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چکیده
هدف پژوهش ،اولویتبندی راهبردهای مطلوب شبکه آموزش سیما با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPهست.
پرسشهای پژوهش عبارت بودند از :راهبردهای مناسب جهت دستیابی به اهداف بلند مدت شبکه آموزش سیما کدامند؟
اولویتبندی راهبردهای تدوین شده در سطوح مختلف شبکه آموزش سیما به چه صورت میباشد؟ روش پژوهش فوق از حیث
هدف کاربردی و از لحاظ نوع نیز تلفیقی از روش کیفی و کمی هست .ابزار جمعآوری اطالعات نیز به صورت پرسشنامه دلفی و
پرسشنامه ماتریسی بوده است.
در پژوهش فوق ابتدا براساس نظرات کارشناسان اهداف و راهبردهای شبکه آموزش مشخص شده و در نهایت طبق نظر آنان به
اولویتبندی راهبردهای شبکه پرداختهایم .نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد ،میزان ناسازگاری در تمام موارد کمتر از
 IR  0.1بوده و سازگاری پاسخها مورد تأیید قرار گرفته است .براساس نظرات کارشناسان ،هدف (تبدیل شدن به یکی از
معتبرترین مرجع آموزشی کشور و پاسخگوی نیازهای متنوع مخاطبان با متنوعسازی فرمهای برنامهسازی) با امتیاز ( )75490و
راهبرد (تحقیق و بررسی زمینهها و نیازهای آموزشی مخاطبان و پاسخگویی به اصلیترین نیازهای آموزش مخاطبان و جامعه
تحقیق و بررسی زمینهها و نیازهای آموزشی مخاطبان و پاسخگویی به اصلیترین نیازهای آموزش مخاطبان و جامعه) با امتیاز
( )75297نسبت به سایر اهداف و راهبردها در موفقیت شبکه آموزش دخیلاند .در نهایت  4راهبرد از بین  8راهبرد به عنوان
راهبردهای مطلوب انتخاب شدند.
واژگان کلیدی :راهبردهای مطلوب ،فرایند تحلیل سلسله مراتبی ،اولویتبندی ،اهداف.

 -1استاد گروه مدیریت رسانه ،داتشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 -2دانشیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
 -3دانشآموخته کارشناسیارشد رشته مدیریت رسانه ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران( ،نویسنده
مسئول) ،پست الکترونیکjozef.norooz@gmail.com :
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مقدمه
شبکه آموزش سیمای جمهوری اسالمی ایران شبکهای
است که پخش آن اختصاص به موضوعات علمی -
فنی ،اجتماعی و فرهنگی دارد و با رویکردهای اصلی
آموزشی و اطالعاتی برای عموم مخاطبین و اقشار
جامعه در قالب ساختارهای مختلف ،به تولید و تأمین و
پخش برنامه میپردازد.
مأموریتی که شبکه آموزش سیما دارد عبارت است از
طراحی ،تولید ،تأمین و پخش برنامههای تلویزیونی
براساس سیاستهای مصوب سازمان و تعریف شبکه
با توجه به شناخت نیازهای آموزشی جامعه به منظور
دانشافزایی ،مهارتآموزی ،فراهم کردن فرصتهای
برابر آموزشی و تحقق انسان ،خانواده و جامعه تراز
جمهوری اسالمی ایران برای مخاطبان عام و تخصصی
با همکاری و مشارکت سایر دستگاههای متولی امر
آموزش در کشور (اداره کل طرح و برنامهریزی صدا و
سیما جمهوری اسالمی ایران ،1392 ،اسناد باالدستی).
مدیریت شبکه آموزش برای عمل به این رسالت الزم
هست که عالوه بر داشتن اهداف بلندمدت ،راهبردهایی
را نیز انتخاب نماید .راهبرد ،الگوی تصمیمهایی است
که در سازمان اخذ میشود و فعالیتها و نتایج را شکل
میدهد (رضاییان ،مبانی سازمان و مدیریت.)1380 ،
راهبرد را میتوان راه رسیدن به اهداف بلندمدت
سازمان تلقی کرد؛ راهبردها از مأموریت سازمان،
هدفهای بلندمدت و ارزیابی عوامل داخلی و خارجی
نشأت میگیرند .به گونهای که این راه در راستای
مأموریت و چشمانداز سازمان بوده و با توجه به عوامل
خارجی (فرصتها و تهدیدها) و عوامل داخلی از
فرصتهای خارجی به درستی بهرهبرداری نموده،
ضعفهای داخلی را از بین ببرد و از تهدیدهای خارجی
نیز بپرهیزد (دیوید .)1393 ،انتخاب راهبردهایی که
بیشتری اثربخشی را در رسیدن به اهداف سازمانی
داشته باشد ،سهل نبوده و نیازمند تصمیمگیری دقیق
هست.
برای ما پذیرفته شده است که در سازمانها یکی از
مهمترین مسائلی که در کلیه فعالیتها و مراحل ،نمود
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پیدا میکند تصمیمگیری است و تصمیمگیری در
مباحثی مانند برنامهریزی ،انتخاب اهداف و طراحی
برنامه ،قبول کل برنامه و ابالغ آن جهت اجرا ،ترسیم
سازمانی مناسب ،سازماندهی مجموعه و بیش از همه
در رهبری ،همچنین در بخش پیگیری از مبحث کنترل
به عنوان یکی از مهمترین فعالیت مدیران مطرح است.
و در مدیریت نیز تصمیمگیری ،دارای اهمیت بسیاری
است ،به نحوی که از مهمترین علل شکست یا
موفقیت یک مدیر به شمار میرود .اگر کسی بتواند در
کوران حوادث به خوبی تصمیم بگیرد ،فردی موفق به
حساب میآید .عمل تصمیمگیری در اداره امور
سازمانها به قدری مهم است که برخی نویسندگان،
سازمان را »شبکه تصمیم« و مدیریت را عمل
تصمیمگیری تعریف کردهاند ،زیرا در دنیای امروز اداره
امور سازمانی نمیتواند صرفاً بر نبوغ و قضاوت شخصی
افراد متکی باشد ،بلکه تصمیمات بایستی حتیاالمکان
بر پایه بررسیهای علمی ،آمار و اطالعات دقیق و به
موقع و بر طبق اصول و روشهای خاصی صورت
پذیرد .خصوصاً در سازمانهای رسانهای که دارای
ویژگیهای منحصر به فردی بوده و مستلزم مدیریت
متفاوت هستند ،قاعدتاً تصمیمگیری در چنین سازمانها
هم شیوه خاص و همراه با پیشبینی را میطلبد.
بعد از بررسیهای صورت گرفته تصمیمگیریهای چند
معیاره ،معقولترین سبک تصمیمگیری به نظر رسید که
میتواند در انتخاب بهترین راهبرد از بین راهبردهای
موجود در جهت موفقیت شبکه آموزش باشد.
تصمیمگیری چند معیاره خود دارای انواع روشهایی
هست که برای رتبهبندی و ادغام رتبهبندی آلترناتیوها
و گزینههای موجود به کار میروند .در اینجا به چند نوع
از آنها ،اشاره میشود:
 -1فن ساو :این روش سعی به برآورد تابع مطلوبیتی
به ازای هر گزینه است تا گزینهای با بیشترین
مطلوبیت انتخاب شود .در این روش فرض بر استقالل
ارجحیت و مجزا بودن آثار شاخصها از یکدیگر است.
در این روش با محاسبه اوزان اهمیت شاخصها،
میتوان به راحتی به ارجحیت گزینهها دست یافت.
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 -2فن تاپسیس :این روش بر مفهومی تکیه دارد
که بهترین گزینه ،گزینهای است که نزدیکترین فاصله
به گزینه ایدهآل مثبت و بیشترین فاصله از ایدهآل
منفی را داشته باشد.
 -3روش الکتره :در این روش به جای رتبهبندی
گزینهها ،از مفهوم جدیدی معروف به مفهوم غیررتبهای
استفاده میشود .به طور مثال ممکن است از نظر
ریاضی گزینهای هیچ ارجحیتی به دیگر گزینه نداشته
باشد اما تصمیمگیرنده و تحلیلگر بهتر بودن آن گزینه
به دیگری را بپذیرد .در این روش کلیه گزینهها با
استفاده از مقایسات غیررتبهای مورد ارزیابی قرارگرفته
و بدان طریق گزینههای غیرمؤثر ،حذف میشوند .کلیه
مراحل اجرای این روش بر مبنای یک مجموع
هماهنگ و یک مجموع غیرهماهنگ پایهریزی
میشوند که به دلیل این روش معروف به آنالیز
هماهنگی هم است (صالحی و باباییان احمدی.)1393 5
 -4روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی :این
روش توسط فردی عراقی االصل به نام ساعتی ،در
دههی 1907پیشنهاد شد .این روش مانند روش ،مانند
آنچه در مغز انسان انجام میشود ،به تجزیه و تحلیل
مسایل میپردازد .فرایند تحلیل سلسله مراتبی،
تصمیمگیرندگان را قادر میسازد اثرات متقابل و
همزمان بسیاری از وضعیتهای پیچیده و نامعین را
تعیین کنند .این فرایند تصمیمگیرندگان را یاری
میکنند تا اولویتها را براساس اهداف ،دانش و تجربه
خود تنظیم نمایند؛ به نحوی که احساسات و
قضاوتهای خود را به طور کامل در نظر گیرند .برای
حل مسائل تصمیمگیری از طریق  ،AHPباید مسئله
را به دقت و با همه جزئیات ،تعریف و تعیین کرد و
جزئیات آن را به صورت ساختار سلسله مراتبی ترسیم
نمود (مؤمنی.)1380 ،
 -5تحلیل سلسلهمراتبی گروهی و تجدیدنظر
شده :تفاوت روش تحلیل سلسلهمراتبی گروهی با
روش باال در این است که برای ارزیابی گزینهها و
شاخصها ،تنها یک تصمیمگیرنده در تشکیل ماتریس
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تصمیمگیری دخیل نیست .روش تحلیل سلسلهمراتبی
تجدیدنظر شده نیز در زمانی بکار میرود که ناسازگاری
در رتبهبندی گزینهها در هنگام بهکارگیری روش
تحلیل سلسله مراتبی رخ میدهد (صالحی و باباییان
احمدی.)1393 5
پیشینه پژوهش
در مورد موضوع مورد بحث ،طرحهای تحقیقاتی
محدودی به اجرا در آمده است که هر یک از آنها به
بخشی از موضوع اشاره نمودهاند .عالوه بر پژوهشهای
نظری ،تحقیقات دانشگاهی دیگری از طرف دانشجویان
در مقطع دکتری و کارشناسیارشد انجام گرفته است که
از زوایای مختلف با موضوع تحقیق ارتباط داشته و در
این مقوله مورد مالقه قرار میگیرد اما آنچه الزم به
توضیح است ،آن است که تحقیق حاضر برای اولین بار
در خصوص اولویتبندی راهبردهای مطلوب شبکه
آموزش سیما ،انجامگرفته و محقق سعی نموده نگرش
ویژه و جدیدی به موضوع مورد بحث داشته باشد .در این
راستا پژوهشهای مشابهی که در سطوح دکتری و
کارشناسی ارشد در داخل و خارج کشور انجام شده است
به شرح ذیل ارائه میگردد.
پژوهشی در سال 1391توسط ناصر سعیدی و حسن
جعفری تحت عنوان "تحلیل و اولویتبندی نقاط قوت،
ضعف ،فرصتها و تهدیدات بنادر خشک ایران با
استفاده از مدلهای  AHPو  "SWOTانجام شده
است .در این پژوهش پس از تجزیه و تحلیل محیط
داخلی و خارجی ،نقاط قوت ،ضعف و فرصت و
تهدیدات شناساییشده و برای آنها ماتریس سوآت
تشکیل شده است .از طریق روش فرایند تحلیل سلسله
مراتبی ،اولویت و اهمیت هر یک از گروهها و زیر
گروهها تعیین گردیده است .نتایج این پژوهش حاکی از
این مطلب هست که قوتها دارای بیشترین اهمیت و
اولویت و نقاط ضعف کمترین اولویت و اهمیت هستند.
در نهایت با توجه به میزان اهمیت و اولویت نقاط قوت
و ضعف و فرصتها و تهدیدهای بنادر خشک،
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راهبردهای اجرایی پیشنهاد شده است (سعیدی و
جعفری.)1393 5
پژوهش دیگری باهدف "رتبهبندی عوامل مؤثر بر
اعتمادسازی در محیط اینترنت با استفاده از فن فرآیند
تحلیل سلسله مراتبی" توسط مهدی ابزری و همکاران
انجام شده است .در این پژوهش ،متخصصان فناوری
اطالعات و مدیران بازاریابی الکترونیکی در کشور ایران
به منظور بررسی دیدگاههای آنها در خصوص اهمیت
عوامل تأثیرگذار بر ایجاد اعتماد در مصرفکنندگان
اینترنتی مورد نظرسنجی قرارگرفتهاند .اولویتبندی
فاکتورها توسط متخصصان فناوری اطالعات انجام شده
که حداقل دارای یک مقاله علمی پژوهشی یا یک طرح
پژوهشی (حداقل همکار اصلی) یا یک کتاب هستند .در
این راستا ،مدلی برای نشان دادن عوامل و متغیرهای
مهم تأثیرگذار بر ایجاد اعتماد در اینترنت ،ارائه شده است
و با استفاده از فن فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی )(AHP
این عوامل و شاخصهای تشکیلدهندهی هر یک از
آنها رتبهبندی شدهاند .در این پژوهش از روش
کتابخانهای و پرسشنامه برای جمعآوری اطالعات
استفاده شده است .شیوه کار بدین صورت بوده است که
ابتدا یک مصاحبه مقدماتی انجام شده و براساس آن
مصاحبه روایی پرسشنامه سنجیده شده و شاخصهای
مورد بررسی نیز غربالگری شده است .سپس با استفاده
از روش پرسشنامه به جمعآوری دادههای اصلی پژوهش
پرداخته است .نتایجی که از تجزیه و تحلیل دادههای
پرسشنامه "عوامل مؤثر بر ایجاد اعتماد در محیط
اینترنت براساس میزان اهمیت" به دست آمده و توسط
روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی رتبهبندی شده ،به
ترتیب عبارتاند از :عوامل مربوط به فناوری ،وجود
شرایط شکلگیری اعتماد نهادی ،کیفیت باالی
اطالعات ،کیفیت باالی انجام مبادلهی الکترونیکی،
ویژگیهای رفتاری خریداران اینترنتی و در نهایت،
قابلیتهای شرکت عرضهکنندهی محصوالت یا خدمات
از طریق اینترنت (ابزری و همکاران.)1397 5
سلطان حسینی و همکاران نیز در پژوهشی تحت عنوان
"به کارگیری روش تحلیلی سلسلهمراتبی در
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اولویتبندی موانع رشد اخالق حرفهای در رسانههای
ورزشی" که در سال  1397صورت گرفته است ،در
وهله اول به بررسی و شناسایی موانع رشد اخالق
حرفهای در رسانههای ورزشی پرداختهاند و در وهله دو
و سوم با ترسیم درخت تحلیل سلسله مراتبی و به
کارگیری فنون مقایسات زوجی در فرایند تحلیل سلسله
مراتبی این موانع را رتبهبندی نمودهاند .جامعه آماری
پژوهش فوق را اعضای هیئت علمی دانشگاهها در
رشته مدیریت ورزشی ،مدیران بخش ورزش در
شبکههای تلویزیونی و را دیویی ،مدیر مسئوالن
روزنامههای ورزشی ،خبرنگاران و گزارشگران باسابقه
در رسانههای مختلف ،مدیران ورزشی آگاه به حیطه
پژوهش اعم از مدیران اجرایی فدراسیونها و مدیران
باشگاهها ،تشکیل داده است که از بین این
صاحبنظران 39 ،نفر به عنوان نمونه انتخاب شده
بودند و نتایج نهایی با تجمیع  37پرسشنامه به دست
آمده بود .نتایجی حاصل این پژوهش بود عبارت بود از
این مطلب که موانع سازمانی با وزن سطحی ،7/42
موانع مرتبط با کارکنان با وزن سطحی  ،7/290فقدان
تحصیالت و تخصص کافی در زمینه ورزش و رسانه در
بین مدیران رسانههای ورزشی با وزن سطحی  7/798و
در نهایت موانع جابجا شدن و رنگ عوض کردن
ارزشها با وزن سطحی  7/722به ترتیب در سطوح
دوم ،سوم ،چهارم و پنجم به عنوان با اهمیتترین موانع
شناخته شدند (سلطان حسینی و همکاران.)1392 ،
روششناسی پژوهش
مطالعه حاضر از نوع مقطعی ،توصیفی  -تحلیلی بوده و
هدف مطالعه اولویتبندی راهبردهای مطلوب شبکه
آموزش با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی
هست .در این پژوهش از روش فرایند تحلیل سلسله
مراتبی گروهی استفاده شده است تا با بهرهگیری از این
روش و نظرات خبرگان حوزه رسانه به روش
مناسبتری به اولویتبندی راهبردها پرداخته شود.
در این پژوهش راهبردهایی که براساس مصاحبهها و
روش دلفی برای شبکه آموزش تدوینشده بودند به

اولویتبندی راهبردهای مطلوب شبکه آموزش سیما با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی ()AHP

عنوان گزینههای ارزیابی در نظر گرفته شده و اهداف
که براساس مأموریت و چشمانداز شبکه تدوینشده
بودن نیز به عنوان معیارهای ارزیابی و اولویتبندی
راهبردها در نظر گرفته شدند و بر این اساس با استفاده
از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی اولویتبندی
شدند .مراحل مختلف این روش به شرح ذیل است.
فرایند تحلیل سلسله مراتبی و یافتههای
پژوهش
 ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی برای مسئلهمهمترین قسمت فرایند تحلیل سلسله مراتبی ،تبدیل
مسئله مورد بررسی به صورت ساختار سلسله مراتبی
هست .فرایند تحلیل سلسله مراتبی روشی جهت اداره
نمودن مسایل با چند معیار و گزینه با توجه به اهداف
مورد نظر است .برای بهکارگیری این روش در ابتدا باید
یک درخت سلسله مراتب مناسب که بیانکننده مسئله
مورد مطالعه است ،فراهم شود و مسئله مربوطه به
قسمتهای کوچکتر تجزیه گردد .در این روش هدف
مسئله در باالترین مرحله قرار میگیرد و در مرحله بعد
معیارها و در پایین آن زیر معیارها (در صورت انتخاب
زیر معیار برای معیارهای مورد مطالعه) و در انتها نیز
گزینههای تصمیمگیری قرار میگیرند (اسحاقی ،گل
محمدی ،ریاحیخرم .)1391 5با این مقدمه در این
پژوهش این سه سطوح به شرح زیرند
سطح اول (هدف) :دستیابی به اولویتبندی
راهبردهای مطلوب
سطح میانی (فاکتور یا معیارها):
 -1تبدیل شدن به یکی از معتبرترین مرجع آموزشی
کشور در پرورش جامعه و پاسخگویی نیازهای متنوع
مخاطبان با متنوعسازی فرمهای برنامهسازی.
 -2اصالح و تقویت سیستم ارزیابی و جذب نیروهای
صفی و ستادی شبکه آموزش برای تعیین متخصصترین
و متعهدترین افراد و ایجاد جوی از دوستی و صمیمیت در
سازمان جهت بهرهوری کارکنان.
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 -3پایهریزی کردن آموزش و مهارت شبکه در جهت
ارتقاء سطح فرهنگی ،دانش ،مهارت در کشور و مجهز
نمودن مخاطبان به سواد رسانهای.
 -4افزایش همکاری با سازمان فنی و حرفهای ،آموزش
و پرورش و دانشگاهها و استفاده از ظرفیتهای آنان و
کمک به آنان در راستای سند چشماندازشان و همچنین
عقد قرارداد با سازمانها و وزارتخانهها جهت ارائه
برنامههای آموزشی مرتبط به آنها.
سطح آخر (راهبردهای شبکه):
 -1تحقیق و بررسی زمینهها و نیازهای آموزشی
مخاطبان و پاسخگویی به اصلیترین نیازهای آموزش
مخاطبان و جامعه.
 -2راهاندازی اپلیکیشن بر بستر سیستمعاملهای تلفن
همراه و فراهم کردن امکان دسترسی مخاطبان به
آرشیو سازماندهی شده.
 -3گسترش پوشش خود به کل کشور و مدار
ماهوارهای کشورهای فارسی زبان و حضور در بستر
اینترنت جهت تداوم برنامههای آموزشی تخصصی
 -4پرداختن به موضوعات مختلف آموزشی با تولید
برنامههای متنوع ،نوآورانه و توأم با خالقیت براساس
سالیق مختلف و فراهم کردن ارتباط دو طرفه با
مخاطبان.
 -9تولید برنامههای آموزشی با مضامین فرهنگ
فناوری جهت آشنایی و نحوه به کارگیری صحیح
فناوری در جامعه و همچنین توانمندسازی مخاطبان در
جهت برخورد هدفمند با فناوری بخصوص رسانهها.
 -9مذاکره با نهادهای آموزشی کشور جهت آشنا کردن
آنان با رسالت واقعی شبکه ،متقاعد کردن آنها جهت
استفاده از متخصصین و ظرفیتهای آموزشی که دارند.
 -0مدیریت اثربخش هزینهها از طریق همکاری با
سازمانها و مؤسسات آموزشی کشور و استفاده از آرشیو
برنامههای ،آموزشی.
 -8بهکارگیری مدیریت مبتنی بر ارزش در سازمان و
ایجاد انگیزه در کارکنان و تخصصی کردن وظایف
آنان ،همچنین جذب نیروهای خالق خارج از سازمان

مطالعات رسانهای  /سال سیزدهم  /تابستان 1367
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جهت استفاده از فرصتهای محیطی برای برطرف
کردن ضعف خود (نوروز گندشمین.)1394 ،

بر همین اساس میتوان درخت فرایند سلسلهمراتب
تصمیم را ترسیم گردید( .شکل )1

شکل  -1درخت سلسله مراتب تصمیم برای اولویتبندی و انتخاب بهترین راهبرد

پس از مشخص شدن ساختار سلسله مراتبی ،باید
ماتریسهای مقایسهی زوجی براساس نظر شخص
تصمیمگیرنده تعیین شوند .این عمل برای اجرا ،در هر
سطح به صورت جداگانه انجام میگیرد.
مقایسات زوجی
در این مرحله در قالب پرسشنامهای از صاحبنظران
خواسته شد که در جدول اول مقایسات دو به دوی
معیارها را انجام دهند .معیارها همان اهداف چهارگانه
پژوهش هست که به عنوان معیار اولویتبندی
راهبردها انتخاب شدند .به همین ترتیب در این
پرسشنامه برای هر یک از معیارها جدولی طراحی شده
بود که الزم بود صاحبنظران با در نظر گرفتن هر یک
از اهداف ارجحیت هر یک از راهبردها را نسبت به
همدیگر را مشخص نمایند.
در این پرسشنامه ابتدا جدول مقیاس مقایسه دو به دو
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی را بیان کرده بودیم و با
یک مثال آورده بودیم که اگر گزینه  1نسبت به دیگر
گزینه  2ارجحیت داشته باشد میزان ارجحیت آن را در
خانه تالقی آن دو گزینه ،قید نماید و اگر گزینه دوم
نسبت به اولی ارجحیت داشته باشد در خانه تالقی
گزینههای اول و دوم از معکوس ارجحیت استفاده

نماید .به همین ترتیب نظرات  17صاحبنظر را در این
تصمیم جمعآوری کردیم و میانگین هندسی مجموع
نظراتشان را در جداول زیر آوردیم که به وضوح قابل
مشاهده هست .قابلذکر هست که قضاوت معیارها و
راهبردها براساس مقیاس  9کمیتی ساعتی صورت
پذیرفت.
شیوه محاسبه میانگین هندسی به این شکل بود که؛ با
) a (K

فرض کردن اینکه  ijمؤلفه مربوط به شخص kام
برای مقایسه ارجحیت راهبرد  iبه راهبرد  jاست؛
میانگین هندسی برای تمامی مؤلفههای متناظر به
صورت زیر محاسبه گردید
N

aij  ( aij( K ) )1/ N

یعنی بعد از اینکه اطالعات در قالب پرسشنامه
جمعآوری شد ،نظرات هر یک از خبرهها در مورد هر
خانه جدول به صورت معادله زیر حساب گردید.
a12  ( a12(1)  a12(2)  a12(3)  ....  a12(10) )1/10  (8  3  5  5  8  8  5  8  8  9)1/10  6.373

بر این اساس در این پژوهش 4 ،معیار با توجه به هدف
نهایی (اولویتبندی راهبردها) در نظر گرفته شد و
وزندهی معیارها با توجه به اهمیت معیارها در مقابل
یکدیگر ،صورت پذیرفت( .جدول )1
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اولویتبندی راهبردهای مطلوب شبکه آموزش سیما با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی ()AHP
جدول  - 1ماتریس مقایسه معیارها نسبت به هم

هدف4

هدف3

هدف2

هدف1

اول ویت بندی

3.180

1.387

6.373

1.000

هدف1

0.517

0.375

1.000

0.157

هدف2

4.476

1.000

2.668

0.721

هدف3

1.000

0.223

1.935

0.314

هدف4

محاسبه نرخ ناسازگاری
شاید مقایسه دو گزینه امری ساده باشد ،اما وقتی که
تعداد مقایسات افزایش یابد اطمینان از سازگاری
مقایسات به راحتی میسر نبوده و باید با به کارگیری
نرخ سازگاری به این اعتماد دست یافت .تجربه نشان
داده است که اگر نرخ ناسازگاری کمتر از  7/17باشد
سازگاری مقایسات قابلقبول بوده و در غیر این صورت
مقایسهها باید تجدیدنظر شود .قدمهای زیر برای
محاسبه نرخ ناسازگاری به کار گرفته میشود:
گام  .1محاسبه بردار مجموع وزنی :ماتریس مقایسات
زوجی را در بردار ستونی «وزن نسبی» ضرب کنید
بردار جدیدی را که به این طریق به دست میآورید،
بردار مجموع وزنی بنامید.
گام  .2محاسبه بردار سازگاری :عناصر بردار مجموع
وزنی را بر بردار اولویت نسبی تقسیم کنید .بردار حاصل
بردار سازگاری نامیده میشود.

17
1/91

9
1/49

گام  .3به دست آوردن  ،maxمیانگین عناصر برداری
سازگاری  maxرا به دست میدهد.
گام  .4محاسبه شاخص سازگاری :شاخص سازگاری
به صورت زیر تعریف میشود:
max  n
n 1

 nعبارت است از تعداد گزینههای موجود در مسئله
گام  .5محاسبه نسبت سازگاری :نسبت سازگاری از
تقسیم شاخص سازگاری بر شاخص تصادفی به دست
میآید.
CI
CR

CR 

نسبت سازگاری  7/1یا کمتر سازگاری در مقایسات را
بیان میکند (مهرگان .)1383 ،شاخص تصادفی از
جدول زیر استخراج میشود( .جدول )2
برای تعیین نرخ ناسازگاری ماتریس باال ابتدا میانگین
موزون هر هدف را به محاسبه کرده سپس بردار ستونی
هر هدف را نیز به دست آوردیم که جدول زیر حاکی از
این مطلب است( .جدول )3

جدول  -2جدول شاخص تصادفی (مهرگان)1383 ،
3
4
9
9
0
7/98
7/9
1/12
1/24
1/32

8
1/41

CI 

2
7

1
7

جدول  -3میانگین موزون و بردار ستونی ماتریس مقایسات معیارها
هدف4
میانگین هندسی

هدف3

هدف2

هدف1

اولویت بندی

بردار وزنی
0.457

2.303

3.180

1.387

6.373

1.000

هدف1

0.083

0.418

0.517

0.375

1.000

0.157

هدف2

0.340

1.713

4.476

1.000

2.668

0.721

هدف3

0.120

0.607

1.000

0.223

1.935

0.314

هدف4

N
RI
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ماتریسها محاسبه شدند که در جداول  4الی  0این
محاسبات قابل مشاهده است( .جدول )4
 max  n

جهت تشخیص اینکه آیا میتوان بردار ستونی باال را
به عنوان بردار وزنی معیارها پذیرفت الزم است نرخ
ناسازگاری ماتریس مقایسههای زوجی معیارها ( )IRرا
محاسبه کنیم.

براساس رابطه

 IR  n  1نرخ ناسازگاری

CRI
ماتریس باال برابر  IR  0.013بوده و کمتر از

 4.026 


AW  4.155 
4.026  4.155  4.206  4.153

  max 
 4.135
 4.206 
W
4


 4.153 

 IR  0.1هست .بنابراین بردار

 max  n

4.135  4
IR  n  1  4  1  0.05  0.1
CRI
0.9

 0.298 


 0.151 
 0.154 


 0.143 
 0.090 


 0.068 
 0.050 

 0.047 




را به

عنوان بردار مطلوبیت گزینههای تصمیم در ارتباط با
معیار اول میپذیریم( .جدول )9
طبق رابطه باال نرخ سازگاری ماتریس فوق برابر با
 IR  0.019بنابراین میزان ناسازگاری قابلقبول
است( .جدول )9
نرخ ناسازگاری ماتریس فوق نیز برابر IR  0.020
است .بنابراین میزان ناسازگاری قابلقبول است( .جدول )0

چون (نرخ ناسازگاری)  IR  0.1است بنابراین بردار
 0.457 


 0.083 
 0.34 


 0.12 

را به عنوان بردار وزن معیارها میپذیریم.
به همین ترتیب ارجحیت هر یک از راهبردها در ارتباط
باهر یک از اهداف ،توسط کارشناسان رسانه ،ارزیابی
شدند بر این اساس میانگینهای موزون و بردار وزنی
هر یک از راهبردها نیز براساس اهداف 4گانه در

جدول  - 4میانگین موزون و بردار ستونی ماتریس مقایسات معیارها
راهبردی  8راهبردی  7راهبردی  6راهبردی  5راهبردی  4راهبردی  3راهبردی  2راهبردی  1هدف1
بردار وزنی میانگین هندسی
0.298

3.318

5.610

5.283

3.622

3.064

2.195

2.373

2.587

1.000

راهبردی 1

0.151

1.675

2.885

2.683

1.712

2.486

1.018

1.102

1.000

0.387

راهبردی 2

0.154

1.709

2.844

2.575

2.421

1.929

1.374

1.000

0.907

0.421

راهبردی 3

0.143

1.590

2.906

2.380

2.400

2.169

1.000

0.728

0.982

0.456

راهبردی 4

0.090

0.996

2.232

2.578

1.762

1.000

0.461

0.518

0.402

0.326

راهبردی 5

0.068

0.760

1.516

1.692

1.000

0.568

0.417

0.413

0.584

0.276

راهبردی 6

0.050

0.557

1.196

1.000

0.591

0.388

0.420

0.388

0.373

0.189

راهبردی 7

0.047

0.521

1.000

0.836

0.660

0.448

0.344

0.352

0.347

0.178

راهبردی 8

جدول  - 5میانگین موزون و بردار ستونی ماتریس مقایسات معیارها
راهبردی  8راهبردی  7راهبردی  6راهبردی  5راهبردی  4راهبردی  3راهبردی  2راهبردی  1هدف2
بردار وزنی میانگین هندسی
0.158

1.365

0.538

1.364

1.692

1.568

1.783

1.319

1.931

1.000

راهبردی 1

0.111

0.957

0.409

0.776

1.317

1.568

1.048

1.071

1.000

0.518

راهبردی 2

0.117

1.015

0.416

1.374

1.040

1.794

1.116

1.000

0.934

0.758

راهبردی 3

0.134

1.155

0.651

1.625

1.718

1.762

1.000

0.896

0.954

0.561

راهبردی 4

0.085

0.736

0.506

1.149

0.999

1.000

0.568

0.557

0.638

0.638

راهبردی 5

0.099

0.852

0.589

1.297

1.000

1.001

0.582

0.961

0.759

0.591

راهبردی 6

0.094

0.812

0.602

1.000

0.771

0.871

0.616

0.728

1.289

0.733

راهبردی 7

0.202

1.750

1.000

1.661

1.698

1.975

1.537

2.402

2.444

1.859

راهبردی 8
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اولویتبندی راهبردهای مطلوب شبکه آموزش سیما با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی ()AHP
جدول  - 9میانگین موزون و بردار ستونی ماتریس مقایسات معیارها
راهبردی  8راهبردی  7راهبردی  6راهبردی  5راهبردی  4راهبردی  3راهبردی  2راهبردی  1هدف3
بردار وزنی میانگین هندسی
0.351

4.350

5.866

5.884

5.320

3.045

2.796

4.127

4.569

1.000

راهبردی 1

0.134

1.656

3.706

2.632

2.486

1.623

0.999

0.870

1.000

0.219

راهبردی 2

0.145

1.795

3.362

2.869

2.702

1.712

1.170

1.000

1.150

0.242

راهبردی 3

0.133

1.652

2.922

3.104

3.245

1.335

1.000

0.855

1.001

0.358

راهبردی 4

0.108

1.336

3.713

3.594

2.112

1.000

0.749

0.584

0.616

0.328

راهبردی 5

0.051

0.627

1.231

1.431

1.000

0.474

0.308

0.370

0.402

0.188

راهبردی 6

0.042

0.517

1.196

1.000

0.699

0.278

0.322

0.349

0.380

0.170

راهبردی 7

0.038

0.469

1.000

0.836

0.812

0.269

0.342

0.297

0.270

0.170

راهبردی 8

جدول  - 7میانگین موزون و بردار ستونی ماتریس مقایسات معیارها
راهبردی  8راهبردی  7راهبردی  6راهبردی  5راهبردی  4راهبردی  3راهبردی  2راهبردی  1هدف4
بردار وزنی میانگین هندسی
0.180

1.636

1.920

1.274

0.633

2.024

1.813

1.987

2.781

1.000

راهبردی 1

0.110

1.003

1.413

0.894

0.383

1.282

1.431

1.148

1.000

0.360

راهبردی 2

0.096

0.876

0.834

1.018

0.329

1.318

1.231

1.000

0.871

0.503

راهبردی 3

0.099

0.906

1.012

1.404

0.422

1.473

1.000

0.812

0.699

0.552

راهبردی 4

0.083

0.758

1.425

0.835

0.301

1.000

0.679

0.759

0.780

0.494

راهبردی 5

0.240

2.183

1.965

1.922

1.000

3.324

2.370

3.040

2.613

1.580

راهبردی 6

0.104

0.944

1.374

1.000

0.520

1.197

0.712

0.982

1.118

0.785

راهبردی 7

0.088

0.804

1.000

0.728

0.509

0.702

0.988

1.199

0.708

0.521

راهبردی 8

بر این اساس تجمیع بردار وزنی ماتریسهای فوق به
شرح زیر هست.

نرخ ناسازگاری این ماتریس نیز برابراست با
 IR  0.017و میزان ناسازگاری قابلقبول است.
(جدول )8

جدول  - 8میانگین موزون و بردار ستونی ماتریس مقایسات معیارها

بردار وزنی اهداف
0.120

0.340

0.083

0.457

نسبت به هم

راهبردها

راهبردها

راهبردها

راهبردها

نسبت به

نسبت به

نسبت به

نسبت به

اهداف4

اهداف3

اهداف2

اهداف1

0.180

0.351

0.158

0.298

راهبردی 1

0.110

0.134

0.111

0.151

راهبردی 2

0.096

0.145

0.117

0.154

راهبردی 3

0.099

0.133

0.134

0.143

راهبردی 4

0.083

0.108

0.085

0.090

راهبردی 5

0.240

0.051

0.099

0.068

راهبردی 6

0.104

0.042

0.094

0.050

راهبردی 7

0.088

0.038

0.202

0.047

راهبردی 8

ها
یار
مع

بردار وزنی

بردار وزنی

بردار وزنی

بردار وزنی

ها
نه
گزی
و
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همچنان که اطالعات فوق نشان میدهد ،اهمیت
راهبردها از جهت رسیدن به اهداف با همدیگر فرق
میکند .اگر صرفاً مالک تصمیمگیری هدف یک باشد،
باید راهبرد اول به عنوان مطلوبترین راهبرد جهت
رسیدن به هدف اول هدف انتخاب شود .در حالیکه
معیار دوم (هدف دوم) نشان میدهد که مناسبترین
راهبرد ،راهبرد هشتم است و همین طور برای اهداف
سوم و چهارم ،به ترتیب راهبردهای اول و ششم
مطلوب شمرده شدهاند.
حاال این سؤال پیش میآید که این تناقض را چگونه
میتوان حل کرد .مرحله چهارم ،مرحله اصلی
تصمیمگیری و در واقع راهحلی برای این تناقض است
(عادل آذر و همکاران.)1304 ،
اولویتبندی و انتخاب بهترین راهبرد
برای انتخاب بهترین راهبرد الزم است که مقادیر هر
ردیف (هر راهبرد) در مقادیر متناظر اهداف ضرب شوند.
این محاسبه ریاضی چیزی جز میانگین موزون برای هر
راهبرد نیست .حال میانگین موزون به صورت زیر برای
هر راهبرد حاصل میگردد.
0.180 
 0.290 



0.110 
 0.137 
0.096   0.457   0.141 
 

 
0.099   0.083   0.134 


0.083   0.340   0.095 
 

 
0.240   0.120   0.085 
 0.057 
0.104 



0.088 
 0.062 

0.351
0.134
0.145
0.133
0.108
0.051
0.042
0.038

0.158
0.111
0.117
0.134
0.085
0.099
0.094
0.202

S 1  0.298
S 2  0.151
S 3  0.154

S 4  0.143
S 5  0.090

S 6  0.068
S 7  0.050

S 8  0.047

با توجه به مقادیر مطلوبیتهای تلفیقی ،رتبهبندی
گزینههای تصمیم (راهبردها) به صورت زیر خواهد بود.

S1  S 3  S 2  S 4  S 5  S 6  S 8  S 7

در نهایت میتوان اولویت راهبردها را با توجه به اهداف
چهارگانه ،در قالب جدول ( )9بیان کرد.
این اولویتبندی نشان میدهد که راهبردهای اول،
سوم ،دوم و چهارم به ترتیب جزو اولویتهای مطلوب
قرار میگیرند ،همین طور اولویتبندی اهداف نیز
بیانگر آن است که اهداف اول ،سوم ،چهارم و دوم به
ترتیب برای شبکه آموزش با اهمیتترند اهداف تلقی
میشوند که در جهت مأموریت شبکه هست .این
اطالعات نشان دهنده این مطلب است که شبکه برای
تبدیل شدن به یکی از معتبرترین مرجع آموزشی کشور
در پرورش جامعه و پاسخگویی نیازهای متنوع مخاطبان
با متنوعسازی فرمهای برنامهسازی و پایهریزی کردن
آموزش و مهارت شبکه در جهت ارتقاء سطح فرهنگی،
دانش ،مهارت در کشور و مجهز نمودن مخاطبان به
سواد رسانهای ،به ترتیب راهبردهای؛
 -1تحقیق و بررسی زمینهها و نیازهای آموزشی
مخاطبان و پاسخگویی به اصلیترین نیازهای آموزش
مخاطبان و جامعه.
 -2گسترش پوشش خود به کل کشور و مدار
ماهوارهای کشورهای فارسی زبان و حضور در بستر
اینترنت جهت تداوم برنامههای آموزشی تخصصی.
 -3راهاندازی اپلیکیشن بر بستر سیستم عاملهای تلفن
همراه و فراهم کردن امکان دسترسی مخاطبان به
آرشیو سازماندهی شده.
 -4پرداختن به موضوعات مختلف آموزشی با تولید
برنامههای متنوع ،نوآورانه و توأم با خالقیت براساس
سالیق مختلف و فراهم کردن ارتباط دوطرفه با
مخاطبان را باید پیش بگیرد.

اولویتبندی راهبردهای مطلوب شبکه آموزش سیما با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی ()AHP
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جدول  - 6اولویتبندی راهبردهای مطلوب شبکه آموزش توسط صاحبنظران
امتیاز نهایی

راهبردها

اولویت بندی

0.290

راهبردی 1

اولویت اول

0.141

راهبردی 3

اولویت دوم

0.137

راهبردی 2

اولویت سوم

0.134

راهبردی 4

اولویت چهارم

0.095

راهبردی 5

اولویت پنجم

0.085

راهبردی 6

اولویت ششم

0.062

راهبردی 8

اولویت هفتم

0.057

راهبردی 7

اولویت هشتم

نتیجهگیری و پیشنهادها
امروزه برای اکثر سازمانها پذیرفته شده است که
برنامهریزی راهبردی در رسیدن به اهداف بلند مدتشان
الزم و ضروری است به همین دلیل هر سازمانی با
توجه به محیط داخلی و خارجی خود عوامل تأثیرگذار را
شناسایی کرده و سپس براساس درجه اهمیت آن
عوامل ،راهبرد خود را تعیین میکند .در این راستا برای
شبکه آموزش نیز تحلیل وضعیت موجود و مطلوبی
براساس نظرات کارشناسان رسانه صورت گرفته بود که
طبق آن یکسری اهداف و راهبردهایی برای رسیدن
به وضع مطلوب تدوین شده بود .ولی این نکته مهم بود
که کدام هدف و راهبرد نسبت به دیگر اهداف و
راهبردها مناسبتر و در اولویت اول فعالیت قرار داشته
باشد برای شبکه بهتر هست .این نکته مستلزم
تصمیمگیری با برنامه و علمی بود.
تاکنون روشهای متعددی در مدیریت برای
تصمیمگیری گروهی همچون فن گروه اسمی ،دلفی و
طوفان مغزی مطرح شدهاند که هر یک از آنها دارای
معایبی از جهت زمان ،هزینه و جمود فکری بودهاند.
فرایند تحلیل سلسله مراتبی ،فن نوینی است که تا
حدودی این مشکالت را حل میکند .این روش نه تنها
محاسن روشهای فوق را در بر دارد بلکه به لحاظ
منطق ریاضی آن قابلیت تلفیق معیارهای کمی و کیفی
را برای مقایسه گزینههای متعدد دارد (عادل آذر و
همکاران .)1304 ،بر این اساس با استفاده از فرایند
تحلیل سلسله مراتبی راهبردها و اهداف تدوینشده
شبکه آموزش براساس آراء کارشناسان رسانه

اولویتبندی شدند که به شرح زیرند:
راهبردها
 -1تحقیق و بررسی زمینهها و نیازهای آموزشی
مخاطبان و پاسخگویی به اصلیترین نیازهای آموزش
مخاطبان و جامعه.
 -2گسترش پوشش خود به کل کشور و مدار
ماهوارهای کشورهای فارسی زبان و حضور در بستر
اینترنت جهت تداوم برنامههای آموزشی تخصصی.
 -3راهاندازی اپلیکیشن بر بستر سیستم عاملهای تلفن
همراه و فراهم کردن امکان دسترسی مخاطبان به
آرشیو سازماندهی شده.
 -4پرداختن به موضوعات مختلف آموزشی با تولید
برنامههای متنوع ،نوآورانه و توأم با خالقیت براساس
سالیق مختلف و فراهم کردن ارتباط دوطرفه با
مخاطبان.
این راهبردها به عنوان مطلوبترین راهبرد ،برای
رسیدن به اهداف ذیل انتخاب شدند.
 )1تبدیل شدن به مرجعیت آموزشی کشور و پاسخگوی
نیازهای متنوع مخاطبان با متنوع سازی فرمهای
برنامهسازی.
 )2پایهریزی کردن آموزش و مهارت شبکه در جهت
ارتقاء سطح فرهنگی ،دانش ،مهارت در کشور و مجهز
نمودن مخاطبان به سواد رسانهای.
 )3افزایش همکاری با سازمان فنی و حرفهای ،آموزش
و پرورش و دانشگاهها و استفاده از ظرفیتهای آنان و
کمک به آنان در راستای سند چشماندازشان و همچنین
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عقد قرارداد با سازمانها و وزارتخانهها جهت ارائه
برنامههای آموزشی مرتبط به آنها.
 )4اصالح و تقویت سیستم ارزیابی و جذب نیروهای
صفی و ستادی شبکه آموزش برای تعیین
متخصصترین و متعهدترین افراد و ایجاد جوی از
دوستی و صمیمیت در سازمان جهت بهرهوری
کارکنان.
چهار راهبرد بعدی که در اولویتهای  9تا  8قرار
میگرفتند به ترتیب عبارت بودند از راهبردهای
 )9تولید برنامههای آموزشی با مضامین فرهنگ فناوری
جهت آشنایی و نحوه به کارگیری صحیح فناوری در
جامعه و همچنین توانمندسازی مخاطبان در جهت
برخورد هدفمند با فناوری به خصوص رسانهها.
 )9مذاکره با نهادهای آموزشی کشور جهت آشنا کردن
آنان با رسالت واقعی شبکه ،متقاعد کردن آنها جهت
استفاده از متخصصین و ظرفیتهای آموزشی که دارند.
 )0بهکارگیری مدیریت مبتنی بر ارزش در سازمان و
ایجاد انگیزه در کارکنان و تخصصی کردن وظایف
آنان ،همچنین جذب نیروهای خالق خارج از سازمان
جهت استفاده از فرصتهای محیطی برای برطرف
کردن ضعف خود.
 )8مدیریت اثربخش هزینهها از طریق همکاری با
سازمانها و مؤسسات آموزشی کشور و استفاده از آرشیو
برنامههای ،آموزشی.
اولویتبندی صورت گرفته صرفاً به این دلیل نبوده
است که از بین  8راهبرد ،مطلوبترین انتخاب شود و
سایر گزینهها کنار زده شود ،درحالیکه این طور نبوده و
شبکه آموزش برای رسیدن به اهداف فوق الزم است
که از همه راهبردها استفاده نماید و تفاوت راهبردها
فقط در اولویت بهکارگیری و میزان بهرهمندی از
اینهاست.
پیشنهاد میگردد که بعد از هدفگذاری کمی و کیفی و
تبدیل راهبردها به برنامههای کوتاه مدت ،برای
اولویتبندی این اهداف و برنامههای کوتاه مدت نیز از
روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شود چرا که
این روش میتواند با در نظر گرفتن ضریب تأثیر هر

مطالعات رسانهای  /سال سیزدهم  /تابستان 1367

یک از اهداف کوتاه مدت ،در انتخاب مطلوبترین
برنامه کوتاه مدت هم نقش داشته باشد.

اولویتبندی راهبردهای مطلوب شبکه آموزش سیما با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی ()AHP

منابع
 ابزری ،مهدی؛ قربانی ،حسن؛ خواجهزاده ،سامان ومکینیان ،المیرا ( .)1397رتبهبندی عوامل مؤثر بر
اعتمادسازی در محیط اینترنت با استفاده از تکنیک
فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( .)AHPمدیریت فناوری
اطالعات.
 اسحاقی ،محبوبه؛ گلمحمدی ،رستم و ریاحیخرم،مهدی ( .)1391اولویتبندی روشهای کنترل صدا در
شرکت شیشه همدان با استفاده از فرایند تحلیل سلسله
مراتبی ( .)AHPفصلنامه بهداشت و ایمنی کار.
 دیوید ،فرد.آر ( .)1393مدیریت استراتژیک .چاپبیست و نهم .ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد
اعرابی .تهران :نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 رضاییان ،علی ( .)1380مبانی سازمان و مدیریت.تهران :انتشارات سمت.
 سعیدی ،سیدناصر و جعفری ،حسن ( .)1393تحلیل واولویتبندی نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدات
بنادر خشک ایران با استفاده از مدلهای  AHPو
 .SWOTاقیانوسشناسی.
 سلطان حسینی و همکاران ( .)1392به کارگیریروش تحلیل سلسله مراتبی در اولویتبندی موانع رشد
اخالق حرفهای در رسانههای ورزشی .مدیریت و
ورزش.
 صالحی ،مهسا و باباییان احمدی ،علی (.)1393اولویتبندی معیارهای انتخاب محصول در واردات کاال
با استفاده از روش تصمیمگیری چند معیاره .اولین
کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع.
 عادل آذر و همکاران ( .)1304تکنیکی نوین برایتصمیمگیری گروهی .دانش مدیریت .شماره 20و .28
مهرگان ،محمدرضا ( .)1383پژوهش عملیاتی پیشرفته.
تهران :نشر کتاب دانشگاهی.
 مؤمنی ،منصور ( .)1380مباحث نوین تحیق درعملیات .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 نوروز گندشمین ،یوسف ( .)1394تدوین راهبردهایمطلوب برای شبکه آموزش سمیای جمهوری اسالمی
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ایران و اولویتبندی این راهبردها با استفاده از تکنیک
فرایند تحلیل سلسله مراتبی  .AHPتهران :پایاننامه
کارشناسیارشد دانشگاه عالمه طباطبایی.

