
 
 
 

 
 
 

 فصلنامۀ مدیریت نظامی    11/02/1400دریافت مقاله: 
 1400، بهار 1یکم، شمارة سال بیست و     29/05/1400پذیرش مقاله: 

 94-63 صص     پژوهشی مقاله

 بنیان دانش هايشرکتپیشنهادي نوآورانه  هايارائه مدلی جهت ارزیابی و انتخاب ایده

 صنایع دفاعی به
 2مهدي برارنیا ،*  1 رحیمی اکبر

 چکیده
صنعت دفاعی است. توان  ضروریات  شرایط کنونی، نوآوري در محصوالت دفاعی از  شردر  ي هاکتتخصصی 

ستفاده از ظرو تمایل  سوکیهاي نوآورانه از در ارائه ایده انیبندانش شور از هاي موجود فیتصنایع دفاعی به ا ک
ی جهت ارزیابی است. این مقاله با هدف تدوین مدل صنعت دفاعی یک نقطه عطف در توسعۀ عنوانبهدیگر،  سوي

ست. ابتدا با بررسی ا، به صنعت دفاعی، ارائه گردیده انیبندانشهاي هاي نوآورانه پیشنهادي شرکتایدهو انتخاب 
سعه صنایع هاي مدیران ارشد، طراحان و کارشناسان مراکز تحقیق و توقات پیشین و اخذ نظرات و پیشنهادتحقی

ـــتفاده از تکنیک غربالگري فازي،  ـــرکت وها صـــلی و زیر معیارهاي ارزیابی ایدها يارهایمعدفاعی و با اس ها ش
و  ارهایمعسبی تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازي، ضریب اهمیت ن يریکارگبهشناسایی گردید. سپس با 

، نیز در قالب یک مدل ارزیابی مورد نظر ارائه شـــد. فرایند ارزیابی و انتخاب ،زیرمعیارها، تعیین و بر این اســـاس
ـــان داد که معی ترین اهمیت و ار تطابق با اهداف راهبردي داراي باالمدل مفهومی ارائه گردید. نتایج تحقیق نش

نین معیار باشـــند. همچهاي نوآورانه میترین ضـــریب اهمیت در ارزیابی ایدهمعیار مالی و اقتصـــادي، داراي کم
ا هترین ضــریب اهمیت در ارزیابی شــرکتپیشــینه شــرکت و شــفافیت مالی آن به ترتیب داراي بیشــتري و کم

 هستند.
 انیبندانشاي هو انتخاب ایده، صنعت دفاعی، شرکتهاي نوآورانه، معیارهاي ارزیابی ایدهدي: هاي کلیواژه
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 مقدمه
محصوالت دفاعی بوده که  ازدارندگی، مستلزم توسعه و ارتقايامنیت پایدار و افزایش قدرت ب

ها شرکت همچنان که. ردیپذیمدر بستر ایجاد نوآوري در محصوالت دفاعی صورت  ینوعبهخود 
 بازار رقابت، نیازمند نوآوري درمحصولدر حال تغییر و در  شدتبهدنیاي بقا در  منظور حفظبه
حفظ امنیت ملی در مقابله با  منظوربه)، صنعت دفاعی نیز 2001(تید و همکاران،  باشندمی

وفق، تولید فرایند نوآوري م است. درتهدیدات بیگانگان، نیازمند توسعه محصوالت دفاعی نوآورانه 
با توجه به اینکه منشأ خلق  .فعالیت اولیه فرایند نوآوري محصول، بسیار مهم است عنوانبهایده 

و از  پردازي در کارکنان را تشویق نمودهتا ایده اندتالشدر  هاسازمان ،باشندیمایده، کارکنان 
 شدتبهنیاز به نوآوري در صنعت دفاعی کشور،  ازآنجاکهاز افراد استفاده نمایند.  يترگستردهطیف 

در نوآوري  سراسر کشورنخبگان و اندیشمندان  يهادهیااز  استفادهلذا  ،شودیماحساس 
، امري اندنموده یتوجهقابلتوسعه  انیبندانش يهاشرکتمحصوالت دفاعی که امروزه در قالب 

 است.  انکاررقابلیغحائز اهمیت و 
، گام دوم دتریجداما چالش  ،یک چالش مدیریتی مطرح است عنوانبه هادهیاامروزه خلق 
). صنعت 2006(همپل،  یعنی ارزیابی و انتخاب ایده مناسبی بوده که راهگشاست ؛فرایند نوآوري

 مسئله(خلق و ارزیابی ایده) روبرو است. براي حل  مسئلهبا این دو  دفاعی نیز مانند سایر صنایع
 يهايپردازرغم وجود متخصصان و نخبگان دفاعی که همواره با ایده علی -(خلق ایده) نخست

وزارت دفاع، با ایجاد  -اندآوردهنوین، زمینه رشد و اقتدار دفاعی کشور را در سطح جهانی به وجود 
پردازي افراد صاحب رانه محصول، زمینه مشارکت و ایدهنوآو يهادهیاحمایت از  يهاصندوق

در سراسر کشور را نیز ایجاد نموده است. منافع نوآوري در  انیبندانش يهاشرکتاندیشه و 
، مشمول کلیه افراد کشور، جداي از هرگونه دین و میرمستقیغمستقیم و  طوربهصنعت دفاعی 

که در راستاي  هاشرکتبا نوآوري در محصوالت  سهیدر مقالذا توجه به این مهم،  ؛استمذهبی 
. حل است تریاتیحو  ترتیبااهم مراتببه، امري ردیگیمقبا انجام ربودن گوي سبقت از سایر ر

منجر به  ،صورت پذیرفته است انیبندانش يهاشرکتنخست(خلق ایده) که با حمایت از  مسئله
جدید با عنوان اي مسئلهگردیده که خود موجب ایجاد  هاآننوآورانه زیادي از سوي  يهادهیاارائه 
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تحقیق این است که  مسئلهذا ؛ لباشدیم »يگذارهیسرمابرتر جهت  يهادهیاارزیابی و انتخاب «
محصوالت دفاعی در  دهندهتوسعه يهادهیاپردازي و همچنین ایده يهاتیظرفبراي استفاده از 

متنوع پیشنهادي  يهادهیاخصوصی و خارج از صنعت دفاعی، چگونه بخش دفاع،  يهابخش
براي  هاآنرا، جهت حمایت از  انیبندانش يهاشرکتصنعت دفاعی توسط  دهندهتوسعه

 ، ارزیابی و انتخاب نماید.يسازادهیپ
منجر به از دست دادن  تنهانهبازدارندگی دفاعی،  کمتر اثرگذار در ارتقاي يهادهیاانتخاب  

شگرفی نیز به صنایع دفاعی وارد کرده و موجب از بین رفتن  يهانهیهزبلکه  ،گرددیمزمان 
 يهاشرکتو  هادهیابراي ارزیابی  یمدل مناسب. لذا طراحی گرددیمملی  يهاهیاسرم

 يهاشرکتارزشمند پیشنهادي  يهادهیا تنهانهکه  شودیمایده، موجب  شنهاددهندهیپ
به نحو  هاآنبازدارندگی بتوانند از  دفاعی در راستاي ارتقاياز دست نرود و صنایع  انیبندانش

بازدارندگی دفاعی نیز  کمتر اثرگذار یا بدون اثر در ارتقاي يهادهیامناسبی استفاده نمایند، بلکه 
مدل منطقی لذا طراحی  ، جلوگیري گردد.هادهیااین  يسازادهیپو از حمایت جهت  شدهییشناسا

از ضروریات بوده و نوآورانه دفاعی،  يهادهیادرست، جهت ارزیابی و انتخاب  يارهایمعمبتنی بر 
را  هاآنرا شناسایی و  هادهیابا معرفی این مدل، معیارهاي ارزیابی  دینمایمتحقیق حاضر تالش 

، هاآندر  يگذارهیسرمابرتر و  يهادهیاآن و از طریق انتخاب  يریکارگبهتا با  دهی کندوزن
براین سوال مهیا نماید. بناموجبات توسعه صنعت دفاعی را در راستاي افزایش قدرت بازدارندگی 

به  انیبندانش يهاشرکتنوآورانه  يهادهیابراي انتخاب  موردنظرمدل « اصلی تحقیق این است:
هدف این تحقیق ارائه مدلی  »چگونه است؟ هاآنفرایند ارزیابی و انتخاب ؟ و بخش دفاع چیست

 يهادهیاایع دفاعی، بتواند درست و بومی صن يارهایمعاست که به بهترین نحو ممکن و مبتنی بر 
  د.ل و پیشنهاد بهینه را انتخاب کنپیشنهادي را غربا

 ادبیات نظري و بررسی تحقیقات پیشین 
 تعریف نوآوري و انواع آن  

برخی تعاریف بر ماهیت، برخی بر فرایند و برخی  یف مختلفی براي نوآوري وجود دارد؛تعار
مترادف به کار  طوربهاند. در ادبیات مفاهیم خالقیت و نوآوري دیگر بر انواع آن تمرکز نموده

؛ 2003 مارتینز و تربالنچ،( هریک از این مفاهیم داراي معنی مشخصی هستند کهیدرحال .روندیم
 ؛آوردیم به وجودکه خالقیت چیز جدیدي را  داردیم)، اظهار 1998( ). کامینگ1385مقیمی، 
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سازي و اجراي موفق . نوآوري همان تجاريردیگیمنوآوري چیز جدیدي را بکار  کهیدرحال
شروع نوآوري  نقطۀ هامیتهاي خالق در درون سازمان است. از این دیدگاه، خالقیت افراد و ایده

(گویال و آخیلش،  خالقیت شرط الزم براي نوآوري است، اما شرط کافی نیست درواقعاست. 
2007 .( 

 شرکت قبلی خدمات یا کاالها با که است ياافتهیبهبود یا جدید کاالي محصول، نوآوري در
 یا جدید فرایند یک ،وکارکسب فرآیند نوآوري همچنین ؛است شدهیمعرف بازار در و دارد تفاوت

 قبلی تجاري فرآیندهاي با یتوجهقابل طوربه که است تجاري کارکرد چند یا یک براي بهبودیافته
 و رادیکال ازجمله). گرچه انواع مختلفی براي نوآوري 2018(منوآل،  است متفاوت شرکت

اما دو نوع مهم  ،پیمانی و ...، برشمرده شده است افزایشی، بنیادي، بسته، معماري، و تدریجی، باز
 یا جدید کاالي محصول، نوآوري فرآیند است. نوآوري وري، نوآوري محصول ونوآ و رایج
  .است شدهیمعرف بازار در و دارد تفاوت شرکت قبلی خدمات یا کاالها با که است ياافتهیبهبود

 خلق ایده و ایده نوآورانه دفاعی
فرآیند نوآوري با تولید و خلق ایده در پی یک فرصت،  هستند و نوآوري اصلی کلید هاایده
 انتزاعی، يهادهیا با ارتباط برقراري و توسعه ایجاد، فرآیند عنوانبه . خلق ایدهشودیمشروع 
 مسئله حل با اغلب که است فعالیتی کاربردي، يهادهیا تولید .شودیم توصیف بصري یا واقعی
 يهادهیا تعداد اندکرده سعی معموالًکه مدیران  دهدیماست. بررسی تحقیقات نشان  همراه خالق
 اولیه هايایده تعداد بین مستقیمی رابطۀ زیرا ؛دهند افزایش را خالق متخصصان توسط دشدهیتول
  .)2009(اسکارلت و همکاران  است برقرارشده نهایی ایده کیفیت و دشدهیتول

 دفاعی بخش و همچنین خصوصیات نوآوري در ادبیات نظري و ایده ،شدهارائه  تعاریف توجه با
 هافناوري روزافزون همچنین پیچیدگی شامل تولیدات مبتنی بر فناوري باال و متوسط بوده و که
و ...  فضایی، دریایی هوایی، زمینی، هاي دفاعی شاملوسیع حوزه دفاعی و طیف يهاسامانه و

 با نو ذهنی طرح و حلبه عنوان راه را دفاعی نوآورانه ایده این تحقیق)، در 1399 ودجا، (سایت
 دفاعی فرآیند و دفاعی محصوالت قابلیت و ارزش در توجه قابل بهبود و تبدیل خلق، بالقوه توانایی

  .میکنیمگردد، تعریف می ارائه خالق و نوآور هاشرکت یا تیم فرد، یک توسط که آنها، از ترکیبی یا
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 آن در تحقیقات پیشین ارزیابی ایده و معیارهاي
جدي  چالش اماشود؛ کمتر می هادهیاهاي سازمان در مدیریت چالش ها،ایده به دستیابی با
)، دومین 2002( کیم و ویلمون ).2014 مگنوسون و همکاران،( است هاایده آن در ارزیابی بعدي

. ارزش این گام در این است که تعیین دانندیم شدهخلق يهادهیاگام فرایند نوآوري را ارزیابی 
، وسختسفت ازحدشیبفرایند ارزیابی  کدام است. شدهخلق يهادهیاایده مناسب در بین  کندیم

شود و در مقابل فرایند ارزیابی ضعیف، با هاي خوب میمنجر به غربالگري و خروج زودهنگام ایده
. تحقیقات مختلفی به گرددیممنجر به اتالف منابع و زمان  نامناسب، يهادهیااجازه دادن به 

فارغ از  .ارائه دهند هاآنرا براي ارزیابی  ییارهایمعکه  اندنمودهپرداخته و تالش  هادهیاارزیابی 
. استانتخاب  يارهایمعها، تعریف و تعیین هر روش ارزیابی، اولین گام در فرایند انتخاب ایده

). 2014 (مگنوسون و همکاران، دهی شوند.وزن تشانیاهمهمچنین معیارها باید با توجه به 
با توجه به بررسی تحقیقات  .تدوین گردند یخوببهارزیابی نیز باید  يهاتیمحدوداهداف و 

مفهومی و  يهامدلدر تحقیقات مختلف که برخی در قالب  هادهیاپیشین، معیارهاي ارزیابی 
 يارهایمع. این اندشدهخالصه 1، در جدول انددهیرسبه انجام  ارهایمعشناسایی  باهدف برخی نیز

 .باشندیم استفادهقابل هاسازمانهستند که براي ارزیابی ایده در بسیاري از  يایعموم يارهایمع
 مبتنی بر بررسی تحقیقات پیشین هادهیابراي ارزیابی  شدهییشناسا: معیارهاي 1جدول 

 منبع معیار ردیف

 ایده، فنی يهاحلراه ایده، نوع توسعه قابلیت راهبردي، قابلیت انجام، ییراستاهم 1
 )1988کوپر( ایده،  يریکارگبههزینه 

2 

بودن)، قابلیت اجرا  فردمنحصربه ،يرینظیباندازه بازار (فعلی و بالقوه)، محصول (
ساختار  يهاجنبه(توسعه محصول، فناوري، تولید، کارکنان، مالی)، سازگاري با  داشتن

سازمانی و تخصص مدیریتی و کارکنان (بازاریابی، فروش، فنی، تولید، مالی)، زمان(زمان 
احتمال  سودمندي)، ،، هزینهيگذارهیسرما(نیاز به  )، مالیيسازيتجارتوسعه ایده، زمان 

 موفقیت

 )2002راکفورد(

اندازه بازار، نیروي محرکه  ، درك و رفع نیاز مشتري،یسنجامکانراهبردي،  ییراستاهم 3
 )2006بالنک( ایده

 )2008(کوپر و ادجت ، ارتباط با اهدافیسنجامکان /کار بودن، قابلیت نو 4

آرونسون و اوهمن  یسنجامکان ،(تازگی)، ظرفیت بازار سطح نوآوري 5
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 منبع معیار ردیف
)2009( 

6 

صالت  خالقیت شتري، اندازه بازار، قابلیت  و درجه نوآوري)، ظرفیت بازار(ا (منفعت م
ـــه در بازار، قابلیت تبدیل کردن به پول)، ـــتادانه)، کیفیت عرض  (قابلیت درك، طرح اس

 (تناسب با اسناد، قابلیت توسعه) تناسب راهبردي ریسک، قابلیت تقلید،
 )2009ابنر (

 )2012( کیوم و سی )سودآوري قابلیت/  ریپذامکان( محصولخالق، مفید، واضح، ارزشمندي  /بدیع 7

ـــوح)، ویژگی (کامل پذیرش، قابلیت قابلیتنوظهور بودن، کارایی ( 8 بودن،  اجرا، وض
 اکتشافی)

 همکاران      و جرارد
)2012( 

 همکاران مگنوسون شهود و راهبردي، سودآوري، بینش تولید، تناسب کاربر، قابلیت اصالت، ارزش 9
)2014( 

10 
 محمدي و درخشان مالی مالحظات محصول، بازار يهایژگیو خدمت،/ محصول هايویژگی

)1393( 

 مرجانوویچ و استوانوویچ بازار کاربر، ارزش/مشتري اجتماعی، ارزش فنی، ارزش ارزش مالی، ارزش 11
)2015( 

 )2015(شولز و پومر ایده بودن بودن، خالق نو سودآوري، میزان ، قابلیتيریپذامکان میزان 12

 همکاران و فالحی محیطی مالی، بازار، محصول، ایجاد فرصت شرایط 13
)1394( 

ـــالت، قابلیت توانایی 14  اجرا)، فایده، احتمال قابلیت و قبول قابل( کار موفقیت ایده، اص
 )2016( پرادیپ  ایده اجراي

 همکاران و ریتزچل ، اثربخشیيریپذامکان ،اصالت 15
)2016( 

 )1395( همکاران و ذوقی نیاز بازار، قابلیت ایده و محصول، قابلیت عملیاتی نیتأم، يگذارهیسرما قابلیت 16

 )2018( دیزیاالس اندازتطابق با چشم باال، رفع نیاز مشتري، اهمیت راهبردي 17

 )2019( هاب و همکاران بازار بودن، سودمندي، ظرفیت جدید 18
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 منبع معیار ردیف

19 
ده(ارزش آن ارزشــی ای اندازچشــمتوصــیف ایده (نوآوري و تازگی آن، بیان قابلیتها)، 

 )2019( میلدر و استم د سهم بازارقابلیت مالی و رش )، ظرفیت و نیاز بازار،وکارکسببراي مشتري، جامعه و 

20 
ــازادهیپقابلیت  ــتیبانی(ایده  يس ــنجیامکان کاري، حوزه منابع و پش ، )آزمایش و س

 )1396( نژاد یقاسم )انتشار اقتصادي، بازدهی بازاریابی،(ایده  سازيقابلیت تجاري

21 
 همکاران و شاوردي ازارب ، ظرفیتیدسترسقابل، فناوري تحملقابلمالی، ریسک  نیتأمقابلیت 

)1398( 

 
 آن در بررسی تحقیقات پیشین  ایده و معیارهاي شنهاددهندهیپ يهاشرکتارزیابی 
 و علمی فنی نیروهاي از تعدادي استخدام با که اي استمؤسسه یا شرکت بنیان،دانش شرکت

(هاب و  کندیم ارائه جدیدي دانش و پرداخته ياگسترده توسعه و تحقیق به باال سطح در
کنند و تالش می گرفتهشکلا خلق ایده، ب معموالًو نوپا  انیبندانش يهاشرکت). 2019همکاران 

مشکل پیشروي و  نیترمهم). 2000ایده خود را به محصول تبدیل نمایند (شفرد و همکاران، 
با شناسایی این  گذارهیسرماهاي شرکت معموالً باشد. منابع مالی می نیتأمها، توسعه این شرکت

هاي . به عبارتی شرکتدارندیبرمگام  هاآنمنابع مالی  نیتأم، در راستاي هاآنها و ارزیابی شرکت
). 2001و نوپا دارند (فیچرا،  سیتأستازه  يهاشرکتگذاري، حکم سکوي پرتاب را براي سرمایه

 2ا در جدول هقات پیشین معیارهاي ارزیابی شرکتادبیات و بررسی تحقی مروربهبا توجه 
 .اندشدهخالصه

ایده مبتنی بر بررسی تحقیقات  شنهاددهندهیپ يهاشرکتبراي ارزیابی  شدهییشناسا. معیارهاي 2جدول 
 پیشین

 منبع معیار ردیف

شرکت، ترکیب و آرایش تیم  يریگشکلپیشینه شرکت، مسیر پیشرفت و  1
 )2002گارسیا ( مدیریتی شرکت

 )2004بودریچ ( دانش فنی و تخصصی شرکت، انگیزه سودآوري شرکت 2

کاردیس و همکاران  قبلی شرکت، تعهد، حسن سابقه و انگیزه شرکت يهاطرحکیفیت اجراي  3
)2008( 
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 توسعه، نیروي و وضعیت تحقیق ،هدف و انگیزه شرکت، وضعیت مالی شرکت 4
 )1394( فالحی شرکت يزیربرنامهها و ها، همکاريانسانی، توانمندي

 شرکت و ترکیب نیروي انسانی آن سوءسابقه عدم شرکت، مالکیت 5
 از حمایت نامهنییآ

 بنیاندانش يهاشرکت
)1396( 

 
 روش تحقیق
توصیفی است که به شیوه پیمایشی و در این پژوهش،کیفی و  شدهبکار گرفتهروش تحقیق 

با استفاده از تکنیک غربالگري فازي، فرایند تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل محتوا صورت گرفته 
از  شدهییشناساارزیابی  يارهایمعاست. به منظور دریافت نظر خبرگان در خصوص اهمیت 

معیارهاي ارزیابی و تعیین  يبندرتبهاکسل، جهت  افزارنرمتحقیقات پیشین، از ابزار پرسشنامه و 
و جهت تعیین فرایند  Expert Choice افزارنرم ، نیز از ابزار پرسشنامه وهاآنضریب اهمیت 

 از ابزار مصاحبه استفاده گردید.  هاشرکتو  هادهیاارزیابی و انتخاب 
 
 انجام تحقیق فرایند 

به انجام  گامسه. مرحله اول این تحقیق در دهدیم، مراحل انجام تحقیق را نشان 1شکل
اولیه  يارهایمعرسید. در گام اول به بررسی تحقیقات پیشین پرداخته شد که نتیجه آن استخراج 

 ).2و1(جداول  ایده بود دهندهارائه انیبندانش يهاشرکتو  هادهیاارزیابی 

تعیین : مرحله اول
و  هادهیاارزیابی  يارهایمع

 هاشرکت
 

و  هادهیاارزیابی  يارهایمع: بررسی تحقیقات پیشین و شناسایی گام اول
 هاشرکت

در گام اول و اخذ  شدهییشناساغربالگري معیارهاي  گام دوم:
نمونه )، FSغربالگري فازي( تکنیک:پرسشنامه،  ابزار: -خبرگان يشنهادهایپ

 ان دانشگاهی و صنعت دفاعینفر و شامل خبرگ 15 آماري:

ارائه شده توسط  هايتلفیق نتایج غربالگري فازي و پیشنهاد گام سوم:
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  هاشرکتو  هانهایی ارزیابی ایده هايخبرگان و تعیین معیار
تعیین : مرحله دوم

اهمیت نسبی و وزن 
و  هادهیاارزیابی  يارهایمع

 هاشرکت

تحلیل سلسله مراتبی  تکنیک:مقایسات زوجی،  پرسشنامه ابزار:
 )FAHPفازي(

 نفر و شامل خبرگان دانشگاهی و صنعت دفاعی 10 نمونه آماري:

تعیین : مرحله سوم
و  هادهیافرایند انتخاب 

 هاشرکت
 

تعین فرایند اولیه توسط محققین، مبتنی بر مطالعات پیشین  گام اول:
 و متناسب با صنایع دفاعی  شدهییشناسا

 اخذ نظرات خبرگان، انجام اصالحات و ارائه فرایند نهایی  گام دوم:
نفر و شامل  5 نمونه آماري:تحلیل محتوا،  تکنیک:مصاحبه،  ابزار:

 خبرگان دانشگاهی و صنعت دفاعی

 : فرایند انجام تحقیق1شکل
نفر از خبرگان  20، تعداد مهم در صنعت دفاعی يارهایمعشناسایی  منظوربهدر گام دوم 

صنعتی وزارت دفاع، مدیران و کارشناسان تحقیق  يهاسازماندفاعی و دانشگاهی شامل روساي 
مهم را داشتند، به شیوه  يارهایمعو مدیران مالی که توانایی الزم براي تعیین  یسازمانتوسعهو 

از  باًیتقرباشد که  ياگونهبهگلوله برفی شناسایی و انتخاب گردیدند. سعی شد توزیع این افراد 
باشند. سواالت پرسشنامه الف، مبتنی بر  حضورداشتهدر آن  جاودصنعتی  يهاسازمانهمه 
سوال در خصوص  18( )، تدوین2و 1(جداول  پیشین قاتیدر تحق شدهیمعرف يارهایمع

) و موفق به تنظیم زمان هاشرکتارزیابی  هايسوال در مورد معیار 10ارزیابی ایده و  هايمعیار
خواسته شد که  هاآنشدیم. در انتهاي پرسشنامه از  هاآننفر از  15جهت تکمیل پرسشنامه با 

اشاره نشده است را معرفی  هاآنکه در تحقیقات پیشین به  باشدیم هاآن مدنظراگر معیاري 
صنایع  بومستیزب با را متناس ارهایمعخواسته شد که تا حد ممکن  هاآننمایند. همچنین از 

کنند. در انتهاي این گام با استفاده از تکنیک  یروزرسانبهدفاعی و منطبق با ادبیات رایج آن 
 از منظر خبرگان شناسایی شدند هاشرکتو  هادهیاغربالگري فازي، معیارهاي مهم ارزیابی 

. در گام سوم، )8و  7(جداول  گردید يبندجمعخبرگان نیز  يشنهادهایپ) و 6و  5(جداول 
(گام دوم)، تلفیق و مبتنی بر  خبرگان و معیارهاي مستخرج از غربالگري فازي مدنظرمعیارهاي 

گردیدند؛  يبنددسته ارهایمعاصلی و زیر  هايمعیار دودستهدر  ارهایمعادبیات حوزه دفاعی، 
 ، مشخص گردیدندهاشرکتو  هادهیانهایی ارزیابی  هاياصلی و زیر معیار هايعبارتی معیاربه
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 ).10و  9(جداول 
 سؤاالت تعیین ضرایب اهمیت معیارهاي اصلی و زیر معیارها، منظوربهدر مرحله دوم 

ر اساس تکنیک ب(پرسشنامه ب)،  هاشرکتو  هادهیاارزیابی  هايپرسشنامه مقایسات زوجی معیار
AHP .رزیابی معیار براي ا زیر 16معیار اصلی و  6پرسشنامه ب، شامل  سؤاالت، تدوین گردید

 بود.  هاشرکتزیر معیار براي ارزیابی  13معیار اصلی و  5و همچنین  هادهیا
نفر  5ظر نتوسط محققین تدوین و  انیبندانشدر مرحله سوم، فرایند انتخاب ایده و شرکت 

انجام  ، دریافت و پس ازهاآناز خبرگان مرحله دوم، در قالب یک جلسه مشترك، در خصوص 
 اصالحات الزم، فرایند مربوطه، نهایی گردید.

 FS(1روش غربالگري فازي(
همان تکنیک دلفی است با این تفاوت که تنها در یک  اقیدقیا غربالگري،  2روش خبره سنجی

یا شاخص از منظر متخصصین در یک  ارهایمعو هدف اصلی آن غربال اولیه  ردیگیمدور انجام 
 و يریگمیتصم منظوربه است روشی به اینکه روش غربالگري،. با توجه باشدیمحوزه تخصصی 

 يهایابیارز کهییازآنجانیستند و  مشخص صراحتبهآن  پارامترهاي و اهداف که مسائلی بر اجماع
 اعداد از اعداد قطعی يجابه است بهتر هستند، ذهنی و بوده افراد بر شایستگی متکی خبرگان
 نهندگادپاسخ هیدگاد سساابر ارههمو غربالگري تکنیک ).2018 شود(آدلر و زیگنو، استفاده فازي
 راتعبا. شودیم دهستفاا کالمی راتعبااز  هیدگاد سنجش ايبر تکنیک ین. در ادگیر می رتصو

 دنکر کمی ايبر گردارد. ا ییهاتیمحدود ههنددپاسخ هنیذ تمکنونا کامل سنعکاادر  کالمی
 توسعه با ینابنابر. شد هداخو خطاداراي  نتایج د،شو دهستفاا قطعی دعد یکاز  دفر دو هر هیدگاد

غربالگري  يجابهو از روش غربالگري فازي  دکر غلبه مشکل ینا بر توانیم مناسب زيفا طیف
سنتی استفاده نمود. روش غربالگري فازي ترکیبی از روش غربالگري سنتی و تئوري فازي در 

 ). 1392 ران،همکاو  علم مدیریت است (توکلی

                                                                                                                                       
١  Fuzzy Screening 
٢  Expert  Judgment 
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  1روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازي 

 وبمحس چندمعیاره يریگمیتصم يهاروش از یکی فازي، مراتبی سلسله تحلیل فرایند
 يهادهیپد ربیشت با مواجهه براي فازي تئوري. است استوار زوجی مقایسات پایه بر که شودمی

 از بسیاري و ردیگیم قرار مورداستفاده دارد وجود قطعیت عدم هاآن در که واقعی جهان
تحلیل سلسله  در. ردک توجیه فازي منطق با توانیم را واقعی دنیاي يهااتفاق و اعداد ،هامجموعه

 داده دخالت زوجی مقایسه يهاسیماتر تعیین در فازي مفاهیم تعمیم مراتبی فازي،
 سطوح تا شودیم تهیه پرسشنامه یک معیارها، تعریف از بعد). 1395 ،همکاران و ریاحی(شودیم

 انتخاب را بوطهمر توصیفی متغیر تنها افراد سواالت، ارزیابی براي. شود تعیین معیارها این اهمیت
 تبدیل ،است مثلثی فازي اعداد شامل که ییهااسیمق به منتخب، يهانهیگز سپس ،کنندیم

 ). 1391 ،همکاران و طالقانی( شوندمی داده تعمیم نتایج، تحلیل و محاسبات انجام براي و شوندمی
 يریگاندازهروایی و پایایی ابزار  

یکی از  رونیازا. باشدیم شدهيآورجمع يهادادهاساس دقت و صحت  يریگاندازهابزار 
 هايدرروشتعیین روایی و پایایی  آن است. 2فنی ابزار سنجش، اعتبار يهایژگیو نیترمهم

اینکه در این تحقیق از روش  نیست. با توجه به ییگرااثبات يهاروشتحقیق کیفی، همچون 
افزایش روایی و پایایی آن سعی شد تا از  منظوربه .سنجی جهت تدوین مدل استفاده گردیدخبره

از تخصص و انگیزه کافی برخوردار باشند  موردنظراستفاده شود که در حوزه  یکنندگانمشارکت
و مالی صنایع) و  يزیربرنامه، مدیران و کارشناسان تحقیق و توسعه و مدیران هاسازمان(روساي 

 ازیموردن، با حضور محقق و تشریح موارد ارهایمعجداول مقایسات زوجی  و هاپرسشنامههمچنین 
 تکمیل گردیده است. انیپاسخگوو توضیحات کافی به 

 نتایج لیوتحلهیتجز

 جمعیت شناختی  يهامشخصه

از طریق  هادادهدر سه مرحله گردآوري  دهندگانپاسخجمعیت شناختی  يهامشخصه
پرسشنامه غربالگري فازي و پرسشنامه مقایسات زوجی و همچنین فرایند انتخاب ایده و شرکت، 
                                                                                                                                       
١  Fuzzy AHP(Analytical Hierarchy Process) 
2  Validity 
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 است.  شدهخالصه 4در جدول
 جمعیت شناختی جامعه آماري يهامشخصه: 4جدول 

 عنوان مشخصه

 مرحله تحقیق
غربالگري 

فازي 
 ارهایمع

تحلیل 
سلسله 
مراتبی 
 فازي

فرایند انتخاب 
 ایده و شرکت

 سن
 2 5 7 سال 40تا  30از 
 3 5 8 سال به باال 40از 

 تحصیالت
 1 2 4 سانسیلفوق

 4 8 11 دکتري

 سابقه کار
 - 2 7 سال 20تا  15از 
 4 7 6 سال 25تا  20از 

 1 1 2 سال و باالتر 25

 نوع شغل

 1 3 4 روساي سازمان
 1 3 5 مدیران و کارشناسان تحقیق و توسعه صنایع

 1 2 3 مدیران مالی
 2 2 3 اساتید دانشگاه و محققان صنعتی

 
 خبرگان  يشنهادهایپو اخذ  هاشرکتو  هادهیا ارزیابی هايمعیار يگرغربال

 شدهیمعرفدر این پژوهش، با توجه به اینکه این احتمال وجود دارد که برخی از معیارهاي 
در  موردنظر، سازگاري و سنخیتی با معیارهاي هاشرکتو  هادهیادر تحقیقات پیشین در ارزیابی 

به صنعت دفاعی نداشته باشند و با توجه به اینکه در مرحله اول، هدف،  شدهارائه يهادهیاارزیابی 
لذا از تکنیک  باشدیمصنایع دفاعی  بومستیزغربال اولیه این معیارها در تناسب با محیط و 

متناسب و سازگار با صنایع  هاشرکتارزیابی ایده و  هايشناسایی معیار منظوربهغربالگري فازي، 
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شد.  بکار گرفتهاکسل براي انجام محاسبات غربالگري فازي  افزارنرمدفاعی استفاده گردید و 
 از تحقیقات پیشین هشدییشناسا يهاشرکتو  هادهیاارزیابی  هايهمین منظور، کلیه معیاربه
الف تنظیم و  نامهپرسش)، در انیبندانش يهاشرکتمعیار ارزیابی  10معیار ارزیابی ایده و  18(

مورد پرسش قرار گرفت. همچنین در این پرسشنامه  هاآننظر خبرگان در خصوص اهمیت 
فاعی، نیز صنایع د بومستیزمعیارهاي پیشنهادي و جدید خبرگان و بیان معیارها متناسب با 

 دریافت گردید. 
بر مبناي اکسل وارد و  افزارنرمدر  شدهيآورجمع يهادادهپس از توزیع پرسشنامه (الف)، 

، 2و  1با استفاده از روابط  ارهایمعالگوریتم غربالگري فازي، پس از تعیین ارزش فازي هر یک از 
 محاسبه گردیدند.  7تا  4عدد قطعی دیفازي شده هر معیار بر اساس روابط 

از خبرگان صنعتی و دانشگاهی را در خصوص  ینظرسنج، نتایج غربالگري فازي و 6و  5جداول 
  .دهندیمصنایع دفاعی را نشان  در انیبندانش يهاشرکتو  هادهیااهمیت معیارهاي ارزیابی 

 هادهیا یابیارز يارهایدر خصوص مع يفاز يغربالگر جی: نتا5جدول 

 عنوان معیارردیف

 )هاپاسخطیف پرسشنامه (تعداد 
ارزش فازي هر 
 یک از معیارها

مقدار 
دیفازي 

شده 
هر 
 معیار

خیلی 
 کم

 زیادمتوسط کم
خیلی 
 زیاد

U M L 

 1.000.970.720.93 13 2 0  0 راهبردي  ییراستاهم 1

2 
قابلیت اجرایی کردن و 

(فناوري، تولید،  ایده یسنجامکان
 کارکنان، مالی)

0 0 0 3 12 1.000.950.700.92 

3 
و  يریکارگبههزینه 

 ایده يگذارهیسرما
0 0 2 3 10 0.930.880.630.85 

4 
قابلیت سودآوري در 

 ایده يریکارگبه
0 1 7 3 4 0.720.67 0.420.63 

 0.800.720.470.69 4 5 6 0  ایدهقابلیت توسعه  5
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6 
(اندازه، رشد،  ظرفیت بازار

 جاذبه و کشش)
0 4 4 4 3 0.670.60 0.350.57 

7 

، يرینظیب( ویژگی ایده
بودن، کامل و شفاف  فردمنحصربه

بودن، اکتشافی، مبتنی بر بینش 
 و شهود)

0 0 2 3 10 0.930.880.630.85 

8 
و  يریکارگبهزمان 

 ایده يسازادهیپ
0 0 1 2 12 0.970.930.680.90 

 0.450.67 0.780.70 4 5 5 1 0 ایده يسازيتجارزمان  9

10 
احتمال موفقیت باال و 

 تحملقابلریسک 
0 0 0 5 10 1.000.920.670.89 

 1.000.880.630.86 8 7 0 0 0 بودن ایده انهیگراواقع 11
 0.930.870.620.84 9 4 2 0 0 درك و رفع نیاز مشتري 12

13 
(انگیزه  نیروي محرکه ایده

 تبدیل ایده به محصول)
0 2 3 5 5 0.800.720.470.69 

 1.000.950.700.92 12 3 0 0 0 نو بودن ایده 14

15 
(قابلیت طرح/  کیفیت ایده

 طرح استادانه)
0 0 1 3 11 0.970.920.670.88 

16 
 يریدپذیتقل( قابلیت تقلید
 ایده)

0 2 6 3 4 0.700.65 0.400.62 

17 
(ارزش  ارزشی زادانچشم 

ایده براي مشتري، جامعه و 
 )وکارکسب

0 3 5 4 3 0.680.62 0.370.59 

 0.370.58 0.670.62 3 3 7 2 0 ایده يسازيتجارقابلیت  18
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 هاشرکت یابیارز يارهایدر خصوص مع يفاز يغربالگر جی: نتا6جدول 

 
و حد آستانه در نظر  5و  4با توجه به مقدار دیفازي شده هر یک از اقدامات در جدول 

مقدار دیفازي  ، که دارايهاشرکتو  هادهیا)، معیارهاي ارزیابی 0,7( در این پژوهش شدهگرفته
 يهادهیاکه در انتخاب  شوندیممعیارهایی شناخته  عنوانبه ،باشندیم 0,7شده کمتر از 

، نشان 5و  4جدول  همچنان کهدر صنایع دفاعی اهمیت چندانی ندارند.  انیبندانش يهاشرکت

 عنوان معیار ردیف

 )هاپاسخطیف پرسشنامه (تعداد 
ارزش فازي هر 

 یک از معیارها
مقدار 

دیفازي 
شده هر 

 معیار
خیلی 
 کم

 زیاد متوسط کم
خیلی 
 زیاد

U M L 

1 
پیشینه شرکت و عدم 

  سوءسابقه
0 0 0 3 12 1.00 0.95 0.70 0.92 

2 
 يریگشکلو  شرفتیپ ریس
 شرکت

0 0 7 4 4 0.77 0.70 0.45 0.67 

3 
ترکیب و آرایش تیم 

 مدیریتی
0 0 0 7 8 1.00 0.88 0.63 0.86 

4 
 ترکیب نیروي انسانی شرکت

 (دانش فنی و تخصصی شرکت)
0 0 0 2 13 1.00 0.97 0.72 0.93 

5 
انگیزه و تمایل شرکت در 

 0.93 0.72 0.97 1.00 13 2 0 0  ایده يسازادهیپ

 0.92 0.70 0.95 1.00 12 3 0 0 0 تعهد و حسن سابقه شرکت 6
 0.68 0.47 0.72 0.77 5 3 7 0 0 وضعیت مالی شرکت 7

8 
 يهايزیربرنامهو  هايهمکار

 فعلی و آتی شرکت 
0 0 3 3 9 0.90 0.85 0.60 0.82 

 0.66 0.43 0.68 0.77 4 5 4 2 0 مالکیت شرکت 9
 0.89 0.67 0.92 1.00 10 5 0 0 0 شرکت يهايتوانمند 10
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معیارهاي مهم و متناسب با صنایع دفاعی شناسایی شدند که  عنوانبهتنها معیارهایی  دهدیم
باشد. معیارهاي غیر مهم از مجموع  0,7یا مساوي  تربزرگ هاآنمقدار عدد دیفازي شده معادل 

شامل  ارهایمعمعیار ارزیابی شرکت)، حذف گردیدند. این  10معیار ارزیابی ایده و 18کل معیارها (
ایده،  يسازيتجارایده، قابلیت توسعه ایده، ظرفیت بازار، زمان  يریکارگبهقابلیت سودآوري در 

معیار  8( ایده يسازيتجارارزشی ایده، قابلیت  اندازچشمه، تقلیدپذیري ایده، نیروي محرکه اید
 3( شرکت، وضعیت مالی شرکت و مالکیت شرکت يریگشکلارزیابی ایده) و شکل پیشرفت و 

 معیار ارزیابی شرکت)، بودند.
در خصوص پیشنهاد اقدامات جدیدي که در  نظر خبرگانبا توجه به اینکه در پرسشنامه الف، 

 هاآننشده است، مورد پرسش قرار گرفت و همچنین از  يااشاره هاآنپیشین به  بررسی تحقیقات
، اقداماتی را نشان 7را با ادبیات رایج صنایع دفاعی تلفیق نمایند، جدول  ارهایمعخواسته شد تا 

از مرحلۀ غربالگري  شدهییشناسابه اقدامات اولیه  ستیبایمپیشنهاد خبرگان،  عنوانبهکه دهدیم
 اضافه گردند.  فازي

 يفاز يتوسط خبرگان در مرحله غربالگر هادهیا یابیارز يبرا شنهادشدهیپ يارهای. مع7جدول 
 خبرگان معیاري پیشنهادي خبرگان ردیف

1 

توسعه صنعت دفاعی و اسناد باالدستی، نقش  يهابرنامه، اندازهاچشمتطابق با 
قدرت بازدارندگی دفاعی در مقابل تجهیزات و امکانات دشمن (سهم  در ارتقاي توجهقابل

دشمن،  روزبه يهايفناورباال در ایجاد امنیت پایدار براي کشور)، قابلیت پاسخگویی به 
قابلیت اجرا با توجه به فناوري و امکانات موجود کشور، دوره زمانی منطقی و کم براي 

 جاودتخصیصی  يهابودجهبه محصول، تناسب با  شدنلیتبد

روساي 
 هاسازمان

2 

شفاف بودن ایده و طرح مناسب، پاسخگویی به نیاز صنعت دفاعی و توسعه آن، 
روز دنیا در راستاي پاسخگویی به تهدیدات، منطبق با شناخت فنی  هايتطابق با فناوري

تجهیزات در اختیار دشمن و مطالعات علمی به روز، مقرون به صرفه بودن و تناسب بین 
ارزش ایجاد شده و هزینه آن، قابلت اجرا در دوره زمانی مناسب و از بین نرفتن ارزش 

مختلف  هايوسیع تر در حوزهاي وشش دامنهایده، آرمانگرایانه اما نزدیک به واقعیت، پ
 دریا) ،صنعت دفاعی(زمین، هوا

و  مدیران
کارشناسان 

تحقیق و 
 توسعه صنایع
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واریز  هايارزش ایده (بیشتر بودن منفعت از هزینه)، نحوه سرمایه گذاري و دوره 3
 مدیران مالی یتحقیقاتی صنعت دفاع هايسرمایه، میزان سرمایه مورد نیاز و تناسب با بودجه

 يفاز يتوسط خبرگان در مرحله غربالگر هاشرکت یابیارز يبرا شنهادشدهیپ يارهای. مع8جدول 

 خبرگان معیارردیف

1 

جمهوري اسالمی، تیم مدیریتی قوي و داراي تجربه مناسب، تیم  نظامبهتعهد 
، انگیزه و انرژي الزم جهت شدهارائهکارشناسی قوي و وجود تخصص الزم متناسب با ایده 

و اجراي ایده، وجود اهداف ارزشی براي شرکت فارغ از اهداف مالی و سودآوري،  يسازادهیپ
 سابقه همکاري شرکت با بخش دفاع

روساي 
 هاسازمان

2 
براي اجراي ایده، تجربه  موردنظرتخصصی  يهاحوزهتوان و ترکیب تخصصی الزم در 

نیروهاي دانشی و مسلط به دانش  يریکارگبهپیشین،  يهاپروژهمناسب و کیفیت فنی 
 روز، تعهد انجام طرح در دوره زمانی مشخص

مدیران و 
کارشناسان 

تحقیق و توسعه 
 دفاعی صنایع

وضعیت مالی مشخص و منطبق با قوانین و مقررات دولتی، تعهد شرکت در رعایت  3
 مدیران مالی الزامات حقوقی و قانونی

 هايتوسط خبرگان و تعیین معیار شدهارائه يشنهادهایپتلفیق نتایج غربالگري فازي با 
 هاشرکتو  هادهیانهایی ارزیابی 

 هاي) و همچنین معیار2و 1(جداول  مستخرج از پیشینه تحقیق هايبا توجه به معیار
خبرگان در مرحله غربالگري فازي  يشنهادهایپ) و 6و  5مستخرج از غربالگري فازي (جداول 

 يبنددستهرا مبتنی بر ادبیات صنایع دفاعی تلفیق نموده و در قالب یک  هاآن)، 8و  7(جداول 
، معیارهاي مبنا براي مقایسات 10و  9جداول  هايارائه نمودیم. معیار 10و  9جامع در جدول 
   فازي قرار گرفت. مراتبسلسلهزوجی و تحلیل 

 ، از تلفیق غربالگري فازي و پیشنهاد خبرگانهادهیابراي ارزیابی  شدهییشناسا. معیارهاي نهایی 9جدول 
معیارهاي ردیف

 اصلی
 زیر معیارها

 نیـــتـــأمـــ 1
 هاي توسعه صنعت دفاعی و اسناد باالدستی، برنامهاندازهاچشمتطابق با  اهداف راهبردي

 يریپذامکان 2
 فنی

با توجه به فناوري و امکانات تولیدي موجود، قابلیت اجراي ایده با قابلیت اجراي ایده 
 موجود  توجه به شرایط دانش فنی
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معیارهاي ردیف
 اصلی

 زیر معیارها

مـــالـــی و  3
 اقتصادي

واریز سرمایه، میزان سرمایه  يهادورهو  يگذارهیسرماایده، نحوه  يریکارگبههزینه 
ودن و تناسب بین ب صرفهبهتحقیقاتی صنعت دفاعی، مقرون  يهابودجهو تناسب با  ازیموردن

 ارزش و هزینه، احتمال موفقیت باال و ریسک کم و قابل تحمل

 کیفیت ایده 4

قدرت بازدارندگی دفاعی در مقابل تجهیزات و امکانات  نقش قابل توجه در ارتقاي
نظیري، منحصربفرد بودن،طرح مناسب، کامل و شفاف بودن، اکتشافی، مبتنی بر بی دشمن،

گرایانه اما نزدیک به واقعیت، نو و به روز بودن از حیث قابلیت بینش و شهود، آرمان
(تطابق با فناوري به روز دنیا در راستاي پاسخگوي به  پاسخگویی به فناوري به روز دشمن

 تهدیدات)، منطبق با شناخت فنی تجهیزات در اختیار دشمن و مطالعات علمی به روز

تبدیل شدن ایده به محصول، قابلت اجرا در دوره زمانی دوره زمانی منطقی و کم براي  دوره زمانی 5
 مناسب و از بین نرفتن ارزش ایده

ــخگویی  6 پاس
 به بازار دفاعی

 هايتر در حوزهوسیعاي پاسخگویی به نیاز صنعت دفاعی و توسعه آن، پوشش دامنه
 ، دریا)مختلف صنعت دفاعی(زمین، هوا

 مبتنی بر درك نیاز مشتریان دفاعی و رفع آنها 
 

، از تلفیق غربالگري فازي و هاشرکتبراي ارزیابی  شدهییشناسا. معیارهاي نهایی 10جدول 
 خبرگان يشنهادهایپ

هاي ردیف یار مع
 اصلی

 زیر معیارها

ینــه  1 پیشــــ
 شرکت

پیشین،  هايحسن سابقه و عدم وجود سوء سابقه، تجربه مناسب و کیفیت فنی پروژه
 سابقه همکاري شرکت با دفاع

ـــــــش  2 آرای
 نیروي انسانی

ترکیب و آرایش تیم مدیریتی (تیم مدیریتی قوي و داراي تجربه مناسب)،ترکیب تیم 
کارشناسی(تیم کارشناسی قوي و وجود ترکیب تخصصی با دانش فنی مناسب، متناسب با ایده 

 هايریزيو برنامه هانیروهاي دانشی و مسلط به دانش روز، همکاري کارگیريبهارائه شده)، 
 فعلی و آتی شرکت

و اجراي ایده، برخورداري از  سازيانگیزه شرکت و برخورداري از انرژي الزم جهت پیاده انگیزه 3
 اهداف ارزشی فارغ از اهداف مالی و سودآوري
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هد تعهد انجام طرح در دوره زمانی مشخص،تعتعهد و تقید به نظام جمهوري اسالمی،  تعهد 4
 شرکت در رعایت الزامات حقوقی و قانونی

ـــفــافیــت  5 ش
 وضعیت مالی مشخص و منطبق با قوانین و مقررات دولتی مالی

با  هاشرکتو  هادهیاو زیر معیارهاي ارزیابی  ارهایمعتعیین ضریب اهمیت نسبی و وزن 
 AHPاستفاده از تکنیک 

 يشنهادهایپبا  هاآننظر خبرگان با استفاده از غربالگري فازي و تلفیق  يبندجمعپس از  
تعیین ضریب اهمیت معیارهاي اصلی و زیر معیارهاي ارزیابی  منظوربهدریافت شده از خبرگان، 

استفاده گردید و پس از  )،FAHP( ها، از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازيو شرکت هادهیا
 Expertافزارنرمبا استفاده از  هاآننتایج و تحلیل  يبندجمعن خبرگان و توزیع پرسشنامه ب، بی

choiceو  12و  11در جداول هادهیاارزیابی  يارهایرمعیغاصلی و  هاي، ضرایب اهمیت معیار
 ارائه گردید. 14و  13 در جداول هاشرکتارزیابی  يارهایرمعیغاصلی و  هايضرایب اهمیت معیار

 مؤلفه ،ارهایمعزیر  مقایسه زوجی دوتاییدر  ازآنجاکه ،مشخص است باالول در جدا همچنان که
وجود ندارد. این موضوع در  نرخ ناسازگاري ،با آن مقایسه گردند مؤلفهسومی نیست که آن دو 

ردي تنها داراي ، معیار تطابق با اهداف راهبمثالراي بتکی نیز صادق است.  هايخصوص زیر معیار
براي آن نرخ ناسازگاري معنا ندارد. در خصوص معیار  12 در جدول نیبنابرا است؛یک زیر معیار 

 .کندیمفنی نیز که دو زیر معیار وجود دارد، این موضوع صدق  یسنجامکان
 هادهیا.ضرایب اهمیت نسبی معیارهاي اصلی در ارزیابی 11جدول 

 اصلی هايمعیار
هداف  با ا طابق  ت

 راهبردي
 يریپذامکان
 فنی

ــی و  ــال م
 اقتصادي

یت  کیف
 ایده

دوره 
 زمانی

ــه  یی ب خگو ــاســـ پ
 بازارهاي دفاعی

ضریب اهمیت 
 نسبی

0,224 0.208 0,105 0,176 0,133 0,154 

 CRm=0.014 CRg=0.029 نرخ ناسازگاري
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 هادر ارزیابی ایده ارهایمعضرایب اهمیت نسبی زیر . 12 جدول
 معیار اصلیردیف

 زیر معیار

ضریب 
اهمیت 

زیر نسبی 
 معیار

نرخ 
 ناسازگاري

تطابق با  1
 اهداف راهبردي

هاي توسعه صنعت دفاعی ، برنامهاندازهاچشمتطابق با 
 و اسناد باالدستی

1 - 

مالی و  2
 اقتصادي

 يهادورهو  يگذارهیسرماایده، نحوه  يریکارگبههزینه 
 واریز سرمایه

0.313 

CRg=0.033 
CRm=0.018 

 يهابودجهو تناسب با  ازیموردنمیزان سرمایه 
 تحقیقاتی صنعت دفاعی

0.302 

 0.211 بودن و تناسب بین ارزش و هزینه صرفهبهمقرون
 0.174 تحملقابلاحتمال موفقیت باال و ریسک کم و 

 يریپذامکان 3
 فنی

قابلیت اجراي ایده با توجه به فناوري و امکانات 
 تولیدي موجود 

0.592 - 

 ایده با توجه به شرایط دانش فنی قابلیت اجراي
 موجود

0.408 

 کیفیت ایده 4

قدرت بازدارندگی دفاعی در  در ارتقاي توجهقابلنقش 
 مقابل تجهیزات و امکانات دشمن

0.327 

CRg=0.026 
CRm=0.016 

بودن،طرح مناسب، کامل و  فردمنحصربه، يرینظیب
شفاف بودن، اکتشافی، مبتنی بر بینش و شهود، 

 اما نزدیک به واقعیت انهیگراآرمان
0.256 

بودن از حیث قابلیت پاسخگویی به فناوري  روزبهنو و 
دنیا در راستاي  روزبهدشمن (تطابق با فناوري  روزبه

 پاسخگوي به تهدیدات)
0.216 

منطبق با شناخت فنی تجهیزات در اختیار دشمن و 
 روزبهمطالعات علمی 

0.201 

 زمانیدوره  5
 .5560 به محصول شدنلیتبددوره زمانی منطقی و کم براي 

قابلت اجرا در دوره زمانی مناسب و از بین نرفتن  -
 ارزش ایده

4440. 
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 معیار اصلیردیف

 زیر معیار

ضریب 
اهمیت 

زیر نسبی 
 معیار

نرخ 
 ناسازگاري

پاسخگویی به  6
 بازارهاي دفاعی

 0.372 پاسخگویی به نیاز صنعت دفاعی و توسعه آن
CRg=0.082 

CRm=0.033 
مختلف صنعت  يهاحوزهدر  ترعیوس يادامنهپوشش 

 ، دریا)(زمین، هوا دفاعی
0.291 

 0.337 هاآنمبتنی بر درك نیاز مشتریان دفاعی و رفع 
 

 هاشرکت.ضرایب اهمیت نسبی معیارهاي اصلی در ارزیابی 13جدول 

پیشینه  معیار اصلی
 شرکت

آرایش نیروي 
شفافیت  تعهد انگیزه انسانی

 مالی
ضریب اهمیت 

 122.0 170.0 197.0 238.0 273.0 نسبی

 CRm=0.007 CRg=0.013 نرخ ناسازگاري

 
 هاشرکت یابیدر ارز ارهایمع ریز ینسب تیاهم بیضرا 14 جدول

معیار ردیف
 زیر معیار اصلی

ضریب 
اهمیت 

نسبی زیر 
 معیار

نرخ 
 ناسازگاري

1 
پیشینه 
 شرکت

 0.203 سوءسابقهحسن سابقه و عدم وجود 

CRg=0.010 
CRm=0.04 

 يهاپروژهتجربه مناسب و کیفیت فنی 
 پیشین

0.422 

 0.375 سابقه همکاري شرکت با دفاع

 CRg=0.003 0,483 به نظام جمهوري اسالمی تعهد تعهد 2
CRm=0.02 0,381 تعهد انجام طرح در دوره زمانی مشخص 
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معیار ردیف
 زیر معیار اصلی

ضریب 
اهمیت 

نسبی زیر 
 معیار

نرخ 
 ناسازگاري

تعهد شرکت در رعایت الزامات حقوقی و 
 قانونی

0,136 

 انگیزه 3

انگیزه شرکت و برخورداري از انرژي الزم 
 0.587 و اجراي ایده يسازادهیپجهت 

- 
برخورداري از اهداف ارزشی فارغ از اهداف  

 0.413 مالی و سودآوري

4 
آرایش 
نیروي 
 انسانی

ترکیب و آرایش تیم مدیریتی (تیم مدیریتی 
 0.276 قوي و داراي تجربه مناسب)

CRg=0.094 
CRm=0.055 

(تیم کارشناسی قوي و  ترکیب تیم کارشناسی
فنی مناسب،  بادانشوجود ترکیب تخصصی 

 )شدهارائهمتناسب با ایده 
0.342 

نیروهاي دانشی و مسلط به دانش  يریکارگبه
 0.212 روز

فعلی و آتی  يهايزیربرنامهو  هايهمکار
 0.170 شرکت

شفافیت  5
 مالی

قوانین و  وضعیت مالی مشخص و منطبق با
 مقررات دولتی

1 - 

 
و این  است 0,1) کمتر از CRm و CRgنرخ ناسازگاري( ،دهندنشان می باالجداول  همچنان که

مدل  ،2. شکلباشندیمقابل قبول  این است که معیارها و زیر معیارها، داراي نرخ ناسازگاري دهندهنشان
. در این مدل ضرایب اهمیت نسبی کلیه دهدیمرا نشان  هاشرکتو  هادهیانهایی سلسله مراتبی ارزیابی 

، معیار تطابق هادهیااست. در مدل نهایی و در بخش ارزیابی  شدهداده، نشان ارهایمعاصلی و زیر  يارهایمع
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. استبا اهداف راهبردي داراي باالترین اهمیت و معیار مالی و اقتصادي داراي کمترین ضریب اهمیت 
، معیار پیشینه شرکت داراي باالترین ضریب اهمیت نسبی و معیار هاشرکتیابی همچنین در بخش ارز

 .استشفافیت مالی شرکت داراي کمترین ضریب اهمیت 

 
 هاآن ینسب تیاهم بیبه همراه ضرا هاشرکتو  هادهیا یابیارز یی: مدل نها2شکل 

  هاشرکتو  هادهیاتعیین فرایند انتخاب 
توسط محققان مبتنی بر  ياهیاول، فرایند هاشرکتو  هادهیاتعیین فرایند انتخاب  منظوربه

نفر از خبرگان و در یک جلسه  5مطالعات صورت گرفته پیشین، تدوین و با انجام مصاحبه با 
 خواسته شد تا نظر خود را در خصوص آن مطرح نمایند.  هاآنمشترك از 
زیر است که مبناي اصلی فرایند  صورتبها خبرگان در جلسه مشترك ب آمدهدستبهنتایج 

 :باشدیم هاشرکتو  هادهیاارزیابی 
 هاشرکتمستقل از یکدیگر ارزیابی و  صورتبه توانندیمبا توجه به اینکه ایده و شرکت  

هاشرکتو هادهیاجهت همکاري انتخاب گردند، تعیین ضریب اهمیت نسبی براي 
ها و سپس ارزیابی شرکت صورت پذیرد. بلکه ابتدا ارزیابی ایده ،باشدینمضروري 
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در بانک  موردنظرمثبت و ارزیابی شرکت منفی شد، ایده  هادهیاارزیابی  کهیدرصورت
د نظر است ارائه شرکت دیگري که داراي قابلیت مور ها ذخیره و در صورت لزوم بهایده

و به شرکت داراي  شدهيداریخراولیه آن گردد. به عبارتی تالش گردد که ایده از صاحب 
 قابلیت الزم براي تبدیل آن به محصول واگذار گردد.

)، براي هر 100( عدد  سهولت اجراي مدل، در نظر گرفتن سقف نمره یکسان منظوربه 
که حداقل نمره  يادهیاو  باشدیمیک از زیر معیارهاي انتخاب ایده و شرکت، مناسب 

برخوردار بوده و در روند انتخاب  يگذارهیسرماخذ کند از قابلیت را ا 100از  70نهایی 
ضروري  100از  70نمره  اخذشرکت قرار خواهند گرفت. براي انتخاب شرکت نیز 

   .باشدیم
اما انتخاب ایده و شرکت، طی  ،دهدها را نشان میها و شرکتمدل نهایی ارزیابی ایده 2شکل 

هاي است. بر اساس این فرایند ایده شدهداده، نشان 3کلگیرد که در شیک فرایند صورت می
گردد و توسط یک تیم از می يآورجمعابتدا در یک مخزن اولیه  هاشرکتتوسط  شدهارائهاولیه 

شامل موارد ضروري  کهیدرصورتو  قرارگرفتهکارشناسان و متخصصان ارزیاب مورد ارزیابی اولیه 
، روش حل و انجام آن، معرفی کارکرد مسئلهطرح ( ؛مطرح گردد هادهیابایست در طرح که می

و  شدهيبندطبقه، ه به محصول)نهایی و نتایج مورد انتظار، زمان و بودجه الزم جهت تبدیل اید
نوین و نوظهور،  يهايفناورهوا محور، زمین محور، دریا محور و  يهادهیادر قالب چهار طبقه 

ترین زمان ، در سریعهادهیادر مخزن  شدهيبندطبقهي موجود و ها. ایدهشوندیم يبندمیتقس
)، 3(شکل  AHPمدل  هايو معیار هازیرمعیار لهیوسبهممکن، توسط کمیته تخصصی ارزیاب و 

 عنوانبه باشندیم 100از  70که داراي امتیاز حداقل  ییهادهیامورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. 
از باال  نکهیازاپسبخش دفاع را کسب کرده و  يگذارهیسرمازم جهت منتخب، امتیاز ال يهادهیا

. اگر رندیگیمگردیدند، در فرایند انتخاب شرکت قرار  يبندرتبهاساس امتیاز دریافتی  برنییپابه 
 عنوانبهرا کسب کند،  100از  70شرکتی که این ایده را پیشنهاد نموده است نیز نمره حداقل 

، ایده منتخب یا صورت نیا. در غیر گرددیمشرکت منتخب براي تبدیل ایده به محصول انتخاب 
، ایده شنهاددهندهیپو یا در تعامل با شرکت  شدهلیتبدتوسط خود صنعت دفاعی به محصول 

و جهت تبدیل آن به محصول، این ایده به شرکت منتخب دیگري که از  شدهيداریخرمذکور 
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پروژه و اعتبار تخصیص  ازیموردنرخوردار است، واگذار گردیده و بر اساس بودجه توانایی الزم ب
توسط  يگذارهیسرما معموالًمنعقد خواهد گردید که  قراردادیافته، نوع و شیوه همکاري مشخص 

الزم از  يهاتیحماصنایع دفاعی و بر اساس بودجه و اعتبارات صندوق توسعه، صورت پذیرفته و 
 .ب جهت تبدیل ایده به محصول انجام خواهد گرفتمنتخ يهاشرکت

 
                                

 انیبندانش يهاشرکتو  هادهیاو انتخاب  یابیارز ندی: فرا3شکل
  يریگجهینتبحث و 

. باشدیم هاسازمانصنعتی  منابع و منشا اصلی توسعۀ نیترمهمنوآورانه یکی از  يهادهیا
 يهاسازمانکنند. بازي می هاسازماننقش مرگ و زندگی را براي  هاآنو خلق  هادهیااهمیت این 

با توجه به تغییر سلیقه و نیاز مشتریان، به دنبال تنوع و تولید محصوالت  ناخواهخواهامروزي 
جستجو کرد. با توجه به اهمیت خلق  هادهیادر  ستیبایمرا نیز  هاآنکه ریشه  باشندیمباکیفیت 

است. صنعت دفاعی با توجه  قرارگرفته هاسازمانبسیاري از  موردتوجه هاآنا، منابع خلق هایده
، نیز اهمیت خلق باشدیماصلی خود که نتیجه آن حفظ اقتدار، امنیت و عزت کشور  تیمأموربه 
را  هادهیا، که منجر به توسعه صنعت دفاعی خواهد شد، را درك کرده و منابع متعدد خلق هادهیا
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 انیبندانش يهاشرکتبه  توانیم، هادهیامنابع ارزشمند خلق  ازجملهاسایی نموده است. شن
اند. از ، فعالیت خود را شروع نمودهزهیباانگنیروهاي دانشی، جوان و  يریکارگبهاشاره نمود که با 

 شانیهادهیا يسازادهیپمنابع مالی جهت  نیتأمنوپا،  يهاشرکت يرو درجمله مشکالت رو 
 يهادهیاصندوق حمایت از  سیتأسرا مغتنم شمرده و با  موردنظر. صنعت دفاعی فرصت باشدیم

. رساندیمرا به انجام  یتوجهقابلدر راستاي توسعه صنعت دفاعی، اقدام  هاشرکتخالقانه این 
 ، صنعت دفاعی را وادار به ارزیابیهادهیابسیاري از این  يریپذامکانمحدودیت بودجه و سنجش 

اصلی رو در روي، نحوه ارزیابی و تدوین مدلی است که با تعیین  مسئلهنموده است.  هادهیااین 
 مسئلهپاسخگویی به این  منظوربهبپردازد. این تحقیق  هادهیابه ارزیابی این  موردنظر هايمعیار

را ارائه نمود که در دو بخش ارزیابی  هادهیاتدوین و اجرا شد. نتیجه این تحقیق مدل ارزیابی 
 شدهمشخص هاياصلی و زیر معیار هايارائه گردیده است. براي هریک از معیار هاشرکتو  هادهیا

مربوطه، بر اساس تکنیک تحلیل سلسه مراتبی فازي  يهاشرکتپیشنهادي و  يهادهیادر ارزیابی 
 ردید.و انجام مقایسات زوجی، ضرایب اهمیت نسبی تدوین گ

یک معیار  عنوانبهبا اهداف راهبردي صنایع دفاعی،  هاشرکتپیشنهادي  يهادهیاتطابق 
 يهاحوزهپیشنهاد گردد که در  ییهادهیامطرح گردید. اگر  هادهیابسیار کلیدي و مهم در ارزیابی 

اید، براي در محصوالت دفاعی و راهبردي ایجاد نم توجهقابلراهبردي صنایع دفاعی، بتواند بهبود 
راهبردي صنایع عملکردي  يهاحوزهو حمایت در اولویت قرار خواهند گرفت.  يگذارهیسرما

نه و متناسب با تغیرات محیطی و شرایط سیاسی منطقه خاورمیانه و دفاعی به صورت ساال
در  يگذارهیسرماو  هادهیافنی  يریپذامکان. گردندیمابرقدرت از جمله امریکا، تعیین  هايکشور

 يسازادهیپاما به واقعیت نزدیک بوده و از قابلیت  ،باشند نهپردازارؤیا  هرچندکه  ییهادهیا
، هادهیا. کیفیت باشدیم هادهیابراي ارزیابی  ارهایمع نیترمهمیکی دیگر از  ،برخوردار باشند

از جمله دیگر الزم براي تبدیل ایده به محصول  زمانمدتدفاعی و  يازهاینقابلیت پاسخگویی به 
 ایده، نحوة يسازادهیپجهت  ازیموردنبودند. هرچند که هزینه  هادهیامهم در ارزیابی  هايمعیار
با  ازیموردنواریز سرمایه، و تناسب هزینه  يهادوره، هاآنصنایع دفاعی در  يگذارهیسرما
داد  شانن قیتحقاما نتایج این  ،باشندیم مطرحیک معیار خیلی مهم  عنوانبهدفاعی  يهابودجه

و این  باشدیم ارهایمعنسبت به سایر  يترتیاهمکممعیار  عنوانبهکه معیار مالی و اقتصادي 
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از اهمیت باالیی برخوردار است که حتی  قدرآنبیانگر این است که نوآوري در محصوالت دفاعی 
 يهادهیاارند که تا حد ممکن در ، این صنایع تمایل ديابودجهمالی و  يهاتیمحدودبا وجود 
به انجام  الزم را هاييگذارهیسرما، گرددیمبازدارندگی دفاعی  که منجر به ارتقاياي نوآورانه
 برسانند.

در تبدیل ایده به محصول و کیفیت  هاآنایده، تجربه مناسب  دهندهارائه هايپیشینه شرکت
مهمترین معیار  عنوانبهبا صنایع دفاعی  هاآنپیشین و همچنین سابقه همکاري  يهاپروژهفنی 

چه از  هامطرح گردیدند. آرایش نیروي انسانی که مهمترین منابع دانش شرکت هاارزیابی شرکت
 هاحیث دانش مدیریتی و چه دانش تخصصی به عنوان مهمترین معیار بعدي اریابی شرکت

بدیل ایده به محصول و تعهد آنها به به عنوان نیروي محرکه ت هاشناسایی شدند. انگیزه شرکت
مطرح شدند. شفافیت مالی  هابعدي ارزیابی شرکت هايبه عنوان معیار هادرست ایده سازيپیاده

مطرح گردید  هااز منطر رعات قوانین و مقررات نیز به عنوان معیاري در ارزیابی شرکت هاشرکت
 ر است.  از اهمیت کم تري برخوردا هاکه نسبت به بقیه معیار

، ارائه 3نیز از دیگر نتایج این تحقیق بوده است که در شکل  هاو شرکت هافرایند ارزیابی ایده 
 هايباشند به عنوان ایدهمی 100از  70ی که پس از ارزیابی، داراي امتیاز حداقل هایگردید. ایده

تی که این ایده را منتخب، امتیاز الزم جهت سرمایه گذاري بخش دفاع را کسب کرده و اگر شرک
را کسب کند، به عنوان شرکت منتخب براي  100از  70پیشنهاد نموده است نیز نمره حداقل 

گردد. در این فرایند ممکن است که تنها ایده پیشنهادي می تبدیل ایده به محصول انتخاب
شده انتخاب گردد که در این صورت، ایده منتخب یا توسط خود صنعت دفاعی به محصول تبدیل 

و یا در تعامل با شرکت پیشنهاد دهنده، ایده مذکور خریداري شده و جهت تبدیل آن به محصول، 
این ایده به شرکت منتخب دیگري که از توانایی الزم برخوردار است، واگذار گردیده و بر اساس 

د قرارداد منعق بودجه مورد نیاز پروژه و اعتبار تخصیص یافته، نوع و شیوه همکاري مشخص و
 خواهد گردید.
توان گفت که حمایت و سرمایه گذاري در یک ایده نامناسب و یا انتخاب یک می در مجموع

الزم براي تبدیل ایده به محصول باشد، نه تنها صنعت دفاعی را به  هايشرکت که فاقد توانمندي
عظیم  هايیهبازدارندگی دفاعی نخواهد رساند، بلکه سرما داف راهبردي خود در راستاي ارتقاياه

کشور هزینه گردیده و رفاه اجتماعی مناسبی را به  هايتواند در توسعه زیرساختمی ملی که
نجا که در این تحقیق تالش گردید با بررسی جامع ، را نیز هدر خواهد داد. لذا از آهمراه بیاورد
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بومی و منطبق با زیست  هايتحقیقات پیشین  و استفاده از نظرات خبرگان صنایع دفاعی، معیار
دانش بنیان  هاينوآورانه شرکت هايبوم این صنایع، تدوین و مدل نهایی ارزیابی و انتخاب ایده

 ارائه گردد، استفاده از این مدل به صورت عملیاتی به عنوان پیشنهاد اجرایی به مدیران مطرح
مبتنی بر نظر خبرگان و شرایط  گردد. عالوه بر این مدل، فرایند اجرایی آن نیز در این تحقیقمی

و  هامدل ارزیابی و انتخاب ایده کارگیريبهسازمانی، ارائه گردید که به نوعی منجر به تسهیل 
و  هاگردد. بنابراین  از آنجا که مدل معرفی شده در این پژوهش و ارزیابی ایدهمی هاشرکت
خلق محصوالت دفاعی نوین تلقی تواند گامی بسیار مهم در راستاي می از طریق آن، هاشرکت

ابرقدرت، منتج به افزایش قدرت دفاعی  هايگردیده و در مقایسه با محصوالت پیشرفته کشور
آن براي مدیران صنایع  کارگیريبهشده و عزت و سربلندي براي کشور عزیزمان را به ارمغان آورد، 

نعت دفاعی، مورد توصیه مؤکد دفاعی و به ویژه مدیران صندوق توسعه و حمایت از نوآوري در ص
 گیرد.می قرار

و  هاتر ایدهتواند به ارزیابی دقیقمی براي هر یک از زیر معیارها هااز آنجا که تدوین شاخص
تدوین شده در  هايگردد در تحقیقات آتی، براي زیر معیارمی لذا پیشنهاد ،منجر شود هاشرکت

مورد استفاده قرار  هاو شرکت هاارزیابی ایده ی تدوین و درهایمدل نهایی این تحقیق شاخص
گیرد. با توجه به اینکه مدل ارائه شده این تحقیق تنها در چند مورد بکارگرفته شده است، 

دیگري براي  هايروش کارگیريبهبیشتر و انجام اصالحات الزم در آن و همچنین  کارگیريبه
 گردد.می براي تحقیقات آتی مطرح یگريبه عنوان پیشنهاد د  هاو شرکت هاارزیابی ایده
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