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فهرست مطالب

03
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مراحل انجام پژوهش

در این بخش هریک از مراحل
انجام پژوهش و چرائی آن تشریح
میگردد.

02

و در نهایت در بخش آخر جزئیات
هر مرحله از پژوهش خواهد شد.

01

بیان مسئله

در ایننن بخننش بننر پایننه م العننات
پیشننین وننرورت م ننرله تشننریح
میشود.
2

تشریح گام به گام مراحل

تعاریف اولیه

در این بخش تعاریف اولینه در خصنو
واژگان کلیدی ارائه میگردد.
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تعاریف اولیه ()1

توسعه محصول جدید...
• سازمانها به موجودات زندهای شبیه ه تند که مانند آنها دارای دوره عمری متشکل از چهار
مرحله تولد و کودکی ،رشد ،بلوغ و افول ه تند .دلیل اصلی مرگ یا افول سازمانها تاثیرات عوامل
محی ی بر آنها و عدم پاسخگویی مناسب سازمانها به این تغییرات عنوان شده است .عوامل
محی ی ،عواملی ه تند که بیرون از مرز سی تمهای سازمان قرار دارند ،اما در تعامل با سازمان
ه تند .این تعامل بگونهای است که بر سازمان تاثیر داشته اما سازمان قادر به تاثیرگذاری م تقیم
برآنها نی ت.
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تعاریف اولیه ()2

توسعه محصول جدید...
• در صورت عدم پاسخگویی مناسب به تغییرات محی ی ،مراحل دوره عمر سازمانها کوتاه خواهد
بود .اما سازمانهای انع افپذیر و پاسخگو مانند ارگانی مهای زندهای ه تند که قدرت یادگیری و
ت بیق با شرایط محی ی را دارند .اینگونه سازمانها بعلت قدرت ان باقپذیری که با تغییرات
محی ی دارند ،عمری ب یار طوالنیتر از سازمانهای سخت و غیرمنع ف دارند.
• مهمترین نیرویهای محی ی که تاثیر م تقیمی بر کارکرد و عمر سازمانها دارند ،نیروهایی
رقابتی موجود در محیط نزدیک سازمان ه تند.
• توسعه محصوالت جدید ،فرایندی است که به انع افپذیری و پاسخگویی سازمان به شرایط
محی یاش عینیت میبخشد و در واقع ابزار اصلی سازمانها برای ان باق با تغییرات محی ی است
و توانمندی در آن یک مزیت رقابتی پایدار مح وب میشود.
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تعاریف اولیه ()3

نوآوری و توسعه محصول جدید...
• با توجه به تاثیر م تقیم نوآوری محصول جدید بر قدرت رقابتی سازمان و همچنین طول عمر
سازمان ،توجه به مدیریت فرآیندهایی که منجر به افزایش موفقیت و کاهش ری ک توسعه محصول
جدید در سازمان میشود ،یک تمرکز و اصل مدیریتی است.

• جزء اساسی و کلیدی در موفقیت شرکتها ،قابلیت نوآوری آنهاست.
• قابلیت نوآوری در واقع به توانایی و تمایل شرکت به درگیر شدن در فرآیند نوآوری اشاره دارد.
نوآوری نیز معرفی فرآیندها ،محصوالت (کاال یا خدمات) یا ایده های کاربردی نو در سازمان است.
این قابلیت در نوآوری یکی از مهمترین عواملی است که بر عملکرد ک ب و کار اثر میگذارد.
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بیان و تشریح مسئله ()1

توسعه محصول جدید همواره فرآیندی موفقیت آمیز نبوده...
نرخ شک ت توسعه محصول جدید در بعضی از صنایع کشورهای در حال توسعه تا  40درصد و حتی
در مواردی ،تا  80درصد گزارش شده است ) .(Schmidt & Calantone, 2002م لم است اگر مدیران
یک شرکت در شکلگیری محصوالت آینده خود کوشا نباشند ،رقبای آنان آینده را برایشان رقم
خواهند زد .به منظور توسعه محصوالت در یک ک ب و کار ،فرآیندهای توسعه محصول بای تی به
طور مؤثر طراحی و اجرا شوند .در این جریان صورت بندی این فرآیندها و همچنین فعالیتهای
مرتبط با توسعه محصول در قالب یک پروژه وروری است.
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بیان و تشریح مسئله ()2

نگاه سنتی به پروژههای توسعه محصول جدید...
• پس از طرحریزی یک پروژه توسعه محصول ،مدیریت کارا و موثر این پروژه کلید موفقیت در
توسعه محصول و به تبع آن م یر اصلی رسیدن به مزیت رقابتی در صنعت خواهد بود .مدیران
پروژههای توسعه محصول عموماً با بهره گیری از مدلهای پایهای همچون  CPMو یا PERT
اقدام به مدیریت این پروژهها میکنند.
• بکارگیری چنین مدلهایی در فضای رقابتی و به شدت در حال تغییر امروز ،میتواند تبعاتی منفی
برای توسعه محصول در یک ک ب و کار در پی داشته باشد .به طور مثال اگر در جریان طراحی و
توسعه محصول دو فازِ تعریف محصول و طراحی محصول در نظر گرفته شود؛ چنانچه گذر از فاز
تعریف محصول به طراحی محصول به صورت تک بارهای باشد ،امکان باز تعریف محصول بر اساس
نیاز طرح شده در مرحله طراحی دیگر وجود نداشته و برای اینکار نیاز است کل مراحل از ابتدا
تکرار شوند .در این صورت پروژه متحمل هزینه و زمان زیادی خواهد شد و تأثیری منفی بر
عملکرد پروژه خواهد داشت.
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بیان و تشریح مسئله ()3

نگاه سنتی در مقابل نگاه سیستمی...
• به بیان دیگر در مدلهای پایهای ،بدون توجه به عامل پویایی پروژه ،صرفاً یک توالی از فعالیتها و
فرآیندهای توسعه محصول در قالب یک پروژه طرح شده و در این توالی عامل زمان و هزینه تلویحاً
تنها عاملهای تأثیرگذار بر عملکرد پروژه در نظر گرفته میشود .این در حالی است که ق ع ًا
عاملهای دیگری نیز بر عملکرد پروژه تأثیر داشته و شناسایی و درک تأثیر آنها به مدیریت
اثربخش یک پروژه توسعه محصول کمک میکند .موووع طرح شده م تقیماً به فقدان وجود یک
حلقه بازخور در مدلهای عنوان شده اشاره دارد.
• نگاه سی تمی به فرآیند توسعه محصول جدید به عنوان یکی از مهمترین حوزههای م العات ک ب
و کار همواره مورد بحث بوده است .شناسایی نیروهای محرک توسعه محصول جدید در سازمان
میتواند نگاهی نو در راستای ارتقاء عملکرد توسعه محصول جدید برای یک سازمان فرآهم آورد.
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مراحل انجام پژوهش

01

تعریف مسئله

02

مطالعات کتابخانهای و مصاحبه با خبرگان

03

مرزبندی مدل با استفاده از آزمون روایی محتوا

04

مدلسازی پویا
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گام نخست؛ تعریف مسئله
• بکارگیری مدلهای سنتی در فضای رقابتی و به شدت در حال تغییر امروز ،میتواند تبعاتی منفی
برای توسعه محصول در یک ک ب و کار در پی داشته باشد .به طور مثال اگر در جریان طراحی و
توسعه محصول دو فازِ تعریف محصول و طراحی محصول در نظر گرفته شود؛ چنانچه گذر از فاز
تعریف محصول به طراحی محصول به صورت تک بارهای باشد ،امکان باز تعریف محصول بر اساس
نیاز طرح شده در مرحله طراحی دیگر وجود نداشته و برای اینکار نیاز است کل مراحل از ابتدا
تکرار شوند .در این صورت پروژه متحمل هزینه و زمان زیادی خواهد شد و تأثیری منفی بر
عملکرد پروژه خواهد داشت ).(Ford & Sterman, 1998

• شناسایی نیروهای محرک توسعه محصول جدید در سازمان میتواند نگاهی نو در راستای ارتقاء
عملکرد توسعه محصول جدید برای یک سازمان فرآهم آورد .این نیروهای محرک همان قابلیت
نوآوری یک سازمان است که توجه به آن به ارتقاء عملکرد توسعه محصول جدید و نهایتاً سازمان
منجر میگردد ).(Kafetzopoulos & Psomas, 2013
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تشریح گام به گام مراحل

گام دوم؛ مطالعات کتابخانهای و مصاحبه با خبرگان موضوع...
ابعاد نوآوری؛ نوآوری محصول ،نوآوری فرآیند ،نوآوری بازاریابی و نوآوری سازمانی
نشانگر متغیر

عنوان

منبع

V01
V02
V03
V04

میزان استفاده از منابع جدید در تولید محصول جدید
تعداد کارکردهای جدید در محصول
جدید بودن طراحی محصول
تعداد خ وط تولید محصول جدید راهاندازی شده

V05

تعداد تغییرات ایجاد شده در محصوالت موجود

V06

تعداد محصوالت/خدمات جدید معرفی شده

V07

میزان تالشهای انجام شده در راستای توسعه محصوالت بر ح ب نفر/ساعت

)(Nassimbeni, 2001
)(Nassimbeni, 2001
)(Nassimbeni, 2001
)(Tomlinson, 2010
& (Jiménez-Jiménez
)Sanz-Valle, 2011
& (Jiménez-Jiménez
)Sanz-Valle, 2011
& (Jiménez-Jiménez
)Sanz-Valle, 2011
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گام دوم؛ مطالعات کتابخانهای و مصاحبه با خبرگان موضوع...
ابعاد نوآوری؛ نوآوری محصول ،نوآوری فرآیند ،نوآوری بازاریابی و نوآوری سازمانی
نشانگر متغیر

عنوان
تعداد تجهیزات جدید استفاده شده در فرآیند تولید

V09

تعداد بهبودهای انجام شده در فرآیند تولید

V10

میزان مواد جدید استفاده شده در فرآیند تولید
میزان سرمایهگذاری روی فرآیند در  5سال گذشته
میزان سرمایهگذاری روی فرآیند در  5سال آینده
میزان تخصص نیروی کار تحت خدمت
میزان برنامههای آموزشی برای کارکنان
نزدیکی روابط با تأمینکننده
نزدیکی روابط با مشتریان
تعداد بهبودهای انجام شده در فرآیندهای حمل و نقل
تعداد بهبودهای انجام شده در فرآیند مالی اداری سازمان
ابداع فرآیندهای جدید در تولید
عکسالعمل زیرکانه به ابداعات جدید رقبا در فرآیندهای تولیدیشان

V08

V11

V12
V13
V14
V15
V16
V17

V18
V19
V20
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منبع
)(Nassimbeni, 2001; Tomlinson, 2010
(Jiménez-Jiménez & Sanz-Valle, 2011; Nassimbeni,
)2001; Tomlinson, 2010; Wonglimpiyarat, 2010
)(Tomlinson, 2010
)(Nassimbeni, 2001
)(Nassimbeni, 2001
)(Nassimbeni, 2001
)(Nassimbeni, 2001
)(Nassimbeni, 2001
)(Nassimbeni, 2001
)(Wonglimpiyarat, 2010
)(Wonglimpiyarat, 2010
)(Jiménez-Jiménez & Sanz-Valle, 2011
)(Jiménez-Jiménez & Sanz-Valle, 2011
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تشریح گام به گام مراحل

گام دوم؛ مطالعات کتابخانهای و مصاحبه با خبرگان موضوع...
ابعاد نوآوری؛ نوآوری محصول ،نوآوری فرآیند ،نوآوری بازاریابی و نوآوری سازمانی
نشانگر
متغیر
تعداد تحقیقات بازاریابی انجام شده جهت شناخت نیاز مشتریان
V21
میزان پذیرش نوآوری با هدف پاسخ به نیاز مشتریان
V22
 V23تعداد محصوالت جدید ارائه شده با هدف پاسخ به نیازهای شناسایی شده مشتریان
عنوان
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تشریح گام به گام مراحل

گام دوم؛ مطالعات کتابخانهای و مصاحبه با خبرگان موضوع...
ابعاد نوآوری؛ نوآوری محصول ،نوآوری فرآیند ،نوآوری بازاریابی و نوآوری سازمانی
نشانگر
متغیر
V24
V25
V26
V27
V28
V29

14

عنوان
توانایی سازمان در کنترل ،نظارت و حفظ هماهنگی موجود در
فرآیندهای سازمانی
میزان تالشهای سازمان در جهت غنیسازی فرهنگ سازمانی

منبع
)(Yam et al., 2004, 2011

)(Yam et al., 2004, 2011
(Forsman, 2011; Gunday et al.,
میزان استفاده از آموزههای مدیریتی جدید در جریان مدیریت سازمان
)2011; Yam et al., 2004, 2011
میزان تولید دانش
)(Forsman, 2011
میزان ت هیم دانش
)(Forsman, 2011
میزان ارتباطات سازمان با محیط بیرونی
)(Gunday et al., 2011
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تشریح گام به گام مراحل

گام دوم؛ مطالعات کتابخانهای و مصاحبه با خبرگان موضوع
تعداد
شرکت
ردیف
خبرگان
10
آرتاش کامپوزیت
1
8
ب پار گ تر جاویدان
2
9
پارسا پلیمر شریف
3
8
پوشش صنعت نانو فن تهران
4
6
پیشگامان تجهیز کیمیا
5
9
پردیس هوا رایحه
6
10
پیشگامان فناوری آسیا
7
8
تولیدی تهران زرنخ
8
9
رنگ تَرَک تزیینی آسیا
9
12
زی ت پژوهان خاورمیانه
10
8
 11کیفیت تولید تکاپو (کیتوتک)
8
لوله و اتصاالت وحید
12
15

درصد در
کل جامعه
%4.81
%3.85
%4.33
%3.85
%2.88
%4.33
%4.81
%3.85
%4.33
%5.77
%3.85
%3.85

ردیف

شرکت

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران
نانو الوند آراد
نانو پارت خزر
نانو پارس اسپادانا
نانو شیمی لوتوس پاسارگاد
نانو رنگدانه شریف
نانو نصب پارس
نانو واحد صنعت پرشیا
نیلی فام
نرمین شیمی نوین
پژوهشگاه صنعت نفت
جمع کل

طراحی مدلی پویا جهت برسی تأثیر ابعاد نوآوری
بر فرآیند توسعه محصول جدید

تعداد
خبرگان
6
8
8
7
9
7
8
9
7
9
25
208

درصد در
کل جامعه
%2.88
%3.85
%3.85
%3.37
%4.33
%3.37
%3.85
%4.33
%3.37
%4.33
%12.02
%100
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تشریح گام به گام مراحل

گام سوم؛ مرزبندی مدل...
استفاده از شاخص روایی محتوا ()CVI؛ فهرست نهایی گویههای مرتبط با ابعاد نوآوری
نوآوری محصول

نشانگر

نوآوری فرآیند

نشانگر

نوآوری بازاریابی

نشانگر

نوآوری سازمانی

نشانگر

استفاده از منابع جدید
کارکردهای جدید

Pd1

تجهیزات جدید
بهبود در فرآیند

Pr1

طراحی جدید

Pd3

برنامه آموزشی کارکنان

Pr3

توسعه مفهوم جدید
شناسایی نیازهای مشتریان
میزان سرمایهگذاری
برای نوآوری در بازاریابی

M1

شناسایی دانش ومنی
تبدیل دانش

O1

M3

ت هیم دانش

میزان سرمایهگذاری
برای نوآوری در محصول

Pd4

تخصص کارکنان

Pr4

ابداع فرآیند جدید
میزان سرمایهگذاری
برای نوآوری در فرآیند

Pr5
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Pd2

Pr2

Pr6
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M2

استفاده از آموزههای
جدید مدیریتی
ارتباط با محیط خارجی
میزان سرمایهگذاری
برای نوآوری سازمانی

O2
O3

O4

O5
O6
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تشریح گام به گام مراحل

گام چهارم؛ مدلسازی پویا...
مدلهای رشد
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اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها

تشریح گام به گام مراحل

گام چهارم؛ مدلسازی پویا...
مدلهای رشد

تسهیم دانش

پتانسیل سازمان در
بهبود محصول

+

+

+
تبدیل دانش ضمنی به
صریح

تسهیل لرتباطات سازمان
با محیط خارجی

+

+

شناسایی دانش ضمنی
استفاده از آموزه های
مدیریت جدید

+

+

+
نزدیکی روابط با
نزدیکی روابط با
تأمین کنندگان
مشتری

میزان سرمایه گذاری برای
نوآوری سازمانی

+
+

+

سودآوری

افزایش قدرت رقابتی
در بازار
+
+
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+

ارائه محصول به
بازارهای جدید

توسعه محصول جدید
+
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اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها

تشریح گام به گام مراحل

گام چهارم؛ مدلسازی پویا...

توسعه محصول جدید

+

سودآوری
+
سرمایه گذاری در
R&D

+

محدودیتهای رشد

کیفیت کار
+

رشد کسب و کار

+
ورود به حوزه های
جدید کاری
+

+
موفقیت پروژه تولیدی

نرخ آموزش
+

-

هزینه کل

پروژه های تولیدی
جدید

+

+

+

+
دوباره کاری

نرخ استخدام
+
+

نیاز به نیروی
متخصص

+

خطای کارکنان

حجم کاری

+
+

+

+

فشار زمانی
+

خستگی کارکنان
+

+
هزینه استخدام

هزینه شناسایی و جذب
نیروی متخصص

+
+
+

هزینه آموزش

هزینه توسعه
محصول جدید
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نتیجهگیری و پیشنهادات
نتیجهگیری و محدودیتها...
بدیهی است در این مقاله صرفاً به مراحل تعریف م رله ،مرزبندی مدل و ساخت مدل پرداخته شده است .به
منظور هرچه دقیقتر شدن روابط تعریف شده در این مدل ،باید با استفاده از روشهای معمول سنجش اعتبار،
مدل مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفته و از نظر اعتبار تأیید شود .مدل تأیید شده میتواند پس از شبیهسازی در
نرمافزارهای مربوطه زمینهای برای آزمون سیاستهای الزم جهت بهکارگیری نوآوری در فرآیند توسعه محصول
جدید باشد .در پژوهشهای بعدی مرتبط با این مقاله ،پیشبینی میشود یکی از موووعاتی که باعث دقت پایین
شبیهسازی شود ،کیفی بودن ب یاری از متغیرهای موجود در روابط علی معلولی است .بدیهی است جهت کمی
سازی این متغیرها در مرحله شبیهسازی باید از نظر خبرگان استفاده شود که این موووع ممکن است منجر به
پایین آمدن دقت شبیهسازی شود.

پیشنهادات...
برای م العات آتی پیشنهاد میشود در مرحله تعیین متغیرهای مدل ،تا حد امکان از متغیرهای کمی استفاده
شود .از روشهای جایگزین جهت ارزیابی و تحلیل متغیرهای مدل برای مرزبندی استفاده شود.
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با تشکر از توجهتان
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