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  چکیده

، افزایش رقابت در بازار و افزایش رونق اقتصادي موجب شده است که فناوريهاي مشتریان، تحول سریع تغییر نیازها و خواسته

صنایع مختلف با سرعت، بازدهی وکیفیت رو به رشدي به نوآوري و ارائه محصوالت جدید بپردازند. در واقع، مشـتریان  ها در شرکت

ـ   تر و منطبق بر نیازهاي خود هستند و شـرکت تر، پیشرفتهدر جستجوي محصوالت جدید دلیـل بـازار رقـابتی ناچارنـد     ه هـا نیـز ب

   نتظارات مشتریان باشد.محصوالتی را ارائه دهند که پاسخگوي نیاز و ا

بر زمان و بر بودنهزینه داراي خصلت پیچیدگی، که صنعت دفاعی کشور براي در این حوزهآن  داشتن راهبرد و تدوین ضرورت

ی اساسـ  موفقیت یـک گـام   کلیدي بررسی عوامل و است. در این راستا شناخت محیطی حیاتی برخوردار از اهمیت باشد،می بودن

هاي تاثیرگذار بر توسعه محصول جدید در صنایع دفـاعی و  در این مقاله سعی داریم نسبت به ارزشیابی میزان موفقیت مولفه .است

  بندي آنها اقدام نموده و وضعیت صنعت و شکاف موجود در هر یک از عوامل را بررسی و بیان نماییم.اولویت

  

  ت دفاعی.توسعه محصول جدید، نوآوري، محصوالواژگان کلیدي: 

 عهده دار مکاتبات�
eng.assari@gmail.comو آدرس پست الکترونیکی: 021-44982020شماره نمابر: �

mehrdadshakib@gmail.com و آدرس پست الکترونیکی: 021-44982020شماره نمابر: 

khamseh1349@gmail.comو آدرس پست الکترونیکی: 021-44982020شماره نمابر: 
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  مقدمه - 1

امروزه به علت رشد سریع محصوالت و رقـابتی شـدن بـازار،    

نیاز به محصوالت و خدمات جدید رشد چشمگیري یافتـه اسـت.   

-افزایش جمعیت و متنوع شدن نیازها نیز از جمله عوامل ترغیـب 
-کاالهاي جدیـدتر توسـط سـازمان    کننده دستیابی به محصول و

المللی امروز، ارزش زیادي براي نوآوري هاست. فضاي امنیت بین

 ل است.یو توسعه محصول جدید قا

هـا در فرآینـد تولیـد    سالیان متمادي مزیت رقـابتی سـازمان  

اما امروزه توانمندي در توسعه محصول جدید، یکـی از   ؛نهفته بود

اي که بسیاري شود؛ به گونهآفرین محسوب میهاي مزیتقابلیت

از سازندگان تراز اول جهانی با واگـذاري امـر سـاخت و معطـوف     

شدن بر مدیریت طراحی و توسعه محصول و خدمات، رقابـت در  

صـنعت دفـاعی بـا     ،از طرفی دیگربرند. عرصه جهانی را پیش می

توسعه محصول جدید و نوآوري عجین شـده اسـت و بـا مطالعـه     

دفاعی این نکته قابل درک اسـت کـه مراکـز     روند گذشته صنایع

انـد.  اتی در صنایع دفاع نقش غیر قابل انکاري را ایفا کـرده قتحقی

از دالیل مهم، وجود نیازهاي حیاتی امنیتی و دفـاعی اسـت    ییک

هـاي جدیـد و   عنـوان پیشـرانی قـوي در مطالبـه فنـاوري     که بـه 

   .]9[شودها محسوب مینوآوري

محصوالت نظامی در ارتقاء نقش کشورها در با توجه به نقش 

معادالت سیاسی و همچنین اقتصـادي، توجـه بـه امـر نـوآوري،      

 ؛نمایـد تحقیق و توسعه محصول جدید امري غیرقابل اجتناب می

و رشد  راهبردي -حال با تمرکز به این موضوع از دو جنبه دفاعی

در  ها و نیاز بازار، توجه به توسعه محصـول جدیـد  سریع خواسته

درخصـوص   راهبـردي قدم اول، و سپس توجه و اتخاذ تصمیمات 

  گردد.اي برخوردار میموفقیت آن از اهمیت ویژه
  

  مرور ادبیات -2

 نیسـت؛ بـه همـین دلیـل    موضوع نـوآوري موضـوع جدیـدي    

است که در زیر به چند تعریـف   ارائه شدهتعاریف متعددي از آن 

  اشاره شده است:

هاي نوین فناورانه و دانش بازار بـراي  نوآوري، استفاده از ابزار �

 ]؛13[ارایه و عرضه محصول یا خدمتی نو به مشتري است

نوآوري یعنی مطرح کردن چیز جدید یا یک ایـده، روش یـا    �

 ]؛23[تجهیزات جدید

تواند شامل ارتقاي عملکرد یا مفهوم محصـول یـا   نوآوري می �

و به خلق ارزش جدید  خدمت موجود باشد و یا این که منجر

اي شود کـه مشـابه قابـل قیاسـی بـراي آن وجـود       سابقهبی

 ]؛16[نداشته باشد

نوآوري عبارتست از فعالیتی که ایده یا محصول ناشی از آن،  �

مانـد و تـاثیر اجتمـاعی و    در بـازار مـی   یابـد، به بازار راه مـی 

 .]2[کنداقتصادي ایجاد می

ـ )NPD(در تعریفی کلی، توسـعه محصـول جدیـد    عنـوان  ه، ب

فرآیندي براي ابداع محصولی جدید و متمایز از محصوالت فعلـی  

یکـی از انـواع نـوآوري     NPDشود و از این رو و قبلی شناخته می

ــعه رشـــمار مـــیمحصـــول بـــه ود. انجمـــن مـــدیریت و توسـ

)، توســعه محصــول جدیــد را اینگونــه تعریــف PDMAمحصــول(

و  اي از وظایف، مراحل و اقـدامات تعریـف شـده   کند: مجموعهمی

هاي اولیه به محصوالت و منظم که هدف شرکت براي تبدیل ایده

کالرک  . در تعریف دیگري،کندخدمات قابل فروش را تشریح می

 و فوجیمو فرآینـد توسـعه محصـول جدیـد را سیسـتم یکپارچـه      

کـه در سیسـتمی متشـکل از    دانـد  مـی انتقال و خلـق اطالعـات   

درایژر توسعه محصول  .آیدهاي مرتبط به هم به اجرا در میحلقه

هـا و  هـا کـه دسـتورالعمل   اي از فعالیتعنوان مجموعههجدید را ب

را درون  فنـاوري هاي سفارشات مشتري، تقاضاي بازار و پیشرفت

  .]5کند[میدهد، معرفی فرآیند طراحی و تولید انتقال می

توان براساس سـطح نـوآوري   محصول جدید تولید شده را می

اي از ایــن خالصــهشــماره یــک  جــدول تقســیم بنــدي کــرد. در

  ].25[بندي ارائه شده استتقسیم

ها و نیز خواسته فناورانههاي مختلف تغییرات سریع در عرصه

ــد توســعه   و نیازهــاي مشــتریان ضــرورت درک مفروضــات جدی

محصول و فرآیند شکل گرفته براساس این مفروضات را برجسـته  

بتی سنتی مثل افـزایش  هاي رقاساخته است. امروزه تکیه به اهرم

کیفیت، کاهش هزینـه و تمـایز در محصـوالت و خـدمات کـافی      

پـذیري،  نیست و در عرصه رقابت مفاهیمی مثل سرعت و انعطاف

انــد و گــرایش بــه ســمت ارائــه نمـود قابــل تــوجهی پیــدا کــرده 

محصوالت و خدمات جدید، خود دلیل موجه ایـن تغییـر نگـرش    

یدگی مفهوم توسـعه محصـول   است. از طرف دیگر، پویایی و پیچ

اي آن و رقابتی شـدن هـر چـه بیشـتر     جدید، ماهیت میان رشته

ها به همراه پیـدایش علـوم و تجهیـزات جدیـد تولیـدي،      سازمان

و سـاخته  رو هاي جدیـد روبـه  تولید محصوالت جدید را با چالش

باعث شده تا محققان در تحقیقات خود رویکردهـاي متفـاوتی را   

کـه  اینهاي مفیدي دست یابنـد. بـا وجـود    ه یافتهکار گیرند و ببه

اند کـه توسـعه محصـول جدیـد     بسیاري از محققان بر این عقیده

یک کشـور اسـت، امـا متاسـفانه      عامل مهمی در ثروت اقتصادي

سطح اهمیت توسعه محصول جدید چندان بـا سـطح مـوفقیتش    

قابل تطبیق نیست و خطر شکست در توسعه محصول جدید زیاد 

   ].15[است
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 ]25[ينوآور درسطح تفاوت هیپا بر دیجد محصول توسعهي بندمیتقس: 1 جدول

  شرح  نوع

 شود.بازار جدید میایجاد باعث محصول جدیدي که  جدید براي کل بازارها(جهان)

 .دهد تا براي اولین بار در بازاري که موجود است، وارد شودمحصولی که به سازمان این اجازه را می جدید براي سازمان

 .کندمحصول جدیدي که محصوالت موجود شرکت را کامل می افزودن بر محصوالت موجود در خط تولید

 ارتقاي محصول موجود شرکت
کند و جایگزین با ارتقاي محصول فعلی، عملکردي بهتر دارد و ارزش بیشتري تولید میمحصول جدید که  

 .شودمحصول فعلی شرکت می

 .براي محصول فعلی بازار هدف جدیدي تعریف شود )Repositioningتغییر موقعیت (

 .اي کمتر داردمحصولی که در مقایسه با محصول فعلی عملکرد مشابه با هزینه  کاهش هزینه

ــره     ا ــد، در زم ــول جدی ــعه محص ــدي در توس ــروزه توانمن م

پذیري اکثر صـنایع  هاي مزیت آفرین و نقطه کانونی رقابتقابلیت

است و در حقیقت محصول جدیدتر ادامـه رشـد و سـودآوري در    

تـرین  سـازد. یکـی از اصـلی   بازارهاي رقابتی امـروز را میسـر مـی   

شـود،  به ایجاد مزیت رقابتی براي شـرکت مـی  مواردي که منجر 

ت . تقویـ ]15[کوتاه کردن چرخه توسـعه محصـول جدیـد اسـت    

توانایی شرکت در توسعه محصول جدید، بر کاهش زمان تولیـد،  

-موثر است. به بسیار هاي تولیدافزایش کیفیت و کم کردن هزینه
 عنوانهکه ب NPDتوجه روزافزون به مقوله دالیل طور کلی عمده 

  ]:26[عبارتند از ،شودنیز نام برده می NPDمحیطیفشارهاي 

 ؛کاهش دادن عمر محصوالت تولیدي �

هایی که در سطح وجود رقابت سنگین، بخصوص براي شرکت �

 ؛کندجهانی فعالیت می

 ؛تغییرات و رشد سریع دانش و فناوري �

افزایش رو به رشد تقاضاي مشتریان براي در اختیـار داشـتن    �

 متنوع و قابل اطمینان و با کیفیت بهتر.محصوالتی 

گیـري  راهبرد توسعه محصول جدید چارچوبی را براي جهـت 

سـازد.  اي سازمان و نیز فرایند توسعه فراهم میهاي توسعهپروژه

هـاي  ها، مزیـت ها، ضعفالبته تعیین راهبرد هر شرکت به توانایی

و منـابع   ها و تهدیـدها و اهـداف  رقابتی شرکت، نیاز بازار، فرصت

وابسته است. نقطه آغاز راهبرد توسعه محصـول، تعیـین راهبـرد    

توسعه از سوي سازمان است. یـک شـرکت بایـد بدانـد در همـه      

تواند وارد شـود و بایـد در مـوارد مشخصـی از بـازار      ها نمیزمینه

ل شـماره  تمرکز نماید که امکان موفقیت در آن را دارد. در جـدو 

راي توسـعه محصـول جدیـد آورده    اي راهبردي بهگیريجهت دو

  ].1[شده است

  )1388: راهبردهاي توسعه محصول(رادفر و همکاران، 2 جدول

  هاویژگی  راهبرد

عرضه سریع 

  محصول

به سرعت در حال تغییر است. وري یا محصول آنها اهایی مناسب است که فنبراي شرکتو  شودتر به بازار عرضه میدر این راهبرد محصول سریع

وري باید در مسیري مسـتقل از  اشود. در این حالت توسعه فناجراي این راهبرد به موازنه عملکرد محصول، هزینه و قابلیت اطمینان منجر می

  توسعه محصول اتفاق بیفتد.

  هزینه کم محصول

ه کـ هایی موثر اسـت  رین سود است. این راهبرد عمدتا براي شرکتگیري این راهبرد تمرکز بر توسعه محصول با کمترین هزینه یا بیشتجهت

سازي هزینه محصول و فرآینـد سـاخت بایـد وقـت     چرخه عمر محصوالت و کاالهایشان به مرحله بلوغ رسیده است. در این حالت براي بهینه

  بیشتري صرف کرد.

  هزینه کم توسعه

افتد که توسعه محصول از طریق بودجه خاص متمرکز است. این حالت وقتی اتفاق میگیري این راهبرد بر حداقل کردن هزینه توسعه یا جهت

هـاي  دهد و این زمانی است که منابع مالی شرکت بسیار محـدود اسـت یـا تـالش    شرکت توسعه محصول را تحت قرارداد با دیگران انجام می

  د اول سازگار است.گیري تا حدي با راهبرشود. این جهتصورت پنهان انجام میاي بهتوسعه

نوآوري و عملکرد 

  عالی محصول

وري با باالترین سطح نوآوري محصول تکیه اهاي عملکرد، آخرین فنداشتن باالترین سطح عملکرد محصول، بهترین سطح مشخصه این راهبرد بر

دارنده خطر پـذیري بیشـتر در   هبرد در برهایی به کار گرفته می شود که صنایع و محصوالت مختلفی دارند. این رادارد و عمدتا توسط شرکت

  هاي نوین و پذیرش موازنه زمان و هزینه است.آورياستفاده از فن

کیفیت، قابلیت 

اطمینان (سالمت 

  محصول)

بر ینهاین راهبرد در تضمین سطح باالي کیفیت، قابلیت اطمینان و استحکام محصول تکیه دارد و عموما در صنایعی کاربرد دارد که به دلیل هز

ها در صنایع اتومبیل یا فرآوري غذایی. همچنین به سـطح  بودن رفع اشتباه، به کیفیت باالیی نیاز است. مثل هزینه زیاد رسیدگی به برگشتی

یی، صنایع یابد، مانند تجهیزات پزشکی، دارواي میباالي قابلیت اطمینان نیاز است مانند محصوالت هوافضا. و یا اینکه مسائل ایمنی اهمیت ویژه

گذاري منظم و مستمر ریزي، تست و آزمایش، تجزیه تحلیل و صحهاي و هوافضا. این راهبرد مستلزم صرف زمان و هزینه اضافه براي برنامههسته

  است.

  گویی به بازارپاسخ

ماندن براي پاسـخگویی بـه مشـتریان    پذیر هاي مشتري و انعطافرسانی، پاسخگو بودن به نیازاین راهبرد بر فراهم آوردن سطح باالي خدمات

کـارگیري  رسانی و پاسخگویی در این راهبرد، مستلزم بههاي جدید تکیه دارد. فراهم آوردن این موقعیت، خدمتجدید، بازارها جدید و فرصت

  هاي مرتبط است.منابع اضافی و صرف هزینه
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را  ه محصـوالت جدیـد  زمینـه توسـع  تحقیقات انجام شده در 

تحقیقاتی  ،بندي کرد. دسته اولتوان به دو دسته کلی تقسیممی

گیري موفقیت یک پروژه توسعه که معیارهایی را براي اندازه است

گیـري آن را بـه   هاي اندازهکند و روشمحصول جدید معرفی می

گذارد. دسته دوم این تحقیقات، تحقیقاتی هستند که بر بحث می

عوامل تاثیرگذار بر موفقیت یک پروژه توسعه محصـول  شناسایی 

، عوامـل کلیـدي و   NPDشناخت ارتباط منطقی بین  تمرکز دارد.

 ایـن سزایی در راهبرد توسـعه محصـول دارد. در   عملکرد، تاثیر به

خصوص عوامل تحقیقات انجام شده در  برخی از بخش به توضیح

 ت. پرداخته شده اس کلیدي موفقیت توسعه محصول جدید

ــا      ــول ب ــعه محص ــه توس ــرکت را در زمین ــک ش ــرد ی عملک

توان بررسی نمود. محققان فاکتورهاي گیري فاکتورهایی میاندازه

  :]8[اندگیري پیشنهاد دادهمتفاوتی را براي این اندازه

 -1 دهـد: گیري پیشنهاد میسانگ، چهار معیار را براي اندازه

مقایسـه بـا    مقایسه فروش محصـوالت جدیـد در   -2 ؛سود نهایی

درصد سودآوري محصـوالت جدیـد در مقایسـه بـا      -3 ؛سایر رقبا

موفقیت بدست آمـده از محصـول جدیـد در برابـر      -4 ؛سایر رقبا

 .انتظارات ما از آن

عملکـرد توسـعه محصـول     يگیرمعیار را براي اندازه 3کوپر، 

درصـد   -2 ؛عملکـرد کلـی محصـول جدیـد     -1 دهد:پیشنهاد می

تاثیرگذاري محصول جدید بر شرایط  -3 ؛جدیدموفقیت محصول 

 .شرکت

گیـري  انـدازه  -1 دهـد: هاپکینز، پنج معیـار را پیشـنهاد مـی   

هـاي  گیري میزان دستیابی به هـدف اندازه -2 ؛هاي مالیشاخص

سهم محصـول جدیـد در مقـدار فـروش کلـی       -3 ؛گذاشته شده

در مجموع  -5 ؛درصد موفقیت توسعه محصول جدید -4 ؛شرکت

 .عه محصول چه امتیازي را کسب کرده استتوس

در سـازمان   بسیکسوته، معتقد است ارتباطات افقـی و مـور  

هاي توسعه محصول کاسـته شـود و بـه    شود از نامعینیباعث می

گیري عملکـرد  عملکرد آن افزوده شود. او سه معیار را براي اندازه

چرخه عمر محصـول   -1 دهد:توسعه محصول جدید پیشنهاد می

زمانی کـه   -3 ؛آوري محصول جدیدمیزان فروش سود -2 ؛دجدی

در اکثـر  . کنـد شرکت براي ارائه محصول جدید به بازار صرف می

آوري، زمان ارائه محصول به بـازار و  مقاالت سه معیار میزان سود

گیـري موفقیـت   عنوان معیارهاي اصلی انـدازه کیفیت محصول به

 ست.فرآیند توسعه محصول درنظر گرفته شده ا

مل ااي بر روي ادبیات مربوط به عووو تحقیقات گستردهفانگ

تـوان عوامـل   . طبق نظر آنها مـی ستاکلیدي موفقیت انجام داده

  .]18[بیان کرد شماره سه جدولمطابق  کلیدي موفقیت را

 ]18[عوامل کلیدي موفقیت در فرآیند توسعه محصول جدید: 3 جدول

  گذاري بر تحقیق و توسعهسطح سرمایه  داشتن مهارت در تحقیقات بازار

  دید بلند مدت داشتن  داشتن راهبرد واضح براي توسعه محصول

  داشتن نگاه ثابت و پایدار  درگیر شدن مدیران ارشد با پروژه توسعه محصول

  تمرکز در راهبرد  داشتن منابع کافی

  با قابلیت باال تیم توسعه  هاي موردنیاز محصولبرتري

  ايهاي چند رشتهتیم  تعریف دقیق محصول در ابتداي فرآیند

  مهارت تحلیل باال  بندي در پروژه و تمرکز بر آناولویت

  دسترسی به منابع  ساختار و فرآیندهاي سازمانی

  و پشتیبانی فناورانهموقعیت   قابل اطمینان بودن مدیریت ارشد

  میزان سود موردانتظار  در محصولگیري بازار قوي و نوآوري جهت

  بندي بسیار عالی ارائه محصول به بازارزمان  داشتن فرآیندهاي با کیفیت و مستحکم توسعه محصول

  قابلیت باالي فرآیند فروش  مدیریت مناسب ارائه محصول به بازار نسبت به نیاز مشتري و رقبا

    نیروهاي فروش قوي

  

آوري، نـرخ موفقیـت و درصـد    کوپر براساس معیارهاي سـود 

ــد،   ــوالت جدی ــروش محص ــرکت  161ف ــانی،  آش ــایی، آلم مریک

دانمارکی و کانادایی را مورد بررسی قرار داده اسـت. تحقیـق وي   

در قالب پنج دسته از عوامل انجام پذیرفته است. این پنج دسـته  

فرهنگ و مشـارکت  از عوامل عبارتند از: فرآیند، سازمان، راهبرد، 

رین عوامل موفقیت تعامل را از اصلی 4 ،نتایج تحقیقات وي. فعال

 -2   ؛توسعه محصول ،فرآیند با کیفیت -1 داند که عبارتند از:می

منـابع کـافی    -3 ؛توسعه محصول درخصوص راهبرد تعریف شده

گـذاري در بخـش تحقیـق و    میـزان سـرمایه   -4 ؛انسانی و مـالی 

  .توسعه



  
  محمدحسین عصاري، مهرداد حسینی شکیب و عباس خمسه
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عنوان عوامل با درجه تاثیر پنج عامل دیگر را بهوي همچنین 

 -2 ؛هـاي قابـل توسـعه محصـول    تـیم  -1 کنـد: کمتر معرفی می

 -4 ؛محـیط و فرهنـگ خـالق    -3 ؛مشارکت فعال مـدیران ارشـد  

تعهـد مـدیران ارشـد بـر      -5 ؛هاي چند کـارکردي استفاده از تیم

  ].22[خروجی توسعه محصول جدید

ــوان ) در پــژو1391محمدحســین وحــدت( ــا عن هش خــود ب

بندي عوامل تاثیرگذار بر چابکی توسـعه  بررسی، شناسایی و رتبه

ــل     ــدي، عوام ــتمی و فرآین ــل سیس ــدا عوام ــد ابت ــول جدی محص

عنـوان ابعـاد   بـه  را ، عوامـل مـدیریتی  فنـاوري ساختاري، عوامـل  

هـاي  کند، سپس به بررسی مولفـه چهارگانه عوامل موثر بیان می

  ابعاد پرداخته است.

 سیستمی و فرآیندي عوامل .1

  ؛قابلیت پاسخگویی سریع به بازار، مشتري و رقبا �

  ؛بهبود مستمر فرآیندهاي کاري �

  ؛بازنگري و پایش محصول معرفی شده به بازار �

  ؛نفوذپذیري نداي مشتري به داخل سازمان �

  .مدیریت مناسب هزینه �

 عوامل ساختاري .2

  ؛تخصیص بودجه کافی �

  ؛اي واحدهاي سازمانیهمکاري بین وظیفه �

  ؛دارا بودن ساختار تخت و منعطف �

  ؛افزاهاي غیر ارزشبرونسپاري فعالیت �

هاي کنندگان و کانالکنندگان، عرضهمشارکت با تامین �

 .توزیع

 فناوريعوامل  .3

  ؛سازيتوانایی تجاري �

  ؛توانایی تست و بازار �

  ؛روزهاي جدید و بهفناوريکارگیري هب �

 .ده تا محصولیکاهش زمان ا �

 عوامل مدیریتی .4

  ؛اندازداشتن دیدگاه بلندمدت توسعه و مبتنی بر چشم �

  ؛حمایت مدیریت ارشد �

  ؛کارگیري مدیریت دانش و مستندسازي تجاربهب �

  ؛دارا بودن تیم تحقیقات بازار توانمند �

  .داشتن واحد تحقیق و توسعه قوي �

با عنوان عوامـل موفقیـت توسـعه محصـول      دیگري در مقاله

صـورت ذیـل   بـه جدید در صنایع تکنولوژي پایه عوامـل کلیـدي   

  :]21معرفی شده است[

  ؛نقش و حمایت مدیریت ارشد �

  ؛هااجراي با کیفیت کلیه فعالیت �

  ؛هاي مشتري(صداي مشتري)تمرکز بر خواسته �

  ؛سازي محصول جدیدتوسعه و آماده �

ــروژه   � ــیم پ ــاالي ت ــیم مناســب و  NPDکیفیــت ب (تشــکیل ت

  ؛اي)حرفه

  ؛ارتباط موثر بین اعضاي تیم پروژه �

  ؛هاتعادل مناسب بین پروژه �

  ؛هاي توسعه محصول جدیدشفافیت اهداف پروژه �

  ؛ریزي و تامین منابع مناسب در پروژهبرنامه �

  ؛بیان و ارائه شفاف اهداف پروژه بین اعضاي تیم �

 ؛داشتن فرآیند مدون �

  ؛ه راهو نقش راهبردداشتن  �

 ؛ورت نظامندصهب Portfolioسیستم مدیریت  �

 . R&Dهاي توسعه محصول جدید از خروجی �

با عنوان ارائه یک چارچوب یا الگو براي موفقیـت  اي در مقاله

 5توسعه محصول جدید، ابتدا فرآیند توسعه محصـول جدیـد بـه    

  :]24[است شدهبندي مرحله زیر تقسیم

  ؛توسعه محصول جدید راهبرد .1

  ؛ایجاد و تولید ایده .2

  ؛هاوکار) گزینهغربالگري و  ارزیابی(کسب .3

  ؛توسعه .4

  .ارزیابی و آزمایش .5

اي با عنوان دستیابی(رسـیدن) بـه توسـعه محصـول     در مقاله

وسیله یکپارچگی ظرفیت مدیریت چرخه عمر، به عوامل ه جدید ب

اي، حمایـت مـدیریت   هاي کاري بین وظیفـه کلیدي همچون تیم

ارشد، طرحریزي بازار و تدوین فرآینـد رسـمی توسـعه محصـول     

  .]19[است شدهجدید اشاره 

، در مقاله با عنوان شناسایی عوامل موفقیت عبدالعلی کشتگر

ــعه   ــده) توس ــی(تعیین کنن ــد در بحران ــه  SMEمحصــول جدی ب

شناسایی ابعاد موفقیت توسعه محصول جدید پرداخته اسـت. در  

توسعه محصول جدید دو موضوع سرعت ارائه به بازار و موفقیـت  

که با توجه بـه   استمطرح  فناوريآن و همچنین سرعت توسعه 

رقابت و تغییر نیاز بازار اهمیت توجه بیشتر بـه توسـعه محصـول    

کنـد. لـذا در   یک ضرورت در سازمان مطرح می عنوانجدید را به

سازي، بازاریابی، این مقاله با مرور ادبیات ابعاد چهار گانه: تجاري

  .]12[، مدیریتی بیان شده استفناوري

شـفاف، اشـاعه و ارائـه خـوب      راهبـرد و همچنـین در ادامـه،   
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، ارائه و تولید ایـده بـا تمرکـز بـر نیـاز مشـتري، ارزیـابی        راهبرد

ارزش موردانتظار، سـرعت توسـعه، دریافـت بـازخورد از     براساس 

عنـوان عوامـل   محوري و پذیرش مشـتري را بـه  مشتري، محصول

  .]12[کندموفقیت توسعه محصول جدید بیان می

اي بــا عنــوان عوامــل کلیــدي توســعه در مقالــه آزاده برزگــر

کنـد کـه توسـعه    محصول جدید در صنایع خودروسازي بیان می

ندي است که براي رساندن و ارائـه محصـول   محصول جدید فرآی

جدید به بازار است. همچنین با توجه به افـزایش سـطح رقابـت،    

سرعت تغییرات بازار محیطی و کوتاه شـدن عمـر محصـول بایـد     

عوامل توسعه محصول جدید مـورد بررسـی قـرار گیـرد. در ایـن      

مقاله، تمرکز به نیاز و چرخه عمر محصـول و همچنـین ارزیـابی    

  .]14[قبل از ارائه به بازار مورد توجه قرار گرفته است محصول

اي با عنوان ارائه مـدل کـارا بـراي ارزیـابی عملکـرد      در مقاله

NPD  با استفاده از دیمتل وANP  فاز به بررسی شناسایی عوامل

همچنین براي است. شده کلیدي توسعه محصول جدید پرداخته 

ارزیابی بازار، نیـاز  عوامل کلیدي توسعه محصول جدید چهار بعد 

ــان    ــت بی ــاي کیفی ــول و معیاره ــات محص ــتري، الزام ــده مش ش

  .]27است[

  بعد ارزیابی بازار .1

  ؛چرخه عمر محصول �

  ؛گذاري نظامندصحه �

  ؛بینی فروشپیش �

  .گذاري اهداف بازارصحه �

 نیازهاي مشتري .2

  ؛مشخصات کیفی محصول �

  ؛قیمت محصول �

  ؛خدمات پس از فروش �

 .درجه کیفی محصول �

 محصولالزامات  .3

 ؛توانایی تولید �

  ؛توانایی تجهیزات �

  .مشخصات محصول جدید �

 معیارهاي کیفیت .4

  ؛دوام و پایداري �

  ؛تست فشار باال �

  ؛تست دما پایین و باال �

 .تست دما و رطوبت باال �

ــر(  ــفدري رنجب ــطفی ص ــه1394مص ــوان  ) در مقال ــا عن اي ب

هـاي توسـعه   بندي و تحلیل تعامل میان عوامل موثر پروژهاولویت

بـه عوامـل زیـر     DEMATELو   ISMمحصوالت جدیـد از طریـق  

  :]7[اشاره کرده است

 ؛حمایت سازمانی و مدیریت ارشد .1

 ؛هاي فناورانهقابلیت .2

 ؛مداريمشتري .3

 ؛گذاري اطالعاتتسهیم و به اشتراک .4

 ؛اي یا فرابخشروابط فراوظیفه .5

 ؛راهبردهاي توسعه محصول جدید .6

 ؛نوآوري محوري .7

 ؛محصول جدیدکیفیت فرآیند توسعه  .8

 .دهی به اعضاي تیمپاداش .9

ا توجه به مطالب ذکر شده و عوامل کلیدي موثر بر موفقیت ب

توسعه محصول جدید براي تمرکز بیشتر بـر محصـوالت دفـاعی    

هـاي توسـعه محصـول جدیـد متـداول در صـنایع       ابتدا باید مدل

  دفاعی ذکر گردد و سپس عوامل موثر بر آن مشخص گردد.

در زیر آمـده   دفاعیتوسعه محصول جدید  هايمدلبرخی از 

  است:

1- IEEE std 1220 

در این متد فرآیند توسعه محصول جدید شامل اجزایی اسـت  

  :]20[آمده است شماره یک شکلکه در 

  

  
  ]20[: فرآیند توسعه محصول1 شکل

ــتاندارد      ــاس اس ــد براس ــول جدی ــد توســعه محص در فرآین

IEEE:1999    در ابتدا فاز طراحی کلی یا تعریف سیسـتم صـورت

هـا مشـخص و   سپس براساس طراحی کلی زیرسیستم .پذیردمی

ــاژ،    ــات، تولیــد، مونت ــدماتی، طراحــی جزئی مراحــل طراحــی مق
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گیـرد و  گذاري در سطح نومنه صـورت مـی  سازي و صحهیکپارچه

اثبات ایده، فاز معیار تولید و سپس تولید انبوه و پشتیبانی پس از 

  از مشتري صورت خواهد گرفت.

  

 استاندارد دفاعی آمریکا -2

اي بر مدیریت دسـتیابی  در استاندارد دفاعی آمریکا در مقدمه

دفـاعی اجــزاء فرآینـد توســعه محصـول جدیــد را اینگونـه بیــان     

  ): DOD, 2011کند(می

  
  ]17[: فرآیند توسعه محصول2شکل

  

در فرآینــد توســعه محصــول جدیــد در وزرات دفــاع آمریکــا  

. اسـت  Need Driverگیـرد، یعنـی   حرکت براساس نیاز شکل می

هاي مورد نیـاز تعریـف و توسـعه    براساس نیاز مشتري تکنولوژي

گیـرد و  سپس فاز مهندسی و توسعه محصول صورت می یابد،می

گذاري و اثبات ایده وارد فاز تولید انبـوه و پشـتیبانی   پس از صحه

  شود.محصول می

 ایران –سازمان صنایع دفاع  -3

در دستورالعمل فرآیند طراحی و توسعه محصول جدید اجزاء 

  ].3[صورت زیر بیان شده استهفرآیند ب

  

  

  
  ]3[: فرآیند توسعه محصول3 شکل

هاي ها و توانمنديدر سازمان صنایع دفاع نیز براساس قابلیت

هـاي مـورد   گردد و براساس ایده فنـاوري سازمانی ایده تعریف می

یابنـد. پـس از بلـوغ فنـاوري و     نیاز توسعه (درونـزا / برونـزا) مـی   

مطلوب فاز طراحی و توسعه آغاز و تا اثبات ایده  TRLرسیدن به 

ادامه خواهد یافـت. در فـاز مـدیریت    و ساخت نمونه معیار تولید 

گردد و همزمان با مراحل تحویلدهی و ساخت تولید انبوه آغاز می

  یابد.خدمات پس از فروش توسعه می

هاي ذکر شـده و مـوارد تاکیـد شـده در آنهـا،      با بررسی مدل

دفاعی در قالـب  محصول جدید  توان به عوامل موثر در توسعهمی

  بیان نمود. 4جدول 
  

  ]17[در صنایع دفاعی عوامل کلیدي موفقیت توسعه محصول جدید: 4جدول

 هاي بازاریابی و تحقیق و توسعههاي بخشیکپارچگی فعالیت NPD توجه به جزئیات در فرآیندهاي

  و پشتیبانی فناورانهموقعیت  داشتن فرآیند دقیق و کارا در توسعه محصول

  داشتن راهبرد واضح براي توسعه محصول و تمرکز بر آن در تیم توسعه محصول NPDداشتن بینشی واضح و شفاف از پروژه 

  داشتن دید بلند مدت در سازمان تعریف دقیق محصول و عملکرد موردانتظار در ابتدا

  يفناور –تست و ارزیابی  –کیفیت  - هاي طراحیراهبردتدوین   نفعانتدوین دقیق نیازهاي ذي

  مدیریت دانش پاالیش و اصالح محصول بعد از روانه سازي

  پژوهیآینده  ریزي سیستمی و بازنگري طرحطرح

 تمرکز بر نیازهاي واقعی مشتریان و تحقیق بازار قوي  يفناورپژوهش و توسعه 

 بازار نسبت به نیاز مشتري و رقباموقع و مدیریت شده محصول در سازي بهروانه NPD مشارکت تامین کنندگان در فرآیندهاي
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  لوژي و مدل پژوهشومتد -3

اسـتفاده از مـدل مفهـومی عوامـل کلیـدي       بـا  مقالـه در این 

عوامل کلیدي موفقیت در  ،موفقیت توسعه محصول جدید دفاعی

  : ]6[شده استبندي دستهزیر چهار گروه اصلی 

 NPDشرکت داراي فرآیند مـدون و شـفاف   : عوامل فرآیندي �

هـاي  آموختـه و در توسعه محصـوالت جدیـد از دروس    ،است

شود، بینش شـفاف  ) استفاده میNPDهاي قبلی قبلی(تجربه

وجـود دارد، شـرکت    NPDو مشترک بین اعضاي تیم پـروژه  

براي توسعه محصوالت جدید داراي تعریـف دقیـق و صـحیح    

 و...)است بندي آن محصول و پیکره

براي توسـعه محصـوالت جدیـد حمایـت و     : سازمانیعوامل   �

تعهد مدیریت ارشد سازمان مشـهود اسـت، حمایـت و تعهـد     

در توسعه محصـوالت جدیـد مشـهود اسـت،      R&Dمدیریت 

در شــرکت  NPDمحــیط و فرهنــگ انگیزاننــده کارآفرینــان 

اي در اي و بـین وظیفـه  هـاي بـین رشـته   از تـیم ، وجود دارد

  و...) شودگیري میت جدید بهرهتوسعه محصوال

به نوآوري و جذابیت محصول از دیدگاه بازار : عوامل راهبردي �

شـود،  و مشتریان جهت توسعه محصوالت جدیـد توجـه مـی   

پـذیري الزم را  شرکت براي توسعه محصوالت جدیـد ریسـک  

شـرکت شـفاف    وکـار کسب راهبرددر  NPDجایگاه ، داراست

محصوالت جدید به  چرخه عمـر  شرکت در توسعه ، باشدمی

  نماید و...)محصول توجه می

نیازها و انتظارات مشتریان جهت توسعه  :سازيتجاريعوامل  �

مند شناسایی و مـدنظر قـرار   مصورت نظاهمحصوالت جدید ب

گیرند، در توسعه محصوالت جدید به کوتاه نمودن چرخه می

د ارائه به در توسعه محصوالت جدی، شودایده تا بازار توجه می

هـاي  فناوريشرکت ، شودبازار توجه می NPDموقع محصول 

-صورت مجـزا تجـاري  هحاصل از توسعه محصوالت جدید را ب
 و ...) نمایدسازي می

  

  ]6[مدل مفهومی عوامل کلیدي موفقیت توسعه محصول جدید دفاعی :4 شکل

  

هاي علمـی براسـاس هـدف بـه سـه دسـته تقسـیم        پژوهش

شــوند: بنیــادي، کــاربردي، تحقیــق و توســعه کــه هــدف از  مــی

هاي کاربردي توسعه دانش کاربردي در یک زمینه خاص پژوهش

تحقیقات کاربردي به سمت کـاربرد علمـی    ،عبارت دیگراست. به

توجـه بـه تعریـف ذکـر شـده ایـن        ]. بـا 4[شوددانش هدایت می

  .استوهش از نوع کاربردي پژ

آوري اطالعــات مــوردنظر منظـور جمــع بــه ،حاضــر مقالـه در 

  سنجش متغیرهاي تحقیق، از پرسشنامه استفاده شده است.

  پرسشنامه مذکور مشتمل بر دو بخش است: 

نامه همراه: در این قسمت هدف اصلی از انجـام ایـن تحقیـق     .1

وسـیله پرسشـنامه و   ها بهبیان شده و هدف از گردآوري داده



  
  محمدحسین عصاري، مهرداد حسینی شکیب و عباس خمسه

 

  35  1396شماره ییست و نه، بهار و تابستان   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو

موردنیـاز و   يهـا دهنـده در ارائـه داده  ضرورت همکاري پاسخ

 اهداف پرسشنامه تشریح شده است.

هاي پرسشـنامه: سـواالت پرسشـنامه شـامل اطالعـات      سوال .2

دهنـده و بخـش دوم شـامل سـواالت اصـلی      مربوط به پاسـخ 

 است.پژوهش 

هـا در هریـک از   میزان موفقیت شـاخص وسیله پرسشنامه هب

در بخـش سـواالت اصـلی    این پرسشنامه  .آوري گردیدابعاد جمع

سـؤال عوامــل موفقیــت توســعه   36و در مجمــوع بعــد  4شـامل  

شـماره  که در جـدول   نمایدرا محاسبه می دفاعی محصول جدید

بدان اشاره شده است.به تفکیک پنج 

  

  بندي سؤاالت پرسشنامهدسته :5جدول 

  سؤاالت  زیرشاخص شاخص

موفقیت در توسعه محصول جدید کلیدي عوامل 

  دفاعی

  11- 1  عوامل فرآیندي  1

  21-12 عوامل سازمانی  2

  29-22 عوامل راهبردي  3

  36-30 سازيعوامل تجاري  4

سپس با توجه به نتایج بدست آمده از نظـرات کارشناسـان و   

میزان موفقیت هریک از ابعاد از طریق محاسبه میانگین  محققین

گردد. سـپس در ادامـه از طریـق    هاي آن بعد، استخراج میمولفه

AHP     (بــا اســـتفاده از پرسشــنامه در بـــین خبرگــان) بـــراي

بندي ابعاد عوامل کلیدي موفقیت توسعه محصـول جدیـد   اولویت

  دفاعی استفاده شده است.
  

  اهداف و سواالت پژوهش -4

هدف از پژوهش ارزیابی عوامـل کلیـدي موفقیـت در توسـعه     

محصول جدید در صنایع دفـاعی بـوده کـه از طریـق آن عوامـل      

بندي و اولویت هر یک مشخص گردند. بـا توجـه   شناسایی و رتبه

  به اهداف این پژوهش سواالت پژوهش عبارتند از:

  سواالت پژوهش:

نـده توسـعه   هاي تشکیل دهمیزان موفقیت هر یک از شاخص -1

  محصوالت جدید دفاعی در چه سطحی قرار دارد؟

میزان موفقیت هر یک از ابعاد توسعه محصوالت جدید دفاعی  -2

  در چه سطحی قرار دارد؟

بندي ابعاد توسعه محصـوالت جدیـد دفـاعی بـه چـه      اولویت -3

  باشد؟ترتیب می
  

  جامعه آماري -5

با توجه بـه موردکـاوي انجـام شـده،      مقالهجامعه آماري این 

  .قیقاتی سازمان صنایع دفاع استکارشناسان و محققین واحد تح

  سازمان صنایع دفاع. در تحقیقاتی واحد: قلمرو مکانی تحقیق

 1393ایـن تحقیـق در نیمـه اول سـال     : قلمرو زمانی تحقیق

  انجام شده است.
  

  دهندگانیزان تحصیالت پاسخ. توزیع م6جدول 

  دکتري  کارشناس ارشد  کارشناس  کاريسابقه

  3  17  17  تعداد

  %8  %46  %46  درصد

  

  هاي پژوهشبندي و یافتهجمع -6

هـاي  میزان موفقیت هر یک از شـاخص  سوال اول پژوهش: �

تشکیل دهنده توسعه محصوالت جدید دفاعی در چه سطحی 

 دارد؟ قرار
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  هاي توسعه جدید. وضعیت شرکت در هر یک از شاخص7جدول 
ف

ردی
 

 سوال/ شاخص ابعاد
  میانگین

 (درصد)

1 

ي
فرآیند

 

 00/60 .است NPDشرکت داراي فرآیند مدون و شفاف 

 67/66 شود.) استفاده میNPDهاي قبلی هاي قبلی(تجربهدر توسعه محصوالت جدید از دروس آموخته 2

 67/76 وجود دارد. NPDبینش شفاف و مشترک بین اعضاي تیم پروژه  3

 67/46 .استبندي آن شرکت براي توسعه محصوالت جدید داراي تعریف دقیق و صحیح محصول و پیکره 4

5 
آنها در توسعه محصوالت جدید وجود داشته اي و ارزیابی ها و تدوین جریانات وظیفهتعریف دقیق عملکرد محصول و زیر مجموعه

 شود.و انجام می
67/56 

 67/56 گیرد.نفعان صورت میبراي توسعه محصوالت جدید شناسایی دقیق نیازهاي ذي 6

 67/66 گیرد.گذاري و تصدیق محصول بعد از نمونه مهندسی انجام میدر توسعه محصوالت جدید صحه 7

 33/63 گیرد.ریزي سیستمی و بازنگري طرح صورت میجدید طرح در فرآیند توسعه محصوالت 8

 00/75 شود.انجام می سامانمندصورت ههاي محصول بيفناوربراي توسعه محصوالت جدید شناسایی و بررسی  9

10 
محصوالت جدید سازي کامپیوتري) در توسعه سازي و مدلشبیه -سازي سریعاز فناوري اطالعات و متدهاي جدید طراحی(نمونه

 گردد.استفاده می
67/66 

 33/68 گیرد.صورت می NPD فرآیندهايکنندگان در هاي موردنیاز با تامینتعریف و ارزیابی مشارکت 11

12 

ی
سازمان

 

 00/76 براي توسعه محصوالت جدید حمایت و تعهد مدیریت ارشد سازمان مشهود است.

 33/93 در توسعه محصوالت جدید مشهود است. R&Dحمایت و تعهد مدیریت  13

 67/56 در شرکت وجود دارد. NPDمحیط و فرهنگ انگیزاننده کارآفرینان  14

 67/76 شود.گیري میاي در توسعه محصوالت جدید بهرهاي و بین وظیفههاي بین رشتهاز تیم 15

 67/76 شود.در توسعه محصول جدید از تکنیک مهندسی همزمان استفاده می 16

 67/46 شود.گیري میاز سیستم کنترل کیفی مناسب(کیفیت در طراحی) در توسعه محصوالت جدید بهره 17

 67/56 شود.گیري میاز ساختار سازمانی مناسب در توسعه محصوالت جدید بهره 18

 33/83 گیرد.صورت می NPDتامین منابع  مالی کافی جهت راهبري  19

 67/66 دسترسی دارد. NPDمحور و متخصص منابع انسانی دانششرکت به  20

 67/66 .استو نوآوري سازمان براي توسعه محصوالت جدید مناسب فناورانه سطح توانمندي  21

22 

ي
راهبرد

 

 67/56 شود.به نوآوري و جذابیت محصول از دیدگاه بازار و مشتریان جهت توسعه محصوالت جدید توجه می

 00/70 پذیري الزم را داراست.براي توسعه محصوالت جدید ریسکشرکت   23

 00/60 .استوکارشرکت شفاف کسب راهبرددر  NPDجایگاه  24

 33/53 نماید.شرکت در توسعه محصوالت جدید به  چرخه عمر محصول توجه می 25

 67/66 جدید توجه ویژه دارد. گذاري زیر ساختی براي توسعه محصوالتریزي و سطح سرمایهشرکت به برنامه 26

 33/63 را تدوین نموده است. D&R و فناورياي هاي وظیفهراهبرد هاي توسعه محصوالت جدید، تدوینشرکت براي انجام پروژه 27

28 
براي توسعه توسعه محصوالت جدید، نظام هوشمندي در شرکت(شامل مدیریت نوآوري، مدیریت دانش، مدیریت فناوري، مدیریت 

 ) استقرار یافته است.راهبردي
00/50 

 00/40 گیرد..ند صورت میمصورت نظامههاي موجود و نوظهور بفناوريبراي توسعه محصوالت جدید، رصد  29

30 

ي
جار

ت
ي

ساز
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هـاي گـردآوري شـده توسـط پرسشـنامه و      با توجـه بـه داده  

بندي آنها، وضعیت توسعه محصول جدید دفاعی در هر یک جمع

تعیـین گردیـد. جهـت محاسـبه      6هـا مطـابق جـدول    از شاخص

، 6ها در جدول میانگین (درصد) میزان وضعیت هریک از شاخص

بـا  ها از طریق محاسبه میانگین میزان موفقیت هر یک از شاخص

توجه به مجموع نظرات کارشناسان و محققین استفاده شده است 

  شده است.و ارائه و سپس براساس درصد محاسبه 
  

میزان موفقیت هر یک از ابعـاد توسـعه    پژوهش: دوم سوال �

 محصوالت جدید دفاعی در چه سطحی قرار دارد؟

سطح موفقیت موجود توسعه محصول جدیـد دفـاعی   مقایسه 

ها و نیـز میـزان شـکاف نسـبت بـه سـطح       فهبراي هر یک از مول

آمـده اسـت. همچنـین سـطح       2و نمـودار   7مطلوب در جدول 

  ها در نظر گرفته شده است.هشدار برابر میانگین کل مولفه
  

مقایسه سطح موجود با سطح مطلوب هر یک از ابعاد توسعه محصوالت جدید :8جدول   

 سطح هشدار(درصد) شکاف با سطح مطلوب(درصد) میزان موفقیت(درصد) NPDابعاد 

 91/60 06/36 94/63 فرآیندي

 91/60 07/30 93/69 سازمانی

 91/60 50/42 50/57 راهبردي

 91/60 86/52 14/47 سازيتجاري

 09/39 91/60 میانگین
 

  

  
  مقایسه وضع موجود در هر یک از ابعاد نسبت به وضع مطلوب و سطح هشدار :1نمودار 

بندي ابعـاد توسـعه محصـوالت    اولویت سوال سوم پژوهش: �

 ؟استجدید دفاعی به چه ترتیب 

جهت تعیین وزن ابعاد اصلی توسعه محصول جدیـد دفـاعی،   

هاي زوجی ماتریس وزن دهی ابعاد اعداد نهایی مربوط به مقایسه

شـده و محاسـبات مربوطـه     Super Decisionsافزار اصلی در نرم

  انجام شد. 
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  نظر خبرگان) –جدید دفاعی (ماخذ: یافته پژوهش مقایسه زوجی ابعاد عوامل کلیدي توسعه محصول  :9جدول 

  سازيعوامل تجاري :4 بعد  عوامل سازمانی:3 بعد  عوامل فرآیندي:2 بعد  عوامل راهبردي:1 بعد  

  7  7  5  -  عوامل راهبردي: 1بعد

  4  3  -    عوامل فرآیندي: 2بعد 

  3  -      عوامل سازمانی: 3بعد

  -        سازيعوامل تجاري: 4بعد

  

ــه ابعــاد اصــلی   کــه براســاس مقایســه زوجــی صــورت گرفت

  اند.بندي شدهاولویت

Factor1  ــردي ــل راهب ــدي  Factor2 - عوام ــل فرآین  - عوام

Factor3 عوامل سازمانی - Factor4 سازيعوامل تجاري  

گرفتـه نـرخ ناسـازگاري    همچنین براساس محاسبات صـورت 

. بنـابراین سـازگاري   اسـت  1/0محاسبه گردید که کمتر از  09/0

ــمیم ــاتریس تصــ ــی مــ ــول مــ ــل قبــ ــد.گیــــري قابــ باشــ

  

 
  دهی ابعاد عوامل کلیدي توسعه محصول جدید دفاعیوزن :5شکل 

  نتایج  -7

  :شماره ششجدول  ازبا توجه به نتایج بدست آمده 

بینش شـفاف و مشـترک بـین    "شاخص  ،) در بعد فرآیندي1

شرکت "داراي بیشترین امتیاز و شاخص  "NPDاعضاي تیم پروژه 

بـراي توسـعه محصــوالت جدیـد داراي تعریــف دقیـق و صــحیح     

  .استداراي کمترین امتیاز  "باشدبندي آن میمحصول و پیکره

 R&Dحمایت و تعهد مـدیریت  "شاخص  ،بعد سازمانی ) در2

داراي بیشترین امتیاز و  "در توسعه محصوالت جدید مشهود است

از سیستم کنترل کیفی مناسب (کیفیت در طراحی) در "شاخص 

داراي کمترین امتیاز  "شودگیري میتوسعه محصوالت جدید بهره

  .است

حصوالت شرکت براي توسعه م"شاخص  ،) در بعد راهبردي3

داراي بیشـترین امتیـاز و    "پـذیري الزم را داراسـت  جدید ریسـک 

هاي موجـود  فناوريبراي توسعه محصوالت جدید، رصد "شاخص 

داراي کمتـرین   "گیـرد منـد صـورت مـی   مصورت نظاهو نوظهور ب

  .استامتیاز 

در توسعه محصوالت جدید "شاخص  ،سازي) در بعد تجاري4

داراي بیشترین  "شودبه کوتاه نمودن چرخه ایده تا بازار توجه می

در توسعه محصوالت جدید شـرکت بـه مسـائل    "امتیاز و شاخص 

داراي  "وارهی محصول پس از طی پرخه عمر مفید آن توجه دارد

  .استکمترین امتیاز 

  هفت:شماره جدول  ازبا توجه به نتایج بدست آمده 

درصـد   69,93در بین ابعاد، بعد سـازمانی بـا کسـب امتیـاز     

سازي با کسب ترین بعد و بعد تجاريداراي بیشترین امتیاز و قوي

تـرین بعـد   درصد داراي کمتـرین امتیـاز و ضـعیف    47,14امتیاز 
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درصد و  30,07. همچنین کمترین شکاف را بعد سازمانی با است

  .درصد داراست 52,86با سازي د تجاريبیشترین شکاف را بع

  شماره پنج:براساس شکل 

اولویـت اول،   0,645عوامـل راهبـردي بـا وزن     ،براین اسـاس 

اولویـت دوم، عوامـل سـازمانی بـا      0,200 عوامل فرآیندي با وزن

 0,054سـازي بـا وزن   اولویت سوم و عوامل تجـاري  0,100وزن 

  .استاولویت چهارم 
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