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  چكيده     
 هاي گذاري سرمايه مفهوم و) ستا ها بر عملکرد سازمان IT ريقات تاثيتحقدست آمده در ه ب جيرت نتايمغابه مفهوم  ( ICTوری  بهره تضاد
 در ICTآن در کنار کاربرد روزافزون  )کردحاصل  نانياطمبر عملکرد سازمان  IT ريتاثتوان از ها میگذاری هيسرما گونه  نيا با انجام( مکمل

 بر گذاري هاي سرمايه ، اولويتNPDدر يک پروژه : "است کردهمواجه  جدي السؤ يکرا با  هاسازمان يد،توسعه محصول جد هايروژهپ
 حاضر تحقيق توسط اييافتن پاسخ اين پرسش، موردکاوي گسترده برایسطح عملکرد پروژه کدام است؟  کردنحداکثر  برای ICTهاي  مکمل
 مدل عصبي هاي و با استفاده از شبکه است شده انجام خودروايران جديد محصول یتوسعه و طراحي و راتژيکاست تحقيقات واحدهاي در

 و اوليه هايارزيابي(اي که منابع توسعه دهدمي نشان خاص پروژه يک براي نتايج. است گرفته قرار تحليل و تجزيه مورد تحقيق مفهومي
 و مديريتي مالي، یحوزه سه در پروژه عملکرد افزايش در را نقش بيشترين انساني منابع و )مالي ايهارزيابي همچنين و محصول بازار تفصيلي
       .داشت خواهند کلي

       

 عصبی شبکه ،بهره وریمحصول جدید، تضاد  یتکنولوژی اطالعات و ارتباطات، پروژه توسعه :يديکل يها واژه 

  

مقدمه
 هاي ابتي كه بنگاهبا مد نظر قرار دادن شرايط رق     

 جديد محصوالت یتوسعه است، كرده احاطه را اقتصادي
در  ].۱[ شود مي محسوب آنان براي سودآوري بقاء راه تنها

ت رقابتي و بقاء واقع هدف اصلي هر سازماني كسب مزي
 هاي از همين رو پروژه]. ۲[مدت است  سودآوري در بلند

در راستاي با رويكردي فرآيندي  ۱جديد محصول یتوسعه
 شوند مي تعريف سازمان سود به بازار هاي تبديل فرصت

بتواند  كه بود خواهد آميز محصول جديدي موفقيت]. ۳[
رقابتي  یدر زمان مناسب، با رعايت كيفيت مدنظر و هزينه

 محصولي به ،کاتلر عقيده به]. ۳[ شودبه بازار عرضه 
 يا داخلي بازار در بار يناول براي که شودمي اطالق "يدجد"

را شامل  جديدي محصوالت گروه يا، شودعرضه  جهاني
و  دکن اضافه سازمان يدبه خط تول جديدي ملحقات يا شود
 ].۳[ کند يجادا يدر محصوالت فعل بهبودي يا

 افزايش برای ارتباطات و اطالعات آوري استفاده از فن     
مواره مدنظر ه جديد محصول یتوسعه هاي تيم عملكرد

 ادبيات در بعد به ۱۹۹۰ سال از اما. است بوده ها سازمان
با  بحثي ٢)ICT( ارتباطات و اطالعات آوري فن موضوع

بر اساس اين بحث . پديد آمد ICT ٣وری بهرهعنوان تضاد 
باعث افزايش عملكرد به طور الزام  ICT بر گذاري سرمايه
در  موضوعداليل متعددي براي اين . نخواهد شد ها سازمان
 ،موضوع موجود است، اما يكي از بهترين توجيحات ادبيات
بر عملكرد بنگاه رويكرد  ICT وریبهره تضاد

دسته آن نوع  نيا .است ICT ٤مكمل هاي گذاري سرمايه
از  ریيگ هستند که با استناد و بهره یياهگذاری هيسرمااز 

- توان به بهرهمی ITهای مختلف آنها در استفاده از جنبه
 .افتيازمانی دست وری عملکرد س

محصول جديد نيز جدا از سازمان  ی هاي توسعهپروژه     
هاي نبوده و به دليل محدوديت منابع سازمان، بايد مكمل

هاي گذاري براي سازمان مشخص و اولويتاصلي سرمايه
گذاري  د تا سازمان بتواند از سرمايهشوناي تبيين هزينه

  .به دست آوردعملكرد را  بهبود بيشترين ITخود بر 
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  تحقيق یمسئله
در تسهيل امور ارتباطاتي و  ICT کارگيري به نقش     

 وریبهرهکنار مفهوم تضاد  در] NPD ]۴ هاي اطالعاتي تيم
ICT ]۵[، در واقع و با . حاضر است يقتحق اصلي چالش

 و بندي توجه به محدوديت منابع هر سازمان، اولويت
 اين در ICTمکمل  گذاري سرمايه عوامل صحيح انتخاب
که عالوه بر تقويت رابطه  چرا دارد؛ اي ويژه اهميت بخش
 سازمان آتي هاي ، هزينهNPDو موفقيت فرآيند  ICTبين 
و کارايي  وري بهره نهايت در و داده کاهش شدت  به نيز را

ال ؤاز همين رو س. را افزايش خواهد داد NPDفرآيند 
 :شود یي تحقيق حاضر به شكل زير تعريف ماساس
بر  گذاري يهسرما هاييت، اولوNPDپروژه  يکدر 
عملکرد پروژه  سطح کردن حداکثر برای ICT هاي مکمل
  است؟ کدام

  

  ادبيات مرور
 چهار در ادبيات مرور يق،تحق السؤپاسخ به  برای   

تضاد  ،NPDدر  ICT کاربردهاي ،NPD فرآيندهاي ی حوزه
 هايپروژه در يلدخ يسازمان هايو مکمل ICTوری بهره

NPD مفهومي مدل بخش ينا انتهاي در. انجام گرفت 
 شده، انجام ادبيات مرور از استفاده با حاضر حقيقت

  .شد استخراج
  

  NPD فرآيند
گام دارد که به  ۵محصول جديد  یفرآيند پايه توسعه    

ديگري آغاز  ،و با اتمام يکي شود میمتوالي انجام  طور
ی مفهوم، راحی، توسعهها شامل ط گام نيا .شود مي

و  شيآزماو  اتيجزئ، طراحی ستميسطراحی سطح 
 طورها به البته در دنياي واقعي فعاليت .هستند شياالپ

  ].۳[د نشود و با يکديگر همپوشاني دار متوالي انجام نمي
اين باورند كه فرآيند  بر NPD انبسياري از محقق    

حله يا محصول جديد يك فرآيند مرحله به مر یتوسعه
اي به فرآيند در واقع نگاه مرحله. است ٥درگاه- مرحله
هاي كه روش شود میمحصول جديد باعث  یتوسعه

مديريت فرآيند بتواند براي مديريت نوآوري در آن مؤثر 
البته كه بهترين راه براي افزايش سطح عملكرد  صد. باشند

تمركز بر خود فرآيند در  ،محصول جديد یفرآيند توسعه
 ].٦، ٧[هاي آن است ستاي كاهش پراكندگيرا

محصول جديد به  یدر همين راستا فرآيند توسعه     
 هر بين. شود میتعدادي مرحله يا ايستگاه كاري تقسيم 

 نتيجه اگر كه دارد قرار كيفيت كنترل درگاه يك مرحله
. کند اصالح را آن داشت، اشكاالتي قبل ايستگاه يا مرحله
 مالحظاتي صورت به مرحله هر شدني يلتحو اقالم واقع در
شوند كه در اين درگاه  كيفي در نظر گرفته مي عوامل از

و در  شوند اين مالحظات با استانداردها تطابق داده مي
. گردند مي به مرحله قبل بر گريدبار صورت عدم تطابق 

 طريق به درگاه - مرحله يا مرحله به مرحله هاي سيستم
 توانند مي نيز ها سازمان در وآورين فرآيندهاي در مشابهي
 توان از يك ديدگاه كلي مي. گيرند قرار استفاده مورد

عمومي  ی مرحلهمحصول جديد را به سه  یفرآيند توسعه
  :]۷[کردزير تقسيم 

در واقع از مرحله  مرحلهاين : توسعه پيشی  مرحله - ١
شناسي در بازار تا خلق ايده و ارزشيابي آن را شامل  فرصت
ط پروژه فق و نشده توليد محصول مرحله اين در. دشو مي

 محصول جديد در راستاي ارزشيابي ايده گام بر یتوسعه
  .دارد مي
 یتوسعه ی در واقع مرحله مرحلهاين : توسعه ی مرحله - ٢

 دنبال به پروژه آن در كه شود محصول جديد را شامل مي
 شده خلق یايده راستاي در فيزيكي محصول يك ساخت

 به را سازمان تا است بازار در شده شناسايي فرصت و
  .کنداري حداكثر از اين فرصت رهنمون برد بهره
 محصول هر كه است بديهي: سازي تجاري مرحله - ٣

 سود زماني و نبوده زا ارزش ها سازمان براي جديدي
ه سازمان ك آيد مي دست به جديد محصول از مطلوب

. گام برداردسازي محصول جديد  بتواند در راستاي تجاري
 یعالوه بر مالحظات تجاري كه در زمان توسعه مرحلهاين 

 هاي محصول بايد مدنظر قرار گيرد، مجموعه فعاليت
 حاصل سود کردن حداكثر برای سازمان فروش پيشبردي

  .شودمي شامل را جديد محصول از
  

 NPDدر  ICT کاربردهاي
 بسياري موارد در تواند مي تکنولوژی اطالعات   
. باشد NPDپروژه  هاي فعاليت و فرآيندها ی كننده يلتسه

عبارتند از  NPDبر  ITهاي مؤثر  بر همين اساس حوزه
]٤:[  
  

  ؛سرعت  •
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  ؛وري بهره  •
  ؛هماهنگي و ارتباط همكاري،  •
  ؛پذيري تطبيق  •
  ؛دانش مديريت  •
  ؛تصميمات كيفيت  •
  .كاالها و خدمات كيفيت  •
  

 ICT وری بهره تضاد
به روي  ها سازمان گذاري ، سرمايه١٩٩٠بعد از سال     

اين ]. ٨[رشد بسيار چشمگيري داشته است  ICTمقوله 
ب و كار و كس محيط تغيير مبين وسيع گذاري سرمايه
 ی همه]. ٩[جديد است هاي روزافزون از تكنولوژي استفاده

نقش  IT: به دليل يك باور عمومي است گذاري اين سرمايه
 بررسي برای. دارد ها بنگاه يور مثبتي در افزايش بهره

 نتايج كه است شده انجام تحقيق دسته دو باور اين درستی
و عملكرد  ICTمثبت بين  ی د رابطهوجو بر اول دسته

چنين  نبودو دسته دوم بر ] ١٠[بنگاه داللت داشته 
از همين جا واژه تضاد ]. ٦[ گذارند يصحه م اي رابطه
  ]. ١١ ،٥[به وجود آمده است  ICTوری  بهره
 رابطه بررسي در موجود هايمدل ی همه در کنکاش     
 ،نيست   تحقيق  اين اصلي هدف ،بنگاه عملكرد و IT بين
 مكمل و ايواسطه متغير نوع دو وجود ،اساسي نكته بلكه
 نشان را بنگاه عملكرد و IT بين رابطه تواند مي كه است
 اين ثيرتأ یدرجه موجود، آناليز هايروش اساس بر و داده
مدل ارائه شده ) ۱( شکل. دهد نشان رابطه اين بر را عوامل

 عوامل اين دسته دو هر ، ٢٠٠٦توسط البدوي و همکاران 
  .است داده قرار بررسي مورد را
  

 NPDسازماني دخيل در  عوامل
، رمز موفقيت سازمان و دستيابي مطالباین اساس  بر    

 یهاي توسعهروژهداري از پربه مزيت رقابتي پايدار، برخو
محصول جديد موفق با فرآيندهاي نوآورانه كارا و اثربخش 

اي منابع سازمان بايد به گونه ی همههمين اساس   بر. است
 يياد كه بر اثربخشي و كارشونراستا با يكديگر هم

  ].١٢[محصول جديد بيفزايند  یفرآيندهاي توسعه
دهد كه يمحصول جديد نشان م یمرور ادبيات توسعه     

محصول جديد و  یفرآيندهاي توسعه ی تمركز بر دو حوزه
عوامل سازماني بر موفقيت پروژه تأثير مستقيمي دارد 

 یتوسعه ی عوامل سازماني كه بر موفقيت پروژه]. ١٣[

شامل منابع انساني، منابع  گذارندمحصول جديد تأثير 
  ].١٤[اي، منابع بازار و عوامل فرهنگي است توسعه

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  .۲۰۰۶ همکارانشده توسط البدوي و  مدل ارائه: ١شکل 
  

  مدل یتوسعه
بررسي تأثير استفاده از  ،ال اساسي تحقيق حاضرؤس   
 هاي پروژه عملكرد بر ارتباطاتي و اطالعاتي هاي آوري فن

 كه است هايي مكمل استخراج و جديد محصول یتوسعه
 نتايج واقع در. شندبخ بهبود را تأثير اين ميزان توانند مي
 هاي پروژه بر ها آوري فن اين تأثير مدل بايد تحقيق اين

ين تأثير ا مكمل عوامل و تبيين را جديد محصول یتوسعه
  .کندرا مشخص 

 قبلي هاي اساس مطالب مطرح شده در بخش بر    
  :کرد بيان بيترترا به اين  مدل اصلي اجزای توان مي
 در استفاده مورد ارتباطات و اطالعات آوري ابزارهاي فن - ١

  ؛جديد محصول یتوسعه هاي پروژه
محصول جديد  یمتغيرهاي مربوط به فرآيند توسعه - ٢

 ارتباطات و اطالعات آوري ارهاي فنابز كارگيري كه با به
  ؛اند يافته بهبود
متغيرهاي مربوط به عوامل سازماني دخيل در موفقيت  - ٣

  ؛جديد محصول یتوسعه هاي پروژه
  .محصول جديد یتغيرهاي مربوط به عملكرد پروژهم - ٤

 اطالعات آوري ابزارهاي فن ياصل يرهايمتغ )٣(جدول    
 محصول یتوسعه هاي پروژه در استفاده مورد ارتباطات و

تحقيق را  يمدل مفهوم )٢(شکل . دهنديرا نشان م جديد
 .دهديم نمايش

 تحقيق، مفهومي مدل اساسي های فرضيه اساس بر    
محصول جديد در سه  یفرآيند توسعه هايظرفيت بهبود
 ليدلسازي به  توسعه، توسعه و تجاري پيش ی مرحله

از تقابل بين  گيري بهره همچنين و ICTاستفاده از 

 ITابزار هاي 

مهندسي مجدد 
فرآيندهاي سازماني

  هاي سازماني زيرساخت

و  ITي  تقابل ابزارها
  ي سازماني ها يرساخت ز

بهبود عملکرد



  
 ۱۳۸۹ماه فروردين، ۱، شماره ۴۴دوره,  صنايعنشريه تخصصي مهندسي                                                                                          ۷۸   

  
 

 NPDهاي  عوامل سازماني، عملکرد پروژه و ICTابزارهاي 
 هاييسنجه مدل اين متغيرهاي از کي هر. يابدمي بهبود
 اين. است شده ذکر )٣(در جدول  ها آن مشروح که دارد

 هاسنجه اين از يک هر تأثير ميزان يافتن دنبال به تحقيق
  .است آنان بندياولويت و NPDبر عملکرد پروژه 

  

  تحقيق روش
، استفاده تحقيقن يروش حل مسئله در ا يبه طور کل    

روابط  در نظر گرفتناست که با  يهاي عصب از شبکه
، ما را قادر ئلههاي موجود در مس يچيدگيرخطي و پيغ

محصول جديد  یتوسعه یتا در مورد هر پروژه کردخواهد 
. ميکنفرد و جداگانه اظهارنظر ه خاص به طور منحصر ب

 از استفاده و تحقيق نياز مورد هاي داده آوري جمع برای
 اي بريق، پرسشنامهتحق ی مسلئه حل برای عصبي شبكه

تهيه و در اختيار كارشناسان  داده شده توسعهاساس مدل 
محصوالت جديد  یو مديران معاونت طراحي و توسعه

دموگرافي . گرفت قرار گويي پاسخ برای خودرو ايران
  .است) ١(جدول  شرح به دهندگان پاسخ

  
  .دهندگان دموگرافي پاسخ :۱ جدول

 تعداد شاخص مشخصه
درصد از 

 كل

 جنسيت
 ٣٠ ٤٢ زن

 ٧٠ ٩٨ مرد

 تحصيالت

 ٤ ٥ يپلمفوق د
 ٣٧ ٥٢ كارشناس

 ٣٠ ٤٣ كارشناس ارشد
 ٢٩ ٤٠ دكتري

سمت در 
 پروژه

 ١٥ ٢٠ مدير ارشد
 ١٥ ٢٠ مدير مياني
 ٧٠ ١٠٠ كارشناس

  

 جدول در مطالعه نامه پرسش ياييپا و ييروا بررسي     
 )۲(طور که در جدول همان .است شده داده شرح )٢(

 از يکخ مربوط به هر کرونبا آلفاي مقادير شود،مي ديده
 ترتيب همينبه ). مناسب ياييپا(است  ۰.۷ باالي متغيرها
در  متغيرهاي از يکهر  براي آمده دست به عوامل تعداد
عدد است  يک تنها ياکتشاف عاملي يلتحل ،انجامحال 

 وجود يرهر متغ براي يکتر از  بزرگ ويژه مقدار يکتنها (
مطرح شده در  يرهايمتغ روايي از نشان نيز اين که) دارد

  . پرسشنامه دارد

  

  عصبي یازشبکه استفاده با هوشمند مدل
 یهاي شبكههاي هوشمندي كه از الگوريتمكاربرد مدل   

شده تر كنند، امروزه بسيار گستردهعصبي استفاده مي
ل يهاي که در حل مسا تيبا قابل يهاي عصب شبکه. است

ابزار  کنند، میئه رخطي ارايبعضاً غ يچيده با ساختارهايپ
  .روند يل به شمار ميدر حل مسا يقدرتمند

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 .تحقيق مفهومي مدل: ۲ شکل

 

 يهاي آمار الزم به ذكر است که با استفاده از مدل     
ارهاي متمرکز يو در مورد مع يتوان تنها به طور کل يم

ها  ن مدلياستفاده از ا نينابراب ،کردجامعه اظهار نظر 
ق را ين تحقياند به طور کامل هدف از انجام اتو نمي

ابي به يق دستين تحقيکي از اهداف مهم اي. کند برآورده
ک از يظهار نظر در مورد هر ا يبرا يروش و ابزار

به طور  يمحصول جديد مورد بررس یهاي توسعه پروژه
  .جداگانه و خاص است

هر شرکت خاص در رابطه با هر پروژه  نيقيبه طور     
اي  هاي جداگانه تيط خودش، اولويي، با توجه به شراخاص

تواند به  يم يهر چند که اظهار نظر آمار. خواهد داشت
رد، اما يمورد استفاده قرار گ يکل يک خط راهنمايعنوان 

هر پروژه خاص با توجه به  يدر عمل الزم است تا برا
ق ين تحقين رو اياز ا. طش به اظهار نظر پرداخته شوديشرا
 استفاده يهاي عصب از شبکه نیيبشيپ و نيتخم برای
  . کندمی

 

  مسئله حل یايده
ال استفاده از ؤن سيبه ا ييپاسخگو برای ياصل یدهيا   
افتن ي يدر واقع برا. ت استيل حساسيمانند تحل يروش

ت موجود پروژه ياست تا در وضع يال کافؤن سيپاسخ ا
ک از يزان استفاده از هر يمحصول جديد، م یتوسعه
  ور ــط نياطالعات و هم ياورــــمختلف فن يهاهــــجنب

 آوري ابزارهاي فن
 اطالعات و ارتباطات

عوامل سازماني دخيل در 
 NPDموفقيت پروژه 

هاي عملکرد پروژه
NPD 

و عوامل  ICTتقابل 
  سازماني

بر فرآيند  ICTتأثير 
NPD 
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  .پرسشنامه متغيرهاي پايايي و روايي بررسياعتبارسنجي و  :۲جدول 
 عوامل متغیر

تعداد
 هاسنجه

-تعداد سنجه
 های حذفی

N Mean Std. 
deviation 

Cronbach’s 
Alfa EigenValue %from total 

variance 

ی 
دها

ربر
کا

IT 
در 

N
PD

 )
IT

A
P

( 

فنی و
 مهندسی

2 0 140 057/6 12/1 797/0 655/1 230/83 

 714/51 069/2 700/0 48/1 927/3 140 0 4 کنترلی
 670/67 030/2 761/0 59/1 105/3 140 0 3 ارتباطاتی
 279/85 706/1 818/0 25/1 596/2 140 0 2 پشتیبانی

ی 
دها

اکر
یرک

تأث
IT 

ند 
رآی

ر ف
ب

N
PD

 )
IT

PR
( 

 - 4 0 140 530/3 30/1 880/0 943/2 582/73 

در 
ل 
خی
ی د

زمان
سا

ل 
وام

ع
ت 

فقی
مو

N
PD

 )
O

F
( 

 337/58 333/2 759/0 25/1 600/4 140 0 4 منابع انسانی
منابع 
 ایتوسعه

3 0 140 495/4 12/1 809/0 178/2 605/72 

 472/63 174/3 846/0 23/1 040/4 140 0 5 منابع بازار
فرهنگ و 
 آموزش

2 0 140 639/3 33/1 836/0 734/1 172/87 

ژه 
پرو

رد 
ملک

ع
N

PD
 )P( 

 559/67 709/2 818/0 295/1 305/4 140 0 4 مالی

 948/53 158/2 705/0 284/1 655/4 140 0 4 مدیریتی

  

  
.مراحل حل مساله به صورت شماتيک: ٣شکل 

  

به طور (م يش دهيافزا يبه مقدار مشخصآن را هاي  مکمل
که  يو سپس با استفاده از روش مناسب) ده درصد مثال

هاي خاص هر پروژه را از منظر ابزارهاي  ژگييبتواند و
 ،رديبگدر نظر ارتباطاتي و عوامل سازماني  - اطالعاتي

ش مقدار يمقدار عملکرد پروژه را در هر حالت با افزا
ج يسه نتايم، سپس با مقايبزنن يرهاي مورد نظر تخميمتغ
گرفت که   ميتوان تصم يهاي به دست آمده، م نيتخم
ترين جنبه از  طور مهم نيترين عامل مکمل و هم مهم
رد تا عملكرد يد مورد توجه قرار گياطالعات که با يفناور

  .پروژه بهبود يابد، کدام است
 Error! Referenceفرآيند شرح داده شده در 

source not found.)به اختصار نمايش داده شده  )٣
  .است

  

  عصبي یشبکه ساختار
ساختار، چيدمان و يا به عبارت بهتر توپولوژي شبکه به    

عصبي  یمعناي چگونگي ارتباط اجزاي مختلف يک شبکه
تعدادي از ساختارهايي که بيشتر مورد . با يکديگر است

هاي عصبي در ادبيات موضوع شبکه ،گيرندقرار مياستفاده 

انجام امور مشخصي شناخته  برایهاي تيپ به عنوان شبکه
در اين جا در مورد استفاده از ساختارهاي موجود . اندشده

 .ايمهايي مواجهاين تحقيق با محدوديت ئلهبراي حل مس
 برایهاي موجود مربوطه به تعداد داده ئلهاولين مس
عصبي نيز مانند هر  یدر يک شبکه. بکه استآموزش ش

هايي که مدل ديگر آماري تناسبي بايد بين تعداد مجهول
شوند، با تعداد خمين زده ميهنگام آموزش شبکه ت

به عبارت . هاي موجود براي آموزش وجود داشته باشد داده
اي تعداد درجات طور که در هر مدل آماري ديگر همان

اند، در اين جا نيز مهم عواملين تخم برایآزادي موجود 
زياد به نسبت نظر به تعداد . ها اهميت دارندتعداد داده
هاي که بايد در مدل تخمين زده شوند، تعداد داده عواملی

به عبارت ديگر . ما براي آموزش شبکه به حد کافي نيست
که  اي داشته باشيم، در صورتي هاي الي اگر بخواهيم شبکه
 ميکنا به تمام عناصر اليه بعد متصل عناصر هر اليه ر

که بايد براي آموزش  عواملی، تعداد )شبکه با ارتباط کامل(
مدل تخمين زده شود، نسبت به حالتي که ارتباطات 

بنابراين از . کمتري داريم، بسيار بيشتر خواهد بود
  .کردتوان استفاده  اي کامل معمول نميساختارهاي اليه

ايجاد نمو مشخص در هر جنبه 
  و عوامل مکمل ITاز 

با شبکه  مدل تخمين عملکرد
  عصبي

های تخمین جمقايسه نتاي
و انتخاب بهترين  بدست آمده

 ارائه شده در تحقیق حل مدل
  به وسيله شبكه عصبي
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  .تحقیق مدلمتغیرهای  :3 جدول
 تعریف سنجه مورد مطالعه منبع متغیر مورد مطالعه

ای
یره

متغ
 

ژه 
پرو

ت 
فقی

 مو
 در

یل
دخ

ی 
زمان

 سا
مل

عوا
به 

ط 
ربو

م
N

PD
 

انی
انس

بع 
منا

 

 )2006(کاندمیر و همکارن 

 تا چه میزان مدیریت ارشد به پروژه مدنظر تعهد و پایبندی دارد تعهد مدیریت ارشد
 میزان انجام وظایف توسط اعضای

 تیم
تا چه میزان تک تک اعضای تیم پروژه در پیشبرد اهداف پروژه دخیل 

 هستند
میزان شرکت افراد از واحدهای 
 مختلف سازمانی در تیم پروژه

تا چه میزان افراد تیم پروژه را افرادی از واحدهای مختلف سازمانی 
 دهندتشکیل می

وظایف سازمانی در مقابل وظایف
 تیمی

 هاست ن وظایف سازمانی افراد فقط مربوط به وظایف تیمی آنتا چه میزا

سعه
 تو

ابع
من

 
 ای

 )2006(کاندمیر و همکارن 

ارزیابی اولیه و مقدماتی بازار برای
 محصول جدید

های اولیه و مقدماتی سازمان از بازار جهت میزان تحقیقات و ارزیابی
 یابی و توسعه محصول جدیدفرصت

ار برای محصولارزیابی تفصیلی باز
 جدید

های تفصیلی و مشروح سازمان در رابطه با میزان تحقیقات و ارزیابی
 مشتریان و بازار جهت توسعه محصول جدید و فرصت شناسی در بازار

 ارزیابی مالی، تجاری محصول
های مالی و تجاری سازمان در رابطه با محصول جدید از آغاز میزان ارزیابی

 توسعه محصول جدیدتا انتهای فرآیند 

ازار
ع ب

مناب
 

 )2006(کاندمیر و همکارن 

 .مبین میزان مطلوبیت کیفیت تبلیغات محصول جدید است کیفیت تبلیغات محصول جدید
حجم و میزان تبلیغات محصول

 جدید
 مبین میزان مطلوبیت کمیت و حجم تبلیغات محصول جدید است

بردیهای پیشکیفیت برنامه
 فروش

 بردی فروش استهای پیشمیزان مطلوبیت کیفیت برنامه مبین

بردی های پیشحجم و میزان برنامه
 فروش

 بردی فروش استهای پیشمبین میزان مطلوبیت کمیت و حجم برنامه

میزان درگیری محصول در 
 بازارهای خارجی

  میزان درگیری محصول جدید با بازارهای خارجی تا چه حدی است
  
 

مل
عوا

 
گی

رهن
ف

 

 )2000(هافستد 

آوری در فرهنگ استفاده از فن
 سازمان

های نوین و آوریگیری از فنفرهنگ سازمان تا چه میزان افراد را به بهره
 نمایدنوآور در سازمان ترغیب می

 آموزش
های  آوری گیری بیشتر از فنهای سازمانی تا چه حد در راستای بهرآموزش

 .دباشنوین و نوآورانه می

ای
یره

متغ
 

وط
مرب

 به 
کرد

عمل
 

وژه
پر

 
ای

ه
 

N
PD

 

الی
د م

کر
عمل

 

 )2002(اورارت و همکاران 

 مبین میزان مطلوبیت حجم فروش محصول جدید در بازار است فروش
 مبین میزان مطلوبیت سود محصول جدید است سود

 .استمبین میزان مطلوبیت بازگشت سرمایه پروژه توسعه محصول جدید  بازگشت سرمایه

 بودجه
ای  مبین میزان حرکت پروژه توسعه محصول جدید براساس اهداف بودجه

 مدنظر است

تی
یری

مد
رد 

ملک
ع

 

 )2006(ولدهویزن و همکارن 

 وری پروژه توسعه محصول جدید چقدر بوده استمیزان مطلوبیت بهره وریبهره
 کیفیت محصول نهایی تا چه میزان مطلوب بودهاست کیفیت

 های نوین استفاده شده استآوریتا چه میزان در پروژه از فن هاآوریستفاده از فنا

 تا چه میزان پروژه براساس برنامه زمانی پیش رفته است زمان

  
ديگر در مورد ساختار شبکه، اين است که با توجه مسئله   

به مرور ادبيات انجام شده و مدل مفهومي ارائه شده و 
هاي قبل، هاي آماري انجام شده در بخشهمچنين تحليل

روابط علي و معلولي ميان متغيرهاي مختلف تا حدود 
 یزيادي مشخص است، از اين رو شروع کار با يک شبکه

که هيچ اطالعي از چگونگي ارتباطات در کامل در حالتي
خواهد شد تا شبکه تالش کند  ، سببدست نيست

هايي که جموعه دادهارتباطات را هنگام آموزش و از روي م
د و ــــــــپيدا کن ،اندبراي آموزش در نظر گرفته شده
هاي بيشتر براي آموزش اين به معناي نياز به داده

  .د بودــخواه

موجود در زمينه ساختار  ی با توجه به مطالب باال، ايده
شبکه اين است که با توجه به مدل مفهومي، ساختار 

ب ساختاري مشابه ساختار به اين ترتي. شود انجام شبکه
  .آيد به وجود مي )٤( شکل

.  

  آموزش روش
هاي متعددي روش ،هاي عصبيبراي آموزش شبکه    

براي آموزش  اغلب ترين روشي که معروف. وجود دارد
شود، روش انتشار به هاي عصبي به کار گرفته ميشبکه
يز از همين روش است که در مورد شبکه حاضر ن ٦عقب

   .است استفاده شده
 



  
 81                                                                                              .....                               در فرایندهای  ITرتبه بندی مکملهای    

  
 

  .تحقيق مدلمتغيرهاي  :۳ ادامه جدول

  
  

 
عصبي به کار گرفته شده با توجه به  یساختار شبکه :۴شكل 

 .مدل مفهومي

  

  
هاي عصبي فرآيندي تکراري فرآيند يادگيري در شبکه    
معيارهاي متفاوتي براي اتمام يادگيري شبکه نيز . است

تفاده از مجموع يکي از معيارهاي موجود اس .وجود دارد
تواند به اين روش مي. ستا هامربع خطاهاي داده

اين وضعيت زماني روي . نجامدايادگيري شبکه بي بيش
شروع به فرآيند يادگيري شبکه در دهد که مي
براي  کند که می هاييسپاري مجموعه داده خاطر به

و در اين حالت قابليت  استيادگيري به آن داده شده 
  . دهدخود را از دست مي بيني مناسبپيش

رود، در نظر معيار ديگري که براي يادگيري به کار مي    
در . اي براي اعتباربخشي به شبکه استگرفتن مجموعه
توان خطاي شبکه در تخمين مقادير موجود اين حالت مي

شده براي اعتباربخشي  هاي در نظر گرفتهدر مجموعه داده
زماني که خطاي  ،ريو در طول يادگي کردهرا محاسبه 

هاي مربوط به مجموعه شبکه در تخمين خروجي داده

 تعریف سنجه مورد مطالعه منبع متغیر مورد مطالعه

ای
یره

متغ
 

یر 
 تأث

 به
وط

مرب
ای

راه
ابز

 
IC

T
 بر 

ند 
رآی

ف
N

PD
 

 و 
نی

ر ف
ابزا

سی
هند

م
 

  )2003(الئوریندو و دکاروالهو
 )1997(کورت و همکاران 

 طراحی به کمک رایانه
ا و افزارهمیزان استفاده اعضای تیم پروژه توسعه محصول جدید از نرم

 افزارهای طراحی به کمک رایانهسخت

 مهندسی به کمک رایانه
افزارها و میزان استفاده اعضای تیم پروژه توسعه محصول جدید از نرم

 افزارهای مهندسی محصول جدید به کمک رایانهسخت

تی
اطا

رتب
ار ا

ابز
 

 ) 2003(الئوریندو و دکاروالهو

های مجازیگیری از گروهبهره
 در پروژه

های مجازی جهت یزان استفاده اعضای روژه توسعه محصول جدید از گروهم
 توسعه محصول جدید

های جریان استفاده از سیستم
 کاری در پروژه

های میزان استفاده اعضای تیم پروژه توسعه محصول جدید از سیستم
 جریان کاری در پروژه توسعه محصول جدید

های نوشتار استفاده از سیستم
 جمعی در پروژهتهدس

های میزان استفاده اعضای تیم پروژه توسعه محصول جدید از سیستم
 جمعی در پروژه توسعه محصول جدیدنوشتار دسته

 و 
انی

تیب
پش

زار 
اب

یم
صم

ت
ری

گی
 

 )2006(البدوی و همکاران 

های پشتیبان سیستم
 یریگ تصمیم

-د از سیستممیزان استفاده اعضا و مدیران تیم پروژه توسعه محصول جدی
 گیری در خالل فرآیند انجام پروژههای پشتیبان تصمیم

های اطالعاتسیستم
 استراتژیک

-میزان استفاده اعضا و مدیران تیم پروژه توسعه محصول جدید از سیستم
 های اطالعات استراتژیک در خالل فرآیند انجام پروژه

رلی
کنت

ی 
رها

ابزا
 

 هابانک داده )2007(تام و اوهرن 
ها جهت میزان استفاده اعضای روژه توسعه محصول جدید از بانک داده

 کنترل داده های محصول جدید

 ) 2003(الئوریندو و دکاروالهو
کنترل کیفیت فرآیند توسط

 رایانه
میزان استفاده از کنترل کیفیت فرآیند توسط رایانه توسط اعضا یا مدیران 

 تیم پروژه توسعه محصول جدید 

 افزارهای کنترل پروژهنرم ) 2003(ندو و دکاروالهوالئوری
میزان استفاده مدیران پروژه توسعه محصول جدید از نرم افزارهای کنترل 

 پروژه در پروژه توسعه محصول جدید

 ) 2003(الئوریندو و دکاروالهو
کنترل کیفیت محصول نهایی

 به کمک رایانه
ه پس از اتمام تولید میزان کنترل کیفیت محصول نهایی توسط رایان

 محصول 

ای
یره

متغ
 

یر 
 تأث

 به
وط

مرب
IC

T
بر  

ند 
رآی

ف
N

PD
 

یر 
تأث

IT 
ول 

حص
ه م

سع
 تو

یند
فرآ

بر 
دید

ج
 

 )2006(ولدهویزن و همکارن 

 ITارزشیابی محصول به کمک 
- میزان ارزشیابی محصول در خالل سه فاز پیش توسعه، توسعه و تجاری

 ICTو  ITسازی به کمک ابزارهای 
های مربوط به گیریتصمیم

 ITمحصول به کمک 
های مربوط به محصول در خالل سه فاز پیش توسعه، سازیمیزان تصمیم

 ICTو  ITتوسعه و تجاری سازی به کمک ابزارهای 
حل مسائل و مشکالت پروژه 

 ITبه کمک 
میزان حل مشکالت و مسائل مربوط به محصول در خالل سه فاز پیش 

 ICTو  ITتوسعه، توسعه و تجاری سازی به کمک ابزارهای 
بندی بازار محصول به بخش

 ITکمک 
بندی بازار محصول در خالل سه فاز پیش توسعه، میزان بخش

 ICTو  ITسازی به کمک ابزارهای توسعه و تجاری

TE

ITS

Co

C

OFHR

OFDR

OFLR

OFCu

ITPRO

AF 

AF 

AF ITP 

AF 
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، فرآيند يادگيري متوقف کرداعتباربخشي شروع به افزايش 
  .شودمي

يارهاي متعدد ، مع  تحقيق شبکه مطرح در اين  ی درباره     
د استفاده براي اتمام فرآيند يادگيري مور شده توضيح داده
هاي مورد انتظار براي خروجي که از آنجا. قرار گرفتند
خروجي هر (پنج حالت مختلف در نظر گرفته شد شبکه در
، )هاجنبه مختلف عملکرد و ميانگين همه جنبه ٤يک از 

اما در . موارد يکسان نبود ینتايج فرآيند يادگيري در همه
مجموع استفاده از معيار اعتبارسنجي متقاطع نتايج بهتري 

رو اين روش براي يادگيري شبکه در و از اين  کردرا ارائه 
  .نظر گرفته شد

معيارهاي مختلفي نيز براي محاسبه ميزان خطاي      
ين معيار استفاده ترترين و معمولساده. شبکه وجود دارد
فاصله مقدار تخمين زده شده توسط  های از مجموع مربع

در حاالت مختلف . از مقدار مورد انتظار شبکه است ،شبکه
فاده براي يادگيري شبکه نيز از همين معيار مورد است

  . استفاده شده است
افزار در طراحي و آموزش شبکه از نرم     

NeuroSolutions 5 استفاده شده است.  
 

  شبکه اعتبارسنجي
اي الزم است تا پس از آموزش عصبي یدر هر شبکه   

شبکه اطمينان حاصل شود که شبکه کار خود را با خطايي 
هايي براي بررسي اعتبار روش. دهدل انجام ميقابل قبو

توان به روش ها مياز جمله اين روش. شبکه وجود دارد
در اين روش کل . کرداشاره  ٧اعتبارسنجي متقاطع

هايي که براي آموزش شبکه در نظر گرفته داده یمجموعه
اول براي  ی دسته. شودبه دو دسته تقسيم مي ،شده است

دوم را براي  ی شود و دستهگرفته ميآموزش شبکه به کار 
بررسي قدرت شبکه در تخمين مقاديري که در حين 

  . روندها برخورد نکرده است به کار ميآموزش به آن
اعتبارسنجي شبکه آموزش داده شده در اين  برای     

ها به دو داده. تحقيق نيز از روش مشابهي استفاده شد
مورد از شرکت  ٩٥ اول شامل یدسته. تقسيم شدند هدست

 یبودند که براي انجام آموزش به کار گرفته شدند و دسته
شدند که براي ها را شامل ميعدد از شرکت ٧دوم 

  . اعتبارسنجي مورد استفاده قرار گرفتند
براي در اين روش از اعتبارسنجي  معيارهاي متفاوتي را

توان در نظر مي ،ها به دو بخشداده یتقسيم مجموعه

با    تحقيق اما در مورد شبکه خاص مطرح در اين . گرفت
هاي موجود براي اندک داده به نسبتتوجه به تعداد 

 ی امکان استفاده از مجموعه عیيطببه طور آموزش شبکه، 
  . ها براي اعتبارسنجي وجود نداشتبزرگي از داده

مورد بررسي بخش نتایج نتايج انجام اعتبارسنجي در      
توان خواهد گرفت، اما به طور خالصه ميتر قرار کامل

گفت که شبکه حاصل کارآيي الزم براي اهداف مطرح 
  .را دارد تحقيقشده در اين 

 

  نتايج
مختلف از عملکرد  ینکه دو جنبهيبا توجه به ا    

قرار گرفته  يمحصول جديد مورد بررس یهاي توسعه پروژه
ها به  آنعالوه ميانگين ه ها ب ن جنبهيک از ايبود، هر 

محصول جديد، به  یهاي توسعهعنوان عملکرد کلي پروژه
مورد انتظار شبکه به طور جداگانه مورد  يعنوان خروج

ت به سه شبکه ين در نهاياستفاده قرار داده شد و بنابرا
کي ين يتخم ييک توانايديم که هر يآموزش داده شده رس

  .هاي عملکرد را دارد از جنبه
ن سه شبکه در يکرد و قدرت اعمل به طور قطع     
. ستيهاي عملکرد با هم برابر ن ن جنبهيبيني و تخم شيپ

 ئلهازهاي ما در حل مسيتوان گفت که با توجه به ن ياما م
 به نسبتها وضعيت  ، عملکرد شبکهتحقيقن يمورد نظر ا
  .کند يرا ارائه م يقابل قبول

 ،يهاي عصب شبکه ييعملکرد و کارآ يدر بررس    
ط يت و شرايوجود دارد که بنا بر وضع يهاي مختلفاريمع

مورد استفاده قرار داده  يعصب یاستفاده از شبکه
شبکه  يزان خطاينکه مين جا با توجه به ايدر ا. شوند يم

کي از عوامل در نظر يت دارد، يما اهم يبيني برا شيدر پ
آن در  يعملکرد شبکه، خطا يبررس يگرفته شده برا

 يهاي در نظر گرفته شده برا اي دادهه يبيني خروج شيپ
  .بوده است ياعتبارسنج

توسعه داده شده  يعصب یگر چون شبکهيد ياز سو    
ت يل حساسيند تحليک فرآيهايي که در  نيارائه تخم يبرا

زان ين ميگيرد، بنابرا يمورد استفاده قرار م ،روند يبه کار م
ت يما اهم ين ارائه شده توسط شبکه برايمطلق تخم

ن يگر آنچه مهم است، تخميبه عبارت د. ادي ندارديز
کديگر يهاي مختلف نسبت به  درست عملکرد در حالت

ارهاي مهم يکي از معيتوان گفت  يب مين ترتيبه ا. است
، ئلهن مسيعملکرد شبکه مورد استفاده در ا يبررس يبرا
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هاي مورد انتظار  يهاي شبکه با خروج يخروج يهمبستگ
گفت که با توجه به کاربرد خاص  توان يم يحت. است
ار اول هم يار از معين معين جا ايدر ا يعصب یشبکه
  .تر است مهم
و درصد خطا  يب همبستگير ضريمقاد) ۴(در جدول     

بيني  شيابي عملکرد شبکه در پيارهاي ارزيبه عنوان مع
  .ارائه شده است

  
  .عملکرد شبکه عصبي مورد استفاده :۴جدول 
 درصد همبستگي درصدخطا بينيشعملکرد مورد پي

 %٧٥ %٨٢/١٠ عملکرد مالي پروژه
 %٧٤ %٨٩/١٤ عملکرد مديريتي پروژه

 %٧٧ %٦٦/١١ عملکرد کلي پروژه
 

 يشود، در مورد عملکرد کل يطور که مشاهده م همان     
محصول جديد، ميزان خطا در  یهاي توسعهپروژه
متقاطع  ياعتبارسنج يهاي در نظر گرفته شده برا داده
درصد به دست  ٧٧ز ين يب همبستگيدرصد و ضر ٦٦/١١

حاضر مقاله ن شبکه در يکه از ا يدر کاربرد. آمده است
و مورد قبول به  ين اعداد کامالً منطقيمورد نظر است، ا

بخصوص با توجه به استفاده از شبکه به . رسند ينظر م
ب ي، ضريت کليل حساسيک تحلياز  يعنوان بخش
هاي شبکه  تيمشاهده شده، نشان از قابل يباال يهمبستگ

  .در کاربرد مورد نظر دارد
ارهاي خاص ين معيتخم يهايي که برا در مورد شبکه     

تا ت يز وضعياند ن و آموزش داده شده ياز عملکرد طراح
هر چند درصد خطا در مورد عملکرد . ميمشابه دار حدودی

رسد، اما  يها کمي باال به نظر م ن شبکهيمديريتي از ا
ن زده شده و يتخم يها ان جوابيهاي موجود م يهمبستگ

  .ستا ار باالين موارد هم بسيمورد انتظار در ا
بيني اختالف اعداد پيش )٧( و )٦(، )٥( هایشکل     

ها را عصبي با عملكرد واقعي پروژه یشده توسط شبكه
  .دهدنشان مي

  
ه با عملكرد اختالف عملكرد مالي تخميني توسط شبك :۵ شکل

  .ها مالي واقعي پروژه

  
اختالف عملكرد مديريتي تخميني توسط شبكه با  :۶ شکل

  .ها عملكرد مديريتي واقعي پروژه
  

اختالف عملكرد كلي تخميني توسط شبكه با عملكرد  :۷ شکل
  .ها كلي واقعي پروژه

  

  مطالعه موردی : يعصب یبه کمک شبکه بنديرتبه
گفته شد، پس از به دست آوردن تر  طور كه پيشهمان   

مصنوعي مناسب با همبستگي و خطاي قابل  یشبكه
توان به ترتيب و با استفاده از بندي ميرتبه برایقبول، 
  :هاي زير را برداشتساخته شده، گام یشبكه

  

دي و ثابت نگاه درصدي در يك عامل ورو ١٠رشد  -١
 ؛داشتن ساير عوامل

 ؛اجراي شبكه با اعداد جدي -٢
آمده در رابطه با اعداد جديد، راج نتايج به دستاستخ -٣

لي، عملكرد مديريتي و عملكرد عملكرد ما یدر سه حوزه
 ؛كلي
 ؛صل از رشد هر عامل با عوامل ديگرمقايسه نتايج حا -٤
 یبندي عوامل از منظر ميزان تأثير بر سه حوزهرتبه -٥

 .عملكرد
 یهاي توسعهاز همين رو در رابطه با يكي از پروژه     

 ٨٧ايران خودرو با نام سمند  محصول جديد شركت
بندي عوامل هاي باال به اجرا درآمده و در نهايت اولويت گام

ارتباطاتي و عوامل سازماني آن  - آوري اطالعاتيمؤثر فن
  .استخراج گرديده است
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  .87اعداد مربوط به پروژه توسعه محصول جدید سمند  :5جدول 
 اعداد مربوط به عوامل

OFCu OFLR OFDR OFHR ITPRO C ITS CO TE 

80/4 67/4 5 25/4 25/4 67/3 4 75/3 6 

  
يا  ٨٧سمند  یپس از استخراج اعداد مربوط به پروژه

، نوبت به اعمال نموها در )٥(جدول  مطابقسمند سال 
ارتباطاتي و سازماني  - اعداد مربوط به عوامل اطالعاتي

عصبي در  یني شبكه، نتايج تخمي١٠و  ٩، ٨اشکال . است
عملكرد مالي، عملكرد  یرابطه با هر نمو را در سه حوزه
 .دهدمديريتي و عملكرد كلي نشان مي

  

  .مدل مالي در اثر نمو در متغيرهاي هايعملکرد تخمين: ۸ شکل
  

  
مديريتي در اثر نمو در متغيرهاي  هايعملکرد تخمين:۹ شکل

  .مدل
 

  
  .متغیرهای مدل کلی در اثر نمو در تخمین-10 شکل

  

  گيري جهينت
شد، تحقيق حاضر به دنبال  تر گفته طور كه پيش همان   

  :ال  استؤسن ياپاسخ 
محصول جديد کدام  یهاي توسعهدر رابطه با پروژه    

هاي آن را جنبه از فناوري اطالعات و ارتباطات و يا مکمل
تقويت کنيم تا بيشترين افزايش را در عملکرد پروژه داشته 

  باشيم؟
و  NeuroSolutionافزار از اين رو پس از حل مدل با نرم   

اعداد نمو داده شده  ٨٧آموزش آن، براي پروژه سمند 
 یيك از عوامل بر عملكرد در سه حوزه وتأثير نمو هر

  .شدندمالي، مديريتي و كلي گزارش 
شکل  اساس برعملكرد مالي  یبر همين اساس و در حوزه

  :شداهده نتايج زير مش )٨(
  

 و فرآيندها بر ITاي در كنار تأثير منابع توسعه  -١
 مالي عملكرد افزايش بر را تأثير بيشترين فرهنگي عوامل
 .داشت خواهند پروژه اين
 هايمكمل بر خودروايران گذاريسرمايه اول اولويت  -٢
IT، منابع ،٨٧ سمند پروژه مالي عملكرد افزايش برای 

 از پيش خودروايران شركت اقعو در. بود خواهد ايتوسعه
 بازار تفصيلي و اوليه هايارزيابي بر ديبا پروژه اين انجام

 تجاري مالي، هايارزيابي همچنين و خود محصول
 .کند گذاريسرمايه خود محصول

 تيم افراد هدايت بر بايد پروژه اين مديريت تمركز  -٣
 .باشد پروژه اهداف پيشبرد یزمينه در
 انجام حين در افراد سازماني ظايفو امكان حد تا  -٤
 . باشد پروژه همان به مربوط فقط پروژه
 هايتكنولوژي از بيشتر چه هر استفاده فرهنگ  -٥

 برای سازمان افراد آموزش كنار در اطالعاتي و ارتباطاتي
 اين براي ضروري موضوعی هاآن از صحيح گيريبهره
 .بود خواهد پروژه

 

نتايج زير  )٩(شکل  اساس ربعملكرد مديريتي  یدر حوزه
  :شدمشاهده 
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بهبود عملكرد مديريتي اين پروژه الزم است بر  برای -١
اول  ی در درجه. دشومنابع انساني توسط سازمان تمركز 

سپس ساختار . تعهد مديريت ارشد بر پروژه افزايش يابد
. واحدهاي سازماني گسترش يابد ی همهتيم با توجه به 
معقول ميان  طوربه م مديريت انجا برایهمچنين وظايف 

 .شوند ميتقسو  عيتوزافراد 
 برایاي به عنوان مكمل دوم منابع توسعه  -٢

هاي اوليه و تفصيلي ارزيابي. هستندگذاري مطرح  سرمايه
هاي تجاري و مالي صحيح، عملكرد از بازار در كنار ارزيابي

 .مديريتي پروژه را افزايش خواهد داد
ي از مجموعه عوامل ابزارهاي فني و مهندس -٣

 یتواند گزينهتكنولوژي ارتباطات و اطالعات مي
افزايش  برایگذاري بعدي براي مديريت پروژه  سرمايه

 .عملكرد مديريتي پروژه باشد
، )٩(بهبود عملکرد مديريتي مطابق شکل برای  -٤

 ديبا شركت اين. منابع انساني خواهد بود ،باالترين اولويت
 مختلف واحدهاي از پروژه ينا تيم ساختار طراحي در

 .ببرد را الزم بهره امكان حد تا سازماني
 

نتايج زير  )١٠(شکل  اساس برعملكرد كلي  یدر حوزه
  :شدمشاهده 

  

اي بيشترين تأثير را بر عملكرد كلي منابع توسعه  -١
گذاري بر اين عوامل بيشترين سرمايه. پروژه خواهد داشت

از  موضوعاين . اهد داشتآورده را براي پروژه به دنبال خو
 ،سازي يك ايدهكه تجاري چرا ؛بودنذهن دور از ابتدا نيز 

. شود میترين عوامل سودآوري آن ايده محسوب  مهاز م
هاي مالي و بازاري آن ايده در سودآوري ارزيابي نيبنابرا

 .تأثير مستقيمي خواهد گذاشت
گذاري سرمايهی  منابع انساني به عنوان گزينه  -٢

. براي بهبود عملكرد پروژه مدنظر خواهد بود سازمان
د مديريت ارشد هطراحي صحيح ساختار تيم، افزايش تع

پخش وظايف و تعريف وظايف سازماني در  یپروژه، شيوه
عواملي است كه تمركز مديريت  همگی ،كنار وظايف تيمي

محصول جديد  یافزايش عملكرد كلي پروژه توسعه برایرا 
 .طلبدبه خود مي

 آموزش كنار در ITفرهنگ استفاده از  یوسعهت  -٣
 ريـــــــگيبهره برای انــــــكارشناس اصولي و صحيح

 را پروژه موفق كردــــــعمل ضريب توانند  مي آن از
 .دهند شــــــافزاي

 و اطالعاتي هايآوريفن از بيشتر چه هر استفاده  -٤
 و توسعه توسعه، پيشی  مرحله سه خالل در ارتباطاتي

 و هاگيري تصميم در ابزارها آن از گيريبهره و سازي جاريت
 برای بعدي مكمل عنوان به پروژه مشكالت و مسائل حل

 مد جديد محصول یتوسعه یپروژه كلي عملكرد افزايش
 .بود خواهد نظر
 مکمل عنوان به خودورايران اصلي اولويت چهار  -٥

 نابعم اي،منابع توسعه: عبارتند از ICT گذاري سرمايه
 .فرهنگي عوامل و جديد محصول یتوسعه فرآيند انساني،

 

  بندي جمع  
  ليشرح ذاست به پس از اشاره به نتايج تحقيق الزم      

  :شودهاي تحقيق ارائه بندي از يافتهجمع
  

اي ع توسعهدهد كه عامل منابنتايج تحقيق نشان مي -١
هاي مختلف عملكرد پروژه حوزه ربيشترين تأثير را ب

در واقع اگر اين . محصول جديد خواهد گذاشت یتوسعه
 قرار استفاده مورد ITعامل به عنوان يك مكمل در كنار 

 ارزيابي واقع در. بخشد بهبود را عملكرد تواندمي گيرد،
 از پيش توانند مي پروژه تجاري و مالي هايارزيابي و بازار
 .کنند تضمين را پروژه موفقيت اجرا
 در گذاريسرمايه مكمل عنوان هب فرهنگي عوامل -٢

 یتوسعه هايپروژه عملكرد افزايش برای IT از استفاده
 .گيرد قرار استفاده مورد ديبا جديد محصول

 اشاره هاآن به ادبيات در كه IT ابزارهاي از بسياري -٣
 قرار استفاده مورد خودروايران شركت در ،است شده
 نبود اول. است داده رخ دليل دو به اتفاق اين گيرد، نمي

 ابزارهاي از استفاده به مجبور را بنگاه كه رقابتي محيط
 با يا و زمان در ايپروژه اگر واقع در. گرداندنمي نوين
 توانند نمي رقبا مشابه محصوالت نرفت، پيش معين بودجه

 استفاده رابطه و داده قرار خود تأثير تحت را آن سودآوري
 دليل. .کنند برجسته وبيخ به پروژه عملكرد با را IT از

 در استفاده و به روزرسانی ابزارهاي ثبات کافی  نبود دوم
 .  است ارتباطاتي و اطالعاتي

برقراري ارتباطات در ميان افراد دخيل در  ی شيوه -٤
رو است كه اگر  در سنتي و رو طورژه كماكان به وپر

 یهاي توسعهمديريت به دنبال افزايش سرعت انجام پروژه
اين  گذاري برتواند با سرمايهمي ،جديد است محصول

. کندها اقدام ابزارها و آموزش مناسب افراد در رابطه با آن
 :برخي از اين ابزار عبارتند از



  
 ۱۳۸۹ماه فروردين، ۱، شماره ۴۴دوره,  صنايعنشريه تخصصي مهندسي                                                                                          ۸۶   

  
 

 )Shared whiteboards(تخته مشترك  •
 )Video communications(ارتباطات ويدئويي  •
 )Chat systems(سيستم گفتگوي نوشتاري  •
 )Email(پست الكترونيكي  •
 )Workflow systems(سيستم جريان كاري  •
 )Hypertext(هاي كامپيوتري متن •
 )Group calendars(هاي گروه تقويم •

 

 پيشنهاداستفاده از ابزارهاي فني ومهندسي در  -٥
و  CADهای   افزار و سختافزارها  خروجي نرم شود، مي

CAE قرار تيم افراد ساير دسترسي برای شبكه بر موجود 
 محصوالت قطعات از كامل اطالعاتي بانك احيطر .گيرد
 كارگيريبه و پيشين هايپروژه در شده ساخته
 كردـــــعمل بر تواندمي نيز دانش مديريت هاي سيستم
  .تی داشته باشدــبسيار مثب اثر پروژه

  

  مراجع
1- Berk, E., Moinzadeh, K. and Tam, K.Y. (1998), ”The impact of information technology investments on firm 

performance and evaluation: evidence from newly industrialized economies.” Information Systems Research, 

9 (1), PP.85-98. 

2- Crawford, M. and Di Benedetto, A. (2003), New Product Development. MacGraw-Hill/Irwin. 

3- Vilaseca-Requena, J., Torrent-Sellens, J. and Jime´nez-Zarco, I. (2007), "ICT use in marketing as innovation 

success factor Enhancing cooperation in new product development processes." European Journal of 

Innovation Management, Vol. 10, No. 2, PP. 268-288. 

4- Zhang, Q., Lim, J.S. and Cao, M. (2004), "Innovation-Driven learning in new product development: a 

conceptual model." Journal of Industrial Management and Data Systems, Vol. 104, No. 3, PP.252-261. 
5- Howe, V., Mathieu, R. and Parker, J. (2000), "Supporting new product development with the internet." 

Industrial Management & Data Systems, Vol. 100, No. 6, PP. 277-284. 

6- Byrd, T.A., Thrasher, E.H., Lang, T. and Davidson, N.W. (2006), ”A process-oriented perspective of IS 

success: examining the impact of IS on operational cost.” Omega, 34 (5), PP.448-460. 

7- Owens, J.D. (2007), "Why do some UK SMEs still find the implementation of a new product development 

process problematical? An exploratory investigation." Management Decision, Vol. 45, No. 2, 2, PP. 235-251. 

8- Indjikian, R. and Siegel, D.S. (2005), The impact of investment in IT on economic performance: Implication 

for developing countries.” World Development, 33, PP.681-700. 

9- Albadvi, A., Keramati, A. and Razmi, J. (2007), “Assessing the impact of information technology on firm 

performance considering the role of intervening variables: organizational infrastructures and business 

processes changes.” International Journal of Production Research, 45 (12), PP.2697-2734. 

10- Perks, H. (2000), "Marketing information exchange mechanisms in collaborative new product development: 

the influence of resource balance and competitiveness." Industrial Marketing Management, Vol. 29, PP. 

179–189. 

11- Dos Santos, B.L., Peffers, K.D. and Mauer, C. (1993), “The impact of information technology investment 

announcements on the market value of the firm.” , Information System Research, 4(1), PP.1-23. 

12- Liang, W.Y. and Huang, C.C. (2002), "The agent-based collaboration information system of product 

development." International Journal of Information Management, Vol. 22, PP. 211–224. 

13- Anderson, T.J., Banker, R.D and Ravindran, S. (2003), “The new productivity paradox.” Communications of 

the ACM, 46 (3), PP. 91-94. 



  
 87                                                                                              .....                               در فرایندهای  ITرتبه بندی مکملهای    

  
 

14- Kazuyoshi, I., Takaya, I. and Mihara, I. (2005), “Information behavior in the determination of functional 

specifications for new product development.” International Journal of Production Economics, Vol. 98, PP. 

262-270. 

15- Begg, D.K.H., Fischer, S. And  Dornbusch, R. (2005), Economics. 8. Berkshire: McGraw-hill. 

16- Judson, K. et all (2006), "The new product development process: Let The voice of the salesperson be heard." 

Journal of Product & Brand Management, Vol. 15, No. 3, PP.  194–202. 

17- Brynjolfsson, E. and Yang, S. (1996), “Information technology and productivity: A review of literature.” 

Advanced in computers, 43, PP. 179-214. 

18- Keramati, A. and Albadvi, A. (2006), “A proposal for a framework of research trends on information 

technology impacts on productivity at organizational level.” Information Technology Journal, 5, PP.813-822. 

19- Kandemir, D., Calantone, R. and Garsia, R. (2006), "An exploration of organizational factors in new Product 

development success."  Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 21, No. 5, PP. 300-310. 

20- Durmusoglu, S.S., Calantone, R.J. and Sambamurthy, V. (2006), " Is more information technology better for 

new product development?" Journal of Product & Brand Management, Vol. 15, No. 7, PP.  435–441. 

21- Ozer, M. (2000), " Information technology and new product development opportunities and Pitfalls." 

Industrial Marketing Management, Vol. 29, pp. 387–396 

22- Wu, F., Yeniyurt, S., Kim, D. and Cavusgil, S.T. (2006) “The impact of information technology on supply 

chain capability and firm performance: A resource-based view.” Industrial Marketing Management, 35 (4), 

PP. 493-504. 

23- Liao, S.H., Hsieh, C.L. and Huang, S.P. (2008), "Mining product maps for new product development." 

Expert Systems with Applications, Vol. 34, PP.  50–62. 

24- Shani, A.B., Sena, J.A. and Olin, T. (2003), "Knowledge management and new product development: study 

of two companies." European Journal of Innovation Management, Vol. 6, No. 3, PP. 137-149. 

25- Veldhuizen, E., Hultink, E.J. and Griffin, A. (2006), "Modeling market information processing in new 

product development: an empirical analysis." Journal of Engineering Technology Management, Vol. 23, PP. 

353–373. 

26- Yahaya, S.Y. and Abu-Bakar, N. (2007), "New product development management issues and decision-

making approaches." Management Decision, Vol. 45, No. 7, PP.  1123-1142. 

27- Theodorou, P. and Florou, G.(2008). “Manufacturing strategies and financial performance—The effect of 

advanced information technology: CAD/CAM systems.” Omega, 36 (1), PP.  107-121. 

28- Radhakrishnan, A., Zu, X. and Grover, V. (in press). „A process-oriented perspective on differential business 

value creation by information technology: An empirical investigation.” Omega. (Accepted for publication 22 

June 2006). 

29- Yassine, A.A., Sreenivas, R.S. and Zhu, J. (2006), "Managing the exchange of information in product 

development." European Journal of Operational Research, doi:10.1016/j.ejor.2006.10.042. 

30- Soh, P. (2003). “The role of networking alliances in information acquisition and its implication for new 

product performance.” Journal of Business Venturing, 18 (6), PP. 727-744. 
 
 
 
 
  



  
 ۱۳۸۹ماه فروردين، ۱، شماره ۴۴دوره,  صنايعنشريه تخصصي مهندسي                                                                                          ۸۸   

  
 

  ب استفاده در متنيسی به ترتيواژه های انگل
1- New Product Development 
2-Information Communication Technologies 
3-ICT Productivity Paradox 
4-ICT Complementary Assets 
5-Stage-Gate Approach 
6-Back Propagation 
7-Cross Validity 
 


