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چکیذٌ:
 ىضیطؿازىان ةَ یک ىضیط آقفحَ ىتغل قغه و پیچیغگی جنيیو و جغییؼو جضّالت ةٍیادیدر
ةَؾٍّان اةؽاروؾاىماؿحؼاجژیک
ةّدزَریؽی  
یٍغهپژوُی رادرىغیؼیثضؼوریؿاظحَو 
ىضیطؿازىاٌی،آ 
ةّدزَریؽیازىـیؼ
پیفةیٍیىّرداؿحفادهكؼارگؼفحَاؿث.اٌضؼاففؼآیٍغ 
یؼكاةم 

ةؼایرویاروییةاصّادثغ
ىـئهَایاؿث
یٍَُایمؼفىٍاةؽىانی 
دؿحیاةیةَاُغافامهیؿازىانوةؼوزظعاواقحتاهدرجؿییًزى 
ةؼٌاىَریؽان ةا
یمقغه وةـیاریازىغیؼانو 
ؿازىانُا ةَیکىـئهَ صادودائيیجتغ 

کَدرةـیاری از
یفةیٍی وجعنیلىٍاةؽ وجؿییًىسيّؾَؾّاىهیکَدرزىانجغویًةّدزَ
ؿؤاالجیىاٌٍغگگٌّگیپ 
یةایـث ىّردجّزَ كؼار گیؼٌغ ،ىّازَ ُـحٍغ .ةؼ ایً اؿاس ُغف امهی ایً پژوُف جتییً انؽاىات
ى
ؿازىانُای دفاؾی آیٍغه ةا اؿحفادهاز روش دنفی اؿث .ةغیً ىٍؼّر ةؿغاز اٌسامىعانؿات

ةّدزَریؽی 

یَوجضهیم پؼؿكٍاىَ و
ةاةِؼهگیؼی ازروشدنفی،جغویًوجسؽ 

یُای ىیغاٌی گـحؼده،
ٌَای وةؼرؿ 
کحاةعا 
ةَؾٍّان ىؤدؼجؼیً ةؿغ و درةاره ادؼگػاری اةؿاد
ماصبٌؼؼان و ظتؼگان ةؿغ اكحنادی  

اٌسام ىناصتَ ةا 
یبُای اصحيانی ،ةَ جؼجیب و
فٍاوری ،اؿٍاد ةاالدؿحی ،ىغیؼیث اؿحؼاجژیک ؿازىان و جِغیغات و آؿ 
ةافامهَایکو،پؾازةؿغاكحنادیازياعةَؾيمآىغ.

ياصگان کلیذی:

ٍغهپژوُی،روشدنفی
ؿازىانُایدفاؾی،آی 

ةّدزَریؽیدفاؾی،
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ةَامعالح اكحنادیکيیاب
ةّدزَةٍغی صغاکذؼاؿحفادهازىٍاةؿیاؿثکَىؿيّالً درصغکفایثٌتّدهو 

یةاقٍغ و ضؼورت دارد ةَ ٌضّی از ُؼ یک از ىٍاةؽ ىضغود اؿحفاده گؼدد کَ ةا صغاكم ُؽیٍَ صغاکذؼ
ى
اؿحفادهةَؾيم آیغوةَاُغافىعهّبدؿثپیغاکٍیو (فؼزٌّغ.)1394 ،ازظؼفدیگؼةّدزَ ،قاُؼگ
یٍَُا ةؼای
یثُای ىانی ،اؾو از کـب درآىغ وپؼداظث ُؽ 
ؿازىانُا جيام فؿان 

یةاقغ،زیؼا
صیاجی ُؼ ؿازىان ى 
یدٍُغ؛ةٍاةؼایًةّدزَ ،آیٍَ جيام
ةؼٌاىَُای ىحؿغد و ىحٍّعظّد را در گارگّب کاٌّن ةّدزَ اٌسام ى 

ازؼای
یٌيایغ ( Hedayati,
ةؼٌاىَُا و فؿانیثُای ؿازىان ةّده و ٌلـف ةـیار ىـِو و صیاجی ایـفا ى 

ٌيـای ُيَ
ؾتارتُای ىانی درآورده و راه ازؼای ةؼٌاىَ و کٍحؼل پیكؼفث

ةَمّرت
ُغفُا و راُتؼدُا را 
 .)2010ةّدزَ 
یٌيایغ.
آنُا را ىكعلى 

ةؼٌاىَریؽی درازىغت،دقّاریٌؼارت،غیؼؾيهیاجیةّدنوقفافٌتّدن،ؾغمپاؿعگّیی
ىضغودیثدر 
یٍَُای
ةّدزَریؽی اؿثکَُؽ 
ییُای ٌؼام 
وٌتّدٌؼاماظالؾاجیدرظنّصؾيهکؼدةّدزَاززيهَ ٌارؿا 
زیادیراةَکكّرجضيیمکؼدهاؿث(قکّفَفؼ،رصياٌی)1394،
یثُا وروٌغُایاصحيانیآیٍغه
ةّدزَریؽی،جّزَةَقؼایط،ىّكؿ 
یکیازارکانوىتاٌیىِووجأدیؼگػار ةؼ 
یگیؼد کَ وزّد
اؿث .روٌغُای اصحيانی ،جغییؼات ،وكایؽ و اصحياالت وكّع رویغادُا در آیٍغه را در ةؼى 
آنُا را ىكعل ٌيایغ.
قکمگیؼی روٌغُا و ٌحایر اصحيانی  
یجّاٌغ گگٌّگی  
یفةیٍی مضیش از آیٍغه ى 
پ 
واكؽگؼایی را
ةّدزَریؽی مضیشوىتحٍیةؼ 
یفةیٍی جضّالتآیٍغهةَواكؿیث،اىکاناٌسام 
ٌؽدیکةّدنپ 
ةَؿؼؾث
یثُا راجؼکیبکٍغجا 
یآورد.ةیحؾوُیثىؿحلغٌغکَجّاٌاییپاؿطراُتؼدیةایغ،كاةه 
فؼاُوى 
ةحّاٌغ.
)1جغییؼاتىضیطراصؾکٍغ؛
ىفِّمؿازیکٍغ
)2پاؿطةَایًجغییؼاترا 
ؿازىاندُیکٍغ.

)3ىٍاةؽراةؼایازؼایپاؿط
ةَؾٍّان
یزاده.)1390،ةّدزَ 
یکٍغ (ىیؼقاهوالیحی وٌؼؼ 
ةؼُيیًاؿاسةّدزٌَلفةـیارىِيیایفاى 
اةؽاریراُتؼدی زىاٌیقؼوعقغکَىضیطؿازىانةَیکىضیطآقفحَىتغلقغو پیچیغگیجنيیوو
ةؼٌاىَریؽی اؿحؼاجژیک رادرىغیؼیثپغیغآوردوةّدزَریؽی
جغییؼو جضّالتةٍیادیدرىضیطؿازىاٌی  ،
پیفةیٍیىّرداؿحفادهكؼارگؼفث(فؼزٌّغ،
یؼكاةم 

ةَؾٍّاناةؽاروؾاىماؿحؼاجژیکةؼایرویاروییةاصّادثغ

یٍغهقٍاؿیاؿثوىعانؿات
.)1394ازظؼفدیگؼزُّؼهوظيیؼىایَامهیةؼایُؼگٌَّىعانؿَراُتؼدی،آ 
یآیغ (صازیاٌی،
یُا وىعانؿاتراُتؼدیةَقيارى 
یفٌیاز اؿاؿیةؼایةؼرؿ 
آیٍغهُایىيکً،پ 
یفةیٍی  
وپ 
 .) 279 :1386جفکؼ درةاره آیٍغه ةؼای کارُا و اكغاىات کٌٍّی اىؼی ضؼوری اؿث ،گؼاکَ ؾيم ٌیاز ةَ
یجّاٌغزػاب،غیؼ زػاب،قیؼیً،جهط،
یفةیٍی داردوةؼاؿاسُيیًؾيماؿثکَآیٍغه ىضلققغهى 
پ 
پؼداظحَقغه

ٍغهپژوُیةَىعانؿَىٍؼوآیٍغه
یًرودرؾهوآی 
،غواٌگیؽوظّبیاةغةَوكّعةپیٌّغد.ازا 
رؤیایی 
ةَؾٍّان ؾهو و ٍُؼ کكف آیٍغه و قکم ةعكیغن ةَ دٌیای ىعهّب فؼدا
ٍغهپژوُی  
یدیگؼ آی 
ةَؾتارج 
و 
کیفؼ.)102:1385،
یفقغهاؿث(ىه 
جّم 



مباوی وظزی تحقیق
آیىذٌپضيَی در بخص دفاعی

زٍتَُای صیات اٌـان
پّیایی و پیچیغگی در صّزه داٌف و فٍاوری ،افؽون ةؼ ایساد جضّل در جياىی  
ٌگؼشُای ىضنّنی و

ىؿامؼ ،دکحؼیً راُتؼدو مٍایؽدفاؾی رادرقؿاعجأدیؼ ظّیفكؼاردادهوجياىی 
ؿاىاٌَای رادگؼگّنؿاظحَاؿث؛ازدیگؼؿّ،اجکا ةَ فٍاوری ٌؼم،قٍاؿایی وکارةـثآندردفاعوزٍگ

یٍغهپژوُی
یجّزِی ةَ ؾؼمَ آ 
ىلّنَای ضؼوری و گؼیؽٌاپػیؼ ؿاظحَ اؿث .درؿث ةَ ُيیً دنیم ،ة 
را  
واپؾگؼایی مٍؿحی وفٍاوراٌَ ةعفدفاعراةَُيؼاهداقحَةاقغ(.ىؼکؽ
یجّاٌغ غفهثزدگی راُتؼدی و 
ى
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واكؽةیٍاٌَ
 جغییؼوضؽىّزّدورؿیغنةَوضؽىعهّبوجعنیلةِیٍَىٍاةؽ،ىـحهؽمقٍاظثدكیقو 
فؼمثُاوجِغیغُاؿث.جؿییًاونّیثُایجعنیلىٍاةؽ،ىـحهؽمٌیازؿٍسیؾهيی

ىضیطوارزیاةیىٍاةؽ،
یافحَُای ؾهيی داردکَةحّانضيًؿّقدادنىٍاةؽ
وامّنیاؿثکَجاصغودزیادی ةـحگی ةَجالشو 
کّجاهىغت ،ةهٍغىغت و آیٍغهٌگؼ را جغویً ٌيّد و
ةؼٌاىَُای  
و اكغاىات ازؼایی ةَ ؿيث ٌیازُای واكؿی  ،
یفةیٍی ٌيّدوةّدزَراىحٍاؿبةا
رخدادن اؿث،پ 
یثُا وجنّیؼکهیازجضّالجیکَدرآیٍغهدرصال  
اونّ 
جغییؼاجیىضیعیجعنیلداد.
ىغػهَانؿانی)
در اؿفٍغىاه  1368ظعاب ةَ فؼىاٌغُان ارقغ ٌیؼوُای ىـهش فؼىّدٌغ:
ىلام ىؿؼو رُتؼی (
ضؼورتُا و

ٍغهٌگؼی و جؿییً 
«قيا ةایغ دیغ ٌیؼوُای ىـهش را دورةؼد کٍیغ ».ایً فؼىایف ،ضؼورت آی 
یٌيایغ (ُاقيی و ُيکاران.)50:1389 ،اىؼوزهىعانؿاتآیٍغهو
انؽاىات آیٍغه را ةؼای ُيگان ظاظؼٌكان ى 
ةَویژه درؾؼمَؾهووفٍاوریدرؿعشىهیوٌیؼوُایىـهش
صّزهُای ىعحهفو 
جؿییًانؽاىاتآندر 
یغهُا وىفاُیوجّنیغقغهوةا
یقّد وةؼاؿاسا 
جّؿؿَیافحَ ةااُغافظامیاٌسامى 
ةـیاریازکكّرُای 
ةَویژه درةؿغ
یمُای ؾيهیاجی،راُتؼدُایاؿاؿی 
کـبقٍاظثمضیشوىٍعلیازآیٍغهوةااٌسامجضه 
یقّد.)Martin, 2012: 1182– 1186(.
یژگیُایٌیؼویاٌـاٌیظؼاصیى 
آىّزشکارکٍانؾؼمَدفاؾیوو 
ؿازىانُا ازصـاؿیثةاالجؼیةؼظّردار

ؿازىانُای دفاؾیٌـتثةَؿایؼ

ةّدزَریؽی در
یفةیٍی و 
پ 
یةایـث ٌـتثةَاٌسام
اؿث.ةَدنیماُيیثزیاداٌساممضیشؾيهیاتوكاةمزتؼانٌتّدناقحتاُات،ى 
ةّدزَریؽی دكیقوجأىیً وجعنیلةِیٍَىٍاةؽىانی،دكثوجّزَةاالییىؿعّف
یفةیٍی و 
ىؼاصمپ 
ؿازىانُایدفاؾیونؽومرؾایثدكیقاممجعنیلىٍاةؽ

ةّدزَریؽیدر
گؼدد .كّاؾغوكّاٌیًىؼةّطةَ 
یافؽایغ .نػا اؿحفاده از امّل و ىتاٌی
یفةیٍی ،جنّیب و ازؼای ةّدزَ ى 
ىانی ،ةؼ اُيیث و صـاؿیث پ 
ؿازىانُا،از

یفةیٍیروٌغُایآیٍغهٌ،ـتثةَؿایؼ
ةَىٍؼّرزهّگیؼیازةؼوزاقحتاهدرزىیٍَپ 
یٍغهپژوُی 
آ 
دؿحَةٍغی
صـاؿیثوانؽامةاالجؼیةؼظّرداراؿث .ةؼُيیًاؿاسایًپژوُفدرپیقٍاؿایی،جتییًو 
آنُا وارائَانگّییازایًؾّاىمدریکؿاظحارؾهيی
یثةٍغی  
ةّدزَریؽی،اونّ 
ىؤنفَُای ىؤدؼ ةؼ 
اةؿادو 
ةّدزَریؽی درٌیؼوُایىـهشةّدهوُغفٌِاییپژوُف،
یٍَای ةؼای 
ةَؾٍّان زى 
یٍغهپژوُی  
ةارویکؼدآ 
ىكعل ٌيّدن ىّارد پؼاُيیث و جأدیؼگػار پیؼاىٌّی و ىضیعی و جغویً یک گارگّب ٌؼؼی ىٍاؿب
یةاقغ.
ةّدزَریؽیؿازىاٌیى 
ةَىٍؼّرصغاکذؼٌيّدنادؼةعكیفؼآیٍغ 
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ؿازىانُا درةاره

یٍغهپژوُی اةؽاریاؿثةؼایصـاسؿاظحًىغیؼان
یٍغهپژوُی وفٍاوریدفاؾی.)1387،آ 
آ 
ؿازىانُا ىغهّبآنصّادثقٌّغوجغییؼات

ىّضّؾاتظارجازؿازىانودرصالپیغایف،پیفازآٌکَ
یـثىضیعی ةاقغ
اصحيانی ىيکً اؿث از ٌّع اكحنادی ،ازحياؾی ،فؼٍُگی ،فٍاوری ،زيؿیحی و یا ز 
یُا
گانفُای پغیغآىغهدرپیدگؼگٌّ 
یٍغهپژوُی پاؿعیظؼدىٍغاٌَوصکیياٌَةَ 
(ىٍعلی.)253:1390،آ 
ىِوجؼیً دالیم
اؿث،گٍاٌکَجيایمةَصؾکٍسکاویوٌگؼاٌیاٌـاندرةارهؿؼٌّقثظّددرآیٍغه،از 
کاىمجؼی
یٍغهپژوُی فؼآیٍغیاؿثکَظیآندرك 
یٍغهپژوُی اؿث(ىیؼکّقف.)124:1390،آ 
ضؼورتآ 
یقّد.
گیؼیُادرٌؼؼگؼفحَى 
یو 
یؽیُاوجني 
ةؼٌاىَر 
یاؿثُا ،
قکمدٍُغه،درجغویًوجٍؼیوؿ 
ازٌیؼوُای 
قکمگیؼی روٌغُاو
ؿؼٌطُا وقاظلُای  
یٍغهپژوُی ُيچٍیًقاىماةؽارُایکيیوکیفیةؼایپایف 
آ 
یدُغ وةَجؿغیمراُتؼدکيک
فؼمثُای آیٍغهراةَؿازىانٌكانى 

یٍغهپژوُی ٌیازُاو
جّؿؿَُا اؿث.آ 

یُایفٍاوری
ىلاومجؼةاقغ(دفحؼُيکار 
اٌؿعافپػیؼجؼو 

ىٍاؿبجؼ،

یکٍغجادرىلاةمجغییؼاتقؼایطزىاٌَ،
ى
یٍغهپژوُی یک فؼآیٍغ ؿیـحياجیک و ىكارکحی اؿث کَ فؼاُوکٍٍغه
ریاؿث زيِّری .)294 :1386 ،آ 
گٌَّای کَ
ةَ 
یةاقغ  ،
یانىغت جا ةهٍغىغت ى 
گكواٌغازُای ى 
اظالؾات در ظنّص آیٍغه و ایسادکٍٍغه  
یٍغهپژوُی ةا اؿحفاده از
یوگیؼی و ةـیراكغاىات ىكحؼك را ُغف كؼار داده اؿث ( .)Havas, 2003آ 
جني 
یکكغ جاةؼاؿاسآنٌّعصؼکثوةؼٌاىَ
اظالؾاتىّزّدوكغرتظالكیث،ىّكؿیثآیٍغهراةَجنّیؼى 
یکٍٍغجاةؼٌاىَریؽانةحّاٌٍغراهرؿیغن
یٍغهپژوُیقياییازآیٍغهراجنّیؼى 
ؾتارتدیگؼ،درآ 
ةَ 
جغویًقّد .
روقًضيیؼوآگاهُـحٍغکَجؿِغةٍیادیو
یٍغهپژوُاندرؿازىانافؼادیکاردان ،
ةَآنراظؼاصیٌيایٍغ.آ 
یکٍٍغ فضاییراایسادٌيایٍغکَؿٍاریّؿازیدرؿازىانةَؿِّنثو
پایغاردرةؼاةؼؿازىاندارٌغوؿؿیى 
یٍغهپژوُی درصلیلثداٌفوىؿؼفث
ىحکیةؼفضایفکؼیؿازىانقکمةگیؼد(ىٍعلی.)431:1390،آ 
یفدؿحاٌَ اؿثُ.يانداٌفوىؿؼفثؿحؼگیکَ
گٌَّای آگاُاٌَ،فؿاالٌَوپ 
ةَ 
قکمةعكیغنةَآیٍغه 
آرىانُای ٌسیب و امیم یک فؼد ،یک ؿازىان و یک ىهث را ةارور ٌيایغ
یجّاٌغ ةػر رؤیاُا ،آرزوُا و  
ى
(ىهکیفؼ.)312:1385،

یةایـث ةٍَُگامجغویًةؼٌاىَ،جّزَزیادیةَجغییؼاتىضیطظّدداقحَةاقٍغ،اىا
ؿازىانُاى 

ىغیؼان
ؾالوهةؼآنالزماؿثةیٍفىتٍاییٌـتثةَآیٍغهوقؼایطاصحيانیآنوزّدداقحَةاقغ.ىعانؿَآیٍغه،
ٍغهُای ىيکً،اٌحعابآیٍغهىعهّبوجغویًةؼٌاىَةؼایصؼکثپایغارؿازىاندرراه
قٍاؿاییوجؿییًآی 
ةَؾٍّان روقی کارآىغ در ىغیؼیث ،ىلتّنیث ُيگاٌی یافحَ اؿث .رفحار ىّفق ىغیؼان
دؿحیاةی ةَ اُغاف  
ةِؼهةؼداری ازآن
زِثگیؼی درراؿحای 
ةَىّكؽ فؼمثُا و 
ؿازىانُا ؿؼقارازجّزَةَىضیطوجكعیل 

اؿث(.ىیؼقاهوالیحیٌ،ؼؼیزاده.)1390،
یفةیٍی
ةعفُا ،ةیكحؼیً ؿِو را در پ 
در ةؼظی کكّرُای پیكؼفحَ ،ةعف دفاؾی ٌـتث ةَ دیگؼ  
یفةیٍیُایدفاؾی
یفةیٍیفٍاوریةَُيؼاهپ 
روشُایپ 
فٍاوریةَدؿثآوردهاؿث.درصلیلثةؼظیاز 
اؿحفادهقغه و

ةؼٌاىَریؽی ىهی 
ةَظّر ىؤدؼی در  
یفةیٍی فٍاوری  
جّؿؿَیافحَ اؿث .در کكّر فؼاٌـَ از پ 

یثُای
یفةیٍی فٍاوری درراُتؼدُای جّؿؿَودیگؼفؿان 
یقّد .درایًکكّر،اىؼوزه اؿحفادهازٌحایرپ 
ى
یمقغه اؿث (ةِؼاىی .)1375 ،در ةؼظی از ىؼازؽ (ؿاده و ُيکاران)1382 ،
ةؼٌاىَریؽی ةَ یک امم جتغ 
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یٍغهٌگاریفٍاوری،ازٌؼؼاتوآرایةیفازدهُؽارٌفؼکارقٍاسو
ةؼٌاىَُایىهیآ 
ؾٍّانقغهاؿثکَدر 

یؽیُای ىهی
ةؼٌاىَر 
یثُای پژوُكی و  
زِثدُی فؿان 
اؿحفادهقغه و ٌحایر ةَظّر ىؤدؼی در  

ىحعنل 
ةَظنّص کكّرُای ؾضّ اجضادیَ
ُواکٍّن در ةیكحؼ کكّرُای اروپایی و  
ىّرداؿحفاده كؼارگؼفحَ اؿث  .
یقّد .در کكّرژاپًدرؿال 1970اونیًةؼٌاىَ
ةؼٌاىَریؽی ىهی،اؿحفادهى 
فةیٍی فٍاوری در 
اروپا از پی 
یکةارایً
یٍغهٌگاریدر30ؿالآیٍغهدرصّزهؾهووفٍاوریآغازقغ؛وازآنجاریطةَةؿغُ،ؼپٍرؿال 
آ 
یاؿثگػاری ؾهووفٍاوری کكّرژاپً
اٌسامقغه اؿث .جاکٍّن دو ؿازىانؾهووفٍاوری وىؤؿـَؿ 
ةؼٌاىَ 
رؿاٌغهاٌغ(جتؼاییوُيکاران.)1382،از

یٍغهٌگاریؾهووفٍاوریدر30ؿالآیٍغهراةَاٌسام
ُفثةؼٌاىَآ 
یٍغهٌگاریؾهو
اٌسامقغهدرظنّصٌحایراونیًةؼٌاىَآ 
یُای 
یاةیُاوةؼرؿ 
ٌکاتةـیارزانبایٍکَدرارز 
ىعؼحقغه دراونیًةؼٌاىَ،ةؿغاز 20ؿال
وفٍاوری ژاپً درؿال ،1971ىكعلقغ کَ%64ىّضّؾات 
ثآىیؽی درزىیٍَ
ةؼٌاىَُای ىّفلی 
جضلقپیغاکؼده اؿث .ازدیگؼکكّرُای آؿیایی کَدرظی دودَُ اظیؼ 
رؿاٌغهاٌغ ىیجّان ةَ کكّرُای ٍُغوؿحان ،گیً ،اٌغوٌؽی و کؼه

ٍغهٌگاری ؾهو و فٍاوری را ةَ اٌسام 
آی 
زٍّةیاقارهٌيّد(ؾتاؿپّرداٌی.)1382،
ؿالُای پؾ از زٍگ زِاٌی اول ،ةاُغف کـب ةؼجؼی در صّزهُای
یٍغهٌگاری ؾهو و فٍاوری از  
آ 
صّزهُای اكحنادی،ازحياؾی واززيهَ کكاورزی وىضیطزیـث قغه
ةَىؼور واردؿایؼ 
ىعؼحقغه و 
ٌؼاىی  
ىعانؿَای

یٍغهٌگاری مّرتگؼفحَاؿثاىاُیچدو
اؿث(ؾؼیيی.)1387 ،درکكّرُایىعحهفیىعانؿاتآ 
یجّان یافثکَازٌؼؼ فؼآیٍغیاظؼوزی یکـانةاقٍغوظتیؿی اؿثکَاُغافورویکؼدُای اٌسام
راٌي 
یجّان ةَ اؿٍاد
ؾٍّانىذال ى 
ةَ 
آنُا ىحفاوت ةاقغ  .
یٍغهٌگاری در کكّرُای ىعحهف ،ةـحَ ةَ قؼایط  
آ 
آیٍغهپژوُی در کكّر آفؼیلای زٍّةی ( ،)Mjwara, 2001زيِّری گک (ؾؼیيی ،)1387 ،کؼه زٍّةی

ّهُا،اةؽارُاورویکؼدی ىحفاوتةَاٌسامىعانؿاجی
(،)Miyake, 2005اقارهکؼدکَُؼیک ةااؿحفادهازقی 
سادٌيّدهاٌغ.

اؿثگػاریظّددرصّزهؾهووفٍاوریای
درایًظنّصپؼداظحَوىتٍاییةؼایؿی 
اٌسامقغهاؿثجاةؼ
درؿال1996ىیالدیظؼصیىعانؿاجیدرکكّرآىؼیکادرةارهٌیؼویُّایی 2025
یغهُاوىفاُیوجّنیغقغهٌ،یازُایٌیؼویُّاییآیٍغهىكعلقّد(.)Jackson, 1996
اؿاسا 
یقّد
اقارهقغهاؿثکَدرایًجضلیقةَدوانگّاقارهى 
یٍغهٌگاریانگُّایزیادی 
زِثآ 
ؿازىانُایدفاؾی

یكؼانُاوروٌغُایىؤدؼةؼآیٍغه

ارائَقغهدرةارهپ
انف:انگّی 
یوگیؼی و جنيیو ؿازی
دونثُا و ىؼاکؽ جني 
یكؼانُا و روٌغُای آیٍغه ،دغغغَ اغهب  

قٍاؿایی پ
پٍساهویک جضهیم (ؿیؽده
یكؼانُا و روٌغُای ىكؼوصَ ذیم از فؼا جضهیهی ىتحٍی ةؼ  

یقّد .پ
ىضـّب ى 
اٌسامقغه،
آژاٌؾُایجاةؿَوزارتدفاعاٌگهیؾ 
یوُكثجضهیمةعكی)کَجّؿطیکیاز 
جضهیمکالنوؿ 
یافحَُای ذیمٌ،کاتورٍُيّدُاییرا
یٍغهپژوُی وفٍاوریدفاؾی )1387،
اؿحعؼاجگؼدیغهاؿث( .ىؼکؽآ 
ةؼایجنيیوگیؼاندفاؾیوةؼٌاىَریؽاندرةؼدارد:
یثقٍاؿی،جغییؼدراٌغازه،جؼکیبوانگّیزيؿیث
پیكؼاناول:زيؿیثقٍاؿی:ىٍؼّرازپیكؼانزيؿ 
یگیؼد.ایًجغییؼات
یطزیـث درصالجغییؼرادرةؼى 
زٍتَُای ىض 
اؿث.پیكؼاندوم:جغییؼاتىضیعی:کهیَ 
یثُای ةكؼیاؿث.پیكؼانؿّم:اكحناد:ایًپیكؼانةَُيَ
ُوقاىمجغییؼاتظتیؿیوُوجأدیؼ فؿان 
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یپؼدازد؛ اىا ةیكحؼیً جيؼکؽ ظّد را ةؼ انگُّای ةٍیادیً زِاٌی ىؿعّف
اؿحاٌغاردُای جغییؼات اكحنادی ى 
زٍتَُای جّؿؿَؾهووفٍاوریوکارةؼدُایایً
یدارد.پیكؼانگِارم:ؾهووفٍاوری:ایًپیكؼانکهیَ 
ى
زٍتَُای
یًانيههی:ایًپیكؼانةَکهیَ 
یدُغ.پیكؼانپٍسو :صکّىث ىهیوة 
جّؿؿَُا راىّردىغاكَكؼارى 

آنُا
دونثُا ةایغةا 
گانفُایی اؿثکَ 
یپؼدازد.ةیفازُيَدرزـحسّی 
یًانيههی ى 
صکّىثداظهیوة 
زشُا
ةؼداقثُا،اؾحلادات،ار 

آنُا ةؼظّردکٍٍغ.پیكؼانقكو:
ظؼفُایی کَدونثُا ةایغةا 
روةؼوقٌّغو 
آنُادرةارهدٌیاواٌحؼاراجكاناززِان
گكوداقثواٌحؼاراتىؼدموٌضّهجفکؼ 
ٌگؼشُا:ایًپیكؼانةَ 

و
یقّد.
پیؼاىّنظّدىؼةّطى 
ؿازىانُا

ىؤنفَُایجأدیؼگػارةؼؾيهکؼدآیٍغه
ب:انگّیىؼةّطةَ 
یپػیؼٌغ اىاؿازىان
یگػارٌغ یاازآنجأدیؼ ى 
یٍَای ؾّاىهیُـحٍغکَةؼؿازىانجأدیؼ ى 
ؾّاىمىضیطزى 
یةاقٍغ(:فؼدآردیّیغ)1394،
آنُاداردوقاىمىّاردذیمى 
آنُاٌغاردویاٌفّذکيیةؼ 
کٍحؼنیةؼ 
ؾّاىم اكحنادی :قاىم قؼایط اكحنادی کكّر ،قؼایط اكحنادی کكّرُای ُيـایٌَ ،ؼخ جّرمٌ ،ؼخ
یاؿثُای پّنی و اكحنادی کكّر .ؾّاىم
ةیکاری ،انگّی ىنؼف ،جّزیؽ درآىغ ،مادرات و واردات و ؿ 
ةّمقٍاؿی :قاىم جغییؼات زيؿیحی ،جّزیؽ ظتلات ازحياؾی ،ىضیطُای قِؼی و
ازحياؾی ،فؼٍُگی و  
روؿحایی،ىِازؼت،قِؼٌكیٍی،انگّپػیؼیفؼٍُگی،جٍّعكّىیوفؼٍُگی،ىػُبٌ،ژاد،ىتادالتفؼٍُگی،
پػیؼیفؼٍُگی،جِاز وفؼٍُگی،رکّدازحياؾی،قحابٌاىّزوندراةؿادازحياؾیفؼٍُگی،اىیغوٌكاط.
یاؿثُاوىلؼراتصکّىحیودونحی،ةّدزَ،
ؿازىانُایصلّقةكؼ،ؿ 

ؾّاىمؿیاؿی،دونحی،صلّكی:قاىم
کاٌّنُای اؾحؼاضةَدونث،اٌحعاةات،رواةطؿیاؿیةاکكّرُا،ىٍافؽوىعاىؽؿیاؿیکكّرُای
یاراٌَُا ،

ىؼدمؿاالری دیٍی .زغؼافیا:
دادگاهُا ،صلّق و صغود ىهث و دونث ،آزادی ،اؿحلالل و  
دیگؼ ،اجتاع ةیگاٌَ  ،
یؽیُایقِؼی
ةؼٌاىَر 
قاىمزغؼافیایظتیؿیکكّر،زغؼافیایاٌـاٌیکكّر،زغؼافیایقِؼیوروؿحایی ،
ــثُای زغؼافیایی .فٍاوری (ؿعثوٌؼم):
وروؿحایی،زغؼافیایؿیاؿیىٍعلَ،ىؼزُا،فنّلؿالوگ 
ىاُّارهای ،وؿایم ٌلهیٌَ ،اٌّجکٍّنّژی ،ةیّجکٍّنّژی،

قتکَُای 
قاىم فٍاوری اظالؾات ،رایاٌَ ،ایٍحؼٌث  ،
قتکَایو...
زاىؿَ 
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یاؿثُایدفاؾی
ةَىٍؼّرجٍؼیوؿ 
ةؼٌاىَریؽی ،
یاؿثگػارییا 
ةَؾٍّاناةؽارؿ 
یجّاٌغ 
اؿحفادهازةّدزَى 
ةّدزَای گٍغُغفویژهرادرزِث پیكتؼداُغافدفاؾی
یٍَُای  
ةَوؿیهَ آندرآىغُاوُؽ 
مّرتگیؼد جا 
یاؿثُای دفاؾی و
ىِوجؼیً ُغفایًاؿثکَازٌؼؼ ؿ 
واىٍیحی وزهّگیؼی ازةؼوزةضؼانجأىیً کٍٍغ .
ُغفُای اؿحفادهازىٍاةؽىانی وُيچٍیً
ةّدزَای ةحّاٌٍغ 
مّرتُای  

ىلامغىؼةّطةَاؿحفادهازىٍاةؽ،
ةؼٌاىَریؽی ىانی در
ةعفُا را ىؿهّم کٍٍغ  .
یٍَُای ىنؼفی در ةیً  
گگٌّگی اظحناص ىٍاةؽ ةَ ُؽ 
ؿازىانُای دفاؾی ،ةیكحؼ ىحضيً ىفاُیيی گّن ظؼحریؽی ةؼای آیٍغه و اؿحفاده ُغفيٍغ از ىٍاةؽ ىانی

یقّد،
ؿازىانُای دفاؾی ى 

ةّدزَةٍغی 
ةؼٌاىَریؽی در 
ىِوجؼیً ؾّاىهی راکَىٍسؼةَگؼایف 
یةاقغ .
ى
یاؿثُایدفاؾیو
قکمگیؼیؿ 
وجضهیمُایىحؿغدوپیچیغهدفاؾیوٌلفآندر 

یجّاندرجّؿؿَجسؽ 
یَ
ى



پیطیىٍ تحقیق

ةَظّر ىـحلیو
اٌسامقغه درکكّر،پژوُكی کَ 
درپژوُفُای  

اٌسامقغه 
حاةعاٌَای  

درىیانىعانؿاتک
ةٌَّؾیدرراؿحایجضلیق
ُوراؿحاةاىّضّعجضلیقصاضؼةاقغیافثٌگؼدیغونیکًىّضّؾاجیکَ 
وکاىم 
ةَظّرظالمَدرایًكـيثآوردهقغهاؿث.
ةّدهوٌحایرصامهَدرپیكتؼدایًپژوُفىؤدؼاؿث 
صتیتی (ٌ)1387یؽدرپژوُكی ةاظؼحایًىلّنَکَدفاعُّایی ةااونّیثفٍاوری اظالؾاتىتحٍی ةؼ
داٌفواظالؾاتکَجؼکیتیازكغرتؿعثةَکيکكغرتٌؼماؿثةاگـحؼشجضّالتةٍیادیدرؾؼمَ
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یاؿثگػاری داٌـث.
یوگیؼی و کارةؼد آن در ؿ 
ُيچٍیً در جّؿؿَ فٍّن زغیغ اظالؾاجی و جني 
گٌَّای،ىـحهؽممؼفُؽیٍَاز
ةَ 
یثُای مّرتگؼفحَ 
ىسيّؾَُای ٌؼاىیکَکهیَفؿان 

(ؾؼفی )1382،در
یةاقغ،کيتّد
ىضمةّدزَىنّبةّدهوواگػاریاؾحتاراتةَفؿانیثٌ،لفظّندررگصیاتُؼفؿانیثى 
یبُای ىحؿغدیةَجّاندفاؾیظّاُغقغوجکؼارایً
یاجأظیؼدرواگػاریىٍاةؽىانیىّزبزیانوآؿ 
ىّضّع ىّزب اٌضعاط و فامهَ گؼفحً از اُغاف جؼؿیيی ظّاُغ ةّد (اؿفٍغیاری و ُيکاران )1392،در
ؿازىانُای دفاؾی،دراةحغا اُغافوراُتؼدُایکالنؿازىاٌی

ةّدزَریؽی در
روشُای ٌّیً 
ةَکارگیؼی  

یانىغت و ؿاالٌَ
ةؼٌاىَُای ى 
ییًقغه  ،
یگیؼد و در اداىَ ةؼ اؿاس اُغاف و راُتؼدُای جؿ 
ىغٌؼؼ كؼار ى 
ةؼٌاىَُای ىػکّر قکم
یٍَُای ؿاالٌَ ةؼ اؿاس  
یگؼدد و ةّدزَ ؿاالٌَ و اركام درآىغُا و ُؽ 
جغویً ى 
یگیؼد.
ى
ؿازىانُا وٌِادُا،ایساد

یٍَُای 
ؾتارتاٌغ از:ىغیؼیثىانیوکاُفُؽ 
ةّدزَریؽی  
اُغافىعحهف 
ةِؼهوری و افؽایف ادؼةعكی و کارایی اكغاىات
ةؼٌاىَُای جّؿؿَ ؿازىان ،ىغیؼیث  
ضياٌث ازؼایی ةؼای  
ؿازىاندُی اكحنادی،ىغیؼیثؾيهکؼدوفؼآیٍغُایؿازىان

ىٍاؿبجؼیً 

یثُا ةؼای
ؿازىان،اٌحعاباونّ 
یُا
(ؾؼفی:1382،ص .)212ةاجّزَةَاُغاففّق،جيؼکؽازگگٌّگیىنؼفاؾحتاروکٍحؼلىٍاةؽوورود 
یةایـث ةَروٌغجضّالتآیٍغهجّزَ
یُا وٌحایرجغییؼکؼدهاؿث.ةؼایًىتٍادرىغیؼیثةّدزَى 
ةَظؼوز 
فؼمثُا و جِغیغُا و

ییاةٍغ جا 
رفثوآىغ ةیً صال و آیٍغه اىکان ى 
ٌيّد .اؿحؼاجژیـثُای ؿازىان ةا  
یوُایٌّػِّرراکكفکؼدهواؿحؼاجژیؿازىانراةؼپایَآنركوةؽٌٍغ(ظؽایی.)316:1391،
پارادا 
ةّدزَریؽیةاُغفجعنیلىٍاةؽةَةعفدفاؾیةَواؿعَجأدیؼاتةهٍغىغتىِيیاززيهَجأدیؼی کَ

یقّد و ؿٍاریُّای آیٍغه و ىضیط آیٍغه را جضث جأدیؼ كؼار
یٍغهپژوُی ىؼجتط ى 
ةؼ ىٍاةؽ کكّر دارد ةَ آ 
ةّدزَةٍغی دفاؾی دارای پیچیغگی ىؼکتی اؿث کَ دؿحگاه قٍاظحی
یدُغ .از ایً ةاب ىـائهی گّن  
ى
یاؿثگػاران ایًصّزهٌیؽةایغةاقؼایطپیچیغهىـئهَُيعّاٌیوجعاةقداقحَةاقٍغودرغیؼایًمّرت
ؿ 
ةّدزَریؽی ةا ٌ گاه ةَ آیٍغه مّرت ٌگیؼد کكّر را دگار غفهث و غافهگیؼی راُتؼدی ظّاُغ کؼد
اگؼ  
یٍغهای ةاریاضث
یاالتىحضغه اصحياالً آ 
یٍغهی ا 
ؾٍّانىذال ىضللانىؿحلغٌغآ 
ةَ 
(فؼجّکؽادهووزیؼی )1392،
اكحنادیةیكحؼوزٍگکيحؼظّاُغةّدةٍاةؼایً ،ىؿحلغٌغ کَةّدزَریؽاندفاؾیآىؼیکاةایغجؿادلُؽیٍَ
ةّدزَُای آجیانگُّایكغیيیرارُاکٍٍغوکيحؼونعؼزیکٍٍغدرغیؼ
ىٍفؿثرا ةیكحؼنضاظکٍٍغودر 
ایًمّرتدگارغافهگیؼیراُتؼدیظّاٍُغقغ()Benjamin. Friedman, Logan,2012
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دركصّزهُایزغیغ

زٍگُایُّاییةؼای
ةَضؼورتةازٌگؼیىفاُیوگػقحَ 
زٍگُایآیٍغهروةؼواؿث ،

یداردکَایٍکَجضّلفٍاوری گَجأدیؼی ةؼ
درزٍگُای آیٍغهجأکیغداقحَاؿثوؾٍّانى 

وكانبُای ٌّ

درزٍگُای آیٍغه ظّاُغگػاقثٌ،یازىٍغپاؿعی روقًدرایًزىیٍَاؿث.در ایً جضلیق ،ةا

دفاعُّایی 
جّزَ ةَ ىضّریث ىلّنَ ؾهّم و فٍّن ُّاییُّ ،افضا و ُّاٌّردی و ٌلف کكف آیٍغه ىضحيم و ىعهّب ةا
ٍغهپژوُاٌَ و ةا اؾحلاد ةَ اُيیث فؼاوان ٌؼؼ افؼاد ظتؼه و كاةهیث اؾحياد ةاالجؼ ٌؼؼات
ةِؼهگیؼی از ٌگؼقی آی 

اؿحفادهقغه اؿث.

ٍغهٌگؼ 
ظتؼگان ٌـتث ةَ جغییؼات و انؽاىات آیٍغه ،از قیّه دنفی و ةا اجکا ةَ رویکؼدی آی 
ةَاٌغازه
یجّاٌغ 
زيؽآوریظتؼگانایًؾؼمَ،ةؼایجفکؼوةضخوةؼرؿیدرىّردآیٍغهى 
ةَظّرویژهفؼآیٍغ 

ىّضّؾاتىّردةضخ،ىِووةااُيیث ةاقغوىّزبقّدٌِادُایجأدیؼگػاردرزِثرؿیغنةَیکُغف
دغغغَُا و

گانفُا ،
یجّاٌغ ةَ ایساد درك ىكحؼکی از  
ةَؾالوه ،ایً وفاق ى 
ىكحؼك ُيـّ گؼدٌغ  .
فؼمثُایٌّػِّردرٌیؼوُایىـهشىٍسؼقّد.

اصيغی()1384ؿؿی ٌيّدهاؿثدرپژوُكی ةاؾٍّانجغویًاؿحؼاجژیجّؿؿٌَاوگانُّاییٌِازادر
 25ؿالآیٍغه،ةاجّزَةَروٌغرقغوجّؿؿَفٍاوریدر 25ؿالآیٍغهةَجتییًگگٌّگی ارجلاوجّؿؿَ
یژگیُای ؾيهیاجی) ةؼای
یثُای ٌاوگان ُّایی ٌِازا (جسِیؽات و جـهیضات -و 
آىادگی و ىلغورات و كاةه 
فؼاىٍعلَایةپؼدازد.

ىٍعلَایو
ىلاةهَةاجِغیغات 
ةَکارگیؼی
اویـی(ٌ)1384یؽدرپژوُكیدیگؼةَایًٌحیسَرؿیغهاؿثکَدرىـیؼؿاظث،جّؿؿَو 
یةایـحی ةَ اصغاث ىسحيؽ پژوُكی
قتیَؿازُای پؼوازی در ٌیؼوُای ىـهش زيِّری اؿالىی ایؼان ،ى 
یَؿازُایپؼوازیآزاوٌِازاپؼداظحَقّد.
یٍَؿازی،ؿاظثوجّنیغقت 
جضلیلاجی،ةِ 
ىیلاٌی()1382ةاپژوُكی جضثؾٍّاناؿحؼاجژیجّؿؿَیگانُای قکاریٌِازاةَجتییًراُتؼدُای
ىّردٌیازةؼایجّؿؿَآجیپؼداظحَاؿث.
ظتاظتائیان()1386ةَةؼرؿیوجضهیمىحغیؼُایىؤدؼةؼاٌحعاباةؿادىؼةّطةَآیٍغه،ذرزىیٍَجغویًو
یٍغهؿازىاٌی را
یثُا وقؼایطآ 
ازؼایفؼآیٍغُایؿازىاٌیپؼداظحَ،فِؼؿحیازىحغیؼُایجأدیؼگػار ةؼىّكؿ 
آنُاراىكعلٌيّدهاؿث.
قٍاؿاییوىیؽاناُيیث 
دؿحّرانؿيمُای

ؾتارتاٌغازانف)ةؼ
ةّدزَریؽیدرٌؽازا 
ازدیغگاهاؿفٍغیاریوُيکاران()1392ىّاٌؽ 
یوقغه اؿث.
ىتِوىحيؼکؽاؿثوجاةؿیثمؼفازكّاؾغوىلؼراتکَةاُغف ىضغودٌيّدناظحیاراتجٍؼ 
یوُای زؽئی ةؼ ؿعّح ةاالیی ارزاع داده
گـحؼدهای ؿهـهَ ىؼاجتی و جني 

ةَظّر 
ب) ؿاظحار ؿازىاٌی  
یَُایاداریگػقحَ
ٌگؼفحَاٌغوجٍِاةؼاؿاسرو 

یقّد.پ)ىغیؼاندرىؿؼضجکٍیکٌّیًىغیؼیحیكؼار
ى
ةعفُای
یٌيایٍغ.ت)ىغیؼانؿعشةاالییدرراةعَةاىغیؼیثداظهی 
وةغوناةحکاروظالكیثؾيمى 
آنُا داٌفکافیواظالؾاتىٍاؿبةؼایآنٌغارٌغو
یگیؼٌغ زیؼا 
یوُای جفنیهیوزؽئی ى 
ؿازىاٌیجني 
یچگٌَّ اؿحلالنی و درٌحیسَ آن
ةَؾٍّان دٌتانَ ىغیؼیث ؿعش ةاالیی ةغون داقحً ُ 
ؾالوه ةؼ آن ىغیؼان  
ةَزای جيؼکؽةؼظؼوزیُا درٌؼام
یچگٌَّ ىـئّنیثىـحلهیراةؼؾِغهٌغارٌغ.ث)جيؼکؽةؼورودیُا  
ُ 
یٍَُا
ةَزایُؽ 
ةعفُایكان.ج)اُيیثةیكحؼةؼىعارج 
ىغیؼیثؿٍحیوؾغمىـئّنیثىغیؼانةؼ 


تکىیک دلفی
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روشُا ٌّؾاً ةؼآىغه از ؾهّم
یٍغهپژوُی وزّد دارد .ایً  
روشُای ىعحهفی ةؼای ىعانؿَی آیٍغه و آ 

ىغیؼیحیُـحٍغونػااةؽاریؿّدىٍغوراُتؼدیةؼایُغایثوراُتؼیرویغادُاوروٌغُایکـبوکارةَ
یٍغهپژوُی ازؼای پیيایف دنفی ةَ ُيؼاه
یرجؼیً رویکؼد آ 
یروٌغ .را 
یٍغهای ىعهّب ةَ قيار ى 
ؿيث آ 
یٍَُای ىعحهف
پٍمُای جعننیاؿث.روشدنفیدرىیانجؿغادزیادیازىحعننانةازى 
ؿيیٍارُاو 
)...ازؼاىیقّد).(Landeta, 2006

(داٌكيٍغان،ىأىّراندونحی،اىّرٌؼاىی،جساروکـتَ،
ةَؾٍّانیکی
پاؿطُااؿث کَ 
روشدنفیرویکؼدیىتحٍیةؼُّشزيؿیوروقیةؼاییافحًةِحؼیً 
دغغغَُای

قٍاظحَقغه اؿث،جکٍیکیکَراُگكای ةـیاریاز

یٍغهپژوُی 
كاةماجکا وىؿحتؼآ 
روشُای  
از 
ىـئهَای
ماصبٌؼؼان روی 

آجیاؿث.روشدنفیىتحٍیةؼُّشزيؿیوظّفانفکؼیودرواكؽ ازياع
یجّان ةؼایدؿحیاةیةَةِحؼیًگؽیٍَىضحيمةِؼهةؼد) .)Kenna, 2002فًدنفی
ظاصاؿثکَازآنى 
یٍغهٌگاری اؿثکَةؼای ةَدؿثآوردنجنّیؼکهی ازجضّالجی کَدر
روشُای ىّرداؿحفاده درآ 
یکیاز 
یقّد و از فٍّن ىكِّر جّافقیاةی اؿث کَ
زىیٍَ ظامی از ؾهّم در صال رخ دادن اؿث ةِؼهةؼداری ى 
ؿاىانىٍغ ٌؼؼیاتو
ةَىٍؼّر صنّلجّافقزيؿیدرةارهیکىّضّعیاصیعَىؿیً،ازظؼیقگؼدآوری 

ةَظّر ىـحلموةغونذکؼٌامآٌانةااؿحفادهازیکـؼی پؼؿكٍاىَىّرداؿحفاده
ؾلایغگؼوُیازکارقٍاؿان 
روشُای کـب داٌف گؼوُی اؿث کَ ةاوزّد

یگیؼد (اؿالجؼ و ُيکاران .)1390 ،دنفی یکی از
كؼار ى 
1
ةؼظّرداری از فؼآیٍغ ىكعل ةَ دنیم فلغان گارگّب ٌؼؼی از ؿّی افؼاد ىعحهف ةا ؾٍاویً فً دنفی ،
یگیؼی دنفی ،5روش دنفی ،6ىعانؿَ ازياع دنفی 7جّمیف
رویکؼد دنفی ،2ىعانؿَ دنفی ،3پیيایفدنفی ،4رأ 
آنُااقاره
واژهپؼدازی ىٍسؼ ةَجؿاریف ىحؿغدی از دنفی گؼدیغه کَ دراداىَةَةؼظیاز 
گؼدیغه اؿث؛ایً ٌّع 
یقّد.دنفی رویکؼد یا روقی ؿیـحياجیک در جضلیق ةؼای اؿحعؼاج ٌؼؼات یک گؼوه از ىحعننان در ىّرد
ى
یک ىّضّع یا یک ؿؤال اؿث(اصيغی ودیگؼان.)75:1387،آٌچَ ىّرد ازياع اؿث آٌکَ دنفی،یکی از
اجفاقٌؼؼ اؿث.ایً روش اةحغا دردَُ  1950ىیالدی در قؼکث راٌغ 8اةغاع
روشُای ؿاظحاریافحَ ةؼای ایساد 

کٍحؼلقغه

دورهُای ىحّانی ُيؼاه ةا ةازظّرد
قغ(ُيان.)80:در ؾيم دنفی ازؼای یک ؿؼی ازپؼؿكٍاىَ ةا 
اجفاقٌؼؼ ىیان یک گؼوه از ىحعننیً درةاره یک ىّضّع ظاص دؿث پیغا کٍغ
اؿث کَ جالش دارد ةَ 
ةَظّرىؿيّل ةَ ؿَ راٌغ(یک راٌغ ىؼةّط ةَ
ال قاىم گِار ىؼصهَ(راٌغ)اؿث کَ 
(اصيغی.)1388،دنفی ىؿيّ ً
یگؼدد (اصيغی و دیگؼان)8 ،1387؛ةٍاةؼایً فؼآیٍغ دنفی را
فؿانیث كتم از قؼوعراٌغ اول اؿث)جؿغیم ى 
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یجّان در
ةَمّرت جّانی فؿانیث كتم از قؼوع؛ راٌغ اول؛ راٌغ دوم؛ راٌغ ؿّم؛ وٌِایحاً اظػ جنيیو و جنّیب ى 

ٌؼؼ گؼفث )اصيغی ودیگؼان.)18 :1387 ،
ازياع ةَ ىؿٍی یافحً پاؿط مضیش ٌیـث،ةهکَ مؼفاً جّافق قؼکثکٍٍغگان در یک ؿعش ظاص در ىّرد
اىکانپػیؼ ٌیـث گؼاکَ زىیٍَ ؿیاؿی،

ىّضّعاؿث(کٍغی.)2004 ،انتحَ رؿیغن ةَ جّافق مغدرمغ ُو
ازحياؾی ،اكحنادی و ؾهيی افؼاد ىحفاوت اؿث )الٌغجا)2006 ،؛ ضيٍاً روش دنفی زایگؽیٍی ةؼای ىؼور
گؽارشُا یا ىلاالت ؾهيی ىٍحكؼقغه ٌیـث (ىک کٍا و دیگؼان )2002 ،ىؿیارُای ازياع قاىم درمغ

آنُا و جفـیؼ ةؼ ىتٍای ٌؼؼ ظتؼگان اؿث(ُيانىٍتؽ)؛ُيچٍیً ؿعش اؿحاٌغارد ةؼای
پاؿطُا ،دتات 
یرجؼیً 
را 
گؽارشقغه اؿث(الٌغجا.)2006،

ازياع وزّدٌغارد ودرٌحیسَ ىعانؿات ةؼای آن ؿعش از  51جا  100درمغ
یاسُایی اؿث کَةؼای جؿییً درزَ ُياٍُگی و ىّافلث ىیان گٍغ
ضؼیبُياٍُگی کٍغال یکیازىل 
رجتَای
یجّان ُيتـحگی 
یرود.در صلیلث ةا کارةؼد ایً ىلیاس ى 
دؿحَ رجتَ ىؼةّط ةَ  Nقیئی یافؼدةَکارى 
ىیان  kىسيّؾَ رجتَ را یافث.گٍیً ىلیاؿی ةَروایی ىیان داورانىؿؼوفاؿث.ایًىلیاسازفؼىّلزیؼ
یکٍغ.
اؿحفادهى 
اٌضؼافُای ُاازىیاٌگیً ُا

کَدرآنصاممزيؽىؼةؿات
دفؿَُا؛ و 
ىسيّع؛    ;Kجؿغاد؛    ;Nجؿغاد  
؛
(
)
اٌضؼافُایازىیاٌگیً ُااؿث.

صاممزيؽىؼةؿات
یکٍغ.اونیً
یوگیؼی درةاره جّكف یا اداىَ دورُای دنفی دو ىؿیار آىاری ارائَ ى 
اقيیث( )1997ةؼای جني 
یقّد کَ
اجفاقٌؼؼی كّی ىیان اؾضای پاٌم اؿث کَ ةؼاؿاس ىلغار ضؼیب ُياٍُگی کٍغال جؿییً ى 
ىؿیار 
یدُغ
اجفاقٌؼؼی ویا داةث ىاٌغن ایً ضؼیب یا رقغ ٌاگیؽ آن در دو دور ىحّانی ٌكان ى 
در مّرتٌتّد گٍیً 
کَ افؽایكیدر جّافق اؾضا مّرت ٌگؼفحَ اؿث و فؼآیٍغ ٌؼؼظّاُی ةایغ ىحّكف قّد .زغول()1گگٌّگی
یدُغ.
جفـیؼىلادیؼگٌّاگّنایًضؼیبراٌكانى 
صغاکذؼ

زغول)1جفـیؼىلادیؼگٌّاگّنضؼیبُياٍُگیکٍغال(اقيیث)1997،
اطمیىان وسبت بٍ ايلًیت عًامل
تفسیز
مقذار w
وزّد ٌغارد 
اجفاقٌؼؼ ةـیار ضؿیف 

0/1
کو 
اجفاقٌؼؼ ضؿیف 

0/3
ىحّؿط 
اجفاقٌؼؼ ىحّؿط 

0/5
زیاد 
اجفاقٌؼؼ كّی 

0/7
ةـیارزیاد 
اجفاقٌؼؼ ةـیار كّی 

0/9
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یگیؼد کَ در ىّضّع پژوُف دارای داٌف جعننی
ازآٌساکَ روش دنفی ةا ىكارکث افؼادی اٌسام ى 
ىِوجؼیً
یقّد از 
ُـحٍغ؛نػاگؽیٍف اؾضای وازغ قؼایط ةؼای زيؽ ىّردٌؼؼ کَ ةَ آن پاٌم دنفی گفحَ ى 
یآیغ.
ةَصـاب ى 
ىؼاصم ایً روش 

ريشضىاسی پضيَص

زغول)2ىلادیؼ ضؼیبکؼوٌتاخدر ىّرد پایاییاةؽار پژوُف
میشان ضزیب
تعذاد گًیٍ َا
ضزح عامل
0/888
6
اؿٍادةاالدؿحی
0/861
7
ىغیؼیثاؿحؼاجژیک
0/942
8
وضؿیثاكحنادی
0/78
5
یبُایاصحيانی
جِغیغاتوآؿ 
0/924
6
روٌغفٍاوری
0/952
32
کمپؼؿكٍاىَ

1
اؿحفادهقغه

اجفاقٌؼؼ ىیان اؾضای پاٌم،از ضؼیب ُياٍُگی کٍغال
در ایً پژوُف ةؼای جؿییً ىیؽان 
صؼفَای ُـحٍغ کَةا جّزَ ةَ ؿعش جضنیالت،
اؿث.اؾضای پاٌم قاىم ٌ 20فؼ از ظتؼگان داٌكگاُی و 
صؼفَای یا ُؼ دو)
آقٍایی ةا روش جضلیق ،ؿّاةق پژوُكی و ةؼظّرداری از جسؼةَ در داٌكگاه (جغریؾ ،کار 
ةّدهاٌغ.ةیف
قغهاٌغ .درصغود20درمغازظتؼگانداٌكگاُیداٌكیارةَةاالو60درمغٌیؽاؿحادیار 
اٌحعاب 

ةّدهاٌغ.
صؼفَایدارایىغركکارقٍاؿیارقغةَةاال 
از90درمغظتؼگان 
اٌسامقغه کَ ةاُغف ىعانؿَ
ٌيٌَّگیؼی ةَ قکم غیؼ اصحيانی و كنغی(ةَ جؿتیؼ ؿؼىغ و دیگؼان )1384،

ةَمّرت
ؿازگاری دارد.ارائَ و دریافث پؼؿكٍاىَ و جّزیَ ظتؼگان درظنّص ؿؤاالت و اُغاف ىعانؿَ ؾيغجًا 
كاةماؿحفاده دریافث و ٌحایر
صضّری ةّده؛ درىسيّع ٌ 22فؼ اٌحعاب گؼدیغٌغ کَ درُؼ ؿَ دور  20پؼؿكٍاىَ 
آن جضهیم گؼدیغ.

)1 - Kendall‟s coefficient of concordance (w
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ایًجضلیقةؼىتٍایدؿحاوردیاٌحیسَازٌّعکارةؼدیاؿثوةؼىتٍایُغفازٌّعاکحكافیوةؼىتٍای
ةَوؿیهَ جکٍیکدنفیوپؼؿكٍاىَمّرت
دادهُا  
ٌّعدادهُای ىّرداؿحفاده ازٌّعکيیاؿثکَگؼدآوری 

گؼفحَاؿث.
رجتَةٍغی
یٍَای نیکؼت)ةؼای 
درزَای(ىذم ظیف 5گؽ 
ال یک ىلیاس پاؿط 
درکـب ٌؼؼ از ظتؼگان ىؿيّ ً
ؾؼضَقغه ىّاردی اضافَ کٍٍغ

یقّد کَ در مّرت نؽوم ةَ فِؼؿث
پاؿطدٍُغگان ظّاؿحَ ى 
یرود و از 
ةَ کارى 
زيؽآوری اظالؾات در ایً پژوُف قاىم ىعانؿات
(ؿؼىغ و دیگؼان ،1384،ص  .)84اةؽار و روش  
یفةؼداری ازىلاالتوىٍاةؽ
یگاهُای ایٍحؼٌحیوف 
کحاةعاٌَای واؿحفادهازکحبوٌكؼیات،زـحسّدرپا 

ىناصتَُای اکحكافی اونیَ ةا جؿغادی از ٌعتگان کكّر در ظنّص

ىعحهف فارؿی و الجیً ،اٌسام 
یةاقغ.درایًجضلیق
دورهُای()1+3گاٌَدنفیى 
ةَوؿیهَپؼؿكٍاىَدر 
ةّدزَریؽیوٌیؽدریافثاظالؾات 

رواییىضحّاُيانٌؼؼاتىحعننان(ٌعتگان)اؿثکَةاؿؤاالتةـحَوةازظیؿَىؼصهَدنفیدریافث
یةاقغ.درظنّصپایایییا
كاةمذکؼ ى 
اؾيالقغه ودرىّردرواییؿازهٌیؽاٌسامآزىایكیپؼؿكٍاىَ 
و 
اؿحفادهقغهاؿثکَضؼایبدرزغول()2ارائَگؼدیغهاؿث.

كاةهیثاؾحياداةؽارازآزىّنآنفایکؼوٌتاخ

00

یافتٍَای تحقیق

یٍغهپژوُی،روشدنفیدرؿَدورةَ
ىؤنفَُای ىؼةّطةَاةؿادىؤدؼ آ 
درایًپژوُف،پیؼاىّناصناء 
یانقغهاؿث.
ةَمّرتظالمَدرزغول()3ة 
دؿثآىغه 
ةَ 
اٌسامرؿیغکٌَحایر 
ةّدزَریؽی
یٍغهپژوُیةؼ 
ىؤنفَُایىؼةّطةَُؼیکازاةؿادىؤدؼآ 
زغول )3

قٍاؿاییجِغیغاتو
یبُایاصحيانی
آؿ 
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رویکؼدُایىغیؼیث
اؿحؼاجژیکؿازىان
روٌغُایفٍاوریآیٍغه

999

روٌغُایاكحنادیآیٍغه

زِثگیؼیاؿٍادةاالدؿحی


اةؿاد

ىؤنفَُا

راُتؼدُایکالندفاؾیىهی
ؿازىانُایدفاؾی

گكواٌغازوىأىّریثىضّلقغهةَ

یثُایىّرداٌحؼارازؿازىانُایدفاؾی
كاةه 
ؿازىانُایدفاؾیةاؿایؼ

گارگّبُاوكّاٌیًىؼةّطةَجؿاىموارجتاظات
ؿازىانُا

ؿازىانُایدفاؾی

جؿاىمةیًدونثةا
یُایاؿحؼاجژیکدفاؾی
جلّیثجّاٌيٍغ 
یقغناكحنادوافؽایفىتادنَجسِیؽاتدفاؾی
زِاٌ 
کـبوکارُایىؼةّطةَاىّردفاؾی
جغییؼاتدر 
رقغاكحنادىتحٍیةؼداٌفزغیغ
رقغجسارتوزؼیانجسِیؽاتدفاؾی
ؿازىانُایدفاؾی

ةؼونؿپاریةؼظیفؿانیثُای
جغاومجسؽیَؿازىانُاو 
گـحؼشزؼیاناظالؾاتدراكحناداىّردفاؾی
یٍَُا)
کاراییزٌسیؼهجأىیًؿازىانُایدفاؾی(کاُفُؽ 
ؿازىانُایدفاؾی

کّجاهىغت
اُغاف 
یُایظؼدوکالندفاؾی،اىٍیحی
ظطىك 

ؿازىانُایدفاؾی

یَُاوىلؼرات
رو 
ةؼٌاىَُایؾيهیاجیؾيغهوزؽئیدفاؾی

روشُایؿازىاٌیدراٌساماىّردفاؾی

ظؼحُاوپؼوژهُایدفاؾی،اىٍیحی
ٌضّهىغیؼیثزٌسیؼهجأىیًؿازىانُایدفاؾی
زىیٍَُایرقغفٍّاوریومٍایؽدفاؾی
جغییؼاونّیثُایفٍّاوراٌَدفاؾی
زؼیاٌاتزغیغفٍّاوریوفٍاوریدفاؾی
یفازپیفةَفٍاوریاظالؾاتوارجتاظاتدراٌساماىّر
رقغ،دؿحؼؿیواجکایة 
دفاؾی
یُایزغیغوٌّػِّرٌؼاىی
فٍاور 
یُایٌؼاىیٌاىحلارن
اؿحفادهازفٍاور 
ةؼوزجِغیغاتٌؼاىیىحٍّعداظهیوظارزی
گؼوهُایغیؼدونحی
افؽایفجّاجؼدرگیؼیٌؼاىیىیاندونثُاو 
ٌلایلوکيتّدُایاصحيانیدرزىیٍَاٌساماىّردفاؾی
ٌاکاراییفؼآیٍغُایاجسِیؽاتٌؼاىی
ؿازىانُایدفاؾی

یبُایىؼةّطةَىٍاةؽاٌـاٌی
آؿ 

کٍغال
دوراول
0/79
0/70
دورؿّم

کٍغال
کٍغال
دوردوم دورؿّم
0/82
0/79
0/80
0/71
دورؿّم 0/78

0/66

0/66

0/74

0/68
0/7
دوردوم
دوردوم
دوردوم
دوردوم
0/69
0/8
0/82
0/675
دوردوم
دوردوم
0/73
0/75
0/8
0/82
0/78
0/64
0/71

0/68
0/71
0/75
0/70
0/74
0/70
0/72
0/81
0/82
0/68
0/80
0/72
0/75
0/76
0/86
0/84
0/78
0/69
0/75

0/762
0/75
0/79
0/75
0/78
0/72
0/73
0/82
0/86
0/71
0/80
0/74
0/78
0/77
0/87
0/86
0/78
0/78
0/75

0/64

0/70

0/76

0/86
0/79
0/8
0/71
0/84
0/84
0/71

0/87
0/8
0/84
0/74
0/87
0/84
0/74

0/87
0/81
0/87
0/75
0/87
0/86
0/78

بحث ي وتیجٍگیزی
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یثُا و ةؼرؿی
ُيَزاٌتَ پیؼاىّن قؼایط داظهی و ىضیعی ؿازىان ،جؿییً اونّ 
یَوجضهیم زاىؽ و  
جسؽ 
ةّدزَریؽی ةغون
ةّدزَریؽی انؽاىیاؿثو 
یفةیٍی و 
راهُای دؿحیاةیةَاُغاف،كتمازاٌسامىؼاصمپ 

یةاقغ.ةغیِیاؿثُ،ؼاٌغازه
ةَىٍؽنَةَُغردادنىٍاةؽىانیى 
جأىموجّزَةَقؼایطفؿهیوآیٍغهؿازىان 
یقجؼ وةیكحؼیدرةارهىـائمفؿهیوآیٍغهؿازىاناٌسام
یفةیٍی وجغویًةّدزَکٍکاشدك 
کَدرزىانپ 
یقّد.درپژوُف
ةّدزَریؽیةؼپیكؼفثؿازىاندرزىیٍَدؿحیاةیةَاُغافافؽودهى 
گؼدد،ةَىیؽانجأدیؼ 
ةَؾٍّان ىؤدؼجؼیً ةؿغ ىّرد
ةّدزَریؽی ،ةؿغ اكحنادی  
یٍغهپژوُی ةؼ  
اٌسامقغه ،از ىیان ؿایؼ اةؿاد ىؤدؼ آ 

یٌيایٍغ ودرةاره
ازياعكؼارگؼفثکَىتاٌیجئّریکىّزّدٌیؽادؼگػاریصغاکذؼیةؿغاكحنادیراجأییغ ى 
یبُای اصحيانی ،ةَ
ادؼگػاری اةؿاد فٍاوری ،اؿٍاد ةاالدؿحی ،ىغیؼیث اؿحؼاجژیک ؿازىان و جِغیغات و آؿ 
یمُای ىٍعلیوادةیاتىّزّددر
ةافامهَای کو،پؾازةؿغاكحنادیازياعةَؾيم آىغ .جضه 

جؼجیبو
صاممقغه از پژوُف و ُيچٍیً جفاوت ىیان ىیؽان ازياع

یثةٍغی 
یٍغهپژوُی ،اونّ 
زىیٍَ اةؿاد ىؤدؼ آ 
یٌيایٍغ.
ؾيمآىغهدرةارهؿایؼاةؿادىّضّعپژوُفراجائیغى 
ةَ 

ىؤنفَُا،ىؤیغ
یثةٍغی 
ىؤنفَُایادؼگػارُؼیکازاةؿادواونّ 
صاممقغهپیؼاىّن 

ٌحایرىؼةّطةَازياع
ىؤنفَُای
جأدیؼ ةـیارزیادکاراییزٌسیؼهجأىیً وادؼگػاریصغاكمرقغجسارتوزؼیانکاالدرىیانؿایؼ 
ؿازىانُای

یةاقغکَةؼاؿاسایٍکَزاىؿَآىاریىّضّعپژوُف،
ةّدزَریؽیى 
جأدیؼگػارةؿغاكحنادیةؼ 
ؿازىانُایدفاؾیدرجغویً

یةاقٍغوةاجّزَةٌَلفوجأدیؼةـیارةاالیٌضّهادارهزٌسیؼهجأىیً
دفاؾیى 
ؿازىانُا وجأدیؼ اٌغكرقغجسارتدرىضیطپیؼاىٌّیةؼؿازوکارُایداظهی

وازؼای فؼآیٍغ ةّدزَدرایً
یرؿغ.
دؿثآىغه،ىٍعلیةٌَؼؼى 
ةَ 
آنُاٌ،حیسَ 

یُای زغیغ و ٌّػِّر و
ةّدزَریؽی ؿازىاٌی ىؼةّط ةَ فٍاور 
در ةؿغ فٍاوری ،صغاکذؼ ادؼگػاری ةؼ  
یُای زغیغةؼ
یةاقغ کَجأدیؼ ةـیارزیادفٍّاوری وفٍاور 
کيحؼیًجأدیؼ ىؼةّطةَاجکا ةَفٍاوریاظالؾاتى 
یؽیُای داظم ؿازىان و
ةؼٌاىَر 
یؼكاةماٌکار ةّده ودر زىیٍَ  

ؿازىانُای دفاؾی غ

ؿازىانُا اززيهَ 

ؿایؼ 
ىؤنفَُایقٍاظث
ةّدزَریؽیجّزَةَآنازاُيیثوضؼورتةاالییةؼظّرداراؿث .ؿایؼ 
ىـائمىؼةّطةَ 
یٍَُای رقغ
یثُای فٍّاوراٌَ ،زؼیاٌات زغیغ فٍّاوری و قٍاظث زى 
یُای ٌؼاىی ٌاىحلارن ،جغییؼ اونّ 
فٍاور 
یةاقٍغ.
فٍّاوری،ةَجؼجیباُيیث،صغوؿطىیاندوىؤنفَذکؼقغهفّقى 
ؿازىانُا

درةؿغاؿٍادةاالدؿحی،راُتؼدُایکالنىهیةیكحؼیًجأدیؼ وكّاٌیًىؼةّطةَجؿاىمةاؿایؼ
یمُایىٍعلیىّزّددرایًزىیٌٍَیؽ،ادؼگػاریزیادراُتؼدُای
ةّدزَریؽیداردکَجضه 
کيحؼیًجأدیؼراةؼ 
ىؤنفَُای جلّیث جّاٌيٍغیُای اؿحؼاجژیک،
یٌيایٍغ .ؿایؼ  
ةّدزَریؽی ؿازىاٌی را جائیغ ى 
کالن ىهی ةؼ  
دونثُا ،ةَ جؼجیب ،ةؿغ از
یثُای ىّرد اٌحؼار و جؿاىم ىیان دونث ةا ؿایؼ  
گكواٌغاز آیٍغه ؿازىان ،كاةه 

یةاقٍغ.
راُتؼدُایکالندارایةیكحؼیًادؼگػاریى 
کّجاهىغت ؿازىان
درةؿغىغیؼیثاؿحؼاجژیکؿازىانٌ،ضّهادارهزٌسیؼهجأىیً ةیكحؼیًجأدیؼ واُغاف 
ؿازىانُای ىّضّع جضلیق ،ىؤیغ ٌحیسَ

ةّدزَریؽی دارد کَ دفاؾی ةّدن ىأىّریث 
کيحؼیً جأدیؼ را ةؼ  
یُایظؼدوکالن،
ظطىك 
روشُایؿازىاٌیٌ،ضّهىغیؼیثزٌسیؼهجأىیً ،
ىؤنفَُای 

یةاقغ.
صاممقغهى 
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ىؤنفَُایدارایصغاکذؼوصغاكمادؼگػاری
پؼوژهُا،ةَجؼجیباُيیث،درىیاٌَ 
ظؼحُاو 
یَُاوىلؼراتو 
رو 
یةاقٍغ.
ى
یبُای  اصحيانی،ةؼرؿیاصحياالتىؼةّطةَةؼوزجِغیغاتظارزیوداظهیةیكحؼیً
درةؿغجِغیغاتوآؿ 
یةاقغ.
ةّدزَریؽی دارا ى 
دونثُا کيحؼیً جأدیؼ را ةؼ فؼآیٍغ  
یؼیُای ىیان  
ادؼگػاری و افؽایف جّاجؼ درگ 
یٌيایغکَدرزىانجغویًةّدزَؿازىاٌیواٌسام
ؿازىانُایىّردةضخاكحضاى 

ةغیِیاؿث،ىاُیثدفاؾی
یؼیُای ظارزی و داظهی ،ىؿعّف
ةیٍیُای ىؼةّظَ ،ةیكحؼیً جّزَ را ةَ اىکان وكّع زٍگ یا درگ 
یف 
پ 
ؾيمآورٌغ.
ٌيّدهوؿایؼىالصؼاتىؼةّظَرادرٌؼؼگؼفحَوصغاکذؼجّزَرادرایًزىیٍَةَ 
یٍغهپژوُی
اؿحٍتاطُای صاممازآ 

ةَدكث ةا
یةایـث  
ةؼٌاىَُایی اؿثکَى 
ةّدزَریؽی اززيهَ  
ةَظّرکهی  

ُوراؿحا ؿازی
یٍَؿاز ازؼایؿایؼفؿانیثُای ؿازىانگؼدد.گٍاٌچَفؼآیٍغجعتیقو 
ُوزِث گؼدیغهوزى 

ةَدرؿحی
یٍغهپژوُی (در زِث رؿیغن ةَ آیٍغه ىعهّب)  
دؿثآىغه از آ 
ةَ 
ةّدزَریؽی ةا جكعیل و درك  

یگؼدد.ؾغماٌسامةؼرؿی
اىکانپػیؼ ى 
اٌسامگؼدد،دؿحیاةیةَاُغافؿازىاٌیةامؼفصغاكمٌیؼووىٍاةؽ 
ةؼٌاىَریؽیزِثرؿیغنةَآنرا
یٍغهُایىيکًوىضحيم،جالشدرزِثاٌحعابآیٍغهىعهّبو 
درةارهآ 
یؿازد.ةغیِیاؿثدرگٍیًقؼایعیةّدزَریؽیؿازىاٌیادؼةعكیالزمراٌغاردوىیؽانجأدیؼ
غیؼىيکًى 
ةّدزَریؽی قؼایطراةؼایصؼکثةَؿيثاُغاف
آندرکـبىّفلیثٌاىكعلاؿث.نػادرمّرجی 
یثُایآجیوایسادآیٍغهىعهّب،جغویًوازؼاگؼدد.
یؿازدکَدرزِثاؿحفادهازىّكؿ 
فؼاُوى 
ةّدزَریؽی  ىٍاؿب،ىـحهؽمآناؿثکَازیکانگّیىكعلپیؼویکٍغ،ایًاىؼ
یافحَُای جضلیق 
ةؼاةؼ 
یفةیٍی،جنّیب،ازؼایةّدزَوافؽایفکیفیثٌحایرظّاُغقغودرك
ةاؾخجـِیموافؽایفدكثدرپ 
یيَةاز و
ةَمّرت ةاز ٌ،
ةَظّرکهی ىعاةقروشدنفی،پؼؿكٍاىَدرگٍغیًىؼصهَ 
یؿازد .
آؿانجؼ ى 
آنرا 
یجّان در
یَوجضهیم و ؿٍسف ٌؼؼات و ؾلایغ ظتؼگان ىغل زیؼ را ى 
دادهُا ةَ جسؽ 
زيؽآوری  
ؿپؾ ةا  
یگانُایآزاةاجّزَةَآیٍغهىغٌؼؼكؼارداد.
ةّدزَریؽیدر 
ظنّص 
اسواد ةاال دسحی
فواوریيای
هٌظًٌر و جدید

مدیریث اسحراجژیک
سازمان
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ةٌدجىریزی در یگانيای آجا

روهد جًدیدات و
آسیبيای اححمالی

روهد اقحصادی
آیوده

ةّدزَریؽی
قکم:)1ىغلىفِّىیؾّاىمىؤدؼةؼ 

پیطىُادَا
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یجّاٌغاةؽاریکارآىغدرزىیٍَجغویًاؿحؼاجژیوفؼاُوٌيّدنىلغىات
ةّدزَریؽیى 
ةؼاةؼٌحایرجضلیق ،
یٍغهپژوُی ىّزتات جكعیل و درك جِغیغات و
ؾتارتدیگؼ آ 
ةَ 
ازؼای ىؤدؼ اؿحؼاجژی ؿازىاٌی ةاقغ  .
ةَجتؽجكعیلمضیشقؼایط،اؿحؼاجژیؿازىاٌیةاىّكؿیثُایآیٍغه
یؿازدو 
فؼمثُایآیٍغهرافؼاُوى 

ةّدزَریؽی و ٌلاطجيؼکؽةّدزَراىكعلٌيّدهوازؼایاؿحؼاجژی
یثُای  
یگؼدد.ایًاىؼ اونّ 
ىحٍاؿبى 
یٌيایغ.ةؼاؿاسایًفؼآیٍغ،گٍاٌچَظؼاصیوجغویًاؿحؼاجژیؿازىاٌی،صغفامم
یًقغه راجـِیم ى 
جغو 
فؼمثُای آیٍغه) و

یٍغهپژوُی (زِث جكعیل مضیش جِغیغات و 
ىیان اؿحفاده از امّل و ىتاٌی آ 
یًقغه ،ادؼةعكی ؿازىان را ةَ ةِحؼیً وزَ ارجلاءداده و
ةّدزَریؽی ؿازىاٌی ةاقغ ،ازؼای اؿحؼاجژی جغو 

یٍغهپژوُی ؿيثوؿّی صؼکثؿازىاندرزِث
یؿازد.آ 
اىکانپػیؼ ى 
دؿحیاةیةَصغاکذؼاُغافؿازىاٌیرا 
ةّدزَریؽی در راؿحای
فؼمثُای آیٍغه و اصحؼاز از جِغیغات را ىكعل ٌيّده و  

اؿحفاده ةِیٍَ از 
ةّدزَریؽی ٌّؾیةؼٌاىَ
یٌيایغ؛ةٍاةؼایً  
یاؿثُای جؿییًقغه،قؼایطازؼایاؿحؼاجژیؿازىانرافؼاُوى 
ؿ 
یاؿثُای
ةَمّرت ُياٍُگ ةاؿ 
ازؼایی و از اةؽارُای کارآىغ ازؼای اؿحؼاجژی ؿازىاٌی اؿث کَ گٍاٌچَ  
ىٍضنؼةَفؼدیدرارجلاءادؼةعكیوصنّلاُغافؿازىاٌیایفا

ةهٍغىغتؿازىان،جغویًوازؼاگؼددٌ،لف
ةَمّرت مضیش و ىتحٍی ةؼ جكعیل درؿث از
ةّدزَریؽی  
یٌيایغ .ةؼ ایً اؿاس گٍاٌچَ فؼآیٍغ  
ى
یگؼدد،
آنُاىّازَى 
یثُاییکَؿازىاندرآیٍغهةا 
یازىٍغیُایؿازىانوةادرٌؼؼگؼفحًقؼایطوىّكؿ 

ٌ
ظؼاصیوازؼاگؼدد،اٌضؼافاتاصحيانیىؼةّطةَىـیؼوزِثصؼکثؿازىانةَؿيثاُغافراامالح
یآوردٌ.حایرصاممازایًجضلیق،گارگّبوىتٍایىكعنیرا
ٌيّدهوىّزتاتپیكؼفثؿؼیؽرافؼاُوى 
ؿازىانُای

ةّدزَریؽیدر
یٍغهپژوُیدرجغویًوازؼایمضیشفؼآیٍغ 
ةَکارگیؼیامّلوىتاٌیآ 
درزىیٍَ 
یٌيایغ کَ ىكحيم ةؼ جّزَ و جيؼکؽ ةؼ اةؿاد اكحنادی ،فٍاوری ،اؿٍاد ةاالدؿحی ،ىغیؼیث
دفاؾی ىؿؼفی ى 
یةاقغ .ةاجّزَةٌَحایر
اؿحؼاجژیک ،قٍاؿاییجِغیغات ودرٌؼؼگؼفحًاونّیثواُيیثُؼیکازاةؿادى 
یگؼدٌغ.
دؿثآىغهپیكٍِادُایزیؼارائَى 
ةَ 

ةّدزَریؽی ٌّؾیؾيهیاتفؼآیٍغ  ىضّرىعهقٌیـثکَدرظّلاٌسامىؼاصمآنجياىیجّزِاتةَ
 )1
کٍحؼلُای ىؼةّطةَآنىؿعّفگؼدد.ةهکَجّزَ ةَ
ىـائمىؼةّطةَجعنیلیاؾغمجعنیلو اؾيال 
ةّدزَریؽی ازٌؼؼ ىیؽانجـِیمقؼایطدر زِثدؿحیاةیةَاُغافؿازىان،ازارکان ةـیارىِو
ادؼةعكی 
ةّدزَریؽی ،ارجلاءجّاٌيٍغیوپیكؼفثؿازىاندرزىیٍَ
ؾتارتدیگؼ ُغفازاٌسام 

یةاقغ .
ةَ
ةّدزَریؽی ى 

گٌَّایظؼاصیوجغویً
ةَ 
یةایـث 
یةاقغونػاایًفؼآیٍغى 
ییًقغهى 
یثُایازپیفجؿ 
کـبٌحایروىعهّة 
ةّدزَریؽی ٌّیً پیكٍِاد
اىکانپػیؼ ؿازد .ةَ ُيیً دنیم در  
گؼدد کَ جضلق صغاکذؼ اُغاف ؿازىان را  
ةّدزَریؽی ةاىـیؼصؼکثؿازىانةَؿيثاونّیثُا واُغافٌ،ـتثةَکٍحؼل
ُوراؿحا ةّدن 
گؼدیغهةَ 
ةّدزَریؽیجّزَةیكحؼیىؿعّفگؼدد.
امّلفؼآیٍغیوجّزَکاىمةَصفغگارگّبػاُؼی 
یٍغهُای ىيکً و ىضحيم ،جالش در زِث اٌحعاب آیٍغه ىعهّب و
 )2ؾغم اٌسام ةؼرؿی درةاره آ 
ةّدزَریؽی ؿازىاٌی
یؿازد.ةغیِیاؿثدرگٍیًقؼایعی 
ةؼٌاىَریؽی زِثرؿیغنةَآنرا غیؼىيکً ى 

ادؼةعكیالزمراٌغاردوىیؽانجأدیؼ آندرکـبىّفلیثٌاىكعلاؿث.ازظؼفیگٍاٌچَؿازىاندارای
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ةَىٍؼّر جضهیم روٌغُای آیٍغه و ایساد قؼایط صؼکث ةَ ؿيث آیٍغه ىعهّب ةاقغ،
ةؼٌاىَای ىكعل  

یٌيایغ.نػادرمّرجی
یثُایُغفيٍغؿازىانراجـِیمى 
ةَؾٍّانیکةؼٌاىَادؼگػار،اٌسامفؿان 
ةّدزَریؽی 

یثُایآجیو
یؿازدکَدرزِثاؿحفادهازىّكؿ 
ةّدزَریؽیقؼایطراةؼایصؼکثةَؿيثاُغاففؼاُوى 

ایسادآیٍغهىعهّب،جغویًوازؼاگؼدد.
یفةیٍی مؼف روٌغُای آیٍغه و قؼایط اصحيانی
یٍغهپژوُی ىٍفؿالٌَ ةَ ىفِّم جالش در زِث پ 
  )3آ 
ىعهّبجؼیً

یگؼدد.آٌچَ ایًپژوُفىّردجأکیغ كؼارداده،اٌحعاب
ةّدزَریؽی ٌي 
ىيکً،ىّزبادؼةعكی 
ةؼٌاىَُای ؿازىانةؼدؿحیاةیةَ
ةّدزَریؽی وؿایؼ 
ةیٍیقغه وجيؼکؽ 
یف 
یٍغهُای اصحيانیپ 
گؽیٍَازةیًآ 
یةایـث ىّرد
یٍغهپژوُی ى 
یافحَُای صامم از آ 
ةیٍیقغه ىيکً در آیٍغه اؿث .نػا  
یف 
ةِحؼیً ىّكؿیث پ 
ةَىٍؼّر دؿحیاةیةَ
کـبقغه وةادرٌؼؼگؼفحًؿایؼاصحياالت ،
جضهیمكؼارگؼفحَ وةؼاؿاساظالؾات 
راهُایصؼکثةَؿيثاُغافٌیؽىكعلگؼدٌغ.
ُغفگػاریاٌسامگؼددو 
ةِحؼیًٌحایرىيکً ،
زٍتَُا و
یثُای ُؼؿازىان،ةؼظیاز 
)4درزىیٍَةؼرؿیروٌغُایآیٍغه،ةاجّزَةَىأىّریث واونّ 
ةعفُا ازاُيیثوادؼگػاریةـیارةاالجؼیةؼظّردارٌغ (ىفِّمىؿادل
اةؿادفؿانیثؿازىانٌـتثةَؿایؼ 
زٍتَُایجأدیؼگػارجؼةؼؾيهکؼدؿازىانوجضهیمزاىؽ
كاٌّنپارجّیاٌؼؼیَةیـثُكحاد).نػاقٍاظثدكیق 
ةؼٌاىَریؽی ةؼایآیٍغهؿازىان،
گیؼیُا و 
یو 
یٍغهپژوُی درجني 
یجّاٌغ ضيًپؼرٌگکؼدنٌلفآ 
آنُا ى 

ىّزب مؼف ُؽیٍَ و زىان کيحؼی در زِث دؿحیاةی ةَ اُغاف گؼدد .نػا ىؿعّفٌيّدن جّزَىغیؼان،
زٍتَُای جأدیؼگػارةؼؾيهکؼدآیٍغهؿازىانکَةؿضاً ةَ
دؿثاٌغرکاران اىؼةّدزَةَةؼظی 
ةؼٌاىَریؽانو 
یقّدُ،غفىِوو
آنُاى 
ةؼٌاىَریؽیدرةارهةّدزَؿازىانىّردغفهثكؼارگؼفحَویاجّزَکيیةَ 
ٍُگام 
یةاقغ.
یكٍِادُایایًپژوُفى 

ازپ
یثُا ،انؽاىات ،كّاؾغ و كّاٌیً ظاص ؿازىان و ُيچٍیً ىأىّریث و اُغاف امهی
 )5جّزَ ةَ صـاؿ 
کّجاهىغتوةهٍغىغتوجغویًوازؼای
ةؼٌاىَریؽی 
یثُا ،
ؿازىاندرزىیٍَجضهیمروٌغُایآیٍغه،جؿییًاونّ 
اٌسامقغه درةارهؾّاىمىؤدؼ ةؼ
یافحَُای پژوُف 
یگؼدد  
یةاقغ.نػاپیكٍِادى 
ةّدزَریؽی ضؼوریى 
فؼآیٍغ  
ؿازىانُایدفاؾیىّردجّزَكؼارگیؼد.

ةّدزَریؽی

یؼكاةمزتؼان ةؼآوردوجضهیماقحتاهدرةارهروٌغُای

ؿازىانُای دفاؾیةَدنیم جتؿاتوؿیؽوغ

)6در
آیٍغه و ؾغم اىکان زتؼان پیاىغُای ىؼةّط ةَ ةؼوز ظعا در جكعیل آیٍغه ىعهّب ةؼای ؿازىان ،وزّد
یٍَؿازی زِثاؿحفادهُغفيٍغوةِیٍَازىٍاةؽ
یفةیٍی مضیشقؼایطآیٍغهوزى 
ةؼٌاىَای ىكعلزِثپ 

ؿازىانُای دفاؾی ةَ ةؼرؿی

ىانی ،از اُيیث و صـاؿیث ةاالیی ةؼظّردار اؿث .نػا ةَ دنیم ٌیاز ىغاوم 
یَوجضهیم
ةَىٍؼّر جسؽ 
ةعفُایی را 
ؿازىانُا  

قؼایطىّزّدوجكعیلروٌغُایآیٍغه،امهشاؿثایً
یثُا (اززيهَ ةّدزَریؽی)،
ةؼٌاىَریؽی ةؼای اٌسام ؿایؼ فؿان 
اصحياالت آیٍغه و ارائَ ىكاوره زِث  
ؿازىاندُیٌيایٍغ.

ةّدزَریؽی،ىّزبمؼفىٍاةؽىانیؿازىاندر
)7جّزَةَرویکؼدُایاؿٍادةاالدؿحیؿازىاندرزىان 
ُوراؿحا ةّده و جغاوم ایً
یگؼدد کَ ةا راُتؼدُای کالن ىهی و فؼا ؿازىاٌی  
یثُایی ى 
زِث اٌسام فؿان 
یگؼدد ،دؿحیاةی ةَ اُغاف ؿازىان را
یثُا ى 
یثُا و ؾغم ةؼوز قؼایعی کَ ىاٌؽ از اداىَ اٌسام فؿان 
فؿان 

مىابع ي مآخذ
ىٍاةؽفارؿی
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پؽقکی،قياره .185 -175،8
 اصيغیٌ،ـیتَ.)1388(.ىؿؼفی و ٌلغ و ةؼرؿی دنفیٌ.كؼیَ ؾهّم ازحياؾی ،قياره،22مل .108-100
 اصيغی،یّؿف.)1384(.جغویًاؿحؼاجژیجّؿؿٌَاوگانُّاییٌِازادر25ؿالآیٍغه.جِؼان،داٌكگاهؾانیدفاعىهی.
ةّدزَریؽی
قاظلُای ىؤدؼ ةؼ  

رجتَةٍغی 
آؿیبقٍاؿیو  
 اؿفٍغیاری مفا ،ظـؼو ،ؾؼیيی ،اىسغ،دُلان ،صتیب ا  ،)1392(...
ؾيهیاجیدرٌؽازا،فنهٍاىَىغیؼیثٌؼاىی،قياره،52ص125-90
 اؿالجؼ ،ریچاردٌّ .)1390( .اٌغیكی ةؼای ُؽاره ٌّیً (ىهکیفؼ ،ؾلیم و ُيکاران ،ىحؼزيان) .جِؼان ،ىؤؿـَ آىّزقی و
یٍغهپژوُیؾهّموفٍاوریدفاؾی.
جضلیلاجیمٍایؽدفاؾی،ىؼکؽآ 
یَؿازُای پؼوازی در ٌیؼوُای ىـهش ج.ا.ا و جأدیؼ آن ةؼ
ةَکارگیؼی قت 
 اویـی ،وانی .)1384( .اؿحؼاجژی ؿاظث ،جّؿؿَ و  
آىادگیرزىیآزا.جِؼان،داٌكگاهؾانیدفاعىهی.
یثةٍغیجضلیلات.فنهٍاىَرُیافث،قياره.12
یاؿثگػاریةؼایجّؿؿَفٍاوریواونّ 
 ةِؼاىی،ىضـً.)1375(.ؿ 
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ىؤنفَُای ىؼةّطةَرویکؼدُایاؿٍادةاالدؿحی،ةَجؼجیب
یگؼدد،ؿایؼ 
یؿازد.نػاپیكٍِادى 
اىکانپػیؼ ى 

یٍَُایجعنیلىٍاةؽىانیىّردجّزَكؼارگیؼٌغ.
اونّیث،درجؿییًزى 
ةعفُاینسـحیک
ةّدزَریؽیوجعنیلىٍاةؽىانیدر 
ةَىٍؼّر 
)8جّزَةَروٌغُایاكحنادیآیٍغه 
ةَىٍؼّر جعنیل
یگؼدد  
ؿازىانُای دفاؾیازاُيیثةاالییةؼظّرداراؿث.نػاپیكٍِادى 

وزٌسیؼهجأىیً 
یٍَُای ظؼیغ ،ؿاظث و جّنیغ ،صيموٌلم ،ىغیؼیث ىّزّدی و اٌتارداری ،جغارکات و جأىیً
اؾحتارات در زى 
ةَمّرتویژهجّزَگؼدد.
آنُا ،
یثةٍغی 
ىؤنفَُایىؼةّطةَروٌغُایاكحنادیآیٍغهواونّ 
جسِیؽات،ةَ 
)9درزىیٍَقٍاؿاییروٌغُایفٍاوریآیٍغه،جّزَةَفٍاوریُایزغیغوٌّػِّردارایةاالجؼیًاونّیث
ٌكاندٍُغه ٌیاز ةَ ةؼرؿی زاىؽ و امّنی درةاره
یةاقغ کَ ایً اىؼ  
در ٌحایر صامهَ از ایً پژوُف ى 
ةِؼهةؼداری ازاظالؾاتؿازىاٌیراجضثجأدیؼ كؼار
یُای زغیغیکَىيکًاؿثؿاظحارارجتاظاتو 
فٍاور 
یثُای ازؼاییؿازىان
یُای زغیغیکَةَُؼٌضّیةؼادؼةعكیفؿان 
یةاقغ.نػاجّزَةَفٍاور 
دٍُغ،ى 
ةّدزَریؽی ؿازىاٌی
یثُای  
ةَکارگیؼی ُغفيٍغایًفٍاوریُا،ازاونّ 
یةاقٍغ وؿؿیدرکٍحؼل و 
ىؤدؼ ى 
یةاقغ.
ادؼةعفى 
یةاقغ،ةؼرؿیزاىؽ
یگانُایٌؼاىیدفاعوصفغجياىیثارضیى 
)10ةاجّزَةَایٍکَىأىّریثامهی 
یمُا،درجعنیلىٍاةؽ
یثُای جِغیغآىیؽ اصحيانیآیٍغهونضاظٌيّدنٌحایرصاممازجضه 
وجضهیمىّكؿ 
ةعفُای ؾيهیاجیواظالؾاجیؿازىان،ىّزبادؼةعكیوکـبصغاکذؼٌحایرازىٍاةؽىانیىّزّد
ىانیدر 
یگؼدد.
ى
ةعفُای جعننیؿازىاناؾوازؾيهیات،نسـحیک،ىٍاةؽاٌـاٌیو
یگؼدد،درؿایؼ 
)11پیكٍِادى 
ضؼورتُا و

ةَغیؼاز اٌساماىّرجعننی،درةارهجغییؼاتاصحيانیقؼایطىضیعیآیٍغهوةؼرؿی
ارجتاظات 
ةَىٍؼّر اٌسام
یمُا ،
یُایی اٌسامگؼدیغهوٌحایرصاممازجضه 
انؽاىاترویاروییةاجغییؼاتپیؼاىٌّی،ةؼرؿ 
ؿهـهَىؼاجبؿازىانگؽارشگؼدد.

یٍغهٌگؼی،ةَ
ةؼٌاىَریؽیزاىؽةارویکؼدآ 
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یٍغهٌگؼیفٍاوریدرکكّرژاپً،گؼوهىعانؿاتفٍاوری
 جتؼایی،صيیغرضا؛ىؼفؼیپّر،اصـانوؾعایی،پغرام.)1382(.آ 
رمغ،ىسيّؾَىلاالتدوىیًُيایفؾهووفٍاوری،آیٍغهوراُتؼدُا.
یُایاؿحؼاجژیک،فنهٍاىَراُتؼد،قياره.45
 صازیاٌی،اةؼاُیو(پاییؽ،)1386ىعانؿاتآیٍغهوٌلفآندرةؼرؿ 
یکةعفٌ.)1387(.لففٍاوریاظالؾاتدردفاعُّایی،ىسيّؾَىلاالتؿّىیًُيایفٌتؼدُّاییٌاُيحؼاز،
 صتیتی ٌ،
جِؼان،داٌكگاهؾهّموفٍّنُّاییقِیغؿحاری.
یٍغهپژوُی.
یٍغهٌگاریىهی،فنهٍاىَؾهيیجعننیىعانؿاتآ 
 ظؽایی،ؿؿیغوانِیدُلی،ایؼج،)1391(.ؾّاىمىّفلیثدرآ 
یُایفٍاوریریاؿثزيِّری،)1386(.فنهٍاىَؾهّمىغیؼیثایؼان،ؿالدوم،قياره.80
 دفحؼُيکار 
یٍغهٌگؼیفٍاوریدرکكّراٌگهـحان،گؼوهىعانؿاتفٍاوریرمغ،
 ؿاده،مغرا؛پیيانظّاه،مغفوىؼوجی،ىضيغ.)1382(.آ 
ىسيّؾَىلاالتدوىیًُيایفؾهووفٍاوری،آیٍغهوراُتؼدُا.
روشُای جضلیق درؾهّم رفحاری(گاپ دُو).جِؼانٌ:كؼ آگَ.
 ؿؼىغ؛زُؼه ةازرگان ،ؾتاس،صسازی ،انَِ .)1384(.
ةّدزَریؽی ؾيهیاجی پاؿعی ةَ ٌیازُای ىغیؼیث ٌّیً دونحی (درآىغی ةؼ ٌؼام
قکّهفؼ ،ةٍیاىیً ،رصياٌی ُادی (  ،)1394


یاالتىحضغهآىؼیکا)،فنهٍاىَىغیؼیثقِؼی،قياره347-368،39
ةّدزَریؽیؾيهیاجیا 
صلّكی 
یٍغهٌگؼیةؼایفٍاوری،پژوُكگاهىّادواٌؼژی،ىسيّؾَ
یثُایفٍاوریةَروشآ 
 ؾتاؿپّرداٌی،کيال.)1382(.جغویًاونّ 
ىلاالتدوىیًُيایفؾهووفٍاوری،آیٍغهوراُتؼدُا.
یٍغهپژوُی درةعفکكاورزیایؼان ةااؿحفادهازجساربکكّرُای
 ؾؼیيی،ؿیغؾهی اکتؼوُيکاران .)1387(.درآىغیةؼ آ 
ةؼٌاىَریؽیواكحنادکكاورزی.

،ىؤؿـَپژوُفُای

ىٍحعب،جِؼان،وزارتزِادکكاورزی
یثُایپایَدرگػارةَآیٍغه،پژوُكکغهاٌغیكَدفاؾی
 فؼجّکؽاده،صيیغ،وزیؼی،زّاد)1392(،ؾلالٌ 
 فؼزٌّغ،اؿفٍغیار.)1394(.فؼاگؼدجٍؼیوجاکٍحؼلةّدزَ.جِؼان:اٌحكاراتؿيث.
پژوُفُایفؼٍُگی.

 فؼدآردیّیغ(،)1394ىغیؼیـثاؿحؼاجژیـک(جؼزيَؿیغىضيغاؾؼاةیوؾهیپارؿائـیان)،جـِؼان:دفحؼ
كاةمدؿحؼؿیدرؿایثایٍحؼٌحیWWW.CIVILICA.COM
یٍغهپژوُی ،
 ىهکیفؼؾلیم(،)1385انفتایآ 
پژوُفُایىغیؼیحی،1،

یٍغهپژوُی:ضؼورتآیٍغهىعانؿاتفؼٍُگیوؾهيیٌ.كؼیَاؿالمو
 ىٍعلی،ىضـً.)1390(.آ 
.68-51
یٍغهپژوُی
یزاده،فؼُاد.)1390(،پّیفىضیعی.ىؤؿـَآىّزقیوجضلیلاجی مٍایؽدفاؾی،ىؼکؽآ 
 ىیؼقاهوالیحیٌ،ؼؼ 
یُایدفاؾیص.10
ؾهّموفٍاور 
یًانيهم،قيارهاول.
یًانيهمٌكؼیَرواةطة 
یٍغهٌگؼیدررواةطة 
 ىیؼکّقف.)1390(.آ 
یگانُایقکاریٌِازا.جِؼان،داٌكگاهؾانیدفاعىهی.
 ىیلاٌی،اصيغ.)1382(.اؿحؼاجژیجّؿؿَ 
یٍغهپژوُی در جّؿؿَ ىٍاةؽ اٌـاٌی (ىّرد :ؿپاه پاؿغاران اٌلالب
ُ اقيی ،غالىؼضا و ُيکاران .)1389( .ظؼاصی انگّی آ 
پژوُفُایىغیؼیثىٍاةؽاٌـاٌی،قياره.6

اؿالىی)،فنهٍاىَ

ىٍاةؽاٌگهیـی
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