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چکیدٌ
داقحً راُتؼد ةؼای مٍػث دفاغی کكّر کَ دارای ظنهث پیچیغگیُ ،ؽیٍَ ةؼ ةّدن و زىان ةؼ ةّدن
ىیةاقغ  ،از اُيیث صیاجی ةؼظّردار اؿثٌ .ضّه ةؼٌاىَ ریؽی و جغویً ؿیاؿحِای جّؿػَ فٍاوری و
وزّد انگّ و ٌلكَ راُی زاىع در ایً زىیٍَ ،از غيغه ىـائم مٍایع دفاغی ىیةاقغ کَ ىغیؼان و
ةؼٌاىَ ریؽان ایً صّزه ةا ؿّاالجی درةاره قیّه جضهیم قؼایط دروٌی و ىضیعی مٍػثٌ ،ضّه ارزیاةی
جأدیؼ جضّالت آیٍغه و چگٌّگی جغویً و ازؼای ىؼاصم ةؼٌاىَ ریؽی راُتؼدی ،ىّازَ ىیةاقٍغُ .غف
ایً پژوُف ،قٍاؿایی و جضهیم غّاىم ىؤدؼ ةؼ جّاٌيٍغی دروٌی مٍایع دفاغی وچگٌّگی ةکارگیؼی
اىکاٌات و جّاٌيٍغیِا در زِث اؿحفاده از فؼمحِای پیؼاىٌّی و کٍحؼل جأدیؼ جِغیغات اصحيانی آیٍغه،
از ظؼیق جغویً راُتؼدُای ىؤدؼ ةؼ جّؿػَ فٍاوری دفاغی آیٍغه ىیةاقغ .ایً پژوُف از ظؼیق اٌسام
ىعانػات کحاةعاٌَای گـحؼده ،جضهیم اُغاف ؿیاؿحِای دفاغی کالن ىهی و ةِؼه ةؼداری از
پژوُفُای ىّزّد ،ؿایؼ غّاىم جادیؼگػار ةؼ رقغ و جّؿػَ فٍاوری را اصناء و از ظؼیق ٌظؼؿٍسی
از کارقٍاؿان ةاجسؼةَ و ةؼٌاىَ ریؽان مٍایع دفاغی ،ةَ روش دنفی ،اكغام ةَ اؿحعؼاج غّاىم ىؤدؼ ةؼ
جّاٌيٍغی دروٌی و قٍاؿایی غّاىم ىضیعی جادیؼگػار ةؼ جّؿػَ فٍاوری دفاغی و جػییً ىیؽان
اُيیث آٌِا ٌيّد ،ؿپؾ ةّؿیهَ جکٍیک  ،SWOTؿایؼاؿحؼاجژیِای ركاةحی ،اكحضایی ،اٌعتاكی و
جغافػی ىؤدؼ ةؼ رقغ و جّؿػَ فٍاوری دفاغی آیٍغه را جتییً و ىّكػیث مٍػث دفاغی را ةَ ىٍظّر
ةکارگیؼی ىّدؼجؼیً ٌّع راُتؼدُا جضهیم ٌيّده اؿث.
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مقدمٍ
در ةؼٌاىَ ریؽی راُتؼدیُ 1غف ،جسؽیَ و جضهیم ىیقّد ،گامُای رؿیغن ةَ آن ُغف جؼؿیو و
ٌحایر ىّرد اٌحظار ُؼ گام ةؼآورد و پیكؼفث کاری اٌغازه گیؼی ىیقّد و جفکؼ راُتؼدی
ىضنّنی اٌحؽاغی اؿث کَ ةَ دٌتال اؿحفاده از ظالكیث و آیٍغه ٌگاری ةؼای جغویً یک آیٍغه
یکپارچَ یا چكو اٌغازی اؿث کَ یک ؿازىان ةایغ ةَ آن ةؼؿغ .آیٍغه ٌگاری ةَ غٍّان ةعكی از
جفکؼ راُتؼدی ةؼای فؼاُو کؼدن اىکان گـحؼش اؿحٍتاطُایی ةؼای گؽیٍَُای راُتؼدی ةَ کار
ىیرود .آیٍغه ٌگاری صامم جالكی ىفاُیو ةؼٌاىَ ریؽی راُتؼدی ،آیٍغه اٌغیكی و قتکَ ؿازی
یا جّؿػَ ؿیاؿث ،در صّزهُای ىعحهف غهيی و در غیً صال ٌؽدیک ةَ ُو
اؿث )Gavigan,2000(.آیٍغه ٌگاری فؼآیٍغ جّؿػَ گـحؼدهای از دیغگاهُا درةاره راهُای اىکان
پػیؼ ةؼای جّؿػَ آیٍغه اؿث کَ ایساد درك کافی درةاره ایً دیغگاهُا ةَ جنيیو گیؼیِایی
ىٍسؼ ىیقّد کَ ةِحؼیً فؼدای ىيکً را ظهق ىیکٍغ(.ىّؿـَ آىّزقی جضلیلاجی مٍایع
دفاع)1387،
فٍاوری ةَ غٍّان صامم ظالكیث و ٌّآوری ىحکی ةؼ فکؼ و اٌغیكَ اٌـاٌِاؿث و ةا ٌّآوری ؿؼ و
کار دارد .جّؿػَ فٍاوری نؽوىا صامم ٌّآوری در ىضنّالت و روقِا اؿث .جّؿػَ فٍاوری
غتارجـث از ظهق فٍاوری زغیغ و ىحٍاؿب ةا ٌیازُای زاىػَ ةا اؿحفاده از داٌف اٌحلال دٍُغه
فٍاوری و ىِارت و جسؼةیات کـب قغه در روٌغ اٌحلال فٍاوری و ُيچٍیً جضلیق و جّؿػَ
داظهی .جّؿػَ فٍاوری ةَ دٌتال ایساد و ارجلاء ؿعش فٍاوری در یک ؿازىان یا یک زاىػَ
اؿث(.ىِغوی )1380،ایً فؼآیٍغ قاىم ظهق فٍاوری ٌّیً ةؼای ىضنّالت ،فؼآیٍغُا ،ؿیـحوُا
و ىّكػیثُای ةِحؼ یا کاىال زغیغ از ظؼیق ةِؼه گیؼی از فٍاوری اکحـاب قغه و داٌف ،جسؼةَ
و ىِارت صامم از آن و جهفیق ایً داٌف و جسؼةَ و ىِارت ةا دادهُا و یافحَُای فٍاوری ىّزّد
در یک ؿازىان اؿث(.ظهیم ظارق )1385،ایساد ؿیـحوُای زغیغ و ةِتّد غيهکؼد
ؿیـحوُای فٍاوری ىّزّد در ُؼ ؿازىان ،غيّىا ةَ كنغ ایساد و یا گـحؼش جّاٌيٍغیُای
فٍاوری اٌسام ىیگیؼد و ةَ جلّیث جّاٌيٍغی در ؿعش ىهی ىیاٌساىغ .جّؿػَ فٍاوری 2و کارةؼد
فٍاوریِای زغیغ ُؼ چٍغ ىػيّال ةَ ظهق ؿیـحوُای ةِحؼ یا ىكاةَ ىٍسؼ ىیقّد ،نیکً ظهق
فؼآوردهُا ،فؼآیٍغُا و ؿیـحوُای کاىال زغیغ را ٌیؽ قاىم ىیقّد .جّؿػَ فٍاوری غالوه ةؼ
افؽایف کيی ظؼفیثُا ،ةَ ظّر غيغه ةَ دٌتال ارجلاء کیفی و ةِتّد جّاٌيٍغی و ركاةث پػیؼی از
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ظؼیق فٍاوری اؿث(.فحضػهی زاده )1382،جّؿػَ فٍاوری از ظؼیق جّنیغ در ىؤؿـات داظهی،
اٌحلال از ظارج و رقغ و ةِتّد فٍاوری 1و یا جؼکیتی از ایٍِا مّرت ىیگیؼد(.ىِغوی)1380،
جغییؼات ؿؼیع در غؼمَُای ىعحهف جکٍّنّژیک ،جغییؼ ٌیازُا و ظّاؿحَُا ،افؽایف ركاةث و
روٌق اكحنادی ،ضؼورت درك ىفؼوضات زغیغ جّؿػَ فٍاوری و فؼآیٍغ قکم گؼفحَ ةؼ اؿاس
ایً ىفؼوضات را ةؼزـحَ ؿاظحَ اؿثٌّ(.رغهیؽاده )1391 ،اىؼوزه جکیَ ةَ اُؼمُای ركاةحی
ؿٍحی ىذم افؽایف کیفیث ،کاُف ُؽیٍَ و جيایؽ در ىضنّالت و ظغىات کافی ٌیـث و در
غؼمَ ركاةث ،ىفاُیيی ىذم ؿؼغث و اٌػعاف پػیؼی ٌيّد پیغا کؼدهاٌغ .از ظؼف دیگؼ پّیایی و
پیچیغگی ىفِّم جّؿػَ فٍاوری و ركاةحی قغن ؿازىاٌِا ةَ ُيؼاه پیغا قغن غهّم و جسِیؽات
زغیغ ،جّؿػَ فٍاوری را ةا چانفُای زغیغی روةؼو ؿاظحَ و ةاغخ قغه جا ىضللان در
جضلیلات ظّد رویکؼدُای ىحفاوجی را ةَ کار گیؼٌغ و ةَ یافحَُای ىفیغی دؿث یاةٍغ .ةا وزّد
ایٍکَ ةـیاری از ىضللان ةؼ ایً غلیغهاٌغ کَ جّؿػَ فٍاوری غاىم ىِيی در پیكؼفث یک کكّر
اؿث ،اىا ؿعش اُيیث جّؿػَ فٍاوری چٍغان ةا ؿعش ىّفلیحف كاةم جعتیق ٌیـث و ظعؼ
قکـث در جّؿػَ فٍاوری زیاد اؿث)Carbone, 2011(.
از ظؼفی دیگؼ ،مٍػث دفاغی ةا جّؿػَ فٍاوری غسیً قغه اؿث و ةا ىعانػَ روٌغ گػقحَ مٍایع
دفاغی ایً ٌکحَ كاةم درك اؿث کَ ىؼاکؽ جضلیلاجی در مٍایع دفاع ٌلف غیؼكاةم اٌکاری را ایفا
کؼدهاٌغ .یکی از دالیم ىِو آن ،وزّد ٌیازُای صیاجی ،اىٍیحی و دفاغی اؿث کَ ةَ غٍّان
پیكؼاٌی كّی در ىعانتَ فٍاوریِای زغیغ و ٌّآوریُا ةَ صـاب ىیآیٍغ .نػا جّزَ ةَ جّؿػَ
فٍاوری در كغم اول ،و ؿپؾ جّزَ و اجعاذ جنيیيات راُتؼدی در ظنّص ىّفلیث آن از
اُيیث ویژهای ةؼظّردار ىیةاقغٌ(.ظؼی زاده)1391،
ایً پژوُف ؿػی در جغویً راُتؼدُای ىؤدؼ ةؼ جّؿػَ فٍاوریِای دفاغی از ظؼیق ةؼرؿی غّاىم
دروٌی و ىضیعی مٍایع دفاغی (ةَ روش ٌ )SWOTيّده کَ ةَ ایً ىٍظّر پؾ از ىعانػات و
ةؼرؿیِای گـحؼده و ٌظؼؿٍسی از ظتؼگان ،پیؼاىّن قٍاؿایی غّاىم کهیغی جادیؼگػار و جػییً
ىیؽان اُيیث ٌلاط كّت و ضػف داظهی و فؼمحِا و جِغیغات ىضیعی ،وزن و اٌغازه ادؼگػاری
غّاىم را ةَ روش  AHPىضاؿتَ ٌيّده و راُتؼدُای ىؤدؼ ةؼ جّؿػَ فٍاوری دفاغی را جتییً
ٌيّده اؿث.

1

. Technology improve
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مباوی وظری تحقیق
راَبردَای فىايراوٍ دفاػی

1

اجعاذ راُتؼد فؼآیٍغی آگاُاٌَ ةؼای صم ىـائم ىّزّد و دؿحیاةی ةَ ىـیؼی ةؼای ایساد
دگؼگٌّی در ٌظام ةؼٌاىَ ریؽی اؿث کَ یک ؿهـهَ غيهیات ازؼایی ىٍظو و پایف قغه را ةا
جّزَ ةَ اونّیثُا در آیٍغه پیف ةیٍی ىیکٍغ(.ىػنّىی)1387،
راُتؼد جّؿػَ فٍاوری دفاغی چارچّةی را ةؼای زِث گیؼی پؼوژهُای جّؿػَای فٍاوری و ٌیؽ
فؼآیٍغ جّؿػَ فؼاُو ىیؿازد .جػییً راُتؼد ٌیؽ ةَ جّاٌاییُا ،ضػفُا ،ىؽیثُای ركاةحی،
ٌیازىٍغی ىّزّد ،فؼمثُا و جِغیغات و اُغاف و ىٍاةع واةـحَ اؿثٌ .لعَ آغاز راُتؼد جّؿػَ
فٍاوری دفاغی ،جػییً راُتؼد جّؿػَ از ؿّی ؿازىان اؿث .نػا در زىیٍَُایی ىیجّان اكغام ةَ
جضلیق و جّؿػَ فٍاوری دفاغی ٌيّد کَ ةا راُتؼدُای کالن ؿازىاٌی ُيـّ و ُياٍُگ
ةاقغ(.ىٍعلی و ُيکاران)1381،
در زىیٍَ دفاغی ،جضلق ىأىّریثُای ىضّنَ در درزَ اول اُيیث كؼار داقحَ و ىػيّال
ىِوجؼیً اونّیث در جّؿػَ فٍاوری دفاغی ،جأىیً و پكحیتاٌی از كغرت و ظهق قایـحگیُا یا
ارزش آفؼیٍی دفاغی اؿثُ ،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
غٍّان ٌحایر کهیغی ىّرد اٌحظار (ىؤنفَُای ىّفلیث) ،جضث غٍّان ارجلای جّاٌيٍغیُا و ظهق
قایـحگیُای زغیغ دفاغی در كانب ارائَ ىضنّالت و ظغىات دفاغی و افؽایف جّان اكحنادی
در راؿحای جلّیث ةٍیَ دفاغی ،ىعؼح قغهاٌغ(.ؿهیيی و ُيکاران)1390،
ةا جّزَ ةَ ٌظؼات ىضللان و اٌغیكيٍغان ىیجّان ؿَ ىضّر امهی ةؼای جتییً اةػاد ىّفلیث
جّؿػَ فٍاوری دفاغی در ٌظؼ گؼفث کَ غتارجٍغ از :جأىیً ٌیازُا و ىعانتات ٌیؼوُای ىـهش و
جّان افؽایی دفاغیٌ ،حایر اكحنادی و جأدیؼ ةؼ غيهکؼدُای ىانی و ظهق فؼمث و جأدیؼ ةهٍغ ىغت
در مضٍَُای ٌتؼد آیٍغه .اجعاذ راُتؼد در زىیٍَ جّؿػَ فٍاوری دفاغی ٌیؽ ةؼ اؿاس ؿیاؿحِا و
ظط ىكیُای کالن ؿازىاٌی و د ر راؿحای ارجلاء جّاٌيٍغی دفاغی و رفع ىكکالت ىّزّد ،از
ظؼیق جأىیً ٌیازُا مّرت ىیگیؼد(.ىضيغی و ُيکاران)1388،
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جّؿػَ فٍاوری ،ایساد ؿیـحو یکپارچَ اٌحلال و ظهق اظالغات اؿث کَ در ؿیـحيی ىحكکم از
صهلَُای ىؼجتط ةَ ُو ةَ ازؼا در ىیآیغ(.اردکاٌی)1391،
در غؼمَ دفاغی ،جّؿػَ فٍاوری در ةِتّد جسِیؽات ،فؼآیٍغُا و ارائَ ظغىات پیكؼفحَ ةَ
ٌیؼوُای ٌظاىی ٌلف اؿاؿی دارد )Guichard,2005( .از ایً رو یکی از فػانیثُای ىِو مٍایع
دفاغی جّؿػَ فٍاوری اؿث کَ اىؼی پیچیغه و ىِو ةّده و از ویژگیِای ظامی ةؼظّردار
اؿث(.افعو ٌیا و ةِارنّ )1394،ىّفلیثُای صامم از ٌّآوریِای فٍاوراٌَ در زٍگُای مغ ؿال
اظیؼٌ ،كان دٍُغه اُيیث جّؿػَ فٍاوری و ٌّآوریُای مّرت گؼفحَ در غؼمَ ٌظاىی
اؿث )Sapolsky,2009(.از ىٍظؼ داظهی ،در ةؼٌاىَُای ٌیؼوُای ىـهش و وزارت دفاع رد پای
اُيیث جّؿػَ فٍاوری دفاغی را در ةؼٌاىَُای کالن ىیةیٍیو .وزیؼ دفاع در ةؼٌاىَُای
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
ُغف دوم ٌام ةؼده اؿث(.دُلان)1392،
جّؿػَ فٍاوری ىّفق زىاٌی اجفاق ىی افحغ کَ یک ٌّآوری ةا یک ظؼح کاری ُيؼاه قغه و در
چارچّب ٌظو و ىلؼرات و ىِارتُای ؿازىاٌی ،جضث ىغیؼیث جّؿػَ فٍاوری ،ازؼا و ٌظارت
قّد(.زارغی و ٌـیيی ) 1386،اىؼوزه ىكعل قغه کَ جّؿػَ فٍاوری دفاغی ،ةنّرت اجفاكی رخ
ٌيیدُغ و جضث جأدیؼ غّاىهی كؼار دارد .از ُيیً رو جلّیث و جّؿػَ و ىغیؼیث ادؼةعف فٍاوری
در مٍایع دفاغیٌ ،یازىٍغ قٍاؿایی و جلّیث غّاىم ىؤدؼ ةؼ ىّفلیث جّؿػَ فٍاوری و رفع ىّاٌع
ىؼةّط اؿث جا از ظؼیق جػيیق قٍاظث و جغةیؼ راه کارُای ىٍاؿب ،اصحيال ىّفلیث در ایً
زىیٍَ افؽایف یاةغ .در واكع قٍاظث ایً غّاىم ٌحایر ىفیغی ةؼای ىغیؼیث ُؼ چَ ةِحؼ و
ادؼةعفجؼ فٍاوری دفاغی در ةؼ ظّاُغ داقث.
پیشیىٍ تحقیق

از ىسيّغَ ىعانػات زاىػی کَ در زىیٍَ جّؿػَ فٍاوری اٌسام گؼدیغه و ٌحایر صامم از آٌِا در
ازؼای ىؼاصم ایً پژوُف ىّرد ةِؼه ةؼداری كؼار گؼفحَ ،ىّارد ذیم كاةم ذکؼ ىیةاقٍغ:
کّپؼ ؿَ ىػیار را ةؼای اٌغازه گیؼی غيهکؼد جّؿػَ فٍاوری پیكٍِاد ىیدُغ کَ غتارجٍغ از:
غيهکؼد کهی فٍاوری ،درمغ ىّفلیث فٍاوری و جأدیؼ گػاری فٍاوری جّؿػَ داده قغه ةؼ قؼایط
1

. Defend technology expanding
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ؿازىان کَ ةؼ اؿاس ىػیارُای ذکؼ قغه ،جّؿػَ فٍاوری را در  161قؼکث آىؼیکایی ،آنياٌی،
داٌيارکی و کاٌادایی ىّرد ةؼرؿی كؼار داده و چِار غاىم فؼآیٍغ ةا کیفیث جّؿػَ فٍاوری،
راُتؼد جػؼیف قغه ،ىٍاةع کافی ىانی و اٌـاٌی و ؿؼىایَ گػاری در ةعف جضلیق و جّؿػَ را از
امهیجؼیً غّاىم ىّفلیث آنُا ىیداٌغ)Kuen,2012(.
ُاپکیٍؽ ٌیؽ پٍر ىػیار را پیكٍِاد ىیدُغ کَ غتارجٍغ از :جأدیؼ جّؿػَ فٍاوری ةؼ قاظلُای
ىانی ،ىیؽان دؿحیاةی ةَ اُغاف ىكعل قغه ،ؿِو جّؿػَ ایساد قغه در ىّفلیث ؿازىان،
درمغ ىّفلیث جّؿػَ ىضنّل زغیغ و ایٍکَ جّؿػَ فٍاوری اٌسام قغه چَ اىحیازی را کـب
کؼده اؿث(.ىاٌیان)1390،
در اؿحاٌغارد دفاغی آىؼیکا در ىلغىَای ةؼ ىغیؼیث دؿحیاةی دفاغی ،ازؽاء فؼآیٍغ جّؿػَ
فٍاوری دفاغی را ایٍگٌَّ ةیان ىیکٍغ)DOD,2011(:
زغول قياره  :1فؼآیٍغ جّؿػَ فٍاوری ()DOD,2011
غيهیات و
پكحیتاٌی

جّؿػَ و
جّنیغ

ىٍِغؿی و جّؿػَ
مٍػحی

جّؿػَ
جکٍّنّژی

جکٍیکُای صم ىـانَ و جنيیو
گیؼی زِث ایساد ارجتاط ٌیازُای
ىنؼف کٍٍغه و جکٍّنّژی

ؿازىان مٍایع دفاع ایؼان ،در دؿحّرانػيم فؼآیٍغ جّؿػَ فٍاوری دفاغی ،ازؽاء فؼآیٍغ جّؿػَ
فٍاوری را ةنّرت زیؼ ةیان ٌيّده اؿث(:غناری)1393،
زغول قياره  :2فؼآیٍغ جّؿػَ فٍاوری -ؿازىان مٍایع دفاع
ظغىات پؾ از
جّؿػَ فٍاوری

ىغیؼیث ؿاظث
و جّنیغ

ظؼاصی
و جّؿػَ

فٍاوری
جّؿػَ

پژوُف

ایغه

جػییً كاةهیثُا و
جّاٌيٍغیُا

در ىعانػات ىّؿـَ رٌغ غّاىم ىؤدؼ ةؼ جّؿػَ فٍاوری دفاغی غتارجٍغ از :صسو ؿؼىایَ گػاری و
كّاٌیً و ىضیط ٌِادی ،ىكحؼیان پیكؼو و ریـک پػیؼ و ظؼفیث ةاالی جلاضا)Derzner,2009(.
ىعانػَای دیگؼ ٌكان ىیدُغ جّؿػَ ىّفق فٍاوری دفاغی در كانب چارچّةی از ىـائم راُتؼدی
و ىضیعی از زيهَ جِغیغ یا ضؼورت ،ىعاةات ٌیؼوُا ،غيهیات ٌظاىی ،غغم كعػیث و اةػاد جأدیؼ
ٌّآوری در اىٍیث قکم ىیگیؼد )Murray,1996(.ةؼرؿی دیگؼ ٌكان ىیدُغ ةؼظی از جّؿػَُا
در زىیٍَ فٍاوری دفاغی ٌاقی از ىعانتات مؼیش ٌیؼوُای ٌظاىی ٌتّده ،ةهکَ ٌاقی از جّؿػَ
داٌف و صؼکث در نتَ فٍاوری پیكؼفحَ در داٌكگاهُا و پژوُكکغهُا ةّده اؿث)Darpa,2007(.
ٌظؼی زاده در پژوُكی رازع ةَ جّؿػَ فٍاوری در مٍایع دفاغی ةَ ُفث غاىم ىضیعی اقاره
ىیکٍغ :ىكحؼیُا (ٌیاز) ،جأىیً کٍٍغگان ،ركتا ،كّاٌیً و ىلؼرات ،وضػیث ةازار ،جػاىم ةا ىساىع
غهيی ،جعننی و ٌحایر و دؿحاوردُای (ةازظّرد) ٌّآوریُای كتهیٌ(.ظؼی زاده )1382،کؼیيی
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و ُيکاران ٌیؽ غّاىم ىضیعی ىؤدؼ ةؼ جّؿػَ مٍػث دفاغی ایؼان را قاىم كّاٌیً و ىلؼرات
کالن ،جغییؼ و جضّالت فٍاوری ،پّیایی ىضیط و غغم كعػیث ،جادیؼگػاری ٌّآوریُا ةؼ اىٍیث
ىهی ،جِغیغات و ٌیازُای مضٍَ ٌتؼد و زٍگُای آیٍغهٌ ،یازُا و ىعانتات راُتؼدی و غيهیاجی
مٍایع دفاع ،فضای کارآفؼیٍی زاىػَ و جّاٌایی جأىیً کٍٍغگان ىیداٌٍغ(.کؼیيی و
ُيکاران)1393،
تکىیک SWOT

آیٍغه ٌگاری ةَ روش  SWOTفؼآیٍغی ؿیـحياجیک ،ىكارکحی و گؼدآورٌغه ادراکات آیٍغه اؿث
کَ چكو اٌغازی ىیان ىغت جا ةهٍغ ىغت را ةا ُغف اجعاذ جنيیيات روزآىغ و ةـیر اكغاىات
ىكحؼك ةٍا ىیکٍغٌ(.اظيی)1385،
ایً جکٍیک ةؼای اونیً ةار در ؿیـحوُای ٌظاىی ىّرد اؿحفاده كؼار گؼفث و ؿپؾ در ىغیؼیث
مٍایع و کارظاٌَُا ةَ کار ةؼده قغ و از ؿال  1990وارد ؿیـحوُای ىغیؼیحی و ةؼٌاىَریؽی
قغ .ةا جّزَ ةَ ٌلف و اُيیث جغویً راُتؼد در ؿیـحو دفاغی و کارایی ةاالی جکٍیک SWOT
ىیجّاٌغ ةَ غٍّان اةؽاری ىؤدؼ در زىیٍَ جكعیل
در قٍاؿایی و جغویً راُتؼد ،ایً روش
راُتؼدُا و ؿیاؿث گػاریِای دفاغی ىّرد اؿحفاده كؼار گیؼدٌ(.ظؼی زاده)1391،
ىغل  SWOTیکی از کارآىغجؼیً ىغلُای کیفی در زىیٍَ جضهیم ىـائم ىیةاقغ و اةؽاری
اؿث ةؼای قٍاظث جِغیغات و فؼمثُای ىّزّد در ىضیط ظارزی و ةازقٍاؿی ضػفُا و
كّتُای داظهی کَ ةَ ىٍظّر ؿٍسف وضػیث و جغویً راُتؼدُا ىّرد اؿحفاده كؼار
ىیگیؼد(.اةؼاُیو زاده )1386،ىٍعق رویکؼد ىػکّر ایً اؿث کَ راُتؼد ادؼةعف ةایغ كّتُا و
فؼمثُای ؿیـحو را ةَ صغاکذؼ ةؼؿاٌغ ،ضػفُا و جِغیغُا را ةَ صغاكم ةؼؿاٌغ .ایً ىٍعق اگؼ
درؿث ةَ کار رودٌ ،حایر ةـیار ظّةی را ةؼای اٌحعاب و ظؼاصی راُتؼدُای ادؼةعف ظّاُغ
داقث(.صکيث ٌیا و ىّؿّی)1385،
اٌّاع راُتؼدُای كاةم جكعیل از ظؼیق جكکیم ىاجؼیؾ SWOTغتارجٍغ از :انف :راُتؼدُای
ركاةحی -جِازيی( :)SOدر ایً راُتؼدُا جيؼکؽ ةؼ صغاکذؼ ؿازی ةِؼه ةؼداری از فؼمثُای
ةیؼوٌی از ظؼیق ةکارگیؼی ٌلاط كّت دروٌی اؿث .ب :راُتؼدُای اكحضایی یا جٍّع( :)STایً
راُتؼدُا ىتحٍی ةؼ جٍّع ةعكی ةَ ٌلاط كّت دروٌی و جِغیغات ةیؼوٌی ةؼ پایَ ةِؼه گیؼی از
ج :راُتؼدُای ةازٌگؼی یا
كّتُای ؿیـحو ةؼای ىلاةهَ ةا جِغیغات ظارزی ىیةاقٍغ.
اٌعتاكی( :)WOدر ایً راُتؼدُا از کاؿحً ضػفُا ةؼای اؿحفاده از فؼمثُای ىضیعی اؿحفاده
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ىیگؼدد .د :راُتؼدُای جغافػی( :)WTایً راُتؼدُا ةؼ ىتٍای صغاكم ؿازی ضػفُا ةا ُغف
کاُف جِغیغات جغویً ىیگؼدٌغ(.جلّایی)1388،
سازمان

ٌلاط كّت

ٌلاط ضػف

فؼمثُا

اؿحؼاجژی رقغ داظهی یا جِازو ()SO

اؿحؼاجژی رقغ ظارزی یا جغییؼ زِث ()WO

جِغیغات

اؿحؼاجژی جٍّع یا ركاةحی ()ST

اؿحؼاجژی جغافػی ()WT

محیط

زغول قياره  :3ىاجؼیؾ  SWOTو ٌضّه جغویً راُتؼدُا (جلّایی)1388،

ريش شىاسی پصيَش

ایً پژوُف از ٌّع جّمیفی ،جضهیهی اؿث .ةَ ىٍظّر زيع آوری اظالغات و دادهُای ىّرد ٌیاز
و اصناء غّاىم کهیغی داظهی و ىضیعی ادؼگػار ةؼ جّؿػَ فٍاوری دفاغی و ىكعل ٌيّدن
ىیؽان اُيیث و جأدیؼ ُؼ غاىم ،پؾ از ةؼرؿی اُغاف اؿٍاد ةاالدؿحی دفاغی ىهی و ةِؼه ةؼداری
از ىعانػات ىّزّد ،ةَ ىٍظّر کـب جائیغیَ ٌِایی از ٌظؼ جٍاؿب غّاىم ةا ؿاظحار و ؿیاؿثُای
مٍایع دفاغی ،اكغام ةَ ٌظؼ ؿٍسی از جػغاد ٌ 17فؼ از ظتؼگان و ىحعننان ةا جسؼةَ در صّزه
فٍاوری دفاغی ،ةا اؿحفاده از روش دنفی گؼدیغٌ .يٌَّ گیؼی ةَ قکم غیؼاصحيانی و كنغی) ةَ
جػتیؼ اصيغی و دیگؼان )1387 ،اٌسام قغه کَ ةا ُغف ىعانػَ ؿازگاری دارد.
روایی ىضحّی و مّری اةؽار جضلیق از ؿّی ماصب ٌظؼان ىّرد جائیغ كؼار گؼفث .ةَ ىٍظّر
ةؼرؿی پایایی ٌیؽ از روش پایایی ةازآزىّن 1اؿحفاده گؼدیغ .ةَ ایً ىٍظّر ٌظؼ ؿٍسی اٌسام قغه
از ظؼیق پؼؿكٍاىَ (زِث اٌغازه گیؼی ىفاُیو ىّضّع پژوُف) ،پؾ از ىغجی ةنّرت ىسغد ةؼ
روی پاؿط دٍُغگان ازؼا گؼدیغ کَ دتات ؿٍسَُا در ظی زىان ،ةؼ اؿاس ضؼیب پایایی
ةغؿث آىغه ( )0/91جأییغ گؼدیغ .ضؼیب پایایی ةغؿث آىغه ةا جکؼار یک ؿٍسَ ىكاةَ ةؼای ةار
دوم ،پایایی آزىّن را ىكعل ىیٌيایغ(.غادل آذر و ُيکاران)1387،
در ارجتاط ةا ٌظؼ ؿٍسی ةَ ىٍظّر جػییً ىیؽان اجفاق ٌظؼ پیؼاىّن غّاىم جادیؼگػار و ىیؽان
اُيیث آٌِا ،از ضؼیب ُياٍُگی کٍغال اؿحفاده قغ .ضؼیب ُياٍُگی کٍغال ىلیاؿی اؿث ةؼای
جػییً درزة ُياٍُگی و ىّافلث ىیان چٍغ دؿحَ رجتة ىؼةّط ةَ  Nقیئی یا فؼد و در صلیلث ةا
کارةؼد ایً ىلیاس ىیجّان ُيتـحگی رجتَای ىیان  kىسيّغَ رجتَ را یافث .چٍیً ىلیاؿی ةَ »
روایی ىیان داوران « ىػؼوف اؿث .در ایً ىلیاس از فؼىّل زیؼ اؿحفاده ىیقّد:

. Test- retest reliability
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=W

کَ در آن :صامم زيع ىؼةػات اٌضؼافِای
ىسيّع

 ;Kجػغاد

ُا از ىیاٌگیً

;Nجػغادفػَ ُا

ُا

(

)
=

صغاکذؼ صامم زيع

ىؼةػات اٌضؼافِای از ىیاٌگیً ُا اؿث؛(اصيغی و ُيکاران)1387،
در ىاجؼیؾ ارزیاةی غّاىم داظهی( ٌلاط كّت و ضػف) ،ةؼ اؿاس ىیؽان جّاٌيٍغی ؿازىان در
ةکارگیؼی ٌلاط كّت یا کٍحؼل ادؼ ضػفُا  ،ةَ ُؼ غاىم کهیغی و ادؼگػار داظهی رجتَ ةیً  1جا
 4داده ىیقّد کَ چٍاٌچَ زيع اىحیاز ىیاٌگیًُا ةاالجؼ از  2/5ةاقغ ،ؿازىان در زىیٍَ
ةکارگیؼی ٌلاط كّت و ىغیؼیث ضػفُا ،ةَ مّرت ىعهّب واکٍف ٌكان ىیدُغ و در ىاجؼیؾ
ارزیاةی غّاىم ظارزی ( فؼمثُا و جِغیغات) ٌیؽ ،ةؼ اؿاس ىیؽان جّاٌيٍغی ؿازىان در
اؿحفاده از فؼمثُا یا کٍحؼل ادؼ جِغیغات ،ةَ ُؼ غاىم کهیغی و ادؼگػار ىضیعی اىحیاز ةیً 1
جا  4داده ىیقّد کَ چٍاٌچَ زيع اىحیاز ىیاٌگیًُا ةاالجؼ از  2/5ةاقغ ،ؿازىان در ةؼاةؼ غّاىهی
کَ ىّزب جِغیغ یا فؼمث ىیقٌّغ ةَ مّرت ىعهّب واکٍف ٌكان ىیدُغ(. .دیّیغ)1385،
در ىؼصهَ ةػغ ةا اؿحفاده از ىغل فؼآیٍغ جضهیم ؿهـهَ ىؼاجتی  AHPاكغام ةَ اونّیث ةٍغی و
وزن دُی ةَ غّاىم ةؼ اؿاس ىیؽان ادؼگػاری آٌِا گؼدیغ .وزن ىسيّع غّاىم جػییً کٍٍغه
ٌلاط كّت و ضػف داظهی و وزن ىسيّع غّاىم جػییً کٍٍغه فؼمحِا و جِغیغات ىضیعی ةؼاةؼ
ةا یک ىیةاقغ )Gavigan,2000(.ؿپؾ ةَ ىٍظّر جسؽیَ و جضهیم یافحَُا ةؼای ارائَ راُتؼدُای
ىٍاؿب جّؿػَ فٍاوری دفاغی و جضهیم مٍػث ،از ىغل راُتؼدی  SWOTاؿحفاده قغ.جسؽیَ و
جضهیم  SWOTقٍاؿایی ٌظام ىٍغ غّاىهی اؿث کَ راُتؼد ةایغ ةِحؼیً ؿازگاری را ةا آٌِا
داقحَ ةاقغ(.جلی زاده و ُيکاران )1389،جضهیم ؿهـهَ ىؼاجتی ٌ AHPیؽ یکی از ةِحؼیً و
دكیقجؼیً روشُای رجتَ ةٍغی و جنيیو گیؼی ةؼ اؿاس چٍغیً قاظل ىیةاقغ کَ ةَ مّرت
گـحؼده در جنيیو گیؼیِای چٍغ ىػیاره ىّرد اؿحفاده كؼار ىیگیؼد(.اکتؼی)1387،
یافتٍَای پصيَش بر اساض مدل  SWOTي AHP

ٌحایر صامم از ٌظؼؿٍسی از ظتؼگان زِث جػییً رجتَ غّاىم ىّرد اؿحفاده كؼار گؼفث و از
روش ٌ AHPیؽ ةَ ىٍظّر اونّیث ةٍغی غّاىم و جعنیل وزن ،ةؼ اؿاس ؿایؼ قاظلُا،
اؿحفاده گؼدیغ .در ٌِایثٌ ،لاط كّت و ضػف داظهی فٍاوری دفاغی (ةا جّزَ ةَ غّاىم کهیغی
ىؤدؼ ةؼ فٍاوری دفاغی) ،ةَ قؼح زغاول زیؼجػییً و اىحیازةٍغی گؼدیغ:
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زغول قياره  :4ىاجؼیؾ غّاىم داظهی ىؤدؼ ةؼ ةؼٌاىَ ریؽی و جّؿػَ فٍاوری دفاغی ( ) IFE
انفٌ :لاط كّت
S
S1

قًتَا

يزن

رتبٍ امتیاز

جضلیق و جّؿػَ گـحؼده در زىیٍَ ةکارگیؼی فٍاوری دفاغی

0/07

4

0/28

S2

وزّد اىکان ایساد ارزش و ارائَ ىضنّالت زغیغ فٍاوراٌَ دفاغی

0/04

3

0/12

S3

اىکاٌات جکٍّنّژیکی و پكحیتاٌی ىٍاؿب

0/06

4

0/24

S4

فؼاُو ةّدن قؼایط ىؼةّط ةَ زػب و ةکارگیؼی جکٍّنّژیُای ٌّظِّر

0/05

3

0/15

S5

غّاىم اٌـاٌی ىحعنل و کارآىغ

0/05

4

0/20

S6

وزّد ؿاظحار ؿازىاٌی ىٍاؿب و ىؤدؼ در زِث جّؿػَ فٍاوری دفاغی

0/06

3

0/18

S7

ُيکاری ىؤدؼ ةیً ؿازىاٌی در ىیان ؿازىاٌِای مٍػحی ،دفاغی

0/04

3

0/12

S8

ىغیؼیث اظالغات و ارجتاظات در راؿحای ةؼٌاىَ ریؽی و جّؿػَ مٍایع دفاغی

0/04

4

0/16

S9

رُتؼی و ىغیؼیث ىؤدؼ ؿازىاٌِای مٍػحی ،دفاغی

0/06

3

0/18

S10

جّزَ ةَ قیّهُا و فٍاوریِای ٌظاىی زغیغ و ؿػی در زػب و ةکارگیؼی
آنُا

0/03

4

0/12

ٌلاط ضػف ىؤدؼ ةؼ ةؼٌاىَریؽی و جّؿػَ فٍاوری دفاغی ٌیؽ ةَ قؼح ذیم اصناء و اىحیازةٍغی
گؼدیغهاٌغ:
بٌ :لاط ضػف
W

ضؼفَا

يزن

رتبٍ

امتیاز

W1

ىكکالت ىؼةّط ةَ ؿازىاٌغُی و ىغیؼیث ىؤدؼ داٌف در زىیٍَ فٍاوریِای
دفاغی

/06

2

0/12

W2

ىّاٌع ىؼجتط ةا ایساد رویکؼد قتکَای (یکپارچگی فػانیثُا در ؿایؼ ؿعّح
فٍاوری دفاغی)

/04

2

/08

W3

غغم دؿحؼؿی ةَ ؿایؼ ىٍاةع ىّرد ٌیاز در زِث جّؿػَ فٍاوری دفاغی

/04

2

/08

W4

ىـائم ىؼةّط ةَ جغویً دكیق ٌیازىٍغیِای دفاغی و اونّیث ةٍغی ٌیازُا

/06

2

/12

W5

ىكکالت ىؼةّط ةَ فؼآیٍغ پاالیف و امالح ىؤدؼ ىضنّالت دفاغی

/05

1

/05

W6

ىّاٌع ىؼةّط ةَ ازؼای دكیق اؿحؼاجژیِای ارزیاةی و پیف ةیٍی جکٍّنّژی
دفاغی

/05

2

/10

W7

ىكکالت و ىّاٌع ىؼةّط ةَ ىغیؼیث جغیییؼ ىؤدؼ و ىحٍاؿب ةا انؽاىات دفاغی

/06

1

/06

W8

ىـائم ىؼجتط ةا رغایث دكیق اؿحاٌغاردُای جغویً قغه در زِث ارجلاء کیفیث
و کارایی

/05

2

/10

W9

ىكکالت ىؼةّط ةَ جغویً وازؼای فؼآیٍغُای ؿازىاٌی ةَ مّرت ُياٍُگ
وُيـّ ةااُغاف مٍایع دفاغی

/04

2

/08

W10

ىّاٌع ىؼةّط ةَ ةکارگیؼی امّل و ىتاٌی آیٍغه پژوُی در زِث جضهیم و
جكعیل ٌیازُای آیٍغه ؿازىاٌِای دفاغی

/05

2

/10

زيع اىحیازات

2/64
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جتییً ٌلف ةؼٌاىَریؽی راُتؼدی در جّؿػَ فٍاوری دفاغی آیٍغه

ٌحایر صامم از ٌظؼؿٍسی از ظتؼگان زِث جػییً رجتَ غّاىم ىّرد اؿحفاده كؼار گؼفث و از
روش ٌ AHPیؽ ةَ ىٍظّر اونّیث ةٍغی غّاىم وجعنیل وزن ،ةؼ اؿاس ؿایؼ قاظلُا ،اؿحفاده
گؼدیغ .ؿپؾ فؼمثُا و جِغیغات ىضیعی فٍاوری دفاغی (ةا جّزَ ةَ غّاىم کهیغی ىؤدؼ ةؼ
فٍاوری دفاغی) ،ةَ قؼح زغاول زیؼجػییً و اىحیازةٍغی گؼدیغ:
زغول قياره  :5ىاجؼیؾ غّاىم ظارزی ىؤدؼ ةؼ ةؼٌاىَ ریؽی و جّؿػَ فٍاوری دفاغی ( ) EFE

انف :فؼمثُا
O

فرصتَا

يزن

رتبٍ

امتیاز

O1

وزّد زیؼ ؿاظثُای ىٍاؿب در کكّر ةَ ىٍظّر جّؿػَ فٍاوری دفاغی

/06

3

/18

O2

وزّد قؼایط ىٍاؿب زِث ةؼون ؿپاری ةؼظی فػانیحِای پژوُكی ةَ
ةعكِای فؼاؿازىاٌی زِث مؼفَ زّیی در ىٍاةع و اؿحفاده ىؤدؼ از
اىکاٌات جضلیلاجی ىّزّد در کكّر

/04

4

/16

O3

ظؼفیثُای ظتیػی ىّزّد در کكّرٌ ،ظیؼ ىٍاةع ظتیػی و ٌیؼوی اٌـاٌی
کارآىغ

/06

3

/18

O4

وزّد اىکان زػب و ةکارگیؼی فٍاوریُای زغیغ و ٌّظِّر از زيهَ
ٌاٌّجکٍّنّژی و ُّش ىنٍّغی در زِث جّؿػَ فٍاوریِای دفاغی

/07

2

/14

O5

وزّد قؼکثُای ةؽرگ غیؼ دفاغی یا ظنّمی کَ اىکان اٌسام فػانیث در
زىیٍَ فٍاوریِای دفاغی را دارا ىیةاقٍغ

/04

2

/08

O6

وزّد اىکان رقغ و جّؿػَ فٍاوریِای ٌظاىی ٌاىحلارن از ظؼیق جؼکیب یا
ةّىی ؿازی فٍاوریِای ةکار گؼفحَ قغه از ؿّی ؿایؼ ؿازىاٌِای غهيی و
جضلیلاجی کكّر

/10

3

/30

O7

وزّد قؼایط ىعانػات غهيی کافی و ىٍاؿب در زىیٍَ جّؿػَ فٍاوریُای
دفاغی ةا اؿحفاده از اىکاٌات ظارج از ؿازىان

/07

4

/28

O8

ؿؼغث ،رقغ و دؿحؼؿی ةیف از پیف ةَ فٍاوری اظالغات و ارجتاظات در
ةعكِای فؼاؿازىاٌی و اىکان ةِؼه ةؼداری از اىکاٌات ىّزّد در راؿحای
جّؿػَ فٍاوریِای دفاغی

/06

4

/24

جِغیغات ىؤدؼ ةؼ ةؼٌاىَ ریؽی و جّؿػَ فٍاوری دفاغی ٌیؽ ةَ قؼح ذیم اصناء و اىحیازةٍغی
گؼدیغهاٌغ
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ب :جِغیغات

T

تُدیدات

يزن

T1

رتبٍ

امتیاز

جغییؼ در كّاٌیً و ارجتاظات فؼاؿازىاٌی کَ ازؼای راُتؼدُای اجعاذ قغه را جضث جأدیؼ
كؼار ىیدُغ

/07

3

/21

T2

صسو اٌغك ؿؼىایَ گػاری فؼاؿازىاٌی و ؿِّنث در زػب ىٍاةع

/06

2

/12

T3

ىكکالت ىؼةّط ةَ اٌحلال جضلیق و جّؿػَ از ةعكِای ظنّمی و داٌكگاُی ةَ مٍایع
دفاغی

/07

2

/14

T4

غغم جيؼکؽ ؿؼىایَ و اىکاٌات پژوُكی فؼاؿازىاٌی ةؼ رقغ و جّؿػَ فٍاوری دفاغی

/05

2

/10

T5

ىكکالت ىؼةّط ةَ جػاىم ىساىع غهيی و جعننی فؼاؿازىاٌی ةا ؿازىاٌِا و مٍایع
دفاغی

/05

3

/15

T6

غغم اٌحلال ٌحایر صامم از جضلیلات و پژوُفُای دیگؼ ؿازىاٌِا زِث ةِؼه ةؼداری و
ةکارگیؼی در مٍایع دفاغی

/05

2

/10

T7

گؼایف جِغیغات ةَ ؿيث ٌاىحػارف قغن و ٌیاز ةَ آیٍغه پژوُی و جضهیم گـحؼده ةَ
ىٍظّر قٍاؿایی و کٍحؼل ادؼات آٌِا ،از ظؼیق جّؿػَ فٍاوریِای دفاغی ىؤدؼ و ىٍاؿب

/10

3

/30

T8

ؿؼىایَ گػاری ركتا ةؼ روی فٍاوریِای ةٍیادیً و پایَ ةا ُغف ىؼزػیث یا ةَ اٌضنار در
آوردن آٌِا

/05

2

/10

زيع اىحیازات

2/78

ةا جّزَ ةَ ٌحایر ةغؿث آىغه از ىغل  SWOTو  ،AHPىسيّع غّاىم داظهی ( قاىم كّجِا10 :
ىّرد و ضػفِا 10 :ىّرد) و غّاىم ظارزی ( فؼمثُا 8 :ىّرد و جِغیغات 8 :ىّرد ) قٍاؿایی
قغه کَ در ىسيّع غّاىم داظهی و ظارزی ،جػغاد ٌلاط كّت و فؼمحِای فٍاوری دفاغی 18 ،و
جػغاد ضػفِا و جِغیغات ٌیؽ  18ىّرد ارزیاةی قغه کَ ةا جّزَ ةَ ٌلاط ىّرد ةؼرؿی ةایغ از
فؼمحِا و كّجِای ؿیـحو ةِؼه ةؼداری و ٌلاط ضػف و جِغیغات را ةَ صغاكم رؿاٌغ .ةؼ ایً
اؿاس زغول  SFASقکم ىیگیؼد کَ ىِوجؼیً غّاىم داظهی و ظارزی در آن ٌكان داده قغه
اؿث.
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جتییً ٌلف ةؼٌاىَریؽی راُتؼدی در جّؿػَ فٍاوری دفاغی آیٍغه
زغول قياره ٌ :6حایر جسؽیَ و جضهیم غّاىم راُتؼدی ()SFAS
يزن

رتبٍ

امتیاز

ػًامل استراتصیک
 :S1جضلیق و جّؿػَ گـحؼده در زىیٍَ ةکارگیؼی فٍاوری دفاغی

/07

4

/28

 :S2اىکاٌات جکٍّنّژیکی و پكحیتاٌی ىٍاؿب

/06

4

/24

 :S3غّاىم اٌـاٌی ىحعنل و کارآىغ

/05

4

/20

 :W1ىكکالت ىؼةّط ةَ ؿازىاٌغُی و ىغیؼیث ىؤدؼ داٌف در زىیٍَ فٍاوریِای دفاغی

/06

2

/12

 :W2ىـائم ىؼةّط ةَ جغویً دكیق ٌیازىٍغیِای دفاغی و اونّیث ةٍغی ٌیازُا

/06

2

/12

 :W3ىّاٌع ىؼةّط ةَ ةکارگیؼی امّل و ىتاٌی آیٍغه پژوُی در زِث جضهیم و
جكعیل ٌیازُای آیٍغه ؿازىاٌِای دفاغی

/05

2

/10

 :O1وزّد اىکان رقغ و جّؿػَ فٍاوریِای ٌظاىی ٌاىحلارن از ظؼیق جؼکیب یا ةّىی
ؿازی فٍاوریِای ةکار گؼفحَ قغه از ؿّی ؿایؼ ؿازىاٌِای غهيی و جضلیلاجی کكّر

/10

3

/30

 :O2وزّد قؼایط ىعانػات غهيی کافی و ىٍاؿب در زىیٍَ جّؿػَ فٍاوریُای دفاغی ةا
اؿحفاده از اىکاٌات ظارج از ؿازىان

/07

4

/28

 :O3ؿؼغث ،رقغ و دؿحؼؿی ةیف از پیف ةَ فٍاوری اظالغات و ارجتاظات در ةعكِای
فؼاؿازىاٌی و اىکان ةِؼه ةؼداری از اىکاٌات ىّزّد در راؿحای جّؿػَ فٍاوریِای دفاغی

/06

4

/24

 :T1گؼایف جِغیغات ةَ ؿيث ٌاىحػارف قغن و ٌیاز ةَ آیٍغه پژوُی و جضهیم گـحؼده
ةَ ىٍظّر قٍاؿایی و کٍحؼل ادؼات آٌِا ،از ظؼیق جّؿػَ فٍاوریِای دفاغی ىؤدؼ و ىٍاؿب

/10

3

/30

 :T2جغییؼ رویکؼدُای کالن فؼاؿازىاٌی درةاره قیّه ةؼٌاىَ ریؽی و جّؿػَ فٍاوری
دفاغی

/07

3

/21

 :T3ىكکالت ىؼةّط ةَ جػاىم ىساىع غهيی و جعننی فؼاؿازىاٌی ةا ؿازىاٌِا و مٍایع
دفاغی

/05

3

/15

تحلیل صىؼت :از زيهَ روقِایی کَ ةؼای ىكعل ٌيّدن ٌّع راُتؼدُای ىؤدؼ ةؼ پیكؼفث و
جّؿػَ مٍػث و فٍاوری ،ىّرد اؿحفاده كؼار ىیگیؼد ،ىاجؼیؾ جضهیم مٍػث (كّت ،ضػف،
فؼمث و جِغیغ) اؿث (دیّیغ ،)1385،کَ ةا جّزَ ةَ جػییً ٌلاط كّت ،ضػف ،فؼمثُا و
جِغیغات ىضیعی فٍاوری دفاغی در ایً پژوُف ،و ىكعل گؼدیغن اىحیازات ٌِایی آٌِا،
ىیجّان از ىاجؼیؾ زیؼ زِث جػییً ٌّع راُتؼدُای ىؤدؼ در ةؼٌاىَ ریؽی و جّؿػَ فٍاوری
دفاغی اؿحفاده ٌيّد:

فنهٍاىَ غهّم و فٍّن ٌظاىی ،ؿال دوازدُو ،قياره ،36جاةـحان 1395

154

فؼمث

ىّكػیث فٍاوری دفاغی

2/78
راُتؼدُای ركاةحی ،جِازيی ()SO

كّت

راُتؼدُای ةازٌگؼی یا اٌعتاكی ()WO

ضػف

2/64

راُتؼدُای جغافػی ()WT

راُتؼدُای اكحضایی یا جٍّع ()ST

جِغیغ
قکم قياره  (1جػییً ٌّع اؿحؼاجژیُای ىؤدؼ ةؼ جّؿػَ فٍاوری دفاغی ةؼ ىتٍای ارزیاةی غّاىم داظهی و ىضیعی مٍػث

اىحیاز ٌِایی غّاىم داظهی فٍاوری دفاغی (كّت و ضػف) ،ةؼ اؿاس ىضاؿتات ىاجؼیؾ غّاىم
داظهی 2/64 ،اؿث کَ ایً اىحیاز ةاالجؼ از صغ ٌناب ارزیاةی غّاىم داظهی ( )2/5ىیةاقغ .ایً
اىؼ ٌكان دٍُغه جّاٌيٍغی فٍاوری دفاغی در ةکارگیؼی ٌلاط كّت و کاؿحً از ادؼات ٌلاط ضػف
داظهی ةّده و زایگاه فٍاوری دفاغی در ىاجؼیؾ فّق كـيث ؿيث راؿث ٌيّدار ىیةاقغ .اىحیاز
ٌِایی غّاىم ظارزی فٍاوری دفاغی (فؼمثُا و جِغیغات)  2/78اؿث کَ ایً اىحیاز ٌیؽ از صغ
ٌناب ارزیاةی غّاىم ظارزی ( )2/5ةاالجؼ ىیةاقغ .نػا فٍاوری دفاغی ضيً ةِؼه ىٍغی از
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
جضهیم مٍػث ةّده و راُتؼد ىٍاؿبجؼ زِث ةؼٌاىَ ریؽی و جّؿػَ ایً فٍاوری ،راُتؼد جِازيی،
ركاةحی (اؿحفاده صغاکذؼ از فؼمثُای ىضیعی ةا اؿحفاده از ٌلاط كّت ىّزّد) ىیةاقغ.
تديیه راَبردَا :قٍاؿایی ٌلاط كّت و ضػف داظهی و فؼمثُا و جِغیغات ظارزی گام ىِيی
در فؼآیٍغ جغویً راُتؼد اؿث و جكکیم ىاجؼیؾ ٌلاط كّت ،ضػف ،فؼمثُا و جِغیغات اةؽار
ةـیار ىِيی ةؼای ایً کار ةَ قيار ىیرود .جضهیم گؼان ىیجّاٌٍغ غّاىم ىكعل قغه در
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ىاجؼیؾ  SWOTرا ةازٌگؼی کؼده و چِار ٌّع راُتؼد ىحفاوت جغویً ٌيایٍغ .در غیً صال ةؼای
رؿیغن ةَ ةِحؼیً راُتؼد در زىیٍَ جّؿػَ فٍاوریُ ،يکاری در ةعفُای جضلیلات ،اظالع
رؿاٌی ،جغویً و ازؼای فؼآیٍغُا ،ىٍاةع اٌـاٌی و ٌظارت ةؼ ازؼای كّاٌیً الزم و ضؼوری
اؿث(.اةؼاُیو زاده و ُيکاران)1390،
الف :راَبردَای رقابتی -تُاجمی ):(SO
-1اؿحفاده از زیؼؿاظثُای ىّزّد در کكّر ةَ ىٍظّر جضلیق و جّؿػَ گـحؼده در زىیٍَ
ةکارگیؼی فٍاوری دفاغی
 -2ةکارگیؼی ىٍاةع ظتیػی و ظؼفیثُای ىّزّد در کكّر ةَ ىٍظّر جّنیغ و ارائَ ىضنّالت
دفاغی زغیغ و ىؤدؼ
 -3اؿحفاده از كاةهیثُای پژوُكی فؼاؿازىاٌی در زىیٍَ زػب و ةکارگیؼی جکٍّنّژیُای
ٌّظِّر در زِث جّؿػَ فٍاوری دفاغی
 -4جّزَ ةَ قیّهُا و فٍاوریِای ٌظاىی زغیغ در زىیٍَ ٌاٌّجکٍّجّژی و ُّش ىنٍّغی
 -5جّؿػَ فٍاوریِای ٌظاىی ٌاىحلارن از ظؼیق ُيکاری و جلـیو کار ىؤدؼ در ىیان ؿازىاٌِای
مٍػحی ،دفاغی و ؿایؼ ؿازىاٌِا
 -6قٍاؿایی و ةکارگیؼی جّاٌيٍغی قؼکثُای ةؽرگ غیؼدفاغی در زىیٍَ جّؿػَ فٍاوریِای
دفاغی
 -7اؿحفاده غّاىم اٌـاٌی ىحعنل داظهی از اىکاٌات غهيی و ىعانػاجی فؼاؿازىاٌی در زِث
ةؼٌاىَ ریؽی و جّؿػَ مٍایع دفاغی
 -8اؿحفاده از كاةهیثُای فٍاوری اظالغات و ارجتاظات ةعفُای فؼاؿازىاٌی در زِث ةؼٌاىَ
ریؽی و جّؿػَ مٍایع دفاغی
 -9اؿحفاده از اىکاٌات جکٍّنّژیکی و پكحیتاٌی داظهی و ظؼفیثُای ظتیػی و اٌـاٌی ظارج از
ؿازىان ةنّرت ىکيم
 -10جضلیق و جّؿػَ گـحؼده از ظؼیق ةکارگیؼی ؿایؼ ظؼفیثُای غهيی ،پژوُكی ىّزّد در
کكّر ةَ ىٍظّر جّؿػَ مٍایع دفاغی
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ب:راَبردَای اقتضایی یا تىًع (:)ST
-1ةِؼه ىٍغی از جّاٌيٍغی ىّزّد در زىیٍَ جضلیق و جّؿػَ در زىیٍَُایی کَ ظالء داٌف یا
اٌضنار در دؿحؼؿی ةَ اظالغات وزّد دارد
 -2اؿحفاده ةِیٍَ از اىکاٌات جکٍّنّژیکی و پكحیتاٌی داظهی ةَ ىٍظّر کو کؼدن ادؼات ىؼةّط
ةَ صسو اٌغك ؿؼىایَ گػاری فؼاؿازىاٌی در جّؿػَ فٍاوری دفاغی
 -3اؿحفاده از غّاىم اٌـاٌی ىحعنل و کارآىغ در زِث گـحؼش جضلیلات ازظؼیق ارجلاء
جػاىم و ةِؼه ةؼداری از داٌف ىساىع غهيی و جعننی فؼاؿازىاٌی
 -4کاُف ادؼات ىؼجتط ةا ىكکالت ىّزّد در زىیٍَ اٌحلال ةازظّرد ٌّآوریِای فؼاؿازىاٌی از
ظؼیق ُيکاری ىؤدؼ ةیً ؿازىاٌی در ىیان ؿازىاٌِای مٍػحی ،دفاغی
 -5اؿحفاده از جّاٌيٍغیِای ىّزّد در زىیٍَ زػب و ةکارگیؼی جکٍّنّژیُای ٌّظِّر دفاغی ةَ
ىٍظّر ایساد ُياٍُگی ةا جغییؼ رویکؼدُای اصحيانی کالن فؼاؿازىاٌی
 -6افؽایف ىیؽان اٌحلال ةازظّرد ٌّآوریِای فٍاوراٌَ فؼاؿازىاٌی از ظؼیق ىغیؼیث اظالغات و
ارجتاظات در راؿحای جّؿػَ فٍاوری دفاغی
 -7جالش در زِث پیف ةیٍی و کٍحؼل ادؼ جِغیغات ٌاىحػارف از ظؼیق پیف ةیٍی و ارزیاةی
قیّهُا و فٍاوریِای دفاغی زغیغ و ةکارگیؼی ُغفيٍغ آٌِا
 -8ارجلاء و ةِیٍَ ؿازی فؼآیٍغ اٌحلال جضلیق و جّؿػَ از ةعفُای ظنّمی و داٌكگاُی ةَ
مٍایع دفاغی از ظؼیق ىغیؼیث ىؤدؼ ؿاظحار ؿازىاٌی و ٌیؼوی اٌـاٌی ىحعنل
ج :راَبردَای بازوگری یا اوطباقی (:)WO
-1ؿازىاٌغُی و ىغیؼیث ىؤدؼ داٌف در زىیٍَ زػب و ةکارگیؼی فٍاوریُای زغیغ و ٌّظِّر
دفاغی
 -2ایساد رویکؼد قتکَای و یکپارچگی فػانیثُا در ؿایؼ ؿعّح ،ةَ ىٍظّر اؿحفاده صغاکذؼ از
ظؼفیثُای ظتیػی و كاةهیثُای ٌیؼوی اٌـاٌی
 -3اونّیث ةٍغی و جغویً دكیق ٌیازىٍغیِای دفاغی ،در زِث ةکارگیؼی ُغفيٍغ
زیؼؿاظثُای ىٍاؿب ىّزّد در کكّر
 -4پاالیف و امالح ىؤدؼ ىضنّالت دفاغی از ظؼیق اىکاٌات غهيی و ىعانػاجی داظم و ظارج از
ؿازىان
 -5ةِیٍَؿازی و ارجلاء ادؼةعكی فؼآیٍغُای ارزیاةی جکٍّنّژی دفاغی ةا ُيکاری قؼکثُای
جضلیلاجی غیؼ دفاغی کَ اىکان اٌسام فػانیث در زىیٍَ فٍاوریِای دفاغی را دارا ىیةاقٍغ
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 -6ىغیؼیث ىؤدؼ و زِث دار جغییؼ در فٍاوری دفاغی ،از ظؼیق ةکارگیؼی جّاٌيٍغیُای ىّزّد
در زىیٍَ فٍاوری اظالغات و ارجتاظات در ةعفُای فؼاؿازىاٌی
 -7جغویً و ازؼای فؼآیٍغُای ؿازىاٌی ةنّرت ُيـّ ةا اُغاف مٍایع دفاغی ،در زِث جّؿػَ
فٍاوریِای دفاغی
 -8ةکارگیؼی امّل و ىتاٌی آیٍغه پژوُی ةَ ىٍظّر جضهیم ٌیازُای آیٍغه و جكعیل انؽاىات
رقغ و جّؿػَ فٍاوریِای ٌظاىی ٌاىحلارن
د :راَبردَای تدافؼی (:)WT
-1ؿازىاٌغُی و ىغیؼیث ىؤدؼ داٌف ةَ ىٍظّر کو کؼدن جأدیؼ ىكکالت ىؼةّط ةَ اٌحلال جضلیق
و جّؿػَ از ةعفُای ظنّمی و فؼاؿازىاٌی
 -2ایساد رویکؼد قتکَای و یکپارچگی فػانیثُا در ؿایؼ ؿعّح ،ةَ ىٍظّر زتؼان غغم جيؼکؽ
ؿؼىایَ و اىکاٌات پژوُكی فؼاؿازىاٌی ةؼ رقغ و جّؿػَ فٍاوری دفاغی
 -3اونّیث ةٍغی و جغویً دكیق ٌیازىٍغیِای دفاغی ةَ ىٍظّر جكعیل و جػییً ظالء یا اٌضنار
اصحيانی داٌف در زىیٍَ فٍاوریِای ضؼوری دفاغی
 -4پاالیف و امالح ىؤدؼ ىضنّالت دفاغی ةَ ىٍظّر کو کؼدن ٌیاز ةَ ؿؼىایَ گػاری
فؼاؿازىاٌی و جکافّی اىکاٌات و ىٍاةع درون ؿازىاٌی
 -5ةِیٍَ ؿازی و ارجلاء ادؼ ةعف فؼآیٍغُای ارزیاةی جکٍّنّژی دفاغی ،در زِث ایساد
ُياٍُگی ةا رویکؼدُای کالن فؼاؿازىاٌی
 -6ىغیؼیث ىؤدؼ و ىٍاؿب جغییؼ در فٍاوری دفاغی ةَ ىٍظّر کو کؼدن ادؼات غغم اٌحلال
ةازظّرد ٌّآوریِای فٍاوراٌَ فؼاؿازىاٌی
 -7جغویً و ازؼای فؼآیٍغُای ؿازىاٌی ،ةَ مّرت ُيـّ ةا اُغاف مٍایع دفاغی ،ةَ ىٍظّر
ارجلاء کارایی و جلهیم ادؼات ىؼةّط ةَ غغم جيؼکؽ ؿؼىایَ فؼاؿازىاٌی ةؼ جّؿػَ فٍاوری دفاغی
 -8ةکارگیؼی امّل و ىتاٌی آیٍغه پژوُی در زِث قٍاؿایی جِغیغات ٌاىحػارف آیٍغه ةَ
ىٍظّر قٍاؿایی و کٍحؼل ادؼات آٌِا
وتیجٍ گیری ي پیشىُادات
ٌّآوری و وزَ جيایؽ ایً پژوُف ٌـتث ةَ ؿایؼ پژوُفُای اٌسام قغه پیؼاىّن ةؼٌاىَ ریؽی در
زىیٍَ فٍاوری دفاغی ،ارائَ راُکار غيهی جغویً راُتؼد از ظؼیق جکٍیک  SWOTو جتییً اٌّاع
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راُتؼدُای ىؤدؼ ةؼ پیكؼفث و جّؿػَ فٍاوری دفاغی و ُيچٍیً جػییً ىّدؼجؼیً ٌّع
راُتؼدُای كاةم اؿحفاده از ظؼیق ةکارگیؼی جکٍیک جضهیم مٍػث ىیةاقغ.
ةؼ اؿاس ٌحایر جضهیم مٍػث دفاغی ،از ظؼیق ىضاؿتَ اىحیازات ىؼةّط ةَ ٌلاط ضػف ،كّت،
فؼمثُا و جِغیغات ىضی عی مٍایع دفاغی ،جغویً دكیق و ةکارگیؼی راُتؼدُای ركاةحی
(راُتؼدُای ىتحٍی ةؼ ةکارگیؼی ٌلاط كّت و اؿحفاده از فؼمثُای ىضیعی) ىیجّاٌٍغ ٌـتث
ةَ ؿایؼ اٌّاع راُتؼدُا ،ةیكحؼیً ادؼگػاری را در زىیٍَ رقغ و جّؿػَ مٍایع دفاغی آیٍغه داقحَ
ةاقٍغ و غهی رغو ایٍکَ اؿحفاده از دیگؼ اٌّاع راُتؼدُا ٌیؽ الزم ىیةاقغ ،ةیكحؼیً ىیؽان
ادؼةعكی در زىیٍَ دؿحیاةی ةَ اُغاف مٍایع دفاغی از ظؼیق راُتؼدُای ركاةحی صامم
ىیگؼدد.
ةؼاةؼ ٌحایر صامم از جسؽیَ و جضهیم غّاىم راُتؼدی ىؤدؼ ةؼ جّؿػَ فٍاوری دفاغی ،جضلیق و
جّؿػَ گـحؼده در زىیٍَ ةکارگیؼی فٍاوریُای دفاغی ادؼةعف ،اىکاٌات جکٍّنّژیکی و
پكحیتاٌی و ٌیؼوی اٌـاٌی ىحعنل و کارآىغ ،ىِوجؼیً ٌلاط كّت و ىكکالت ىؼةّط ةَ
ؿاىاٌغُی و ىغیؼیث ىؤدؼ داٌف در زىیٍَ فٍاوری دفاغی ،ىـائم ىؼةّط ةَ جغویً دكیق و
اونّیث ةٍغی ٌیازىٍغیِای دفاغی و ىّاٌع ىؼةّط ةَ ةکارگیؼی امّل و ىتاٌی آیٍغه پژوُی در
زِث جكعیل ٌیازُای آیٍغه ؿازىاٌِای دفاغی ،ىِوجؼیً ٌلاط ضػف فٍاوری دفاغی ىیةاقٍغ
کَ ةؼای کاُف ٌلاط ضػف ىیةایـث ةؼٌاىَ ریؽی الزم مّرت پػیؼد و از ٌلاط كّت ىّزّد ،ةَ
ىٍظّر اؿحفاده صغاکذؼ از فؼمحِای ىضیعی و غهتَ ةؼ جِغیغات ،ةِؼه ةؼداری گؼدد .راُتؼدُای
وزّد اىکان رقغ و جّؿػَ فٍاوریِای ٌظاىی ٌاىحلارن از ظؼیق جؼکیب یا ةّىی ؿازی فٍاوریِای
ةکار گؼفحَ قغه از ؿّی ؿایؼ ؿازىاٌِای غهيی و جضلیلاجی کكّر ،قؼایط ىعانػات غهيی کافی
و ىٍاؿب در زىیٍَ جّؿػَ فٍاوریُای دفاغی ةا اؿحفاده از اىکاٌات ظارج از ؿازىان ،ؿؼغث،
رقغ و دؿحؼؿی ةیف از پیف ةَ فٍاوری اظالغات و ارجتاظات در ةعكِای فؼاؿازىاٌی و اىکان
ةِؼه ةؼداری از اىکاٌات ىّزّد در راؿحای جّؿػَ فٍاوریِای دفاغی ،ىِوجؼیً فؼمثُای
ىضیعی و گؼایف جِغیغات ةَ ؿيث ٌاىحػارف قغن ،جغییؼ رویکؼدُای کالن فؼاؿازىاٌی درةاره
قیّه ةؼٌاىَ ریؽی و جّؿػَ فٍاوری دفاغی و ىكکالت ىؼةّط ةَ جػاىم ىساىع غهيی و جعننی
فؼاؿازىاٌی ةا ؿازىاٌِا و مٍایع دفاغی ،ىِوجؼیً جِغیغات ىیةاقٍغ کَ ةا جّزَ ةَ ىسيّغَ
غّاىم داظهی و ظارزی ىیةایـث ةؼٌاىَ ریؽی ُغفيٍغ مّرت گیؼد و در زِث ةؼظؼف کؼدن
ٌلاط ضػف و جِغیغات ةا اؿحفاده از ٌلاط كّت و فؼمحِای ؿیـحو جالش ٌيّد و ةا ةؼٌاىَ ریؽی
و ىغیؼیث ىٍـسو ،گامُای اؿاؿی ةؼای جّؿػَ فٍاوری دفاغی ةؼداقث .ةکارگیؼی راُتؼدُای
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ارائَ قغه در ایً پژوُف ىیجّاٌٍغ ىّزب رقغ و جّؿػَ فٍاوری دفاغی گؼدیغه کَ در ایً ىیان
ةؼ اؿاس جضهیم اٌسام قغه از جّاٌيٍغیِا و ىّكػیث ىضیعی مٍػث دفاغی ،اؿحفاده از
راُتؼدُای ركاةحی دارای ةیكحؼیً ادؼةعكی ىیةاقٍغ.
پیشىُادات

 -1انگّی جضهیم ارائَ قغه در ایً پژوُف ،ةا جّزَ ةَ غّاىم کهیغی ىؤدؼ ةؼ ةؼٌاىَ ریؽی و
جّؿػَ فٍاوری دفاغی ،غّاىم داظهی و ىضیعی جادیؼگػار را اصناء ٌيّده و فؼآیٍغ جغویً
راُتؼدُای ؿازىاٌی را جكؼیش ٌيّده اؿث ،نػا پیكٍِاد ىیگؼدد ایً انگّ در زىیٍَ جضهیم
قؼایط کٌٍّی و آیٍغه ؿازىان ةَ ىٍظّر جغویً راُتؼدُای دفاغی ىّرد اؿحفاده كؼار گیؼد.
 -2جسؽیَ و جضهیم مٍػث دفاغی از ظؼیق انگّی ارائَ قغه ،ضيً جـِیم فؼآیٍغ جغویً
راُتؼدٌ ،لاط ضػف داظهی و جِغیغات اصحيانی آیٍغه را ىكعل ٌيّده و ىّاردی کَ
ىیةایـث درةاره آٌِا اكغاىات فّری مّرت گیؼد را ةَ ةؼٌاىَ ریؽان یادآوری ىیٌيایغ ،نػا
جّزَ ةَ ٌحایر صامم از ةکارگیؼی ایً ىغل ةؼٌاىَ ریؽی ،ىیجّاٌغ ةَ قٍاؿایی و ىغیؼیث
ةضؼاٌِای اصحيانی آیٍغه کيک ٌيّده و ىّزب ظؼح و ةؼٌاىَ ریؽی درةاره اٌسام اكغاىات
پیكگیؼاٌَ گؼدد.
 -3جض هیم و جكعیل ىّكػیث مٍػث از ٌظؼ جػییً ىیؽان جّاٌيٍغی در زىیٍَ اؿحفاده از ٌلاط
كّت و فؼمثُای ىضیعی ،از ظؼیق اؿحفاده از جکٍیک  ،SWOTزایگاه مٍػث و ٌّع
راُتؼدُای ىؤدؼ ةؼ رقغ و پیكؼفث مٍػث دفاغی را ىكعل ىیٌيایغ ،نػا ایً روش ةَ غٍّان
اةؽاری در زىیٍَ ارزیاةی و ٌظارت ةؼ ؿیاؿثُا و جػییً ٌیاز یا غغم ٌیاز ةَ ةازٌگؼی ةؼٌاىَُا
ىیجّاٌغ ىّرد اؿحفاده كؼار گؼفحَ و زىیٍَ اٌسام امالصات را فؼاُو ٌيایغ.
 -4ىاجؼیؾ جسؽیَ و جضهیم غّاىم راُتؼدی ( ،)SFASىِوجؼیً ٌلاط كّت و ضػف و ُيچٍیً
ىِوجؼیً فؼمثُای ىضیعی و جِغیغات را ىكعل ىیٌيایغ ،نػا در زىان جغویً راُتؼدُای
دفاغی ،جّزَ ةَ ىّارد ىٍغرج در ایً ىاجؼیؾٌ ،لاط جيؼکؽ ىٍاةع و ٌیؼوی ؿازىان ( ةعكِای
صـاس و گهّگاُی) را ىكعل ٌيّده و ىّزتات جغویً راُتؼدُای ُغفيٍغ و ىؤدؼ را فؼاُو
ىیآورد.
 -5از ظؼیق جضهیم امّنی و دكیق مٍػث ةا روش ةکار گؼفحَ قغه در پژوُف و جكعیل ٌلاط
ضػف و كّت داظهی در زِث اؿحفاده از فؼمثُای آیٍغه و کٍحؼل جِغیغات ،جػییً ؿعش و
اٌغازه امالصات ىّرد ٌیاز اىکاٌپػیؼ ىیگؼدد ،نػا پیكٍِاد ىیگؼدد ،ةؼ اؿاس ٌحایر صامم از
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ارزیاةی و جضهیم قؼایط مٍػث دفاغی ،درةاره اٌسام ةؼظی امالصات ىّردی یا ضؼورت اٌسام
جغییؼات اؿاؿیجؼ جنيیو گیؼی گؼدد.
 -6غّاىم کهیغی ىؤدؼ ةؼ ةؼٌاىَ ریؽی و جّؿػَ کَ ىالك ارزیاةی غّاىم داظهی و ىضیعی
ىیةاقٍغ ،ىیةایـث ةَ مّرت ىـحيؼ ىّرد ارزیاةی و ةازٌگؼی كؼار گؼفحَ و در مّرت ٌیاز ،ةؼ
اؿاس راُتؼدُای کالن دفاغی و اونّیثُای ىّزّد ،جغییؼ داده قغه و در ةؼٌاىَریؽیُای
راُتؼدی ىّرد اؿحفاده كؼار گیؼٌغ.
 -7ةؼٌاىَ ریؽی و جغویً راُتؼدُای ؿازىاٌی از ظؼیق ةکارگیؼی روش قؼح داده قغه در ایً
پژوُف ،ةغون جّزَ ةَ قؼایط داظهی و ىضیعی آیٍغهٔ ؿازىان اىکاٌپػیؼ ٌتّده و در ایً
راؿحا ،ؿػی در قٍاؿایی روٌغُای آیٍغه ةَ ىٍظّر جكعیل اصحياالت ىيکً و ىضحيم آیٍغه
انؽاىی ىیةاقغ .نػا پیكٍِاد ىیگؼدد ،از امّل و ىتاٌی آیٍغه پژوُی در زىیٍَ اٌسام ةؼٌاىَ

ریؽیِای راُتؼدی و فؼاُو ٌيّدن زىیٍَٔ جغویً مضیش راُتؼدُا ،اؿحفاده گؼدد.
 -8ىعانػات ٌكان ىیدُغ کَ ىِوجؼیً ةػغ ىّفلیث در جّؿػَ مٍػث دفاغی ،ىیةایـث
فؼمث آفؼیٍی ةؼای ىّازَِ ةا جِغیغات آجی و مضٍَُای ٌتؼد آیٍغه در ٌظؼ گؼفحَ قّد و
جأىیً ٌیاز ىّزّد ٌیؽ در رجتَ ةػغی اُيیث كؼار ىیگیؼد ،ةٍاةؼایً اؿاس و كعب ٌيای جّؿػَ
مٍػث دفاغی را ةایغ ةؼ ىضّر ىعانػات آیٍغه و پاؿعگّیی ةَ جِغیغات آجی كؼار داد.

مىابغ
 اؿالجؼ ،ریچارد ( ،)1386داٌف واژه آیٍغه پژوُی (جؼزيَ ىؼکؽ آیٍغه پژوُی مٍایع دفاع) ،جِؼان:
اٌحكارات ىّؿـَ آىّزقی و جضلیلاجی مٍایع دفاع
 اکتؼیٌ ،ػيث اهلل و زاُغی ،کیّان ( ،)1387کارةؼد روشُای رجتَ ةٍغی و جنيیو گیؼی چٍغ
قاظل ،جِؼان :اٌحكارات وزارت کكّر
 اةؼاُیو زاده ،غیـی و کاظيی زاده ،قيؾ اهلل ( ،)1390ةؼٌاىَ ریؽی اؿحؼاجژیک جّؿػَٔ
گؼدقگؼی ،جِؼان :اٌحكارات ىّؿـَ زغؼافیای داٌكگاه جِؼان
 افعو ٌیا ،رضا و ةِارنّ ،ىِغی ( ،)1394قٍاؿایی غّاىم کهیغی ىّفلیث در ىغیؼیث ٌّآوری،
پٍسيیً کٍفؼاٌؾ ةیً انيههی و ٌِيیً کٍفؼاٌؾ ىهی ىغیؼیث فٍاوری ،جِؼان
 اصيغی ،فضم انَ و ٌنیؼیاٌی ،ظغیسَ ( ،)1387جکٍیک دنفی :اةؽاری در جضلیقٌ ،كؼیَ غهّم
ازحياغی ،قياره12
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ةِؼاىی ،ىضـً ( ،)1375ؿیاؿحگػاری ةؼای جّؿػة فٍاوری و اونّیثةٍغی جضلیلات ،فنهٍاىة
رُیافث ،قياره 12
 -7جلّایی ،ىـػّد (ٌ ،)1388لف و زایگاه ةؼٌاىَ ریؽی چٍغ ةػغی در جّؿػَ ىٍعلَایٌ ،كؼیَ
ىعانػات و پژوُفُای ىٍعلَای ،ؿال دوم قياره 6
صکيث ٌیا ،صـً و ىّؿّی ،ىیؼٌسف ( ،)1385کارةؼد ىغل جّؿػَ در ةؼٌاىَ ریؽی قِؼی و
ٌاصیَای ،یؽد :اٌحكارات غهو ٌّیً
ظؽایی ،ؿػیغ( ،)1384دیغه ةاٌی ىتاٌی و ىفاُیو ،جِؼان :اٌحكارات ىؼکؽ آیٍغه پژوُی غهّم و
فٍاوری دفاغی
ظهیم ،ظارق ( ،) 1385ىغیؼیث جکٍّنّژی (جؼزيَ ةاكؼی ،کاىؼان و ىهث پؼؿث ،ىاُّر) ،جِؼان:
اٌحكارات ىحً
دُلان ،صـیً ( ،)1392ةؼٌاىَُای پیكٍِادی وزیؼ دفاع ةَ ىسهؾ قّرای اؿالىی ،ؿایث
ظتؼگػاری فارس ،كاةم دؿحؼؿی در ٌكاٌی www.farsnews.com
رادفؼ ،رضا و ُيکاران ( ،)1388ضؼورت پؼداظحً ةَ جّؿػَ ىضنّالت زغیغ R&D ،و فٍاوری،
فنهٍاىَ رقغ ،قياره8
زارغی ،غهی امغؼ و ٌـیيیُ ،يایّن ( ،)1386ىغیؼیث ٌّآوری در مٍػثٌ ،كؼیَ ىغیؼیث ىٍاةع
اٌـاٌی در مٍػث ،دوره  ،1قياره 1
ؿهعاٌی ،فهّرا (ٌِ ،)1378ادی کؼدن جّؿػَ و ٌّآوری در ؿازىان ،جِؼان :اٌحكارات ىّؿـَ ظغىات
فؼٍُگی رؿا
ؿهیيی ،ةاكؼ ،ةّقِؼی ،غهیؼضا و ٌظؼی زاده ،فؼُاد ( ،)1390ىؼوری ةؼ ٌظام جّؿػَ دفاغی پٍر
کكّر ،جِؼان :اٌحكارات ىّؿـَ آىّزقی و جضلیلاجی مٍایع دفاع
قاُیً ،آرش و مادق ةیگی ،ارىغان ( ،)1389ىغیؼیث ٌّآوری ،امفِان :اٌحكارات زِاد داٌكگاُی
داٌكگاه امفِان
ماصتی ٌژاد ،ىسیغ( ،)1385آیٍغه ٌگاری فٍاوری ،اةؽاری زِث اونّیث گػاری غهو و فٍاوری در
ایؼانُ ،يایف آیٍغه پژوُی ،فٍاوری و چكو اٌغاز جّؿػَ ،داٌكگاه مٍػحی اىیؼکتیؼ ،جِؼان
آذر ،غادل ،انّاٌی ،ىِغی و داٌایی فؼد ،صـً ( ،)1387روش قٍاؿی پژوُف کيی در ىغیؼیث،
جِؼان :اٌحكارات مفار
غتاؿپّرداٌی ،کيال ( ،)1382جغویً اونّیثُای فٍاوری ةَ روش آیٍغهٌگؼی ةؼای فٍاوری ،ىسيّغَ
ىلاالت دوىیً ُيایف غهو و فٍاوری ،آیٍغه و راُتؼدُا ،پژوُكگاه ىّاد و اٌؼژی
غناری ،ىضيغ صـیً و ُيکاران ( ،)1393جغویً انگّی غّاىم کهیغی ىّفلیث در جّؿػَ ىضنّل
در مٍایع دفاغی ،کٍفؼاٌؾ ةیً انيههی اكحناد ،ىغیؼیث و غهّم ازحياغی
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فؼدآر دیّیغ ( ،)1385ىغیؼیـث اؿحؼاجژیـک ( جؼزيَ ؿیغ ىضيغ اغؼاةی و غهی پارؿائـیان )،
جـِؼان :اٌحكارات دفحؼ پژوُفُای فؼٍُگی
فحضػهی زاده ،غتاس ( ،)1382جّؿػَ جکٍّنّژی ،جِؼان :اٌحكارات داٌكگاه غالىَ ظتاظتایی
کؼیيی ،اىیؼصـیً ،رضایی ،ىضـً و ٌیک غيم ،مادق ( ،)1393غّاىم ىؤدؼ ةؼ جّؿػَ در مٍایع
ُّایی ،چِارىیً کٍفؼاٌؾ ةیً انيههی و ُكحيیً کٍفؼاٌؾ ىهی ىغیؼیث فٍاوری ،کیف
ىّؿـَ آىّزقی و جضلیلاجی مٍایع دفاغی( ،)1387داٌف ٌاىَ آیٍغه پژوُی ،جِؼان :اٌحكارات
ىؼکؽآیٍغه پژوُی غهّم و فٍاوری دفاغی
ىػنّىی ،صـً( ،)1385امّل و ىتاٌی ةؼٌاىَ ریؽی راُتؼدی ،جِؼان :اٌحكارات پیام
ىّؿـَ آىّزقی و جضلیلاجی مٍایع دفاغی ( ،)1387روٌغُای راُتؼدی زِاٌی ىؤدؼ ةؼ دفاع و
مٍایع ُّایی ،جِؼان :اٌحكارات ىؼکؽ آیٍغه پژوُی غهّم و فٍاوری دفاغی
ىِغوی ،ىضيغ جلی ( ،)1380فؼٍُگ جّمیفی جکٍّنّژی ،جِؼان :اٌحكارات چاپار
ىاٌیان ،اىیؼ و ُيکاران ( ،)1390پژوُكی پیؼاىّن جّؿػَ مٍػث در قؼکثُای ٌ ،SMEكؼیَ
ىغیؼیث فٍاوری اظالغات ،قياره 3
ىضيغی ،ىِغی ،ؿهیيی ،ةاكؼ ،ةّقِؼی ،غهیؼضا و ٌظؼی زاده ،فؼُاد ( ،)1388ظؼاصی ٌظام ٌّآوری
در مٍایع دفاغی ،جِؼان :ىّؿـَ آىّزقی و جضلیلاجی مٍایع دفاغی
ىٍعلی ،ىٍّچِؼ ،ةّقِؼی ،غهیؼضا ،انیاؿی ،ىِغی و ٌظؼی زاده،فؼُاد ( ،)1381ارائَ انگّیی ةؼای
ارزیاةی ٌّآوری در مٍایع دفاغی ،جِؼان :اٌحكارات ىّؿـَ آىّزقی و جضلیلاجی مٍایع دفاغی
ٌاظيی ،اىیؼ( ،)1385آیٍغه ٌگاری از ىفِّم جا ازؼا ،جِؼان :اٌحكارات ىؼکؽ مٍایع ٌّیً
ٌظؼی زاده ،فؼُاد ( ،)1391ىغلُا و غّاىم ىّفلیث ٌّآوری ،جِؼان :اٌحكارات ىّؿـَ آىّزقی و
جضلیلاجی مٍایع دفاغی
ٌّرغهیؽاده ،صيیغرضا ( ،)1391ارائَ ىغل فؼآیٍغی جّؿػَ ىضنّل زغیغ در مٍػثٌّ ،زدُيیً
ُيایف ىهی و پٍسيیً ُيایف ةیً انيههی ةیيَ و جّؿػَ
ٌظؼی زاده ،فؼُاد ( ،) 1382ارائَ انگّیی ةؼای جّؿػَ و ةکارگیؼی ٌّآوری در یک مٍػث دفاغی،
پایان ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ ،داٌكگاه مٍػحی ىانک اقحؼ
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