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 چکیده

ی دفاعی نیاز به هوشمندی برای افزایش آمادگی و چابکی خود در مقابل تهدیدها و هاسازمان

از پیامدهای گوناگون  یالسلهدر مواردی که یک اتفاق منجر به س مخصوصاً ،پیامدهای مختلف دارند

هقه سازمان به دانستن میزان تغییرات و متغیرهای مورد عال ،. یکی از این موارد هوشمندیشودیم

ی ریزی مناسبآگاهی از این میزان تغییرات، برنامه ،. در این مواردباشدیمدلیل رخداد حوادث گوناگون 

در ادبیات  ویسنار لیتحلی مختلفی برای هاروش. دهدیمرا جهت کاهش آن در اختیار مدیران هقرار 

یک چارچوب  ،در این پژوهش .باشندیمکه دارای نقاط ضعف و هقوت خود  باشدیمموضوع موجود 

کرونا بر بیماریبرای بررسی تأثیرات  سیتاپس روش و R گرافبر مبنای روش علّی  ویسنار لیتحل

دهد به آمده نشان مینتایج بدست .گرددیم)نهاجا( ارائه ایران نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی 

های اختالل در آموزشبا عامل  دلیل رخداد کرونا، بیشترین اهمیت در بین متغیرها مرتبط

بر پایه این نتایج  باشد.یمکل  یباشد و کمترین اهمیت متعلق به متغیر هزینهیم محورمهارت

ریزی یهپاهای مناسب را جهت کاهش این پیامدها توانند سیاستیم راهبردی مدیران ،آمدهبدست

 کنند.
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 مقدمه

 و کسبسازد تا با هایی اشاره دارد که سازمان را هقادر میهوشمندی فناوری، به مجموعه فعالیت

یجاد های آن اموهقع روندها و تغییرات فناورانه و واکنشفناورانه، بینشی در درک بهات انتقال اطالع

از اهداف هوشمندی و کسب  ییک .اورانه آگاه شودها و تهدیدات فنفرصت موجب آن ازکند و به

ها و پیچیدگی زیرا. (1391زاد، والیتی و نظری)میرشاهبینی است اطالعات از محیط، پیش

 یجتدرهها بکار امروزی است. این ویژگی و محیط کسب ناپذیرییهای جداتغییرات سریع از ویژگی

ی رهقابت هها از عرصها، منجر به حذف سازماننتوجه به آکه عدم نمایدمیشرایطی را ایجاد 

خواهد شد. توانمندی یک شرکت در خلق ارزش بیشتر برای مشتریان، نسبت به رهقبای بالقوه و 

رهقابت مؤثرتر در بازار که به سودآوری باالتر منجر خواهد شد، تحت عنوان مزیت رهقابتی تعریف 

 (.1396)امینی،  شودیم

ا ، بخصوص وهقتی مرتبط بجهت افزایش هوشمندیبینی و تفکر پیشامکان  یسازبرای فراهم

عنوان  سناریوها بهتوسعه و تحلیل  ی مختلفی همچونهاروش ،است المللیینو ب یتیکامور ژئوپل

 تاس در حوزه دفاعی و امنیتی مورد استفاده هقرار گرفته ،مناسب توسط چندین کشور یهاروش

مخرب و  یهایبینی نوآوربه پیش تواندیم تحلیل سناریو .(1399، کشاورزترک)کشاورزترک و 

رندگان گیسناریوها با نگاه به آینده به تصمیم ،، در حقیقتبا احتمال کم کمک کند ییهااتفاق

 Oliva & Martinez) کنندیاهقتضایی کمک م یهابرنامه یو توسعه هاسکیدر مدیریت ر

Sanchez, 2018). آینده وهقایع در رخدادنحوه و چرایی توصیف  ،در تحلیل سناریو، 

به  ریزیند برنامهیمبارزه و فرآ ینحوه ،این عواملگیرندگان را هقادر به تفکر درباره تأثیر تصمیم

 توانندیسناریوها م .(1399نسب و محمودی طولش، )زهدی دنکنیعملیات بر مبنای آن م جهت

بحران نوظهور یا موجود، بحران حساس به  مواردی چوندر عموماً  ،امنیتی-دفاعی یدر حوزه

ساخت بشر یا طبیعی، تهدیدهای نامتقارن مانند  یها، بحرانفناوری مرتبط با زمان، حوادث

سایبری، شیمیایی، بیولوژیک،  یهاو استفاده از حمله یکشتارجمع یهاتروریسم، افزایش سالح

 (.Potîrniche, 2017د )نباش یارادیولوژیک، هسته

ور شده در سطح کش هاتیفعالوهقایعی که در سال اخیر منشا تاثیرات بسیاری در کلیه یکی از 

ی مختلف بر کارایی نیروهای هاجنبهاز  19-داست، همه گیری بیماری کرونا بوده است. کووی

تأثیر، کاهش نیروهای زبده به دلیل بیماری و  یکی از موارد مسلح تأثیرگذار بوده و خواهد بود،

زیرا نیروهای مسلح باید همیشه از سالمت کافی برخوردار باشند. برخی از  ،تحتی مرگ اس

بودن در مقایسه با عموم مردم، به میزان کمتری در معرض عفونت  نظامی به دلیل جوان کارکنان

ی نزدیک به هم زندگی هااهقامتگاهآنها در  ،هقرار دارند. اما اغلب 19-دجدی و مرگ ناشی از کووی
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ات کرونا یکی دیگر از تأثیر .آل استن شرایط برای گسترش سریع عفونت بسیار ایدهو ای کنندیم

دیده به دلیل کاهش امکانات تمرین و آموزش کاهش آمادگی نیروهای آموزش ،بر نیروهای مسلح

تأمین نیروهای مسلح و توهقف زنجیرهبه اخالل در  توانیم . از دیگر تأثیرات کروناباشدیم

ی مورد نیاز مانند غذا، سوخت، هاآذوهقهره نمود که خود سبب اخالل در تأمین ها اشاکارخانه

. اگر ابدییمو تجهیزات کاهش  کارکنانو در نتیجه آمادگی  شودیم مهمات و هقطعات یدکی

این مشکالت  ،سازند ترآهستهی حمل و نقل روند عملیات خود را هاشرکتیدکنندگان و تول

 ندکیممهمات نظامی تعیین  یذخیره یو اندازه هااختاللی گستره .شوندیمو شدیدتر  ترمیوخ

از  ترقیعمو  ترگستردهصورت ، اما هر چه وزارت دفاع بهشوندیمکه این تأثیرات چه زمانی حس 

خواهد بود. از طرف دیگر نیروهای  تریطوالناستفاده کند، بازسازی و ترمیم آنها  هارهیذخاین 

ی هاجتو  هاتانک، هایکشتوابستگی مضاعف به تجهیزات پیچیده مانند نظامی نوین دارای 

جنگی هستند که عملکرد آنها منوط بر نگهداری و تعمیرات کافی است. گاهی آمادگاه مربوط به 

نگهداری و تعمیرات از شرایط مناسبی برخوردار نیست و حتی در برخی مراکز، نیروی کار 

یرهای سراسری، در نگهداری کامل این تجهیزات مشکل أختتجربه حتی در شرایط فقدان یب

این انبارها با کمبود موجودی بیشتری یرها را تشدید کرده و باعث شده تأخاین  19-دارند. کووید

 (.Tack, 2020; Washingtonpost, 2020مواجه شوند )

ها مانساز در یتبه ضرور لیکرونا تبد یماریمربوط به ب یهااطالعات و داده لیو تحل یهیتجز

 ند،کیصرفه کمک مبهمقرون یهاحلراه به یابیدست به تنهانه لیتحل نیا. است و جوامع شده

د است. سودمن زین یتا سطح عموم یمناسب از سطح فرد یهانهیگز نیبهتر ییشناسا یبلکه برا

 یریگمیتصم کهییآنجا از. است خبرگان دانش دسترس، در یهاداده تنهامعموال،  مسائل نیا در

 و نهیشیپ خبرگان، دانش بودن متفاوت همچون مختلف لیبه دال تواندیم ،افراد انیم در یانسان

 اتظرن ناسازگاری و اهمیت وزن، است الزم ،باشد ثباتیب ای و ناسازگار ،یتصادف عوامل از یبعض

 به توجه اب. شود صمشخ مسئله در آنها نسبی اهمیت تا کرد تعیین ایبگونه را گیرندگانتصمیم

 زا یکی یمبنا بر ویسنار لیتحل چارچوب کی ارائه پژوهش نیا یاجرا از هدف موارد، این تمامی

 کرونا یماریب راتیتاث زانیم بتوانباشد تا یم R بنام گراف ،سکیر لیتحل علّی نینو یهاروش

عالوه بر  . همچنیننمود ینیب شیپ را ی دفاعیهاسازمان در عالهقهمورد یرهایمتغ از یبرخ بر

دهی کمی خبرگان بر اساس تاپسیس برای وزن گیری چندمعیارهتصمیم روش ،R روش گراف

 ارتش ییهوا یرویدر ن یشنهادیچارچوب پ کاربرد ،مطالعه نیا در .گرددهایشان ارائه میارزیابی

 .ردیگیم هقرار لیتحل مورد آن جینتا و شودیمبکار گرفته  رانیا یاسالم یجمهور
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 وهشژپپیشینه نظری و مبانی 

ی نظامی و هاحوزهریزی سناریو در برنامه کاربردتوسعه و  یهای مختلفی در حوزهپژوهش

ریزی سناریو را با استفاده از برنامه (2418) 1یوهانسنبرای مثال،  ،است گرفته صورتغیرنظامی 

ک مثال موردی از نظامی مورد مطالعه هقرار داد. این روش با ی یشناسی در منطقهتحلیل ریخت

های خارجی دفاعی نروژ و با هدف ایجاد یک مجموعه سناریو که تمامی خطرات و چالش یبرنامه

چهار پارامتر  ،بیان گردید. در این روش ،شودشامل میعنوان یک عامل امنیتی کشور نروژ را به

ای کامل ت مجموعهصورهر پارامتر بهکه در آن،  و ابزارها تعریف گردید شامل عامل، هدف، روش

گردد. عالوه بر این، یک روش ارزیابی سازگاری متقابل برای از حاالت و مقادیر بالقوه تعریف می

منطقی و چه  کامالًهای چه در موضوعات و زمینه ،هاجوابگردیدن جلوگیری از غیرممکن تلقی

یو بدین صورت تعریف شش دسته سنار ،های دنیای واهقعی اجرا گردید. در این مطالعهدر ارزیابی

ی ، حمله0، دیپلماسی مبتنی بر زور3ی محدود، حمله2ی استراتژیکاست: حمله گردیده

( از 2416) 1های تبهکارانه و نظامی در زمان صلح. ساریتاس و بورمائوگلوتروریستی، عملیات

آینده و نقشه طور با توسعه سناریوهای ی، همینسنجعلمو  6کاویموردی، فناوری یمطالعه طریق

با هدف تشخیص اولویت فناوری و استراتژی برای واحد تحقیق و توسعه انرژی  ،راه استراتژیک

ها و انرژی به تحقیق پرداختند. نظامی در آینده، در مورد روندهای تغییر در ذات و طبیعت جنگ

اند حقیق کردههای نظامی و انرژی تدر حقیقت، آنها در مورد افزایش روزافزون وابستگی عملیات

 و بدین صورت یک های نوینی ایجاد کردهها و استراتژیواین رابطه، سناری یو در مسیر توسعه

 7واکی و استونایوانرژی نظامی ارائه نمودند. مک یدستور کار مشخص برای واحد تحقیق و توسعه

های تمسازمان، ساختارهای واهقعی سیس "ذهنی"های زمینه( مفاهیمی مانند پیش2417)

اجتماعی، وابستگی عملی، عواهقب ناخواسته اعمال و زمان رویداد گذرا در روش منطق شهودی 

برای  ،یقتحق نیا .ترکیب کردندرا  و معلولی در فرآیند توسعه سناریوعّلی برای افزایش تحلیل 

 18 ریک سناریوی عملی بکاررفته برای مقدمات رفراندوم اسکاتلند برای استقالل از بریتانیا د

بینی این ای با هدف پیش( مطالعه2417) 8استفاده گردید. دربی شایر و جیوانتی 2410سپتامبر 
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های دهند و چگونه انقالبها را شکل میموضوع که چگونه فناوری و مفاهیم آینده جنگ

ت اانجام دادند. این تحقیق با مطالعه مروری ادبی ،کنندالوهقوع در امور نظامی را هدایت مییبهقر

تری برای درک وسعت تأثیرگذاری مفاهیم و ی تاریخی گستردهها در امور نظامی با زمینهانقالب

در امور نظامی انجام گرفت. سپس یک تحلیل مبتنی بر زمان از  فناوری نظامی بر روی انقالب

م بر روی مفاهی ،ی فنیهاتوسعهروند فناوری از طریق تحلیل امتیازات نظامی برای درک تأثیر 

توسعه وهای گذشته، دو سناریو برای بخش تحقیقنظامی انجام گرفت. در نهایت به دنبال تحلیل

و همکارانش  1شد. حسین محور توسعه دادهمحور و فناورینظامی در آینده بر اساس عوامل مفهوم

راه و  یبینی فناوری با استفاده از نقشهروشی نوین برای استفاده از سناریوها برای پیش (2417)

 - قریزی سناریو ارائه کردند. از روش حاصل از این تحقیریزی سناریو و برنامهراه برنامه ینقشه

ر ریزی سناریو ابتدا برای تشخیص تصاویبرای استفاده از برنامه "راه برگرفته از سناریو ینقشه"

قاط از ن بردنبهرهی، و محتمل از محیط عمومی، استفاده از سناریوها برای ترسیم نقشه راه فناور

جهت ایجاد یک  -د سازهای حیاتی که از تغییر روند مسیر حرکت ما را آگاه میتوسعه -ف عط

. یک مطالعه موردی گرددیمرادار برای پشتیبانی از نظارت مؤثر محیط در طول زمان استفاده 

ر سیستم رادیویی د متمرکز بر کار گروهی ویژه و مشتاق برای بکارگیری فناوری تشخیص فرکانس

 ( روشی جدید را با یکپارچه2424و همکاران ) 2است. چن سالمت ملی انگلستان ارائه شده

 ایصورت ارائه یک رویکرد چهار مرحلهبه ،ریزی سناریوساختن روش تخمین دلفی با برنامه

بارتند روش عهای این ریزی سناریوی مبتنی بر تخمین دلفی توسعه دادند. گامتحلیلی از برنامه

( 3معلولی بین عناصر کلیدی عّلی و ( برهقراری رابطه 2( تعیین عناصر کلیدی نتایج دلفی 1از: 

ریزی انجام شده برای استراتژی ( تعریف سناریو. روش یکپارچه مذکور در برنامه0سناریو  یتوسعه

سه عامل  استفاده گردید. بر اساس 2434های تجدیدپذیر در چین تا سال انرژی یتوسعه

که  "ی ملی انرژیگذارنرخ"و  "3یشناسبومدانش "، "توسعه فناوری"یرهقطعی و تأثیرگذار، غ

دارند، یک چارچوب  2434انرژی تجدیدپذیر در چین و تا سال  یبیشترین تأثیر را بر توسعه

 نی متشکل از هشت سناریوی آینده ایجاد شد. با درنظرگرفتن میزابعدسهتحلیلی نوین سناریوی 

عنوان سناریوهای محتمل توسعه انرژی تجدیدپذیر در پذیری در مثال چین، پنج سناریو بهامکان

گذاری ممکن برای هر یک از های سیاستانتخاب شدند. در نهایت گزینه 2434چین و تا سال 

                                                           
1. Hussain 
2. Chen 
3. Ecological awareness 
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 ریزی سناریو،( ترکیبی از برنامه2424و همکارانش ) 1ایجاد گردید. ویتشده سناریوهای انتخاب

های تحلیل چندمشخصه ارائه نمودند و از این ترکیب برای یک تحلیل سیستم انرژی و روش

موردی که در مورد تغییر بخش الکتریسیته در ساکسونی جنوبی، در آلمان، به انرژی  یمطالعه

تجدیدپذیر مطالعه شده است استفاده کردند. نتایج این مطالعه موردی نشان داد که 

یرونی های بهای مرتبط با هم، عدم هقطعیتل چندمشخصه، با تمرکز بر گزینهسازی تحلییکپارچه

توان می ونهگاینین، ؛ بنابرابتوان ساختار مسئله را بهتر ایجاد کرد شودیمو ارزیابی مشخصه باعث 

ی هافرضهای مشخص در مورد پارامترهای غیرهقطعی که به هر نحو با از اشتباه ناشی از فرض

یک روش  (2424و همکارانش ) 2اجتناب کرد. نوروزی ،یو سازگار نیستندموجود در سنار

( و 3گذاران اوپکیاستسریزی سناریو بر اساس نظرات تخصصی )متشکل از متخصصان و برنامه

بینی غیرخطی مونت کارلو( جهت بینی هوبرت )بر اساس رگرسیون پیشترکیب با روش پیش

بارت عگردد که ه از آن سه سناریوی مهم استنباط میبینی نقطه اوج نفت ارائه کردند کپیش

رفتن وحدت که این سناریوها ینازبو  "1خواب مصنوعی"، "0خود واهقعی من"از سناریوهای  است

. نوروزی و همکارانش اذعان داشتند که در یکی رندیگیمهای سیاسی خود هقرار تحت تأثیر محیط

 ،وهقوع نخواهد یافت 2404سی، نقطه اوج نفت تا سال از سناریوها به دلیل تنش باال در فضای سیا

اما در دیگر سناریوها ممکن است این اتفاق در زمان زودتری پیش بیاید و بازارهای عرضه و 

 ای آماده باشند.تقاضای انرژی بایستی برای چنین پدیده
 

 شکاف تحقیقاتی

ارد. دزیادی اتی اهمیت و عملی یتیتوسعه یک محیط امن و مناسب هنگام تحلیل یانتخاب روش

خاب . انتشودیباشد که تحلیل در آن انجام م ایینهو زم باید متناسب با شرایط، اهداف روشاین 

 در دسترس، دسترسی یهارویکرد و روش مناسب بستگی به هدف ارزیابی انجام شده، ماهیت داده

میزان ایی هدف بررسی . در پژوهش حاضر از آنجسیاسی دارد-یاجتماع به منابع و اغلب زمینه

 باید مدل مناسبی را توسعه داد که ،است سازمان کی مختلف یرهایمتغ بر کرونا بیماریتاثیرات 

 نیترثربخشاشده در متغیرهای مورد نظر را یافت. بطور کلی یکی از بینیبتوان درصد تغییر پیش

 ،برای تحلیل سناریوسازی و تعیین احتمال و تغییرپذیری در یک سیستم برای مدل هاروش

برای شناسایی عواملی که بر یکدیگر  توانیمرا  ءاست. این اجزا ترکوچک ءشکستن آن به اجزا

                                                           
1.Witt 
2. Norouzi 
3. OPEC 
4. The true me 
5. Feigned sleep 
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ان توجه که باید بد یکی دیگر از مواردای از علل و تأثیرات به کار برد. تاثیرگذارند، و ایجاد زنجیره

استفاده از  ،ری بیماری کروناگیهمچون همه ،اینست که در مسائلی با احتمال وهقوع کم ،داشت

ل برای تحلی ،توان از دانش خبرگانمی ،. در این گونه مسائلباشدامکان پذیر نمیکمّی های مدل

ید به آپیش بینی استفاده نمود، اما در مسائلی که دانش از طریق خبرگان بدست میو سناریو 

 گاها خبرگان، لمی و غیرههای عهمچون تفاوت در سوابق کاری، حوزه ،دلیل عوامل مختلف

گار ارائه می دهند که می توان با کمی کردن وزن خبرگان بر اساس زهای متمایز و ناساارزیابی

 کدیگر نزدیک نمود.یها را به نتایج ارزیابی ،هایشانارزیابی

 شکاف یبرا سیتاپس وR  گراف یهاروش اساس بر یشنهادیپ چوبچار کی ،پژوهش نیا در

 نینو یهاروش جمله از R گراف روشذکر است که  انیشاگردد.  یشده ارائه مذکر  یقاتیتحق

 توسط که است گریکدی یاز عوامل بر رو یارهیزنج راتیتاث ینیبشیپ یموضوع برا اتیادب در علّی

 ,Yue) سیتاپس ارهیمع چند یریگمیتصم روش نی. همچندیگرد ارائه( 1044در سال )  یتیص

و خبرگان  ارهایمع یدهو وزن ارهیچند مع یریگمیرکاربرد در تصمپ یاز روشها یکی (2011

 یدر حوزه نظامی در یک بازه سیتاپس-Rف گرا مدلهدف از این پژوهش بکارگیری  .باشدیم

زمانی کوتاه مدت و تخمین تاثیرات کرونا بر متغیرهای تاثیرگذار نهاجا می باشد که پیش از این 

به  ،و روش تاپسیس R گرافدر ادامه مبانی روش نشده است.  در ادبیات موضوع بدان پرداخته

 شود.اختصار شرح داده می

 Rروش گراف 
 که دباشیمتاثیرگذار بر یکدیگر  غیرحلقویو معلولی علّی عوامل ی از ارهیزنجروش گراف یک 

ایع بررسی درصد تغییر هر یک از عوامل به دلیل تغییر در عوامل دیگر یا رخداد وهق ،هدف آن

آن مفاهیم بصورت  بودن رخدادها می باشد که درمختلف در یک بازه زمانی ثابت با فرض هقطعی

 (. Seiti et al., 2021شوند )زیر تعریف می

 :هر عاملی که هقابل پذیرش مقدار و کمیتی به عنوان شدت باشد. در صورت وجود  متغیر

ر منجر به تغییر د تواندیمرابطه علل و معلولی بین دو متغیر، تغییر در متغیر علت 

شکل یک دایره نمایش ه و ب 𝑉𝑖ام بصورت -𝑖متغیر  R گرافمتغیر معلول گردد. در روش 

 شود. داده می

 :برای آن شدت و مقداری تعریف نمود و در حالت کلی  توانینمعاملی است که  اتفاق

ر ی دیگهااتفاقادن دباعث رخ تواندیمدادن یک اتفاق . رخباشدیمبصورت صفر و یک 
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و بصورت   𝐸𝑗بصورت 𝑗اتفاق  Rگراف و یا تغییر در مقدار متغیرهای دیگر گردد. در روش 

 شود.یک مستطیل نشان داده می

 :شودیمیک عامل گفته  هااتفاقیا  به هر کدام یک از متغیرها و عامل . 

 :لت تاثیرگذار بر عامل در صورت وجود رابطه علل معلولی بین دو عامل ریسک به ع والد

 .شودیمتاثیرپذیر، والد گفته 

 2نوعی در شکل  R گرافو یک  1 ها و رخدادها بر یکدیگر در شکلحاالت مختلف تاثیر اتفاق

 است.نشان داده شده 
 

Ej

Ee

Ej

Ee

Vi Vi

Vv Vv

I j
v

α
iv

b
ie

v

b
je

e

   -                
        

 -              
                 

 -                   
     

 -               
                 

 
 R (Seiti et al., 2021)( حاالت مختلف تاثیرگذاری در روش گراف 9شکل )

 

E1

Vv

V1

EE VV 

 
 (Seiti et al., 2021)نوعی  Rگراف یک نمودار  (2شکل )
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)  Rنحوه تاثیرگذاری عوامل مختلف از طریق ماتریس گراف  Rدر روش گراف  9تعریف 

𝑅𝑅.𝐺𝑟𝑎𝑝ℎ شودمی داده نمایش ( بصورت زیر (Seiti et al., 2021): 

 (1) 𝑅𝑅.𝐺𝑟𝑎𝑝ℎ =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑽𝟏  𝑽𝟐  …     𝑽𝒗 … 𝑽𝑽               𝑬𝟏 𝑬𝟐 …   𝑬𝒆     …  𝑬𝑬

𝑽𝟏

𝑽𝟐…
𝑽𝒗…
𝑽𝑽

 

[
 
 
 
 
 

0 𝛼12 …
𝛼21 0 …
… … 0

     
𝛼1𝑣 … 𝛼1𝑉

𝛼2𝑣 … 𝛼2𝑉

… … …
𝛼𝑣1 𝛼𝑣2 …
… 0 …

𝛼𝑉1 𝛼𝑉2 0
     

0 … 𝛼𝑣𝑉

… 0 …
𝛼𝑉𝑣 … 0 ]

 
 
 
 
 

  

[
 
 
 
 
 
𝑏11

𝑣 𝑏12
𝑣 …

𝑏21
𝑣 𝑏22

𝑣 …
… … …

     
𝑏1𝑒

𝑣 … 𝑏1𝐸
𝑣

𝑏2𝑒
𝑣 … 𝑏2𝐸

𝑣

… … …
𝑏𝑣1

𝑣 𝑏𝑣2
𝑣 …

… … …
𝑏𝑉1

𝑣 𝑏𝑉2
𝑣 …

     
𝑏𝑣𝑒

𝑣 … 𝑏𝑣𝐸
𝑣

… … …
𝑏𝑉𝑒

𝑣 … 𝑏𝑉𝐸
𝑣]
 
 
 
 
 

𝑬𝟏

𝑬𝟐…
𝑬𝒆…
𝑬𝑬 [

 
 
 
 
 
𝐼11 𝐼12 …
𝐼21 𝐼22 …
… … …

     
𝐼1𝑣 … 𝐼1𝑉

𝐼2𝑣 … 𝐼2𝑉

… … …
𝐼𝑒1 𝐼𝑒2 …
… … …
𝐼𝐸1 𝐼𝐸2 …

     
𝐼𝑒𝑣 … 𝐼𝑒𝑉

… … …
𝐼𝐸𝑣 … 𝐼𝐸𝑉]

 
 
 
 
 

       

[
 
 
 
 
 

0 𝑏12
𝑒 …

𝑏21
𝑒 0 …

… … 0

     
𝑏1𝑒

𝑒 … 𝑏1𝐸
𝑒

𝑏2𝑒
𝑒 … 𝑏2𝐸

𝑒

… … …
𝑏𝑒1

𝑒 𝑏𝑒2
𝑒 …

… … …
𝑏𝐸1

𝑒 𝑏𝐸2
𝑒 0

     
0 … 𝑏𝑒𝐸

𝑒

… 0 …
𝑏𝐸𝑒

𝑒 … 0 ]
 
 
 
 
 

 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

, 𝑣 = 1,…𝑉, 𝑒 = 1,… , 𝐸 

     که در آن

 {
∀𝑖 = 1,… , 𝑉 𝑎𝑛𝑑 ∀𝑗 = 1,… , 𝐸,  𝐼𝑗𝑣, 𝛼𝑖𝑣  𝜖ℝ           

∀𝑖 = 1,… , 𝑉 𝑎𝑛𝑑 ∀𝑗 = 1,… , 𝐸, 𝑏𝑖𝑒
𝑣 , 𝑏𝑗𝑒

𝑒𝜖{0,1} 
. 

 دهندهشده که نشانزیر ماتریس جداگانه تشکیل 0 خود از ،Rگراف ( ماتریس 1) یطبق رابطه

تاثیرات ریسک متغیرها بر متغیرها، تاثیرات ریسک متغیرها بر اتفاهقات، تاثیر ریسک اتفاهقات بر 

 یر رابطههمچنین د(. ,.Seiti et al 2021)باشد یممتغیرها و نیز تاثیر ریسک اتفاهقات بر اتفاهقات 

دهد و چون را نشان می ام-𝑖ام به ازای صددرصد ریسک در متغیر-𝑣ریسک متغیر  𝛼𝑖𝑣 ق،فو

 𝐼𝑗𝑣این برعالوه . 𝛼𝑣𝑖=0مقدار بگیرد خواهیم داشت  𝛼𝑖𝑣در صورتی که  ،گراف غیرحلقوی است

𝑏𝑗𝑒هد. در روابط باال دام را نشان می-𝑗دادن اتفاق ام به دلیل رخ-𝑉ریسک متغیر 
𝑒  و𝑏𝑖𝑒

𝑣  به

ام را نشان -𝑖ام و نیز متغیر -𝑗ام به دلیل اتفاق -𝑒دادن اتفاق بودن رخ ترتیب بیانگر تاثیرپذیر

𝑏𝑗𝑒دهد، که اگر می
𝑒  و𝑏𝑖𝑒

𝑣 دادن اتفاق دهنده تاثیرپذیر بودن رخمقادیر یک بگیرند نشان𝑒-م ا

. است تاثیرپذیریدهنده عدمباشد و اگر صفر باشند نشانام می-𝑖ام و نیز متغیر -𝑗به دلیل اتفاق 

𝑏𝑗𝑒در اینجا نیز چون گراف حلقوی است اگر 
𝑒 = =و  1 1 𝑏𝑖𝑒

𝑣  ،خواهیم داشت𝑏𝑗𝑒
𝑒 =  0=و 0

𝑏𝑒𝑖
𝑣 (2021 Seiti et al.,.) 

𝑉𝑣ریسک متغیر .(,.Seiti et al 2021) 2تعریف  توان با توجه به اتفاق را می𝑅(𝑉𝑣|𝐸𝑗) یعنی   

 :( بصورت زیر تعریف نمود1ی )و رابطه 𝐸𝑗دلخواه 
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(2) 𝑅(𝑉𝑣|𝑃𝑎𝑟(𝑉𝑣)) = (∑ 𝛼𝑖𝑣𝑅(𝑉𝑖|𝑃𝑎𝑟(𝑉𝑖))
�́�
𝑖=1 + ∑ 𝐼𝑗𝑣

�́�
𝑗=1 ) × (1 − 𝐴𝑅𝑣

𝑣)  

را  𝑉𝑣هایی برتاثیر اتفاق 𝐼𝑘𝑣 هستند، 𝑉𝑣 یرمتغ دهایوال نماینگر𝑃𝑎𝑟(𝑉𝑣)  فوق، یکه در رابطه

دهنده نشان 𝑉𝑙نیز بر ریسک آنها تاثیرگذار است و  𝐸𝑗هستند و  𝑉𝑣نشان می دهد که والد 

𝐴𝑅𝑣باشد، همچنین غیرمستقیم بر آنها تاثیرگذار می بطور مستقیم یا 𝐸𝑗متغیرهایی هست که 
𝑣 

 می باشد که مقداری بین صفر و یک دارد. 𝑉𝑣ی میزان ریسک هقابل هقبول متغیر دهندهنشان

و کل  𝑉فرض اینکه تعداد کل متغیرها با با  Rدر روش گراف . (,.Seiti et al 2021) 3تعریف 

 :آیدزیر بدست می یود، اهمیت نسبی هر یک عوامل از رابطهنشان داده ش 𝐸 باها اتفاق

 

(3) {

𝑤𝑖
𝑣 =

∑ |𝑅(𝑉𝑣|𝑉𝑖)|
𝑉
𝑣=1 +|𝑅(𝑉𝑖)|

∑ ∑ (|𝑅(𝑉𝑣|𝑉𝑖)|+|𝑅(𝑉𝑖)|)+∑ ∑ |𝑅(𝑉𝑣|𝐸𝑗)|
𝑉
𝑣=1

𝐸
𝑗=1

𝑉
𝑣=1

𝑉
𝑖=1

𝑤𝑗
𝑒 =

∑ |𝑅(𝑉𝑣|𝐸𝑗)|
𝑉
𝑣=1

∑ ∑ (|𝑅(𝑉𝑣|𝑉𝑖)|+|𝑅(𝑉𝑖)|)+∑ ∑ |𝑅(𝑉𝑣|𝐸𝑗)|
𝑉
𝑣=1

𝐸
𝑗=1

𝑉
𝑣=1

𝑉
𝑖=1

  

𝑤𝑖که در آن
𝑣  اهمیت𝑖- امین متغیر و𝑤𝑗

𝑒  اهمیت𝑗- امین اتفاق در بین تمامی عوامل را نشان

 :دهد و نیز خواهیم داشتمی

(0) {
𝑅(𝑉𝑣|𝑉𝑖) = 𝛼𝑣𝑛𝑅(𝑉𝑖) + ∑ 𝛼𝑙𝑣𝑅(𝑉𝑙|𝑉𝑖) +𝐿

𝑙=1 ∑ 𝐼𝑘𝑣
𝐾
𝑘=1       𝑉𝑖𝜖𝑃𝑎𝑟(𝑉𝑣)   

𝑅(𝑉𝑣|𝑉𝑖) = ∑ 𝛼𝑙𝑣𝑅(𝑉𝑙|𝑉𝑖) +𝐿
𝑙=1   ∑ 𝐼𝑘𝑣

𝐾
𝑘=1                            𝑉𝑖 ∉ 𝑃𝑎𝑟(𝑉𝑣)

  

اشد ببطور مستقیم یا غیرمستقیم بر آن تاثیرگذار می 𝑉𝑖دهنده متغیرهایی هست که نشان 𝑉𝑙که 

دادن آنها نیز بر رخ 𝑉𝑖هستند و  𝑉𝑣دهد که والد را نشان می  𝑉𝑣هایی برتاثیر اتفاق𝐼𝑘𝑣 و نیز 

 تاثیرگذار است، همچنین داریم:

(1) 
{
𝑅(𝑉𝑣|𝐸𝑗) = 𝐼𝑗𝑣 + ∑ 𝐼𝑘𝑣 +𝐾

𝑘=1 ∑ 𝛼𝑙𝑣𝑅(𝑉𝑣|𝐸𝑗)
𝐿
𝑙=1      𝐸𝑗𝜖𝑃𝑎𝑟(𝑉𝑣)  

𝑅(𝑉𝑣|𝐸𝑗) = ∑ 𝐼𝑘𝑣 +𝐾
𝑘=1 ∑ 𝛼𝑙𝑣𝑅(𝑉𝑣|𝐸𝑗)

𝐿
𝑙=1               𝐸𝑗 ∉ 𝑃𝑎𝑟(𝑉𝑣)

   

نیز بر  𝐸𝑗هستند و  𝑉𝑣دهد که والد میرا نشان  𝑉𝑣بر هایی تاثیر اتفاق 𝐼𝑘𝑣فوق،  یرابطهکه در 

بطور مستقیم یا  𝐸𝑗دهنده متغیرهایی هست که نشان 𝑉𝑙ریسک آنها تاثیرگذار است، همچنین 

 باشد.غیرمستقیم بر آنها تاثیرگذار می

به ازای  𝑣 اگر مقدار تغییر مورد نظر برای تحلیل حساسیت متغیر .(,.Seiti et al 2021)  9گزاره 

𝑉𝑖𝑣∆را 𝑉𝑖صددرصد تغییر ریسک 
 
نامیده شود، آنگاه میزان حساسیت کل مساله نسبت به متغیر   

𝑉𝑖  خواهد بود:زیر بصورت 

(6) 𝑆𝑣𝑖|∆𝑉𝑖𝑣 = ∑ 𝑅(𝑉𝑣|𝑉𝑖 + ∆𝑉𝑖𝑣
 ) −𝑉

𝑣=1 ∑ 𝑅(𝑉𝑣|𝑉𝑖)
𝑉
𝑣=1   

 𝑉𝑖𝑣∆ام به ازای -𝑣ام  روی متغیر -𝑖میزان حساسیت مسئله نسبت به متغیر  𝑆𝑣𝑖|∆𝑉𝑖𝑣که در آن

تواند مثبت و یا منفی باشد. همچنین می 𝑉𝑖𝑣∆ دهد که در آن را نشان می

∑ 𝑅(𝑉𝑣|𝑉𝑖 + ∆𝑉𝑖𝑣)
𝑉
𝑣=1 ریسک   یمجموع محاسبه بیانگر𝑉𝑣  به ازای𝑉𝑖  در بین𝑉  متغیر و با

را نشان  𝑉𝑖به ازای صددرصد تغییر 𝑉𝑣 یسک بیشتر برای متغیر ر 𝑉𝑖𝑣∆فرض درنظرگیری مقدار 
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ییر غتوان به طریق مشابه روی یک اتفاق مشخص تحلیل حساسیت انجام داد، اگر تیم دهد.می

 آنگاه خواهیم داشت: ،بنایم 𝑉𝑗𝑣∆ام را -𝑣ام روی متغیر -𝑗حساسیت اتفاق 

(7) 𝑆𝑒𝑗|∆𝑉𝑗𝑣 = ∑ 𝑅(𝑉𝑣|𝐸𝑗 + ∆𝑉𝑗𝑣
 ) −𝑉

𝑣=1 ∑ 𝑅(𝑉𝑣|𝐸𝑗)
𝑉
𝑣=1   

دهد را نشان می 𝑉𝑗𝑣∆ازای  ام به-𝑗میزان حساسیت مسئله نسبت به اتفاق  𝑆𝑒𝑗|∆𝑉𝑗𝑣که در آن

∑و نیز  𝑅(𝑉𝑣|𝐸𝑗 + ∆𝑉𝑗𝑣
 
)𝑉

𝑣=1  بیانگر محاسبه ریسک𝑉𝑣 اتفاق   به ازای𝐸𝑗  در بین𝑉  متغیر و

 باشد.می 𝐸𝑗ریسک بیشتر به دلیل رخداد اتفاق  𝑉𝑗𝑣∆با فرض درنظرگیری مقدار 
 

 خبرگان یهدزنو یبرا سیتاپس روش

 (Yue, 2011) سیروش تاپس یبه خبرگان بر مبنا یکم یدهوزن روشبخش هدف ارائه  نیا در

ام بصورت -𝑡و خبره  باشدخبره وجود داشته  𝑇 میمسئله تصم کیدر  دی. فرض کنباشدیم

𝑒𝑡|𝑡 = 1.2… . 𝑇 و  یخبره با توجه به سوابق هقبل کی یفیوزن ک دیشود، فرض کن نشان داده

 با خبره کی یکم وزن میخواهیم بخش نیا در. شوددر نظر گرفته   𝑤𝑡آن در مسئله تیهما

خبره نسبت به  𝑇 یابیارز سیماتر توانمی. میرا بدست آور گریبا یکد هایابیارز شباهت به توجه

  داد: شینما ریبصورت ز را شاخص کی

 

(8) 
𝐷 =

𝑎1

𝑎2

… 
𝑎𝑛

⋮
𝑎𝑚 (

 
 
 
 

𝑥1
(1)

… 𝑥2
(𝑡) … 𝑥1

(𝑇)

𝑥2
(1)

… 𝑥2
(𝑡) … 𝑥2

(𝑇)

… … … … …

𝑥𝑛
(1)

… 𝑥𝑛
(𝑡) … 𝑥𝑛

(𝑇)

… … … … …

𝑥𝑚
(1)

… 𝑥𝑚
(𝑡) … 𝑥𝑚

(𝑇)
)

 
 
 
 

, 𝑡 = 1, 2, … , 𝑇, 𝑛 = 1,2… ,𝑚 

𝑥𝑛آن در که
(𝑡) یابیارز 𝑛-عنصر توسط  نیام𝑡-دهدیم نشان را خبره نیما. 

 کارشناسان نسبت یابیارز یوزن کارشناسان با توجه به خطا نییهدف تع ،میکنیفرض م حال

 شباهت ای و خطا شاخص نییتع متدوال یهاباشد. در روش هایابیارز یو نسبت به تمام گریکدیبه 

 کدام ستین مشخص که اآنج از شود،یلحاظ م هایابیارز یاز تمام یابیارز کی یفاصله مجموع

 ،روش نیا در. شد مطرح سیتاپس روش دهیا دارد، یشتریب دهقت مشخص عنصر کی یبرا یابیارز

 ممیکزو ما ممینیهر کارشناس نسبت به م یابیاختالف ارز ،هایابیکردن ارز زیابتدا پس از نرماال

و وزن  اهیابیارز یامکارشناس در تم کیو با توجه به عملکرد  شدهنییتع یابیهر ارز نیانگیو م

 هک یصورت در. دیآیاز خبرگان بدست م کیآن و با استفاده از شاخص شباهت وزن هر  یفیک

 نیانگیو به م باشدداشته  یشتریاختالف ب هایابیارز نیو کمتر نیشتریاز ب کارشناس یابیارز
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 یدهوزن یبرا سیتاپس روش یهادر ادامه گام رد،یگیم یشتریباشد وزن ب کینزد هایابیارز

 : (Yue, 2011)شودیخبرگان شرح داده م

 یابیارز سیکردن ماتر نرمالاول.  گام

با توجه  شود،یبودن نرمال م انیز و سود نوع به توجه با( 8) یرابطه یابیارز سیماتر گام نیا در

 یسازالنرم یبرا ریز یاز رابطه ،باشندیسود م از جنس هاپژوهش همه شاخص نیدر ا نکهیبه ا

 :میکنیاستفاده م

(9) 𝒓𝒏
(𝒕) =

𝒙𝒏
(𝒕)

√∑ 𝒙𝒏
(𝒕)𝟐𝑻

𝒕=𝟏

  

 :دیآیم بدست ریز بصورت میدهیم شینما 𝑟که با  میتصم شدهنرمال سیماتر سپس

 

 

(14) 𝑟 =

𝑎1

𝑎2

… 
𝑎𝑛

⋮
𝑎𝑚

(

 
 
 
 

𝑟1
(1)

… 𝑟2
(𝑡)

… 𝑟1
(𝑇)

𝑟2
(1)

… 𝑟2
(𝑡)

… 𝑟2
(𝑇)

… … … … …

𝑟𝑛
(1)

… 𝑟𝑛
(𝑡) … 𝑟𝑛

(𝑇)

… … … … …

𝑟𝑚
(1)

… 𝑟𝑚
(𝑡) … 𝑟𝑚

(𝑇)
)

 
 
 
 

, 𝑡 = 1, 2,… , 𝑇 

 میتصم سیکردن ماتر موزون .دوم گام

0 ،ام-𝑡خبره  یبرا  𝑤𝑡 یفیک وزن یریگام با درنظرگ نیا در < 𝑤𝑡 < ∑)و  (1 𝑤𝑡 = 1𝑇
𝑡=1، 

 :دیآ یم بدست ریز بصورت میدهینشان م 𝑟𝑤که با  یریگمیتصم موزون سیماتر

 

 

(11) 𝑟𝑤 = [𝑟𝑤
𝑡𝑛]𝑇×𝑚 =

𝑎1

𝑎2

… 
𝑎𝑛

⋮
𝑎𝑚 (

 
 
 
 

𝑤1 𝑟1
(1)

… 𝑤𝑡 𝑟2
(𝑡) … 𝑤𝑇 𝑟1

(𝑇)

𝑤1 𝑟2
(1)

… 𝑤𝑡 𝑟2
(𝑡) … 𝑤𝑇 𝑟2

(𝑇)

… … … … …

𝑤1 𝑟𝑛
(1)

… 𝑤𝑡 𝑟𝑛
(𝑡) … 𝑤𝑇 𝑟𝑛

(𝑇)

… … … … …

𝑤1 𝑟𝑚
(1)

… 𝑤𝑡 𝑟𝑚
(𝑡) … 𝑤𝑇 𝑟𝑚

(𝑇)
)

 
 
 
 

 

 یابیهر ارز نیانگیو م ممینیم مم،یماکز فاصله از محاسبه .سوم گام

𝑆𝑡سه شاخص  ،خبره هر یینها وزن نییتع یبرا گام نیا در
+، 𝑆𝑡

𝑙−  و𝑆𝑡
𝑟− به که شودیم فیتعر 

 که باشدیم هایابیارز نیشتریب و نیکمتر ن،یانگیم از موزون یابیارز هر فاصله انگریب بیترت

 :شودیم فیتعر ریز بصورت

(12) 
𝑆𝑡

+ = (∑ (𝑟𝑤
𝑡𝑛 − 𝑟𝑤

𝑡𝑛)
2𝑚

𝑛=1 )

1
2⁄

  

𝑟𝑤در آن    که
𝑡𝑛 داشت میخواه و باشد یم هایابیارز نیانگیم: 

(13) 𝑟𝑤
𝑡𝑛 = 

1

𝑇
∑ 𝑟𝑤

𝑡𝑛
𝑇
𝑡=1   

 :میدار نیهمچن
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(10) 
𝑆𝑡

𝑙− = (∑ (𝑟𝑤
𝑡𝑛 − min

𝑡
𝑟𝑤

𝑡𝑛)
2

𝑚
𝑛=1 )

1
2⁄

  

(11) 
𝑆𝑡

𝑟− = (∑ (𝑟𝑤
𝑡𝑛 − max

𝑡
𝑟𝑤

𝑡𝑛)
2

𝑚
𝑛=1 )

1
2⁄

  

 شاخص شباهت هر خبره نییتع .4 گام

خبره  کیتوجه داشت اگر نظر  دیبا .شودیمرحله شاخص شباهت هر خبره محاسبه م نیا در

است  یهیبد نیشود، همچن داده یشتریب نوز متخصصبه  دیمتوسط باشد، با ریبه مقاد کینزد

𝑆𝑡هر چه مقدار 
𝑙−  و𝑆𝑡

𝑟− رونیاز ،دارد یشتریب تیباشد نظر خبره اهم شتریخبره ب کی یبرا 

 :کرد فیتعر ریز بصورت ،شودیداده م شینما 𝑐𝑐𝑡با  کهرا شاخص شباهت هر خبره  توانیم

(10) 𝑐𝑐𝑡 =
𝑆𝑡
𝑙−+𝑆𝑡

𝑟−

𝑆𝑡
++𝑆𝑡

𝑙−+𝑆𝑡
𝑟−  

 وزن هر خبره نییتع .5 گام

 هر شباهت شاخص میتقس با توانیم ،شودیداده م شینما 𝑊𝑡با  که راهر خبره   یینها وزن

 نمود: تعیین ریبصورت ز ،شباهت یهاشاخص مجموع بر خبره

(11) 𝑊𝑡 =
𝑐𝑐𝑡

∑ 𝑐𝑐𝑡
𝑇
𝑡=1

   𝑡 = 1, 2,… ,𝑇  

 

 وهشژشناسی پروش

ها، توصیفی از نوع ی است و براساس شیوه گردآوری دادهکاربرداین تحقیق بر حسب هدف 

کاربردی است زیرا استفاده از نتایج طرح برای بررسی تاثیرات بیماری  نرویا ازهمبستگی است. 

حقیق باشد، تمیو از این جهت که محقق درصدد یافتن روابط بین متغیرها  ردیپذمیکرونا صورت 

 . هقلمرو موضوعیباشدیمکیفی -از نوع همبستگی است. همچنین تحقیق بر اساس روش کمی

ی نیروی هوایی هاگانپژوهش در مورد افزایش هوشمندی و تاثیر بیماری کرونا بر آمادگی ی

جمهوری اسالمی ایران )نهاجا( صورت  ارتش . تحقیق از نظر مکانی در نیروی هواییباشدیم

است. جامعه آماری این  ساله فرض شده 2. افق زمانی این پژوهش یک مدت زمان ثابت ردیگیم

. در این پژوهش اطالعات باشدیممرتبط به پژوهش از سازمان نهاجا  یخبره 0پژوهش شامل 

. گرددیمخبره مرتبط با سازمان نهاجا تهیه  0ای و نیز دو پرسشنامه از مورد نیاز بصورت کتابخانه

نحوه تاثیرگذاری عوامل بر هم از خبرگان پرسیده  باشدیمعامل  17پرسشنامه اول که شامل  در

. در ادامه فرآیند گرددیمریسک و خطای هقابل هقبول آنها مشخص  ،و در پرسشنامه دوم شودیم

 شود.شرح داده می تاپسیس- R گرافپیشنهادی چاچوب اجرای تحقیق با استفاده از 
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  تاپسیس-Rف گراپیشنهادی چارچوب یق با استفاده از فرآیند اجرای تحق

نهاجا  سازمانهدف ارائه چارچوب تحلیل سناریو و تاثیرگذاری بیماری کرونا در  ،در این بخش

ی هاگامباشد، که بطور خالصه یم یستاپس-Rگراف پیشنهادی  چارچوبتوسط خبرگان بر مبنای 

 آن بصورت زیر است:

-یسکر یها و متغیرهای تاثیرگذار بر یکدیگر و تعیین درجهعه اتفاقشناسایی مجمو گام صفر.

 پذیری

 با توجه به اهداف ،باشدیماست و هدف بررسی آنها  سازماندر این گام متغیرهایی که مورد عالهقه 

یی که منجر به ایجاد تغییر در متغیرها هااتفاقگردد. همچنین عوامل ریسک و یمسازمان تعیین 

باشد مشخص یممند به بررسی تاثیرات آنها گردد و سازمان عالهقهیمحوادث دیگر  و یا رخداد

نحوه تاثیرگذاری  1گردد. در این گام با استفاده از نظر تمامی خبرگان و توسط یک واسطیم

ک شود و ماتریس ریسیمو معلولی رسم علّی شده و گراف ها بر یکدیگر تعیینمتغیرها و اتفاق

ها بر متغیرها دهنده مقادیر تاثیرگذاری و ریسک متغیرها بر متغیرها و اتفاقکه نشان  Rگراف

های کالن سازمان مورد بررسی یاستسگردد. همچنین در این گام با توجه به یمباشد تعیین یم

 شود.اندازهای آن مقادیری برای پذیرش ریسک متغیرها تعیین میو اهداف و چشم

  موزون Rهای گراف ماتریس تجمیع و روش تاپسیس طریق زا خبره هر وزن تعیین. 9گام 

 R های گرافو تجمیع ماتریس او ارزیابی مقادیروزن هر خبره با توجه به  تعیینهدف  ،گام ایندر 

ام را با -𝑡خبره  ماتریس خبره موجود باشد و  R 𝑇گراف  یسماتر ید. فرض کنباشدیم

𝑅𝑅.𝐺𝑟𝑎𝑝ℎ𝑡
شده موجود باشد. تعیینهر خبره که از هقبل  کیفیوزن  مچنینه بدهیم، نمایش 

( 11( تا )9و روابط ) یساز خبرگان با استفاده از روش تاپس یکهر  یابتدا وزن کم ،گام ایندر 

 یتمام شدهیعتجم یسماتر شود. داده یشنما 𝑊𝑡ام با 𝑡-خبره  ی. اگر وزن کمشودمی تعیین

𝑅𝑅.𝐺𝑟𝑎𝑝ℎ𝑇خبرگان که با 
 زیرهر خبره بصورت  کمیوزن  درنظرگیریشود با ینشان داده م 

 :آیدمیبدست 

(16) 𝑅𝑅.𝐺𝑟𝑎𝑝ℎ𝑇
=

1

𝑇
∑ 𝑊𝑡𝑅

𝑅.𝐺𝑟𝑎𝑝ℎ𝑡𝑇
𝑡=1   

0که در آن  < 𝑊𝑡 < . و  1 ∑ 𝑊𝑡 = 1𝑇
𝑡=1 فقط باید توجه نمود تنها بخشی از ماتریس گرافR 

ا هها بر متغیرها و متغیرها بر اتفاقشود که بیانگر میزان تاثیرگذاری اتفاقیمجمیع وارد بخش ت

 باشد.

 

                                                           
1. Moderator 
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 تعیین ریسک هر متغیر. 2گام 

های ریسک هقابل شده و ماتریس( تجمیع𝑅𝑅.𝐺𝑟𝑎𝑝ℎ𝑇) R گرافاکنون با توجه به ماتریس 

 نظرگیریو بدون در  نظرگیریبا در  (2ی )طهمقدار ریسک هر متغیر با استفاده از راب، 𝐴𝑅𝑉هقبول

 آید.بدست می هقابل هقبول ریسک

 ریسک مقادیر ناسازگاری بررسی. 3گام 

 نی. بر اهاستیابیارز ثباتعدم یبررس گرفت، نظر در گراف روش در دیبا که یموارد از یکی

هقابل هقبول  سکیر بیکه ضر یو در حالت R روش گراف قیاز طر جیبه نتا یابیاساس، بعد از دست

 ریکه متغ یسکیر نیشتریو ب نیرا با کمتر آمدهبدست سکیر ریمقاد ستیبایم ،استلحاظ نشده 

از  سکیر ری)مقاد یناسازگار یکرد و در صورت مشاهده سهیاتخاذ کند مقا تواندیم یمورد بررس

-گراف سیراتم ستیبایم ،(باشند کمتر ممکن سکیر نیکمتر از و شتریب ممکن سکیر نیشتریب

R سازگار حاصل گردد. رینمود تا مقاد شیراینمود و در صورت لزوم و ینیرا بازب  

 هامحاسبه وزن تمامی متغیرها و اتفاق. 4گام 

 گردد.یم( تعیین 3) یدر این گام اهمیت هر عامل اعم از متغیر یا اتفاق با استفاده از رابطه

 تحلیل حساسیت .5گام 

شان با درنظرگیری حساسیت عوامل مختلف در پارامترهای ورودی منظور شناسایی تحلیلبه 

چارچوب مدل  شود.، تغییر حساسیت متغیرها محاسبه می𝑉𝑗𝑣∆و  𝑉𝑖𝑣∆مقادیر مختلف برای 

 مشاهده نمود. 3توان در شکل پیشنهادی را می
R                           

        R                                           
          

                                   
     

            

                   

                          
     R 

                   

            

                                   
          

                     

               R                     

 
 تحقیق( چارچوب مدل 3شکل )
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 مطالعه موردی

تنها از منظر سالمت  ، کشورهای سرتاسر جهان نه19-دگیر کوویتوجه به گسترش بیماری همه

ی گسترده هااختاللجمعیت خود و اهقتصاد کشور، بلکه در مورد نیروهای نظامی با مشکالت و 

در این مطالعه موردی هدف بررسی تاثیرات بیماری کرونا بر نهاجا و پیامدهای آن اند. مواجه شده

متغیر که بطور مستقیم و غیرمستقیم از بیماری کرونا در  13دسته اتفاق و  0ازین رو . باشدیم

همچنین . باشندیمه هقابل مشاهد 1 اند که در جدولشناسایی شده رندیپذیماین سازمان تاثیر 

 Rگراف این عوامل توسط کارشناسان مرتبط شناسایی و توسط نمودار علّی و معلولی روابط 

های تاثیرگذاری توان ماتریسآن را مشاهده کرد. همچنین می توانیم 0ده که در شکل ترسیم ش

 3تا  2آمده تعیین نمود که در جداول اتفاق بر اتفاق و متغیر بر اتفاق را با توجه به شکل بدست

  است. ارائه گردیده

         
         
          

               
     

               
                 

       

                 
    

               
       

             

          
           

          
            

         
             
       

        
            

           
    

         

           
             

         
               
         

            
    

         
         
     

         
             
            

 
 نهاجا در کرونا یماریب زا آنها یریپذ ریتاث نحوه و عوامل( 4شکل )

 وامل شناسایی شده و تاثیر گذار بر یکدیگر در آنالیز ریسک ویروس کرونا بر نهاجاع( 9)جدول 

 اتفاق اندیس متغیر اندیس

𝑽𝟏 رفت  نیروهای کلیدیدستاز  𝑬𝟏 وهقوع کرونا 

𝑽𝟐 میزان پیچیدگی اجرای عملیات 𝑬𝟐 کارکنانان نزدیک ابتال به بیماری خویشاوند  
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 اتفاق اندیس متغیر اندیس

𝑽𝟑  ی بهداشت محیطهانهیهزمیزان  𝑬𝟑  کارکنان به بیماریابتال  

𝑽𝟒  کارکنانی درمانی هانهیهزمیزان  𝑬𝟒 وضع هقوانین ایمنی جدید 

𝑽𝟓 میزان فشارهای روانی   

𝑽𝟔  ی نظامیهاآموزشاختالل در    

𝑽𝟕  محوررتی مهاهاآموزشاختالل در    

𝑽𝟖 اختالل در زنجیره تامین مواد و هقطعات   

𝑽𝟗 اختالل در فرآیند نگهداری و تعمیرات   

𝑽𝟏𝟎 اختالل در فرآیند تولید تسلیحات   

𝑽𝟏𝟏 کل  میزان هزینه    

𝑽𝟏𝟐 میزان آمادگی فردی یگان   

𝑽𝟏𝟑 میزان آمادگی کلی یگان   

 هاها بر اتفاقنمایش نحوه تاثیرگذاری اتفاق (2)جدول 

 𝑬𝟏 𝑬𝟐 𝑬𝟑 𝑬𝟒 اتفاق

𝑬𝟏 4 4 4 4 

𝑬𝟐 1 1 1 1 

𝑬𝟑 4 4 4 4 

𝑬𝟒 4 4 4 4 

 ها( نمایش نحوه تاثیرگذاری متغیرها بر اتفاق3) جدول
 𝑬𝟏 𝑬𝟐 𝑬𝟑 𝑬𝟒 

𝑽𝟏 4 4 4 4 

𝑽𝟐 4 4 4 4 

𝑽𝟑 4 4 4 4 

𝑽𝟒 4 4 4 4 

𝑽𝟓 4 4 4 4 

𝑽𝟔 4 4 4 4 

𝑽𝟕 4 4 4 4 

𝑽𝟖 4 4 4 4 

𝑽𝟗 4 4 4 4 

𝑽𝟏𝟎 4 4 4 4 

𝑽𝟏𝟏 4 4 4 4 

𝑽𝟏𝟐 4 4 4 4 

𝑽𝟏𝟑 4 4 4 4 

 ردو اطالعات جمع آوری شده میدانی بنا به مو هاداده

خبره مرتبط با  0از  ،)پیوست( در این پژوهش اطالعات مورد نیاز توسط دو دسته پرسشنامه

خبره از جمله سوابق و تحصیالت و نیز وزن  0اطالعات مربوط به این . سازمان نهاجا تهیه گردید
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دو پرسشنامه تعیین اطالعات الزم برای  از هدف .باشدیمهقابل مشاهده  0کیفی آنها در جدول 

اله انداز دوسعیین میزان تاثیرگذاری بیماری کرونا بر متغیرهای مختلف در نهاجا در یک چشمت

برای تحلیل تاثیر هر یک از متغیرها از چهار کارشناس خبره در نهاجا  ،در گام نخست .باشدیم

ها بر هر یک از متغیرهای تاثیرپذیر و نیز درخواست گردیده که میزان تاثیرگذاری و ریسک اتفاق

تاثیر )ریسک( هر یک از متغیرها بر دیگر متغیرهای تاثیرپذیر به ازای صددرصد افزایش متغیر 

 8تا  1خبره را در جداول  0آمده از طریق اطالعات بدست توانیمتاثیرگذار تعیین گردد که 

میزان تاثیر عوامل بر هم از خبرگان سوال های زیر برای تعیین مشاهده نمود. برای مثال پرسش

 است: شده

 ؟ودشیم وضع مقررات ایمنی جدید چند درصد باعث تغییر در پیچیدگی عملیات ،به نظر شما
رفت نیروهای کلیدی چند درصد باعث کاهش آمادگی کلی یگان دستازصددرصد  ،به نظر شما

 شود؟می
شده که مقادیر ریسک هقابل هقبول ان خواسته ی سازمهااستیسمطلع به  یسپس از یک خبره

آن را مشاهده نمود برای مثال از  توانیم 9برای هر یک از متغیرها را تعیین کند که در جدول 

 شد: خبره مورد نظر پرسیده

 انکارکنی درمانی هانهیهزریسک و تغییرات در افزایش  ،ی کالن سازمانهااستیسبا توجه به 
 ؟دیریپذیمرا چند درصد 

 خبره شرکت کننده در پژوهش 4( اطالعات مربوط به 4)جدول 

 4خبره شماره  3خبره شماره  2خبره شماره  9خبره شماره  خبره

 کارشناسی ارشد دکتری تخصصی دکتری تخصصی دکتری تخصصی میزان تحصیالت

 مهندسی کامپیوتر روابط بین الملل پژوهش عملیاتی سیاست دفاعی رشته تحصیلی

 کار مرتبط سابقه

 )سال(
36 34 31 21 

 19/4 27/4 27/4 27/4 کیفی وزن

 توسط خبره اول Rشده ماتریس گراف ارزیابی( مقادیر 5)جدول 
 𝑽𝟏 𝑽𝟐 𝑽𝟑 𝑽𝟒 𝑽𝟓 𝑽𝟔 𝑽𝟕 𝑽𝟖 𝑽𝟗 𝑽𝟏𝟎 𝑽𝟏𝟏 𝑽𝟏𝟐 𝑽𝟏𝟑 

𝑬𝟏 4 4 4 4 4 6/4  1/4  0/4  4 4 4 4 4 

𝑬𝟐 2/4  4 4 2/4  4 4 4 4 4 4 4 4 4 

𝑬𝟑 41/4  4 4 3/4  4 4 4 4 4 4 4 4 4 

𝑬𝟒 4 3/4  1/4  4 3/4  4 4 4 4 4 4 4 4 

𝑽𝟏 4 4 4 4 4 4 4 4 7/4  4 4  6/4-  

𝑽𝟐 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0/4-  0/4-  

𝑽𝟑 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1/4  4 4 
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 𝑽𝟏 𝑽𝟐 𝑽𝟑 𝑽𝟒 𝑽𝟓 𝑽𝟔 𝑽𝟕 𝑽𝟖 𝑽𝟗 𝑽𝟏𝟎 𝑽𝟏𝟏 𝑽𝟏𝟐 𝑽𝟏𝟑 

𝑽𝟒 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1/4  4 4 

𝑽𝟓 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1/4-  4 

𝑽𝟔 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7/4-  4 

𝑽𝟕 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7/4-  4 

𝑽𝟖 4 4 4 4 4 4 4 4 1/4  7/4  4 4 4 

𝑽𝟗 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

𝑽𝟏𝟎 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1/4-  

𝑽𝟏𝟏 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

𝑽𝟏𝟐 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3/4  

𝑽𝟏𝟑 4 4 4 4 4 4 4     4 4 

 توسط خبره دوم R  شده ماتریس گرافارزیابی( مقادیر 6)جدول 
 𝑽𝟏  𝑽𝟐  𝑽𝟑  𝑽𝟒  𝑽𝟓  𝑽𝟔 𝑽𝟕 𝑽𝟖  𝑽𝟗  𝑽𝟏𝟎 𝑽𝟏𝟏  𝑽𝟏𝟐  𝑽𝟏𝟑  

𝑬𝟏 4 4 4 4 4 6/4  1/4  1/4  4 4 4 4 4 

𝑬𝟐 1/4  4 4 3/4  4 4 4 4 4 4 4 4 4 

𝑬𝟑 1/4  4 4 0/4  4 4 4 4 4 4 4 4 4 

𝑬𝟒 4 2/4  2/4  4 3/4  4 4 4 4 4 4 4 4 

𝑽𝟏 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  6/4-  

𝑽𝟐 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3/4-  0/4-  

𝑽𝟑 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1/4  4 4 

𝑽𝟒 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

𝑽𝟓 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

𝑽𝟔 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

𝑽𝟕 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

𝑽𝟖 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

𝑽𝟗 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

𝑽𝟏𝟎 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1/4-  

𝑽𝟏𝟏 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

𝑽𝟏𝟐 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0/4  

𝑽𝟏𝟑 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 توسط خبره سوم Rشده ماتریس گراف  ارزیابی مقادیر( 7)جدول 
 𝑽𝟏 𝑽𝟐 𝑽𝟑 𝑽𝟒 𝑽𝟓 𝑽𝟔 𝑽𝟕 𝑽𝟖 𝑽𝟗 𝑽𝟏𝟎 𝑽𝟏𝟏 𝑽𝟏𝟐 𝑽𝟏𝟑 

𝑬𝟏 4 4 4 4 4 1/4  0/4  3/4  4 4 4 4 4 

𝑬𝟐 1/4  4 4 3/4  4 4 4 4 4 4 4 4 4 

𝑬𝟑 42/4  4 4 3/4  4 4 4 4 4 4 4 4 4 

𝑬𝟒 4 3/4  1/4  4 3/4  4 4 4 4 4 4 4 4 

𝑽𝟏 4 4 4 4 4 4 4 4 6/4  4 4  6/4-  
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 𝑽𝟏 𝑽𝟐 𝑽𝟑 𝑽𝟒 𝑽𝟓 𝑽𝟔 𝑽𝟕 𝑽𝟖 𝑽𝟗 𝑽𝟏𝟎 𝑽𝟏𝟏 𝑽𝟏𝟐 𝑽𝟏𝟑 

𝑽𝟐 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6/4-  0/4-  

𝑽𝟑 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0/4  4 4 

𝑽𝟒 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0/4  4 4 

𝑽𝟓 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1/4-  4 

𝑽𝟔 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7/4-  4 

𝑽𝟕 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7/4-  4 

𝑽𝟖 4 4 4 4 4 4 4 4 1/4  1/4  4 4 4 

𝑽𝟗 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

𝑽𝟏𝟎 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0/4-  

𝑽𝟏𝟏 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

𝑽𝟏𝟐 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3/4  

𝑽𝟏𝟑 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 توسط خبره چهارم Rریس گراف  شده ماتارزیابیدیر مقا( 8)جدول 
 𝑽𝟏 𝑽𝟐  𝑽𝟑  𝑽𝟒  𝑽𝟓  𝑽𝟔  𝑽𝟕  𝑽𝟖  𝑽𝟗  𝑽𝟏𝟎  𝑽𝟏𝟏  𝑽𝟏𝟐  𝑽𝟏𝟑  

𝑬𝟏 4 4 4 4 4 0/4  1/4  1/4  4 4 4 4 4 

𝑬𝟐 2/4  4 4 3/4  4 4 4 4 4 4 4 4 4 

𝑬𝟑 41/4  4 4 2/4  4 4 4 4 4 4 4 4 4 

𝑬𝟒 4 3/4  7/4  4 3/4  4 4 4 4 4 4 4 4 

𝑽𝟏 4 4 4 4 4 4 4 4 7/4  4 4  6/4  

𝑽𝟐  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3/4-  3/4-  

𝑽𝟑  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3/4  4 4 

𝑽𝟒  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3/4  4 4 

𝑽𝟓  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7/4-  4 

𝑽𝟔  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3/4-  4 

𝑽𝟕  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3/4-  4 

𝑽𝟖  4 4 4 4 4 4 4 4 1/4  1/4  4 4 4 

𝑽𝟗  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

𝑽𝟏𝟎  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0/4-  

𝑽𝟏𝟏  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

𝑽𝟏𝟐  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3/4  

𝑽𝟏𝟑  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 ( مقادیر ریسک قابل قبول برای هر یک از متغیرها1)جدول 
  𝑽𝟏  𝑽𝟐  𝑽𝟑  𝑽𝟒  𝑽𝟓  𝑽𝟔  𝑽𝟕  𝑽𝟖  𝑽𝟗  𝑽𝟏𝟎  𝑽𝟏𝟏  𝑽𝟏𝟐  𝑽𝟏𝟑 متغیر

𝑨𝑹 3/4 0/4 1/4 1/4 31/4 0/4 3/4 0/4 3/4 7/4 1/4 0/4 0/4 
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 ی آماری بنا به موردهالیتحلتجزیه و 

در این بخش با استفاده از چارچوب مدل پیشنهادی، هدف تعیین تاثیرگذاری بیماری کرونا بر 

 .شودیمکه در ادامه بدان پرداخته  باشدیم Rراف گاساس مدل 

 یابیارز یهاسیماتر عیتجم و خبرگان یکم وزن نییتع

( و 0آنها )جدول  یفیخبرگان بر اساس وزن ک یدر گام نخست وزن کم ،هقسمت نیا در

ه در ک تعیین می شود سیتاپس یشنهادیاساس روش پ برتوسط آنها،  آمدهبدست یهایابیارز

 .باشدیمهقابل مشاهده  14جدول 
 سیخبرگان با استفاده از مدل تاپس یبدست آمده برا یوزن کم (91) جدول 

 4 شماره خبره 3 شماره خبره 2 شماره خبره 9 شماره خبره خبره

 203/4 237/4 261/4 219/4 کمی وزن

 یبا استفاده از رابطه 8تا  1جداول  ،14از جدول  آمدهبدست یکم یهاوزنبا استفاده از  سپس

 مشاهده کرد. 11در جدول  توانیمآن را  جیکه نتا شده عی( تجم16)
 

 شده تاثیرعوامل مختلف بر ریسک یکدیگر تجمیع یرمقاد (99)جدول 
 𝑽𝟏 𝑽𝟐  𝑽𝟑  𝑽𝟒  𝑽𝟓  𝑽𝟔  𝑽𝟕  𝑽𝟖  𝑽𝟗  𝑽𝟏𝟎  𝑽𝟏𝟏  𝑽𝟏𝟐  𝑽𝟏𝟑  

𝑬𝟏 4 4 4 4 4 53/1 47/1 43/1 4 4 4 4 4 

𝑬𝟐 95/1 4 4 27/1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

𝑬𝟑 156/1 4 4 312/1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

𝑬𝟒 4 274/1 47/1 4 3/1 4 4 4 4 4 4 4 4 

𝑽𝟏 4 4 4 4 4 4 4 4 676/1 4 4 4 6/1- 

𝑽𝟐  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 317/1- 376/1- 

𝑽𝟑  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 428/1 4 4 

𝑽𝟒  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 428/1 4 4 

𝑽𝟓  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 541/1- 4 

𝑽𝟔  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 613/1- 4 

𝑽𝟕  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 613/1- 4 

𝑽𝟖  4 4 4 4 4 4 4 4 614/1 656/1 4 4 4 

𝑽𝟗  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

𝑽𝟏𝟎  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 452/1- 

𝑽𝟏𝟏  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

𝑽𝟏𝟐  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 326/1 

𝑽𝟏𝟑  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

 در هر یک از متغیرها و تاثیر  عیین ریسک ت

درصد تغییر هر  ،( و درنظرگیری مقادیر ریسک هقابل هقبول2) یبا استفاده از رابطه ،در این مرحله

( کلیدی کارکنانرفت دستاز) 𝑉1، برای مثال درصد تغییر متغیر شودیمسبه یک از متغیرها محا
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 کارکنانابتالی ) 𝐸3و ( کارکنان خویشاوندان نزدیکابتال به بیماری ) 𝐸2 یهااقاتفکه تاثیرپذیر از 

𝐴𝑅با فرض ( به بیماری =  بصورت زیر بدست می آید: 0.3
𝑅1 = (1 − 0.3) × (0.15 + 0.056) = 0.124 

 مشاهده نمود.  12در جدول  توانیمتاثیر سایر متغیرها را  و درصد تغییر
 قبولقابل سکیر بیضر یریدرنظرگ بدون و باآمده بدستریسک  مقادیر( 92)جدول 

 مقدار ریسک متغیر
ریسک بدون در نظر گیری  مقدار

قبولقابلضریب ریسک   

𝑽𝟏 120/4 246/4 

𝑽𝟐 160/4 270/4 

𝑽𝟑 231/4 07/4 

𝑽𝟒 173/4 176/4 

𝑽𝟓 21/4 3/4 

𝑽𝟔 260/4 128/4 

𝑽𝟕 286/4 076/4 

𝑽𝟖 213/4 027/4 

𝑽𝟗 138/4 397/4 

𝑽𝟏𝟎 47/4 28/4 

𝑽𝟏𝟏 487/4 007/4 

𝑽𝟏𝟐 347/4- 879/4- 

𝑽𝟏𝟑 187/4- 60/4- 

 

 و تحلیل حساسیتعیین وزن هر یک از عوامل ت

ریزی برای مدیریت ریسک آن و تعیین بندی تمامی عوامل جهت برنامهدر این گام برای اولویت

ی بندشده و رتبهمشخصها اهقدامات پیشگیرانه و افزایش هوشمندی سازمان، اهمیت هر یک از آن

میزان  همچنین برای بررسی. کرد مشاهده 13 نتایج آن را در جدول توانیمکه  گردندیم

 ها و متغیرها سه سناریوحساسیت کل مسئله به افزایش و کاهش مقدار ثابتی در ریسک اتفاق

 :است تحلیل حساسیت بصورت زیر در نظر گرفته شده

ای تعیین ریسک هر یک از متغیرها به ازای تمامی عوامل، تاثیر هر یک از عوامل بر -9سناریو 

 :   ، یعنی خواهیم داشتبیشتر در نظر گرفته شود 1/4تاثیرگذار 
∀𝑗 = 1,… 4, 𝑖 = 1,… ,13, ∆𝑉𝑖𝑣 = ∆𝑉𝑗𝑣 = 0.1 

ای تعیین ریسک هر یک از متغیرها به ازای تمامی عوامل، تاثیر هر یک از عوامل بر -2سناریو 

 :   بیشتر در نظر گرفته شود، یعنی خواهیم داشت 2/4تاثیرگذار 

∀𝑗 = 1,… 4, 𝑖 = 1,… ,13, ∆𝑉𝑖𝑣 = ∆𝑉𝑗𝑣 = 0.2 
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برای تعیین ریسک هر یک از متغیرها به ازای تمامی عوامل، تاثیر هر یک از عوامل  -3سناریو 

 :کمتر در نظر گرفته شود، یعنی خواهیم داشت 1/4تاثیر گذار 
∀𝑗 = 1,… 4, 𝑖 = 1,… ,13, ∆𝑉𝑖𝑣 = ∆𝑉𝑗𝑣 = −0.1 

های ریتب با اندیسمقادیر تحلیل حساسیت هر یک از عوامل در این سه سناریو به ت

(𝑆𝑖|∆1= 0.1) ،(𝑆𝑖|∆1= =𝑆𝑖|∆1)و  (0.2 نمایش داده شده و نتایج تحلیل حساسیت  (0.1−

 است.ارائه شده  13در جدول 
 بندی و تحلیل حساسیت رتبه نتایج (93)جدول 

=𝑺𝒊|∆𝟏) رتبه  اهمیت عامل عامل 𝟎. 𝟏) (𝑺𝒊|∆𝟏= 𝟎. 𝟐) (𝑺𝒊|∆𝟏= −𝟎.𝟏) 

𝑬𝟏 307/4 1 102/4 001/4 102/4- 

𝑬𝟐 4378/4 9 4976/4 282/4 4976/4- 

𝑬𝟑 4200/4 10 4976/4 282/4 4976/4- 

𝑬𝟒 118/4 2 129/4 190/4 129/4- 

𝑽𝟏 4321/4 11 4167/4 433/4 4167/4- 

𝑽𝟐  4361/4 14 4236/4 4072/4 4236/4- 

𝑽𝟑  4043/4 8 412/4 4231/4 412/4- 

𝑽𝟒  4296/4 12 449/4 4173/4 449/4- 

𝑽𝟓  4017/4 7 411/4 431/4 411/4- 

𝑽𝟔  4139/4 1 4190/4 4389/4 4190/4- 

𝑽𝟕  4183/4 3 421/4 402/4 421/4- 

𝑽𝟖 411/4 0 4212/4 402/4 4212/4- 

𝑽𝟗 4191/4 11 4 4 4 

𝑽𝟏𝟎 413/4 16 4409/4 4498/4 4409/4- 

𝑽𝟏𝟏 4120/4 17 4 4 4 

𝑽𝟏𝟐 4133/4 6 4211/4- 403/4- 466/4 

𝑽𝟏𝟑 4261/4 13 4 4 4 

 

 سیتاپس روش از آمدهبدست اوزان یاعتبارسنج

 روش همچون یمختلف یهاروش از توانیم ،سیروش تاپس از آمدهبدست اوزان یاعتبارسنج یبرا

 Hafezalkotob and)یو روش آنترپ (Wang et al., 2019)خبرگان  نیشباهت ب شاخص نییتع

Hafezalkotob, 2016) خبرگان با  یکم تیابتدا وزن و اهم جینتا سهیمقا یبرا ،نمود استفاده

د. سپس مشاهده نمو 10آنها را در جدول  جینتا توانیآنها محاسبه شده که م یهایابیتوجه با ارز

 گرید روش دو از استفاده با شدهعیتجم  R گراف روش سیماتر و شدهبا توجه به اوزان محاسبه 
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 هشد محاسبه رهایمتغ سکیر ریمقاد ،شود فرض کسانی خبرگان همه وزن که یحالت در زین و

 .کردمشاهده  10در جدول  توانیم زیآنها را ن جیکه نتا
 سیتاپس روش از آمدهبدست جینتا یاعتبارسنج در مختلف یهاروش جینتا سهیمقا( 94)جدول 

 متغیرها

ریسک مقادیر   

 پیشنهادی روش

 تاپسیس

 شاخص روش

 شباهت

 شاخص روش

 آنتروپی

 بدون) ساده میانگین

(وزن  
𝑽𝟏  120/4  122/4  121/4  123/4  

𝑽𝟐  160/4  161/4  162/4  161/4  

𝑽𝟑  231/4  236/4  221/4  237/4  

𝑽𝟒  173/4  173/4  176/4  172/4  

𝑽𝟓  21/4  21/4  21/4  21/4  

𝑽𝟔  260/4  212/4  326/4  311/4  

𝑽𝟕  286/4  332/4  332/4  332/4  

𝑽𝟖  213/4  317/4  21/4  211/4  

𝑽𝟗  138/4  177/4  110/4  113/4  

𝑽𝟏𝟎  . 47/4  143/4  4811/4  4829/4  

𝑽𝟏𝟏  487/4  487/4  4879/4  4871/4  

𝑽𝟏𝟐  347/4-  323/4-  36/4-  302/4-  

𝑽𝟏𝟑  187/4-  2/4-  240/4-  199/4-  

  خبرگان برای آمده بدست کمی وزن

 خبره
تاپسیس روش  

 شاخص روش

 شباهت

 شاخص روش

 آنتروپی

 

1 خبره  219/4  267/4  291/4   

2 خبره  261/4  201/4  297/4   

3 خیره  237/4  263/4  26/4   

0 برهخ  203/4  221/4  112/4   

 

 ی مدیریتیهابحثهای حاصل و یافته

مورد بحث و بصورت زیر  آمده و موارد مدیریتی آنبدستبصورت موردی نتایج  ،در این بخش

 گیرد.یمبررسی هقرار 

  مشاهده کرد. هر یک از این مقادیر  12توان در جدول یمیک از متغیرها را  هردرصد تغییر

، ها و متغیرهای تاثیرگذار بر یک متغیرد که با فرض درنظرگیری تمامی اتفاقبیانگر این هستن

مقدار هر متغیر چه مقدار تغییر خواهد کرد که مقادیر مثبت بیانگر افزایش و مقادیر منفی بیانگر 

 -187/4درصد تغییر متغیر آمادگی کل یگان  ،12بر طبق جدول  ،مثالبرای باشد. یمکاهش آن 
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لی کآمادگی ، زمانی دو ساله یکه نشان می دهد به دلیل رخ داد کرونا در یک بازهشده  محاسبه

 یابد.درصد کاهش می 7/18یگان 

  ندی بتوان اهمیت هر یک از عوامل بر ریسک کل متغیرهای مسئله و نیز رتبهیم 13در جدول

ترین اهمیت را در دادن کرونا بیشتوان دید که رخیمتمامی عوامل بر اساس آن را مشاهده کرد. 

 بینی کنیم، زیرا تمامی مقادیرتوانستیم آن را از هقبل نیز پیشبین تمامی عوامل را دارد که می

شود بیشترین اهمیت در یمبودند. همچنین مشاهده  دادن آن بوجود آمدهها به خاطر رخیسکر

کمترین اهمیت به  باشد ویم محورهای مهارتاختالل در آموزشبین متغیرها مرتبط با عامل 

ه توانند با توجه بیمگیران و مدیران در سازمان باشد. تصمیمیم کل یمتعلق به متغیر هزینه

 ریزی کنند.اهمیت هر یک از عوامل برای کاهش ریسک آن و پیامدهای آن بر عوامل بعدی برنامه

  از عوامل بر ریسکتوان تاثیر افزایش و یا کاهش بر مقادیر تاثیرگذاری هر یم 13طبق جدول 

عوامل بعدی خود را به ازای افزایش یا کاهش مقادیری ثابتی که ما آن را مقدار تحلیل حساسیت 

ربوط به مشود که با تغییر مقادیر بیشترین حساسیت یمبررسی کرد. مشاهده  ،آن عامل نامیدیم

 .استپیچیدگی اجرای عملیات 

  خبرگان است. البته، خطاها در هقضاوت  ی در دسترس، دانشهادادهدر برخی موارد تنها

گیری انسانی از استفاده و انتقال موثر دانش خبرگان جلوگیری کند. تصمیم تواندیممتخصصان 

ز ا تواندیمثبات باشد. این ناسازگاری ناسازگار و بی تواندیمهم در یک فرد هم در میان افراد 

اوت، عدم اطمینان در دانش هقضاوت، یا چندین منبع حاصل شود: نوع مساله، هقانون تصمیم هقض

مشابه و تغییر سیستماتیک است، بسته به  هانهیگز. همچنین زمانی که هاهقضاوتبودن تصادفی

یری گبودن فرایندهای تصمیم، تصمیمو وابسته به محیط هانهیگزمیزان سرعت خبره در ایجاد 

 یدهوزن یبرا سیتاپس روش از وهشپژ نیا در دارای تغییرات تصادفی باشد. تواندیمخبرگان، 

ها یابیرزانسبت به میانگین، کمترین و بیشترین  هاارزیابی که در آن دیگرد استفاده خبرگان یکم

 اشد.تر بها نزدیکو سعی برآنست که مقدار تجمیع شده به میانگین ارزیابی شودیممقایسه 

 مسائل جنس از مقاله این در فتهگر صورت ریسک و سناریو تحلیل یمسئله اینکه به توجه با 

 و کمترین برای ایبهینه حد توان نمی مسائل گونه نیا همانند است، گروهی گیریتصمیم

 ظراتن اجماع افزایش و ناسازگاری کاهش برای مسئله در کننده شرکت خبرگان تعداد بیشترین

 کینزد قمنط از تفادهاس لیدل به سیتاپس یشنهادیپ مدل در ،گفت توان می هرچند. نمود تعیین

 برگان،خ تعدادصورت کم بودن  در ،ریمقاد نیکمتر و نیشتریب از بودن دور و نیانگیم به بودن

 .گردد واهقع یایدن با ناسازگار جینتامنجر به  تواندیم هایابیوجود  انحرافات بزرگ در ارز
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 با نتایج  10جدول در نتایج   سیتاپس یشنهادیبدست آمده از مدل پ اوزان یاعتبارسنج برای

 یسهمقا یروش شاخص شباهت و شاخص آنتروپ یعنی یات،ادب یگردو روش د بدست آمده از

مثال در شاخص شباهت،  یخود دارند، برا یبرا ایها منطق جداگانهروش یناز ا یک. هر یدگرد

 یآنتروپ وشر یمبا استفاده از مفاه یو در روش آنتروپ شودیم یسهمقا یکدیگربا  تکتک هایابیارز

 ریسک نتایج که شودی. مشاهده مشودیمداده  یصوزن تخص یکاز خبرگان  یکشانون به هر

 یزکه آن ن (یگان یکل مادگیآ) متغیر آخرین از غیر به ندارند، یکدیگر با فاحشی اختالف متغیرها

 جراختالف من ینکه در انتها به ا یرهاستمتغ یرسا یسکجمع اختالفات اندک در ر یلبه دل

 وشر چند بانظرات کارشناسان  یبترک ،امکان صورت در شودیم یهتوص ی. در حالت کلشودیم

 یک از ادهاستف دلیل به نتایج سوگیری احتمال تا گردد مقایسه نتایج و تحلیل و تجزیه مختلف

  .یابد کاهش خاص مدل

 است در مقایسه  گیر رخ دادهدر حالت کلی با این کاهش آمادگی که در اثر این بیماری همه

تارهای و رف هابرداشتتاثیر چندانی بر  شوندیمی مشابهی که در اثر عوامل دیگر ایجاد هاکاهشبا 

پیمانان و دشمنان ایران ندارد که دلیل آن به شرح زیر است، اوال به احتمال زیاد دشمنان بر هم

اسخگویی ایران به هر نوع گیر هرگز مانعی برای پاین موضوع واهقف هستند که این بیماری همه

پروایی تمام برای مبارزه با دشمنان اهقدام خصمانه نخواهد بود. ارتش و نظامیان با شجاعت و بی

که اگر در خاک این  رسندیماند و دشمنان هقطعا به این نتیجه خطر بیماری را به جان خریده

خواهد داشت. دوما در کشور اهقدامی خصمانه صورت بگیرد، نگرانی در مورد ویروس مفهومی ن

ت ای نیس. ارتش ایران تنها هقوهابدییمرابطه با جنگ و رهقابت امنیتی، هر چیزی ماهیت نسبی 

: ابدییمکرونا است. در این میان دو اهقدام نسبی اهمیت ویروس که موظف به مقابله با گسترش 

، ارتش ایران آمادگی نسبی هقبل از ویروس و کاهش نسبی آمادگی به سبب ویروس. در مجموع

بهتر از دشمنان احتمالی خود نیروهای آموزش دیده و مجهز خود را حفظ  کند و در  تواندیم

اهش ، کآوردیممزایای زیادی را برای ایران به ارمغان  ،با توجه به اینکه آموزش و تربیت بهتر ،آخر

ر، ار دهد. به بیان دیگبیش از سایر نیروها آن را تحت تاثیر خود هقر تواندیمی گسترده هانیتمر

 است.  گیر کرونا تعداد هقابل توجهی از دشمنان احتمالی ایران را متاثر ساختهبیماری همه

  که  یی راهانیتمرتا برای کاهش پیامدهای کرونا بر نیروهای مسلح  گرددیمدر انتها توصیه

اند. موکول کرده مستلزم گردهمایی هزاران انسان در یک نقطه متمرکز بود لغو و یا به بعد

. آموزش پایه به شوندیمبا جدیت تمام دنبال  هاگاهیپاگذاری اجتماعی در ی فاصلههاپروتکل

ی جدید غربالگری و آزمایش کاهش هاروشدرآمده و یا با معرفی  قیتعلصورت موهقت به حالت 
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-یهاده از شبشدن، استفیی را بر مبنای توسعه و تغییر به سمت دیجتالیهاروشیابد. در عوض 

برای افزایش آمادگی نیروهای مسلح استفاده گردد.  هایزیرسازهای مختلف و سایر برنامه

روند جذب نیروهای جدید سریع باشد. بدین ترتیب، جذب نیرو به  گرددیمهمچنین توصیه 

رچه اگ شودیمرفت نیروهای کلیدی احتمالی دستشیوه دیجیتال و سایر اهقدامات باعث کاهش از

ی در پیش رو به جذب و نگهداری هاماهین احتمال وجود دارد که اهقتصاد چالش برانگیز کشور در ا

 کمک ننماید. با این حال مسئوالن باید مراهقب تحقق اهداف خود باشند. کارکنان

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات آتی 

د که باشیمع کم شده/نشده و با احتمال وهقوبینیی پیشهااتفاقیکی از تاثیرات مهم محیطی، 

ثال م یبرا -د گذاریمو بخصوص نیروهای مسلح  هاسازمانمدتی را بر مدت و بلندتاثیرات کوتاه

نیاز به  یتیو امن یهای دفاعبرای این منظور سازمان -1399روس کرونا در سال یو یریگهمه

 ده این ویروسیک مدیریت ریسک برای افزایش آمادگی و هوشمندی خود در مقابل پیامدهای آین

های مشابه دارند، مخصوصاً در مواردی که یک اتفاق منجر به سلسله از پیامدهای و نیز اتفاق

آگاهی، دانستن میزان تغییرات و متغیرهای شود. یکی از موارد جهت افزایش پیشگوناگون می

حیات  باشد، مخصوصًا در مواردی کهمورد عالهقه سازمان به دلیل رخداد اینگونه حوادث می

ریزی مناسبی را برنامه ،سازمان به آن وابسته است. در این موارد آگاهی از این میزان تغییرات

 دهد.جهت افزایش هوشمندی فناورانه در اختیار سازمان هقرار می

و   Rگراف هایروش یمسلح بر مبنا یروهاین سکیر تیریمد چارچوب کیپژوهش  نیا در

نهاجا از جمله  یرمتغ 13کرونا بر  یماریب یرتاث یلتحل یبرا و کاربرد آن گردیدئه اار سیتاپس

 ط،یمح بهداشت یهانهیهز زانیم ات،یعمل یاجرا یدگیچیپ زانیم ،یدیکل یروهاین رفتدستاز

، ینظام یهادر آموزش اختالل یزانم ،یروان یفشارها زانیم ،کارکنان یدرمان یهانهیهز زانیم

 زانیم هقطعات، و مواد نیتام رهیزنج در اختالل زانیم محور،تمهار یهااختالل در آموزش انمیز

 دیولت ندیفرآ در اختالل زانیم گان،ی یفرد یآمادگ زانیم، راتیتعم و ینگهدار ندیفرآ در اختالل

خبره مرتبط  0آمده از اطالعات بدست یلهدر نهاجا بوس گانی یکل یآمادگ زانیم و حاتیتسل

 هایهتوصیاز  برخیآمده شد. با توجه به اطالعات بدست تحلیل نتایجهقرار گرفت و  بررسیمورد 

بطور  امدهاپی این. از آنجاکه گردید توصیه پیامدهابه منظور کاهش  فناوریبر  مبتنی پیشگیرانه

العات با توجه به اط توانندمی گیرانتصمیمدادن هست، کشورها در حال رخ سایردر  بیشترکمتر و 

 آمادگی افزایشو  پیامدهاکه باعث کاهش  فناوریعلم و  روندهای گاهیآپیش اینآمده و بدست
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 نییعبه ت توانیم یشنهادیچارجوب پ یایاز مزا و اجرا کنند. شناساییرا  باشدمی پذیریو رهقابت

مورد عالهقه سازمان  یوارد کردن پارامترها و،یسنار یریدرنظرگ یبجا رهایدر متغ رییمقدار تغ

 1ریفست هقابل و تیحساس لیتحل و عوامل یبندو رتبه تیاهم نییل، تعهقابل هقبو سکیهمچون ر

 اشاره نمود. سازانمیتصم یبودن آن برا حیو توض

 ,.Ristic et al)و درنظرگیری سایر عدم هقطعیت ( Kaedi et al., 2016)ی پویا هامدلتوسعه 

گردد. در انتها فی میپیشنهادات آتی معربرای ی ورودی همچون حالت احتمالی هادادهدر  (2020

وان در تشایان ذکر است که راهکار پیشنهادی برای تحلیل سناریو و ریسک در این پژوهش را می

ری اسالمی ایران که در آن اطالعات از وجمهگیری در داخل کشور ی تصمیمهانهیزمتمامی 

ه باشد آیند و مساله مورد بررسی مرتبط به گرددیمکارشناسان بصورت کمی و کیفی استخراج 

گیری در مورد تغییرات آب و هوا، مدیریت استفاده نمود، برای مثال مسائلی همچون تصمیم

ی هایاستراتژو ریسک مالی، مدیریت پروژه، اجرای  هاینیبزنجیره تامین، مسائل مربوط به پیش

 نام برد. توانیمکسب و کار و غیره را 
 

 قدردانی

کمال  ،ن و سردبیر محترم مجله که باعث کیفیت این کار شدندتمامی نویسندگان مقاله از داورا

 سپاسگذاری و هقدردانی را دارند. 
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