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   ىدٌیآی دفاػی فىاير تًسؼٍدر ی راَبردی سیر بروامٍتبییه  وقش  
1اىیؼیصـً   
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3رٌستؼىضيغغهی    

 چکیدٌ

داقحً راُتؼد ةؼای مٍػث دفاغی کكّر کَ دارای ظنهث پیچیغگی، ُؽیٍَ ةؼ ةّدن و زىان ةؼ ةّدن 

، از اُيیث صیاجی ةؼظّردار اؿث. ٌضّه ةؼٌاىَ ریؽی و جغویً ؿیاؿحِای جّؿػَ فٍاوری و ةاقغ یى

کَ ىغیؼان و  ةاقغ یىوزّد انگّ و ٌلكَ راُی زاىع در ایً زىیٍَ، از غيغه ىـائم مٍایع دفاغی 

 ةؼٌاىَ ریؽان ایً صّزه ةا ؿّاالجی درةاره قیّه جضهیم قؼایط دروٌی و ىضیعی مٍػث، ٌضّه ارزیاةی

. ُغف ةاقٍغ یىجضّالت آیٍغه و چگٌّگی جغویً و ازؼای ىؼاصم ةؼٌاىَ ریؽی راُتؼدی، ىّازَ  یؼجأد

ةؼ جّاٌيٍغی دروٌی مٍایع دفاغی وچگٌّگی ةکارگیؼی  ىؤدؼایً پژوُف، قٍاؿایی و جضهیم غّاىم 

جِغیغات اصحيانی آیٍغه،  یؼجأداىکاٌات و جّاٌيٍغیِا در زِث اؿحفاده از فؼمحِای پیؼاىٌّی و کٍحؼل 

 اٌسام قیظؼ از پژوُف ًیا .ةاقغ یىةؼ جّؿػَ فٍاوری دفاغی آیٍغه  ىؤدؼاز ظؼیق جغویً راُتؼدُای 

 ازی ةؼدار ةِؼه وی ىه کالنی دفاغی اؿحِایؿ اُغاف میجضه گـحؼده، یا کحاةعاٌَ ىعانػات

ی ٌظؼؿٍس قیظؼ از و اصناء رای فٍاور جّؿػَ و رقغ ةؼ ؼگػاریجاد غّاىم ؼیؿا ىّزّد، یُا پژوُف

 ةؼ ىؤدؼ غّاىم اؿحعؼاج ةَ اكغام ،یدنف روش ةَ ،یدفاغ عیمٍا ؽانیر ةؼٌاىَ و ةاجسؼةَ کارقٍاؿان از

 ؽانیى ًییجػ وی دفاغی فٍاور جّؿػَ ةؼ ؼگػاریجادی عیىض غّاىمیی قٍاؿا وی دروٌی جّاٌيٍغ

 وی اٌعتاك ،ییاكحضا ،یركاةحی ِایؼاؿحؼاجژیؿا ،SWOT کیجکٍ هَیةّؿ ؿپؾ ٌيّد، آٌِا ثیاُي

 ىٍظّر ةَ رای دفاغ مٍػث ثیىّكػ و ًییجت را ٍغهیآی دفاغی فٍاور جّؿػَ و رقغ ةؼ ىؤدؼی جغافػ

 . اؿث ٌيّده میجضه راُتؼدُا ٌّع ًیىّدؼجؼی ؼیةکارگ
 

 ی:دیکل ياشگان
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 مقدمٍ
 و ویجؼؿ ُغف آن ةَ غنیرؿ یُا گام ،قّد یى میجضه و َیجسؽ ُغف، 1یراُتؼدی ؽیر ةؼٌاىَ در

ی راُتؼد جفکؼ و قّد یىی ؼیگ اٌغازهی کار كؼفثیپ و ةؼآورد گام ُؼ اٌحظار ىّرد ریٌحا

 ٍغهیآ کی ًیجغوی ةؼای ٌگار ٍغهیآ و ثیظالك از اؿحفاده دٌتال ةَ کَ اؿثی اٌحؽاغی ىضنّن

 ازی ةعك غٍّان ةَی ٌگار ٍغهیآ. ةؼؿغ آن ةَ غیةا ؿازىان کی کَ اؿثی اٌغاز چكو ای کپارچَی

 کار ةَی راُتؼد ُای یٍَگؽی ةؼا ییُا اؿحٍتاط گـحؼش اىکان کؼدن فؼاُوی ةؼای راُتؼد جفکؼ

ی ؿاز قتکَ وی كیاٌغ ٍغهیآ ،یراُتؼدی ؽیر ةؼٌاىَ ویىفاُی جالك صاممی ٌگار ٍغهیآ. رود یى

 ُو ةَ کیٌؽد صال ًیغ در وی غهي ىعحهف یُا صّزه در اؿث،یؿ جّؿػَ ای

 اىکان یُا راه درةاره ُا یغگاهد از یا گـحؼده جّؿػَ ٍغیفؼآی ٌگار ٍغهیآ( Gavigan,2000.)اؿث

یی ِایؼیگ ویجني ةَ ُا یغگاهد ًیا درةارهی کاف درك سادیا کَ اؿث ٍغهیآ جّؿػَی ةؼا ؼیپػ

 عیمٍای لاجیجضلی آىّزق ىّؿـَ.)کٍغ یى ظهق را ىيکًی فؼدا ًیةِحؼ کَ قّد یى ىٍسؼ

 ( 1387دفاع،

 و ؿؼی ٌّآور ةا و اٌـاٌِاؿث كَیاٌغ و فکؼ ةؼی ىحکی ٌّآور و ثیظالك صامم غٍّان ةَی فٍاور

ی فٍاور جّؿػَ. اؿث روقِا و ىضنّالت دری ٌّآور صامم نؽوىا  ی فٍاور جّؿػَ. دارد کار

 دٍُغه اٌحلال داٌف از اؿحفاده ةا زاىػَی ازُایٌ ةا ىحٍاؿب و غیزغی فٍاور ظهق از غتارجـث

 جّؿػَ و قیجضل ًیُيچٍ وی فٍاور اٌحلال روٌغ در قغه کـب اتیجسؼة و ىِارت وی فٍاور

 زاىػَ کی ای ؿازىان کی دری فٍاور ؿعش ارجلاء و سادیا دٌتال ةَی فٍاور جّؿػَی. داظه

 ُا یـحوؿ ٍغُا،یفؼآ ىضنّالت،ی ةؼا ًیٌّی فٍاور ظهق قاىم ٍغیفؼآ ًیا( 1380،یىِغو.)اؿث

 جسؼةَ داٌف، و قغه اکحـابی فٍاور ازی ؼیگ ةِؼه قیظؼ از غیزغ کاىال  ای ةِحؼ ُای یثىّكػ و

 ىّزّدی فٍاور ُای یافحَ و ُا داده ةا ىِارت و جسؼةَ و داٌف ًیا قیجهف و آن از صامم ىِارت و

 غيهکؼد ةِتّد و غیزغ ُای یـحوؿ سادیا( 1385ظارق، میظه.)اؿث ؿازىان کی در

 ُای یجّاٌيٍغ گـحؼش ای و سادیا كنغ ةَ غيّىا   ؿازىان، ُؼ در ىّزّدی فٍاور ُای یـحوؿ

 کارةؼد و 2یفٍاور جّؿػَ. اٌساىغ یىی   ىه ؿعش دری جّاٌيٍغ ثیجلّ ةَ و گیؼد یى اٌسامی فٍاور

 ظهق کًین ،قّد یى ىٍسؼ ىكاةَ ای ةِحؼ ُای یـحوؿ ظهق ةَ ىػيّال  چٍغ ُؼ غیزغی ِایفٍاور

 ةؼ غالوهی فٍاور جّؿػَ. قّد یى قاىم ؽیٌ را غیزغ کاىال  ُای یـحوؿ و ٍغُایفؼآ ،ُا فؼآورده

 ازی ؼیپػ ركاةث وی جّاٌيٍغ ةِتّد وی فیک ارجلاء دٌتال ةَ غيغه ظّر ةَ ،ُا یثظؼفی کي فیافؽا

                                                           
1
. Strategic planning  

2
. Technology expanding  
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 ،یداظه ىؤؿـات در غیجّن قیظؼ ازی فٍاور جّؿػَ( 1382زاده،ی فحضػه.)اؿثی فٍاور قیظؼ

 (1380،یىِغو.)گیؼد یى مّرت ٍِایا ازی تیجؼک ای و 1یفٍاور ةِتّد و رقغ و ظارج از اٌحلال

 و ركاةث فیافؽا ،ُا ظّاؿحَ و ازُایٌ ؼییجغ ک،یجکٍّنّژ ىعحهف یُا غؼمَ در عیؿؼ ؼاتییجغ

 اؿاس ةؼ گؼفحَ قکم ٍغیفؼآ وی فٍاور جّؿػَ غیزغ ىفؼوضات درك ضؼورت ،یاكحناد روٌق

ی ركاةح یُا اُؼم ةَ َیجک اىؼوزه( 1391 ؽاده،یٌّرغه.)اؿث ؿاظحَ ةؼزـحَ را ىفؼوضات ًیا

 در و ـثیٌی کاف ظغىات و ىضنّالت در ؽیجيا و ٍَیُؽ کاُف ث،یفیک فیافؽا ىذمی ؿٍح

 ویی ایپّ گؼید ظؼف از. اٌغ کؼده غایپ ٌيّدی ؼیپػ اٌػعاف و ؿؼغث ىذمی يیىفاُ ركاةث، غؼمَ

 ؽاتیجسِ و غهّم قغن غایپ ُيؼاه ةَ ؿازىاٌِا قغنی ركاةح وی فٍاور جّؿػَ ىفِّمی غگیچیپ

 در ىضللان جا قغه ةاغخ و ؿاظحَ روةؼوی غیزغ یُا چانف ةا رای فٍاور جّؿػَ غ،یزغ

 وزّد ةا. اةٍغی دؿثی غیىف ُای یافحَ ةَ و ؼٌغیگ کار ةَ رای ىحفاوجی کؼدُایرو ظّد لاتیجضل

 کكّر کی كؼفثیپ دری ىِي غاىمی فٍاور جّؿػَ کَ اٌغ یغهغل ًیا ةؼ ىضللان ازی اریةـ ٍکَیا

 ظعؼ و ـثیٌ قیجعت كاةم حفیىّفل ؿعش ةا چٍغانی فٍاور جّؿػَ ثیاُي ؿعش اىا اؿث،

 (  Carbone, 2011.)اؿث ادیزی فٍاور جّؿػَ در قکـث

 عیمٍا گػقحَ روٌغ ىعانػَ ةا و اؿث قغه ًیغسی فٍاور جّؿػَ ةای دفاغ مٍػث گؼ،یدی ظؼف از

 فایا رای اٌکار ؼكاةمیغ ٌلف دفاع عیمٍا دری لاجیجضل ىؼاکؽ کَ اؿث درك كاةم ٌکحَ ًیای دفاغ

 غٍّان ةَ کَ اؿثی دفاغ وی حیاىٍ ،یاجیصی ازُایٌ وزّد آن، ىِو میدال ازی ک. یاٌغ کؼده

 جّؿػَ ةَ جّزَ نػا. آیٍغ یى صـاب ةَ ُا یٌّآور و غیزغی ِایفٍاور ىعانتَ دری كّی كؼاٌیپ

 از آن ثیىّفل ظنّص دری راُتؼد ياتیجني اجعاذ و جّزَ ؿپؾ و اول، كغم دری فٍاور

 ( 1391زاده،ی ٌظؼ.)ةاقغ یى ةؼظّردار ای یژهو ثیاُي

 غّاىمی ةؼرؿ قیظؼ ازی دفاغی ِایفٍاور جّؿػَ ةؼ ىؤدؼی راُتؼدُا ًیجغو دری ؿػ پژوُف ًیا

 و ىعانػات از پؾ ىٍظّر ًیا ةَ کَ ٌيّده( SWOT روش ةَی )دفاغ عیمٍای عیىض وی دروٌ

 ًییجػ و ؼگػاریجادی غیکه غّاىمیی قٍاؿا ؼاىّنیپ ظتؼگان، ازی ٌظؼؿٍس و گـحؼدهی ِایةؼرؿ

ی ادؼگػار اٌغازه و وزن ،یعیىض غاتیجِغ و فؼمحِا وی داظه ضػف و كّت ٌلاط ثیاُي ؽانیى

 ًییجت رای دفاغی فٍاور جّؿػَ ةؼ ىؤدؼی راُتؼدُا وىضاؿتَ ٌيّده  AHP روش ةَ را غّاىم

 . اؿث ٌيّده

  

                                                           
1
. Technology improve  
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  قیتحقی وظری مباو
1دفاػی فىايراوٍراَبردَای   

 سادیای ةؼای ؼیىـ ةَی اةیدؿح و ىّزّد ىـائم صمی ةؼا آگاُاٌَی ٍغیفؼآ راُتؼد اجعاذ

 ةا را قغه فیپا و ىٍظویی ازؼا اتیغيه ؿهـهَ کی کَ اؿثی ؽیر ةؼٌاىَ   ٌظام دری دگؼگٌّ

 (1387،یىػنّى.)کٍغ یىی     ٍیة فیپ ٍغهیآ در ُا یثاونّ ةَ جّزَ

فٍاوری و ٌیؽ  یا جّؿػَ یُا پؼوژهراُتؼد جّؿػَ فٍاوری دفاغی چارچّةی را ةؼای زِث گیؼی 

ركاةحی،  ُای یثىؽ، ُا ضػف، ُا ییجّاٌا. جػییً راُتؼد ٌیؽ ةَ ؿازد یىفؼآیٍغ جّؿػَ فؼاُو 

و جِغیغات و اُغاف و ىٍاةع واةـحَ اؿث. ٌلعَ آغاز راُتؼد جّؿػَ  ُا فؼمثٌیازىٍغی ىّزّد، 

اكغام ةَ  جّان یى ُایی یٍَزىفٍاوری دفاغی، جػییً راُتؼد جّؿػَ از ؿّی ؿازىان اؿث. نػا در 

جضلیق و جّؿػَ فٍاوری دفاغی ٌيّد کَ ةا راُتؼدُای کالن ؿازىاٌی ُيـّ و ُياٍُگ 

 (  1381ةاقغ.)ىٍعلی و ُيکاران،

 ىػيّال  ىضّنَ در درزَ اول اُيیث كؼار داقحَ و  ُای یثىأىّرزىیٍَ دفاغی، جضلق  در

یا  ُا یـحگیقاو پكحیتاٌی از كغرت و ظهق  یًجأىاونّیث در جّؿػَ فٍاوری دفاغی،  یًجؼ ىِو

ارزش آفؼیٍی دفاغی اؿث، ُؼ چٍغ ٌتایغ اةػاد اكحنادی در دفاع را فؼاىّش کؼد. در ؿٍغ 

ارزیاةی جّؿػَ فٍاوری وزارت دفاع کكّرىان ٌیؽ دو کارکؼد امهی ٌظام جّؿػَ فٍاوری دفاغی ةَ 

و ظهق  ُا یجّاٌيٍغىّفلیث(، جضث غٍّان ارجلای  یُا ىؤنفَغٍّان ٌحایر کهیغی ىّرد اٌحظار )

زغیغ دفاغی در كانب ارائَ ىضنّالت و ظغىات دفاغی و افؽایف جّان اكحنادی  ُای یـحگیاق

 ( 1390.)ؿهیيی و ُيکاران،اٌغ قغهدر راؿحای جلّیث ةٍیَ دفاغی، ىعؼح 

ؿَ ىضّر امهی ةؼای جتییً اةػاد ىّفلیث  جّان یىةا جّزَ ةَ ٌظؼات ىضللان و اٌغیكيٍغان 

ٌیازُا و ىعانتات ٌیؼوُای ىـهش و  یًجأىث کَ غتارجٍغ از: جّؿػَ فٍاوری دفاغی در ٌظؼ گؼف

ةهٍغ ىغت  یؼجأدةؼ غيهکؼدُای ىانی و ظهق فؼمث و  یؼجأدجّان افؽایی دفاغی، ٌحایر اكحنادی و 

ٌتؼد آیٍغه. اجعاذ راُتؼد در زىیٍَ جّؿػَ فٍاوری دفاغی ٌیؽ ةؼ اؿاس ؿیاؿحِا و  یُا مضٍَدر 

ر راؿحای ارجلاء جّاٌيٍغی دفاغی و رفع ىكکالت ىّزّد، از کالن ؿازىاٌی و د ُای یىكظط 

 (1388.)ىضيغی و ُيکاران،گیؼد یىٌیازُا مّرت  یًجأىظؼیق 

  

                                                           
1
. Defend technical strategy   



 145           آیٍغه دفاغی فٍاوری جّؿػَ در راُتؼدی ریؽی ةؼٌاىَ ٌلف جتییً

 

 
 

1تًسؼٍ فىايری دفاػی  

اٌحلال و ظهق اظالغات اؿث کَ در ؿیـحيی ىحكکم از  یکپارچَجّؿػَ فٍاوری، ایساد ؿیـحو 

 (1391.)اردکاٌی،آیغ یىىؼجتط ةَ ُو ةَ ازؼا در  یُا صهلَ

در غؼمَ دفاغی، جّؿػَ فٍاوری در ةِتّد جسِیؽات، فؼآیٍغُا و ارائَ ظغىات پیكؼفحَ ةَ 

ىِو مٍایع  ُای یثفػان( از ایً رو یکی از Guichard,2005ٌیؼوُای ٌظاىی ٌلف اؿاؿی دارد. )

 دفاغی جّؿػَ فٍاوری اؿث کَ اىؼی پیچیغه و ىِو ةّده و از ویژگیِای ظامی ةؼظّردار

مغ ؿال  یُا زٍگصامم از ٌّآوریِای فٍاوراٌَ در  ُای یثىّفل( 1394اؿث.)افعو ٌیا و ةِارنّ،

مّرت گؼفحَ در غؼمَ ٌظاىی  ُای یٌّآوراظیؼ، ٌكان دٍُغه اُيیث جّؿػَ فٍاوری و 

ٌیؼوُای ىـهش و وزارت دفاع رد پای  یُا ةؼٌاىَ( از ىٍظؼ داظهی، در Sapolsky,2009اؿث.)

 یُا ةؼٌاىَ. وزیؼ دفاع در ةیٍیو یىکالن  یُا ةؼٌاىَاوری دفاغی را در اُيیث جّؿػَ فٍ

پیكٍِادی ظّد ةَ ىسهؾ ةؼ اُيیث جّؿػَ فٍاوری دفاغی جاکیغ ٌيّده و از جّؿػَ فٍاوری 

دفاغی از ظؼیق ٌّآوری، پژوُف و جّنیغ غهو و فٍاوری ةؼای ىلاةهَ و غهتَ ةؼ جِغیغات، ةَ غٍّان 

  (1392)دُلان،ُغف دوم ٌام ةؼده اؿث.

جّؿػَ فٍاوری ىّفق زىاٌی اجفاق ىی افحغ کَ یک ٌّآوری ةا یک ظؼح کاری ُيؼاه قغه و در 

ؿازىاٌی، جضث ىغیؼیث جّؿػَ فٍاوری، ازؼا و ٌظارت  یُا ىِارتچارچّب ٌظو و ىلؼرات و 

( اىؼوزه ىكعل قغه کَ جّؿػَ فٍاوری دفاغی، ةنّرت اجفاكی رخ 1386قّد.)زارغی و ٌـیيی،

غّاىهی كؼار دارد. از ُيیً رو جلّیث و جّؿػَ و ىغیؼیث ادؼةعف فٍاوری  یؼجأدو جضث  دُغ یٌي

ةؼ ىّفلیث جّؿػَ فٍاوری و رفع ىّاٌع  ىؤدؼدر مٍایع دفاغی، ٌیازىٍغ قٍاؿایی و جلّیث غّاىم 

ىؼةّط اؿث جا از ظؼیق جػيیق قٍاظث و جغةیؼ راه کارُای ىٍاؿب، اصحيال ىّفلیث در ایً 

افؽایف یاةغ. در واكع قٍاظث ایً غّاىم ٌحایر ىفیغی ةؼای ىغیؼیث ُؼ چَ ةِحؼ و زىیٍَ 

 فٍاوری دفاغی در ةؼ ظّاُغ داقث. جؼ ادؼةعف

 

 پیشیىٍ تحقیق

از ىسيّغَ ىعانػات زاىػی کَ در زىیٍَ  جّؿػَ فٍاوری اٌسام گؼدیغه و ٌحایر صامم از آٌِا در 

 :ةاقٍغ یىؼار گؼفحَ، ىّارد ذیم كاةم ذکؼ ازؼای ىؼاصم ایً پژوُف ىّرد ةِؼه ةؼداری ك
: از غتارجٍغ کَ دُغ یى كٍِادیپی فٍاور جّؿػَ غيهکؼدی ؼیگ اٌغازهی ةؼا را اریىػ ؿَ کّپؼ

 طیقؼا ةؼ قغه داده جّؿػَی فٍاوری گػار یؼجأد وی فٍاور ثیىّفل درمغ ،یفٍاوری که غيهکؼد

                                                           
1
. Defend technology expanding  
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 ،یآنياٌ ،ییکایآىؼ قؼکث 161 در رای فٍاور جّؿػَ قغه، ذکؼی ارُایىػ اؿاس ةؼ کَ ؿازىان

 ،یفٍاور جّؿػَ ثیفیک ةا ٍغیفؼآ غاىم چِار و داده كؼاری ةؼرؿ ىّردیی کاٌادا وی داٌيارک

 از را جّؿػَ و قیجضل ةعف دری گػار َیؿؼىا وی اٌـاٌ وی ىانی کاف ىٍاةع قغه، فیجػؼ راُتؼد

 (Kuen,2012.)داٌغ یى ُا آن ثیىّفل غّاىم جؼیً یامه

 یُا قاظل ةؼی فٍاور جّؿػَ یؼجأد: از غتارجٍغ کَ دُغ یى كٍِادیپ را اریىػ پٍر ؽیٌ ٍؽیُاپک 

 ؿازىان، ثیىّفل در قغه سادیا جّؿػَ ؿِو قغه، ىكعل اُغاف ةَی اةیدؿح ؽانیى ،یىان

 کـب رای ازیاىح چَ قغه اٌسامی فٍاور جّؿػَ ٍکَیا و غیزغ ىضنّل جّؿػَ ثیىّفل درمغ

 ( 1390ان،یىاٌ.)اؿث کؼده

 جّؿػَ ٍغیفؼآ ازؽاء ،یدفاغی اةیدؿح ثیؼیىغ ةؼ یا ىلغىَ در کایآىؼی دفاغ اؿحاٌغارد در

 (DOD,2011:)کٍغ یى انیة ٍگٌَّیا رای دفاغی فٍاور
 (DOD,2011ی )فٍاور جّؿػَ ٍغیفؼآ: 1 قياره زغول

 ویجني و ىـانَ صم ُای یکجکٍ

ی ازُایٌ  ارجتاط سادیا زِثی ؼیگ

یجکٍّنّژ و کٍٍغه ىنؼف  

 جّؿػَ

یجکٍّنّژ  

 جّؿػَ وی ىٍِغؿ

یمٍػح  

 و جّؿػَ

غیجّن  

 و اتیغيه

یتاٌیپكح  

 جّؿػَ ٍغیفؼآ ازؽاء ،یدفاغی فٍاور جّؿػَ ٍغیفؼآ دؿحّرانػيم در ؼان،یا دفاع عیمٍا ؿازىان

 ( 1393،یغنار:)اؿث ٌيّده انیة ؼیز ةنّرت رای فٍاور
 دفاع عیمٍا ؿازىان -یفٍاور جّؿػَ ٍغیفؼآ: 2 قياره زغول

 و ُا یثكاةه ًییجػ

ُا یجّاٌيٍغ  
غهیا  

یفٍاور ی ظؼاص 

جّؿػَ و  

 ؿاظث ثیؼیىغ

غیجّن و  

 از پؾ ظغىات

یفٍاور جّؿػَ  جّؿػَ پژوُف 

 
 وی گػار َیؿؼىا صسو: از غتارجٍغی دفاغی فٍاور جّؿػَ ةؼ ىؤدؼ غّاىم رٌغ ىّؿـَ ىعانػات در

( Derzner,2009.)جلاضای ةاال ثیظؼف و ؼیپػ ـکیر و كؼویپ انیىكحؼ ،یٌِاد طیىض و ًیكّاٌ

ی راُتؼد ىـائم ازی چارچّة كانب دری دفاغی فٍاور ىّفق جّؿػَ دُغ یى ٌكان گؼید یا ىعانػَ

 یؼجأد اةػاد و ثیكعػ غغم ،یٌظاى اتیغيه ؼوُا،یٌ ىعاةات ضؼورت، ای غیجِغ زيهَ ازی عیىض و

 ُا جّؿػَ ازی ةؼظ دُغ یى ٌكان گؼیدی ةؼرؿ( Murray,1996.)گیؼد یى قکم ثیاىٍ دری ٌّآور

 جّؿػَ ازی ٌاق ةهکَ ٌتّده،ی ٌظاىی ؼوُایٌ شیمؼ ىعانتات ازی ٌاقی دفاغی فٍاور ٍَیزى در

 ( Darpa,2007.)اؿث ةّده ُا پژوُكکغه و ُا داٌكگاه در كؼفحَیپی فٍاور نتَ در صؼکث و داٌف

 اقارهی عیىض غاىم ُفث ةَی دفاغ عیمٍا دری فٍاور جّؿػَ ةَ رازعی پژوُك در زادهی ٌظؼ

 ىساىع ةا جػاىم ةازار، ثیوضػ ىلؼرات، و ًیكّاٌ ركتا، کٍٍغگان، یًجأى ،(ازیٌ) ُا یىكحؼ :کٍغ یى

ی يیکؼ( 1382زاده،ی ٌظؼی.)كته ُای یٌّآور( ةازظّردی )دؿحاوردُا و ریٌحا وی جعنن ،یغهي
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 ىلؼرات و ًیكّاٌ قاىم را ؼانیای دفاغ مٍػث جّؿػَ ةؼ ىؤدؼی عیىض غّاىم ؽیٌ ُيکاران و

 ثیاىٍ ةؼ ُا یٌّآوری ؼگػاریجاد ث،یكعػ غغم و طیىضیی ایپّ ،یفٍاور جضّالت و ؼییجغ کالن،

ی اجیغيه وی راُتؼد ىعانتات و ازُایٌ ٍغه،یآ یُا زٍگ و ٌتؼد مضٍَی ازُایٌ و غاتیجِغ ،یىه

 وی يیکؼ.)داٌٍغ یى کٍٍغگان یًجأىیی جّاٌا و زاىػَی ٍیکارآفؼی فضا دفاع، عیمٍا

 (   1393ُيکاران،

 

  SWOTکیتکى

 اؿث ٍغهیآ ادراکات گؼدآورٌغه وی ىكارکح ک،یـحياجیؿی ٍغیفؼآ SWOT روش ةَی ٌگار ٍغهیآ

 اكغاىات ریةـ و روزآىغ ياتیجني اجعاذ ُغف ةا را ىغت ةهٍغ جا ىغت انیىی اٌغاز چكو کَ

 (1385،یٌاظي.)کٍغ یى  ةٍا ىكحؼك

ُای ٌظاىی ىّرد اؿحفاده كؼار گؼفث و ؿپؾ در ىغیؼیث اونیً ةار در ؿیـحوایً جکٍیک ةؼای  

ریؽی ُای ىغیؼیحی و ةؼٌاىَوارد ؿیـحو 1990و از ؿال  قغُا ةَ کار ةؼده مٍایع و کارظاٌَ

 SWOTةا جّزَ ةَ ٌلف و اُيیث جغویً راُتؼد در ؿیـحو دفاغی و کارایی ةاالی جکٍیک  قغ.

در زىیٍَ جكعیل  ىؤدؼةَ غٍّان اةؽاری  جّاٌغ یىدر قٍاؿایی و جغویً راُتؼد، ایً روش      

  (1391)ٌظؼی زاده،راُتؼدُا و ؿیاؿث گػاریِای دفاغی ىّرد اؿحفاده كؼار گیؼد.

و اةؽاری  ةاقغ یىکیفی در زىیٍَ جضهیم ىـائم  یُا ىغلیکی از کارآىغجؼیً  SWOTىغل  

و  ُا ضػفىّزّد در ىضیط ظارزی و ةازقٍاؿی  یُا فؼمثیغات و اؿث ةؼای قٍاظث جِغ

داظهی کَ ةَ ىٍظّر ؿٍسف وضػیث و جغویً راُتؼدُا ىّرد اؿحفاده كؼار  یُا كّت

و  ُا كّتىٍعق رویکؼد ىػکّر ایً اؿث کَ راُتؼد ادؼةعف ةایغ ( 1386.)اةؼاُیو زاده،گیؼد یى

و جِغیغُا را ةَ صغاكم ةؼؿاٌغ. ایً ىٍعق اگؼ  ُا ضػفؿیـحو را ةَ صغاکذؼ ةؼؿاٌغ،  یُا فؼمث

درؿث ةَ کار رود، ٌحایر ةـیار ظّةی را ةؼای اٌحعاب و ظؼاصی راُتؼدُای ادؼةعف ظّاُغ 

         (1385داقث.)صکيث ٌیا و ىّؿّی،

ی راُتؼدُا: انف: از غتارجٍغSWOT ؾیىاجؼ میجكک قیظؼ از لیجكع كاةمی راُتؼدُا اٌّاع

 یُا فؼمث ازی ةؼدار ةِؼهی ؿاز صغاکذؼ ةؼ جيؼکؽ راُتؼدُا ًیا در(: SOی)جِازي -یركاةح

 ًیا(: ST)جٍّع ایی یاكحضای راُتؼدُا: ب. اؿثی دروٌ كّت ٌلاطی ؼیةکارگ قیظؼ ازی ؼوٌیة

 ازی ؼیگ ةِؼه َیپا ةؼی ؼوٌیة غاتیجِغ وی دروٌ كّت ٌلاط ةَی ةعك جٍّع ةؼی ىتحٍ راُتؼدُا

 ای یةازٌگؼی راُتؼدُا: ج.    ةاقٍغ یىی ظارز غاتیجِغ ةا ىلاةهَی ةؼا ـحویؿ یُا كّت

 اؿحفادهی عیىض یُا فؼمث از اؿحفادهی ةؼا ُا ضػف کاؿحً از راُتؼدُا ًیا در(: WOی)اٌعتاك
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 ُغف ةا ُا ضػفی ؿاز صغاكمی ىتٍا ةؼ راُتؼدُا ًیا(: WTی)جغافػی راُتؼدُا: د. گؼدد یى

 (1388،ییجلّا.)گؼدٌغ یى ًیجغو غاتیجِغ کاُف

 (1388،ییجلّا) راُتؼدُا ًیجغو ٌضّه و SWOT ؾیىاجؼ: 3 قياره زغول
  

پصيَشريش شىاسی   

ىّرد ٌیاز  یُا دادهایً پژوُف از ٌّع جّمیفی، جضهیهی اؿث. ةَ ىٍظّر زيع آوری اظالغات و 
و اصناء غّاىم کهیغی داظهی و ىضیعی ادؼگػار ةؼ جّؿػَ فٍاوری دفاغی و ىكعل ٌيّدن 

ی ةؼدار ةِؼهُؼ غاىم، پؾ از ةؼرؿی اُغاف اؿٍاد ةاالدؿحی دفاغی ىهی و  یؼجأدىیؽان اُيیث و 
 ُای یاؿثؿةَ ىٍظّر کـب جائیغیَ ٌِایی از ٌظؼ جٍاؿب غّاىم ةا ؿاظحار و  ىّزّد، ىعانػات از

ٌفؼ از ظتؼگان و ىحعننان ةا جسؼةَ در صّزه  17مٍایع دفاغی، اكغام ةَ ٌظؼ ؿٍسی از جػغاد 
 ةَ( كنغی و غیؼاصحيانی قکم ةَ گیؼی ٌيٌَّ فٍاوری دفاغی، ةا اؿحفاده از روش دنفی گؼدیغ.

 دارد. ىعانػَ ؿازگاری ُغف ةا کَ قغه اٌسام (1387 دیگؼان، و اصيغی جػتیؼ
روایی ىضحّی و مّری اةؽار جضلیق از ؿّی ماصب ٌظؼان ىّرد جائیغ كؼار گؼفث. ةَ ىٍظّر  

اؿحفاده گؼدیغ. ةَ ایً ىٍظّر ٌظؼ ؿٍسی اٌسام قغه  1ةؼرؿی پایایی ٌیؽ از روش پایایی ةازآزىّن
از ظؼیق پؼؿكٍاىَ )زِث اٌغازه گیؼی ىفاُیو ىّضّع پژوُف(، پؾ از ىغجی ةنّرت ىسغد ةؼ 

در ظی زىان، ةؼ اؿاس ضؼیب پایایی  ُا ؿٍسَروی پاؿط دٍُغگان ازؼا گؼدیغ کَ دتات    
غه ةا جکؼار یک ؿٍسَ ىكاةَ ةؼای ةار گؼدیغ. ضؼیب پایایی ةغؿث آى ییغجأ( 91/0ةغؿث آىغه )

 (1387.)غادل آذر و ُيکاران،ٌيایغ یىدوم، پایایی آزىّن را ىكعل 
در ارجتاط ةا ٌظؼ ؿٍسی ةَ ىٍظّر جػییً ىیؽان اجفاق ٌظؼ پیؼاىّن غّاىم جادیؼگػار و ىیؽان 

 یةؼا اؿث یاؿیىل کٍغال یُياٍُگ بیضؼ .اُيیث آٌِا، از ضؼیب ُياٍُگی کٍغال اؿحفاده قغ
 ةا لثیصل در و فؼد ای یئیق N ةَ ىؼةّط رجتة دؿحَ چٍغ انیى ىّافلث و یُياٍُگ درزة ًییجػ

 « ةَ یاؿیىل ًیچٍ .افثی را رجتَ ىسيّغَ k انیى یا رجتَ یُيتـحگ جّان یى اسیىل ًیا کارةؼد

 :قّد یى  اؿحفاده ؼیز فؼىّل از اسیىل ًیا در. اؿث ىػؼوف  » داوران انیى ییروا
  

                                                           
1. Test- retest reliability  

 سازمان

 محیط
 ٌلاط ضػف ٌلاط كّت

 (WOاؿحؼاجژی رقغ ظارزی یا جغییؼ زِث ) (SOاؿحؼاجژی رقغ داظهی یا جِازو ) ُا فؼمث

 (WTاؿحؼاجژی جغافػی ) (STاؿحؼاجژی جٍّع یا ركاةحی ) جِغیغات
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W= 
 

 

  
        

 

   )     ُا    ًیاٌگیى از ُا   ی اٌضؼافِا ىؼةػات زيع صامم: آن در کَ
   

 
)
 

 

صغاکذؼ صامم زيع  =  ;جػغادفػَ ُا   N; جػغاد    Kىسيّع   

 (1387ُا  اؿث؛)اصيغی و ُيکاران، ىؼةػات اٌضؼافِای از ىیاٌگیً 

در ىاجؼیؾ ارزیاةی غّاىم داظهی) ٌلاط كّت و ضػف(، ةؼ اؿاس ىیؽان جّاٌيٍغی ؿازىان در 
جا  1، ةَ ُؼ غاىم کهیغی و ادؼگػار داظهی رجتَ ةیً ُا ضػفةکارگیؼی ٌلاط كّت یا کٍحؼل ادؼ 

ةاقغ، ؿازىان در زىیٍَ  5/2ةاالجؼ از  ُا یاٌگیًىکَ چٍاٌچَ زيع اىحیاز  قّد یىداده  4
و در ىاجؼیؾ  دُغ یى، ةَ مّرت ىعهّب واکٍف ٌكان ُا ضػفی ٌلاط كّت و ىغیؼیث ةکارگیؼ

و جِغیغات( ٌیؽ، ةؼ اؿاس ىیؽان جّاٌيٍغی ؿازىان در  ُا فؼمثارزیاةی غّاىم ظارزی ) 
 1یا کٍحؼل ادؼ جِغیغات، ةَ ُؼ غاىم کهیغی و ادؼگػار ىضیعی اىحیاز ةیً  ُا فؼمثاؿحفاده از 

ةاقغ، ؿازىان در ةؼاةؼ غّاىهی  5/2ةاالجؼ از  ُا یاٌگیًىَ چٍاٌچَ زيع اىحیاز ک قّد یىداده  4جا 
 ( 1385. .)دیّیغ،دُغ یىةَ مّرت ىعهّب واکٍف ٌكان  قٌّغ یىکَ ىّزب جِغیغ یا فؼمث 

اكغام ةَ اونّیث ةٍغی و  AHPدر ىؼصهَ ةػغ ةا اؿحفاده از ىغل فؼآیٍغ جضهیم ؿهـهَ ىؼاجتی 
 کٍٍغهاؿاس ىیؽان ادؼگػاری آٌِا گؼدیغ. وزن ىسيّع غّاىم جػییً وزن دُی ةَ غّاىم ةؼ 

فؼمحِا و جِغیغات ىضیعی ةؼاةؼ  کٍٍغهٌلاط كّت و ضػف داظهی و وزن ىسيّع غّاىم جػییً 
ةؼای ارائَ راُتؼدُای  ُا یافحَ(  ؿپؾ ةَ ىٍظّر جسؽیَ و جضهیم Gavigan,2000.)ةاقغ یىةا یک 

اؿحفاده قغ.جسؽیَ و  SWOTهیم مٍػث، از ىغل راُتؼدی ىٍاؿب جّؿػَ فٍاوری دفاغی و جض
قٍاؿایی ٌظام ىٍغ غّاىهی اؿث کَ راُتؼد ةایغ ةِحؼیً ؿازگاری را ةا آٌِا  SWOTجضهیم 

ٌیؽ یکی از ةِحؼیً و  AHP( جضهیم ؿهـهَ ىؼاجتی 1389داقحَ ةاقغ.)جلی زاده و ُيکاران،
کَ ةَ مّرت  ةاقغ یىس چٍغیً قاظل رجتَ ةٍغی و جنيیو گیؼی ةؼ اؿا یُا روش جؼیً یقدك

 ( 1387.)اکتؼی،گیؼد یىگـحؼده در جنيیو گیؼیِای چٍغ ىػیاره ىّرد اؿحفاده كؼار 
 

 AHPي   SWOTپصيَش بر اساض مدل  َای یافتٍ

ٌحایر صامم از ٌظؼؿٍسی از ظتؼگان زِث جػییً رجتَ غّاىم ىّرد اؿحفاده كؼار گؼفث و از 
، ُا قاظلٌیؽ ةَ ىٍظّر اونّیث ةٍغی غّاىم و جعنیل وزن، ةؼ اؿاس ؿایؼ  AHPروش 

اؿحفاده گؼدیغ. در ٌِایث، ٌلاط كّت و ضػف داظهی فٍاوری دفاغی )ةا جّزَ ةَ غّاىم کهیغی 
 ةؼ فٍاوری دفاغی(، ةَ قؼح زغاول زیؼجػییً و اىحیازةٍغی گؼدیغ:  ىؤدؼ
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 (  IFEةؼ ةؼٌاىَ ریؽی و جّؿػَ فٍاوری دفاغی ) ىؤدؼ: ىاجؼیؾ غّاىم داظهی 4زغول قياره 

 انف: ٌلاط كّت

ازیامت َا قًت يزن رتبٍ   S 

28/0  4 07/0  S1 یدفاغی فٍاوری ؼیةکارگ ٍَیزى در گـحؼده جّؿػَ و قیجضل 

12/0  3 04/0 یدفاغ فٍاوراٌَ غیزغ ىضنّالت ارائَ و ارزش سادیا اىکان وزّد   S2 

24/0  4 06/0 ىٍاؿبی تاٌیپكح وی کیجکٍّنّژ اىکاٌات   S3 

15/0  3 05/0 ٌّظِّر ُای یجکٍّنّژی ؼیةکارگ و زػب ةَ ىؼةّط طیقؼا ةّدن فؼاُو   S4 

20/0  4 05/0 کارآىغ و ىحعنلی اٌـاٌ غّاىم   S5 

18/0  3 06/0 یدفاغی فٍاور جّؿػَ زِث در ىؤدؼ و ىٍاؿبی ؿازىاٌ ؿاظحار وزّد   S6 

12/0  3 04/0 یدفاغ ،یمٍػحی ؿازىاٌِا انیى دری ؿازىاٌ ًیة ىؤدؼی ُيکار   S7 

16/0  4 04/0 یدفاغ عیمٍا جّؿػَ وی ؽیر ةؼٌاىَی راؿحا در ارجتاظات و اظالغات ثیؼیىغ   S8 

18/0  3 06/0 یدفاغ ،یمٍػحی ؿازىاٌِا ىؤدؼ ثیؼیىغ وی رُتؼ   S9 

12/0  4 03/0  
ی ؼیةکارگ و زػب دری ؿػ و غیزغی ٌظاىی ِایفٍاور و ُا یّهق ةَ جّزَ

ُا آن  

S10 

ی ازةٍغیاىح و اصناء میذ قؼح ةَ ؽیٌی دفاغی فٍاور جّؿػَ و یؽیر ةؼٌاىَ ةؼ ىؤدؼ ضػف ٌلاط

:اٌغ یغهگؼد  
ضػف ٌلاط: ب  

ازیامت َا ضؼف يزن رتبٍ   W 

12/0  2 06/  
ی ِایفٍاور ٍَیزى در داٌف ىؤدؼ ثیؼیىغ وی ؿازىاٌغُ ةَ ىؼةّط ىكکالت

یدفاغ  
W1 

08/  2 04/  
 ؿعّح ؼیؿا در ُا یثفػانی کپارچگ)ی یا قتکَ کؼدیرو سادیا ةا ىؼجتط ىّاٌع

ی(دفاغی فٍاور  
W2 

08/  2 04/ یدفاغی فٍاور جّؿػَ زِث در ازیٌ ىّرد ىٍاةع ؼیؿا ةَی دؿحؼؿ غغم   W3 

12/  2 06/ ازُایٌی ةٍغ ثیاونّ وی دفاغی ِایازىٍغیٌ قیدك ًیجغو ةَ ىؼةّط ىـائم   W4 

05/  1 05/ یدفاغ ىضنّالت ىؤدؼ امالح و فیپاال ٍغیفؼآ ةَ ىؼةّط ىكکالت   W5 

10/  2 05/  
ی جکٍّنّژی ٍیة فیپ وی اةیارزی ِایاؿحؼاجژ قیدكی ازؼا ةَ ىؼةّط ىّاٌع

ی دفاغ  
W6 

06/  1 06/ یدفاغ انؽاىات ةا ىحٍاؿب و ىؤدؼ ؼیییجغ ثیؼیىغ ةَ ىؼةّط ىّاٌع و ىكکالت   W7 

10/  2 05/  
 ثیفیک ارجلاء زِث در قغه ًیجغوی اؿحاٌغاردُا قیدك ثیرغا ةا ىؼجتط ىـائم

یی کارا و  
W8 

08/  2 04/  
 ُياٍُگ مّرت ةَی ؿازىاٌی ٍغُایفؼآی وازؼا ًیجغو ةَ ىؼةّط ىكکالت

یدفاغ عیمٍا ةااُغاف وُيـّ  
W9 

10/  2 05/  
 و میجضه زِث دری پژوُ ٍغهیآی ىتاٌ و امّلی  ؼیةکارگ ةَ ىؼةّط ىّاٌع

یدفاغی ؿازىاٌِا ٍغهیآی ازُایٌ لیجكع  
W10 

64/2  زيع اىحیازات 
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ٌحایر صامم از ٌظؼؿٍسی از ظتؼگان زِث جػییً رجتَ غّاىم ىّرد اؿحفاده كؼار گؼفث و از 

، اؿحفاده ُا قاظلٌیؽ ةَ ىٍظّر اونّیث ةٍغی غّاىم وجعنیل وزن، ةؼ اؿاس ؿایؼ  AHPروش 

ةؼ  ىؤدؼو جِغیغات ىضیعی فٍاوری دفاغی )ةا جّزَ ةَ غّاىم کهیغی  ُا فؼمثگؼدیغ. ؿپؾ 

 فٍاوری دفاغی(، ةَ قؼح زغاول زیؼجػییً و اىحیازةٍغی گؼدیغ: 
 (  EFE)  یدفاغی فٍاور جّؿػَ وی ؽیر ةؼٌاىَ ةؼ ىؤدؼی ظارز غّاىم ؾیىاجؼ: 5 قياره زغول

ُا فؼمث: انف  

ازیامت َا فرصت يزن رتبٍ   O 

18/  3 06/ یدفاغی فٍاور جّؿػَ ىٍظّر ةَ کكّر در ىٍاؿب یُا ؿاظث ؼیز وزّد   O1 

16/  4 04/  

 ةَی پژوُكی حِایفػانی ةؼظی ؿپار ةؼون زِث ىٍاؿب طیقؼا وزّد

 از ىؤدؼ اؿحفاده و ىٍاةع دریی زّ مؼفَ زِثی فؼاؿازىاٌی ةعكِا

کكّر در ىّزّدی لاجیجضل اىکاٌات  

O2 

18/  3 06/  
ی اٌـاٌی ؼویٌ وی ػیظت ىٍاةع ؼیٌظ کكّر، در ىّزّدی ػیظت ُای یثظؼف

 کارآىغ
O3 

14/  2 07/  
 زيهَ از ٌّظِّر و غیزغ ُای یفٍاوری ؼیةکارگ و زػب اىکان وزّد

یدفاغی ِایفٍاور جّؿػَ زِث دری ىنٍّغ ُّش وی ٌاٌّجکٍّنّژ  
O4 

08/  2 04/  
 در ثیفػان اٌسام اىکان کَی ظنّم ای یدفاغ ؼیغ ةؽرگ یُا قؼکث وزّد

  ةاقٍغ یى دارا رای دفاغی ِایفٍاور ٍَیزى
O5 

30/  3 10/  

 ای بیجؼک قیظؼ از ٌاىحلارنی ٌظاىی ِایفٍاور جّؿػَ و رقغ اىکان وزّد

 وی غهيی ؿازىاٌِا ؼیؿای ؿّ از قغه گؼفحَ ةکاری ِایفٍاوری ؿازی ةّى

کكّری لاجیجضل  

O6 

28/  4 07/  
 ُای یفٍاور جّؿػَ ٍَیزى در ىٍاؿب وی کافی غهي ىعانػات طیقؼا وزّد

ؿازىان از ظارج اىکاٌات از اؿحفاده ةای دفاغ  
O7 

24/  4 06/  

 در ارجتاظات و اظالغاتی فٍاور ةَ فیپ از فیةی دؿحؼؿ و رقغ ؿؼغث،

ی راؿحا در ىّزّد اىکاٌات ازی ةؼدار ةِؼه اىکان وی فؼاؿازىاٌی ةعكِا

یدفاغی ِایفٍاور جّؿػَ  

O8 

ی ازةٍغیاىح و اصناء میذ قؼح ةَ ؽیٌی دفاغی فٍاور جّؿػَ وی ؽیر ةؼٌاىَ ةؼ ىؤدؼ غاتیجِغ

اٌغ یغهگؼد  
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غاتیجِغ: ب  

 

 10: كّجِا قاىمی ) داظه غّاىم ىسيّع ،AHP و SWOT ىغل از آىغه ةغؿث ریٌحا ةَ جّزَ ةا

یی قٍاؿا(  ىّرد 8: غاتیجِغ و ىّرد 8: ُا فؼمثی ) ظارز غّاىم و( ىّرد 10: ضػفِا و ىّرد

 و 18 ،یدفاغی فٍاوری فؼمحِا و كّت ٌلاط جػغاد ،یظارز وی داظه غّاىم ىسيّع در کَ قغه

 از غیةای ةؼرؿ ىّرد ٌلاط ةَ جّزَ ةا کَ قغهی اةیارز ىّرد 18 ؽیٌ غاتیجِغ و ضػفِا جػغاد

 ًیا ةؼ. رؿاٌغ صغاكم ةَ را غاتیجِغ و ضػف ٌلاط وی ةؼدار ةِؼه ـحویؿی كّجِا و فؼمحِا

 قغه داده ٌكان آن دری ظارز وی داظه غّاىم یًجؼ ىِو کَ گیؼد یى قکم SFAS زغول اؿاس

 . اؿث

  

ازیامت داتیتُد يزن رتبٍ   T 

21/  3 07/  
 یؼجأد جضث را قغه اجعاذی راُتؼدُای ازؼا کَی فؼاؿازىاٌ ارجتاظات و ًیكّاٌ در ؼییجغ

دُغ یى كؼار  
T1 

12/  2 06/ ىٍاةع زػب در ؿِّنث وی فؼاؿازىاٌی گػار َیؿؼىا اٌغك صسو   T2 

14/  2 07/  
 عیمٍا ةَی داٌكگاُ وی ظنّمی ةعكِا از جّؿػَ و قیجضل اٌحلال ةَ ىؼةّط ىكکالت

یدفاغ  
T3 

10/  2 05/ یدفاغی فٍاور جّؿػَ و رقغ ةؼی فؼاؿازىاٌی پژوُك اىکاٌات و َیؿؼىا جيؼکؽ غغم   T4 

15/  3 05/  
 عیمٍا و ؿازىاٌِا ةای فؼاؿازىاٌی جعنن وی غهي ىساىع جػاىم ةَ ىؼةّط ىكکالت

 یدفاغ
T5 

10/  2 05/  
 وی ةؼدار ةِؼه زِث ؿازىاٌِا گؼید یُا پژوُف و لاتیجضل از صامم ریٌحا اٌحلال غغم

یدفاغ عیمٍا دری ؼیةکارگ  
T6 

30/  3 10/  
 ةَ گـحؼده میجضه وی پژوُ ٍغهیآ ةَ ازیٌ و قغن ٌاىحػارف ؿيث ةَ غاتیجِغ فیگؼا

ىٍاؿب و ىؤدؼی دفاغی ِایفٍاور جّؿػَ قیظؼ از آٌِا، ادؼات کٍحؼل ویی قٍاؿا ىٍظّر  
T7 

10/  2 05/  
 در اٌضنار ةَ ای ثیىؼزػ ُغف ةا َیپا و ًیادیةٍی ِایفٍاوری رو ةؼ ركتای گػار َیؿؼىا

آٌِا آوردن  
T8 

78/2  زيع اىحیازات 
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 (SFASی )راُتؼد غّاىم میجضه و َیجسؽ ریٌحا: 6 قياره زغول

 ازیامت  رتبٍ يزن کیاستراتص ػًامل

S1 :28 4 /07 یدفاغی فٍاوری ؼیةکارگ ٍَیزى در گـحؼده جّؿػَ و قیجضل/ 

S2 :24 4 /06 ىٍاؿبی تاٌیپكح وی کیجکٍّنّژ اىکاٌات/ 

S3 :20 4 /05 کارآىغ و ىحعنلی اٌـاٌ غّاىم/ 

W1 :12 2 /06 یدفاغی ِایفٍاور ٍَیزى در داٌف ىؤدؼ ثیؼیىغ وی ؿازىاٌغُ ةَ ىؼةّط ىكکالت/ 

W2 :12 2 /06 ازُایٌی ةٍغ ثیاونّ وی دفاغی ِایازىٍغیٌ قیدك ًیجغو ةَ ىؼةّط ىـائم/ 

W3 :و میجضه زِث دری پژوُ ٍغهیآی ىتاٌ و امّلی  ؼیةکارگ ةَ ىؼةّط ىّاٌع 

 یدفاغی ؿازىاٌِا ٍغهیآی ازُایٌ لیجكع
05/ 2 10/ 

O1 :ی ةّى ای بیجؼک قیظؼ از ٌاىحلارنی ٌظاىی ِایفٍاور جّؿػَ و رقغ اىکان وزّد

 کكّری لاجیجضل وی غهيی ؿازىاٌِا ؼیؿای ؿّ از قغه گؼفحَ ةکاری ِایفٍاوری ؿاز
10/ 3 30/ 

O2 :ةای دفاغ ُای یفٍاور جّؿػَ ٍَیزى در ىٍاؿب وی کافی غهي ىعانػات طیقؼا وزّد 

 ؿازىان از ظارج اىکاٌات از اؿحفاده
07/ 4 28/ 

O3 :،ی ةعكِا در ارجتاظات و اظالغاتی فٍاور ةَ فیپ از فیةی دؿحؼؿ و رقغ ؿؼغث

 یدفاغی ِایفٍاور جّؿػَی راؿحا در ىّزّد اىکاٌات ازی ةؼدار ةِؼه اىکان وی فؼاؿازىاٌ
06/ 4 24/ 

T1 :گـحؼده میجضه وی پژوُ ٍغهیآ ةَ ازیٌ و قغن ٌاىحػارف ؿيث ةَ غاتیجِغ فیگؼا 

 ىٍاؿب و ىؤدؼی دفاغی ِایفٍاور جّؿػَ قیظؼ از آٌِا، ادؼات کٍحؼل ویی قٍاؿا ىٍظّر ةَ
10/ 3 30/ 

T2 :ی فٍاور جّؿػَ وی ؽیر ةؼٌاىَ ّهیق درةارهی فؼاؿازىاٌ کالنی کؼدُایرو ؼییجغ

 یدفاغ
07/ 3 21/ 

T3 :عیمٍا و ؿازىاٌِا ةای فؼاؿازىاٌی جعنن وی غهي ىساىع جػاىم ةَ ىؼةّط ىكکالت 

 یدفاغ
05/ 3 15/ 

 

ةؼ پیكؼفث و  ىؤدؼ: از زيهَ روقِایی کَ ةؼای ىكعل ٌيّدن ٌّع راُتؼدُای تحلیل صىؼت

، ىاجؼیؾ جضهیم مٍػث )كّت، ضػف، گیؼد یىجّؿػَ مٍػث و فٍاوری، ىّرد اؿحفاده كؼار 

و  ُا فؼمث(، کَ ةا جّزَ ةَ جػییً ٌلاط كّت، ضػف، 1385فؼمث و جِغیغ( اؿث )دیّیغ،

پژوُف، و ىكعل گؼدیغن اىحیازات ٌِایی آٌِا، جِغیغات ىضیعی فٍاوری دفاغی در ایً 

در ةؼٌاىَ ریؽی و جّؿػَ فٍاوری  ىؤدؼاز ىاجؼیؾ زیؼ زِث جػییً ٌّع راُتؼدُای  جّان یى

 دفاغی اؿحفاده ٌيّد:   
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 فؼمث   ىّكػیث فٍاوری دفاغی  

                                          
           78/2 
 (WOراُتؼدُای ةازٌگؼی یا اٌعتاكی )                          (SOركاةحی، جِازيی )راُتؼدُای  

           

 ضػف           64/2  كّت

  

 

 (WTراُتؼدُای جغافػی )                        (STراُتؼدُای اكحضایی یا جٍّع )         

       

 

 

 

 جِغیغ
 

 ةؼ جّؿػَ فٍاوری دفاغی ةؼ ىتٍای ارزیاةی غّاىم داظهی و ىضیعی مٍػث ىؤدؼ ُای یاؿحؼاجژجػییً ٌّع  )1قکم قياره 

اىحیاز ٌِایی غّاىم داظهی فٍاوری دفاغی )كّت و ضػف(، ةؼ اؿاس ىضاؿتات ىاجؼیؾ غّاىم 

. ایً ةاقغ یى( 5/2اؿث کَ ایً اىحیاز ةاالجؼ از صغ ٌناب ارزیاةی غّاىم داظهی ) 64/2داظهی، 

جّاٌيٍغی فٍاوری دفاغی در ةکارگیؼی ٌلاط كّت و کاؿحً از ادؼات ٌلاط ضػف  دٍُغهاىؼ ٌكان 

. اىحیاز ةاقغ یىداظهی ةّده و زایگاه فٍاوری دفاغی در ىاجؼیؾ فّق كـيث ؿيث راؿث ٌيّدار 

اؿث کَ ایً اىحیاز ٌیؽ از صغ  78/2و جِغیغات(  ُا فؼمثٌِایی غّاىم ظارزی فٍاوری دفاغی )

. نػا فٍاوری دفاغی ضيً ةِؼه ىٍغی از ةاقغ یى( ةاالجؼ 5/2ظارزی ) ٌناب ارزیاةی غّاىم

جّاٌایی ىعهّب، در زىیٍَ اؿحفاده از فؼمحِای ىضیعی و کٍحؼل جِغیغات، در كـيث ةاالی 

ىاجؼیؾ فّق زای دارد. ةٍاةؼایً ىّكػیث فٍاوری دفاغی، ةعف ةاال و ؿيث راؿث ىاجؼیؾ 

ِث ةؼٌاىَ ریؽی و جّؿػَ ایً فٍاوری، راُتؼد جِازيی، ز جؼ ىٍاؿبجضهیم مٍػث ةّده و راُتؼد 

 ةاقغ.    ىضیعی ةا اؿحفاده از ٌلاط كّت ىّزّد( ىی یُا فؼمثصغاکذؼ از   اؿحفادهركاةحی )
 

ی ىِي گامی ظارز غاتیجِغ و ُا فؼمث وی داظه ضػف و كّت ٌلاطیی قٍاؿا: راَبردَا هیتدي

 اةؽار غاتیجِغ و ُا فؼمث ضػف، كّت، ٌلاط ؾیىاجؼ میجكک و اؿث راُتؼد ًیجغو ٍغیفؼآ در

 در قغه ىكعل غّاىم جّاٌٍغیى گؼان میجضه. رود یى قيار ةَ کار ًیای ةؼای ىِي اریةـ
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ی ةؼا صال ًیغ در. ٍغیٌيا ًیجغو ىحفاوت راُتؼد ٌّع چِار و کؼدهی ةازٌگؼ را SWOT ؾیىاجؼ

 اظالع لات،یجضل یُا ةعف دری ُيکار ،یفٍاور جّؿػَ ٍَیزى در راُتؼد ًیةِحؼ ةَ غنیرؿ

ی ضؼور و الزم ًیكّاٌی ازؼا ةؼ ٌظارت وی اٌـاٌ ىٍاةع ٍغُا،یفؼآی ازؼا و ًیجغو ،یرؿاٌ

 (1390ُيکاران، و زاده ویاةؼاُ.)اؿث
 

:(SO) ی تُاجم -یرقابتی راَبردَا: الف  

 ٍَیزى در گـحؼده جّؿػَ و قیجضل ىٍظّر ةَ کكّر در ىّزّد ُای یؼؿاظثز از اؿحفاده-1

 یدفاغی فٍاوری ؼیةکارگ

 ىضنّالت ارائَ و غیجّن ىٍظّر ةَ کكّر در ىّزّد ُای یثظؼف وی ػیظت ىٍاةعی ؼیةکارگ -2

 ىؤدؼ و غیزغی دفاغ

 ُای یجکٍّنّژی ؼیةکارگ و زػب ٍَیزى دری فؼاؿازىاٌی پژوُك ُای یثكاةه از اؿحفاده -3

 یدفاغی فٍاور جّؿػَ زِث در ٌّظِّر

 یىنٍّغ ُّش وی ٌاٌّجکٍّجّژ ٍَیزى در غیزغی ٌظاىی ِایفٍاور و ُا یّهق ةَ جّزَ -4

ی ؿازىاٌِا انیى در ىؤدؼ کار ویجلـ وی ُيکار قیظؼ از ٌاىحلارنی ٌظاىی ِایفٍاور جّؿػَ -5

  ؿازىاٌِا ؼیؿا وی دفاغ ،یمٍػح

ی ِایفٍاور جّؿػَ ٍَیزى دری ؼدفاغیغ ةؽرگ یُا قؼکثی جّاٌيٍغی ؼیةکارگ ویی قٍاؿا -6

 یدفاغ

 زِث دری فؼاؿازىاٌی ىعانػاج وی غهي اىکاٌات ازی داظه ىحعنلی اٌـاٌ غّاىم اؿحفاده -7

 یدفاغ عیمٍا جّؿػَ وی ؽیر ةؼٌاىَ

 ةؼٌاىَ زِث دری فؼاؿازىاٌ یُا ةعف ارجتاظات و اظالغاتی فٍاور ُای یثكاةه از اؿحفاده -8

 یدفاغ عیمٍا جّؿػَ وی ؽیر

 از ظارجی اٌـاٌ وی ػیظت ُای یثظؼف وی داظهی تاٌیپكح وی کیجکٍّنّژ اىکاٌات از اؿحفاده -9

 ىکيم ةنّرت ؿازىان

 در ىّزّدی پژوُك ،یغهي ُای یثظؼف ؼیؿای ؼیةکارگ قیظؼ از گـحؼده جّؿػَ و قیجضل -10

 ی دفاغ عیمٍا جّؿػَ ىٍظّر ةَ کكّر
  



 1395 جاةـحان ،36قياره ،دوازدُوفنهٍاىَ غهّم و فٍّن ٌظاىی، ؿال                                       156

 

:)ST ) تىًع ایی یاقتضای راَبردَا:ب  

 ای داٌف  ظالء کَ ُایی یٍَزى در جّؿػَ و قیجضل ٍَیزى در ىّزّدی جّاٌيٍغ ازی ىٍغ ةِؼه-1

 دارد وزّد اظالغات ةَی دؿحؼؿ در اٌضنار

 ىؼةّط ادؼات کؼدن کو ىٍظّر ةَی داظهی تاٌیپكح وی کیجکٍّنّژ اىکاٌات از ٍَیةِ اؿحفاده -2

 یدفاغی فٍاور جّؿػَ دری فؼاؿازىاٌی گػار َیؿؼىا اٌغك صسو ةَ

 ارجلاء قیازظؼ لاتیجضل گـحؼش زِث در کارآىغ و ىحعنلی اٌـاٌ غّاىم از اؿحفاده -3

 یفؼاؿازىاٌی جعنن وی غهي ىساىع داٌف ازی ةؼدار ةِؼه و جػاىم

 ازی فؼاؿازىاٌی ِایٌّآور ةازظّرد اٌحلال ٍَیزى در ىّزّد ىكکالت ةا ىؼجتط ادؼات کاُف -4

 یدفاغ ،یمٍػحی ؿازىاٌِا انیى دری ؿازىاٌ ًیة ىؤدؼی ُيکار قیظؼ

 ةَی دفاغ ٌّظِّر ُای یجکٍّنّژی ؼیةکارگ و زػب ٍَیزى در ىّزّدی ِایجّاٌيٍغ از اؿحفاده -5

 یفؼاؿازىاٌ کالنی اصحيانی کؼدُایرو ؼییجغ ةای ُياٍُگ سادیا ىٍظّر

 و اظالغات ثیؼیىغ قیظؼ ازی فؼاؿازىاٌ فٍاوراٌَی ِایٌّآور ةازظّرد اٌحلال ؽانیى فیافؽا -6

 یدفاغی فٍاور جّؿػَی راؿحا در ارجتاظات

ی اةیارز وی ٍیة فیپ قیظؼ از ٌاىحػارف غاتیجِغ ادؼ کٍحؼل وی ٍیة فیپ زِث در جالش -7

 آٌِا ُغفيٍغی ؼیةکارگ و غیزغی دفاغی ِایفٍاور و ُا یّهق

 ةَی داٌكگاُ وی ظنّم یُا ةعف از جّؿػَ و قیجضل اٌحلال ٍغیفؼآی ؿاز ٍَیةِ و ارجلاء -8

    ىحعنلی اٌـاٌی ؼویٌ وی ؿازىاٌ ؿاظحار ىؤدؼ ثیؼیىغ قیظؼ ازی دفاغ عیمٍا

 (: WOی )اوطباق ای یبازوگری راَبردَا: ج

 ٌّظِّر و غیزغ ُای یفٍاوری ؼیةکارگ و زػب ٍَیزى در داٌف ىؤدؼ ثیؼیىغ وی ؿازىاٌغُ-1

یدفاغ  

 از صغاکذؼ اؿحفاده ىٍظّر ةَ ؿعّح، ؼیؿا در ُا یثفػانی کپارچگی و یا قتکَ کؼدیرو سادیا -2

 یاٌـاٌی ؼویٌ ُای یثكاةه وی ػیظت ُای یثظؼف

 ُغفيٍغی ؼیةکارگ زِث در ،یدفاغی ِایازىٍغیٌ قیدك ًیجغو وی ةٍغ ثیاونّ -3

 کكّر در ىّزّد ىٍاؿب ُای یؼؿاظثز

 از ظارج و داظمی ىعانػاج وی غهي اىکاٌات قیظؼ ازی دفاغ ىضنّالت ىؤدؼ امالح و فیپاال -4

 ؿازىان

 یُا قؼکثی ُيکار ةای دفاغی جکٍّنّژی اةیارزی ٍغُایفؼآی ادؼةعك ارجلاء و ؿازی یٍَةِ -5

 ةاقٍغ یى دارا رای دفاغی ِایفٍاور ٍَیزى در ثیفػان اٌسام اىکان کَی دفاغ ؼیغی لاجیجضل
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 ىّزّد ُای یجّاٌيٍغی ؼیةکارگ قیظؼ از ،یدفاغی فٍاور در ؼییجغ دار زِث و ىؤدؼ ثیؼیىغ -6 

 یفؼاؿازىاٌ یُا ةعف در ارجتاظات و اظالغاتی فٍاور ٍَیزى در

 جّؿػَ زِث در ،یدفاغ عیمٍا اُغاف ةا ُيـّ ةنّرتی ؿازىاٌی ٍغُایفؼآی ازؼا و ًیجغو -7

 یدفاغی ِایفٍاور

 انؽاىات لیجكع و ٍغهیآ یازُایٌ میجضه ىٍظّر ةَی پژوُ ٍغهیآی ىتاٌ و امّلی ؼیةکارگ -8

    ٌاىحلارنی ٌظاىی ِایفٍاور جّؿػَ و رقغ

 (:WTی )تدافؼی راَبردَا: د

 قیجضل اٌحلال ةَ ىؼةّط ىكکالت یؼجأد کؼدن کو ىٍظّر ةَ داٌف ىؤدؼ ثیؼیىغ وی ؿازىاٌغُ-1

 یفؼاؿازىاٌ وی ظنّم یُا ةعف از جّؿػَ و

 جيؼکؽ غغم زتؼان ىٍظّر ةَ ؿعّح، ؼیؿا در ُا یثفػانی کپارچگی و یا قتکَ کؼدیرو سادیا -2

 یدفاغی فٍاور جّؿػَ و رقغ ةؼی فؼاؿازىاٌی پژوُك اىکاٌات و َیؿؼىا

 اٌضنار ای ظالء ًییجػ و لیجكع ىٍظّر ةَی دفاغی ِایازىٍغیٌ قیدك ًیجغو وی ةٍغ ثیاونّ -3

 یدفاغی ضؼوری ِایفٍاور ٍَیزى در داٌفی اصحيان

ی گػار َیؿؼىا ةَ ازیٌ کؼدن کو ىٍظّر ةَی دفاغ ىضنّالت ىؤدؼ امالح و فیپاال -4

 یؿازىاٌ درون ىٍاةع و اىکاٌاتی جکافّ وی فؼاؿازىاٌ

 سادیا زِث در ،یدفاغی جکٍّنّژی اةیارزی ٍغُایفؼآ ةعف ادؼ ارجلاء وی ؿاز ٍَیةِ -5

 یفؼاؿازىاٌ کالنی کؼدُایرو ةای ُياٍُگ

 اٌحلال غغم ادؼات کؼدن کو ىٍظّر ةَی دفاغی فٍاور در ؼییجغ ىٍاؿب و ىؤدؼ ثیؼیىغ -6

 یفؼاؿازىاٌ فٍاوراٌَی ِایٌّآور ةازظّرد

 ىٍظّر ةَ ،یدفاغ عیمٍا اُغاف ةا ُيـّ مّرت ةَ ،یؿازىاٌی ٍغُایفؼآی ازؼا و ًیجغو -7 

 یدفاغی فٍاور جّؿػَ ةؼی فؼاؿازىاٌ یَؿؼىا جيؼکؽ غغم ةَ ىؼةّط ادؼات میجله ویی کارا ارجلاء

 ةَ ٍغهیآ ٌاىحػارف غاتیجِغیی قٍاؿا زِث دری پژوُ ٍغهیآی ىتاٌ و امّلی ؼیةکارگ -8

  آٌِا ادؼات کٍحؼل ویی قٍاؿا ىٍظّر
  

  وتیجٍ گیری ي پیشىُادات

اٌسام قغه پیؼاىّن ةؼٌاىَ ریؽی در  یُا پژوُفٌّآوری و وزَ جيایؽ ایً پژوُف ٌـتث ةَ ؿایؼ 

و جتییً اٌّاع  SWOTزىیٍَ فٍاوری دفاغی، ارائَ راُکار غيهی جغویً راُتؼد از ظؼیق جکٍیک 
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ةؼ پیكؼفث و جّؿػَ فٍاوری دفاغی و ُيچٍیً جػییً ىّدؼجؼیً ٌّع  ىؤدؼراُتؼدُای 

 .ةاقغ یىراُتؼدُای كاةم اؿحفاده از ظؼیق ةکارگیؼی جکٍیک جضهیم مٍػث 

ةؼ اؿاس ٌحایر جضهیم مٍػث دفاغی، از ظؼیق ىضاؿتَ اىحیازات ىؼةّط ةَ ٌلاط ضػف، كّت، 

عی مٍایع دفاغی، جغویً دكیق و ةکارگیؼی راُتؼدُای ركاةحی و جِغیغات ىضی ُا فؼمث

ٌـتث  جّاٌٍغ یى  ی(عیىض یُا فؼمث از اؿحفاده و كّت ٌلاطی ؼیةکارگ ةؼی ىتحٍی راُتؼدُا)

ةَ ؿایؼ اٌّاع راُتؼدُا، ةیكحؼیً ادؼگػاری را در زىیٍَ رقغ و جّؿػَ مٍایع دفاغی آیٍغه داقحَ 

، ةیكحؼیً ىیؽان ةاقغ یىةاقٍغ و غهی رغو ایٍکَ اؿحفاده از دیگؼ اٌّاع راُتؼدُا ٌیؽ الزم 

         ادؼةعكی در زىیٍَ دؿحیاةی ةَ اُغاف مٍایع دفاغی از ظؼیق راُتؼدُای ركاةحی صامم 

 . گؼدد یى

ةؼ جّؿػَ فٍاوری دفاغی، جضلیق و  ىؤدؼةؼاةؼ ٌحایر صامم از جسؽیَ و جضهیم غّاىم راُتؼدی 

دفاغی ادؼةعف، اىکاٌات جکٍّنّژیکی و  ُای یفٍاورجّؿػَ گـحؼده در زىیٍَ ةکارگیؼی 

ٌلاط كّت و ىكکالت ىؼةّط ةَ  یًجؼ ىِوپكحیتاٌی و ٌیؼوی اٌـاٌی ىحعنل و کارآىغ، 

داٌف در زىیٍَ فٍاوری دفاغی، ىـائم ىؼةّط ةَ جغویً دكیق و  ىؤدؼؿاىاٌغُی و ىغیؼیث 

اونّیث ةٍغی ٌیازىٍغیِای دفاغی و ىّاٌع ىؼةّط ةَ ةکارگیؼی امّل و ىتاٌی  آیٍغه پژوُی در 

ةاقٍغ جؼیً ٌلاط ضػف فٍاوری دفاغی ىیؿازىاٌِای دفاغی، ىِو یٍغهآزِث جكعیل ٌیازُای 

ةؼٌاىَ ریؽی الزم مّرت پػیؼد و از ٌلاط كّت ىّزّد، ةَ  ةایـث یىف ٌلاط ضػف کَ ةؼای کاُ

 صغاکذؼ از فؼمحِای ىضیعی و غهتَ ةؼ جِغیغات، ةِؼه ةؼداری گؼدد. راُتؼدُای  اؿحفادهىٍظّر 

ی ِایفٍاوری ؿازی ةّى ای بیجؼک قیظؼ از ٌاىحلارنی ٌظاىی ِایفٍاور جّؿػَ و رقغ اىکان وزّد

ی کافی غهي ىعانػات طیقؼا کكّر،ی لاجیجضل وی غهيی ؿازىاٌِا ؼیؿای ؿّ از قغه گؼفحَ ةکار

 ؿؼغث، ؿازىان، از ظارج اىکاٌات از اؿحفاده ةای دفاغ ُای یفٍاور جّؿػَ ٍَیزى در ىٍاؿب و

 اىکان وی فؼاؿازىاٌی ةعكِا در ارجتاظات و اظالغاتی فٍاور ةَ فیپ از فیةی دؿحؼؿ و رقغ

 یُا فؼمث یًجؼ ىِو ،یدفاغی ِایفٍاور جّؿػَی راؿحا در ىّزّد اىکاٌات ازی ةؼدار ةِؼه

 درةارهی فؼاؿازىاٌ کالنی کؼدُایرو ؼییجغ قغن، ٌاىحػارف ؿيث ةَ غاتیجِغ فیگؼا وی عیىض

ی جعنن وی غهي ىساىع جػاىم ةَ ىؼةّط ىكکالت وی دفاغی فٍاور جّؿػَ وی ؽیر ةؼٌاىَ ّهیق

 ىسيّغَ ةَ جّزَ ةا کَ ةاقٍغ یى غاتیجِغ یًجؼ ىِو ،یدفاغ عیمٍا و ؿازىاٌِا ةای فؼاؿازىاٌ

 کؼدن ةؼظؼف زِث در و ؼدیگ مّرت ُغفيٍغی ؽیر ةؼٌاىَ ةایـث یى یظارز وی داظه غّاىم

ی ؽیر ةؼٌاىَ ةا و ٌيّد جالش ـحویؿی فؼمحِا و كّت ٌلاط از اؿحفاده ةا غاتیجِغ و ضػف ٌلاط

ی راُتؼدُای ؼیةکارگ. ةؼداقثی دفاغی فٍاور جّؿػَی ةؼای اؿاؿ یُا گام ىٍـسو، ثیؼیىغ و
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 انیى ًیا در کَ غهیگؼدی دفاغی فٍاور جّؿػَ و رقغ ىّزب جّاٌٍغ یى پژوُف ًیا در قغه ارائَ

 از اؿحفاده ،یدفاغ مٍػثی عیىض ثیىّكػ و ِایجّاٌيٍغ از قغه اٌسام میجضه اؿاس ةؼ

 .  ةاقٍغ یىی ادؼةعك ًیكحؼیةی دارای ركاةحی راُتؼدُا

 

 پیشىُادات

ةؼ ةؼٌاىَ ریؽی و  ىؤدؼانگّی جضهیم ارائَ قغه در ایً پژوُف، ةا جّزَ ةَ غّاىم کهیغی  -1

جّؿػَ فٍاوری دفاغی، غّاىم داظهی و ىضیعی جادیؼگػار را اصناء ٌيّده و فؼآیٍغ جغویً 

م ایً انگّ در زىیٍَ جضهی گؼدد یىراُتؼدُای ؿازىاٌی را جكؼیش ٌيّده اؿث، نػا پیكٍِاد 

 قؼایط کٌٍّی و آیٍغه ؿازىان ةَ ىٍظّر جغویً راُتؼدُای دفاغی ىّرد اؿحفاده كؼار گیؼد.

جسؽیَ و جضهیم مٍػث دفاغی از ظؼیق انگّی ارائَ قغه، ضيً جـِیم فؼآیٍغ جغویً  -2

راُتؼد، ٌلاط ضػف داظهی و جِغیغات اصحيانی آیٍغه را ىكعل ٌيّده و ىّاردی کَ 

، نػا ٌيایغ یىدرةاره آٌِا اكغاىات فّری مّرت گیؼد را ةَ ةؼٌاىَ ریؽان یادآوری  ةایـث یى

ةَ قٍاؿایی و ىغیؼیث  جّاٌغ یىجّزَ ةَ ٌحایر صامم از ةکارگیؼی ایً ىغل ةؼٌاىَ ریؽی، 

ةضؼاٌِای اصحيانی آیٍغه کيک ٌيّده و ىّزب ظؼح و ةؼٌاىَ ریؽی درةاره اٌسام اكغاىات 

 پیكگیؼاٌَ گؼدد. 

هیم و جكعیل ىّكػیث مٍػث از ٌظؼ جػییً ىیؽان جّاٌيٍغی در زىیٍَ اؿحفاده از ٌلاط جض -3

، زایگاه مٍػث و ٌّع SWOTىضیعی، از ظؼیق اؿحفاده از جکٍیک  یُا فؼمثكّت و 

، نػا ایً روش ةَ غٍّان ٌيایغ یىةؼ رقغ و پیكؼفث مٍػث دفاغی را ىكعل  ىؤدؼراُتؼدُای 

 ُا ةؼٌاىَو جػییً ٌیاز یا غغم ٌیاز ةَ ةازٌگؼی  ُا یاؿثؿظارت ةؼ   اةؽاری در زىیٍَ ارزیاةی و ٌ

 ىّرد اؿحفاده كؼار گؼفحَ و زىیٍَ اٌسام امالصات را فؼاُو ٌيایغ.  جّاٌغ یى

ٌلاط كّت و ضػف و ُيچٍیً  یًجؼ ىِو(، SFASىاجؼیؾ جسؽیَ و جضهیم غّاىم راُتؼدی )  -4

، نػا در زىان جغویً راُتؼدُای ٌيایغ یىىضیعی و جِغیغات را ىكعل  یُا فؼمث یًجؼ ىِو

دفاغی، جّزَ ةَ ىّارد ىٍغرج در ایً ىاجؼیؾ، ٌلاط جيؼکؽ ىٍاةع و ٌیؼوی ؿازىان ) ةعكِای 

را فؼاُو  ىؤدؼصـاس و گهّگاُی( را ىكعل ٌيّده و ىّزتات جغویً راُتؼدُای ُغفيٍغ و 

 . آورد یى

از ظؼیق جضهیم امّنی و دكیق مٍػث ةا روش ةکار گؼفحَ قغه در پژوُف و جكعیل ٌلاط  -5

آیٍغه و کٍحؼل جِغیغات، جػییً ؿعش و  یُا فؼمثضػف و كّت داظهی در زِث اؿحفاده از 

، ةؼ اؿاس ٌحایر صامم از گؼدد یى، نػا پیكٍِاد گؼدد یى اٌغازه امالصات ىّرد ٌیاز اىکاٌپػیؼ
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قؼایط مٍػث دفاغی، درةاره اٌسام ةؼظی امالصات ىّردی یا ضؼورت اٌسام  ارزیاةی و جضهیم

 جنيیو گیؼی گؼدد.     جؼ یاؿاؿجغییؼات 

ریؽی و جّؿػَ کَ ىالك ارزیاةی غّاىم داظهی و ىضیعی ةؼ ةؼٌاىَ ىؤدؼغّاىم کهیغی  -6

ٌیاز، ةؼ  ةَ مّرت ىـحيؼ ىّرد ارزیاةی و ةازٌگؼی كؼار گؼفحَ و در مّرت ةایـث یى، ةاقٍغ یى

 ُای یؽیرىّزّد، جغییؼ داده قغه و در ةؼٌاىَ ُای یثاونّاؿاس راُتؼدُای کالن دفاغی و 

 راُتؼدی ىّرد اؿحفاده كؼار گیؼٌغ.

ةؼٌاىَ ریؽی و جغویً راُتؼدُای ؿازىاٌی از ظؼیق ةکارگیؼی روش قؼح داده قغه در ایً   -7

ان اىکاٌپػیؼ ٌتّده و در ایً ؿازى ٔ  یٍغهآپژوُف، ةغون جّزَ ةَ قؼایط داظهی و ىضیعی 

راؿحا، ؿػی در قٍاؿایی روٌغُای آیٍغه ةَ ىٍظّر جكعیل اصحياالت ىيکً و ىضحيم آیٍغه 

، از امّل و ىتاٌی  آیٍغه پژوُی در زىیٍَ اٌسام ةؼٌاىَ گؼدد یى. نػا پیكٍِاد ةاقغ یىانؽاىی 

 فاده گؼدد. جغویً مضیش راُتؼدُا، اؿح ٔ  یٍَزىریؽیِای راُتؼدی و فؼاُو ٌيّدن 

 ةایـث یىةػغ ىّفلیث در جّؿػَ مٍػث دفاغی،  یًجؼ ىِوکَ  دُغ یىىعانػات ٌكان  -8

ٌتؼد آیٍغه در ٌظؼ گؼفحَ قّد و  یُا مضٍَفؼمث آفؼیٍی ةؼای ىّازَِ ةا جِغیغات آجی و 

، ةٍاةؼایً اؿاس و كعب ٌيای جّؿػَ گیؼد یىٌیاز ىّزّد ٌیؽ در رجتَ ةػغی اُيیث كؼار  یًجأى

 مٍػث دفاغی را ةایغ ةؼ ىضّر ىعانػات آیٍغه و پاؿعگّیی ةَ جِغیغات آجی كؼار داد. 

 

 مىابغ 

 ،جِؼان ،(دفاع عیمٍای پژوُ ٍغهیآ ىؼکؽ جؼزيَی )پژوُ ٍغهیآ واژه داٌف ،(1386) چاردیر اؿالجؼ :

  دفاع عیمٍای لاجیجضل وی آىّزق ىّؿـَ اٌحكارات
 چٍغی ؼیگ ویجني وی ةٍغ رجتَ یُا روش کارةؼد ،(1387) ّانیک ،یزاُغ و اهلل ٌػيث ،یاکتؼ 

 کكّر وزارت اٌحكارات: جِؼان قاظل،

 ُجّؿػَ کیاؿحؼاجژی ؽیر ةؼٌاىَ ،(1390) اهلل قيؾ زاده،ی کاظي وی ـیغ زاده، ویاةؼا  ٔ 

 جِؼان داٌكگاهی ایزغؼاف ىّؿـَ اٌحكارات: جِؼان ،یگؼدقگؼ

 یٌّآور ثیؼیىغ در ثیىّفلی غیکه غّاىمیی قٍاؿا ،(1394ی )ىِغ ةِارنّ، و رضا ا،یٌ افعو، 

 جِؼان ،یفٍاور ثیؼیىغی ىه کٍفؼاٌؾ ًیٌِي وی انيهه ًیة کٍفؼاٌؾ ًیپٍسي

 غهّم َیٌكؼ ق،یجضل دری اةؽاری: دنف کیجکٍ ،(1387) سَیظغ ،یاٌیؼیٌن و انَ فضم ،یاصيغ 

 12قياره ،یازحياغ
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 فنهٍاىة لات،یجضل ةٍغی یثاونّ وی فٍاور جّؿػة یةؼا یاؿحگػاریؿ ،(1375) ىضـً ،یةِؼاى 

 12 قياره افث،یرُ

 7- َیٌكؼ ،یا ىٍعلَ جّؿػَ دری ةػغ چٍغی ؽیر ةؼٌاىَ گاهیزا و ٌلف ،(1388) ىـػّد ،ییجلّا 

 6 قياره دوم ؿال ،یا ىٍعلَ یُا پژوُف   و ىعانػات

 وی قِؼی ؽیر ةؼٌاىَ در جّؿػَ ىغل کارةؼد ،(1385) ؼٌسفیى ،یىّؿّ و صـً ا،یٌ صکيث 

 ًیٌّ غهو اٌحكارات: ؽدی ،ای یٌَاص

 و غهّمی پژوُ ٍغهیآ ىؼکؽ اٌحكارات: جِؼان و،یىفاُ وی ىتاٌی ةاٌ غهید ،(1384)غیؿػ ،ییظؽا 

 یدفاغی فٍاور

 ( جِؼان: 1385ظهیم، ظارق ،)(، ىغیؼیث جکٍّنّژی )جؼزيَ ةاكؼی، کاىؼان و ىهث پؼؿث، ىاُّر

 اٌحكارات ىحً

 ،ثیؿا ،یاؿالىی قّرا ىسهؾ ةَ دفاع ؼیوزی كٍِادیپ یُا ةؼٌاىَ ،(1392) ًیصـ دُلان 

  www.farsnews.comی ٌكاٌ دری دؿحؼؿ كاةم فارس،ی ظتؼگػار

 ( ضؼورت پؼداظحً ةَ جّؿػَ ىضنّالت زغیغ، 1388رادفؼ، رضا و ُيکاران ،)R&D  ،و فٍاوری

 8فنهٍاىَ رقغ، قياره

 ىٍاةع ثیؼیىغ َیٌكؼ مٍػث، دری ٌّآور ثیؼیىغ ،(1386) ّنیُيا ،یيیٌـ و امغؼی غه ،یزارغ 

 1 قياره ،1 دوره مٍػث، دری اٌـاٌ

 ٌظغىات ىّؿـَ اٌحكارات: جِؼان ؿازىان، دری ٌّآور و جّؿػَ کؼدنی ٌِاد ،(1378) فهّرا ،یؿهعا 

 رؿای فؼٍُگ

 پٍری دفاغ جّؿػَ ٌظام ةؼی ىؼور ،(1390) فؼُاد زاده،ی ٌظؼ و ؼضایغه ،یةّقِؼ ةاكؼ، ،یيیؿه 

 دفاع عیمٍای لاجیجضل وی آىّزق ىّؿـَ اٌحكارات: جِؼان کكّر،

 ُی داٌكگاُ زِاد اٌحكارات: امفِان ،یٌّآور ثیؼیىغ ،(1389) ارىغان ،یگیة مادق و آرش ً،یقا

 امفِان داٌكگاه

 دری فٍاور و غهوی گػار ثیاونّ زِثی اةؽار ،یفٍاوری ٌگار ٍغهیآ ،(1385)غیىس ٌژاد،ی ماصت 

 جِؼان ؼ،یؼکتیاىی مٍػح داٌكگاه جّؿػَ، اٌغاز چكو وی فٍاور ،یپژوُ ٍغهیآ فیُيا ؼان،یا

 ،ث،یؼیىغ دری کي پژوُفی قٍاؿ روش ،(1387) صـً فؼد،یی داٌا وی ىِغ ،یانّاٌ غادل، آذر 

 مفار اٌحكارات: جِؼان

 ٌىسيّغَ ،یفٍاور یةؼا ٌگؼی یٍغهآ روش ةَ یفٍاور ُای یثاونّ ًیجغو ،(1382) يالک ،یغتاؿپّردا 

 یاٌؼژ و ىّاد پژوُكگاه راُتؼدُا، و ٍغهیآ ،یفٍاور و غهو فیُيا ًیدوى ىلاالت

 ( جغویً انگّی غّاىم کهیغی ىّفلیث در جّؿػَ ىضنّل 1393غناری، ىضيغ صـیً و ُيکاران ،)

 انيههی اكحناد، ىغیؼیث و غهّم ازحياغیدر مٍایع دفاغی، کٍفؼاٌؾ ةیً 

http://www.farsnews.com/


 1395 جاةـحان ،36قياره ،دوازدُوفنهٍاىَ غهّم و فٍّن ٌظاىی، ؿال                                       162

 

 ( انیؿائـرپای غه وی اغؼاة ىضيغ غیؿ جؼزيَ)  ـکیاؿحؼاجژ ـثیؼیىغ ،(1385) غیّید فؼدآر، 

 یفؼٍُگ یُا پژوُف دفحؼ اٌحكارات: جـِؼان

 ( جّؿػَ جکٍّنّژی، جِؼان: اٌحكارات داٌكگاه غالىَ ظتاظتایی1382فحضػهی زاده، غتاس ،) 

 عیمٍا در جّؿػَ ةؼ ىؤدؼ غّاىم ،(1393) مادق غيم، کیٌ و ىضـً ،ییرضا ً،یؼصـیاى ،یيیکؼ 

 فیک ،یفٍاور ثیؼیىغی ىه کٍفؼاٌؾ ًیُكحي وی انيهه ًیة کٍفؼاٌؾ ًیچِارى ،ییُّا

 َاٌحكارات: جِؼان ،یپژوُ ٍغهیآ ٌاىَ داٌف ،(1387ی)دفاغ عیمٍای لاجیجضل وی آىّزق ىّؿـ 

 یدفاغی فٍاور و غهّمی پژوُ ٍغهیىؼکؽآ

 امیپ اٌحكارات: جِؼان ،یراُتؼدی ؽیر ةؼٌاىَی ىتاٌ و امّل ،(1385)صـً ،یىػنّى 

 َو دفاع ةؼ ىؤدؼی زِاٌی راُتؼدی روٌغُا ،(1387) یدفاغ عیمٍای لاجیجضل وی آىّزق ىّؿـ 

 یدفاغی فٍاور و غهّمی پژوُ ٍغهیآ ىؼکؽ اٌحكارات: جِؼان ،ییُّا عیمٍا

 ( فؼٍُگ 1380ىِغوی، ىضيغ جلی ،)جّمیفی جکٍّنّژی، جِؼان: اٌحكارات چاپار 

 ( پژوُكی پیؼاىّن جّؿػَ مٍػث در 1390ىاٌیان، اىیؼ و ُيکاران ،)یُا قؼکث SME ٌَكؼی ،

 3  ىغیؼیث فٍاوری اظالغات، قياره

 ( ظؼاصی ٌظام ٌّآوری 1388ىضيغی، ىِغی، ؿهیيی، ةاكؼ، ةّقِؼی، غهیؼضا و ٌظؼی زاده، فؼُاد ،)

 ان: ىّؿـَ آىّزقی و جضلیلاجی مٍایع دفاغیدر مٍایع دفاغی، جِؼ

 ( ارائَ انگّیی ةؼای 1381ىٍعلی، ىٍّچِؼ، ةّقِؼی، غهیؼضا، انیاؿی، ىِغی و ٌظؼی زاده،فؼُاد ،)

 ارزیاةی ٌّآوری در مٍایع دفاغی، جِؼان: اٌحكارات ىّؿـَ آىّزقی و جضلیلاجی مٍایع دفاغی

 ًیٌّ عیمٍا ىؼکؽ اٌحكارات: جِؼان ؼا،از جا ىفِّم ازی ٌگار ٍغهیآ ،(1385)ؼیاى ،یٌاظي 

 ( 1391ٌظؼی زاده، فؼُاد ،)و غّاىم ىّفلیث ٌّآوری، جِؼان: اٌحكارات ىّؿـَ آىّزقی و  ُا ىغل

 جضلیلاجی مٍایع دفاغی

 ( ارائَ ىغل فؼآیٍغی جّؿػَ ىضنّل زغیغ در مٍػث، ٌّزدُيیً 1391ٌّرغهیؽاده، صيیغرضا ،)

 انيههی ةیيَ و جّؿػَُيایف ىهی و پٍسيیً ُيایف ةیً 

 ( ارائَ انگّیی ةؼای جّؿػَ و ةکارگیؼی ٌّآوری در یک مٍػث دفاغی، 1382ٌظؼی زاده، فؼُاد ،)
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