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 چکیده

ها برای کشف حقایق و دستیابی به توان جستجوی نظام یافته وقایع و پدیدهپژوهش را می
، فرآیند پژوهش و مدیریت این فرآیند در هر سه سطح فردی. جدید معرفی کردهای  داشته

از مسائل پراهمیت و ویژه اگر تحقیقات دانشگاهی مدنظر باشد ه گروهی و سازمانی ب
، پژوهش، آموزش، کسی پوشیده نیست که دانشگاه کارآمد بر .برانگیز است بحث

مطالعه حاضر . پایدار را در پی داردتوسعه  در نهایتکارآمد و سازی و ارائه خدمات  فرهنگ
و اقتصاد و روانشناسی ، های مدیریتبراساس ماهیت اکتشافی خویش قصد دارد در دانشکده

و  به بررسی( AHP) مراتبی سلسله تهران و به کمک مصاحبه و تحلیل تربیتی دانشگاهمعلو
سنجش حد تمایل مدیریت به اعتماد یا کنترل  پژوهشی به خصوصنقد وضعیت مدیریت 

نتایج نشان داد که مدیران و خبرگان پژوهشی معتقدند . پژوهشگران و فرآیند پژوهش بپردازد
گرایش زیادی به پیش از کنترل پژوهشگران  های مذکورر دانشکدهکه مدیریت پژوهشی د

بود که بیشتر از استفاده از فرآیندهای  ها حد مطلوب ایندر این دانشکده. دارد آنهااعتماد به 
پژوهشگر  رتبه علمیتوان یک معیار اعتماد را می. باید به پژوهشگر اعتماد کرد، کنترلی

 . توان به او اعتماد نمود می بیشتر، پژوهشگر باالتر باشدعلمی  دانست یعنی هرچه رتبه
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 مقدمه. 4
جانبه آنها به سوی یافتن جایگاهی مطمئن در جوامع و حرکت همه در عرصه تحوالت

موجود در های  دانشگاه، بینشی و ارزشی، لمییکی از ارکان رهبری ع، جامعه جهانی
وظایف و کارکردهای تعریف شده ها  اگر از نظر کمی وکیفی دانشگاه. جامعه هستند

 امید فراوانی به حصول جایگاهی شایسته در جهان پدید، خوبی ایفا کننده خود را ب
لمی و ابتدا باید مشکالت ساختاری و رفتاری مراکز ع، در غیر این صورت .آید می

 دانشگاهی را رفع کرد و آنگاه به توسعه پایدار در ابعاد مادی و معنوی امیدوار شد
هر دانشگاه دارای دو کارکرد اصلی آموزش و پژوهش است که (. 55: 4171، طبیبی)

گنجد که در آن  می اولی معرف بعد ساختاری و کامال نظام مند حرکات و رفتارها
شناخت مستقیم ، گسترش مرزهای علم، اییپوی، جهش، خالقیت، حوزه ابتکار

، حل برای مسائل مبتال به جامعه و آزمون آنهاارائه راه، مشکالت و معضالت جامعه
های پژوهشی برای نظام آموزشی دانشگاهی ای است تا از دل یافتهخود پایه و مقدمه

هشی نهایت دستاوردهای تأیید شده پژودر ورودی پرمحتوی و مناسبی فراهم آید و 
این نظام پویا در . زان ارائه گرددآمو دانشهای آموزشی به دانشجویان و در قالب

، صورت داشتن مبانی فکری و فلسفی قوام یافته و پذیرفته شده از سوی آحاد جامعه
ای  هظرفیت الزم برای شکل دهی حرکت جامعه و افزایش سرعت آن به سمت آیند

های  از این روست که مدیریت مجموعه. کند یم فرهیخته ایجادهای  بهره ور و انسان
، پژوهشی های اینکه در پهنه مدیریت نظام خصوصبه یابد  می اهمیتی ویژه، پژوهشی

از یک . شود رو همدیریت همواره باید با پیوند دو امر به نظر متضاد و آشتی ناپذیر روب
حرکت ، ی باالتردستیابی به کارایی و اثربخش برایمدیریتی های  سو با اعمال کنترل

با ، شود و از طرف دیگر می آزاد اذهان پژوهشگران و آزادی عمل آنها خدشه دار
خطر دور شدن از اهداف ، بازکردن میدان عمل برای جوالن علمی پژوهشگران

له در ئاین مس. پژوهشی و در پی آن اهداف آموزشی از پیش تعیین شده وجود دارد
دارند از اهمیت و حساسیت  یابطه تنگاتنگمحیط دانشگاه که آموزش و پژوهش ر

های  بدین ترتیب پژوهش در باب نحوه مدیریت مجموعه. خاصی برخوردار است
باید در نظر داشت که از نظر فکری و . یابد می در حیطه دانشگاه موضوعیتپژوهشی 
و اداره آنها ها  نسبت به انسان، مدیریت به شکل عام و مدیران به شکل خاص، فلسفی

برخورد مدیریت و مدیران با پژوهشگران در ، در این مطالعه. معینی دارندهای  دگاهدی
این دو مفهوم در جهت . شود می قالب دو مفهوم عام اعتماد و کنترل به تصویر کشیده
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کنترل ، بیشتر باشد به پژوهشگرمدیر  کنند یعنی هر قدر اعتماد می عکس هم تغییر
توجه داشت که عواملی همچون تنگناهای نظام  باید. عکسه روی او کمتر است و ب

عدم ، عدم اولویت بندی بهینه پژوهشگران، ادرای و مالی در عرصه پژوهش دانشگاهی
نبود فرهنگ پژوهش ، تخصیص بودجه کافی به امر پژوهش و بر حسب اولویت بهینه

به  نمایشی وهای  برخی پژوهش انجام، برد می گروهی که کارایی و اثربخشی را باال
. توانند منجر به بروز مسائلی در حوزه پژوهش گردند می ،دور از معیارهای علمی

ترین دانشگاه کشور است و نوع حرکت آن در عرصه  دانشگاه تهران که قدیمی
و مراکز عالی کشور ها  دانشگاه بیشترآموزشی و پژوهشی الگوی های  گذاری سیاست
تواند مبنایی برای  می ش کههدف اصلی این پژوه. محمل پژوهش ماست، است

 کنترل-بررسی وضعیت مدیریت پژوهشی در طیف اعتماد، تر باشد تحقیقات گسترده
در (( کنترل زیاد) و اعتماد کم( کنترل متوسط) اعتماد متوسط، (کنترل کم) اعتماد زیاد)

شناسایی ، اقتصاد و روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، سه دانشکده مدیریت
باشد تا با مشخص شدن  می و ارائه معیاری برای اعتماد به پژوهشگران، طلوبحد م

های  پژوهشی و اعمال کنترلهای  گذاری زمینه برای تغییر سیاست، این سه مورد
در ، قابل توجه اینکه. مدیریتی معقول حداقل در سطح این سه دانشکده فراهم آید

دلیل تکامل روز افزون مجموعه  اخیر فرآیند تصمیم گیری در مدیریت بههای  سال
 ههای دستیابی بهای مختلف و همچنین به لحاظ دگرگونی در روشهیها و نظردانش

و از میان است اطالعات و نحوه پردازش آنها به شدت تحت تأثیر قرار گرفته 
به لحاظ آنکه الگوریتم آن بر اساس منطق  AHPروش ، بندی مختلف رتبههای  روش

از ، و سازگاری زیادی با نحوه تفکر و فرآیندهای ذهنی انسان داردریاضی بنا شده 
از سوی دیگر این روش قادر به در نظر گرفتن ، است کارایی زیادی برخوردار گردیده

لذا استفاده از آن بسیاری  ،باشد می کیفی به طور همزمان شرایط و متغیرهای عددی و
به  AHP روشدر مطالعه حاضر  ،بر این اساس. از مشکالت را برطرف خواهد نمود

 . منظور دستیابی به اهداف پژوهش مورد استفاده قرار گرفت

 
 مبانی نظری پژوهش. 5

مفاهیم ، دهد که اعتماد و کنترل می کنترل نشان-ادبیات موجود در زمینه ارتباط اعتماد
 اعتماد و کنترل به، (5007)  به اعتقاد کاستا و فرانکما. پیچیده و مبهمی هستند

                                                                                                                                      
1. Costa and Bijlsma-Frankema 
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از روابط و فرآیندهای اجتماعی اشاره دارند که تعاریف آنها ذاتا ای  هپیچیدهای  شکل"
تعجب ، رو و از این "شود می گمراه کننده بوده و اغلب توسط محققان به چالش کشیده

واگرایی از اعتماد وکنترل در ادبیات پژوهشی آن به  گاهآور نیست که مفاهیم متفاوت و 
تعریف مشترکی از اعتماد وجود ، بنابراین(. 101: 5007، و فرانکماکاستا ) خورد می چشم
بسیاری از محققان بر این نکته اتفاق نظر دارند که اعتماد شامل ، با این حال. ندارد

انتظارات مثبت درخصوص اقدامات سایرین و تمایل به بودن در معرض اقدامات 
ست از باور به ا ارات عبارتانتظ(. 755: 4995، و همکاران  میر) باشد می دیگران
. داری اعتمادشونده برای تأمین تعهدات به اعتمادکننده خیرخواهی و امانت، صداقت

فرض بر . شود که اعتماد با ریسک پذیری همراه است می اهمیت موضوع از آنجا ناشی
چنانچه . باشند می شرایط الزم برای اعتماد، این است که اعتماد و وابستگی متقابل

 آنگاه اعتماد ضرورت، ات را بتوان با اطمینان کامل و بدون ریسک انجام داداقدام
 ،گران وجود دارد نماید که وابستگی متقابل میان کنش می اعتماد زمانی ضروری. یابد نمی

. تواند بدون اعتماد به طرف دیگر حاصل گردد نمی بدان معنا که منافع یک طرف
میان ( 4995)  مک آلیستر. پیشنهاد کرده اند مختلفی از اعتماد راهای  محققان شکل

اعتماد زمانی . شود می تمایز قائل  و اعتماد مبتنی بر احساسات  اعتماد مبتنی بر شناخت
 ،احترام ضمنکنیم که  می مبتنی بر شناخت است که ما افرادی را انتخاب و به آنها اعتماد

 زمانی شکل ،ی بر احساساتاعتماد مبتن. کنیم می تحت شرایط خاصی به آنها اعتماد
مک آلیستر . گیرد که ما در طول زمان روابطی عاطفی را با سایر افراد توسعه دهیم می

ممکن است سطحی از اعتماد مبتنی بر ، کند که برای روابط کاری می خاطر نشان
( 4991) و همکاران  روسو. برای توسعه اعتماد مبتنی بر احساسات الزم باشد ،شناخت

را برای ایجاد تمایز میان اعتماد مبتنی بر پاسخگویی و اعتماد ای  همرحلمدلی دو 
ناشی از تعامالت مکرر میان اعتمادکننده و ای  هاعتماد رابط. پیشنهاد نمودای  هرابط

اعتقاد بر . گیرد می باشد به نحوی که نوعی تعلق عاطفی و توجه شکل می اعتمادشونده
ه منظور ایجاد منابعی از قبیل اطالعات مشترک و این است که تمایل به تعامل مکرر ب

 گردد می روانشناختی یهویت منجر به ،موقعیت اجتماعی وجود دارد که به نوبه خود

                                                                                                                                      
1. Meyer 
2. McAllister 
3. Cognition-based trust 
4. Affect-based trust 
5. Rousseau 
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را با اعتماد احساسی ای  هبرخی نویسندگان اعتماد رابط(. 104: 4991، روسو و همکاران)
ای  ههمان اعتماد رابط ،ویتاعتماد مبتنی بر ه. دانند می مرتبط  و اعتماد مبتنی بر هویت

در ارتباط میان (. 195: 4991، روسو و همکاران) ترین حالت ممکن استدر وسیع
خاص توسط فرد  یبه عنوان انتظارات از انجام اقدام ،اعتماد عنصر ،اعتماد و کنترل

نکته . شود می صرف نظر از توانایی نظارت یا کنترل اعتمادشونده تعریف، اعتمادشونده
های  اهمیت آن است که آیا درجات مختلفی از وابستگی متقابل میان کنترل و شکل حائز

شود که رفتارهای کنترل به عنوان فرآیندی تعریف می. مختلف اعتماد وجود دارد
کاستا و ) نمایداعضای سازمان را در راستای دستیابی به اهداف سازمان تنظیم می

کنترل مبتنی بر سنجش  که شاملدو رویکرد ، در ادبیات پژوهش(. 104: 5007، فرانکما
(. 544: 5040،  جاج) پیشنهاد شده است داخلیهای  خارجی و کنترل مبتنی بر ارزش

یا پیامد ( کنترل رفتار) رویکرد سنجش ممکن است بر رفتار کارکنان، افزون بر این
، ل وجود داردکنتر راهبردسه ، از این دیدگاه. متمرکز باشد( کنترل پیامد) رفتارهای آنها

 راهبرد، و دیگری( مبتنی بر رفتار و پیامد)  ارزیابی عملکردهای  که دو تای آنها راهبرد
، مبتنی بر عملکرد راهبرددو (.  کنترل خانواده/کنترل اجتماعی) اجتماعی محور است

کنترل های  راهبردکه ممکن است  شوند در حالی می های مبتنی بر کنترل نیز نامیده گولا
این تمایز از دونوع کنترل . به کنترل غیررسمی یا هنجاری اشاره داشته باشد، اعیاجتم
تعدیل رفتار کنشگران در قبال  باکنترل مبتنی بر سنجش خارجی . گیرد می تأآل نش ایده

 کنترل هنجاری نیز با. شود می ها حاصلهای مورد انتظار یا اجتناب از مجازاتپاداش
و نه  داردتر قرار  در سطحی عمیق، کنترل در حالت آخر. ردگی صورت می  انتقال معانی

  مگوایر) گیرد ات آنها را نیز در بر میود بلکه ترجیحش می تنها شامل انتظارات کنشگران
مسئله ، چنانچه کنترل رسمی برای سازمان کافی باشد(. 591: 5040، و همکاران  مگوایر)

به در نظر گرفتن  گرایش. مسئله اعتماد و کنترل از اهمیت زیادی برخوردار نیست
های  از وجود محدودیت، یا مکملی برای کنترل جایگزین ای اعتماد به عنوان گزینه
گیری  به برخی از دالیل شکل( 5007) کاستا و فرانکما. گیرد می تأکنترلی در سازمان نش
پذیری و  انعطاف، به علت تغییرات مستمر، اول اینکه. ندنک می کنترل رسمی اشاره

                                                                                                                                      
1. identity-based trust 
2. Jadg 
3. performance evaluation strategies 
4. clan control 
5. negotiation of meaning 
6. Maguire 
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تر و در فواصل مکانی  کمرنگ به شکلی روابط کاری، اختارهای سازمانیمجازی شدن س
در ) ها همکاری درون سازمان روابط افقی و، دوم اینکه. گردد می تری برقرار طوالنی

از اهمیت ( کنند می مقایسه با روابط سلسله مراتبی که از روابط چارچوب دار استفاده
بین های  و ائتالفای  هشبکهای  سازمان، زمینه در این. برخوردار گردیده استای  هفزایند

های  به خاطر کاهش احتمال و یا کاهش قابلیت. مناسبی هستندهای  نمونه ،سازمانی
سومین . یابد می اعتماد برای تسهیل همکاری بسیار اهمیت، ها کنترل در این گونه سازمان

رای قراردادها در دشواری ذاتی موجود در اج، تر دلیل اینکه چرا کنترل رسمی سخت
چنانچه کنترل رسمی در روابط سازمانی حاکم اثربخشی خود را . روابط مشارکتی است

د یا برخی از وجایگزین مطرح ش یتواند به عنوان مکانیزماعتماد می، از دست دهد
مستلزم تعامل و ، اعتماد همانند کنترل. مشکالت مربوط به کنترل رسمی را حل نماید

، متفاوت است در اینجا نظارت ،معنی نظارت در روابط اعتماد .گاهی نظارت است
توان نظارت را نیز می، با وجود این. گیرد می شکلی از ابزار عالقه و نگرانی را به خود

انتظار بر این است که اعتماد در . تصور نمود ماد میان دو طرفبه عنوان فقدان اعت
چون از رفتارهای ماورای نقش کنشگران اثربخشی بیشتری دارد ، مقایسه با کنترل رسمی

اعتماد ، برخالف کنترل. یابد می و تعهد آنها به اهداف مشترک افزایش کند میحمایت 
کنترل اجتماعی بر تهدید ، با این حال. برای اجرای قرارداد نیست ،مبتنی بر تهدید آشکار

پذیر است که  مکانتأکید دارد اما تحریم اجتماعی تنها زمانی ا ، ضمنی تحریم اجتماعی
 اعتبارهای  در یک شبکه روابط اجتماعی قرار داشته باشند و نیز مکانیزم دو طرف

و   وولتویس. اجتماعی حمایت کنندهای  بتوانند از محرومیت یا سایر تحریم( شهرت)
اعتماد . دریافتند که اعتماد و کنترل جایگزین و مکمل یکدیگر هستند( 5005) همکاران

اما اغلب اعتماد وکنترل در کنار یکدیگر قرار  ،سازد می کمتر را ممکن کنترل، بیشتر
کنترل و ریسک را با یکدیگر ، تالش کردند اعتماد( 5009)  و رویجاکر  ماندی. دارند

و ریسک ای  هیکپارچه سازند و به این نتیجه رسیدند که با توجه به سطح ریسک رابط
کنترل در شرایطی مناسب است که . ل شدئقاباید میان شرایط مختلف تمایز ، عملکردی

به . داشته باشدوجود  یاطمینانباال و در مورد مقاصد طرف مقابل عدم  ایریسک رابطه

                                                                                                                                      
1. Social sanctioning 
2. Woolthuis 
3. De Man 
4. Roijakkers 
5. Relational risk 



 
 
 

 212 . ..کنترل-و نقد وضعیت مدیریت پژوهشی در طیف اعتمادبررسی  
 

هر چه . یابد می ضرورتاعتماد  ،برای رویارویی با ریسک عملکردی، عبارت دیگر
 ،نی بر اعتمادمبت سازوکاراستفاده از رویکرد کنترلی دشوارتر و ، محیط ناپایدارتر باشد

( 5009) مان و رویجاکردی، در زمینه ارتباط میان اعتماد و کنترل. باشد می بیشتر نیاز
تری برای خاطر نشان کردند که ممکن است انتظار داشته باشیم که کنترل گزینه مطلوب

نیز بر پیچیدگی ( 5001)  و اسپیرا  اسکینر. آشفته با ریسک عملکردی باال باشد یمحیط
ط میان اعتماد و کنترل تأکید داشته و بر این باورند که وابستگی فرآیندهای کنترلی ارتبا

 . به اندازه کافی مورد مطالعه قرار نگرفته است ،به اعتماد
  
 پیشینه مطالعاتی. 1

 مطالعات متعددی انجام شده، در مورد دانشگاه و نقش پژوهش در توسعه جوامع
باید توجه داشت که در زمینه . اشاره خواهد شدکه در ادامه به برخی از آنها  است

مطالعات منسجمی صورت نگرفته  ،پژوهشیهای  مدیریت پژوهشی و ارزیابی فعالیت
کنترل  بر ارتباط میان اعتماد و با تأکیدو مطالعه حاضر جزو اولین مطالعاتی است که 

در ( 4175) ایرانمنش. استدر این زمینه انجام شده در حوزه مدیریت پژوهشی 
گونه  و این است مطالعه خود به بررسی مشکالت نظام پژوهشی در ایران پرداخته

های  به افزایش یکسانی در یافته پژوهشی الزاماًهای  کند که افزایش داده می گیری نتیجه
پژوهشی کشور در سطح پایینی های  وری داده پژوهشی منجر خواهد شد زیرا بهره

 مطلوب منجرهای  پژوهشی به تولید یافتههای  ایش دادهافز، به اعتقاد وی. قرار دارد
تمامی  و ثانیاً استپژوهشی در کشور پایین های  سطح کیفیت داده شود چون اوالً نمی

، این افزون بر. های پژوهشی کشور با نیازهای جامعه سازگار نیستموضوعات طرح
 زاده لهسایی. یردگ می ها مورد استفاده قرار بخش اندکی از نتایج پژوهش در عمل

ی االگوبرداری از محتو، ترین مانع بر سر تحقیقات کشور معتقد است که مهم( 4175)
تدوین نظامی ، حل ویاهداف و نظام پژوهشی کشورهای دیگر است و راه، آموزشی

نیز بر ( 4171) هاشمیان نژاد. برای تحقیقاتی است که متناسب با نیازهای کشور باشد
فردوسی مشهد و پزشکی نشان های  هیات علمی رسمی دانشگاهاساس نظرات اعضای 

دوم بودجه و اعتبارات ، داد که مشکالت پژوهشی در درجه اول اطالع رسانی ناکافی
اشتغال بیش از حد استادان به ، به عالوه. کمبود نیروی انسانی است، ناکافی و سوم
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، به اعتقاد این محقق .های پژوهشی آنها را به شدت کاهش داده استفعالیت، تدریس
بوروکراسی حاکم بر پرداخت حق الزحمه ، ترین مشکل بعد اعتبارات تحقیقاتی مهم

در ، نیز بر لزوم تحول در مدیریت آموزش عالی( 4171) طبیبی. باشد می پژوهشگران
پویاسازی ارکان آموزش عالی و متحول  باتوسعه ملی های  راستای تحقق آرمان

به بررسی جایگاه آموزش ( 4175) نورشاهی. ها تأکید داشتساختن مدیریت دانشگاه
کشور در حال  49کشور صنعتی و  هفت) کشور جهان 54عالی ایران در مقایسه با 

، شاخص عمده نظام آموزش عالی را مبنای مقایسه قرار داد هفت پرداخته و( توسعه
ژاپن ، معیتکه از میان آنها و بر اساس شاخص تعداد محقق در یک میلیون نفر ج

ایران یازدهم و ترکیه ، مکزیک نهم، کره جنوبی ششم، آلمان سوم، فرانسه دوم، اول
اه و پژوهش در توسعه علمی به شناسایی نقش دانشگ( 4171) طبیبی. دوازدهم بود

و تسریع  فنّاوریو ضمن تأکید بر اهمیت پژوهش در افزایش ذخیره دانش و  پرداخت
، بنیادی شامل محض و راهبردی) رسی انواع تحقیقبا بر، های توسعه ملیآرمان

ترین موانع بر سر راه تحقیقات در کشورهای در حال  مهم، (ای کاربردی و توسعه
ساختار ، ناکافی بودن منابع و ابزارهای تحقیق، توسعه را کمبود اعتبارات تحقیقاتی

عدم ارتباطات ، کمبود نیروهای پژوهشگر، ها و نظام آموزشی جامعهنامناسب دانشگاه
های سیاست، منفی جامعه عدم آگاهی و نگرش نسبتاً، هاداخلی و بین المللی دانشگاه

از  با هدفاین محقق . داندمدیریت ناکارای امور پژوهشی می، و در نهایت، دولت
: دارد می را به شرح زیر بیان پیشنهادهایی، میان برداشتن موانع موجود در راه تحقیقات

های بالقوه و بالفعل کشور در زمینه تحقیقات و شناخت تطبیقی واناییشناخت ت( الف
ایجاد یک ( ب، موفق ةتحقیقاتی دیگر کشورهای درحال توسع و ایتوسعه الگوهای

دهنده تحقیقات به همراه یک بانک اطالعاتی فراگیر و  سازمان جامع و قدرتمند نظام
برای تحقیقات و تخصیص  تربیت نیروی انسانی توانا( ج، شبکه ارتباطی قوی

و کشاورزی ، صنعت، برقراری ارتباط بیشتر بین دانشگاه( د، اعتبارات الزم به پژوهش
تجدیدنظر در شیوه انتخاب دانشجو و ( ه، های دانشگاهیتر کردن درسو کاربردی

های کار تدوین برنامهبازبینی سازو( و و، المللی دانشگاهی برقراری ارتباطات بین
به کارگیری مدیران توانا در امر پژوهش و تأمین معقول زندگی ، توسعه ملی
کارکردهای ، ضمن برشمردن اهداف نظام آموزش عالی( 4171) بازرگان. پژوهشگران

ارزیابی ، کند که یکی از ارکان مهم آنمدیریت دانشگاهی را به شکل زیر ترسیم می
از نظر . شراف داشته باشدبرونداد نظام دانشگاهی است و باید بر دیگر کارکردها ا
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  اعتباردهی، های آموزش عالیارزیابی در نظام رایج ترین الگوی، (4171) بازرگان
در . شوداست که با دو نوع رهیافت ارزیابی درونی و ارزیابی بیرونی بدان پرداخته می

از بین ) و دانشگاه خود، دانشکده، سلسله مراتب گروه آموزشی، ارزیابی درونی
های آموزشی دوره، دانشجویان، سازماندهی و مدیریت /ی جایگاه سازمانیمعیارها

به قضاوت در مورد خود  (ختگانآمو دانشو ، فرآیند تدریس و یادگیری، مورد اجرا
تهیه گزارش ارزیابی درونی به وسیله هر یک از ، به اعتقاد این محقق. پردازندمی

را برای بهبود کیفیت آموزش عالی  تواند یکی از شرایط الزمواحدهای دانشگاهی می
 . فراهم آورد

 
 (4171) بازرگان ، به نقل ازکارکردهای مدیریت دانشگاهی( 4) شکل

 
های تحقیقاتی موجود در ای به بررسی وضعیت طرحدر مطالعه( 4174) غفرانی

به تفکیک ، طور تفصیلی و به ریزی دانشگاه تهران پرداخت برنامهمعاونت پژوهشی و 
مشخصات ، همکاران اصلی، نیروی انسانی، در باب مشخصات موضوعیها  دانشکده
به عنوان . های پژوهشی مبادرت نموداعتبارات و وضعیت انجام کار در طرح، اجرایی

های پژوهشی نتایج نشان داد که در کل طرح، مثال در زمینه مشخصات موضوعی
درصد  9/4، درصد از نوع کاربردی 1/41، د از نوع بنیادیدرص 4/7، دانشگاهی تهران
، از نظر نیروی انسانی نیز. نددرصد اظهار نشده بود 1/74کاربردی و -از نوع بنیادی

، درصد رتبه دانشیاری 4/14، های پژوهشی رتبه استادیدرصد از مجریان طرح 1/50
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این محقق نشان ، به عالوه. داشتندمربی رتبه درصد  9/1درصد رتبه استادیاری و  5/10
 اینبا ، و مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت فرهنگ وآموزش عالیها  داد که دانشگاه

درصد  ده فقط از، درصد توان تحقیقاتی کشور را دارا هستند پنجاه تا شصت که
 . بودجه تحقیقاتی بهره مندند

 
 شناسی پژوهش روش. 1

و نیز در نظر ها  ذیری بیش از حد این روشبه دلیل دقت و انعطاف پ، در این مطالعه
از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یا ، گرفتن متغیرهای کمی و کیفی به طور همزمان

تحلیل سلسله مراتبی روشی برای کمک به تصمیم . استفاده گردید AHPتکنیک 
پیچیده بدون ساختار و  یگیران است تا اهداف و راهکارهای خود را در محیط

، یکی از وظایف اساسی مدیران. بندی کنند بندی و طبقه اولویت، غیرشفاف
اختصاصی های  با تصمیماتی که مدیران در محیطها  گیری است و سازمان تصمیم

برای استفاده از . ندشو می هدایت و نزدیک، از پیش تعیین شدههای  به هدف، ندگیر می
هایی  همؤلفگیری به  له تصمیمئمس، در این روش، گیران قضاوت کارشناسی تصمیم

ها  سپس با استفاده از دیدگاه. گرددو به طور سلسله مراتبی مرتب می شود میتفکیک 
 مسئلههای همؤلفباالترین اولویت ، این فرایندهای  همؤلفبرای هر یک از ، و نظرات

 گیر را نسبت به ضرورت آن جلب به این ترتیب توجه تصمیمو شود  می تعیین
فراهم  AHPترین کاربردهای عملی  از جمله مهم(. 404: 4175 ،توفیق) نماید می

از آنجا . مسئله استگیری و حل  آوردن چارچوبی برای مشارکت گروهی در تصمیم
داریم تا معیارهای نیاز هایی  به شیوهگیری نماییم،  اندازه، که قادر نیستیم بدون معیار

فرآیند تحلیل سسلسله . ناملموس توسعه دهیمهای  گیری ویژگی جدید را برای اندازه
های ترکیب قضاوت و ارزش بادهد  می پذیری است که اجازه انعطاف الگوی، مراتبی

 باهستیم که ای  هنیازمند شیو، در واقع. ای منطقی تصمیم گیری شودبه شیوه، شخصی
آنها متفاوت  تأثیرات یکسانی بر نتیجه دارند یا اینکه تأثیرات، بدانیم آیا عواملآن 
برای ها  تنظیم اولویت با. باشد می پذیر امکانها  فرآیند تنظیم اولویت این امر راه. است

توان دریافت که تا چه اندازه عوامل در یک سطح به  می ،عوامل در سطحی معین
 در چهار مرحله انجام AHPبه طور کلی . نماید می افزایش عملکرد سازمان کمک

 : شود می
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 ،های مختلف بین گزینه هایی هانجام مقایسبرای : مقایسات زوجی -اول ةمرحل
که به طور  را ایجاد کند هاییمجموعه ماتریسهای  مقایسه ،گیرنده تصمیم الزم است

یکدیگر و هر گزینه تصمیم را  ها را نسبت به عددی اهمیت یا ارجحیت نسبی شاخص
این کار با انجام . نماید گیری می ها اندازه ها نسبت به سایر گزینه با توجه به شاخص

 هایتخصیص امتیاز باو ( مقایسه زوجی) دو به دو بین عناصر تصمیم های همقایس
صورت ، عددی که نشان دهنده ارجحیت یا اهمیت بین دو عنصر تصمیم است

مقایسه دو به دو با استفاده از مقیاسی که از ترجیح یکسان تا بی اندازه مرجح . گیرد می
 9تا  9/4که استفاده از است تجربه نشان داده . شود می انجام، ه استطراحی شد

به همین . مطلوب انجام دهدای  هرا به گون ها سازد تا مقایسه می تصمیم گیرنده را قادر
. استاندارد درآمده است یدر امتیازدهی به صورت مقیاس (4)دلیل استفاده از جدول 

مشخص ای  هرتب روشبه دو به  ل اهمیت دودر آغاز باید معاد، هنگام مقایسه زوجی
ی که در موارد. سپس مقدار عددی متناظر با آن در جدول مقایسه آورده شود، گردد

بهترین روش برای ترکیب ، دهندپرسشنامه پاسخ می های سؤالچندین خبره به 
میانگین هندسی . استفاده از میانگین هندسی است، ای اعضای نمونهمقایسه های جدول

به ، کند تا ضمن در نظر گرفتن قضاوت هر پاسخ دهنده می پژوهشگر کمک به
 (. 75: 4171، آذر و معماریان) قضاوت نمونه درباره هر مقایسه زوجی برسد

 
 ( 75: 4171، آذر و معماریان) AHPبه دو در  مقایسه دو( 4) جدول

 زوجی مقایسه درجه اهمیت در مقدار عددی
 ترجیح یکسان 4
 مرجحنسبتاً  یکسان تا 1
 نسبتا مرجح 1
 قویا مرجح 5
 قویا تا بسیار قوی مرجح 4
 ترجیح بسیار قوی 7
 بسیار تا بی اندازه مرجح 1
 بی اندازه مرجح 9

 
اعداد  مجموع: های مقایسه گروهیاز جدولها  استخراج اولویت -مرحله دوم

عنصر ستون را بر سپس هر ، زوجی را محاسبه کرده های ههر ستون از ماتریس مقایس
دست ه ماتریس جدیدی که بدین صورت ب. کنیم مجموع اعداد آن ستون تقسیم می
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ن اعداد هر سطر از میانگی. شود نامیده می« نرمال شده های هماتریس مقایس»، آید می
وزن نسبی عناصر  ،این میانگین. کنیم نرمال شده را محاسبه می های هماتریس مقایس

 (. 71: 4171، آذر و معماریان) کند یس را ارائه میتصمیم با سطرهای ماتر

در ، های تصمیم گزینه اولویت بندیبه منظور : انتخاب بهترین گزینه -مرحله سوم
عنصر را در وزن عناصر باالتر ضرب کرد تا وزن نهایی  وزن نسبی هر بایداین مرحله 

. آید دست میه نهایی بمقدار وزن ، با انجام این مرحله برای هر گزینه. دست آیده آن ب
 (. 71: 4171، آذر و معماریان) هاست بردار حاصل نشان دهنده اولیت سیستم

مربوط به  های هریباً تمامی محاسبتق: ها سازگاری در قضاوت -مرحله چهارم
گیرنده که در قالب فرایند تحلیل سلسله مراتبی بر اساس قضاوت اولیه تصمیم 

پذیرد و هر گونه خطا و  صورت می، شود یزوجی ظاهر م های هماتریس مقایس
یجه نهایی به دست ها نت ها و شاخص ناسازگاری در مقایسه و تعیین اهمیت بین گزینه

ای است که سازگاری  وسیله  نرخ ناسازگاری. سازد را مخدوش می ها هآمده از محاسب
از های حاصل  توان به اولویت دهد که تا چه حد می و نشان می کند میرا مشخص 

تجربه نشان داده است که اگر نرخ  (.11: 4115، قدسی پور) اعتماد کرد ها همقایس
 این در غیر و استقابل قبول  ها هباشد سازگاری مقایس 40/0سازگاری کمتر از ان

های زیر برای محاسبه نرخ ناسازگاری  قدم. نظر شودتجدیدها  مقایسهباید در صورت 
 :شود به کار گرفته می

زوجی را در بردار ستونی  ها هماتریس مقایس: بردار مجموع وزنیحاسبه م. اول گام
بردار ، آورید دست میه ب روشضرب کنید بردار جدیدی را که به این « وزن نسبی»

 . بنامید  مجموع وزنی
عناصر بردار مجموع وزنی را بر بردار اولویت : محاسبه بردار سازگاری. دوم گام

 . شود نامیده می  ل بردار سازگاریبردار حاص. نسبی تقسیم کنید
را به  maxمیانگین عناصر برداری سازگاری ، maxدست آوردن ه ب. سوم گام

 . دهد دست می
صورت زیر تعریف ه شاخص سازگاری ب: محاسبه شاخص سازگاری. چهارم گام

 : شود می

                                                                                                                                      
1. Inconsistency Ratio (I.R) 
2. Weighted sum Vector=WSV 
3. Consistency Index = CI 
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n مسئلههای موجود در  ست از تعداد گزینها عبارت  

نسبت سازگاری از تقسیم شاخص سازگاری : بت سازگاریمحاسبه نس. پنجم گام
 . آید دست میه ب  برشاخص تصادفی

  
 

، مهرگان) کند را بیان می ها هیا کمتر سازگاری در مقایس 4/0نسبت سازگاری 
 . شود ستخراج میل زیر اشاخص تصادفی از جدو(. 445: 4111
 

 ( 445: 4111، مهرگان) شاخص تصادفی( 5) جدول
40 9 1 7 4 5 1 1 5 4 N 
54/4 15/4 14/4 15/4 51/4 45/4 9/0 51/0 0 0 RI 

 
، مدیریتهای  پژوهشی دانشکده مسئوالنپژوهشگران و ، جامعه آماری پژوهش

که مسئولیت مستقیم یا  بودنداقتصاد و روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران 
 خبره دانشگاهیشش در این مطالعه از . داشتندبر عهده  را غیرمستقیم پژوهشی

 ،مذکورهای  بدین ترتیب که از هر یک از دانشکده. نظرسنجی به عمل آمد( پژوهشی)
 کنترل عناصر طیف به صورت زیر تعریف-در طیف اعتماد. خبره انتخاب گردید دو
 :شوند می

ی مدیریت و افراد ربه معنی حمایت کامل مالی و ادا (:کنترل کم) اعتماد زیاد -
آزادی عمل پژوهشگر در انتخاب مسیر و ، وهشگر و طرح پژوهشیتابع از یک پژ

امر  مربوط بههای  مالی و اطالعاتی دستگاه، همکاری کامل اداری، نحوه انجام پژوهش
 . پژوهش و پذیرش و معرفی نتایج پژوهش در سطح دانشگاهی است

ت و به معنی وجود قوانین اداری و مالی به شدت دس (:کنترل زیاد) اعتماد کم -
غیرمسئوالنه عوامل اجرایی و های  دخالت، پاگیر در مسیر پژوهش و پژوهشگر

عدم اطالع رسانی کافی و مناسب به ، اجبار به انجام دادن، غیراجرایی در امر پژوهش
 . امور پژوهشی است ازهای اداری و مالی الزم پژوهشگر و عدم حمایت

                                                                                                                                      
1. Random Index = RI 

1

max






n

n
CI



CI
CR

CR
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وارد اعتماد زیاد یا اعتماد کم با با ترکیبی از م (:کنترل متوسط) اعتماد متوسط -
 . شویم می حالت بینابینی مواجه

ال زیر مطرح گردید و از پاسخ دهندگان خواسته شد در پژوهش حاضر سه سؤ
 : نظرات خود را در هر مورد بیان کنند

اقتصاد و روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران از ، سه دانشکده مدیریت( 4
کنترل ) اعتماد متوسط، (کنترل کم) شی در طیف اعتماد زیادنظر مدیریت امور پژوه

 به کدام جانب بیشتر گرایش دارد؟( کنترل زیاد) و اعتماد کم( متوسط
 وضعیت مطلوب کدام است؟، ن و خبرگان سه دانشکده مذکوراز نظر مسئوال( 5
 معیار مناسب برای تعیین حد اعتماد به پژوهشگر در این سه دانشکده چه( 1
 واند باشد؟ت می

، سوم باید خاطر نشان کرد که بر اساس پیشینه مطالعاتی موجود سؤالدر مورد 
معیار اعتماد رتبه علمی پژوهشگر در نظر گرفته شد که بر اساس موازین مصوب 

، افزون بر این. دانشیاری و استادی لحاظ گردید، استادیاری های درجه، علوموزارت 
در فرآیند مطالعه از ، پژوهشهای  خشیدن به یافتهب در مطالعه حاضر به منظور غنا

بدین ترتیب که در صورت عدم موافقت خبرگان . تکنیک مصاحبه نیز استفاده گردید
از آنها ، اعتماد و کنترلهای  مورد پژوهش با ابعاد در نظر گرفته شده به عنوان شاخص

 . دش رسیدهدر قالب مصاحبه پ هایی سؤالدر مورد معیارهای جایگزین و مناسب 
 

 پژوهشهای  یافته. 1
و هم از روش دستی  (به کمک رایانه)ماشینی توان از روش  می همها  در تحلیل داده
 (1×1)مورد استفاده در این پژوهش  AHPالبته به علت اینکه ماتریس . استفاده کرد

 سه در صورتی که رتبه ماتریس از. شد بر نبوده و ترجیح داده روش دستی زمان، بود
با توجه . بهره گرفت (Expert Choice)افزارهایی همچون  توان از نرم می به باال باشد

لذا برای انجام ، خبره دانشگاهی استفاده شدشش به اینکه در این پژوهش از نظرات 
میانگین  ها سؤالپیشنهادی آنها در مورد هر یک از  های رهاز نم AHPهای  تحلیل

پژوهش به صورت جداگانه  های سؤالی هر یک از برا AHPنتایج تحلیل . گرفته شد
 . زیر ارائه شده است های در جداول
 :اول پژوهش داریم سؤالبرای 
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 اول سؤالبرای پاسخ به  AHPماتریس تحلیل  (1)جدول 

 (موجود)حد اعتماد  کم متوسط زیاد

 کم 490/0 490/0 490/0

 متوسط 510/0 510/0 510/0

  زیاد 077/0 077/0 077/0

 
 

 

 (موجود)حد اعتماد  کم متوسط زیاد

 کم 4 1 9

 متوسط 1/4 4 1

  زیاد 9/4 1/4 4
 

 : دوم پژوهش داریم سؤالبرای  
 

 دوم سؤالبرای پاسخ به  AHPماتریس تحلیل  (1)جدول 

 (مطلوب)حد اعتماد  کم متوسط زیاد

 کم 047/0 011/0 077/0

 متوسط 111/0 551/0 514/0

  زیاد 400/0 741/0 494/0

 
 

 

 (مطلوب)حد اعتماد  کم متوسط زیاد

 کم 4 5/4 9/4

 متوسط 5 4 1/4

  زیاد 9 1 4
 

 :سوم پژوهش داریم سؤالبرای 
 

 سوم سؤالبرای پاسخ به  AHPماتریس تحلیل  (5)جدول 

 د مبنای اعتما استادیاری دانشیاری استادی

 استادیاری 077/0 041/0 017/0

 دانشیاری 115/0 141/0 105/0

  استادی 519/0 455/0 440/0

 
 

 

 مبنای اعتماد  استادیاری دانشیاری استادی

 استادیاری 4 5/4 7

 دانشیاری 5 4 5/4

  استادی 7 5 4
 

هار یاک از    مرباوط باه  هاا   هنهاایی هار یاک از گزینا    های  در جدول زیر اولویت
 :پژوهش ارائه شده است های سؤال
 

 نهاییهای  ماتریس اولویت (4)جدول 

 (موجود) حد اعتماد اولویت نهایی (مطلوب) حد اعتماد اولویت نهایی مبنای اعتماد اولویت نهایی
 کم 49/0 کم 04/0 استادیاری 01/0
 متوسط 51/0 متوسط 57/0 دانشیاری 11/0
 زیاد 1/0 زیاد 47/0 استادی 59/0

041/0 
 ضریب سازگاری

(CR) 
055/0 

 ضریب سازگاری
(CR) 0 

 ضریب سازگاری
(CR) 
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سازگاری  های تمامی ضریب، شود می مشاهده باالطور که در جدول  همان
 دارداعتبار  AHPو  استاین سازگاری برقرار  بنابر، باشد می 4/0تر از  کوچک

توان دریافت که گرایش موجود مدیریت به  می اه بر اساس یافته(. )
 سؤالدر مورد . باشد می درصد و به معنی کنترل زیاد هشتاد در حد( کنترل) اعتماد

به . بود درصد شش دوم پژوهش مشخص شد که وضعیت مطلوب کنترل در حد
به  1به  11و  11به  59مبنای اعتماد نیز باید رتبه علمی محقق باشد و به نسبت ، عالوه

 . و استادیار اعتماد شود، دانشیار، ترتیب به استاد
 
 گیری و پیشنهادها نتیجه. 9

های  دانشکده، اول اینکه. پژوهش بود سؤالاین مطالعه در صدد پاسخگویی به سه 
اقتصاد و روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران از نظر مدیریت امور ، مدیریت

آیا از نظر ، دوم ؟دام جانب بیشتر گرایش دارندکنترل به ک-پژوهشی در طیف اعتماد
معیار ، وضعیت مطلوب کدام است؟ و سوم، ن و خبرگان سه دانشکده مذکورمسئوال

در  ؟تواند باشد می مناسب برای تعیین حد اعتماد به پژوهشگر در این سه دانشکده چه
در  درصد چهل های مورد نظر وضعیت موجود را به صورتخبره، دانشکده مدیریت

درصد در مورد ده و  درصد در مورد حد اعتماد متوسطپنجاه ، مورد حد اعتماد کم
این خبرگان حد مطلوب اعتماد را به ، در همین دانشکده. حد اعتماد زیاد تعیین کردند

 نود و، درصد برای حد اعتماد متوسطهشت ، درصد برای حد اعتماد کم دو صورت
این خبرگان مبنای اعتماد را رتبه ، به عالوه. دنددرصد برای حد اعتماد زیاد تعیین کر

 5و  45، 10دانشیار و استادیار به ترتیب با ، و حد اعتماد را به استاد نددانشگاهی دانست
درصد اعتماد  49وضع موجود شامل ، در مورد دانشکده اقتصاد. درصد تعیین کردند

در همین . یابی شددرصد اعتماد زیاد ارزهشتاد درصد اعتماد متوسط و  51، کم
 47درصد اعتماد متوسط و  57، درصد اعتماد کم 4وضع مطلوب شامل ، دانشکده

در مجموع نتایج نشان داد که مدیریت پژوهشی در . درصد اعتماد زیاد تعیین شد
بود که  و مطلوب این، های مذکور بیشتر گرایش به اعتماد دارند تا کنترلدانشکده

مبنی بر ( 5007) کاستا و فرانکماهای  این یافته با یافته. شداعتماد بیشتر از کنترل با
، اینکه اگر کنترل رسمی در روابط سازمانی حاکم اثربخشی خود را از دست دهد

یا برخی از مشکالت  شودجایگزین حاکم مطرح  یتواند به عنوان مکانیزماعتماد می
یز بر این باورند که اعتماد این محققان ن، در واقع. مربوط به کنترل رسمی را حل نماید
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نیز ( 5005)  وولتویس و همکاران. اثربخشی بیشتری دارد، در مقایسه با کنترل رسمی
 کنترل کمتر را ممکن، اعتماد بیشتر. اند بر نقش مکمل اعتماد و کنترل تأکید کرده

اسکینر و ، همچنین. کنترل در کنار یکدیگر قرار دارند سازد اما اغلب اعتماد و می
مبنای . اند پیچیدگی ارتباط میان اعتماد و کنترل را خاطر نشان کرده( 5001) سپیراا

 1درصد و استادیار  11دانشیار ، درصد 59اعتماد نیز رتبه علمی و حد آن برای استاد 
در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی نیز وضعیت موجود . درصد در نظر گرفته شد

. باشد می درصد اعتماد زیاد 5صد اعتماد متوسط و در 1، درصد اعتماد کم 95شامل 
 90درصد اعتماد متوسط و  7، درصد اعتماد کم 1وضعیت مطلوب این دانشکده شامل 

علمی  ةمبنای اعتماد رتب، جالب آنکه در این دانشکده. درصد اعتماد زیاد تعیین شد
باط کاری ضان، 5/0پذیرفته نشد و مبنای اعتماد را وجدان کاری پژوهشگر با اولویت 

شایان ذکر است در . تعیین گردید 5/0و حسن انجام کار با اولویت ، 1/0با اولویت 
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی های  میان پژوهشگر و خبره، سؤالپاسخ به این 

این مطالعه به طور . مصاحبه و تعاملی صورت گرفت که نتیجه مذکور حاصل گردید
را بیشتر  مسئلهاین ، ونی نبوده است و ماهیت اکتشافی آنمستقیم دارای پیشینه مد

نتایج این پژوهش بر اهمیت و ضرورت مدیریت ، با این حال. دهد می مورد تأکید قرار
 مادی و معنوی از پژوهشگران تأکیدهای  گذارد و بر حمایت می پژوهشی صحه

ام پژوهشی که مدیریتی در عرصه پژوهش و در قالب نظهای  ویژه حمایته ورزد ب می
خود نیاز به تحول در مدیریت ، دانشگاهی است و این مهمهای  معضل عمده محیط

 . تر در این زمینه دارد آموزش عالی و انجام مطالعات وسیع
بهتر است ، اول اینکه. توان پیشنهادهایی را ارائه نمود می پژوهشهای  بر اساس یافته

از  ،د پژوهش برقرار شود تا هر یکستا ارتباطات قانونمندی بین دو عنصر صف و
مشکالت و معضالت پژوهشی ، و با مساعدت یکدیگر باشندمسائل یکدیگر باخبر 

هم اندیشی میان دو بخش صف و ستاد به  های این امر با برگزاری جلسه. مرتفع گردد
. پذیر است منظور ارائه مشکالت و فراهم آوردن راهکارهای عملی برای آنها امکان

علمی های  خصوص به پژوهشگران تازه کار و با رتبه به رسانی مناسبی العاط، دوم
ارتباطی اینترنتی و نیز های  توان از سیستم می بدین منظور. تر صورت گیرد پایین
. استفاده کرد مربوطهای  نامه ارسال اطالعات و آیین برایدرون سازمانی های  شبکه
پژوهشی و کنترل بیشتر های  تصویب طرحاعتماد بیشتر به پژوهشگران در مقام ، سوم

                                                                                                                                      
1. Woolthuis 
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تواند مفید  می گیری از آنان و طرح در نشریات و محافل علمی در مقام اجرا و گزارش
شود که این تحقیق  می پیشنهاد، با توجه به موردی و موضعی بودن این مطالعه. باشد

یابی بحث ارز. صورت گیردها  تر و با عمق بیشتری در سایر دانشگاه در سطح وسیع
در ها  های شایستگی و کیفیت کار دانشگاه درون و برون دانشگاهی و تعیین مالک

اعتباردهی های  نهایت مالکدر سطوح کالن و خرد دانشگاهی کشور مطرح شود و 
با توجه ها  و دانشگاه وداین اعتباردهی به طور سالیانه انجام ش، سرانجام. تعیین گردد

 . بندی شوند ان رتبهش به شرایط و موقعیت و امکانات
عدم همکاری برخی از ، اول اینکه. رو بود ههایی نیز روبا محدودیتباین مطالعه 

تحقیق سبب طوالنی شدن  های سؤالدر پاسخ دهی به ها  محققان و مسئوالن دانشکده
پیشینه مطالعاتی مرتبط به موضوع پژوهش وجود نداشت که ، دوم. فرآیند پژوهش شد
نیز  AHPخود روش ، سوم. گذارد می نوآوری این مطالعه صحه این موضوع خود بر
های متقابل بین عناصر  نظر نگرفتن وابستگی در از جملههایی  دارای محدودیت

 . باشد می طرفه مراتبی و یک  سلسله  ، تصمیم و فرض اینکه ارتباط بین عناصر تصمیم
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