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 چكیده 

این  ترین مراحل فرآیند توسعه محصول جدید قرار دارد. کیفیتهومی در ابتداییفمرحله طراحی م

-تاثیرگذار است و مورد توجه بسیاری از سازمانبسیار کیفیت کل فرآیند توسعه محصول جدید  برمرحله 

، تابعی از بسیاری از متغیرهاست که باید ارزیابی و شناسایی شود.  محصول . کیفیت طرح مفهومیاستها 

،  از منظر کیفیت است. با ترسیم یک گراف جهت دار  رترهدف این پژوهش، انتخاب طرح مفهومی ب 

شود. سپس با استفاده  ها به صورت شماتیک نشان داده میهای کیفی محصول و روابط دوجانبه آنویژگی

های کیفی  شود. به دلیل پیچیدگی روابط میان ویژگیاز این گراف، ماتریس معادل آن حاصل می

جام، برای هر  اند. سراندرنظر گرفته شده مثلثیفازی  ،قطر اصلی این ماتریسخارج از محصول، مقادیر 

آل  طرح مفهومی یک شاخص کیفیت تعیین شده که به صورت نسبت مقادیر واقعی به مقادیر ایده 

 تر است.  شود. هر چه این نسبت باالتر باشد، طرح مفهومی از منظر کیفیت مناسبمحاسبه می

 

 

 کلمات کلیدی
توسعه  یفیت؛ ک ؛طراحی مفهومی 

 عدم قطعیت فازی   ؛محصول جدید

 

 مقدمه -1

های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و تعاریف مختلفی از آن ارائه داده شده است. براساس تعریف ارائه شده توسط انجمن کنترل  کیفیت از دیدگاه

به عنوان     9001ندارد ایزو  (، محصول باید برای رفع نیاز مشتری، دارای مشخصات خاصی باشد. تعریف کیفیت مطابق با استا1ASQ)  کیفیت آمریکا

عالوه بر این، متخصصین کیفیت تعاریف مختصری را   هاست.ای از برآورده شدن الزامات و خواستهاستاندارد سیستم مدیریت کیفیت، میزان و درجه 

یلیپ کرازبی آن را انطباق با الزامات  فاند: با توجه به دیدگاه دمینگ، کیفیت باید نیازهای حال و آینده مشتری را دربرگیرد. از کیفیت ارائه داده 

 تعریف نموده است.  

آل است که در  ولی دارای کیفیت ایدهمحص .]2و1[ آیدبهبود کیفیت در دو دهه گذشته،  امری دشوار بوده و اکنون مزیت رقابتی به شمار می

ها نشان داده است که در  بررسی ].3[داشته باشد برای مشتری ، عملکرد هدفمندی تمام مدت زمان طول عمر خود و تحت همه شرایط عملیاتی

 .]4[ شودحجم زیادی از منابع و طراحی، بی فایده و زائد محسوب میصورت عدم رفع نیاز مشتریان،  

شرکتی موفق است که فرایند توسعه  ها برای حفظ در بازار رقابتی است. در این میان، های شرکتامروزه توسعه محصول جدید از دغدغه

باشد.  ها، مرحله طراحی مفهومی میترین آنمحصول جدید خود را به طور دقیق به اتمام رساند. این فرایند مراحل مختلفی دارد که از جمله مهم

فرایند بزرگ طراحی است. اگر  یک ز ای اطراحی مفهومی مرحلهشود. در واقع، این مرحله در فاز ابتدایی فرایند توسعه محصول جدید محسوب می

راه حل هایی برای طراحی در نظر گرفته  ؛شوددر نظر بگیرید که در طی آن ایده شکل گرفته و ارزیابی و تست می 100تا  0طراحی را یک فرایند

های محصول و قبل از طراحی جزئیات قرار دارد. نتیجه  آنگاه طراحی مفهومی پس از تعیین نیازمندی ؛شودمحصول تولید می  . سرانجامشودمی

-عرضه خواهد شد. این یک طراحی با مقیاس بزرگ و جزئیات کم می سرانجامنهایی طراحی مفهومی، یک تصویر کلی از آینده محصولی است که 
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ن مفهوم. این مرحله بیشتر از سایر مراحل توسعه  بیشتر مفهوم تولید کردن و دوم، انتخاب بهتریه  چباشد. دو اصل کلیدی طراحی مفهومی: اول، هر  

 .  ]5[دارد    محصول به خالقیت نیاز

های این فرایند در نظر گرفته شده  ترین بخشاز مهم فرایند های انجام شده در فرایند توسعه محصول جدید، مراحل ابتداییبا توجه به پژوهش

های نهایی محصول تعهد شده است. اما  حصول گرفته شده و به میزان قابل توجهی، هزینه. در واقع تا این مرحله تصمیمات زیادی در مورد ماست. 

را به سازمان محول   چندانیهزینه  وصورت پشت میز و ترسیم طرح و مدلسازی بوده  ه هزینه واقعی تا این مرحله بسیار ناچیز است، چرا که کارها ب

و تمرکز خود را بر روی فاز ابتدایی  نمودهگذاری نکرده است. بنابراین مستلزم این است که هر چقدر که سازمان توانایی دارد، در این مراحل سرمایه

های کیفیت مانند  داستاندار جه بههای مورد بررسی و با توآمار پروژه و براساس همانطور که پیش از این بیان شدفرایند توسعه محصول قرار دهد. 

در موفقیت آمیز بودن کل فرایند طراحی و تحقق   )نیازسنجی و طراحی مفهومی( سنجی طراحیفاز امکان ، های تحقیق و توسعهایزو در سازمان

ها اصالح شود، اما این  ها و مدلتنها کافیست طرح ،مفهومی یحابا تغییر طرح در مرحله طر است. عالوه براین،  از اهمیت باالیی برخوردارمحصول، 

   .]7و6[  آوردهای سنگینی را به بار میهزینهفرایند،  تغییر در مراحل بعدی  

-شود. حال بایستی طرحآوری نیازهای مشتری، فرایند طراحی مفهومی اجرا شده و مشخصات اولیه محصول تدوین میپس از جمعاز طرفی، 

  بیشتر  طراحی با جزئیات برای . طرح منتخب،انتخاب شود برترهای مفهومی مختلف از محصول تولید شود و سپس مورد ارزیابی قرار گرفته و طرح 

در  فرایند انتخاب بهترین طرح مفهومی براساس کیفیت محصول  .پذیردارسال شده و سایر مراحل فرایند توسعه محصول جدید روی آن صورت می

-های سازمان، هنگامی که شاخص کیفیت هر طرح محاسبه شود، طرحمطابق با این شکل و با توجه به استراتژی نمایش داده شده است. 1شکل 

توانند به قسمت فرایند طراحی برای تدوین مشخصات اولیه ارجاع داده  و می شوندمیهایی که از دیدگاه کیفیت دارای ضعف هستند، شناسایی 

   مجددا طراحی شوند.،  های مشتریانپس از بررسی نیازشوند و  

 

 

 : انتخاب بهترین طرح مفهومی  از دیدگاه کیفیت1شكل 

 

مشخص است، بایستی از میان چند طرح مفهومی، یک طرح انتخاب شود. براساس مطالعه انجام شده توسط گوپتا و   1همانطور که در شکل 

. بنابراین، ارزیابی کیفیت در مرحله طراحی مفهومی  کیفیت یک محصول، معیاری برای موفقیت آن محصول در نظر گرفته شده است،]8[همکاران 

رین طرح، امری حیاتی است. اهمیت ارزیابی کیفی دراین مرحله به علت هزینه باال و امکان عدم اجرا در مراحل بعدی فرایند  برای انتخاب بهت 

در مطالعه یاد شده، یک مدل برای ارزیابی و انتخاب طرح مفهومی براساس تعریف شاخص کیفیت برای هر طرح   توسعه محصول جدید است.

در پژوهش دیگری اهمیت انتخاب طرح مفهومی از میان چند طرح مفهومی نشان داده شده و این کار را با استفاده از  مفهومی ارائه داده شده است. 

جمع آوری نیازهای 
مشتریان

فرایند طراحی برای 
تدوین مشخصات 

اولیه
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 .  ]9[محقق ساخته است  (  1MADMگیری چند شاخصه)تصمیم

های موثر کیفی از منظر کیفیت ارائه داده شده است. از آنجا که ویژگی برتردر این پژوهش، یک روش برای ارزیابی و انتخاب طرح مفهومی 

های انجام شده در این زمینه، برخی از  در ابتدا با بررسی پژوهش؛ گیری مفهومی به نام کیفیت در محصول در نظر گرفته شده است باعث شکل

اساس یک رویه تعیین شاخص کیفیت برای هر طرح مفهومی،  ر ای کیفی محصول شناسایی شده و پس از طراحی مفهومی محصول، بهویژگی

های کیفی  با توجه به اینکه در این رویه، روابط بین ویژگیشود. طرحی که شاخص کیفی باالتری داشته باشد، به عنوان طرح منتخب برگزیده می

ها دارای پیچیدگی است. بر این اساس، مسئله با عدم قطعیت روبرو  از دیدگاه مدیران، تعیین میزان روابط میان ویژگی محصول مهم شناخته شده و

اند. در نظر گرفتن عدم قطعیت در انتخاب طرح  است. برای مقابله با این پیچیدگی و ابهامات، این روابط متغیر زبانی فازی در نظر گرفته شده

 مشاهده شده است.  بسیار محدودی    در مواردهای انجام گرفته،  مفهومی براساس پژوهش

 های موثر در کیفیت محصولویژگی -2

شناسایی شده و هر یک در این بخش توضیح داده شده   ؛هایی از محصول که در کیفیت آن موثر هستندا بررسی مطالعات انجام گرفته، ویژگیب

   های محصول در نظر گرفته شده است.و مشخصه  2پذیری محصول ها شامل فرایند طراحی محصول، کیفیت مواد اولیه، دردسترس است. این ویژگی

 فرایند طراحی محصول -1. 2

نظریه حل ابداعانه   د طراحی محصول است. با استفاده از قوانینهایی که بر کیفیت محصول تاثیر گذار است، فراینترین ویژگییکی از مهم  

یابد. این  ها بهبود یافته و قدرت تفکر خالقانه افزایش میمورد بررسی قرار گرفته است، خالقیت در ایده ]10[ ار وبایل که در مطالعه (TRIZ) مساله

است که اثر آن در حل  (CADی به کمک رایانه )حطرا  ای از این مورد، مدلکیفیت محصول تاثیرگذار است. نمونه  برامر به طور قابل توجهی 

در طی این فرایند برای کمک به  براساس مطالعات انجام شده،  .]11[ مسئله طراحی مهندسی توسط رابرتسون و رادکلیف ارائه داده شده است

  (FMECA) حالت شکست و تجزیه حساسیت و اثرات( و FTA(، آنالیز درخت خطا )FEA)  آنالیز اجزای محدودها، از جلوگیری از شکست

   .]13و12[  استفاده شده است

 کیفیت مواد اولیه -2. 2

ای که از تامین کننده تهیه شده، بر کیفیت محصول نهایی  ، کیفیت مواد اولیه]14[ و نووبار نگیلیشطابق با پژوهش ارائه شده توسط م

 بایستی صورت گیرد.  برداری مناسب در مرحله طراحی محصول به منظور تضمین کیفیت کل محصولبر این اساس، یک نمونه.  تاثیرگذار است

 پذیری محصولدردسترس -3. 2

نسبت زمان به موقع به کل زمان عملیاتی محصول  شود. پذیری محصول شامل قابلیت اطمینان و نگهداری محصول می مفهوم در دسترس

های عناصر  ویژگی ذاتی محصول است که با استفاده از خطای داده ،قابلیت اطمینان بستگی به قابلیت اطمینان و قابلیت نگهداری محصول دارد.

هایی  عالوه بر این، مدل پیش بینی می شوند.و ..  (RBDدیاگرام بلوک قابلیت اطمینان ) ا استفاده از تکنیکهایی مثلب  ،ساخت محصول درموجود 

نی  بیهای هوش مصنوعی و ... برای پیشکارلو و شبکه های مونتسازیشبیه ،(LRM، مدل رگرسیون لجستیک )(PHMمانند مدل خطر نسبی )

  کندتعداد بهینه آزمایش محصول اولیه را تضمین می ،قابلیت اطمینان محصول .]16و15[ اندنظر گرفته شده  درمحصول جدید قابلیت اطمینان 

قابلیت   .]18[ های کیفیت و قابلیت اطمینان محصول دشوار بوده و نیازمند قضاوت خبرگان استعالوه بر این، فهم ارتباط میان مشخصه .]17[

کمترین اجزای ممکن و   ی که دارایکه محصوالت بر این استنگهداری یعنی زمان تعمیر که بستگی به معیارهای درونی و متنی دارد. انتظار 

   .]19[  اندنموده  ایجادکیفیت بهتری را به علت کاهش خطای انسانی و مونتاژ    هستند،  زیرمونتاژها و پیچیدگی

 
1 Multiple attribute decision making 
2 Product availability 
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 های محصولمشخصه -4. 2

ری محصول در کیفیت باالی محصول نقش بسزایی دارد. برای مثال، رابط کاربری آسانی که مایکروسافت با در نظر گرفتن پنجره در  رابط کارب  

عالوه بر این، سهولت جداسازی  بهبود کیفیت در محصوالت خود شده است. افزایش عامل ویندوز برای کاربرانش ایجاد نموده است، باعث سیستم

به عنوان مثال استفاده از یک مهره بالدار به جای یک مهره شش   ؛هایی است که در کیفیت محصول بسیار موثر است نیز یکی از مشخصه قطعات

ارگونومی، زیبایی ظاهری و اندازه محصول نیز از جمله پارامترهای موثر   است. در نظر گرفته شده ضلعی)سهولت جداسازی( یک ویژگی با کیفیت

 . ]20[صول در نظر گرفته شده است  در کیفیت مح

 کیفیت  و ماتریس فازی  دارگراف جهت -3

ها بر یکدیگر اثرگذار است. برای  هر یک از این ویژگیها اشاره شده است، به آن 2های موثر در کیفیت محصول که در بخش با توجه به ویژگی

ویژگی  Nارائه داده شده است. این گراف برای طراحی یک محصول با  2دار در شکل ها، یک گراف جهتتسهیل در نمایش روابط میان این ویژگی

𝐺𝑑که به صورت ترسیم شده  = (𝑄, 𝐸)  .بوده که با های کیفی محصول یژگیهای این گراف، وگره نشان داده شده استQ  و  نمایش داده شده

   .های محصول استویژگیکننده روابط بین  بیان  شود نشان داده می  Eکه با  آن  اضالع  
 

 

 های کیفیویژگی : گراف جهت دار2شكل 

ها را به آسانی نشان داده است. از آنجا که میزان رابطه هر ویژگی با ویژگی دیگر مشخص نیست، لذا دارای عدم  این گراف روابط میان ویژگی

-در نظر گرفته شده است. برای نمایش میزان روابط بین ویژگی  مثلثیفازی    ها،میزان روابط بین ویژگیاعداد معرف    قطعیت بوده و در این پژوهش،

و به   نشان داده شدهویژگی  Nبه صورت کلی برای ( 1های کیفی محصول، ماتریسی به نام ماتریس فازی کیفیت ارائه داده شده که در رابطه ) 

توسط وزن اهمیت ویژگی و مشخصاتی که آن نشان داده شده،  𝑄𝑖که با این ماتریس  . مقادیر روی قطر اصلیتعریف شده است �̃�𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦صورت 

. این مقادیر سطح کیفیت هر ویژگی را با مقدار عددی مورد  شودمیگیرنده تعیین شده و در ماتریس قرار داده  تصمیم  با استفاده از نظرویژگی دارد،  

 .  است  شده  داده  نشان  �̃�𝑖𝑗  ی کیفی محصول است که باهاروابط بین ویژگی  ،. عناصر خارج از قطر اصلیدهدیمسنجش قرار  

(1) �̃�𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 =

[
 
 
 
 
𝑄1 �̃�12 �̃�13 ⋯ �̃�1𝑁

�̃�21 𝑄2 �̃�22 ⋯ �̃�2𝑁

�̃�31 �̃�32 ⋱ ⋯ �̃�3𝑁

⋮ ⋮ ⋮ 𝑄𝑁−1 ⋮
�̃�𝑁1 �̃�𝑁2 �̃�𝑁3 ⋯ 𝑄𝑁 ]

 
 
 
 

 

 (S) ، قوی(MS) ، نسبتا قوی(M) ، متوسط(P) ، ضعیف(MP) ، نسبتا ضعیف(VP) این مقادیر با توجه به نظر خبرگان به صورت خیلی ضعیف

در ابتدا بیان شده و سپس با استفاده از اعداد فازی مثلثی متناسب با این مقادیر زبانی، مقدار دهی شده است. تمامی این اعداد   (VS)و خیلی قوی 

اند به صورت  باید توجه داشت که اعدادی که در این جدول بیان شده .]21[ارائه داده شده است  1متناسب با مقادیر زبانی در جدول 

(𝑎1, 𝑎2, 𝑎3; 𝜇) نشان داده شده که 𝑎1 ،حد پایین 𝑎2  حد وسط و 𝑎3  است و به عنوان درجه عضویت این اعداد در نظر   یمثلثعدد حد باالی

   گرفته شده است.

 

2

N

N-1

3

1
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 : مقادیر زبانی و اعداد فازی متناسب  1جدول 

 عدد فازی مقادیر زبانی
 (1;0,0,0.1) خیلی ضعیف

 (1;0,0.1,0.3) ضعیف
 (1;0,0.1,0.3) نسبتا ضعیف

 (1;0.1,0.3,0.5) متوسط
 (1;0.3,0.5,0.7) نسبتا قوی

 (1;0.5,0.7,0.9) قوی
 (1;0.9,1,1) خیلی قوی

 

شاخص کیفیت هر طرح   تعیین و برای برای این ماتریس تعریف شود، 𝑝𝑒𝑟(�̃�𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦) ثابت به نام پس از تشکیل این ماتریس، باید مقداری

 شود. ( محاسبه می2مفهومی مورد استفاده قرار گیرد. این مقدار با توجه به رابطه )
(2) 

𝑝𝑒𝑟(�̃�𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦) = ∏𝑄𝑖 + (�̃�𝑖𝑗�̃�𝑖𝑗)

𝑁

𝑖=1

𝑄𝑘𝑄𝑙 …𝑄𝑁 + (�̃�𝑖𝑗�̃�𝑗𝑘�̃�𝑘𝑙 + �̃�𝑖𝑘�̃�𝑘𝑗�̃�𝑗𝑖)𝑄𝑙𝑄𝑚 … 𝑄𝑁)

+ {(�̃�𝑖𝑗�̃�𝑗𝑖)(�̃�𝑘𝑙�̃�𝑙𝑘)𝑄𝑚 … 𝑄𝑁 +(�̃�𝑖𝑗�̃�𝑗𝑘�̃�𝑘𝑙�̃�𝑙𝑖 + �̃�𝑖𝑙�̃�𝑙𝑘�̃�𝑘𝑗�̃�𝑗𝑖)𝑄𝑚 … 𝑄𝑁}

+ [(�̃�𝑖𝑗�̃�𝑗𝑖)(�̃�𝑘𝑙�̃�𝑙𝑚�̃�𝑚𝑘 + �̃�𝑘𝑚�̃�𝑚𝑙 �̃�𝑙𝑘)𝑄𝑛 … 𝑄𝑁

+ (�̃�𝑖𝑗�̃�𝑗𝑘�̃�𝑘𝑙�̃�𝑙𝑚�̃�𝑚𝑖 + �̃�𝑖𝑚�̃�𝑚𝑙�̃�𝑙𝑘�̃�𝑘𝑗�̃�𝑗𝑖)𝑄𝑛 … 𝑄𝑁] + ⋯ 
 

سازی  ( بایستی در ابتدا معادل قطعی آن محاسبه شود. برای معادل2بطه )از آنجا که اعداد فازی در این ماتریس وجود دارد، برای استفاده از را 

�̃�عدد فازی مثلثی   = (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3)( که توسط خیمنز  3، رابطه )]مورد استفاده قرار گرفته است،  شده ارائه داده  ]22  . 
(3) 

𝐸𝑉(�̃�) =
𝑎1 + 4𝑎2 + 𝑎3
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 های تعیین شاخص کیفیتگام -4

دهنده کیفیت باالی آن طرح مفهومی  تعریف شده که مقادیر بزرگتر برای این شاخص نشان QIبه نام برای هر طرح مفهومی، یک شاخص کیفیت 

شود. در  ( محاسبه می4مقدار شاخص کیفیت با استفاده از رابطه ) بوده و بر این اساس طرح مفهومی برتر از میان چندین طرح انتخاب شده است.

به جای عناصر   1که این مقدار با در نظر گرفتن مقدار شده نشان داده  per-idealبه نام آل ماتریس کیفیت ایدهثابت بطه مخرج کسر مقدار این را

( در حالت قطعی 2توسط رابطه )، قرار داردمقداری که در صورت کسر  شود.( محاسبه می2با توجه به رابطه ) لحاظ شده و روی قطر اصلی ماتری

 است.  per-actualو به نام  سبه شده  محا
(4) 

𝑄𝐼 =
𝑝𝑒𝑟 − 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑝𝑒𝑟 − 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
 

 های تعیین شاخص کیفیت به شرح زیر است:گامبا توجه به موارد ذکر شده،  

 های کیفی محصول تشکیل ماتریس فازی کیفیت با توجه به میزان روابط بین ویژگیگام اول:  

 ( 3فازی به ماتریس قطعی با استفاده از رابطه )تبدیل ماتریس  گام دوم:  

 (  2ابت برای ماتریس قطعی کیفیت با استفاده از رابطه )ثگام سوم: محاسبه مقدار  

 ( 2برای ماتریس قطعی کیفیت با استفاده از رابطه )  آلایدهثابت  محاسبه مقدار  گام چهارم:  

 هر طرح مفهومی   برای محاسبه شاخص کیفیت(  4استفاده از رابطه )گام پنجم:  

 مثال عددی  -5

به آن اشاره شده است، در این   2ویژگی کیفی محصول که در بخش  4در نظر گرفته شده است.  Bو   Aدر این بخش، دو طرح مفهومی به نام های 

برای طرح   ترتیببه ، ( 6( و )5های خارج از قطر اصلی ماتریس، به صورت عبارات زبانی در رابطه )ها در درایهجا در نظر گرفته شده و روابط بین آن
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A    وB  .دهی شده و در این روابط ارائه داده شده است. مقادیر روی قطر اصلی نیز با نظر خبره وزنعالوه بر این،    نشان داده شده است 

(5) �̃�𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦(𝐴) = [

1 𝑉𝑃 𝑀𝑆 𝑉𝑆
𝑃 0.58 𝑆 𝑆
𝑉𝑃 𝑉𝑃 1 𝑉𝑃
𝑉𝑃 𝑃 𝑀 0.6

] 

(6 ) �̃�𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦(𝐵) = [

1 𝑃 𝑀 𝑆
𝑀 0.85 𝑉𝑆 𝑉𝑆
𝑉𝑃 𝑉𝑃 1 𝑉𝑃
𝑃 𝑉𝑃 𝑀𝑃 0.8

] 

 

ترتیب  (، ماتریس فازی متناسب با عبارات زبانی را به8( و )7، روابط )شدهتعیین شاخص کیفیت که در بخش قبل تشریح  اول با توجه به گام

   نشان داده است.  Bو    Aبرای دو طرح  

(7) �̃�𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦(𝐴) = [

(1,1,1) (0,0,0.1) (0.5,0.7,0.9) (0.9,1,1)

(0,0.1,0.3) (0.58,0.58,0.58) (0.7,0.9,1) (0.7,0.9,1)
(0,0,0.1) (0,0,0.1) (1,1,1) (0,0,0.1)

(0,0,0.1) (0,0.1,0.3) (0.3,0.5,0.7) (0.6,0.6,0.6)

] 

(8) �̃�𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦(𝐵) = [

(1,1,1) (0,0.1,0.3) (0.3,0.5,0.7) (0.7,0.9,1)

(0.3,0.5,0.7) (0.85,0.85,0.85) (0.9,1,1) (0.9,1,1)
(0,0,0.1) (0,0,0.1) (1,1,1) (0,0,0.1)

(0,0.1,0.3) (0,0,0.1) (0.1,0.3,0.5) (0.8,0.8,0.8)

] 

 

   ارائه داده شده است.  (10( و )9ترتیب در روابط )به  تبدیل شده و  های قطعی کیفیتسپس در گام دوم، این دو ماتریس به ماتریس

(9) 𝑀𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦(𝐴) = [

1 0.0167 0.7 0.9833
0.1167 0.58 0.8833 0.8833
0.0167 0.0167 1 0.0167
0.0167 0.1167 0.5 0.6

] 

(10) 𝑀𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦(𝐵) = [

1 0.1167 0.5 0.8833
0.5 0.85 0.9833 0.9833

0.0167 0.0167 1 0.0167
0.1167 0.1167 0.3 0.8

] 

 

آل  به همراه مقادیر ایده ومحاسبه شده ( 2براساس رابطه ) Bو  Aهای دو طرح ماتریس ، مقادیر ثابت برایو چهارم حال با توجه به گام سوم

   ارائه داده شده است.  2این دو طرح، در جدول  

 Bو   Aآل ماتریس کیفیت دو طرح نتایج مقادیر ثابت واقعی و ایده: 2جدول 

 Bطرح  Aطرح 

 آلایده واقعی آلایده واقعی
3505/0 0039/1 6999/0 0230/1 

 

   ( ارائه داده شده است.12( و )11در روابط )  Bو    Aدو طرح    برای  (4با استفاده از رابطه )سرانجام در گام آخر، مقدار شاخص کیفیت  

(11) 𝑄𝐼𝐴 =
0.3505

1.0039
= 0.349 

(12) 𝑄𝐼𝐵 =
0.6999

1.0230
= 0.684 

عنوان  به B ، طرحBو  Aشده، شاخص کیفیت طرح مفهومی از طرح مفهومی بیشتر بوده و بنابراین از میان دو طرح با توجه به نتایج حاصل

 گیرد.طرح مفهومی برتر از دیدگاه کیفیت شناسایی شده و در ادامه فرایند توسعه محصول جدید مورد استفاده قرار می
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 گیری نتیجه -6

  ی، با شناسایی مرحله طراحی مفهومدر کیفیت کل محصول مراحل ابتدایی فرایند توسعه محصول جدیدکیفیت در این پژوهش براساس اهمیت 

از دیدگاه کیفیت مورد  در بین چندین طرح مفهومی ارائه داده شده ترین بخش طراحی محصول، انتخاب طرح مفهومی برتر محصول به عنوان مهم

شاخص  نحوه محاسبه گام، بهگامرویکرد در یک ؛ ت. از آنجا که برای تعیین کیفیت هر طرح مفهومی، نیاز به معیاری عددی است توجه قرار گرف

عدم قطعیت ناشی از ابهام در تعیین  و بر این اساس طرح مفهومی برتر تعیین شد. ارائه شدهکیفیت برای هر طرح مفهومی تحت عدم قطعیت 

این مقادیر زبانی مقداردهی شده و با استفاده از روش خیمنز، معادل قطعی   ،ها بوده و با استفاده از اعداد فازی مثلثیمیزان روابط بین ویژگی

این روش یک رویکرد مناسب برای  . شدو نتایج آن گزارش  هح شدیتشر روش این ،سرانجام با یک مثال عددی ماتریس بدست آورده شده است.

شود. افزایش کیفیت در مراحل ابتدایی فرایند توسعه محصول  باعث افزایش کیفیت در طراحی مفهومی محصول میطرح مفهومی برتر است و 

 برداری خواهد شد. جدید باعث افزایش کیفیت کل فرایند شده و محصول نهایی با سطح کیفی مطلوب بهره
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