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  چکیده

صول جد   سعه مح صول      يندیفرا دیتو سط آن مح ست که تو شتر  يدیخدمت جد ایا تر . با توجه به کوتاهشود یعرضه م  انیبه م

توســعه  ندیبرخوردار اســت. در طول فرا ییباال تیاز اهم دیتوســعه محصــول جد فناوري،شــدن چرخه عمر محصــوالت و تحوالت 

و  تیریکه مد گرددیمحســوب م هاســکیر نیا نیتراز مهم ي فناورانههاســکیوجود دارد. ر یمختلف يهاســکیر دیمحصــول جد

از سه  دیدر توسعه محصول جد سکیر تیری. مدکندیم یانیکمک شا دیتوسعه محصول جد ندیفرا تیبه موفق هاسکیر نیکاهش ا

سا      شنا سمت  سخ) ر  لیتحل ،ییق شک  هاسک یو کنترل(پا سا   شود یم لیت شنا سخ   یابیو ارز لیتحل ،یی.    ازمندی، نهاسک یر بهو پا

ــ تیخالق ــت  یباال و روش ــامانمند اس ــدیم هایژگیو نیا يدارا ییباال زانیبه مآن  و ابزار TRIZکه  س   یمقدمات نیی. روش تعباش

سا   يبرا یکه روش  است  I-TRIZ يهااز روش یکی )AFD(شکست   در . دهدیبالقوه ارائه مي هاسک یها و رشکست   لیو تحل ییشنا

سا    يجامع برا یمدل مقاله، نیا سخ به ر  یابیو ارز لیتحل ،ییشنا ستفاده از ابزار   هاسک یو پا صول    فرایند ، در TRIZبا ا سعه مح تو

  نظرصاحبي طراحی محصول هانهیزمتحقیق توسط خبرگان دو صنعت دفاعی که در  نیا است. مدل پیشنهادي هارائه گردید دیجد

س ISM( يریتفس  يساختار  يساز مدل روش اند توسط بوده شان    .گرفتقرار  ی) موردبرر که مدل پیشنهادي   دهدیمنتایج حاصل ن

  دو صنعت مذکور واقع گردیده است. دییتأمورد  هاگاماز نظر اعتبار و توالی  پژوهش

  

.AFD، شکست یمقدمات نیی، روش تعTRIZفناورانه،  يهاسکیر سک،یر تیریمد د،یتوسعه محصول جدواژگان کلیدي: 
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  ... ندیدر فرآ يفناور يهاسکیر تیریارائه مدل مد

 

  40  1397تابستان ، سی و دوشماره   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتی

  مقدمه -1

صوالت  به گرایشگرو  در سازمانی  بقای امروزه،  و جدید مح

ست آن ایجاد برای ییهاروش یریکارگبه شرفت  با. ها  ،فناوری پی

شتر  چه هر شدن  رقابتی  تجهیزات و علوم پیدایش ،هاسازمان  بی

 رد اساسی تغییرات محصوالت،  کوتاه حیات چرخه تولیدی، جدید

ــالیق و نیازها ــتریان س ــول ،... و مش   یهاچالش با جدید محص

  .است شده روبرو جدیدی

 رائها فرایند ،وکارکســب دنیای در رقابتی قوانین بودن متغیر

ست  داده جلوه خاصی  یتاهم با را بازار به جدید محصول  شد . ا   ر

ــریع ــکر افزایش ی،اورنف سـ   بازارهای در مخاطره و پذیرییسـ

  هتوسع  هاییمت مشتریان،  نیازهای در روزافزون تغییرات و جهانی

. اســت ســاخته مواجه روزافزونی فشــارهای با را جدید محصــول

سعه  فرایند حال،ینباا صول  تو  از باالیی حد با همواره 3جدید مح

  انجام در موفقیتمنظور به .است  همراه پیچیدگی و اطمینان عدم

 و شــدهییشــناســا باید فرایند این در های موجودیســکر پروژه،

ــ ــوالت اگرچه .گیرند قرار یموردبررس ــت جدید محص   یهافرص

ــرکت  برای جدیدی   باید   ولی کنند، یم ایجاد ها  شـ ــک ن  ریسـ

  شود. گرفته نادیده ،دارند محصوالت این که یتوجهقابل

سکی(   ست   تقریبی نرخ )2002سیرپی صوالت  شک  تجاری مح

 35 بین ودهنده تکان واقعاً را غرب اقتصاد  در بازار به شده یمعرف

ــد 45 تــا نوان   درصــ لن  بوز  همچنین      . ]18کنــد[ یم  ع   و آ

  ایده 4 باًیتقر ایده، 7 هر برای که کنندیم بیان) 1982همیلتون(

 شــکل به انتها در ایده یک تنها و شــودیم توســعه مرحله وارد

  مســئله یک توســعه، فرایند .]19شــود[یم بازار روانه محصــول

ــطح در مهم راهبردی ــب س ــتوکار کس   عمر چرخهچراکه  ؛اس

ده ش یانبمطالعه دیگر  در .رودیم شدن تر کوتاه سمت  به محصول 

  محصـــول توســـعه یهاتالش از درصـــد 80 حدود کهاســـت 

ــت  یهاپروژه اتمام از قبل )NPD(جدید ــکس  از بیش وخورده ش

ما  در بازده  بدون  ،ها تالش از 50٪ ــر مان  و پول گذاری یه سـ  ز

  از نظرسنجی  یک نتایج) 2000کوپر( و اشمیت  ]. کالین20است[ 

سعه  پروژه 110 صول  تو  را شرکت  55 درشده  انجام جدید مح

 اننشـ  هاآن تحقیقات هاییافته ینترمهم از یکی .کردند منتشـر 

  ،»هاسگ « و» ستاره «عنوان به شده یابیارزی هاپروژه که دهدیم

ــترک مورد یک در آغاز در  از باالیی ســطح که در هر دو اندمش

 بین تمایز کلیدی عوامل از یکی .وجود دارد شــده درک ریســک

  پروژه این طول در ریسک  آن در که بود روشی ها سگ  وها ستاره 

 محصول  یاندازراه شکست   ریسک  متوسط ]. 21شد[ یم مدیریت

 New Product Development (NPD) 

ست  باال جدید صد  40 حدود در - ا شان  که - در   به نیازدهنده ن

ــت. ریســک مدیریت ــک، کامل کاهش و کنترل لذا با اس   ریس

صول جدید    عملکرد سعه مح ]. دورینگ 22یافت[ خواهد بهبود تو

 شــارها NPD با مرتبط هاییســکر از نوع ) به ســه2000و پایرا(

  ووم سازمانی.  ریسک  و بازاریابی ریسک  ،فناورانه ریسک : داننموده

ــکر یهاجنبه اثر) 2009همکاران ( و ــازمانی بازار، هاییس   و س

ــان نتایج قراردادند. ارزیابی مورد NPD عملکرد بر را ورانهفنا   نش

  NPD عملکرد در حداقلی اثر یک بازار عوامل ریســـک که داد

 رد حداکثری اثر یک ورانهفنافاکتورهای ریسک   کهیدرحال ؛دارند

  ].23و  22[گذارندمی NPD عملکرد

های فناورانه در توســعه محصــول جدید، یســکرلذا مدیریت 

تواند عملکرد توسعه محصول جدید را به میزان باالیی افزایش    یم

سک به ابزاری دارای خالقیت و قدرت باال جهت   دهد. مدیریت ری

 ؛ کهها نیاز داردیسـک ری دهپاسـخ شـناسـایی، ارزیابی ریسـک و    

TRIZ  ــلى برد. عاملیمبهره  آنبه میزان باالیی از  آن ابزارو  اص

ــایر با TRIZ تمایز ــنتى یهاروش و هاکیتکن سـ   خالقیت، سـ

 عدم ومســئله  با مواجهه نحوه در آن متفاوت رویکرد و جامعیت

سعى  سائل  ابداعانه حل در خطا و پذیرش  سیر  و م  و خالقیت م

]. 25و  24[اســـت منظور بدینمند نظام فرایندى ارائه و نوآورى

نه ی فناوراهاسکیراین پژوهش به دنبال ارائه مدلی برای مدیریت 

ــتفاده از خالقیت و قدرت باالی   ــول جدید با اس ــعه محص در توس

  .باشدیم TRIZابزار 
 

  پیشینه پژوهش -2

  توسعه محصول جدید -2-1

 رائها فرآیند ،وکارکســب دنیای در رقابتی قوانین بودن متغیر

صول  صی  یتبااهم را بازار به جدید مح ست  داده جلوه خا   اکثر. ا

ــازمان ــرفاً  که اندیافتهدر دیگری زمان هر از بیش امروزهها س ص

ــنتی رقابتی یهااهرم به اعتماد و تکیه  ،کیفیت افزایش مثل س

  و نیست  کافی خدمات و محصوالت  ارائه در تمایز و هزینه کاهش

 نمود رقابت در یریپذانعطاف و ســرعت مثل مفاهیمی عوض در

ــمت به گرایش و اندیداکردهپ یتوجهقابل ــوالت ارائه س  و محص

  .است نگرش تغییر این موجه دلیل خود بازار، به جدید خدمات

 دارد، وجود جدید محصوالت  عرضه  در که مخاطراتی دلیل به

سته  بایدها شرکت  سعه  فرایند بهبود مورد در پیو صوالت  تو   مح

 ولمحص  توسعه  مشتری،  نیازهای درک کنند. بر پایه تفکر جدید

ــت عبارت ــول.  مفهوم در بازار اطالعاتقرار دادن  از اسـ محصـ
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 یو راهکارها هایتفعال مجموعه جدید محصول  توسعه  یطورکلبه

شد  ایجاد ست  ر صول  تولید مختلف مراحل در که ا   به منجر مح

صالحات  و تغییر ایجاد  .شد  خواهد فعلی بازار در کلی یا یجزئ ا

یک  آنفرآیند توســعه محصــول جدید، فرآیندی اســت که در    

نات و         کا نابع، ام یه م مان کل نا ســـاز لب     ییتوا قا های خود را در 

ــول جدید و نوآوری       چندمنظوره های  یمت جهت ایجاد یک محصـ

ــول موجود        ــرفت یک محصـ ــعه و پیشـ ــده و یا توسـ  به کار  شـ

ــعه و مدیریت انجمن تعریفبنا بر ]. 1[ردیگیم ــول، توس   محص

  دهایفراین کلیه از اســت عبارت جدید محصــول توســعه فرایند

ــازمان  راهبرد، با  مرتبط  و ارزیابی  ایجاد  مفهوم، تولید  ی،دهسـ

 یک ســازییتجار و بازاریابی برنامه ارزیابی و ایجاد محصــول،

ــول ــعه که کندیم بیان جدید. کوپر محص جدید   محصــول توس

 یک خلق براى هایتقابل و منابع از اســـتفاده از اســـت عبارت

صول  صول  یک بهبود یا جدید مح سعه  آنکه برای .موجود مح   تو

صول  هدف  سه  بهزمان همباید  شود،  قرین موفقیت با جدید مح

  ]:2و  1[ابدی دست متعارض) گاه(

 مشتری؛ احتیاجات با محصول تناسب رساندن حداکثر به )1

 توسعه؛ سیکل زمان رساندن حداقل به )2

  توسعه. هایینههز درآوردن کنترل تحت )3

از  سـوم کی ، حدودییکایآمرشـرکت   700از  1981در سـال  

سطه به هاشرکت سود این   ضه     وا صوالت جدیدی بود که عر مح

ند.   حال کرد ی   1970در ســـال  که یدر قدار   بود. پنجمک، این م

نوآوری برای تولید محصــول جدید برای  دهدیمنشــان  قاتیتحق

سط   طوربه، هاشرکت  معادل  باًیتقرسال بوده و هزینه آن   3متو

شرکت از تولید او    27 صد فروش  صول تا پایان فروش  در لین مح

سخ به نیاز     ردیگیم دربرآن را  سعه محصول جدید، پا . هدف از تو

شرایط بازار، افزایش سود، رضایت مشتریان         و مشتریان، تطابق با 

ــمقابله  ــتیباسـ ــول جدید و   هااسـ ــعه محصـ ــت. توسـ ی رقباسـ

ــازیتجار ــول س  ترکوتاهباعث  افتهیبهبودی موفق در بازار با محص

شی     شدن منحنی   سفار صوالت، حرکت از تولید انبوه به  عمر مح

  ].3شد[خواهد 

 محصــول توســعه مراحل برای قســمت این در دیگری مدلی

 که است  گردیده ارائه )2004(همکاران و بیوکوزکان توسط  جدید

  .دهدیم نشان را آن مراحل 1شکل 

 
  ]26جدید[ محصول توسعه : مراحل1شکل 

  از: تندعبار 1های شکل شماره امگ

  ؛ایده تولید و بازار ناساییش شامل فرصت شناسایی -

  یابیتیموقعمشتری،   نیازهایشامل   محصول  توسعه  و طراحی -

  و بازاریابی محصـــول، فروش، مهندســـی ینیبشیپ محصـــول،

  ؛یبندقطعه

ست  و آزمایش مرحله - صول  ت ست  و شامل تبلیغات  خود مح  ت

ــت  ــوالت، تس ــت ینیبشیپی، اندازراه از پیش و قبل محص  تس

  ؛بازاریابی

ــول معرفی مرحله - ــامل  بازار به محص   یاندازراه یزیربرنامهش

  ؛محصول ردیابی و محصول

ازار، ب پاسخ لیوتحلهیتجز شامل محصول زندگی چرخه مدیریت -

  ].26[بلوغ در نوآوری دفاع، و رقابت بر نظارت

  NPDدر  ریسک و مدیریت ریسک -2-2

ــماره در  ــتفاده  تعاریف 1جدول ش ــتانداردهای  درمورداس اس

  : است شدهارائه شوندیم تقسیم گروه سه به که مختلف

ستفاده  با که ییهاآن - صراً   تعریف یک از ا سک  منفی،منح  ار ری

    ؛دانندیم تهدید معادل

 بتمث پیامدهای آیا اینکه مورد در سخنی صراحت  به که یکسان  -

  ؛ کنندینم بیان است منفی یا

 فرصت  و تهدید دو هر شامل  ریسک  هاآن تعریفدر  که کسانی  -

  .است

ــک ،NPD نهیزم در ــاره ریس  یک کهنیاحتمال ا به دارد اش

ــول ــعه یتازگبه که محص   عوامل علت به اســت ممکن افتهیتوس

ــخص مختلف ــت  مانند نامش ــکس  و یآورفن محدودیت بازار، ش

 یبرا محصول  ناکافی فروش به منجر که سازمانی  بازدارنده عوامل

 در یا ریسک  ؛]23و  20بخورد[ شکست   ،شود یمسودآوری   و بقا

زمان   مدت  در نتواند  مذکور  پروژه اینکه  احتمال به   NPD پروژه

 ISOبنا به تعریف ( ].4شــود[یمتعریف  ،شــود اجرا انتظار مورد

تأث به  ، ریســـک NPD) برای 2008 نان  عدم  ریعنوان   در اطمی

ــتیابی ــودیم تعریف NPD اهداف به دس ــک. کاهش ش  در ریس

  افزایش را مشتری  ارزش تواندیم همچنین جدید محصول  توسعه 

 یسازنهیبه و لیوتحلهیتجز برای لنز یکعنوان به تواندی؛ و مدهد

].27شود[ محصول استفاده توسعه فرآیندهای
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  ]30و  29، 28، 27: تعاریف مختلف ریسک[1جدول 

  گسترده تعاریف  خنثی تعاریف  منفی تعاریف

NASA; 2014 در کتابچه راهنمای :

پتانسیل برای  عنوانبهناسا، خطر 

 توسعهدرحالکمبود عملکرد سیستم 

  است. شدهفیتعر

) 31000, 2009 4ISO: (اثر  عنوانبه سکیر

  است. شدهفیتعرعدم قطعیت در اهداف 

PMI; 2016 دهدیم: یک رویداد و یا شرایط نامشخص که اگر رخ ،

  .گذاردیمیک اثر مثبت یا منفی بر یک یا چند هدف پروژه 

IEEE 1540: 2001: 

احتمال یک رویداد، خطر، تهدید یا 

نامطلوب و  و عواقب دادهرخوضعیت 

 ی آن؛ یک مشکل بالقوهناخواسته

AS / NZS 4360: 2004 احتمال وقوع :

 بر اهداف دارد. ریتأثیی که هاحادثه

);20135PMBOK ریسک پروژه یک رویداد یا شرایط نامشخص :(

مثبت یا منفی بر یک یا چند  ریتأثاست که اگر رخ دهد دارای 

 .استهدف پروژه مانند وسعت، برنامه، هزینه و کیفیت 

CAN / CSA-Q850-97: 1997: 

 ی یا از دست دادندگیدبیآساحتمال 

JIS Q 2001 (E) ترکیبی از احتمال یک :

  رویداد و پیامدهای آن

PMBOK 2004 ،یک رویداد نامشخص یا شرایط که اگر رخ دهد :

یک اثر مثبت یا منفی بر روی هدف پروژه شامل تهدید به اهداف 

  .گذاردیمی بهبود پروژه هافرصتپروژه و 

  

IEC 62198:2001:  ترکیبی از احتمال وقوع

  یک رویداد و پیامدهای آن برای اهداف پروژه.

IRM/ALARM/AIRMIC 2002 : ترکیبی از احتمال یک رویداد و

  در محدوده مثبت به منفی باشد. تواندیمپیامدهای آن. عواقب 

BS 6079-3: 2000 عدم اطمینان است که :

دستیابی به اهداف را تحت  اندازچشم تواندیم

  تأثیر قرار دهد.

PRAM Guide 2004 ی از امجموعه: یک رویداد نامشخص و یا

شرایط است که اگر اتفاق بیفتد، یک اثر در دستیابی به اهداف 

  .مثبت یا منفی خواهد داشت صورتبه

ــکیر با فرا   یها سـ ــول  یطراح ند یمعمول در ارتباط  محصـ

ند عبار  کل طراح      فیاز: تعر ت ــ ــب از مشـ ناسـ در  راتییتغ ،ینام

ــتر یازها ی ن عال  یاجرا یو دانش برا یعدم آگاه   ،یمشـ ، ها تی ف

ــ در ریتأخ . رهیغ و ینیبشیباالتر از پ یهانهیهز ج،یبه نتا دنیرس

  دیگر یمحصــول و برخ یبه طراحمربوط  هاســکیر نیاز ا یبرخ

پروژه از  تیریمد یهاسک ی. راست ) PMپروژه( تیریمربوط به مد

ــعت، زمان، هز       در  تی فیارتباطات و ک   نه، یابهامات مربوط به وسـ

براســاس  ].31[ندیآیپروژه بوجود م تیریعناصــر مد ریســا انیم

 یهاســکیوجود دارد: ر NPDدر  ســکیدو نوع ر اتیادب یبررســ

ــکی. ریو خــارج یداخل عنوان بــه توانیرا م یداخل یهــاســ

 یسازمان  یهاسک یو ر یورافن یهاسک یر ،یاتیعمل یهاسک یر

ته  ــ ــکیکرد؛ و ر یبند دسـ عنوان به  توانیرا م یخارج  یها سـ

ــکیر ــکیبازار و ر  یها سـ د. نمو یبند طبقه  کننده نیتأم  یها سـ

ــکیر ــا یاتیعمل یهاسـ ــکیانواع ر ریمتفاوت از سـ ــت؛سـ  هاسـ

ــرا تیریمد یجابه ندهایفرآ جادیبه ا کهیطورهب ــناخته  طیش ناش

ــکیعنوان رآن را به توانی. مپردازدیم ــرر و  ییهاس مرتبط با ض

ــت نت   تعریف کرد انی ز کارآمد    جه یکه ممکن اسـ عدم    ای و  ینا

ــازمان، ازجمله ک    کی  یاتی عمل ند یفرا یانطباق در ط   ت،ی فیسـ

سان  یرویبرنامه و ن د،یتول نه،یهز شد  یان انه با ورافن یهاسک یر .با

International Organization for Standardization

Project Management Body of Knowledge

 تیکه مســـئولاســـت  ییهامانند مهارت ،یداخل فناوریســـطح 

ــ ــا یهاییتوانا یریادگیو  فناوریبه  یدگیرس و   پروژه میت یاعض

 یهاســکی. رردســروکار دا فناوری راتییمانند تغ یخارجفناوری 

مرتبط اســت.  راهبردســازمان و  تیریمد ســتمیبه ســ یســازمان

  در بازار، فقدان راتیینرخ تغ قیپروژه از طر کی یبازار برا سک یر

  یاداقتص طیشرا رییتغ ایو رقبا،  یمشتر یدانش در مورد تقاضاها

   ].32[دیآیبوجود م یو اجتماع

 هماهنگ یهاتیعنوان فعالطور گسترده به به سک یر تیریمد

 دهش فیتعر سک یسازمان با توجه به ر  کیو کنترل  تیهدا یبرا

ست(  سا مد ISO 2009ا  کیعنوان به سک یر تیری). در هندبوک نا

 - ســـکیبا ر تیبه موفق یابیباهدف دســـت تیاز فعال یامجموعه

سان اطالع صم  یرهایانتخاب متغ یر  تیریازآن مدو پس یریگمیت

 شدهفیتعر -شده انتخاب نیگزیدر ارتباط با جا سک یر یساز ادهیپ

  ].27[است

ماره  جدول   ــ حل فرا  2شـ ــکیر تی ریمد  ند یمرا حت   سـ ت

شان م  یهاچارچوب صول  2شکل  . همچنین دهدیمختلف را ن   ا

را نمایش  ISO 31000: 2009 یهادستورالعمل  و ریسک  مدیریت

  .دهدیم
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 ]30و  27[ سکیرمدیریت  فرآیندهاي مراحل : مقایسه2جدول 
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  ]ISO 31000: 2009]30 هادستورالعمل و ریسک مدیریت : اصول2شکل 

  NPD اهمیت مدیریت ریسک در -2-2-1

شد که        ستیابی به فرایندهایی با شه د سازمان باید در اندی هر 

سـازمان بتواند به وسـیله آن، محصـوالت و خدماتی را ارائه نماید    

با توجه به شدیدتر شدن وضع رقابت و باال رفتن استانداردهای که 

  رخن تجربی مطالعات شــوند. قابل قبول واقع، مورد نظر مشــتریان

 ار مصرف بازارهای درخصوص به ت،محصوال این شکست از باالیی

شان  سیاری  یهاتالش ،رونیازا. اندداده ن  عوامل تا گرفته صورت  ب

  یهاسک یر و دگرد شناسایی  ها پروژه گونهنیا شکست   و موفقیت

ند  این در موجود ه  کاهش  را فرای عات باوجود   حتی. دد   اطال

 در قطعیت، عدم این هم هنوز گذشته،  محصول  توسعه  یهاپروژه

سعه  طول صوالت  تو  قطعیت عدم دارد. این وجود دیگر جدید مح

 یا و پروژه شـــدن یدهانجام طول بهزمان مدت در ابهامیتنها نه

  ازیموردن اطالعات مقدار بین بلکه ،کندیم ایجاد آن هزینه مقدار

 تیم اختیار در که اطالعاتی مقدار و پروژه یک شدن  کامل جهت

مان  در پروژه غاز  ز فاوت وجود دارد  دارد، قرار پروژه آ چه  .ت  اگر

صوالت  سب  در یاکنندهنییتع عامل نوآورانه و جدید مح  مزیت ک

 و جدید یهاتیوضع  اما ،شود یم محسوب ها شرکت  برای رقابتی

 خود با که آوردیم بوجود محصــول توســعه تیم برای یادهیچیپ

  از گروهی شامل  قطعیت عدم این. دارد همراه به زیادی ابهامات

شناخته  وقایع ست  آینده با مرتبط نا   و وبمطل وقایع تواندیم که ا

  ].5و  4باشد[ نامطلوب یا

ست     )2005(کوپر شک سطح دنیا را   NPDی هاپروژهنرخ  در 

 محیط در NPD یهاپروژه]. 6است[ درصد عنوان کرده   33حدود 

شان  مطالعات گرچه .شود یم اجرا پرتنش ست  داده ن  تنش که ا

ــای برای مفید ابزار یک تواندمی ــد، تیم اعض  در عین حال باش

 ات،مطالع از برخی .را در پی داشته باشد  بزرگی مشکالت  تواندمی

ضایت  شتری،  ر ست    هزینه م صد  و شک صول  یاندازراه در   را مح

 ریسک  خطر ،حالنیباا .است  کرده معرفی عملکرد معیارعنوان به

  ردعملک ریسک،  کامل کاهش و کنترل با. است  مرتبط عملکرد به

سع  ،درواقع ].22[افتی خواهد بهبود کل   یکی جدید محصول  هتو

شکل  حالنیدرع و نیترسک یرپر ،نیترمهم از  یهاتیفعال نیترم

  ].7هاست[سازمان

ضعیت  چنین سک  مدیریت اهمیت بر دیتأک یادهیچیپ و   با ری

 .ددار معین اهداف به دستیابی منظور به سامانمند  و رسمی  روشی 

صل  منافع معموالًها سازمان    یهاسک یر و شان یهاتیفعال از حا

ــ را آن در موجود  مدیریت   بنابراین . دهند یم قرار یموردبررسـ

 و ارزیابیمنظور به خاصـــی اهمیت از NPD یهاپروژه ریســـک

ست  خوردارها برهاینگونه از پروژ سک یر کاهش   تعداد ،حالنی. بااا

سعه  یهاپروژه از کمی صول،  تو سک  مدیریت مح  شکلی  به را ری



  ... ندیدر فرآ يفناور يهاسکیر تیریارائه مدل مد
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 یک جدید محصــول توســعهازآنجاکه ]. 4[کنندیم اجرا مناســب

  ،اســت آن برای رقابتی مزیت تقویت و بنگاه رشــد عمده محرک

 برای مهم راهبرد یک ریســک کاهش و مدیریت شــناخت، فهم،

  ].23[دگردیم تلقی شرکت

سک  مدیریت دو مورد هر متعددی مطالعات  را در NPD و ری

  توســعه برای ســامانمند یچارچوب ،2011 ســال در. گرفتند نظر

  از برخی .شــد داده توســعه ریســک مدیریت و جدید محصــول

ــک عوامل عیینتالش کردند تا با ت محققان  NPD روی که ریس

 ریسـک  یکپارچه میزان محاسـبه  برایی را رمولف ،گذاردیم ریتأث

 از یاشبکه  رابطه یک ساخت  برای بیز یهاشبکه  .نمایند معرفی

سک  عوامل ستفاده   NPD در مهم ری  هوگر چهار .گرفت قرارموردا

 ریسک ،کنندهنیتأم سکیر توسعه، و تحقیق شد؛ شناسایی اصلی

صول  اطمینان قابلیت و تولید  میک ارزیابی یک محققان این .مح

NPD یهاسک یر مقاله یک ،2010 سال  در .دادند انجام NPD   را

 در .مدیریت و فنی بازار،ازجمله  کرد، یبنددســته بخش ســه در

 را توسط  NPD در ریسک  مدیریت همکاران و میگُل ،2008 سال 

گان    ند ــ قه  مختلف نویسـ ند طب ند  یب له    این .کرد قا ئه   به  م ارا

 ایاشاره NPD به موضوع اما ؛پرداخت ریسک از متمایز یبندگروه

  نظر در مطالعات برخی در ریاضــی  رویکردهای .شــده اســت  ن

ست شده  گرفته سال مقاله در. ا ش ر ،2013 ای در  که  دش ارائه  یو

سه  با توانندمی پروژه مدیراندر آن  سع  راهبرد ارزیابی و مقای   هتو

ــائل یا   ، بههاراهبرد روی بر هاآن ریتأث به توجه با و مختلف مس

ــک درمان  ــکیر و ریسـ   و فازی  تئوری .بپردازند  بالقوه  یها سـ

 ریسک  مدیریت در مشترک  رویکردهایدارای  مارکف فرآیندهای

  عملکرد بر ریســک مدیریت یهاراهبرد . نقشاســت NPD برای

NPD ــط ــدیافت   همکاران   و موو توسـ  یها جنبه  اثر ها آن .شـ

ــکیر ــازمان بازار، یهاس  مورد NPD عملکرد بر را یورافن و س

شان  نتایج دادند. قرار ارزیابی سک  که داد ن  ثرا یک ازارعوامل ب ری

 اثر یک فناورانه عوامل کهیدرحال ؛دارد NPD عملکرد در حداقلی

  ].22گذارد[آن می عملکرد در حداکثری

سط  NPD یهاسک یر از مجموعه نیترجامع از یکی   کیزر تو

ادبیات  نظرسـنجی از  یک براسـاس . اسـت شـده   ارائه همکاران و

  یهاســکیرمورد  142 از یفهرســت ،موردی مطالعات و موضــوع

ست  شده بندی گروه ذیل طبقه 12 در R&D برنامه که عبارتند   ا

صرف  پذیرش رقیب، تجاری، بقای از:  رشپذی بازاریابی، وکننده م

  ،پروژه مدیریت و سازمان  تولید، یورافن معنوی، مالکیت عمومی،

  و غربالگری محصول،  یورافن تجاری، موقعیت و محصول  خانواده

یابی،  نابع  یافتن  و نیتأم  زنجیره ارز ــوابط و خطرات و م  ضـ

  ].33[)تجارت

ی فنی در حوزه توســـعه محصـــول جدید شـــامل، هاتیفعال

  یهانمونه تولید، توسعه اولیه مراحل اولیه، بررسی طراحی بررسی

آزمایشی،   آزمایشی، تست داخلی محصول، تولید    یهامدل و اولیه

  ].35و  34شود[یمی تولید انبوه اندازراه

  فناورانه چیست؟ي هاسکیرمنظور از  -2-2-2

سک  شده  ری شاره  فناورانه درک    شرکت  یک ناتوانی به دارد ا

  محیط فنی یهاجنبه از برخی ینیبشیپ دقت یا کامل درک در

سعه  یهاپروژه به مربوط که صول  تو شد می جدید مح سک  .با   ری

ست  بیرونی یا درونی شرکت  در فناورانه   منبع دو از تواندیم و ا

مده  ید. اول، بوجود  ع بل    آ به بودن ینیبشیپ قا ثال عنوان.   ،م

 دیدج نوآوری آیا که ی کنندنیبشیپدقیق  توانندینم هاشــرکت

 درازآنجاکه  .کند یا خیر ملعشده   داده وعدهآنچه  طبق تواندیم

ــتبه تواندنمی کسهیچ، فناوری چرخه  هک کند بینیپیش یدرس

 منسوخ  یفناور و ماند خواهد باقی جدید محصول،  یک مدت چه

که محض آنبه باًیتقر را جدید فرایند یا محصول  یک است  ممکن

 وممعل اغلب ،مثالعنوان. بهقابلیت دوم، کند. نابود شد،  یاندازراه

ست    یاندازراه برای NPD کافیِ قابلیت دارایها شرکت  آیا که نی

 از پس خدماتمؤثر  و ســریع ارائه یا جدید محصــول یک موفق

ــتند یا خیر فروش   نوپا محصــول یا یاورفن یک یهاییتوانا .هس

 یک برای غالب و برتر طراحی و شـــودیم درک ضـــعیف اغلب

 انکنندگاستفاده شود.   پدیدار بعدها سال  تواندیم جدید محصول 

ستند  مطمئن احتمالی ستاندارد  آیا که نی  یدتول در مندرج فنی ا

شــد یا خیر.   خواهد آینده در تســلط  موجب جدید محصــول 

ست به دتوانینم شرکت  همچنین،  هرمنتظریغ جانبی عوارض یدر

ــول ــیب امکان ،مثالعنوانبه؛ کند ینیبشیپ را جدید محص   آس

وجود  محصــول جدید از اســتفاده از ناشــی ناخواســته جســمی

  ].23[دارد

عدم اطمینان یا عدم قطعیت فناورانه درک شــده اشــاره دارد 

 طورهبی کند و یا نیبشیپ دقتبهبه اینکه شـــرکت قادر نیســـت 

ند ینمکامل    نه محیط را درک کند.   ای فن ها جنبه برخی از  توا ورا

را بیشــتر  NPD در فناوری نقش جهانی رقابت تشــدید پویایی و

 مورد که در کندیم ملزم را ســامانمند و تحقیقات کرده اســت

شتر توجه کنند.    فناورانه اطمینان عدم تعدیلِ اثرات شده بی درک 

ــان مطالعات  درک که NPD پروژه مدیران ژاپنی که دهدیم نش

نه   اطمینان  عدم  ناورا ند  مدیریت   باالتری از  ف ند   NPD فرآی دار

 فناورانه اطمینان عدم درک که پروژه مدیران از متفاوت یاگونهبه

شاره شده  ادراک فنی قطعیت . عدمکنندیمعمل  ،کمتری دارند  ا

مل    درک در ناتوانی  به  دارد   از برخی دقیق ینیبشیپ یا  کا

به  نه    های جن ناورا مات   به  که  محیط ف ــمی  مربوط NPD تصـ
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  ].36شود[یم

ــک فناورانه مدیریت ــت دیدگاه دو دارای ریس  و داخلی _اس

نایی  عدم  کننده منعکس که  _ بیرونی مان   یک  توا ــاز  برای سـ

ــت داخلی فرایندهای و بیرونی نیازهای بینیپیش ند فرای در .اس

  بازار در است  ممکن محصول  یک درمورداستفاده  فناوری  داخلی،

 در .باشد نکرده دریافت مشتریان از بازخوردی وشده  خارج دور از

ــازمان  یک  ،NPD در اولیه  ارزیابی  مرحله    و هماهنگی باید  سـ

صول  یورافن با مطابقت ستفاده   یفناور با مح  و سازمان  درموردا

 و هانیاز شناسایی   .باشد  داشته  یورافن دو هر برای مناسب  توجیه

شتریان  الزامات سک  تواندیم م  بایدها سازمان  .دهد کاهش را ری

ــوالت و یورافن یاندازراه به قادر ــند. قابلیت محص به  جدید باش

سانی،  منابع ضای  یدهسازمان  و مدیریت ان ش  تیم، اع  و آالتنیما

  تالش در که ییهاسازمان  .دارد اشاره  جدید محصوالت  ارائه زمان

ــازهمگام برای ــتند مختلف منابع از اطالعات یس  توانندیم ،هس

  بازار یهاخواســته و جدید روند با را خود خدمات و محصــوالت

سیدن  برای شتر  موفقیت به ر   ازخوردب بنابراین،؛ دهند مطابقت بی

سب  راهبرد مانند خارجی، منابع از صان   ووکار ک ص  بازاریابی، متخ

سک  تواندیطور مؤثر مبه   ییهاسازمان  .دهد کاهش را یفناور ری

  آشــنا محصــول یورافن و مراحل تمامی با NPD تیم آن در که

ــت  ،دهد  مطابقت   فناوری  با  را خارجی  یها داده تواند یم و اسـ

صول  یک موفقیت تواندیم سک  و سازد  مطمئن را جدید مح  ری

  ].22دهد[ کاهش را فناورانه

مام،   طرح: فنی یها ســـکیرمواردی از    لی وتحلهی تجز نات

ــتباه،  یا  و ناقص  محیطی ــائل  اشـ  ،رمنتظرهیغ ژئوتکنیکی مسـ

ست  شتباهات،  دلیل به تغییر درخوا ضات  ا ست  مفرو  مورد در نادر

سائل  س ی، زیربرنامه مرحله در فنی م ا خط یا/رهنگامید یهایبرر

ــدر  ــالوده، طراحی/ژئوتکنیک/خطا در مواد، هایبررس ــاختار ش   س

  ].37آن[خطا در  و ناقص

  ي فناورانههاسکیري رایج ارزیابی هاروش -2-2-3

در  6موســســه فرانهوفرصــورت گرفته توســط تحقیقات  نتایج

ــال  ــی ب که به 2011س ــرکت تولیدی  180ررس پرداخته بود، ش

شان  شی FMEA 7 ،دهدیم ن ست  رو ها شرکت اغلب در این  که ا

 هاشرکتدرصد از  60,3. در این بررسی گیردقرار میمورداستفاده 

صد ارزیابی  FMEA ،52,5از روش رایج  سک ر در ها کارگاه در های

  DRBFM8 روششــود. همچنین یمها بررســی یمت جلســات و

6 Fraunhofer Institute 

 Failure Mode and Effects Analysis  

Design Review Based on Failure Mode 

 ریسک وتحلیلیهتجز در کمتر) درصد 3,7(FTA 9 و) درصد 5,9(

 یابزارها محصول  توسعه  فرایند طولدر . ]38[ شده است  استفاده 

که در ذیل به  دارد وجود ریسک مدیریت از حمایت برای مختلفی

  پرداخته شده است: هاآن

FMEA :ست    حالت از هدف  آن بر اثرات لیوتحلهیتجز و شک

ــوالت ــعه اولیه مراحل طول در فرآیندها و محص  مورد در توس

  قطری از شکست   از جلوگیری برای اقدامات آغاز و بالقوه شکست  

 یهانهیهز و زمان FMEA ،جهیدرنت .است ریسک یکپارچه تحلیل

ــعه  موجب   کیفیت  افزایش که یدرحال  ؛دهد می کاهش  را توسـ

یک ابزار  FMEAبنابراین ؛ خواهد شـــد محصـــول یوبکاهش ع

ست.       سک ا شمند برای مدیریت ری ستدالل ارز شایع هاا   هیعل ی 

FMEA ــیر و ذهنی ادراکات  ریتأث  اجرا، از باال  یها نه یهز  تفسـ

شوار  سک  اولویت تعداد از د ست  )10RPN( ری  یکعنوان به که ا

ــد درنظرگرفته ریســک برای مطلق درجه همچنین  .نخواهد ش

ــک مالی تعیین ــاس ریس ــک  اولویت تعداد براس  ریپذمکاناریس

ست   هدف کمی تعیین به منجر FMEA کاربرد تنها بنابراین،؛ نی

ست    ماا نیست،  شکست   علل بردن بین از برایحل راه و ریسک ا

 در ضمنی  و صریح  دانش از افتهیسازمان  و منظم یآوراجازه جمع

ــت را  احتمال مورد ــکس   تحلیل FMEA چارچوب . دردهدیمش

سک  ستم    جزئی مرحله از ری ست  یک و شروع  سی  حاالت از لی

  شاخص یک محاسبه با خرابی حاالت آن تأثیر وشده مرتب خرابی

سک  اولویت عدد نام به   زا همچنین. ردیگیم قرار تحلیل مورد ری

ــده  گرفته  بهره نیزها  پروژه مدیریت   نه یزم در روش این  که شـ

  پروژه یهانهیهز شدن  کم به منجر روش این از استفاده  تیدرنها

  .]38و  8است[ شده

FTA شناسایی برای روش یک شکست لیوتحلهیتجز: درخت 

ست    سامانمند  ایمنی   به مربوط و پیچیده یهاستم یس  در شک

ست. نقطه    رسی بر تحت فنی یهاستم یس  لیوتحلهیتجزبا  آغاز، ا

صول (  وجود نامطلوب رویداد کیآن برای که) ساخت  فرایند/مح

ست    درخت یک و شود می تعریف دارد، آمد.  خواهد بوجود شک

ست    این برای سای    فنی نقص از ممکن ترکیبات تمام شک   یشنا

 کهطور همان .شود یم داده نمایش درختی ساختار  در و شود می

ست    علل تک همه سیب  شک سایی    باید ترتیب به آ  د،شون  شنا

  کهیطوربه ؛ابدییم افزایش سیستم پیچیدگی با متناسب هانهیهز

  .]38[شودیم زیبرانگچالش بسیار شکست درخت ساخت

Failure Tree Analysis 

Risk Priority Number 
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DRBFM ساس  طرح : بررسی  روشی است   ،شکست   حالت برا

 در و اســت  FMEA به نزدیک بســیار  اتصــالِ  یک دارای که

روش  دو شـــده اســـت. در هر مشـــتقآن  از بزرگی یهابخش

DRBFM و FMEA ذاتی یهاسکیر سامانمند حذف و شناسایی 

ــول  FMEA تحلیــل کــهیدرحــالفراینــد وجود دارد.  و محصـ

ــکیر ــول بالقوه یهاس ــت، یا کل محص  بر DRBFM فرایند اس

  از DRBFMموجود تمرکز دارد.  یها طرح و تحوالت تغییرات،

 لباغ و شــکســت برای پتانســیل باالترین حاوی تغییرات تحقق

 .اسـت  آمده پدید عملکرد راتیتأث سـاختار  بررسـی  بدون اجرای

  اب که توسعه است   در بالقوه خطرات شناسایی   DRBFM از هدف

  به و منظم روش طریق از موجود محصــوالت روی بر تغییرات

ــاندن حداقل ــکیر این رسـ  طراحی در تغییرات طریق از هاسـ

  ].38کند[یمعمل  محصول

  TRIZ11رویکرد  -2-3

ــئله  حل  خالقانه   یها روش از یکى   افته ی نظام  نوآورى ،مسـ

TRIZ  ست که سط  1946 سال  در ا شولر  گنریش تو سى  آلت  رو

 براى کاربردى ابزارى به گذشــته،  یهاســال  طى و یگذارهیپا

 لیبدت دنیا در گوناگون یهایدگیچیپ با فنى مسائل حل و اختراع

ست  شده  ضور  به توجه با. ا  در مرکز تحقیقاتى 350 از بیش ح

سیار  یهاروش از یکى TRIZدنیا، امروزه  در TRIZزمینه    مفید ب

. رودیم شماربه نوآورى در سرعت  و زمان اتالف از جلوگیرى براى

شان   اخیر تحقیقات صد  300 تا 70 بین که ددهیمن  تولید به در

ــوالت براى ایده    کیفیت  بهبود ایجاد  و جدید   خدمات   و محصـ

شــاگردانش روی  و آلتشــولر اولیه یها. تالشبخشــدیم ســرعت

TRIZ حوزه اندیشمندان  و محققان سال  60 از بیش یهاتالش و  

 در حل مسائل  TRIZامروزه  که است  شده  سبب  دنیا در نوآورى

  با مدیریتى و فنى اقتصادى،  اجتماعى، سیاسى،   فرهنگى، مختلف

  ].9شود[ گرفته بکار پیچیدگى مختلف سطوح

  نوآوري موقعیت پرسشنامه -2-3-1

  TRIZیکی از ابزارهای  ISQ 12 نوآوری موقعیت پرســشــنامه

.  است » مشکل  توضیح « اول ، گامISQ براساس . شود یممحسوب  

ــرایط دو ابتدا هر ،مرحله این در  توصــیف مطلوب و موجود ش

ن . بعدازآاست  شرایط  دو این بین فاصله  مشکل  ،درواقع .گرددیم

  اثرات لیوتحلهیتجز از اســتفاده با مشــکل از نمودار یک ،معموالً

ضر  و مفید سم  م ضیح  یک. گرددیم ر شکل  از گویا تو  دریافت م

 خارج نمودار از جانبی مشکالت و مسائل بعد،مرحله  در و شودیم

شکل  و گرددیم صلی  م سایی   ا   به ISQ .شد  خواهد فرموله و شنا

. کندیم کمک مســئله بیان و مشــکل شــدن روشــن برای طراح

Theory of Inventive Problem Solving 

سشنامه     به مربوط اطالعات تمام یدهسازمان  برای طراحان به پر

تر کوچک مســائل به مســئله و کندیم کمک نوآورانه مشــکل

سته     تعدادی طریق از راهنما، یکعنوان به ISQ کار .شود یم شک

سی   سؤال   سا ست  ا شن  برای که ا سئله  شدن  رو سیدن  و م   به ر

س به نوآوری، سیار  اطالعات دوباره کردن مرتب لهیو ست  مفید ب . ا

ISQ صلی سؤال   شش  دارای ست،  ا  زیر دارایهرکدام  ازآنپس ا

ستند سؤال   سش  شش  این. ه سی    پر سا و   39عبارتند از[ ISQ ا

40[:  

ستم    مورد در اطالعات .1  محیط ساختن /بهبودمنظور به سی

  ؛آن

  ؛دسترس در منابع .2

  ؛مسئله وضعیت درباره اطالعات .3

  ؛سیستم تغییر .4

  ؛حلراه مفاهیم انتخاب معیارهای .5

چه   .6 جام ی ها تالش تاریخ ــده ان  این برای یحلراه برایشـ

  .مسئله

است که در   صورت  نیابه  TRIZ در مسائل  خالق یابیحلراه

.  تاس سیستم محصول در متناقض یهایژگیو کردن پیدا اول گام

ــپس،  پارامترهای با را تضــادها این ازهرکدام  معنای طراحان س

 ســـپس،. دهندیم مطابقت مهندســـی پارامتر 39 از مناســـب

 ارها تناقض ماتریس در تناقض پارامتر دو این طراحان کهیهنگام

ستفاده  با  سه  تیدرنها توانندیم طراحان کردند، اعالم TRIZ از ا

  اصــل 40 از را شــودیم اســتفاده اغلب کهحل راه مورد چهار تا

کل  حل  برای اختراعی ــ خاب  مشـ ند.    انت مای کل  ن ــ مدل    3شـ

ــائل در حلراه ــان  TRIZیابی خالق مس و   41، 10دهد[یمرا نش

42.[  

  
  ]TRIZ]41 یابی مسائل در حلراه: مدل 3شکل 

  

ــانی و همکــاران(تحقیق  در بــا  یدلمــ ،)1395میرزارمضــ

Innovation Situation Questionnaire
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یت     TRIZی از ابزار ریگبهره مدیر نه    ها ســـکیربرای  ناورا ی ف

ست که   هاپروژه صول جدید ارائه گردیده ا ی طراحی و نوآوری مح

ی فناورانه وجود دارد، هاسک یرشانس وقوع   در آن در مراحلی که

سا    سایی     ISQو از  شده ییشنا شنا و از ماتریس  هاسک یرجهت 

ــات جهت  ــختناقض ــکیری به این دهپاس ــتفاده گردیده  هاس اس

  ].11است[

  AFDروش  -2-3-2

ــ ،خود در کتاب ) 1999(کاپالن و همکاران     را  جدید   یروشـ

مک  برای  که در  ریســـک  یها لی تحل از مختلفی انواع به  ک

 در بالقوه خرابی حالت کردن فاش برای خود مســتمر یهاتالش

 یهاراهقبل از ورود به  فرآیندها، تولیدی، یهاکارخانه ،هاستم یس 

ــایند معرفی    ــر و ناخوشـ این روش جدید را به نام،      .کنند یم مضـ

ــت   ــکس   که یک ابزار کنندیم) معرفی 13AFDتعیین مقدماتی ش
14TRIZ-I  ــک زیآنال برای   از یارمجموعهیزخاص،   طوربه و  ریسـ

انده ی خووساز یسنار  تئوریعنوان به و است  ریسک  لیوتحلهیتجز

  .شودیم

 هک اســت واقعیت این در ریســک زیآنال با تئوری این ارتباط

شکار  سایی   و کردن آ ست   حاالت شنا س  طور به شک سا  یک دری ا

نه   عمل  ــه خالقا ید   حال نیدرع ؛دارد ریشـ ــورتبه  را آن با   صـ

  طوربه TRIZ؛ انجام داد کوشــش و ســعی با و جامع ،ســامانمند

صربه  ست،  کار این انجام به مجهز یفردمنح  یککه آن دلیل به ا

ــامانمند    رویکرد نه   یها حل راه کردن پیدا  برای سـ   برای خالقا

ــکالت ــداعی مشـ   در توانیم را AFDروش  .کنــدیم فراهم اب

ــانی( یهاتیفعال از مختلف یهانهیزم ــب ی،ورافنانس  و وکارکس

برای موارد  ایده وجود به نیاز که زمان هرو روزمره)  زندگی حتی

  :دنمو استفاده، زیر باشد

 دتولی نارسایی  ناموفق، اقدام خطا، یاشه یر علل یآشکارساز   �

 ؛تصادف یا و

 ؛غیره و اشتباهات حوادث، مشکالت آینده، ینیبشیپ �

  .مشکالت این از جلوگیری برای ساده یهاراه ،مؤثر توسعه �

AFD     ست که سترده ا و AFD 15-1را  هاآندارای دو برنامه گ

2-AFD 16 1. شود نامیده می-AFD  برای پیدا کردن مشکالتی که

ضر   ست  AFDابزاری از نیز  AFD-2و  دادهرخدر حال حا برای  و ا

  ].43[ شودیماستفاده است،  ندادهیافتن مشکالتی که هنوز رخ 

یل  ماتی    تعیینعنوان به  خرابی، نیز تحل قد  )AFD(یخراب م

Anticipatory Failure Determination 

Ideation / TRIZ methodology 

AFD Failure Analysis 

شابه  چندین دارای که شود یم انجام  یاشده تیتثب یهاروش با ت

ــت خطا  درخت  لی وتحلهی تجز و FMEA، HAZOP مانند    .اسـ

صلی  تفاوت ست که  این ا سیار  رویکرد یک با را کاربران ا تر عالف ب

ــکالت علل کردن پیدا برای   ،نتیجهعنوان به .کندیم مجبور مش

ستم    ست    در برابر کمتر روش، این با شده یطراح هایسی   شک

شده ینیبشیپ س  ،ن ست  ریپذبیآ  بر کیمت خرابی، تحلیل منطق .ا

طراحی   حال در ســیســتم بردن بین از یهاراه تمام کردن پیدا

ــت؛ ــتم طراحیبنابراین،  اس ــیس ــود، میتر آســان ســیارب هاس ش

 هنگام در حداقل، یا و شده  حذف شکست   حاالت آن کهیطوربه

صالحی در  اقدامات اجرایی کردن ست   گرفت نظر ا شده ا   تحلیل .ه 

 واژگون مفهوم . اینهاست شکست   اختراع و ابداع مورد در تخریب

  بداعارا  شکست یک بتوان اگر :استمسئله  ابداعی حل ساده شده

  آن بردن بین از برای TRIZ ابزارهای دیگرتوان از می پس نمود،

 نمندساما  فرایند یکعنوان به معموالً خرابی، تحلیل .کرد استفاده 

  ].44[ردیگیم انجام

شگیرانه  جزءعنوان به ،)AFP 17(خرابی مقدماتی ینیبشیپ   پی

 به منجر که اســـت روشـــی ،)AFD(خرابی مقدماتی تعیین از

 بر عالوه .شود یم آن سناریوهای  وها شکست   از جامع یامجموعه

  اما افتهیســاختار ممکن یهاشــکســت» ابداع« برای روشــی ،آن

برای ابداع ) AFD(خرابی مقدماتی تعیین .کندیم فراهم خالق را

  گردی از استفاده  به را معکوس کردن مسئله، ما  ، توسط هاشکست  

 برای و شــکســت پنهان مکانیزم آشــکار کردن برای TRIZ ابزار

  ].45ساخت[قادر خواهد  آینده، در رمنتظرهیغ شکست ینیبشیپ

 ؛اســت ســنتی ریســک ارزیابی روش از متفاوت AFD روش

سط  خرابی سناریوهای  تولید از یاجنبه روی برچراکه   اختراع تو

 بدان دارد. این تمرکز معکوس تفکر فرایند طریق از مشـــکالت

ست  صلی  هدف که معنا سایی   « AFD از ا ست آوردن   و شنا بد

ــناریوهایاز  آگاهی ــت س ــکســت به تواندیم که احتمالی اس  ش

ستم   ست  ممکن شود، بنابراین  منجر ما عملیات و سی   از قبل تا ا

فاق  این تاده ین ات ند    ف ــ ماتی  نیبشیپ روش .»باشـ قد   خرابی ی م

)AFD-2 (اســت یمهم حاالت اکثر یا تمام کردن پیدا دنبال به 

ست    به تواندیم که  یامجموعهشامل   شود. همچنین  منجر شک

ــناریوهای از کامل  و اســت افتاده اتفاققبالً  که اســت یخراب س

 که شده ینیبشیپ خرابی سناریوهای  از کامل مجموعه همچنین

ــده تجربه هرگز نیازاشیپ  ی مقدماتینیبشیپ روشاســت.  نش

AFD Failure Prediction 

Anticipatory Failure Prediction 



  ... ندیدر فرآ يفناور يهاسکیر تیریارائه مدل مد
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  ]:46و  43[دشویمی زیر تقسیم هاگامبه  AFD-2 خرابی

  اصلی مسئله فرموالسیون: 1 مرحله

صلی  مشکل   و نآ هدف سیستم، بیان   یگذارنام توسط  باید ا

صیف  همچنین ست    تو ضر  بالقوه، حوادث شک   یهادهیپد یا و م

  شود.دهد، فرموله  رخ عملیات این در تواندیم که نامطلوب

  موفقیت يسناریو شناسایی: 2 مرحله

ــک ارزیابی  انجام  از قبل  ــناریوهای   عملیات،  این ریسـ   سـ

 کدرمنظور به باید   عملیات  این) یزیربرنامه  مطابق  » (موفقیت «

د. مشــخص شــووضــوح به و درک یدرســتبهخرابی  ســناریوهای

ده  ش  گرفتهدرنظر نتایج و عملیاتصورت  بهمراحل  ،مثالعنوانبه

  .شودیم انجام مرحله هر در

  معکوس مسئله فرموله کردن و تدوین: 3 مرحله

ست    همه تولید یا ایجاد شامل  مرحله این  احتمالی  یهاشک

ست  سئله در  در تواندیم که ا ستم   معکوس کردن م دهد.  رخ سی

  بقال ی است که باید دریهاشکستمنظور از معکوس کردن، تمام 

  تصریح شود. شدهمشاهده یهاشکست ایجاد

ــدن بدتر واضــحِ و آشــکار يها: راه4 مرحله  عملکرد ش

  سیستم

آشکار و   ممکن یهاراه تمام نوشتن  شامل  قالب، از بخش این

ضح  شکست   وا ستم   برای ایجاد  سی ست. این  در   اندتویم فرآیند ا

سط  شود.   یاها بخش به موفقیت سناریوهای  تجزیه تو اجزا انجام 

شده و   بخش هر کامل بهطور به توانمی پس زیر  سؤال پرداخته 

  :پرسیده شود

 »انجام شود؟ اشتباهبه بخش این در تواندیم چیزی چه«

ضح  راه هر صورت  این در شکار  یا و وا ست    ایجاد آ در  شک

های ممکن MS 20 و هاHES 19 ها،IE 18 تمام طریق از سیستم

  سناریوهای  به هاآنبا ترکیب  توانیم		آن از پس و شده  شناسایی  

  .فتایدست )هاSi21(ریسک کامل

  موجود منابع از استفاده و شناسایی: 5 مرحله

 و سیستم   در موجود» منابع«از  شدن  مطلع شامل  مرحله این

ضر  اثرات ایجاد برای که شود یماطراف آن  ست  الزم م   امر . اینا

  شدهییشناسا هایروش از یک هر« که است  شناخت  این از ناشی 

  .»خواهد داشت نیاز خاص منابع به موردنظر دهیپد تولید برای

له  فاده : 6 مرح ــت گاه   از اس فاده از   پای ــت   چک دانش(اس

  )AFDي هاستیل

Initiating Event 

Harmful End-States 

ــناســایی  دنبالاین مرحله به  ــتری جزئیاتش حاالت  از بیش

  وجهت با اضافه شکست  حاالت همچنین و باال درذکرشده   شکست  

ستفاده  به ست  AFD ست یلچک از ا ستفاده  شامل  همچنین. ا  از ا

سترس   هاداده یا و اطالعات ذخیره برای دانش پایگاه قرار و در د

ــت.  گرفتن ــان این اطالعات اسـ  از یامجموعه که   دهد یم نشـ

مورد  باید ،است شده گنجانیده AFDافزار نرم در که هاستیلچک

  قرار گیرد. مطالعه

شکست(ریسک    حلراه: ابداع 7مرحله  -جدید براي ایجاد 

  سازي)

 پیدا برای تالش شده، انجام  6 و 5 ،4 مرحله در تاکنون آنچه

ست؛ ممکن  نامطلوب یهادهیپد تمامبرای ایجاد  ییهاراه کردن  ا

  پرسیده شده است:زیر  سؤاالتبرای این منظور 

صلی  یا فیزیکی اثر چه �   انامطلوب ر یهادهیپد تواندیم ا

  ؟کند ایجاد

  ؟نیاز است اصل این یسازادهیپ برای منابعی چه �

  ؟موجود است منابعی چه �

ــر پایان   تعیین  ،مرحله  این در میان  و  ها) HES(حاالت مضـ

که شــناســایی شــدند،     ییهاآندر میان  مهم یها)MS(حاالت

 که  بود دیگری یها راه باید به دنبال    بنابراین   .قرار گرفت مدنظر  

  از یکهر توان ازاســت که در این میان می وقایع اینایجادکننده 

  زیر استفاده کرد: درذکرشده  I-TRIZ ابزارهای

 ؛آل ایده حلراه شناسایی �

 نوآوری؛ راهنمای �

 ؛جسمی و فنی تناقضات دادن قرار هدف �

 ؛جدایی اصول از استفاده �

 ؛مواد مصرف درست لیوتحلهیتجز �

  .اپراتور روش �

شدید : 8 مرحله شاندن  و) تقویت(ت ضر  اثرات پو  اتخاذ(م

 احتمال و باال شدت  با ییهاسک یر براي احتیاطی اقدامات

  کم) وقوع

ســناریوهای  و هاHES شــناســایی از پسشــود پیشــنهاد می

ست،    سکی  که شود می فرض .شود  انجام تقویت شک   ندرتبه ری

 ما نبنابرای؛ کندیموقوع پیدا  ناچیز احتمال با یا و افتدیم اتفاق

ــتفاده  باید   ر طوبه ، مکرراً مانند   بیان را معکوس کنیم  این از اسـ

صاص  یا و مداوم این   وقوع به آن. از یتوجهقابل احتمال یک اخت

Mid-States 

Complete Risk Scenarios 



  
  ابوالفضل میرزارمضانی و دیگران

 

  49  1397تابستان ، و دو سیشماره   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتی

یاطی برای جلوگیری از             طوربه  مات احت قدا عث ا با کار  خود

  .شودیمرویدادهای ناخواسته 

ــر اثرات لی وتحلهی : تجز9 مرحله  ــده  مض جاد ظاهرش   (ای

  )لیوتحلهیتجز جهت ریسک احتمالی سناریوهاي درخت

ــامل  مرحله  این ــازمان  و لی وتحلهی تجز شـ   درختان  یدهسـ

شرایط و       منظوربه سناریو  سبت به  شتر ن . ست دادهایرودرک بی

 شاخه نامیده  نقاط نام به سناریو  از درختان این در انحراف نقاط

 خاتمه سناریو  درختان مسیرهای همه  آن در که ییجابه .شود یم

بد ی یم لت گفته     پایان   ،ا ــودیمحا  درخت  دو ،مثال عنوانبه . شـ

  است. شدهفیتوص 4شکل  در شکست سناریو

 
  شکست سناریو ي از تشکیل درختانمونه: 4شکل 

  شکست از پیشگیري: 10 مرحله

شده   یپ روش یا عمومی یهاراه سط  شنهاد  برای از کاپالن تو

 یانب زیر شرح  به پدیدهای ناخواسته  این علل کاهش یا بردن بین

  :شودیم

 ملع که شرایطی  بردن بین از مثال، برای علل، بردن بین از )1

 ؛آوردیم ارمغان نامطلوب را به

نامطلوب را از بین ببرد یا          )2 عالیت  معرفی یک فرایند که اثر ف

 . معکوس کند

  )ISMساختاري تفسیري(ي سازمدل -2-4

ISM        سیله وارفیلد ست که به و سیری ا ساختار تف یک روشی 

ــطح          ها در چند سـ یار یه مع با تجز ید. در این روش،  مطرح گرد

ــاخصمختلف، به تحلیل ارتباط بین  ــودیمپرداخته  هاش  . اینش

ه ک هاشاخص مدل ساختار تفسیری قادر است سطوح ارتباط بین     

سته صورت تکی یا گروهی به ی به به ؛ درا تعیین نمای اندکدیگر واب

بارت دیگر  ند برای  می ISM ،ع باط بین   لی وتحلهی تجزتوا ارت

که برای یک    ها یژگیو ــئله ی چند متغیر  ــدهفیتعر مسـ ند،  شـ ا

مل       تدا عوا ــود. این روش اب فاده شـ ــت ــوع   مؤثراسـ باره موضـ در

سطوح مختلف قرار   سپس روابط بین  دهدیمموردمطالعه را در  ؛ 

سطوحی جدا(از نظر    عوامل را به گونهاین  شفاف و در  ر ب ریتأثای 

. طراحی یک مدل ساختاری کندیمموضوع موردمطالعه) مشخص 

ست که        سیستم، روشی ا تفسیری برای متغیرهای در ارتباط یک 

برای بررسی اثر هر یک از متغیرها بر روی متغیرهای دیگر کاربرد  

ست، چون ق  12دارد[ ضاوت گروهی از افراد  ]. این روش تفسیری ا

که آیا روابطی میان این عناصر وجود دارد یا خیر.  دینمایمتعیین 

ــاختاری اســـتهمچنین  چون اســـاس روابط یک  ؛این روش سـ

ی از متغیرها ادهیچیپســاختار ســرتاســری اســت که از مجموعه  

ــتخراج ــدهاس ــت[ ش ــتفاده از این مدل اجرای 13اس   3]. برای اس

  مرحله زیر الزم است:

  تعاملی ساختاری:_تشکیل ماتریس خود .1

مدل    عوامل در این پژوهش برای تعیین روابط مفهومی میان  

صنعت   30پژوهش از حدود  نفر از خبرگان حوزه طراحی در یک 

ساخت   ستفاده یی) ایردریزدفاعی(طراحی و  ست. برای این   شده ا ا

ــخص گردد. روابط منطقی زیر     ــت تا نوع روابط مشـ کار الزم اسـ

 تهقرارگرف هامؤلفهیات خبرگان در مورد ارتباطات بین     مبنای نظر 

 :است

  .yبه  x: ارتباط یک طرفه از 1

  .x به y ارتباط یک طرفه از :-1

  yبه  x نیب: ارتباط دوطرفه 2

  وجود ندارد. yو  x نیب: هیچ ارتباطی 0

 تشکیل ماتریس دریافتی اولیه:

ماتریس دریافتی از تبدیل ماتریس خود تعاملی ســاختاری به 

. برای استخراج گرددیمیک) حاصل -یک ماتریس دو ارزشی(صفر

سطر عدد یک  و   1جایگزین اعداد ( ،ماتریس دریافتی، باید در هر 

) در ماتریس خودتعاملی 0و  -1جایگزین اعداد ( ،) و عدد صــفر2

، نتیجه حاصله ماتریس اسطرهساختاری شود. پس از تبدیل تمام 

ــودیمدریافتی اولیه نامیده      . ماتریس دریافتی نهایی از اعمال      شـ

ی صــورت. رابطه تعدی بهدیآیم بدســت هامؤلفهروابط تعدی بین 

منجر به  j مؤلفهشــود و  j مؤلفهمنجر به  i مؤلفهاســت که اگر 

فه  به   iپس  ،گردد k مؤل با    ؛ وگرددیم kمنجر  مت  * 1این عال

براین، میزان وابســتگی و قدرت نفوذ هر . عالوهگرددیممشــخص 

بر اهداف دیگر   ریتأثاست. قدرت نفوذ، میزان   شده مشخص  مؤلفه

هد.  دی دیگر را نشان میهامؤلفهاز  یریرپذیتأثو میزان وابستگی؛ 

ــطوح           هایی، سـ یافتی ن ماتریس در به  جه  فه با تو تعیین  ها مؤل

ــت،یی که دارای وابســتگی زیادی هامؤلفه. شــودیم در باالی  اس

رین تدر پایین است، یی که دارای قدرت نفوذ باالیهامؤلفهنقشه و 

 ].15و  14[ردیگیمسطح قرار 

  :هامؤلفهی بندسطحتعیین روابط  .2

در این مرحله مجموعه دریافتی و نیز مجموعه مقدماتی برای       
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ــتخراج          هایی اسـ یافتی ن ماتریس در ها از روی  یک از متغیر هر 

از  عبارت اسـت . مجموعه دریافتی برای یک متغیر خاص گرددیم

سایر متغیرهایی که در بوجود آمدن آن   به انضمام خود آن متغیر، 

شته  شامل خود آن  اند. مجموعه مقدماتی برای نقش دا هر متغیر 

سایر متغیرهایی که در ایجاد       ضمام  ست، به ان  نقش هاآنمتغیر ا

اشتراک این دو مجموعه را برای  توانیمداشته است. به دنبال آن 

هر یک از متغیرها بدسـت آورد. متغیرهایی که اشـتراک مجموعه   

ــله مراتب  کی آندریافتی و مجموعه مقدماتی  ــلس ــت، در س ی اس

ISM سوب   عنوبه سطح باال مح ن ای کهیطوربه ؛دشو یمان متغیر 

جاد هیچ متغیر دیگری مؤثر     ها در ای . پس از باشـــد  ینممتغیر

شناسایی متغیر باالترین سطح، آن متغیر از فهرست سایر متغیرها 

. این تکرارها تا زمانی که سطح همه متغیرها شودیمکنار گذاشته 

در ساخت   شده ییاسا شن کند. سطوح  مشخص شود، ادامه پیدا می  

  ].16کند[یمبه ما کمک  ISMمدل نهایی 

  :ISMساخت مدل بر مبنای  .3

ماتریس        توانیم له را از روی  ــئ ــاختاری مورد مسـ مدل سـ

ارتباط وجود  j ریمتغو  iدریافتی نهایی ایجاد کرد. اگر بین متغیر 

شد، به    شته با سیله یک پیکان  دا شان   دارجهتو  .شود داده مین

شده یادیاگرام نهایی  ستفاده از  هاحالتبا حذف  جاد ی تعدی و با ا

  ].16[دیآیم بدستی سطوح بندبخش

  مدل پیشنهادي تحقیق -2-5

در مدیریت  مؤثرهای با توجه به مطالعه ادبیات موضوع و روش

ــک و همچنین روش  ــمت قبل   AFDریس ــیل در قس که به تفص

عنوان مدل پیشــنهادی این تحقیق به 5شــکل توضــیح داده شــد 

ی فناورانه در توســـعه محصـــول جدید هاســـکیربرای مدیریت 

ضیح گام اول مدل برای هر     ستخراج گردید. در تو انجام  بهترچها

ن شناسایی تدوی ISQو همچنین تحلیل  هاسکیرشدن شناسایی 

برای محصــول بســیار اثربخش  )22FSD(نقشــه ســاختار عملکرد 

هد بود.  مایش  یک  FSD خوا ها  از گرافیکی ن   اجرایی یعملکرد

صول    ، عملکردFSD در .ست ا نآ یهایخروج و هایورود در مح

  .ودش یم شکسته   یعملکرد ریز یهاهسته  یا عناصر  زیر به کلی

FSDسیاری  برای ستفاده طراحی  فرایند در وظایف از ب  قرار موردا

ــتن  به تواندیم هاآن		نیترمهم . ازردیگیم ــکس  مشــکل یک ش

  ].47کند[ کمک کنترل قابل هایتکه به طراحی پیچیده

شنهادی در ادامه  ستفاده از روش   مدل پی و اطالعات  ISMبا ا

  .ردیگیمی قرار موردبررس ،شدهیآورجمع
  

Function Structure Diagram 

  روش تحقیق -3

ضر  ی هاحوزهادبیات موضوع در   مطالعه باابتدا  ،در تحقیق حا

ــعه محصـــول جدید، ریســـک، مدیریت ریســـک و     ،TRIZتوسـ

ی فناورانه در توســعه هاســکیرهای مناســب برای مدیریت روش

شــناســایی شــدند و مدل اولیه  TRIZمحصــول جدید با رویکرد 

ل از تحلی ،ی فناورانه تدوین گردید. در گام بعدهاســکیرمدیریت 

ISM  ی ســـه بخش اصـــلی مدل مذکور  ســـازمدلو  دییتأجهت

 استفاده گردید.

  تحقیق سؤاالت -3-1

  TRIZبا روش  را NPDی فناورانه هاســکیر توانیمچگونه  .1

 شناسایی کرد؟

  TRIZبا روش  را NPDی فناورانه هاســکیر توانیمچگونه  .2

 تحلیل و ارزیابی کرد؟

  TRIZبا روش  را NPDی فناورانه هاســکیر توانیمچگونه  .3

 ی کرد؟دهپاسخ

  هاپرسشنامهتدوین  -3-2

پدیده از نظر کمی و کیفی     گاهی   ها یژگیوهر  که آ یی دارد 

ستیابی به  شان در مورد ست.     هاآن، به ماهیت و نحوه د سته ا واب

ــخ و راه ــئلهحل برای یافتن پاس ــدهانتخاب مس در هر تحقیق،  ش

ست یافتن به داده    ستلزم د ست که از طریق  م بتوان  هاآنهایی ا

ــ ــخ عنوان که به   مون کردآز یی راها هی فرضـ ی احتمالی و  ها پاسـ

 . ابزارهای گوناگونی برایاندشده مطرحتحقیق  مسئله موقتی برای 

ها مانند مصاحبه، پرسشنامه، مشاهده و بررسی دست آوردن دادهب

ــناد وجود دارد که هر یک معایب و مزایایی دارد. هر  مدارک و اس

شگر باید با توجه به ماهیت   سئله پژوه ض و  م ، هشد طرحی هاهیفر

ند و از       یا چند ابزار را طراحی ک ی آورجمعدر جهت   ها آنیک 

]. پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و   17[دیجوها بهره داده

ی امجموعهبوده و شامل   آنهای روشی مستقیم برای کسب داده   

ست که  گویه(هاسؤال از  سخ ها) ا سخ   هاآن مالحظه با دهندهپا پا

ئه   ــگر را     دهد یمالزم را ارا ــخ، داده موردنظر پژوهشـ پاسـ و این 

شکیل   سیری    ساز مدل. در این تحقیق از دهدیمت ساختاری تف ی 

)ISM اســتفاده  شــده اســتخراج مدل  دییتأ) برای اعتباردهی و ،

ــمت        . لذا گرددیم ــه قسـ ــیم مدل به سـ در این تحقیق با تقسـ

سایی     سخ و  هاسک یر، تحلیل و ارزیابی هاسک یرشنا ی به دهپا

تهیه و  ISMی اسـتاندارد براسـاس روش   اپرسـشـنامه   ،هاسـک یر

  توزیع گردید.
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شناسایی ریسک 
های فناورانه

تحلیل و ارزیابی 
ریسک ها

پاسخ به ریسک ها

اجرای پاسخ های 
ریسک

اولویت بندی ریسک ها .  13
  بر اساس

RPN-FMEA

فرموالسیون مسئله اصلی.3

شناسایی سناریو های . 4

موفقیت برای محصول

تدوین و فرموله کردن . 5
معکوس مسئله

و واضحِ . 6 یافتن راه های آشکار 
بدتر شدن عملکرد محصول

منابع موجود در شناسایی . 7
محصول و محیط آن که به ایجاد 

ریسک ها کمک میکند

استفاده از چک لیست های.8
AFD

ابداع راه حل جدید برای .9
ایجاد شکست ها

تشدید، تقویت و پوشاندن . 10
اثرات مضر

تحلیل اثرات مضر  و تجزیه. 11
ظاهرشده 

راهکارهای متداول . 14
جلوگیری از ریسک

اولویت بندی پاسخ های . 18
 بدست آمده جهت اجرای آنها

ی 
س

زر
 با

 و
ت

ار
ظ

ن

تشکیل ماتریس تناقضات. 16
TRIZ

پارامتر  39 مراجعه به. 15
مهندسی و پیدا کردن تناقضات

شناسایی فرصت

طراحی و توسعه محصول

آزمایش و تست محصول

معرفی محصول به بازار

اصل اختراعی  40 استفاده از. 17
برای یافتن پاسخ ریسک ها

کشف ارتباط بین ریسک . 12
های شناسایی شده و تاثیرات 

انها بر بخش های دیگر

تحلیل نقشه ساختار عملکرد . 2
 با

ISQ

فعالیت های فنی در توسعه محصول جدید 

د
دی

ج
ل 

صو
ح

ه م
سع

تو
د 

ین
را

ف

بررسی طرح اولیه

ید بررسی مراحل اولیه تول

تست داخلی محصول

تولید آزمایشی

راه اندازی تولید انبوه

توسعه نمونه های اولیه و مدل 

های آزمایشی

مدیریت چرخه عمر 

محصول

تدوین نقشه ی ساختار . 1
عملکرد محصول

FSD

 
  : مدل مفهومی پژوهش5شکل 

  اعتبارسنجی -3-3

، هاســـنجهدو معیار عمده برای آزمون صـــحت و خوب بودن 

ــت از    ــنجش روایی در این تحقیق، نخس ــت. س روایی و پایایی اس

سپس        شد.  شینه تحقیق انجام  سترده پی طریق ارزیابی دقیق و گ

شاخص  هامؤلفه نظرسنجى خبرگان این    ی بدست آمده مورد هاو 

نهایى صــورت پذیرفت. پایایی ابزار که از  دییتأحوزه قرار گرفت و 

پذیری نیز تعبیر         ماد بار، دقت و اعت به اعت ــودیمآن  در این   ،شـ

وابسـته اسـت که آن را     ISMتحقیق تا حد زیادى به اعتبار روش 

گارى تعیین   ند یمنرخ ســــاز گارى        .ک به نرخ ســــاز جه  با تو

سبه  شنامه داراى اعتبا   توانیمدر این روش،  شده محا س  رگفت پر

  .باشدیمکافى 

  جامعه آماری -3-4

به دلیل   به  مالی و نیروی   ها تی محدود طور معمول  ی زمانی، 

ــانی برای انجام پژوهش از  ــتفاده ریگنمونهانس ــودیمی اس اما  ؛ش

ــتی از روش علمی و     کل به  نتایج نمونه   برای تعمیم  جامعه، بایسـ

 . در این تحقیق برایآورد بدســـتقابل اســـتدالل تعداد نمونه را 
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ست آوردن تعداد نمونه از روش   ستفاده  یاحتمال ریغبد به  شده ا

شده    گونه سعی  صنعت موردنظر  ای که  تمامی افرادی که در دو 

صاحب  ستند در زمینه طراحی  سا    ،نظر ه شوند. در ادامه    ییشنا

سمینار   صنایع به    3طی یک  صورت  ساعته که برای هر کدام از 

ضوع همین تحقیق برگزار گ  ضوع تحقیق و   ،ردیدجداگانه با مو مو

ــنامه  اهداف آن تبیین گردید و ــشـ توزیع گردید.  هاآنین بپرسـ

  هاآنتعداد افراد در دو صـــنعت مذکور که پرســـشـــنامه در بین 

پرســشــنامه از ســوی     49نفر بوده اســت که   70 شــده عیتوز

  است. شدهدادهعودت  دهندگانپاسخ

  هاداده لیوتحلهیتجزابزار  -3-5

باتی این تحقیق، تکنیک       ــ حاسـ ــت ISMتکنیک م که   اسـ

 .است توضیحات مختصر از نحوه استفاده از آن داده شده

  هاداده لیوتحلهیتجز -3-6

صفحات برای     سبات و محدودیت  با توجه به حجم باالی محا

نمایش تمام مراحل محاســـباتیِ هر ســـه قســـمت مدل، در این 

سایی      شنا سمت فقط برای بخش اول مدل( فناورانه)  یهاسک یرق

ــبات به ــورت کامل بیان محاس و برای دو بخش بعدی  گرددیمص

  .شودیمتنها نتایج آن ارائه 

  .هاسکیرشناسایی  یهامؤلفهبرای  ISMتحلیل بخش اول: 

ــت با توجه به ماتریس خودتعاملی       آمده از اطالعات دو    بدسـ

ــنعت مذکور  ــازمدلص ــت و نتایج در جداول گرفتهانجامی س   اس

ست  7تا  3 شماره  ی  ساز مدل 6شکل   همچنین و بیان گردیده ا

  دهد.مربوط به این قسمت را نشان می
  

 هاسکیرشناسایی  یهامؤلفه: ماتریس خود تعاملی ساختاری برای 3جدول 

  8  7  6  5  4  3  2  1  ماتریس خودتعاملی ساختاری

تار عملکرد      )1 ــاخ ــه سـ تدوین نقشـ

  محصول
- 1 0 1 0 1 0 0 

تار عملکرد      )2 ــاخ ــه سـ یل نقشـ تحل

 ISQمحصول با روش 
 - 2 0 0 2 2 0 

 0 0 2 1 1 -   اصلی مسئله فرموالسیون )3

  ایبر موفقیت سناریوهای  شناسایی   )4

 محصول
   - 1 1 0 0 

ــه کردن معکوس        )5 ــدوین و فرمول ت

 مسئله
    - 1 1 1 

شکار  یهاراه یافتن )6 ضحِ  و آ   بدتر وا

 محصول عملکرد شدن
     - 1 1 

موجود در محصول   منابع شناسایی   )7

 و محیط آن
      - 2 

 -         AFD هایلیست چک از استفاده )8
  

 اهسکیرشناسایی  یهامؤلفهدریافتی نهایی برای  س: ماتری4جدول 

ماتریس 

  دریافتی نهایی
1  2  3  4  5  6  7  8  

قدرت 

  نفوذ

ــه  )1 تدوین نقش

.....  
1 1 1* 1 1* 1 1* 1* 8  

ــه  )2 تحلیل نقش

.... 
0 1 1 1* 1* 1 1 1* 7  

ــیون  )3 فرموالس

 مسئله ...
0 1* 1  1 1 1 1* 1* 7  

ــایی )4 ــناسـ   شـ

 ... سناریو
0 1* 1* 1 1 1 1* 1* 7  

تــدویــن و    )5

 ..فرموله..
0 1* 1* 0 1 1 1 1 6  

ــن  )6 ــتـ ــافـ  یـ

 ی...هاراه
0 1 1 1* 1* 1  1 1 7  

ــایی )7 ــناسـ   شـ

 منابع...
0 1 1* 0 0 1* 1 1 5  

فاده   )8 ــت  از اسـ

  چک..
0 1* 0 0 0 0 1 1 3  

   8  8  7  6  5  7  8  1  میزان وابستگی

 شناسایی یهامؤلفه(مدل اول بخش برای سطوح شناسایی

  ):هاسکیر
  

 : تکرار اول برای شناسایی سطوح بخش اول مدل5جدول 

  سطح  مجموعه اشتراک  مجموعه مقدماتی  مجموعه دریافتی  مؤلفه

1  1-2-3-4-5-6-7-8  1  1    

2  2-3-4-5-6-7-8  1-2-3-4-5-6-7-8  2-3-4-5-6-7-8  1  

3  2-3-4-5-6-7-8  1-2-3-4-5-6-7  2-3-4-5-6-7    

4  2-3-4-5-6-7-8  1-2-3-4-6  2-3-4-6    

5  2-3-5-6-7-8  1-2-3-4-5-6  2-3-5-6    

6  2-3-4-5-6-7-8  1-2-3-4-5-6-7  2-3-4-5-6-7    

7  2-3-6-7-8  1-2-3-4-5-6-7-8  2-3-6-7-8  1  

8  2-7-8  1-2-3-4-5-6-7-8  2-7-8  1  

  

 : تکرار دوم برای شناسایی سطوح بخش اول مدل6 جدول

  سطح  هااشتراکمجموعه   مجموعه مقدماتی  مجموعه دریافتی  مؤلفه

1  1-3-4-5-6  1  1    

3  3-4-5-6  1-3-4-5-6  3-4-5-6  2  

4  3-4-5-6  1-3-4-6  3-4-6    

5  3-5-6  1-3-4-5-6  3-5-6  2  

6  3-4-5-6  1-3-4-5-6  3-4-5-6  2  

  

 : تکرار سوم برای شناسایی سطوح بخش اول مدل7جدول 

  سطح  هااشتراکمجموعه   مجموعه مقدماتی  مجموعه دریافتی  مؤلفه

1  1-4  1  1  4  

4  4  1-4  4  3  

ــاختاری بخش اول مدل پژوهش(  ــکیل مدل س ی هامؤلفهتش
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  ):هاسکیرشناسایی 

ی تحلیـل و ارزیـابی   هـا مؤلفـه برای  ISMتحلیـل  بخش دوم: 

به ترتیب نتایج حاصــل را نشــان  7شــکل و  8 جدول. هاســکیر

  دهد.می

ی تحلیل و هامؤلفه: ماتریس خود تعاملی ساختاری برای 8 جدول

 هاسکیرارزیابی 

  13  12  11  10 9  ماتریس خودتعاملی ساختاری

 0 0 2 0 - های جدید برای ایجاد شکستهاحلابداع راه .9

 0 0 2 -  تشدید (تقویت) و پوشاندن اثرات مضر .10

 1 2 -   ظاهرشدهاثرات مضر  لیوتحلهیتجز .11

و  دهشییشناسای هاسکیرکشف ارتباط بین  .12

 هابخشبر سایر  هاآن راتیتأث
   - 0 

-RPN براساس هاسکیر یبندتیاولو .13

FMEA 
    - 

ــاختاری بخش دوم مدل پژوهش(  ــکیل مدل س ی هامؤلفهتش

  ):هاسکیرو ارزیابی  لیتحل

. هاسکیری به دهپاسخی هامؤلفهبرای  ISM: تحلیل بخش سوم

  دهد.به ترتیب نتایج حاصل را نشان می 8شکل و  9جدول 

 هاسکیری پاسخ به هامؤلفهماتریس خود تعاملی ساختاری برای : 9جدول 

  18  17  16  15 14  ماتریس خود تعاملی ساختاری

 2 2 0 0 - ریسک جلوگیری از متداول راهکارهای )14

پارامتر مهندسی و پیدا  39مراجعه به  )15

 کردن تناقضات
 - 1 1 1 

 TRIZ    - 1 1تشکیل ماتریس تناقضات  )16

اصل اختراعی برای پاسخ  40استفاده از  )17

  هاسکیربه 
   - 1 

آمده  به دستی هاپاسخی بندتیاولو )18

  هاآنجهت اجرای 
    - 

سوم مدل پژوهش (     ساختاری بخش  شکیل مدل  ی هامؤلفهت

  ):هاسکیرپاسخ و اجرای 

  

  

  

  

تدوین نقشه ی .  1
ساختار عملکرد 

محصول
FSD

شناسایی سناریو . 4
های موفقیت برای 

محصول

یافتن راه های . 6
آشکار و واضحِ بدتر 

شدن عملکرد 
محصول

تدوین و فرموله . 5
کردن معکوس 

مسئله

فرموالسیون .3

مسئله اصلی

تحلیل نقشه . 2
 ساختار عملکرد با

ISQ

شناسایی منابع . 7
موجود در محصول و 

محیط آن

استفاده از چک .8
لیست های

AFD

رم
ها

چ
ح 

ط
س

وم
س

ح 
ط

س
وم

 د
ح

ط
س

ل
او

ح 
ط

س

 
  هاسکیری شناسایی هامؤلفه: مدل ساختاری تفسیری 6شکل 



  ... ندیدر فرآ يفناور يهاسکیر تیریارائه مدل مد

 

  54  1397تابستان ، سی و دوشماره   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتی

تحلیل  و تجزیه.  11

اثرات مضر ظاهرشده 

تشدید، تقویت و .  10

پوشاندن اثرات مضر

ابداع راه حل جدید .9

برای ایجاد شکست ها

کشف ارتباط بین .  12
ریسک های شناسایی 
شده و تاثیرات انها بر 

بخش های دیگر

ل
ح او

سط
ح دوم

سط

اولویت بندی .  14
   ریسک ها بر اساس

RPN-FMEA

 
  : مدل ساختاری بخش دوم مدل پژوهش7شکل 

 

 39 مراجعه به.  15
پارامتر مهندسی و پیدا 

کردن تناقضات

تشکیل ماتریس .  16
تناقضات
TRIZ

راهکارهای متداول .  14

جلوگیری از ریسک

اصل  40 استفاده از.  17
اختراعی برای یافتن 

پاسخ ریسک ها

اولویت بندی پاسخ .  18
های بدست امده جهت 

 اجرای انها

م
سو

ح 
ط

س
وم

 د
ح

ط
س

ل
او

ح 
ط

س

 
  مدل پژوهش: مدل ساختاری بخش سوم 8شکل 

  یریگجهینتخالصه و  -4

ی هاسک یربرای شناسایی    ارائه مدلی ،هدف از پژوهش حاضر 

صول جدید و تحلیل و     سعه مح سخ فناورانه در تو  هاآن یی بهگوپا

ی توسعه  ندهایفرا. با توجه به اهمیت باالی است  TRIZبا رویکرد 

باالی  ریتأثمحصــول جدید در رشــد و بقای ســازمان و همچنین 

شنهادی     هاسک یر ستفاده از مدل پی ی فناورانه در این فرایندها، ا

جهت  هاســـکیردر مدیریت کردن این نوع  تواندیماین پژوهش 

ــد موفقیت       ــان و همچنین باال بردن درصـ کاهش اثرات مخربشـ

  فرایند توسعه محصول جدید کمک شایانی انجام دهد.

ست بنتایج   سیری(   ساز مدلآمده از  د ساختاری تف )  ISMی 

از ادبیات موضــوع از نظر  شــدهاســتخراجدهد که مدل نشــان می

فه دام از ک بودن هر  رگذار یتأث توالی عملیات و   مدیریت    در ها مؤل

خبرگان  دییتأی فناورانه توسـعه محصـول جدید، مورد   هاسـک یر

  .استی مذکور هاصنعت

ــایی   ــناس   TRIZاز ابزار  صــرفاًی فناورانه هاســکیربرای ش

استفاده گردیده است که توانایی و خالقیت باالیی را در شناسایی     

ست. در قسمت تحلیل و ارزیابی    هاسک یر  از تلفیق هاسک یردارا

ــخ به  FMEAو روش کارآمد  TRIZابزار  ــکیرو در پاسـ از   هاسـ

ــات و  ــل اختراعی  40ماتریس تناقض ــدهگرفتهبهره  TRIZاص  ش

 است.
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