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 -1استاديار گروه مديريت رسانه ،دانشکده علوم انساني دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان
 -2دانشجوي دکتري مديريت رسانه،دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان
 -3دانشجوي دکتري مديريت بازرگاني،دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان
 -6گروه مديريت  ،دانشکده علوم انساني ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال ،تهران
چکیده
ايجاد يک استراتژي ارتباطي مناسب يکي از عوامل کلیدي موفقیت سازمان محسوب ميشود .براي ارزيابي و انتخاب رسانههاي ارتباطي و
تبلیغاتي مطلوب در سازمانها و شرکتها از شاخصهاي و روشهاي مختلفي استفاده ميشود اما هیچکدام از اين شاخصها موردپذيرش
همگان واقع نشدهاند .هدف از انجام اين مطالعه ،ارائه مدلي ترکیبي تصمیمگیري چند شاخصه ( )MADMجهت تعیین معیارها،
رتبهبندي و انتخاب بهترين رسانه ارتباطي بهمنظور شناسايي تأمینکنندگان در صنايع دريايي ايران است .اين تحقیق بر اساس هدف،
کاربردي و بر اساس ماهیت ،توصیفي است که طي چهار مرحله طراحي و اجرا گرديد .در اين مطالعه ابتدا با استفاده از تکنیک دلفي و
نظرات تعداد  11نفر از خبرگان ،معیارهاي مؤثر در انتخاب يک رسانه ارتباطي تعیین و سپس براي وزن دهي شاخصها از آنالیز سلسله
مراتبي و جهت اولويتبندي گزينهها از روشهاي تصمیمگیري چند شاخصه  TOPSIS ،AHPو  ELECTREاستفاده گرديده است و در
انتها با توجه به تفاوت نتايج حاصله ،اولويتبندي نهايي گزينهها با ادغام سه روش  Borda،Copelandو  Averageانجام گرديده است.
اعتبارسنجي مقايسات زوجي از طريق محاسبه نرخ سازگاري ( )IRدر نرمافزار  Expert Choiceحاصل گرديد که در کلیه شاخصها
کمتر از  1.1است و پايايي آن تائید ميگردد .برابر نتايج حاصل از اين تحقیق که با رتبهبندي نهايي گزينهها انجام گرديد :تلويزيون
بهترين گزينه انتخابي است و بعدازآن پیامرسانهاي نوين در رتبه دوم قرار دارد؛ وبسايت و روزنامه به ترتیب در جايگاه سوم و چهارم
قرار دارند .در ضمن در انتهاي اين تحقیق ،الگو و مدلي استخراج شد ،که ميتوان در موارد مشابه و در ساير صنايع عمده و زيرساختي
کشور (پتروشیمي ،نفت ،ريلي ،هوايي و )...از آن بهره برد.

واژگان کلیدی :تصمیمگیری چند شاخصه ،رسانههای ارتباطی ،صنایع دریایی

تاريخ دريافت مقاله 89/14/26 :
تاريخ پذيرش مقاله 89/11/14 :
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رقابتي مناسب و درنهايت خريد مناسب داشته باشند
عالوه بر اعالم نیاز کاالهاي خود به تأمینکنندگان قديمي
به تبلیغات و اطالعرساني فراگیر و مؤثر هم نیاز دارند .اين
جنبهي تبلیغاتي تا آنجا پیشرفته است که امروزه
کمپانيهايي تأسیسشدهاند که کار آنها صرفاً تبلیغات و
بازاريابي واسطهاي براي ديگر شرکتها هست .هرچه که
مسئلهي تبلیغات و اطالعرساني گستردهتر و پررنگتر
ميشود به تابعیت از آن ،هزينهي تبلیغات هم بیشتر
ميشود .امروزه با توجه به راههاي فراوان تبلیغات و
ارتباطات ،از تبلیغات با تراکت گرفته تا تبلیغات در
شبکههاي مجازي و اينکه هرکدام هم داراي شرايط کمي
و کیفي و هزينههاي مختلف هستند انتخاب و رتبهبندي
روشهاي تبلیغاتي و اطالعرساني براي هر شرکت و يا
سازمان ازنظر بودجه و هدف و سیاستهاي آن سازمان
داراي اهمیت ويژهاي هست .ازجمله رسانههايي که
مسئول رساندن پیام و معرفي محصول به مشتريان
هستند عبارتاند از :تلويزيون ،راديو ،روزنامه ،مجله ،بیل
برد ،پست مستقیم و اينترنت ] .[31تبلیغات يکي از
عوامل اساسي در برقراري ارتباط است که توسط آن
پیامهاي ديدني و شنیدني به اطالع مردم رسانیده ميشود
تا از طريق نفوذ در ذهن مخاطب ،آنان را وادار به خريد
کاال يا خدمات نمايد .تبلیغات ،توجه ،تمايل و عالقه افراد
را نسبت افکار ،نظرات ،اعتبار و اشخاص موردنظر بهوسیله
رسانهها ،فراهم مينمايد[23] .
پیامهاي تبلیغي از طريق انواع رسانههاي جمعي به طیف
وسیعي از مصرفکنندگان بالقوه ميرسد و با ترغیب
مخاطب براي عملي ،در ذهن او تأثیر ميگذارد[34].
مديريت تبلیغات در مدل پنج ام تجلي مييابد .اين مدل
با توجه به شکل ( ،)1نشان ميدهد که شرکتها و
موسسهها جهت طراحي و مديريت تبلیغات در وهله اول
بايد هدف 1خود را از تبلیغات مشخص کنند .اين اهداف
ممکن است ،آگاهيدهنده ،ايده آفرين ،متقاعدکننده يا
يادآوري کننده باشد .در مرحله بعد بودجهاي 2که
شرکتها قصد دارند صرف تبلیغات شود مشخص ميشود .
6
در مراحل بعدي محتوي پیام تبلیغاتي 3و رسانه تبلیغاتي

مقدمه
نقش کارايي تأمینکننده براي کاهش هزينه ،تحقق
کیفیت و تحويل بهموقع محصول و همچنین اهداف
خدماتي در زنجیرهي تأمین بسیار مهم است .ارزيابي و
انتخاب تأمینکنندهها بهعنوان يکي از مهمترين چالشها
در بین مديرعاملها و مديران خريد در زنجیرهي تأمین
مطرح است تا بدينوسیله آنها رقابتپذيري سازماني را
بهبود بخشند .انتخاب تأمینکننده يک حوزهي پژوهشي
محبوب است و روششناسيها در اين بحث از روشهاي
محاسباتي تا تجربي متغیر هستند .اکثر پژوهشها در
بحث انتخاب تأمینکننده ،بر روي جنبههاي عددي
همانند هزينه ،کیفیت و قابلیت اطمینان متمرکز هستند.
].[4
ايجاد يک استراتژي تبلیغات مناسب يکي از عوامل کلیدي
موفقیت سازمان محسوب ميشود .تبلیغات تالشي در
جهت تأثیرگذاري بر تبادالت خريدار و فروشنده بهوسیله
ارائه اطالعات جامع و کامل در مورد محصول يا خدمتي
خاص است .در بازاريابي سنتي ،قبل از فراگیر شدن
اينترنت ،تبلیغات عموماً بهصورت جمعي و يا يکطرفي
بود .پسازآن بازاريابي از راه دور از طريق خطوط تلفن و
پست الکترونیک مطرح شد که تالشي براي شخصيسازي
تبلیغات در جهت اثربخشي بیشتر بود .اين روش بازاريابي
مستقیم خوب بود اما هزينههاي زيادي براي بازارياب به
همراه داشت و نیز سرعت آن بسیار پايین بود .يکي از
مشکالت بازاريابي مستقیم از طريق پست اين بود که
بازاريابها شناخت بسیار کمي نسبت به دريافتکنندگان
داشتند .بخشبندي بازار از طريق خصوصیات افراد تنها
توانست به مقدار ناچیزي بر اين مشکل غلبه کند .با ظهور
اينترنت ،تبلیغات معنا و مفهوم جديدي پیدا کرد .يکي از
مزاياي اينترنت ،قابلیت تعامل مستقیم مصرفکننده با
تبلیغات است .در بازاريابي تعاملي ،مصرفکننده با کلیک
بر روي لینک تبلیغات ميتوانند به اطالعات دسترسي
پیداکرده يا بهوسیله پست الکترونیکي سؤال خود را مطرح
نمايد.[19] .
امروزه با گسترش تقاضاي انواع خدمات و کاالها،
شرکتهاي زيادي در پي برآوردن نیازهاي مصرفکنندگان
هستند .از سويي به علت محدوديت منابع اولیه ،شرکتها
براي اينکه بتوانند تأمینکننده مناسب را شناسايي و
جذب نمايند و با جذب تعداد بیشتر تأمینکنندگان فضاي
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مشخص ميشود .پیام تبلیغ ميتواند بهصورت موزيکال،
پويانمايي ،طنز ،منطقي ،روتوسکوپ ،شیوه زندگي ،رؤيايي
و نظیر اينها باشد .همچنین پیام تبلیغاتي ،قابلارائه در
رسانههاي تبلیغاتي نظیر صداوسیما ،روزنامه و مجالت،
اينترنت ،آگهينما يا پست مستقیم است .پسازاين که
پیام تبلیغاتي در رسانههاي مختلف ارائه گرديد ،بايد
اثربخشي تبلیغ ،مورد ارزيابي 1قرار گیرد .موضوع اصلي
اين تحقیق انتخاب انواع رسانه ارتباطي مناسب جهت
تبلیغ است.
براي استفاده از رسانه در تبلیغات همچنین بايد به
مزيتها و معايب هر رسانه هم توجه کرد .براي مثال،
مزيت تبلیغ در تلويزيون ،امکان استفاده از سه عامل
تأثیرگذار صدا ،تصوير و حرکت و دسترسي باال است بدين
ترتیب هر رسانه جمعي مزيتها و معايب خاص خود را
دارد][22
شرکت صنايع کشي سازي ايران در نظر دارد جهت خريد
موتورهاي اصلي کشتي «پارس» مناقصهاي برگزار کند.
طي جلسهاي که هیئتمديره با حضور گروه تحقیقاتي و
مديريت خريد شرکت در اين خصوص داشته است انواع
رسانهها جهت درج آگهي مناقصه خريد و معیارهاي
انتخاب رسانهها را مشخص و به مديريت خريد شرکت
ابالغ مينمايد .اعالم ميکند ،ضمناً شرکت در نظر دارد تا
از روشهاي تصمیمگیري چند معیارِ و بهصورت علمي
گزينهها را انتخاب کند و در حقیقت ميخواهد يک از
مدل ترکیبي نصمیم گیري مناسب جهت اين خريد و در
آينده استفاده نمايد ...در ادامه قبل از شروع روش و نتايج
تحقیق ،ابتدا به توضیح مختصري در خصوص مفاهیم و
متغیرها و شاخصهاي اصلي اين تحقیق ميپردازيم.

رسانههای ارتباطی

2

رسانه تبلیغاتي نوعي وسیله ارتباطي است که وظیفه
انتقال پیام را به گروهي از مخاطبان بر عهده دارد .کلین و
اسن در مطالعه خود رسانههاي تبلیغاتي را در قالب
تلويزيون ،راديو ،اينترنت ،روزنامه ،آگهينما ،رسانههاي
پرينتي و ايمیل مطالعه نمودهاند] .[31رسانههاي ارتباطي
به وسائل تحويل و دريافت اطالعات يا اطالعات اشاره
دارند .در ارتباطات مخابراتي ،اين بدان معني است که
ابزار انتقال يا ذخیرهسازي يا کانال براي ذخیره و انتقال
اطالعات است ][33
رسانههاي الکترونیک جايگاه مهمي را در جامعهي به خود
اختصاص دادهاند .عالوه بر جلب مخاطبان از طريق
تولیدات متنوع سرگرمکننده و آگهيدهنده ،رسانههاي
الکترونیک فرهنگ را نیز تحت تأثیر قرار داده و به تعريف
واقعیات جامعه نیز کمک ميکنند [26].رسانههاي دنیا،
صنايع مخابراتي و فناوري اطالعات در حال تغییر دورهاي
بيسابقه و عمیق هستند .پیشرفتهاي فني چشمگیر در
کنار آزادسازي بازار و جهانيشدن باهم موجب «انقالب
ديجیتالي» شده است] [36.وظايف تعريف شده براي تمام
سازمانهاي رسانههاي الکترونیک تقريباً مشابه است.
شرمن چهار وظیفه متفاوت و درعینحال مرتبط به هم را
براي اين سازمانها برشمرده است :توسعه ،تولید ،توزيع و
عرضه( .البارن )2116:اگرچه رسانههاي الکترونیک وظايف
مشابهي دارند ،اما هريک از اين صنايع به علت همگرايي
رسانهها بهشدت در حال تغییرند .همگرايي رسانهها غالباً
به شکل ترکیب رسانههاي سمعي و بصري ،اينترنت،
سامانههاي پردازش و فناوريهاي توزيع تعريف ميشود.
(استین فیلد ،بالدوين و مکوي .)1884 ،رسانههاي جديد
يک اصطالح کلیدي براي انواع مختلف ارتباطات
الکترونیکي است که به علت نوآوري در فنّاوري کامپیوتر
قابلتصور است .در مقابل رسانههاي قديمي که روزنامهها،
مجالت ،کتابها ،تلويزيون و ديگر رسانههاي غیرتعاملي را
شامل ميشوند ،رسانههاي جديد شامل وبسايتها،
جريانهاي ويديويي  /صوتي آنالين ،ايمیل ،پلتفرمهاي
اجتماعي آنالين ،جوامع آنالين ،انجمنهاي آنالين،
وبالگها ،تلفن اينترنتي ،تبلیغات اينترنتي ،آموزش آنالين
و خیلي بیشتر[33] .

شرکت صنایع دریایی ایران
شرکت صنايع دريايي ايران درزمینهٔ ارائه خدمات
مهندسي ،کشتيسازي ،ساخت و نصب پايانههاي نفتي و
تأسیسات فراساحلي نفت و گاز ،بندرگاهها ،حفاظت
ساحلي و بندرسازي فعالیت ميکند (وبگاه صدرا) .شرکت
صنايع دريايي ايران يکي از بزرگترين پیمانکاران
طرحهاي نفت و گاز ايران است.
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 1884به شرکتهاي تجاري تعلق داشتند(.تومسن)1884:
کستلز گسترش اينترنت را موجب پديدار شدن شکل
نويني از ارتباط تعاملي ميداند و بر اين باور است که
ارتباط همزمان و امکان ارسال پیام بهطور محدود يا وسیع
در درون شبکه ارتباطي اينترنت ،مرزهاي نويني را در
ارتباط تعاملي گشوده است .در فرايند اين ارتباط تعاملي،
کاربران قادرند نوع پیامهايي که مايلاند دريافت کنند
تعريف کنند و به کنش بپردازند (کستلز .)2118 ،تبلیغات
اينترنتي به استفاده از اينترنت بهمنزله يک کانال و وسیله
ارتباطي براي ارسال تبلیغات در محیط وب اشاره دارد.
(گائو.)2112،

تلویزیون
اگرچه آغاز فعالیت صنعت تلويزيون در امريکا به دهه
 1861و سالهاي پس از جنگ بازميگردد ،اما تا دههي
 31رشد چنداني نداشته است .در سال  1832دورهي
چهارسالهي منع پخش تلويزيوني که از سوي افسيسي
مقررشده بوده پايان يافت .اين دوره در امريکا به دورهي
«توقف اعطاي مجوز تأسیس ايستگاههاي تلويزيوني»
معروف است( .البارن)2116 ،
رشد صنعت تلويزيون با تصويب قانون ارتباطات راه دور در
سال  1884سرعت بیشتري يافت که باعث افزايش تعداد
مخاطبان ملي از  23درصد به  33درصد شد.

1

روزنامه

پیامرسان

روزنامه نشريهاي است که بهطور مرتب و منظم تهیه،
چاپ و پخش ميشود و بيهیچ قید و شرطي در دسترس
مردم قرار ميگیرد .روزنامه نه بیانیه است و نه اطالعیه و
براي روشن ساختن افکار مردم بلکه به نشر اخبار و
درزمینه گوناگون و انتقاد و صالحانديشي در امور
ٔ
اطالعات
عمومي ميپردازد( .رحماني .)1381،چاپ مطبوعات
روزانه ارزان در اياالتمتحده آمريکا به سال 1982
میالدي بازميگردد .اين روزنامهها نخست فقط در شهر
نیويورک توزيع ميشد ،اما پس از مدتي در تمام شهرهاي
بزرگ شرق آمريکا توزيع گرديد( .الول ساتن)1343،

پیامرسان فوري که به شکل کوتاه  IMخوانده ميشود،
گونهاي از ارتباط مستقیم متني بيدرنگ ( )real-time
بین دو يا چند فرد با استفاده از رايانه شخصي با
دستگاههاي ديگر و از طريق يک کارخواه نرمافزاري
( )Software Clientمشترک است( .عبداللهي.)1381:
ورود به دنیاي ديجیتال و ظرفیتهاي موجود در آن باعث
ادغام کامپیوتر شخصي ،تلفن و تلويزيون در درون يک
وسیله مجزا شده است (استین فیلد ،بالدوين و
مکوي .)1884:پیامرسانهاي متعدد و جديدي بهسرعت
در حال تولد و عرضه به بازار است ،برابر بررسي انجامشده
در حال حاضر بیشترين استفادهکنندگان از برنامه
پیامرسان فوري تلگرام هستند (تلگرام.)2114،

اینترنت و تبلیغات اینترنتی
اينترنت جديد را بايد بزرگترين سامانهاي دانست که
تاکنون به دست انسان طرّاحي ،مهندسي و اجراشده است.
(شاه قاسمي .)1383 :اينترنت شبکههايي از کامپیوترهاي
نامتمرکز است که بهطور بینالمللي و با استفاده از
پروتکلهاي ارتباطي مکان مبادالت اطالعاتي را فراهم
ميکند .با ابداع صفحات گسترده جهاني در سال 1881
توسط برنزلي ،کاربران اينترنتي قادر شدند با استفاده از
صفحات وب عکسها و تصاوير را مشاهده نموده و براي
يکديگر ارسال نمايند .با استفاده از اين صفحات،
وبسايتها بهسرعت ايجاد و توسعه يافتند .تا سال 1886
در حدود  3میلیون صفحه وب باهدف اطالعرساني،
تفريحي و تبلیغي پايهريزي شدند و بدينوسیله اينترنت از
يک محیط ارتباط شخصي تبديل به محیط ارتباط تجاري
گرديد .بهطوريکه  98۸از وبسايتهاي موجود در سال

تصمیمگیری

2

شايد هیچ مهارتي بیشتر از توانايي تصمیمگیري سازنده
براي موفقیت در زندگي ،مهم نباشد .هدف ،تمرکز بر
فرايند تصمیم است نه پیامدهاي آن( .رابینز)1383،
در قلمروي مديريت ،تصمیمگیري از ارکان مهم واصلي
است؛ بهطوريکه «هربرت سايمون» تصمیمگیري را با
مديريت يکي ميداند .عالوه بر سايمون گروه ديگري از
صاحبنظران نیز مديريت و تصمیمگیري را يکي دانسته و
هممعني تعريف کردهاند .اينان مديريت را چیزي جز
تصمیمگیري ندانستهاند و معتقدند کانون اصلي مديريت
را تصمیمگیري تشکیل ميدهد« .نیومن» نیز کیفیت
1 Messenger
2 Decision making

49

شماره 98

فصلنامه علمي علوم و فناوري دريا

مدلهاي تصمیمگیري چندمعیاره بیش از بقیه انواع
رويکردهاي برنامهريزي آماري مورداستفاده قرارگرفتهاند
(جا و همکاران )2111 ،باس و لنسدال ( )1884کاربرد
برنامهريزي خطي را در انتخاب رسانه تشريح کردهاند .بر
اساس پژوهش هاي انجام گرفته درباره تأثیر رسانه هاي
جمعي بر مخاطبان ،بیشترين اثر رسانه ها به ترتیب
متعلق به رسانه هاي تصويري ،رسانه هاي صوتي و سپس
رسانه هاي نوشتاري است (تَن.) 1399 ،
ٔ
درزمینه
برابر بررسي انجامشده در تحقیقات داخل کشور،
تعیین معیارهاي انتخاب تأمینکنندگان از طريق
روشهاي تصمیمگیري کمي ،تحقیقات زيادي صورت
درزمینه انتخاب روشهاي تبلیغي و رسانههاي
ٔ
گرفته اما
ارتباطي بخش خريد تحقیقات عمدهاي صورت نگرفته
است.
شفیعي و احدي ( )1383در مطالعهاي به شناسايي
معیارهاي مؤثر در انتخاب تأمینکنندگان در صنعت ريلي
پرداختند ،اين معیارها با استفاده ازنظر کارشناسان و
خبرگان صنعت حملونقل ريلي بوميسازي شده و
مهمترين آنها در روشهاي تصمیمگیري چند معیارِ
ELECTREوAHP ، TOPSISبراي انتخاب بهترين
تأمینکننده بکار گرفتهشده است ،در اين مطالعه سه
روش نتايج يکساني را تولید نمودهاند .در تحقیق ديگري
حمیدي زاده و نوريان ( )1382با موضوع تبیین و ارزيابي
فرايند اثربخشي تبلیغات تلويزيوني برجذب مشتريان در
بانک صادرات ايران ،به کسب آگاهي از میزان و چگونگي
اثربخشي ارزشآفريني تبلیغات تلويزيوني اين بانک
پرداختهاند .مطابق يافتههاي اين تحقیق ،اگرچه تلويزيون
بیشترين سهم را در اطالعرساني داشته است ،اينترنت نیز
با توجه به ديگر ابزارهاي اطالعرساني ،درصد بااليي را به
خود اختصاص داده است .در تحقیق ديگري دستپاک
( )1383با موضوع ،نقش تبلیغات بر تصمیمگیري
مشتريان در انتخاب بانک با استفاده از آزمون فريدمن،
تبلیغات دهانبهدهان و سپس تبلیغات اينترنتي بیشترين
تأثیر و اهمیت را بر تصمیمگیري مشتريان در انتخاب
بانک عامل دارا بود .در مطالعه ديگري محمدي و
اسماعیلي ( )1381به بررسي و اولويتبندي رسانههاي
تبلیغاتي در بخش تولیدي صنعت ورزش پرداختند .در
اين پژوهش از روش فرآيند تحلیل سلسله مراتبي براي
تحلیل دادهها استفاده شد .نتايج پژوهش نشان ميدهد

مديريت را تابع کیفیت تصمیمگیري ميداند؛ بنابراين از
ديدگاه اين صاحبنظران ،اساس مديريت سازمانها،
تصمیمگیري است( .مؤمني)2،
مدلهاي بهینهسازي از دوران نهضت صنعتي در جهان و
بخصوص از زمان جنگ جهاني دوم همواره موردتوجه
رياضيدانان و متصديان صنعت بوده است .تأکید اصلي در
مدلهاي کالسیک بهینهسازي ،داشتن يک معیار سنجش
(يک تابع هدف) است؛ اما در دههي اخیر توجه محققین
براي تصمیمگیريهاي پیچیده معطوف به مدلهاي چند
معیارِ ( MCDM)1گرديده است( .اصغر پور )1383
اين مدلهاي تصمیمگیري به دودسته عمده تقسیم
ميشوند مدلهاي چندهدفه  (MODM)2و مدلهاي
چند شاخصه  ،(MADM)3بهطوريکه مدلهاي
چندهدفه بهمنظور طراحي به کار گرفته ميشوند و
مدلهاي چند شاخصه بهمنظور انتخاب گزينه برتر
استفاده ميگردند( .اصغر پور )1383
تصمیمگیری چند شاخصه ))MADM
در اين مسائل تعدادي گزينه مورد تجزيهوتحلیل قرار
ميگیرد و در مورد آنها ،يک اولويتبندي انجام ميشود.
(مؤمني)6،
پیشینه تحقیق:
درزمینه تخصیص رسانه به سال 1841
ٔ
مطالعات
برميگردد .تحقیقات بهینهسازي در برنامهريزي و انتخاب
رسانه ابتدا توسط ريوردنلي و بارکارت  1841شروع شد.
سپس دي ( )1842و انگل و وارشو ( )1843مدلهاي
برنامهريزي خطي را جهت برنامهريزي و انتخاب رسانه
ارائه نمودند (چتین و اسن )2114،بیشترين مدلهاي
مورداستفاده در ادبیات براي تخصیص رسانه ،مدلهاي
کمي است .انواع مدلهاي کمي که براي حل مسئله
تخصیص رسانه مورداستفاده قرارگرفتهاند در قالبهاي
شبیهسازي ،ابتکاري يا تصمیمگیري چندمعیاره
تقسیمبندي شدهاند .برخي مطالعات نیز روشهاي
ترکیبي را بهکاربردهاند (باتاچاريا .)2118،در بین
روشهاي کمي مورداستفاده در تخصیص رسانه تبلیغاتي،
1 multi-criteria decision making
2 Multi-objective decision making
3 Multiple Attribute Decision Making
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 -3رتبهبندي و انتخاب بهترين رسانه ارتباطي
جهت تبلیغات شناسايي و جذب تأمینکنندگان
صنايع دريايي ايران بر اساس روشهاي
تصمیمگیري چند شاخصه .ELECTRE
 -6رتبهبندي نهايي رسانههاي ارتباطي بهمنظور
شناسايي و جذب تأمینکنندگان صنايع دريايي
ايران.

که تلويزيون بیشترين وزن را به خود اختصاص داده است.
يکي ديگر از تحقیقات عمده اين حوزه توسط قاسم زارعي
و همکاران ( )1383که به مطالعه استراتژي انتخاب رسانه
تبلیغاتي در يک شرکت فرضي ميپردازد .در اين تحقیق،
براي مطالعه استراتژي انتخاب رسانه تبلیغاتي ،از مفهوم
تخصیص رسانه استفادهشده است .در اين مطالعه،
رسانههاي تبلیغاتي در چهار بخش تلويزيون ،راديو،
روزنامه و اينترنت مورد ارزيابي قرارگرفتهاند .در همین
رابطه ،ابتدا با نظرسنجي از جامعه مصرفکنندگان ،میزان
میانگین زمان مشاهده هر رسانه و درصد مشاهدهکنندگان
هر رسانه مشخص شد و سپس با معیار قرار دادن رفتار
مخاطبان هدف و لحاظ نمودن نظرات مديريت سازمان،
مدل برنامه-ريزي خطي چندهدفه انتخاب رسانه تبلیغاتي
ترسیم شد .درنهايت با حل اين مدل ،بودجه
اختصاصيافته به هريک از رسانههاي تبلیغاتي ،تعیین
شد .خروجي اين تحقیق ،با توجه به توابع هدف و
محدوديتهاي تحقیق بیشترين تخصیص بودجه را به
رسانه تلويزيون داشت .نتايج تحقیق همچنین نشان داد
که رسانه تلويزيون باالترين رتبه را ازلحاظ میزان مشاهده
توسط مخاطبان هدف در صنعت قطعهسازي خودرو به
خود اختصاص داده است و رسانههاي راديو ،روزنامه و
اينترنت در رتبههاي بعدي قرار دارند.

سؤاالت تحقیق:
سؤال اصلی:
چه مدل ترکیبي از تصمیمگیري چند شاخصه جهت
نتخاب رسانه ارتباطي بهمنظور شناسايي و جذب
تأمینکنندگان در صنايع دريايي ايران ميتوان ارائه نمود؟
سؤال فرعی:
-1

-2

-3

هدف تحقیق:
هدف اصلی:
-6

ارائه مدل ترکیبي تصمیمگیري چند شاخصه در انتخاب
رسانههاي ارتباطي جهت شناسايي و جذب تأمینکنندگان
صنايع دريايي.
اهداف فرعی:
 -1رتبهبندي و انتخاب بهترين رسانه ارتباطي
جهت تبلیغات شناسايي و جذب تأمینکنندگان
صنايع دريايي ايران بر اساس روشهاي
تصمیمگیري چند شاخصه .AHP
 -2رتبهبندي و انتخاب بهترين رسانه ارتباطي
جهت تبلیغات شناسايي و جذب تأمینکنندگان
صنايع دريايي ايران بر اساس روشهاي
تصمیمگیري چند شاخصه .TAPSIS
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بهترين رسانه ارتباطي جهت تبلیغات شناسايي
و جذب تأمینکنندگان صنايع دريايي ايران بر
اساس روشهاي تصمیمگیري چند شاخصه
 AHPکدام است؟
بهترين رسانه ارتباطي جهت تبلیغات شناسايي
تأمینکنندگان صنايع دريايي ايران بر اساس
روشهاي تصمیمگیري چند شاخصه
 TAPSISکدام است؟
بهترين رسانه ارتباطي جهت تبلیغات شناسايي
تأمینکنندگان صنايع دريايي ايران بر اساس
روشهاي تصمیمگیري چند شاخصه
 ELECTREکدام است؟
رتبهبندي نهايي رسانههاي ارتباطي به منظور
جذب تأمینکنندگان در صنايع دريايي ايران
چگونه است؟
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درج آگهي خريد و معیارهاي انتخاب رسانهها به شرح ذيل
تعیین ميگردد .ضمناً شرکت در نظر دارد تا با استفاده از
چند روش تصمیمگیري کمي و مقايسه آنها بهترين
رتبهبندي و ارزيابي از گزينهها را با روش علمي و عملي به
دست آورد و در صورت امکان الگوي مناسب و استانداردي
جهت موارد مشابه تدوين و تصويب نمايد.
الف) گزينهها جهت اطالعرساني (انواع وسايل ارتباطي):
تلويزيون ،روزنامه ،وبسايتهاي اينترنتي ،پیامرسانهاي
فوري (رسانههاي نوين)
ب) معیارهاي انتخاب روش تبلیغاتي :هزينه ،سرعت،
اعتبار ،فراگیري

تعیین هدف

تعیین معیارهای انتخاب رسانه تبلیغاتی
هیئتمدیره

خبرگان

تعیین وسایل ارتباطی موردنظر (گزینهها)

تعیین و اجرای روشهای تصمیمگیری کمی در ارزیابی گزینهها

AHP

اگر نتایج
یکسان
بود

TOPSIS

ELECTRE

الف) حل مسئله به روش AHP1

تطبیق

فرايند تحلیل سلسله مراتبي ،نیازمند شکستن مسئله
تصمیم با چندين شاخص به سلسله مراتبي از سطوح
است .بدين منظور از درخت تصمیم استفاده ميشود که از
سه سطح تشکیلشده است :سطح اول شامل هدف کلي از
تصمیمگیري است .در سطح دوم معیارها قرار دارند که
تصمیمگیري بر اساس آنها صورتي ميگیرد .در سطح
سوم و آخرين سطح گزينههاي تصمیم (داودي)1381:

نتایج
سه روش
اگر نتایج یکسان نبود

مقایسه با روشهای (میانگین-بردا-کپ لند)

ن
تطبیق
نتايج سه
روش
رتبه بندي

اگر نتایج

اولویتبندی روشهای تبلیغاتی

یکسان
بود

هزينه

اگر نتایج یکسان نبود

هزينه

هزينه

هزينه

و انتخاب
رسانه
ارتباطي

روش ادغام

(تبلیغاتي)
هزينه

شکل ( )1مدل ترکیبی تصمیمگیری چند شاخصه در انتخاب

هزينه

هزينه

هزينه

شکل ( )2فرایند تحلیل سلسله مراتبی

رسانههای ارتباطی جهت شناسایی و جذب تأمینکنندگان
صنایع دریایی

مسئله و محدودهی تحقیق
شرکت صنايع کشي سازي ايران در نظر دارد در نیمه اول
 1389با توجه به سقف معامالت و برابر قوانین و مقررات
جهت خريد موتورهاي اصلي کشتي در حال ساخت
«پارس» مناقصهاي برگزار کند .طي جلسهاي که
هیئتمديره با گروه تحقیقاتي ،مدير خريد و روابط عمومي
شرکت در اين خصوص داشته است انواع رسانهها جهت

1 Analytical Hierarchy process

91

شماره 98

فصلنامه علمي علوم و فناوري دريا
مرحله اول) ماتريس مقايسات زوجي جدول اهمیت گذاري

مرحله سوم) بايد اوزان بهدستآمده براي جدول به هنجار

به شرح ذيل:

شده شاخصها و جدول به هنجار شده معیارها را در هم
ضرب کرد تا جواب نهايي به دست آيد:

جدول ( )1ماتریس مقایسات زوجی

جدول ( ).جواب نهایی اوزان بدست آمده

083.0

تلویزیون

08123

روزنامه

0820.

وبسایت

0832.

پیامرسان

مرحله دوم) در اين مرحله بايد ماتريس مقايسات زوجي را
به هنجار کرد .فرآيند به هنجار کردن طبق روش ذيل است:
براي به هنجار سازي ،هر مقدار ماتريس را بر جمع ستون
مربوطه تقسیم ميکنیم( .قاسمي)1384:
جدول به هنجار شدهي ماتريس مقايسات زوجي نسبت
شاخصها به شرح ذيل است:

طبق جداول باال تلويزيون امتیاز بیشتري نسبت به بقیه
گزينهها به دست آورده است.

جدول ( )2ماتریس هنجار شده مقایسات زوجی

میانگین

سرعت

فراگیر
ي

اعتبار

هزينه

شاخصه
ا

1.68

1.286

1.693

1.46
6

1.334

هزينه

1.24.

1.332

1.322

1.21
9

1.199
6

اعتبار

1.193
1

1.286

1.141

1.11
9

1.199
6

فراگیري

1.111
6

1.139
9

1.261

1.13
3

1.119
1

سرعت

تلويزيون>پیامرسان > وبسايت> روزنامه
مرحله چهارم) اکنون بايد نرخ ناسازگاري محاسبه شود تا
مشخص گردد که آيا بین مقايسات زوجي سازگاري وجود
دارد يا خیر( .مؤمني)1384 :
در اينجا فقط الگوريتم به دست آوردن نرخ ناسازگاري را
بررسي ميکنیم و اعداد مربوط به نرخ ناسازگاري را به همراه
جدول مربوطه از نرمافزار  expert choiceنمايش
ميدهیم:
*نرخهاي ناسازگاري در آخرين خانه سمت چپ پايین
جدول نمايش دادهشدهاند.
 -1نرخ ناسازگاري مربوط به مقايسات زوجي معیارها:

منظور از میانگین در ستون آخر همان وزن نسبي شاخصها
است که برابر است با میانگین حسابي جمع هر سطر .مثالً
وزن نسبي هزينه برابر با  1.68است .براي ساير جدولها هم
بهصورت ذکرشده بايد وزن نسبي شاخصها را به دست
آورد؛ که نتیجه بهصورت ذيل است.
جدول ( )3وزن نسبی شاخص ها

سرعت

فراگیری

اعتبار

هزینه

080.0

08111

080.1

086.3

080.0

0803.

08230

0816.

0832.

0826.

08122

0810.

080..

0806.

080.1

08006

 -2نرخ ناسازگاري گزينهها نسبت به هزينه:
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الگوریتم حل به روش تاپسیس
 -1تشکیل ماتريس تصمیم
سرعت
6
3
7
8

 -3نرخ ناسازگاري نسبت به اعتبار:

فراگیری
6
4
6
8

اعتبار
8
6
4
2

هزینه
تلویزیون
5800000
روزنامه
4000000
وبسایت
3700000
 2800000پیامرسانفوری

 -2نرمال کردن ماتريس تصمیم :براي بي مقیاس
سازي و نرمالسازي از روش بي مقیاس سازي نرم
استفاده ميشود .فرمول اصلي اين روش به شرح
ذيل است( :اصغر پور)1383:
-6نرخ ناسازگاري نسبت به فراگیري
یمقیاسشده
سب
ماتری
0.7302967 0.486664 0.477334
0.5477226 0.324443 0.238667
0.3651484 0.486664 0.55689
0.1825742 0.648886 0.636446

-3نرخ ناسازگاري نسبت بهسرعت

0.6875108
0.4741454
0.4385845
0.3319018

تشکیل ماتريس تصمیم نرمال موزون :ماتريس بي مقیاس
شده را در ماتريس قطري وزنها (به روش آنتروپي شانون)
ضرب ميکنیم حاصل ماتريس زير ميشود:
همانطور که مشاهده شد نرخ ناسازگاري براي تمام جداول
از مقدار  1.11کمتر بود پس روش  AHPبه کار گرفتهشده
در اينجا درست است( .کارگر)1394:

یمقیاسموزون
سب
ماتری
0.347583 0.06162 0.115709
0.260687 0.04108 0.057854
0.173792 0.06162 0.134994
0.086896 0.08216 0.154278

ب) حل به روشTOPSIS1

مدل تاپ سیس توسط هوانگ و يون در سال 1891
پیشنهاد شد .اين مدل يکي از بهترين مدلهاي
تصمیمگیري چند شاخصه است و از آن استفادهي زيادي
ميشود .در اين روش mگزينه بهوسیلهي nشاخص مورد
ارزيابي قرار ميگیرد( .مؤمني)1384:
در اين روش عالوه بر در نظر گرفتن فاصله يک گزينه  Aiاز
نقطه ايدئال ،فاصله آن از نقطه ايده آل منفي هم در نظر
گرفته ميشود .بدان معني که گزينه انتخابي بايد داراي
کمترين فاصله از راهحل ايده آل بوده و درعینحال داراي
بیشترين فاصله از راهحل ايده آل منفي باشد( .اصغر
پور)1383،

0.106584
0.073506
0.067993
0.051454

 -3تعیین راهحلهاي ايده آلهاي مثبت و منفي :براي
تشکیل گزينه ايده آل مثبت ) (A+بايد در هر
يک از ستونهاي ماتريس  Vبهترين مقدار
انتخاب شود يعني اگر شاخص متناظر با آن ستون
جنبه منفي داشت (مثل هزينه) کمترين مقدار
انتخاب شود و چنانچه جنبه مثبت داشت
بیشترين مقدار انتخاب گردد( .سايت آماري)

1 Technique for Order Preference by Similarity to
Ideal Solution
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1.136299

1.19214

1.369393

1.131636

Vj+

1.139936

1.16119

1.194984

1.114396
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 -6فاصله هر يک از گزينهها را تا گزينه ايده آل مثبت
و گزينه ايده آل منفي حساب ميکنیم .براي اين
منظور از اطالعات ماتريس  Vاستفاده ميکنیم.

0.115709
0.057854
0.134994
0.154278

س
موزونمقیاس بی ماتری
0.347583 0.06162
0.260687 0.04108
0.173792 0.06162
0.086896 0.08216

0.106584
0.073506
0.067993
0.051454

 -2تشکیل ماتريس هماهنگ و ناهماهنگ

1.249918

d1-

1.191369

d1+

1.194811

d2-

1.139821

d2+

1.126169

d3-

1.194934

d3+

1.119623

d.-

1.241499

d.+

س
ماهنگ ماتری
ه
0 0.524912 0.409203 0.347583
0.073506
0 0.260687 0.260687
0.202987 0.264607
0 0.173792
0.287893 0.287893 0.287893
0
قدار
هم
ستان
آ
3.381643 0.281804
س
ماهنگ ماتری
ناه
0.38066 0.222051 0.211478
1
0.063443 0.126887
0
-1.12648
0.19033
-6.75889 -1.80237
1
-

 -3تعیین نزديکي نسبي ) (clهر گزينه به راهحل
ايده آل( .مؤمني)1384:

تلويزيون

Cl1 1.981896
س
ماهنگ ماتری
موثر ه
1
1
0
0
1
1
س
ماهنگ ماتری
موثر ناه
1
1
1
0
0
1

Cl2

روزنامه

1.341822

وبسايت

Cl3 1.612692

پیامرسان

Cl6 1.312396

1
0
0
-

 -4رتبهبندي گزينهها :هر گزينه که  clآن بزرگتر
باشد بهتر است.
 -9طبق بررسيها اولويتها بهصورت زير است:

1
1
1
-

تلويزيون>روزنامه> وبسايتهاي اينترنتي> رسانه
نوين (پیامرسان)

0
0
1
1
1
0

 -3ماتريسکلي

ج) حل به روش ELECTRE1

1
0
0
-

روش  ELECTEREبه معني «انتخاب حذفي در ترجمه
به واقعیت» است .در اين روش کلیه گزينهها با استفاده از
مقايسههاي غیر رتبهاي مورد ارزيابي قرارگرفته و
بهاينترتیب گزينههاي غیرموثر حذف ميشوند .کلیه مراحل
تکنیک الکترا برمبناي يک مجموعه هماهنگ و يک مجموعه
ناهماهنگ پايهريزي ميشود که به همین خاطر به «آنالیز
هماهنگي» معروف است( .اصغر پور.)1382 ،
 -1تشکیل ماتريس بي مقیاس موزون:

ی)روش بهELECTRE
س(نهای
ی ماتری
کل
1
1
0
0
0
0
0
0
1

 -6اولويتها بندي نهايي رسانههاي ارتباطي بهصورت
زير است:
تلويزيون> پیامرسان > وبسايت > روزنامه
یافتههای تحقیق
نتیجه رتبهبندي رسانههاي تبلیغي در سه روش
تصمیمگیري کمي به شرح جدول زير حاصل گرديد:

1 Elimination et Choice in Translating to Reality
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ELECTRE

TOPSIS

AHP

1

1

1

تلويزيون

3

2

6

روزنامه

2

3

3

وبسايت

6

6

1

پیامرسان

از روشهاي تصمیمگیري کمي و کیفي مناسب و با يک
الگوي مناسب و با يک گروه کاري خبره اقدام نمود.
نتیجهگیری و پیشنهادها
همانطور که اشاره شد علیرغم دقتي که در خريد تجهیزات
عمده صنايع دريايي الزم است ،در حال حاضر اين امر صرفاً
بر اساس تجارب فردي مديران و رعايت برخي اصول کلي در
بخشنامههاي دولتي صورت ميگیرد و استفاده از روشهاي
علمي و دقیق براي انتخاب رسانههاي ارتباطي مناسب در
درج آگهيهاي مناقصه و شناسايي و جذب تأمینکنندگان
تجهیزات عمده متداول نیست .لذا با توجه به قیمت بسیار
باالي تجهیزات صنايع دريايي و بهخصوص کشتيسازي و
محدوديتهاي تأمین اينگونه تجهیزات ،همچنین تنوع
وسايل ارتباطي و اطالعرساني الزم است در روشهاي
انتخاب رسانههاي ارتباطي جذب تأمینکنندگان تجديدنظر
صورت گیرد.
در اين مطالعه پس از مرور ادبیات موضوع و شناسايي
معیارهاي مؤثر در انتخاب تأمینکنندگان ،اين معیارها با
استفاده ازنظرکارشناسان و خبرگان صنايع دريايي
بوميسازي شده و مهمترين آنها در روشهاي تصمیمگیري
چند معیارِ  ELECTREوAHP ، TOPSISاستفادهشده
است .براي انتخاب بهترين رسانه ارتباطي (تبلیغي)
شناسايي تأمینکننده بکار گرفتهشده است .در اين
مطالعهرتبهبندي گزينهها (وسايل ارتباطي) در سه روش
نتايج متفاوتي را تولید نمودهاند .لذا گروه تحقیقاتي براي
تعیین رتبهبندي نهايي گزينه و ارائه به هیئتمديره از روش
ادغام (میانگین ،بردا و کپ لند) استفاده نمود که بر اساس
آن «تلويزيون – پیامرسانهاي نوين-وب سايت شرکت-
روزنامه» به ترتیب در رتبههاي اول تا چهارم قرار گرفتند.
همچنین براي اعتبار سنجي نتايج حاصله يک تصمیم واقعي
در مورد انتخاب تأمینکنندگان ،بر اساس روشهاي
پیشنهادي مورد ارزيابي قرارگرفته است که نتیجه ارزيابي
حاکي از مطابقت تصمیم واقعي با روشهاي علمي
پیشنهادي دارد .با توجه به قیمت باال و محدوديت منابع
تأمین در صنايع دريايي و اهمیت صنعت دريايي در توسعه
ملي کشور الزم است کارفرمايان اين حوزه ملزم به استفاده
از روشهاي علمي و دقیق براي انتخاب پیمانکاران
ميباشند.از سويي هزينهي رسانههاي تبلیغاتي مقدار زيادي
از بودجه تبلیغاتي را شامل ميشود مسلماً بايد زمان و
نیروي زيادي را براي آن صرف کرد تا از مناسب بودن

با توجه به تفاوت و مغايرت در رتبهبندي حاصل از سه روش
باال از طريق روشهاي کپ لند ،1بردا 2و میانگین 3رتبهبندي
نهايي رسانههاي تبلیغي شرکت صنايع دريايي ايران انجام
گرديد که نتیجه آن در جدول زير ارائه ميگردد.
انواع رسانه

نهايي

کپ
لند

بردا

میانگین

ELE
CTR
E

TOPSI
S

AHP

1

1

1

1

1

1

1

تلويزيون

6

6

6

3

3

2

6

روزنامه

3

3

3

3

2

3

3

وبسايت

2

2

2

2.3

6

6

1

پیامرسان

برابر يافته هاي اين تحقیق ،تلويزيون باالترين وزن را کسب
کردهاند که با مطالعات زارعي و همکاران ( )1383و محمدي
و اسماعیلي ( )1381و حمیدي زاده و نوريان ()1382
همخواني دارد .در ضمن يافتههاي اين تحقیق نشان ميدهد
استفاده از پیامرسانهاي نوين (تلگرام ،وات ساپ )...،در
جايگاه دوم قرار دارد که در مطالعات گذشته مغايرت دارد و
يکي از داليل عمده آن ميتوان پیشرفت و همهگیر بودن
بسیار سريع اين رسانه و کمهزينه بودن آن در سالهاي
اخیر بوده است .از سويي قرار گرفتن روزنامه در رتبه آخر با
ساير تحقیقات مغايرت دارد و آنها تمايل کمتر مردم به
خواندن نشريات کاغذي در سالهاي اخیر ميتواند يکي از
داليل آن باشد.
درنهايت يافتههاي تحقیق نشان داد که در حوزه انتخاب
رسانههاي ارتباطي و تبلیغي بههیچوجه نميتوان صرفاً به
روشهاي روزمره گذشته اکتفا نمود و ميبايستي در هر
مرحله از زمان و در هر شرکت بهصورت اقتضايي با استفاده

1 Copeland
2 Borda
3 Average rating method
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[ ]4عباس زاده توسلي ،سارا و عباس زاده توسلي ،میترا« .مروري
بر ارزيابي انتخاب تأمینکننده با استفاده از ابزارهاي
تصمیمگیري چند معیارِ» .انزلي ،دانشگاه آزاد اسالمي.
[ ]9اصغر پور ،محمدجواد« .تصمیمگیريهاي چند معیارِ» .چاپ
دوازدهم ،1383،انتشارات دانشگاه تهران.
[ ]9آلن بي.البارن« .مديريت سرانههاي الکترونیک» .ترجمه
طاهر روشندل اربطاني .چاپ اول .1383،دفتر پژوهشهاي
فرهنگي.

برنامهي رسانهها اطمینان حاصل شود بهگونهاي که انتخاب
و استفاده از رسانهها بهطور مناسب و مؤثر صورت گیرد.
در پايان ميتوان نتیجه گرفت که در حوزه تبلیغات و
انتخاب رسانههاي ارتباطي و تبلیغي مناسب بههیچوجه
نميتوان صرفاً به روشهاي روزمره گذشته اکتفا نمود و
ميبايستي در هر مرحله از زمان و در هر شرکت بهصورت
اقتضايي و هوشمندانه با استفاده از روشهاي تصمیمگیري
کمي و کیفي در يک الگو و مدل مناسب و با يک گروه کاري
خبره از آمیختهاي از رسانهها استفاده کرد .در همین رابطه
در پايان اين تحقیق به يک مدل انتخاب رسانه تبلیغي
دستيافتیم که در صورت موفق بودن الگوي پیشنهادي در
صنايع دريايي ميتوان اين الگو را جهت بهرهبرداري در ساير
صنايع عمده کشور (صنايع پتروشیمي ،نفت و گاز ،بندرها و
کشتیراني و )...نیز توصیه نمود.پیشنهاد ميگردد مديريت
خريد شرکت پس از انتخاب و رتبهبندي رسانههاي تبلیغي
مناسب با استفاده از الگوي پیشنهادي اين تحقیق ،با توجه
به ساير محدوديتهاي موجود (بودجه ،زمان و )...با استفاده
1
از روشهاي تصمیمگیري چندهدفه (برنامهريزي آرماني
و )...چگونگي و میزان دقیق استفاده از روشها و رسانههاي
ارتباطي را محاسبه ،تعیین و اجرا نمايند.

[ ]8تن ،آ(، 1399( .نظريه ها و پژوهش هاي ارتباط جمعي،
ترجمه :نعیم بديعي ،تهران :انتشارات همشهري.
[ ]11آذر ،عادل و وفايي ،فرهاد« .رتبهبندي فنون تصمیمگیري
چند شاخصه با استفاده از برخي روشهاي تصمیمگیري
چند معیارِ در محیط فازي و مقايسه آن با رتبهبندي به
روش 1394.»DEA
محمدي رنجبراني ،داريوش و سلیمي فرد ،خداکرم و
[]11
يوسفي ده بیدي ،شهال« .بررسي عملکرد متداولترين
تکنیکهاي تصمیمگیري چند شاخصه با رويکرد بهینه
يابي» .دانشگاه خلیجفارس ،گروه مديريت صنعتي1382،
دويچهوله« ،صنايع کشتيسازي ايران» ،برگرفته از
[]12
سايت فارسي دويچهوله.
الول ساتن و ديگران ،ادبیات نوين ايران ،ترجمه
[]13
يعقوب آژند.1343 ،
[ ]16آنتوني گیدنز ،پیامدهاي مدرنیته ،محسن ثالثي1391 ،
احسان شاه قاسمي ( )1383تاريخ شبکه .شفق تا
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