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 چكیده

. کنندیمرکنی اساسی یاد  عنوانبهدید جبرای ماندگاری در صنعت از توسعه محصول  هاشرکتپیچیده امروزی  طیشرادر 
. یکی دهندیمی جدید در فرآیند توسعه محصول انجام هانگرشو  کردهایروی بسیاری برای استفاده از هاتالش هاشرکت
در توسعه  زمانهمبر مهندسی  مؤثراست. در این مقاله با شناسایی عوامل  زمانهمی نوین مهندسی هاروشاز این 

ی با استفاده از روش مالتی مورا، موسرا و ترکیب این دو بندرتبه. این شودمی انجامی این عوامل بندرتبهمحصول جدید، 
به مقادیر کمی،  رهایمتغه که با تبدیل این شدی زبانی استفاده رهایمتغ. برای بیان نظرات خبرگان از گرددمیروش انجام 

سعه محصول جدید در تو زمانهمبر مهندسی  مؤثری عوامل بندرتبه. نتایج شودمی ارائهروش تجمیع نظرات خبرگان نیز 
 .گرددمیی مالتی مورا، موسرا و ترکیب این دو بیان هاروشبا استفاده از 

 پروژه توسعه محصول جدید ؛موسرا ؛مالتی مورا ؛یبندرتبه ؛زمانهمی مهندس کلمات کلیدی: 

 مقدمه. 1

. شوندیمی موجود متحمل هایدگیچیپی زیادی از جانب مشتریان، سایر رقبا و همچنین فشارها هاشرکتامروزه 

ی مشتری و ازهاینبرای حفظ و بقای خود و همچنین افزایش سود، افزایش سرعت پاسخگویی به  هاشرکتدر این میان 

 جدید رویکردهای این از یکی .[1]اندشدهدادهسوق  هانهیهزحفظ رضایتمندی مشتریان به سمت تمرکز بر مقوله ماهش 

برای بهبود وضعیت  چراکه ؛اهمیت بسیاری دارد زمانهمست. امروزه استفاده از مهندسی ا زمانهم استفاده از مهندسی

 صورتبهاقتصادی شرکت و باقی ماندن در چرخه رقابت نیاز است تا طراحی، بررسی، ساخت و آزمایش یک محصول جدید 

 مهندسی است. رویکرد مشتری و تولید طراحی، اصلی جنبه سه دارای زمانهم ی مهندسیطورکلبهانجام شود.  زمانهم

 دست یریگچشم بهبودهای به محصول، و مشتری آن تولید محصول، طراحی داشتن نظر در با که سعی دارد زمانهم

است و محاسبات  قرارگرفتهی موردبررسی توسعه محصول جدید هاپروژهدر  زمانهممهندسی  [3]در تحقیق  .[2]یابد

 است. شدهانجام زمانهمبر اساس مهندسی  هاتیفعالمربوط به شبکه 

روش  ،است شدهاضافهبه آن  روش فرم تکثیر کامل [4]همان روش مورا است که در تحقیق  درواقعروش مالتی مورا 

و  سود دهدر سمت مقابل روش موسرا نسبت ساده معیارهای  مورا شامل روش سیستم نسبی و روش نقطه مرجع است.

ارائه گردید. در مقاالت زیادی از روش مالتی  [7] . روش مورا برای اولین بار در مقاله[5,6]کندیمزیان ده را محاسبه 

 شدهاستفادهی هواپیماهای جنگی بندرتبهاز روش مالتی مورا برای  [8] نمونه در مقاله عنوانبه .است شدهاستفادهمورا 

در   است. دهگردی استفاده شدهکنترلدر شرایط اقتصادی  هاپروژهاز روش مالتی مورا برای ارزیابی  [9]در تحقیق  است.
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 است. شدهاستفاده زایانرژی محصوالت بندرتبهاز روش مالتی مورا برای  [10]تحقیق 

ی موردبررس. این عوامل اندشدهی بندرتبهدر توسعه محصول جدید  زمانهمبر مهندسی  مؤثرعوامل  در این مقاله

 هاروشو  ابزارهای ارتباطی و هارساختیز، طراحی مشترک، هامیتی، عملکرد متقابل سازمانفرهنگ شامل نقش مدیریت،

. شوندیمی، تطابق سازمانی، فاصله آموزشی و هزینه ایجاد تغییر سنجیده اثربخشی اهمیت، ارهایمعو  براساس  باشندیم

. برای سهولت خبرگان نظرات خود را کندیمهر یک از خبرگان با توجه به عامل مربوطه و معیارها نظرات خود را بیان 

و روش یکی کردن نظرات  شوندیمی زبانی تبدیل به مقادیر کمی رهایمتغ. این کنندیمی زبانی بیان رهایمتغدر قالب 

ی تحقیق و توسعه هاپروژهدر  زمانهمدر مهندسی  مؤثری عوامل بندرتبهاست. هدف از این مقاله  شدهارائهخبرگان نیز 

است و نتایج استفاده  شدهانجامی براساس روش مالتی مورا و همچنین ترکیب آن با روش موسرا بندرتبهاست این 

 2اله در قسمت ی مقادامهدر  است. قرارگرفتهی و تحلیل موردبررس هاآنو همچنین ترکیب  هاروشاز این  جداگانه

ی شنهادیپاست و شیوه حل  شدهانیبمسئله  3 . در قسمتاندشدهارائهی مالتی مورا و موسرا هاروشتعاریف اولیه مربوط به 

 است. شدهارائهنیز نتایج حل مسئله با استفاده از روش پیشنهادی  4 ارائه گردیده است. در بخش

 

 روش. 2

ی هاپروژهدر  زمانهمی عوامل کلیدی مهندسی بندرتبه ،است قرارگرفته یموردبررسی که در این مقاله امسئله

، طراحی هامیتی، عملکرد متقابل سازمانفرهنگشامل نقش مدیریت،  یموردبررستحقیق و توسعه است. این عوامل 

ی، تطابق اثربخشی اهمیت، ارهایمع. این عوامل بر اساس باشندیم هاروشو  ابزارهای ارتباطی و هارساختیزمشترک، 

هم بر اساس روش مالتی مورا و هم  هاآنی بندرتبهو  شوندیمسازمانی، فاصله آموزشی و هزینه ایجاد تغییر سنجیده 

 ی مورا و موسرا در قسمت قبل بیان گردید.مالتی روش هافرمول. توضیحات مربوط به ردیگیمبراساس روش موسرا انجام 

و سپس با  شودیمی نظرخواهی زبانی رهایمتغکه ابتدا از خبرگان در قالب ی به این صورت است شنهادیپروش 

 .گرددیمی زبانی تعیین رهایمتغاستفاده از جدول زیر مقادیر معادل برای هر یک از این 

 
 هامعادل آن ریو مقاد یزبان یرهایمتغ: 1 جدول

 زبانیمقادیر معادل هر متغیر  ی زبانیرهایمتغ

Extremely good(EG)/extremely high (EH) 1 

Very very good(VVG)/ very very high (VVH) 0.9 

Very good(VG)/ very high (VH) 0.8 

Good(G)/high(H) 0.7 

Medium good (MG)/medium high (MH) 0.6 

Fair(F)/medium (M) 0.5 

Medium bad (MB)/medium low (ML) 0.4 

Bad(B)/low(L) 0.3 

Very bad(VB)/ very low (VL) 0.2   

Very very bad(VVB)/ very very low (VVL) 0.1 

Extremely bad(EG)/extremely low (EH) 0 

 

 هاآن. در اینجا به تعداد خبرگانی که از شوندیمی زبانی به مقادیر قطعی تبدیل رهایمتغ هالیتبدپس از انجام این 
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 زیر است. صورتبهام  kماتریس نظرات خبره  مثالعنوانبهماتریس نظرات وجود دارد.  ،شده است ینظرخواه
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(1) 

𝑥𝑖𝑗در این ماتریس 
𝑘  مربوط به نظر خبره  شدهلیتبدمقدارk  ام برای گزینه𝑖 معیار ام با توجه به 𝑗 این  نکهیا. برای استام

 .گرددیماز رابطه زیر استفاده  ،آید به دستنظرات تجمیع شوند و  ماتریس نظرات تجمیع شده 

𝑥𝑖𝑗 =
1

𝑘
[𝑥𝑖𝑗

1 + 𝑥𝑖𝑗
2 + ⋯+ 𝑥𝑖𝑗

𝑘 ] 

 

(2) 

ی موسرا و مالتی مورا استفاده هاروشی هافرمولاز  ابتدا توانیمی راحتبهل ماتریس نظرات تجمیع شده یبا تشک

 ی نهایی را انجام داد.بندرتبهکرد و 

 روش مالتی مورا -

. دهندیمروش مالتی مورا را تشکیل  باهماست و این سه بخش  شدهلیتشکی روش مالتی مورا از سه بخش طورکلبه

در ادامه نحوه که  شوندیمل شامل روش سیستم نسبی، روش نقطه مرجع و فرم تکثیر کام سه بخش مربوط به این روش

 .گردندیمبیان  [7,11]براساس مقاالت  هاروشمحاسبه هر یک از این 
  روش سیستم نسبی 

سپس مقادیر  .شودیمی مربوطه تهیه ریگمیتصمابتدا  ماتریس  ،ردیپذیمانجام  گامسهطی  که براساس این روش

و براساس آن  شودیممحاسبه  مدنظرو در انتها مقدار اهمیت کل گزینه  شوندیم نرماالیزی ریگمیتصماین ماتریس 

 𝑥𝑖𝑗که در آن  زیر است صورتبه. ماتریس تصمیم مربوط به نظرات تجمیع شده خبرگان ردیگیمی صورت بندرتبه

 : است 𝑗معیار  نظر گرفتنبا در  𝑖امتیاز گزینه  دهندهنشان

𝑋 = [

𝑥11
𝑥21

⋮
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(3) 

 به دستشده به شکل زیر نرماالیزکه ماتریس  شودیمنتیجه این  .کردن مقادیر این ماتریس استنرماالیزقدم بعدی 

 :دیآیم

𝑅 = (𝑟𝑖𝑗)𝑚×𝑛
= [

𝑟11
𝑟21

⋮
𝑟𝑚1

𝑟12 …
𝑟22

⋮

…
⋱

𝑟𝑚2 …
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⋮
𝑟𝑚𝑛

] (4) 

و از طریق فرمول زیر  است 𝑗با در نظر گرفته معیار  𝑖شده مربوط به اهمیت گزینه نرماالیزمقدار  𝑟𝑖𝑗در این ماتریس 

 :دیآیم به دست

𝑟𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

√∑ 𝑥𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1

 
(5) 

 طوربه هاآناما مقادیر  شوندیمنرماالیزی مثبت و منفی با یک فرمول محاسبه و یا ارهایمعمالتی مورا  درروشی طورکلبه

𝑗 صورتبهی سودمند ارهایمعمقادیر مربوط به  مثالعنوانبه .شودیمثبت  جداگانه ∈ Ω𝑚𝑎𝑥  ی ارهایمعو مقادیر مربوط به

𝑗منفی به شکل  ∈ 𝛺𝑚𝑖𝑛  .نشان داده می شود 

 :شودیمزیر محاسبه  صورتبهگام نهایی در روش سیستم نسبی محاسبه مقدار اهمیت کل هر گزینه است که 
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𝑦𝑖 = ∑ 𝑤𝑗𝑟𝑖𝑗
𝑗∈Ω𝑚𝑎𝑥

− ∑ 𝑤𝑗𝑟𝑖𝑗
𝑗∈Ω𝑚𝑖𝑛

 
(6) 

به ترتیب از بیشترین مقدار به کمترین مقدار  هانهیگز 𝑦𝑖وزن هر معیار است. با استفاده از مقادیر  𝑤𝑗در این فرمول 

 .ابدییماست  به رتبه باالتری دست  𝑦𝑖 ی که دارای مقدار بیشتری از انهیگزیعنی  شوندیمی بندرتبه
 روش نقطه مرجع 

𝑟𝑗در این روش ابتدا مقادیر 
 :دیآیم به دستی زیر هافرمولبا استفاده از   ∗

𝑟𝑗
∗ = 𝑟𝑖𝑗              𝑗 ∈ Ω𝑚𝑎𝑥𝑖    

𝑚𝑎𝑥  

 و  
(7) 

𝑟𝑗
∗ = 𝑟𝑖𝑗              𝑗 ∈ Ω𝑚𝑖𝑛𝑖    

𝑚𝑖𝑛  (8) 

ی ارهایمعبرای نشان داده مجموعه  Ωmaxدر روش سیستم نسبی نیز توضیح داده شد، استفاده از  قبالًکه  طورهمان

𝑟𝑗پس از مشخص کردن  .استی مضر ارهایمعبرای نشان دادن مجموعه  Ωminسودمند و استفاده از 
𝑑𝑖مقدار    ∗

𝑚𝑎𝑥 

𝑑𝑖. گرددیم مشخصبراساس رابطه زیر 
𝑚𝑎𝑥 حداکثر فاصله هر گزینه نسبی به نقطه مرجع است. درواقع 

𝑑𝑖
𝑚𝑎𝑥 = (𝑤𝑗|𝑟𝑗

∗ − 𝑟𝑖𝑗|)𝑗    
𝑚𝑎𝑥   (9) 

𝑑𝑖با توجه به مقدار  هانهیگزدر انتها نیز 
𝑚𝑎𝑥  شوندیمی بندرتبهنزولی  صورتبهو. 

 فرم تکثیر کامل 

به این مقدار با استفاده از فرمول زیر  شودیمانجام  (𝑢𝑖ی در این روش با استفاده از مقدار کارایی کل هر معیار )بندرتبه

 :دیآیم دست

𝑢𝑖 =
𝑎𝑖

𝑏𝑖
 (10) 

 :گرددیمی زیر مشخص هافرمولبه ترتیب با استفاده از  𝑏𝑖و  𝑎𝑖در رابطه باال مقادیر 

𝑎𝑖 = ∏ 𝑤𝑗𝑟𝑖𝑗
 𝑗∈Ω𝑚𝑎𝑥

 (11) 

𝑏𝑖 = ∏ 𝑤𝑗𝑟𝑖𝑗
 𝑗∈Ω𝑚𝑖𝑛

 (12) 

یعنی بهترین  ردیپذیمنزولی صورت  صورتبهی بر اساس این مقادیر و بندرتبه، 𝑢𝑖پس از مشخص شدن مقادیر 

 را کسب کرده است. 𝑢𝑖ی است که بیشترین مقدار انهیگزگزینه متعلق به 

 روش موسرا -2-2

𝑦𝑖) ی در روش موسرا با استفاده از نمره کل عملکرد هر گزینهبندرتبه
 صورتبهی بندرتبه. این ردیگیم( صورت ∗

𝑦𝑖نزولی است و مقدار  
 .دیآیم به دستزیر  رابطهبر اساس  ∗

𝑦𝑖
∗ =

∑ 𝑤𝑗𝑟𝑖𝑗𝑗∈Ω𝑚𝑎𝑥

∑ 𝑤𝑗𝑟𝑖𝑗𝑗∈Ω𝑚𝑖𝑛

 (13) 

  جینتا .3

ی اطالعات مربوطه از خبرگان آورجمع. اولین قدم شودیمبیان  شدهارائهی بندرتبهدر این قسمت نتایج حل روش 

ی رهایمتغخالصه نتایج نظرات خبره اول که با استفاده از  طوربهکه  اندشدهگرفتهاست. در این مقاله چهار خبره در نظر 

 است. شدهدادهنشان  2در جدول  زبانی تهیه گردیده،
 ی زبانیرهایمتغ: نظرات خبره اول به فرم 2 جدول

 𝐶1 𝐶2 𝐶3 𝐶4 𝐶5 
 MB MB MG MB VG هاعملکرد متقابل تیم

 MG MG G VG M طراحی مشترک
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 M M M MG G یسازمانفرهنگ

 G MB MB M M هاروشو  ابزارها

 MG G M MG G های ارتباطیزیرساخت

 M MG MG G MG نقش مدیریت

 

 .دیآیم دست بهماتریس نظرات تجمیع شده  (13)با استفاده از فرمول و   ردیگیممربوطه صورت  یهالیتبدسپس 

 3مالتی مورا در جدول  ی با استفاده از روشبندرتبهنتایج مربوط به   (10)تا(1) یهافرمولبا استفاده از عد از آن ب

 است. شدهالصهخ
 : نتایج حل مسئله با استفاده از روش مالتی مورا3 جدول

فرم تکثیر  سیستم نسبی 
 کامل

 مالتی مورا نقطه مرجع

 5 4 5 5 هاعملکرد متقابل تیم
 3 2 3 3 طراحی مشترک

 1 6 1 1 یسازمانفرهنگ
 4 3 4 6 هاروشو  ابزارها
 2 1 2 2 های ارتباطیزیرساخت

 6 5 6 4 نقش مدیریت

 

بخش چهارم روش مالتی  عنوانبهی با استفاده از روش موسرا بندرتبهنتایج مربوط به  (11) با استفاده از فرمول 

 بیان گردیده است. 4مورا در جدول 
 شدهداده: نتایج حل مسئله با استفاده از روش مالتی مورای توسعه 4 جدول

فرم تکثیر  سیستم نسبی 
 کامل

 مالتی مورا موسرا نقطه مرجع

 5 4 4 5 5 هاعملکرد متقابل تیم
 3 2 2 3 3 طراحی مشترک

 1 6 6 1 1 یسازمانفرهنگ
 6 3 3 4 6 هاروشو  ابزارها
 2 1 1 2 2 های ارتباطیزیرساخت

 4 5 5 6 4 نقش مدیریت

 

ی یکسانی برای بندرتبهی ملتی مورا، هاروشیکی از  عنوانبه استفاده از روش موسرا آمدهدستبهبراساس نتایج 

ی چهارم و ششم با یکدیگر است. هارتبهبه جابجایی  مربوطی اول تا سوم و پنجم ارائه کرده است و تنها تفاوت هانهیگز

 یهاروشبا سایر  شدهارائهروش  یبندرتبهدر ادامه  روش مالتی مورا را افزایش داده است. توانمندیاستفاده از روش موسرا 

 آورده شده است. 5که نتیجه این مقایسه در جدول  شودیمموجود در ادبیات مقایسه 

 
 های موجود در ادبیات: مقایسه نتایج مقاله با سایر روش5 جدول

 1سازیتصویر  تاپسیس مالتی مورا موسرا 

 4 5 5 4 هاعملکرد متقابل تیم
 3 2 3 2 طراحی مشترک

 1 1 1 6 یسازمانفرهنگ
 6 6 6 3 هاروشو  ابزارها

                                                           
 



 

6 

 

 2 3 2 1 های ارتباطیزیرساخت
 5 4 4 5 نقش مدیریت

 

 یریگجهینت. 4

ی بسیاری هاتالش و کنندیمرکنی اساسی یاد  عنوانبهدید جاز توسعه محصول  هاشرکتپیچیده امروزی  طیشرادر 

ی نوین هاروش. یکی از این دهندیمی جدید در فرآیند توسعه محصول انجام هانگرشو  کردهایروبرای استفاده از 

ی گردید. در بندرتبهدر توسعه محصول جدید  زمانهمبر مهندسی  مؤثرعوامل  است. در این مقاله زمانهممهندسی 

. کنندیمی زبانی بیان رهایمتغهر یک از خبرگان با توجه به عامل مربوطه و معیارها نظرات خود را در قالب  شدهارائهروش 

ی نهایی بندرتبهشد.  ارائهنظرات خبرگان نیز  سان سازیی زبانی تبدیل به مقادیر کمی گردید و روش یکرهایمتغاین 

ی سازمانفرهنگی نهایی بندرتبها را افزایش داده است. در نشان داد که استفاده از روش موسرا قدرت روش مالتی مور

و اعتقادات است که کارکنان را موظف  هانگرشی از امجموعهی سازمانفرهنگعامل شناخته شد.  نیترمهم عنوانبه

، بسیار را اجرا کند زمانهمموفق مهندسی  طوربه خواهدیمبنابراین هر شرکتی که  .تا رفتار خاصی داشته باشند کندیم

ی استفاده شود و نتایج آن با این مقاله بندرتبهی هاروشکه از سایر  شودیمبرای تحقیقات آتی پیشنهاد  .ارزشمند است

 د. گردمقایسه 
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