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چکيده:
در اين مقاله فرآيند طراحي و توسعه محصول و
مراحل آن بررس��ي ميشود .سپس شاخصهاي
مؤثر بر فرآيند توسعه محصول كه در شكلگيري
اين فرآين��د تاثيرگذار هس��تند معرفي ميگردد.
شاخصهاي مؤثر بر فرآيند توسعه محصول در
عصر فراصنعتي (اطالعاتي) جديد تغيير ميكنند
كه خود فرآيند توسعه محصول را تغيير ميدهد.
پس از بررسي اين تغييرات مدل جديدي از فرآيند
طراحي و توسعه محصول پيشنهاد ميشود.
كلمات كليدي
فرآيند توسعه محصول ،عصر فراصنعتي ،شهر
الكتروني��ك ،ارزيابيها ،تغيي��رات پويا ،جزييات،
محدوديت زماني ،اقتصاد.

فعاليتها بر پايه خرد جمعي و س��ازماني تعيين ميش��وند.
بنابراين تفاوتهايي در اس��تفاده از فرآيند در سازمانهاي
مختلف وجود خواهد داشت (شكل .)1

 -1مقدمه

محص��والت مصرفي پ��س از طي مراح��ل و فرآيندهاي
طراحي و توليد به بازار عرضه ميش��وند .اين محصوالت
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گرچه به بخشهاي مختلفي از بازار تعلق دارند (محصوالت
الكترونيكي ،بهداش��تي )...،اما به طور كلي مراحل و قواعد
مش��تركي از فرآيند توس��عه محص��ول را ط��ي ميكنند.
ش��اخصهاي متع��ددي در ش��كلگيري فرآين��د توس��عه
محص��ول تأثيرگذار هس��تند :ارزيابيه��ا ،1تغييرات پويا،2
جزييات ،3محدوديت زماني 4و اقتص��اد ]4[.كارايي فرآيند
توس��عه محصول نيز با بررس��ي پنج معيار قابل ارزيابي
اس��ت :كيفيت محص��ول ،هزينه محصول ،زمان توس��عه،
هزينه توس��عه و قابليت فرآيند توسعه [ .]2هرشيوه توليد
توس��ط عناصري تعريف ميشود كه در افزايش بهرهوري
در فرآين��د توليد نقش بنياديني دارد .در توس��عه صنعتي،
منبع اصلي بهرهوري در معرف��ي منابع جديد انرژي و در
توانايي براي اس��تفاده غيرمتمركز از انرژي در سراس��ر
فرآيند توليد و توزيع نهفته اس��ت .در ش��يوه نوين توسعه
متكي به اطالع��ات ،5منبع توليد ،در تكنولوژي توليد دانش،
پردازش اطالع��ات و انتقال نمادها ج��اي دارد[ .]1جوامع
اطالعاتي كه در ش��هرهاي الكترونيك آينده شكل ميگيرند،
سيس��تم توليد خ��ود را حول مح��ور افزاي��ش بهرهوري
برمبن��اي دانش اس��توار ميكنن��د كه از طريق توس��عه و
انتش��ار تكنولوژيهاي اطالعات و برآوردهساختن شرايط
اس��تفاده از آنها ميس��ر ميگ��ردد .در عص��ر فراصنعتي
(اطالعاتي) جديد ش��اخصهاي تأثيرگذار بر فرآيند توسعه
محصول تغيير ميكنند .در ادامه ،نمودار مراحل مش��ترك
فرآيند توسعه محصول به همراه توضيح هر يك از مراحل
ارايه ميش��ود .پس از معرفي شاخصهاي مؤثر بر فرآيند
توس��عه محصول ،اين ش��اخصها در عصر فراصنعتي و
ش��هرهاي الكترونيك بررس��ي و در نهايت مدل جديدي از
فرآيند توسعه محصول پيشنهاد ميشود.

 -2فرآيند توسعه محصول

فرآين��د مجموعهاي از مراحلي اس��ت ك��ه دروندادها را
ب��ه بروندادهاي مش��خصي تبديل ميكند .فرآيند توس��عه
محص��ول مجموع��ه مراحل ي��ا فعاليتهايي اس��ت كهيك
سازمان يا شركت جهت بررس��ي ،طراحي و تجاري كردن
ي��ك محصول بهكار ميب��رد[ .]4بس��ياري از اين مراحل و
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 -1-2برنامهريزي
اين مرحله ش��امل استراتژي ش��ركت و ارزيابي توسعه
تكنول��وژي و اه��داف ب��ازار ميباش��د .ب��رونداد مرحله
برنامهري��زي ب��ازار ه��دف محص��ول ،اه��داف تجاري و
محدوديتها را مشخص ميكند.
 -2-2توسعه ايده مفهومي
در اين مرحله نيازهاي بازار شناس��ايي و ايدههايي جهت
رفع آن نيازها ارايه ميش��ود .يك يا چند ايده جهت توسعه
بيش��تر انتخاب ميشود و مورد آزمايش قرار ميگيرد .ايده
مفهوميف��رم ،عملكرد و ويژگيهاي محصول را مش��خص
ميكند .بررسي محصوالت رقيب و شرايط اقتصادي پروژه
در توسعه ايدهها لحاظ ميشود.
 -3-2طراحي نظاممند
در اي��ن مرحله س��اختار فرآيند محص��ول تعريف و به
سيس��تمهاي زيرمجموعه تقس��يم ميگردد .سيستم توليد
نهاي��ي محصول نيز معموال در اين مرحله انجام ميش��ود.
ابعاد و ان��دازه محصول ،ويژگيهاي عملك��ردي هر يك از
سيس��تمهاي زير مجموعه و نمودار فرآيند مونتاژ نهايي از
بروندادهاي اين مرحله ميباشد.
 -4-2طراحي جزئيات
در اين مرحله مش��خصات كامل ابعاد ،م��واد و تلرانسهاي
هريك از قطعات محصول مشخص ميشود .برونداد اين مرحله
اطالعات كنترلي خواهد بود :نقشههاي فني و فايلهاي كامپيوتري
كه ابعاد قطعات ،تجهيزات توليد ،مش��خصات قطعات خريداري
شده و فرآيند ساخت و مونتاژ محصول را مشخص ميكنند.
 -5-2آزمايش و اصالح
در اين مرحله ساخت و ارزيابي نمونههاي متفاوت محصول
انجام ميگيرد .نمونههاي اوليه محصول ساخته و در راستاي
رفع نيازهاي اصلي استفادهگر مورد آزمايش قرار ميگيرند.
عملكرد محصول بررسي و تغييرات مهندسي انجام ميشود.
 -6-2توليد نهايي
در اين مرحله ،محصول مطابق با سيس��تم توليد ساخته
ميش��ود .تع��دادي از محص��والت در اختي��ار معدودي از
اس��تفادهگرها قرارگرفته و ارزيابي ميش��ود تا نقصهاي
باقيمان��ده محصول برطرف گ��ردد .درنهايت محصول به
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بازار عرضه و در مقياس انبوه توليد ميشود.

 -3شاخصهاي مؤثر بر فرآيند توسعه محصول

 -1-3ارزيابيها
يكي از دش��وارترين جنبههاي توسعه محصول شناخت،
فهم و مديريت ارزيابيهايي است كه موفقيت محصول را به
حداكثر ميرساند.
 -2-3تغييرات پويا
تكنولوژيها پيش��رفت ميكنند،ترجيحات مشتري ارتقاء
ميياب��د ،رقبا محص��والت جدي��دي را معرف��ي ميكنند و
تصميمگيريه��ا در محيطي انجام ميگيرد كه هميش��ه در
حال تغيير است.
 -3-3جزئيات
توس��عهيك محصول حتي با كمترين پيچيدگيها نيازمند
تصميمگيريهايي خواهد بود كه اثرات اقتصادي چشمگيري
را به دنبال خواهد داشت.
 -4-3محدوديت زماني
در بس��ياري از م��وارد در زماني كوت��اه و بدون وجود
اطالعات كافي بايستي در مورد بسياري از جنبههاي توسعه
محصول تصميم گرفته شود.
 -5-3اقتصاد
توس��عه ،تولي��د و بازاريابي يك محص��ول جديد نياز به
س��رمايهگذاري بس��ياري دارد .جذابي��ت محص��ول براي
مش��تري و توليد ارزان ،تا حدودي بازگش��ت س��رمايه را
تضمين ميكند.

 -4ش�اخصهاي مؤثر بر فرآيند توسعه محصول در
عصر فراصنعتي

دو نوع استراتژي تحليلي را در بررسي فضاي سايبر ميتوان
در نظر گرفت .نگاه اول تلقي «مكان »6از چنين فضايي است كه
هنجاره��اي اجتماعي در آن بوجود ميآيند .و نگاه دوم تلقي
«ساخته فرهنگي »7است كه توسط فهم و خواستههاي انسان
شكل ميگيرد[ .]5در فرآيند توس��عه محصول نيز انتظارات
و نيازهاي اس��تفادهگر بر توليد محص��ول نهايي تأثيرگذار
است و در مراحلي از فرآيند بررسي ميشود .ارتباط متقابل
توليدكننده و اس��تفادهگر ،و ارتباط بين اعضاي تيم طراحي
نيز بر مبناي بيان خواستهها و فهم انتظارات درجهت توسعه
محصول استوار است .با در نظر گرفتن چنين تلقي از فضاي
سايبر ،ش��اخصهاي مؤثر بر فرآيند توس��عه محصول در
شهرهاي الكترونيك بررسي ميشوند.
 -1-4ارزيابيها
نرمافزارهاي كنفرانس تحت شبكه 8و يا ارائه وبينارها (نظير
 )www.GoToMeeting.comاي��ن امكان را به وجود ميآورد
ت��ا افراد به صورت برخط جنبههاي مختلف فرآيند توس��عه را
به طور همزمان بررس��ي كنند .نرمافزارهاي تحت ش��بكه نظير
 www.BaseCamphq.com، www.ConceptShare.comو
 www.ProtoNotes.comكمك ميكنند تا پروژهها در كمترين
زم��ان مورد بررس��ي و ارزيابي قرار گيرند .ب��ه طورمثال در
 www.ProtoNotes.com، Notesنوش��تههايي اس��ت كه به
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ص��ورت برخط در كنار نمونه اوليه محص��ول 9قرار ميگيرند تا
اعضاي تيم قابليتهاي محصول را همزمان بررس��ي كنند .چنين
امكانات برخطي كه در يك فضاي نرمافزاري مشترك شكل ميگيرد،
بسياري از دشواريهاي توسعه محصول را كاهش ميدهد.
 -2-4تغييرات پويا
اينترنت يكي از مهمترين دستاوردهاي تكنولوژيك در قرن
بيستم است .نقطه عطف گذار از جامعه صنعتي كه شهرنشيني
در آن رواج داشت به جامعه اطالعاتي كه زمينههاي ظهور آن
در قالب موضوعاتي مانند شهر الكترونيك نمايان شده است
[ .]2ش��هروند الكترونيك همان استفادهگر سنتي محصوالت
صنعتي اس��ت كه با افزايش مش��اركت م��ردم ،ميتواند در
فرآيند توسعه محصول نقش بيشتري داشته باشد .با استقرار
سيستمهاي يكپارچه تمام فعاليتهاي توسعه محصول تحت
نظارت يك مديريت واحد صورت ميگيرد.
 -3-4جزئيات
ش��هرها و فضاهاي مج��ازي وجود خواهند داش��ت كه
جزئيتري��ن بخشهاي توس��عه محص��ول در آنها ،پيش از
ورود ب��ه جهان واقعي قاب��ل آزمايش خواهد ب��ود .دنياي
مجازي  LindenLab.comاز اين جمله اس��ت .در اين فضا
نوع جديدي از تجربه به اشتراك گذاشته ميشود كه زندگي
دوم 10ن��ام دارد .در اين فضا ميت��وان كارخانه احداث و يا
كارگر اس��تخدام كرد و تمام روابط فرآيند توليد ،از ابتداي
س��رمايهگذاري ،ايده و طرح تا مصرف توس��ط استفادهگر
ه��دف قابل تجربه اس��ت .بازخوردهايي كه از چنين فضاي
مجازي به دس��ت ميآي��د ،از پيامده��اي تصميمگيريهاي
اقتصادي نادرست در دنياي واقعي جلوگيري ميكند.
 -4-4محدوديت زماني
در ش��هرهاي الكترونيك بسياري از محدوديتهاي زماني
برطرف خواهد شد .ش��بكههاي جديد از نگاه دونالد ديويس
خدمات متفاوتي ارائه ميكنند نظي��ر :تهيه پيشفاكتور ،ارايه
اس��ناد ،ثبت امورترابري ،ام��ور بانكي و اعتب��ارات مالي و
دسترسي قانوني به اسناد ،مدارك و پروندههاي مالياتي ازراه
دور[ .]3در ش��هرهاي الكترونيك جهان ميزان ماليات امالك،
درآمد و روشهاي پرداخت قابل جس��تجو هستند .فرمهاي
نظرخواهي در هر زماني ميتواند براي استفادهگر به صورت
الكترونيكي ارسال شود .ليست افراد ساكن در يك شهر هميشه
قابل دسترسي اس��ت .بدينترتيب نيازمنديهاي اجتماعي و
فردي در طول فرآيند توسعه محصول لحاظ ميشود .فرآيند
صدور مجوزها بدون كاغذ و در كمترين زمان انجام ميگيرد.
بس��ياري از اطالعات محلي (اقليمي ،محيطي ،فضاي سبز) و
ش��هري (مالي ،تجاري ،تاريخي ،آماري) به صورت بر خط و
24ساعته در اختيار تيم طراحي محصول خواهد بود تا فرآيند
توسعه در تطبيق با شرايط موجود باشد.
 -5-4اقتصاد
بسياري از هزينههاي ادارات فيزيكي (پرسنلي ،تداركات،

تأسيساتي )...،در سازمانها و ادارت مجازي كاهش مييابد.
هزين��ه تبليغات ،اجاره محل و انب��ار()Bargaining Costs
سبب افزايش قيمت تمامش��ده كاال ميشود .درصورتي كه
اين معامالت از طريق اينترنت انجام ش��ود ،قيمتها كاهش
يافته و هزينههاي اشاره شده ازميان برداشته ميشود [.]2

تعاريف مجدد محصول و بازار خواهد بود كه با رجوع همواره
به منابع اطالعاتي ميس��ر خواهد ش��د .مجموعهاي از دانش و
اطالعات هسته مركزي فرآيند توسعه و توليد محصول خواهد
بود كه روندي انعطاف پذير به همراه بازخوردهاي هميش��گي
را به دنبال خواهد داشت .هر يك از مراحل فرآيند توسعه ،در

نمودار  :2مدل پيشنهادي فرآيند توسعه محصول در شهرهاي الكترونيك

اقتصاد جديد با معرفي كامپيوتر در س��ال  1960ش��روع
ش��د و در س��ال  2010با اقتصاد دانشمحور كامل ميشود
[ .]3در اقتص��اد دانشمحور منابع انس��اني بايد نقش جهاني
داشته باشند .شركتها در چنين محيطهاي «تمام ًا اطالعاتي»
رقابت جهاني خواهند داش��ت .رقابت جهاني تعاريف مجدد و
مستمر محصول ،روند توليد ،بازار و دروندادهاي اقتصادي
از جمله سرمايه و اطالعات را ضروري ميسازد[ .]1تعريف
مجدد ،با رجوع همواره به منابع اطالعاتي ميس��ر خواهد شد.

 -6نتيجهگيري

ش��اخصهاي تأثيرگ��ذار در فرآيند توس��عه محصول در
ش��هرهاي الكترونيك تغييرات بس��ياري خواهند داشت .وجه
مش��ترك تمام اين تغييرات رجوع هميشگي به مجموعهاي از
دانش و اطالعات مرتبط با فرآيند توسعه ميباشد .در ارزيابيها
فضاهاي مشترك مجازي عامل ارتباطي تيم طراحي و مديريت
پروژه خواهد بود .تغييرات پويا سبب ميشوند تا فعاليتهاي
توس��عه محصول تحت نظ��ارت يك مديري��ت واحد صورت
گيرد .با رجوع به فضاهاي مجازي ،پيش از هر اقدام دردنياي
واقعي ،ميتوان جزئيترين تصميمگيريهاي مرتبط با طراحي
و توس��عه محص��ول را از ابتداي س��رمايهگذاري تا مصرف
آزمايش كرد .بس��ياري از محدوديتهاي زماني با دسترسي
برخط و 24ساعته به منابع اطالعاتي متفاوت ،از اطالعات محلي
تا صدور مجوزها و پروندههاي مالياتي ،وجود نخواهد داشت
و رقابت جهاني در اقتصاد محيطهاي تماما اطالعاتي ،نيازمند

صورت نياز ،با رجوع به هس��ته مرك��زي ،تغيير ميكند و در
راستاي فرآيند اصالح و كامل ميشود (نمودار .)2
پينوشت:

1-Trade-offs
2- Dynamics
3- Details
4- Time-pressure
5- Informational mode of development
6- Space
7- Cultural artifact
8- Web conferencing tools
9- Prototype
10- Second Life

مراجع:
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