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 چکیده

ا ر هاسازمان ی مشتریان،و مخاطره در بازارهای جهانی و تغییرات روزافزون در نیازها یریپذسکیررشد سریع تکنولوژی، افزایش 
 نیازهایردن کتوسعه محصول جدید یک رویکرد برای برآورده مواجه ساخته است.  هانهیهزبا فشارهای زیادی جهت کاهش 

سازمان  یهاچالشجمله  ازسیستم،  یسازادهیپ. ایجاد یک استراتژی مناسب، حفظ منابع و باشدیم هانهیهزو کاهش  مشتریان
ه از نیاز به استفاد ،افتدیمق که همراه با نوآوری اتفا ییهاتیقطععدم ابهامات و . برای بررسی باشندیمبرای توسعه محصول جدید 

ن تخمیقاله این م قیت آن تضمین گردد. دررویکردهای عدم قطعیت است تا فرآیند توسعه محصول جدید با دقت انجام شود و موف
-می انجامژه یریت پروتکرارشونده فازی بر مبنای مفاهیم مد رویکردیک هزینه فازهای مختلف توسعه محصول جدید با استفاده از 

شان دادن نک مثال برای ی. در انتها نیز گرددمی استفاده هانهیهزکه در این رویکرد از نظرات چندین خبره برای تخمین  شود
 . شودمی ارائهعملکرد رویکرد پیشنهادی 

 .کرد فازیروی ؛عدم قطعیتگروهی؛  یریگمیتصم ؛تخمین هزینه ؛مدیریت پروژه ؛توسعه محصول جدید کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

 دیول جدوسعه محصبه ت ازیبا روند بازار، ن زیآمتیموفق قیتنوع محصول و تطب شیکاهش چرخه عمر محصول، افزا

(NPDرا آشکار م )ول، محص یدارد که شامل سودآور یمشتر تیبه رضا یبستگ دیمحصوالت جد تی. موفقکندی

صول مح تیفیو ک یسودآور تواندیتوسعه م ینوآورانه برا کردیوجود، رو نیبا ا [.1-4] باشدیمحصول م متیو ق تیفیک

 یزهاایرد که نرا دا یدیت جدانتظار محصوال یباشد. مشتر کنترلرقابلیو غ ریگوقت اریبس تواندیرا ارتقا بخشد اما م

 یوند نوآوربر ر یمنف ریممکن است تأث باشد،یم عیهدف سود سر جهیکه نت ینوآور عیسر یرا برآورده سازد. اجرا یو

 ییارهایها مطابق معروژهپ نیبه انتخاب بهتر ازینوآورانه غالباً محدود است و ن یهابودجه پروژه نیداشته باشد. همچن

 یهاپروژه نهیزهبرآورد  جه،یدارد. در نت NPD نهیچرخه عمر محصول و هز د،یمورد انتظار محصول جد یمانند سودآور

NPD [. 5،6]برخوردار است  یاژهیو تیاز اهمپروژه  تیریمد نهیدر زم 

 یزیررنامهبو  یمحصول، طراح یمفهوم یطراح ان،یمشتر ازین ییشامل شناسا دیمحصول جد یپروژه طراح ندیفرآ

در وقت و  ییجوفهصر یبرا د،یمحصول جد کی دیتول یبرا [.7،8] باشدیساخت و اجرا م یطراح ،یسازنمونه ،یصنعت

اهش ک یاحطر یمحصول انجام شود تا تعداد تکرارها یمفهوم یطراح یبر رو یشتریاست که تالش ب یضرور نه،یهز

 کل از ٪70 از شیمحصول ب یمفهوم یتوسعه محصول، کامالً مشهور است که طراح یبا مراحل بعد سهی. در مقاابدی

از  یادیعداد زصول، طراحان تمح یمفهوم ی. در طراحشودیشده در چرخه عمر محصول را شامل م جادیا یهانههزی

 [. 9] به دست آمده را کنترل کنند یرقطعینادرست، مبهم و غ یتا طراح کنندیم یمحصول را بررس میمفاه

با اقدامات مربوط به  تینامشخص است. عدم قطع طیدر شرا یریگمیتصم ،ینوآور نهیعنصر در زم نیترمهم
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به [. 10]به همراه داشته باشد  یآورشگفت جینتا تواندیمرتبط است و م ؛اندنشده یفرد که قبالً عملمنحصر به  عتیطب

برآورد سود دشوار است.  یبرا یاطالعات کاف یآورجمع ،توسعه محصول جدید یندهایدر فرآ ادیز نانیعدم اطم لیدل

شکل ممکن  نیبه بهتر نهیبرآورد هز ،یریگمیتصم ندیدر فرا یعنصر اصل کیعنوان به شودیم هیوجود، توص نیبا ا

 .شود انجام

حصول توسعه م دنیاست. در واقع فرآ هاتیفعال یکسریمستلزم  دیتوسعه محصول جد ندیهر مرحله از فرآ یاجرا

 نیچه بهتر اهر تیریمد یپروژه برا تیریمد یهاکیرو از تکن نیپروژه در نظر گرفت و از ا کیهمانند  توانیرا م دیجد

 گر،ید عبارت. به پروژه هستند تیریمد یعناصر اصل نهیهز یزیرپروژه و برنامه زمانبندی [.5]استفاده کرد  ندیفرآ

 یبرا نیبنابرا روژه دارد.پ کی نهیو هز یبندزمان یبرنامه مناسب برا کیبه  یابیبه دست ازیپروژه ن تیریدر مد تیموفق

ش رو لیاز قب یمختلف یهاشمناسب در نظر گرفته شود. رو یهاروش دیپروژه با یاجرا یهانهیو برآورد هز یزیربرنامه

شبکه  یزیربرنامه یهااز روش یمتداول یها( نمونهPERTپروژه ) یو بررس یابیارز کی( و تکنCPM) یبحران ریمس

  روش [.12] کندیمراحل پروژه کمک م یتمام شرفتیپروژه در نظارت بر پ رانیدو روش به مد نیا [.11]هستند 

CPM رییغکه با توجه به ت ردیگیم واضح در نظر ریعنوان مقادرا به تیهر فعال نهیپروژه مانند هز یپارامترها هیکل 

 [.13] ستین ریپذکامالً امکان ندهیآ یهادهیپد ینیبشیپ ،یطیمح طیشرا

ه در نظر پروژ کیهمانند  توانیرا م دیجد توسعه محصول ندیشده، هر مرحله از فرآکه در باال اشاره طورهمان

ه از شده است که با استفادهپروژه در نظر گرفت کیصورت به دیتوسعه محصول جد ندیمقاله فرآ نیرو در ا نیگرفت. از ا

تفاده را با اس تیهر فعال هنیکرده، شبکه آن را رسم کرده و هز ییاسارا شن هاتیفعال توانیپروژه م تیریمد یهاکیتکن

 نیتخم یهاشو رو دیتوسعه محصول جد نهیموجود در زم اتیبر ادب یزد. در ادامه مرور نیتخم دیجد کیتکن کیاز 

 . شودیپروژه انجام م نهیهز

 دیت تأکدر تجار تیقو ادامه موف دیمحصوالت جد یاندازراه نیبر رابطه معنادار ب دیتوسعه محصول جد اتیادب

شتغال ا ،یقتصادارشد  ،یتکنولوژ شرفتیبر پ یاز منظر جهان دیتوسعه محصول جد ن،یعالوه بر ا [.1، 14، 15] کندیم

 [. 16] گذاردیم ریتأث یو سطح زندگ

از  یشکاالت ناشا افتنیبا  ،یسازقطعه یهااز شرکت یکیدر  ،یدر مرحله طراح نهیکاهش هز [17] قیتحق در

و  یکاروبارهمنظور کاهش نرخ بازگشت، دبه ،ینمودار پارتو و اعمال تلورانس هندس یهالیتوسط تحل یتلورانس ابعاد

قطعات خودرو،  دیتول یهاشرکت تیریمد ستمیس نداردالزامات استا شده محصول، صورت گرفت. با توجه بهتمام متیق

فت و کاهش از محصوالت شرکت صورت گر یکی یرو یمورد استفاده قرار گرفت. بررس APQP کردیرو ندیفرآ نیدر ا

 را حاصل شد.  نهیهز یکل

موجود خود  دیلرا به خط تو یدیمحصول جد خواهندیها مکه شرکت پردازدیم یتیوضع یبه بررس [18] مطالعه

 همسئل کیعنوان محصول به یهایژگیانتخاب سطوح واین مطالعه در اضافه کنند تا سود خود را به حداکثر برسانند. 

 شده است. شنهادیپ یابتکار کردیرو کیحل مسئله،  یفرموله شده و برا یرخطیغ یسازنهیبه

 وگازیب یهاساخت کارخانه یهانهیهز یزیرو برنامه یبندزمان لیو تحل هیتجز یبرا CPMاز  [19] تحقیق در

 یو روش فاز CPMو  PERT کیکالس یهاآمده را با مطالعه روش دست به جینتا[ 20] قیشده است. در تحق استفاده

 جینتا نیگرفتند که ب جهیها نتکردند. آن لیو تحل هیتجز ،یزیربهبود برنامه یها براروش نیا بیترک قیو از طر

 وجود ندارد. یداریتفاوت معن یزیرمختلف برنامه یهاروش

همچون  یمختلف یهااز روش یاریدر مقاالت بس گردد،یشده مشاهده م یبررس اتیکه در مرور ادب طورهمان

در  تیعدم قطع کی چیشده است اما در هاستفاده  نهیهز نیتخم یو ... برا یهوش مصنوع ک،یپارامتر یهاروش

استفاده  دیمحصول جد کی یهانهیهز نیمتخ یبرا دیجد کردیرو کیمقاله  نینشده است. در ا یبررس نهیهز نیتخم



 

3 

 

پروژه در نظر گرفته  کی یهاتیصورت فعالبه دیتوسعه محصول جد ندیمختلف فرآ یمنظور فازها نیشده است. به هم

 دیتوسعه محصول جد ندیفرآ یهانهیهز ،یفاز یتکرارشونده گروه نهیهز نیتخم کیو سپس با استفاده از تکن شوندیم

 .شودیزده م نیتخم

 نیتخم دکریشده است. در قسمت سوم روارائه  یمقدمات فی: در قسمت دوم تعارباشدیم ریمقاله به شرح ز ادامه

 و در قسمت آخر شودیم یمثال بررس کیشده  ارائه کردیدرک بهتر رو ی. در بخش چهارم براشودیارائه م یفاز نهیهز

 .شودیارائه م یآت یهاشنهادیو پ یریگجهینت

 تعاریف مقدماتی -2

  شده است.  ارائه یاساس فیتعار یو برخ یاذوزنقه یدر مورد اعداد فاز یبخش، اطالعات مختصر نیدر ا

 تعاریف پایه ای -1. 2

�̃�  ،باشدیم X عضوی از �̃� مجموعه جهانی فازی باشد آنگاه مجموعه فازی X : فرض شود1تعریف  = {(𝑥, 𝜇�̃�(𝑥)|𝑥 ∈

𝑋}   که𝜇�̃�(𝑥) تابع عضویت یا درجه عضویت x در مجموعه �̃� [21] می باشد. 

�̃� : یک عدد فازی2تعریف  = (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) ، زیر باشد: صورتبهاگر تابع عضویت آن  شودیمی نامیده اذوزنقهعدد فازی 

(1) 𝜇�̃�(𝑥) =

{
 
 

 
 
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
                      𝑎 ≤ 𝑥 < 𝑏                                                           

 1                              𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐                                                           
𝑑 − 𝑥

𝑑 − 𝑐
                     𝑐 < 𝑥 ≤ 𝑑                                                          

0                              𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒                                                        

 

∋ a,b,c,dکه  𝑅 و 𝑎 ≤ 𝑏 ≤ 𝑐 ≤ 𝑑. 

�̃� یاذوزنقه: یک عدد فازی 3تعریف  = (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) ، )اگر  باشدیممثبت )منفی�̃� > 0 (�̃� < و اگر تابع عضویت  (0

𝜇�̃�(𝑥)آن  = 0. 

�̃� یاذوزنقه: دو عدد فازی 4تعریف  = (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) و �̃� = (𝑒, 𝑓, 𝑔, ℎ)  اگر و تنها اگر  باشندیمبرابر𝑎 = 𝑒, 𝑏 =

𝑓, 𝑐 = 𝑔, 𝑑 = ℎ. 

 عملگرهای ریاضی -2. 2

 : [21] باشدیمی به شرح زیر اذوزنقهبرخی از عملگرهای ریاضی اعداد فازی 

�̃� اگر = (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) و �̃� = (𝑒, 𝑓, 𝑔, ℎ)  ی باشند، آنگاه:اذوزنقهدو عدد فازی 

(2) �̃� + �̃� = (𝑎 + 𝑒, 𝑏 + 𝑓, 𝑐 + 𝑔, 𝑑 + ℎ) 

(3) −�̃� = (−𝑑,−𝑐,−𝑏,−𝑎) 

(4) �̃� − �̃� = (𝑎 − ℎ, 𝑏 − 𝑔, 𝑐 − 𝑓, 𝑑 − 𝑒) 

(5) 
�̃� ∗ �̃� = (𝑙,𝑚1, 𝑚2, 𝑢) 
𝑙 = 𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑒, 𝑎ℎ, 𝑑𝑒, 𝑑ℎ} ,𝑚1 = 𝑚𝑖𝑛{𝑏𝑓, 𝑏𝑔, 𝑐𝑓, 𝑐𝑔} ,𝑚2 = 𝑚𝑎𝑥{𝑏𝑓, 𝑏𝑔, 𝑐𝑓, 𝑐𝑔}, 
𝑢 = 𝑚𝑎𝑥{𝑎𝑒, 𝑎ℎ, 𝑑𝑒, 𝑑ℎ} 
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 رویکرد پیشنهادی -3

. شودیمسبه محا قطعی ریکل پروژه ابتدا به عنوان مقاد نهیمحاسبه شده پروژه، هز ایموجود  CPMا فرض شبکه ب

با استفاده از  در ادامه. شودیم( محاسبه PERTپروژه ) یو بررس یابیپروژه با استفاده از روش ارز نهیسپس جدول هز

و  شودیانجام م ییزدا یازفسپس عمل  ،شودیمشخص م یصورت عدد فازبه تیهر فعال نهیخبره، هز نینظرات چند

 :باشندیم ریه شرح ز. هر کدام از مراحل بآیدیبه دست م یعدد قطع کیصورت کل پروژه، به نهیدر انتها هز

 .شودیممحاسبه  PERTو  CPM روش های پروژه با استفاده از نهی، کل هزابتدا :1گام 

 .شودیمی مشخص اقهذوزنخبره و کارشناس، هزینه هر فعالیت با استفاده از عدد فازی  Nبا استفاده از نظرات : 2گام 

(6) 𝐶𝑖𝑗
�̃� = (𝑎𝑖𝑗

𝑘 , 𝑏𝑖𝑗
𝑘 , 𝑐𝑖𝑗

𝑘 , 𝑑𝑖𝑗
𝑘 )                                          𝑖 = 1,2, … , 𝑁      𝑗 = 1,2, … , 𝐿 

 . باشدیم هاتیفعالشماره  jتعداد تکرارها و  k، تعداد خبرگان i، 6در معادله 

 . ردیگیمی قرار بنددستهدر یک  اندزدهیی که خبرگان برای هر فعالیت تخمین هانهیهزدر این مرحله، : 3گام 

(7) 𝐷𝑗
𝑘 =

⌈
⌈
⌈
⌈
⌈
⌈
 
𝐶1𝑗
𝑘

𝐶2𝑗
𝑘

.

.

.
𝐶𝑁𝑗
𝑘
⌉
⌉
⌉
⌉
⌉
⌉
 

                                                𝑗 = 1,2, … , 𝐿 

پروژه  میتدر این مرحله، تیم پروژه به نظر هر کارشناس برای هر فعالیت، مطابق با تجربه کاری خبره و شناخت : 4گام 

. این باشدیم. در واقع این وزن میزان اعتماد مدیر پروژه به نظر خبره درباره فعالیت دهدیماز خبره یک وزن تخصیص 

 . شودیمنشان داده  𝑊𝑖𝑗وزن با 

𝐷𝑗 گام با استفاده ازدر این : 5گام 
𝑘  و𝑊𝑖𝑗  ، ی در تکرار بنددستههزینه تجمیعی هرk  شودیمحساب. 

(8) 𝐶𝑗
𝑘̅̅̅̅ = (𝑎𝑗

𝑘̅̅ ̅, 𝑏𝑗
𝑘̅̅ ̅, 𝑐𝑗

𝑘̅̅ ̅, 𝑑𝑗
𝑘̅̅̅̅ ) = (

∑ 𝑊𝑖𝑗𝑎𝑖𝑗
𝑘𝑁

𝑖=1

∑ 𝑊𝑖𝑗
𝑁
𝑖=1

,
∑ 𝑊𝑖𝑗𝑏𝑖𝑗

𝑘𝑁
𝑖=1

∑ 𝑊𝑖𝑗
𝑁
𝑖=1

,
∑ 𝑊𝑖𝑗𝑐𝑖𝑗

𝑘𝑁
𝑖=1

∑ 𝑊𝑖𝑗
𝑁
𝑖=1

,
∑ 𝑊𝑖𝑗𝑑𝑖𝑗

𝑘𝑁
𝑖=1

∑ 𝑊𝑖𝑗
𝑁
𝑖=1

)                               

𝐶𝑗پس از محاسبه : 6گام 
𝑘 عمل فازی زدایی را انجام داده  (9) اگر فرآیند به شرط توقف رسیده بود با استفاده از فرمول

 تا هزینه هر فعالیت مشخص شود.

(9) 𝐷𝐶𝑗
2 =

𝑏𝑗
𝑘̅̅ ̅ + 𝑐𝑗

𝑘̅̅ ̅

2
                                     

 . شودیمحاسبه برای هر خبره م شده زدهی اولیه تخمین هانهیهزدر غیر این صورت تفاوت بین متوسط هزینه از 

(10) 
𝐹𝑗
𝑘 = (𝑎𝑗

𝑘̅̅ ̅ − 𝑎𝑖𝑗
𝑘 , 𝑏𝑗

𝑘̅̅ ̅ − 𝑏𝑖𝑗
𝑘 , 𝑐𝑗

𝑘̅̅ ̅ − 𝑐𝑖𝑗
𝑘 , 𝑑𝑗

𝑘̅̅̅̅ − 𝑑𝑖𝑗
𝑘 )                       

               𝑖 = 1,2, … , 𝑁      𝑗 = 1,2, … , 𝐿 

زینه را بر اسااس عمل تخمین ه مجدداًی اصلی، هر خبره هانیتخمو  هانیتخمپس از محاسبه تفاوت میانگین : 7گام 

 که در این صورت : دهدیممیزان تفاوت انجام 
(11) 𝐶𝑖𝑗

𝑘+1̃ = (𝑎𝑖𝑗
𝑘+1, 𝑏𝑖𝑗

𝑘+1, 𝑐𝑖𝑗
𝑘+1, 𝑑𝑖𝑗

𝑘+1)                     𝑖 = 1,2, … , 𝑁      𝑗 = 1,2, … , 𝐿 

 توقف:رط ش

. در این صورت باشدیم د که به معنای حداکثر تعداد توقفتوسط تیم پروژه تعریف شو rیک عدد طبیعی مانند 

و به مهارت و دانش  باشدیمشود. این روش بسیار ساده اما غیر دقیق  (k=r)که  کندیمالگوریتم تا زمانی ادامه پیدا 

 تیم پروژه بستگی دارد.
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 مثال عددی -4

 کیمنظور  نیمهشده است. به شده، در نظر گرفتهروش ارائه یجهت بررس یمثال عدد کیقسمت  نیدر ا

 5/2، 1هزینه فعالیت که  باشدیم تیفعال 4 ملمثال شا نیاست.. پروژه ا شده یبررس دیپروژه توسعه محصول جد

 1. همچنین فعالیت می باشدواحد پولی  1، 4واحد پولی و فعالیت  2، 3واحد پولی، فعالیت  9، 2واحد پولی، فعالیت 

در اولین گام، با  .می باشد 4نیز پیش نیاز فعالیت  3و فعالیت  3پیش نیاز فعالیت  2، فعالیت 2پیش نیاز فعالیت 

 PERT در روشه . مطابق محاسبات هزینه کل پروژشودیمهر فعالیت تخمین زده  یهانهیهز PERTاستفاده از روش 

 نشان داده شده است. 1تمام گام ها در جدول  .باشدیم 2/14برابر با 
 تخمین هزینه فازی: 1جدول 

ی هاپروژهی هادادهگردد، هر خبره مطابق با تجربیات خود و با استفاده از یممشاهده  1که در جدول  طورمانه

است.  قرارگرفتهدر یک گروه  3های فعالیت مطابق جدول ینههزتخمین زده است و  ای گذشته برای فعالیت هزینه

شود و یمعمل فازی زدایی انجام  9و در انتها با استفاده از فرمول  شده محاسبهسپس هزینه تجمیعی برای فعالیت 

آید و مقدار آن برابر یم به دستها یتفعال تکتکشود. هزینه کل پروژه از جمع هزینه یمهزینه هر فعالیت مشخص 

 باشد.یمواحد پولی  21/12با 

 گیرینتیجه -5

 تی. با وجود محدودباشدیبقا و رشد سازمان م یبرا یدیفاکتور کل کیموفق آن  یو اجرا دیتوسعه محصول جد

به  نهیهز نیتخم لیدل نیبه هم باشندیکم م نهیپروژه با هز یها به دنبال اجراسازمان د،یبودجه پروژه محصول جد

در  تیطعوجود عدم ق لیدارد که به دل یبستگ ودموج یهابه داده هاینههز نی. دقت تخمکندیها کمک مسازمان

پروژه  نهیمقاله، هز نیشده در ا ارائه کردیرو استفاده شود. تیعدم قطع یکردهایموجود، بهتر است از رو یهاداده

. نحوه کار شودیم یبررس تیپروژه و عدم قطع تیریمد کردیدر هر مرحله با استفاده از رو دیتوسعه محصول جد

 کی یکه دارا شودیپروژه در نظر گرفته م کیصورت بهفرآیند توسعه محصول جدید است که هر مرحله  صورتینبد

 کی. سپس با استفاده از باشندیم نهیزمان و هز یدارا هایتفعال نیاو  باشدیو ساختار شکست کار م تیفعال یسر

. با استفاده از شودیزده م نیکل پروژه تخم نهیشده و هز محاسبه تیهر فعال نهیهزتکرار شونده گروهی فازی  کردیرو

 را کاهش دهد. هاینهممکن است هز یو حت شودیپروژه توسعه محصول بهتر انجام م هایینههز تیریمد کردیرو نیا

 شنهادیپ کیعنوان استفاده کرد. به گرید هاییتعدم قطع ای گرید یفاز یکردهای، از روتوانیم ندهیآ یکارها یبرا

مختلف  یارهایمع توانیمنظور م نیبه هم ؛کرد سهیمقا گریکدیبا  نهیطرح را از منظر هز نیچند توانیم گرید

 گیرییمتصم یکردهایدر نظر گرفت و با استفاده از رو نهیعنوان گزها را بهو طرح هایژگیعنوان ورا به ایینههز

شماره 

 فعالیت
 خبرگان

وزن  هزینه

خبرگان 

(𝑊𝑖𝑗 ) 

 هزینه تجمیعی

 فازی زدایی
𝑑𝑗  𝑐𝑗  𝑏𝑗  𝑎𝑗  𝑑𝑗

̅̅ ̅̅  𝑐𝑗
̅̅ ̅̅  𝑏𝑗

̅̅ ̅̅  𝑎𝑗
̅̅ ̅̅  

1 

1 2 6/1 3/1 1 2/0 

56/2 17/2 71/1 25/1 94/1 2 3 5/2 2 5/1 5/0 

3 2/2 2 5/1 1 3/0 
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زمان در پروژه توسعه طور همرا به تیفیزمان و ک نه،یهز توانیم ینچنکرد. هم سهیطرح مختلف را مقا نیچند

 . در نظر گرفت دیمحصول جد
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