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   درباره کتاب:

هراي   هایي براي پایش، ارزیابي و كنترل راهبردي امنيت در ابعاد اقتصادي كشور با تأكيد برر ملفهره   ارائه شاخصهدف از این پژوهش 

، ميزان اهميرت و  در این راستا ."شاخص تركيبي امنيت اقتصادي"اسالمي و بومي و نهایتاً پيشنهاد یک شاخص تركيبي تحت عنوان 

هراي  هاي محتمل )ترجيحاً با رعایت شاخصتالش شده كليه شاخصتعيين شده است. بر این اساس،  ها شاخص یک متعاقباً وزن هر

آمراري   يها ليعمدتاً مرتبط با شاخص پيشنهادي است( ذكر شود كه در مراحل بعدي پس از تحل افمللي كه بعضاً منطبق وموجود بين

 بندي خواهند شد. اوفویت هيو بق تعدادي حذف،

ي  اي ادبيات تحقيق مربوط به امنيت اقتصادي و همچنين بررسي پيشرينه  ي كتابخانه براي رسيدن به هدف تحقيق، با توجه به مطافعه

مل( شناسایي گردید. سپس با هاي اصلي امنيت اقتصادي )مشتمل بر سيزده عا تحقيق و نظراتي كه راجع به موضوع وجود دارد، زمينه

ي هر یک از این عوامل اصلي شناسرایي شرد. در ادامره برراي      هاي فرعي شکل دهنده هاي محقق ساخته، ملفهه نامه توجه به پرسش

آوري نظر خبرگان مررتبط   ها در پرسشنامه گنجانده شده و به روش دفهي و طي دو مرحله به جمع آزمون درستي این موارد، این موفهه

، اطالعات مربوطه  استخراج شد. نتایج روش دفهي حاكي از آن SPSSافزار  امنيت اقتصادي پرداخته شد. در نهایت با استهاده از نرم با

هراي شناسرایي شرده، جرزو      اند. فرذا تمرامي ملفهره    درصد افراد رأي بر ملثر بودن آن عامل داده 05است كه در تمامي موارد، بيش از 

 كنند. ادي بوده و نتایج حاصل از روش دفهي، ادبيات نظري تحقيق را تأیيد ميهاي امنيت اقتص زمينه

گيري چنرد معيراره )شرامل تکنيرک      تصميم هاي روشاز ، امنيت اقتصادي هايكنندهتعيين بندي رتبهي اهميت و  شناسایي درجهبراي 

مهم به  توجهبا ستهاده شد. به این صورت كه ا Excelو  Expert Choiceافزار  ( و نرم TOPSISتحليل سلسله مراتبي و تکنيک 

امنيرت  گزیده شد؛ وفي، از آنجا كه بایرد وزن عوامرل مروثر برر      TOPSISروش  بودن تأثير وزن عوامل اصلي بر روي عوامل فرعي،

ام از عوامرل  اهميت هر كد ي بندي و تعيين درجه ( در رتبهAHPرا داشته باشيم، نخست روش فرآیند تحليل سلسله مراتبي ) اقتصادي

هاي این عوامل با تکنيرک   فههلهاي به دست آمده از این روش، م كارگيري وزن سپس با به .كار رفت به اصلي و فرعي هر كدام ار آنها

TOPSIS ند.بندي شد رتبه 

 


