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عدم  طیبه محصول تحت شرا دهیا لیتبد فرایندکاهش زمان در  منظوربه پذیرانعطاف یکردیرو

 تیقطع

 cسید میثم موسوی، bوحید محققی، aمنصور مهرعلیزاده

a رانیدانشگاه شاهد، تهران، ا ،یو مهندس یدانشکده فن ع،یصنا یکارشناس ارشد، گروه مهندس 
b رانیدانشگاه شاهد، تهران، ا ،یو مهندس یدانشکده فن ع،یصنا ی، گروه مهندسدانشجوی دکتری 

c رانیدانشگاه شاهد، تهران، ا ،یو مهندس یدانشکده فن ع،یصنا یگروه مهندس ار،یدانش 

 

 وحید محققی، نویسنده مسئول: 

. موفقیت در شودمیو در نهایت به ارائه محصولی جدید ختم  شودمیشروع  هایدهااست که با بیان نیازها و  یندیفراتبدیل ایده به محصول،  یندفرا :چکیده

 منظوربهنیازمند وجود چارچوبی قدرتمند و مناسب  فرایندبرتری تولید کننده از سایر رقبا باشد. با این حال، موفقیت در این  کنندهینتضم تواندمی فراینداین 

رهای فازی . در این روش، با استفاده از ابزاشودمیبرای مدیریت زمان در فرایند ایده تا محصول ارائه  پذیرانعطافمدیریت این فرایند است. در این مقاله، روشی 

بر اساس نظرات خبرگان زمان الزم در فرایند  هایییپوشانهمو با ایجاد  گیرندمیهای اصلی توسعه محصول مورد بررسی قرار و ماتریس طراحی ساختار گام

رویکردهای  تواندمیپیشنهادی نیز روی دهد. این ساختار  یسازفشردهبه دلیل  فرایندکه عالوه بر کاهش زمان فرایند، شکست  شودمیبه نحوی مدیریت 

 موجود را در زمینه مدیریت زمان اجرای فرایندها بهبود دهد.

 ماتریس ساختار طراحی ؛عدم قطعیت ؛توسعه محصول جدید ؛فرایند ایده تا محصول کلمات کلیدی:

 

 مقدمه. 1

رقابت محدوده  نیاست. ا برگرفتهدر  راتا ورود به بازار  و طراحی یپردازدهیامحصول از مرحله  دیتول هایبخشتمام  یاگسترده به صورت هاسازمان رقابتامروزه 

 دیجد محصول توسعه فرایند یریکارگبه وضعیتی، نیدر چن گیرد.را در نظر میو خدمات  دیتول فرایندبازار، توسعه محصول و  قاتیتحق مانند هاتیاز فعال یعیوس

 ماندنیباقدستیابی به موفقیت و  منظوربهها این وضعیت باعث شده است که سازمانت. اس ضروری وکارکسبدر حوزه  هاسازمان یازهایپاسخ موفق به ن منظوربه

خواهان ادامه فعالیت خود هستند و دستیابی به این هدف نیازمند نوآوری  هاسازمان[. تمامی 1باشند ] یرقابت تیمز جادیعوامل ا یدر جستجو در فضای رقابتی

عامل تعیین کننده در  عنوانبهوجه به تغییرات بازار، تحوالت و پیشرفت رقبا ارائه محصولی نوآورانه اهمیت فراوانی دارد. همچنین، وجود چارچوبی است. با ت

 [.2توسعه محصول نوآورانه حیاتی و مهم است ] هایایدهانتخاب 

فضای رقابتی ها توجه خاصی به آن دارند. ها و سازمانکه شرکت است یامسئلهبازار  به محصوالت ترسریعامروزه سرعت یافتن فرایندهای توسعه محصول و ارائه 

 که اندافتهیدراین موضوع را  خوبیبهدیگر  هاسازمان اغلب همراه کرده است.خاصی  جدید به بازار را با اهمیت فرایند ارائه محصول شدید و وجود عدم قطعیت

 سرعت و مانند مواردی رقابتی سنتی مثل افزایش کیفیت، کاهش هزینه و تمایز در ارائه محصوالت و خدمات کافی نیست و یهااهرماعتماد به  تکیه و تنها

خدمات جدید به بازار خود دلیل موجه این تغییر نگرش  گرایش به سمت ارائه محصوالت و همچنین، اهمیت بسیار باالیی پیدا کرده است.ی در رقابت پذیرانعطاف

در مورد زمان عرضه محصول، هدف این است  توسعه محصول دارای اهمیت فراوانی است. فرایندی در ارائه محصوالت در پذیرانعطاف. دو موضوع زمان و [3] است

راهبرد  نیا یاست. اجرا رییدرحال تغ سرعتبهمحصول آنها  ای یتکنولوژ مناسب است که ییهاشرکت یراهبرد برا نیبه بازار عرضه شود. ا ترسریعمحصول  که

 [.1] فتدیاتفاق ب محصول مستقل از توسعه یریدر مس دیبا فناوریتوسعه  ،حالت نی. دراشودیمنجر م نانیاطم تیو قابل نهیهز به موازنه عملکرد محصول،

با هدف تقویت وضعیت  هاپژوهشکردن فرایند ایده تا محصول اجرا شده است. این  ترکوتاهی و پذیرانعطافدر زمینه افزایش  ییهاپژوهشاخیر  یهاسالدر 

مراحل توسعه  بندیزمان[ انتخاب راهبرد مناسب در 4بوده است. در مطالعات فن اورشت و همکاران ] هاآناز طریق بهبود فرایند توسعه محصول  هاسازمان

 هامشتریکه از قبل پیش بینی نشده بودند، تمایل  ریزیبرنامهورد تعداد کارهای شناسایی شده در زمان محصول مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی سه م

های غیرمنتظره که درست قبل از بررسی غیرمنتظره در زمان تحویل محصول و تعداد کاری راتیتأخآمدن  به وجودانداختن خریدشان در صورت  ریتأخبرای به 

[ در بررسی نقش زمان و رهبری فرایند توسعه محصول جدید به این 5هستند. چنگ و یانگ ] رگذاریتأث فرایند، در این شوندیمیی نهایی از پیش پروژه شناسا

لکرد محصول این نتیجه رسیدند که سرعت فرایند توسعه محصول دارای رابطه کامل با شناسایی مسئله و بررسی اطالعات است ولی با ایجاد گزینه جایگزین و عم

و بهبود  یریگاندازه[ توسعه محصول با سرعت باال در طراحی برای تولید و مونتاژ را بررسی کردند و چارچوبی برای 6ن ]رابطه کامل را ندارد. تامسون و همکارا

در سرعت ورود به بازار محصول جدید در  هاکنندهنیتأمهمکاری  یرگذاریتأث[ مقدار 7توسعه محصول ارائه دادند. ژانگ و همکاران ] فراینددر  یوربهرهکیفیت و 

[ سرعت 8اطالعات و سرعت ورود به بازار را نشان داد. آگرن و همکاران ] یگذاراشتراکدر ابعاد متفاوت را بررس کردند. این بررسی رابطه مستقیم  هاسازمان

از انتظارات و  یامجموعهلعه سرعت در الزامات محصول را بررسی کردند. این مطا ریتأثتوسعه محصول در صنعت خودروسازی را مورد بررسی قرار دادند و نحوه 
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فازی ارائه  هایمجموعه[ روشی بر پایه 9توسعه محصول در صنعت خودروسازی را مشخص کرد. ییلماز و همکاران ] فرایندنیازها برای هماهنگی بیشتر در تسریع 

 ته شده بود. کاهش زمان و هزینه بکار گرف منظوربهچند عملکردی  یهامیتدادند که در آن اصول تولید ناب و 

دهد. این اهمیت آن جایی خود را بیشتر نشان نشان می خوبیبهی و زمان را در فرایند ایده تا محصول پذیرانعطافاخیر اهمیت موضوع  یهاسالبررسی مطالعات 

ها و همچنین نیازها و ایجاد محصوالت جدید دارد. این محصوالت پرداخته ایده یاتوسعه یهاپروژهارتباط نزدیکی با موفقیت  هاسازماندهد که امروزه موفقیت می

تا مرحله ورود به  پردازیایدهاصلی در توسعه محصول جدید از مرحله  هایگام بندیزمانی پذیرانعطافهستند. با وجود اهمیت این موضوع، در ادبیات موضوع 

 یهایژگیومناسب دارد که دارای تناسب با  یامواجههاین پروژه نیز نیاز به بررسی و  بندیزماندم قطعیت موجود در بازار مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین، ع

 این فرایند باشد.

کنار هم قرار  توانندیممنطقی و عملی  یهایپوشانهماصلی از اعالم نیاز تا ارائه محصول با ایجاد  هایگامکه در آن  شودمیارائه  پذیرانعطافدر این مقاله، روشی 

های الزم در میان  پوشانیهمداده شوند و در نهایت فرایند با سرعت بیشتری اجرا شود. در این فرایند، از ماتریس طراحی ساختار استفاده شده است تا بتوان 

کردن زمان رسیدن محصول به بازار،  ترکوتاهالوه بر را بر اساس نظرات خبرگان و تحت شرایط عدم قطعیت محاسبه کرد و در نظر گرفت. این رویکرد ع هاگام

به همین دلیل منطقی  هایپوشانهمو  ردیگیممشابه گذشته این ساختار شکل  یهاپروژهزیرا بر اساس نظرات و تجربیات خبرگان در  باشدیمکاربردی و عملیاتی 

 .باشندیم

. بخش سوم دربرگیرنده مثالی کاربردی در توسعه محصول است که شودمیاین مقاله به این شرح است. در بخش دوم، روش توسعه داده شده بیان  یبندبخش

 .شودمی یبندجمع. در نهایت، در بخش چهارم نتایج این پژوهش شودمیکاربردی بودن و نتایج روش به کمک آن بیان 

 

 رویکرد پیشنهادی. 2

. این رویکرد دارای دو بخش شودمیتا ارائه محصول ارائه  پردازیایدهتحقیق و توسعه از مرحله  هاییتفعالجهت کاهش زمان در  پذیرانعطافدر این بخش، روشی 

است. در این بخش از  فرایندین ا پوشانیهمهمراه با  بندیزمانباشد و بخش دوم مربوط به می فراینداصلی این  هایگاماصلی است. بخش اول، دربرگیرنده 

 بیان عدم قطعیت استفاده شده است. منظوربههای فازی مجموعه

های توسعه ارائه شده است. یکی از این رویکردها که مورد توجه قرار گرفته است، گام ییهامدلتوسعه محصول در فرایند تحقیق و توسعه، رویکردها و  منظوربه

(. در این مطالعه، با توجه به 1[ ارائه شده است. این رویکرد دارای هشت گام اصلی است )شکل 10است که توسط کاتلر و همکاران ]محصول از ایده تا ارائه آن 

 کاربردی بودن و مزایایی که این روش در موارد متفاوت نشان داده است، از این رویکرد استفاده شده است.

شود تا در نهایت از بین تعداد زیادی از های جدید از منابع داخلی و خارجی سازمان انجام میمند برای ایدهی نظامشود. جستجوبا ایجاد ایده شروع می فراینداین 

در گام دوم،  هستند. هاکنندهینتأمو  هاکنندهیعتوزها و منابع خارجی . منابع داخلی مانند واحدهای تحقیق و توسعه شرکتیافتدستها به چند ایده مناسب ایده

. گام سوم، ایجاد مدل مفهومی و تست آن است. ایده مناسب گام اندشدهی است که تا به این جا ایجاد هایایده. هدف این گام کاهش تعداد شوندیمبررسی  هاایده

تواند ببیند. آن می دهندهارائه عنوانبهبرای محصولی است که شرکت خود را  اییدها. ایده یک محصول، شودمیدوم در این مرحله تبدیل به مفهوم محصول 

یک محصول  هامشتری. یک تصویر محصول، رویکردی است که مشتری شودمیاز ایده است که به زبان مشتری بیان  یاتجزئدارای  یانسخهمفهوم یک محصول، 

 گیرد. ر میو مورد آزمایش قرا کندیم. در این گام، مفهوم محصول توسعه پیدا کنندیمواقعی یا بالقوه را درک 

. بیانیه راهبرد دارای سه قسمت اصلی است. شودمیگام چهارم، توسعه راهبرد بازاریابی است. در این گام راهبرد اولیه بازاریابی برای معرفی محصول به بازار ایجاد 

. قسمت دوم، دربرگیرنده قیمت محصول، شودمیبیان  شده، فروش، سهم بازار و اهداف سودآوری برای چند سال اول ریزیبرنامهدر بخش اول، بازار هدف، ارزش 

شود. تحلیل کسب و کار و راهبرد بازاریابی ترکیبی بیان می یسودآور، اهداف بلندمدت یهافروشبودجه توزیع و بازاریابی برای سال اول است. در بخش سوم نیز 

است. تحلیل کسب و کار دارای بررسی مقادیر  یوکارکسب یهاجنبههادی از نظر است. هدف این بخش تعیین جذابیت محصول پیشن فرایندپنجمین گام در این 

 سود برای محصول جدید با توجه به اهداف سازمان است. بینییشپو  هاینههزفروش، 

شود. در این به این مرحله وارد می . اگر مفهوم محصول بتواند از مرحله ارزیابی کسب و کار با موفقیت عبور کند،شودمیدر ششمین گام، توسعه محصول انجام  

بازاریابی  یهابرنامهباالیی نیاز دارد. گام هفتم، تست بازار محصول است. در این گام، خود محصول و  گذارییهسرما. این گام شودمیگام، محصول فیزیکی ایجاد 

. در آزمایش بازار، مدیریت اطالعات مورد نیاز برای اخذ شودمین گام اجرا در آخری سازییتجار. در نهایت گیرندمیآن در شرایط واقعی بازار مورد تست قرار 

باالیی باید بپردازد. در این گام نیاز  هایهزینهبرود،  یشپبه سازییتجارآورد. در صورتی که سازمان با تصمیم نهایی در مورد ارائه محصول به بازار را به دست می

بازاریابی در سال اول مورد  یهاتالشباالیی برای تبلیغ، فروش و سایر  هایهزینهای تولید انبوه محصول وجود دارد. همچنین، به ایجاد و استفاده از خط تولید بر

را  معرفی محصول را نیز در نظر بگیرد. در گام بعدی نیاز است که مکان ارائه محصول جدید بندیزمانباید  دهدیمنیاز است. شرکتی که محصولی جدید را ارائه 

 . شودمیارائه شود از مواردی است که در این گام مشخص  زمانهمبررسی نماید. این که محصول در یک بازار یا چند بازار به صورت 

، از . به این منظورشودمیها مشخص این گام هاییپوشانهماصلی توسعه محصول، با استفاده از نظرات خبرگان  هایگام شدنمشخصدر دومین بخش، بعد از 

 . شوداستفاده می هاگام نیشده توسط تبادل اطالعات ب جادیا دهیچیپ یروابط ارتباط دادننشان یبرا رویکرد ماتریس ساختار طراحی

http://www.confima.ir/


 

3 
www.confima.ir   

 

 
 [(10اصلی از ایده تا ارائه محصول )کاتلر و همکاران، ] هایگام: 1شکل 

 

، هاو رابطه آن تیهر فعال زمانمدتعامل زمان تبادل اطالعات و نمایش  منظوربهبرای ادامه رویکرد از هر مرحله به مرحله بعدی، نیاز است اطالعاتی دریافت شود. 

است که متغیرهای  1. مقادیر این دو ماتریس بر اساس جدول شودمینیاز تعریف ی پسهاتیفعالبرای تمام  Poijو  نیازیشپی هاتیفعالبرای تمام  Prijدو ماتریس 

ماتریس طراحی است که در  یبیبا ترت فعلی گام jو  jنوبت قبل  یازهاین شیتمام پ iها، [. در این ماتریس11دهد ]فازی را نمایش می هایمجموعهزبانی بر اساس 

�̃�، به شکل Aای مانند شوند. یک عدد با ارزش بازهی بیان میافازی بازه هایمجموعهاین اعداد با  .شوندساختار مشخص می = [(𝑎1
𝑈 , 𝑎1

𝐿), 𝑎2, (𝑎3
𝐿, 𝑎3

𝑈)] نمایش

 [:12شود ]. این عدد به صورت زیر فازی زدایی میشودمیداده 

(1) 
𝐸(𝐴) =

𝐸(𝐴𝑈) + 𝐸(𝐴𝐿)

2
=
𝑎2
𝐿 + 𝑎2

𝑈

2
+
𝑎3
𝐿 − 𝑎1

𝐿

12
+
𝑎3
𝑈 − 𝑎1

𝑈

12
 

 

 ایبا استفاده از اعداد فازی مثلثی بازه Pojiو  Prji. وصف متغیرهای زبانی 1جدول 

 Prji Poji عدد فازی بازه ای

((0.2 ،

0.15،)0.1(،0.1،0.1)) 

بعد از انجام مقدار  تواندیماطالعات الزم 

 کمی از کار داده شود.

مقدار کمی از کار قبل از مشخص شدن اطالعات 

 فعالیت قبلی قابل اجرا است.

((0.4 ،

0.35)0.3(،0.2،0.25)) 

بعد از انجام مقداری  تواندمیاطالعات الزم 

 از کار داده شود.

اطالعات  شدنمشخصمقداری از کار قبل از 

 است. اجراقابلفعالیت قبلی 

((0.6 ،0.55 ،)

0.5(،0.4،0.45)) 

 وضعیت میانی وضعیت میانی

((0.8 ،0.75 ،)

0.7(،0.6،0.65)) 

از انجام مقدار  بعد تواندیماطالعات الزم 

 زیادی از کار داده شود.

اطالعات  شدنمشخصمقدار زیادی از کار قبل از 

 است. اجراقابلفعالیت قبلی 

((0.99 ،

0.95،)0.9(،0.8،0.85)) 

 با  یتقربعد از انجام  تواندیماطالعات الزم 

 داده شود. کارتمام

اطالعات  شدنمشخصقبل از  کارتمام با یتقر

 است. اجراقابلفعالیت قبلی 

 

بینانه مربوط به زمان خوش بندیزمانشود. ابتدا ها ارائه میگام بندیزمانهای توسعه محصول، روابط مربوط به مقادیر مربوط به گام شدنمشخصحال با توجه به 

(  مشخص 𝑆𝐷�̃�( با توجه به زمان فازی هر گام )𝑂𝑇𝐸�̃�) هانآ( با توجه به اطالعات به دست آمده از گام قبلی و بعدی و سپس زمان اتمام 𝐵𝑇𝐸�̃�شروع هر گام )

 شود:می

(2) 𝐵𝑇𝐸�̃� = ((𝑏𝑡𝑒𝑗1
𝑢 , 𝑏𝑡𝑒𝑗1

𝑙 ), 𝑏𝑡𝑒𝑗2 , (𝑏𝑡𝑒𝑗3
𝑙 , 𝑏𝑡𝑒𝑗3

𝑢 ))

= ((𝑏𝑡𝑒𝑖1
𝑢 , 𝑏𝑡𝑒𝑖1

𝑙 ), 𝑏𝑡𝑒𝑖2 , (𝑏𝑡𝑒𝑖3
𝑙 , 𝑏𝑡𝑒𝑖3

𝑢 ))⨁(((𝑃𝑟𝑗𝑖1
𝑢 , 𝑃𝑟𝑗𝑖1

𝑙 ), 𝑃𝑟𝑗𝑖2, (𝑃𝑟𝑗𝑖3
𝑙 , 𝑃𝑟𝑗𝑖3

𝑢 ))

⊗ ((𝑃𝑟𝑖𝑖1
𝑢 , 𝑃𝑟𝑖𝑖1

𝑙 ), 𝑃𝑟𝑖𝑖2, (𝑃𝑟𝑖𝑖3
𝑙 , 𝑃𝑟𝑖𝑖3

𝑢 )))

⊝ (((𝑃𝑜𝑗𝑖1
𝑢 , 𝑃𝑜𝑗𝑖1

𝑙 ), 𝑃𝑜𝑗𝑖2, (𝑃𝑜𝑗𝑖3
𝑙 , 𝑃𝑜𝑗𝑖3

𝑢 ))⊗ ((𝑃𝑜𝑗𝑗1
𝑢 , 𝑃𝑜𝑗𝑗1

𝑙 ), 𝑃𝑜𝑗𝑗2, (𝑃𝑜𝑗𝑗3
𝑙 , 𝑃𝑜𝑗𝑗3

𝑢 ))) 
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(3) 𝑂𝑇𝐸�̃� = ((𝑜𝑡𝑒𝑗1
𝑢 , 𝑜𝑡𝑒𝑗1

𝑙 ), 𝑜𝑡𝑒𝑗2 , (𝑜𝑡𝑒𝑗3
𝑙 , 𝑜𝑡𝑒𝑗3

𝑢 ))

= (((𝑏𝑡𝑒𝑖1
𝑢 , 𝑏𝑡𝑒𝑖1

𝑙 ), 𝑏𝑡𝑒𝑖2 , (𝑏𝑡𝑒𝑖3
𝑙 , 𝑏𝑡𝑒𝑖3

𝑢 ))⨁(((𝑃𝑟𝑗𝑖1
𝑢 , 𝑃𝑟𝑗𝑖1

𝑙 ), 𝑃𝑟𝑗𝑖2, (𝑃𝑟𝑗𝑖3
𝑙 , 𝑃𝑟𝑗𝑖3

𝑢 ))

⊗ ((𝑃𝑟𝑖𝑖1
𝑢 , 𝑃𝑟𝑖𝑖1

𝑙 ), 𝑃𝑟𝑖𝑖2, (𝑃𝑟𝑖𝑖3
𝑙 , 𝑃𝑟𝑖𝑖3

𝑢 )))

⊝ (((𝑃𝑜𝑗𝑖1
𝑢 , 𝑃𝑜𝑗𝑖1

𝑙 ), 𝑃𝑜𝑗𝑖2, (𝑃𝑜𝑗𝑖3
𝑙 , 𝑃𝑜𝑗𝑖3

𝑢 ))⊗ ((𝑃𝑜𝑖𝑖1
𝑢 , 𝑃𝑜𝑖𝑖1

𝑙 ), 𝑃𝑜𝑖𝑖2, (𝑃𝑜𝑖𝑖3
𝑙 , 𝑃𝑜𝑖𝑖3

𝑢 ))))

− ((𝑠𝑑𝑗𝑗1
𝑢 , 𝑠𝑑𝑗𝑗1

𝑙 ), 𝑠𝑑𝑗𝑗2, (𝑠𝑑𝑗𝑗3
𝑙 , 𝑠𝑑𝑗𝑗3

𝑢 )) 

( 𝐵𝑇𝐿�̃�نه )بدبینانه هر فعالیت با استفاده از ماتریس ساختار طراحی با ارائه روابط زیر قابل محاسبه خواهد بود. در این روابط، زمان شروع بدبینا بندیزمانسپس، 

 :شودمی( محاسبه 𝑂𝑇𝐸�̃�) بدبینانهو زمان پایان 

(4) 𝐵𝑇𝐿�̃� = ((𝑏𝑡𝑙𝑖1
𝑢 , 𝑏𝑡𝑙𝑖1

𝑙 ), 𝑏𝑡𝑙𝑖2 , (𝑏𝑡𝑙𝑖3
𝑙 , 𝑏𝑡𝑙𝑖3

𝑢 ))

= ((𝑏𝑡𝑙𝑗1
𝑢 , 𝑏𝑡𝑙𝑗1

𝑙 ), 𝑏𝑡𝑙𝑗2 , (𝑏𝑡𝑙𝑗3
𝑙 , 𝑏𝑡𝑙𝑗3

𝑢 ))⨁(((𝑃𝑜𝑗𝑖1
𝑢 , 𝑃𝑜𝑗𝑖1

𝑙 ), 𝑃𝑜𝑗𝑖2, (𝑃𝑜𝑗𝑖3
𝑙 , 𝑃𝑜𝑗𝑖3

𝑢 ))

⊗ ((𝑃𝑜𝑗𝑗1
𝑢 , 𝑃𝑜𝑗𝑗1

𝑙 ), 𝑃𝑜𝑗𝑗2, (𝑃𝑜𝑗𝑗3
𝑙 , 𝑃𝑜𝑗𝑗3

𝑢 )))

⊝ (((𝑃𝑟𝑗𝑖1
𝑢 , 𝑃𝑟𝑗𝑖1

𝑙 ), 𝑃𝑟𝑗𝑖2, (𝑃𝑟𝑗𝑖3
𝑙 , 𝑃𝑟𝑗𝑖3

𝑢 ))⊗ ((𝑃𝑟𝑖𝑖1
𝑢 , 𝑃𝑟𝑖𝑖1

𝑙 ), 𝑃𝑟𝑖𝑖2, (𝑃𝑟𝑖𝑖3
𝑙 , 𝑃𝑟𝑖𝑖3

𝑢 ))) 

(5) 𝑂𝑇𝐸�̃� = ((𝑜𝑡𝑙𝑗1
𝑢 , 𝑜𝑡𝑙𝑗1

𝑙 ), 𝑜𝑡𝑙𝑗2 , (𝑜𝑡𝑙𝑗3
𝑙 , 𝑜𝑡𝑙𝑗3

𝑢 ))

= ((𝑏𝑡𝑙𝑗1
𝑢 , 𝑏𝑡𝑙𝑗1

𝑙 ), 𝑏𝑡𝑙𝑗2 , (𝑏𝑡𝑙𝑗3
𝑙 , 𝑏𝑡𝑙𝑗3

𝑢 ))⊕ ((𝑃𝑟𝑖𝑖1
𝑢 , 𝑃𝑟𝑖𝑖1

𝑙 ), 𝑃𝑟𝑖𝑖2, (𝑃𝑟𝑖𝑖3
𝑙 , 𝑃𝑟𝑖𝑖3

𝑢 )) 

های بین گام پوشانیهم یجادو ابر اساس نظرات خبرگان  بندیزمانو نیازها به محصوالت،  هاایدهتبدیل  منظوربهتحقیق و توسعه  فراینددر  توانمیبه این ترتیب 

( 1فازی محاسبه کرد. در نهایت، با استفاده از رابطه ) هایمجموعهبعدی بر اساس  هایگامبا توجه به مقدار اطالعات موجود و مورد نیاز برای  فراینداصلی این 

 .شودمیمقادیر به دست آمده فازی زدایی 

 

 مثال کاربردی .3

شود. آید، در این بخش مثالی کاربردی بیان مییی که با استفاده از آن به دست میمزایا دادننشاننمایش کاربردی بودن رویکرد ارائه شده و همچنین  منظوربه

رفع نیازهای مشتری است. در این  منظوربهسازمانی به دنبال بهبود وضعیت خود از طریق سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه و ایجاد محصوالت جدید 

نشود. روابط بین هشت گام مربوط به توسعه محصول، با توجه  فرایندکه کاهش باعث بروز مشکالت بعدی در  فرایند، سازمان به دنبال کاهش زمان به نحوی است

نشان داده شده است. همچنین، زمان مورد نیاز  2به بررسی کارشناسان تحقیق و توسعه، در ماتریس طراحی ساختار مشخص شده است. این ماتریس در شکل 

به همراه  هاگامفازی هر کدام از  یهازمان 2. جدول اندشدهتوجه به نظرات خبرگان به صورت اعداد فازی با ارزش بازه ای آورده  برای هر کدام از این مراحل با

 دهد.را نشان می Pojiو  Prjiمقادیر 

قبلی و بعدی برای اجرای هر کدام از  هایگاممقدار اطالعاتی که از  هایپوشانهم. در این شودمیاجرا  هایپوشانهمتحقیق و توسعه با توجه به  هایگام بندیزمان

ی هستند و این پذیرانعطافکه روابط پیش نیازی و پس نیازی دارای  شودمیبه نحوی اجرا  بندیزمانباشد. با استفاده از این رویکرد، ها الزم است، مدنظر میگام

ها فعالیت بندیزمان 3. در جدول شودمیایده تا ارائه محصول  فرایند یقطرتوسعه محصول از  منظوربهو توسعه ی منجر به کاهش زمان اجرای تحقیق پذیرانعطاف

، زمان شودمیکه در این شکل مشاهده  طورهماننمایش داده شده است.  پذیرانعطاف روابطبا روابط پیش و پس نیازی رایج و با  بندیزماندر دو حالت رویکرد 

بر اساس مقدار اطالعات  هاگام پوشانیهمروز است. این کاهش در اجرای پروژه، حاصل  198روز است ولی در حالت دوم برابر با  262در حالت اول  اتمام پروژه

 های دیگر است.الزم برای انجام گام هر گام با توجه به گام

 تحقیق و توسعه هاییتفعال بندیزمانمربوط به  یهاداده. 2جدول 

 Prji Poji فازی )روز( زمانمدت تحقیق و توسعهگام 

 ((0،0،)0(، 0، 0)) ((1،1،)1(، 1، 1)) ((28،29،)30(، 31، 32)) پردازیایده

 ((0.1،0.1،)0.1(، 0.15، 0.2)) ((0.8،0.85،)0.9(، 0.95، 0.99)) ((13،14،)15(، 16، 17)) بررسی ایده 

 ((0.1،0.1،)0.1(، 0.15، 0.2)) ((0.6،0.65،)0.7(، 0.75، 0.8)) ((23،24،)25(، 26، 27)) ایجاد و تست مفهوم 

 ((0.2،0.25،)0.3(، 0.35، 0.4)) ((0.8،0.85،)0.9(، 0.95، 0.99)) ((28،29،)30(، 31، 32)) راهبرد بازاریابی

 ((0.1،0.1،)0.1(، 0.15، 0.2)) ((0.8،0.85،)0.9(، 0.95، 0.99)) ((26،27،)28(، 29، 30)) تحلیل کسب و کار

 ((0.2،0.25،)0.3(، 0.35، 0.4)) ((0.8،0.85،)0.9(، 0.95، 0.99)) ((58،59،)60(، 61، 62)) توسعه محصول

 ((0.1،0.1،)0.1(، 0.15، 0.2)) ((0.8،0.85،)0.9(، 0.95، 0.99)) ((28،29،)30(، 31، 32)) آزمایش بازار

 ((0.2،0.25،)0.3(، 0.35، 0.4)) ((0.8،0.85،)0.9(، 0.95، 0.99)) ((38،39،)40(، 41، 42)) سازییتجار
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 پوشانیهمبدون/با  بندیزمان. نتایج 3جدول 

 پوشانیهمبا  پوشانیهمبدون  

 OTE OTE گام تحقیق و توسعه

 30.5 5/30 پردازیایده

 4/42 46 بررسی ایده

 5/61 5/71 ایجاد و تست مفهوم

 82 102 راهبرد بازاریابی

 106 5/130 کسب و کار تحلیل

 148 191 توسعه محصول

 171 5/221 آزمایش بازار

 198 262 تجاری سازی

 

 یبندجمع .4

بیشتر در حوزه تحقیق و توسعه سوق داده است. در این فضا، نیاز به استفاده از  گذارییهسرمارا به سمت  هاسازمانمختلف  یهاحوزهفضای رقابتی شدید در 

مدیریت صحیح فرایند تحقیق و توسعه است تا بتوان با استفاده از آن احتمال موفقیت و دستیابی به اهداف را باال برد. به این منظور،  منظوربهرویکردهای مناسب 

در این روش، رویکرد رایج  مدیریت تحقیق و توسعه از مرحله اعالم نیاز و ایده پرداری تا ارائه محصول توسعه داده شد. رایندفبهبود  منظوربهدر این مقاله روشی 

فازی و های شده است. این رویکرد از مجموعه ترکوتاهممکن  هاییپوشانهمتر شده است و زمان مورد نیاز برای اجرای آن نیز با ایجاد پذیرانعطافدر این زمینه 

، قابلیت اطمینان رویکرد نیز بهبود یابد. فرایندکند تا عالوه بر در نظر گرفتن عدم قطعیت این های خبرگان در زمینه تحقیق و توسعه استفاده میدانش و تجربه

 رویکرد بهبود یابد.های این هزینه توسعه داد تا قابلیت های تبادل زمانرویکرد ارائه شده را با روش توانمیبرای تحقیقات آتی، 

 

 منابع

 نیدرآن،سوم یو تکنولوژ R&D،یو نقش نوآور دیو سرافراز، داود،ضرورت پرداختن به توسعه محصوالت جد یخمسه، عباس و سرافراز، عل ]1[
 https://civilica.com/doc/84304،1387ران،تهران،یا یتکنولوژ تیریکنفرانس مد

مطالعه موردی : شرکت ایران  محصول جدید و نوآورانه هایایدهحسینی، مریم و مریی، سیده پریسا،ارایه چارچوبی مفهومی برای انتخاب  ]2[
 ،https://civilica.com/doc/644495، 1397، خودرو

 1386، 58-54، شهریور، 184قوی فرد، محمدتقی و اخباری، محسن، فرایند توسعه محصول جدید، ماهنامه تدبیر، دوره هجدهم، شماره ت ]3[

[4] Van Oorschot, K., Eling, K., & Langerak, F. (2018). Measuring the knowns to manage the unknown: How to 
choose the gate timing strategy in NPD projects. Journal of Product Innovation Management, 35(2), 164-
183. 

[5] Cheng, C., & Yang, M. (2019). Creative process engagement and new product performance: The role of new 
product development speed and leadership encouragement of creativity. Journal of business research, 99, 
215-225. 

[6] Thompson, M. K., Jespersen, I. K. J., & Kjærgaard, T. (2018). Design for manufacturing and assembly key 
performance indicators to support high-speed product development. Procedia CIRP, 70, 114-119. 

[7] Zhang, Y., Wang, L., & Gao, J. (2017). Supplier collaboration and speed-to-market of new products: the 
mediating and moderating effects. Journal of Intelligent Manufacturing, 28(3), 805-818. 

[8] Ågren, S. M., Knauss, E., Heldal, R., Pelliccione, P., Malmqvist, G., & Bodén, J. (2019). The impact of 
requirements on systems development speed: a multiple-case study in automotive. Requirements 
Engineering, 24(3), 315-340. 

[9] Yilmaz, O. F., Ozcelik, G., & Yeni, F. B. (2020). Lean holistic fuzzy methodology employing cross-
functional worker teams for new product development projects: A real case study from high-tech 
industry. European Journal of Operational Research, 282(3), 989-1010. 
 

[10] Kotler, P., Armstrong, G., & Opresnik, M. O. (2017). Principles of Marketing (17e Global). Harlow: 
Pearson Education Limited. 
Yu, M. C., Dang, V. L., & Yeh, H. C. (2017). Measuring cash flow and overdraft for fuzzy project networks 
with overlapping activities. Journal of Civil Engineering and Management, 23(4), 487-498. 

http://www.confima.ir/


 

6 
www.confima.ir   

 

[11] Ji, J., Yi, Y., & Ndofor, H. (2020). How Can Resource Bundling Affect NPD Speed? The Moderating Role 
of Business Model Designs. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2020, No. 1, p. 19845). 
Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management. 

[12] Carlsson, C., Fuller, R., & Mezeiz, J. (2011). Project selection with interval-valued fuzzy numbers. In 2011 
IEEE 12th International Symposium on Computational Intelligence and Informatics (CINTI). 

 

http://www.confima.ir/

