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هقدهِ ٍ بیبى هسئلِ

آیٍغهپژوُی1را«ّهووٍُؼکكفآیٍغهوقکمةعكیغنةَدٌیایىٌهّبفؼدا»جْؼیف

کؼدهاٌغ (کؼىی و ُيکاران .)1393 ،داٌف و ىْؼفحی کَ اكو ىؼدم را ٌـتث ةَ

اةِامُا ،جؼدیغُا ،و
ىیدارد؛  
رویغادُا ،فؼمثُا ،و ىعاًؼات اصحيانی آیٍغه ةاز ٌگَ  
اٌحعابُای ُّقيٍغاٌَ در

ىیکاُغ و ةا افؽایف جّاٌایی 
دغغغَُای فؼؿآیٍغُی ىؼدم را  

ىیجّاٌٍغ ةَ
ىیدُغ ةغاٌٍغ ةَ کسا ،جا کسا و از اَ ىـیؼی  
زاىَْ ،ةَ ُيگان ازازه  
آیٍغهپژوُیدرصلیلثداٌفوىْؼفثقکمةعكیغنةَ
آیٍغهُایىٌهّبظّدةؼؿٍغ .

ىیجّاٌغ ةػر رویاُا،آرزوُا و
پیفدؿحاٌَ اؿث کَ  
گٌَّای آگاُاٌَ،فْاالٌَ،و  
آیٍغه ةَ  
آرىانُای ٌسیب و امیم ی فؼد ،ی ؿازىان و ی ىهث را ةارور کٍغ .در صلیلث

آیٍغهپژوُی ةیف از ی ّهو اؿث و قایغ ةحّان آن را ىحؼادف اىؼ وازتی داٌـث کَ ةا

ىیجاةاٌغ
ؿازىانُا،و افؼاد 

ىهثُا،
اكواٌغازُای ىٌهّبٌّ،ر اىیغ راةؼ ُـحی  
آفؼیٍف  
(ُيان) .اٌغیكیغندرةارهآیٍغهةؼایکارُاواكغاىاتکٌٍّیاٌـاناىؼیوؼوریاؿث.
پػیؼاؿث،اىاکٍفاىکانپػیؼٌیـث،اؼاکَ


واکٍفةغوناٌغیكیغنةَآیٍغهاىکان
ّيم ٌیاز ةَ پیفةیٍی دارد .ةغیً جؼجیب ،جنّیؼُای آیٍغه (آرىانُا ،اُغاف ،ىلامغ،
اىیغُاٌ ،گؼاٌیُا و آرزوُا) پیكؼانُای اكغاىات فْهی ىا ُـحٍغ .ةٍاةؼایً آیٍغه اىؼی
اؿثکَىؼدمىیجّاٌٍغآنراةااكغاىاتُغفيٍغظّدًؼاصیکؼدهوقکمدٍُغ.ىؼدم

ةؼای آٌکَ ظؼدىٍغاٌَ ّيم کٍٍغ ،ةایـحی ٌـتث ةَ پیاىغُای اكغاىات ظّد و دیگؼان
آگاُی و قٍاظث کافی داقحَ ةاقٍغُ .يچٍیً واکٍفُای دیگؼان و ٌیؼوُایی را کَ
ُاؿثةؼرؿیکٍٍغ.ایًپیاىغُاجٍِادرآیٍغهظّدراٌكانىیدُغ.


ظارجازکٍحؼلآن
کّقٍغاىّردرصالرخدادنراةفِيٍغ،ةهکَىیکّقٍغ


ةغیًجؼجیب،افؼادٌَجٍِاىی
اىّریراکَقایغرخدُغیاةانلّهاىکانرخدادنداردویادرقؼایيظامیدرآیٍغه
اجفاق ظّاُغ افحادٌ ،یؽ ةكٍاؿٍغ .افؼاد ةا ةِؼه ةؼدن از ایً قٍاظث صغؿی ىّكْیث
کٌٍّیظّدراجكعیلداده،کارُایكانرادٌتالکؼده،ازةـحؼزىانوفىایىادیو
ازحياّیىیگػرٌغ.

روشُایؿٍحیةاآٌِاکٍار
ٌيیجّانةا 
ؿؼؿامآوراؿثکَدیگؼ 

ؿؼّثجغییؼاتآٌچٍان
آىغ«.اگؼ ةا جغییؼات ُيگام ٌكّیغ،زیؼ اؼخ ُّیو جغییؼ ظؼد ظّاُیغ قغ» (ظؽایی و
1
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كٌْا
ىضيّدزاده .)1392،اىّا آیا اىکاٌی ةؼای آگاُی یافحً از آیٍغه ةؼای ىا وزّد دارد؟  
آیٍغهقٍاؿیاؿث.اىا
درىّردآیٍغهُیچایؽیلیٍیوزّدٌغاردوایًازامّلآغازیً 
ىیجّاٌغدرؿؼٌّقثآیٍغهجأدیؼگػارةاقغ.درایً
اممدیگؼیُووزّدداردکَ:اٌـان 
پیفةیٍی ّّاىم ادؼگػار در جغییؼات
ىیکٍغ ةا  
ىیقّد کَ کّقف  
ىیاٌَ داٌكی زاده  
آیٍغه ةَ مّرجی دوگاٌَُ،و ىِار جغییؼات را در دؿث گیؼد و ُو زاىَْ را ةؼای ایً
پیفگّیی ُو ٌغارد.
پیفةیٍی اؿث و ادّای  
آیٍغهپژوُی فؼاجؼ از  
جغییؼات آىاده کٍغ .
ىیظّاُیو.کـاٌی
آیٍغهاؿث،ةَ آن قکم کَ آیٍغه را  
آیٍغهپژوُی ٍُؼ قکم دادن ةَ  

ُواکٍّن ُو ةَ آیٍغه زِان ةَ دنعّاه ظّاؿحَ ظّد،
کَ ایً داٌف را در دؿث دارٌغ  
ىیجّانکكّرُاوزّاىْیرادیغکٌَحّاٌـحٍغظّدراةاجضّّالتؿازگار
ىیدٍُغ .
قکم 
آنُا ذات جغییؼ را درؿث ٌكٍاظحٍغ.
کٍٍغ و از ایً زِث از ُو فؼوپاقیغٌغ  .
صیاجیجؼیً

آیٍغهقٍاؿی از ایً ىٍُؼ داٌف قٍاظث جغییؼات اؿث .قٍاظث آیٍغه از 

ّهّمىّردٌیازُؼاٌـاٌیاؿث(ظؽاییوىضيّدزاده.)1392،
ةّدزَ ةَ ٍّّان ةیان ىانی ّيهیات دونث ىِوجؼیً ؿٍغ دونحی اؿث کَ دؿحگاهُای
اٌغازوةؼٌاىَایجّؿَْکكّرواٌسامدادن


ازؼاییرادردؿحیاةیةَاُغافؿٍغاكو
رؿاٌغٌُ.امةّدزَریؽیّيهیاجیةاُغفٌحیسَىضّری


ادؼةعفوَایفظّدیاریىی
ایً ؿٍغ ىانی جالش ىیکٍغ جا ةا پیٌّغ اّحتارات ةّدزَای ةَ ٌحایر اكغاىات دونث ةَ
اُغافمؼفَزّیی،قفافیث،کاراییوادؼةعكیةّدزَدؿثیاةغ.

ىـئهَایکَوزّدداردایًاؿثکٌَُامزيِّریاؿالىیایؼانازؿال1357جاکٍّن

ىّردُسّمدقيٍاناؿالمواؿحْيارگؼانةّدهاؿثوُيّارهجِغیغاجیازؿّیآىؼیکا
وُيـایگاٌیکَؿؼؿپؼدهآىؼیکاةّدهاٌغىحّزَایؼانةّدهاؿث.ازایًروالزماؿث

ارجف زيِّری اؿالىی ایؼان ُيیكَ ةؼای ىلاةهَ ةا ُؼگٌَّ جِغیغی آىاده و ُّقیار
ةاقغ.ازؿّیدیگؼایًآىادگیدفاّیٌیازةَىٍاةِىانیفؼاواٌیداردکَةعف كاةم
جّزِی از ةّدزَ کم کكّر را ةَ ظّد اظحناص ىیدُغ و ّغم جّزَ ةَ ایً ٌکحَ و
جّاٌغاؼظَپیكؼفثُایفٍیدرىـائمدفاّیرا


کّجاُیدرجعنیلىٍاةِىانیىی
داارىكکموجّكفیکٍغکَةاّخظكٍّدیدقيٍانزيِّریاؿالىیایؼانقّد.از
زَریؽی ىٍاؿب ةؼای ىـائم دفاّی ةا جّزَ ةَ
ایً رو پیفةیٍی ىٍاةِ ىانی و ةّد 
جِغیغات ،جضؼیوُا و ؿیاؿثُای ةیً انيههی از اُو جضلیلات ىیةاقغ .در ةضخ
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ةیٍیازاُوىـائمىیةاقغ.جضلیلاجیدرزىیٍَّّاىم


پژوُیوپیف

ریؽی،آیٍغه

ةّدزَ
ىؤدؼ ةؼ آیٍغه پژوُی ةّدزَریؽی ؿازىانُای دفاّی اٌسام قغه اؿث کَ ّّاىم
جأدیؼگػار ةؼ آیٍغه پژوُی ةّدزَریؽی ؿازىانُای دفاّی را ىْؼفی کؼدهاٌغ .در ایً
جضلیقّّ ،اىهی کَ ةؼ آیٍغه پژوُی ةّدزَریؽی مٍایِ دفاّی جأدیؼ داقحَاٌغ و در
جضلیلاتپیكیًآوردهقغهاؿثقٍاؿاییوةااؿحفادهازفؼآیٍغجضهیمؿهـهَىؼاجتی1
قّد.ةااؿحفادهازایًروشّالوهةؼاونّیثةٍغیصاممقغه،


ةٍغیىی

)اونّیث
(AHP
اُيیث ٌـتی ُؼ ّاىم ىكعل ىیقّد کَ جنيیو گیؼان در ةضخ ةّدزَریؽی
ؿازىانُای دفاّی ةحّاٌٍغ راصثجؼ جنيیو ةگیؼٌغ و ةّدزَریؽی آٌِا ةا کيحؼیً ظٌا

ةؼایآیٍغهةاقغ.
هببًی ًظسی
آیٌدُپطٍّی دفبعی

پژوُیىكحيمةؼىسيَّّجالشُاییاؿثکَةااؿحفادهازجسؽیَوجضهیمىٍاةِ،


آیٍغه
انگُّا و ّّاىم جغییؼ و یا دتات ،ةَ جسـو آیٍغهُای ةانلّه و ةؼٌاىَریؽی ةؼای آنُا
پژوُیىٍْکؾىیکٍغکَاگٌَّازدلجغییؼات


).آیٍغه
ىیپؼدازد(ظّش دُان1388،

پژوُیرقحَایاؿثىـحلم


یاةغ.آیٍغه

جّنغىی
(جغییؼکؼدن)«اىؼوز»«،واكْیثفؼدا»
کَةَقکهیروقيٍغةَىٌانَْآیٍغهىیپؼدازد.ایًرقحَجناویؼیازآیٍغهدراظحیار

ىا كؼار ىیدُغ جا در زىان صال ةؼ اؿاس ایً جناویؼ ةحّان ةَ قکم کارآىغجؼی
جنيیوگیؼی ٌيّد .آیٍغهپژوُی ّهو و ٍُؼ کكف آیٍغه و قکم ةعكیغن ةَ آیٍغهای

ىٌهّب اؿث .آیٍغهپژوُی ُيیكَ مضتث از آیٍغهُا ىیکٍغُ .غف امهی ایً داٌف،
کكفیااةغاع،اىحضان،ارزیاةیوپیكٍِادآیٍغهُایىيکً،ىضحيموىؼزشةَىٍُّر

قکمگیؼی آیٍغهای ىٌهّب اؿث .آیٍغهپژوُان ىیظّاٍُغ ةغاٌٍغ اَ آیٍغهُایی

گیؼٌغواَآیٍغهُایی


ُاییةااصحيالةیكحؼیقکمىی

جّاٌٍغرخدٍُغ،اَآیٍغه

ىی
ةایغ ةؼپا قٌّغ (فعؼایی .)1393 ،آیٍغهپژوُی ىاٌٍغ ُؼ صّزه ىْؼفحی دیگؼ ،ةؼ پیف
ةٍاقغهاؿث.ایًپیففؼضُاةؼجهلیىغرناززِانُـحیوٌلف

یژهای
فؼضُایو 

زاىَْای جهلیدیگؼیاززِانداقحَةاقغ،پیف

اٌـاناؿحّاراؿث،ازایًرواٍاٌچَ
1
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فؼضُایىحفاوجیدرایًصّزهىٌانْاجیظّاُغداقث.ایًٌکحَجّزَةَظنهثةّىی

پژوُیراةَظّةیٌكانىیدُغ.


وارزقیةّدنآیٍغه
ةـيآیٍغهپژوُیةاىتاٌیاؿالىیدرزاىَْىاةاجأىموایسادجغییؼدرُيیًپیف

ُاىيکًاؿث.ةَُؼصالورودةَصّزهآیٍغهپژوُیىـحهؽمجّزَةَایًپیف


فؼض
فؼضُاؿث.جهلیظٌیاززىان،صحيیٌتّدنآیٍغهواىکانجغییؼدادنآنوجهلیىا

ازآرىانقِؼکَدؿحیاةیةَآنُغفٌِاییجياىیفْانیثُایآیٍغهٌگؼاٌَاؿث،از

).آیٍغهپژوُی

ةَصـابىیآیٍغ(پغراموُيکاران1388،

امّلىّوَّّآیٍغهپژوُی 

رقحَای اؿث ىـحلم کَ ةَ قکهی روقيٍغ ةَ ىٌانَْ آیٍغه ىیپؼدازد .ایً رقحَ

جناویؼیازآیٍغهدراظحیارىاكؼارىیدُغجادرزىانصال،ةؼاؿاسایًجناویؼةحّاٌیو

درؿَىلّنًَتلَةٍغیىیقٌّغ:

ةَقکمکارآىغجؼیجنيیوگیؼیٌياییو.ایًجنّیؼ 

ُایىيکً،آیٍغهُایىضحيموآیٍغهىٌهّب(ىغدیوُيکاران.)1395،


آیٍغه
ُاىیةایـثةٍَُگامجغویًةؼٌاىَ،جّزَزیادیةَجغییؼاتىضیيظّد


ىغیؼانؿازىان
داقحَةاقٍغ،اىاّالوهةؼآنالزماؿثةیٍفىتٍاییٌـتثةَآیٍغهوقؼایياصحيانی
آنوزّدداقحَةاقغ.ىٌانَْآیٍغه،قٍاؿاییوجْییًآیٍغهُایىيکً،اٌحعابآیٍغه

ىٌهّبوجغویًةؼٌاىَةؼایصؼکثپایغارؿازىاندرراهدؿحیاةیةَاُغافةٍَّّان
روقیکارآىغدرىغیؼیث،ىلتّنیثُيگاٌییافحَاؿث.رفحارىّفقىغیؼانؿازىانُا

ىضیيوجكعیلةَىّكِفؼمثُاوزِثگیؼیدرراؿحایةِؼه

ؿؼقارازجّزَةَ 
ةؼداریازآناؿث(ىیؼقاهوالیحیٌُ،ؼیزاده.)1390،
درةؼظیکكّرُایپیكؼفحَ،ةعفدفاّیٌـتثةَدیگؼةعفُا،ةیكحؼیًؿِورادر

ُایپیفةیٍیفٍاوری


ةیٍیفٍاوریةَدؿثآوردهاؿث.درصلیلثةؼظیازروش

پیف
ُایدفاّیجّؿَْیافحَاؿث.درکكّرفؼاٌـَازپیفةیٍیفٍاوری

ةَُيؼاهپیف 
ةیٍی

ریؽیىهیاؿحفادهقغهوىیقّد.درایًکكّر،اىؼوزهاؿحفاده


ةًَّرىؤدؼیدرةؼٌاىَ
ُایةؼٌاىَریؽیةَی 


ةیٍیفٍاوریدرراُتؼدُایجّؿَْودیگؼفْانیث

ازٌحایرپیف
اممجتغیمقغهاؿث(ةِؼاىی.)1375،درةؼظیازىؼازِ(ؿادهوُيکاران)1382،
ُایىهیآیٍغهٌگاریفٍاوری،ازٌُؼاتوآرایةیفازده


ٍّّانقغهاؿثکَدرةؼٌاىَ
ُؽار ٌفؼ کارقٍاس و ىحعنل اؿحفاده قغه و ٌحایر ةَ ًّر ىؤدؼی در زِث دُی
فْانیثُایپژوُكیوةؼٌاىَریؽىهیىّرداؿحفادهكؼارگؼفحَاؿث.
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بَدجِزیصی

واژه ةّدزَ یا «ةّژت» فؼاٌـّی ،ةَىٍْای کیفکّا پّل،در زةان اٌگهیـی زِث
ةیانکیفصاویاوراقمّرتدرآىغُاوُؽیٍَُا،ةؼایارئَةَىسهؾىهیکكّرةَکار

گؼفحَ قغ .ایً واژه ،ةْغ از اٌلالب ىكؼوًَ و ةا اكحتاس كاٌّن اؿاؿی ایؼان از كاٌّن
اؿاؿی ةهژی و فؼاٌـَ ،وارد كاٌّن ىضاؿتات ّيّىی ایؼان گؼدیغ .در جْاریف اونیَ،
ةّدزَةٍغیةٍَّّانّهوایسادىّازٌَىٌٍلیةیًدظموظؼج،اززيهَجسؼةَُای

ًتیْیوكغیيیةكؼىضـّبىیقغ.جيایمروزافؽونىؼدمةَقِؼٌكیٍی،وؼورت

وزّددونحیدررأساىّرراالزمؿاظحَوٌعـحیًوَایفدونثدرىضغودهُایدفاع،
اىٍیثوّغانثراقکمداد.انتحَاٌسامایًوَایفىضغودٌیؽُؽیٍَُاییراةؼایدونث

ىیٌيّدٌغ .ةَ جغریر و
و زاىَْدر ةؼداقث،کَ ىیةایـحی افؼاد زاىَْ آنرا جأىیً  
ىِوجؼ ودر
یًجؼ و 
ُيگامةاجّؿَْوپیكؼفثوجْانیزّاىِ،وَایفدونثُاٌیؽؿٍگ 

یچیغهجؼ گؼدیغه اؿث .اىؼوزه ،دونثُا ىـّونیثُای دقّاری از كتیم؛

ّیً صال پ
ٌّؿازیاكحنادی،ایساداقحغال،ایسادجْادلودتاتاكحنادیوغیؼهةؼِّغهدارٌغکَ
ةؼكؼاریٌُو،اىٍیثوّغانث،فليةعفکّاکیازآنراجكکیمىیدُغ.اىؼوزهةؼای

دونثُاؿَوَیفَامهیجعنیل،جّزیِوجذتیثجْؼیفقغهاؿث.ىٍُّرازوَیفَ

جعنیل ،جلـیو ىٍاةِ جّنیغ ةیً کاالُا و ظغىات ظنّمی و ّيّىی ىیةاقغ.
ُيچٍیً،جْغیمجّزیِدرآىغودؼوت،ةَىٍُّراٌٌتاقپػیؼیآنةارفاهاكحنادیو
یگیؼد و در ٌِایث ،اؿحفاده از
ّغانث ازحياّی ،در صیٌَ وَیفَ جّزیِ ةّدزَ كؼار ى 
ةّدزَای ةَ ٍّّان اةؽاری ةؼای جذتیث ىحغیؼُای کالن اكحنادی ،در صیٌَ

ؿیاؿث 
وَیفَجذتیثةّدزَدونثكؼارىیگیؼد.ةّدزَةٍغیرافؼایٍغجعنیلىٍاةِىضغود،

ةَ ٌیازُای ٌا ىضغود ىیداٌٍغ .ةٍاةؼایً ،در ىسيّع ،کّقفُایی کَ مؼف جغویً و
جعنیل ىٍاةِ ىیقّد ،ةَ ىٍُّر اؿحفاده صغاکذؼ از ىٍاةِ کيیاب ةا مؼف صغاكم
ةّدزَریؽی ٌته صکّىث اؿث و

ُؽیٍَ ،ةؼای جضنیم صغاکذؼ ىٍافِ ىیةاقغ .امّال 
روٌغةِیٍَآنةاّخؿالىثٌُاموازحياعوروایثّيّىیواظحاللدرایًفؼایٍغ،
پیاىغی زؽ از کار افحادن دیگؼ اّىای صیاًی پیکؼه زاىَْ ،ةَ دٌتال ٌعّاُغ داقث
(اصيغی.)1390،

قٍاؿاییواونّیثةٍغیّّاىمىؤدؼ آیٍغهپژوُیةؼةّدزَریؽی ؿازىانُایدفاّی...
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در زّاىِ اىؼوزی ،صفٍ آزادیُای افؼاد ،جأىیً اىٍیثّ ،غانث و رفاه ازحياّی،
ةؼظّرداریازظغىاتّيّىیوةـیاریازاىّردیگؼ،ةَایفایٌلكیُّیووپؼاُيیث
ُاةـحگیکاىمداردُ.ياٌٌّرکَگفحَقغ،ظّاؿثُاوٌیازُایاٌـاٌی


اززاٌبدونث
ٌاىضغودةّده؛ونیىٍاةِدراظحیاراوىضغودوٌارؿااؿث،ةٍاةؼایً،وَیفَؿٍگیٍیةؼ
ِّغه دونثُا ٌِاده قغه اؿث؛ ةَ ًّری کَ ةایـحی ةکّقٍغ جا ةا اؿحفاده ّلالئی از
ىٍاةِىّزّددرزاىَْ،ظّاؿثُایازحياعرادرصغىْلّلوىيکًةؼآوردهؿازٌغ.

انتحَ ،اٌسام مضیش جعنیل ىٍاةِ ازحياع ةؼای جأىیً صّائر فؼدی و ازحياّی و یا
اجالف ىٍاةِ و ایساد ٌاروایحی در افؼاد ،ارجتاط ىـحلیيی ةا درزَ کارایی ؿازىانُای
دونحیوٌیؽ،ىیؽانکفایثظغىثگؽارانةعفّيّىیزاىَْظّاُغداقثوةانٌتِ،

دونثةایـحیىٍاةِدرآىغیکافیزِثجأىیًجضيمىعارجؿٍگیًاٌسامایًوَایف
دقّاررادراظحیارداقحَةاقغ(اصيغی.)1390،
اؿحفاده از ةّدزَ ىیجّاٌغ ةَ ٍّّان اةؽار ؿیاؿثگػاری یا ةؼٌاىَریؽی ،ةَ ىٍُّر
ؿیاؿثُای دفاّی مّرت گیؼد جا ةَ وؿیهَ آن درآىغُا و ُؽیٍَُای ةّدزَای اٍغ

ُغفویژهرادرزِثپیكتؼداُغافدفاّیواىٍیحیوزهّگیؼیازةؼوزةضؼانجأىیً
ُغفایًاؿثکَازٌُؼؿیاؿثُایدفاّیوىلامغىؼةّطةَاؿحفاده

ىِوجؼیً
کٍٍغ .
از ىٍاةِ ،مّرتُای ةّدزَای ةحّاٌٍغ ُغفُای اؿحفاده از ىٍاةِ ىانی و ُيچٍیً
اگٌّگی اظحناص ىٍاةِ ةَ ُؽیٍَُای ىنؼفی در ةیً ةعفُا را ىْهّم کٍٍغ.
ىفاُیيیاّنًؼحریؽیةؼای

ریؽیىانیدرؿازىانُایدفاّی،ةیكحؼىحىيً 


ةؼٌاىَ
ةاقغ.ىِوجؼیًّّاىهیراکَىٍسؼةَگؼایف


آیٍغهواؿحفادهُغفيٍغازىٍاةِىانیىی
ةؼٌاىَریؽی در ةّدزَةٍغی ؿازىانُای دفاّی ىیقّد ،ىیجّان در جّؿَْ جسؽیَ و

جضهیمُای ىحْغد و پیچیغه دفاّی و ٌلف آن در قکمگیؼی ؿیاؿثُای دفاّی و

گیؼیوکارةؼدآندرؿیاؿثگػاری


يچٍیًدرجّؿَْفٍّنزغیغاًالّاجیوجنيیو
ُ
داٌـث(نٌفیزاللآةادیوُيکاران.)1395،
ةّدزَریؽیةاُغفجعنیلىٍاةِةَةعفدفاّیةَواؿٌَجأدیؼاتةهٍغىغتىِيی

از زيهَ جأدیؼی کَ ةؼ ىٍاةِ کكّر دارد ةَ آیٍغهپژوُی ىؼجتي ىیقّد و ؿٍاریُّای
دُغ.ازایًةابىـائهیاّنةّدزَةٍغی


آیٍغهوىضیيآیٍغهراجضثجأدیؼكؼارىی
دفاّیدارایپیچیغگیىؼکتیاؿثکَدؿحگاهقٍاظحیؿیاؿثگػارانایًصّزهٌیؽ
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ةایغةاقؼایيپیچیغهىـئهَُيعّاٌیوجٌاةقداقحَةاقٍغودرغیؼایًمّرتاگؼ
ةّدزَریؽی ةا ٌگاه ةَ آیٍغه مّرت ٌگیؼد کكّر را داار غفهث و غافهگیؼی راُتؼدی

ظّاُغکؼد(فؼجّکؽادهووزیؼی.)1392،

فسآیٌد تحلیل سلسلِ هساتبی

فؼآیٍغ جضهیم ؿهـهَ ىؼاجتی ( ،)AHPاونیً ةار جّؿي پژوُكگؼی ةَ ٌام جّىاس آل
ؿاّحی 1دردَُ 1970ةؼاؿاسجضهیمىغؽاٌـان،ةؼایصمىـائمپیچیغهوکیفی
پیكٍِاد گؼدیغ .ایً روش ٍُگاىی کَ ّيم جنيیوگیؼی ةا اٍغ گؽیٍَ و قاظل
جنيیوگیؼی روةؼوؿث ،ىیجّاٌغ ىفیغ ةاقغ کَ ایً قاظلُا ىیجّاٌغ کيی یا کیفی

ةاقٍغ .اؿاس روش  AHPةؼ ىلایـات زوزی ٌِفحَ اؿث (آذر ،فؼزی .)1381 ،فؼآیٍغ
ىیکٍغ جا ةحّان جنيیيات ىٍاؿب ةؼای ىّوّّات پیچیغه
جضهیمؿهـهَىؼاجتی کي  
جنيیوگیؼی اجعاذکؼد AHP.روقی اؿث کَ در آن

را ةا ؿاده ٌيّدن و ُغایث ىؼاصم 
ةعفُای کّاکحؼ آن جسؽیَ قغه ،ؿپؾ ایً ازؽا در ی 
ی ووْیث پیچیغه ،ةَ  
ىیگیؼٌغ.درایًروشةَكىاوجِایذٍُیةاجّزَةَاُيیث
ؿاظحارؿهـهَىؼاجتیكؼار 
ُؼ ىحغیؼ ىلادیؼ ّغدی اظحناص داده ىیقّد و ىحغیؼُایی کَ ةیكحؼیً اُيیث را
ىیقّد .ةَ ایً
ىیقٌّغ.ةَ ّتارت دیگؼ جؼجیب اونّیث ىحغیؼُا جْییً  
دارٌغ،ىكعل  
پیچیغهایکَدرةؼگیؼٌغهّّاىمىحْغدٌغرادرك

ىیجّانىـائم
جؼجیب،ةَکي  AHP
ازایًرودرایًجضلیقکَؿٌشُغف،اونّیثةٍغیّّاىموؿٌشىْیارُا5،

ٌيّد .
دفاّیىیةاقغازفؼآیٍغجضهیم

ؿازىانُای

ةّدزَریؽی

آیٍغهپژوُیةؼ
ّاىمامهیىؤدؼ 
ؿهـهَ ىؼاجتی کَ جّاٌایی ةاالیی ةؼای در ٌُؼ گؼفحً كىاوتُای ذٍُی در
ُایکیفیدارداؿحفادهىیقّد.درایًجضلیقؿٌشگؽیٍَوزّدٌغاردو

جنيیو 
گیؼی

جاجْییًوزنىْیارُا(ّّاىم)وزیؼىْیارُا(زیؼّّاىم)پیفىیرود.

جٍِاىؼاصمAHP

Thomas L. Saaty

1
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پیطیٌِ تحقیق
ةّدزَریؽی

نٌفی زالل آةادی و ُيکاران ()1395ةَ جضلیلی ةا ٍّّان «جتییً انؽاىات 
ؿازىانُای دفاّی آیٍغه ةا اؿحفاده از روش دنفی» پؼداظحٍغُ.غف امهی ایً پژوُف

ؿازىانُایدفاّیآیٍغهةااؿحفادهازروشدنفیاؿث.ةغیً

ةّدزَریؽی

جتییًانؽاىات
کحاةعاٌَایوةؼرؿیىیغاٌیگـحؼده،ةاةِؼهگیؼیازروش

ىٍُّرةْغازاٌسامىٌانْات
دنفی،جغویً و جسؽیَ جضهیم پؼؿكٍاىَ و اٌسام ىناصتَ ةا ماصتٍُؼان و ظتؼگان،ةْغ
اكحنادی ةَ ٍّّان ىؤدؼجؼیً ةْغ و درةاره ادؼگػاری اةْاد فٍاوری ،اؿٍاد ةاالدؿحی،
ةافامهَای کو،

ىغیؼیث اؿحؼاجژی ؿازىان و جِغیغات و آؿیب اصحيانی ،ةَ جؼجیب و 
پؾازةْغاكحنادیازياعةَّيمآىغ.
ةّدزَریؽیّيهیاجیدرٌُام

كهیزادهوُيکاران()1394ةَجضلیلیةاٍّّان«انؽاىات
ةّدزَریؽی ّيهیاجی

آىّزش ّانی کكّر» پؼداظحٍغُ.غف ایً پژوُف ةؼرؿی انؽاىات 
در ٌُام آىّزش ّانی کكّر ةّد .پژوُف ىػکّر از ٌُؼ ُغف کارةؼدی و ٌّع آن
جّمیفی-پیيایكی ةّد .ةؼای ةؼرؿی ایً اىؼ ةا جّزَ ةَ ادةیات پژوُف ،پٍر ّاىم
جأدیؼگػاردرایًاىؼقاىمّّاىمىغیؼیحیّّ،اىمىضیٌیّّ،اىماٌـاٌیّّ،اىمفٍیو
فؼایٍغیو ّّاىم ؿاظحاریقٍاؿایی قغٌغ.ةْغ از آن ةاةِؼه گیؼی از ٌُؼُای ظتؼگان
ةّدزَریؽی ّيهیاجی در آىّزش ّانی ( 35داٌكگاه ىٍحعب وزارت ّهّم ،جضلیلات و

آنُا ةؼرؿی و
زیؼقاظلُای  

فٍاوری) و ةا اؿحفاده از روش ُ AHPؼ ی از ّّاىم و 
اونّیثةٍغیقغٌغٌ.حایرٌكاندادکَازىیانّّاىمىػکّرّّ،اىمىغیؼیحیىِوجؼیً

ىیرود.
ةّدزَریؽیّيهیاجیدرٌُامآىّزشّانیکكّرةَقيار 

ّاىمدراؿحلؼار
فىهی و ُيکاران ()1394ةَ جضلیلی ةا ٍّّان قٍاؿایی و رجتَ ةٍغی ّّاىم ىضیٌی
ىؤدؼ ةؼ ٌّآوری در مٍْث دفاّی (ىٌانَْ مٍایِ دفاّی زيِّری اؿالىی ایؼان)
مٍایِ،ةَویژهمٍایِدفاّیاؿث.ایً

پؼداظحٍغٌّ.آوریىّوّّیةـیارىِوةؼایُيَ
مٍایِ ةؼای پكحیتاٌی از كغرت دفاّی ٌیازىٍغ ٌّآوری ُـحٍغ .انتحَ ٌّآوری فؼایٍغی
ىیجّاٌغ آن را ىحأدؼ ؿازد .ةا جّزَ ةَ ٌلف روزافؽون
پیچیغه ةّده و ّّاىم ىعحهفی  
جغییؼات ىضیٌی؛ ایً پژوُف جيؼکؽ ظّد را ىٌّْف ةَ قٍاؿایی و ةؼرؿی ّّاىم
ىضیٌیىؤدؼةؼٌّآوریکؼدهاؿث.نػاؿؤالامهیایًاؿثکَکغامّّاىمىضیٌیةؼ
ىیگػارٌغ؟جأدیؼگػاریکغامّّاىمىضیٌیةیكحؼاؿثو
ٌّآوریدرمٍایِدفاّیجأدیؼ 
ٌّآوریُای زِكی و جغریسی یکـان اؿث؟ در پژوُف ةَ روش

آیا جأدیؼ ایً ّّاىم ةؼ 
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قٍاؿاییقغه در ادةیات ،ةَ کي 

جّمیفی-پیيایكی از ةیً ّ 27اىم ىضیٌی ىؤدؼ 
دوزيهَای جأییغ قغ.در

ةَوؿیهَ آزىّن 
ٌُؼؿٍسی از ظتؼگان ىسيّّا ّ 15اىم ىؤدؼ  
کارقٍاؿانٌ،يٌَّای ٌ 100فؼی ةَ

ىؼصهَ ىیغاٌی،از ةیً زاىَْ ٌ 500فؼی ىغیؼان و 
رجتَةٍغی ّّاىم ،از
پؼؿكٍاىَ پاؿط دادٌغ و ٌُؼاجكان ةا آزىّن جی ةؼرؿی و ةؼای  
آزىّن فؼیغىً اؿحفاده قغٌ .حایر کهی پژوُف ٌكان داد ُؼاٍغ جياىی ّ 15اىم
آنُا ىحفاوت ةّده و
ىضیٌی ىػکّر ةؼ ٌّآوری ىؤدؼٌغ ،ونی قغت جأدیؼگػاری  
یافحَُای
ٌّآوریُایزِكیوجغریسیٌیؽاظحالفدارد.ةاجّزَةَ 

آنُاةؼ
جأدیؼگػاری 
ىِوجؼیً ّاىم ٌّآوری« ،درك ٌیاز و ىٌانتات
ٌّآوریُای جغریسی  

پژوُف ،در 
ٌّآوریُای زِكی «جِغیغات آیٍغه» ةـیار صیاجی اؿث.ةا جّزَ ةَ

ىكحؼی»،ونی در 
ٌّآوریُای زِكی و جغریسی ةایغ جا صغی

یافحَُای پژوُف ،رویکؼد ىغیؼیحی ةَ 

ةَىٍُّر پایغارؿازی و ادؼةعكی
آیٍغهپژوُی  
ةَظنّص ىٌانْات  
ىحفاوت ةاقغ و  
ىضیيُایآیٍغهىّردجّزَكؼارگیؼد.

ٌّآوریُادر

ةّدزَریؽی

صىّریوُيکاران()1389درجضلیلیةاٍّّان«قٍاؿاییانؽاىاتاؿحلؼار
یافحَاٌغ کَ ّّاىم
داٌكگاهُای ّهّم پؽقکی کكّر» ةَ ایً ٌحیسَ دؿث  

ّيهیاجی در 
ىضیٌی،ؿازىاٌی و فؼدی،از انؽاىات ةّدزَ ةٍغی ّيهیاجی ةّده و ّغم رّایث آٌِا در
ةّدزَریؽی ّيهیاجی ظّاُغ ةّد.از زيهَ ىِيحؼیً انؽاىات

ؿازىان،ىاٌْی ةؼای اؿحلؼار 
ىیجّان ةَ اؿحلؼار صـاةغاری جِْغی ،داقحً ٌیؼوی اٌـاٌی کارآىغ و ىحعنل و

جّاٌيٍغؿازی و آىّزش ىغاوم کارکٍان اقاره ٌيّد.نػا جّمیَ قغه اؿث ُؼگٌَّ جالقی
ةّدزَریؽی ّيهیاجی،ةایغ ةؼاؿاس درك ّيیلی از انؽاىات اٍیً

ةؼای اؿحفاده ىّفق از 
ةّدزَریؽیةاقغوٌـتثةَپیادهؿازیآٌِااكغامالزممّرتگیؼد.

ؿؼىـث و ُيکاران ()1390در جضلیلی ةا ٍّّان «انؽاىات اؿحلؼار ؿیـحو ُؽیٍَ یاةی
دؿحگاهُای دونحی اؿحان آذرةایسان قؼكی»

ةؼ ىتٍای فْانیث در ةّدزَ ةٍغی ّيهیاجی 
ةّدزَ ةٍغی ّيهیاجی را ةؼ اؿاس ٌُؼیَ قَ در ؿَ ةْغ جّاٌيٍغی ارزیاةی ّيهکؼد،
یافحَاٌغ کَ
جّاٌيغی کارکٍان و جّاٌيٍغی فٍی جْؼیف کؼده و ةَ ایً ٌحیسَ دؿث  
دؿحگاهُای دونحی اؿحان ،جّاٌيٍغی الزم ةؼای اؿحلؼار روش ُؽیٍَ یاةی ةؼ ىتٍای

فْانیثرادرةّدزَةٍغیّيهیاجیدارٌغ.
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قؼودر ()2017ةَجضلیلیةاٍّّان«ةّدزَدفاعآیٍغهایاالتىحضغه»پؼداظث.درایً
ةؼٌاىَریؽی ایاالت
جضلیق گفحَ قغ رئیؾ زيِّر ةْغی ةایغ ٌلف اؿحؼاجژی دفاع و  
ىحضغه در دونث ةْغی را ٌـتث ةَ ُغف جّؿَْ ی ااراّب اؿحؼاجژی زغیغ کَ
ركاةث ًّالٌی ىغت را ةا روؿیَ و ایً ةَ ِّغه دارد ،افؽایف دُغ .ایً ُغف ٌیاز ةَ
ةؼٌاىَُای دفاع ؿال آیٍغه دارد.
ةازٌگؼی کاىم از ىفؼووات ىٍاةِ ةّدزَ دفاّی اوةاىا و  
ىضغودیثُایىٍاةِاّيال

درایًجضلیقگفحَقغدونثةْغیٌیؽةایغةَدٌتالصػف
قغه جّؿي كاٌّن کٍحؼل ةّدزَ ؿال  2011ةاقغ .ایاالت ىحضغه ةؼای صيایث از ی 
ُؽیٍَُای دفاّی را در ؿٌّح ةاالجؼ و در ّیً صال
ااراّب اؿحؼاجژی زغیغ ةایغ  
ىلؼونةَمؼفَةؼایىغتًّالٌیصفٍکٍغ.
فؼیغىً 2و ُيکاران ( )2012ةَ جضلیلی ةا ٍّّان «اؼا ةّدزَ ٌُاىی ایاالت ىحضغه
ةّدزَایداقحَةاقغ

"اصيلاٌَوپایغاراؿث"»پؼداظحٍغ.ایٍکَایاالتىحضغهاَىیؽان
زغاگاٌَایاؿث .ةضخوزغالدرواقٍگحًدرىّرد

واگٌَّآنراجأىیًکٍغؿؤاالت
ىیگیؼد .در ایً جضلیق گفحَ قغه اؿث کَ
ُؽیٍَُای پٍحاگّن ایً جيایؽ را ٌادیغه  

ىیورزٌغ کَ آىؼیکاٌیاز ةَ اؿحؼاجژی ٌُاىی کيحؼی
ةْىیازؿیاؿحيغارانآىؼیکاامؼار 
ةیدتات اؿث.
ةیفایغه اؿث و از نضاظ اكحنادی  
اؿحؼاجژیُایٌُاىی کٌٍّی  

دارد ،زیؼا 
ىیگّیغ کَ رویکؼد فْهی ىْلّل و ىلؼون ةَ مؼفَ اؿث .ایً جضلیق اؿحغالل
ُاوکؾ 3
ىیىاٌغ زیؼا پایغار اؿث .در ایً
ةیٌُیؼ ةاكی  
کؼد کَ ؿیاؿث ٌُاىی آىؼیکا اصحياال  
کكّراةحغااؿحؼاجژی ىّردٌُؼراةاُغفجالشةؼای اداره زِان ةا ٌُاىیان آىؼیکایی
جنّیبکؼدٌغ؛ٌَةَظاًؼایٍکَایًجنيیوّاكالٌَاؿثةهکَةعاًؼایٍکَآىؼیکاكادر
ةَایًکاراؿث .دؼوت و ایيٍی اکذؼ ىانیات دٍُغگان ایاالت ىحضغه پیاىغُای ؿیاؿث
ىیکٍغ.درایًجضلیقٌكاندادهقغهاؿث
دفاّیوْیفرا ةَ مّرت اٌحؽاّی جهلی  
ُؽیٍَُای ٌُاىی آىؼیکا و
زٍگُای کيحؼ جٍِا  
جلاوای ؿیاؿی فْهی ةؼای ریاوث و  
کاُفىیدُغ.

ىّكحا
ىیکٍغرا 
ًهتیُاییراکَةَآٌِاجضيیم 
زاه 


1

. Schroeder
. Friedman
3
. Hawks
2
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زٍش پطٍّص

پیيایكیةاىاُیثکارةؼدیوازنضاظزىاٌیىلٌْیىیةاقحغ.در

ایًجضلیقجّمیفی-
ُااؿحفادهظّاُغقغ،نػاآنراىیجّان

ایًجضلیقروشپیيایكیزِثگؼدآوری 
داده
قُایىیغاٌیكحؼارداد.زاىْحَآىحاریایحًجضلیحقٌ20فحؼازظتؼگحان
درزىؼهجضلی 
ةازٌكـحححٌَیؼوُححایىـححهشةاجسؼةححَوىحعنححل،درزىیٍححَآیٍححغهپژوُیوىححغیؼیث
ُایدفاّییگانآزا(ارجفزيِّریاؿالىیایؼان)ىیةاقحغ.اةحؽار


ریؽیؿازىان

ةّدزَ
ُادرایًجضلیقپؼؿكٍاىَىلایـاتزوزیىیةاقحغ.ةحؼایزيحِآوری


گؼدآوریداده
کحاةعاٌَایوةؼایزيِ

اًالّاتىؼةّطةَادةیاتىّوّعوپیكیٍَجضلیقازىٌانْات
آوریاًالّاتىؼةّطةَپؼؿكٍاىَىلایـاتزوزیازروشىیغاٌیاؿحفادهقغهاؿحث.
ُؼکغامازظتؼگانّّاىمامهیوزیؼّّاىمآنراازًؼیحقپؼؿكحٍاىَُایىلایـحات

زوزیٌـتثةَیکغیگؼىّردىلایـَكؼاردادٌغ.


ضٌبسبیی عَاهل هؤثس آیٌدُپطٍّی بس بَدجِزیصی سبشهبىّبی دفبعی

ةا ىٌانَْ پیكیٍَ ٌُؼی پژوُف و ٌیؽ ىكاوره ةا ظتؼگان ىحعنلّّ ،اىم ىؤدؼ
ؿازىانُایدفاّیدر5دؿحًَتلَةٍغیقغکَدرقکم1

ةّدزَریؽی

آیٍغهپژوُیةؼ

ارائَقغهاؿث.

قٍاؿاییجِغیغاتوآؿیبُا

روٌغُایفٍاوریآیٍغه

رویکؼدُایىغیؼیثاؿحؼاجژی ؿازىان

روٌغُایاكحنادیآیٍغه

زِثگیؼیاؿٍادةاالدؿحی

ّّاىمىؤدؼآیٍغهپژوُیةؼةّدزَریؽی

ؿازىانُایدفاّی

ةّدزَریؽی

آیٍغهپژوُیةؼ
قکم(ً)1تلَةٍغیّّاىمىؤدؼ 

درزغولی ىؤنفَُایّّاىمامهیآوردهقغهاؿث:
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ؿازىانُایدفاّی(نٌفیزاللآةادیو

ةّدزَریؽی

آیٍغهپژوُیةؼ
)ىؤنفَُایّّاىمامهیىؤدؼ 

زغول(1
ُيکاران)100:1395،
هؤلفِّب

ابعبد

راُتؼدُایکالندفاعىهی
اكواٌغازوىأىّریثىضّلقغهةَؿازىانُایدفاّی

ُایىّرداٌحُارازؿازىانُایدفاّی


كاةهیث
زِثگیؼیاؿٍادةاال
دؿحی
ُایدفاّیةاؿایؼؿازىانُا


ةَجْاىموارجتاًاتؿازىان
ااراّبُاوكّاٌیًىؼةّط

جْاىمةیًدونثةاؿازىانُایدفاّی

جلّیثجّاٌيٍغیُایاؿحؼاجژی دفاّی


روٌغُایاكحنادی
آیٍغه

زِاٌیقغناكحنادوافؽایفىتادنَجسِیؽاتدفاّی
جغییؼاتدرکـبوکارُایىؼةّطةَاىّردفاّی
رقغاكحنادیىتحٍیةؼداٌفزغیغ
رقغجسارتوزؼیانجسِیؽاتدفاّی
ؿازىانُایدفاّی

فْانیثُای

ؿازىانُاوةؼونؿپاریةؼظی

جغاومجسؽیَ
گـحؼشزؼیاناًالّاتدراكحناداىّردفاّی
ُؽیٍَُا)
ؿازىانُایدفاّی(کاُف 

کاراییزٌسیؼهجأىیً
ؿازىانُایدفاّی

اُغافکّجاهىغت
ىكیُایظؼدوکالندفاّی،اىٍیحی
ظي 

رویکؼدُایىغیؼیث
اؿحؼاجژی ؿازىان

ؿازىانُایدفاّی

رویَُاوىلؼرات

ةؼٌاىَُایّيهیاجیّيغهوزؽئیدفاّی

روشُایؿازىاٌیدراٌساماىّردفاّی

پؼوژهُایدفاّی،اىٍیحی
ًؼحُاو 

ؿازىانُایدفاّی

ٌضّهىغیؼیثزٌسیؼهجأىیً

زىیٍَُایرقغفٍاوریومٍایِدفاّی

اونّیثُایفٍاوراٌَدفاّی

جغییؼ
زؼیاٌاتزغیغفٍاوریوفٍاوریدفاّی
روٌغُایفٍاوریآیٍغه
رقغدؿحؼؿیاجکایةیفازپیفةَفٍاوریاًالّاتوارجتاًاتدراٌساماىّردفاّی
فٍاوریُایزغیغوٌَِّّرٌُاىی

فٍاوریُایٌُاىیٌاىحلارن

اؿحفادهاز
ةؼوزجِغیغاتٌُاىیىحٍّعداظهیوظارزی
قٍاؿاییجِغیغاتو
آؿیبُایاصحيانی



گؼوهُایغیؼدونحی
دونثُاو 
افؽایفجّاجؼدرگیؼیٌُاىیىیان 
ٌلایلوکيتّدُایاصحيانیدرزىیٍَاٌساماىّردفاّی
ٌاکاراییفؼآیٍغُایاجسِیؽاتٌُاىی
ؿازىانُایدفاّی

آؿیبُایىؼةّطةَىٍاةِاٌـاٌی
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تجصیِ ٍ تحلیل دادُّب

پؼؿكٍاىَُایجضلیقةیًٌ20فؼظتؼهجّزیِگؼدیغوؿپؾجّویضاتالزمةؼایٌضّه

جکيیمپؼؿكٍاىَىلایـاتزوزیةَآٌِادادهقغ.پؼؿكحٍاىَُایجکيیحمقحغهزيحِ

آوریوةاىضاؿتَىیاٌگیًٍُغؿیىّردجسؽیَوجضهیمكؼارگؼفحث.اةححغاوزنّّاىحم
امهیوؿپؾوزنزیؼّّاىمامهیةااؿحفادهازAHPىضاؿتَقغکحٌَححایردراداىحَ
آىغهاؿث:
اٍلَیتبٌدی هعیبزّبی اصلی

زِححثاؿحححعؼاجوزنىْیارُححاوزیححؼىْیارُححا،پؼؿكححٍاىَایًؼاصححیگؼدیححغ.درایححً
پؼؿكٍاىَىْیارُاوزیؼىْیارُاةَمّرتزوزیةایکغیگؼىلایـَقغٌغ.ةؼایىلایـحَ
آٌِاةاةَکارگیؼیاؿحاٌغاردؿاّحی،ازاّغاد1جا9ةؼایٌكاندادنارزضیثی ىْیار
زيحِآوریّ 20حغد

(زیؼىْیار)ٌـتثةَىْیار(زیؼىْیار)دوماؿحفادهگؼدیغ.پؾاز
دادهُایآٌِااؿحعؼاجوةا
پؼؿكٍاىَُایپاؿطدادهقغهجّؿيىحعننیًوظتؼگان ،

َةَپاؿطُایدادهقغهواًالّاتزيِآوریقحغهوىضاؿحتَىیحاٌگیًٍُغؿحی

جّز
زيحِآوریقحغهوىحاجؼیؾىلایـحات

،دادهُا
پؼؿكٍاىَُاةااؿحفادهازٌؼمافؽار Excel

زوزیةیًىْیارُا(زیؼىْیارُا)جكکیموةَکي ٌؼمافحؽارٌExpert Choiceـحعَ11
پؼدازشگؼدیغ.ىاجؼیؾىلایـاتزوزیةحیًىْیارُحاوزیحؼىْیارُحاةایحغدارایٌحؼخ
ٌاؿازگاریکيحؼاز0/1ةاقغ.ىكاُغهقغکٌَؼخٌاؿازگاریدرجيامىلایـاتکيححؼاز
0/1ةغؿثآىغ.اوزانُؼی ازىْیارُاوزیؼّّاىمةَدؿثآىحغهةحافؼآیٍحغجضهیحم
ؿهـهَىؼاجتیةَمّرتزیؼصاممقغ.
(ىٍتِ:یافحَُایجضلیق)

زغول()2اوزانىؼةّطةَّّاىمامهی
هعیبزّب
روٌغُایاكحنادیآیٍغه
روٌغُایفٍاوریآیٍغه
زِثگیؼیاؿٍادةاالدؿحی
رویکؼدُایىغیؼیثاؿحؼاجژی ؿازىان
قٍاؿاییجِغیغاتوآؿیبُایاصحيانی


اٍشاى
0/383
0/264
0/157
0/112
0/084

یقّدکَروٌغُایاكحنادیآیٍغهةااُيیثٌـحتی(وزن)0/383دراونّیحث
ىكاُغهى 
اول،روٌغُایفٍاوریآیٍغهةااُيیثٌـتی0/264دراونّیثدوم،زِثگیؼیاؿحٍاد
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ةاالدؿحیةااُيیثٌـحتی0/157دراونّیحثؿحّم،رویکؼدُحایىحغیؼیثاؿححؼاجژی 
اتوآؿحیبُای

ؿازىانةااُيیثٌـتی0/112دراونّیحثاِحارموقٍاؿحاییجِغیحغ
اصحيانیةااُيیثٌـتی0/084دراونّیثپٍسوكؼاردارٌغ.
اٍلَیتبٌدی شیسهعیبزّب
اٍلَیتبٌدی شیس عَاهل زًٍدّبی اقتصبدی آیٌدُ

اونّیثةٍغیزیؼّّاىمروٌغُایاكحنادیآیٍغهةحااؿححفادهازفؼآیٍحغجضهیحمؿهـحهَ

ىؼاجتیاٌسامقغکٌَحایردرزغول3آوردهقغهاؿث:
زغول()3اوزانزیؼىْیارُایروٌغُایاكحنادیآیٍغه(ىٍتِ:یافحَُایجضلیق)
اٍشاى

ٍشى گسٍُ زًٍدّبی

اٍشاى

ًسبی

اقتصبدی آیٌدُ

ًْبیی

ٍَُا)
ؿازىانُایدفاّی(کاُفُؽی 

کاراییزٌسیؼهجأىیً

0/268

0/383

0/103

زِاٌیقغناكحنادوافؽایفىتادنَجسِیؽاتدفاّی

0/233

0/383

0/089

جغییؼاتدرکـبوکارُایىؼةّطةَاىّردفاّی

0/168

0/383

0/064

ثُحای
ؿازىانُاوةحؼونؿحپاریةؼظحیفْانی 

جغاومجسؽیَ
ؿازىانُایدفاّی


0/112

0/383

0/043

رقغاكحنادیىتحٍیةؼداٌفزغیغ

0/084

0/383

0/032

رقغجسارتوزؼیانجسِیؽاتدفاّی

0/080

0/383

0/031

گـحؼشزؼیاناًالّاتدراكحناداىّردفاّی

0/055

0/383

0/021

شیسهعیبزّبیزًٍدّبی اقتصبدی آیٌدُ

ؿازىانُایدفاّیةااُيیثٌـتی0/268در

یقّدکَکاراییزٌسیؼهجأىیً
ىكاُغهى 
اونّیثاول،زِاٌیقغناكحنادوافؽایفىتادنحَجسِیحؽاتدفحاّیةحااُيیحثٌـحتی
0/233دراونّیثدوم،جغییؼاتدرکـبوکارُایىؼةّطةحَاىحّردفحاّیةحااُيیحث
ثُحای
ؿازىانُاوةؼونؿپاریةؼظیفْانی 

ٌـتی0/168دراونّیثؿّم،جغاومجسؽیَ
ؿازىانُایدفاّیةااُيیثٌـتی0/112دراونّیثاِارم،رقغاكحنادیىتحٍحیةحؼ

داٌفزغیغةااُيیثٌـتی0/084دراونّیثپٍسو،رقغجسحارتوزؼیحانجسِیحؽات
دفاّیةااُيیثٌـتی0/080دراونّیثقكووگـحؼشزؼیحاناًالّحاتدراكحنحاد
اىّردفاّیةااُيیثٌـتی0/055دراونّیثُفحوكؼاردارٌغ.
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اٍلَیتبٌدی شیس هعیبزّبی زًٍدّبی فٌبٍزی آیٌدُ

اونّیثةٍغیزیؼ ّّاىمروٌغُایفٍاوریآیٍحغه ةحااؿححفادهازفؼآیٍحغجضهیحمؿهـحهَ

ىؼاجتیاٌسامقغکٌَحایردرزغول4آوردهقغهاؿث:
(ىٍتِ:یافحَُایجضلیق)

زغول()4اوزانزیؼىْیارُایروٌغُایفٍاوریآیٍغه
شیسهعیبزّبیزًٍدّبی فٌبٍزی آیٌدُ

رقغدؿحؼؿی اجکای ةیف ازپحیفةحَفٍحاوری
اًالّاتوارجتاًاتدراٌساماىّردفاّی
ثُایفٍاوراٌَدفاّی
جغییؼاونّی 
ٍَُایرقغفٍاوریومٍایِدفاّی
زىی 
یُایزغیغوٌَِّّرٌُاىی
فٍاور 
زؼیاٌاتزغیغفٍاوریوفٍاوریدفاّی
یُایٌُاىیٌاىحلارن
اؿحفادهازفٍاور 

اٍشاى

ٍشى گسٍُ زًٍدّبی

اٍشاى

ًسبی

فٌبٍزی آیٌدُ

ًْبیی

0/319

0/264

0/084

0/243
0/173
0/105
0/095
0/065

0/264
0/264
0/264
0/264
0/264

0/064
0/046
0/028
0/025
0/017

یقّدکَرقغدؿحؼؿیاجکایةیفازپیفةَفٍاوریاًالّحاتوارجتاًحات
ىكاُغهى 
ثُحایفٍاوراٌحَ
دراٌساماىّردفاّیةااُيیثٌـتی0/319دراونّیثاول،جغییؼاونّی 
ٍَُایرقغفٍاوریومحٍایِدفحاّی
دفاّیةااُيیثٌـتی0/243دراونّیثدوم،زىی 
یُایزغیغوٌَِّّرٌُحاىیةحااُيیحث
ةااُيیثٌـتی0/173دراونّیثؿّم،فٍاور 
ٌـتی0/105دراونّیثاِارم،زؼیاٌاتزغیغفٍاوریوفٍاوریدفاّیةااُيیثٌـتی
یُایٌُاىیٌاىحلارنةااُيیثٌـتی0/065
0/095دراونّیثپٍسو،اؿحفادهازفٍاور 
دراونّیثقكوكؼاردارٌغ.
اٍلَیتبٌدی شیس عَاهل جْت گیسی اسٌبد ببال دستی

اونّیثةٍغیزیؼّّاىمزِثگیؼیاؿٍادةاالدؿحیةااؿحفادهازفؼآیٍغجضهیمؿهـهَ


ىؼاجتیاٌسامقغکٌَحایردرزغول5آوردهقغهاؿث:
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(ىٍتِ:یافحَُایجضلیق)

زغول()5اوزانزیؼىْیارُایزِثگیؼیاؿٍادةاالدؿحی

اٍشاى

ٍشى گسٍُ جْت گیسی

اٍشاى

ًسبی

اسٌبد ببال دستی

ًْبیی

0/210

0/157

0/033

0/198

ااراّبُححاوكححّاٌیًىؼةححّطةححَجْاىححموارجتاًححات

ؿازىانُا

ؿازىانُایدفاّیةاؿایؼ

0/165
دونثةاؿازىانُایدفاّی

جْاىمةیً
0/163
راُتؼدُایکالندفاعىهی
0/135
ىضّلقغهةَؿازىانُایدفاّی

اكواٌغازوىأىّریث

0/157

0/031

0/157
0/157
0/157

0/026
0/026
0/021

0/129

0/157

0/021

شیس عَاهلجْت گیسی اسٌبد ببال دستی

ىّرداٌحُارازؿازىانُایدفاّی

ثُای
كاةهی 

یُایاؿحؼاجژی دفاّی
جلّیثجّاٌيٍغ 

ىحّرداٌحُحارازؿحازىانُایدفحاّیةحااُيیحثٌـحتی

ثُای
یقّدکَكاةهی 
ىكاُغهى 
ىؼةّطةحَجْاىحموارجتاًحاتؿحازىانُای

ااراّبُاوكّاٌیً

0/210دراونّیثاول،
ؿازىانُاةااُيیثٌـتی0/198دراونّیثدوم،جْاىحمةحیًدونحثةحا

دفاّیةاؿایؼ
ؿازىانُایدفاّیةااُيیثٌـتی0/165دراونّیثؿّم،راُتؼدُایکالندفاعىهحی

ةااُيیثٌـحتی0/163دراونّیحثاِحارم،اكحواٌحغازوىأىّریحثىضحّلقحغهةحَ
یُای
ؿازىانُایدفاّیةااُيیحثٌـحتی0/135دراونّیحثپحٍسو،جلّیحثجّاٌيٍحغ 

اؿحؼاجژی دفاّیةااُيیثٌـتی0/129دراونّیثقكوكؼاردارٌغ.
اٍلَیتبٌدی شیس عَاهل زٍیکسدّبی هدیسیت استساتطیک سبشهبى

اونّیثةٍغیزیؼّّاىمرویکؼدُایىغیؼیثاؿحؼاجژی ؿحازىانةحااؿححفادهازفؼآیٍحغ


جضهیمؿهـهَىؼاجتیاٌسامقغکٌَحایردرزغول6آوردهقغهاؿث:
(ىٍتِ:یافحَُایجضلیق)

زغول()6اوزانزیؼّّاىمرویکؼدُایىغیؼیثاؿحؼاجژی ؿازىان
شیس عَاهللزٍیکسدّلبی هلدیسیت اسلتساتطیک

اٍشاى

ٍشى گللسٍُ زٍیکسدّللبی

اٍشاى

سبشهبى

ًسبی

هللدیسیت اسللتساتطیک

ًْبیی

اُغافکّجاهىغتؿازىانُایدفاّی

ؿازىانُایدفاّی

ٌضّهىغیؼیثزٌسیؼهجأىیً
ةؼٌاىَُایّيهیاجیّيغهوزؽئیدفاّی

پؼوژهُایدفاّی،اىٍیحی
ًؼحُاو 

ىكیُایظؼدوکالندفاّی،اىٍیحی
ظي 
ؿازىانُایدفاّی

رویَُاوىلؼرات

روشُایؿازىاٌیدراٌساماىّردفاّی


0/254
0/199
0/165
0/131
0/099
0/091
0/060

سبشهبى

0/112
0/112
0/112
0/112
0/112
0/112
0/112

0/028
0/022
0/018
0/015
0/011
0/010
0/007
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اُغافکّجاهىغتؿازىانُایدفاّیةحااُيیحثٌـحتی0/254در

یقّدکَ
ىكاُغهى 
ؿازىانُایدفاّیةااُيیثٌـحتی0/199در

اونّیثاولٌ،ضّهىغیؼیثزٌسیؼهجأىیً
ةؼٌاىَُایّيهیاجیّيغهوزؽئیدفاّیةااُيیثٌـتی0/165دراونّیث
اونّیثدوم ،
پؼوژهُایدفاّی،اىٍیحیةحااُيیحثٌـحتی0/131دراونّیحثاِحارم،
ؿّمً،ؼحُاو 

دراونّیحثپحٍسو،رویحَُاو

پؼوژهُایدفاّی،اىٍیحی ةااُيیثٌـتی0/099
ًؼحُاو 

روشُایؿازىاٌی
ؿازىانُایدفاّیةااُيیثٌـتی0/091دراونّیثقكوو 

ىلؼرات
دراٌساماىّردفاّیةااُيیثٌـتی0/060دراونّیثُفحوكؼاردارٌغ.
اٍلَیتبٌدی شیس عَاهل ضٌبسبیی تْدیدات ٍ آسیبّبی احتوبلی

آؿیبُایاصحيانیةحااؿححفادهازفؼآیٍحغ

اونّیثةٍغیزیؼّّاىمقٍاؿاییجِغیغاتو


جضهیمؿهـهَىؼاجتیاٌسامقغکٌَحایردرزغول7آوردهقغهاؿث:
(ىٍتِ:یافحَُایجضلیق)

آؿیبُایاصحيانی

زغول()7اوزانزیؼّّاىمقٍاؿاییجِغیغاتو
شیس عَاهل ضٌبسبیی تْدیدات ٍ آسیبّبی احتوبلی

اٍشاى
ًسبی

ٍشى گسٍُ ضٌبسبیی
تْدیدات ٍ آسیبّبی
احتوبلی

اٍشاى
ًْبیی

ةؼوزجِغیغاتٌُاىیىحٍّعداظهیوظارزی

0/340

0/084

0/029

ٌاکاراییفؼآیٍغُایاجسِیؽاتٌُاىی

0/257

0/084

0/022

ٌلایلوکيتّدُایاصحيانیدرزىیٍَاٌساماىّردفاّی

0/180

0/084

0/015

0/136

0/084

0/011

0/084

0/007

ُاوگؼوهُایغیؼ

افؽایفجّاجؼدرگیؼیٌُاىیىیان 
دونث
دونحی
ؿازىانُایدفاّی

بُایىؼةّطةَىٍاةِاٌـاٌی
آؿی 
0/086

یقّد کَةؼوزجِغیغاتٌُاىیىحٍحّعداظهحیوظحارزیةحااُيیحثٌـحتی
ىكاُغهى 
0/340دراونّیثاولٌ،اکاراییفؼآیٍغُایاجسِیؽاتٌُاىیةااُيیثٌـحتی0/257در
اونّیثدومٌ،لایلوکيتّدُایاصحيانیدرزىیٍَاٌساماىّردفاّیةحااُيیحثٌـحتی
گؼوهُحایغیحؼ
دونثُحاو 
0/180دراونّیثؿّم،افؽایفجّاجؼدرگیؼیٌُحاىیىیحان 
دراونّیثاِارموآؿیبُایىؼةحّطةحَىٍحاةِاٌـحاٌی

دونحیةااُيیثٌـتی0/136
ؿازىانُایدفاّیةااُيیثٌـتی0/086دراونّیثپٍسوكؼاردارٌغ.

اٍلَیتبٌدی کلی شیس عَاهل هؤثس بس عَاهل هؤثس آیٌدُپطٍّی بس بَدجِزیصی سبشهبىّبی
دفبعی
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ةّدزَریؽی

آیٍغهپژوُی ةؼ 
در ایً جضلیق ّ 5اىم امهی ةا  31زیؼ ّاىم ىؤدؼ  
ؿازىانُای  دفاّیآوردهقغهاؿث.وزنّّاىمامهیوزیؼّّاىمآٌِاةاروشفؼآیٍغ

جضهیمؿهـهَىؼاجتیةَدؿثآىغ.درٌِایثةَجّزَةَوزنُؼّاىمامهیووؼبآن
دروزنىؼةّطةَزیؼّّاىمآن،وزنکهیُؼّاىمةَدؿثآىغکَایًوزنىْیاری
ةاقغٌ.حایراونّیثةٍغیدرزغول(ٌ)8كانداده


ّاىمىی
ةؼایاونّیثةٍغیُيَ 31

قغهاؿث:
ی(ىٍتِ:یافحَُای

ریؽیؿازىانُایدفاّ


پژوُیةؼةّدزَ

ةؼآیٍغه
اونّیثةٍغیزیؼّّاىمىؤدؼ

زغول()8
جضلیق)
بس بَدجِزیصی سبشهبىّبی دفبعی

ًْبیی

اٍلَیت

شیس عَاهل عَاهل هؤثس بسعَاهل هؤثس آیٌدُپطٍّی

اٍشاى

ًبم گسٍُ

کاراییزٌسیؼهجأىیًؿازىانُایدفاّی(کاُف

ُؽیٍَُا)


0.103

روٌغُایاكحنادیآیٍغه

1

زِاٌیقغناكحنادوافؽایفىتادنَجسِیؽاتدفاّی

0.089

روٌغُایاكحنادیآیٍغه

2

رقغدؿحؼؿیاجکایةیفازپیفةَفٍاوریاًالّاتو
ارجتاًاتدراٌساماىّردفاّی

0.084

روٌغُایفٍاوریآیٍغه

3

جغییؼاتدرکـبوکارُایىؼةّطةَاىّردفاّی

0.064

روٌغُایاكحنادیآیٍغه

4

جغییؼاونّیثُایفٍاوراٌَدفاّی


0.064

روٌغُایفٍاوریآیٍغه

5

زىیٍَُایرقغفٍاوریومٍایِدفاّی


0.046

روٌغُایفٍاوریآیٍغه

6

ُاوةؼونؿپاریةؼظیفْانیثُای


جغاومجسؽیَؿازىان
ؿازىانُایدفاّی


0.043

روٌغُایاكحنادیآیٍغه

7

ُایىّرداٌحُارازؿازىانُایدفاّی


كاةهیث

0.033

زِثگیؼیاؿٍادةاالدؿحی

8

رقغاكحنادیىتحٍیةؼداٌفزغیغ

0.032

روٌغُایاكحنادیآیٍغه

9

رقغجسارتوزؼیانجسِیؽاتدفاّی

0.031

روٌغُایاكحنادیآیٍغه

10

ااراّبُاوكّاٌیًىؼةّطةَجْاىموارجتاًات

ُایدفاّیةاؿایؼؿازىانُا


ؿازىان

0.031

زِثگیؼیاؿٍادةاالدؿحی

11

ةؼوزجِغیغاتٌُاىیىحٍّعداظهیوظارزی

0.029

بُای
قٍاؿاییجِغیغاتوآؿی 
اصحيانی

12

فٍاوریُایزغیغوٌَِّّرٌُاىی


0.028

روٌغُایفٍاوریآیٍغه

13

اُغافکّجاهىغتؿازىانُایدفاّی


0.028

رویکؼدُایىغیؼیثاؿحؼاجژی 
ؿازىان

14

جْاىمةیًدونثةاؿازىانُایدفاّی


0.026

زِثگیؼیاؿٍادةاالدؿحی
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راُتؼدُایکالندفاعىهی

0.026

زِثگیؼیاؿٍادةاالدؿحی

16

زؼیاٌاتزغیغفٍاوریوفٍاوریدفاّی

0.025

روٌغُایفٍاوریآیٍغه

17

جأىیًؿازىانُایدفاّی

ٌضّهىغیؼیثزٌسیؼه

0.022

رویکؼدُایىغیؼیثاؿحؼاجژی 
ؿازىان

18

ٌاکاراییفؼآیٍغُایاجسِیؽاتٌُاىی

0.022

بُای
قٍاؿاییجِغیغاتوآؿی 
اصحيانی

19

گـحؼشزؼیاناًالّاتدراكحناداىّردفاّی

0.021

روٌغُایاكحنادیآیٍغه

20

ؿازىانُایدفاّی 0.021

اكواٌغازوىأىّریثىضّلقغهةَ

زِثگیؼیاؿٍادةاالدؿحی

21

جلّیثجّاٌيٍغیُایاؿحؼاجژی دفاّی


0.021

زِثگیؼیاؿٍادةاالدؿحی

22

ةؼٌاىَُایّيهیاجیّيغهوزؽئیدفاّی


0.018

رویکؼدُایىغیؼیثاؿحؼاجژی 
ؿازىان

23

اؿحفادهازفٍاوریُایٌُاىیٌاىحلارن


0.017

روٌغُایفٍاوریآیٍغه

24

ُاوپؼوژهُایدفاّی،اىٍیحی


ًؼح

0.015

رویکؼدُایىغیؼیثاؿحؼاجژی 
ؿازىان

25

ٌلایلوکيتّدُایاصحيانیدرزىیٍَاٌساماىّردفاّی 0.015

بُای
قٍاؿاییجِغیغاتوآؿی 
اصحيانی

26

ظيىكیُایظؼدوکالندفاّی،اىٍیحی


0.011

رویکؼدُایىغیؼیثاؿحؼاجژی 
ؿازىان

27

ُاوگؼوهُای


افؽایفجّاجؼدرگیؼیٌُاىیىیاندونث
غیؼدونحی

0.011

بُای
قٍاؿاییجِغیغاتوآؿی 
اصحيانی

28

ُاوىلؼراتؿازىانُایدفاّی


رویَ

0.01

رویکؼدُایىغیؼیثاؿحؼاجژی 
ؿازىان

29

روشُایؿازىاٌیدراٌساماىّردفاّی


0.007

رویکؼدُایىغیؼیثاؿحؼاجژی 
ؿازىان

30

ُایىؼةّطةَىٍاةِاٌـاٌیؿازىانُایدفاّی


آؿیب

0.007

بُای
قٍاؿاییجِغیغاتوآؿی 
اصحيانی

31

درةیًزیؼىْیارُاکاراییزٌسیؼهجحأىیًؿحازىانُایدفحاّی(کحاُف

یقّد
ىكاُغهى 
ُؽیٍَُا)اونّیثاول،زِاٌیقغناكحنادوافؽایفىتادنَجسِیؽاتدفاّیاونّیحثدوم

ُایىؼةّطةَىٍاةِاٌـاٌیؿازىانُایدفاّیدراونّیثآظحؼ


وةَُيیًجؼجیبآؿیب
كؼاردارٌغ.
 .1بحث ٍ ًتیجِ گیسی
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دونث ةَ ٍّّان رکً ةعف ّيّىی ةا ةؼرؿی دكیق اىکاٌات ظّد ،ةَ ةؼٌاىَریؽی ةؼای
ةِحؼیًاؿحفادهازىٍاةِىّزّددرصِثٌیمةَاُغافجْییًقغهوىنّبىیپؼدازد.

ریؽیُایالزم،اىکانازؼایدكیقوىؤدؼوَایفدونثوزّدٌغارد.
اىؼوزه،ةغونةؼٌاىَ 

اؿثکٌَُوالزمةؼایازؼایدكیقوىؤدؼةؼٌاىَُارافؼاُو

یهَای 
ةّدزَىِيحؼیًوؿ 
ىیؿازد .ةٍاةؼایً ،جا صغ اىکان ةایغ ارکان ایً ةؼٌاىَ را اؿحّاری ةعكیغ .ةّدزَریؽی

زىاٌیىّفلیثآىیؽظّاُغةّدکَدرآغازُ،ؼی ازدوًؼفدرآىغوُؽیٍَ،ةادكث
ةـیارومضثُؼاَةیكحؼپیفةیٍیگؼدد؛زیؼاةؼآورداركاىیکَپایَواؿاسدرؿحی

ٌغاقحَ ةاقغ در ّيم ةا اٌضؼاف كاةم جّزِی ىّازَِ قغه و دؿحؼؿی ةَ ُغفُا را
ىكکم ظّاُغ ؿاظث .ةؼای جٌتیق ُؼ اَ ةیكحؼ پیفةیٍی و ةؼآوردُا ،ىحعننان
ةّدزَجؼزیشىیدٍُغکَازًؼیقی پیفةیٍیىلغىاجی،ةَةؼرؿیاوواعاكحنادی

ؿالةّدزَپؼداظحَ،درآىغُاوُؽیٍَُایاصحيانیراةًَّرجعيیٍیىكعلکٍٍغجا

اِاراّب ةّدزَ از پیف ىْهّم قّد .ةؼای پیفةیٍی درآىغُا و ةؼآورد ُؽیٍَُا
روشُای ىعحهفی اةغاع قغه اؿثکَ روز ةَ روز از ٌُؼ ّهيیوفٍی ةؼ اُيیثآٌِا

افؽودهىیقّد.

ةؼای ایٍکَ ىغیؼان كادر ةَ اجعاذ ةِحؼیً جنيیيات و ؿیاؿث گػاران كادر ةَ جغویً
ٍَُامّرتدٍُغ
گـحؼدهایرادرةـیاریزىی 

ةؼٌاىَُاةاقٍغةایغىٌانْات
ىٍاؿبجؼیً 

صّزهای ىحْغد ،اقؼاف و آگاُی داقحَ ةاقٍغ .اُيیث ایً ىّوّع زىاٌی
و ٌـتث ةَ  
یقّد کَ ةغاٌیو در کكّر ىا دؿحگاُِای ىحْغد جنيیو گیؼی از ی ًؼف ةَ
ةیكحؼ ى 
یگیؼٌغوازًؼف دیگؼىْيّالةغونجّزَةَکهیَزّاٌب
مّرتىّازیةاُوجنيیوى 
یکٍٍغ.
اؿثُاى 
ةؼٌاىَُاوؿی 
وپیاىغُایجنيیياتظّداكغامةَجغویً 
اونّیثةٍغیّّاىمامهیٌكاندادکَروٌغُایاكحنادیآیٍغهدراونّیثاول،روٌغُای

فٍاوریآیٍغهدراونّیثدوم،زِثگیؼیاؿٍادةاالدؿحیدراونّیثؿّم،رویکؼدُحای
قٍاؿاییجِغیغاتوآؿیبُایاصحيانی

ىغیؼیثاؿحؼاجژی ؿازىاندراونّیثاِارمو
ریؽیؿحازىانُایدفحاّی


گیؼاندرىتضحخةّدزحَ

كؼاردارٌغ.جنحيیو
دراونّیثپٍسو
ىیةایـثروٌغُایاكحنادیراپیفةیٍیکٍٍغوةاجّزَةَؿحٍاریُّایىعحهفحیکحَ

ىیجّانةؼایىـائماكحنادیایؼاندرؿٌشىهیوةیًانيههحیپیكحٍِادکحؼدةّدزحَ

ُایدفاّیراةاظٌایکيحؼجْییًکؼد.روٌغفٍاوریُایآیٍغهدراونّیحثدوم


ؿازىان
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ؼفثُایدفحاّیکكحّرُاییىاٌٍحغآىؼیکحا،احیًو
كؼارگؼفحَاؿثکَالزماؿثپیك 
روؿیَزیؼٌُؼگؼفحَقّدوُيگامةاآٌِاپیفرفثوُوةَجکٍّنّژیُایآٌِادؿحث

یافثوُوكاةهیثدفاعدرةؼاةؼفٍاوریُایپیكؼفحٌَُحاىیآٌِحاراپیحغاکحؼد.زِحث

گیؼیاؿٍادةاالدؿحیدراونّیثؿحّمورویکؼدُحایىحغیؼیثاؿححؼاجژی دراونّیحث
اِارمكؼارگؼفحَاؿث.الزماؿثىأىّریثواُغافةهٍغىحغتوکّجحاهىحغتدفحاّی
زيِّریاؿالىیىكعلقّدواؿحؼاجژیُایرؿیغنةَایًاُغافىكعلقحّد.ةحا

جّانةّدزحَؿحازىانُایدفحاّیراپحیفةیٍحیو

قجؼ 
ىی
جّزَةَایًاؿحؼاجژیُادكی 

ةؼٌاىَریؽیٌيّد.

اونّیثةٍغی زیؼّّاىم روٌغُای اكحنادی آیٍغه ٌكان داد کارایی زٌسیؼه جأىیً

ؿازىانُایدفاّیةااُيیثٌـتی0/268دراونّیثاولكؼارگؼفحَاؿثازایًروالزم

1
)پایَگػاریقّد
اؿثدرىتاصخدفاّیزٌسیؼهجأىیًالرج (ٌاب،ااة ،اٌٌْافپػیؼی 
کَ در ىّاكِ ةضؼاٌی ةَ راصحی ةحّاٌغ ٌیاز کارظاٌَُای جّنیغی ؿازىانُای دفاّی را
جأىیً کٍغ .ؿازىانُای دفاّی ىیةایـث در ؿٌش گـحؼدهجؼی ةَ ةؼوٌـپاری ؿاظث
كٌْاتوجسِیؽاتىّردٌیازةپؼدازٌغجاکیفیثكٌْاتةِتّدوُؽیٍَُایجّنیغکاُف

یافحَ و از ًؼفی ؿازىانُای دفاّی ةیكحؼ جيؼکؽ ةؼ ؿاظث جسِیؽات دفاّی داقحَ
ةاقٍغوةحّاٌٍغدرزىیٍَمٍایِدفاّیٌّآوریُایكاةمجّزِیداقحَةاقٍغ.زِاٌی

قغن اكحناد و افؽایف ىتادنَ جسِیؽات دفاّی ةا اُيیث ٌـتی  0/233در اونّیث دوم،
قّدجکٍّنّژیُایزغیغازکكّرُایپیكؼفحَ


كؼارگؼفحَاؿثازایًروپیكٍِادىی
ُيچّن روؿیَ ،ایً و آنيان در زىیٍَُای دفاّی ظؼیغاری و ؿپؾ ةّىی ؿازی و
جؼفیِدادهقّدوازاُؼمُایاكحنادیةؼایفكارةؼکكّرُایذکؼقغهةؼایجتادل

جکٍّنّژیُایدفاّیاؿحفادهقّد.

اونّیثةٍغیزیؼّّاىم روٌغُای فٍاوری آیٍغه ٌكانداداجکای ةیف از پیف ةَ فٍاوری

اًالّات و ارجتاًات در اٌسام اىّر دفاّی ةا اُيیث ٌـتی  0/319در اونّیث اولكؼار
قّدؿازىانُایدفاّیدرزىیٍَفٍاوریاًالّاتو


گؼفحَاؿثازایًروپیكٍِادىی
ارجتاًاتجضلیلاتگـحؼدهایاٌسامدُغوىحعننانفٍاوریاًالّاتوارجتاًاترادر

آٌِااؿحفادهکٍغ.جیوُایپژوُكیىحٍّعدرزىیٍَ

ازایغهُاوداٌف 

کكّرقٍاؿاییو 
1

). Lean, Agile, Resilience, Green (LARG
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فٍاوریاًالّاتوارجتاًاتجسِیؽوىِیاةؼایفْانیثقّد.جْییًٌلكَراهپیكؼفث
در زىیٍَ فٍاوری اًالّات و ارجتاًات کي ىیکٍغ کَ ةنّرت دكیقجؼ ةّدزَُای
دفاّیراپیفةیٍیٌيّد.
ٌكاندادكاةهیثُای ىّرد اٌحُار از

ؼّّاىمزِثگیؼیاؿٍادةاالدؿحی 

اونّیثةٍغیزی

ؿازىانُای دفاّی ةا اُيیث ٌـتی 0/210در اونّیث اولكؼارگؼفحَاؿث.ازىِيحؼیً

اكواٌغاز زيِّری
ىیجّانكاٌّن اؿاؿی زيِّری اؿالىی ایؼان ،ؿٍغ  
اؿٍادةاالدؿحی  
اؿثُای کهی امم 44
اؿالىی ایؼان در افق  ،1404ةؼٌاىَ  5ؿانَ پٍسو جّؿَْ ،ؿی 
اؿثُای اةالغی ىلام ىُْو رُتؼی و كاٌّن ةّدزَ ؿاالٌَ کكّر کَ
كاٌّن اؿاؿی،ؿی 
رودراٌامةؼد.ازایًروپیكٍِادىیقّددرجْییً

صّزهُاةَقيارى 
ی
ىكحؼكدرُيَ 
ةّدزَؿازىانُایدفاّیةَاؿٍادةاالدؿحیوجنيیياتىلامىُْورُتؼیجّزَقّد

ودیغوؿیْیةَایًاؿٍادداقث.
اونّیثةٍغیزیؼّّاىم رویکؼدُای ىغیؼیث اؿحؼاجژی ؿازىان ٌكانداداُغاف کّجاه

ؿازىانُای دفاّی ةا اُيیث ٌـتی  0/254در اونّیث اولٌ ،ضّه ىغیؼیث زٌسیؼه

ىغت 
ةؼٌاىَُای ّيهیاجی
ؿازىانُای دفاّی ةا اُيیث ٌـتی  0/199در اونّیث دوم  ،

جأىیً 
پؼوژهُای
ًؼحُا و  
ّيغه و زؽئی دفاّی ةا اُيیث ٌـتی  0/165در اونّیث ؿّم  ،
پؼوژهُای دفاّی،
ًؼحُا و  
دفاّی ،اىٍیحی ةا اُيیث ٌـتی  0/131در اونّیث اِارم  ،
ؿازىانُای دفاّی ةا

رویَُا و ىلؼرات 
اىٍیحی ةا اُيیث ٌـتی  0/099در اونّیث پٍسو  ،
روشُای ؿازىاٌی در اٌسام اىّر دفاّی ةا
اُيیث ٌـتی  0/091در اونّیث قكو و  
اُيیث ٌـتی  0/060در اونّیث ُفحو كؼار دارٌغ .ةْغ از جْییً ىأىّریث ؿازىانُای
دفاّیواُغافةهٍغىغتوکّجاهىغت،اؿحؼاجژیُایرؿیغنةَاُغافکّجاهىغتو

قّددرجْییًةّدزَریؽیةَاُغاف

ةهٍغىغتىكعلىیقّد.ازایًروپیكٍِا 
دىی

کّجاهىغتجّزَکافیقّداؼاکَةاجّزَةَةیدتاجیاكحنادایؼانوؿاالٌَةّدن
ریؽیکكّروگـحؼشزٍگوظٌّؼیؽیدرکكّرُایُيـایَىیةایـثؿؼیْا


ةّدزَ
ةَاُغافکّجاهىغتدؿثیافثوپهَُایرؿیغنةَاُغافةهٍغىغترایکییکیًی

ٌيّد.
آؿیبُایاصحيانیٌكاندادةؼوزجِغیغات

اونّیثةٍغیزیؼّّاىمقٍاؿاییجِغیغاتو

ٌُاىیىحٍّعداظهیوظارزیةااُيیثٌـتی0/340دراونّیثاولٌ،اکاراییفؼآیٍغُا
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فنهٍاىَ 



یاجسِیؽاتٌُاىیةااُيیثٌـتی0/257دراونّیثدومٌ،لایلوکيتّدُایاصحيانی
در زىیٍَ اٌسام اىّر دفاّی ةا اُيیث ٌـتی  0/180در اونّیث ؿّم ،افؽایف جّاجؼ
گؼوهُای غیؼ دونحی ةا اُيیث ٌـتی  0/136در اونّیث
دونثُا و  
درگیؼی ٌُاىی ىیان  
ؿازىانُای دفاّی ةا اُيیث ٌـتی 0/086

آؿیبُای ىؼةّط ةَ ىٍاةِ اٌـاٌی 

اِارم و 
در اونّیث پٍسو كؼار دارٌغ .از ایً رو پیكٍِاد ىیقّد ةؼای جْییً ةِحؼ ةّدزَریؽی،
اةحغاجِغیغاتداظهیوظارزیقٍاؿاییوپیفةیٍیُایالزمةؼایدفِایًجِغیغات

اٌسامقّدوٌیازُایىانیایًةعفىكعلقّدُ.يچٍیًوْفیافؼؿّدگیةْىی
از جسِیؽات دفاّی قٍاؿایی و ةؼای جلّیث و ؿاظث جسِیؽات ةؼوز پیف ةیٍی
ةّدزَُایالزممّرتگیؼد.
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