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 در ارتباطات ي اطالعات آيری فه کارگیری بٍ آمًزشی مًاوع بىدی رتبٍ ي ارزیابی

 AHP ريش با آمًزش
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 چکیدٌ

، در ّوررِ ًاشرری از آى رٍزافررسٍىفت ٍ تَسررؼِ اطالػررات ٍ ارتةاطررات ٍ  یشررر آٍری فرري کررارریری بررِػویرر   ترریریراتاهرررٍزُ 

ٍ   الخصرَ   ػلری  ّرا  حَزُ ِ اهرا اهررٍزُ،   ؛ اسرت  اًکرار  غیرقابرل ت تربیر  حرَزُ تؼلرین  اطالػرات ٍ   آٍری فري اررربخ    کرارریری  بر

 کررارریری بررِآهَزشرری  بٌررذی رتةررٍِ  ّررذا از ایرري  ررنٍّ  شٌاسررایی  .باشررذ ًورری درخررَر تَ ررِ ارتةاطررات در آهررَز 

تَصرریفی  رٍ  ازًظرررّررذا کرراربردی ٍ  ازًظررر شررذُ اًجررام. تحقیرر  بررَدُ اسررت در آهررَز ارتةاطررات  اطالػررات ٍ آٍری فرري

ِ ٍ از ًَع   اهؼرِ آهراری تحقیر ، هرذیراى ٍ هؼلوراى هرذارب هٌتخرا شْرسرتاى آهرل در ًظرر ررفترِ             .باشرذ  هری  یرابی  زهیٌر

ِ  ٍ ررٍر   آهرَز  کارشٌاسراى ٍ خةررراى حرَزُ     ازًظرر شذ. با اسرتفادُ   آٍری  هربَطرِ تْیرِ رردیرذ. برا  ورغ      ّرای   رسشرٌاه

، بررِ تؼیرریي AHPٍ ًیررس اسررتفادُ از تکٌیرر    ای ٍ هیررذاًی حقیرر  کتابخاًررِ، در قالررا رٍ  تهَردًیررازّررا ٍ اطالػررات  دادُ

هرراًغ را حررَزُ  6 ًتررای ،  رداختررِ شررذ. ّررا آى بٌررذی اٍلَیررتاطالػررات در آهررَز  ٍ  آٍری فرري کررارریری بررِهَاًرغ  رری  رٍی  

ِ آهَزشی شٌاسایی کرد کرِ ًترای     برا  ُ از فراٍا  ًاکرافی در خصرَ  فرٌّرس اسرتفاد     رسراًی  اطرالع ًشراى داد هراًغ    بٌرذی  رتةر

ِ ( در رتةرِ اٍ  ٍ  0.216ٍزى ًْرایی    ِ  بررِ ّرا  ارز اػتورراد برِ تفرؼی    هراًغ ٍ   ترریي  هْرن  ػٌررَاى بر بررا  اسرتفادُ از فراٍا   ٍاسرط

 هاًغ شٌاختِ شذ. تریي اّویت کن ػٌَاى بِ( در رتةِ ششن ٍ 0.110ٍزى ًْایی  
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