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(1)تعاریف اولیه 

...جدیدمحصولتوسعه

چهارازمتشکلعمریدورهدارایآنهامانندکهه تندشبیه زنده ایموجوداتبهسازمان ها•
عواملراتتاثیسازمان هاافولیامرگاصلیدلیل.ه تندافولوبلوغرشد،کودکی،وتولدمرحله
عوامل.استشدهعنوانتغییراتاینبهسازمان هامناسبپاسخ گوییعدموآنهابرمحی ی
مان سازباتعاملدرامادارند،قرارسازمانسی تم هایمرزازبیرونکهه تندعواملیمحی ی،
م تقیمذاریتاثیرگبهقادرسازماناماداشتهتاثیرسازمانبرکهاستبگونه ایتعاملاین.ه تند
.نی تبرآنها

طراحی مدلی پویا جهت برسی تأثیر ابعاد نوآوری
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(2)تعاریف اولیه 

...جدیدمحصولتوسعه

خواهدکوتاهسازمان هاعمردورهمراحلمحی ی،تغییراتبهمناسبپاسخ گوییعدمصورتدر•
وگیرییادقدرتکهه تندزنده ایارگانی م هایمانندپاسخگووانع اف پذیرسازمان هایاما.بود

غییراتتباکهان باق پذیریقدرتبعلتسازمان هااین گونه.دارندرامحی یشرایطبات بیق
.دارندغیرمنع فوسختسازمان هایازطوالنی ترب یارعمریدارند،محی ی

ینیرو هایدارند،سازمان هاعمروکارکردبرم تقیمیتاثیرکهمحی ینیروی هایمهمترین•
.ه تندسازمان نزدیکمحیطدرموجودرقابتی

یطشرابهسازمانپاسخ گوییوانع اف پذیریبهکهاستفرایندیجدید،محصوالتتوسعه•
است یمحیتغییراتباان باقبرایسازمان هااصلیابزارواقعدرومی بخشدعینیتمحی ی اش

.می شودمح وبپایداررقابتیمزیتیکآندرتوانمندیو
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...جدیدمحصولتوسعهونوآوری

عمرطولهمچنینوسازمانرقابتیقدرتبرجدیدمحصولنوآوریم تقیمتاثیربهتوجهبا•
محصولهتوسعری ککاهشوموفقیتافزایشبهمنجرکهفرآیندهاییمدیریتبهتوجهسازمان،
.استمدیریتیاصلوتمرکزیکمی شود،سازماندرجدید

.آنهاستنوآوریقابلیتشرکت ها،موفقیتدرکلیدیواساسیجزء•

.داردرهاشانوآوریفرآینددرشدندرگیربهشرکتتمایلوتواناییبهواقعدرنوآوریقابلیت•
.تاسسازماندرنوکاربردیهایایدهیا(خدماتیاکاال)محصوالتفرآیندها،معرفینیزنوآوری

.ذاردمی گاثرکاروک بعملکردبرکهاستعواملیمهمترینازیکینوآوریدرقابلیتاین

نوآوریطراحی مدلی پویا جهت برسی تأثیر ابعاد 
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...نبودهآمیزموفقیتفرآیندیهموارهجدیدمحصولتوسعه

حتیودرصد40تاتوسعهحالدرکشورهایصنایعازبعضیدرجدیدمحصولتوسعهشک تنرخ
Schmidt)استشدهگزارشدرصد80تامواردی،در & Calantone, مدیراناگراستم لم.(2002
رقمنبرایشاراآیندهآنانرقباینباشند،کوشاخودآیندهمحصوالتشکل گیریدرشرکتیک

بهیبای تمحصولتوسعهفرآیندهایکار،وک بیکدرمحصوالتتوسعهمنظوربه.زدخواهند
فعالیت هایهمچنینوفرآیندهااینبندیصورتجریانایندر.شونداجراوطراحیمؤثرطور

.استوروریپروژهیکقالبدرمحصولتوسعهبامرتبط

نوآوریطراحی مدلی پویا جهت برسی تأثیر ابعاد 
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(1)مسئله بیان و تشریح 
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...جدیدمحصولتوسعهپروژه هایبهسنتینگاه

ردموفقیتکلیدپروژهاینموثروکارامدیریتمحصول،توسعهپروژهیکطرح ریزیازپس•
دیرانم.بودخواهدصنعتدررقابتیمزیتبهرسیدناصلیم یرآنتبعبهومحصولتوسعه

PERTیاوCPMهمچونپایه ایمدل هایازگیریبهرهباعموماًمحصولتوسعهپروژه های

.دمی کننپروژه هااینمدیریتبهاقدام

منفیعاتیتبمی تواندامروز،تغییرحالدرشدتبهورقابتیفضایدرمدل هاییچنینبکارگیری•
واحیطرجریاندراگرمثالطوربه.باشدداشتهپیدرکاروک بیکدرمحصولتوسعهبرای
ازفازگذرچنانچهشود؛گرفتهنظردرمحصولطراحیومحصولتعریففازِدومحصولتوسعه
اساسربمحصولتعریفبازامکانباشد،باره ایتکصورتبهمحصولطراحیبهمحصولتعریف
داابتازمراحلکلاستنیازاینکاربرایونداشتهوجوددیگرطراحیمرحلهدرشدهطرحنیاز
برمنفیتأثیریوشدخواهدزیادیزمانوهزینهمتحملپروژهصورتایندر.شوندتکرار

.داشتخواهدپروژهعملکرد
نوآوریطراحی مدلی پویا جهت برسی تأثیر ابعاد 

فرآیند توسعه محصول جدیدبر  7
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...سیستمینگاهمقابلدرسنتینگاه

وعالیت هافازتوالییکصرفاًپروژه،پویاییعاملبهتوجهبدونپایه ای،مدل هایدردیگربیانبه•
لویحاًتهزینهوزمانعاملتوالیایندروشدهطرحپروژهیکقالبدرمحصولتوسعهفرآیندهای

عاً ق کهاستحالیدراین.می شودگرفتهنظردرپروژهعملکردبرتأثیرگذارعامل هایتنها
ریتمدیبهآن هاتأثیردرکوشناساییوداشتهتأثیرپروژهعملکردبرنیزدیگریعامل های
یکودوجفقدانبهم تقیماًشدهطرحموووع.می کندکمکمحصولتوسعهپروژهیکاثربخش
.دارداشارهشدهعنوانمدل هایدربازخورحلقه

ک بعاتم الحوزه هایمهم ترینازیکیعنوانبهجدیدمحصولتوسعهفرآیندبهسی تمینگاه•
سازماندرجدیدمحصولتوسعهمحرکنیروهایشناسایی.استبودهبحثموردهموارهکارو

.وردآفرآهمسازمانیکبرایجدیدمحصولتوسعهعملکردارتقاءراستایدرنونگاهیمی تواند

نوآوریطراحی مدلی پویا جهت برسی تأثیر ابعاد 
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(3)مسئله بیان و تشریح 
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نوآوریطراحی مدلی پویا جهت برسی تأثیر ابعاد 
فرآیند توسعه محصول جدیدبر  9

مراحل انجام پژوهش

تعریف مسئله 01

رگانمطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خب 02

وامرزبندی مدل با استفاده از آزمون روایی محت 03

مدلسازی پویا 04
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تشریح گام به گام مراحل

مسئلهتعریفنخست؛گام

منفیاتیتبعمی تواندامروز،تغییرحالدرشدتبهورقابتیفضایدرسنتیمدل هایبکارگیری•
واحیطرجریاندراگرمثالطوربه.باشدداشتهپیدرکاروک بیکدرمحصولتوسعهبرای
ازفازگذرچنانچهشود؛گرفتهنظردرمحصولطراحیومحصولتعریففازِدومحصولتوسعه
اساسربمحصولتعریفبازامکانباشد،باره ایتکصورتبهمحصولطراحیبهمحصولتعریف
داابتازمراحلکلاستنیازاینکاربرایونداشتهوجوددیگرطراحیمرحلهدرشدهطرحنیاز
برمنفیتأثیریوشدخواهدزیادیزمانوهزینهمتحملپروژهصورتایندر.شوندتکرار

Ford)داشتخواهدپروژهعملکرد & Sterman, 1998).

قاءارتراستایدرنونگاهیمی تواندسازماندرجدیدمحصولتوسعهمحرکنیروهایشناسایی•
قابلیتهمانمحرکنیرو هایاین.آوردفرآهمسازمانیکبرایجدیدمحصولتوسعهعملکرد
ازمانسنهایتاًوجدیدمحصولتوسعهعملکردارتقاءبهآنبهتوجهکهاستسازمانیکنوآوری
Kafetzopoulos)می گرددمنجر & Psomas, 2013).
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تشریح گام به گام مراحل

...موضوعخبرگانبامصاحبهوکتابخانه ایمطالعاتدوم؛گام

سازمانینوآوریوبازاریابینوآوریفرآیند،نوآوری،محصولنوآورینوآوری؛ابعاد

منبععنوانغیرنشانگر مت
V01میزان استفاده از منابع جدید در تولید محصول جدید(Nassimbeni, 2001)

V02تعداد کارکردهای جدید در محصول(Nassimbeni, 2001)

V03جدید بودن طراحی محصول(Nassimbeni, 2001)

V04تعداد خ وط تولید محصول جدید راه اندازی شده(Tomlinson, 2010)

V05تعداد تغییرات ایجاد شده در محصوالت موجود(Jiménez-Jiménez & 

Sanz-Valle, 2011)

V06خدمات جدید معرفی شده/تعداد محصوالت(Jiménez-Jiménez & 

Sanz-Valle, 2011)

V07اعتس/میزان تالش های انجام شده در راستای توسعه محصوالت بر ح ب نفر(Jiménez-Jiménez & 

Sanz-Valle, 2011)
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تشریح گام به گام مراحل

...موضوعخبرگانبامصاحبهوکتابخانه ایمطالعاتدوم؛گام

سازمانینوآوریوبازاریابینوآوری،فرآیندنوآوریمحصول،نوآورینوآوری؛ابعاد
منبععنوانرنشانگر متغی

V08تعداد تجهیزات جدید استفاده شده در فرآیند تولید(Nassimbeni, 2001; Tomlinson, 2010)

V09تعداد بهبودهای انجام شده در فرآیند تولید(Jiménez-Jiménez & Sanz-Valle, 2011; Nassimbeni, 

2001; Tomlinson, 2010; Wonglimpiyarat, 2010)

V10میزان مواد جدید استفاده شده در فرآیند تولید(Tomlinson, 2010)

V11 سال گذشته5میزان سرمایه گذاری روی فرآیند در(Nassimbeni, 2001)

V12 سال آینده5میزان سرمایه گذاری روی فرآیند در(Nassimbeni, 2001)

V13میزان تخصص نیروی کار تحت خدمت(Nassimbeni, 2001)

V14میزان برنامه های آموزشی برای کارکنان(Nassimbeni, 2001)

V15نزدیکی روابط با تأمین کننده(Nassimbeni, 2001)

V16نزدیکی روابط با مشتریان(Nassimbeni, 2001)

V17تعداد بهبودهای انجام شده در فرآیندهای حمل و نقل(Wonglimpiyarat, 2010)

V18تعداد بهبودهای انجام شده در فرآیند مالی اداری سازمان(Wonglimpiyarat, 2010)

V19ابداع فرآیندهای جدید در تولید(Jiménez-Jiménez & Sanz-Valle, 2011)

V20شانعکس العمل زیرکانه به ابداعات جدید رقبا در فرآیندهای تولیدی(Jiménez-Jiménez & Sanz-Valle, 2011)
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تشریح گام به گام مراحل

...موضوعخبرگانبامصاحبهوکتابخانه ایمطالعاتدوم؛گام

سازمانینوآوریوبازاریابینوآوریفرآیند،نوآوریمحصول،نوآورینوآوری؛ابعاد

ر نشانگ
منبععنوانرمتغی

V21تعداد تحقیقات بازاریابی انجام شده جهت شناخت نیاز مشتریان(Yam et al., 2004, 2011)

V22میزان پذیرش نوآوری با هدف پاسخ به نیاز مشتریان(Yam et al., 2004, 2011)

V23تریانتعداد محصوالت جدید ارائه شده با هدف پاسخ به نیازهای شناسایی شده مش(Yam et al., 2004, 2011)
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تشریح گام به گام مراحل

...موضوعخبرگانبامصاحبهوکتابخانه ایمطالعاتدوم؛گام

سازمانینوآوریوبازاریابینوآوریفرآیند،نوآوریمحصول،نوآورینوآوری؛ابعاد

نشانگر
منبععنوانمتغیر

V24
توانایی سازمان در کنترل، نظارت و حفظ هماهنگی موجود در 

(Yam et al., 2004, 2011)فرآیندهای سازمانی

V25میزان تالش های سازمان در جهت غنی سازی فرهنگ سازمانی(Yam et al., 2004, 2011)

V26مانمیزان استفاده از آموزه های مدیریتی جدید در جریان مدیریت ساز(Forsman, 2011; Gunday et al., 

2011; Yam et al., 2004, 2011)

V27میزان تولید دانش(Forsman, 2011)

V28میزان ت هیم دانش(Forsman, 2011)

V29میزان ارتباطات سازمان با محیط بیرونی(Gunday et al., 2011)
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تشریح گام به گام مراحل

موضوعخبرگانبامصاحبهوکتابخانه ایمطالعاتدوم؛گام

شرکتردیف
تعداد 
خبرگان

درصد در 
کل جامعه

%104.81آرتاش کامپوزیت1
%83.85ب پار گ تر جاویدان2
%94.33پارسا پلیمر شریف3
%83.85انپوشش صنعت نانو فن تهر4
%62.88پیشگامان تجهیز کیمیا5
%94.33پردیس هوا رایحه6
%104.81پیشگامان فناوری آسیا7
%83.85تولیدی تهران زرنخ8
%94.33رنگ تَرَک تزیینی آسیا9
%125.77زی ت پژوهان خاورمیانه10
%83.85(یتوتکک)کیفیت تولید تکاپو 11
%83.85لوله و اتصاالت وحید12

شرکتردیف
تعداد 
خبرگان

درصد در 
کل جامعه

%62.88یرانمجتمع صنایع شیمیایی ریف ا13
%83.85نانو الوند آراد14
%83.85نانو پارت خزر15
%73.37نانو پارس اسپادانا16
%94.33نانو شیمی لوتوس پاسارگاد17
%73.37نانو رنگدانه شریف18
%83.85نانو نصب پارس19
%94.33نانو واحد صنعت پرشیا20
%73.37نیلی فام21
%94.33نرمین شیمی نوین22
%2512.02پژوهشگاه صنعت نفت23

%208100جمع کل



The First National Conference of the Iranian System Dynamics Society

سامانه هاپویاشناسیانجمن ایرانی اولین کنفرانس ملی

نوآوریطراحی مدلی پویا جهت برسی تأثیر ابعاد 
فرآیند توسعه محصول جدیدبر  16

تشریح گام به گام مراحل

...مدلمرزبندیسوم؛گام

نوآوریابعادبامرتبطگویه هاینهاییفهرست؛(CVI)محتوارواییشاخصازاستفاده

رنشانگنوآوری سازمانیرنشانگنوآوری بازاریابیرنشانگنوآوری فرآیندرنشانگنوآوری محصول

O1یشناسایی دانش ومنM1توسعه مفهوم جدیدPr1تجهیزات جدیدPd1استفاده از منابع جدید

O2تبدیل دانشM2یانشناسایی نیازهای مشترPr2بهبود در فرآیندPd2کارکردهای جدید

Pr3برنامه آموزشی کارکنانPd3طراحی جدید
میزان سرمایه گذاری

برای نوآوری در بازاریابی
M3ت هیم دانشO3

میزان سرمایه گذاری
برای نوآوری در محصول

Pd4تخصص کارکنانPr4
استفاده از آموزه های 
جدید مدیریتی

O4

O5ارتباط با محیط خارجیPr5ابداع فرآیند جدید

میزان سرمایه گذاری
برای نوآوری در فرآیند

Pr6
میزان سرمایه گذاری
برای نوآوری سازمانی

O6
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تشریح گام به گام مراحل

...پویامدلسازیچهارم؛گام

رشدمدل های
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تشریح گام به گام مراحل

...پویامدلسازیچهارم؛گام

رشدمدل های

میزان سرمایه گذاری برای

نوآوری سازمانی

شناسایی دانش ضمنی

تبدیل دانش ضمنی به

صریح

تسهیم دانش

پتانسیل سازمان در

بهبود محصول

استفاده از آموزه های

مدیریت جدید

تسهیل لرتباطات سازمان

با محیط خارجی

نزدیکی روابط با

مشتری

نزدیکی روابط با

تأمین کنندگان

افزایش قدرت رقابتی

در بازار

ارائه محصول به

بازارهای جدید

توسعه محصول جدید

سودآوری

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+ +

+
+

+

+
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تشریح گام به گام مراحل

...پویامدلسازیچهارم؛گام

رشدمحدودیت های

سودآوری توسعه محصول جدید

رشد کسب و کار

ورود به حوزه های

جدید کاری

پروژه های تولیدی

جدید

حجم کاری
نیاز به نیروی

متخصص

نرخ استخدام

نرخ آموزش

کیفیت کار

موفقیت پروژه تولیدی

هزینه کل

خستگی کارکنانفشار زمانی

خطای کارکنان

دوباره کاری

هزینه شناسایی و جذب

نیروی متخصص

هزینه استخدام

هزینه آموزش

هزینه توسعه

محصول جدید

سرمایه گذاری در

R&D

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

++

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+
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نتیجه گیری و پیشنهادات

...محدودیت هاونتیجه گیری

به.استشدهپرداختهمدلساختومدلمرزبندیم رله،تعریفمراحلبهصرفاًمقالهایندراستبدیهی
ار،اعتبسنجشمعمولروش هایازاستفادهبابایدمدل،ایندرشدهتعریفروابطشدندقیق ترهرچهمنظور
دره سازیشبیازپسمی تواندشدهتأییدمدل.شودتأییداعتبارنظرازوگرفتهقرارارزیابیموردمربوطهمدل

ولمحصتوسعهفرآینددرنوآوریبه کارگیریجهتالزمسیاست هایآزمونبرایزمینه ایمربوطهنرم افزارهای
پاییندقتباعثکهموووعاتیازیکیمی شودپیش بینیمقاله،اینبامرتبطبعدیپژوهش هایدر.باشدجدید

کمیهتجاستبدیهی.استمعلولیعلیروابطدرموجودمتغیرهایازب یاریبودنکیفیشود،شبیه سازی
بهنجرماستممکنموووعاینکهشوداستفادهخبرگاننظرازبایدشبیه سازیمرحلهدرمتغیرهااینسازی
.شودشبیه سازیدقتآمدنپایین

...پیشنهادات

تفادهاسکمیمتغیرهایازامکانحدتامدل،متغیرهایتعیینمرحلهدرمی شودپیشنهادآتیم العاتبرای
.شوداستفادهمرزبندیبرایمدلمتغیرهایتحلیلوارزیابیجهتجایگزینروش هایاز.شود
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با تشکر از توجهتان


