
(*) To whom correspondence should be addressed.
E-mail:

Abstract

Strategies for the Development of Science and Technology of Protective 
Layers Against Bullets and Fragments

Seyed Jalaledin Najafi1, Dariush Semnani2, Hanif Kazerooni1*, and Iman Forooghi Hassanabadi1

1. Suprme University of National Defense, Department of Amad, Defense Technology and Passive Defense, Tehran, Iran

2. Department of Textile Engineering, Amirkabir University of Technology, P.O. Box 15875-4413, Tehran, Iran

Received: 23 June 2021, Accepted: 11 October 2021

hanif.kazerooni@gmail.com

It is very important to maintain the health and resistance of the military and security forces against bullets 

and fragments from explosions on the battlefields. Due to the increasing development of technology for 

making weapons and ammunition and the need to increase the efficiency and comfort of personal armor 

in order to be able to use them more and more widely, research and development in this field has always 

been ongoing. In order to focus and macro-policy at the national level, the development of science and 

technology development strategies for protective layers against bullets and fragments from explosions is 

targeted in this study. For this purpose, using the SWOT analysis method and obtaining the opinion of the 

elites in this field, the required strategies have been extracted. The strategies obtained in order of priority 

include increasing international interactions to supply raw materials for the production of bulletproof 

layers, expanding research and development in universities and research centers, improving defense in 

the field of military protection, more attention to domestic production and self-sufficiency in advanced 

fiber production and other materials are needed to make bulletproof layers and to raise the awareness 

of government officials, managers and policymakers about advanced fibers. Paying attention to these 

strategies can put all ongoing research activities related to the future of this field in a logical direction, 

prevent duplication and by creating structures and incentives, lead to the growth and development of 

bulletproof layers technology in the country.
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 حفظ سالمت و مقاومت نیروهای نظامی و امنیتی در برابر گلوله ها و 
از اهمیت بسیار  انفجار در میدان های نبرد  از  ترکش های حاصل 
زیادی برخوردار است. به دلیل توسعه  روزافزون فناوری ساخت 
بیشتر  راحتی  و  کارایی  افزایش  به  نیاز  و  گلوله ها  و  سالح ها 
زره های شخصی برای امکان استفاده  بیشتر و فراگیرتر از آن ها، 
همواره پژوهش و توسعه در این حوزه در جریان بوده است. در 
این مطالعه، به منظور تمرکز و سیاست گذاری کالن در سطح ملی، 
تدوین راهبردهای توسعه  علوم و فناوری الیه های محافظ در برابر 
است.  شده  هدف گذاری  انفجار  از  حاصل  ترکش های  و  گلوله ها 
بدین منظور، با استفاده از روش تحلیل SWOT و اخذ نظر نخبگان 
این حوزه، راهبردهای مورد نیاز استخراج شده است. راهبردهای 
به دست آمده به ترتیب اولویت شامل افزایش تعامالت بین المللی برای 
و  پژوهش  اولیه  ساخت الیه های ضد گلوله، گسترش  مواد   تأمین 
زیرساخت های  ارتقای  پژوهشی،  مراکز  و  دانشگاه ها  در  توسعه 
به  بیشتر  توجه  نظامی،  نیروهای  دفاعی در حوزه  حفاظت جانی 
مواد  پیشرفته و سایر  الیاف  تولید  در  داخلی و خودکفایی  تولید 
 مورد نیاز ساخت الیه های ضدگلوله و ارتقای آگاهی مسئوالن و 
است.  پیشرفته  الیاف  به  نسبت  سیاست گذاران  و  دولتی  مدیران 
توجه به این راهبردها  می تواند کلیه  فعالیت های پژوهشي در حال 

انجام و مربوط به آینده  این حوزه را در مسیر منطقی قرار دهد، از 
تکرار مکررات جلوگیری کند و با ایجاد ساختارها و مشوق هایی، 
سبب رشد و توسعه  فناوری ساخت الیه های ضدگلوله در کشور 

شود.

الیه های   ،SWOT تحلیل  راهبردی،  مدیریت  کلیدی:  واژه های 
ضدگلوله، الیاف کارا

1 مقدمه
پی  آن  از  استفاده  اهمیت  به  بشر  که  تجهیزاتی  ابتدایی ترین  از 
برده است، زره  های شخصی  هستند. انسان های باستانی از پوست 
ضخیم برخی حیوانات برای خود پوشش تهیه  می کردند تا آسیب 
با  تدریج  به  برسد.  آن ها  به  وحشی  جانوران  سوی  از  کمتری 
آشناشدن انسان  با فنون شكل دهی فلزات، استفاده از زره های فلزی 
گوناگون گسترش یافت. تا قرن 14 میالدی، زره  های شخصی به 
آن ها  بر  تقریبا  زمان  آن  که سالح های  بودند  شده  پیچیده  حدی 
کارگر نبود. این مسئله در قرن پانزدهم با پیدایش سالح های گرم 
سرعتی  آنچنان  پرتابه ها  به  گرم  سالح های  شد.  دگرگون  به کلی 
فراهم  را  زره  های شخصی  دریدن  برای  الزم  انرژی  که   می دادند 
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افزوده شد.  نیز  زره  ها  این موضوع، ضخامت  برابر  در   می کردند. 
آن ها  پاگیرشدن  و  دست  و  وزن  افزایش  باعث  تغییر،  این  اما 
فراوانی مواجه  با محدودیت  را  نوع زره ها  این  از  استفاده   شد و 
ساخت. تا سال ها، زره های شخصی  از سالح ها عقب مانده بودند 
تا اینكه دانشمندان در قرن بیستم و به ویژه در دهه  1960 با تكیه 
 بر پیشرفت دانش متالورژی و پلیمر، جلیقه های ضدگلوله  مقاوم و 

جدیدی را عرضه کردند ]1[.
الیاف  از  قدیمی تر،  انواع  با  مقایسه  در  زره های شخصی  جدید 
بسیار مستحكم با شبكه متراکم تشكیل شده اند که از قطعات سنگین 
فلزی ساخته می شدند. سازوکار عملكرد آن ها بدین صورت است 
وسیعی  سطح  در  گلوله  انرژی  شبكه ای،  ساختار  بر  تكیه  با  که 
پراکنده و جذب  می شود، در عین حال نباید به سمت داخل بدن 
اجزای  به  شدیدی  صدمات  است  ممكن  زیرا  دهند،  شكل  تغییر 

داخلی بدن وارد کنند. 
و  جرم  میزان  بزرگ،  شهرهای  در  جمعیت  افزایش  با  امروزه 
از  آدم ربایی  و  مسلحانه  سرقت  است.  یافته  افزایش  نیز  جنایت 
جمله  جرم هایی هستند که وقوع آن ها افزایش یافته است. درنتیجه 
محافظت در برابر تهدیدات اسلحه های کوچک یكی از موارد مهم 

در این زمینه شده است. 
توسعه  و  پژوهش  براي  کشور  در  مختلفی  فعالیت های  تاکنون 
ساخت الیه های محافظ در برابر گلوله ها و ترکش های حاصل از 
انفجار انجام گرفته و محصوالت مختلفی نیز تولید شده است. با 
توجه به بررسی های انجام گرفته در این مطالعه، عمدتا محصوالت 
تولیدی کارایی کافی نداشته اند یا به دلیل استفاده از فناوری قدیمی 
یا عدم استفاده از مواد اولیه روز دنیا، به طور عمده نمی توانند توسط 
نیروهای مسلح استفاده شوند. همچنین، پژوهش هاي انجام شده در 
این زمینه نیز به طور پراکنده و بدون توجه به یک نقشه راه مشخص 
راهبردهای  تدوین  حاضر،  مطالعه  در  بنابراین  است.  گرفته  انجام 
و  گلوله ها  برابر  در  محافظ  الیه های  فناوری  و  علوم   توسعه  
این  در  است.  شده  هدف گذاری  انفجار  از  حاصل  ترکش های 
مطالعه، پژوهشگران بر این باورند که توجه و عمل به راهبردهای 
سبب  می تواند  مشخص،  مسیر  یک  در  قرارگیری  و  تدوین شده 
هم راستایی فعالیت های پژوهشي شود، از انجام فعالیت های تكراری 
جلوگیری کند و موجب ارتقای دانش فنی موجود در داخل کشور 

شود. 
با  روز  فنی  دانش  به  دستیابی  می توان  را  حوزه  این  چشم انداز 
با  آن ها  فنی  ارتقای  امكان  با  و  به روز  محصوالت  ساخت  امكان 

توجه به نیازهای آتی درنظرگرفت.

2 تجربي

2-1 مروری بر ادبیات پژوهش
را توسعه  انسان سالح های خود  مادامی که  پیدایش بشر،  آغاز  از 
داده است، به طور هم زمان به تولید زره  های شخصی براي مقابله و 
 کاهش اثر آن ها نیز پرداخته است. با بررسی زره  های شخصی  ساده و 
باستان تا زره  های شوالیه های قرون وسطی، روند  ناخوشایند روم 
پیشرفت و مدرن سازی این حوزه مشاهده  می  شود. اختراع باروت 

سبب توقف توسعه  زره  های یادشده برای چند قرن شد ]2[. 
زره های مدرن که در زمان جنگ جهانی دوم و جنگ کره به وجود 
در  بود.  توانمند  و  سبک  انواع  ساخت  براي  تجربه  اولین  آمد، 
سال های اخیر، پیشرفت های فنی در ساخت مواد کامپوزیتی براي 
به سرعت رشد  آن ها در ساخت محافظ های شخصی  به کارگیری 
منسوجات  و  سرامیک ها  تقویت شده،  پالستیک های  است.  کرده 
برای ساخت زره  های سبک وزن توسعه یافته است. در اوایل دهه 
 1960، زره   های سرامیكی اولین پیشرفت های فنی را با کاهش وزن و 
در عین حال افزایش حفاظت بالستیک به ارمغان آوردند. در اواخر 
دهه 1960 بود که الیاف جدید نساجی کشف شدند و انقالبی در 
در   .]۳[ آمد  به وجود  کم وزن  زره  های شخصی  جدید  نسل  تولید 
آرامید  الیاف   DuPont پژوهشي  گروه  میالدی،   1965 سال  اوایل 
الیاف مستحكم تر از  جدیدی را به نام کوالر 16 معرفی کرد. این 
بیشتری   )ballistic resistance( بالستیک  مقاومت  و  بوده  فوالد 
داشتند. کوالر پیشرفت بسیار عظیمی در کارایی زره  های شخصی 

ایجاد کرد ]4،5[. 
(hard به طور کلی، زره های مدرن به دو دسته زره   های بدن سخت 
تقسیم   )soft body armour( نرم  بدن  (body armour و زره   های 

می  شوند. زره  های سخت از مواد بالستیک )مقاوم در برابر برخورد 
فلزی  یا  پالستیكی  صفحات  سرامیک ها،  مانند  سخت  پرتابه ها( 
لیفی سبک وزن  مواد  از  نرم  زره  های  در ساخت  ساخته  می شوند. 
بالستیک  مقاومت  مواد  این  استفاده  می شود.  مصنوعی  پلیمری 
مصرفي  زره   های  در  به کاررفته  مواد  نشان  می دهند.  زیادي  بسیار 
و   )Twaron( توارون  کوالر،  مانند  آرامید ها  شامل  منسوجات  از 
نظیر  آرایش یافته  بسیار  فراسنگین  پلی اتیلن   ،)Technorra( تكنورا 
پلی)پارافنیلن-6،2-  ،)Dyneema( داینیما  و   )Spectra( اسپكترا 
بنزوبیس اکسازول( یا PBO مانند زایلون )Zylon(، پلی آمید ها )مانند 
آرامید ها  مانند  مواد  این  از  برخی  امروزه،  است.  غیره  و  نایلون( 
به وفور در ساخت زره های پیشرفته به کارگرفته  می شوند. در ادامه، 
الیاف استفاده شده  توضیحات مختصری درباره برخی از مهم ترین 



سیدجالل الدین نجفی  و همكاران: راهبردهای توسعه  علوم و فناوری الیه های محافظ در برابر ...              1۸

در حفاظت بالستیک ارائه می  شود.
بسیار مطرح  نایلون ها  یا  پلی آمید  الیاف  از سال 19۷2،  پیش  تا 
 بودند. نایلون 66 )نایلون بالستیک( دارای درجه  بلورینگی زیاد و 
استفاده  شخصی  زره  های  در  همچنان  و  است  کم  طول  ازدیاد 

 می شود ]6،۷[.
آرامیدها مشهورترین الیاف سنتزشده کارا با ساختار آلی هستند. 
آرامید ها از استحكام کششی و مقاومت گرمایي بیشتری در مقایسه 
با نایلون ها برخوردارند. پاراآرامید ها )با نام تجاری کوالر و توارون( 
با  مقایسه  در  بیشتری  گرمایي  مقاومت  و  استحكام کششی  دارای 
آرامید ها هستند. استحكام ضربه ای زیاد پاراآرامید ها سبب شهرت 
جلیقه های  در  به کاررفته  مواد  نسل  اولین  به عنوان  مواد  این  زیاد 

ضدگلوله شده است ]5[.
شد،  ساخته   DuPont شرکت  توسط  بار  اولین  که  کوالر  الیاف 
امروزه به طور گسترده در زره  های مدرن کم وزن به کارگرفته شده و 
حفاظت بالستیک را نسبت به پیشینیان آن به شدت بهبود بخشیده 
شامل  خواص،  از  فردی  به  منحصر  ترکیب  کوالر  الیاف  است. 
پارگی کم،  تا  ازدیاد طول  با وجود سبكی،  استحكام کششی زیاد 
شیمیایی  مقاومت  کم،  الكتریكی  رسانندگی  زیاد،  کشسانی  مدول 
پارگی(،  حد  تا  )کار  زیاد  چقرمگی  کم،  گرمایی  انقباض  زیاد، 
پایداری ابعادی عالی، استحكام برشی زیاد و مقاومت در برابر آتش 
 هستند. این الیاف 5 مرتبه مستحكم تر از فوالدی با وزن مشابه بوده و 
از وزن کم، انعطاف پذیری و راحتی برخوردارند ]4،۸[. توارون نوع 
 AkzoNobel شرکت  توسط  که  است  پاراآرامید  الیاف  از   دیگری 
شهرت  امروزه  و  شده  ساخته   )Teijin شرکت  توسط  )هم اکنون 
است،  گزارش شده  دارد.  زره  های شخصی  در  استفاده  در  زیادی 
جلیقه های ساخته شده از توارون CT، %2۳ سبک تر از سایر جلیقه ها 

با آرامید های استاندارد هستند ]5[.
شرکت  )هم اکنون   AlliedSignal شرکت  تولیدی  اسپكترا  الیاف 
الیاف پلی اتیلن با استحكام بسیار زیاد هستند.  Honeywell( نوعی 

به طور کلی، الیاف اسپكترا در یک وزن یكسان با فوالد، 10 مرتبه 
همچنین،  دارند.  پلی استر  به  نسبت  بیشتری  دوام  و  بوده  قوی تر 
استحكام ویژه آن %40 بیش از الیاف آرامید  است ]5[. الیاف زایلون 
 Toyobo نوع جدیدی از الیاف کارا بوده که توسط شرکت )PBO(
معرفی شده است و امروزه در زره های مدرن به کارگرفته  می شوند. 
الیاف زایلون استحكام و مدولی تقریبا دو برابر الیاف آرامید دارد ]5[. 
مانند  زیاد  مدول  و  استحكام  با  الیافی  از  ضدگلوله  پارچه های 
این  بالستیک  کارایی  ساخته  می شوند.  داینیما  و  توارون  کوالر، 
دینامیكی(  خواص  )به ویژه  مكانیكی  خواص  به  وابسته  پارچه ها 

الیاف تشكیل دهنده و هندسه  پارچه )مانند نوع بافت، تعداد الیاف 
در نخ و چگالی نخ ها( در واحد سطح و غیره  است ]9[. چگالی 
به  توجه  با  پوشانندگی(  )ضریب  بافت  چگالی  درواقع  یا  نخ ها 
عرض ناحیه  بافت و تعداد نخ های تار و پود مشخص می  شود و 
شاخصی برای تعیین مساحت پوشش  یافته با پارچه  است. شكل 1 
نمایانگر گلوله ای است که در ساختار پارچه ای با بافت متراکم تافته 

گیر افتاده است.
اصل اساسی در عملكرد زره  های شخصی، تبدیل سریع و توزیع 
محافظ  سامانه  کرنشی  انرژی  به  پرتاب شده  گلوله  جنبشی  انرژی 
بالستیک  است. زره های شخصی مدرن با سه روش، حفاظت مورد 

نیاز را تأمین  می کنند:
معمول  روش  )این  پس  می زند  کامل  به طور  را  پرتابه  زره،   -1

نیست(،
2- زره، پرتابه را با ازبین بردن انرژی جنبشی آن در راستای صفحه  

آن متوقف  می کند و
۳- ترکیب حالت های 1 و 2 ]11،12[.

وقتی گلوله ای به زره شخصی برخورد  می کند، در شبكه ای از الیاف 
بسیار مستحكم گرفتار  می شود. این الیاف انرژی برخورد گلوله به 
زره  را جذب یا توزیع می کنند. درنتیجه، گلوله تغییر شكل می یابد و 
گاهی به شكل قارچ در می آید. انرژی اضافی گلوله به وسیله الیه های 
کامل آن جذب  توقف  زمان  تا  به کاررفته در جلیقه  مواد  پی درپی 
 می شود. از آنجا که الیاف در یک تک الیه یا الیه های مجاور هم با 
از  از زره   در ممانعت  یكدیگر وارد عمل  می شوند، سطح وسیعی 
نفوذ پرتابه درگیر  می شود. این موضوع سبب ازبین رفتن نیروهایی 
 می شود که به جراحات غیرنفوذی در اعضای داخلی بدن، موسوم 
به ترومای غیرنافذ، منجر  می شوند ]1۳،14[. این فرایند در شكل 2 

نشان داده شده است.

شكل 1- تصویر گلوله  گیرافتاده در ساختار پارچه ]10[.
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متحده  ایاالت  در  پلیس  نیروهای  تلفات  شدید  افزایش  به دلیل 
در دهه  1960، سازمان ملی اجرای قانون و عدالت کیفری ایاالت 
(National Institute of Law Enforcement and Criminal متحده 
ایاالت متحده  (Justice, NILECJ، سلف سازمان ملی دادگستری 

)National Institute of Justice, NIJ(، یک برنامه پژوهشی را برای 
پژوهش و توسعه درباره زره های سبک وزن برای استفاده تمام وقت 
انجام شده  هدف گذاری  داد.  ترتیب  مأموریت،  در  پلیس  نیروهای 
توسط NIJ آن بود که با احتمال %95، فرد پس از برخورد گلوله ای 
همچنین،  بماند.  زنده  بتواند   ،۸00  ft/s سرعت  و   0/۳۸ کالیبر  با 
یا   10% گلوله  برخورد  صورت  در  جراحی  انجام  به  نیاز  احتمال 

کمتر باشد ]16[. 
با  که   (NIJ 0101.04) NIJ استاندارد  آخرین  عملكرد  الزامات 

مشارکت فعال تولیدکنندگان زره   های شخصی و کاربران آن تدوین 
چه  زره   ها،  مختلف  انواع  که  می دهد  را  اطمینان  این  است،  شده 
طبقه بندی  می کنند.  فراهم  را  بالستیک  محافظت  از  حداقل  سطح 
انواع مختلف زره   ها براساس این استاندارد مطابق جدول 1 است. 
واحدهای  به وسیله   NIJ استاندارد  هم اکنون  است،  ذکر  به  الزم 
ایران  امنیتی کشور  نظامی و  نیروهای  ساخت زره  های شخصی و 

استفاده می شود ]1۷[.
زره  ها،  خواص  ارتقای  برای  فراوانی  توسعه   و  پژوهش  امروزه 
قابلیت  و  کاربران  راحتی  افزایش  سبک سازی،  حوزه   در  به ویژه 
و  گلوله ها  از  حاصل  مخاطرات  جدید  انواع  با  مقابله  برای  آن ها 
از  برخی  از جمله   است.  در جریان  انفجار  از  ترکش های حاصل 

مطالعات اخیر، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- استفاده از ساختارهای جدید مانند نانولوله های کربنی، گرافن و 
ساخت نانوکامپوزیت های  آن ها برای استفاده در الیه های ضدگلوله 

 ،]1۸،19[
- ساخت کامپوزیت های هیبرید الیاف ویژه برای دستیابی به خواص 

برتر هر یک از آن ها ]20[، 
- استفاده از ساختارهای جدید صفحات سرامیكی و ترکیب آن ها 

با الیاف ویژه ]21[، 

شكل 2 - فرایند نفوذ گلوله ]15[.

الزامات کاراییمتغیرهای آزمایش

نوع زره 
تعداد 

آزمایش  ها
مهمات استفاده  شده

جرم اسمی  

)g( گلوله

حداقل 

سرعت الزم 

)m/s( گلوله

تعداد برخورد 

الزم در زاویه 

0°

حداکثر عمق 

تغییر شكل 

)mm(

تعداد برخورد 

الزم در زاویه 

۳0°

نوع 1
11)RN( ۳۸10/22594442 ویژه  سربی نوک  گرد
2)LRHV( 2222/6۳204442 سربی خان  بلند پرسرعت

A–2 نوع
1JSP ۳۷10/2۳۸14442 مگنوم
2FMJ 9 mm۸۳۳24442

نوع 2
1JSP ۳۷10/24254442 مگنوم
2FMJ 9 mm۸۳5۸4442

A–۳ نوع
1

44 مگنوم سربی نیمه  سرپهن۳ ته  پوش دار 

 )SWC-gas checked(15/554264442

2FMJ 9 mm۸/04264442
FMJ ۷/62 mm9/۷۸۳۸6440نوع ۳
AP30-0610/۸۸6۸1440 )ضدزره4(نوع 4

.armour piercing 4 و semi wad cutter ۳ ،long rifle high velocity 2 ،round nose 1

جدول 1- خالصه متغیرهای آزمایش بالستیک و الزامات کارایی انواع زره پوش  ها ]1۷[.
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- بهره گیری از ساختارهای مختلف بافت پارچه برای دستیابی به 
نوع بافت مناسب ]22[، 

 )UHMWPE( فراسنگین  پلی اتیلن  تک جهتی  الیاف  از  استفاده   -
برای ارتقای خواص ضربه ای الیه های ضد گلوله ]2۳[ و

خواص  به دلیل  طبیعی  الیاف  کامپوزیت های  از  استفاده   -
زیست تخریب پذیری، قیمت مناسب و وزن سبک ]24،25[.

2-2 چارچوب تدوین راهبردها
به ویژه  فناوری،  توسعه  مسیر  هدایت  امروزی،  مدرن  دنیای  در 
پیشرفت  ابتدایی  مراحل  در  که  توسعه،  حال  در  کشورهای  در 
بسزایی  اهمیت  از  دارند،  قرار  فناوری  حوزه های  از  برخی  در 
برخوردار است. توسعه  فناوری را که شامل هدف گذاری، تدوین 
راهبردها، تقویت سیاست ها و تعریف اقدامات است، نمی توان به 
تدوین  با  دولت ها  درنتیجه،  کرد.  واگذار  آزاد  بازار  عمومی  سیر 
سطح  در  برنامه ریزی  برای  نقشه ای  فناوری،  توسعه   راهبردهای 
را  مربوط  فناوری  توسعه   مسیر  هدفمند  به طور  و  طراحی  ملی 

مشخص می کنند ]26[.
راهبردها، مجموعه ای از جهت گیری هایی است که با مشخص کردن 
 خطوط کلی، از عدم قطعیت موجود در توسعه فناوری می کاهند و 
کالن  اهداف  مسیر  در  سیاست گذاران  اساسی  پرسش های  به 
تعیین کننده مجموعه  را می توان در واقع  پاسخ می دهند. راهبردها 
جهت گیری ها برای رسیدن به اهداف دانست. به بیان دیگر، راهبرد 
در  فناوری  توسعه  چگونگی  و  چیستی  تعیین کننده  فناوری،  ملی 

سطح کالن است ]26[.
نظرهای  از  بهره گیری  با  تا  است  آن  بر  تالش  مطالعه  این  در 
اساتید فن که به مطالعه اسناد تدوین شده پرداخته و تجارب مختلفی 
تجربه های  تكرار  از  ممكن  حد  تا  داشته اند،  نیز  آن ها  اجرای  در 
با  و  نیاز های روز کشور  بر  منطبق  راهبردهایی  و  غلط جلوگیری 

بهره گیری از ادبیات علمی روز تدوین شود. 

SWOT 2-3 روش تحلیل
از  استفاده  راهبردی،  برنامه ریزی  در  کارآمد  و  مهم  روش های  از 
قوت  نقاط  این روش،  از  استفاده  با  است.   SWOT تحلیل  روش 
 )strengths(، ضعف )weaknesses(، فرصت ها )opportunities( و 
تهدید ها )threats( با نگاهی به فضای داخلی و عوامل بیرونی تعیین 
استخراج   SWOT ماتریس  مبنای  بر  راهبردها  سپس،  می شوند. 
 می شوند. در تجزیه و تحلیل SWOT، با بررسی عوامل داخلی و 
در  مجموعه  ضعف هاي  و  قوت ها  تهدید ها،  فرصت ها،  خارجی، 

آینده ارزیابی و شناسایی شده و راهبردهای مناسب برای رویارویی 
در   SWOT ماتریس  کلی  تصویر   .]2۷[ می شود  انتخاب  آن ها  با 
جدول 2 نشان داده شده است. این ماتریس از ابزارهای مهمی است 
که به کمک آن می توان اطالعات مربوط به عوامل داخلی و خارجی 
را مقایسه و انواع راهبردهای ممكن را ارائه کرد. این راهبردها در 

گروه های WO ،ST ،SO و WT به شرح زیر دسته بندی می شوند:
از  استفاده  با  راهبردها، مجموعه  این  قالب  در   :SO راهبردهای   -
نقاط قوت داخلي مي کوشد تا از فرصت هاي خارجي بهره برداري 

کند. 
- راهبردهاي WO: هدف از این راهبردها آن است که مجموعه با 
بهره برداري از فرصت هاي موجود در محیط خارج بكوشد تا نقاط 

ضعف داخلي را بهبود بخشد. 
اجرا  به  را  راهبردها  این  که  مجموعه هایي   :WT راهبردهاي   -
درمي آورند، حالت تدافعي به خود مي گیرند و هدف آن ها، کاهش 
نقاط ضعف داخلي و پرهیز از تهدیدات ناشي از محیط خارجي 

است. 
با  این راهبرد می کوشند  ST: مجموعه ها در اجرای  - راهبردهاي 
در  تهدیدات موجود  از  ناشی  اثرهای  نقاط قوت خود  از  استفاده 

محیط را کاهش دهند یا آن ها را از بین ببرند.

)QSPM 2-4 ماتریس برنامه ریزی راهبردی كمی )ماتریس
ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی، روشی تحلیلی است که با آن 
جذابیت نسبی راهبردها مشخص می شود. در هنگام استفاده از آن 
این  تكمیل  برای  بود.  برخوردار  زیادی  شهودی  قضاوت  از  باید 
ماتریس، فرصت ها و تهدیدهای مهم خارجی و نقاط قوت و ضعف 
از  یک  هر  به  و  شده  نوشته  راست  سمت  ستون  در  داخلی  مهم 
آن ها که در موفقیت سازمان نقش دارند، ضریب داده می شود. این 
ضرایب در ستون بعدی نوشته شده و در ستون های بعد به ترتیب 

ماتریس 

عوامل خارجی

ماتریس عوامل داخلی

)S( نقاط قوت)W( نقاط ضعف

)O( فرصت  ها
SO راهبردهاي

بهره  گیری از قوت ها برای 
بهره  برداری از فرصت  ها

 WO راهبردهاي
بهره  گیری از فرصت  ها برای 

ازبین  بردن نقاط ضعف

)T( تهدیدها
 ST راهبردهاي

دوری  کردن از تهدیدات 
با استفاده از نقاط قوت

 WT راهبردهاي
دوری کردن از تهدیدات و 

کاهش نقاط ضعف

.]2۷[ SWOT جدول 2- تصویر کلی ماتریس
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از  یک  هر  ستون  در  می شود.  نوشته  استخراج شده  راهبردهای 
راهبردها با توجه به عوامل مشخص شده در ردیف ها نمره جذابیت 
اختصاص می یابد )از 1 برای کمترین تا 4 برای بیشترین(. درنهایت، 
حاصل ضرب نمره جذابیت در ضرایب در ستون دیگری در زیر 
با  می شوند.  جمع  یكدیگر  با  اعداد  این  و  می شود  نوشته  راهبرد 
مقایسه حاصل جمع اعداد به دست آمده، می توان جذابیت راهبردها 

را اولویت بندی کرد.

2-5 روش تحقیق 
متفاوت  رویكردهای  و  نقطه نظرها  براساس  علمی  پژوهش های 
نوع  از  آن،  مكان  منظر  از  پژوهش  این  است.  شده  تقسیم بندی 
از  می آید.  به حساب  میدانی  و  اینترنتی  کتابخانه ای،  پژوهش  های 
منظر قلمرو سازمانی، این پژوهش فراسازمانی بوده و در سطح ملی 
تنظیم شده، می توان  اثرگذاری سند  زمان  منظر  از  تعریف می شود. 
آن را در بازه  10-5 سال آینده پس از تصویب درنظرگرفت. قلمرو 
نظامی  نیروهای  جان  از  حفاظت  ارتقای  پژوهش،  این  موضوعی 
کشور ایران، به ویژه نیرو های زمینی در برابر مخاطرات حاصل از 

گلوله ها و ترکش های حاصل از انفجار است. 
در این مطالعه، جامعه آماری مصرف کنندگان الیه های ضدگلوله، 
سپاه،  ارتش،  زمینی  نیروهای  به ویژه  ایران،  مسلح کشور  نیروهای 
این  از  و  مقامات  و  اشخاص  محافظان  )به ویژه  امنیتی  و  انتظامی 
قبیل( است. جامعه آماری افرادی که از آن ها نظرخواهی شده است، 
 نخبگان نظامی و دانشگاهی مرتبط با ساخت الیه های ضدگلوله و 
جمع آوری  برای  مطالعه،  این  در  است.  آن  نیاز  مورد  اولیه   مواد 
اطالعات و اخذ نظر کارشناسی نخبگان تالش شده است، با کلیه 
افراد دردسترس مرتبط با این صنعت که می توان با آن ها مصاحبه 

کرد، تماس برقرار شود. 
در مطالعه حاضر، برای جمع آوری اطالعات و داده های مورد نیاز 
برای تدوین راهبردها، از پرسش نامه  )در مجموع 22 پرسش نامه( 
نظر  اخذ  و  هم اندیشی  جلسات  همچنین،  است.  شده  استفاده 
الیه های  حوزه   با  مرتبط  دانشگاهی  و  نظامی  نخبگان  کارشناسی 
ضدگلوله برگزار شده و از افراد و سازمان های مرتبط با این حوزه 
دعوت به عمل آمده است. افزون بر جلسات هم اندیشی برگزارشده، 
انجام گرفته  این حوزه  نخبگان  با  به طور مفصل  نیز  مصاحبه هایی 
)تعداد 6 مصاحبه( و نظرهای مبسوط آن ها، افزون بر پرسش نامه  
یادشده اخذ شده است. با استفاده از روش های مطرح شده، داده های 
روش  از  استفاده  با  راهبردها  استخراج  و  تحلیل  برای  نیاز  مورد 

تحلیل SWOT، جمع آوری شده است.

3 نتایج و بحث

3-1 الیه های ضد گلوله در ایران
انجام گرفته و اخذ نظر خبرگان، پژوهش و   براساس مصاحبه های 
حدود از  ایران  در  ضدگلوله  جلیقه های  ساخت  برای   توسعه 
۳0 سال پیش آغاز شده است. فعالیت های انجام شده عمدتا در مجتمع 
نیروهای مسلح است.  میالد در مجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی 
استاندارد  مختلف  سطوح  با  ضدگلوله  جلیقه های  انواع  هم اکنون، 
NIJ تولید می شود. تولید این جلیقه ها با توجه به سفارش نیروهای 

مصرف  مورد  و  نیاز  براساس  و  کشور  انتظامی  و  نظامی  مختلف 
 آن ها انجام می شود. در ساخت این جلیقه ها عمدتا از الیاف کوالر و 
 IV و   III-A به سطح محافظت  برای دستیابی  صفحات سرامیكی 
 برای مقابله با گلوله هایی با کالیبر زیاد )مانند کالشینكف و ژ۳–کالیبر

mm ۷/62( استفاده می شود. 

شد،  مشخص  ناجا  آماد  واحد  در  انجام گرفته  بررسی های  در 
مانند  نام هایی  با  انتظامی  نیروی  سفارش  تولیدی  جلیقه های 
رویین 1 )برای استفاده های شهری و مقابله با گلوله کلت با سطح 
استاندارد NIJ III-A(، رویین 2 )برای استفاده نیروهای مرزبان با 
سطح استاندارد NIJ IV( و رویین ۳ )برای استفاده نیروهای ویژه 
با سطح استاندارد NIJ IV( نام گذاری شده اند. مهم ترین مشكالت 
شرح  به  تولیدی  جلیقه های  از  استفاده   و  ساخت  در  گزارش شده 

زیر است:
- وزن بسیار زیاد جلیقه های تولیدی که باعث عدم امكان تحرک 

کافی نیروهای استفاده کننده می شود،
- پراکندگی محل خدمت نیروهای ناجا و نیاز به جلیقه هایی که در 

چهار فصل امكان استفاده داشته باشند،
سبب  که  روزآمد  و  مدرن  ویژه  الیاف  به  دسترسی  امكان  عدم   -

کاهش وزن الیه های تولیدی می شود،
کشاله  پهلوها،  کناره  مانند  کم کاربرد جلیقه ها  بخش های  - حذف 

ران، شانه ها و گردن برای کاهش وزن،
- عدم به کارگیری کاله های محافظ به دلیل واردشدن آسیب بسیار 
زیاد به گردن در اثر برخورد گلوله )مخصوصا گلوله هایی با کالیبر 

زیاد(،
- وزن بسیار زیاد الیه های سرامیكی در جلیقه های محافظ با سطح 

استاندارد NIJ III-A و IV و
- عدم فرهنگ سازی مناسب نیروها برای التزام به استفاده از جلیقه ها 

به عنوان یكی از تجهیزات همراه آن ها.
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3-2 تدوین راهبردها
SWOT، عوامل داخلی آن هایی  این مطالعه در بررسی تحلیل  در 
هستند که در داخل کشور بر موضوع مطالعه شده، اثرگذار بوده و 
توسط سیاست گذاران کنترل پذیر است. عوامل خارجی نیز آن هایی 
کنترل  از  و  اثرگذاری شده  و  بررسی  در خارج کشور  که  هستند 
عوامل  هستند.  خارج  حیطه  این  سیاست گذاران  و  کشور  مدیران 
داخلی به دو دسته نقاط ضعف و قوت و عوامل خارجی به دو دسته 
اثرگذار  عوامل  کلی  نمای  می شوند.  تقسیم  تهدید ها  و  فرصت ها 

مطابق شكل ۳ است.

در این مطالعه در بخش عوامل داخلی در بررسی نقاط قوت و 
فناورانه،  اقتصادی، اجتماعی،  ضعف، رویدادهای دفاعی، سیاسی، 
قانونی و زیست محیطی بررسی شده اند. نقاط قوت عواملی هستند 
تحقق  در  عامل  هر  بررسی  و  راهبردی  هدف  درنظرگرفتن  با  که 
عواملی  ضعف،  نقاط  مقابل  در  می شوند.  تعیین  یادشده  هدف 
هستند که کشور در آن زمینه ها قابلیت الزم را ندارد و رقبا دارای 
بررسی  در  خارجی  عوامل  بخش  در  هستند.  برتری  قابلیت های 
اقتصادی،  سیاسی،  دفاعی،  رویدادهای  تهدیدها،  و  فرصت ها 
اجتماعی و فناورانه بررسی شده اند. هر مجموعه، براي بهره گیري 
از فرصت هاي خارجي و پرهیز از آثار ناشي از تهدیدها یا کاهش 
آن ها، باید راهبردهایی تدوین کند. بدین دلیل، شناسایي، نظارت و 
ارزیابي فرصت ها و تهدیدهاي خارجي مي تواند موفقیت مجموعه 

را تضمین کند.
برای استخراج راهبردها با استفاده از ماتریس SWOT، فهرست 
مهم ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها شناسایی شده و با 
استفاده از پرسش نامه هایی شامل موارد مزبور، از خبرگان نظرسنجی 
شده است. با استفاده از برآیند نظر نخبگان، جدول ارزیابی عوامل 
داخلی )جدول ۳( و عوامل خارجی )جدول 4( تشكیل شده است. 

امتیاز نهاییضریبامتیازعوامل داخلیشمارهرویدادعنوان

نقاط 

قوت

دفاعی

S10/021۳/50/0۷5پیشرفت های چشمگیر ایران در حوزه های دفاعی

S20/01۷40/06۷قابلیت تولید الیاف پیشرفته و الیه های ضدگلوله در صنایع دفاعی کشور

S3
تولید برخی از الیاف پیشرفته مانند الیاف کوالر، پلی اتیلن فراسنگین، الیاف 

کربن و غیره در صنایع وابسته به نیروهای مسلح کشور
0/01540/062

S40/021۳/20/066وجود تجربه ۸ سال جنگ تحمیلی در ساخت الیه های ضدگلوله

سیاسی

S5
محافظت  ارتقای  راستای  در  دفاعی  زیرساخت  های  تقویت  کلی  سیاست 

جانی نیروهای نظامی
0/020۳/60/0۷4

S6
و  پیشرفته  الیاف  طراحی  و  تولید  برای  کشور  عالی  رتبه  مسئوالن  اراده 

الیه های ضدگلوله روزآمد در داخل کشور
0/01۸40/0۷۳

S7
ساخت  نانوفناوری،  هسته  ای،  مانند  راهبردی  فناوری های  به  ویژه  توجه 
توسط  غیره  و  هوافضا  زیست  فناوری،  پیشرفته،  سرامیكی  مواد  و  الیاف 

سیاستمداران عالی  رتبه کشور

0/019۳/۸0/0۷4

اقتصادی

S8
الیه های ضدگلوله  و  پیشرفته  الیاف  تولید  واحدهای  و  کارخانه  ها  وجود 

در کشور
0/01۷۳/90/064

S90/01940/0۷6حمایت مالی از شرکت های دانش  بنیان و نخبگان دانشگاهی

S100/020۳0/061قابلیت اشتغال  زایی زیاد

S11
ارزش افزوده زیاد در ساخت الیاف پیشرفته و الیه های ضدگلوله در برابر 

واردات کاالی آماده
0/022۳/40/0۷۳

S120/022۳0/065جلوگیری از خروج ارز از کشور

.SWOT شكل ۳- عوامل مؤثر در تحلیل

جدول ۳- جدول ارزیابی عوامل داخلی شامل نقاط قوت و ضعف.
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امتیاز نهاییضریبامتیازعوامل داخلیشمارهرویدادعنوان

اجتماعی
S13 فراوانی فارغ  التحصیالن دانشگاهی در رشته های مورد نیاز برای تولید الیاف

پیشرفته و الیه های ضدگلوله
0/020۳/۷0/0۷5

S140/02۳۳/50/0۸1وجود جمعیت جوان، متعهد و متخصص آماده به  کار در کشور

فناورانه

S150/02۳۳0/06۸سابقه تاریخی صنعت بزرگ نساجی و الیاف در ایران

S16 وجود مراکز دانشگاهی و پژوهشكده های علمی و پژوهشی مرتبط و روند
روزافزون پژوهش های علمی در حوزه الیاف و منسوجات پیشرفته

0/022۳/۷0/0۸0

S170/01۸۳/۸0/069تعامل مراکز علمی و دانشگاهی داخلی با مراکز پژوهشی نظامی کشور

S18
پیشرفت های چشمگیر علمی و فناورانه کشور در حوزه های نانوفناوری و 
غیره که می تواند کمک بسیار بزرگی به تولید و طراحی الیه های ضدگلوله 

باشد.

0/020۳/۸0/0۷۷

S19 و خودروسازی  مانند  غیرنظامی  صنایع  در  پیشرفته  الیاف  کاربرد  قابلیت 
غیره

0/02140/0۸4

S20 و الیاف  تولید  حوزه های  در  توانمند  دانش  بنیان  شرکت های  وجود 
منسوجات نوین

0/01۸۳/۷0/06۷

S21 وجود منابع عظیم نفت و گاز و توانمندی های صنعت پتروشیمی در تولید
مواد اولیه تولید الیاف پیشرفته

0/02۳۳/20/0۷۳

قانونی

S22 تأکید برنامه ها و اسناد باالدستی از جمله سیاست های کلی نظام و برنامه
افق چشم  انداز 1404 بر خودکفایی کشور در حوزه های دفاعی و امنیتی

0/02140/0۸4

S23 قانون امكان به  کارگیری افراد مستعد و نخبه از طریق امریه و کسر خدمت
برای انجام پروژه های پژوهشی نظامی

0/020۳/40/06۸

قابلیت بازیافت ضایعات صنایع تولید الیاف پیشرفته و ساخت الیه های S24زیستمحیطي
ضدگلوله

0/015۳0/046

نقاط 

ضعف

دفاعی

W1 نبود ظرفیت و بودجه کافی برای برطرف  کردن نیازهای نیروهای مسلح در
حوزه  تأمین پوشاک ضدگلوله

0/0191/50/02۸

W2 تهدیدات با  پوشاک ضدگلوله  و  کافی الیه ها  تناسب  به  روزنبودن و عدم 
نوین

0/01920/0۳9

W3 خأل هدف  گذاری و چشم  انداز در راستای تولید الیاف پیشرفته و الیه های
ضدگلوله

0/0191/40/026

سیاسی

W40/01۸20/0۳۷عدم حمایت دولت از صنایع تولید الیاف پیشرفته

W5 عدم آگاهی کافی مسئوالن دولتی مربوط نسبت به اهمیت الیاف پیشرفته در
صنایع نظامی و غیرنظامی

0/0201/۸0/0۳6

W60/0201/50/0۳0عدم باور مسئوالن نسبت به ظرفیت های داخلی ساخت الیاف پیشرفته

W7 عدم توجه کافی مسئوالن نسبت به ایجاد شرایط ساخت الیاف پیشرفته با
قابلیت کاربرد نظامی، به  ویژه در دوران تحریم این مواد

0/0191/90/0۳6

W80/0221/50/0۳۳تغییر رویكردها با تغییر دولت ها

اقتصادی

W90/0201/۷0/0۳5بودجه پژوهشی کم دانشگاه ها و مراکز علمی کشور

W10 وابستگی اقتصاد کشور به نفت و ترجیح خرید اقالم آماده بر پژوهش و
توسعه در ساخت و بومی  سازی آن ها

0/0221/40/0۳0

W110/01910/019قاچاق کاال، واردات بی  رویه و بی  توجهی به تولید داخل

W120/0221/20/026تورم زیاد، کاهش ارزش پولی ملی و نوسانات قیمت ارز

W13 قیمت تمام  شده  ساخت الیاف پیشرفته و الیه های ضدگلوله در برابر واردات
اقالم آماده

0/01۸1/60/029

0/0191/۳0/025عدم اعتماد مصرف  کننده به محصوالت داخلیW14اجتماعی

ادامه جدول ۳
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امتیاز نهاییضریبامتیازعوامل داخلیشمارهرویدادعنوان

فناورانه

W15 عدم دسترسی به دانش و فناوری تولید برخی از الیاف پیشرفته و منسوجات
ضدگلوله نظامی

0/02020/040

W16 عدم حضور واحدهای پژوهش و توسعه پویا و فعال در صنایع تولید الیاف و 
الیه های ضدگلوله

0/01۸1/90/0۳5

W17 استفاده از دستگاه ها و ماشین  آالت فرسوده و قدیمی در صنایع تولید الیاف و 
الیه های ضدگلوله

0/01۸1/40/025

W18 ارتباط ضعیف صنایع تولیده  کننده الیاف و الیه های ضدگلوله با دانشگاه ها و 
مراکز علمی

0/01920/0۳۸

W19 الیاف پیشرفته و الیه های موازی  کاری مراکز علمی و پژوهشی در حوزه 
ضدگلوله

0/01۸1/۸0/0۳۳

W200/01۸1/60/029کمبود تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی پیشرفته و به  روز دنیا در کشور

W21 مشكالت تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت الیاف پیشرفته و الیه های
ضدگلوله

0/02120/04۳

W22 و نساجی  دانشگاهی در حوزه صنعت  پژوهش های  نیاز محوربودن  عدم 
الیاف کشور

0/0211/۸0/0۳۸

قانونی

W230/0191/60/0۳0بی توجهی به سندهای باالدستی جمهوری اسالمی

W24پیچیده اداری در مسیر تولید )bureaucracy( 0/0221/50/0۳4دیوان  ساالری

W25 عدم حمایت اثربخش در ارائه تسهیالت به بخش خصوصی و شرکت های
دانش  بنیان در حوزه ساخت الیاف پیشرفته و الیه های ضدگلوله

0/0191/۸0/0۳4

W26 و پیشرفته  الیاف  ساخت  صنعت  وارداتی  اولیه  مواد  ترخیص  مشكالت 
الیه های ضدگلوله از گمرک

0/0191/20/02۳

0/01510/015خطرهای زیست  محیطی پساب صنایع تولید الیافW26زیستمحیطی

1/0002/54۷جمع

ادامه جدول ۳

جدول 4- جدول ارزیابی عوامل خارجی شامل فرصت ها و تهدیدها.
امتیازنهاییضریبامتیازعواملخارجیشمارهرویدادعنوان

فرصتها

O1دفاعی
مشترک منافع دارای کشورهای از برخی با کشور دفاعی مراودات

منطقه
0/0283/50/099

سیاسی

O2روابطسیاسیخوببابرخیازکشورهایقدرتمنددرصنایعنظامی
مانندچینوروسیه

0/0353/80/131

O3
سیاستگسترشتعاملبیشتربادنیابرایتأمینمواداولیهموردنیازو

دانشفنیساختآنها
0/0313/50/107

O40/03730/111موقعیتراهبردی ایراندرمنطقه

اقتصادی

O5
به الیافپیشرفتهوالیههایضدگلوله ازفرصتصادرات بهرهگیری

کشورهایهمسایهومتحداننظامیوتأمیننیازهایآنها
0/0313/20/099

O6
جهان اقتصادی اصلی قدرت دو تجاری جنگ فرصت از بهرهگیری
یعنیچینوآمریکابارویکردجلبتوجهبهبازارایران،بهویژهدرباره

کاالهایتحریمشدهازطرفامریکا

0/03130/092

O7
برای همسایه و دوست کشورهای با اقتصادی مناسبات از استفاده
دورزدنتحریمهاوتهیهموادوتجهیزاتموردنیازبرایتولیدالیاف

پیشرفتهوالیههایضدگلوله

0/0323/50/113

O80/03630/109موقعیتمکانیمناسبکشوربرایصادرات
O90/0363/80/137ارزآوریصادراتالیافپیشرفتهوالیههایضدگلوله
O100/0353/40/118وجودنیرویکاروانرژیارزانقیمتدرمقایسهباسایرکشورها
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و  شده  محاسبه  نخبگان  نظر  براساس  امتیازها  جدول ها،  این  در 
ضرایب نیز با توجه به اهمیت هر یک از عوامل برای وزن دهی به 
نهایی  امتیاز  ستون  است.  شده  مشخص  پژوهشگران  توسط  آن ها 

حاصل  ضرب دو ستون امتیاز و ضریب است.
شناسایی شده  عوامل  داخلی،  عوامل  ارزیابی  جدول  طریق  از 
داخلی  راهبردی  تا عوامل  اولویت بندی می شوند  داخل کشور  در 
شناسایی شده،  راهبردی  عوامل  شوند.  تعیین  بیشتر  بررسی  برای 

که شامل قوت ها و ضعف های کلیدی این حوزه هستند، از طریق 
تا  می شوند  امتیازبندی  و  ارزیابی  داخلی  عوامل  ارزیابی  جدول 
قوت ها و ضعف های  از  برخورداری  نظر  از  کلی کشور  وضعیت 
داخلی مشخص شود. با استفاده از این جدول، هر یک از عوامل 
عوامل  اولویت  جدول  در  که  می شود  ارزیابی  داخلی  راهبردهای 
و  قوت ها  عوامل،  این  بررسی  از  است.  شده  شناسایی  داخلی 
ضعف ها فهرست می شوند. قوت ها و ضعف های شناسایی شده در 

ادامه جدول 4
امتیازنهاییضریبامتیازعواملخارجیشمارهرویدادعنوان

اجتماعی
O11قابلیت و کشور از خارج ایرانی تجربه با و متخصص نخبگان وجود

استفادهازدانشآنها
0/0353/70/130

O12معرفیمحصوالت و بینالمللی کنفرانسهای و نمایشگاهها برگزاری
جدید

0/0303/40/101

فناورانه

O13توسعهروزافزونفناوریهاینویندرجهانوامکاناستفادهازآنها
درتولیدالیافپیشرفتهوالیههایضدگلوله

0/0343/80/128

O14
پژوهشگران با کشور پژوهشگران بینالمللی علمی همکاریهای
کشورهایپیشرفتهبهروشهایمختلفمانندفرصتهایمطالعاتی

اساتیدودانشجویان

0/0313/90/123

تهدیدها

دفاعی

T1
به نیاز ضرورت که اسالمی جمهوری علیه دائمی نظامی تهدیدات
الیههای و پیشرفته الیاف تولید و طراحی در فناوریها جدیدترین

ضدگلولهراروشنمیسازد.

0/03720/074

T2
احتمالنفوذوخرابکاریدستگاههایامنیتیدشمندرصنایعتولید
و معیوب تجهیزات فروش یا ضدگلوله الیههای و پیشرفته الیاف

دستکاریشده

0/0321/60/052

T3ظهور و دنیا نظامی تجهیزات و سالحها روزافزون پیشرفتهای
تهدیدهاینوپدیدنظامی

0/03620/073

T40/03620/072تحریمالیافومنسوجاتنظامیپیشرفته

سیاسی

T50/0351/30/046تأثیرپذیریزیاداقتصادکشورازموضوعاتسیاستخارجی

T6تحریمهایهمهجانبهوعدمامکانتهیهتجهیزات،ماشینآالتومواد
روزآمددنیا

0/03420/068

T70/0341/80/061ناامنیوتحوالتسالهایاخیرمنطقهخاورمیانه

T80/0311/50/047نفوذعواملبیگانهدرسطوحمدیریتیوتصمیماتملی

اقتصادی

T9قیمتتمامشدهزیادتجهیزاتوزیر ساختهایخارجیموردنیازبرای
تولیدالیافپیشرفتهوالیههایضدگلوله

0/03120/063

T100/0311/40/044عدمحضورسرمایهگذارخارجیدرکشور
T110/0321/50/048مشکالتمربوطبهوارداتمحصوالت آمادهشرکتهایخارجی

T120/03110/031عدمعضویتایراندرسازمانتجارتجهانی

T130/0351/40/048مشکالتمبادلهبانکیباشرکت هایخارجی

منسوجاتT14اجتماعی و الیاف حوزه در ماهر نیروهای و متخصصان مهاجرت
پیشرفتهازکشور

0/0351/60/056

فناورانه
T15عدمهمکاریعلمیوفنیمراکزپژوهشیمعتبردنیاباایراندرتولید

الیافپیشرفتهوالیههایضدگلوله
0/03520/069

T160/0331/70/057وابستگیفنیکشوربهماشین آالتخارجی

1/0002/504جمع
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یک ستون ماتریس قرار می گیرند و با استفاده از ضرایب تعیین شده 
توسط پژوهشگران امتیازبندی می شوند تا درنهایت مشخص شود 
که کشور در این حوزه دارای قوت یا ضعف است. چنانچه جمع 
کل امتیاز نهایی در این ماتریس بیش از 2/5 باشد، بدین معنی است 
بر  به عمل آمده، قوت های پیش روی کشور  که طبق پیش بینی های 
 تهدیدهای آن غلبه می کند. براساس نتایج به دست آمده در جدول ۳، 
عدد امتیاز نهایی برابر با 2/54۷ بوده که این عدد بیانگر غلبه مختصر 

نقاط قوت بر نقاط ضعف است.
با استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی، هر یک از عوامل 
اولویت  ماتریس  در  که  تخصصی  و  کالن  محیط های  راهبردی 
از  و  ارزیابی  شده اند،  اولویت بندی  و  شناسایی  خارجی  عوامل 
بررسی این عوامل فرصت ها و تهدیدها شناسایی می شوند. عوامل 
در یک ستون ماتریس قرار گرفته و با استفاده از ضرایب و رتبه های 
خاصی امتیازبندی می شوند، تا درنهایت مشخص شود که آیا کشور 
فرصت های  شود  برنامه ریزی  آن  برای  می خواهد  که  آینده ای  در 
بیشتری دارد یا با تهدیدهای بیشتری مواجه خواهد شد. براساس 
نتایج به دست آمده در جدول 4، عدد امتیاز نهایی برابر با 2/504 بوده 
که بیانگر غلبه فرصت ها بر تهدیدهاست. ولی با توجه به نزدیكی 
بسیار زیاد این عدد به مرز عدد 2/5، نمی توان غلبه فرصت ها بر 

تهدیدها را خیلی زیاد و به شكل غالب درنظرگرفت.

3-3 تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی
ماتریس هاي  از  حاصل  نمره های  باید  ماتریس،  این  تشكیل  براي 
این  افقي و عمودي  ابعاد  ارزیابي عوامل داخلي و خارجي را در 
این  خانه هاي  در  مجموعه  فعلی  جایگاه  تا  داده  قرار  ماتریس 
اتخاذ  آن  براي  را  مناسبي  راهبرد  بتوان  و  شود  مشخص  ماتریس 
 WO ،ST SWOT چهار دسته راهبرد  آنجا که در تحلیل  از  کرد. 
این  تا  است  مناسب  می شود،  معین  مجموعه  برای   WT و   ،SO

ماتریس هم به گونه ای ترسیم شود که نشانگر 4 خانه اصلي و در 
پی آن توصیه کننده 4 دسته راهبرد اصلي باشد. بنابراین، از ماتریس 

چهارخانه ای استفاده شده است. 
ارزیابی  ماتریس های  نهایی  امتیازات  چهارخانه ای،  ماتریس  در 
عوامل داخلی و خارجی در دو بخش قوی )2/5 تا 4( و ضعیف 
)1 تا 2/5( قرار داده می شوند )شكل 4(. چنانچه موقعیت مجموعه 
از نظر نمره های عوامل خارجي و داخلي در خانه I باشد، راهبرد 
محافظه کارانه )نگه داري و حمایت دروني(، اگر در خانه II باشد، 
راهبرد تهاجمي )رشد و توسعه(، چنانچه در خانه III باشد، راهبرد 
در  اگر  باالخره  و  انحالل(  و  واگذاري، کاهش  )برداشت،  تدافعي 

خانه IV باشد، راهبرد رقابتي )نگه داري و حمایت بیروني( توصیه 
ماتریس  در  به دست آمده،  نهایی  امتیازات  به  توجه  با  مي شود. 
چهارخانه ای موقعیت مجموعه در لبه  قسمت II قرار گرفته است. 
به  توجه  با  ولی  کرد،  توصیه  می توان  را  تهاجمی  راهبرد  درنتیجه 
نزدیكی به قسمت های I و IV، راهبردهای رقابتی و محافظه کارانه 

را هم باید درنظر داشت.

SWOT 3-4 تعیین راهبردها با استفاده از تحلیل
 در این مطالعه برای تشكیل ماتریس SWOT و استخراج راهبردها، 
میان عوامل  از  تهدیدهای مهم تر  نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و 
آن ها،  براساس  و  انتخاب  نخبگان  نظرهای  براساس  شناسایی شده 
راهبردهای  و  انتخاب شده  عوامل  است.  شده  تعیین  راهبردها 

استخراج شده مطابق جدول 5 است. 

)QSPM( 3-5 ماتریس برنامه ریزی راهبردی كمی
راهبردهای  کمی،  راهبردی  برنامه ریزی  ماتریس  تشكیل  برای 
استخراج شده از ماتریس SWOT به صورت 5 راهبرد اساسی زیر 
تقسیم بندی و در جدول ۷ قرار داده شده است. برای سهولت در 
راهبردهای  برای مشخص کردن   R5 تا   R1 کد های  تنظیم جدول، 
اشتراک  و  تجمیع  براساس  آن ها  از  یک  هر  و  استفاده  شده 
راهبردهای استخراج شده مطابق جدول 6 به دست آمده است. موارد 
پر اهمیت تر فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت و نقاط ضعف با توجه 
به کد تعیین شده در قسمت قبل، در جدول ۷ قرار داده شده است. 
جمع آوری شده  نظرهای  براساس  اهمیت  این جدول، ضرایب  در 
از پرسش نامه ها و نمره  جذابیت براساس تحلیل گروه پژوهشگران 

تعیین شده است:
R1: گسترش پژوهش و توسعه در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی،

خوب  روابط  از  بهره گیری  و  بین المللی  تعامالت  افزایش   :R2

سیاسی برای تأمین مواد اولیه الیه های ضدگلوله و ساخت آن ها،
جانی  محافظت  حوزه   در  دفاعی  زیرساخت های  ارتقای   :R3

نیروهای نظامی،

شكل 4- ماتریس چهارخانه ای عوامل داخلی و خارجی.
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الیاف  تولید  در  خودکفایی  و  داخلی  تولید  به  بیشتر  توجه   :R4

پیشرفته و مواد مورد نیاز در ساخت الیه های ضدگلوله و
سیاست گذاران  و  دولتی  مدیران  و  مسئوالن  آگاهی  ارتقای   :R5

نسبت به الیاف پیشرفته. 
با توجه به جمع نمره  به دست آمده در هر راهبرد، می توان آن ها را 

به ترتیب جدول ۸ اولویت بندی کرد. 

نقاط ضعف نقاط قوت
- عدم آگاهی کافی مسئوالن دولتی مربوط نسبت به اهمیت 

الیاف پیشرفته در صنایع نظامی و غیرنظامی
- تغییر رویكردها با تغییر دولت ها

- بودجه پژوهشی کم دانشگاه ها و مراکز علمی کشور
اقالم  خرید  ترجیح  و  نفت  به  کشور  اقتصاد  وابستگی   -

آماده بر پژوهش و توسعه در ساخت و بومی سازی آن ها
- تورم زیاد، کاهش ارزش پولی ملی و نوسانات قیمت ارز
- عدم دسترسی به دانش و فناوری تولید برخی از الیاف 

پیشرفته و منسوجات ضدگلوله نظامی
- مشكالت تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت الیاف 

پیشرفته و الیه های ضدگلوله
- عدم نیاز به محوربودن پژوهش های دانشگاهی در حوزه 

صنعت نساجی و الیاف کشور
- دیوان  ساالری پیچیده اداری در مسیر تولید

- پیشرفت های چشمگیر ایران در حوزه های دفاعی
- وجود تجربه ۸ سال جنگ تحمیلی در ساخت الیه های 

ضدگلوله
- سیاست کلی تقویت زیرساخت های دفاعی در راستای 

ارتقای محافظت جانی نیروهای نظامی
- ارزش افزوده زیاد در ساخت الیاف پیشرفته و الیه های 

ضدگلوله در برابر واردات کاالی آماده
- جلوگیری از خروج ارز از کشور

مورد  رشته های  در  دانشگاهی  فارغ التحصیالن  فراوانی   -
نیاز برای تولید الیاف پیشرفته و الیه های ضدگلوله

- جمعیت جوان، متعهد و متخصص آماده به  کار در کشور
- سابقه تاریخی صنعت بزرگ نساجی و الیاف در ایران

و  علمی  پژوهشكده های  و  دانشگاهی  مراکز  وجود   -
پژوهشی مرتبط و روند روزافزون پژوهش  های علمی در 

حوزه الیاف و منسوجات پیشرفته
- قابلیت کاربرد الیاف پیشرفته در صنایع غیرنظامی مانند 

خودروسازی و غیره
- وجود منابع عظیم نفت و گاز و توانمندی های صنعت 

پتروشیمی در تولید مواد اولیه تولید الیاف پیشرفته

WO راهبردهای SO راهبردهای فرصت ها
 WO1: استفاده از پتانسیل ارزآوری صادرات الیاف پیشرفته و 
ارزی  صرفه جویی  و  آن ها  از  ساخته شده  محصوالت 
نسبت  آگاهی مسئوالن دولتی  افزایش  برای  آن ها  واردات 

به اهمیت ساخت و توسعه این اقالم
 WO2: تالش برای به  کارگیری بیشتر نخبگان متخصص و 
دانشگاهی  پژوهش های  در  کشور  خارج  ایرانی  باتجربه  
 برای ارتقای سطح دانش و فناوری ساخت الیاف پیشرفته و 

الیه های ضدگلوله
WO3: امكان بهره مندی بیشتر از روابط خوب با کشورهای 
برای رفع  مانند روسیه و چین  نظامی  قدرتمند در صنایع 
الیاف پیشرفته و الیه های  مشكل تأمین مواد اولیه  ساخت 

ضدگلوله
الیاف پیشرفته و الیه های ضدگلوله با  WO4: امكان تولید 
انرژی  اقتصادی مناسب به  دلیل نیروی کار و هزینه   صرفه 
ارزان  قیمت در مقایسه با واردات آن ها به  دلیل کاهش ارزش 
پول ملی و نوسانات قیمت ارز و تأثیر فراوان آن بر قیمت 

تمام  شده کاالی وارداتی

و  متخصص  نخبگان  از  بیشتر  استفاده  برای  تالش   :SO1 
در  کشور  خارج  و  داخل  دانشگاهی  فارغ  التحصیالن 
تولید  با  دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در رشته های مرتبط 

الیاف پیشرفته و الیه های ضدگلوله 
 SO2: بررسی بیشتر و عمیق  تر فناوری های نوین در جهان و 
و  دانشگاهی  مراکز  در  آن ها  به  کارگیری  برای  تالش 
و  الیاف  حوزه   در  پژوهشی  و  علمی  پژوهشگاه های 

منسوجات پیشرفته
برخی  با  سیاسی  خوب  روابط  از  بیشتر  استفاده    :SO3
تقویت  برای  چین  و  روسیه  مانند  قدرتمند  کشورهای 
زیرساخت های دفاعی در بخش اقالم محافظ جان نیروهای 

نظامی
 SO4: بهره  مندی از ارزش افزوده  زیاد ساخت الیاف پیشرفته و 
برای  منابع عظیم نفت و گاز  با وجود  الیه های ضدگلوله 
خودکفایی در حوزه های دفاعی و امنیتی در کنار موقعیت 

مناسب منطقه ای برای صادرات به سایر کشورها

- روابط سیاسی خوب با برخی از کشورهای قدرتمند در 
صنایع نظامی مانند چین و روسیه

- موقعیت راهبردی ایران در منطقه
و  دوست  کشورهای  با  اقتصادی  مناسبات  از  -  استفاده 
تجهیزات  و  مواد  تهیه  و  تحریم ها  دورزدن  برای  همسایه 

مورد نیاز برای تولید الیاف پیشرفته و الیه های ضدگلوله
- موقعیت مكانی مناسب کشور برای صادرات

- ارزآوری صادرات الیاف پیشرفته و الیه های ضدگلوله
- وجود نیروی کار و انرژی ارزان  قیمت در مقایسه با سایر 
کشور ها، وجود نخبگان متخصص و باتجربه ایرانی خارج 

کشور و قابلیت استفاده از دانش آن ها
امكان  و  جهان  در  نوین  فناوری های  روزافزون  - توسعه 
استفاده از آن ها در تولید الیاف پیشرفته و الیه های ضدگلوله

WT راهبردهای ST راهبردهای تهدیدها
تحقیقاتی  بودجه  افزایش  و  بیشتر  توجه  لزوم   :WT1
مهاجرت  به  توجه  با  کشور  علمی  مراکز  و  دانشگاه ها 
متخصصان و نیروهای ماهر و عدم همكاری علمی و فنی 

مراکز پژوهشی دنیا برای تولید الیاف پیشرفته
پیشرفته و سایر  الیاف  تولید  اهمیت خودکفایی در   :WT2
اقالم دفاعی کشور با توجه به تحریم های همه  جانبه و عدم 
به  دسترسی  عدم  کنار  در  دنیا  روز  تجهیزات  تهیه  امكان 

دانش و فناوری ساخت اقالم نظامی
نسبت  دولتی  مسئوالن  آگاهی  ارتقای  برای  تالش   :WT3
به  توجه  با  نظامی  صنایع  در  پیشرفته  الیاف  اهمیت  به 
پیشرفت روز افزون سالح ها و تجهیزات نظامی دنیا و ظهور 

تهدیدهای نوپدید نظامی

ST1: لزوم توجه بیشتر به پژوهش و توسعه و ساخت الیاف 
جدیدترین  به  دست یابی  و  ضدگلوله  الیه های  و  پیشرفته 
تهدیدات  به دلیل  آن ها  ساخت  و  طراحی  در  فناوری ها 

نظامی دائمی علیه کشور و تحریم این مواد و کاالها
فارغ  التحصیالن  به  بیشتر  توجه  و  استفاده  لزوم   :ST2
الیه های  و  پیشرفته  الیاف  تولید  با  مرتبط  دانشگاهی 
کنار  در  آن ها  روزافزون  مهاجرت  به دلیل  ضدگلوله 
و  دنیا  معتبر  پژوهشی  مراکز  فنی  و  علمی  همكاری  عدم 

تحریم های همه جانبه
دفاعی  زیرساخت های  تقویت  به  بیشتر  اهمیت   :ST3
به دلیل  نظامی  نیروهای  راستای محافظت جانی  در  کشور 
پیشرفت روزافزون سالح ها و تجهیزات نظامی دنیا و ظهور 

تهدید های نوپدید نظامی
ST4: توجه بیشتر به تولید داخل الیاف پیشرفته و سایر مواد 
مورد نیاز در ساخت الیه های ضدگلوله برای جلوگیری از 
خروج ارز در کنار مشكالت مبادالت بانكی با شرکت های 

خارجی

که  اسالمی  جمهوری  علیه  دائمی  نظامی  تهدیدات   -
ضرورت نیاز به جدیدترین فناوری ها در طراحی و تولید 

الیاف پیشرفته و الیه های ضدگلوله را روشن می سازد.
 - پیشرفت های روزافزون سالح ها و تجهیزات نظامی دنیا و 

ظهور تهدید های نوپدید نظامی
- تحریم الیاف و منسوجات نظامی پیشرفته

سیاست  موضوعات  از  کشور  اقتصاد  زیاد  تأثیرپذیری   -
خارجی

تجهیزات  تهیه  امكان  عدم  و  همه  جانبه  تحریم های   -
روزآمد دنیا

- مشكالت مبادله بانكی با شرکت های خارجی
- مهاجرت متخصصان و نیروهای ماهر در حوزه الیاف و 

منسوجات پیشرفته از کشور
- عدم همكاری علمی و فنی مراکز پژوهشی معتبر دنیا با 

ایران در تولید الیاف پیشرفته و الیه های ضدگلوله

جدول 5- ماتریس SWOT براساس نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای شناسایی شده برای استخراج راهبردها.
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راهبردهای استفاده  شده در استخراج راهبرد نهاییراهبرد نهایی

R1SO1 – SO2 – WO2 – ST1 – ST2 – WT1

R2SO3 – WO3

R3 SO2 – ST1 – ST2 – ST3 – WT2 – WT3

R4SO4 – WO4 – WT2 – ST4

R5WO1 – WT3

ورودی ها
ضریب 

اهمیت

R1 راهبردR2 راهبردR3 راهبردR4 راهبردR5 راهبرد

نمره  

جذابیت

جمع 

نمره

نمره  

جذابیت

جمع 

نمره

نمره  

جذابیت

جمع 

نمره

نمره 

جذابیت

جمع 

نمره

نمره  

جذابیت

جمع 

نمره
S10/04۳20/0۸۷20/0۸۷۳0/1۳0۳0/1۳020/۸۷
S40/04210/04220/0۸540/1۷010/04210/042
S50/042۳0/12640/16۷40/16۷۳0/126۳0/126
S100/04220/0۸4۳0/12610/04210/04220/0۸4
S110/044۳0/1۳2۳0/1۳220/0۸۸20/0۸۸40/1۷6
S120/04510/04520/0۸910/045۳0/1۳420/0۸9
S130/04140/165۳0/124۳0/124۳0/12440/165
S140/04۷40/1۸9۳0/142۳0/14240/1۸9۳0/142
S150/046۳0/1۳920/09210/04610/04620/092
S160/04440/1۷6۳0/1۳2۳0/1۳2۳0/1۳2۳0/1۳2
S180/04140/165۳0/124۳0/124۳0/12440/165
S190/04۳40/1۷2۳0/12920/0۸6۳0/129۳0/129
S210/04۷20/09۳20/09۳20/09۳20/09۳20/09۳
S220/04۳20/0۸6۳0/129۳0/129۳0/12920/0۸6
W50/062۳0/12440/165۳0/12440/16540/165
W80/06620/09020/090۳0/1۳520/090۳0/1۳5
W90/05۸40/16۷۳0/12640/16۷40/16۷۳0/126
W100/06520/0۸۸20/0۸۸20/0۸۸۳0/1۳220/0۸۸
W120/06420/0۸۸10/04410/04420/0۸۸10/044
W150/06240/16۳۳0/122۳0/122۳0/12220/0۸2
W210/06240/1۷440/1۷440/1۷440/1۷420/0۸۷
W220/06040/1۷2۳0/12920/0۸6۳0/12920/0۸6
W240/06620/09110/04610/04610/04610/046
O20/06540/24640/246۳0/1۸510/062۳0/1۸5
O40/06420/1۳1۳0/19۷10/06610/06620/1۳1
O70/062۳0/1۷۳40/2۳0۳0/1۷۳10/05۸20/115
O80/06120/12920/12910/06520/12910/065
O90/06220/12۸20/12۸20/12۸20/12۸۳0/192
O100/06220/12۳20/12۳20/12۳20/12۳20/12۳
O110/06240/249۳0/1۸۷40/24940/249۳0/1۸۷

جدول 6- راهبردهای استفاده شده در تعیین هر یک از راهبردهای نهایی.

جدول ۷- ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی.
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4 نتیجه گیري 

در این پژوهش، موضوع حفاظت جانی نیروهای نظامی و انتظامی 
الیه های  از  استفاده  اهمیت  و  ضدگلوله  پوشاک  منظر  از  کشور 
مدیریت  رویكرد  با  مختلف  خطرهاي  با  مقابله  براي  ضدگلوله 
راهبردی بحث و بررسی شد. در ابتدا، تاریخچه  زره  های شخصی، 
سیر تحول مواد به کاررفته در زره   ها، به ویژه الیاف کارا، مانند الیاف 
کوالر و پلی اتیلن فراسنگین، ساختار پارچه های ضدگلوله، سازوکار 
جلیقه های  بین المللی  استانداردهای  ضدگلوله،  الیه های  عملكرد 
در  همچنین،  شد.  بررسی  به اختصار  آن ها  طبقه بندی  و  ضدگلوله 
براي   SWOT تحلیل  روش  راهبردها،  تدوین  چارچوب  بخش 
نخبگان  نظرهای  از  حاصل  داده های  براساس  راهبردها  استخراج 
این حوزه بررسی شد. راهبردهای به دست آمده به ترتیب اولویت به 

شرح زیر است:
- افزایش تعامالت بین المللی و بهره گیری از روابط خوب سیاسی 

براي تأمین مواد اولیه  الیه های ضدگلوله و ساخت آن ها،
- گسترش پژوهش و توسعه در دانشگاه ها و مراکز پژوهشي،

- ارتقای زیرساخت های دفاعی در حوزه  محافظت جانی نیروهای 
نظامی،

 - توجه بیشتر به تولید داخل و خودکفایی در تولید الیاف پیشرفته و 
مواد مورد نیاز در ساخت الیه های ضدگلوله و

- ارتقای آگاهی مسئوالن و مدیران دولتی و سیاست گذاران نسبت 
به الیاف پیشرفته.

تدوین  و  استخراج شده  راهبردهای  به  توجه  با  می رود،  آن  امید 
الیه های  صنعت  ارتقای  براي  مؤثری  گام های  اقدام،  برنامه های 

ضدگلوله در کشور برداشته شود.

جمع نمره  جذابیتعنوان راهبردکداولویت

1R2
افزایش تعامالت بین المللی و بهره  گیری از روابط خوب سیاسی برای تأمین مواد اولیه 

5/۷52الیه های ضدگلوله و ساخت آن ها

2R15/۷22گسترش پژوهش و توسعه در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی

۳R35/1۸9ارتقای زیرساخت های دفاعی در حوزه  محافظت جانی نیروهای نظامی

4R4
توجه بیشتر به تولید داخلی و خودکفایی در تولید الیاف پیشرفته و مواد مورد نیاز در 

5/149ساخت الیه های ضدگلوله

5R55/094ارتقای آگاهی مسئوالن و مدیران دولتی و سیاست  گذاران نسبت به الیاف پیشرفته

جدول ۸- اولویت راهبردهای استخراج شده براساس ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی.

ادامه جدول ۷

ورودی ها
ضریب 

اهمیت

R1 راهبردR2 راهبردR3 راهبردR4 راهبردR5 راهبرد

نمره  

جذابیت

جمع 

نمره

نمره  

جذابیت

جمع 

نمره

نمره  

جذابیت

جمع 

نمره

نمره 

جذابیت

جمع 

نمره

نمره  

جذابیت

جمع 

نمره
O130/06240/24040/240۳0/1۸0۳0/1۸020/120
T10/06620/1۳140/26240/26240/26240/262
T30/05۸۳0/194۳0/19440/259۳0/194۳0/194
T40/06540/256۳0/19240/25640/256۳0/192
T50/06410/06240/24910/06210/06220/125
T60/062۳0/1۸2۳0/1۸2۳0/1۸210/1۸240/24۳
T130/06220/12۳20/12۳10/062۳0/1۸5۳0/1۸5
T140/06040/24940/249۳0/1۸۷۳0/1۸۷20/125
T150/06640/246۳0/1۸540/246۳0/1۸5۳0/1۸5
15/۷225/۷525/1۸95/1495/094جمع
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