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 چکیده:

امکان تولید انبوه کاال و خدمات، زمینه افزایش عرضه را نسبت به تقاضا فراهم آورده است، برای تولیدکنندگان در جهان کنونی که      
توان حیطه بازار و عرضه را با ابزارهای محدود گذشته تعریف کرد. استراتژی راهی جز جلب رضایت مشتریان باقی نمانده و دیگر نمی

هایی که از دید سنتی شود. تجربه نشان داده است، سازمانساس اولویت موردنظر مشتریان تعریف میها براها و شرکترقابتی اکثر سازمان
 های خود را هم ازکسب موفقیت، سرمایهعالوه بر عدم ؛کنندتبلیغات نگاه کرده و می و به مفاهیم مشتری، کاال، بازار، فروش، خرید، رقابت

طور مستمر، محصوالت فعلی خود را تحوالت پرشتاب جهانی، برای حفظ مزیت رقابتی خود، باید بهاند. شرکت با توجه به سیر داده دست
. بررسی اثرات می شوددر پژوهش حاضر، درباره  اثرات ریسک و هزینه در روند توسعه محصول جدید، مطالعه و تحقیق  توسعه دهد.

ها های مختلف بسیار مهم بوده و دغدغه اصلی مدیران شرکتد در صنعتهای توسعه محصول جدیهای پروژهافزایش هزینه نیزو  هاریسک
شود با بررسی موارد فوق و بررسی کمی سازی اثرات ریسک و هزینه، توان رقابتی بیشتری برای باشد. در تحقیق پیش رو سعی میمی

دید با در نظر گرفتن اثرات چندگانه ریسک و ها و سازندگان محصوالت جدید فراهم نمود. در این پژوهش، مسئله توسعه محصول جشرکت
دیگر نوع آوری این تحقیق، در نظر گرفتن اثرات چندگانه ریسک در عبارتیشود. بهارزیابی هزینه در روند توسعه محصول جدید بررسی می

، ماتریس آنالیز ریسک و  (FAST)، نمودار آنالیز عملکردی(HOQ)کنار استفاده از ابزارهای مهم و سودمندی مانند ماتریس خانه کیفیت 
 است. (IEM) و ماتریس ارزیابی یکپارچه (CRAM) هزینه

 
 اثرات چندگانه ،مدل کمی ، ریسک، هزینه،توسعه محصول جدیدکلیدواژه: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mousavi@shahed.ac.ir
mailto:mousavi@shahed.ac.ir


 کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری

International Conference on Management,Business & Accounting 
MBA2017.com 

2 

 

 . مقدمه 1
یکی از  1در فرآیند تولید نهفته بود، اما امروزه توانمندی در توسعه محصول جدید هاسازمانسالیان متمادی مزیت رقابتی     
ی که بسیاری از سازندگان تراز اول جهانی با واگذاری امر ساخت و معطوف اگونهبه ؛شودیمهای مزیت آفرین محسوب یتقابل

ی هاعرصهبرند. تغییرات سریع در یمشدن بر مدیریت طراحی و توسعه محصول و خدمات، رقابت در عرصه جهانی را پیش 
براساس  گرفتهشکلفرآیند  و نیازهای مشتریان ضرورت درک مفروضات جدید توسعه محصول و هاخواستو نیز  فنّاورانهمختلف 

یت اهم با، فرآیند ارائه محصول جدید به بازار را وکارکسبیر بودن قوانین رقابتی دنیای متغاین مفروضات را موجب شده است. 
ی رقابتی سنتی مثل افزایش کیفیت، کاهش هزینه و تمایز در ارائه هااهرمخاصی جلوه داده است. امروزه تکیه و اعتماد به 

اند و یداکردهپی توجهقابلیری در رقابت نمود پذانعطافت و خدمات کافی نیست و در عوض مفاهیمی مثل سرعت و محصوال
که در بیشتر صنایع، یطوربهگرایش به سمت ارائه محصوالت و خدمات جدید به بازار، خود دلیل موجه این تغییر نگرش است. 

(. اگرچه توسعه محصوالت 2003، 2یری شده است )دی تونی و ناسیمبنیپذرقابتتوسعه محصول جدید مبدل به نقطه کانونی 
ها بسیار مهم است، اما به دلیل میزان شکست باال، تولید محصول جدید بسیار ریسکی است. مقاالت جدید برای شرکت

مشتریان، دیر رسیدن به دهند، ازجمله سوءبرداشت از نیازهای ترین دالیل شکست محصول جدید را نشان میمنتشرشده مهم
واک  از طرفی، نتایج تحقیق(. 2006، 5؛ تیاگی 1987، 4؛ کوپر و کالینشمیت 1993، 3گذاری ضعیف )یوربان و هاسلربازار و قیمت

 35شود. مطالعه ها مرتبط میدهد توسعه محصول جدید ذاتاً با ریسک و مدیریت کردن ریسک( نشان می2005) 6و الپالس
دهند هایی که رخ میدهد نیمی از ریسک(، نشان می2013) 7برتر توسط تامهاین آوریفنشرکت  17حصول در پروژه توسعه م

تر محصوالت و امروزه سرعت فرآیندهای توسعه محصول و ارائه سریع ؛اندقبل از اینکه بر عملکرد پروژه اثر بگذارند، کشف نشده
هایی ها توجه خاصی به آن دارند. توسعه محصول جدید، یکی از استراتژیها و سازمانای است که شرکتخدمات در بازار، مسئله

 موردمطالعهایش دهد. صنعت افزکند میزان فروش و سهم بازار و رضایت مشتری را است که از طریق آن یک شرکت تالش می
رد ارزیابی و تحلیل در این مقاله مو شدهارائهبا مدل  ایشیشه. طرح تولید فالسک باشدمیصنعت تولید فالسک در این پژوهش، 

 نهایتاً جایگزین با طرح اول مقایسه شده و  هایطرح عنوانبه نیز فالسک فوالدی و فالسک پالستیکی هایطرح قرار گرفته،
 .شودمیطرح برتر انتخاب  عنوانبهالسک فوالدی طرح ف

 
 پژوهش روش. 2

 

شود:یمی زیر معرفی هاگامبرای تشریح مدل پیشنهادی،             

شود. سپس ماتریس خانه کیفیت جهت ارتباط بین یمهای یک پروژه، استخراج یسکرابتدا اطالعات الزم در مورد هزینه و 
بعد نمودار آنالیز عملکردی جهت تبدیل مشخصات طراحی  در گامشود. یمهای مشتری و مشخصات طراحی تشکیل یازمندین

شود. سپس ماتریس آنالیز ریسک و هزینه جهت تحلیل، بررسی و کمی نمودن یمهای طراحی معرفی یتفعالمحصول به 

                                                           
1 New Product Development 

2 De Toni & Nassimbeni 

3 Urban & Hauser 

4 Cooper & Kleinschmidt 

5 Tyagi 

6 Kwak & LaPlace 

7 Thamhain 
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شود و سرانجام یمی دیگر توضیح داده هاپروژهارچه جهت مقایسه شده و در گام بعدی ماتریس ارزیابی یکپیفتعرپارامترهای 
 گردد. یمگیری به مدیران عرضه یمتصمیک سیستم پشتیبان  عنوانبهنتایج ارزیابی 

  
 های مدل پیشنهادی( گام1 جدول

 گام اول گام دوم گام سوم گام چهارم گام پنجم
 آوری اطالعاتجمع ماتریس خانه کیفیت نمودار آنالیز عملکردی هزینهماتریس آنالیز ریسک و  ماتریس ارزیابی یکپارچه

 
 ( دیاگرام مدل پیشنهادی1شکل

 

 آوری اطالعاتگام اول: جمع

 شود.یمآوری ی زیر جمعهاروشدید، با ها و هزینه توسعه محصول جیسکری در مورد هاداده     
 استفاده از نظر خبرگان 

 استفاده از تجربیات گذشته 

  ی مشابههاپروژهی هادادهاستفاده از 

  
 گام دوم: ماتریس خانه کیفیت

های مشتری و مشخصات طراحی، تشکیل ، جهت ایجاد ارتباط بین نیازمندی1(HOQدر این مرحله ماتریس خانه کیفیت)     
 شده است.
 عنوان معیارهای ارزیابیها بههای مشتری و در نظر گرفتن آنآوری نیازمندیجمع 

 هانرماالیز نمودن آن وشده از مشتری دست آوردن وزن معیارهای گرفته به 

 های مشترییازمندیمنظور پوشش دادن نههای( طراحی بتعریف مشخصات )ویژگی 

 های مشترینظر گرفتن امتیاز هر یک از مشخصات طراحی در برابر خواسته در 

                                                           
1 HOQ: House Of Quality - Customer Requirements to Design Characteristics 
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 ات ریس و مشخصهای مشتری، سطرهای ماتآن خواسته تشکیل ماتریس خانه کیفیت با استفاده از اعداد فوق که در
 :(2های ماتریس هستند )جدول طراحی، ستون

 

(1)  (1 , 2, … , n =i )  نیازمندیهای مشتری =xi 

(2) (1 , 2, … , m =j ) 
jx  =های طراحیمشخصه 

(3) (1 , 2, … , n =i ) 
ijw  =وزن نسبی معیارها (2 , 1, … , m = j) 

 

 های مشتری به مشخصات طراحیبدیل نیازمندیت -ماتریس خانه کیفیت( 2 جدول

 
 

 

  طراحی: در وزن مشخصاتهای مشتری( )خواستهمحاسبه وزن اهمیت مشخصات طراحی با حاصل جمع ضرب وزن معیارها 
 

 

(4   ) (1 , 2, … , n = i) 
ijw * j= x ijw (1 , 2, … , m =j ) 

 

 

 آمده از قسمت قبل بر دستمحاسبه وزن اهمیت نسبی مشخصات طراحی با تقسیم وزن اهمیت مشخصات طراحی به
 آمده از قسمت قبل: دستت طراحی بههای اهمیت مشخصاحاصل جمع همه وزن

 

(5   ) ( n+1 = i) 
 ij/ ∑ w ij= w ijw 

(1 , 2, … , m =j )   
 

 )FAST(1 عملکرد فنیگام سوم: نمودار آنالیز 

های طراحی، نمودار آنالیز عملکرد فنی، تشکیل شده است. نمودار منظور تبدیل مشخصات طراحی به فعالیتدر این مرحله به     
مراتب عملیاتی برای توسعه از سمت چپ های کلیدی عملکرد است. نمودار آنالیز عملکرد فنی، یک سلسلهمذکور یکی از روش

نمودار  طرفیک ازتوان شوند. بنابراین میتر شکسته میبه امور ساده« چگونه»ها با پرسیدن که فعالیتقتیبه راست است و
مرحله و مناسب بهصورت مرحلهچون زیرعملیات بهبه سؤاالت چگونه و چرا حرکت کرد. وسیله پاسخ طرف دیگر بهبه

 استشده راست نمودار نشان داده طرف درتوانند عملیات را انجام دهند با هزینه وابسته که می اجزای خاص اند،شدهتعریف
 .(2 )شکل

                                                           
1 FAST: Functional Analysis System Technique  Diagram 
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عنوان ورودی نمودار فوق قرار های ماتریس خانه کیفیت استخراج شده و بههای( طراحی از ستونها )مشخصههرکدام از ویژگی
ریس خانه کیفیت مات n+3داده شده است)سطح دوم نمودار آنالیز عملکرد فنی(. وزن اهمیت نسبی مشخصات که در سطر 

راحی های الزم برای رسیدن به هرکدام از مشخصات طست. فعالیتاه شده شده است، در جلوی مشخصات طراحی قرار داددرج
های الزم برای عالیتم از فرا تعیین شده و جلوی آن قرار داده شده است)سطح سوم نمودار آنالیز عملکرد فنی(. وزن هرکدا

رای انجام ر )تالش( موردنیاز بشده، نرماالیز شده است. میزان کاهای طراحی با استفاده از اعداد مشخصرسیدن به مشخصه
شده است. هزینه واقعی تولید ها قرار داده شده است. در این ستون ازنظر افراد خبره استفادهها، جلوی آنهرکدام از فعالیت

راد خبره ازنظر اف ها در ستون آخر نمودار فوق قرار داده شده است. در این ستون هممحصول به تفکیک هرکدام از فعالیت
 شده است.فادهاست

 

 

 های طراحیتبدیل مشخصات طراحی به فعالیت -( نمودار سیستم آنالیز عملکرد فنی2 شکل
 

 CRAM(1( گام چهارم: ماتریس آنالیز ریسک و هزینه
از خروجی  های چند عامله و هزینه، ماتریس آنالیز ریسک و هزینه با استفادهمنظور بررسی اثرات ریسکدر این مرحله به     

خانه کیفیت شروع  ها با یک نمودار آنالیز عملکرد فنی متعلق به ماتریسشده است. اگرچه روشنمودار آنالیز عملکرد فنی، ایجاد 
 17تا  1های آن از عنوان نقطه اصلی بحث برای کمک به فهم دستورالعمل با ستونو هزینه بهشوند، ماتریس آنالیز ریسک می

 (.7تا 3نشان داده است )جداول 
 

 
 
 
 

                                                           
1 CRAM: Cost and Risk Analysis Method 
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 ( ماتریس آنالیز ریسک و هزینه )قسمت اول(3 جدول
9 8 7 6 5 4 3 2 1  

  )قسمت اول( ماتریس آنالیز ریسک و هزینه
  مشخصات طراحی هاآنالیز فعالیت آنالیز هزینه

شاخص بهبود 
 هزینه هدف محصول

هزینه واقعی 
 هزینه طراحی محصول

شکست کار 
های فعالیت

 طراحی

وزن نسبی 
های فعالیت

 طراحی

های طراحیفعالیت  

وزن نسبی 
مشخصات 

 طراحی

 1 مشخصات طراحی

1فعالیت طراحی        

2فعالیت طراحی       2 1مشخصه طراحی   

3طراحیفعالیت         

1فعالیت طراحی       2فعالیت طراحی       n n+1 مشخصه طراحی     

       n+2 جمع کل        
 

 ( ادامه ماتریس آنالیز ریسک و هزینه )قسمت دوم(4 جدول
17 16 15 14 13 12 11 10  

  )قسمت دوم( ادامه: ماتریس آنالیز ریسک و هزینه
  آنالیز ریسک آنالیز ریسک کمی )پولی(

سطح ریسک کمی )پولی( 
 مشخصات طراحی

سطح ریسک کمی)پولی( 
 های طراحیفعالیت

 های )معیارهای( ریسکویژگی ریسک کمی )پولی(
دست  ریسک دیرکرد )از 1

 رفتن زمان(
ریسک 

 آوریفن
ریسک افزایش 

 هزینه
دست  ریسک دیرکرد )از
 رفتن زمان(

ریسک 
 ریسک افزایش هزینه آوریفن

        
2         

        
        --- 
        

n+1         
     n+2     

      

     

در ماتریس فوق هستند.  2و  1های مشخصات طراحی و اهمیت اوزان وابسته مرتبط با مشخصات طراحی محصول ستون 
آیند. اهمیت اوزان وابسته برای مشخصات طراحی با میمشخصات طراحی از سطح دوم نمودار آنالیز عملکرد فنی به دست 

دست  کند با استفاده از ماتریس خانه کیفیت بههای مشتریان را ارضاء میارزیابی اینکه چگونه مشخصات طراحی، نیازمندی
سپس به این  گیرند. این مقادیر( و سپس در ستون دوم ماتریس آنالیز ریسک و هزینه قرار می3، جدول  n+2آید )ردیف می

ماتریس  3های طراحی در ستون شماره های هرکدام از مشخصهشوند. فعالیتنرمال می ؛صورت که جمعشان برابر با یک باشد
تالش( موردنیاز برای انجام های طراحی و میزان کار )های هرکدام از مشخصهگیرند. وزن فعالیتآنالیز ریسک و هزینه قرار می

ها ، هزینه طراحی هرکدام از فعالیت6گیرند. در ستون شماره ماتریس آنالیز ریسک و هزینه قرار می 5و  4های ، در ستونهاآن
زمینه محصول  وسیله افراد خبره درها که بههای هزینه واقعی تولید محصول به تفکیک هرکدام از فعالیتگیرد. مؤلفهقرار می
ماتریس آنالیز ریسک و  7(، در ستون شماره 2شده است )ستون آخر، شکل ن دادهشود و در نمودار آنالیز عملکرد فنی نشاارائه می

ماتریس آنالیز ریسک و  8شود، در ستون شماره وسیله بازار تعیین میهای طراحی که بهگیرد. هزینه هدف فعالیتهزینه قرار می
های هدف برای محاسبه شاخص بهبود هزینه عالوه طراحی مهندسی، هزینه واقعی محصول و هزینهگیرد. بههزینه قرار می
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شده برای محاسبه شاخص گیرد. فرمول استفادهماتریس آنالیز ریسک و هزینه قرار می 9در ستون شماره  )PCII( 1محصول
شده است و برابر است با ماتریس آنالیز ریسک و هزینه نشان داده 9بهبود هزینه محصول در سطر شماره دو ستون شماره 

آید. به دست می 8بر ستون شماره  7از تقسیم ستون شماره  9ارزش)قیمت( = سود/هزینه است. یعنی ستون شماره تعریف 
تر از دهد. اگر این شاخص بزرگهای طراحی را نشان میهای بالقوه بهبود برای فعالیتشاخص بهبود هزینه محصول، فرصت

دیگر عبارتهای طراحی است. بهای طراحی بیشتر از هزینه هدف فعالیتهیک باشد، به معنای این است که هزینه واقعی فعالیت
تر از یک بیانگر فرصتی برای کاهش هزینه است و به معنای این است که باید کار در یک شاخص بهبود هزینه محصول بزرگ

دهد ، نشان می9شماره  های طراحی ستونتر از یک در هرکدام از فعالیتجهت کاهش هزینه محصول انجام شود. شاخص بزرگ
رو خواهیم شد. از طرف دیگر اگر شاخص بهبود هزینه که اگر هزینه کاهش پیدا نکند، با یک مازاد بودجه برای این فعالیت روبه

های طراحی با یک بودجه ثابت وجود دارد. محصول کمتر از یک باشد، به این معنی است که فرصتی برای بهبود عملکرد فعالیت
اندازه دهد که با یک هزینه هدف ثابت به، نشان می9های طراحی ستون شماره تر از یک در هرکدام از فعالیتکشاخص کوچ

 تواند برای افزایش رضایت مشتری بهبود پیدا کند. مقدار این شاخص، این فعالیت می

اند. این طراحی خاص لیست شده مربوط به یک )RA( 2های ریسکشود ویژگیشروع می 10تحلیل ریسک، از ستون شماره      
ها از یک پروژه تا پروژه دیگر متفاوت است. در این زمینه ریسک ها مخصوص هر پروژه هستند و شماره و تمرکز آنویژگی
 طور که دانش و اطالعات بیشتری در طول فرآیند طراحی بهدهنده عدم قطعیت در یک جریان نقدی خاص است. هماننشان

یابد. بنابراین سطح ریسک کاهش قطعیت با توجه به دستیابی به مشخصات موردنیاز محصول کاهش می آید، عدمدست می
های های ریسک برای هر فعالیت وابسته به مؤلفهیابد. ویژگیبینی جریان نقدی افزایش مییابد و قطعیت با توجه به پیشمی

 گیرد. ریسکتوسعه، در ستون شماره ده قرار می شود. ریسکارزیابی می درصد با کمک طراحی و بازار 100ریسک با مقیاس 
 د.گیردر ستون دوازده قرار میدیرکرد )از دست رفتن زمان(  د و درنهایت ریسکگیرمی آوری در ستون شماره یازده قرارفن

آمده از آنالیز دستهای ریسک با استفاده از نتایج بهشود. هرکدام از مؤلفهشروع می 13تحلیل ریسک پولی از ستون شماره      
شده نظر گرفته واحد پول در mاندازه سال با حجمی به PLC(3 ،n( فروش چرخه عمر محصولآیند. دورهدست می تاکنون، به

 10های شماره )هزینه طراحی( در اعداد ستون 6افزایش هزینه(، از ضرب اعداد ستون شماره )ریسک  13است. ستون شماره 
های هزینه واقعی با ضرب مؤلفه 14آید. ریسک فنی در ستون دست می )ریسک افزایش هزینه( برای هر تابع طراحی به

های سطح حصول )به سال( در مؤلفه( و حجم فروش مورد انتظار)واحد در سال( و طول زمان چرخه عمر م7محصول )ستون
 15موقع نبودن )ریسک دیرکرد( در ستون آید. درنهایت ریسک بهدست می آوری( به)ریسک فن 11های شماره ریسک در ستون

شود. با فرض یک حجم فروش معمول برای قبول تخمین زده میبا در نظر گرفتن فروش مورد انتظار با یک تأخیر قابل
تواند با ضرب درصد تأخیر در طول زمان چرخه عمر محصول و درآمد مورد انتظار برای هر موقع نبودن میمحصول، ریسک به

موقع نبودن منزله ریسک باالست. ریسک بهآید. برای حجم باالیی از محصول، کمبود فروش بهچرخه عمر محصول به دست می
دیرکرد( در طول زمان چرخه عمر محصول )به سال( و  یعنی ریسک 12های شماره های ستونبا ضرب سطح ریسک )مؤلفه

های ریسک های طراحی، با جمع مؤلفهآمده برای فعالیتدست، ریسک پولی به16آید. در ستون دست می درآمد مورد انتظار به
 آیند.به دست می 15و  14، 13آمده در ستون دستبه

                                                           
1 PCII: Product Cost Improvement Index 
2 Rick Attributes 
3 the sales duration of the product life cycle (PLC) 
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سک فنی )جمع اعداد ( و سطوح ری13نه توسعه)جمع اعداد ستونفرآیند تخمین ریسک پولی با جمع هزی 17در ستون      
طح مشخصات ( برای هرکدام از مشخصات طراحی، تا س15موقع بودن )ماکزیمم اعداد ستون( و ماکزیمم ریسک به14ستون

ه را حالت موردمطالع ( که بدترین17طراحی کاهش پیداکرده است. نهایتاً سطح ریسک پولی کلی طراحی )ردیف آخر ستون 
ول به موقع نبودن برای تمام محصدهد، با جمع هزینه پولی طراحی و سطوح ریسک فنی و ماکزیمم ریسک پولی بهنشان می
 آید.دست می

 CRAM(1( گام پنجم: ماتریس ارزیابی یکپارچه
شود. کرار میگر نیز تحل طراحی دیبعد از اتمام ماتریس آنالیز ریسک و هزینه برای طرح اولیه، این روش برای هر راه     

جایگزین،  حلراهشده است. دو نشان داده 5های جایگزین در ماتریس ارزیابی یکپارچه جدول شماره حلمقایسه راه
ی جایگزین تکرار هاحلراهزینه، برای این هملکرد فنی و مراحل آنالیز ریسک و نمودار ارزیابی ع هردووتحلیل شده و یهتجز
بی یکپارچه در ماتریس ارزیا هامؤلفهاند. این شدهیینتع. بنابراین هزینه هدف کل، سطح ریسک کل و هزینه طراحی کل اندشده

مورد ارزیابی  9تا  1های یفردهای مشتری در یازمندینحل با توجه به  راهسه(. هر 5)جدول شماره اندشدهنشان داده 
مده آاز جداول قبلی به دست  ماتریس ارزیابی یکپارچه اعداد ثابتی بوده و  n+8و  n+2 ،n+3  ،n+5 سطرهای . اندقرارگرفته

به  19تا  6ی هامولفرماتریس ارزیابی یکپارچه، از نتایج محاسبات   n+10و  n+1  ،n+4  ،n+6  ،n+7  ،n+9است. سطرهای 
 است:  آمدهدستبهشرح ذیل 

 ( ماتریس ارزیابی یکپارچه5 جدول
  یکپارچه ارزیابی ماتریس

 هاینیازمندی  نسبی وزن ( 9 تا 1 امتیاز)  مشتری ارزیابی
مشتری هاینیازمندی مشتری  

 

2جایگزین  حلراه     اولیه طرح 1جایگزین  حلراه 

1نیازمندی       1 

2نیازمندی       2 

    ------- 3 

    n نیازمندی    n 

 n+1 میانگین ارزیابی مشتری    

 n+2 میانگین فروش در سال    

 n+3 هزینه واحد هدف    

 n+4 هزینه کل محصول    

 n+5 قیمت فروش    

 n+6 سود سالیانه    

 n+7 نسبت سود به هزینه    

 n+8 کمی )پولی( کردن ریسک    

 n+9 سطح اطمینان )قطعیت( کل    

 n+10 شاخص ارزیابی یکپارچه    

                                                           
1 IEM: Integrated Evaluation Matrix 

(6) (1 , 2, … , n = i) ix  =های مشترینیازمندی 
(7) (1 , 2, … , m = j) jx  =های مورد ارزیابی مشتریطرح 
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 (. n+1 )ردیف  اندشدهمحاسبهی میانگین ارزیابی مشتری برای به دست آوردن سطح رضایت مشتری برای هر جایگزینی هانمره 

  (.n+2)ردیف  اندشدهاستفاده حلراهی سطح رضایت مشتری برای تخمین میانگین فروش در سال برای هر هامؤلفه     

 

 (.n+3هزینه واحد هدف هم مقدار ثابتی است که ردیف بعدی قرار گرفته است )ردیف      

 

 (.n+4آید )ردیف یم به دستهزینه کل محصول از ضرب میانگین فروش در سال در هزینه واحد هدف 

 

 (. n+5قیمت فروش هم مقدار ثابتی است که ردیف بعدی قرار گرفته است )ردیف     

 

 (:n+6آید )ردیف یم به دستسود سالیانه هم از ضرب میانگین فروش در سال در قیمت فروش    

 

شود که از یمسود بر اساس هزینه محاسبه  مؤلفهمانند هزینه واحد هدف و قیمت فروش،  هامؤلفهبا استفاده از این   
 (:n+7آمده است )ردیف  به دستتقسیم سود سالیانه بر هزینه کل محصول 

  
 به دست حلراهماتریس آنالیز ریسک و هزینه برای هر  17ریسک پولی )کمی سازی ریسک( از جمع نهایی ستون شماره      

  (.n+8آمده است )ردیف 
  

 محاسبه شده است.  1یله ریسک پولی بر روی سود از ستون وسبهسطح قطعیت کل  n+9در ردیف      

 

(8) (1 , 2, … , n = i) iw  =های مشتریوزن نسبی نیازمندی 

(9)   (1 , 2, … , n = i) 
 ijAverage x =میانگین ارزیابی مشتری (2 , 1, … , m = j) 

(10) (1 , 2, … , m = j) jA =  میانگین فروش در سال 

(11) (1 , 2, … , m = j) (Unite) jC  =  هزینه واحد هدف 

(12 ) (m, … , 2,  1 =j  )         jB   *jA = (Total) jC  =  هزینه  کل محصول 

(13) (1 , 2, … , m = j) jD =  قیمت فروش 

(14   ) (m, … , 2,  1 =j      ) jD   *jA  = (Year) jBenefit =  سود سالیانه 

(15) (Total) jC  /(Year) jBenefit  = هزینه کل محصول/ سود سالیانه (2 , 1 , … , m =j ) 

(16) (Total) jCertainly Level 
j CL =  سطح قطعیت کل (2 , 1, … , m =j ) 

(17 ) (Year) jBenefit/ (j Monetized Risk - (Year) jBenefit(  

j CL  = سطح قطعیت کل (2 , 1, … , m =j ) 
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)تقسیم سود بر  n+7دهد، با ضرب ردیف یمیت شرکت را نشان رضاشاخص ارزیابی یکپارچه که میزان  n+10در ردیف      
 است: آمدهدستبه( n+9روی هزینه( در سطح قطعیت کل )ردیف 

 

 دهد.جایگزین را نشان می حلراهتر، برتری جایگزین است. شاخص ارزیابی یکپارچه بزرگ حلراهبهترین  دهندهنشاناین شاخص     
 

 

 هایافتهو  هاداده. تحلیل 3
 شود:یمی قطعی پرداخته هاداده، با شدهارائهبه حل مثال مطالعه موردی بر اساس مدل  اینجادر      

 
های مشتری به تفکیک یازمندیناست.  شده اشارهای یشهشدر این مثال به تولید فالسک : های قطعیکیفیت با دادهماتریس خانه 

 نشت دستگیره، پایداری، عدم بطری، راحتی درب شدن باز آسان، آسان ، کاربری(عمر طول) حرارت، دوام حفظمنظور به بودن شامل: عایق
ها( در ستون کنار یازمندیناز این معیارها ) هرکداماست. وزن نسبی  شده گرفتهآسان در نظر  و تمیزی (صنعتی طراحی) ظاهر مایع، زیبایی

های مشتری به زبان فنی طراحی محصول، یازمندینآن آمده است. مجموع این اوزان یک بوده و نرماالیز شده است. برای تبدیل 
ها، در ماتریسی به نام ماتریس خانه کیفیت و در سطرهای ماتریس قرار داده ندییازمنپوشش دادن این  منظوربهی طراحی الزم هامشخصه

 پایه، جاذبه پایداری خطر، یب بدنه، نگهداری مواد بودن، کیفیت عایق استفاده، درصد ی طراحی شامل: ایمنی، آسانیهامشخصهشده است. 
ماتریس آن ایجاد شده های مشتری استخراج شده و یازمندینت ترکیب است. امتیازهای هرکدام از این مشخصات طراحی به نسب و رنگ
  است.

 

 
های طراحی، نمودار آنالیز منظور تبدیل مشخصات طراحی به فعالیتدر این مرحله به: های قطعینمودار آنالیز عملکرد فنی با داده

که مراتب عملیاتی برای توسعه از سمت چپ به راست است وقتیعملکرد فنی، تشکیل شده است. نمودار آنالیز عملکرد فنی، یک سلسله
وسیله پاسخ به سؤاالت طرف دیگر بهطرف نمودار بهتوان ازیکراین میشوند. بنابتر شکسته میبه امور ساده« چگونه»ها با پرسیدن فعالیت

توانند عملیات را انجام اند، اجزای خاص که میشدهمرحله و مناسب تعریفبهصورت مرحلهچگونه و چرا حرکت کرد. چون زیرعملیات به
مودار گانت یک پروژه است که در آن، پروژه به فازهای شده. این شکل مانند ندهند با هزینه وابسته در طرف راست نمودار نشان داده

ت نرمال شده تبدیل به صوردرصد پروژه هستند و به 100( و هرکدام از این فازها درصدی از 3شکلاز  2شود )سطح کالن، شکسته می
 شود.یک می

عنوان ورودی نمودار فوق قرار ج شده و بههای ماتریس خانه کیفیت استخراهای( طراحی از ستونها )مشخصههرکدام از اعداد ویژگی
شده  درج (2)جدول شده است)سطح دوم نمودار آنالیز عملکرد فنی(. وزن اهمیت نسبی مشخصات که در سطر آخر ماتریس خانه کیفیتداده

شده و جلوی طراحی، تعیینهای الزم برای رسیدن به هرکدام از مشخصات شده است. فعالیت است، در جلوی مشخصات طراحی قرار داده
های طراحی با های الزم برای رسیدن به مشخصهشده است )سطح سوم نمودار آنالیز عملکرد فنی(. وزن هرکدام از فعالیت آن قرار داده

ها قرار داده آن ها، جلویشده، نرماالیز شده است. میزان کار )تالش( موردنیاز برای انجام هرکدام از فعالیتاستفاده ازنظر خبرگان مشخص
ها در ستون آخر شده است. هزینه واقعی تولید محصول به تفکیک هرکدام از فعالیتشده است. در این ستون نیز ازنظر افراد خبره استفاده

 شده است. نمودار فوق قرار داده شده است. در این ستون هم ازنظر افراد خبره استفاده

 
 

(18) Integrated Evaluation Index 
j IEI = شاخص ارزیابی یکپارچه (2 , 1, … , m =j ) 

 

(19 ) j CL * ((Total) jC/ (Year) jBenefit(  
j IEI = شاخص ارزیابی یکپارچه (2 , 1, … , m =j ) 
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 های طراحیتبدیل مشخصات طراحی به فعالیت -عملکرد فنی( نمودار سیستم آنالیز 3شکل

 
ماتریس و هزینه، ماتریس آنالیز ریسک و هزینه با استفاده از خروجی نمودار آنالیز عملکرد فنی،  منظور بررسی اثرات ریسکبهسپس،      

 شده است. ایجاد  های قطعیآنالیز ریسک و هزینه با داده
 
 

 ریسک و هزینه( ماتریس آنالیز 6جدول

 

گیرد. در جدول قرار می 2و  1های ها از سطر آخر جدول به این ماتریس انتقال داده شده و در ستونمشخصات طراحی و وزن نسبی آن     
تولید های هزینه واقعی شده است. مؤلفهگیرد که ازنظر افراد خبره استفادهها قرار می، هزینه طراحی هرکدام از فعالیت6ستون شماره 

به این ماتریس  1شود از ستون آخر شکل شماره محصول ارائه می درزمینهوسیله افراد خبره ها که بهمحصول به تفکیک هرکدام از فعالیت
جدول  8شود، در ستون وسیله بازار تعیین میهای طراحی که بهگیرد. هزینه هدف فعالیتجدول قرار می 7 انتقال داده شده و در ستون

 آمده است. دستبه 8بر اعداد ستون  7جدول یعنی شاخص بهبود هزینه محصول از تقسیم اعداد ستون  9گیرد. ستون شماره قرار می
های افزایش هزینه، فنی و دیرکرد )از جدول شامل ریسک 12تا  10های شود. اعداد ستونشروع می 10تحلیل ریسک، از ستون شماره      

 آمده است.دستدست رفتن زمان(، به کمک طراحی بازار به
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آمده دستبه 10و  6های داد ستوناز ضرب اع 13شود. اعداد ستون شروع می مربوطهجدول  13تحلیل ریسک پولی از ستون شماره      
 15آمده است. اعداد ستون دست)حجم فروش مورد انتظار در سال( به 200.000در عدد  11و  7های از ضرب ستون 14است. اعداد ستون 

 است.آمده دستدالر )درآمد مورد انتظار ساالنه( به 2.200.000در طول زمان چرخه عمر محصول )یک سال( و عدد  12از ضرب ستون 
( که بدترین حالت 17نهایتاً سطح ریسک پولی کلی طراحی )ردیف آخر ستون  باشد.روز می 18اندازه دهنده کمبود فروش بهاین مورد نشان

 آید.برای تمام محصول به دست می 15و ماکزیمم ستون  14و  13های دهد، با جمع ستونموردمطالعه را نشان می
ای، این محاسبات برای دو طرح فالسک فوالدی و فالسک بعد از اتمام ماتریس آنالیز ریسک و هزینه برای طرح فالسک شیشه     

ماتریس ارزیابی  17ماتریس آنالیز ریسک و هزینه هر سه طرح فوق  در سطر  17آمده ستون دستپالستیکی نیز تکرار شده است. اعداد به
ماتریس خانه کیفیت  2و1های ماتریس ارزیابی یکپارچه، همان ستون 2و1های گردد. ستونه و باهم مقایسه مییکپارچه  قرار داده شد

 ماتریس ارزیابی یکپارچه قرار گرفته است.  5تا  3های بوده که در ستون 9تا  1باشد. امتیاز ارزیابی مشتری برای سه طرح فوق عددی از می
 

 های قطعیه با داده( ماتریس ارزیابی یکپارچ7 جدول

 

 
شود که طرح فالسک فوالدی به دلیل داشتن شاخص ارزیابی یکپارچه بیشتر، طرح گیری میماتریس فوق نتیجه 19با مقایسه اعداد سطر 

 بهتری برای تولید است و برگزیده شده است.
 
 گیری وپیشنهادها. نتیجه4

 با در نظر گرفتن ریسک چند عامله و استفاده از ابزارهای فوقشده، مدل پیشنهادی حاصل نتایجهای فوق و با توجه به روند بررسی     
HOQ  ،FAST، CRAM، IEM به نسبت آن برتری و پیشنهادی مدل کارایی دهندهنشان محاسبات، و نتایج و  مدل کارایی بوده 

 از: اندعبارتحاصل از این پژوهش  هایپیشنهادبرخی از  .باشدمی انتخاب سنتی در هایمدل
 کارگیری و انجام محاسبات مدل با های صنعتی و بههای پروژهآوری دادههای فازی در تعریف و جمعاستفاده از مجموعه

 فازی محاسبات

 که آنجائی ازباشد. کنندگان میتوسط استفادهها های دادهکاریاهش مقدار دستتوسعه دستورالعمل محاسبات استاندارد برای ک 
محاسبات،  و هاداده به مراجعه کاهش شود،می استفاده توسعه محصول طول در مداوم طوربهتحقیق شده در این ابزارهای معرفی

 کرد. خواهد تشویق را آن از استفاده
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