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تاریخ دریافت - 67/77/74 :تاریخ پذیرش69/77/6 :

چکیده
تمایز از طریق توسعه محصول جدید یکی از موثرترین راهها برای کسب موفقیت است اما با توجه نرخ شکست
این پروژهها نمیتوان تنها با اتکا به یک پروژه توسعه محصول به موفقیت شرکت امید داشت .بنابراین باید سبدی
از پروژههای توسعه محصول جدید را انتخاب نمود .در این تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و نظر
سنجی از خبرگان نخست  3۲معیار برای ارزیابی پروژههای توسعه محصول جدید در حوزه محصوالت یکبار
مصرف بهداشتی استخراج گردید .سپس با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه ای مبتنی بر ،DEMATEL
میزان تاثیرگذاری ،تأثیرپذیری و وزن معیارها بر اساس همبستگی میان آنها محاسبه و با ارزیابی پروژههای
مختلف توسعه محصول جدید توسط روش  VIKORسبد مناسب تشکیل گردید .مدل ترکیبی پیشنهادی قادر
است تعامالت پیچیده و وابستگیهای متقابل میان ابعاد و معیارها را لحاظ نماید تا عالوه بر انتخاب دقیقتر
پروژهها ،با تعیین شدت تاثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل ،راهکارهای مناسب برای بهبود عملکرد سبد انتخابی
نیز به مدیران ارائه دهد .نتایج اجرای این مدل نشان داد مهمترین معیارها در انتخاب سبد پروژههای توسعه
محصول ،معیارهای بستری برای رشد شرکت و انطباق با استراتژی سازمان میباشد.
واژگان کلیدی :توسعه محصول جدید ،پوتفولیو ،DANP ،مدل ویکور

*

دانشجوی دکتری مدیریت تولید ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی( ،نویسنده مسئول)

mojtabasmh66@gmail.com
**
استادیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی
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مقدمه
توسعه محصول جدید یکی از راههای کلیدی برای کسب مزیت رقابتی و حفظ رشد
سازمانها میباشد (لیائو ،7هسیه و هوانگ3۲۲2 ،؛ وانگ .)3۲۲6 ،3کمبل 2و کوپر( )7666بیان
میکنند در این محیط پرهرج و مرج و متغیر امروز ،بقا و رشد مداوم شرکتها به توسعه موفق
محصوالت جدید وابسته است .تحلیلی که توسط انجمن مدیریت و توسعه محصول
( )PDMA7در مورد  3۲درصد از شرکتهای برتر انجام شده است ،نشان میدهد فروش
محصوالت جدید  73درصد از سود این شرکتها را تشکیل میدهد .اما علی رغم این
اهمیت ،درصد زیادی از پروژههای توسعه محصول جدید با شکست مواجه میشوند .در
پژوهش مذکور مشخص شد ،نرخ شکست پروژههای توسعه محصول جدید 77درصد است
که خود نشان دهنده ریسک زیاد این نوع پروژهها میباشد (چیانگ 9و چه .)3۲7۲ ،همچنین
استیون 9و بارلی( )3۲۲2مشاهده کردند که تنها  9۲درصد از پروژههای توسعه با موفقیت وارد
مرحله تجاری سازی میشوند .لین 4و چن( )3۲۲7نیز معتقد هستند که گرچه یک پروژه موفق
توسعه محصوالت جدید بطور قطع میتواند فواید فراوانی را نصیب سازمان نموده و مزیت
رقابتی را برای سازمان ایجاد نماید اما توسعه محصوالت جدید نیازمند فرآیندهای مدیریتی
پیچیده است که ریسک باالیی دارند .لذا با توجه به پیچیدگی و عدم قطعیت زیاد پروژههای
توسعه محصول ،نمی توان انتظار داشت تنها یک پروژه توسعه محصول ضرورتاً به موفقیت
شرکت منجر گردد و برای افزایش احتمال موفقیت ،باید ترکیبی از پروژههای  NPDانتخاب
شود .مزیت دیگر این امر ،اشتراک منابع بین پروژهها است که باعث میشود استفاده
کارآمدتری از منابع صورت گرفته و افراد یادگیری بهتری در طی این پروژهها داشته باشند
(نبوکا و کاسومانو .)7664 ،2اما انتخاب سبدی از پروژههای  NPDنیز به دلیل پیچیدگی در
1- Liao, Hsieh & Huang
2- Wang
3- Campbell & Cooper
4- Product Development & Management Association
5- Chiang & Che
6- Stevens & Burley
7- Lin & Chen
8 -Nobeoka & Cusumano
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تخصیص منابع محدود به پروژههای متعدد توسعه محصول و وجود همبستگی و تناقض میان
معیارهای انتخاب پروژهها مسئله پیچیده ای میباشد که با عدم قطعیت بیشتری روبرو است(لین و
یانگ3۲77 ،7؛ الک و کاوادیاس3۲۲3 ،3؛ زاپاتا ،وارما ،و رکالتیس.)3۲۲2 ،2
عالوه بر اینها انتخاب سبد پروژههای  NPDعمال استراتژی میان مدت سازمان را تعیین
میکند (کوپر ،ایجت ،و کلشمیت3۲۲7 ،7؛ راسل ،سعد ،و اریکسون )7667 ،9و انتخاب
سبدی نامناسب آینده شرکت را دچار مخاطره جدی مینماید .ماچاچا و باتاچاریا)3۲۲۲( 9
معتقدند سخت ترین وظیفه مدیر در زمان انتخاب سبد پروژههای توسعه محصول جدید،
تعیین پروژه ای است که بطور بالقوه بیشترین سودآوری و باالترین انطباق را با اهداف سازمان
داشته باشد و بویژه اگر تصمیم گیری در یک محیط پویا و رقابتی صورت گیرد.
بنابراین با توجه اهمیت و نیز دشواریهای انتخاب سبد محصول در این تحقیق سعی بر پاسخ
به این پرسش است که چه عواملی در انتخاب سبد پروژههای محصول جدید موثر است و با
توجه به این معیارها و همبستگی و تضاد میان آنها بهترین ترکیب از پروژهها کدام است.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
انتخاب سبد پروژههای توسعه محصول جدید یکی از موضوعات پژوهشی در سه دهه گذشته
بوده است که در دهه اخیر توجه مجددی به آن صورت گرفته است (چن ،لی ،و تانگ،
 .)3۲۲9برینر )7667( 4با درنظر گرفتن  77معیار در  9بعد مشتریان ،محصول ،سازمان ،رقبا و
عوامل استرتژیک مدلی را برای انتخاب پروژههای  NPDتوسعه داده و سپس با استفاده از
روش تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPوزن معیارها را تعیین کرده و مزایا و معایب هر پروژه را
با نمودار نشان داده است.
1 -Lin & Yang
2 -Loch & Kavadias
3 -Zapata , Varma, & Reklaitis
4 -Cooper, Edgett, & Kleinschmidt
5 -Roussel, Saad, & Erickson
6 -Machacha & Bhattacharya
7- Brenner
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وی و چانگ ،)3۲77( 7با ترکیب تئوری فازی و تصمیم گیری گروهی چند معیاره ،مدلی
برای انتخاب محصول جدید معرفی کردند .مدل با در نظر گرفتن ده معیار در بعدهای
کارایی پروژه ،زمان تحویل پروژه و ریسکهای موجود در پروژه توسعه محصول جدید،
مسئله انتخاب سبد پروژههای  NPDرا به صورت یک مساله برنامه ریزی خطی فازی
فرموله کرده اند .چانگ ( )3۲72با استفاده از ترکیب  ANPو  ،TOPSISیک مدل برای
انتخاب و رتبه بندی پروژههای  NPDدر صنایع غذایی تایوان پرداخته است .او با شناسایی
73معیار از جمله قابلیتها ،ریسک ،زمان انتظار ،شهرت ،سود و  ...ابتدا با استفاده از  ANPبه
وزن دهی به این معیارها پرداخته و سپس با کمک روش  TOPSISپروژههای مختلف
 NPDرا رتبه بندی نموده است .لین و یانگ )3۲77( 3با جمع آوری نظرات خبرگان بصورت
دادههای کالمی و با استفاده از مفهوم  MCDMو تکنیک میانگین وزنی فازی ،پروژههای
مختلف توسعه محصول جدید نرم افزاری را امتیاز بندی نمودند .سپس با تبدیل این امتیازهای
فازی به رتبهها ی کالمی با روش فاصله اقلیدسی ،کار تصمیم گیری مدیران را تسهیل
نمودند.آنها در این تحقیق  32معیار مرتبط با بازار ،سازمان ،ریسک و منابع تولیدی برای
ارزیابی لحاظ نموده اند .فانگ و چیو )3۲77( 2ابتدا با روش دلفی فازی  77معیارهای انتخاب
در رابطه با ابعاد قابلیت فنی ،محیط بازار و مدیریت سازمانی تعیین کردند .سپس برای تعیین
رابطه میان معیارها ،روش تحلیل روابط خاکستری ( )GRAبکار بردند .آنها برای رتبه بندی
گزینهها ،دو روش را مقایسه نمودند .روش نخست روش  ANPو روش دوم ترکیبی از
 AHPفازی و انتگرال فازی بود که هر دو روش نتایج یکسانی را نشان دادند.
لوچ و کوادیس )3۲۲3( 7تنها با درنظر گرفتن معیارهای اقتصادی مدلی پویا برای انتخاب
سبدی از برنامههای  NPDتوسعه داده اند .آنها در این مدل با توجه به معیارهایی مانند قیمت
تقریبی بازار ،میزان بازگشت سرمایه ،تعامل میان بخشهای مختلف بازار میزان سرمایه گذاری
1- Wei& Chang
2- Lin & Yang
3- Fang & Chyu
4 Loch & Kavadias
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در طی دورههای مختلف برای هر برنامه را مشخص میکنند .چیانگ و چه )3۲7۲( 7با لحاظ
 79معیار در زمینههای هزینه ،درآمد مورد انتظار ،سایر محصوالت تولیدی و انواع ریسکها و
استفاده از شبکههای بیز و تحلیل پوششی دادهها یک مدل ارزیابی فازی برای انتخاب و رتبه
بندی پروژههای توسعه محصول جدید ارائه دادند .آنها با استفاده از شبکه بیز به ارزیابی
ریسک پروژههای  NPDپرداختند و با روش  DEAفازی پروژههای کارا را مشخص
کردهاند.
به منظور ارائه مدلی جامع برای انتخاب سبد بهینه ،با بررسی معیارهای مختلف ذکر شده در
تحقیقات پیشین و با نظرسنجی از خبرگان حوزه محصوالت جدید یکبار مصرف بهداشتی،
 3۲معیار تأثیر گذار بر انتخاب سبد پروژههای  NPDشناسایی گردید .این معیارها با توجه
به عوامل مختلفی داخلی و خارجی در  7بعد :رقابا و عوامل مربوط به بازار ،عوامل مربوط به
اهداف کالن و راهبرد سازمان ،عوامل مربوط به تولید و ریسکهای مختلف موجود در
توسعه محصوالت شناسایی و دسته بندی شده اند.
جدول . 1معیارهای ارزیابی

بعد

معیار ارزیابی

مرجع

سازمان

انطباق با استراتژی سازمان

لین و یانگ( ،)3۲77چن ،لی و تانگ( ،)3۲۲9فانگ و

()C7
درجه هم افزایی با سایر

چیو( ،)3۲77برینر()7667
لین و یانگ( ،)3۲77چیانگ و چه( ،)3۲7۲برینر()7667

محصوالت و کسب و
کارهای سازمان ()C3
بستری برای رشد شرکت
()C2
بازار

ویژگیها و عملکردهای

لین و یانگ( ،)3۲77فانگ و چیو( ،)3۲77برینر(،)7667
چانگ()3۲72
لین و یانگ( ،)3۲77وی و چانگ( ،)3۲77چن ،لی و

خاص و منحصر به فرد برای تانگ()3۲۲9
1- Chiang & Che

مطالعات مدیریت صنعتی – سال پانزدهم ،شماره  ،74زمستان 69

32
جذب بازارهای هدف ()C7

تطابق با نیرویهای فروش ،لین و یانگ( ،)3۲77چن ،لی و تانگ()3۲۲9
کانالهای توزیع و نیروهای
پشتیبانی ()C9
اندازه بازارها ()C9

برینر( ،)7667چن ،لی و تانگ( ،)3۲۲9لین و
یانگ( ،)3۲77وی و چانگ( ،)3۲77چانگ()3۲72

نرخ رشد بازارها ()C4

برینر( ،)7667لین و یانگ( ،)3۲77وی و چانگ(،)3۲77
فانگ و چیو( ،)3۲77چن ،لی و تانگ(،)3۲۲9
چانگ()3۲72

برآورده سازی نیازهای
مشتری()C2
رقابت در بازار ()C6

لین و یانگ( ،)3۲77وی و چانگ( ،)3۲77فانگ و
چیو( ،)3۲77برینر()7667
لین و یانگ( ،)3۲77لوچ و کواودیس( ،)3۲۲3فانگ و
چیو( ،)3۲77برینر( ،)7667چن ،لی و تانگ()3۲۲9

درآمد مورد انتظار (سود

چیانگ و چه ( ،)3۲7۲لوچ و کواودیس ( ،)3۲۲3فانگ و

آوری) ()C7۲

چیو( ،)3۲77برینر( ،)7667چن ،لی و تانگ(،)3۲۲9
چانگ()3۲72

احتمال جانشینی محصول

چن ،لی و تانگ ()3۲۲9

()C77
تولید

تکمیل محصول نهایی در

لین و یانگ( ،)3۲77چیانگ و چه( ،)3۲7۲وی و

زمان مطلوب ارائه به بازار

چانگ( ،)3۲77چانگ()3۲72

()C73
توانایی تأمین کنندگان

چیانگ و چه( ،)3۲7۲لین و یانگ()3۲77

()C72
مهارت منابع انسانی ( )C77لین و یانگ( ،)3۲77چیانگ و چه( ،)3۲7۲چن ،لی و
تانگ()3۲۲9
قابلیت تکنولوژیکی ( )C79وی و چانگ ( ،)3۲77چیانگ و چه ( ،)3۲7۲فانگ و
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چیو( ،)3۲77برینر( ،)7667چن ،لی و تانگ()3۲۲9
میزان استفاده از تسهیالت

چانگ ()3۲72

()C79
ریسک

ریسک سازمانی (فقدان تعهد لین و یانگ( ،)3۲77چانگ ()3۲72
نیروهای سازمانی) ()C74
ریسک بازار ()C72

وی و چانگ( ،)3۲77لین و یانگ( ،)3۲77چانگ()3۲72

ریسک فنی ()C76

وی و چانگ( ،)3۲77لین و یانگ ( ،)3۲77چیانگ و
چه( ،)3۲7۲چن ،لی و تانگ( ،)3۲۲9چانگ()3۲72

ریسک مالی ()C3۲

وی و چانگ( ،)3۲77لین و یانگ( ،)3۲77چانگ()3۲72

روش تحقیق
تحقیق حاضر از لحاظ جهت گیری کاربردی ،از نظر هدف ،توصیفی و از نظر استراتژی،
پیمایشی است .جامعه آماری آن را کارشناسان ،مدیران و معاونان واحدهای تولیدی در زمینه
محصوالت یکبار مصرف بهداشتی و خبرگان دانشگاهی در زمینه توسعه محصول جدید
تشکیل میدهند .این افراد نسبت به تمام یا برخی از معیارهای انتخاب دانش کاملی دارند .ابزار
اندازه گیری پرسشنامه و از مصاحبه نیز کمک گرفته شده است .جهت تعیین اوزان معیارها و
تعیین نوع و شدت ارتباطات میان آنها و به لحاظ نیاز به دانش مدیریتی و آشنایی با نقش و
اهمیت هر یک از شاخصها در موفقیت سبد پروژهها از نظرات خبرگان استفاده شد.

2۲
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مدل ترکیبی پیشنهادی برای انتخاب سبد پروژه
انتخاب سبد پروژههای توسعه محصول جدید یک مسئله تصمیم گیری چندمعیاره میباشد که
باید بر اساس معیارهای متضاد اقدام به این انتخاب نمود .در این پژوهش با توجه به تأثیر
متقابل معیارهای تصمیم گیری بر روی یکدیگر از رویکردی ترکیبی برای تعیین میزان اهمیت
معیارها و انتخاب پروژه استفاده میشود .برای تعیین دقیق وزن معیارها از ترکیب روش فرآیند
تحلیل شبکهای ( )ANPو روش ( )DEMATELکه به اختصار  DANPنام دارد ،استفاده
شده است .در این روش ابتدا از تکنیک  DEMATELبرای آشکارسازی و کشف روابط
بین معیارها و ساختار شبکه ای آنها استفاده و سپس از رویکرد فرآیند تحلیل شبکه ای برای
تعیین وزن هر یک از معیارها و ابعاد در ساختار ارزیابی استفاده میشود .همچنین برای رتبه
بندی و تعیین شکاف عملکردی بین پروژهها روش ویکور ( )VIKORبکار میرود .براساس
نتایج بدست آمده از این روش میتوان چگونگی بهبود ضعف پروژههای انتخابی در
معیارهای موردنظر را مشخص نمود .به طور مختصر مدل انتخابی سه مرحله اصلی دارد)7 :
ساخت نقشه ارتباطات موثر( )IRMمیان ابعاد و معیارها به کمک روش )3 ،DEMATE
محاسبه اوزان موثر هریک از ابعاد و معیارها با رویکرد تحلیل شبکه ای مبتنی بر
)2 ،DEMATELرتبهبندی ،تعیین نقاط ضعف و بهبود پروژهها از طریق روش ویکور.

تکنیک  DEMATELبرای ایجاد نقشه ارتباطات موثر ()IRM
 DEMATELیک روش تحلیلی برای مدل سازی ساختاری است که برای حل انواع مسائل
پیچیده و مشخص سازی اجزاء اساسی مسائل بکار میرود (لیو ،یو ،ژن ،و فن .)3۲77 ،7این
روش تاکنون در مسائل تصمیم گیری بسیاری مورد استفاده قرار گرفته است (بویوکازکان و
سیفسی3۲73 ،3؛ سبی3۲72 ،2؛ هسو ،کو ،چن ،و هو .)3۲72 ،7روش  DEMATELبه
تصمیم گیرندگان و تحلیلگران در فهم ارتباط متقابل متغیرها/معیارها کمک مینموده و
1- Liu, You, Zhen & Fan
2- Büyüközkan & Çifçi
3- Cebi
4- Hsu, Kuo, Chen & hu
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روابطی که نشان دهنده ویژگیهای اساسی است را محدود میسازد .مراحل این روش را
میتوان به صورت زیر خالصه نمود:
مرحله  .7ساخت ماتریس تأثیر مستقیم گروهی (
مرحله .3محاسبه ماتریس تأثیر مستقیم نرمال (
مرحله .2محاسبه ماتریس تأثیر کل ( )

).
(

)
)

مرحله .7ایجاد نقشه ارتباط موثر (لیو ،یو ،ژن ،و فن.)3۲77 ،

رویکرد  ANPبرای محاسبه وزن معیارها
فرآیند تحلیل شبکه ای توسط ساعتی )7669( 7برای حل مسائل وابستگی و بازخور که با
ارتباط متقابل بین عناصر مرتبط است ،توسعه داده شده است .لیکن همانطور که در کار
اویانگ ،شیه ،و تیژنگ )3۲72( 3اشاره شده است ،فرض اهمیت یکسان خوشهها برای بدست
آوردن سوپرماتریس وزنی در روش فرآیند تحلیل شبکه ای در موقعیتهای عملی قابل توجیه
نیست .لذا تکنیک  DEMATELبرای رفع این نقیصه و تعیین درجه تأثیر عناصری که در
نرمال سازی سوپر ماتریس غیرموزون روش  ANPبه کار میروند ،وفق داده شد .روش
فرآیند تحلیل شبکه ای مبتنی بر  DEMATELکه به اختصار  DANPنامیده میشود ،ابزار
مناسبی برای در نظر گرفتن تعامالت و ارتباطات متقابل میان ابعاد و معیارها ،که در مسائل
دنیای واقعی نمود دارد ،است .این تکنیک برای حل مسائل بازخور و وابستگی در زمینههای
مختلف ،با موفقیت به کار رفته است (چیو ،تیژنگ3۲72 ،؛ هسو ،وانگ و تیژنگ3۲73 ،؛
اویانگ ،شیه و تیژنگ .)3۲72 ،بعد از اطمینان از ارتباطات موثر بین ابعاد و معیارها با روش
 ،DEMATELدر این تحقیق از روش  DANPبرای تعیین میزان اهمیت معیارها استفاده
میگردد.
1- Saaty
2- OuYang, Shieh & Tzeng
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مرحله .7تشکیل سوپرماتریس غیر وزنی ()W
مرحله  .3محاسبه سوپر ماتریس وزنی (

)

مرحله .2تعیین وزن معیارها (لیو ،یو ،ژن ،و فن.)3۲77 ،

روش ویکور برای رتبه بندی پروژهها
این روش توسط اپروکوویچ و تیژنگ )3۲۲7( 7به عنوان یک روش  MCDMبرای حل
مسائل تصمیم گیری گسسته که دارای معیارهای متضاد و نامتناسب توسعه یافت .شاخص رتبه
بندی چندمعیاره این روش میزان نزدیکی به گزینه ایده آل است (لیو 3و همکاران .)3۲77 ،و با
توجه به قابلیتها و ویژگیها ی روش ویکور ،از این روش در تحقیقات بسیاری برای حل
مسائل  MCDMاستفاده شده است (چیو و همکاران3۲72 ،؛ لین ،لیو ،و مائو3۲73 ،؛ لیو و
همکاران3۲77 ،؛ اویانگ و همکاران .)3۲72 ،مراحل این روش به طور کامل در منبع
(اپروکوویچ و تیژنگ )3۲۲7 ،بیان شده است.

مورد مطالعه
شرکت مورد مطالعه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نخ بخیه و تجهیزات پزشکی یکبار
مصرف در خاورمیانه میباشد .این شرکت در فاز نخست در سال  63اقدام به تولید نخ بخیه
نموده است و برای توسعه فعالیت خود چندین پروژه توسعه محصول جدید را مدنظر دارد .با
توجه به محدودیت منابع و نیز تازه تأسیس بودن شرکت ،مدیریت شرکت قصد دارد تا با
انجام پروژهها ی توسعه محصول جدید موفق ،زمینه رشد و شهرت شرکت را فراهم نماید .لذا
در این تحقیق سعی دارد با اولویت بندی و انتخاب سبد مناسبی از پروژهها به تحقق این هدف
کمک نماید.
مشخصات کلی پروژههای مدنظر شرکت در جدول زیر آورده شده است.
1- Opricovi& Tzeng
2- Liu
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جدول  .1پروژههای توسعه محصول جدید

پروژه7

نخهای قابل جذب طبیعی از قبیل کرومیک و پلین

پروژه3

نخهای جراحی قابل جذب مصنوعی از قبیل ویکریل و منوکریل

پروژه2

تولید نخهای جراحی سیلک و نایلون

پروژه7

لباسهای جراحی

پروژه9

منگنه پوست

در مرحله نخست برای تعیین میزان تأثیر معیارها بر یکدیگر پرسشنامه ای طراحی گردید و بین
نفر از خبرگان حوزه توسعه محصوالت جدید یکبار مصرف بهداشتی توزیع شد و از آنها
درخواست گردید تا با مقایسه زوجی به تأثیر هر یک از عوامل بر یکدیگر امتیازی از صفر تا
 7دهند .این امتیازات با استفاده از گویههای زبانی عدم تأثیر ( )۲تأثیر کم ( ،)7تأثیر متوسط
( ،)3تأثیر زیاد ( )2و تأثیر خیلی زیاد ( )7بدست میآید .پس از جمع آوری پرسشنامهها ،با
میانگین گیری از نظرات خبرگان ،ماتریس تأثیر مستقیم اولیه  Zبدست آمد (جدول .)7
جدول .4ماتریس اولیه تأثیر مستقیم ( )Zبرای معیارها

C9 C7 C2 C3 C7

C3۲ C76 C72 C74 C79 C79

7069 ۲04۲ 207۲ 307۲ ۲0۲۲ C7

۲069 709۲ 7079 7029 20۲9 302۲

206۲ ۲07۲ 304۲ ۲0۲۲ 2099 C3

309۲ 20۲9 3099 3099 204۲ 204۲

۲0۲۲ ۲0۲9 ۲0۲۲ ۲07۲ 304۲ C2

30۲9 ۲029 20۲9 7069 ۲0۲۲ ۲03۲

7099 ۲0۲۲ 202۲ ۲039 ۲06۲ C7

3099 209۲ 20۲9 3029 3069 3049

۲0۲۲ ۲0۲۲ 3079 ۲07۲ 706۲ C9

709۲ ۲0۲۲ ۲06۲ 709۲ 7039 ۲07۲

۲0۲۲ 2029 302۲ 7039 3069 C79

7029 2079 ۲039 7029 203۲ ۲0۲۲

۲0۲۲ ۲0۲۲ 3049 ۲079 20۲9 C79

3029 2079 ۲02۲ ۲049 ۲0۲۲ ۲09۲

۲049 ۲0۲۲ 304۲ ۲0۲۲ 309۲ C74

707۲ ۲029 707۲ ۲0۲۲ ۲039 ۲079

۲0۲۲ ۲0۲۲ 303۲ ۲0۲۲ 707۲ C72

20۲9 ۲0۲۲ ۲0۲۲ ۲099 309۲ ۲03۲

۲0۲۲ 7039 3079 ۲0۲۲ 702۲ C76

3079 ۲0۲۲ 309۲ 707۲ 2079 ۲02۲

۲0۲۲ ۲0۲۲ 30۲9 ۲0۲۲ 70۲9 C3۲

۲0۲۲ ۲09۲ 3039 707۲ 7029 ۲09۲
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با نرمال سازی ماتریس  Zو محاسبه ماتریس تأثیر مستقیم نرمال  ،Xاثر کل معیارها ( ) و اثر
کل ابعاد (

) محاسبه و در جداول  9و  9نشان داده شده است .در ادامه همانطور که در

شکل ( )7نشان داده شده است ،نقشه ارتباطات موثر ( )IRMو با کمک ماتریسهای ( ) و
) ترسیم شده است.

(

جدول .5ماتریس اثر کل معیارها (

C7

C3

C2

…

C6

… C72

C76

)

C3۲

r

r+c

r-c

۲0773 ۲0۲72 ۲0۲4۲ C7

۲0732

۲0۲24 ۲0۲93 ۲0۲67

-۲0364 20936 70979

۲0772 ۲0۲72 ۲0777 C3

۲0779

۲0734 ۲0۲69 ۲0739

70997 30374 7067۲

۲0۲22 ۲0۲۲4 ۲0۲42 C2

۲0۲49

۲0۲4۲ ۲0۲72 ۲0۲22

-70979 20۲27 ۲0473

۲0792 ۲0۲79 ۲07۲2 C7

۲0742

۲0779 ۲07۲7 ۲079۲

70437 30974 30747

۲0۲29 ۲0۲72 ۲0۲49 C9

۲0۲29

۲0۲94 ۲0۲72 ۲0۲94

۲0722 70772 ۲0632

۲0727 ۲0۲۲6 ۲0772 C9

۲0722

۲0777 ۲0۲32 ۲0779

-۲0792 20723 70224

۲0736 ۲0۲۲2 ۲0774 C4

۲0737

۲07۲3 ۲0۲26 ۲07۲6

-۲0967 20727 7034۲

۲0723 ۲0۲73 ۲0777 C2

۲0732

۲07۲6 ۲0۲93 ۲07۲4

۲0797 30279 70226

۲0736 ۲0۲74 ۲0۲23 C6

۲0۲47

۲0736 ۲0۲39 ۲0732

-۲067۲ 20429 70262

۲0732 ۲0۲۲2 ۲07۲۲ C7۲

۲072۲

۲0737 ۲0۲39 ۲0776

-۲0679 20762 70326

۲0732 … ۲0۲67 ۲0۲79 ۲0۲22 C77

۲0737 ۲0۲36 ۲0772

-۲0293 30494 703۲2

۲07۲9 ۲0۲۲4 ۲0۲29 C73

۲0737

۲0777 ۲0۲39 ۲077۲

-۲0۲9۲ 3029۲ 70779

۲07۲4 ۲0۲۲4 ۲0۲92 C72

۲0776

۲0۲23 ۲0۲27 ۲0۲62

۲06۲2 7092۲ 70396

۲0739 ۲0۲76 ۲0723 C77

۲0726

۲0۲26 ۲0۲29 ۲07۲7

۲0632 30962 70492

۲0772 ۲0۲29 ۲0727 C79

۲0797

۲0776 ۲07۲9 ۲0۲67

70346 30944 70632

۲0۲66 ۲0۲79 ۲0۲69 C79

۲0۲29

۲0۲29 ۲0۲27 ۲0۲76

-۲0294 30227 ۲0624

۲07۲9 ۲0۲۲2 ۲0۲62 C74

۲07۲7

۲0۲49 ۲0۲29 ۲0۲44

-۲0779 3073۲ 70722

۲0۲24 ۲0۲۲9 ۲0۲99 C72

۲07۲4

۲0۲62 ۲0۲79 ۲0۲73

-70۲22 30263 ۲0636

۲07۲3 ۲0۲۲4 ۲0۲27 C76

۲07۲6

۲07۲7 ۲0۲37 ۲07۲۲

۲02۲2 3072۲ 70377

۲0۲22 ۲0۲۲9 ۲0۲97 C3۲

۲07۲4

۲0۲74 ۲0۲39 ۲0۲29

-70۲77 30663 ۲0626

30322 ۲0349 70672

30224

39092۲ 30۲۲2 ۲0629 70693

C
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جدول .6ماتریس اثر کل ابعاد (

ابعاد D7

D3

D2

D7

12
)

ابعاد

770322 40224 90279 D7 90279 70927 70272 70999 70997 D7

-۲0977

730642 90762 90749 D3 90749 7093۲ 70922 7024۲ 70464 D3

-۲0۲32

770236 40797 40949 D2 40949 70224 7046۲ 70247 30734 D2

۲0937

7202۲9 90923 90947 D7 90947 70777 70234 70963 70277 D7

۲0۲73

90923 40797 90762 40224

شکل  .1نقشه ارتباطات موثر
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رتبه بندی پروژه با استفاده از روش VIKOR
با محاسبه وزن موثر هریک از معیارها توسط روش  ، DANPاز روش  VIKORبرای
تعیین رتبه پروژههای توسعه محصول جدید استفاده گردید .نتایج محاسبات در جدول  4نشان
داده شده است .ترتیب رتبه بندیها نشان میدهد که پروژه 7که در مورد نخهای قابل جذب
طبیعی میباشد باالترین رتبه را کسب کرده و پس از آن پروژههای  9 ،3 ،2و  7به ترتیب
اولویتها ی بعدی را کسب کرده اند .و با توجه به اینکه مدیریت در نظر دارد تنها دو پروژه را
هم اکنون شروع نماید میتوان پروژههای  7و پروژه  2را به عنوان پروژههای انتخابی پیشنهاد
داد.
جدول  .7ارزیابی پروژههای  NPDبا روش VIKOR

ارزیابی پروژهها توسط روش VIKOR

معیار

وزن معیار

C1

۲07۲6

۲03۲۲

C2

۲0۲79

۲0333

۲0333

C3

۲0739

۲0772

۲0۲۲۲

۲0477

C4

۲0۲۲2

۲0۲۲۲

۲039۲

۲04۲۲

70۲۲۲

C5

۲0۲۲6

۲0۲۲۲

۲0۲۲۲

۲0۲۲۲

70۲۲۲

۲0۲۲۲

C6

۲0۲26

۲0۲۲۲

۲0۲۲۲

۲0736

70۲۲۲

۲0294

C7

۲0۲7

۲0722

۲0۲۲۲

۲0249

70۲۲۲

۲0۲92

C8

۲0۲76

۲0۲۲۲

۲0222

70۲۲۲

۲0222

۲0442

C9

۲0۲92

۲0۲۲۲

۲03۲۲

۲02۲۲

70۲۲۲

۲09۲۲

C11

۲0۲76

۲02۲2

۲0۲۲۲

۲0963

70۲۲۲

۲0922

C11

۲0۲22

۲0۲۲۲

۲0294

70۲۲۲

۲0۲۲۲

۲09۲۲

C12

۲0۲96

۲0747

۲0922

۲0۲۲۲

۲0747

70۲۲۲

C13

۲0۲76

70۲۲۲

۲0222

۲0۲۲۲

۲0۲۲۲

۲039۲

C14

۲0۲79

70۲۲۲

70۲۲۲

۲0۲۲۲

۲07۲۲

۲02۲۲

C15

۲0۲29

70۲۲۲

70۲۲۲

۲0۲۲۲

۲0674

۲0222

پروژه 1

پروژه 2

پروژه 3

پروژه 4

پروژه 5

۲0۲۲۲

۲07۲۲

70۲۲۲

۲07۲۲

۲0۲۲۲

70۲۲۲

۲09۲۲

70۲۲۲

۲0947
۲02۲۲
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C16

۲0۲27

۲07۲۲

۲04۲۲

۲0۲۲۲

70۲۲۲

۲07۲۲

C17

۲0۲92

۲049۲

70۲۲۲

۲0739

۲0۲۲۲

۲0249

C18

۲0۲2

۲0۲۲۲

70۲۲۲

۲06۲6

70۲۲۲

۲0272

C19

۲0۲29

۲06۲9

70۲۲۲

۲0۲۲۲

۲0227

۲0493

C21

۲0۲23

۲0422

70۲۲۲

۲0۲۲۲

۲0۲94

۲0922

S

۲0293

۲0742

۲0242

۲0472

۲092۲

R

70۲۲۲

70۲۲۲

70۲۲۲

70۲۲۲

70۲۲۲

)Q(V= 1/5

(۲0۲۲۲)7

(۲0792)2

(۲0۲33)3

(۲09۲۲)9

(۲0329)7

یافتههای پژوهش
پیاده سازی مدل ترکیبی ارائه شده در این مقاله در یک شرکت تولیدی نتایج بسیار جالب و
مفیدی را نشان داد که در ادامه به برخی از این نتایج پرداخته میشود .در ماتریس اثر کل (
جدول )9

نشان دهنده مجموع ردیف iام در ماتریس Tاست که بیانگر مجموع اثرات

مستقیم و غیرمستقیم عامل iام بر سایر عاملها و

نشان دهنده مجموع ستون jام در

ماتریس Tاست که بیانگر مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم سایر عاملها بر عامل jام است.
بردار محور افقی ( )r+cدر نقشه ارتباطات موثر که با اضافه نمودن مقدار  rبا مقدار cحاصل
می شود ،نشان دهنده میزان تأثیراتی که عامل مورد نظر بر عوامل دیگر گذاشته و یا از عوامل
دیگر پذیرفته است میباشد .در واقع مقدار ( ) r+cمیزان نقش محوری عامل که در سیستم را
اجرا میکند را به نمایش میگذارد .به طور مشابه ،بردار محور عمودی ( )r-cکه از تفریق
مقدار  cاز مقدار  rمحاسبه میشود بیانگر اثر خالص عامل مورد نظر در سیستم میباشد .اگر
مقدار ( )r-cمثبت باشد ،عامل  iاثر خالصی بر سایر عوامل دارد و اگر ( )r-cمنفی باشد،
عامل iدر کل تحت تأثیر سایر عوامل میباشد .بر این اساس میتوان گفت از نظر خبرگان،
معیار ویژگیها و عملکردهای خاص و منحصر به فرد برای جذب بازارهای هدف بیشترین
اثرگذاری را بر سایر عامل دارد ( ) r = 3/747و اگر مدیران خواهان بهبود عملکرد یک
پروژه و قرارگیری آن در سبد پروژهها هستند باید ویژگیهای منحصر به فردی آن پروژه را
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افزایش داده تا هم بتوان از طریق آن در بازارهای هدف فروش بیشتری داشت و هم از طریق
این معیار عملکرد پروژه مورد نظر در سایر معیارهای انتخاب را بهبود داد .همچنین جدول 9
نشان میدهد بیشترین اثرگذاری معیار ویژگیها و عملکردهای خاص بر عامل رقابت در بازار
(۲/742

) است.

همچنین بر اساس این جدول عامل رقابت در بازار بیشترین اثرپذیری از سایر عوامل را دارد
( ) c = 3/224و برای بهبود آن باید سایر عوامل را بهبود بخشید و از این میان بعد از عامل
ویژگیها و عملکردهای خاص که باالترین اثر را بر آن دارد ،معیار قابلیت تکنوولوژیک
(۲/797

) بهتر از سایر عوامل باعث بهبود رقابت در بازار میشود.

عالوه بر این با توجه به مقدار ( )r+c =2/ 3۲9میتوان نتیجه گرفت در کل میزان رقابت در
بازار محوریترین عامل در ارزیابی پروژه توسعه محصول جدید میباشد و در تصمیم گیری
بیشترین توجه را به آن داشت .بر اساس مقادیر ( )r+cمحوریترین عوامل به ترتیب عبارتند
از :میزان انطباق با استراتژی شرکت ،اندازه بازار ،درآمد مورد انتظار ،بستری برای رشد
شرکت ،ریسک مالی و  . ...همچنین مقادیر ( )r-cنشان میدهند که بیشترین تأثیرگذاری
خالص را عواملی مانند درجه هم افزایی با سایر محصوالت و کسب و کارهای سازمان،
ویژگیها و عملکردهای خاص و منحصر به فرد محصول برای جذب بازارهای هدف ،قابلیت
تکنولوژیکی شرکت برای تولید محصول ،تکمیل محصول نهایی در زمان مطلوب ارائه به
بازار و  ...بر عوامل دیگر در ارزیابی داشته و عواملی مانند بستری برای رشد شرکت ،میزان
رقابت در بازار ،ریسک بازار ،ریسک مالی نیز بیشتر تاثیرپذیرند تا تاثیرگذار.
همچنین با استفاده از جدول  9و نقشه ارتباطات میتوان محوری ترین ،مؤثرترین و
تأثیرپذیرترین عوامل در هر یک از ابعادچهارگانه ،را مشخص نمود و برای بهبود عملکرد
گزینه انتخابی آنها را بکار گرفت .به عنوان مثال از منظر تولیدی محوریترین عامل ،مهارت
منابع انسانی ،مو ثرترین عامل ،قابلیت تکنولوژیکی و تأثیرپذیرترین عامل ،میزان استفاده از
تسهیالت است و میتوان با بهبود مهارت منابع انسانی در سبد انتخابی باعث افزایش بهرهوری
تسهیالت تولیدی گردید.
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مقایسه این نتایج با نتایج سایر تحقیقات نیز جالب توجه است .در این تحقیق همانند کار چن،
لی و تانگ ( )3۲۲9و تحقیق فانگ و چیو ( )3۲77مهمترین بعد در انتخاب سبد مناسب از
پروژهای توسعه محصول جدید بعد بازار میباشد .این بعد تاثیر گذارترین بعد است و بر سایر
ابعاد تولید ،ریسک و سازمان اثر میگذارد .از سوی دیگر براساس تحقیقات فانگ و چیو
( )3۲77و نیز چن ،لی و تانگ ( )3۲۲9مهمترین عامل در انتخاب ،عامل مزیتهای رقابتی
است .اما در این تحقیق با در نظر گرفتن همبستگی بین عوامل ،معیار بستری برای رشد به
عنوان مهمترین عامل مشخص شده است.

نتیجه گیری
امروزه پروژههای توسعه محصول جدید عامل مهمی در موفقیت شرکتها و کسب مزیت
رقابتی میباشد .اما وجود معیارهای متناقض و متعامل ،فرآیند ارزیابی و انتخاب سبد مناسبی از
پروژهها ی توسعه محصول جدید را به امری دشوار برای مدیران تبدیل نموده است .در این
تحقیق یک مدل ترکیبی شامل روشها ی فرآیند تحلیل شبکه ای مبتنی بر  DEMATELو
روش ویکور برای کمک به مدیران در این امر ارائه گردید.
مدل پیشنهادی در این تحقیق نسبت به تحقیقات پیشین دارای برتریهای زیر میباشد:
 در بسیاری از تحقیقات پیشین ،برای انتخاب سبد پروژههای محصول جدید تنها به برخی
از ابعاد مانند بعد اقتصادی (لوچ و کواودیس )3۲۲3 ،و یا ریسک (چیانگ و چه)3۲7۲ ،
تاکید شده است .در این تحقیق سعی شده است با بررسی جامع تحقیقات پیشین ،در تمامی
ابعاد معیارهای جامعی لحاظ گردد.
 روشهای  AHPدر تحقیقات فنگ و چیو ( ،)3۲77برینر ( )7667و یا تحلیل پوششی
دادهها در کار لوچ و کواودیس ( )3۲۲3قادر به لحاظ نمودن تعامالت وابستگیهای
متقابل میان ابعاد و معیارها برای تعیین وزن معیارها و رتبه بندی پروژهها نیستند .لذا تحقیق
حاضر با ارائه مدلی ترکیبی سعی در رفع این نقص دارد.
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 مدل پیشنهادی در این تحقیق قادر است با تعیین شدت تأثیر گذاری و تأثیرپذیری عوامل
راهکارهای مناسب تری نیز برای بهبود عملکرد پروژه انتخابی ارائه دهد.
مدل پیشنهادی برای انتخاب سبدی از پروژههای توسعه محصول جدید در یک شرکت
تولیدی لوازم یکبار مصرف بهداشتی اجرا شد .در ابتدا با اجرای روش  DEMATELنشان
داده شد که میزان ارتباط متقابل و برگشتی میان عوامل چقدر میباشد .سپس با استفاده از
روش  ANPوزن هر یک از  3۲معیار ارزیابی تعیین گردید که نتایج حاصل نشان دهنده
اهمیت ویژه میزان رقابت برای محصول جدید موردنظر بود .همچنین با اجرای مدل ویکور و
محدودیت شرکت برای اجرای همزمان تنها دو پروژه توسعه محصول جدید پروژههای  7و 2
به عنوان سبد پروژههای انتخابی تعیین گردد.
در مدل ارائه شده برای جمع آوری دادهها باید از خبرگان نظر سنجی نمود .بنابراین دادههای
جمع آوری شده از عدم قطعیت باالیی برخوردار هستند و لذا برای دقیقتر شدن نتایج و لحاظ
نمودن این عدم قطعیتها پیشنهاد میگردد از روشهای فازی در این مدل استفاده شود.

13

...ارائه یک روش جدید برای ارزیابی و انتخاب سبد پروژههای توسعه

منابع
Brenner, M. S. (1994). Practical R&D project prioritization. Research
Technology Management, 37(5), 38-42 .
Büyüközkan, G & ,.Çifçi, G. (2012). A novel hybrid MCDM
approach based on fuzzy DEMATEL, fuzzy ANP and fuzzy TOPSIS to
evaluate green suppliers. Expert Systems with Applications, 39(3),
3000-3011 .
Campbell, A. J., & Cooper, R. G. (1999). Do customer partnerships
improve new product success rates? Industrial Marketing Management,
28(5), 507-519 .
Cebi, S. (2013). Determining importance degrees of website design
parameters based on interactions and types of websites. Decision
Support Systems, 54(2), 1030-1043 .
Chang, K.-L .)3102( .Combined MCDM approaches for century-old
Taiwanese food firm new product development project selection. British
Food Journal, 115(8), 8-8 .
Chen, H. H., HI Lee, A., & Tong, Y. (2006). Analysis of new product
mix selection at TFT-LCD technological conglomerate network under
uncertainty. Technovation, 26(11), 1210-1221 .
Chiang, T.-A., & Che, Z. (2010). A fuzzy robust evaluation model for
selecting and ranking NPD projects using Bayesian belief network and
weight-restricted DEA. Expert Systems with Applications, 37(11), 74087418 .
Chiu, W.-Y., Tzeng, G.-H., & Li, H.-L. (2013). A new hybrid
MCDM model combining DANP with VIKOR to improve e-store
business. Knowledge-Based Systems, 37, 48-61 .
Cooper, R. G., Edgett, S. J., & Kleinschmidt, E. J. (200 .)0Portfolio
management for new products: Basic Books.
Fang, Y.-C., & Chyu, C.-C. (2014). Evaluation of New Product
Development Alternatives Considering Interrelationships among
Decision Criteria. Journal of Multimedia, 9(4), 611-617 .

69  زمستان،74  شماره،مطالعات مدیریت صنعتی – سال پانزدهم

73

Hsu, C.-H., Wang, F.-K., & Tzeng, G.-H. (2012). The best vendor
selection for conducting the recycled material based on a hybrid MCDM
model combining DANP with VIKOR. Resources, conservation and
recycling, 66, 95-111 .
Hsu, C.-W., Kuo, T.-C., Chen, S.-H., & Hu, A. H. (2013). Using
DEMATEL to develop a carbon management model of supplier
selection in green supply chain management. Journal of Cleaner
Production, 56, 164-172 .
Liao, S.-H., Hsieh, C.-L., & Huang, S.-P. (2008). Mining product
maps for new product development. Expert Systems with Applications,
34(1), 50-62 .
Lin, C.-T., & Chen, Y.-T. (2004). Bid/no-bid decision-making–a
fuzzy linguistic approach. International Journal of Project Management,
22(7), 585-593 .
Lin, C.-T., & Yang, Y.-S. (2014). A Linguistic Approach to
Measuring the Attractiveness of New Products in Portfolio Selection.
Group Decision and Negotiation .32-0 ,
Liu, H.-C., Liu, L., Liu, N., & Mao, L.-X. (2012). Risk evaluation in
failure mode and effects analysis with extended VIKOR method under
fuzzy environment. Expert Systems with Applications, 39(17), 1292612934 .
Liu, H.-C., You, J.-X., Zhen, L., & Fan, X.-J. (2014). A novel hybrid
multiple criteria decision making model for material selection with
target-based criteria. Materials & Design, 60, 380-390 .
Loch, C. H., & Kavadias, S. (2002). Dynamic portfolio selection of
NPD programs using marginal returns. Management Science, 48(10),
1227-1241 .
Machacha, L. L., & Bhattacharya, P. (2000). A fuzzy-logic-based
approach to project selection. Engineering Management, IEEE
Transactions on, 47(1), 65-73 .
Nobeoka, K., & Cusumano, M. A. (1997). Multiproject strategy and
sales growth: the benefits of rapid design transfer in new product
development. Strategic Management Journal, 18(3), 169-186 .

11

...ارائه یک روش جدید برای ارزیابی و انتخاب سبد پروژههای توسعه

Opricovic, S., & Tzeng, G.-H. (2004). Compromise solution by
MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS.
European Journal of Operational Research, 156(2), 445-455 .
Ou Yang, Y.-P., Shieh, H.-M., & Tzeng, G-.H. (2013). A VIKOR
technique based on DEMATEL and ANP for information security risk
control assessment. Information Sciences, 232, 482-500 .
Roussel, P. A., Saad, K. N., & Erickson, T. J. (1991). Third
generation R&D management. Harvard Business School Press, Boston .
Saaty, T. L. (1996). Decision making with dependence and feedback:
The analytic network process .
Stevens, G. A., & Burley, J. (2003). Piloting the rocket of radical
innovation. Research-Technology Management, 46(2), 16-25 .
Wang, W.-P. (2009). Evaluating new product development
performance by fuzzy linguistic computing. Expert Systems with
Applications, 36(6), 9759-976 .6
Wei, C.-C., & Chang, H.-W. (2011). A new approach for selecting
portfolio of new product development projects. Expert Systems with
Applications, 38(1), 429-434 .
Zapata, J. C., Varma, V. A., & Reklaitis, G. V. (2008). Impact of
tactical and operational policies in the selection of a new product
portfolio. Computers & Chemical Engineering, 32(1), 307-319 .

