا ماتر
 .ن مراكز استفاده شده استيا كارمندانام نور از نظرات يپ يمراكز آموزش يبند سطحينجا الزم به ذكر است كه برايدر ا. شد

 .استدر خصوص مراكز نمونه  كارمندان دانشگاهن نظرات يانگيآمده است در واقع م 2 آنچه در جدول شماره

 
 

 TQMيارهايبر اساس مع يدر خصوص مراكز آموزش يعلم ئتيهيس نظرات اعضايماتر:  2 جدول شماره

ت و يحما 
ت يريمد

 يعال
 سازمان
C1 

ريزير برنامه
 ياهبرد

 
C2 

تمركز بر 
 يمشتر

 يمشتر(
 )يمدار

 
C3

 ييشناسا
و آموزش 
 كاركنان

C4 

 يتوانمندساز
كاركنان و 

 يميكار ت
C5 

 يريگ اندازه
ه و يو تجز
ل يتحل
 تيفيك

C6 

مه يب
 تيفيك

 
C7 

 يامدهايپ
بهبود 

ت و يفيك
 يور بهره

C8 

A1 25/4 4 4دماوند 75/3 75/2 3 5/2 25/3
A2 3 75/2 25/3ميرباط كر 5/2 75/1 25/2 3 25/2

A3 5/1 2 2اسالم شهر 75/1 75/2 2 2 75/1
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A4 3 5/3 5/2تهران غرب 5/2 3 25/2 75/2 25/2
A5   25/3 75/3 5/3    راناتيشم 3 5/2 5/3 75/3 5/3

A6  2 3 25/2تهران جنوب 75/1 75/1 75/1 5/1 5/1
A7        75/2 25/2 3يشهر ر 75/1 75/2 5/1 25/2 25/2

  

مقياس به منظور بي مقياس سازي ماتريس تصميم از روش بي ميس تصميماتر ياس سازيمق يكردن و ب يكم :گام اول 
 :سازي نورم استفاده شده است

 
: 3 شماره جدول 

س يماتر يريگ	ميتصم
  اسيمق يب

  

  

  

  

  

  

  

  اس موزونيمق يس بيآوردن ماتر به دست:گام دوم
ن ابتدا با استفاده يا يبرا. ميرا داشته باش ها شاخصن، الزم است اوزان واس موزيمق يس بيآوردن ماتر به دستيبرا

اس شده ضرب يمق يس بيماتر درآمده را  به دسترا محاسبه كرده و سپس اوزان  ها شاخصاوزان  شانون يآنتروپ فناز 
ن يده روش فوق ايا .هاطالعاتهستينظرك و يزي، فيت در علوم اجتماعيار بااهميك مفهوم بسيشانون  يآنتروپ.ميينما يم

  .برخوردار است يشتريت بيشتر باشد، آن شاخص از اهميك شاخص، بير يدر مقاد ياست كه هر چه پراكندگ
  :يآنتروپ مدل مرحله اول

)1(n

 C1 C2 C3 C4  C5  C6  C7  C8  

A1 187/0 092/0 233/0 224/0 100/0 235/0 115/0 252/0
A2 107/0 063/0 189/0 150/0 064/0 177/0 138/0 175/0
A3 054/0 046/0 116/0 105/0 100/0 157/0 092/0 136/0
A4 107/0 081/0 145/0 150/0 109/0 177/0 127/0 175/0
A5 116/0 086/0 203/0 179/0 091/0 275/0 173/0 272/0
A6 071/0 069/0 131/0 105/0 064/0 137/0 069/0 117/0
A7 098/0 052/0 174/0 105/0 064/0 118/0 104/0 175/0
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جدول 
:  4 شماره

گام اول مدل  ج ينتا
  يآنتروپ

  

  

  

  

  

  

  :شود يميريگ اندازهر يز بهصورت1توسط شانون يآنتروپزان ين مرحله ميدر ا: يمرحله دوم مدل آنتروپ

  يآنتروپمقدار : 5جدول شماره

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 
356/1  383/1  384/1  374/1  385/1  376/1  377/1  374/1 

  

  

  نانيمحاسبه مقدار عدم اطم :يمرحله سوم مدل آنتروپ

                                                      
1. Shanon 

)
2( 

p

  

 C1 C2 C3 C4  C5  C6  C7  C8  

A1 253/0 188/0 195/0 221/0 169/0 185/0 141/0 14/0 
A2 145/0 129/0 159/0 147/0 108/0 138/0 169/0 134/0
A3 072/0 094/0 098/0 103/0 169/0 123/0 113/0 104/0
A4 145/0 165/0 122/0 147/0 185/0 138/0 115/0 134/0
A5 157/0 176/0 171/0 176/0 145/0 215/0 211/0 209/0
A6 096/0 141/0 110/0 103/0 108/0 108/0 085/0 090/0
A7 133/0 106/0 146/0 103/0 108/0 096/0 127/0 134/0

)
3( 

E
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 نانير عدم اطميمقاد: 6 جدول شماره

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 

356/0-  383/0-  384/0-  374/0-  385/0-  376/0-  377/0-  374/0- 
  

  ها محاسبه وزن شاخص :مرحله چهارم مدل آنتروپي

  
  يبا استفاده از مدل آنتروپ ها شاخصييوزن نها: 7جدول شماره

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 

118/0  127/0  128/0  124/0  128/0  125/0  125/0  124/0 
  

اس ضرب يمق يس بيآمده در ماتر به دستيها وزنمحاسبه شد،  يبا استفاده مدل آنتروپ ها شاخصآنكه وزن از پس 
 :شود يم

  

  اس موزونيمق يس بيماتر: 8جدول شماره

 C1 C2 C3 C4  C5  C6  C7  C8  

A1 022/0 012/0  030/0 028/0 013/0 029/0 014/0 031/0
A2 013/0 0008/0 024/0 019/0 0008/0 022/0 017/0 022/0
A3 006/0 006/0 015/0 013/0 013/0 020/0 012/0 017/0
A4 013/0 010/0 019/0 019/0 014/0 022/0 016/0 022/0
A5 014/0 011/0 026/0 022/0 012/0 034/0 022/0 034/0
A6 008/0 009/0 017/0 013/0 008/0 017/0 009/0 014/0
A7 012/0 007/0 022/0 013/0 008/0 015/0 013/0 022/0

  

  

  :شود ايده آل مثبت و منفي از طريقه فرمول بعدي محاسبه مييده آل منفيده آل مثبت و اين راه حل ايتع :گام سوم

)
4(   

)
5( 

w
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  يده آل مثبت و منفيمحاسبه ا: 9جدول شماره

 C1  C2  C3 C4 C5 C6 C7 C8  
ده آل مثبتيا 022/0 012/0 030/0 028/0 014/0 034/0 022/0 034/0
يده آل منفيا 006/0 006/0 015/0 013/0 008/0 015/0 009/0 014/0

  

با استفاده فاصله هر گزينه از ايده آل مثبت و منفي يمثبت و منف يها آل دهيانه از يآوردن فاصله هر گز به دست:گام چهارم
  :شود از فرمول زير محاسبه مي

  

  ده آل مثبتينه از ايهر گز فاصله: 10جدول شماره
 
 
 
 

  يده آل منفينه از ايفاصله هر گز:  11جدول شماره
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

036/0  019/0  008/0  017/0  066/0  035/0  042/0 
  

  ده آلينه به راه حل ايهر گز ينسب يكين نزدييتع:گام پنجم
  
  
  

)6(
Max 	,	Max 	,	...	,	Max	
Min	 	,	Min 	,	...	,	Min	

 

)7(	 ∑ ^2

  

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

0091/0 0239/0 0365/0 0251/0 0110/0 0382/0 0324/0

)8( 
	 ∑ ^2
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 ده آلينه به راه حل ايهر گز ينسب يكيزان نزديم: 12جدول شماره 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

797/0  437/0  175/0  407/0  857/0  480/0  564/0 
  

  ام نوريپ يمراكز آموزش يينهايبند رتبه:گام ششم
  

  بندي نهايي مراكز آموزشي پيام نور رتبه: 13جدول شماره 

  راناتيشم دماوند يشهر ر تهران جنوب ميرباط كر تهران غرب شهر اسالم
175/0 407/0 437/0 480/0 564/0 797/0 857/0 

  

 

  يريجه گيبحث و نت
ات خود ادامه ين گدشته به حيو قوان يت سنتيريتوانند با اتكا به مد ينم يامروز سازمانهاست كه ين يديچ ترديه

رات وفق يين تغيپابرجا خواهد ماند كه خود را با ا يكند سازمان ير مييط ان هر لحظه تغيكه مح يايدهند چراكه در دن
ر درست يازمان را در مستوان س ينم يسنت يوه هايصرف به ش يكه با اتكا ستيده نيپوش يريچ مدين رو بر هياز ا. دهد
در انواع  يكند به صورت گسترده ا ياشاره م ر چنانچه هوستونيت فراگيفيت كيرينظام مد يريند بكارگيفرا. ت كرديهدا

  . [14]ز به بار داشته استيرا ن يج مثبتيسازمانها بكارگرفته شده و نتا
 يافت استفاده مين رهياز ا يآموزش يران  انواع سازمانها و بخصوص سازمانهايسالهاست كه مدرسد كه  يبه نظر م

ر در يت فراگيفيت كيريمد يمولفه ها يرين بكارگيانگيدهد م ينشان م يتك نمونه ا  tج ازمون يچنانچه نتا. كنند
ه در تك تك ين رويدهد كه ا يج نشان مينتان يهمچن. قرار ندارد يلوبام نور در سطح مطيمورد مطالعه دانشگاه پ يواحدها
رش ينه پذيدر زم يعال آموزشدر نظام  يرقابت يبا توجه به وجود فضا. ز وجود داشتير نيت فراگيفيت كيريمد يها  مؤلفه

ت را مدنظر يفي، كير دهد و در عوض گسترش كمييخود را تغ يتيريمد يوه هايام نور نتواند شيدانشجو، چنانچه دانشگاه پ
  .زش دانشجو مواجه خواهد شديرك با چالش ينزد ينده ايقرار ندهد در ا
كه  يدهد كه مراكز يمكف نشان م يمولفه ها يرينه بكارگيمراكز مورد مطالعه در زم يج سطح بندين نتايهمچن

شهر كه از  قرار دارند چنانچه واحد اسالم ين رتبه بنديا يبرخوردار هستند در انتها يكمتر ياز امكانات سخت افزار
 .قرار دارد ين سطح بنديا يبرخوردار بود در انتها ياموزش يدوره ها يه جهت برگزارين امكانات اوليكمتر
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