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عنـوان مفهـوم یـک    به نیاز کاربران یا بـه هر محصول نرم افزاري داراي یک چرخه حیات است که آغاز حیات آن با پاسخگویی 

یابد. بنـابراین چرخـه حیـات محصـوالت نـرم افـزاري تمـامی         محصول جدید آغاز شده و با منسوخ شدن یا از کار افتادن پایان می

امات گیرد. هدف اصلی این پژوهش شناسـایی ابعـاد و اقـد    هاي مرتبط با توسعه محصول و عملیات و نگهداري آن را دربرمی فعالیت
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  مقدمه - 1

هـاي اطالعـاتی و    این سوال که چرا باید به مطالعـه سیسـتم  

به یک موضوع قابل بحث تبـدیل   ،هاي اطالعاتی بپردازیمفناوري

و کار هاي کسبهاي اطالعاتی با فعالیت شده است. امروزه سیستم

امـور مـالی، مـدیریت عملیـات،      روزانه مـا همچـون حسـابداري،   

هـا آمیختـه شـده    بازاریابی، مدیریت منابع انسانی و سایر فعالیت

وکارهـا  ها عناصر مهم کسبفناوريهاي اطالعاتی و  است. سیستم

هـا یـک زمینـه    بنابراین این سیستم .هاي موفق هستندو سازمان

-کـار تشـکیل مـی   ومهم و ضروري را در مطالعه مـدیریت کسـب  

ار، یک سیستم اطالعـاتی، ابـزاري   کو. از دیدگاه کسب]29[دهند

هـاي   هاسـت. سیسـتم  بسیار مهم بـراي ایجـاد ارزش در سـازمان   

گیري بهتـر  اطالعاتی از طریق ارائه کردن اطالعاتی که در تصمیم

کنـد،  وکار به مدیران کمک مـی یا بهبود اجراي فرآیندهاي کسب

. ]23[شود نها میها یا کاهش هزینه آسبب افزایش درآمد شرکت

هاي هاي اطالعاتی تمامی جنبه ویژه سیستمهافزارها و بامروزه نرم

بـه افـراد در    و کننـد  زندگی افـراد را لمـس کـرده و کنتـرل مـی     

افزارهـا، نهادهـایی   کنـد. نـرم   یادگیري و آموختن بهتر کمک مـی 

هـا را از نظـر ایمنـی بهبـود     هـا و سـازمان  همچون خانـه، بانـک  

افزار به دکترها در تشـخیص بهتـر بیمـاري کمـک     بخشیدند. نرم

شود روش درمانی بهتري اتخاذ کنند. همـانطور   کرده و باعث می

-اند، عمل توسـعه نـرم   ها بیشتر و بیشتر اهمیت یافته افزارکه نرم

هـاي   افزاري و سیسـتم  هاي نرم افزار نیز دشوارتر شده است. پروژه

هـاي مـورد   فنـاوري و  اطالعاتی از نظر اندازه، خبرگی و دشـواري 

تر شدند. اکنـون اغلـب محصـوالت    استفاده در آن، بسیار پیچیده

هـاي ملـی   ها کـاربر تهیـه شـده، از زبـان    افزاري براي میلیوننرم

هـاي مختلفـی    ها و شـکل  کنند و در اندازه مختلفی پشتیبانی می

، یـا  2هـاي ورد هاي عملیـاتی، پردازنـده   وجود دارند مانند سیستم

هـاي  که از زبان ERP(3(ریزي منابع انسانیهاي برنامه حتی بسته

در  .]25[کننـد  چندگانه و واحدهاي مختلف پولی پشـتیبانی مـی  

ها بیش از پیش در معـرض نیازهـاي   دنیاي رقابتی امروز، سازمان

متنوع بـازار قـرار دارنـد، مشـتریان بیشـتر و بیشـتر بـه کیفیـت         

د موفقیت بـراي  کنند. کلی محصوالت و خدمات مربوطه توجه می

ین محصول در کمترین قیمـت، در  هاي مدرن تولید بهترسازمان

هـایی کـه در   تمام فعالیـت  زمان درست و در مکان درست است.

ـ    طول خط تولید صورت می طـور  هگیرد بایـد هماهنـگ شـده و ب

منظور کسب درآمد و کاهش ضایعات مدیریت شـود.  کارآمدي به

2 Word 
3 Enterprise resource planning 

حصول و تولیـد در حـال   براي درک چنین هماهنگی، مهندسی م

اي هسـتند کـه ارتبـاط بـین     تبدیل شدن به فرآیندهاي یکپارچه

سـازند. ایـن نـوع    پذیر مـی ها، ابزارها و محیط را امکانتمام روش

سازي در حال حاضـر تحـت گسـترش    جدید از تلفیق و یکپارچه

ــناخته       ــول ش ــات محص ــه حی ــدیریت چرخ ــام م ــا ن ــوده و ب ب

ر جهانی که دائما در حال تغییر وکا. در محیط کسب]36[شود می

هـاي جدیـدي بـراي ارائـه ارزش     دنبـال روش ه ها باست، شرکت

افزوده به مشتریان خود و کسب مزیت رقابتی بیشـتر نسـبت بـه    

باشند. طراحی محصول و توجه دقیـق بـه مـدیریت     سایر رقبا می

عنـوان موضـوعاتی ضـروري بـراي     کل چرخه حیات محصول بـه 

ها تمرکز بیشـتري بـر   اند. امروزه شرکتآمدهگذاري پدید سرمایه

چراکـه شـرایط    ؛مدیریت کلی چرخـه حیـات محصـوالت دارنـد    

ها براي رقـابتی مانـدن   ایست که شرکتاقتصادي جهانی به گونه

. درک چرخه حیات یک ]19[باید فرآیندهاي خود را تغییر دهند

هـا در تعیـین زمـان مناسـب بـراي      تواند به شـرکت محصول می

آوري محصـول از  محصول به بازار و همچنین زمان جمـع  معرفی

بازار کمک کند. چرخه حیات محصول، موقعیـت محصـول را در   

بازار نسبت به سایر رقبا و موفقیت یا شکست محصول را در بازار 

تمامی محصوالت، خـدمات   .]21[کند ها مشخص میبراي شرکت

، چرخه . براي محصوالتاستو فرآیندها داراي یک چرخه حیات 

حیات با استخراج مواد اولیه آغاز شده و سـپس ایـن مـواد اولیـه     

هاي تولیدي تبدیل به کـاالي نهـایی شـده و در اختیـار     طی گام

شـود و   گیرد. محصول توسط مشتري مصرف مـی  مشتري قرار می

تدریج و با مـرور زمـان از رده خـارج شـده و یـا دور انداختـه       ه ب

افـزاري را نیـز   والت نـرم این چرخـه حیـات محصـ    .]31[شود می

افـزاري  هر محصول نرمکه  دهد ات نشان میگیرد. تحقیق دربرمی

داراي یک چرخه حیات است که آغاز حیات آن با پاسخگویی بـه  

عنوان مفهوم یک محصول جدید آغاز شده و بـا  نیاز کاربران یا به

یابد. بنابراین چرخه حیات  منسوخ شدن یا از کار افتادن پایان می

هاي مرتبط با توسعه محصول افزاري تمامی فعالیتوالت نرممحص

  .گیرد و عملیات و نگهداري آن را دربرمی

  

 ادبیات موضوعی و پیشینه پژوهش -2

 4هاي اطالعاتی سیستم -1-2

اي از صـورت مجموعـه  هطور فنـی بـ  هیک سیستم اطالعاتی ب

آوري(بازیافـت)،  شود که بـه جمـع   اجزاي بهم پیوسته تعریف می

4 Information Systems 
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منظـور پشـتیبانی از   سازی و توزیع اطالعـات بـه  ردازش، ذخیرهپ

شـود.   ها و نظارت و کنترل در یک سازمان انجام میگیریتصمیم

-گیری، کنترل و هماهنگی، سیستمعالوه بر پشتیبانی از تصمیم

ــازی    ــکالت، تصویرس ــل مش ــین در تحلی ــاتی همچن ــای اطالع ه

یران و کارکنان موضوعات پیچیده و ایجاد محصوالت جدید به مد

-های اطالعاتی مـی  . در تعریفی دیگر سیستم]23[کند کمک می

افـزار،  افزار، نـرم ای از مردم، سختتوانند هر ترکیب سازمان یافته

هایی باشند که ها و رویههای ارتباطی، منابع داده و سیاست شبکه

سازی، بازیافت، انتقـال و انتشـار اطالعـات در سـازمان     به ذخیره

ها های اطالعاتی دادهسیستم ،طور خالصه. به]29[کنندکمک می

سـپس  کند و  عنوان ورودی دریافت کرده، آنها را پردازش میرا به

  ].22[دکن گیری ارائه میخروجی را برای کمک به فرآیند تصمیم

   PLM(5(مدیریت چرخه حیات محصول

ای کامل از فازهـایی  عنوان مجموعهبه "چرخه حیات"عبارت 

هایی مستقل شناخته شده و محصول از آنهـا  ت عنوان گامکه تح

مفهـوم،   :هـا عبارتنـد از  شود. ایـن گـام   کند تعریف می پیروی می

ریزی تولید، تولید، توزیع، بهره برداری، پایان دادن طراحی، برنامه

تمامی محصوالت، خدمات و فرآیندها دارای یـک   .]37[و بازیافت

الت، چرخه حیات با استخراج باشند. برای محصو چرخه حیات می

های تولیـدی  مواد اولیه آغاز شده و سپس این مواد اولیه طی گام

گیـرد.   تبدیل به کاالی نهایی شده و در اختیار مشتری قـرار مـی  

تـدریج و بـا مـرور    ه شـود و بـ  محصول توسط مشتری مصرف می

. هـدف از  ]31[شـود  زمان از رده خارج شده و یا دور انداخته مـی 

سـازی و در دسـترس   یکپارچه ،چرخه حیات محصوالتمدیریت 

قرار دادن اطالعات تولید شده در تمامی فازها و مراحل مربوط به 

چرخه حیات یـک محصـول بـرای همـه افـراد سـازمان در کنـار        

توانند  کنندگان کلیدی است. تولیدکنندگان میمشتریان و تأمین

-از راه های محصـول جدیـد را  مدت زمان الزم برای معرفی مدل

ـ  های مختلفی کاهش دهند. مهندسان محصول می طـور  هتوانند ب

سازی و تصویب تغییرات مهندسـی را در  چشمگیری چرخه پیاده

سرتاسر یک زنجیره طراحی توسعه یافته، کاهش دهند. مـدیران  

جزئیـات   باالتری از اطالعات مهم محصول، توانند دیداجرایی می

های مربوط به گـارانتی و  داده و خط تولید تا نرخ قطعات معیوب

 .]35[آوری شــده در ایــن زمینــه داشــته باشــند اطالعــات جمــع

وکار در رابطه مدیریت چرخه حیات محصول نوعی فعالیت کسب

ای مؤثرتر در سرتاسـر   با مدیریت محصوالت یک شرکت به شیوه

5 Product Lifecycle Management: PLM 

چرخه حیات آن، از ایده بسیار اولیه تا زمانی که محصـول از رده  

افـزایش درآمـد    PLMآیـد. هـدف   ، به حساب مـی شود خارج می

های مربوط به محصـول، حـداکثر کـردن    محصول، کاهش هزینه

ارزش پورتفولیو محصول و حداکثر سـاختن ارزش فعلـی و آتـی    

  .]33است[داران محصول هم برای مشتریان و هم برای سهام

  چرخه حیات محصوالت 

دی در مـیال  80تـا   70هـای  اولین بار در سال PLMاصطالح 

جهت تولید و طراحی سازگار با محـیط اسـتفاده شـده اسـت. در     

تواند بر طبق تأثیرش بـر محـیط در طـول    واقع یک محصول می

در چرخه حیات تولیـد و توسـعه یابـد تـا      خود هریک از فازهای

. ]28[زمانی که عمر محصول به پایان رسیده و از رده خارج شود

از دیدگاه محیطی به یک  PLMمیالدی مفهوم  90در اواخر دهه 

هـای  تر برای مشخص کردن مـدیریت تمـام فعالیـت   مفهوم جامع

مرتبط با سیستم محصول و قابلیت ردیـابی آن در طـول مراحـل    

  .]32[است مختلف چرخه حیات آن گسترش یافته

، آغاز حیاتاشتارک چرخه حیات محصول را شامل سه فاز 

حیـات دربرگیرنـده   داند. ابتدای  می پایان حیاتو  میانه حیات

مراحلی همچون تصور، تعریف و تحقق اسـت. در مرحلـه تصـور،    

محصول تنها به شکل یک ایـده در ذهـن افـراد اسـت. در طـول      

شـوند و  ها به توصیفات مفصلی تبدیل میمرحله تعریف، این ایده

در پایان مرحله تحقق، محصول در شکل نهایی خود قرار دارد که 

رد استفاده قرار گیرد(برای مثـال یـک   تواند توسط مشتری مومی

ــه اســتفاده از   ــداماتی از جمل ــه حیــات شــامل اق اتومبیــل). میان

کـه محصـول    استمحصول، پشتیبانی از آن و نگهداری محصول 

قـرار   ،کنـد  در اختیار مشتری یعنی کسی که از آن اسـتفاده مـی  

شودکه دیگر مفیـد نبـوده و   دارد. سرانجام محصول وارد فازی می

ــرکت  ــارج   شـ ــرده و آن را از رده خـ ــف کـ ــد آن را متوقـ تولیـ

. از نظر ترزی چرخه حیات محصول شـامل فازهـای   ]33[کند می

توسعه محصول، تولید محصـول، اسـتفاده محصـول و نهایتـاً دور     

. فاز توسعه محصول با طراحـی محصـول،   استانداختن محصول 

بـد.  یا آغاز شده و با طراحی فرآیندها و طراحی کارخانه پایان مـی 

های مربوط به تولیـد و سـاخت   در فاز تولید محصول هم فعالیت

هـای مربـوط بـه توزیـع محصـول انجـام       محصول و هم فعالیـت 

گیرد. فاز تولید ممکن اسـت مقـداری پیچیـده باشـد و اغلـب       می

شامل پیش تولید، نمونه اولیه، سـاخت، مونتـاژ، تکمیـل کـردن،     

در فـاز   ،ی دیگـر . از سـو اسـت بنـدی و...  تست و آزمایش، بسـته 

گیرد. فاز  توزیع، ذخیره و نگهداری محصول و تحویل آن انجام می

هـایی اسـت کـه در طـول      استفاده محصول بیانگر تمـام فعالیـت  

برداری از محصول،  شود و شامل بهره استفاده از محصول انجام می
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پشتیبانی و نگهداری محصول است. در فـاز پایـان محصـول کـه     

اسـتفاده از محصـول    ،یات محصـول اسـت  آخرین فاز از چرخه ح

ــت      ــا بازیاف ــده و ی ــاژ ش ــاره مونت ــول دوب ــه و محص ــان یافت پای

کننـد کـه    . جون و همکاران در تحقیقـی بیـان مـی   ]37[شود می

میانـه  ، آغـاز حیـات  چرخه حیات محصول شامل سه مرحلـه  

است که در آغاز حیات اقداماتی همچـون   پایان حیاتو  حیات

گیــرد. در میانــه حیــات  ورت مــیطراحــی و تولیــد محصــول صــ

نگهداری محصول، استفاده از محصول و تعمیـر محصـول توسـط    

شود و در انتهای حیات، محصـول   مشتریان یا مهندسان انجام می

مجددا مونتاژ  ؛شود تعمیر و مرمت می وآوری شده، از هم باز جمع

 گیرد و یـا اینکـه از رده   شود و مورد استفاده قرار می بازیابی می و

. کریتسیس و همکارانش چرخـه حیـات یـک    ]18[شود خارج می

محصول را شامل سه فاز آغاز حیات، میانه حیات و پایان حیـات  

شـامل اقـداماتی همچـون     آغاز حیـات دانند. فاز اول یعنـی   می

اقداماتی چون  میانه حیاتباشد. در  طراحی و تولید محصول می

گیــرد و  اســتفاده از محصــول، خــدمات و نگهــداری صــورت مــی

که اقدامات مختلفی از قبیـل اسـتفاده    پایان حیاتسرانجام در 

مجدد از محصول با نوسازی آن، استفاده مجدد از قطعات با جـدا  

سازی آنها و نوسازی، احیای مواد بدون جداسازی قطعات، احیای 

مــواد بــا جداســازی قطعــات و دورانــداختن محصــول همــراه بــا  

  . ]19[گیرد نجام میسوزاندن آن یا بدون سوزاندن ا

هـای   فتاحی در تحقیق خود پیرامون ارزیابی حیـات سیسـتم  

گیـری یـک سیسـتم اطالعـاتی را      اطالعاتی، مراحل چرخه شکل

  ].12[داندمرحله میشامل چهار 

تحلیل و مطالعه سیستم: شامل ارزیابی مسـائل و مشـکالت،    .1

شناسایی نیازهـای اطالعـاتی و منـابع موجـود در ارتبـاط بـا       

  است؛های اطالعاتی ی سیستمطراح

-طراحی و انتخاب سیستم: این مرحله شامل طراحی خروجی .2

  است؛ها  ها و طراحی پروندهها، طراحی ورودی

اندازی سیستم: شامل نصـب و آزمـایش سیسـتم، توسـعه     راه .3

-برنامه کاربردی، ایجاد پایگاه اطالعاتی و جایگزینی سیسـتم 

 است؛های قبلی با سیستم جدید 

های ایمنـی و  توسعه رویه : شاملت و نگهداری سیستممدیری .4

انـدازی و مسـتند    نگهداری سیستم، انجام بازنگری پس از راه

 باشد.  نمودن نتایج حاصل از بازنگری می

در تحقیقی دیگر، استیوز و همکارانش شش مرحلـه را بـرای   

کنند.  صورت زیر عنوان میهای اطالعاتی به چرخه حیات سیستم

  شامل:        این مراحل 

 فـاز  ایـن هـای اطالعـاتی:    اتخاذ تصـمیم و پـذیرش سیسـتم    .1

 و آن فوایـد  و اهـداف  الزامات سیستم، تعریف ،یگیر تصمیم

 را سـازمانی  سـطوح  و سـازمان  کاروکسب بر تأثیرات تحلیل

  ؛گیرد دربرمی

 مناسـب و  افـزار نرم انتخاب فاز اینکسب سیستم اطالعاتی:  .2

ـ   مـی  شـامل  را سازمان وکارکسب بر منطبق  افـزار رمشـود. ن

 و داشـته  وکـار کسـب  یفرآیندها با یبیشتر انطباق مناسب،

 ؛دارد به همراه را سازمان در تغییرات مقدار کمترین

 ایجـاد تغییـرات،   هبرگیرنـد  در فـاز  ایـن سازی و اجـرا:  پیاده .3

 یریزبرنامه سیستمی افزارمنر بسته تطبیق و نمودن یپارامتر

 ؛سازمان است یازهانی با سازمان منابع

 سیستم از یبردارمرحله بهره این درکارگیری و نگهداری: هب .4

 از اسـتفاده  یبـرا  را الزمی هـا آمـوزش  کـاربران  و شده آغاز

 سیستم است ممکن یمرحلۀ نگهدار گذرانند. در می سیستم

 افـزوده  سیسـتم  به یجدید یهاو قابلیت گردد روزرسانیبه

 ؛شود

 بـا  دیگـر  یهـا یکپارچگی سیسـتم  یشافزا با فاز اینتکامل:  .5

 و یریـز  برنامـه  ماننـد سـازمان،  منـابع   ییـز ربرنامه سیستم

مدیریت  تأمین، هزنجیر مدیریت ها، فعالیت پیشرفتهی زمانبند

 حدود سیستم توسعه و کار جریان مدیریت ،یمشتر با ارتباط

 ؛ارتباط دارد دیگر یشرکا یها سیستم با هماهنگی به

 فـاز  ایـن کشیدن از سیستم اطالعـاتی:  کنارگذاشتن و دست  .6

 بـازار  وارد یجدیـد فنـاوری   کـه  یا مرحلـه  است بـا  مترادف

 پوشـش  دیگـر  سـازمان  منابع یریز برنامه سیستم شود و  می

مـدیران   اینکـه  یـا ؛ نیسـت  سازمان افزون روز یدهنده نیازها

 را منابع سازمان یریز برنامه سیستم اگر که گیرند می تصمیم

 نصـیب  را یمنافع بیشتر نمایند، جایگزین یدیگر سیستم با

 پوشـش  یبهتر نحو به وکار راکسب ینیازها و نموده شرکت

 . ]10[دهند

که ایـن   استافزاری دارای یک چرخه حیات هر محصول نرم

عنـوان مفهـوم یـک    چرخه با پاسخگویی به نیاز یک کاربر یـا بـه  

ن محصول جدید آغاز شده و با کهنه شدن و منسـوخ شـدن پایـا   

مربـوط بـه اصـطالحات     IEEEیابد. فرهنگ لغـات اسـتاندارد    می

عنـوان  افزار را بهافزار، چرخه حیات توسعه نرمعلمی مهندسی نرم

افـزاری  کند که با درک ایده محصـول نـرم   دوره زمانی تعریف می

افـزار قابـل اسـتفاده    رسد که نرم آغاز شده و هنگامی به پایان می

  :ار معموال شامل فازهای زیر استافزنباشد. چرخه حیات نرم

فاز مفهوم و ایده، فاز الزامات، فاز طراحی، فاز اجرا، فاز تسـت  

برداری و نگهداری  اندازی و رفع اشکال، فاز بهره و آزمایش، فاز راه
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  ].25[افزارو سرانجام فاز از کار افتادن نرم

با توجه به مطالعات قبلی که بر روی چرخه حیات محصوالت 

ها از جملـه  شود که اغلب پژوهشاست، مشاهده میرفتهصورت گ

اشتارک و تـرزی در زمینـه چرخـه حیـات      های گستردهپژوهش

محصوالت فیزیکی انجام شده اسـت و لـذا فضـا بـرای شناسـایی      

های اطالعاتی همچنـان  اقدامات موجود در چرخه حیات سیستم

پژوهش  خالی بود. همانند تحقیقات پیشین در این زمینه، در این

، "آغاز حیـات "نیز چرخه حیات محصول شامل سه مرحله اصلی 

که اقدامات موجـود در هـر    است "پایان حیات"و  "میانه حیات"

های اطالعـاتی) اسـت.   مرحله متناسب با نوع محصول ما(سیستم

اقدامات موجود در چرخـه حیـات    2015تحقیقات لئون در سال 

اما تفاوتی که ایـن   ؛مردشهای اطالعاتی را به خوبی برمیسیستم

های مشابه دارد اینگونه اسـت کـه مـا در ایـن     پژوهش با پژوهش

هـای موجـود در هـر    پژوهش عالوه بر شناسـایی اقـدامات و گـام   

های اطالعاتی، میزان تأثیرگـذاری  مرحله از چرخه حیات سیستم

و تآثیرپـذیری ایـن مراحـل از یکـدیگر را بـا اسـتفاده از تکنیـک        

تـرین  ترین مراحـل و مهـم  تا از این طریق مهم دیمتل سنجیدیم

اقدامات موجود در هر مرحلـه را شناسـایی کنـیم کـه بـه تولیـد       

  تر کمک خواهد کرد.مدتتر و کوتاهتر، کم هزینهباکیفیت
  

  اقدامات موجود در چرخه حیات محصول -3

: اولین گـام در  تولید و یافتن ایده براي محصوالت جدید .1

صول مفهوم و ایده است. این مرحلـه  مدیریت چرخه عمر مح

شود. در طوفان  با تصور کردن، نوآوری و تفکر آزاد کنترل می

فکری ابتدایی برای مـدیریت چرخـه حیـات محصـول، هـیچ      

شود. تمام پیشنهادات مورد استقبال واقع شده  ای رد نمی ایده

. اگرچـه  ]38[شـود  و برای گسترش و توسعه آنها تـالش مـی  

شـوند امـا    ث موفقیت محصول جدیـد مـی  عوامل مختلفی باع

های انجام شده در مراحـل آغـازین، همچـون توسـعه     فعالیت

ایده محصوالت جدیـد در توسـعه محصـوالت جدیـد نقشـی      

هـا  که توسـعه اسـتخر بزرگـی از ایـده    ضروری دارند. درحالی

هـا اهمیـت بیشـتری     اما توجه به کیفیت ایده ؛بااهمیت است

ی که از شانس بیشتری برای تبـدیل  های ایده ،دارد. برای مثال

 .]14[شدن به محصول تجاری موفق برخوردارند

سـازی یـک   فرآیند طراحی به عمل رسمیطراحی محصول:  .2

شود که متمایز از  ایده یا مفهوم به اطالعات ملموس گفته می

. از دیدگاه مهندسی تعریف طراحی، اسـتفاده از  استساختن 

ور ساختار، یک ماشین، مفاهیم علمی، ریاضیات، خالقیت تص

یک سیستم یا یک محصول است که کارکرد مشخصی را اجرا 

. طبق نظر کالدکوت طراحی فرآیند تبدیل یـک  ]27[کند می

توانـد   ایده به اطالعاتی است که توسط آن یک محصـول مـی  

 . ]4[ساخته شود

-سازی اولیه همواره یکـی از مهـم   نمونه :6سازي اولیه نمونه .3

ی طراحـان و مهندسـان بـوده اسـت. اکثـر      هـا بـرا   ترین ابزار

-سازی را در زمینه مهندسی نرم تحقیقات گزارش شده، نمونه

-سازی عموما بهدانند. نمونه کامپیوتر می-افزار و تعامل انسان

عنوان یـک ابـزار تأییـدی در مهندسـی محصـوالت شـناخته       

شود و معموال تعیین کننده این موضوع است که آیا آماده  می

های تولیدی اسـت یـا خیـر. در توسـعه     سمت گامحرکت به 

سازی نقش انسجام بیشتری در فرآیند توسـعه  افزار، نمونهنرم

سازی در فازهای ابتدایی بـرای جسـتجوی    کند. نمونه ایفا می

 . ]9[شود امکانات مختلف و تعیین نیازها استفاده می

هـا،  در طـول ایـن فـاز برنامـه    ها: کدنویسی و تست برنامه .4

هــا و ســایر اجــزای برنامــه کدنویســی شــده و تســت کارکرد

کننـد،   شوند. اعضای اصلی که در ایـن فـاز مشـارکت مـی     می

نویسـان، تحلیلگـران، اعضـای تـیم     دهندگان و برنامـه توسعه

باشـند. بســیاری از   هـا مـی   گیرنـده سـواالت متـداول و تسـت   

گیرند. کار میهها در تست سیستم، تست آلفا یا بتا را بشرکت

شود که سیسـتم یـا محصـول     لفا هنگامی استفاده میتست آ

های تست نشده جدید زیـادی داشـته باشـد. بـه ایـن      ویژگی

دلیل که کارکردهای زیادی از سیستم تست نشده است، تیم 

ـ   راحتـی تسـت نهـایی را بـرای     ه توسعه ممکن است نتوانـد ب

کسب بـازخور از کـاربران و مشـتریان انجـام دهـد. بنـابراین       

ان از تســت آلفــا بــرای ارزیــابی موفقیــت یــا دهنــدگتوســعه

های جدید یکپارچه شده در سیستم شکست(پذیرش) ویژگی

کنند. تست بتا هنگامی مورد نیاز اسـت کـه تـیم     استفاده می

گیرد تا برخی از سطوح ارزیابی مشـتریان،   توسعه تصمیم می

پیش از انتشار نسخه نهایی محصول مورد نیاز باشد. در تست 

هـای کـاربر در   دهنـدگان دیگـر بـه دنبـال ورودی    بتا توسعه

-ها نیستند. محصـول دارای تمـام ویژگـی   کارکردها و ویژگی

هاییست که در آن یکپارچه شده است و هدف تیم توسـعه از  

ــردن خطا  ــا مشــخص ک ــواقص در سیســتم  تســت بت ــا و ن ه

  .]25[است

فرآیند تولیـد، علـم و فنـاوری     تولید محصوالت و خدمات: .5

ها و ساختار الزم بـرای  ن یک ماده با ویژگیاست که توسط آ

6 Prototyping 
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استفاده مـورد انتظـار از آن، بـه شـکل نهـایی خـود تبـدیل        

هایی است که برای انتقال  شود. فرآیند تولید شامل فعالیت می

ها(منــابع انســانی، مــواد خــام، انــرژی،  ای از ورودی مجموعــه

هایی ارزشـمند، بـه کمـک     سرمایه، اطالعات و...) به خروجی

گیرد. تشکیل فرم مطلوب بخش اصـلی   یندهایی انجام میفرآ

 .]27[تاین فرآیند اس

هـا سیسـتم توزیـع    برای بسیاری از شرکت توزیع محصول: .6

وکـار محسـوب   محصوالت عاملی کلیدی در موفقیـت کسـب  

هـای  شود. یکی از موضوعات اصلی در رابطـه بـا سیسـتم    می

های توزیع نالو استفاده از کا استتوزیع، انتخاب کانال توزیع 

طور پیوسـته در حـال افـزایش اسـت. از مزایـای      هچندگانه ب

توان به رشد فروش محصوالت مختلف  های چندگانه میکانال

های مختلف و کاهش هزینه از طریـق انتخـاب   از طریق کانال

 . ]34[تر اشاره کردهای ارزانکانال

 استفاده محصول توسط مشتري، پشتیبانی و نگهداري: .7

هـای مختلـف    مرحله پس از توزیع محصول در بخـش  در این

کـار گرفتـه   هبازار، محصول توسط مشتری خریداری شده و ب

. کـاربران نهـایی بسـیاری از محصـوالت اعـم از      ]36[شود می

ای از زمان نیازمند خدمات و  های کامپیوتری، در برهه سیستم

پشتیبانی به منظور حداکثر کردن ارزش محصـول خریـداری   

هـا شـامل   ند. برخی از اشکال معمول این پشتیبانیشده هست

سازی، تعمیر و نگهداری (که عمومـاً  اندازی، پرونده نصب و راه

باشـد. در   شـود) و آمـوزش کـاربران مـی     خدمات نامیده مـی 

هایی اسـت   حقیقت پشتیبانی از مشتری مستلزم تمام فعالیت

کنـد کـه    که بـرای مصـرف کننـدگان اطمینـان حاصـل مـی      

یداری شده بدون دردسر و بیشـتر از طـول عمـر    محصول خر

. تعمیـر و نگهـداری   ]13[بـود  مفید آن قابل اسـتفاده خواهـد  

ترین عناصر در پشتیبانی از مشتریان بوده همواره یکی از مهم

است. تعمیر و نگهـداری بـرای تمیـز کـردن، بازسـازی و یـا       

شود  تعویض قطعاتی از محصول که باعث خرابی محصول می

. طبــق تحقیـق میتــال، برخــی از  ]20[روری اســتالزم و ضـ 

عناصر نگهداری که در طراحی فعالیت نگهداری حائز اهمیـت  

ــامل سیاســت اســت ــهــای نگش ــیه ــا و داری(تعیین خراب ه

هـای نگهداری(مسـتندات،    جداسازی آنها و تعمیر آنها)، رویه

دمـا،   ها و استانداردها)، محیط نگهـداری(از نظـر  دستورالعمل

غناطیسـی) و کارکنـان بخـش    امـواج الکتروم  لرزش، تابش و

های عمومی و آموزش ضمن خدمت و توجه نگهداری(آموزش

 .]27[باشد ها) میبه سطح مهارت

آخــرین مرحلــه از چرخــه حیــات  پایــان عمــر محصــول: .8

. همـه محصـوالت و   اسـت محصول، متوقف کـردن محصـول   

رسـند و نیـاز دارنـد تـا      خدمات سرانجام بـه آخـر خـط مـی    

شوند. بنابراین بهتر است در ابتدای کار درباره ایـن  جایگزین 

فکر شود. ممکن است برخی از اجـزا  تا انتهای فرآیند موضوع 

طور کامل از کار افتاده و برخی دیگـر  هو قطعات محصوالت ب

. معمـوال خـارج   ]38[نیاز به بازیابی و نوسازی داشـته باشـند  

است. کردن محصول با کاهش فروش محصول در بازار همراه 

هـای توزیـع   گیرد و کانالدر این مرحله تبلیغاتی صورت نمی

ماند. محصـول دیگـر    کاهش یافته و تنها کانال اصلی باقی می

گیرد و شرکت از تولید  توسط مشتری مورد استفاده قرار نمی

  .]21[کشد آن دست می

هـای مختلـف    لذا با توجه به ادبیات تحقیق و بررسـی جنبـه  

دیدگاه پژوهشـگران مختلـف چـارچوب    چرخه حیات محصول از 

مقدماتی و اقدامات مختلفی که در طی چرخه عمر محصول انجام 

گیرد، از ایـده اولیـه تـا هنگـامی کـه محصـول از کـار افتـاده          می

  است. ارائه شده یک شود در قالب جدول شماره می
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  هاي اطالعاتی چارچوب مقدماتی براي مدیریت چرخه حیات سیستم :1جدول 

  مرحله اول: آغاز حیات

  محقق/ سال  ها/ اقدامات شاخص

1  

  تولید و یافتن ایده شامل

  تعریف ایده - 1

  ها براساس نیاز بازار بندی ایدهاولویت - 2

 ها براساس توانایی شرکت بندی ایدهاولویت - 3
رود و یـا اشـتباه درک    کسب اطمینان از اینکه ایده محصول از دست نمی - 4

  است. نشده

)، لــی و همکــاران 2005)، دوتــا و ولــوویچ (2011رک (اشــتا

 )2002)، کمنینوس (2010)، هپرل (2008(
 

2  

  طراحی محصول و فرآیندها شامل 

  شناسایی الزامات - 5

  طراحی جزئی محصول -6

  طراحی تمام وظایف انسانی(وظایف افراد و نهادهای سازمانی)  - 7

 ها و ماشین آالت طراحی وظایف دستگاه - 8
 عملیاتی شامل شناسایی اطالعات و منابعطراحی فرآیندهای  - 9

  نمونه سازی اولیه و تست نمونه اولیه 

  های مهندسی مربوطهو تکنیک سازی فرآیندهامدل -10

 هایی از محصول برای ارزیابی انتخاب جنبه -11
  تولید نمونه تکاملی یا یکبارمصرف -12

  ساخت نمونه اولیه مجازی یا فیزیکی -13

 پیروی از یک پروتکل تست دقیق -14
  ها ها و یافتهکردن نتایج تست یکپارچه -15

 کسب بازخور از نمونه ایجاد شده - 16
  کد نویسی و تست برنامه

 ها کد نویسی برنامه -17
  تست آلفا و تست بتا -18

)، لــی و همکــاران 2005)، دوتــا و ولــوویچ (2011اشــتارک (

ــرزی (2008( ــاران (2005)، ت ــیس و همک )، 2003)، کریتس

زی و همکـاران  ، تر10303، ایزو 15704) ایزو 1998( 7گرام

ــاران ( 2007( ــون و همک ــاران  2007)، ج ــتح اهللا و همک )، ف

)، 1988)، بـوهم ( 2003)، پرسمن (2012)، بوحادو (2010(

 )2015)، لئون (2013)، لیو (2005)، چو  (2010هپرل (

3  

  تولید محصوالت و خدمات شامل 

  تولید محصول واقعی -19

  ساخت یا مونتاژ -20

  اولیه مورد نیاز های لجستیک و تأمین مواد فعالیت -21

 کنترل و ارزیابی عملیات تولید -22
  توزیع محصوالت شامل 

  بندی محصوالت بسته -23

 انتقال و تحویل کاالی نهایی -24
  نصب سیستم در مکان مشتری -25

ــوویچ (2011اشــتارک( ــا و ول ــاران 2005)، دوت ــی و همک )، ل

)، گرام 2003)، کریتسیس و همکاران (2005)، ترزی (2008(

)، جـون و  2007، ترزی (10303ایزو ، 15704) ایزو 1998(

ــتح اهللا و 2007)، چیانــگ و تراپــی ( 2007همکــاران ( )، ف

ــاران ( ــادو (2010همک ــو (2012)، بوح ــرل 2008)، ه )، هپ

  )2015)، لئون (2010(

 مرحله دوم: میانه حیات

  

  

1  

  کارگیری محصول شامل هب

  برداری از محصول توسط مشتریاستفاده و بهره - 26

  های ارتباط با مشتریان استفاده از سیستم -27

  خدمات پس از فروش برای مشتریان -28

)، لــی و همکــاران 2005)، دوتــا و ولــوویچ (2011اشــتارک (

)، ترزی 2003)، کریتسیس و همکاران (2005)، ترزی (2008(

ــاران (2007( ــو 2012)، بوحــادو (2007)، جــون و همک )، ه

  )2010)، هپرل (2008(

2  

  پشتیبانی و نگهداری محصول شامل

  های احتمالیشناسایی انواع خرابی -29

 ها ها و تعمیر خرابی جداسازی خرابی -30
  پذیری امکانات محل نگهداری از لحاظ دسترس -31

 ها و استانداردها های نگهداری شامل مستندات، دستورالعملرویه -32
ــواج       -33 ــابش و ام ــرزش، ت ــا، ل ــر دم ــداری از نظ ــیط نگه ــات مح مشخص

 الکترومغناطیس

)، لــی و همکــاران 2005)، دوتــا و ولــوویچ (2011اشــتارک (

)، ترزی 2003س و همکاران ()، کریتسی2005)، ترزی (2008(

)، 2007)، چیانگ و تراپی (2007)، جون و همکاران (2007(

ــاران (  ــتح اهللا و همک ــادو 2010ف ــگ و 2012()، بوح )، هوآن

ــاران ( ــمن (2010همک ــو (2003)، پرس ــرل 2008)، ه )، هپ

)، اسـتیوز و همکـاران   2015)، لئون (2014)، میتال (2010(

)2001(  
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 ها به کاربران و افزایش سطح مهارت های عمومی و تخصصیآموزش -34
  آموزش ضمن خدمت و توجه به کارکنان -35

 مرحله سوم: پایان حیات

1  

  گیری کردن شامل کناره

  دست کشیدن از تولید محصول   - 36

 برگشت محصول از بازار -37
  ای تولید مجددبازیابی محصول یا جداسازی اجزای محصول بر -38

)، 2005)، ترزی (1998( 15704)، گرام، ایزو 2011اشتارک (

ــاران (  ــیس و همک ــرزی (2003کریتس ــون و 2007)، ت )، ج

)، 2010، فتح اهللا و همکاران (10303)، ایزو 2007همکاران (

)، والـش  2002)، کمنینـوس ( 2010)، هپرل (2012بوحادو (

  )2014)، جانسون و مک کارتی (2015(

  

  وش و مراحل انجام پژوهشر -4

در این پـژوهش، ابتـدا بـا بررسـی ادبیـات موضـوع، مراحـل        

های اطالعاتی یا همان ابعـاد بـه    مختلف در چرخه حیات سیستم

هـا   شاخص های هر بعد شناسایی شد. سپس زیر همراه زیرشاخص

ــا اســتفاده از روش تحلیــل عــاملی داده ــا  ب هــا بررســی شــدند ت

تـر مشـخص شـده و بـدین ترتیـب       های اصلی و مهـم  شاخص زیر

گرفـت. در ایـن پـژوهش     ها صورت پاالیشی در خصوص زیرمعیار

اند از مـدل حـذف   داشته 0,3هایی که بار عاملی کمتر از  شاخص

هـایی در میـان کارشناسـان و     برای این منظور پرسشـنامه  شدند.

-های تولید کننـده نـرم   های اطالعاتی در شرکت طراحان سیستم

-سـال دارنـد بـه    5تهران که سابقه کاری بـاالی   افزارها در شهر

اسـت. در مرحلـه بعـدی     صورتی قضاوتی و هدفمند توزیـع شـده  

پژوهش، با استفاده از تکنیک دیمتل میزان تـأثیر هریـک از ایـن    

تـرین ابعـاد و   شود تـا مهـم   متغیرها بر سایر متغیرها سنجیده می

شناسـایی   متغیرها در تأثیرگـذاری و تأثیرپـذیری از سـایر ابعـاد    

  گردد.

  

  
  مراحل اجراي پژوهش :1شکل 

  

 ها و...)نامه(کتب، مقاالت، پایان هاشاخصدبیات موضوع جهت شناسایی ابعاد و مطالعه ا

 ها بر مبنای طیف لیکرتتوزیع پرسشنامه برای تعیین میزان اهمیت شاخصطراحی و .2

 های مهم با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاییدیشناسایی شاخص.3

 های اطالعاتیسیستم طراحی و توزیع پرسشنامه دیمتل در میان خبرگان.4

 ساخت ماتریس نظرسنجی از پاسخ دهندگان.5

 گیری اولیه و محاسبه ماتریس اثر اولیهتشکیل ماتریس تصمیم.6

 استخراج ماتریس کامل اثر مستقیم و غیرمستقیم.7

 و شناسایی روابط علی های مهم و تأثیرگذارها و شناسایی شاخصتحلیل ماتریس.8
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میان مراحل  عّلیبا توجه به هدف تحقیق که شناسایی روابط 

های اطالعاتی بوده و بـا توجـه بـه مراحـل     چرخه حیات سیستم

تـوان  مـی  شماره یک، های موجود در جدولاجرای کار و شاخص

مود. در ترسیم ن شکل شماره دوصورت مدل مفهومی تحقیق را به

میان مراحل با کمـک روش   عّلیاین مدل به دنبال بررسی روابط 

  باشیم. دیمتل می

  

پايان عمر. ٩

تعميرو نگهداری. ٨

استفاده توسط مشتری. ٧

توزيع محصول. ۶
توليد محصول. ۵ کد نويسی. ۴ نمونه سازی اوليه. ٣

پايان عمر

تعمير و نگهداری

استفاده توسط مشتری

توزيع محصول

توليد محصول

کد نويسی

نمونه سازی اوليه

حی محصول طرا

چرخه حيات

تعريف ايده

  
  مدل مفهومی تحقیق بر مبناي تکنیک دیمتل :2شکل 

  

   8تکنیک دیمتل -5

رویکرد دیمتل برای یافتن و حل مشکالت پیچیـده اسـتفاده   

کـار گرفتـه   ههای مختلفی ب زمینههای اخیر در  شود و در سال می

هـای بازاریـابی،    راهبردهایی چون  است. این رویکرد در حوزه شده

ی کنترل، حـل مسـئله و   ها ارزیابی یادگیری الکترونیکی، سیستم

است. در رویکرد دیمتل شـش   تجزیه و تحلیل علت استفاده شده

  :]1[گام اصلی وجود دارد

8 Dematel 

 نساخت ماتریس نظرسنجی از پاسخ دهندگا -1

 گیری اولیه ساخت ماتریس تصمیم -2

 محاسبه ماتریس اثر اولیه -3

 استخراج ماتریس کامل اثر مستقیم و غیرمستقیم  -4

 اثر-تعیین ارزش آستانه و به دست آوردن نقشه ارتباط -5

 تحلیل - 6

و  را تهیـه نمـوده  هـایی   پرسشـنامه محقـق  برای این منظـور  

ــتم    ــان سیس ــان خبرگ ــل در می ــا روش دیمت ــب ب ــای  متناس ه

ی(طراحان و کارشناسان سیستم که سـابقه کـاری بـاالی    اطالعات
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هـا در شـهر    افـزار های تولید کننده نرم سال دارند) در شرکت 15

  است. نمودهتهران توزیع 
  

 هاي پژوهشیافته -6

دهد که از میان تمـامی   نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان می

،  "تولید نمونه تکاملی یـا یکبـار مصـرف   "شاخص  3ها،  زیرمعیار

های لجستیک و تأمین مواد اولیـه   فعالیت "و  "ساخت یا مونتاژ"

بـوده و بنـابراین بایـد از     0,3دارای بار عاملی کمتـر از   "موردنیاز

ها همگی دارای بار عاملی بیشتر سایر شاخصمدل حذف گردند. 

کـه سـواالت    اسـت دهنـده آن   باشند. این نتایج نشـان می 0,3از 

تحلیـل عـاملی    برخـوردار بـوده اسـت.   پرسشنامه از روایـی الزم  

 2جدول شـماره  ها در شاخصتأییدی اصالحی پس از حذف این 

  است. آورده شده

دهــد کــه تمــامی  نتـایج تحلیــل عــاملی تأییــدی نشــان مــی 

 tو همچنـین از مقـادیر    0,3زیرمعیارها دارای بار عاملی بیشتر از 

 ،ه بر ایـن باشد. عالو برخوردارند که قابل قبول می 1,96بیشتر از 

نشانگر پایایی قابل قبول است.  0,6باالتر از  9مقدار آلفای کرونباخ

برای هـر سـازه بیشـتر از     CR(10(همچنین میزان پایایی ترکیبی

است که نشـان از پایـداری درونـی قابـل قبـول بـرای مـدل         0,7

-یک سازه با شاخصکه میزان همبستگی  AVEمقدار   ].7[دارد

 0,5ای این مدل باالتر از برای متغیره دهد، خود را نشان می های

بـرای تمـام    ��باشـد. همچنـین مقـادیر     بوده و قابل قبـول مـی  

بوده که بیشتر از حد متوسط است و نشـان   0,4متغیرها باالتر از 

و بارعـاملی را   tمقدار  دواره از برازش خوب مدل دارد. جدول شم

  دهد. ها نشان میبرای هریک از زیرشاخص

  

9 Cronbach's alpha 
10 composite reliability 
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  و بار عاملی براي زیر شاخص ها tمقدار  2جدول 

  بار عاملی  tمقدار   هازیرشاخص

  336/0  420/2  تعریف ایده

  781/0  838/5  ها براساس نیاز بازار بندی ایدهاولویت

  582/0  562/2  ها براساس توانایی شرکت بندی ایدهاولویت

  810/0  945/7  اطمینان از درک صحیح ایده و از دست نرفتن آن

  631/0  896/4  سایی الزاماتشنا

  537/0  641/2  طراحی جزئی محصول

  635/0  916/2  طراحی وظایف افراد و نهادهای سازمانی

  611/0  704/2  آالتها و ماشینطراحی وظایف دستگاه

  613/0  418/4  طراحی فرآیندهای عملیاتی شامل شناسایی اطالعات و منابع

  529/0  505/3  مربوطههای مهندسی و تکنیک سازی فرآیندهامدل

  465/0  741/2  هایی از محصول برای ارزیابیانتخاب جنبه

  460/0  011/3  ساخت نمونه اولیه

  712/0  277/4  پیروی از یک پروتکل تست دقیق

  766/0  321/6  هاها و یافتهیکپارچه کردن نتایج تست

  580/0  527/3  کسب بازخور از نمونه ایجاد شده

  868/0  440/2  هاکد نویسی برنامه

  877/0  356/2  ها از جمله تست آلفا و تست بتاتست برنامه

  539/0  896/2  تولید محصول واقعی

  889/0  025/9  کنترل و ارزیابی عملیات تولید

  728/0  668/2  بندی محصوالت بسته

  858/0  747/3  انتقال و تحویل کاالی نهایی

  758/0  070/3  نصب سیستم در مکان مشتری

  707/0  141/2  برداری از محصول توسط مشتریو بهرهاستفاده 

  738/0  777/2  های ارتباط با مشتریاناستفاده از سیستم

  822/0  036/2  خدمات پس از فروش برای مشتریان

  725/0  527/8  های احتمالیشناسایی انواع خرابی

  759/0  283/7  هاها و تعمیر خرابیجداسازی خرابی

  688/0  889/6  پذیری امکانات ترسمحل نگهداری از لحاظ دس

  456/0  876/2  ها و استانداردها های نگهداری شامل مستندات، دستورالعملرویه

  393/0  264/2  مشخصات محیط نگهداری از نظر دما، لرزش، تابش و...

  404/0  798/2  ها های عمومی و تخصصی به کاربران و افزایش سطح مهارتآموزش

  513/0  354/2  جه به کارکنانآموزش ضمن خدمت و تو

  629/0  206/2  دست کشیدن از تولید محصول  

  868/0  690/3  برگشت محصول از بازار

  848/0  954/3  بازیابی محصول یا جداسازی اجزای محصول برای تولید مجدد

  

اکنون با استفاده از تکنیک دیمتل، هریک از معیارهای اصلی 

اس میـزان تأثیرگــذاری و  و زیرمعیارهـای مربـوط بــه آنهـا براســ   

ابتـدا مـاتریس    ،شود. برای این منظوربندی میاهمیتشان اولویت

های مربوط به این شود که دادهدهندگان تشکیل مینظرات پاسخ

ماتریس از طریق پرسشنامه دیمتـل کـه توسـط خبرگـان تولیـد      

اسـت. در ابتـدا    های اطالعاتی تکمیل شده، بدسـت آمـده  سیستم

ای اصلی که در واقع مراحل اساسی چرخه حیات عوامل و معیاره

  شود. بندی میاولویت ،های اطالعاتی هستندسیستم

پس از تشـکیل مـاتریس نظـرات پاسـخ دهنـدگان کـه یـک        

-، در مرحله بعدی میانگین ساده نظرات پاسخاست 9*9ماتریس 

) تشکیل شده D() و سپس ماتریس اثر اولیهAدهندگان(ماتریس 

ــن م  ــی ای ــس از ط ــتقیم و   و پ ــر مس ــل اث ــاتریس کام راحــل، م
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، جمـع سـطری   Tشـود. در مـاتریس    ) تشکیل میTغیرمستقیم(

 R-Dو  R+D) و مجمـوع  Dهـا( ) و جمع ستونی درایـه Rها(درایه

دهنـده  ) نشـان Rشـود. بیشـترین مجمـوع ردیفـی(     محاسبه مـی 

های دیگر تأثیرگذار بـوده و  هایی است که قویاً بر شاخص شاخص

دهنـده  ) نشـان Dنـد. بیشـترین مجمـوع سـتونی(    بر آنها نفوذ دار

شـوند. محـل    هایی است که تحت نفوذ واقـع مـی  ترتیب شاخص

و  R+Dواقعی هر شاخص در سلسله مراتب نهایی توسـط سـتون   

R-D شود که در آن  مشخص میR+D دهنده مجموع شدت نشان

. استیک شاخص هم از نظر تأثیرگذاری و هم از نظر تأثیرپذیری 

در سیستم بیشترین تـأثیر   R+Dتر، بیشترین مقدار دهبه بیان سا

باید گفت کـه در صـورت    R-Dو تأثر را بر سیستم دارد. در مورد 

طور قطع یک شاخص تأثیرگـذار و در  همثبت بودن، آن شاخص ب

  صورت منفی بودن، آن شاخص قطعا تأثیرپذیر خواهد بود.

  

  

  ها بندي شاخصاولویت :3جدول 

  R-Dمقدار   نام معیار  R+D مقدار  نام معیار  Dمقدار   نام معیار Rمقدار   نام معیار

  0778/3  تولید و یافتن ایده
استفاده از محصول 

  توسط مشتری
5423/2  

تولید و 

  یافتن ایده
0955/5  

تولید و یافتن 

  ایده
0603/1  

  5115/2  پایان عمر محصول  8701/2  طراحی محصول و فرآیندها

طراحی 

محصول و 

  فرآیندها

9862/4  
طراحی محصول 

  و فرآیندها
7541/0  

  3823/2  کدنویسی و تست برنامه
تولید محصوالت و 

  خدمات
3938/2  

استفاده از 

محصول 

توسط 

  مشتری

6700/4  
سازی اولیه  نمونه

  و تست نمونه
6546/0  

  1957/2  سازی اولیه و تست نمونه نمونه
نگهداری و پشتیبانی 

  از محصول
3349/2  

تولید 

محصوالت و 

  خدمات

5355/4  
کدنویسی و تست 

  برنامه
4341/0  

  1416/2  تولید محصوالت و خدمات
طراحی محصول و 

  فرآیندها
1161/2  

کدنویسی و 

  تست برنامه
3308/4  

تولید محصوالت 

  و خدمات
2522/0-  

اســتفاده از محصــول توســط    

  مشتری
  0175/2  تولید و یافتن ایده  1278/2

نگهداری و 

پشتیبانی از 

  محصول

2343/4  

از استفاده 

محصول توسط 

  مشتری

4144/0-  

  8995/1  نگهداری و پشتیبانی از محصول
کدنویسی و تست 

  برنامه
9482/1  

پایان عمر 

  محصول
8471/3  

نگهداری و 

پشتیبانی از 

  محصول

4355/0-  

  8434/1  توزیع محصوالت  3357/1  پایان عمر محصول

سازی  نمونه

اولیه و تست 

  نمونه

  - 6251/0  توزیع محصوالت  7369/3

  2182/1  وزیع محصوالتت
سازی اولیه و  نمونه

  تست نمونه
5410/1  

توزیع 

  محصوالت
0618/3  

پایان عمر 

  محصول
1759/1-  

  

)، R+Dو  R-D(مقادیر سـه با توجه به نتـایج جـدول شـماره    

)، شاخصی C1("تولید و یافتن ایده"شود که شاخص  مشخص می

گـذار اسـت و از    هـای دیگـر تـأثیر    است کـه بـر تمـامی شـاخص    

کدنویسـی و  ")، C2("هـا  طراحی محصول و فرآینـد "های  شاخص

) و C5("تولیــد محصــوالت و خــدمات")، C4("هــا تســت برنامــه

پـذیرد. بیشـترین    )، تـأثیر مـی  C7("برداری توسط مشـتری  بهره"

دهـد ایـن    مربوط به این شاخص است که نشان مـی  R+Dمقدار 

بیشـترین   وآیـد   شـمار مـی  شاخص شاخصی کلیدی و اساسی به
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ها یعنی بیشترین رابطه را با سایر شاخص ؛تأثیر و تأثر را داراست

  دارد. لذا باید در اولویت توجه و اهمیت قرار گیرد.

نیز شاخصی است  "طراحی محصول و فرآیندها" ،C2شاخص 

گذار است اما شدت تأثیر آن  که بر تمامی شاخص هاي دیگر تأثیر

ــن شــاخص از شــاخص  ــر از شــاخص قبلــی اســت. ای ــاي  کمت ه

بـرداري توسـط    بهـره ") و C3("سازي اولیه و تست نمونـه  نمونه"

پـذیرد. بـدین ترتیـب ایـن شـاخص نیـز        ) تأثیر میC7("مشتري

شـود و در رتبـه دوم قـرار     شاخصی کلیدي و مهم محسـوب مـی  

ــاخص   مــی ــب ش ــین ترتی ــه هم ــرد. ب ــاي  گی ــد نویســی"ه ، "ک

در  هـایی تأثیرگذارنـد و   در مجمـوع شـاخص   "سازي اولیه نمونه"

ها داراي مقدار منفـی  گیرند. سایر شاخص هاي بعدي قرار میرتبه

R-D شـوند. شـاخص    هایی تأثیرپذیر محسوب میبوده و شاخص

 "تولیـد محصـوالت و خـدمات   ")، C7( "استفاده توسط مشتري"

)C5 ،("نگهــداري و پشــتیبانی از محصــول" )C8 ،(" پایــان عمــر

ترتیـب براسـاس   ) بـه  C6( "توزیع محصوالت") و C9( "محصول

  گیرند.  هاي بعدي قرار می شدت تأثیرپذیري در رتبه

پردازیم و  اکنون به بررسی رابطه زیر معیارها در هر مرحله می

کنیم. در مرحله اول تولید و یـافتن   روابط میان آنها را بررسی می

-باشـد. طبـق نظـر پاسـخ     زیرمعیار می 4ایده قرار دارد که داراي 

ر کامل بـراي ایـن مرحلـه، جمـع سـطري      دهندگان و ماتریس اث

-هب R-Dو  R+D) و مجموع Dها()، جمع ستونی درایهRها(درایه

  بدست آمده است. جدول شماره چهارصورت 

  

  ها بندي شاخصاولویت :4جدول 

 R-Dمقدار   شاخص  R+Dمقدار   شاخص  Dمقدار   شاخص  Rمقدار   شاخص

  4188/0  تعریف ایده  3599/8  هتعریف اید  9705/3  تعریف ایده  3893/4  تعریف ایده

کسب اطمینان از 

اینکه ایده اشتباه 

  درک نشده

  

5976/3  

بندي اولویت

  اساس نیاز بازاررب

  

7615/3  

بندي اولویت

براساس نیاز 

  بازار

3035/7  

کسب اطمینان 

از اینکه ایده 

اشتباه درک 

  نشده

  

3029/0  

  

  

بندي بر اساس اولویت

  نیاز بازار
5421/3  

بندي اولویت

براساس توانایی 

  شرکت

5116/3  

کسب اطمینان 

از اینکه ایده 

اشتباه درک 

  نشده

8923/6  

بندي اولویت

براساس نیاز 

  بازار

2194/0-  

بندي براساس اولویت

  توانایی شرکت
0093/3  

کسب اطمینان 

از اینکه ایده 

اشتباه درک 

  نشده

2947/3  

بندي اولویت

براساس توانایی 

  شرکت

5208/6  

بندي اولویت

اساس توانایی بر

  شرکت

5023/0-  

  

تـوان گفـت کـه     مـی  چهـار، با توجه به نتایج جـدول شـماره   

گذار است که بر تمـامی    ) شاخصی اثرC1( "تعریف ایده"شاخص 

را  R+Dگذارد و از آنجا کـه بیشـترین مقـدار     ها تأثیر می شاخص

پس شدت تـأثیر گـذاري آن بیشـترین اسـت. همچنـین از       ،دارد

) و C2( "هـا براسـاس نیـاز بـازار     بندي ایـده تاولوی"هاي  شاخص

) C4( "رود کسب اطمینان از اینکه ایده محصول از دسـت نمـی  "

پذیرد. لذا شاخصی است که بیشترین رابطه را بـا سـایر    تأثیر می

آید که بایـد   شمار میهها دارد. بنابراین شاخصی کلیدي ب شاخص

  در اولویت توجه و اهمیت قرار گیرد.

طمینان از اینکه ایده محصـول اشـتباه درک   کسب ا"شاخص 

شـمار  مثبـت، شاخصـی اثرگـذار بـه     R-D)، بـا  C4( "نشده است

بنـدي  اولویـت ") و C1( "تعریـف ایـده  "هـاي  آید و بر شاخص می

)، تأثیرگــذار اســت و تنهــا از شــاخص C2( "براســاس نیــاز بــازار

  پذیرد. )، تأثیر میC1( "تعریف ایده"

) و C2( "ا براسـاس نیـاز بـازار   هـ بندي ایـده اولویت"شاخص 

)، C3( "هـا براسـاس توانـایی شـرکت     بندي ایدهاولویت"شاخص 

دهنـده ایـن موضـوع    باشد کـه نشـان  می R-Dداراي مقدار منفی 

  آید.  حساب میاست که شاخصی تأثیرپذیر به

هاي اطالعاتی، طراحی  مرحله بعدي در چرخه حیات سیستم

باشـد. مقـادیر    رمعیـار مـی  زی 5محصول و فرآیندهاست که داراي 

 R-Dو  R+D) و مقـادیر  D)، مجمـوع سـتونی(  Rمجموع سطري(

  اند. محاسبه شده جدول شماره پنجصورت هب
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  ها بندي شاخصاولویت :5جدول 

 R-D مقدار  شاخص  R+Dمقدار   شاخص  Dمقدار   شاخص  Rمقدار   شاخص

  8429/4  طراحی جزئی محصول
طراحی جزئی 

  محصول
8512/4  

 طراحی جزئی

  محصول
  1262/1  شناسایی الزامات  6940/9

ــدهاي  ــی فرآینـ طراحـ

ــاتی و شناســایی   عملی

  منابع

2865/4  
طراحی وظایف 

  افراد و نهادها
  4969/9  شناسایی الزامات  6237/4

طراحی جزئی 

  محصول

  

0083/0-  

  2379/4  شناسایی الزامات

طراحی وظایف 

دستگاهها و 

  ماشین آالت

5038/4  
طراحی وظایف افراد 

  دهاو نها
8136/8  

طراحی فرآیندهاي 

عملیاتی و شناسایی 

  منابع

  

0089/0-  

طراحی وظایف افـراد و  

  نهادها
1899/4  

طراحی فرآیندهاي 

عملیاتی و 

  شناسایی منابع

2955/4  

طراحی فرآیندهاي 

عملیاتی و شناسایی 

  منابع

5822/8  
طراحی وظایف افراد 

  و نهادها

  

4338/0-  

- طراحی وظایف دستگاه

  آالتها و ماشین
  1853/4  شناسایی الزامات  8286/3

طراحی وظایف 

دستگاهها و ماشین 

  آالت

3324/8  

طراحی وظایف 

دستگاهها و ماشین 

  آالت

  

6752/0 -  

  

طراحی جزئـی  "شاخص  پنج،با توجه به نتایج جدول شماره 

) داراي بیشـترین  Rبا بیشترین مقدار مجموع سـطري(  "محصول

اخص بـا بیشـترین مقـدار    همچنین این شـ  .باشد تأثیرگذاري می

  آید.  حساب می) تأثیرپذیرترین شاخص بهDمجموع ستونی(

توان گفـت کـه شـاخص     می ،همچنین با توجه به این جدول

باشـد. لـذا    مـی  R-D) داراي مقدار مثبت C1("شناسایی الزامات"

هاي دیگر تأثیر گذار بـوده و تنهـا  از    این شاخص بر تمام شاخص

پـذیرد. بنـابراین    ) تأثیر میC2("طراحی جزئی محصول"شاخص 

آیـد کـه بایـد در     شاخصی کلیدي در این مرحله به حسـاب مـی  

  اولویت توجه و اهمیت قرار گیرد. 

)، نیـز بـر   C2("طراحی جزئی محصول"دومین شاخص یعنی 

شناسـایی  "هـاي   تمامی شاخص ها تأثیر گذار است و از شـاخص 

طراحـی  ") و C3("طراحی وظایف افراد و نهادهـا ")، C1("الزامات

براي ایـن   R-Dپذیرد. مقدار  )، تأثیر میC5("فرآیندهاي عملیاتی

شاخص، مقداري منفی است که نشان دهنده تأثیر پذیر بودن آن 

را داراست لـذا   R+Dمی باشد و با توجه به اینکه بیشترین مقدار 

  ها دارد. بیشترین رابطه را با سایر شاخص

طراحـی  ")، C3("هادهـا طراحی وظایف افراد و ن"هاي شاخص

هــا و طراحــی وظــایف دســتگاه")، و C5("فرآینــدهاي عملیــاتی

هستند که  R-D)، به ترتیب داراي مقادیر منفی C4("آالتماشین

  تأییدي بر تأثیر پذیر بودن آنهاست. 

شویم که  سازي اولیه و تست نمونه می حال وارد مرحله نمونه

)، مجمـوع  Rسـطري(  باشد. مقادیر مجموعزیر معیار می 6داراي 

 جدول شـماره شـش  صورت هب R-Dو  R+D) و مقادیر Dستونی(

  اند. محاسبه شده

  

  هابندي شاخصاولویت :6جدول 

 R-D مقدار  شاخص R+D مقدار  شاخص Dمقدار   شاخص  Rمقدار   شاخص

  1493/1  سازي فرآیندها مدل  1251/11  ساخت نمونه اولیه  8424/5  کسب بازخور  7811/5  ساخت نمونه اولیه

هایی از محصول  جنبه انتخاب

  براي ارزیابی
  9017/10  کسب بازخور  3441/5  ساخت نمونه اولیه  2421/5

هایی از محصول  انتخاب جنبه

  براي ارزیابی
7687/0  

  1479/5  سازي فرآیندها مدل
یکپارچه کردن نتایج 

  هاتست
3025/5  

هایی  انتخاب جنبه

از محصول براي 

  ارزیابی

  4369/0  اولیه ساخت نمونه  7156/9

  کسب بازخور
  

0592/5  

پیروي از یک پروتکل 

  تست دقیق

  

9022/4  

پیروي از یک 

  پروتکل تست دقیق

  

5472/9  

پیروي از یک پروتکل تست 

  دقیق

  

2573/0-  

پیروي از یک پروتکـل تسـت   

  دقیق
6451/4  

هایی از  انتخاب جنبه

  محصول براي ارزیابی
4735/4  

یکپارچه کردن 

  هانتایج تست
  -7831/0  کسب بازخور  2905/9

  -3145/1  هاستتیکپارچه کردن نتایج   1466/9  سازي فرآیندها مدل  9986/3  سازي فرآیندها مدل  9879/3  هایکپارچه کردن نتایج تست
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تـوان گفـت کـه     مـی شـماره شـش   با توجه به نتایج جـدول  

و  R-D)، داراي مقـدار مثبـت   C3("ساخت نمونه اولیـه "شاخص 

است. لذا ایـن شـاخص، شاخصـی اثرگـذار      R+Dبیشترین مقدار 

گــذاري را داراسـت و بـر تمــامی    اسـت کـه بیشــترین مقـدار اثـر    

هـاي مهندسـی    سازي فرآیندها و تکنیـک  مدل"ها به جز  شاخص

)، اثرگــذار اسـت. همچنــین ایـن شــاخص از تمــام   C1("مربوطـه 

)، C5("هـا یکپارچه کردن نتایج تسـت "ها به جز شاخص  شاخص

لذا داراي بیشـترین میـزان تـأثیر و تـأثر اسـت و      پذیرد.  تأثیر می

آید که باید در اولویت توجه و  شمار میشاخصی کلیدي و مهم به

  اهمیت قرار گیرد. 

)، C2("هایی از محصول بـراي ارزیـابی   انتخاب جنبه"شاخص 

سـازي فرآینـدها و    مـدل " جـز شـاخص  هـا بـه  بر تمامی شـاخص 

ذار اسـت. همچنـین   گـ  )، تأثیرC1("هاي مهندسی مربوطهتکنیک

)، تـأثیر  C3("سـاخت نمونـه اولیـه   "این شاخص تنها از شـاخص  

براي این شاخص مثبت بوده که تأییدي بر  R-Dپذیرد. مقدار  می

در رتبه دوم از  R+Dتأثیرگذار بودن آن است و با توجه به مقدار 

  گیرد. لحاظ تأثیرگذاري قرار می

ی هــاي مهندســمــدل ســازي فرآینــدها و تکنیــک"شــاخص 

-انتخاب جنبـه "ها به جز شاخص )، بر تمام شاخصC1("مربوطه

) تأثیرگـذار اسـت و از هـیچ    C2("هایی از محصول براي ارزیـابی 

ثیرگـذار  اتأییدي بر ت R-Dپذیرد. مقدار مثبت  شاخصی تأثیر نمی

  بودن این شاخص است.

ها به غیـر از  )، بر تمامی شاخصC6("کسب بازخور"شاخص 

هـاي مهندســی  فرآینـدها و تکنیـک  سـازي  مـدل "هـاي   شـاخص 

هـــایی از محصـــول بـــراي انتخـــاب جنبـــه") و C1("مربوطـــه

ــأثیر )، تأثیرگــذار اســت و از تمــامی شــاخصC2("ارزیــابی هــا ت

دهنـده  بـراي ایـن شـاخص نشـان     R-Dپذیرد. مقـدار منفـی    می

بـراي ایـن    R+Dتأثیرپذیر بودن آن اسـت. بـا توجـه بـه مقـدار      

یزان تأثیرپذیري را در بین تمام توان گفت بیشترین م شاخص می

  ها داراست.شاخص

) و C4("پیـروي از یـک پروتکـل تسـت دقیـق     "هاي شاخص

)، بـه ترتیـب داراي مقـادیر    C5("هـا یکپارچه کردن نتایج تست"

  دهنده تأثیرپذیر بودن آنهاست. هستند که نشان R-Dمنفی 

هــاي اطالعــاتی،  مرحلــه بعــدي در چرخــه حیــات سیســتم 

زیرمعیـار اسـت. مقـادیر     2کـه داراي   اسـت هـا   مهکدنویسی برنا

 R-Dو  R+D) و مقـادیر  D)، مجمـوع سـتونی(  Rمجموع سطري(

  اند. محاسبه شده جدول شماره هفتصورت هب

  
  

  ها اولویت بندي شاخص 7جدول 

 R-D مقدار  شاخص R+D مقدار  شاخص Dمقدار   شاخص Rمقدار   شاخص

  1  هات برنامهتس  11  ویسینکد  6  کدنویسی  6  هاتست برنامه

  - 1  کدنویسی  11  هاتست برنامه  5  هاتست برنامه  5  کدنویسی

  

شـاخص  شود کـه   مشخص می هفتبا توجه به جدول شماره 

)، اثرگذار بوده C1("کدنویسی") بر شاخص C2("ها تست برنامه"

پذیرد. لذا از اهمیت بیشتري برخوردار است.  اما تأثیري از آن نمی

  دهنده تأثیرگذار بودن آن است.شاننیز ن R-Dمقدار مثبت 

 C2)، بدون تأثیرگذاري بر شـاخص  C1("کدنویسی"شاخص 

تأییدي بر این قضیه  R-Dپذیرد. مقدار منفی براي  از آن تأثیر می

  .باشد می

هاي اطالعـاتی، تولیـد    مرحله بعدي در چرخه حیات سیستم

مقـادیر مجمــوع   زیــر معیـار اســت.  2کـه داراي   اســتمحصـول  

ـ  R-Dو  R+D) و مقادیر D، مجموع ستونی()Rسطري( صـورت  هب

  شوند. محاسبه می جدول شماره هشت

  

  ها بندي شاخصاولویت :8جدول 

 R-D مقدار  شاخص  R+D مقدار  شاخص  Dمقدار   شاخص Rمقدار   شاخص

  0303/4  تولید محصول  5152/2  تولید محصول  5152/2  کنترل و ارزیابی تولید
کنترل و 

  ارزیابی تولید
1  

  5152/1  لید محصولتو
کنترل و 

  ارزیابی تولید
5251/1  

کنترل و 

  ارزیابی تولید
  - 1  تولید محصول  0303/4

  

کنتـرل و  "شـاخص   هشـت با توجه به نتایج جـدول شـماره   

بـوده و بـر    R-D)، داراي مقدار مثبت C2("ارزیابی عملیات تولید

گذارد. لذا نسـبت   )، تأثیر میC1("تولید محصول واقعی"شاخص 

تولید "ین شاخص از اهمیت بیشتري برخوردار است. شاخص به ا
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بـراي آن   R-D)، همانطور که از مقدار منفی C1("محصول واقعی

  پذیر است.  مشخص است، شاخصی تأثیر

هاي اطالعـاتی، توزیـع    مرحله بعدي در چرخه حیات سیستم

. مقــادیر مجمــوع اســتزیرمعیــار  3محصــوالت بــوده کــه داراي 

ـ  R-Dو  R+D) و مقادیر Dونی()، مجموع ستRسطري( صـورت  هب

  شوند. محاسبه می جدول شماره نه

  

  

  ها اولویت بندي شاخص :9جدول 

 R-Dمقدار   شاخص  R+D مقدار  شاخص Dمقدار   شاخص  Rمقدار   شاخص

  8355/0  نديببسته  7391/7  بنديبسته  7460/3  انتقال و تحویل  2873/4  بنديبسته

  -0022/0  انتقال و تحویل  4899/7  انتقال و تحویل  5548/3  منصب سیست  7437/3  انتقال و تحویل

  -8332/0  نصب سیستم  2765/6  نصب سیستم  4518/3  بنديبسته  7216/2  نصب سیستم

  

-بسته"توان گفت که شاخص  می نهبا توجه به جدول شماره 

و بیشــترین  R-D)، داراي مقــدار مثبــت C1("بنــدي محصــوالت

این شاخص، شاخصی اثرگـذار   کنداست که بیان می R+D مقدار

است که بیشترین شدت اثرگـذاري را داراسـت و بـر دو شـاخص     

انتقــال و تحویــل کــاالي "گــذارد و از شــاخص  دیگــر تــأثیر مــی

پذیرد. لذا شاخصی کلیدي محسوب شده و  )، تأثیر میC2("نهایی

  گیرد.  در اولویت توجه و اهمیت قرار می

)، بر دو شـاخص  C2("انتقال و تحویل کاالي نهایی"شاخص 

 "بنـدي محصـوالت  بسـته "گذار بوده و تنهـا از شـاخص    دیگر اثر

)C1پذیرد، اما مقدار منفـی   )، تأثیر میR-D     بـراي ایـن شـاخص

دهنده تأثیر پذیر بودن آن است که یعنی میزان تأثیري کـه  نشان

پذیرد بیشتر از میزان تأثیري اسـت کـه بـر دو     می C1از شاخص 

  .گذارد شاخص دیگر می

)، بر هیچ یـک  C3("نصب سیستم در مکان مشتري"شاخص 

 R-Dگـذارد و داراي مقـدار منفـی     هاي دیگر تآثیر نمی از شاخص

دهد شاخصی تأثیرپـذیر اسـت امـا، شـدت      باشد که نشان می می

  .کمتر است C2تأثیرپذیري آن از شاخص 

رسـیم کـه    برداري توسـط مشـتري مـی    اکنون به مرحله بهره

)، مجمـوع  Rمقادیر مجمـوع سـطري(   باشد. می زیرمعیار 3داراي 

ـ  R-Dو  R+D) و مقـادیر  Dستونی( جـدول شـماره ده   صـورت  هب

  شوند. محاسبه می

  

  ها بندي شاخصاولویت :10جدول 

 R-D مقدار  شاخص R+D مقدار  شاخص Dمقدار   شاخص Rمقدار   شاخص

  7389/19  استفاده از سیستم ارتباط مشتریان 
استفاده توسط 

  مشتریان
8339/19  

استفاده از 

سیستم 

ارتباط 

  مشتریان

5869/38  

استفاده از 

سیستم 

ارتباط 

  مشتریان

8909/0  

  5944/19  خدمات پس از فروش براي مشتریان

استفاده از 

سیستم ارتباط 

  مشتریان

8480/18  

خدمات 

پس از 

فروش براي 

  مشتریان

4153/38  

خدمات 

پس از 

فروش براي 

  مشتریان

7735/0  

  1695/18  ریاناستفاده توسط مشت

خدمات پس از 

فروش براي 

  مشتریان

8209/18  

استفاده 

توسط 

  مشتریان

0036/38  

استفاده 

توسط 

  مشتریان

6644/1-  

  

اسـتفاده از  "، شـاخص  دهبا توجه بـه نتـایج جـدول شـماره     

ــتریان  ــاط مش ــتم ارتب ــدار C2("سیس ــت و  R-D)، داراي مق مثب

هـاي   است و ضمن اینکه بـر همـه شـاخص    R+Dبیشترین مقدار 

دیگر اثرگذار است، بیشترین شدت تأثیر را نیز داراست. همچنین 

ــاخص، از شــاخص    ــن ش ــراي    "ای ــس از فــروش ب خــدمات پ

پـذیرد. لـذا شاخصـی کلیـدي و مهـم       ) تـأثیر مـی  C3("مشتریان

  محسوب شده و باید در اولویت توجه و اهمیت قرار گیرد. 

)، بـا  C3("خدمات پـس از فـروش بـراي مشـتریان    "شاخص 

امـا مقـدار    ؛آیدحساب میشاخصی تأثیرگذار به R-Dر مثبت مقدا

R+D  براي این شاخص اندکی کمتر از شاخصC1   است. به ایـن

کمتـر از شـاخص    C2معنی است که شدت تأثیرگذاري شـاخص  

C1     است. این شاخص، شاخصی بر دو شـاخص دیگـر تأثیرگـذار

  پذیرد. تأثیر می C2بوده و از شاخص 

 R-D)، با مقدار منفی C1("مشتریاناستفاده توسط "شاخص 
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  پذیرد. ها تأثیر می شاخصی تأثیرپذیر بوده که از سایر شاخص

هــــاي  مرحلــــه بعــــدي در چرخــــه حیــــات سیســــتم

 7اسـت کـه داراي    "نگهداري و پشتیبانی از محصـول "اطالعاتی،

) D)، مجموع ستونی(Rباشد. مقادیر مجموع سطري( زیرمعیار می

محاسـبه   جـدول شـماره یـازده   رت صـو هب R-Dو  R+Dو مقادیر 

  شوند. می
  

  ها بندي شاخصاولویت :11جدول 

 R-D مقدار  شاخص R+Dمقدار   شاخص Dمقدار   شاخص  Rمقدار   شاخص

  2612/6  هاشناسایی خرابی
جداسازي و تعمیر 

  هاخرابی
1065/6  

جداسازي و تعمیر 

  هاخرابی
2790/12  

آموزش و توجه به 

  کارکنان
2641/1  

ــازي و ت ــر جداسـ عمیـ

  هاخرابی
  0109/1  آموزش کاربران  1566/12  هاشناسایی خرابی  8953/5  هاشناسایی خرابی  1724/6

ــوزش و توجــه بــه    آم

  کارکنان
  3658/0  هاشناسایی خرابی  8414/10  هاي نگهداريرویه  7451/5  محل نگهداري  9822/5

  6618/5  آموزش کاربران
مشخصات محیط 

  نگهداري
4842/5  

آموزش و توجه به 

  کارکنان
  1002/0  هاي نگهداريرویه  7003/10

  3127/10  آموزش کاربران  3707/5  هاي نگهداريرویه  4708/5  هاي نگهداريرویه
جداسازي و تعمیر 

  هاخرابی
0658/0  

مشخصــــات محــــیط 

  نگهداري
  7180/4  آموزش کاربران  5426/4

مشخصات محیط 

  نگهداري
0271/10  

مشخصات محیط 

  نگهداري
9414/0-  

  8797/3  داريمحل نگه
آموزش و توجه به 

  کارکنان
  - 8654/1  محل نگهداري  6248/9  محل نگهداري  6509/4

  

جداسـازي و  "شـاخص   یازده،با توجه به نتایج جدول شماره 

هـاي دیگـر تـأثیر     )، بـر تمـامی شـاخص   C2( "هـا  تعمیر خرابـی 

)، C1( "هـا  شناسـایی انـواع خرابـی   "هـاي   گذاراست و از شاخص

آمـوزش  ") و C6( "آموزش کاربران")، C4( "يهاي نگهدار رویه"

 R-Dپـذیرد. مقـدار مثبـت     )، تأثیر مـی C7( "و توجه به کارکنان

باشـد کـه بـا     براي این شاخص نشان دهنده تأثیر گذاري آن مـی 

را داراســت لــذا شــدت  R+Dتوجــه بــه اینکــه بیشــترین مقــدار 

ها بیشتر است. لـذا ایـن شـاخص     گذاري آن از سایر شاخص تأثیر

شترین میزان تأثیر و تأثر را داراست و باید در اولویـت توجـه و   بی

  اهمیت قرار گیرد.

)، مـی  C1( "هـا  شناسایی انـواع خرابـی  "شاخص مهم بعدي، 

هاي دیگر تأثیر گذار است، امـا مقـدار    باشد که بر تمامی شاخص

R+D      یعنی شدت تأثیر گـذاري، بـراي آن کمتـر از شـاخصC2 

جداسـازي و  "هـاي   از شـاخص  باشد. همچنـین ایـن شـاخص    می

آمـوزش  ")، C4( "هـاي نگهـداري   رویـه ")، C2( "ها تعمیر خرابی

)، تــأثیر C7( "آمـوزش و توجــه بـه کارکنـان   ") و C6( "کـاربران 

بـراي ایـن شـاخص نشـان دهنـده       R-Dپذیرد. مقدار مثبـت   می

باشد. لذا این شاخص نیز بیشترین میـزان   تأثیرگذار بودن آن می

  داراست و باید در اولویت توجه و اهمیت قرار گیرد.تأثیر و تأثر را 

آموزش و توجه بـه  ")، C4( "هاي نگهداري رویه"هاي شاخص

)، بــه ترتیــب داراي C6( "آمــوزش کــاربران") و C7( "کارکنــان

نشان دهنده تـأثیر گـذار    هستند که R-Dبیشترین مقادیر مثبت 

  بودن آنهاست.

محـل  "و ) C5( "مشخصـات محـیط نگهـداري   "هاي شاخص

) به ترتیب داراي مقـادیر  C3( "نگهداري از لحاظ دسترس پذیري

R-D آیند  منفی هستند که شاخصهایی تأثیر پذیر به شمار می  

هاي اطالعاتی، پایـان   آخرین مرحله در چرخه حیات سیستم

باشد. جایی که تولید محصـول متوقـف شـده و     عمر محصول می

زیـر معیـار    3لـه داراي  یابـد. ایـن مرح   استفاده از آن پایـان مـی  

) و D)، مجمـوع سـتونی (  Rباشـد. مقـادیر مجمـوع سـطري (     می

ـ  R-Dو  R+Dمقادیر  محاسـبه  جـدول شـماره دوازده   صـورت  هب

  شوند. می

  ها بندي شاخصاولویت :12جدول 

 R-Dمقدار   شاخص R+Dمقدار   شاخص Dمقدار   شاخص Rمقدار   شاخص

  1322/6  ولبازیابی محص  3163/6  برگشت محصول از بازار
برگشت محصول از 

  بازار
8718/11  

دست کشیدن 

  از تولید
9262/0  

  1373/6  دست کشیدن از تولید
برگشت محصول از 

  بازار
5555/5  

دست کشیدن از 

  تولید
3484/11  

برگشت 

محصول از 

  بازار

7609/0  

  5773/10  بازیابی محصول  2111/5  دست کشیدن از تولید  4452/4  بازیابی محصول
بازیابی 

  ولمحص
6871/1 -  
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برگشـت  "اخص دوازده شـ با توجه به نتـایج جـدول شـماره    

هاي دیگـر تـأثیر گـذار     )، بر تمامی شاخصC2( "محصول از بازار

)، C1( "دست کشـیدن از تولیـد محصـول   "بوده وتنها از شاخص 

دهنـده   براي این شاخص نشـان  R-Dپذیرد. مقدار مثبت  تأثیر می

بیشـترین   R+Dبـه مقـدار    تأثیر گذار بودن آن است و بـا توجـه  

میـزان تـأثیر گـذاري را داراســت، لـذا شاخصـی کلیـدي و مهــم       

  محسوب شده و در باید در اولویت توجه و اهمیت قرار گیرد.

)، C1( "دسـت کشـیدن از تولیـد محصـول    "شاخص بعـدي،  

باشد که بر هر دو شاخص دیگـر تـأثیر گـذار اسـت و تنهـا از       می

پـذیرد. مقـدار    ) تأثیر میC2( "برگشت محصول از بازار"شاخص 

دهنده تـأثیر گـذار بـودن آن     براي این شاخص نشان R-Dمثبت 

در رتبـه دوم را در شـدت تـأثیر     R+Dاست و با توجه بـه مقـدار   

  گذاري داراست.

) C3( "بازیابی محصول"و باالخره آخرین شاخص این مرحله 

می باشد و شاخصی تأثیر پـذیر   R-Dاست که داراي مقدار منفی 

پذیرد. لـذا در رتبـه سـوم از     ت که از همه شاخص ها تأثیر میاس

  گیرد.  نظر اهمیت قرار می

رابطه هریک از معیارهاي اصـلی و هریـک از زیـر     3در شکل 

است. شدت روابط بر روي  معیار ها با یکدیگر کامال مشخص شده

اسـت امـا بـراي برخـی از مراحـل و همچنـین        شکل آورده شـده 

شـماره سـیزده   محدودیت فضا، در جداول  معیارهاي اصلی بدلیل

  است. آورده شده تا پانزده

  

  شدت روابط میان معیارها و زیرمعیارها :3شکل 
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  شدت روابط معیارهاي اصلی 13جدول 

I H G F E D C B A  

0.3838 0.3573 0.3975 0.3057 0.3968 0.3392 0.2954 0.3727  A 
0.3609 0.3504 0.3666 0.2832 0.3616 0.3220 0.2824  0.3200 B 
0.2685 0.2645 0.2947  0.3053 0.2584  0.2434  C 
0.3294 0.3173 0.3424 0.2388 0.3350    0.2405 D 
0.2923 0.2729 0.3062      0.2378 E 

         F 
0.3086 0.2826   0.2530   0.2640 0.2708 G 

0.2812  0.2646       H 

          

 "طراحی محصول و فرآیندها"شدت روابط زیرمعیارهاي  :14جدول 

B C1 C2 C3 C4 C5 
C1  1.1930 1.1288 1.0925 1.0567 
C2 0.9336  1.0485 1.0092 0.9647 
C3  0.9360    
C4      
C5  0.9629 0.9062   

 

 "سازي اولیه نمونه"شدت روابط زیرمعیارهاي  :15جدول 

C C1 C2 C3 C4 C5 C6 
C1   0.9753 0.8598 0.9096 1.0011 
C2   1.0154 0.8896 0.9327 1.0132 
C3  0.8936 0.8829 0.9745 1.0668 1.1663 
C4   0.8317  0.8763 0.9529 
C5      0.8613 
C6   0.9300 0.8430 0.9102 0.8476 

 

 "پشتیبانی و نگهداري از محصول"شدت روابط زیرمعیارهاي  :16جدول 

H C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 
C1  1.0366 0.9670 0.9166 0.9090 0.7928 0.8022 
C2 0.9289  0.9629 0.9115 0.9451 0.7804 0.7903 
C3        
C4 0.8655 0.8898 0.8397  0.7910   
C5        
C6 0.9350 0.9841 0.8504 0.8061 0.8341   
C7 0.9877 1.0001 0.9151 0.8570 0.8623   

  

 جه گیري و پیشنهاداتنتی -7

هاي پژوهش و نتایج حاصل از تکنیک دیمتل  با توجه به یافته

 "تولید و یافتن ایـده "گذار، مرحله  هاي تأثیر در شناسایی شاخص

بیشترین تأثیرگذاري را بر سـایر   "طراحی محصول و فرآیندها"و 

هـا   بیشترین رابطـه بـا شـاخص   ها دارد و همچنین داراي  شاخص

هـاي   توجه به این مراحل در چرخه حیـات سیسـتم   . لذاباشد می

اطالعاتی باید در اولویت باشد. در تحقیقی دیگـر هیرونیاویپـادا و   

هـایی جدیـد و کـاربردي     اند که، تولید ایده همکارانش بیان کرده

براي محصوالت جدید بسیار قابل توجه بوده و بنابراین مهم است 

ه شروع کار تولیـد توجـه   ها بکه تولیدکنندگان و اساتید دانشگاه

نتـایج حاصـل از ایـن پـژوهش     که در حالی باشند بیشتري داشته

بیشـترین   "اسـتفاده توسـط مشـتري   "دهد که شاخص  نشان می

بیـان  محققـین  پذیرد. بر همـین اسـاس    تأثیر را از تولید ایده می

ها از تعامل میان مشتریان و  کنند که بهترین و مفیدترین ایده می

آید و در واقع این تعامـل منبـع    هندسان بدست میدانشمندان/ م

بوحـادو نیـز در    .باشـد  هاي جدید و خالقانه مـی  اصلی تولید ایده

تحقیق خود به نقش مشتریان و توجه به نیازهاي آنان در تعریف 

در همین راستا، نتـایج ایـن    ؛کند ایده و مفهوم محصول اشاره می

سب در درجه اول دهد که، داشتن یک ایده منا پژوهش نشان می

زیرا بر تمامی مراحل موجود در چرخـه حیـات    ؛اهمیت قرار دارد

طور کلی تأثیر زیادي بر موفقیت یا عدم موفقیت هاثرگذار بوده و ب

یک محصول در سرتاسر چرخه حیاتش از پیش تولیـد تـا پایـان    
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  گذارد.  عمرش می

شــاخص تأثیرگــذار مهــم بعــدي طراحــی محصــوالت و      

ها تأثیرگذار است. نتایج تحقیـق   ر همه شاخصفرآیندهاست که ب

تواند بر انتخاب مواد،  دهد که طراحی می رزولوت و آلن نشان می

بندي تأثیرگذار باشد و با یک نحوه تولید، چگونگی توزیع و بسته

تر سودآوري شـرکت را  طراحی دقیق و انتخاب مواد اولیه مناسب

طراحی محصول  که توان اذعان داشتهمچنین می ؛افزایش دهد

در چرخه حیات محصوالت، تمامی اقدامات این چرخـه از جملـه   

ط مشتري را ایده محصول، تست محصول و استفاده محصول توس

  . دهد تحت تأثیر قرار می

طراحان و تولیدکنندگان محصوالت با استفاده از بازخوري که 

کننــدگان، مهندســان پشــتیبانی، تعمیــر و نگهــداري و از توزیــع

آورند، قادر خواهند بود تا کیفیـت طراحـی و    ان بدست میمشتری

آوري تولیـد محصـوالت را افــزایش دهنـد. بـراي مثــال بـا جمــع     

ــر و     داده ــی بهت ــه طراح ــول ب ــتفاده محص ــه اس ــوط ب ــاي مرب ه

تري دست یابند. همچنین طراحی محصـول و اجـزاي آن    خالقانه

می تا حدود زیادي بر موفقیت بخش پایانی حیات محصول و هنگا

شـود و اجـزاي    که محصول جهت بازیابی و بازتولید از هم باز می

  .شود، تأثیرگذار است آن جدا می

بــر تمــام  "تعریــف ایــده"در مرحلــه تولیــد ایــده، شــاخص 

هـا   ها تأثیرگذار است و بیشترین رابطه را با سایر شـاخص  شاخص

شـود. در   ترین شـاخص ایـن مرحلـه محسـوب مـی     دارد. لذا مهم

 "شناسایی الزامـات "محصول و فرآیندها، شاخص  مرحله طراحی

گذارد.  ها تأثیر میکه بر تمام شاخص استتنها شاخص تأثیرگذار 

ـ   لذا مهم آیـد. در مرحلـه    شـمار مـی  هترین شاخص ایـن مرحلـه ب

بیشترین تأثیر را  "ساخت نمونه اولیه"سازي اولیه، شاخص  نمونه

گیـرد.   یت قرار میها دارد و از نظر اهمیت در اولو بر دیگر شاخص

و در مرحله تولیـد   "ها تست برنامه"در مرحله کدنویسی شاخص 

هــایی  شــاخص "کنتــرل و ارزیــابی تولیــد"محصــوالت شــاخص 

د. در مرحلـه توزیـع محصـول، شـاخص     باشـ  گذار و مهم میتأثیر

. در اسـت شاخصـی تأثیرگـذار و بااهمیـت     "بندي محصول بسته"

سـتفاده از سیسـتم   ا"مرحله استفاده توسـط مشـتري، شـاخص    

هـا   بیشترین تأثیر و رابطه را با سایر شـاخص  "ارتباط با مشتریان

گیـرد. در مرحلـه پشـتیبانی و     دارد لذا در اولویت اهمیت قرار می

 "هـا  جداسازي و تعمیر خرابی"هاي  نگهداري از محصول، شاخص

هـا   بیشترین تأثیر را بر سایر شاخص "ها شناسایی انواع خرابی"و 

باید مورد توجه بیشتري قرار گیرنـد. سـرانجام در پایـان     دارند و

بـر ســایر   "برگشــت محصـول از بـازار  "عمـر محصـول، شـاخص    

گذار بوده و بیشترین رابطه را با آنهـا دارد و بایـد    ها تأثیرشاخص

  مورد توجه و اهمیت بیشتري واقع شود.

توان چرخه حیات هاي آتی می عنوان پیشنهاد براي پژوهشبه

ت فیزیکی و صنعتی همچون صنعت خودروسازي یا لوازم محصوال

هاي دیگـر  خانگی و... را مورد بررسی قرار داد و همچنین با روش

ها و ابعاد مربـوط  بندي شاخصاز جمله تاپسیس و ویکور به رتبه

  به چرخه حیات محصوالت پرداخت.
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