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  مقدمه - 1

رنـد  داتمرکز  يفناوردر حوزه نانو ها شرکت از بسیاري امروزه

در  نـوآوري  خلـق  چگـونگی  فراینـد  و بـه  بماننـد  نوآور همواره تا

 گذشـته  قـرن  نیم یابند. در دستمرتبط با نانو  وکار محیط کسب

 باعــث کــه یــما هبــود عمـده فنــاوري  پــنج حــدود حضــور شـاهد 

 ایجـاد  و گـذار  سرمایه کشورهاي در اقتصادي عظیم هاي پیشرفت

 عنـوان  بـه  نـانو  فناوري از شد. جهان کشورهاي بین شدید فاصله

 یـاد   "گـذاري  سـرمایه  جریـان  کننده روان" و "فناوري رنسانس"

 بـس  جهشـی فناوري این  بر متکی محصوالت رود. و]19[شود می

 و دفـــاعی هــاي  ییتوانـــا ،زنــدگی  کیفیـــت ،رفــاه  در عظــیم 

ــت ــی زیس ــه محیط ــت   ب ــد داش ــراه خواه ــب و هم ــروز موج  ب

  شد. خواهد اقتصادي بزرگ هاي ییجا هجاب

 شـمار ب امـروزي  هـاي  شـرکت  ضـروریات  از جدید محصوالت

بــه بزرگتــرین  پاســخی جدیــد محصــول حقیقــت در .رونــد مــی

 وسـعه ت  فراینـد  .اسـت ي فعال در حوزه نـانو  ها سازمان مشکالت

 خـدماتی  /هاي تولیدي سازمان مختلف انواع براي جدید محصول

 چه فناوريهاي نانو سازمان اینکه ؛شود می محسوب رقابتی مزیت

از  هـاي  فعالیـت  صـرف  را خـود  بنگـاهی  هـاي  فعالیت از درصدي

 از گـرفتن  پیشـی  بـراي  جدید محصوالت توسعه و تحقیق جنس

 راهبـردي  کنـونی و  جایگـاه  بـه  کـه  است موضوعی ،کند می رقبا

و  خواســته همــواره. شــود مــی مــرتبط تقاضــا بــازار در هــا بنگــاه

 نوآوري براي کننده عامل ترغیب که ستن امشتریا هاي نیازمندي

 آنـان  و شد خواهد فناوريهاي نانو بنگاه فرایندهاي در خالقیت و

 و موجـود  مشـتریان  حفـظ  جهـت  در کـه  خواهد کـرد  مجبور را

 صـرف  را بیشـتري  هـاي  گـذاري  بـالقوه سـرمایه   مشتریان ترغیب

 یکی نانو فناوري اینکه به توجه با .دنک خود اي فرایندهاي توسعه

 کلیـه  کـه  رود مـی  انتظـار  اسـت،  اضـر ح قـرن  هـاي  ژيتکنولواز 

 و نظـم  و دهد تغییر خویش را حوزه اقتصادي و تجاري ارتباطات

 یکـی  .گیرد شکل انسان نحوه زندگی در آن از متأثر نوین بدعتی

 مختلف هاي زمینه همگرایی نانو، هاي فناورياصلی  هاي ویژگی از

 نیازمنـد  نـانو فناورانـه   هاي پروژه بیشتر این علت، به. است علمی

موردنیـاز   کـار  نیروي زینهه بنابراین .است اي چندرشته تیم یک

 در بـود. امـا   بـاال خواهـد   نیـز  نانو فکري محصوالت توسعه جهت

 يرگی بهره اي براي شده حساب و صحیح برنامه هنوز ایران کشور

 نـانو  مختلف هاي حوزه در توسعه محصوالت و نانو هاي فناوري از

 صـورت  بـه  زمینـه  ایـن  در فعـال  هاي بنگاهبنابراین  .وجود ندارد

 که برد می پیش را خود هاي فعالیت خطا و سعی و اي سلیقه کامال

 کشور نهایتا ها و سازمان این به را بسیاري هاي هزینه طور قطع هب

  .کرد خواهد تحمیل

  مرورادبیات -2

ــصا رلینبااو ايبر 1974 لسادر  یوتانیگوچیرنو  حطالـــــــ

ــفن« ــنورياـ ــمعرفرا  »انوـ ــیکـ ــیو ار درـ ــکدکـ  بحثدر  سلرـ

 صرــ ع روــ ظه: تـخلق يهارموتو« منا به دخو بکتا نگیزترینابر

 ادتعد .ت بخشیدـــعمومیرا  حطالـــصا نـــیا »انوـــنورياـــفن

ــروز در نانو وريفنا با هنمندشداتو تمحصوال از نیوفزروزا  حــال ب

ــذیریم کـــه   میباشند. ريتجا تمحصوالدر  بنـــابراین بایـــد بپـ

اي دارد. هرچنـد بسـیاري از    شناسایی این چرخـه اهمیـت ویـژه   

محصوالت در دوره معرفی به بـازار، شکسـت مـی خورنـد و وارد     

شوند، اما در صورت گـذر از مرحلـه معرفـی،     هاي بعدي نمی دوره

  .مراحل رشد و بلوغ و افول نیز در ادامه خواهد آمد

  محصول - 2- 1

اي یـک خواسـته   ضـ از چیـزي کـه قـادر بـه ار     عبارت اسـت 

بـه   کههستندنیزداراي منحنی عمر خاصی  محصوالت .]20[باشد

  شود: چهار مرحله تقسیم می

  3معرفی  مرحله -1-1-2

در این مرحله محصول بـراي نخسـتین بـار بـه بـازار عرضـه       

یابد و سـودي وجـود نـدارد.     شود، فروش به کندي افزایش می می

کنندگان با محصـول   فروش، ناآشنایی مصرفعلت کندي افزایش 

 .گذاري است هاي زیاد بازاریابی و سرمایه و علت عدم سود، هزینه

  4رشد  مرحله-2-1-2

دلیـل افـزایش    محصـول بـه    قیمت تمام شـده  ،در این مرحله

سـرعت افـزایش    یابد، حجـم فـروش بـه    مقیاس تولید کاهش می

یابد، آگاهی عمـومی   کم افزایش می در ابتدا سوددهی کم .یابد می

ــاال مــی  ــزایش       ب ــازیگران جدیــد اف ــور ب رود، رقابــت بــا حض

دلیل افـزایش رقابـت شـاهد کـاهش قیمـت       به، نهایتدر.یابد می

 .خواهیم بود

   5بلوغ  مرحله -3-1-2

هاي محصول تحت تأثیر افـزایش حجـم    در این مرحله هزینه

یابـد، فـروش بـه     کـاهش مـی   اثر تجربـه تولید و همچنین تحت 

رسد و شـاهد   اشباع می  باالترین حد خود رسیده و بازار به مرحله

همچنـین تحـت تـأثیر وجـود      .ورود رقباي جدید به بازار هستیم

کنـد. در   کاهش پیدا مـی محصوالت رقابتی زیاد، قیمت تمایل به 

این مرحله از طریق تمـایز برنـد و تنـوع تولیـد شـاهد حفـظ بـا        

افزایش سهم از بازار خواهیم بود و در نهایت سود شرکت کـاهش  

  .یابد می

3 Market Introduction Stage 
4 Growth Stage 
5 Maturity Stage 
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  6افول  مرحله -4-1-2

فـروش، قیمـت و سـودآوري کـاهش یافتـه و        در این مرحلـه 

شـود.   تـر مـی   سودآوري در این مرحله از افزایش فروش با اهمیت

هـا، بـا    مدیران در شرکتاست. این مرحله سرآغاز مرگ محصول 

هاي متخصص، بـراي تغییـر در محصـول،     ها و تیم همکاري گروه

 نهایـت درت اعمال می کنند که الهاي نو را در توسعه محصو ایده

شـود یـا باعـث     بندي، رنگ و شـکل تغییراتـی داده مـی    در بسته

شود که اغلب این محصوالت به بازار  تغییرات کلی در محصول می

، توسـعه محصـول نامیـده    راهبـرد شـوند. ایـن    فعلی عرضـه مـی  

  .]21[شود می

سـطه زنجیـره   اتوان محصوالت نانو را بـه و  می ،از سوي دیگر

براسـاس   يبند طبقه کبندي نیز نمود.ی دسته بندي/ طبقه ارزش

 و واسـطه  ه،یـ متشـکل از: مـواد اول   اي رحلـه م سـه ارزش   رهیزنج

کــه مــواد  پکــه هرچــه از ســمت چــ اســتیی محصــوالت نهــا

رویــم بــه  بـه طیــف ســمت راسـت مــی   ،اســتشــده  غیرفـرآوري 

محصوالت تولیدشده دست خواهیم با همراه  هاي پیچیده  فناوري

  . ]42[)1(شکل شماره یافت
  

  

  

  
  

 LUXبرگرفته از پژوهش شرکت -زنجیره ارزش فناوري نانو: 1شکل 

  محصول جدید -2-2

وکار، فرآینـد ارائـه    متغیر بودن قوانین رقابتی در دنیاي کسب

محصول جدید به بازار را با اهمیت خاصی جلوه داده است. اکثـر  

انـد کـه صـرفا     ها امروزه بیش از هر زمان دیگري دریافتـه  سازمان

مثـل افـزایش کیفیـت،    هاي رقابتی سـنتی   تکیه و اعتماد به اهرم

کاهش هزینه و تمایز در ارائه محصوالت و خدمات کافی نیست و 

پذیري در رقابـت نمـود    در عوض مفاهیمی مثل سرعت و انعطاف

اند و گرایش به سـمت ارائـه محصـوالت و     قابل توجهی پیدا کرده

خدمات جدید بـه بـازار، خـود دلیـل موجـه ایـن تغییـر نگـرش         

دي عمومی تعریف محصول جدیـد کـه   بن است.یک نمونه از طبقه

و در  ]24[توسط مرکز مشاوره بوز آلن و همیلتن ارائه شده اسـت 

  از:  ستعبارتباشد، نیز قابل مشاهده می 1جدول شماره 

6 Saturation and Decline Stage 

 7تازگی براي جهان -1-2-2

نظیر محصوالتی  ؛ت موجود در جهانالتازگی در مقایسه با محصو

اولـین   و یـا  یـد ارالپوشوند، مانند دوربین عکاسـی   که اختراع می

  دستگاه چاپگر لیزر.

  8جدید بودن براي شرکت -2-2-2

محصوالتی که شرکت براي اولین بـار اقـدام بـه تولیـد آنهـا      

کند؛ در حالی که این محصول براي بازار جدید نیسـت. بـراي    می

اقـدام بـه تولیـد آن کـرد،      P&Gاولین شامپو کـه شـرکت    ،مثال

  د. ش هاي دیگر تولید می شرکتتوسط که قبل از آن  درحالی

  9تازگی ناشی از گسترش خط محصول -3-2-2

محصوالتی که براي بازار موجود شرکت، به وسـیله گسـترش   

  شود.  تولید می ،خط محصول

  10تازگی ناشی از بهبود محصول -2-2 -4

عنـوان   تواننـد بـه   مـی  شـوند،  محصوالتی که بهبـود داده مـی  

تمام محصوالتی که امـروز   ،محصول جدید معرفی شوند. در واقع

  اند. نحوي از بهبود محصوالت قبلی حاصل شده شوند، به دیده می

  ١١سازي مجدد موضع -5-2-2

شـود را   محصوالتی که براي آنها کاربردهاي جدید یافتـه مـی  

توان در زمره تولیدات جدیدي دانست که به تازگی وارد بـازار   می

  . ]29[شده اند
  

 انواع تعاریف محصول جدید :1دول ج

 ماهیت نوع

محصوالت جدید براي 

  رهاي جهانیاباز

 

محصـوالتی کــه بــه تــازگی اختــراع و نــوآوري  

اند و یا اینکه سـبب بـروز تعییـرات بسـیار      شده

انـد و در   شگرفی در محصوالت موجود گردیـده 

 شوند. واقع براي اولین بار تولید می

انواع جدیدي از یک 

 محصول

این قبیل محصوالت براي بازارهاي جهانی جدید 

ــرکت   ــا شــــــــ ــتند امــــــــ  نیســــــــ

هاي جدیـد قـرار    تولیدکننده را در گروه شرکت

 دهند. می

اضافه شده به  هاي فرآورده

 خط تولید

ها جهـت توسـعه و گسـترش     این قبیل فرآورده

 شوند. خطوط تولیدي بر آن اضافه می

فعال کردن کاربردهاي 

 موجوددیگر از محصوالت 

منظـور کاربردهـاي    در این موارد محصوالت بـه 

گیرند و نوع  دیگرشان موردتوجه مجدد قرار می

مصرف در مورد تولید دوباره آنهـا تغییـر کـرده    

 است.

7 New to the world  
8 New category entries 
9 Addition to product lines 
10 New category entries 
11 Re-positioning 

  تولیدات و محصوالت نانو         نانو درحد متوسط           مواد خام نانو

  

  

  

  

محصوالت 

نهایی ترکیب 

شده با فناوري 

نانو

 يها یژگیو

د نانو ابعا خاص

 در حد متوسط

ساختارهاي 

نانومتري غیر 

 فرآوري شده
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عبارت محصول جدید طیفی از محصـوالت کـامال جدیـد تـا     

 1 شماره گیرد. جدول محصوالت فعلی شرکت را دربرمیبهبود در 

  .]22[دهد انواع تعاریف محصول جدید را نشان می

شود، طیف محصوالت جدید شـامل   همانگونه که مالحظه می

محصوالتی که به تازگی اختراع و نوآوري شده و براي اولـین بـار   

شوند تا محصوالتی که کاربردهـاي دیگـر آنهـا     در بازار عرضه می

ــد آن  ــا خــط تولی ــه و ی ــزایش یافت ــه ا اف ــت را هــا توســعه یافت س

  گیرد. میدربر

  توسعه محصول جدید - 2- 3

امروزه، بقاي سازمانی در گرو گـرایش بـه سـمت محصـوالت     

سـت. بـا پیشـرفت    آنهاهایی براي ایجاد  کارگیري روش جدید و به

هـا، پیـدایش علـوم و     ، رقابتی شدن هر چه بیشتر سازمانفناوري

تجهیزات جدید تولیدي، چرخه حیات کوتاه محصوالت، تغییرات 

اساســی در نیازهــا و ســالیق مشــتریان و...، محصــول جدیــد بــا 

همچنین به دلیل مخاطراتی  .هاي جدیدي روبرو شده است چالش

ها باید پیوسـته   که در عرضه محصوالت جدید وجود دارد، شرکت

طـور   به. در مورد بهبود فرایند توسعه محصوالت جدید تفکر کنند

ا و راهکارهـاي  هـ  کلی توسعه محصول جدیـد، مجموعـه فعالیـت   

ایجاد رشد است که در مراحل مختلف تولید محصول، منجـر بـه   

در بـازار فعلـی خواهـد     الحات جزئـی یـا کلـی کـا    التغییر و اصـ 

  .]31[شد

ــم ــر     از مه ــتقیم ب ــاثیر مس ــه ت ــی ک ــاي محیط ــرین نیروه ت

نیروهاي رقابتی حاکم بـر   ،هاي تولیدي دارند کارکردهاي سازمان

توسعه محصوالت جدیـد، فرآینـدي   . تولید و استمحیط سازمان 

هـاي   عنوان یک مزیت رقـابتی بـراي سـازمان    است که همواره به

فرآیندي  ،تولیدي مطرح شده است. فرآیند توسعه محصول جدید

 هـاي  است که در آن یک سازمان کلیه منابع، امکانـات و توانـایی  

منظوره جهـت ایجادیـک محصـول    هاي چند خود را در قالب تیم

نوآوري شده و یا توسعه و پیشرفت یک محصول موجـود  جدید و 

عنـوان یـک    که توسعه محصول جدید بـه  طوري به ؛گیرد کار می به

شـود.   فرآیند اساسی جهت پیشرفت و تجدید سازمان شمرده می

فرآیند تولید و توسعه محصول جدید باید بـه نیـاز    ،از سوي دیگر

آوري و یـک   نمشتریان پاسخ مثبت داده و با تکیه بـر برتـري فـ   

بودجه مناسب تخصیص داده شده، یـک عرصـه رقـابتی مناسـب     

براي سازمان ایجاد نماید.توسعه محصول جدید قسمت مهمـی از  

هـاي رشـد و مزیـت     هر تجارت است. محصوالت جدیـد، فرصـت  

کنند. با توجه به مـوارد فـوق،    ها فراهم می رقابتی را براي شرکت

کـارگیري   هز نیازمند به بمدیریت فرآیند توسعه محصول جدید نی

بنـابر تعریــف انجمــن  . ]30[رویکردهـاي جدیــد مـدیریتی اســت  

مدیریت و توسعه محصول، فرایند توسعه محصول جدیـد عبـارت   

، سـازماندهی، تولیـد   راهبـرد است از کلیه فرایندهاي مـرتبط بـا   

مفهوم، ایجاد وارزیابی محصول، ایجاد و ارزیابی برنامه بازاریابی و 

  .]44[یک محصول جدید سازي تجاري

کند توسعه محصول جدید عبارتست از استفاده  کوپر بیان می

ها براي خلق یک محصول جدید یا بهبـود یـک    از منابع و قابلیت

  .]43[محصول موجود

براي آنکه توسعه محصول جدید با موفقیت قرین شـود، بایـد   

  ]:38[زمان به سه هدف(گاه) متعارض دست یابد هم

  ؛يمشترت حتیاجاابا ل تناسب محصون ساندرکثر ابه حد -1

  ؛سیکل توسعهن مان زساندرقل احدبه  -2

  .توسعهي هزینه هال درآوردن تحت کنتر -3

هـاي   فرآیند توسعه محصول جدید براي انواع مختلف سازمان

اینکـه هـر    ؛شـود  تولیدي/ خدماتی مزیت رقـابتی محسـوب مـی   

از هـایی   عالیتهاي خود را صرف ف سازمان چه درصدي از فعالیت

جنس تحقیق و توسعه و توسعه محصوالت براي پیشی گرفتن از 

کند، موضوعی است کـه بـه جایگـاه کنـونی و راهبـردي       رقبا می

ــی طتقاضا مربو زاربا در نمازسا و سته اخواره همود. شو مــــــــ

آوري نواي بره کنند ست که عامل ترغیبي امشتري ها يمندزنیا

هد شد اجدید خول یند توسعه محصوآفردر  ها سازمانخالقیت و 

د و موجون جهت حفظ مشتریادر که د هد کراخور مجبون را ناو آ

ــاي يارگذ  سرمایه هبالقو نترغیب مشتریا ف صري را بیشتر هـــــ

داشتن الگـوي مناسـب فراینـدي    کند.  دخو اي توسعه يیندهاآفر

 آید برنده بشمار می هایی شرط اساسی و پیش سازمانبراي چنین 

پـذیري را در فرآینـد توسـعه محصـول جدیـد       و سرعت و انعطاف

هر از باید بیش ن مازنچه که هر ساآما شاید ا افزایش خواهـد داد. 

ــدموضو ــه  آننسبت به يیگرعـ زي چهساریکپا ،شته باشدداتوجـ

اري برقرو  ســــو یــــکاز جدید ل توسعه محصوي یندهاآفرن میا

و جدید ل صوتوسعه محي یندهاآمناسب بین مجموعه فرط تباار

همچنــین توجــه کــافی ست. امانی زساتجــاري  يیندهاآیگر فرد

نسبت به تحلیـل محـیط رقـابتی، انـواع رونـدها در بـازار، رونـد        

یشرفت و توسعه رقباي موجود و بالقوه از جمله مسائلی است که پ

اي افـزایش   هـاي توسـعه   بـه فرصـت   هوشمندي سازمان را نسبت

  کمک خواهد کرد.دهد و به پیشرو بودن سازمان  می

بندي متغیرهـاي پنهـان و آشـکار براسـاس     دسته 2جدول شماره 

  دهد.منابع اعالم شده را نشان می

 
  

  



  
  وري، رضا رادفر و پوریا عباسی نازنین پیله
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 فناوريمحصول جدید در حوزه نانوتوسعه  : متغیرهاي موثر بر2جدول 
متغیرهاي 

  پنهان(سازه)
  سواالت  منبع  متغیرهاي آشکار

  مولفه

  فردي

  فناوريدر حوزه نانو رییتغ به کارکنان اعتقاد .1

  فناوريدر نانو کارکناني فردي ها مهارت .2

 فناوريهاي نانودر بنگاه یشغل تیرضا و زشیانگ .3
 NPDفرایند در کارکنان این حوزه شغلی رضایت .4
 NPDدر کارکنان فناوري نانو پذیريخطر .5
 محصوالت در این حوزه توسعه یندآفر در ابتکار و خالقیت .6
  فناوريکارکنان در حوزه نانو مهارت و تخصص .7

Piran nejad and el 2012, 
Bahadouri and el 2011, 

Rouzbahani 1999, 
Damanpour 1991, 

 

Q1 
Q2 
Q3  
Q4 
Q5 
Q6 
Q7 
  

  مولفه

 درون سازمانی

 حوزه نانوفناوري يراهبرد برنامه و انداز چشم .8
 NPDنوآوري در حوزه نانو در  فرهنگ پذیرش .9

  این حوزه کارکنان سوي از سازمانی فرهنگ به اعتقاد .10

 این حوزه درNPD  تعدد و سازمان اندازهیی راستا هم .11
 فناورهاي نانو سازمان در R&D واحد حضور .12
 حوزه فنی در این و مالی منابع تامین توانایی و قدرت .13
 نانو حوزه در سازمان اجرایی توانایی و قدرت .14
 مرتبط با نانو جینتا و دستاوردها از رانیمد تیحما .15
  سازمان داخل NPD از نتایج اهمیت .16

  در این حوزه یدانشي ها تیفعال و دانش تیریمد به اعتقاد .17

Rezaeipour 2014 , 
Milson and el 2007, 

Hzozouri and el 2004 
Zeki 1998, 

Copper 1997 

Q8 
Q9  

Q10 
Q11 
Q12 
Q13 
Q14 
Q15 
Q16 
Q17 

  مولفه

برون سازمانی 

 وبازاریابی

 نانو حوزه در مشتریان نیاز شناسایی .18
 حوزه نانو در وکار کسبی طیمح طیشرای بررس .19
ـ تحل .20  نــوآوري و توسـعه  و تحقیـق  هـاي  فعالیــت در رقبـا  وضـعیت  لی

  نانو حوزه در دیجد محصوالت

 آنها رفتاري الگو نییتب و ازیموردن هاي فناوري یجهان تیموقع از اطالع .21

  در حوزه نانو

در  يانرژ و مواد بهی دسترس در کشوری علم وی فن امکانات از شناخت .22

  حوزه نانو

 این حوزه در R&D وی ابیبازاري ها بخش تیفعالی پارچگ کی .23
 حوزه در مشتریان و بازار هیدوسو رفتار در تقاضا و تغییرپذیري میزان .24

 نانو
  نانو-فناوري سیستمی انداز چشم ترسیم .25

Ardekani and el 2012 
Dehnavi 2006 
Odristisk 2006 

Yam and el 2004, 

Q18 
Q19 
Q20 
Q21 
Q22 
Q23 
Q24 
Q25 
 

 مولفه حمایتی

  در حوزه نانوفناوري دولتي سو ازي فناور استیس .26

  در حوزه نانو دولتي کارکرد استیس نقش .27

در حـوزه   دولتی نشیگز استیس نقشو  يفناوری افق استیسي اجرا .28

 نانو
 حوزه نانو در بازار يها دخالت دولت در قبال شکست .29
  دولت سوي از فناورينانو حوزه در معنوي مالکیت حقوق رعایت .30

Rao and el 2012 
Amini and el 2011 , 

 

Q26 
Q27 
Q28  
Q29 
Q30 

  مولفه فناوري

 در ازیـ موردن فنـاوري و انتخـاب   نیـی تع يبـرا  راهبرد فنـاوري وجود  .31

 در حوزه نانو NPDندیفرا
 سازمان در نانو محصوالت فناوري حیات چرخه وضعیت .32
 فناوريگذشته در حوزه نانو فناورانه يها شرفتیپ يالگوها اسیق .33
 توسعه محصوالت نانو ندیفرا محصول درفناوري نقش  .34
 در) EXTERNALی(خــارج و )DISTINCTIVE(ویــژه فنــاوري وجــود .35

 نانو محصوالت
 فناورينانو محصوالت در فراینديفناوري  نقش .36
  )CAPABILITY TECH(فناورانه هاي توانمندي .37

 فناورينانو حوزه در رقبافناورانه  هاي توانمندي شناخت .38

AbdulWahab and el 
2012, 

Schipo 1994, 
Verhoug 2004, 

Q31 
Q32 
Q33 
Q34 
Q35 
Q36 
Q37 
Q38 
Q39 
Q40 
Q41 
Q42 
Q43 
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در این  NPD یندآفر رد )CTCفناورانه( -محوري هاي توانمندي نقش .39

 حوزه
 نانو محصوالت توسعه در فناوري تدریجی ماهیت .40
در  NPD فراینـد  در )CMCفنـاوري( -بازاریـابی  هاي توانمندي نفش .41

 حوزه نانو
 نانو حوزه در مشتریان نیاز با NPفناوري انطباق .42
 نانو حوزه در NPD در فناوري اي ریشه ماهیت .43
 نانو حوزه در NPD سرعت در نوظهورهاي  فناوري نفش .44
 نانو محصوالت توسعه فرایند در موجود هاي فناوري اثرپذیري .45
 حـوزه  در NPD فراینـد  بـراي فنـاوري   اکتسـاب  در سـازمان  کارایی .46

 فناورينانو
 فراینـد  در دیگـر  ظهـور  آسـتانه  در هـاي  فناوري با جایگزینی ریسک .47

NPD نانو حوزه در 
 در NPD فراینـد  در فناوري توسعه روند بر محیطی عوامل اثرگذاري .48

 نانو حوزه
 جهانی کالس سطح در NPD فرایند در کاربردي فناوري پژوهی آینده .49

 فناورينانو حوزه در

Q44 
Q45 
Q46 
Q47 
Q48 
Q49  

 مولفه 
  سازي تجاري

ـ محصـوالت جد  يساز يسازمان در تجار يمحور يها يتوانمند .50  در دی

  فناوريحوزه نانو

  نانو حوزه مشتریان نزد در جدید محصول فناوري ارزش .51

  فناوريبازار نانو در دیمحصول جد هیزمان ارا .52

  دیارائه محصول جد در فناوريبازار نانو ییایاندازه جغراف .53

 در حوزه نانو دیمحصول جد فناوريسطح  شیافزا نهیهز .54
  فناورينانو حوزه در محور مشتريراهبردهاي  تعیین .55

Haghpanah and el 2010, 
Nouriya and el  2009, 
Sarmad and el 2008, 

Mou and el 2007, 

Q50 
Q51 
Q52 
Q53 
Q54 
Q55 

  

  روش تحقیق -3

معموال با توجـه بـه دو مـالک هـدف و      را هاي پژوهش روش

هـا بـه    پژوهش ،براساس هدف. ]45[کنند بندي می ماهیت تقسیم

براساس نحوه گردآوري  وهاي بنیادي و کاربردي تقسیم  پژوهش

ــق آزمایشــی      داده ــیفی و تحقی ــا بــه تحقیــق توص ــیم  ه تقس

در زمره  واست  کاربردي حاضر از نظر هدف . مقاله]46[شوند می

به توصـیف   مقالهو ازنوع همبستگی است. این تحقیقات توصیفی 

پـردازد. همچنـین    رها و نیز روابـط میـان آنهـا مـی    یوضعیت متغ

وابـط، همزمـانی میـان متغیرهـا را     همبستگی و مدل ساختاري ر

ابتدا با بررسی ادبیات  مقاله،نماید. در انجام این  آزمون وتبیین می

هاي مـوثر برفراینـد توسـعه     اي شاخص موضوع به روش کتابخانه

شناسایی و سپس براي بررسی  فناوريمحصول جدید درحوزه نانو

  آنها از معادالت ساختاري استفاده شده است.

ها  جهت کمی کردن داده 12متریکسیاز مقیاس  مقالهر این د

مشـاهده   2و  1 شماره که در جداولاستفاده شده است. همانطور

درنظر گرفته شد و اطالعـات کیفـی    100تا  0امتیاز از  ،گردد می

قرار  محاسبهناپارامتریک در مالک اطالعات و تبدیل شد به کمی 

12 semi metric 

تا محرک  100صلی گیري از مقدار محرک ا گرفت. مقیـاس اندازه

گـذاري   شـود. بـا روش ارزش   بنـدي مـی   درجه 0بازدارنده معادل 

هـاي   و براي گزینه 5هاي بازدارنده، ارزش یا مقدار ذکرشده گزینه

توان در نظر گرفت و مقیاس  را می1محرک اصلی، ارزش یا مقدار 

شـود کـه    می تبدیل 13اي به مقیاس شبه فاصله اي ترتیبی یا رتبه

سازي معـادالت   پژوهشگر از آمار پارامتریک و مدل  هامکان استفاد

  کند. فراهم مینیز ساختاریرا 

کـه  است سوال  55مولفه و  6پرسشنامه طراحی شده حاوي 

پرسشنامه جهت دریافت اطالعـات ارسـال گردیـد کـه      80تعداد 

پرسشنامه حـاوي اطالعـات صـحیح عـودت داده      43ازاین تعداد 

  سؤاالت به شرح زیر است: گذاري رزششده است. شکل کلی و ا

 متغیرهاي مورداستفاده در پژوهش: 3ول دج

 متغیرمستقل متغیروابسته

 فرایند توسعه محصول جدید

 فناوريدرحوزه نانو

 مولفه فردي

 مولفه درون سازمانی

 بازاریابی سازمانی و مولفه برون

 مولفه حمایتی

 مولفه فناوري

 سازي تجاري مولفه

13Quasi Interval 
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فناوريدر حوزه نانو : مدل مفهومی الگوي تلفیقی در توسعه محصول جدید2شکل 

  

  توسعه محصول جدید

 در حوزه نانوفناوري

 فردي هاي مولفه

Q3 Q2 Q1 Q4 

Q5 Q6 Q7 

 سازمانی درون هاي مولفه

Q8 Q9 Q10 Q12 Q11 

Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 

 بازاریابی و سازمانی برون هاي مولفه

Q18 Q19 Q20 Q21 

Q22 Q23 Q24 Q25 

 حمایتی هاي مولفه

Q26 Q27 Q28 

Q29 Q30 

 سازي تجاري هاي مولفه

Q52 Q50 Q51 

Q53 Q54 Q55 

 فناوري هاي مولفه
Q31 

Q32 Q33 Q34 

Q39 

Q35 Q36 Q38 Q37 

Q48 

Q49 Q40 

Q42 Q43 Q45 Q46 Q47 Q41 
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  هاي طراحی شده در پرسشنامه گزینه: 4جدول 

 بازدارنده تضعیف کننده تأثیربی مثبتحدي  تا محرک اصلی شکل کلی

 
  ها تفسیرشکل کلی و کمی کردن داده: 5دول  ج

 هیچ کم متوسط زیاد خیلی زیاد تفسیر شکل کلی

 1 2 3 4 5  گذاري ارزش

 
%0 %25 %50 %75 %100 ها کمی کردن داده

  

بـرآورد پایـایی همسـانی درونـی از تکنیـک محاسـبه        جهت

هـاي پایـایی    ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده اسـت. شـاخص  

و آلفـاي کرونبـاخ جهـت بررسـی پایـایی پرسشــنامه       14ترکیبـی 

ها از  شود و الزمه تایید پایایی باالتر بودن این شاخص استفاده می

-مشاهده مـی  6که در جدول شماره همانطوري. است 7/0مقدار 

از پایـا   اي هنشـان  کـه  است 7/0ضرایب باالتر از  تمامی اینگردد، 

 شیپـ  ياجـرا  يحاضر، بـرا مقاله در  .استگیري  بودن ابزار اندازه

 عیـ نمونـه توز  ياز اعضـا  یبرخ نیپرسشنامه ب 15آزمون، تعداد 

  : استریبه شرح ز ریهر متغ يکرونباخ برا يشد. مقدار آلفا
  

  هاي مورداستفاده با آلفاي کرونباخ بررسی پایایی مقیاس: 6جدول 

 آلفاي کرونباخ متغیرهاي پرسشنامه

 7/0 هاي فردي مولفه

 7/0 هاي درون سازمانی مولفه

 8/0 سازمانی و بازاریابی هاي برون مولفه

 8/0 هاي حمایتی مولفه

 9/0 فناوريهاي  مولفه

 8/0 سازي تجاريهاي  مولفه

 783/0 کل پرسشنامه
  

همسانی درونی پرسشنامه، اقدام به ارسـال   یتوجه به پایای با

ــت و   ــان صــورت گرف ــه خبرگ آوري  پــس از جمــعپرسشــنامه ب

نتایج ذیل  SPSSافزار  وسیله نرم بندي آنها به ها و دسته پرسشنامه

 15هـاي جمعیـت شـناختی    هابیـانگر ویژگـی   جیخرو :بدست آمد

 اسـت دهندگان در انتخاب تصادفی از جامعه آماري منتخب  پاسخ

دهـد کـه بـه لحـاظ      شناختی نشان مـی  نتایج توصیفی جمعیتو 

% افراد داراي تحصـیالت فـوق لیسـانس و    76.6تحصیلی بیش از 

ــوده  ــاالتر ب ــان  ب ــه نش ــد ک ــیالت    ان ــاالي تحص ــده ســطح ب دهن

دهندگان نشـان داده کـه    دهندگان است. توزیع سنی پاسخ پاسخ

سال سابقه خدمت در سازمان را  16% از افراد بیش از 69بیش از 

 اند.  داشته

14 Composite reliability 
15 Demographic 

 7شماره مقدار چولگی مشاهده شده براي متغیرها در جدول 

توان گفـت توزیـع    لذا می .قرار دارد )-2و2در بازه ( کهارائه شده 

  .متغیر از کشیدگی نرمال برخوردار است

بـدین معنـا کـه     .استمدل عاملی پژوهش از نوع مرتبه دوم 

شـاخص   6درمرتبه اول ازترکیـب نشـانگرهایا سـواالت تحقیـق،     

هـاي بـرون    هـاي درون سـازمانی، مولفـه    دي، مولفهرهاي ف مولفه

هـاي   مولفـه  هـاي حمـایتی،   بازرایابی)، مولفه سازمانی(محیطی و

گـردد. ایـن شـش     سازي حاصـل مـی   هاي تجاري و مولفه فناوري

از ترکیـب، یـک    که پـس هسـتند هـاي مرتبـه اول    شاخص عامل

 فنـاوري در حـوزه نانو  شاخص کلی به نام توسعه محصول جدیـد 

 .شود میحاصل 
  

محاسبه چولگی وکشیدگی متغیرهاي تحقیق استخراج شده : 7جدول 

  از پرسشنامه

  کشیدگی چولگی 

متغیرهاي 

 تحقیق
 آماري تعداد

خطاي 

استاندارد 

ضریب 

 16چولگی

 آماري

خطاي 

استاندارد 

ضریب 

کشیدگی
17 

 نتیجه

هاي  مولفه

 فردي
43 357/0-  361/0  0.691-  709/0  نرمال  

  هاي  مولفه

درون 

 سازمانی

43 439/0  361/0  931/0  709/0  نرمال 

  هاي مولفه

برون  

 سازمانی

43 850/0-  361/0  325/1  709/0  نرمال 

هاي  مولفه

 حمایتی
43 534/0-  361/0  748/0  709/0  نرمال 

هاي  مولفه

 فناوري
43 810/0  361/0  531/0  709/0  نرمال  

هاي  مولفه

 سازي تجاري
43 046/0-  361/0  485/0-  709/0  نرمال  

16 Standard Error of Skewness 
17 Standard Error of Kurtosis 
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  تحلیل عاملی تائیدي مرتبه اول

متغیرهـا،  منظور ارزیابی بار عاملی هریـک از   در مرحله اول به

ارایه  8شماره  تحلیل عاملی انجام و نتایج حاصل از آن در جدول

 بـراي  دهد که حداکثر پوشش شده است. ضرایب عاملی نشان می

هاي موردنظر حادث شـده و   تمام متغیرهاي انتخاب شده با سازه

هاي دیگر نیـز در   هاي انتخاب شده در مقایسه با زیرسازه زیرسازه

ـ الـذکر  فوق جدول در مرحلـه دوم بـه بـرآورد    . سـت ه شـده ا ارای

طرفه در مدل طراحـی   صورت یک مسیرهاي علت و معلولی که به

هاي عینـی   اند، پرداخته شد. این مسیرها رابطه میان شاخص شده

و ذهنی را در هریک از ابعاد مختلـف و نیـز رابطـه ایـن ابعـاد بـا       

تفسیر می کنددر حوزه نانوفناوري  توسعه محصول جدید

  

  

 گیري مقادیر بارعاملی براي نشانگرهاي هر سازه درقالب مدل اندازه: 8جدول 

 نشانگر - نتیجه tآماره  وزن عاملی بار عاملی 18گویه سازه

ي
مولفه فرد

 

 عدم تائید 638047/0 -08/0 -11/0 1

 تائید 503508/2 21/0 5/0 2

 تائید 469363/3 14/0 7/0 3

 تائید 227876/3 52/0 6/0 4

 تائید 325718/3 56/0 7/0 5

 تائید 715377/2 17/0 6/0 6

 عدم تائید 861342/0 -15/0 2/0 7

ی
سازمان

ن 
مولفه درو

 

 تائید 2.151256/3 26/0 5/0 8

 تائید 079744/4 16/0 5/0 9

 عدم تائید 044229/2 09/0 4/0 10

 تائیدعدم  269427/1 14/0 2/0 11

 عدم تائید 841709/0 -03/0 1/0 12

 تائید 007950/5 25/0 6/0 13

 عدم تائید 155339/2 01/0 3/0 14

 تائید 354054/6 21/0 7/0 15

 تائید 493738/9 39/0 7/0 16

 تائید 644940/5 18/0 5/0 17

ی
سازمان

ن 
مولفه برو

 

 تائید 283503/12 24/0 8/0 18

 تائید 207489/10 16/0 6/0 19

 تائید 298256/12 21/0 7/0 20

 تائید 876215/5 14/0 6/0 21

 تائید 209539/13 26/0 7/0 22

 تائید 841832/6 20/0 6/0 23

 تائید 800382/17 24/0 8/0 24

ی
حمایت

مولفه 
 

 تائید 875637/16 20/0 7/0 25

 تائید 954908/14 23/0 8/0 26

 تائید 942607/7 30/0 6/0 27

 تائید 487164/22 40/0 8/0 28

 تائید 727298/5 25/0 6/0 29

 عدم تائید 230813/2 01/0 3/0 30

18 Index 
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 نشانگر - نتیجه tآماره  وزن عاملی بار عاملی 18گویه سازه

مولفه 
ي

فناور
 

 تائید 4.943629 07/0 5/0 31

 تائید 767529/8 10/0 7/0 32

 تائید 673315/5 07/0 5/0 33

 تائید 396728/9 10/0 7/0 34

 تائید 6.740779/5 08/0 6/0 35

 تائید 038811/4 08/0 6/0 36

 تائید 887537/5 09/0 5/0 37

 تائید 358045/5 09/0 5/0 38

 تائید 9757709/9 10/0 7/0 39

 تائید 524853/12 09/0 7/0 40

 تائید 824353/4 06/0 5/0 41

 تائید 577710/3 07/0 5/0 42

 تائید 170127/6 10/0 6/0 43

 تائید 604595/6 08/0 5/0 44

 تائید 770967/6 09/0 6/0 45

 تائید 303399/13 12/0 8/0 46

 تائید 644327/8 11/0 6/0 47

 تائید 374767/11 11/0 7/0 48

 تائید 557450/6 08/0 6/0 49

ي
جار

مولفه ت
 

ي
ساز

 عدم تائید 740359/1 05/0 2/0 50 

 عدم تائید 925748/2 10/0 4/0 51

 تائید 744695/32 33/0 9/0 52

 تائید 236456/14 26/0 8/0 53

 تائید 573267/35 30/0 9/0 54

 تائید 092792/13 27/0 7/0 55

  

  

  

براي مشخص کردن ایـن نکتـه کـه آیـا یـک ضـریب مسـیر        

اسـتفاده   2به شرح شکل شماره  tاز آماره  ،دار است یا خیر معنی

شـود.   یک از ضرایب مسیر محاسبه مـی است که در مورد هر شده

ضریب در سطح یک درصد و اگر  ،باشد 2اگر مقدار آماره باالتر از 

ضـریب درسـطح پـنج درصـد خطـا معنـی       ، باشد 2و  64/1بین 

معنـی و فـرض صـفر     ضریب بی ،باشد 64/1داراست و اگر کمتراز 

  شود. پذیرفته می

ــاوريارزش  ــد فن ــول جدی ــاوري محص ــزد  در حــوزه نانوفن ن

سـازي بـا    هاي محوري سـازمان در تجـاري   مشتریان و توانمندي

عاملی کمتـر  و همچنین بار 64/1کمتر از  tتوجه به داشتن مقدار 

گیـري آمـاري برخـوردار     از اهمیت الزم براي اندازه 19]47[4/0از 

بـا   ،در ادامـه  شـود.  و از فرایند تحلیـل کنـار گذاشـته مـی    ت نیس

ها به شـرح   مربوط به گویه tر سازه بیشترین مقدارآماره بررسی ه

  .است 9شماره جدول 

  

  

  

19 Hulland,1999 
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  داري : مدل ساختاري تحقیق درحالت ضرایب معنی2ل شک

 
  

 هاي منتخب درسازه شاخص: 9 دولج

 بررسی آماري
 سازه گویه شاخص

 بار عاملی tآماره

 فردي NPD 3رضایت شغلی کارکنان در فرایند  6/0 469363/3

493738/9 7/0 

اهمیت نتایج بدست آمده از فرایند توسعه 

محصول جدید در داخل 

 سازي) سازمان(بومی

 درون سازمانی 16

800382/17 6/0 
دوسویه  میزان تغییرپذیري تقاضا در رفتار

 مشتریان در حوزه نانوفناوري بازار و
 بیرون سازمانی 24

487164/22 8/0 

هاي  نقش سیاست گزینشی دولت(سیاست

فناوري مشوق بازار) در حمایت از 

 محصوالت جدید

 حمایتی 28

303399/13 8/0 
کارایی سازمان در اکتساب فناوري براي 

 NPDفرایند 
 فناوري 46

573267/35 9/0 
هزینه افزایش سطح فناوري محصول 

 جدید در حوزه نانوفناوري
 تجاري سازي 54

ها، نسبت بـه حـذف آنهـا     باتوجه به عدم تائید گویه ینمحقق

افـزار خروجـی مقـادیر     اندازي مجدد نرم  پس از راهوندا اقدام نموده

گیـري   انـدازه  ،بارعاملی براي نشانگرهاي هر سازه درقالـب مـدل  

  . شود می

  روایی همگرا

هـاي   براي برازش مـدل روایی همگرا دومین معیاري است که 

 AVEشــود. معیــار  کــاربرده مــی بــه PLSگیــري در روش  انــدازه

دهنده میانگین واریانس به اشتراک گذاشته بین هر سازه با  نشان

میـزان همبسـتگی    AVEتر  هاي خود است. به بیان ساده شاخص

هرچـه ایـن    ؛دهـد  هـاي خـود رانشـان مـی     یک سازه با شـاخص 

همبســـتگی بیشترباشـــد، بـــرازش نیـــز بیشـــتر اســـت(برکلی 

) معیـار میـانگین واریـانس    1981فورنل والکـر(  ).1995ودیگران،

 انـد و  معرفـی کـرده  را استخراج شده براي سنجش روایی همگـرا  

است؛  5/0مقدار بحرانی عدد  AVE20اند که در مورد  داشته اظهار

، روایی 5/0بدین معنی که میانگین واریانس استخراج شده باالي 

20 Avarage Variance Extracted 
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. البتـه همانگونـه کـه    21]48[دهد همگراي قابل قبول رانشان می

بـه بـاال را    4/0مقدار  22)1996قبال نیز ذکر شد، مگنر وهمکاران(

 هیـ نشـان داد کـه بـراي کل    نتـایج اند.  دانسته مناسب AVEبراي 

ــا ــرط( زهس ــا ش ــابرا SMC<AVEه ــرار اســت. بن ــم ن،ی) برق  انی

 فـرض واگـرا وجـود داردو   یـی مکنون مدل پژوهش روا رهايیمتغ

  .)10(جدول شماره چندگانه نقض شد یوجود داشتن همخط

  

  بررسی مقادیر میانگین واریانس استخراج شده: 10جدول 

 شاخص
مقدارمیانگین واریانس استخراج 

 )AVE(شده
 سطح قابل قبول

  AVE<0/ 4 42/0 فردي

  AVE<0/ 4 43/0 درونی

  AVE<0/ 4 46/0 بیرونی

  AVE<0/ 4 52/0 حمایتی

  AVE<0/ 4 41/0 فناوري

  AVE<0/ 4 68/0 سازي تجاري

  

مشـخص گردیـد کـه تمــام     PLSبـا بررسـی خروجـی مـدل     

هاي مورد مطالعه داراي میـانگین واریـانس اسـتخراج شـده      سازه

کـامال   10شـماره   که این ضرایب در جـدول  هستند 4/0باالتر از 

  است.مشخص 

-t( ضرایب معناداري حالت در را تحقیق مدل ،3شماره  شکل

value (ــن. دهــد مــی نشــان ــع در مــدل ای  معــادالت تمــامی واق

 از اسـتفاده  بـا  را ساختاري معادالت و) عاملی بارهاي(گیري اندازه

 بـار  و مسـیر  ضـریب  مـدل،  ایـن  برطبـق . کند می آزمون ،t آماره

 t آمـاره  مقـدار  اگـر  اسـت  معنادار% 95 اطمینان سطح در عاملی

 t شـده  محاسـبه  مقادیر. گیرد قرار+ 96/1 تا -96/1 بازهاز  خارج

 پنهـان  تغیـر م یا سازه با نشانگر هر عاملی بارهاي از هریک براي

 پرسشـنامه  سواالت همسویی توان می لذا ؛است 96/1 باالي خود

 درواقع. داد نشان معتبر مرحله این در را مفاهیم گیري اندازه براي

 پرسشـنامه  سـواالت  توسـط  محققـین  آنچه ،دهد می نشان نتایج

. اسـت  شده محقق ابزار این توسط ،ندا داشته را آنها سنجش قصد

  .است استناد قابل پنهان متغیرهاي یا ها سازه بین روابط لذا

  

  

  

  

21 Fornell&Larcker,1981 
22 Magner et al.,1996 

دوم توسعه محصول  نتایج تحلیل عاملی تائیدي مرتبه: 11جدول 

 جدید

 سازه
ي آلفا

 کرونباخ
 t p R2 Q2مقدار بارعاملی

 024/0 28/0 05/0 05/2 28/0 674/0 فردي

درون 

 سازمانی
737/0 67/0 26/8 05/0 44/0 152/0 

برون 

 سازمانی
807/0 83/0 92/15 05/0 69/0 307/0 

 292/0 61/0 05/0 86/12 78/0 773/0 حمایتی

 292/0 76/0 05/0 00/17 87/0 884/0 فناوري

تجاري 

 سازي
848/0 84/0 63/15 05/0 84/0 483/0 

  

  GOF(23اخص نیکویی برازش مدل(ش -4

این شـاخص سـازش بـین کیفیـت مـدل سـاختاري و مـدل        

. بـدین معنـی کـه توسـط ایـن      دهد گیري شده را نشان می اندازه

گیـري و   تواندپس از بررسی برازش بخـش انـدازه   معیار محقق می

ساختاري مدل کلی تحقیق خود، برازش بخش کلی را نیز بخش 

  کنترل نماید.

2RycommunalitGOF �� 

و  Communalityمیــانگین  2RوyCommunalitکــه در آن 

R2 نــوان ع بــه 36/0و  25/0، 01/0و همچنــین ســه مقــدار اســت

ــط و  ــعیف، متوس ــادیر ض ــراي   مق ــوي ب ــده   GOFق ــی ش معرف

  . ]49[است

������������������������������ �
	�.�����.�����.�����.�����.�����.���

�
� 0.373  

������ � �.�����.�����.�����.�����.�����.���

�
= 0.547

��� � ������������������������������ � ������� 

=√0.373 � 0.547 � 0.611 
 ،PLSیــابی معــادالت ســاختاري بــه روش  متخصصــان مــدل

را  0.25تـا   0.10را کوچـک، بـین    0.10کمتـر از   GOFشاخص 

) . 1390کننـد(داوري،  را بزرگ قلمداد می 0.36متوسط وبیش از 

 611/0مدل برابر با  GOFبا توجه به محاسبات انجام شده، مقدار 

تـوان نتیجـه    و مـی است است که نشانگر برازش بسیار قوي مدل 

زش بسـیار  گرفت که مدل آزمون شده در نمونه موردبررسـی بـرا  

23 Goodness of Fit 
24 Wetzels et al.,2009 
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  مناسبی دارد.
  

  گیري  نتیجه -5

با توجـه بـه انتخـاب پرسشـنامه سـیمتریک بـراي سـؤاالت        

بایست مقادیر حاصل از  دهنده متغیرهاي مورد بررسی، می تشکیل

نظرات پاسخگویان را مورد بررسی قرار داد تا این موضوع روشـن  

طـور متوسـط بـا مقـدار      ایشان به هاي شود که آیا میانگین پاسخ

متریک) تفاوت معناداري دارد یا خیـر؟  ی%(عدد وسط طیف س50

 0.001سطح خطـاي کمتـر از    درها  هبا توجه به تائید تمام فرضی

هـا   هفرضـی  عدم تائیده و براي تائید یا شدتر  شرایط آزمون سخت

هاي مربـوط بـه    . خروجیشود گرفته می% درنظر60مبناي آزمون 

 12جدول شماره با توجه به  .است% در پیوست موجود 50آزمون 

نتایج تحلیل عاملی آمـده اسـت، نسـبت بـه اسـتخراج      در آن که 

  گردد. می قداممقادیر جهت پذیرش یا عدم رد فرضیه ا

  

  اصلی پژوهشهاي  بررسی فرضیه: 12جدول 

 نتیجه tآماره  ضریب مسیر  فرضیه

H1 :فرضیه عدم رد 05/2 28/0 فردي بر فرآیند توسعه محصوالت جدید موثر است.  مولفه 

H2 :فرضیه عدم رد 26/8 67/0 .درون سازمانی از جمله عوامل مؤثر بر فرآیند توسعه محصوالت جدید است  مولفه 

H3 :فرضیه عدم رد 92/15 83/0 است.برون سازمانی و بازاریابی از جمله عوامل مؤثر بر فرآیند توسعه محصوالت جدید   مولفه 

H4 :فرضیه عدم رد 92/15 83/0 .حمایتی از جمله عوامل مؤثر بر فرآیند توسعه محصوالت جدید است  مولفه 

H5 :فرضیه عدم رد 00/17 87/0 .توسعه محصوالت جدید استفناوري از جمله عوامل مؤثر بر فرآیند   مولفه 

H6 :فرضیه عدم رد 00/17 87/0 .سازي از جمله عوامل مؤثر بر فرآیند توسعه محصوالت جدید است تجاري  مولفه 

  

بندي عوامل موثر بر فرآیند توسـعه محصـوالت    منظور رتبه به

شـده  استفاده PLSافزار  خروجی نرم از فناوريدر حوزه نانوجدید 

، در شـود  مشـاهده مـی   13شـماره   جدول طور که در همان. است

در  بندي عوامل موثر بر فرآیند توسعه محصوالت جدیـد  بین رتبه

 تـوان  مـی . همچنین ردتفاوت معناداري وجود دا فناوريحوزه نانو

هاي درون سازمانی بیشترین تاثیر را  متغیر مولفهکه  نتیجه گرفت

داشـته  فنـاوري  در حـوزه نانو بر فرآیند توسعه محصوالت جدیـد  

  است.

  ها اهمیت مولفه: 13دول ج

 ها مولفه ترتیب اهمیت

 درون سازمانی  1

 فناوري 2

 فردي 3

 سازي تجاري 4

 حمایتی  5

 سازمانیبرون  6

  

پس از مرور ادبیات موضوع از بـین کتـب داخلـی وخـارجی،     

مقاالت، تحقیقات داخلـی و بـین المللـی، مـدل هـاي مـرتبط و       

همچنین جمع بندي نظرات خبرگان، عوامل تاثیرگذار در الگـوي  

 بعـد  6 در فنـاوري تلفیقی فرایند توسعه محصوالت در حـوزه نانو 

سازي تدوین گردیـد و  و تجاري فناوريدرونی، بیرونی، حمایتی، 

سازي معادالت سـاختاري  جهت تعیین برازش مدل از روش مدل

 PLSافـزار  با رویکرد حداقل مجذورات جزیـی بـا اسـتفاده از نـرم    

گیـري و  استفاده شده است. پس از بررسی بـرازش بخـش انـدازه   

بخش ساختاري مدل کلی تحقیق در نهایـت بـرازش کلـی مـدل     

دهد مـدل  بوده که نشان می 611/0بر با برا GOFتوسط شاخص 

 داراي برازش بسیار مناسبی است. 

در حوزه نـانو و   فناوريبا توجه به چرخه حیات محصوالت و 

-هاي اقتصادي استفاده از این الگو مـی اهمیت اثرگذاري بر بنگاه

تواند مبناي ساختاري جهـت ارزیـابی وضـعیت موجـود و ارتقـاء      

  درنظر گرفته شود.فرایند توسعه محصول جدید 
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