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در حوزه  پژوهی آینده هایارزیابی روشهای شاخص وزندهیشناسایی و 

 با رویکرد ترکیبی دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی دفاعی
 

5*ادهادینژادفره

 چکیده

یاسترویکردیپژوهندهیآهاست.وعدمقطعیتغیرمنتظرهجهانمعاصرسرشارازرویدادهای

فراهمنماید.ضمنرفعابهامتواندیمکه محققیندر،امکانایجادشناختبیشترازآیندهرا

انتخابروشمناسبباکهاندنمودهارائهیپژوهندهیآمتنوعیرابراییهاروشاخیریهاسال

درژهیوبه،تصمیمیچالشیوپیچیدهخواهدبود.رگذاریتأثیهاشاخصتوجهباحوزهکاربردو

 به توجه با دفاعی حوزه محیط، چابکی و قطعیت،پویایی عدم نامطمئن، و مبهم شرایط

 متغیرهای رگذاریتأثگستردگی تنوع انتخابروشواگذارییهاتیمأمورو ازیوهپژندهیآ،

 برخوردار بیشتری پیچیدگی و بوداهمیت خواهد این در میان. و یبندتیاولوشناسایی

انتخابمیرگذاریتأثیهاشاخص این اتخاذدر در را اینحوزه خبرگان و کارشناسان تواند

یاریرساند.برایاینمنظوردراینتحقیقازدوارتقایعملکردسازمانیتصمیمیمطلوبو

مراتبیفازی(Fuzzy Delphi)یفازیروشدلف تحلیلسلسله فرآیند (Fuzzy AHP)و

کاربستمنطقفازیدرکنارروششودمیاستفاده تحلیلسلسلههایخبرهمحور)دلفیو.

معتبر،عدمقطعیتموجوددرعلمیواجماعنظراتخبرگانبهشکلیامکان(ضمنمراتبی

یهاقضاوت انسانی را نظر در تحقیقاتگیردمینیز گروه هدفدر منظر از حاضر تحقیق .

کاربردیوازمنظرروشدرگروهتحقیقاتتوصیفیپیمایشیقرارداردکهبارویکردیآمیخته

است. گردیده تحلیل کمی( و )کیفی پایان رگذاریتأثشاخص53در ارزیابی یهاروشدر

گردیدند.یبندتیاولو،وزندهیوحوزهدفاعیشناسایییپژوهندهیآ


 های کلیدی:واژه
 .، رویکرد آمیختهدلفی فازی، تحلیل سلسله مراتبی فازی ،یپژوه ندهیآ
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 مقدمه

منابع،الگوهاووتحلیلیهتجزهاییاستکهبااستفادهازپژوهیمشتملبرمجموعهتالشآینده

آینده تجسم به ثبات، یا و تغییر برنامهعوامل و بالقوه های ریزی پردازد.میهاآنبرای

منعکسمیپژوهییندهآ نکردن( تغییر )یا تغییرات دل از چگونه که واقعیت"امروز"کند ،

بهمتمایلبهتصمیماست،یعنیپژوهییندهآمطالعات.(Bell, 2008: 61)یابدتولدمی"فردا"

اتهوشمندانهگرفتنتصمیممنظوربهمعرفیوتوصیفنیروهایجدیدیاستکهبایددنبال

بسیارژرف،حالیندرعدریکتعریفسادهو. ((Gelenn & Gordon, 2009: 11درکشوند

استشدهعنوان"لوبفرداعلموهنرکشفآیندهوشکلبخشیدنبهدنیایمط"پژوهییندهآ

(.5933،فریملک)

صوراتآنازوتهافرضشیپقرارگرفتندرجایگاهطرفمقابلوتالشدرراستایدرک

می خودی ذهننیروهای به منجر نقشهیخوانتواند درک کنشو آینده، و فعلی وهای ها

صحنهنبردآتیباشد.برایدستیابیبهرازآلودهاوترسیمسناریوهاوفضایپرابهاموواکنش

مکناینمهمبایدرویکردیاتخاذشودکهنشاندهددرصحنهنبردچهحوادثورویدادهاییم

اتفاق این برابر در تا بیفتد داداستاتفاق نشان واکنشمناسبی نژاد،ها، هادی و )مینایی

ریزیدفاعیگردد،ساختاریراهنماوجدیدکهبتواندجایگزینابزارهایقدیمیبرنامه(.5930

موردتوجعنوانیکیازگزینهنظامیبهیپژوهندهیآدراینمیان ههایممکندرعصرحاضر،

(.5911:5)جمالی،قرارگرفتهاست

دادهیپژوهندهیآهایروش نوع موضوع، تنوع به توجه تخصصمحققانبا و هایموجود

وبهکاربردهایمتنوعامروزهباتوجه. (Amiri et al, 2014)باشندفعال،گوناگونوگستردهمی

مثالطوربهاست.شدهدادهمتنوعیبرایآنپیشنهادوتوسعهیهاروشروزافزونایندانش،

(3662)همکارانو3شیتوینگارندهیآروش31پروژه110پسازبررسی(3661)5پوپر

شناسایی30پژوهیآیندهپروژه166پسازمطالعه ارائهروشمنتخبرا بدیهیاندکردهو .

ود،شرایطمبهمباتوجهبهپیچیدگیذاتیموجدرحوزهدفاعیپژوهیآیندهانتخابروشاست

 متغیرهای گستردگی محیط، چابکی و پویایی قطعیت، عدم نامطمئن، تنوعرگذاریتأثو و

برخورداربودهوتصمیمیچالشیوپیچیدهمحسوبتریازاهمیتباالواگذارییهاتیمأمور

دتوانیمدراینانتخابرگذاریتأثیهاشاخصیبندتیاولوشود.دراینشرایطشناساییومی
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لذاشناساییکارشناسانوخبرگاناینحوزهرادراتخاذتصمیمیمطلوبوبهینهیاریرساند.

هابارویکردیآمیخته)کیفیوکمی(هدفاصلیتحقیقحاضرراترسیموتحلیلاینشاخص

دربعدکیفیتحقیقواز5وروشدلفیفازییاکتابخانهکند.برایاینمنظورازمطالعاتمی

فازیروش مراتبی سلسله 3تحلیل و تحقیق کمی بعد استفادههاشاخصیبندتیاولودر

(امکانAHPهایخبرهمحور)دلفیو.ضمنآنکهکاربستمنطقفازیدرکنارروششودمی

در موجود قطعیت عدم همچنین و معتبر و علمی شکلی به را خبرگان نظرات اجماع

.کندمیپژوهشلحاظانسانیرادرفرآیندیهاقضاوت

یکروشتصمیم یکدلفی به دستیابی دنبال به که بوده محور خبره گروهی گیری

روییکموضوعخاصمی بر کاربردضمنآنکه.(Ocampo et al, 2018)باشداجماع با

بودن متأثر نقایصیمانندعدمدسترسیبهاطالعاتدقیق، فرآینددلفی، تئوریفازیدر

گیرندگانازذهنیاتفردیودشواریارائهتمامدانشفردبرگانوتصمیماظهارنظرهایخ

می مرتفع یکعدد تنها قالب دیگر(Jafari & Montazes, 2008: 44).شوددر سوی از

 گیریچندمعیارهاستهایتصمیمروشترینمعروففرآیندتحلیلسلسلهمراتبییکیاز

(Saaty, 1980).ردیگیمقرارمورداستفادههاتعیینمیزاناهمیتووزنشاخصرایکهب

ها،تفکراتانسانباعدمقطعیتهمراهاستواینعدمقطعیتگیریامادربسیاریازتصمیم

دررگذاریتأثگیریدرتصمیم گیریفازیهایتصمیممواردبهتراستازروشگونهنیااست.

( شود استفاده تصمیم(.5913عطائی، در نرخارهیعچندمگیری فازی اوزان و صورتبهها

آناعدادتبعبهصورتمتغیرهایگفتاریوهبمعموالًوشدهیابیارزغیرقطعی،گنگومبهم

بنابراین(Zimmerman, 2005).گرددیمفازیبیان ایندو از پژوهشحاضر برایروشدر

.شودمیدستیابیبهاهدافتحقیقاستفاده

 پژوهشمحققین نظامیاین پیشینه داشتن دغدغهوبا این همواره علمی، رامسألهو

داشته چگونه که روشمناسبتوانیماند تعیین در دفاعی حوزه کارشناسان و مدیران به

برنامهپژوهیآینده بهبود راستای سازمانیدر عملکرد و منظورریزی این برای کمکنمود.

روشانتخابگامیاصلیومهمدرعنوانبههاارزیابیروشیهاشاخصوزندهیشناساییو

پاسخگوییباهدفحاضرتحقیقاست.لذاقرارگرفتهحاضرپژوهشمحققیندیتأکمورد،بهینه

است:گرفتهشکلسؤاالتبهاین

                                                           
1
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2
. Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) 
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 ؟دکدامندرحوزهدفاعیپژوهیآیندههایبرایارزیابیروشاصلییهاشاخص -

 مقایسهبایکدیگرچگونهاست؟درهاشاخصاینواوزانمیزاناهمیت -

 ؟ددامنکهاشاخصاینمناسببرایاحصاءووزندهیروش -
 

رویکردنیترهوشمندانه،هایشگرفیاستجهانمعاصردرآستانهتحوالتودگرگونی

انسان رخدادهای با رویارویی برای شدن آماده جوامع، و بهینیبشیپرقابلیغها رفتن و

ازسویدیگر5939کزمطالعاتفرهنگستانعلوم،)مرپیشوازآیندهاست آیندهکهیوقت(.

هایممکنوایجادهاییبرایاندیشیدنبهآیندهروشیریکارگبهناشناختهاست،ضرورت

یهایاستراتژ میشیازپشیبکارساز آشکار چهارسوقی، و )رحمتی (.5933گردد

کهسازمان،کشوروتمدنی،ودرصورتیپژوهیازاهمیتبسیارزیادیبرخورداراستآینده

(Dator, 2002).شکستاستبهمحکومتصویریازآیندهنداشتهباشد،

ینگارندهیآ آینده به بخشیدن شکل معرفت و دانش حقیقت آگاهانه،یاگونهبهدر

 و دستانهشیپفعاالنه که معرفتی و دانش همان تواندیماست؛ واهایرؤبذر آرزوها ،

ها،انتخابروشیاروشباتوجهبهتنوع(.5933،فریملکیکملترابارورکند)یاهآرمان

 انجام برای ینیبشیپفن تحلیلریتأثتحت که است مختلفی آنعوامل اساس بر هاگران

روشتوانندیم یا )هایروش را )حاجیانی،صورتبهمعینی برگزینند ترکیبی( یا مستقل

ازآنجا.دهدیمهدفاصلیتحقیقحاضرراشکلدرحوزهدفاعیامل(.شناساییاینعو5936

کهخروجیواعتبارپروژههایآیندهپژوهیبهمتدولوژیوروشمورداستفادهوابستهاست؛

حوزههایدفاعیونظامیایمانندپیچیدهانتخابروشمناسبآیندهپژوهیبویژهدرمسائل

اهمیتباالی یاز انتخابروشمناسبآیندهاشد.بمیبرخوردار دیگر سوی بهاز نیز پژوهی

عواملشدتتحتتاثیرشاخص و متنوعیها نتیجهبوده در برایهاشناساییاینشاخصو

تحقیقحاضرضمنشناسایی لذا خواهدبود. اجتنابناپذیر ضروریو تعیینروشمناسب،

هیدرحوزهدفاعی،سعیدروزندهیوپژوهایتاثیرگذاربرانتخابروشمناسبآیندهشاخص

پیآن هدفانتخاببهینهودر با ریزیوبرنامهفرآیندتقویتاولویتبندیاینشاخصها

 میبهبود سازمانی شاخصعملکرد بررسی استعدم بدیهی تاثیرگذارهاباشد. معیارهای ،و

تصمیم پژوهشگرانحوزهگیرانو نظامیرا انتخابروشبهینهشناساییدرهایدفاعیو و

،پژوهیآینده نتیجهوخواهدنمودمواجهچالشوسردرگمیبا پیامدهایاحتمالرخداددر
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نقشهراه،برنامهمانند:هدفگذاریناصحیح،ترسیمنامطلوب)سوءناشیازعدمانتخاببهینه

یافت.افزایشخواهد(ریزیناقصو...
 

 پژوهش پیشینهمبانی نظری و 

پژوهیآیندهیورکلطبه نوپاییاستو پیشینهغنیجهیدرنتمفهوم درژهیوبهمطالعاتو

شاخص روشحوزه و کاربردهایمختلفآنهایها برخیازدر به ادامه در ندارد. وجود

 شباهتدارد تحقیقحاضر کاربردیبه بعدموضوعیو حدودیدر تا اشارهمطالعاتکه

.گرددمی

برانتخابابعاددرمؤثریبهبررسیمتغیرهایامقاله(در5910)طباطبائیانوقدیری

 پروژه بانگارندهیآیک مصاحبه ادبیات، مطالعه طریق از پژوهش این در پرداختند. ی

نتخابیاینتحقیق)اهداف،امتغیرکهبرابعاد35خبرگانوپیمایشازطریقپرسشنامه،

 همچنینتعیینشد.هاآنناساییومیزاناهمیتشرگذارندیتأث،نتایج(هاروشمشارکت،

( روش5936حاجیانی ارزیابی معیارهای بررسی به پژوهشی در ) یهاکیتکنشناختی

،پسازبررسیجایگاهمطالعاتآیندهدربیندراینپژوهشمطالعاتآیندهپرداختهاست.

 یهاروشسایر نیترمهمتحقیق، شدهپژوهیآیندهیهافننیترجیراو اجمالی مروری

آیندهشناسانهیهاروشارزیابیمنظوربهشناختیهایروشترینمالکمهمتیدرنهااست.

 است. گردیده تشریح اندعبارتهامالکاین انواع ارائه هاندهیآاز: تعیین بههاتیاولو،

پیشهاندهیآ نیروهای تعیین ، تشریح بازیگراساختارران، تشخیص و معرفی وعلی، ن

هاوپویاییعتباربخشیبهیافتهااءبرچارچوبنظریوقوانینعلمی،قابلیتن،ابتکنشگران

5935)ذوالفقاریروش. ) مناسبنامهانیپادرنیز بررسیمدل به خود کارشناسیارشد

پژوهیآینده اندازچشمدر است. پرداخته ایران شناسایی بر سعی تحقیق یهاروشاین

روشمینگارندهیآ یا روش انتخاب سپس و وجود برای مناسب درینگارندهیآهای

هدفاینپژوهش،باکشوردارد.یهایژگیوایران،باتوجهبهشرایطومعیارهاواندازچشم

ینگارندهیآبخشیازادبیاتیآورجمعوتوجهبهمسائلکالنودرسطحملی،ابتدادیتأک

روش طریقو از که سپسانتخاب؛ایصورتگرفتهاستمطالعاتکتابخانههایآنبوده

هابودهاست.براساسشاخصشدهاستخراجهایهاوروشها،ارزیابیشاخصبرخیشاخص

 هدف این یهاشاخصبرای مدنظر قرارگرفتهزیر و اهداف برنامه،یهایخروجاست:

 و یهابخشموضوعات برنامه، سطح برنامه، زمانی افق پوشش، ،کنندگانمشارکتتحت
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ودردسترس،ازیموردنیهامهارت،ازیموردنیواطالعاتیاداده،منابعازیموردنمنابعمالی

زمانمدت و مداخالت یهاتیحمامطالعه، ارزیابی ویریپذامکانسیاسی، ذینفعان ،

 اقتصادی، محیط اجتماعی، و فرهنگی محیط پروژه،فناورانهکاربران، رویکرد تعیین ،

ویختارهاسا ذینفعان میان مشترک هدف و تعهد ایجاد پروژه، متولی سازمانی

،سطحجزییاتپروژه،ایجاداجماع.کنندگانمشارکت

 نیز خارجی پژوهشگران و محققین اخیر سالیان بردر تاثیرگذار عوامل بررسی به

آیندهروش پرداختههای اندپژوهی طوربه. کلیدی5331)5مارتینمثال وجوه ویژگی( :

جهت کارکردها، تمرکز، سازمانی، تنوع تحقیق، ساختار و مقطعیهانقشگیری درونی،

روشوزمانی همچنینشناختیرویکرد است. دانسته موثر زمینه این در وجورجیورا

9آماناتیدووگایاند.اشارهنمودهیادگیریو،توجیهیریپذحیتوض:ابعادبه(3660)3کینان

(3661 بازیگران،هایشاخصنیز( به مربوط معیارهای )مانند داخلی معیارهای تحلیل :

بر دروندادها، اهداف، عواملوفرآیندها، تحلیل و گسترده محیطی عوامل تحلیل ندادها(

 ضمن1امادرتحقیقیجامع،پوپراند.معرفینمودهرگذاریتأثمتغیرهایعنوانبهبیرونیرا

 کاربرد فراوانی آیندهاهروشبررسی روشی انتخاب که رسید نتیجه این به پژوهی،

پیش تحت ریتأثبینی اول است: اصلی پارامتر معنایهانسبتدو به که درونی ی

جمعتوانمندی و اطالعات تولید روش)برای ذاتی یاهای تعامالت تجارب، شواهد، آوری

بنیادیهاتیخالق شرایطعناصر دوم و پمؤثر( روند براییشبر را زیر ویعوامل بینی.

ماهیتمؤثرینیبشیپانتخابروش توانمندیهاروشدانستهاست: هایروشدربررسی،

حوزه محیطو شرایطجغرافیایی، نظراتخبرگان، اخذ و تعاملیبودن خالقیت، شواهد،

پیش مقیاس پشتیبانیاهیناحبینی، زمانی، افق ی، هدف،هاگروهکنندگان، ی

وکنندگانکتمشار هایروشهایخروجنوع 3661)پوپر، جانسون26-13: همچنین .)1

(3653 توانمندسازیو مطلعسازی، افزایشآگاهی، معیارهای: عنوانرگذاریتأث( به یرا

پژوهیمعرفینمودهاست.هایآیندهعواملتاثیرگذاربرانتخابروش




                                                           

1
. Martin 

2
. Georghiou & Keenan 

3
. Amanatidou & Guy 

4
. Popper 

5
. Johnston 
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 پژوهش شناسی روش

توجهبهماهی توجهبهنحوهگردآوریتموضوعازمنظرهدفکاربردیتحقیقحاضربا با و

اطالعاتلیوتحلهیتجزروشتوصیفیوازنوعپیمایشیاست.ضمنآنکهبرایازمنظرهاداده

بدینشکلکهدربعدکیفیازشودمیاستفادهکمی(-دراینتحقیقازروشآمیخته)کیفی

مطالعابررسی مقاالتعلمیو و روشدلفیهایاسناد بعدفازیتپیشینو در و برده بهره

فرآیندانجامتحقیقدربنابراین.شودمیاستفادهفازیسلسلهمراتبیازروشتحلیلنیزکمی

نشانمورداستفادهابزاربههمراهانجامتحقیقرامراحلشکلشمارهیکاست.شدهانجامگامسه

.دهدیم


 انجام تحقیق مراحل (1) شکل



خبرگاننظرات،درتحقیقحاضردردومرحلهازمورداشارههایباتوجهبهاهدافوگزاره

سازمانیبرایگردآوریداده اولشودمیاستفادهها مرحله در پیرایشیسازیغنباهدف. و

هادرفرآیندوزندهیشاخصباهدفهایاولیهدرفرآینددلفیفازیودرمرحلهدومشاخص

خبره51ازبرایاینمنظورگردد.میهمراتبیازنظراتخبرگانسازمانیاستفادهتحلیلسلسل

5گیریهدفمندنمونهدرروش.شودمیاستفادهسازمانیکهبهشکلهدفمندانتخابگردیدند

صورتمشخصدارایویژگیویایابهزیراشوند؛یچینمهاتوسطپژوهشگردستکنندهشرکت

اینروشبیشترزمانیپدیدهموردنظرهس اطالعاتدرموردخاصیهستند. غنیاز یا تندو

درانتخاب (Boswell & Cannon, 2012). باشدهایخبرهمیشودکهنیازبهنمونهاستفادهمی

رشتهتحصیلیوسابقهکاریمرتبطبههمراهآشناییبامانند:هاییویژگیاینتحقیقخبرگان

.باشدمیموردنظرپژوهیهایآیندهمفاهیموروش

 

                                                           
1
. Purposive Sampling 

شناسایی
شاخصهای

 اولیه

مطالعات 
اسنادی و    
 کتابخانه ای

کیفیسازی
واعتبارسنجی
 شاخصها

روش دلفی 
 فازی

وزندهیو
اولویتبندی

شاخصها

فرآیند تحلیل  
سلسله 

 مراتبی فازی
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 ی پژوهشهایافته وتحلیل تجزیه

یاکتابخانهاسنادیوبامطالعهتحقیق،درابتداشدهمیترسدراینمرحلهوباتوجهبهاهداف

رگذاریتأثیهاشاخص دفاعیپژوهیآیندههایارزیابیروشدر حوزه کمکدر با شناساییو

پیرایش گردندمیروشدلفیفازیاعتبارسنجیو کمکجدولمقایساتزوجیوسپس. با

 فازی مراتبی سلسله روشتحلیل و شوندمییبندتیاولووزندهی ادامه در مذکورگامسه.

 :گرددیمتشریح

 اولیه یها شاخصشناسایی 

 مقاالتو کتب، بررسیاسناد، و مرور تحقیقژهیوبهپساز بخشپیشینه در ؛منابعمذکور

.انددهیگردارائه(5)جدولدرکهشناساییدرراستایاهدافتحقیقاولیهیهاشاخص
 در حوزه دفاعی پژوهی آیندهبر انتخاب روش مناسب  رگذاریتأثاولیه  یها شاخص (1) جدول

Rتوضیحات معیارهای مؤثر 

توسطروشوبلندمدتمدتانیم،مدتکوتاهپوششمقاطعزمانیمختلف:توان میزانپوششافقزمانیمختلف5

 یریپذامکانارزیابی3
وتائیدرابررسیهانتایجویافتهیریپذامکانچهمیزانمورداستفادهروش

کندمی

باتوجهبهتحوالتمستمرمحیطیهامستمرودائمیدریافتهدنظریتجدامکان پویائیروش9

1
معرفیوتشخیصبازیگرانو

 کنشگران
یمختلفهاگراناصلیآیندهتوانشناساییوتشخیصبازی

هاافتهیبرایقبولقابلوجودپشتوانهمنطقیو هاافتهیقابلیتاعتباربخشیبه1

0
ابتناءبرچارچوبنظریوقوانین

 علمی

یشناختروش/صالحیتوشایستگییشناختروشمناسببودنروشازلحاظ

روش

هاآنیبندتیاولوو)ممکن،محتمل،مطلوب(مختلفیهاندهیآیتوانشناسای انواعآیندهیبندتیاولوارائهو2

 تعییننیروهایپیشران1
یاعواملاصلیمتشکلازچندهامؤلفهپیشران:توانشناسایینیروهایپیشران)

(باشندیموردمطالعهمیروندکهباعثایجادتغییردریکحوزه

سازدنظررامحققمیچهمیزاناهدافمورد میزانتحققاهداف3

 میزانتوانمندیروش56
واخذنظراتدرخالقیت،تعاملیبودنمورداستفادهمیزانتوانمندیروش

خبرگان

بیقیمزیتتط55
توانارائهمبنایمناسببرایارجحیتیکتصمیمنسبتبهتصمیمدیگر

(شرایطاضطراریوبحرانیدرژهیوبه)

کیفیتفنی53
/وجودفرآیندهایسالم،منطقیوهاوشدرقیاسباسایرروشتوانکیفیر

پایدار

روشیهاافتهیوهاگامعدمابهامدرمیزانشفافیتومیزانشفافیتروش59

داردوتعهددیتأکمشترکتاچهمیزانبراصولواهدافموردنظرروشمیزانتعهدوهدفمشترک51

سازگاریداردموردمطالعهچهمیزانباساختارسازمانموردنظرروشانیمیزانتناسبباساختارسازم51
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Rتوضیحات معیارهای مؤثر 

50
میزانپوششموضوعاتوسطوح

مختلف

راپوششیالمللنیبویامنطقهچهمیزانموضوعاتوسطوحمختلفملی،

دهدیم

صولمحوریدرتقابلبامحموردنظرروشونگرشفرآیندمیزانفرآیندمحوریمیزانفرآیندمحوری52

روشازیموردن،اطالعاتیومهارتییادادهمیزانمنابعمالی،زمانی،ازیمنابعموردن51

علیساختاربیانوتشریح53
/بیانسلسلهحوادثوچرخههاندهیآیریگشکلنحوه،شیوهوروندتوانارائه

مؤثرمتغیرهاونحوهچینشعواملویانیروهای




 با روش دلفی فازی ها دادهسازی  کیفی

مصاحبهروشدلفی بر میمشتمل تشکیل ساختاریافته ایدههایی از که افرادگردد های

می بهره خبره این روشگیرد. رفتناز یاهدر نامربوط تصمیمات برای انرژی و زمان

صورتدارنظامدلفیبایکروشتحلیلیویهاینیبشیپزیراکندمغرضانهجلوگیریمی

با(Helm, 2005). یردگمی سال در خبرگان، نظرات در ابهام وجود به ،5339توجه

ارائهدادندکهبرگرفتهازرو دلفیومنطقشایشیکاواوهمکارانشرویکرددلفیفازیرا

بود مجمو(Ishikawa, 1993). فازی از برایعهاستفاده متداول روش یک فازی های

هایفازیبهاینبهترآناستکهبااستفادهازمجموعهوبنابرقطعیتاستسازیعدممدل

تصمیمپیش و بلندمدت بایدبینی ترتیب بدین شود. پرداخته واقعی دنیای در گیری

این قرارداد. تحلیل مورد و کرده اخذ خبرگان از طبیعی قالبزبان در را اطالعاتالزم

می روشدلفیفازینامیده .(Azar & Hojati, 2008) شودروشتحلیل، تحقیقلذا در

 برایغربالگریو اینروشیهاشاخصسازیکیفیحاضر از متغیرهایزبانیانتخابی و

.شودمیاستفاده(3)مندرجدرجدول
 ها واژگان کالمی و مقادیر فازی مثلثی متناظر آن (2)جدول 

 عدد فازی مثلثی واژگان کالمی

(5،5،9)خیلیکم

(5،9،1)کم

(9،1،2)متوسط

(1،2،3)زیاد

(2،3،3)خیلیزیاد
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کمکجدول با نظراتخبرگان مثلثی فازی مقادیر ابتدا محاسباتدلفی، فرآیند در

محاسبهزیردهندگانباکمکرابطه(احصاءوسپسمیانگینفازینظراتپاسخ3شماره)

گردد.می

(5)            (min , , max )
n

j i ij ij i iji
W l m u

n 
  1

1


iکهدرآنشدهانیبصورتیکعددفازیدراینرابطهنظرهرفردنسبتبههرگزینهبه

باشد.مییموردبررسهایتعدادگزینهjتعدادخبرگانو

 رابطه از استفاده با محاسبهزیرهمچنین گزینه هر شده زدایی فازی میانگین مقدار

گردد.یم

4

6

l+ m+u
w =

                                                                                
(3)  

گردد.مقدارآستانهدرنهایتمقدارارزشاکتسابیهرگزینهبامقدارآستانهمقایسهمی

بنابرایناگرمقداردی(Hesu et al, 2010).شوددرنظرگرفتهمی2دراینمطالعهبرابر

خبرگان نظر مجموع شده گزینهفازی برای ای 2برابر باشد بیشتر یا گزینهعنوانبهو

گیرد.شدهودرغیراینصورتموردتائیدقرارنمیقبولشناختهقابل

 برایاینمنظور و تحقیقحاضر اولدر دور آزمایشیپرسشنامه، انجام تنظیمو پساز

م دلفی 53رکباز سؤال با )یهاشاخصمنطبق شماره قرار(5جدول خبرگان اختیار در

خبرگانمیزانموافقتخودرادرقالبطیفلیکرتوبرابرجدولنیزیدهپاسخگرفت.برای

( 3شماره آنکه ضمن نمودند. اعالم سؤال( پرسشنامهآخرین باز پرسشی ثبتمنظوربه،

.دهاستهایپیشنهادیخبرگانبوشاخص

کهمجموعنظراتدیفازیشدهخبرگاندرییهاشاخصدرادامهبرابرروشدلفیفازی،

 شاخصهاآنمورد سایر و تحقیقباقیمانده فرآیند در بوده آستانه مقدار از حذفبیشتر ها

خبرگانمقداریکمترازحدآستانه)عددازنظرشاخصیکه2گردیدند.دراینمرحلهتعداد

شاخصباقیماندهتکرارگردید.53کردندازفرآیندتحقیقحذفوفرآینددلفیبرای(کسب2

53داشتند،دیتأکباقیماندهیهاشاخصخبرگانبراعتبارباالیراندبعدیدلفیدرازآنجاکه

.انددهیگرد(ارائه9شاخصنهاییانتخابکهدرجدول)
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 روش دلفی فازی نهایی منتخب خبرگان با یها شاخص (3)جدول 

R  برچسب مؤثرمعیارهای 

 C1 میزانتناسبباساختارسازمانی5

 C2 (یالمللنیب،یامنطقهمیزانپوششموضوعاتوسطوحمختلف)ملی،3

 C3 (بلندمدت،مدتانیم،مدتکوتاهمیزانپوششافقزمانیمختلف)9

 C4 هارتی(،اطالعاتیومیاداده)مالی،زمانی،ازیموردنمنابع1

 C5 یریپذامکانارزیابی1

 C6 پویائیروش0

 C7 هاافتهیقابلیتاعتباربخشیبه2

 C8 (یشناختروشابتناءبرچارچوبنظریوقوانینعلمی)صالحیت1

 C9 معرفیوتشخیصبازیگرانوکنشگران3

 C10 علیساختاربیانوتشریح56

 C11 هانواعآیندیبندتیاولوارائهو55

 C12 تعییننیروهایپیشران53

 

 1با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی ها شاخص یبند تیاولو

تصمیم تحلیل درکو استکه منطقی چهارچوبی مراتبی سلسله تحلیل هایگیریفرآیند

مراتبیآسانمی آنبهساختاریسلسله تجزیه با را ینا  (Al-Shalabi, 2006).کندپیچیده

طورکهازاسمشپیداستبرای(ارائهگردیدوهمان5316)3وماسآلساعتیمدلتوسطت

رودکهدرسطحاولآنهدف،درسطوحمیانیمعیارهاودرآخرینسطححلمسائلیکارمی

هایباشند.درتکنیکتحلیلسلسلهمراتبیفازیباکمکعبارتهایرقیبموجودمیگزینه

تعیینماتریسمقایساتزوجیدخالتدادهمیمفهومفازیب(1)زبانیجدول شود،ودندر

کمکاینتکنیکروش میبنابراینبا آنهاییارائه در که فازیبرایبیانگردد اعداد از ها

ارجحیتالمان میمیزان استفاده بهها فازی مراتبی تحلیلسلسله پژوهشحاضر، در شود.

می تشریح چانگ، توسعه زروشآنالیز روشگردد، سایر اینروشاز هایتحلیلسلسلهیرا

باشد.تربودهودرضمنمشابهروشتحلیلسلسلهمراتبیکالسیکنیزمیمراتبیفازیساده
 

 

 

                                                           
1
. Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) 

2
. Saaty 



5931زمستان،51شمارهچهارم،سالپژوهیدفاعی،آیندهفصلنامه536

 

 ها در مقایسات زوجی اعداد فازی متناظر با ارجحیت (4)جدول 

 مقیاس فازی مثلثی ارجحیت

 (3،3،1) مرجحاندازهیب

 (1،2،0) ترجیحبسیارقوی

 (0،1،1) قویاًمرجح

 (1،9،3) نسبتاًمرجح

 (5،5،5) ترجیحیکسان

 

:(5،5330)چانگ روش آنالیز توسعه چانگ

بهدستآوردنبسطمرکبفازیبرایهرهدف..1مرحله 

 کمکSiبرایاینمنظور برایهریکازسطرهایماتریسمقایساتزوجیبا زیررابطهرا

کنیممحاسبهمی
-1

1 1 1

m n mj j
s M M

giii gj i j

 
    
    

(9)  

رابطهفوق jدر
M

gi
فازیمثلثیداخلماتریس  j،زوجیمقایساتاعداد ازهرکدامنماینده

وآرمان giها ماتریسباشندیمهاآرمانمجموعه محاسبه حقیقتهنگام در .Sهر یکاز،

کنیم.زنیمودرمعکوسفازیمجموعکلضربمیاجزاءاعدادفازیرانظیربهنظیرجمعمی

گردد:بهشکلذیلتعریفمی(9رابطهشماره)متغیرهای

l , ,

1 1 1 1

m m m mj
M m uj j jgi

j j j j

 
    
     

 

, ,

1 1 1 1 1

n m n n nj
M l m ui i igi

i j i i i

 
     
      

 

1
1 1 1

, ,

1 1 1 1 1

n m j
M

gi n n nu m li j i i ii i i


  
    
           

 

 

اولتاسوماعدادفازیهستند.یهامؤلفهببهترتیuiوli،miدرروابطفوق

.M1برM2پذیری(محاسبهدرجهارجحیت)درجهامکان.2مرحله 

                                                           
1
. Chang 
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د،آنگاهدرجهارجحیتنباشمثلثیفازیعدددوM2 = (l2,m2,u2) و M1 = (l1,m1,u1)چنانچه

M2برM1کهباV (M2 ≥ M1)شودبرابراستبا:نشاندادهمی

      2 1 1 2sup min ,M M
y x

V M M x y 


    
(1)

  
:برایاعدادفازیمثلثیمعادلبارابطهزیراستکه

   
2 1

2 1 1 2 2 1 2

1 2

2 2 1 1

1 ,

( ) 0 ,

,
( ) ( )

M

if m m

V M M hgt M M d if l u

l u
otherwise

m u m l




 


     
 


  

  (1)  

(3است.شکلشماره)2Mو1Mنقطهتقاطعبیننیتربزرگمتناظربا dدراینرابطه

.دهدیمرانشانM1برM2درجهارجحیت


 M1بر  M2درجه ارجحیت  (2)شکل 

عددفازیمثلثیدیگرازKفازیمثلثیاز(یکعددبزرگیمحاسبهدرجهارجحیت).3مرحله 

آید:رابطهزیربهدستمی
       

 

1 2 1 2, ,......, ....

min , 1,2,...,

k k

i

V M M M M V M M and M M and and M M

V M M i k

      

  

(0)  

چنانچهفرضشود:

( ) min ( ) 1,2,...,i i kd A V s s i k                                           (2)  

آید:صورتذیلبهدستمیآنگاهبرداروزنبه

1 2( ( ), ( ),....., ( ))T

nw d A d A d A    (1)  

wنرمالیزهکردنبردار .4مرحله  روزننرمالیزهشدهوبهدستآوردنبرداW.
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1 2( ( ), ( ),....., ( ))T

nw d A d A d A (3)  

 در حاضر زوجی،پژوهش مقایسات پرسشنامه برابر شد خواسته سازمانی خبرگان از

رمقایسهومیزانارجحیتهرشاخصنسبتبهسایییدودوصورتبهمنتخبرایهاشاخص

کمکجدولشاخص با ادامه در تعییننمایند. را ارجحیت(1)ها هر فازیمتناسببا عدد

.انجامپذیرفتتعیینوفرآیندتحلیلسلسلهمراتبیفازی

فازیزداییشدهخروجی(9)شمارهشکل نمونهنشانعنوانبهنظراتیکیازخبرگانرا

.دهدیم
 

 

 یکی از خبرگان فازی زدایی شده نظراتجدول ( 3)شکل 

و(1)درشاکلشامارههااشاخصنظراتخبرگان،اوزانواولویتنهایییبندجمعپساز

گردد.ارائهمی(1)جدولشماره


 با کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ها شاخصاوزان نهایی  (4)شکل 

 

 در حوزه دفاعی پژوهی آیندههای ی ارزیابی روشهااوزان و رتبه نهایی شاخص (5)جدول 

R  برچسب مؤثرمعیارهای 
وزن 

 معیار

رتبه 

 معیار

 C1 652/6 53 میزانتناسبباساختارسازمانی5

 C2 633/6 1 (یالمللنیب،یامنطقهمیزانپوششموضوعاتوسطوحمختلف)ملی،3

 C3 615/6 2 (بلندمدت،مدتانیم،مدتکوتاهمیزانپوششافقزمانیمختلف)9

 C4 651/6 55 ،اطالعاتیومهارتی(یاداده)مالی،زمانی،ازیموردنمنابع1
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R  برچسب مؤثرمعیارهای 
وزن 

 معیار

رتبه 

 معیار

 C5 639/6 56 یریپذامکانارزیابی1

 C6 611/6 0 پویائیروش0

 C7 562/6 1 هاافتهیقابلیتاعتباربخشیبه2

 C8 623/6 1 (یشناختروشابتناءبرچارچوبنظریوقوانینعلمی)صالحیت1

 C9 592/6 9 ازیگرانوکنشگرانمعرفیوتشخیصب3

 C10 632/6 3 علیساختاربیانوتشریح56

 C11 339/6 3 انواعآیندهیبندتیاولوارائهو55

 C12 303/6 5 تعییننیروهایپیشران53



303/6بااوزن"تعیایننیارویپیشاران"دهدشااخصنتایجشکلوجدولفوقنشانمی

درحاوزهپژوهیآیندههایهایارزیابیروشادرمیانشاخصخبرگانبیشتریناهمیترازنظر

اسات.شادهدادههانیازدرجادولفاوقنشاان.اولویتووزنسایرشاخصباشدیمدفاعیدارا

واعتباارقباولقابالسازگاریدهندهنشان(63/6<5/6)شدهگزارشرخناسازگاریضمنآنکهن

.باشدیمتوسطخبرگانشدهانجاممقایساتباالی


 هاو پیشنهاد گیری نتیجه

آینده میانعنوانبهپژوهی مقوله آیندهرشتهیک شناسایی و کشف پی در ممکن،ای های

منددانشپژوهی،تولیدروشمحتملومطلوبوکاربستآندرزمانحالاست.هدفآینده

آینده مالحظات از بیشتر استفاده و فرآیندراهنما در اتصمیممحور )پرومیچیچ،گیری ست

5912 :55 نااطمینانیاست(. قطعیتو عدم از سرشار و آمیخته آینده ناخواه، حتی.خواه

سازمانبساچهوازمسیرخودمنحرفشونداجرادرتوانندیمنیزهایزیربرنامهنیترخردورزانه

مرکزمطالعات)سازوغیرمنتظرهروبروشوندآینده،باپیشامدهایشگفتییسوبهپوییراهدر

 علوم، پژوهیآینده(.5939فرهنگستان از یکی چالشعدمیهادفاعباید برابر در اساسی

وآیندهمطلوبرابینییشپاطمینانباشدواینامکانرافراهمآوردتاروندهایخطرناکرا

ژوهیپانتخابروشآینده.(Hejazi, 2011: 84)پاسخدهیمیدرستبهمشخصکنیموبهآن

ازاهمیتفراوانیبرخورداربودههاوابهاماتموجودبویژهدرحوزهدفاعیباتوجهبهپیچیدگی

روش سالیاناخیرمحققیناز در مسئلهتحقیقو ساختار ماهیتو هایمختلفیمتناسببا

جسته مینائی)بهره و مثالهادینژاد بطور مدلسازیریاضیبرایطراحی5932اند. از )
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درتسل یا اندو نموده استفاده توجهبهسناریوهایمحتملجنگهایآینده یحاتنظامیبا

و ایران اسالمی جمهوری دفاعی دیپلماسی کلیدی و اصلی های پیشران دیگر تحقیقی

ترکیبروش با تحلیلماتریسمتقاطعپیشنهادعربستانرا پانلخبرگیو منابع، هایمرور

(.5932نژاد،ینمودهاند)مینائیوهاد

اولویت انتخابروشآیندهبندیشاخصبنابراینشناساییو پژوهیبهعنوانهایموثردر

 است. گرفته قرار تاکید مورد محیطهدفاصلیتحقیقحاضر در با متغیرهایهایمتالطم

-باکمکشاخصپژوهیآیندههایدفاعی،انتخابروشمناسبمانندحوزهوغیرقطعیپیچیده

میها علمی و دقیق ی برنامهتواند بهبود در ترسیم واندازچشمریزی، مناسب راه نقشه و

همچنین سازمانی عملکرد رگذاریتأثارتقای تحقیقباشد. این انجام مسیر در یهاروشاز

)شناساییشاخص کیفی فاز در فازی دلفی و اسنادی سلسلهمطالعه روشتحلیل از و ها(

است.شدهاستفاده(هاشاخصیبندتیاولوکمی)وزندهیومراتبیفازیدرفاز

باوزن"تعییننیروهایپیشران"شاخصخبرگانازنظردهدهانشانمینتایجنهاییتحلیل

درتعیینروشمناسبآینده303/6 میپژوهیدرحوزهدفاعیبیشتریناهمیترا .باشددارا

معرفیوتشخیص،339/6باوزنانواعآیندهیبندتیاولوارائهونیزبهترتیب:هاشاخصسایر

کنشگران وزنبازیگرانو 592/6با یافته، وزنهاقابلیتاعتباربخشیبه 562/6با بر، ابتناء

میزانپوششافق،611/6باوزنپویائیروش،623/6باوزنچارچوبنظریوقوانینعلمی

بیانو،633/6باوزنتوسطوحمختلفمیزانپوششموضوعا،615/6باوزنزمانیمختلف

باوزنازیموردنمنابع،639/6باوزنیریپذامکان،ارزیابی632/6باوزنعلیساختارتشریح

قراردارند.بعدییهاتیاولودر652/6باوزنومیزانتناسبباساختارسازمانی651/6

م به ذیل پیشنهادهای حاصله، نتایج به توجه با نهایت تصمیمدر آیندهدیران، و گیران

گردد:ارائهمیپژوهانحوزهدفاعیونظامی

هدفمند - گیریمطلوبو بهره معرفیدوازدهمعیارهای میشدهگانه اینمطالعه، توانددر

حوزهدفاعیهاومطالعاتآتیپژوهیدرپروژهآیندهبهینهروشانتخابکمکشایانیدر

 نماید.

شاخ - اینکه به توجه با پیشران"صهای نیروهای "تعیین اولو"و و انواعیبندتیارائه

درتحقیقحاضربهخوداختصاصدادهاند؛می"آینده بایستدرانتخابوزنباالتریرا

 و گرفته قرار تاکید مورد مناسب آیندهروشروش های ماتریس":مانندپژوهی تحلیل



531...پژوهیهایتعیینروشمناسبآیندهشناساییووزندهیشاخص



خصهادارند،درصورتسازگاریباماهیتایبهاینشاکهتوجهویژه"دلفی"و"متقاطع

 مسئلهازاولویتباالتریبرخوردارباشند.

"میزانتناسبباساختارسازمانی"و"ازیمنابعموردن"هایباتوجهبهوزنپائینشاخص -

اینشاخص خروجیتحقیق، فرآیندانتخابروشآیندهدر در اهمیتها پژوهیدفاعیاز

نبودباالیی بهبرخوردار توجه استبا شایانذکر البته اولویتکمتریبرخوردارند. از و ه

اوزانمعرفیشدهبرای؛ماهیتروشتحلیلسلسلهمراتبیومقایساتزوجیانجامشده

شدهبودهودرصورتیکهمعرفیهایهادراینمطالعهدرقیاسباسایرشاخصاینشاخص

 بررسی؛ توجهبهماهیتمسائلمورد اینوزنشابا مزیدگردد، یا دهیازخصیحذفو

 میبایستمجدداانجامپذیرد.درجهاعتبارساقطوفرآیندمقایساتوتحلیل









































5931زمستان،51شمارهچهارم،سالپژوهیدفاعی،آیندهفصلنامه530

 

 منابع

 ،تهران:انتشاراتمهرباننشر.یفازتیریعلممد(.5913)حجت.،رجیفعادل.وآذر، 

 حیادری،تهاران:مرکاز...،متارجم:عباداپژوهیومدیریتآیندهآینده.(5912).پرومیچیچ،رابرت

 رسانی.پژوهیواطالعآینده

 پژوهایمرکزآیندهتهران:انتشارات،هاپژوهی،مفاهیموروشندهآی.(5911).جمالیچافی،حسین

 .علوموفناوریدفاعی

 فصالنامههایمطالعااتآیناده،شناختیتکنیک(،معیارهایارزیابیروش5936).حاجیانی،ابراهیم
.561-22(:13)36،راهبرد

 نامهکارشناسیارشدپایانزایران،اندادرچشمپژوهیآیندهمدلمناسب.(5935).ذوالفقاری،زینب
،دانشاگاهعالماهحضاورییماهنیهااآماوزش،پاردیسرشتهمدیریتدولتیگرایشمنابعانسانی

 ،تهران.طباطبائی

 بااهاایاستراتژارزیابیمنظوربهارائهفرآیندی.(5933)یدکمال.سچهارسوقی،ود.رداهرحمتی،م

 .ایدرخشانآرادگاریتهران،شرکت،پژوهیآیندهاولینهمایشملیسناریو،یزیربرنامهاستفادهاز

 برانتخابابعاددریکپروژهمؤثرمتغیرهای.(5910.).وقدیری،روحا....طباطبائیان،سیدحبیبا

 .11-16(:2)3،فصلنامهعلوممدیریتایران،نگارییندهآ

 ،انتشااراتدانشاگاه،شااهرود:چاا اول،چنادمعیارهفاازیگیارییمتصم.(5913)مد.حمعطائی

 .دصنعتیشاهرو

 علمونگرییندهآ،گروهمطالعاتپژوهیآیندهدرآمدیبر.(5939).مرکزمطالعاتفرهنگستانعلوم

 فناوری،ناشر:پارسضیاء،ناشرهمکار:انتشاراتعلمآفرین.

 پژوهی:علموهنرکشفآیندهوشاکلبخشایدنباهدنیاایالفبایآینده.(5933).فر،عقیلملکی
 نتشاراتکرانهعلم.ا:،تهرانمطلوب

 ،یاساتهایسنیایتعیبارایفازیاستفادهازروشدلف(.5912جعفری،نیلوفر.)غالمعلی.ومنتظر

 .35-551(:5)1،(یاقتصادیها)پژوهشداریرشدوتوسعهپایهاوهشپژفصلنامه،کشوریاتیمال

 هاایاصالیوکلیادیدیپلماسایدفااعیپیشاران.(5932).ناژاد،فرهاادوهاادی.مینایی،حسین

-31(:561)30،فصلنامهسیاستدفااعیجمهوریاسالمیایرانوعربستاندرمنطقهغربآسیا،

3. 

 روندپژوهیتهدیدهایآمریکاعلیهجمهوریاساالمی.(5932).نژاد،فرهادوهادی.مینایی،حسین

 .2-31(:1)9،دفاعیپژوهیآیندهفصلنامهعلمیپژوهشیایران،

 آیندهنگاریبارویکردمدلسازیدرطراحیتسلیحات.(5932).مینایی،حسینو.نژاد،فرهادهادی

 .302-333(:90)3،ایدانشراهبردیفصلنامهعلمیمطالعاتبینرشتهنظامی،



532...پژوهیهایتعیینروشمناسبآیندهشناساییووزندهیشاخص



 Al-Shalabi, M. A., Mansor, S. B., Ahmed, N. B., & Shiriff, R. (2006, October). 

GIS based multicriteria approaches to housing site suitability assessment. 

In XXIII FIG congress, shaping the change, Munich, Germany, October (pp. 8-

13). 

 Amanatidou, E., & Guy, K. (2008). Interpreting foresight process impacts: 

Steps towards the development of a framework conceptualising the dynamics of 

‘foresight systems’. Technological Forecasting and Social Change, 75(4), 539-

557. 

 Bell, W. (2008). Foundations of futures studies: History, purposes and 

knowledge (4 Edition). New Brunswick, NJ: Transaction. 

 Boswell, C. & Cannon, Sh. (2012). Introduction to nursing research. 3rd 

Edition. Burlington, MA: Jones & Bartlett Publishers. 

 Chang, D. Y. (1996). Applications of the extent analysis method on fuzzy AHP. 

European journal of operational research, 95(3), 649-655.. 

 Dator, J. A. (Ed.). (2002). Advancing futures: Futures studies in higher 

education. Greenwood Publishing Group. 

 Georghiou, L., & Keenan, M. (2006). Evaluation of national foresight activities: 

Assessing rationale, process and impact. Technological Forecasting and Social 

Change, 73(7), 761-777.. 

 Glenn, J.C. & Gordon, T. (2009). Futures research methodology (Version 3). 

Washington, DC: The Millennium Project. 

 Hejazi, A. (2011). Developing Frameworks for New Theories in Futures 

Studies. In WFS' annual conference proceeding: World Future Volume" through 

(p. 81). 

 Hsu, Y. L., Lee, C. H., & Kreng, V. B. (2010). The application of Fuzzy Delphi 

Method and Fuzzy AHP in lubricant regenerative technology selection. Expert 

Systems with Applications, 37(1), 419-425. 

 Ishikawa, A., Amagasa, M., Shiga, T., Tomizawa, G., Tatsuta, R., & Mieno, H. 

(1993). The max-min Delphi method and fuzzy Delphi method via fuzzy 

integration. Fuzzy sets and systems, 55(3), 241-253. 

 Johnston, R. (2012). Developing the capacity to assess the impact of 

foresight. Foresight-The journal of future studies, strategic thinking and 

policy, 14(1), 56-68. 

 Martin, B. R. (1995). Foresight in science and technology. Technology analysis 

& strategic management, 7(2), 139-168. 

 Ocampo, L., Ebisa, J. A., Ombe, J., & Escoto, M. G. (2018). Sustainable 

ecotourism indicators with fuzzy Delphi method–A Philippine 

perspective. Ecological indicators, 93, 874-888. 

 Popper, R. (2008). How are foresight methods selected?. Foresight-The journal 

of future studies, strategic thinking and policy, 10(6), 62-89. 

 Saaty, T.L. (1980). The Analytical Hierarchy Process. McGraw-Hill, New 

York. 



5931زمستان،51شمارهچهارم،سالپژوهیدفاعی،آیندهفصلنامه531

 

 Sheate, W., Zampanetti, T., Bennett, S., & Rogeli, M. (2007). EEA research 

Foresight for Environment and Sustainability. Framework Contract No. 

EEA/AIR/04/007. European Environment Agency: Copenhagen. 

 Van der Helm, R. (2005). The future according to Frederik Lodewijk Polak: 

finding the roots of contemporary futures studies. Futures, 37(6), 505-519. 

 Zimmermann, A. (2005). Fuzzy set theory and it’s applications fourth Edition, 

Springer, New York. 

 




