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های توسعه محصول جدید دفاعي  بندی پروژه های اولویت بندی شاخص شناسایي و خوشه
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 چکیده
های توسعه محصول جدیید   در مراکز تحقی  و توسعه دفاعی با توجه به محدودیت منابع، امکان انجام همه پروژه

تیوان در ایین خصیوص بکیار      هایی که می از رو . ها ضروری است بندی این پروژه دفاعی وجود ندارد، لذا اولویت

نیازهیای اساسیی بیرای اسیتفاده از ایین رو ، شناسیایی        ی از پییش یک. گیری چند شاخصه است گرفت، تصمیم

هیا   بیه آن شیاخص   یوزن دهی  ییت درنهاو  ها آنبندی  های مناسب با در نظر گرفتن رویکرد دفاعی، دسته شاخص

هیا، از نیوع     گیردآوری داده  ازنظیر رو  پژوهش حاضیر  . است قرارگرفته یموردبررسباشد که در این پژوهش  می

ها برای حل مسئله موجیود در سیازمان اسیتفاده     هدس با توجه به آنکه از نتای  یافته ازنظریشی و پیما -توصیفی

در ایین تحقیی     مورداسیتفاده جامعه آماری این تحقی ، صینایع دفیاعی، و خبرگیان    . باشد شود کاربردی می می

از در ایین مقالیه پیس    . دهای طراحی محصول هستن مدیران و کارشناسان مراکز تحقی  و توسعه و مدیران پروژه

هیای   پیروژه بنیدی   جهیت اولوییت   یموردبررسهای  ، شاخصبا متخصصان مراکز تحقی میدانی گسترده  ۀمصاحب

حوزۀ دفاعی، سازمانی و استراتژی، دانشی و فنیی، ریسیک و بیازار اسیتخراج      2توسعه محصول جدید دفاعی در 

خطای انتخیاب پیروژه را افیزایش     یتدرنها، این امر گسترده بودند شده ییشناساهای  گردید؛ چون تعداد شاخص

 هیای اصیلی   هیا بیا رو  تحلییل مؤلفیه     کاوی شیاخص  ها از تکنیک داده کاهش شاخص منظور به داد؛ بنابراین می

پروژه، انجام  57بر روی  شده دادههای  ، با کمک امتیازشده ییشناساشاخص  85این رو  بر روی . استفاده گردید

بنیدی   کاهش یافت و بیا توجیه بیه خوشیه     شده یانبحوزه  2شاخص در  52ها به  تعداد شاخص یتدرنهاگرفت و 

بیا رونید بیرآورد نسیبت، حیوزۀ       یوزن دهی همچنین پس از . ها عناوین مرتبط با هر خوشه تعیین گردید شاخص

 .ودندترین اولویت را کسب نم ، پایین 9.90، بیشترین اهمیت و حوزه بازار با وزن 9.50دفاعی با وزن 

 کاوی های اصلی، داده توسعۀ محصول جدید، دفاعی، سنجش مؤلفه :های کلیدی واژه

                                                                                                                                       

 .دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، پردیس البرز 7.

 (نویسیینده مسییئول) .هییراندانشییگاه ت هییای فنییی، پییردیس دانشییکده ،مهندسییی صیینایع، دانشییکده اسییتادیار 5.

alibozorgi@ut.ac.ir45948848  ؛ 

mailto:alibozorgi@ut.ac.ir؛


 21/   ...یبند تیاولو یها شاخص یبند و خوشه ییشناسا

 

 مقدمه

 تیی بیه بیازار را اهم   دیی ارائه محصول جد ندی، فراوکار کسب یایدر دن یرقابت نیبودن قوان ریمتغ

و  هیی اند که صیرفاً تک  افتهیدر یگریاز هر زمان د شیها امروزه ب بیشتر سازمان. داده است یخاص

در ارائیه   زیو تمیا  نیه یکیاهش هز  ت،یی فیک شیافیزا همچیون   ی،سنت یرقابت یها اعتماد به اهرم

پیذیری در رقابیت    سرعت و انعطیاس  چون یمیعوض مفاه در؛ ستین یمحصوالت و خدمات کاف

خیود   ،به بیازار  دیبه سمت ارائه محصوالت و خدمات جد شیو گرا اند یداکردهپ یتوجه قابلنمود 

در خصیوص صینایع دفیاعی بیا     . (7507عبدی و همکیاران،  ) نگر  است رییتغ نیموجه ا لیدل

ل سیریع  ، تحیوّ نیروهیای مسیلح  های  نیازها و خواسته، تغییر ها آنتوجه به متمایز بودن ماهیت 

کیفیت رو  با سرعت، بازدهی و دفاعیافزایش رقابت موجب شده است که صنایع و حتی  فناوری

 مشتریان عنوان بهنیروهای مسلح ، درواقع. والت جدید بپردازندبه رشدی به نوآوری و ارائه محص

تر و منطب  بر نیازهای خود هستند  در جستجوی محصوالت جدیدتر، پیشرفته اصلی این صنایع

ناچارند محصوالتی را ارائه دهند که پاسخگوی نیاز و  شرایط موجوددلیل ه نیز ب صنایع دفاعیو 

اهبرد و تدوین استراتژی در این حیوزه بیرای صینعت دفیاعی     ضرورت ر. انتظارات مشتریان باشد

باشیند، از   محیدودیت منیابع میی    یطیورکل  بهو  یبر زمان ی،بر پیچیدگی، هزینهدارای  که ،کشور

در این راستا شناخت محیطی و بررسی عوامل کلییدی موفقییت    ؛اهمیت حیاتی برخوردار است

هیای موجیود بیرای     ا توجه بیه محیدودیت  شده بسعی  پژوهشدر این . باشد یک گام اساسی می

های توسیعۀ محصیول جدیید دفیاعی      بندی پروژه های اثرگذار جهت اولویت صنایع دفاعی، مؤلفه

 .ها سنجیده شود آن مؤلفه یوزن ده یتدرنهااستخراج و 

 کلیات تحقیق

 بیان مسئله
هیای اصیلی    ویتدر مراکز تحقی  و توسعه دفاعی همواره سه عامل زمان، منابع و بودجه از محد

پیذیر   های توسعۀ محصول جدیید دفیاعی در شیرایط موجیود امکیان      انجام همه پروژه. باشند می

هیا   بنیدی پیروژه   هیای اولوییت   یکیی از رو  . ها ضروری اسیت  بندی این پروژه نیست؛ لذا اولویت

نیازهای اساسیی بیرای    گیری چند شاخصه است؛ بنابراین یکی از پیش استفاده از تکنیک تصمیم

 ها آنبندی  های مناسب با توجه به حوزۀ دفاعی، دسته کارگیری این تکنیک، شناسایی شاخص به

باشد؛ بنیابراین سیؤال اصیلی تحقیی  ایین اسیت کیه         ها می به آن شاخص یوزن ده تیدرنهاو 
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هیای توسیعۀ    بندی پیروژه  های مرتبط با هر حوزه، جهت تعیین سبد و اولویت ها و شاخص حوزه

PCA)هیای اصیلی    توان با کمک سنجش مؤلفه عی کدام است و چگونه میمحصول جدید دفا
7 )

ها  ها را در صورت تعدد، کاهش داد؛ همچنین وزن و درجۀ اهمیت هر یک از حوزه تعداد شاخص

 ها چقدر است؟ و شاخص

 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
این  ه بعضی ازشود ک های توسعه محصول جدید دفاعی سبب می بندی صحیح پروژه اولویت عدم

زمیان بیه    باگذشیت شود ییا آنکیه    های موجود متوقف  ها در حین اجرا به دلیل محدودیت پروژه

های این مراکیز   اثربخشی فعالیت منظور بهدالیل مختلف اهمیت خود را از دست بدهند؛ بنابراین 

از مییان  ریزی و انتخاب بهینه پروژه جهت طراحی  در حوزۀ توسعه محصول جدید دفاعی، برنامه

این امر مستلزم تحقیی   . های مناسب اهمیت باالیی دارد های مختلف با استفاده از شاخص پروژه

های توسعه محصول جدیید دفیاعی اسیت کیه بیا اسیتفاده از        ای در حوزۀ پروژه میدانی گسترده

 .باشد صنایع دفاعی کشور می ازیموردنشناسایی و بررسی الزامات  ژهیو بهپیشینه تحقی  و 

 پژوهش فهد
هیای   بنیدی پیروژه   در اولویت اثربخشی ها شاخصها و  هدس اصلی این پژوهش، شناسایی حوزه

طیور مشیخص    بیه . باشید  هیای اصیلی میی    توسعۀ محصول جدید دفاعی با رویکرد سنجش مؤلفه

 :توان اهداس زیر را برای تحقی  در نظر گرفت می

 های توسعه محصول جدید دفاعی شناسایی حوزه 

 های مرتبط با هر حوزه جهت توسعه محصول جدید دفاعی خصشناسایی شا 

 های اصلی  تحلیل مؤلفه(PCA )ها و کاهش شاخص بندی منظور دسته به 

 ها با روند برآورد نسبت به شاخص یوزن ده. 

 

 

                                                                                                                                       

1. Principal Componenet Analysis 
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 شناسی پژوهش روش
در ایین تحقیی  بیا بررسیی      چراکیه ها، تحقی  حاضر از نوع توصیفی است؛   گردآوری داده ازنظر

های  ها و شاخص های توسعۀ محصول جدید به شناسایی حوزه بندی پروژه ل مؤثر در اولویتعوام

رییزی و تصیمیمات آتیی     شود؛ و نتای  این مطالعه منجر به برنامه مرتبط با هر حوزه پرداخته می

حاضیر بیر    پیژوهش  کیه  ییازآنجا. های مطالعات توصیفی است گردد که این موضوع از ویژگی می

 یآور جمیع و بیرای  مختلیف اسیت،    یهیا   از جنبه یاطالعات استخراج سنجشو  یگردآور هیپا

 پیمایشیی  –یفیتوصی   یی رو  انجام پیژوهش طیرح تحق  شود،  ها از پرسشنامه استفاده می داده

های توسعه محصول جدید  بندی پروژه تواند برای اولویت نظر به اینکه نتای  این تحقی  می .است

کمک نماید، بنابراین تحقیی    ها آنسعه استفاده شود، و بر مدیریت دفاعی در مراکز تحقی  و تو

های توسیعه   جامعۀ آماری این تحقی ، صنایع دفاعی دارای پروژه. باشد حاضر از نوع کاربردی می

در ایین   مورداسیتفاده خبرگیان  . و دانشگاه صنعتی مالک اشتر است( صنعت  5) 7محصول جدید

هیای طراحیی محصیول     تحقیی  و توسیعه و میدیران پیروژه     تحقی  مدیران و کارشناسان مراکز

مرکز تحقی  و توسعه در صینعت   5)مدیر مرکز تحقی  و توسعه  79مدیر پروژه،  57)باشند  می

. اسیت  شده گرفتهنمونه آماری، کلیه خبرگان جامعه آماری در نظر (. پژوهشکده در دانشگاه 8و 

هیای تأثیرگیذار در    در مرحلیه اول، حیوزه  : انجام پژوهش میذکور در سیه مرحلیه انجیام گردیید     

های میدانی در جامعه آماری مشخص گردید؛ در مرحلیه   های دفاعی با بررسی بندی پروژه اولویت

بندی پروژه توسیعه محصیول جدیید دفیاعی      های مربوط به هر حوزه جهت اولویت دوم، شاخص

از بررسی  (های غیر دفاعیمعیار)بدین منظور برای استخراج معیارهای عمومی . استخراج گردید

پیشینه تحقی  و مصاحبه با خبرگان استفاده شد و برای استخراج معیارهیای دفیاعی از بررسیی    

نظیر و کارشناسیان مراکیز تحقیی  و توسیعه       اسناد باالدستی، همچنین مصاحبه با افراد صیاحب 

( PCA)هیای اصیلی   سینجش مؤلفیه  بیا کمیک    در مرحله سوم، تیدرنها. دفاعی استفاده گردید

 .بندی گردید ی دستهد دفاعیمحصول جد ۀهای توسع شاخص

 

                                                                                                                                       

ئییات خیودداری شیده    با توجه به محرمانه بودن اطالعات از ذکر جز. باشند این صنایع دارای دفاتر طراحی می. 7

 .است
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 مراحل تحقیق
ای در خصیوص   مطالعیات کتابخانیه   ،(مسئله، اهداس، ضرورت و رو  تحقی )مقاله پس از بررسی کلیات تحقی  در این 

محصول جدیید دفیاعی    های توسعه بندی پروژه های اولویت ها و شاخص در ادامه، حوزه. شد  ادبیات و پیشینه تحقی  بیان

 .است گرفته انجامها  ها و شاخص با حوزه یوزن دهاند؛ سپس  بندی گردیده استخراج و خوشه

 پژوهشپیشینه ادبیات و 
 ایدهها و تصمیماتی است که از مرحله ایجاد  فرایند توسعه محصول جدید دفاعی شامل فعالیت

خواهند  برای اغلب صنایع دفاعی که می. ردیگ یبرمبه نیروهای مسلح را در  محصولتا ورود 

، نقطه شروع، ایجاد یک کنند محصول جدید فعالیت می ۀتوسع نهیدرزمنوآور باشند و عموماً 

 سه شامل را محصول توسعه فرآیند اگر .فرایند توسعه محصول جدید یا بازنگری در آن هست

 که در بود خواهد واقعی برنده شرکتی ،میرینظر بگ در سود کسب بازار و به ورود تولید، زمان

 مختلفی های مدل نکهیباوجودا (.5994زاده،  یو تقعربی )باشد  برنده مسابقه، بخش سه هر

 از بیش در طول رشته این محققان های یافته است، گردیده ارائه جدید محصول برای توسعه

تمام موارد  برای ندارد؛ مدلی که در این زمینه وجود جامعی دهد که مدل می نشان دهه چهار

کلی طور به. باشد برخوردار ها شرایط سازمان با کامل انطباق و انعطاس از یا باشد، کاربردی

 دستۀ 2 در را جدید محصوالت های است، مدل بیان کرده7048سال  در7سارن که گونه همان

تبدیل  فرآیند و واکنشی گیری، تصمیم مراحل فعالی، مراحل ای واحدهای سازمانی، مرحله

 توسعه معرفی فرآیند جهت مختلفی های مدل اگرچه(. 7048سارن،)کرد بندی طبقه توان می

 همگی مرحله، که شش از جدید ایجاد محصول فرآیند طورکلی به ارد،د وجود جدید محصول

 -5 فرصت تشخیص مرحله -7: از عبارند مراحل است، این شده لیتشک هستند، مرتبط باهم

 محصول توسعه مرحله -8 جدید محصول مفهوم توسعه مرحله -5 ارزیابی آن و ایده خل 

 محصول سازی و تجاری ازیس انبوه مرحله -5 بازار های تست مرحله -2جدید 

تحقیقی در یک شرکت خودرویی ارائه  ،سلمون و همکاران (.7000و همکاران، 5بالبونتین)جدید

های  در این تحقی  شاخص. جهت سنجش داده استفاده نمودند AHPدادند و از رو  

 -2مزیت رقابتی  -8روند بازار  -5توانایی فرو   -5بودجه : عبارت بودند از مورداستفاده

                                                                                                                                       

1.  Saren 

2.  Balbontin 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84
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ارنست و همکاران با (. 7،5975سلمون و همکاران) ریسک -1موفقیت تجاری  -5موفقیت فنی 

شده  شده در ادبیات علمی مربوط به عوامل کلیدی به کار گرفته توجه به مطالعات متعدد انجام

در راهبرد پروژه، مدیریت پروژه و مدیریت سبد پروژه این عوامل را فاکتور تجاری، فاکتور مالی 

کیس و همکاران به بررسی ارتباط  (.5،5975ارنست و همکاران)فاکتور فناورانه بیان نمودندو 

. اند گذاری جدید پرداخته سازی محصول جدید و عملکرد سرمایه زمان اجرای پیاده مدت انیم

سازی توسعه محصول جدید و  به این نتیجه رسیدند که ارتباط میان استراتژی پیاده ها آن

اجرای  زمان مدت. های محیطی است گذاری جدید مستلزم بر میزان آشفتگی هعملکرد سرمای

تر در  اجرای استراتژی کوتاه زمان مدتو  رشد کمو  باثباتهای  تر در محیط استراتژی طوالنی

های تفکری  همچنین این موضوع به استراتژی. باشد های متالطم و صنعتی با رشد باال می محیط

فلورن و همکاران به بررسی (. 5،5971کیس و بار)ن نیز مرتبط استتیم مدیریت ارشد سازما

اند که برای اولین  های توسعه محصول جدید پرداخته عوامل کلیدی تأثیرگذار در موفقیت پروژه

مشترک برای )عوامل موفقیت سازمانی  دودستهافتد؛ این عوامل را به  بار در سازمان اتفاق می

 فرد منحصربههای  مناسب برای پروژه)های خاص  موفقیت پروژه و عوامل( های شرکت همه پروژه

صورت خالصه به بررسی  به( 7)دولج. (8،5971فلورن و همکاران)اند تقسیم نموده( هر شرکت

 :پردازد گیری در حوزه محصول جدید می های تصمیم ها و رو  شاخص

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

1. Salamon et.al 

2. Ernst et.al 

3. kiss& Barr 

4. Florén et. al 
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 ها در حوزه توسعه محصول جدید ها و روش شاخص: 9جدول 

 یمورد مطالعه روش اریمع ریز/ اریمع سندهینو سال

5979 
ارنست و 

 همکاران
 - آزمون فرض فناورانه ،تجاری، مالی

5977 
کونگ و 

1همکاران  

 میت ،فرصت ییشناسا ،فناوری یآمادگ

 ،محصول نگیمارک بنچ ،مهارته چند

 تیحما ی،خارج همکاران ،سکیر

 ،سازمان راهبرد و مأموریت ،ارشد تیریمد

 ساختار و یتیحما و یتیریمد ستمیس

 یابزارها ،NPD های پروژه یبرا یسازمان

 یازهاین ،CAD-CAM مانند یطراح

 استفادهی، طراح در آن دخالت و یمشتر

 یازهاین ییشناسا موردنیاز یابزارها از

 QFD مانند یمشتر

 سازمان فرضی -

5977 
کانگجو و 

2هانبین 
 

 ،بندی زمان ،نهیهز ،بازار ،فناوری ،میت

 تیفیک
MODM - 

5975 
سالمون و 

 همکاران

مزیت  ،روند بازار ،توانایی فرو  ،بودجه

 ،موفقیت تجاری ،موفقیت فنی ،رقابتی

 ریسک
AHP 

شرکت 

خودرویی 

 چندملیتی

5978 
وینسنت و 

 همکاران

های  قابلیت، نیازهای مشتریان و رضایت

ریزی  تحلیل و برنامه ،فناوری و مدیریت

 مالی

 

AHP شرکت ICT 

5975 
و  5کومتو

 همکاران

ارتباطات داخلی سازمان  میزان و کیفیت

در درک اثربخشی رابطه جهت توسعه 

 محصول جدید

 -آزمون فرض

آنالیز فاکتور 

 -تأییدی

 پرسشنامه

 

                                                                                                                                       

1. Kowang et. al 

2. Congjun Rao & Huanbin Liu 

3. Cometto 
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 یمورد مطالعه روش اریمع ریز/ اریمع سندهینو سال

 

5975 

عبدالکریم 

 مأمونآواد و 

 اکرو 

اشتراک دانش، بهبود  عملکرد مالی،

بازار، یادگیری  عملکرد ها، توانمندی

 داخلی

 

فاکتور آنالیز 

 -تأییدی

 پرسشنامه

های  سازمان

 تولیدی در اردن

کیس و  5971

 همکاران

آشفتگی محیطی، تفکر مدیران ارشد 

 سازمان

رو  استدالل 

 مبتنی بر نمونه

بررسی بر روی 

 08ای از  نمونه

 شرکت 

فلورن و  5971

 همکاران

تیم پروژه، محیط رقابتی، فناوری، اولویت 

 پروژه

  مروری

 وانیعلی پهل 7544
، انطباق با راهبرد صنعت ،بازدهی صنعت

 سابقه صنعت
TOPSIS ییغذا عیصنا یفاز 

7507 

علیرضا 

خجسته پور 

 و همکاران

 :نفعان شامل های ذی دیدگاه

 ،کیفیت محصول ،سودآوری ،هزینه ،زمان

 ،تطاب  محصول با تعریف اولیه آن

رضایت  ،ساختار سازمانی ،پذیری انعطاس

، رضایت دولت ،وژهرضایت تیم پر ،مشتری

یادگیری و  ،رضایت سهامداران

 آفرینی مستندسازی و ارز 

 
 
 

نامه و  پرسش

 آزمون فرض
 خودرو ایران

7505 

عباس 

خمسه، 

صادق  محمد

 مفتح

 

توانمندی خالقیت، توانمندی طراحی و 

مهندسی، توانمندی ساخت، توانمندی 

تولید، توانمندی فرو ، توانمندی 

اکتساب،  رسانی، توانمندی خدمات

 توانمندی پشتیبانی

 یابیارز

 پاندا کیتکنولوژ

 راماناسن و

 سطح یابیارز

 یتوانمند

 کیتکنولوژ

 فوالد صنعت

 رانیا

7505 

عباس 

خمسه، 

 محمدصادق

 مفتح

ت، یریراهبرد، ساختار، فرهنگ، مد

 و ، کارکنان، قوانینیمیآموز ، کارت

 نفعان یذ و ، بازارینوآور ستمیمقررات، س

 یسازمانی ها انمندی، تویرونیب

 و مدل شنهادیپ

 فرض آزمون

ی ابیارز

ی توانمند

 در ینوآور

 شرکت
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 یمورد مطالعه روش اریمع ریز/ اریمع سندهینو سال

 یرانیکشت 

 یجمهور

 رانیا یاسالم

7508 

سید مجتبی 

سجادی و 

 همکاران

تأمین  رهیهای مدیریت زنج ؤلفهم

مرتبط با فرایند توسعه  نانهیکارآفر

های  مؤلفهاز قبیل  محصول جدید

سهم بازار بازاریابی و فرو  شرکت، رشد 

صنعت شوینده و عوامل سازمانی  رهیزنج

 (منابع انسانی شرکت)

 

AHP-

TOPSIS  

های  شرکت

فعال در صنعت 

 ایران ندهیشو

 

7508 

نرگس 

افشاری، 

قاسم فرج 

 پور

 های توسعه محصول جدید ریسک

 

های  ارائه راهبرد

مناسب با تلفی  

مدل توسعه 

محصول کوپر و 

 های رو 

FMEA, QFD, 

SWOT 

تولید  صنعت

 شکف

7502 

آقا 

براریان و 

 مهدوی

مدیریت ریسک، طراحی برای ارتقاء، 

سازی، منابع  هزینه، چابکی، تجاری

 سازمانی

  تاپسیس

با خبرگان موضوع،  شده انجامهای  با توجه به بررسی پیشینه تحقی  و همچنین اسناد و مصاحبه

برگزاری سه  اج گردید و طیهای توسعه محصول جدید استخر بندی پروژه های اولویت شاخص

 .ها انجام پذیرفت حوزهبندی اولیه  ستادان دانشگاهی دستهجلسه با حضور مدیران طراحی و ا

 ها آنبندی  ها از ادبیات و پیشینه تحقیق و دسته نحوه استخراج شاخص

 های مربوط به هر حوزه شاخص ها و استخراج حوزه
بندی پیروژه، پیس از بررسیی     یین سبد و اولویتهای جهت تع ها و شاخص منظور تعیین حوزه به

بخشیی   عنوان به)و با نظر پژوهشگران و همچنین مدیران مراکز تحقی  و توسعه  پیشینه تحقی 

 عنیوان  بیه پن  حوزه دفاعی، سازمانی و راهبردی، دانشی و فنی، ریسک و بیازار  ( از جامعه آماری
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تهیه  ادشدهیبا محوریت پن  حوزۀ ای  امهپرسشنها شناسایی شدند و سپس  تأثیرگذارترین حوزه

 موردنظرهای  شاخص ،از مدیران و کارشناسان مراکز تحقی  و توسعه دفاعی خواسته شد .گردید

ای بیا حضیور    هیا طیی جلسیه    پس از دریافت شیاخص  .بیان نماینددر خصوص هر حوزه خود را 

 تیی درنهاتحلییل گردیید و    ها دفاعی و افراد خبره دانشگاهی شاخص مراکز تحقیقات گاننمایند

محصیول جدیید دفیاعی     ۀهیای توسیع   بندی پروژه جهت اولویت( شاخص 85)اولیه های  شاخص

هیای تحلییل    هیا گیام   منظور تعدیل تعداد شیاخص  ها، به با توجه به کثرت شاخص. استخراج شد

 .است شده پرداختهها انجام گردید که در ادامه به آن  های اصلی بر روی آن مؤلفه

 ید دفاعیهای توسعه محصول جد شاخص( PCA)های اصلی مؤلفه سنجش
ترکییب   برحسیب آماری برای تعریف متغیرهای جدیید   یروش (PCA)های اصلی سنجش مؤلفه

هیا   متغیرهای جدید نسبت به هیم مسیتقل بیوده و وارییانس آن    . خطی از متغیرهای اولیه است

 .دارای روند نزولی است

 .اسیت های اصلی یک مجموعه از متغیرهای اولییه  استخراج مؤلفه های اصلی،هدس از سنجش مؤلفه

های استخراجی بعیدی   مؤلفه ست؛هااولین مؤلفه استخراجی دارای بیشترین واریانس مجموعه اولیه داده

شیده نسیبت بیه هیم      هیای اسیتخراج   و مؤلفه اند کسب کردهها از مجموعه اولیه دادهرا واریانس کمتری 

 .است شده استفادهها  منظور کاهش شاخص ین تحقی  بهکه در ا هستندمستقل 

متغییر اولییه    Pترکیب خطی  برحسبمؤلفه اصلی  Pبعدی از طری  رو  فوق  pطورکلی در فضای  به

های دیگر مستقل بوده و مؤلفه اول دارای بیشترین واریانس کیل داده هر مؤلفه از مؤلفه. است استخراج قابل

 Pها را لحیاظ نمیوده و وارییانس کیل      تیب درصد کمتری از واریانس کل دادههای بعدی به ترمؤلفه. هاست

 .(5991جانسون و ویکرن،) های اولیه استشده مساوی واریانس کل داده مؤلفه استخراج

 ریاضی ازنظرهای اصلی سنجش مؤلفه 
تیا  ا ها و دومین مؤلفه حداکثر وارییانس لحیاظ نشیده ر    حداکثر واریانس داده ،اولین مؤلفه -الف

 .اند کردهتوسط اولین مؤلفه لحاظ پایان 
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 اسیمق یشاز افزا گیریجلو یشرط برا -ب
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 شرط برای متعامد بودن محورها -ج

jiallforwwwwww jpipjiji  0....2211 

1 :مؤلفه جدید 

px :شاخص اولیه 

ppw :(5991جانسون و ویکرن،)گیری شاخص جدید اثرگذاری شاخص اولیه در شکل 

 های اصلی در این تحقیقدلیل استفاده از روش سنجش مؤلفه 
های توسعه محصیول   امکان مقایسه دقی  پروژه، پژوهشاین ها در  با توجه به گستردگی شاخص

های توسعه محصول جدید دفیاعی بیه تقلییل     ر پروژهت ارزیابی دقی  برایلذا  ؛وجود ندارد جدید

شیده   هیای اسیتخراج  های اصلی، مؤلفه تحلیل مؤلفه دررو طورکلی اگر  به. استها نیاز  شاخص

 .ها برای سنجش اطالعات اولیه قابیل توجییه اسیت    صورت کاربرد آن نیدر ا ،قابل تفسیر باشند

 بیودن  ریپیذ  هیی ای اصیلی نییز در توج  هی  همچنین میزان درصد واریانس لحاظ شده توسط مؤلفه

PCA انرژی میواد  )های فضایی در بعضی از تحقیقات مثالً تصمیمات مربوط به پروژه. مؤثر است

گونیه میوارد    از دست رفتن یک درصید اطالعیات نییز مهیم بیوده در ایین      ( ایی فضانوردان تغذیه

 .های اصلی کاربرد زیادی در تحقیقات فوق نخواهد داشتسنجش مؤلفه

های  آماری مناسب برای سنجش داده یروش، های اصلیرو  سنجش مؤلفه نظری، جنبۀ از
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همیان   ،ها صیفر اسیت   های اصلی متغیرهای متعامد که همبستگی بین آنهمبسته بوده و مؤلفه

 .باشد میمتغیرهای اولیه 

لیت  امیا تسیت بارت   ؛است نییتع  قابل 7دار بین متغیرها از طری  تست بارتلتاهمبستگی معن

هیای دارای همبسیتگی   هیای بیزرگ داده  حساس بیوده و بیرای نمونیه    (n)نمونه  اندازه بهنسبت 

 .شوددار معرفی میاصورت همبستگی معن ضعیف نیز به

 :شود ف مییر تعرین حالت آزمون فرض به شرح زیدر ا

 یس همبسیتگ یمیاتر . )اسیت  یس همیان یرهیا ییک میاتر   یمتغ یس همبسیتگ یمیاتر : فرض صفر

 (نا همبسته است یرهایای با متغ متعل  به جامعه شده مشاهده

 .است یر همانیس غیرها یک ماتریمتغ یس همبستگیماتر: فرض یک

ن ینتیجیه بی   در است؛ فرض صفر رد شده 9.92تر از  کوچک Sigدر این آزمون با توجه به مقدار 

 .(5991جانسون و ویکرن،)دارد داری وجود امعن یرها همبستگیمتغ

پیس از  )هیا   ها، هیر شاخصیی کیه پراکنیدگی بیشیتری در داده      لحاظ نوع داده که ازبا توجه به آن

های توسعه محصیول   بندی پروژه تأثیر بیشتری در اولویت ،داشته باشد( ها اختصاص امتیاز به شاخص

هیا بیدون    شیده بیه شیاخص     پژوهشگر از همان امتیازهای اصیلی اختصیاص داده   .داردجدید دفاعی 

 .است کردهاستفاده  PCAانجام  یاستانداردسازی برا

 ی پژوهشها افتهیتحلیل 

های مربوط به هر حوزه  ها و شاخص شده در این تحقی ، ابتدا حوزه بیان  با توجه به رو 

 .انجام و نتای  زیر استخراج گردید PCAها به رو   بندی شاخص دستهشناسایی و سپس 

های  دارای یکی از ویژگی) 5ه دفاعیپروژ 57ها از  بندی شاخص گفتنی است به منظور دسته

 . ، استفاده شد(سازی طراحی، توسعه محصول جدید و طراحی محصول جدید نوآوری، بهینه

 

 

                                                                                                                                       

1. Bartlette 

 .داری شده استها خود به علت محرمانه بودن اطالعات از بیان اسامی پروژه. 7
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 یهای حوزه دفاع شاخص اصلی هایمؤلفه سنجش 
 ی  و توسعه دفاعیمستندات و انجام مصاحبه با کارشناسان و خبرگان مراکز تحق یپس از بررس

پس از  .دیگرد یین حوزه شناسایشاخص در ا 77، تعداد یهای دفاع در خصوص شاخص

ن ید و همچنیپروژه در خصوص توسعه محصول جد 57 یبر رو یهای اصل سنجش مؤلفه

با توجه به همبستگی مناسب ها  تعداد شاخص ،مطالعه   و توسعه در مرکز موردیهای تحق پروژه

 .شاخص کاهش یافت 8به ( 5جدول )ها  بین شاخص

 یهای حوزه دفاع شاخص یبرا تست بارتلت 

 .است یس همانیرها یک ماتریمتغ یس همبستگیماتر: فرض صفر

 .است یر همانیس غیرها یک ماتریمتغ یس همبستگیماتر: فرض یک

 و نتایج آزمون کرویت بارتلت KMOآماره : 2 جدول

 مقدار شرح

 KMO 9.257آماره 

 Approx. Chi-Square 511.258 آزمون کرویت بارتلت

df 22 

Sig. 9.999 

رها ین متغینتیجه ب در ؛فرض صفر رد شد ،هست 9.92تر از  کوچک Sigبا توجه به آنکه مقدار 

 .داری وجود داردامعن یهمبستگ

های  ه به شاخصیهای اول شاخص یهای اصل آمده از سنجش مؤلفه دست   بهیبا توجه به نتا

 .ل یافته استیتقل (5جدول ) ر یافتهیتفس

گیری  ای که در شکل های اولیه و شاخص( 7شکل )د یهای جد ر تعداد شاخصیر زدو نمودا

 .دهد نشان می را( 5شکل )اند  د نقش داشتهیهای جد شاخص



 49/   ...یبند تیاولو یها شاخص یبند و خوشه ییشناسا

 

 
 یحوزه دفاع ها ای گراف برای تعیین تعداد عاملنمودار اسکر : 9شکل 

 .استخراج است  قابل یچهار مؤلفه اصل باال،با توجه به نمودار 

 

 
 شده های استخراج بعدی پراکنش متغیرها نسبت به عامل نمودار سه  :2شکل 

 :کردر یر تفسیشده ز  های استخراج ه را به مؤلفهیهای اول شاخصتوان  باال میدو نمودار  یبا بررس
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 PCAبا روش  شده های استخراج اولیه حوزه دفاعی به همراه مؤلفه های شاخص: 3جدول 

 عنوان شاخص فیرد
کد 

 شاخص
 شده های استخراج مؤلفه

کد 

مؤلفه 

 دیجد

7 
ط ید با شرایانطباق محصول جد

 یاسیس
MI1 

، یاسیط سیبا شرا یریمنطب  پذ

 کشور ییایو جغراف یراهبرد

 

NMI1 
5 

ط ید با شرایانطباق محصول جد

 ییایجغراف
 

MI2 

5 
ط ید با شرایانطباق محصول جد

 کشور یراهبرد
 

MI3 

 MI4 تیتأمین امن 8

 ردیت راهبیاهم

 
NMI2 

2 
 یراستایی با نقشه علم زان همیم

 مسلح یروهاین
MI10 

5 
ر بودن دانش حاصله یزان فراگیم

 مسلح یروهایدر سطح ن
MI11 

1 
 یو تخصص یت صنعتیتقو

 مسلح یروهاین
MI7 

4 
محصول  یساز یاتیت عملیقابل

 دیجد
MI5 

 ای الزامات سامانه

 
NMI3 

0 
های  گر سامانهیسازی با د یکپارچه

 موجود
MI6 

79 
 کارآمد پذیری انعطاس تیقابل

یبوم یفناور کی عنوان به
MI8 

77 
ها و  تأثیر در ارتقا و توسعه فناوری

 یهای دفاع سامانه
MI9 یدفاع یفناور یارتقا NMI4 

 

 
 



 43/   ...یبند تیاولو یها شاخص یبند و خوشه ییشناسا

 

 یسازمان و راهبردی یهای سازمان شاخص اصلی هایمؤلفه سنجش 
 ی  و توسعه دفاعیبا کارشناسان و خبرگان مراکز تحق مستندات و انجام مصاحبه یپس از بررس

 یین حوزه شناسایشاخص در ا 79، تعداد یو راهبردی سازمان یسازمان های در خصوص شاخص

د و یپروژه در خصوص توسعه محصول جد 57 یبر رو یهای اصل پس از سنجش مؤلفه .دیگرد

جه به همبستگی مناسب بین با تو ها تعداد شاخص ،  و توسعه در مرکز موردمطالعهیتحق

 .کاهش یافت (2جدول )تفسیر یافته  شاخص 1به  (8جدول )ها  شاخص

 و نتایج آزمون کرویت بارتلت KMOآماره : 4 جدول

 مقدار شرح

 KMO 9.887آماره 

 Approx. Chi-Square 597.525 آزمون کرویت بارتلت

df 82 

Sig. 9.999 

های  ه به شاخصیهای اول شاخص ی،های اصل سنجش مؤلفهآمده از  دست   بهیبا توجه به نتا

 :یافته است کاهشر یر یافته زیتفس

 PCAبا روش  شده های استخراج به همراه مؤلفه اولیه حوزه سازمانی و راهبردی های شاخص: 5جدول 

 عنوان شاخص فیرد
کد 

 شاخص

های  مؤلفه

 شده استخراج

کد مؤلفه 

 دیجد

 یت مالیبهبود وضع OS1 یدرصد جذب بودجه دفاع 7

 سازمان

 
NOS1 5 زان درآمد سازمان از یم) درآمدش یافزا

 (مربوطه یبخش حوزه دفاع
OS5 

 گاه سازمانیجا یارتقا OS2 وجه سازمان یارتقا 5

 NOS2 
 OS4 دی  توسعه محصول جدیرشد شرکت از طر 8

به  یابید در دستینقش توسعه محصول جد 2

 اهداس سازمان
OS3 

 یی با سازمانراستا هم

 NOS3 

 OS7مشابه با  ید عملکرد مصرفیمحصول جد 5
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 عنوان شاخص فیرد
کد 

 شاخص

های  مؤلفه

 شده استخراج

کد مؤلفه 

 دیجد

 سازمان دارد یمحصوالت فعل 

 NOS4 جاد تنوع محصولیا OS6 جاد تنوع محصولیا 1

 NOS5 یاحصاء فناور OS8 یاحصاء فناور 4

و علوم و  یتوسعه ارتباط با مراکز پژوهش 0

 یفناور
OS9 

ارتباطات خارج از 

 سازمان
NOS6 

 NOS7 یبهبود دانش طراح OS10 ش دانش طراحانیزان افزایم 79

 

 یو دانش یهای امکانات فن شاخص اصلی هایمؤلفه سنجش 

 ی  و توسعه دفاعیمستندات و انجام مصاحبه با کارشناسان و خبرگان مراکز تحق یپس از بررس

. دیگرد یین حوزه شناسایشاخص در ا 77، تعداد یو دانش یهای امکانات فن در خصوص شاخص

  و ید و تحقیپروژه در خصوص توسعه محصول جد 57 یبر رو یهای اصل پس از سنجش مؤلفه

ها  با توجه به همبستگی مناسب بین شاخصها  تعداد شاخص ،مطالعه توسعه در مرکز مورد

 .کاهش یافت (1جدول )تفسیر یافته  شاخصپن   به (5جدول )

 ارتلتو نتایج آزمون کرویت ب KMOآماره : 6 جدول

 مقدار شرح

 KMO 9.578آماره 

 Approx. Chi-Square 594.285 آزمون کرویت بارتلت

Df 22 

Sig. 9.999 

های  ه به شاخصیهای اول شاخص یهای اصل آمده از سنجش مؤلفه دست   بهیبا توجه به نتا

 :یافته است کاهشر یر یافته زیتفس
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 PCAبا روش  شده های استخراج ه همراه مؤلفهب اولیه حوزه دانشی و فنی های شاخص: 7جدول 

 عنوان شاخص فیرد
کد 

 شاخص

های  مؤلفه

 شده استخراج

کد 

مؤلفه 

 دیجد

 KT1 یقو یوجود رهبر 7

 م خبرهیوجود ت

 
NKT1 

 KT2 (دی، تولR&D، یابیبازار)ای  م چند رشتهیوجود ت 5

 KT3 یسطح مناسب مهارت طراح 5

 KT4 ری موردنیازبه دست آوردن فناو ییتوانا 8

 KT5 ت توسعهیقابل 2
 

 ت توسعهیقابل
NKT2 

 KT6 وجود تجربه مشابه 5

 KT7 دانش آشکار NKT3 1 یدانش فن

 KT8 یدانش ضمن 4

0 

 KT9 محصول د در توسعهیجد یها درصد فناوری

درصد 

 یها فناوری

د به کار یجد

شده در  گرفته

 توسعه محصول

NKT4 

وجود منابع  KT10 یافزارهای مرتبط با طراح و سختافزارها  وجود نرم 79

افزاری و  سخت

 افزاری نرم
NKT5 77 

 یابیهای تست و ارز وجود زیرساخت
KT11 

 

 های حوزه ریسک شاخص اصلی هایمؤلفه سنجش 
 ی  و توسعه دفاعیمستندات و انجام مصاحبه با کارشناسان و خبرگان مراکز تحق یپس از بررس

پس از  .دیگرد یین حوزه شناسایشاخص در اشش ، تعداد یی دفاعها در خصوص شاخص

ن ید و همچنیپروژه در خصوص توسعه محصول جد 57 یبر رو یهای اصل سنجش مؤلفه

با توجه به همبستگی مناسب ها  تعداد شاخص ،  و توسعه در مرکز موردمطالعهیهای تحق پروژه

 .کاهش یافت (0ل جدو)تفسیر یافته  شاخص 2 به (4جدول )ها  بین شاخص
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 و نتایج آزمون کرویت بارتلت KMOآماره : 8 جدول

 مقدار شرح

 KMO 9.250آماره 

 Approx. Chi-Square 55.577 آزمون کرویت بارتلت

df 72 

Sig. 9.998 

های  ه به شاخصیهای اول شاخص یهای اصل آمده از سنجش مؤلفه دست   بهیبا توجه به نتا

 :یافته است کاهشر یر یافته زیتفس

 PCAبا روش  شده های استخراج اولیه حوزه ریسک به همراه مؤلفه های شاخص: 1جدول 

 عنوان شاخص فیرد
کد 

 شاخص

های  مؤلفه

 شده استخراج

کد مؤلفه 

 دیجد

7 
ها در موعد مقرر توسط  عدم تأمین فناوری

 شبکه همکاران
R1 

عدم تأمین منابع 

 موقع به

NR1 

 NR2 پذیری رقابت R2 ی اولین بار توسط رقباارائه محصول مشابه برا 5

5 
میزان عملکرد محصول در مقابل محصوالت 

 رقیب
R4 

 NR3 پیچیدگی فنی R3 پیچیدگی فنی 8

 NR4 ریسک زمان R5 ریسک زمان 2

 NR5 ریسک هزینه R6 ریسک هزینه 5

 بازارهای حوزه  های اصلی شاخصسنجش مؤلفه 
 ی  و توسعه دفاعیصاحبه با کارشناسان و خبرگان مراکز تحقمستندات و انجام م یپس از بررس

پس از  .دیگرد یین حوزه شناسایشاخص در اچهار ، تعداد یهای دفاع در خصوص شاخص

ن ید و همچنیپروژه در خصوص توسعه محصول جد 57 یبر رو یهای اصل سنجش مؤلفه

ا توجه به عدم همبستگی ها ب تعداد شاخص ،  و توسعه در مرکز موردمطالعهیهای تحق پروژه

 .(77-جدول) یافتنکاهش  (79-جدول)مناسب 
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 و نتایج آزمون کرویت بارتلت KMOآماره : 91جدول 

 مقدار شرح

 KMO 9.529آماره 

 Approx. Chi-Square 1.195 آزمون کرویت بارتلت

df 5 

Sig. 9.557 

داری امعن یرها همبستگین متغیبنتیجه  در است، 9.92از  تر بزرگ Sigبا توجه به آنکه مقدار 

 .داردنوجود 

 اولیه حوزه بازار های شاخص :99جدول 

 عنوان شاخص فیرد
کد 

 شاخص
 شده های استخراج مؤلفه

کد 

مؤلفه 

 دیجد

 NM1 اندازه بازار M1 اندازه بازار 7

 NM2 امکان تست نمونه توسط مشتری M2 امکان تست نمونه توسط مشتری 5

5 
ی توسط تحق  نیازهای مشتر

 محصول جدید
M3 

تحق  نیازهای مشتری توسط 

 محصول جدید

NM3 

 NM4 قیمت مناسب و رقابتی M4 قیمت مناسب و رقابتی 8

 های شناسایی شده ها و شاخص دهی به حوزه وزن
باشد که در حقیقت تعدیلی از رو   ها می دهی به شاخص روند برآورد نسبت، یک رو  وزن

واسطه  رو  با اختصاص وزن دلخواه به مهمترین شاخص که به در این. ای است تخصیص نقطه

ابتدا . شود به دست آمده است، شروع می( مانند رتبه مستقیم)بندی  های رتبه یکی از رو 

های  های دیگر وزن به مهمترین شاخص و سپس به تناسب آن به شاخص 799ای معادل  نمره

ترین شاخص به  ختصاص یافته به کم اهمیتها، نمره ا در محاسبه نسبت. گیرد کمتر تعل  می

سپس نمره هر شاخص بر نمره کم . شود عنوان نقطه کف یا مرجع در نظر گرفته می

در نهایت با تقسیم . شود شود و به عنوان وزن اولیه شناخته می ترین شاخص تقسیم می اهمیت
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پور طاهری، )شود  خته میها پردا سازی وزن های اولیه به استاندارد هر وزن اولیه بر مجموع وزن

ها به رو  روند برآورد  وزن شاخص( 75)ها و در جدول  وزن حوزه( 75)در جدول (. 7505

 .استفاده شده است نها از نظرات خبرگا برای استخراج این وزن. نسبت ارائه شده است

 ها با رویکرد روند برآورد نسبت دهی به حوزه وزن :92جدول 

کد 

 حوزه

وزن  وزن اولیه مقیاس نسبت مستقیم رتبه عنوان حوزه

 استاندارد
MI 50/9 55/5 799 7 دفاعی 
OS 55/9 29/5 12 5 سازمانی و استراتژی 
KT 55/9 51/5 49 5 امکانات فنی و دانشی 
R 71/9 5 59 8 ریسک 
M 90/9 7 59 2 بازار 

 9 51/99 جمع

بندی  های اولویت وزهدر خصوص وزن ح( 75)با توجه به نتای  استخراج شده در جدول 

دارای بیشترین اهمیت و  50/9های توسعه محصول جدید دفاعی، حوزۀ دفاعی با وزن  پروژه

 .باشد دارای کمترین اهمیت می 90/9حوزه بازار با وزن 

 :ها به شرح زیر است ها، وزن شاخص دهی حوزه با توجه به رو  تشریح شده برای وزن

 ا با رویکرد روند برآورد نسبته خالصه نتایج وزن شاخص :93جدول 

کد 

 شاخص

کد  وزن

 شاخص

کد  وزن

 شاخص

کد  وزن

 شاخص

کد  وزن

 شاخص

 وزن

NMI1 9.52 NOS1 9.75 NKT1 9.55 NR1 9.55 NM1 9.5 
NMI2 9.5 NOS2 9.72 NKT2 9.71 NR2 9.52 NM2 9.78 
NMI3 9.72 NOS3 9.74 NKT3 9.5 NR3 9.5 NM3 9.5

5 
NMI4 9.5 NOS4 9.75 NKT4 9.7 NR4 9.7 NM4 9.5

5 

  NOS5 9.78 NKT5 9.5 NR5 9.75   

  NOS6 9.7       
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کد 

 شاخص

کد  وزن

 شاخص

کد  وزن

 شاخص

کد  وزن

 شاخص

کد  وزن

 شاخص

 وزن

  NOS7 9.74       

هیای مربیوط بیه هیر      ، در خصوص وزن شیاخص (75)با توجه به نتای  استخراج شده در جدول 

 کشیور  ییایی و جغراف ی، راهبیرد یاسی یط سیبا شرا یریپذ منطب حوزه در حوزۀ دفاعی، شاخص 

در حیوزۀ  . ای دارای کمتیرین اهمییت اسیت    ترین اهمیت و شیاخص الزامیات سیامانه   دارای بیش

سازمانی و راهبردی دو شاخص هم راستایی با سازمان و بهبود دانیش طراحیی دارای بیشیترین    

در حوزۀ امکانات فنی . اهمیت و شاخص ارتباطات خارج از سازمانی دارای کمترین اهمیت است

بیه کیار   هیای جدیید    ه دارای بیشترین اهمیت و شاخص درصد فناوریو دانشی، شاخص وجود تیم خبر

پیذیری   در حیوزۀ ریسیک شیاخص رقابیت    . دارای کمترین اهمیت اسیت  شده در توسعه محصول  گرفته

در نهاییت در حیوزه بیازار    . دارای بیشترین اهمیت و شاخص ریسک زمان دارای کمترین اهمییت اسیت  

صول جدید و قیمیت مناسیب و رقیابتی دارای بیشیترین     های تحق  نیازهای مشتری توسط مح شاخص

 .اهمیت و و شاخص امکان تست نمونه توسط مشتری دارای کمترین اهمیت است

 گیری بحث و نتیجه

های توسعۀ محصول جدید دفیاعی در مراکیز تحقیقیاتی     ی اصلی در انجام پروژهها چالشیکی از 

هسیتند،   رو روبیه  ی مسیلح ها یروینهای مختلف و نیاز ها دهیاصنایع دفاعی که با تعداد زیادی از 

با توجه به بررسی پیشینه تحقی  و نظر خبرگان . باشند یمها جهت اجرا  بندی اصولی آن اولویت

هیای سیازمانی و راهبیردی،     های توسعه محصول جدیید بیه حیوزه    بندی پروژه های اولویت حوزه

بیه تمرکیز ایین تحقیی  بیر روی       بندی شید ولیی بیا توجیه     دانشی و فنی، بازار و ریسک تقسیم

. های مطیرح شیده اضیافه گردیید     های توسعه محصول جدید دفاعی، حوزۀ دفاعی به حوزه پروژه

ای و  با استفاده از مطالعیات کتابخانیه   ها گونه پروژه بندی این شاخص جهت اولویت 85همچنین 

منظیور   هیا بیه   خصبه دلییل تعیدّد شیا   . میدانی و مصاحبه با خبرگان حوزه دفاعی شناسایی شد

هیا از   های اصلی تعداد شیاخص  ها با کمک رو  تحلیل مؤلفه بندی پروژه افزایش دقت در اولویت

شاخص کاهش یافت که برای هر شاخص نیز جهت امتیازدهی راهنمیا   52شاخص به تعداد  85

ر ها از رو  برآورد نسبت استفاده گردید که د دهی شاخص همچنین به منظور وزن. تهیه گردید

تیرین اولوییت را در خصیوص     ها، حوزه دفاعی بیشترین اولویت و حوزه بازار پایین خصوص حوزه
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یکیی از تمایزهیای اصیلی ایین تحقیی  بیا سیایر        . های توسعه محصول جدید دفاعی دارند پروژه

های توسعه محصول جدید، رویکرد دفیاعی و همچنیین    بندی پروژه های مرتبط با اولویت تحقی 

در بیشیتر  . هیای شناسیایی شیده اسیت     هیای اصیلی بیرای شیاخص     نجش مؤلفیه کارگیری س به

باشد؛ همچنین اسیتخراج   های توسعه محصول جدید می های حاضر تمرکز بر روی پروژه پژوهش

باشد کیه در صیورت    های شناسایی شده در پیشینه تحقی  می ها صرفاً با بررسی شاخص شاخص

هیای علمیی    هیا کیاهش یافتیه و از رو     شاخصها صرفا به صورت نظری تعداد  افزایش شاخص

هیای ریاضیی    همچنین توسعه بیشتر تحقیقیات مشیابه، بیر روی رو    . کمتر استفاده شده است

نییاز مهیم ایین موضیوع، یعنیی اسیتخراج و        ها است، و به طور عمی  به پیش بندی پروژه اولویت

به صورت سطحی انجام ها  ها، کمتر پرداخته شده و شناسایی شاخص بندی اصولی شاخص دسته

هیای میرتبط بیا     گردد، از ایین رو  تحقیی  بیرای اسیتخراج شیاخص      پیشنهاد می. گرفته است

. هیای عمرانیی نییز اسیتفاده گیردد      ها با هر نوع میاهیتی، ماننید پیروژه    بندی سایر پروژه اولویت

گونیه   های توسعه محصول جدید با توجه به عدم قطعیت در ایین  بندی پروژه همچنین برای رتبه

 .اده شودگیری فازی استف های تصمیم ها از رو  پروژه
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