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چکیده:
در سالهاي اخير به دليل شدت رقابت ،سرعت منسوخشدن فناوريها و تغيير سريع
خواستههاي مشتريان ،توسعه محصول جديد براي موفقيت صنايع توليدي بسيار حائز
اهميت شده است .از اينرو ،شناسايي عوامل موثر بر موفقيت توسعه محصول جديد
کانون توجه پژوهشگران زيادي شده است که هر يک از زاويهاي خاص و محدود به
اين موضوع نگريستهاند و از ارتباط عوامل مختلف غافل بودهاند .بر اين اساس هدف
اين پژوهش طراحي الگوي جامع فرآيندي عوامل موثر بر توسعه محصول جديد است.
به اين منظور با مطالعه پژوهشهاي صورتگرفته در اين زمينه با استفاده از روش
فراترکيب عوامل مختلف شناسايي شده و الگوي فرآيندي بر اساس روش الگوسازي
ساختاري تفسيري طراحي شده است .يافتههاي حاصل از فراترکيب پژوهشها نشان
ميدهد  29عامل بر توسعه محصول جديد تاثيرگذار است .همچنين الگوي فرآيندي
روشنکننده آن است که عوامل مختلف در 12سطح جاي دارند که در اين ميان عوامل
محيطي ،فرهنگي و مديريتي بهعنوان عوامل کليدي و زيربنايي بسيار حائز اهميت
است.
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نوآوري سنگبناي پايداري هر سازماني است ،به گونهاي که اغلب بهعنوان کليد موفقيت
در رقابتها شناخته ميشود .نوآوري محصول ،راهحلي جديد براي شرايط رقابتي فعلي است
بهطوريکه خواستههاي پنهان و آشکار ذينفعان مختلف را برآورده ميکند ( .)Filieri, 2013توسعه
محصوالت نوآورانه بر بهبود موقعيت راهبردي و توانايي سازمان در ارائه محصول جديد تمرکز دارد
و با توجه به تغيير ذائقه مشتريان ،پيشرفت رقبا و تغييرات محيطي ،اهميت زيادي پيدا کرده است
( .)Burstrom & Jacobsson, 2013در اين راستا شرکتها تالش خود را براي جستوجوي
راهبردهايي که به آنها مزيت رقابتي پايدار ببخشد افزايش دادهاند .چنين راهبردهايي نيازمند اعمال
تغييرات مستمر در محصوالت است (.)Popadiuka & Choo, 2006; Sun, Zhao & Yau, 2009
از اينرو توسعه محصول جديد بهعنوان يک عامل کليدي در شکوفايي شرکتها شناخته شده و عامل
مهمي در ثروت اقتصادي کشورها به شمار ميرود (.)Lam, Chin & Pun, 2007
در سالهاي اخير پيشرفتهاي بزرگي در صنايع توليدي صورت گرفته است .در اين ميان با توجه به
شدت رقابت ،سرعت منسوخشدن فناوريها و تغيير خواستهها و ساليق مشتريان ،توسعه محصول جديد
مورد توجه بسياري از انديشمندان قرار گرفته است .امروزه صنايع توليدي با رقابت شديدي عالوه بر عدم
اطمينان و تغييرات پيوسته روبهرو هستند .توسعه محصوالتي کمهزينه و با کيفيت باال ديگر براي تضمين
موفقيت صنايع توليدي کافي نيست ،بلکه اين صنايع نيازمند توسعه محصوالت جديد براي تامين نيازهاي
بازار به گونهاي اثربخش و کارا هستند .از اين رو توسعه محصوالت جديد براي موفقيت صنايع توليدي
بسيار حائز اهميت شده است ( )Larso, Doolen & Hacker, 2009و براي بسياري از شرکتها
بهمنظور کسب مزيت رقابتي ،ايجاد حوزههاي جديد کسبوکار ،تغيير قوانين رقابت و برآوردهکردن
نيازهاي جديد مشتريان ،تبديل به امري حياتي شده است (.)Bassani et al., 2010
بهرغم اهميت توسعه محصول جديد ،توسعه قابليتها و توانمنديهاي توسعه محصول
همچنان محقق نشده است .در پژوهشهاي اخير نشان داده است که بهطور متوسط نرخ شکست
توسعه محصوالت نزديک به  50درصد است و حدود  70درصد آنها به فروش پيشبينيشده دست
نمييابند .موفقيت توسعه محصول جديد برخاسته از عوامل زيادي از جمله مشخصههاي بازار،
محصول ،راهبرد و فرآيند است ( .)Coenen & Kok, 2014از اينرو ،شناسايي عوامل موثر
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بر موفقيت توسعه محصول جديد کانون توجه پژوهشهاي دانشگاهي و مديريتي شده است
( .) Panizzolo, Biazzo & Garengo, 2010طي  20سال گذشته پژوهشهاي متعددي عوامل موثر بر
توسعه محصول جديد را مورد بررسي قرار دادهاند ( .)Wang, 2009اما بيشتر اين پژوهشها در کشورهاي
توسعهيافته يا شرکتهاي بزرگ با قابليت و تخصص باال انجام شده و پژوهشهاي اندكي در کشورهاي
در حال توسعه صورت گرفته است .بنابراين شناسايي عوامل موثر بر موفقيت توسعه محصول جديد
تبديل به يک مسئله نظري و مديريتي مهم شده است (.)Buganza, Colombo & Landoni, 2009
هر چند توسعه محصول جديد يکي از بزرگترين و مهمترين قدرتهاست ،اما پرخطرترين و دشوارترين
فعاليت هر کسبوکاري به شمار ميرود ( )Laia & Lin, 2012و کسب موفقيت در پروژههاي توسعه
محصول جديد يک چالش اصلي براي مديران شده است (.)Yahaya & Abu-Bakar, 2007
برخالف اينکه اغلب شركتهاي پيشرو كام ً
ال به اين نوع موضوع آگاه هستند كه مهمترين
عاملي كه باعث برتري آنها در رقابت جهاني ميشود ،قابليت استمرار در عرضه محصول جديد به
بازار ،سريعتر و موثرتر از رقباست ( )Weissenberger-Eibl & Teufel, 2011و همچنين ارائه
بوكارشده و
محصوالت جديد يكي از مطمئنترين راهكارهاي رويارويي با پيچيدگيهاي دنياي كس 
بهعنوان يگانه راهبرد مطمئن جهت ماندگاري خودنمايي ميكند (،)Hassanien & Dale, 2012
ت توسعه محصول جديد هنوز
پژوهشگران در پژوهشهاي مختلف هشدار دادهاند که ميزان شکس 
نگرانکننده است (.)Ryynanen & Hakatie, 2014
بسياري از عوامل براي موفقيت محصول جديد حياتي و بحراني هستند و اگر اين عوامل آشکار
نباشند احتمال شکست محصول بسيار باال خواهد بود .بر اين اساس الزم است که عوامل موفقيت
يا شکست پروژههاي توسعه محصول جديد شناسايي و طبقهبندي شود تا برنامهريزان سازمان
بتوانند با توجه به شرايط و امکانات موجود در مورد تدوين و اجراي برنامهها و سياستهاي مناسب
تصميمگيري کنند ( .)Alblas, Peters & Wortmann, 2014بهرغم وجود الگوهاي مختلف
توسعه محصول جديد ،يک الگوي جامع که بتواند تمام نيازمنديهاي موفقيت توسعه محصول
جديد را مهيا کند ،وجود ندارد ،بنابراين ضرورت شناخت عوامل موثر در اين زمينه بهصورت جامع
غيرقابل انکار است .بهاينمنظور در اين پژوهش ،جهت فراهمآوردن يک نگرش نظاممند و جامع از
روش فراترکيب جهت تفسير و ترکيب يافتههاي پژوهشهاي پيشين استفاده خواهد شد.
از سوي ديگر توسعه محصول جديد يک فرآيند ساده و خطي نيست ،بلکه فرآيندي بسيار پيچيده
و مستلزم ايفاي نقش عوامل مختلف است ( )Filieri, 2013به گونهاي که بسياري از عوامل و
اقدامات به صورت رفتوبرگشتي يا موازي رخ ميدهد و بر يکديگر بهصورت همزمان تاثير ميگذارند.
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از اينرو ،براي شناسايي و الگوسازي عوامل موثر بر توسعه محصول جديد بايد از روشهايي استفاده
کرد که توانايي نشاندادن همزماني اقدامات و ايجاد حلقههاي رفتوبرگشتي را به خوبي داشته باشد
چرا که ديگر الگوهاي خطي پاسخگو نيست (لشکربلوکي و همکاران .)1391 ،بهاينمنظور بايد از
الگوهاي فرآيندي مانند الگوي ساختاري تفسيري بهره گرفت که قادر است تعاملهای پيچيده متغيرها
را تبيين کرده و متغيرهاي زيربنايي و اصلي اثرگذار بر فرآيند توسعه محصول جديد را تعيين کند.
بنابراين با توجه به اهميت شناسايي جامع عوامل موثر بر توسعه محصول جديد در صنايع
توليدي و ضرورت توجه به اين مسائل با رويکرد فرآيندي از يک سو ،و فقدان جامعنگري و عدم
توجه به روابط و نحوه تاثيرگذاري عوامل مختلف در پژوهشهاي گذشته از سوي ديگر ،اين
پژوهش درصدد طراحي الگوي فرآيندي (ساختاري تفسيري) عوامل موثر بر توسعه محصول جديد
در صنايع توليدي با رويکرد جامع است .از اينرو اهداف اصلي اين پژوهش عبارتند از:
شناسايي جامع و طبقهبندي عوامل موثر بر توسعه محصول جديد با استفاده از روش فراترکيب.
طراحي الگوي فرآيندي عوامل موثر بر توسعه محصول جديد با استفاده از روش الگوسازي
ساختاري تفسيري.
مبانی نظری پژوهش
پيشينه پژوهش

واژه نوآوري يک واژه مبهم است و بيش از  65سال پژوهش بر روي مفهوم نوآوري منجر به
تعاريف زيادي از آن شده است ( .)Taminiau, Smit & de’Lange, 2009نوآوري عبارت است
از يک فرآيند درازمدت و مجموعهاي از تصميمهايی که شامل خلق و اجراي يک ايده جديد در
مورد يک محصول يا خدمت ،که منجر به رشد و پويايي اقتصاد و افزايش سود براي شرکت نوآور
شود (.)Popadiuka & Choo, 2006
توسعه محصول جديد بهعنوان يکي از جريانهاي اصلي نوآوري ،يک مفهوم ميانرشتهاي
است که از چند رشته برگرفته شده است و نيازمند مشارکت حوزههاي مختلف از جمله پژوهش
و توسعه ،توليد ،بازاريابي ،مالي ،حقوقي ،قوانين و مقررات و مسائل زيستمحيطي است
1
( .)Davis, 1993توسعه محصول جديد مطابق با تعريف انجمن توسعه محصول و مديريت آمريکا
عبارت است از مجموعهاي از وظايف و گامهاي منظم و تعريفشده که از طريق آن سازمان
)1. Product Development & Management Association (PDMA
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جدول  :1گونهشناسي انواع توسعه محصول جديد

زياد

جديدبودن براي دنيا

تازگي براي بازار

کم

افزودن به خطوط توليد

بهبود محصول

موضعيابي مجدد

جديدبودن براي شرکت

زياد

کاهش هزينه

کم

تازگي براي شرکت

ميلر )2001( 3بر اين باور است که رويکردهاي توسعه محصول جديد طي ساليان متمادي دستخوش
تغييرات و پيشرفتهايي شده است بهطوريکه از نظر تاريخي ميتوان اين پيشرفتها را در پنج نسل
از قبيل فشار فناوري ،کشش تقاضا ،رويکرد ترکيبي ،رويکرد يکپارچه و مدل شبکهاي طبقهبندي کرد.
تاکنون پژوهشهاي مختلفي در ارتباط با شناسايي عوامل موثر بر توسعه محصول جديد انجام
شده است که در جدول ( )2به مهمترين آنها اشاره شده است .نکته درخور توجه اين پژوهشها
آن است که پژوهشهاي مختلف از زواياي متفاوتي به اين موضوع توجه داشتهاند و هيچيک با
رويکردي جامع به بررسي اين موضوع نپرداختهاند.
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ميتواند بهطور پيوسته ايدههاي خام و اوليه را به محصوالت و خدمات قابل فروش تبديل کند
( .)Murthy, Rausand & Osteras, 2008; Lim, Sharkey & Heinrichs, 2006توسعه محصول
جديد يک فرآيند تکرارشونده است که با آگاهي از وجود يک فرصت در بازار آغاز شده و به توسعه ،توليد
و اقدامات بازاريابي براي موفقيت تجاري ابداع صورتگرفته منتهي ميشود (.)Coenen & Kok, 2014
فرآيند توسعه محصول جديد از مراحل متعددي تشکيل شده است .مراحل اصلي فرآيند توسعه
محصول جديد بر اساس مدل مرحله ـ دروازه کوپر )2006( 1به عنوان پرکاربردترين مدل ،عبارت است
از ( :)Altintzoglou et al., 2010مرحله صفر :مرحله کشف ،دروازه  :1غربالگري ايدهها؛ مرحله
 :1تعيين محدوده و قلمرو ،دروازه  :2غربالگري ثانويه؛ مرحله  :2ساخت نمونه تجاري ،دروازه  :3پيش
به سوي توسعه؛ مرحله  :3توسعه ،دروازه  :4پيش به سوي آزمايش؛ مرحله  :4آزمايش و اعتبارسنجي،
دروازه  :5پيش به سوي روانهکردن؛ مرحله  :5روانهکردن محصول ،ارزيابي پس از روانهکردن.
انواع توسعه محصول جديد بر اساس درجه تازگي در شش گروه طبقهبندي ميشود .به اعتقاد
رينگن ،هولتسکگ و مارتينسن )2012( 2گونهشناسي انواع توسعه محصول جديد را ميتوان بر
اساس جدول ( )1نمايش داد.

1. Cooper
2. Ringen, Holtskog & Martinsen
3. Maylor
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جدول  :2پژوهشهاي منتخب در مورد عوامل موثر بر توسعه محصول جديد

پژوهشگر (سال)
(Mikkola & Skjott-Larsen (2006

شناسايي مشکالت همکاري با
تامينکنندگان در توسعه محصول جديد

مطالعه
موردي

(Kandemir, Calantone & Garcia (2006

بررسي نقش عوامل سازماني در موفقيت
توسعه محصول جديد

پيمايش
(تطبيقي)

(Ledwith, Richardson & Sheahan (2006

مقايسه مديريت توسعه محصول جديد
در شرکتهاي کوچک و بزرگ

کيفي

(Van Hoek & Chapman (2007
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(Yahaya & Abu-Bakar (2007

(Broring & Cloutier (2008

(Ngamkroeckjoti & Speece (2008

(Dayan & Di Benedetto (2009

(Weissenberger-Eibl & Teufel (2011

(Chang (2013

بهبود همراستاسازي زنجيره تامين و
توسعه محصول جديد

بررسي مسائل مديريتي مرتبط با توسعه
محصول جديد

تحليل خلق ارزش در پروژههاي توسعه
محصول جديد
نقش پويش محيطي در فرآيند توسعه
محصول جديد
بررسي کيفيت تعامالت اعضاي تيم
توسعه محصول جديد

نقش سياستهاي سازماني در انتخاب
پروژه توسعه محصول جديد

اولويتبندي معيارهاي موثر بر
تصميمگيري در توسعه محصول جديد

(Filieri (2013

نقش مشارکت مشتريان در فاز اوليه
توسعه محصول جديد (ايدهپردازي)

(Hassanien & Dale (2012

بررسي موانع توسعه محصول

(Trainor, Krush & Agnihotri (2013

نقش گرايشهاي رفتاري و منابع
بوکار در قابليتهاي توسعه محصول
کس 

(Alblas et al. (2014

(Buganza et al. (2014

(Burstrom & Jacobsson (2013
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هدف

روش

چالشهاي شرکتهاي توليدي در
مديريت پايدار توسعه محصول جديد

همکاري شرکتهاي کوچک و متوسط
با دانشگاهها در توسعه محصول
برسي نقش ارتباطات غيررسمي در
پروژههاي توسعه محصول جديد

پيمايش
نظريه
دادهبنياد
اکتشافي
پيمايش
پيمايش
کيفي
پيمايش
مطالعه
موردي

مطالعه
موردي

پيمايش
کيفي
مطالعه
موردي

کيفي
(مصاحبه)

ادامه جدول  :2پژوهشهاي منتخب در مورد عوامل موثر بر توسعه محصول جديد

پژوهشگر (سال)
)Ryynanen & Hakatie (2014
& Vilaseca-Requena, Torrent-Sellens
)Isabel Jimenez-Zarco (2007
(Laia & Lin (2012

بررسي پروژههاي ناموفق توسعه
محصول جديد

نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در
فرآيند نوآوري محصول

ارتقاي نوآوري فناورانه با مديريت دانش
در توسعه محصول جديد
تاثير مديريت کيفيت بر سرعت توسعه
محصول جديد

کيفي
(ميداني)
پيمايش
پيمايش
پيمايش

روششناسي پژوهش
پژوهش حاضر از نظر ماهيت توصيفيـتحليلي ،از نظر هدف يک پژوهش تبييني ،بر اساس
جهتگيري و نتيجه ،يک پژوهش توسعهاي و از لحاظ افق زماني ،پژوهش تکمقطعي به شمار
ميرود .در اين پژوهش دو فاز اصلي دنبال ميشود .ابتدا با استفاده از روش فراترکيب پژوهشهاي
پيشين بهصورت جامع بررسي شده و عوامل موثر بر توسعه محصول جديد شناسايي ميشود.
سپس بهمنظور طراحي الگوي فرآيندي ،با استفاده از روش الگوسازي ساختاري تفسيري روابط بين
متغيرها استخراج شده و همچنين متغيرهاي کليدي و زيربنايي تعيين ميشود.
جامعه آماري در فاز اول ،شامل تمامي پژوهشهاي منتشرشده مرتبط با عوامل موثر بر توسعه
محصول جديد در پايگاههاي اطالعاتي علمي معتبر داخلي و خارجي تا زمان انجام اين پژوهش
است .در فاز دوم پژوهش ،جامعه آماري دربرگيرنده خبرگان و کارشناسان آشنا با مفاهيم نوآوري و
عوامل موثر بر توسعه محصول جديد و همچنين آشنا با روش الگوسازي ساختاري تفسيري است.
طرح نمونهبرداري در مراحل مختلف اين پژوهش به صورت هدفمند و قضاوتي صورت گرفته است.
در فاز اول پژوهش نمونه از ميان پژوهشهاي منتشرشده انتخاب شده و حداکثر تعداد پژوهشها
تا دستيابي به اشباع نظري مورد توجه بوده است .در فاز دوم پژوهش ،تعداد پنج نفر از خبرگان
متشکل از استادان دانشگاه و کارشناسان آشنا به موضوع انتخاب شده است.
روشهاي مورد استفاده جهت تجزيه وتحليل ،فراترکيب و الگوسازي ساختاري تفسيري است،
از اين رو در ادامه هر يک از اين روشها به اختصار شرح داده ميشود:
ـ فراترکيب :فراترکيب نوعي مطالعه کيفي است که يافتههاي استخراجشده از مطالعههای
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(Sun et al. (2009

هدف

روش
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ديگر با موضوع مرتبط را بررسي ميکند .در فراترکيب ضمن تحليل يافتهها به ترکيب تفسير
مطالعههای منتخب پرداخته ميشود ( .)Zimmer, 2006فراترکيب مستلزم اين است که پژوهشگر
بازنگري عميقي انجام دهد و يافتههاي ساير پژوهشها را ترکيب کند .از طريق پژوهشهاي قبلي،
پژوهشگران واژههايي را آشکار و ايجاد ميکنند که نمايش جامعتري از پديده مورد بررسي را نشان
ميدهد (سهرابي ،اعظمي و يزداني .)1390 ،مراحل اصلي اين روش عبارت است از:
مرحله  .1تنظيم پرسش پژوهش :با توجه به هدف اول پژوهش ،پرسش پژوهش به
اين صورت تنظيم شده است :عوامل موثر بر توسعه محصول جديد بر اساس پژوهشهايي که
تاکنون انجام شده است ،چيست؟
مرحله  .2بررسي نظاممند متون و پيشينه پژوهش :بهمنظور جستوجوي پژوهشهاي
مرتبط با موضوع پژوهش ،از کلمات کليدي نوآوري محصول ،محصول جديد ،توسعه محصول ،توسعه
محصول جديد ،به تنهايي و بهصورت ترکيبي ،به زبان فارسي و انگليسي در پايگاههاي اطالعاتي
مختلف داخلي و خارجي استفاده شده است.
مرحله  .3جستوجو و انتخاب پژوهشهاي مناسب :در اين گام پژوهشهاي
بهدستآمده از مرحله قبل مطالعه شده و در هر بازبيني تعدادي از پژوهشها که به داليل مختلف
مناسب تشخيص داده نشود ،رد ميشود .نمودار ( )1نشان ميدهد که تعداد کل پژوهشهاي
شناساييشده مرتبط با موضوع 724 ،مورد بوده که  513پژوهش بنا به داليل ذکرشده حذف
شده و در نهايت از يافتههاي  211پژوهش استفاده شده است .همچنين بهمنظور بررسي کيفيت
روششناختي و تعيين دقت ،اعتبار ،و اهميت پژوهشهاي منتخب ،از ابزار برنامه مهارتهاي ارزيابي
حياتي 1بر اساس معيارهاي دهگانه (اهداف پژوهش ،منطق روش ،طرح پژوهش ،روش نمونهبرداري،
جمعآوري دادهها ،انعکاسپذيري ،مالحظات اخالقي ،دقت تجزيهوتحليل دادهها ،بيان شفاف
يافتهها ،ارزش پژوهش) استفاده شده است .با توجه به اينکه تمامي پژوهشهاي منتخب امتيازي
بيش از  30کسب کردهاند ،از اينرو در اين گام پژوهشي از فرآيند بررسي حذف نشد.
مرحله  .4استخراج اطالعات پژوهشها :در اين گام با مطالعه دقيق پژوهشهاي
منتخب ،اطالعات موردنياز استخراج و کدگذاري شده است .بهاينمنظور با بررسي هر پژوهش،
عواملي که بهعنوان عوامل موثر بر توسعه محصول جديد تشخيص داده شده است ،استخراج شده
و بر اساس کدگذاري مرتبه اول به آن عامل موثر يک کد اختصاص داده شد.
مرحله  .5تجزيهوتحليل و ترکيب يافتهها :هدف از اين گام تفسير يکپارچه و جديدي
)1. Critical Appraisal Skills Programme (CASP

146

مقاله  -6طراحي الگوي جامع فرآيندي عوامل موثر بر توسعه محصول جديد  | ...یاسر امیری و دیگران

از يافتههاست .بهعبارتديگر ،عوامل استخراجشده در مرحله قبل که هر يک به عنوان يک کد در
نظر گرفته ميشود ،بر اساس شباهت موضوعي در يک مفهوم جديد دستهبندي ميشود و به اين
ترتيب مفاهيم ايجاد ميشوند.
مرحله  .6کنترل کيفيت :در روش فراترکيب ،رويههاي مختلفي براي حفظ کيفيت به
كارگرفته ميشود .در اين پژوهش از هر دو راهبرد جستوجوي الکترونيک و دستي براي يافتن
پژوهشهاي مرتبط استفاده شده و استفاده از ابزار  CASPدر ارزيابي کيفيت تلفيق مطالعهها نيز
مورد توجه بوده است .همچنين براي کنترل مفاهيم استخراجي از مقايسه نظرهای خود با يک خبره
ديگر نيز بهره گرفته شده است .با توجه به معناداربودن شاخص کاپا ( 0/728در سطح معناداري
 )0/001فرض استقالل کدهاي استخراجي رد و وابستگي آنها تاييد ميشود .بنابراين ميتوان ادعا
كرد که کدهاي ابزار مورد استفاده براي استخراج کدها از پايايي کافي برخوردار بوده است.
مرحله  .7ارائه يافتهها :در اين گام کدهاي استخراجشده و مفاهيم ايجادشده بر اساس
مراحل قبل ارائه ميشود.
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تعداد پژوهشهایی که به صورت متن کامل یافت
شد N=724
تعداد پژوهشهای رد شده به علت
عنوان N=115
تعداد پژوهشهایی که چکیده آنها بررسی شد
N=609
تعداد پژوهشهای رد شده از نظر
چکیده N=145
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تعداد پژوهشهایی که محتوای آنها بررسی شد
N=464
تعداد پژوهشهای رد شده از نظر
محتوا N=241
تعداد پژوهشهایی که اطالعات نویسنده بررسی
گردید N=223
تعداد پژوهشهای رد شده به دلیل
فقدان اطالعات نویسنده N=12

تعداد پژوهشهایی که به روش  CASPمورد
ارزیابی قرار گرفت N=211
تعداد پژوهشهای رد شده به دلیل
کیفیت روششناختی N=0
تعداد پژوهشهای منتخب نهایی
N=211
نمودار  :1روند گزينش پژوهشهاي منتخب
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بهاينترتيب برخي عناصر صفر تبديل به  1خواهد شد که به صورت (* )1نشان داده ميشود.
مرحله  .5تعيين سطح شاخصها :مجموعه قابل دستيابي (مقدم) براي هر عنصر
مجموعهاي است که در آن سطرها (ستونها) بهصورت  1ظاهر شده باشد .با بهدستآوردن اشتراک
اين دو مجموعه ،مجموعه مشترک به دست خواهد آمد .عناصري که مجموعه مشترک با مجموعه
قابل دستيابي يکسان باشد سطح اول را به خود اختصاص ميدهند .با حذف اين عناصر و تکرار اين
مرحله ،سطح کليه عناصر تعيين ميشود.
مرحله  .6ترسيم الگوي ساختاري تفسيري :بر اساس سطوح تعيينشده و ماتريس
دستيابي نهايي الگوي ساختاري تفسيري ترسيم ميشود که بيانگر روابط بين عناصر مختلف است.
مرحله  .7تجزيهوتحليل قدرت نفوذ ـوابستگي :جمع سطري مقادير در ماتريس دستيابي
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ـ الگوسازي ساختاري تفسيري :يکي از روشهاي مورد استفاده در طراحي الگوهاي
فرآيندي ،روش الگوسازي ساختاري تفسيري است (لشکربلوکي و همکاران .)1391 ،روش مذکور
يکي از رويکردهاي مطرح در زمينه نمودارهاي علّي و تبديل الگوهاي ذهني با ساختيافتگي
ضعيف به ساختارهاي سلسلهمراتبي تفصيلي است ( .)Sushil, 1996الگوسازي ساختاري تفسيري
قادر است ارتباط ميان شاخصها را که بهصورت انفرادي يا گروهي به يکديگر وابستهاند ،تعيين
كند .اين روش با تجزيه معيارها در چند سطح مختلف کمک ميکند روابط پيچيده بين تعداد زيادي
از عناصر در موقعيتي پيچيده ترسيم شود .روش مذکور ميتواند بهعنوان ابزاري براي نظمبخشيدن
و جهتدادن به آشفتگي روابط ميان متغيرها عمل کند (.)Pfohl, Gallus & Thomas, 2011
مراحل اصلي اين روش عبارت است از (محمدي و اميري:)1391 ،
مرحله  .1شناسايي شاخصهاي مرتبط با مسئله مورد بررسي 29 :عامل مختلف
بهعنوان عوامل موثر بر توسعه محصول جديد بر اساس روش فراترکيب شناسايي شد.
مرحله  .2تشكيل ماتريس خودتعاملي ساختاري :درايههاي اين ماتريس بهاينصورت
شکل ميگيرد :اگر عنصر  iبر عنصر  jتاثيرگذار باشد ()V؛ اگر عنصر  jبر عنصر  iتاثيرگذار باشد ()A؛
تاثير متقابل عناصر iو  )X(jو در صورت نبود ارتباط بين عناصر  iو  ،jدرايه ماتريس ( )Oخواهد بود.
مرحله  .3تشكيل ماتريس دستيابي اوليه :چنانچه رابطه بهصورت  Vباشد آنگاه
 )i, j(=1و )j, i(=0؛ اگر رابطه بهصورت  Aباشد آنگاه  )i, j(=0و )j, i(=1؛ چنانچه رابطه بهصورت
 Xباشد  )i, j) =(j, i(=1و اگر رابطه بهصورت  Oباشد .)i, j)=(j, i(=0
مرحله  .4تشكيل ماتريس دستيابي نهايي :بهمنظور سازگارشدن ماتريس دستيابي
اوليه ،ميبايد اين ماتريس را به توان  K+1رساند بهطوريکه حالت پايدار برقرار شود (.)Mk=Mk+1
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نهايي براي هر عنصر بيانگر قدرت نفوذ و جمع ستوني نشانگر ميزان وابستگي خواهد بود .بر اساس اين
دو عامل ،چهار گروه از عناصر خودمختار ،مستقل ،پيوندي و وابسته قابل شناسايي خواهد بود.
يافتههاي پژوهش
يافتههاي حاصل از فاز اول پژوهش
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به دنبال شناسايي عوامل موثر بر توسعه محصول جديد با استفاده از روش فراترکيب،
شاخصهاي موثر مستخرج از پژوهشهاي منتخب در جدول ( )3در قالب کدها بهعنوان نتيجه
فرآيند کدگذاري مرتبه اول ارائه شده است .همچنين بر اساس کدگذاري مرتبه دوم 29 ،مفهوم
(عامل) بهعنوان عوامل اصلي موثر بر توسعه محصول جديد شناسايي شده است.
جدول  :3کدهاي استخراجشده از فراترکيب

عوامل (کدهاي مرتبه دوم)

ابزارها ،روشها و فنها

ارتباطات

الگوبرداري

تيمسازي
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شاخصها (کدهاي مرتبه اول)

ابزار مميزي /شبيهسازي و تجزيهوتحليل /نرمافزار آزمايش مفهوم /نرمافزار
ايدهپردازي /استفاده از فن تجزيهوتحليل خطا و آثار آن /استفاده از ابزارهاي
رايانهاي و فناوري اطالعات براي طراحي ،ساخت و اعمال تغييرات
مهندسي /استفاده از رايانه براي هماهنگي فعاليتها /فنهاي خالقانه مانند
توفان فکري /توسعه کارکرد کيفي (خانه کيفيت) /استفاده از روشهاي
رايانهاي در پژوهشهاي بازار /طراحي آزمايشها /رويکرد ساختاريافته،
منظم و سيستمي و روششناختي حل مسئله.
روابط خريدار-فروشنده /ارتباطات داخلي و خارجي در فرآيندهاي
توسعه محصول /جلسات بارنگري محصول /ارتباطات شفاف و
مشتاقانه در ميان اعضاي تيم /روابط بينسازماني /تعامل بخشهاي
بازاريابي ،پژوهش و توسعه ،توليد و فني /اثربخشي و کيفيت روابط/
موانع تفسيري ميان ارتباطات افراد درگير در فرآيندها /مشارکتهاي
چندوظيفهاي /ارتباطات رسمي /مالقاتها.

استفاده از فنهاي الگوبرداري در فرآيند توسعه محصول جديد/
بهرهگيري از تجارب گذشته /الگوبرداري و بازنگري فرآيند /استفاده از
بهترين تجربيات توسعه محصول جديد.

پيشينه و سابقه اعضاي تيم /ساختار و فرآيندهاي تيم (ايجاد،
توانمندسازي و پرورش تيم) /مهارتهاي تيم /اثربخشي تيمهاي
مجازي /کار تيمي /تيمهاي چندوظيفهاي توسعه محصول /خودمختاري
تيم /انسجام ،بههمپيوستگي ،پايداري و هماهنگي تيم.

ادامه جدول  :3کدهاي استخراجشده از فراترکيب

عوامل (کدهاي مرتبه دوم)
زنجيره تامين

عوامل تجاريسازي

عوامل حمايتي

عوامل رفتاري

ارزيابي و انتخاب تامينکنندگان /سابقه همکاري با تامينکننده /مشارکت
تامينکنندگان در پروژههاي توسعه محصول /تعداد تامينکنندگان اصلي/
وابستگي به تامينکنندگان /توانمندي و قابليتهاي نوآورانه تامينکنندگان/
يکپارچگي زنجيره تامين /مديريت و هماهنگي زنجيره تامين.

ارزش کاربردي (استعمال) محصول جديد /ارزش احساسي و عاطفي
(احساس شادي و لذت) محصول جديد /ارزش معنوي (تقدس و
خوشيمنبودن) محصول جديد /ارزش اجتماعي (مانند شهرت)
محصول جديد /ارزش افزوده محصول جديد براي سازمان (دانش فني
و مزيت رقابتي) /تحليل ارزش و طراحي مجدد محصول جديد /ارزش
افزوده محصول جديد براي مشتريان /فرآيندهاي خلق ارزش.
امکانسنجي تجاريسازي و تحليل تجاري نمونه اوليه محصول /تحليل
سودآوري (نقطه سربهسر ،ارزش خالص فعلي ،ارزش فعلي ،نرخ
بازگشت سرمايه ،سهم فروش از توسعه محصول جديد در مقايسه با کل
فروش) /قيمت /ارزيابي پورتفوي /زمانبندي مناسب معرفي محصول.
پشتيباني از ارتباطات /حمايت از فرهنگ کارآفريني /حمايت مالي و
اطالعاتي از سوي دولت /تبادل ايدهها /پشتيباني فني /اعطاي پاداش/
خالقيت ،شهود ،ايدهپردازي (منطبق با استانداردهاي کالس جهاني)
و طراحي مفهومي /طرح و برنامه نظاممند ارائه پيشنهادها براي توسعه
محصول /تجربه اعضاي شرکت در توسعه محصول جديد /مشارکت،
موقعيت و جايگاه قهرمان محصول (قهرمان قوي محصول) /حمايت
خردهفروشان /حمايت مديريت از نوآوري و توسعه محصوالت
جديد /قابليتهاي محوري و اصلي شرکت /حمايت منابع انساني/
سرمايهگذاران /حضور مشاوران ،کارشناسان و خبرگان در شرکت/
توجه به مقوله پژوهش و توسعه /مهارتهاي نوآوري و توسعه
محصول جديد  /سمينارها ،نمايشگاهها و کنفرانسها /اثربخشي و
کارايي فعاليتهاي مرحله پيش-توسعه.

تمايل به ريسکپذيري (و ريسکپذيري در سرمايهگذاري) /اضطراب و
نگراني در تيم /اعتماد بينفردي (مبتني بر احساسات يا شناخت) /عدالت
(رويهاي و مراودهاي) /تعهد مديريت ارشد /تعهد منابع انساني /سبکهاي
برخورد با تعارض /درک متقابل /تمايل به کارآفريني /رفتار شهروندي
سازماني و رفتار مشتاقانه /تعهد به مشتري /حفظ اسرار از سوي اعضاي
تيم در توسعه محصول /تعارض بينبخشي و تنشهاي حلنشده قبلي.
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عوامل ارزشآفريني

شاخصها (کدهاي مرتبه اول)
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ادامه جدول  :3کدهاي استخراجشده از فراترکيب

عوامل (کدهاي مرتبه دوم)

عوامل سازماني
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عوامل فرهنگي

عوامل فني و فناورانه

عوامل مالي

عوامل محيطي
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شاخصها (کدهاي مرتبه اول)

يکپارچگي و انسجام بينوظيفهاي /سياستهاي سازماني /تفکر درونبخشي
(عدم انتقال اطالعات بين بخشهاي مختلف) /اينرسي سازماني /پويايي
سازماني /کنترل رسمي و تعاملي /همکاري با مراکز پژوهشي و دانشگاهها
و مشارکتهاي سازماني /مسئوليتپذيري و پاسخگويي /نظم و انضباط/
قابليتهاي پژوهش و توسعه /مقررات سازماني /شفافيت هدف /سازمان
انعطافپذير ،ارگانيک ،غيررسمي و باز /همکاري پژوهش و توسعه ،توليد
و بازاريابي /مشخصههاي شرکت /نوآوري بهعنوان فعاليت چندوظيفهاي/
تسهيم وظايف و کارکردها /شغلهاي گسترده (چندمهارتي) /انعطافپذيري
کار و وظيفه /دورکاري فعاليتهاي محصول جديد /عمر سازمان /قدرت،
عاليق و منافع سهامداران ،شرکا و مالکان /سيستمهاي پاداش /دپارتمان
توسعه محصول جديد /تدوين معيارها ،ارزيابي مستمر عملکرد و کسب
عملکرد مورد نظر /کسب دانش و مهارتهاي سازماني و مديريتي مهم
براي نوآوري /جو نوآوري حاکم بر سازمان.
فرهنگ ملي /جمعگرايي /تنوع مشخصههاي دموگرافيک در تيم توسعه
محصول /عناصر فرهنگي موثر بر رفتار مصرفکننده /اختالف زبان /تفاوت و
موانع فرهنگي ميان اعضا /فرهنگ سازماني مشوق نوآوري و تغييرات فناورانه.
امکانسنجي فعاليتهاي فني /قابليتها و چالشهاي فني /مشکالت
فني /پيچيدگي فني /مهارتهاي فني (وظايف فني ،طراحي و آزمايش
محصول ،تحليل فني).
بودجهبندي توسعه محصول /هزينهيابي هدف /هزينه تجاريسازي/
سرمايهگذاري بر روي فناوري اطالعات /سرمايهگذاري در منابع
انساني شايسته /سرمايهگذاري در پژوهش و توسعه /سرمايهگذاري
در بهرهبرداري از فناوري بالغ و پيشرفته /هزينه تغيير مشتريان /توافق
بر هزينهها و تطابق هزينهها با بودجه /هزينه توسعه محصول جديد/
توانايي مداوم براي سرمايهگذاري در توسعه محصوالت جديد/
تخصيص منابع مالي /هزينههاي توزيع /هزينه ترفيع.

جهانيشدن فرآيند توسعه در صنايع /تقاضاهاي به شدت متغير /رقابت
پيچيده و متالطم در بازارهاي داخلي و جهاني /قوانين و مقررات دولتي/
مالحظات زيستمحيطي /نزديکي جغرافيايي به بازار /پيچيدگي و
آشفتگي محيطي /قوانين مالكيت فکري و نوآوري /مشخصههاي صنعت/
شرايط اقتصادي عمومي /شرايط فرهنگي ـ اجتماعي /خوشههاي صنعتي.

ادامه جدول  :3کدهاي استخراجشده از فراترکيب

عوامل (کدهاي مرتبه دوم)

عوامل مديريتي

عوامل نگرشي

فناوري اطالعات

مديريت راهبردی

اولويتبندي و انتخاب پروژهها (مديريت پورتفوليو) /مشارکت
مديريت /سبک رهبري /تخصيص منطقي منابع /ويژگيهاي شخصيتي
مدير و رهبر /اعمال تغييرات شايسته و مناسب /ارتقاي کارايي و
راندمان فعاليتها /هدفگذاري در بازارهاي داخلي و خارجي/
توانمندي مديران در ايجاد تعهد در بين منابع /مدير مسلط ،نافذ و قوي
و مديريت مقتدر توسعه محصول /برنامهريزي ،تصميمگيري و کنترل
عمليات /هدفگذاري مشترک توافق و اجماع نسبت به اهداف.

بازخورد و واکنش از طرف مشتريان /ارائه اطالعات صحيح از سوي
مشتريان /شناسايي و درک تنوع نياز ،ترجيحات ،الزامات و انتظارات
مشتريان /گرايشهاي مشتريان (مـد) /الگوي مصرف مشتريان /مشتريان
و کاربران بالقوه و پيشين /ارتباط فعال و پويا با مشتريان /گستره
انتخاب مشتريان /پذيرش ذهني مشتري /رضايت و وفاداري مشتري/
مصاحبه ،مشاهدهها و نداي مشتريان.
ابهامهای در پروژههاي توسعه /خوشبيني شرکت نسبت به موفقيت/
در نظرگرفتن عواطف و احساسات دروني مصرفکنندگان /بينش
مشترک.

زيرساخت فناوري اطالعات /استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات
(ايميل ،اينترنت و اينترانت ،تلهکنفرانس ،ويدئوکنفرانس ،تبادل
الکترونيکي دادهها) /سيستمهاي اطالعاتي و خبره.

برنامهريزي راهبردی /کنترل راهبردی /گونه راهبرد (آيندهنگر ،تحليلگر،
تدافعي ،واکنشي) /راهبردهاي کسبوکار (تمرکز ،تنوع ،رهبري هزينه)/
راهبرد اقيانوس آبي /چشمانداز و ماموريت /راهبرد ترتيب ورود به
بازار /راهبرد نوآوري /تحليل محيط دروني و بيروني /نيازها ،فرصتها
و خلق فرصت /راهبردهاي مشتريمحور /راهبرد تبليغات /هوش
رقابتي /تدوين راهبردهاي پويا /توانايي شرکت براي رقابت در بازار/
اولويتها و راهبردهاي رقابتي /راهبرد روانهکردن محصول به بازار/
راهبرد قيمتگذاري /پويش محيطي /پاسخگويي سريع به واکنش
رقبا /ائتالف راهبردی و مشارکتهاي بلندمدت /راهبرد بازاريابي/
سناريوپردازي و تحليل آن /تفکر راهبردی و نگاه راهبردي و کلگرا.
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عوامل مشتري

شاخصها (کدهاي مرتبه اول)
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عوامل (کدهاي مرتبه دوم)

مديريت بازاريابي
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مديريت پروژه

مديريت دانش

مديريت ريسک
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شاخصها (کدهاي مرتبه اول)

وفاداري برند /هوش بازاريابي (هوشمندي بازار) /اطالع از نيازها و
رفتار مصرفکننده /توسعه و گسترش بازار جديد /سهم بازار /جذابيت
بازار /بازارگرايي /تحويل به موقع محصول جديد /معرفي مقدماتي
محصول /نام تجاري مناسب /ارزيابي اوليه بازار /پژوهشهاي بازاريابي
و تجزيه و تحليل و درک بازار /نوع ،مشخصه و ماهيت بازار /برنامه
ساختارمند بازاريابي (طرحريزي بازار) /بستهبندي /به موقعبودن توسعه
محصول جديد  /تعريف روشن از بازار هدف /برنامهريزي فروش/
تبليغات /آزمايش مداوم مفهوم ،محصول و بازار /برندسازي و قدرت
و شهرت برند /قدرت توزيع در بازار هدف /موضعيابي محصول/
سرعت ارائه به بازار /خدمات پس از فروش /آزمايش قيمت و تحليل
حساسيت قيمت /قابليت بازاريابي (بازارپذيري) محصول جديد.

تعيين فرجه و ضرباالجل اتمام پروژه و زمانسنجي /مهارتهاي مدير
پروژه /پروژه آزمايشي و پيلوت /تخصيص منابع به مراحل مختلف
پروژه /بررسي و بازنگري بعد از پروژه /کنترل و شبيهسازي پروژه از
نظر زمان و بودجه /برنامهريزي تفصيلي پروژه توسعه محصول.

اطالعات حاصل از نداي مشتري /ظرفيت جذب اطالعات /حافظه
سازماني و سيستم حافظه متعامل /يکپارچه و منسجمکردن دانش/
اعتبار و قابليت اعتماد اطالعات /تبادل دانش ضمني و آشکار /يادگيري
تيمي و سازماني /بهموقعبودن اطالعات /اطالعات حساسيت مشتري
به قيمت /کدگذاري دانش /دسترسي به منابع اطالعاتي و استفاده از
منابع اطالعاتي بيروني /جمعآوري ،ذخيرهسازي ،ثبت و بازنگري
اطالعات /بهرهگيري از دانش پروژههاي قبلي و تجربيات دانش /خلق
و کسب دانش /يادگيري سريع و کاهش خطاها /مستندشدن فرآيند
توسعه محصول  /آموزش بينوظيفهاي کارکنان /توزيع ،انتشار و به
اشتراکگذاري دانش و اطالعات.
پايش و بازنگري ريسکها /اقدامات مديريت ريسک /عدم اطمينان
ذاتي نهفته در پژوهش و توسعه /ريسکهاي توليد و عمليات/
ريسکهاي فناوري /ريسکهاي تامينکننده /ريسکهاي بازار/
ريسکهاي غيرسيستماتيک /ريسک و عدم اطمينان محيطي /عدم
اطمينان در تعريف مشخصههاي محصول /عدم اطمينان در پورتفوي/
ريسک تجاري در پروژههاي توسعه محصول /ريسک تراوش دانش به
بيرون سازمان.

ادامه جدول  :3کدهاي استخراجشده از فراترکيب

عوامل (کدهاي مرتبه دوم)

مديريت فناوري

مديريت منابع انساني

مشخصههاي فرآيند

مشخصههاي محصول

منابع توسعه

پورتفوي فناوري /الگو و روند فناوري و استفاده از فناوري پيشرفته ،جديد
و برتر براي کسب مزيت رقابتي /شايستگيهاي محوري مرتبط با فناوري/
پشتيباني فناوري از معماري محصول /سطح فناوري در صنعت /ائتالفات
راهبردی فناوري /تدوين چشمانداز فناوري و برنامه تعريفشده براي
توسعه فناوري /منبعيابي فناوري (تامين فناوري از منابع بيروني) /توافق بر
مالکيت سرمايه فکري ،ليسانس و مجوز /نداشتن جايگزين مناسب براي
فناوري نوظهور /محوري و اصليبودن فناورانه /ثبت و تعداد پتنتها.
کيفيت قابل قبول محصول /مهندسي ارزش /مهندسي معکوس /کيفيت
اجراي فرآيندها (کنترل آماري فرآيند) /پيادهسازي استانداردهاي کيفيت/
استانداردهاي کيفي در فناوري /فراواني آزمايشهاي و انجام آزمايش
محصول در آزمايشگاههاي داخلي و بيروني /مهندسي همزمان /مديريت
کيفيت جامع /تست آلفا و بتا /بهبود مستمر کيفيت محصول و فرآيند.

اثربخشي و عملکرد شغلي کارکنان /توانمندسازي ،شايستگي و قابليت
کارکنان /استخدام و انتخاب بهترين نيروي انساني (توليد ،بازاريابي،
فروش و پژوهش و توسعه) /رضايت شغلي کارکنان /تحصيالت و
عاليق مرتبط کارکنان.

اتوماسيون طراحي توسعه محصول /طراحي و اجراي صحيح فرآيندها
(فرآيندگرايي) /چابکسازي فرآيند توسعه محصول /فرآيند يکپارچه
توسعه محصول /فرآيندهاي چندوظيفهاي /نوآوري فرآيند /تاخيرات
طي فرآيند /سکوي محصول /حذف برخي مراحل و سرعتبخشيدن به
عمليات و سرعت تکامل فرآيند /انعطافپذيري جريان و حجم توليد و
عمليات /رويهها و فرآيندهاي عملياتي نظاممند و استاندارد /برونسپاري.

چرخه عمر محصول /تنوع محصول /تقليدپذيري محصول /برتري
محصول /ميزان تازگي و جديدبودن محصول /بهرهوربودن محصول
جديد /ويژگيهاي کارکردي قوي و دامنه کاربرد گسترده محصول/
جذابيت محصول /ازمدافتادگي محصول /طراحي مدوالر و پيمانهاي
و عموميت قطعات محصول /تعريف دقيق و واضح محصول و
شفافيت مفهوم محصول /درجه کمال محصول از نظر فناوري /بازيافت
محصول و پايداري زيستمحيطي /منحصر به فردبودن محصول و
جايگزينناپذيري /معماري محصول /توجه به زيباييشناسي در طراحي
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مديريت کيفيت

شاخصها (کدهاي مرتبه اول)

زمان در دسترس /منابع توسعه فناوري /در دسترسبودن مواد ،منابع و
امکانات توليد /منابع سرمايهگذاري و اجراي پروژهها /منابع آزمايش
و تجهيزات آزمايشگاهي /دسترسي به منابع مالي /دسترسي به افراد،
دادهها ،اسناد و مدارک /منابع پژوهش و توسعه.
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يافتههاي حاصل از گام دوم پژوهش
در جدول ( )4ارتباط ميان  29عامل موثر بر توسعه محصول جديد بر اساس مقايسه زوجي
عوامل ارائه شده است.
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پس از تهيه ماتريس دستيابي اوليه بر اساس جدول ( ،)4ماتريس دستيابي نهايي بهصورت
جدول ( )5محاسبه شده است.
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در ادامه بر اساس ماتريس دستيابي نهايي مجموعههاي مقدم و قابل دستيابي براي هر عامل
مشخص ميشود .بهعنوان نمونه براي عامل ( 3تيمسازي) مجموعه مقدم { }3و مجموعه قابل
دستيابي نيز { }3است .بنابراين مجموعه مشترک{ }3بوده که برابر مجموعه قابل دستيابي است.
از اينرو عامل  3بهعنوان متغير سطح اول شناخته ميشود .بر اساس رويه مشابه ،سطحبندي 29
عامل موثر بر توسعه محصول جديد ،در جدول ( )6ارائه شده است:
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9

سطح

عوامل

7

فناوري اطالعات

ابزارها ،روشها و فنها

9

تيمسازي

9

مديريت راهبردی

عوامل تجاريسازي

7

مديريت پروژه

عوامل رفتاري

2

عوامل ارزشآفريني
عوامل حمايتي

1
6

عوامل سازماني

7

عوامل فني و فناورانه

4

12

عوامل محيطي

4

9

عوامل مشتري

11
6

8

10
9

عوامل فرهنگي
عوامل مالي

عوامل مديريتي
الگوبرداري

عوامل نگرشي

مديريت بازاريابي
مديريت دانش

مديريت ريسک

مديريت فناوري

6

مديريت کيفيت

5

مشخصههاي فرآيند

9
3

مديريت منابع انساني
مشخصههاي محصول
منابع توسعه

زنجيره تامين
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بر اساس سطوح تعيينشده و ماتريس دستيابي نهايي ،الگوي ساختاري تفسيري مطابق نمودار
( )2ترسيم ميشود .همچنين بر اساس ماتريس دستيابي نهايي ،نمودار قدرت نفوذ-وابستگي
مطابق نمودار ( )3خواهد بود.
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�����موثر بر
� عوامل
تفسيري
ساختاري
�����الگوي
نمودار :2
����� ����
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گيري
نتيجه
����� � �������:
�����
�����
����
توسعه )����
�������
���� �
������
دهد
نشان مي
محصول(.جديد
�������موثر بر
مورد عوامل
گرفته در
����� صورت
�������شهاي
بررسي پژوه
��������
����� ��
توسعه�� �����
��������
��������
پيشين
���������شهاي
������يک از پژوه
است و هر
������تاثيرگذار
محصول جديد
متعددي بر
که شاخصهاي

�� ��
������از �)
توجه��.داشتهاند .نتايج به دستآمده از مطالعه پژوهشهاي
اين�(�موضوع
������خاص
تنها به جنبهاي
��������موثر� بر
������ شاخصهاي
دهد که تمامي
فراترکيب نشان مي
استفاده از روش
گذشته با رويکرد
��������
������������
جامع با������
����������
������� ������ ������ �� �������
������� )
��� است.
�����اصلي
����( 29.عامل
بندي در
����� قابل طبقه
�����جديد
توسعه محصول
���.
عوامل ����
که� ��
است)�(
�������� �
شده در  12سطح
شناسايي
������بيانگر آن
������فرآيندي
������� الگوي
������از طراحي
نتايج�� حاصل
������� ��
عوامل������
�������
����� ���
����(.
عوامل���� )
������
ترين و
مديريتي اساسي
فرهنگي و
عوامل
محيطي،
��� �ميان
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جاي دارند که
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هستند .عوامل
تاثيرگذار
عوامل
روند و بر
شمار مي
عوامل به
زيربناييترين
���.
����
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نشان ميدهد که اين دو عامل به شدت از ساير عوامل
سطوح
باالترين
بازاريابي به
29گانه تاثير ميپذيرد .بنابراين بهمنظور کسب موفقيت در پروژههاي توسعه محصول جديد الزم
Alblas, Alex; Peters, Kristian & Wortmann, Hans (2014).
است ساير عوامل همراستا با گسترش تيمهاي چندوظيفهاي با ترکيب تخصصهاي مختلف و
Fuzzy Sustainability Incentives in New Product
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ارتقاي سطح پژوهشهاي بازار ،آميزهاي از بازاريابي و طرحريزي بازار باشد.
نتايج حاصل از تحليل قدرت نفوذ ـ وابستگي نشان ميدهد عوامل مديريت ريسک ،مديريت
بازاريابي ،مشخصههاي محصول و مشخصههاي فرآيند ،وابستگي بيشتري به ساير عوامل دارند.
همچنين عواملي از قبيل مديريت راهبردی ،عوامل مديريتي ،عوامل محيطي ،عوامل فرهنگي ،عوامل
سازماني و ارتباطات از قدرت نفوذ و استقالل بيشتري در مقايسه با عوامل ديگر برخوردار هستند.
بر اساس يافتههاي پژوهش ،بهمنظور کسب موفقيت در پروژههاي توسعه محصول جديد
توجه به عوامل محيطي ،عوامل فرهنگي و عوامل مديريتي بهعنوان متغيرهاي زيربنايي و کليدي
ضروري است .از اينرو ،پيشنهادهايي جهت کاهش ميزان شکست پروژههاي توسعه محصول
جديد ارائه ميشود:
ـ توجه به جهانيشدن فرآيند توسعه محصول ،رقابت پيچيده و متالطم در بازارهاي جهاني و
هدفگذاري در بازارهاي خارجي در کنار بازارهاي داخلي؛
ـ نظارت بر اجراي قوانين مالكيت فکري و معنوي بهمنظور کاهش فعاليتهاي جعل از
نوآوريهاي ارائهشده به بازار؛
ـ غافلنبودن از پيچيدگي و آشفتگي محيطي و تقاضاهاي به شدت متغير ضمن پايش مستمر
عوامل محيطي؛
ـ نهادينهکردن فرهنگ سازماني مشوق نوآوري و حمايت از تغييرات خالقانه و توجه به سبک
رهبري تحولگرا؛
ـ تخصيص مدير مسلط ،نافذ و قوي به پروژه توسعه محصول جديد بهمنظور ايجاد تعهد در
بين منابع مختلف.

الف) فارسي

سهرابي ،بابک؛ اعظمي ،امير و يزداني ،حميدرضا ( .)1390آسيبشناسي پژوهشهاي انجامشده در زمينه
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