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عوامل اثرگذار بر زمان فاز رشد فرآیند توسعه محصول جدید در شرکتهای
دانشبنیان با استفاده از رویکرد دیمتل و سیستم پویا

علیرضا خوراکیان

*1

ندا عطارمقدم

2

چکیده
شرکتهای دانشبنیان به دلیل دانشمحور بودن ،باید توجه بیشتری به چالشهای موجود در فرآیند
توســعه محصوالت جدید داشته باشند .با توجه به اهمیت این شــرکتها در توسعه اقتصاد کشورها،
این تحقيق فرآيند توســعه اين شركتها را بررســي نموده است .در ابتدا با استفاده از تکنیک دیمتل
روابط میان عوامل اثرگذار بر زمان فاز رشد و میزان اهمیت هر یک از آنها مشخص شد .نتایج نشان
داد ســه عامل الزامات مشتری ،دوبا رهکاری و تأخیرهای موجود بین فازهای مختلف مهمترین عوامل
مؤثر بر زمان در فاز رشــد اســت .این عوامل بیشترین تأثیر را بر افزایش زمان و هزینه در فرآیندهای
شــرکتهای دانشبنیان دارند و اشتراک دانش بیشترین اثرگذاری را بر الزامات مشتری و دوبارهکاری
دارد؛ بنابرایــن مدیریت دانش صحیح و به دنبال آن اشــتراک دانش ،بهعنوان عاملی جهت بهبود در
الزامات و دوبارهکاریهای موجود در فاز رشــد که اثر مســتقیم در افزایش زمان و هزینه فرآیند دارد،
ضروری اســت .همچنین نتایج دیمتل نشــان داد میزان پیچیدگی محصول جدید بیشترین تأثیر را
بــر تأخیرهای ورود از یک مرحلهبهمرحله دیگر در فاز رشــد دارد زیرا افزایش پیچیدگیها هماهنگی
بیشتری را میطلبد .در ادامه با رسم مدل پویای فرآیند توسعه ،نحوه اثرگذاری هريك از عوامل در فاز
رشد بهطور دقيق نشانداده شده است.
واژههای کلیدی:
توسعه محصول جدید ،شرکت دانشبنیان ،فرآیند توسعه ،فاز رشد ،دیمتل ،سیستم پویا.
 . 1عضو هیئتعلمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد.
* نویسنده عهدهدار مکاتباتa.khorakian@um.ac.ir :

 . 2کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد.
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مقدمه
در عص��ر حاضر ،پایدارترین رش��د اقتصادی در جهان مربوط به اقتصاد دانشمحور ،اس��ت .در اقتصاد
دانشمح��ور ش��رکتهای دانشبنیان نقش مهمی در رش��د اقتص��ادی ایفا میکنن��د بهطوریکه در
سالهای اخیر این شرکتها بهعنوان موتور اصلی رشد اقتصادی شناخته شدهاند (دا سیلوا و همکاران

1

 .)2016مهمترین ویژگی و مزیت این شرکتها ،توانایی سازگاری با شرایط متغیر محیطی و وضعیت
رقابتپذی��ری و نوآورانه آنان اس��ت .افزایش تغییرات بازار منجر به نیاز به نوآوری بیش��تر و بهتبع آن
برنامههای نوآوری در ش��رکتهای دانشبنیان شده است .این ش��رکتها از دانش و اطالعات استفاده
میکنند تا با تحلیل دقیق ،پاس��خ مناسبی برای همگام شدن با شتاب و تحول در مؤلفههای محیطی
بازار ،همچنین س��لیقهها و نیازهای مش��تریان ارائه دهند؛ بنابراین این شرکتها باید همواره از طریق
معرفی محصول جدید در بازار فعلی یا بازار جدید در فکر ایجاد تغییراتی بازار محور باشند تا از صحنه
رقابت نروند (هیت22000،؛ کریش��نا .)2001 ،3توس��عه محصول جدید ،بهعنوان فرآیندی برای ابداع
محصولی جدید و متمایز از محصوالت فعلی و قبلی شناخته میشود و ازاینرو توسعه محصول جدید
یک��ی از انواع نوآوری محصول به ش��مار م��یرود (عصاری و هم��کاران .)1393 ،طبق تعریف گریفن

4

( )1997این فرآیند مجموعهای از وظایف ،مراحل و اقدامات تعریفشده و منظم است که هدف طبیعی
شرکت را برای تبدیل ایدههای نارس (اولیه) به محصوالت و خدمات قابلفروش تشریح میکند .با وجود
ضرورت توس��عه محصول جدید برای رقابتپذیری شرکت ،بسیاری از شرکتهای دانشبنیان با توجه
به پیچیدگیهای موجود در فرآیند توسعه محصول جدید ،نمیتوانند محصوالت جدیدی را با سرعت
مناسب تولید کنند .الزمه توانمندی در توسعه محصول جدید که رشد و سودآوری در بازارهای رقابتی
امروز را میسر میسازد ،شناسایی فاکتورهایی است که فرآیند توسعه محصول جدید را تحت تأثیر قرار
میدهند (پری و کوچت .)2009 ،5شناسایی این عوامل و اقدام در جهت بهبود آنها ،تأثیر بسزایی بر
کاهش زمان تولید ،افزایش کیفیت و کم کردن هزینههای تولید دارد و میتواند شرکت را در موقعیت
رقابتی مناسبی قرار دهد (کاربن2011 ،6؛ گونزالز و سالوادور.)2014،7
1 . Da Silva
2 . Hitt
3 . Krishna
4 . Griffin
5 . Perry & Cochet
6 . Carbone
7 . González & Salvador
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در زمینه عوامل مؤثر بر فرآیند توسعه که منجر به موفقیت این فرآیند میگردد نتایج متفاوتی یافت
میش��ود .نتایج مطالعات نشان میدهد محققان فاکتورهای مختلفی را برای اندازهگیری موفقیت یک
شرکت در زمینه توسعه محصول پیشنهاد دادهاند .بهعنوانمثال ،به نقل از مانیان و همکاران ()1390
سیکس��وته ،سه معیار  -1چرخه عمر محصول جدید  -2میزان فروش و سودآوری محصول جدید -3
زمانی که شرکت برای ارائه محصول جدید به بازار صرف میکند را بهعنوان موفقیت بیان نموده است.
چییون و ش��یوو )2008( 1در پژوهشی معیارهای :کاهش زمان فرآیند ،کاهش هزینهها ،افزایش مزایا
و ارزش ب��ه محصول ،زمان معرفی به بازار را معرفی نمودند .چن و همکاران )2012( 2اذعان داش��تند
سرعت توسعه محصول جدید با توجه به کاهش مستمر در زمان چرخه عمر محصول ،افزایش رقابت،
پیش��رفتهای ف ّناورانه و جهانیشدن بهطور فزایندهای برای مدیریت نوآوری در محیطهای کسبوکار
بهسرعت در حال تغییر امروز به عاملی مهم تبدیل شده است .بسیاری از محققان نیز ادعا میکنند که
افزایش س��رعت توسعه محصول جدید تقریباً همیشه برای موفقیت توسعه محصول جدید مهم است

(آواد و آکرووش .)2016 ،3همانطور که بیان شد با بررسی مطالعات مختلف میتوان دریافت در اکثر
مطالعات سه معیار میزان سودآوری ،زمان ارائه محصول به بازار و کیفیت محصول بهعنوان معیارهای
اصلی اندازهگیری موفقیت فرآیند توسعه محصول در نظر گرفته شده است (مانیان و همکاران.)1390 ،
با توجه به اهمیت زمان در عصر حاضر این تحقیق هدف خود را بر شناسایی عواملی که منجر به کاهش
زمان فرآیند توسعه میشود ،قرار داده است.
با بررس��ی مطالعات پیشین میتوان دریافت که اغلب مطالعات فرآیند توسعه و عوامل مؤثر بر آن
را بهطور کلی مورد بررس��ی قرار داده و به بررس��ی عوامل مؤثر بر زمان یک فاز مشخص نپرداختهاند.
بهعنوانمثال :لین و ابل )1999( 4مدلی از عوامل مؤثر بر موفقیت توسعه محصول جدید ایجاد کردند
که این مدل شامل ده شاخص :داشتن فرآیندی ساختاریافته ،بینش واضح و شفاف ،بازنگری محصول
پس از ورود آن به بازارهای هدف ،دید بلندمدت ،بهینهس��ازی مهارت گروههای توسعه محصول ،فهم
بازار و پویاییهای آن ،حمایت مدیریت ارش��د ،بهکارگیری تجارب بهدس��تآمده از پروژههای پیشین،
تأمین و تدارکات گروه مناسب ،حفظ اعضای گروه با تجربههای مرتبط با پروژه توسعه محصول ،است.
1 . Chi-Jyun & Shiu
2 . Chen et al.
3 . Awwad & Akroush
4 . Lynn & Abel
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کاندمیر و روس��انا )2006( 1عوامل موفقیت توس��عه محصول جدید را به چهار دس��ته منابع انس��انی،
منابع توس��عهای ،منابع ارزیابی و منابع راهاندازی تقس��یم نمودند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که
در دس��ته منابع انس��انی استفاده از یک گروه چندوظیفهای و تمرکز بر یک گروه اختصاصی ،در دسته
منابع توس��عهای :تحقیق دقیق بازار ،د ر دسته منابع ارزیابی :آزمون محصول با مشتری نهایی و آزمون
بازار و در دسته منابع راهاندازی :کیفیت فعالیتهای مربوط به تبلیغات ،مهمترین عوامل برای موفقیت
توس��عه محصول جدید میباش��ند .اوکاس و همکاران )2014( 2نمونهس��ازی اولیه و توانایی الزم در
بهکارگی��ری تس��هیالت و تجهیزات جدی��د را مؤثر بر موفقیت محصول جدید عن��وان کردند .آداکو و
همکاران )2018( 3دالیل تأخیر در فرآیندهای توسعه محصول جدید را مورد بررسی قرار دادند که از
جمله آنها میتوان به :تعداد زیاد پروژههای توسعهای (که طور همزمان انجام میشوند) ،فقدان فرآیند
مدیریت پروژه و حجم باالی کار اش��اره نمود .به همین جهت در این تحقیق با بهکارگیری سیس��تم
پویا به بررس��ی عوامل مؤثر بر زمان فاز رش��د (به دلیل اهميت اين فاز از نظر زمانبر و هزينهبر بودن
نس��بت به س��اير فازهاي فرآيند توس��عه) و روابط میان آنها پرداخته شده است .رویکرد سیستم پویا
این امکان را فراهم میکند تا از طریق مدلس��ازی ،پیشبینی برای آینده سازمان ارائه داد (استرمن،4
 .)2000درواقع در مدلهای پویا ،توجه به بعد زمان و بازخوردهای موجود بین متغیرهای مدل و توجه
به روابط چندگانه بین متغیرها ،مدلهای س��نتی را از حالت ایس��تایی خارج میکند و توانایی آنها را
در پیشبینی افزایش میدهد .بهعبارتدیگر ،منظور از پیشبینی در سیستمهای پویا پیشبینی رفتار
سیس��تم از طریق حلقههای بازخوردی اس��ت (ژوا و رنا .)2011،5ازاینروی با توجه به اهمیت فرآیند
توس��عه محصول جدید در ش��رکتهای دانشبنیان و تأثیر آن بر توسعه اقتصاد کشورها ،این تحقیق
در نظر دارد تا فرآیند توس��عه محصول جدید را در ش��رکتهای دانشبنیان مورد بررس��ی قرار دهد.
ازآنجاکه محدودیت در دسترس��ی به منابع یکی از مهمترین مش��کالت فرآیند توسعه محصول جدید
در ش��رکتهای دانشبنیان محسوب میشود (رینی )2005 ،6و همچنین عمده فعالیتهای اقتصادی
ش��رکتهای دانشبنیان بر پایه فعالیتهای تحقیق و توسعه آنهاست (داویس ،)2009،7این تحقیق
1 . Kandemir & Rosanna
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تمرکز خود را بر شناس��ایی عوامل مؤثر بر زمان فاز رش��د که خود ش��امل مراحلی از جمله تحقیق و
توسعه ،1نمونهسازی 2و اعتبارسنجی 3است ،قرار داده است (باورز و خوراکیان .)2014 4به عبارتی این
فاز بیشترین زمان و هزینه را در فرآیند توسعه محصول جدید صرف میکند و عمدهترین فعالیتهای
فرآیند توسعه محصول جدید در این فاز صورت میگیرد؛ بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر آن میتواند
در کاهش زمان و هزینه فرآیند که از مزیتهای رقابتی شرکت محسوب میشوند ،نقش بسزایی داشته
باشد .این تحقیق در نظر دارد تا پس از شناسایی عوامل و روابط میان آنها از طریق تکنیک دیمتل،
تأثیر این عوامل را بر زمان فرآیند توسعه و در پی آن فرآیندهای آتی شرکت در قالب مدلی پویا مورد
بررسی قرار دهد .درنتیجه سؤالهای اساسی که این تحقیق در پی پاسخگویی به آنها است اینگونه
مطرح میشود:
 1.1عوامل مؤثر بر زمان فاز رشد فرآیند توسعه محصول جدید کدماند؟
2.2روابط میان این عوامل (اثرگذاری و اثرپذیری عوامل بر یکدیگر) به چه صورت است؟
3.3مهمترین عوامل مؤثر بر زمان فاز رشد فرآیند توسعه کدماند؟
پیشینه تحقیق
چهارچوب تئوری تحقیق
فرآیند توسعه محصول جدید عبارت است از جریانات ،رویهها ،فعالیتهایی که ایدهها و یا فرصتها را
جذب میکند و از طریق پیادهسازی و بهکارگیری ،درنهایت آنها را به مرحله عملیاتی و تجاریسازی
میرس��انند (اسمن .)2009 ،5در ادبیات تحقیق فرآیند توسعه محصول جدید به اشکال مختلفی ارائه
شده است .شرکتها بسته به عواملی از جمله اهداف شرکت ،سبک مدیریت ،فرآیند تولید و ویژگیهای
محصول ،شیوههای متفاوتی را برای توسعه محصوالت جدید خود بکار میبرند .مدلهای معرفی شده،
شناسایی مشکالت در هر مرحله را ممکن میسازد .انگیزه اصلی محققان در ارائه رویکردها و مدلهای

متف��اوت عمدتاً بهبود م��واردی مانند کنترل زمان ،هزینه ،کیفیت ،عملک��رد و در کل بهبود خروجی
1 . Research & development
2 . Prototype
3 . Validation
4 . Bowers & Khorakian
5 . Essmann
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محص��ول جدید برای کس��ب و بهرهگیری از فرصتهای پیش رو اس��ت (هوان��گ2007 ،1؛ گونزالز و
س��الوادور .)2014،یکی از مهمترین چهارچوبهای ارائه شده در ارتباط با فعالیتهای توسعه محصول
جدید توس��ط بوز و همکاران )۱۹۸۲( 2ارائه ش��ده اس��ت که شامل  ۷مرحله :اس��تراتژی ،تولید ایده،
غربالگری ایده ،تحلیل کس��بوکار ،توسعه ،آزمون و تجاریسازی است .گوبلی و بروان )1993( 3آن را
ش��امل چهار مرحله کشف ،تصمیمگیری ،توس��عه و تحویل بیان نمودهاند .کوپر )2001( 4این فرآیند
را ش��امل چند مرحله اصلی تولید ایده ،غربالگری ایده ،توس��عه مفهوم و آزمایش ،استراتژی بازاریابی،
بوکار ،توسعه محصول ،آزمون بازار و تجاریسازی میداند .ردی و مون)2011( 5
تجزیهوتحلیل کس�� 
آن را چند مرحله مانند شناس��ایی فرصتها ،تولید مفهوم ،توس��عه مفهوم ،طراحی دقیق ،نمونهسازی
و آزمون و تولید تعریف کردهاند .با بررس��ی مدلهای توسعه محصول جدید ارائه شده توسط محققان
میت��وان دریاف��ت که برخی از مراح��ل در اغلب م دلها وجود دارند .در این تحقیق از فرآیند توس��عه
محصول جدید اس��تاندارد که توسط باورز و خوراکیان ( )2014ارائه شده است استفاده میشود .مدل
فرآیند استانداردش��ده یک مدل عمومی اس��ت که عناصر اساسی که در بسیاری از فرآیندهای توسعه
محصول جدید وجود دارد را نشان میدهد .این مدل شامل  5فاز :خالقیت ،انتخاب ،رشد ،6پیادهسازی

7

و یادگیری 8است .مرحله اول خالقیت ،شامل بررسی محیط داخلی و خارجی است :نیازهای مشتریان،
محصوالت رقبا و تحقیق و توس��عه همه میتواند منبع خالقیت باش��د .مرحله انتخاب ش��امل برآورد
شایس��تگی نس��بی ایدههای رقابتی در شرکت ،با توجه به استراتژی شرکت و محدودیتهای عملیاتی
اس��ت .مرحله رشد ش��امل مراحلی از جمله تحقیق و توسعه ،نمونهسازی و اعتبارسنجی است .در این
مرحله ش��رکت یک نمونه اولیه را توس��عه میدهد و از آن برای شناس��ایی مشکالت و حل آنها قبل
از پیش��رفت در فعالیتهای گستردهتر سایر مراحل استفاده میکند .در این مرحله عمده فعالیتهای
فرآیند توسعه محصول جدید انجام میشود بنابراین زمان و هزینه زیادی در این مرحله صرف میشود.
در نتیجه با توجه به اهمیت این فاز در فرآیند توسعه محصول جدید این تحقیق در نظر دارد تا عوامل
1 . Huang
2 . Booz et al.
3 . Gobeli & Brown
4 . Cooper
5 . Reddi & Moon
6 . Incubation
7 . Implementation
8 . Learning
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مؤثر بر فاز را مورد بررسی قرار دهد .در طول اجرای مرحله پیادهسازی ،شرکت نمونه اولیه را برای تولید
کامل آماده میکند و محصول را در بازار راهاندازی مینماید .چه نوآوری موفق بوده باش��د یا خیر ،این
تجربه با گسترش پایگاه دانش شرکت برای پشتیبانی از نوآوری در آینده ،باید فرصتی را برای یادگیری
فراهم کند .با توجه به میزان شکست باال در نوآوری ،توانایی در مدیریت دانش بسیار مهم است .بسیاری
از پروژههای نوآوری شکست میخورند ،اما آنها هنوز هم میتوانند سهم ارزشمندی داشته باشند و به
توسعه مهارتهایی که به موفقیتهای آینده منجر میشود ،کمک نمایند.
با بررس��ی فرآیندهای توسعه محصول جدید در ش��رکتهای دانشبنیان مشخص شد که فرآیند
استانداردش��ده در اغلب آنها صدق مینماید به همین دلیل میتواند در مدلس��ازی فرآیند توس��عه
این تحقیق به کار گرفته ش��ود (ورتینگتون و همکاران)2009 ،1؛ بنابراین در ادامه الزم است تا عوامل
مؤثر بر این فرآیند شناس��ایی گردد .در زمینه شناس��ایی عوامل مؤثر بر فرآیند توسعه محصول جدید،
مطالعات بسیاری انجام شده است .بهعنوانمثال :کوپر )1999( 2عوامل بحرانی موفقیت فرآیند توسعه
محصول جدید را ش��امل :جهتگیری مناس��ب در بازار ،محور بودن محصول و مشتری ،تمرکز بر ارائه
یک محصول جهان تراز ،در اختیار داشتن یک جهتگیری بینالمللی در فرآیندهای طراحی ،توسعه و
بازاریابی بیان داشته است ردریگوواس و همکاران ( )2006مدلی پویا از فرآیند توسعه محصول جدید را
ایجاد نمودند تا از طریق شبیهسازی مدل ،تأثیر عواملی مثل تغییر در دامنه به علت توسعه ف ّناوریهای
جدید را بررسی نمایند .نتایج نشان میدهد که مدیریت دانش مؤثر بهمنزله عامل اصلی کنترل است
که دارای یک کنترل قابلتوجهی بر پویایی پروژه است .بر این اساس ،پیشنهاد شده است که جنبههای
مدیریت دانش در بخش تولید (که بر اساس آن مدل توسعه ایجاد شده است) بهبود یابند .لنجراک و
همکاران ( )2008در پژوهشی به بررسی روابط میان متغیرهای چرخه زمانی توسعه ،هزینههای توسعه،
ن داد هزینههای
مهارت در زمانبندی ورود به بازار و س��ودآوری محصول جدید پرداختند .نتایج نش��ا 
توسعه نقش واسط میان چرخه زمانی توسعه و سودآوری را دارد .همچنین مهارت در زمانبندی ورود
به بازار دارای رابطه مثبت با حجم فروش اس��ت .حجم فروش واسط رابطه میان مهارت در زمانبندی
ورود به بازار و سودآوری محصول جدید است؛ و مزیت محصول جدید رابطه مثبت میان حجم فروش
و زمان ورود به بازار را تقویت میکند .ردی و همکاران ( )2012در پژوهشی دیگر به دنبال نشان دادن
1 . Worthington et al.
2 . Cooper
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تعامل بین فرآیند توسعه و فرآیند تغییرات مهندسی بودند .آنها مدل پویای فرآیند توسعه و تغییرات
مهندسی را ایجاد کردند و برای طیفی از متغیرها با مقادیر مختلف تعامل بین این دو فرآیند را نشان
دادن��د .آنها دریافتند که تأثیر پارامترهای مختلف روی زمان فرآیند توس��عه تحت ش��رایط مختلف
محیطی متفاوت است بنابراین یک سیاست بهینه برای تمامی شرایط وجود ندارد پس باید پارامترهای
حیاتی اثرگذار بر فرآیند را باید در هر زمان بهطور مناسب تغییر داد .گونزالز و همکاران ( )2014مدل
فرآیند توس��عه محصول جدید در صنایع غذایی را ایجاد نمودند .تمرکز اصلی بر توس��عه یک رویکرد
سیستماتیک است که میتواند به کاهش مدتزمان توسعه محصول کمک کند .بهمنظور دستیابی به
این هدف ،محققان عناصر خاص مدیریت دانش ،بهویژه رهبری و اعتماد در گروه را در آن گنجاندهاند.
آوا و آکروش )2016( 1مدلی شامل پنج بعد برای موفقیت عملکرد توسعه محصول جدید ارائه نمودند
که در آن س��ه بعد یادگیری داخلی توس��عه محصول جدید ،بهبود قابلیتهای توسعه محصول جدید
و به اش��تراکگذاری دانش توسعه محصول جدید نش��اندهنده معیارهای ناملموس و پنهان و دو بعد
بازاریابی و عملکرد مالی توسعه محصول جدید نشاندهنده معیارهای ملموس و آشکار است .هاک کیم
و همکاران )2016( 2به تحلیل فرآیند توسعه محصول جدید پرداخته و عوامل موفقیت و علل شکست
فرآیند را مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیق آنها نشان داد در نظر گرفتن عواملی از جمله :تحلیل
بازار ،قیمت رقابتی ،3ظرفیت توسعه 4و ظرفیت مدیریت پروژههای توسعه 5از شکست پروژههای توسعه
جلوگیری کرده و تأثیر زیادی بر کاهش زمان و افزایش بهرهوری دارد .یانگ و ژانگ )2018( 6به بررسی
تأثیر جهتگیری مشتری بر عملکرد محصول جدید پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان داد تمرکز بر
مشتری ،مشارکت مشتری و برقراری ارتباط با مشتریان تأثیر قابلتوجهی بر عملکرد مالی و غیرمالی
فرآیند توس��عه محصول جدید دارد .همچنین در حوزه داخلی :عندلیب اردکانی و اسالمیه ( )1395با
بهرهگیری از مرور ادبیات تحقیق و اس��تفاده از نظر خبرگان مؤلفههای مؤثر بر توسعه محصول جدید
س��بز را شناس��ایی و در قالب مدل علی ارائه کردند .قلی پور و همکاران ( )1394با اس��تفاده از روش
ش��بکه عصبی مصنوعی ،به شناسایی چالشهای فراروی شرکتهای دانشبنیان موجود در پارک علم
1 . Awwa & Akroush
2 . Hak Kim et al.
3 . price competitiveness
4 . Development capacity
5 . Management capacity of development project
6 . Yang & Zhang
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و فناوری یزد و اولویتبندی این چالشها با اس��تفاده از روش ش��بکه عصب��ی مصنوعی پرداختند .از
جمله مهمترین این چالشها میتوان به :مش��کالت اقتصادی کشور ،رکود صنعت و بازارهای داخلی و
سیاستهای ناموزون حمایتی دولت ،اشاره نمود .اخوان و معتمدی ( )1393عوامل بحرانی در موفقیت
توسعه محصول جدید در قالب  5عامل :مدیریتی ،تجاریسازی و بازاریابی ،سازمانی ،حمایتی ،فناوری
را با استفاده از تحلیل آماری اولویتبندی نموده و چگونگی تأثیر هریک از عوامل را مورد بررسی قرار
دادند .نتایج این پژوهش نش��ان داد که عامل تجاریسازی و بازاریابی بهعنوان تأثیرگذارترین عامل در
توس��عه محصول اس��ت .عبداللهی و همکاران ( )1393با توجه به فاکتورهای موفقیت شرکتهای نوپا
و در حال رش��د ،مدلی جامع در خصوص ش��رکتهای دانشبنیان ارائه نمودهاند .مدل متشکل از پنج
فاکتور اصلی نیروی انس��انی (کارآفرین ،مدیریت و منتورینگ) ،محصول و فنآوری (تحقیق و توسعه،
مالکیت فکری و نمونه اولیه محصول دانشبنیان) ،بازاریابی و فروش (بازاریابی و استراتژی) ،تأمین مالی
(س��رمایه ش��خصی ،بانک و س��رمایهگذاری مخاطره پذیر) و دولت (مالیات و نظام ملی نوآوری) است.
جعفری خانشیر و همکاران ( )1391با هدف شناسايي عوامل کليدي موفقيت توسعه محصوالت جديد
براي صنايع دانشبنيان توليدکننده محصوالت س��امانهاي و پيچيده ،س��ه گروه عوامل کليدي شامل
توانمنديهاي گروه توسعه ،منابع سازماني و نظامها و فرآيندهاي سازماني را شناسايي نمودند .سپس
با بهرهگيري از روش سيس��تم اس��تنتاج فازي و مطالعه موردي اين پروژهها در صنعت مربوطه ،عوامل
کليدي موفقيت اولویتبندی و انتخاب شدند.
با توجه به اینکه هدف این تحقیق شناس��ایی عوامل مؤثر بر زمان فرآیند توس��عه اس��ت ،در ادامه
فهرستی از مهمترین عوامل اثرگذار بر زمان فرآیند توسعه در جدول  1ارائه شده است.

82

فصلنامه مدیریت توسعه فناوری /دوره پنجم /شماره  /4بهار 1397
جدول  :1عوامل اثرگذار بر زمان فرآیند توسعه

ردیف
1

عنوان

1

محقق /محققان ارائهدهنده

کیفیت اجرای پروژه توسعه محصول جدید ردریگوواس و همکاران2006 ،؛ ردی و همکاران2012،

2

منابع مالی

ردی و همکاران2012 ،؛ ورون2009 ،1

3

تعداد اعضای گروه توسعه

ردریگوواس و همکاران2006،؛ ون و همکاران2011 ،

4

عملکرد محصول جدید

ون و همکاران2011،2؛ لی و کالنتون1998 ،3

5

دوبارهکاری

ردریگوواس و همکاران2006،؛ کوپر1993،؛ ردی و
همکاران2012 ،

6

اشتراک دانش میان کارکنان

گونزالز و سالوادور2014 ،4

7

بهرهوری نیروی انسانی

ردریگوواس و همکاران2006،

8

میزان جدید بودن پروژه

گیما1995 ،؛ ون و همکاران2011 ،

9

تغییر شرایط بازار

ردریگوواس و همکاران2006،

 10سرعت انجام کارهای پروژه توسعه محصول جدید ردی و همکاران2012،
11

تجربه

گونزالز و همکاران2014 ،

12

کارهای پیشبینینشده

ردریگوواس و همکاران2006،

13

منابع انسانی

الفوینگ2007،5؛ ردریگوواس و همکاران2006،

14

پیچیدگی محصول جدید (تعدد و تنوع اجزا و
سیستمها و ارتباط آنها در محصول)

گیما و اوینگلیستا2000،6

15

همزمانی فرآیندها

زواری2007،7

16

میزان درک صحیح از نیاز مشتری

زواری 2007
1 . Verworn
2 . Atuahene-Gima
3 . Li & Calantone
4 . González & Salvador
5 . Elfving
6 . Gima & Evengelista
7 . Zavvari
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عنوان

ردیف

محقق /محققان ارائهدهنده

17

تغییرات ف ّناوری

18

کیفیت فنی و توانایی فنی واحد تحقیق و توسعه زیرگر1990،8

ردریگوواس و همکاران2006،

19

مهارت و شایستگی نیروی انسانی

ردریگوواس و همکاران2006،

20

انگیزش کارکنان

زواری2007،

21

تعریف زودهنگام و هوشیارانه پروژه

الفوینگ2007،

انتخابمحصولبراساسبرنامهریزیاستراتژیک
22
(اولویت دادن به محصوالت استراتژیک)

سالمی و شفیعی پور2008،9؛ ورون2009،

امکانسنجی فنی ،اقتصادی جهت
23
اولویتبندی پروژهها

سالمی و همکاران2008،

 24تسهیالت و تجهیزات ساخت و تولید

سالمی و همکاران2008،

 25مدیریت ریسک

فانگ و همکاران2011، 10

 26سطح توانمندی ف ّناورانه و نوآوری سازمان

فانگ و همکاران2011،

 27تعریف دقیق محصول در ابتدای فرآیند

فانگ و همکاران2011،

 28نیروهای فروش قوی

فانگ و همکاران2011،

 29داشتن مهارت در تحقیقات بازار

فانگ و همکاران2011،

 30گروههای چندوظیفهای

فانگ و همکاران2011،

31

انعطافپذیری سازمان برای پاسخگویی به
نیاز مشتریان و تغییرات محیطی

83

فانگ و همکاران2011،

 32رضایت کارکنان

دیلی و هوآنگ2001، 11

 33پروژههای در حال انجام

تاسی2012، 12

مشارکت دادن استفادهکنندگان در طراحی
34
محصول

لنجراک و هولتینک2005،

1

8 . Zirger & Maidique
9 . Salami & Shafieipor
10 . Fang et al.
11 . Daily & Huang
12 . Tsai
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روش تحقیق
در تحقیق حاضر س��عی ش��ده تا مدلی در خصوص عوامل مؤثر بر زمان فاز شد فرآیند توسعه محصول
جدید ارائه گردد .در این راستا جهت شناسایی عوامل مؤثر از مبانی نظری و مصاحبه با خبرگان استفاده
شده است .بدین منظور با بررسی دقیق مبانی نظری تعدادی از عوامل مؤثر بر زمان فاز رشد شناسایی
شد .سپس به دلیل کمبود مطالعات در زمینه عوامل مؤثر بر زمان فاز رشد در شرکتهای دانشبنیان،
مصاحبههایی با خبرگان مشغول به کار در فاز رشد در این شرکتها صورت گرفت .ازآنجاکه در ایران
لیس��ت شرکتهای دانشبنیان توسط معاون علمی رئیسجمهور مشخص میشود و این شرکتها بر
اس��اس یک س��ری از معیارها از جمله داشتن تحقیق و توسعه ،تولید محصول جدید ،نیروهای دانشی
و  ...ارزیابی و این درجه را کس��ب میکنند ،در این تحقیق با توجه به لیس��ت شرکتهای دانشبنیان،
تعدادی از افراد مشغول به فعالیت در شرکتهای دانشبنیان استان خراسان رضوی که حداقل  10سال
تجربه حضور در فرآیند توسعه محصول جدید را داشتند؛ بهعنوان خبره انتخاب شدند و مصاحبههایی
با آنها جهت شناسایی عوامل انجام شد .در واقع این افراد در مراحلی از جمله طراحی ،نمونهسازی و
اعتبارس��نجی مشغول به فعالیت هستند .حجم نمونه در تحقیقات کیفی بر اساس اشباع دادهها است
(س��اندرز و همکاران )2009 ،1لذا بعد از  22مصاحبه اش��باع نظری حاصل گردید .س��پس در ادامه با
استفاده از تکنیک تحلیل محتوا نتایج بهدستآمده از مبانی نظری و مصاحبه مورد بررسی قرار گرفت.
پس از شناس��ایی عوامل با بهرهگیری از تکنیک دیمتل و سیس��تم پویا روابط میان آنها بررس��ی
میگردد و مدل پویای فرآیند توس��عه محصول جدید ایجاد خواهد ش��د .چاک��ر و همکاران)2015( 2
معتقدند استفاده همزمان از این دو تکنیک موجب افزایش ارزش هر دو تکنیک میشود .استفاده تنها
از روش سیستم پویا به علت برخی محدودیتهای مدل ذهنی انسان ممکن است تا مدلساز ناخواسته
برخی روابط مهم میان متغیرها را نادیده بگیرد درحالیکه تکنیک دیمتل بهعنوان یک روش علمی برای
حمایت از ساخت مدل کمک میکند تا تعصبات یکطرفه که ناشی از محدودیتهای مدلهای ذهنی
انسان در ارتباط با رویکرد استاندارد سیستم پویا است کاهش یابد و همچنین با کمک این روش میتوان
رابطهها و حلقههای جدید را بین متغیرها شناسایی نمود؛ اما با وجود جذابیت این تکنیک ،استفاده تنها
از تکنیک دیمتل معموالً نتایج ثابتی را فراهم میکند که بهندرت از آن میتوان برای پیشبینی استفاده
1 . Saunders et al.
2 . Chaker et al.
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نمود .نهایتاً میتوان گفت تلفیق این دو تکنیک شرایط مناسبی برای مدیران فراهم میکند تا سناریوها
و تحلیلهای مناسبی داشته و بتوانند تصمیمات استراتژیک صحیحی را اتخاذ نمایند.
یافتههای تحقیق
در جدول ( )2فهرس��تی از عوامل مؤثر بر زمان نش��ان داده ش��ده اس��ت که نتیجه تحلیل محتوای
مصاحبههای صورت گرفته و مبانی نظری است.
جدول  :2عوامل مؤثر بر زمان فاز رشد فرآیند توسعه محصول جدید
عامل مؤثر

نام متغیر

A1

تعداد اعضای گروه توسعه

A2

بهرهوری نیروی انسانی (مقدار خروجی هر نیروی انسانی در واحد زمان)

A3

کیفیت در مرحله طراحی (انطباق خروجی با ورودی اولیه)

A4

میزان پیچیده بودن پروژه (تعداد مشخصهها و ویژگیهای محصول جدید)

A5

میزان جدید بودن پروژه از لحاظ موجود بودن یا نبودن دانش آن در سازمان

A6

دوبارهکاری

A7

اشتراک دانش

A8

تأمین قطعات در پروژهتوسعه محصول

A9

تغییر الزامات مشتری

A10

تغییر شرایط بازار

A11

تأخیر شروع هر فاز

جهت شناس��ایی چگونگی روابط میان عوامل مؤثر از روش دیمتل اس��تفاده ش��ده است .تکنیک
دیمتل جهت نشان دادن ساختار روابط علی پیچیده بین عناصر یک سیستم بکار میرود (وو)2012 ،1
و مبتنی بر نمودارهایی است که میتواند مؤلفههای دخیل در دو گروه علت و معلول را تفکیک نماید.
همچنین عالوه بر تبدیل روابط علت و معلولی به یک مدل ساختاری-بصری قادر است وابستگیهای
1 . Wu

86

فصلنامه مدیریت توسعه فناوری /دوره پنجم /شماره  /4بهار 1397

درون��ی بین عوامل را نیز شناس��ایی و آنها را قابلفهم کند و همچنین با بررس��ی روابط متقابل بین
معیارها ،میزان تأثیر و اهمیت آنها را بهصورت امتیاز عددی مشخص میکند (وو.)2008،
همانطور که پیشتر اشاره شد ،در تحقیق حاضر  11عامل اثرگذار بر زمان فاز رشد فرآیند توسعه
محصول جدید شناس��ایی شدند .با اس��تفاده از تکنیک دیمتل و بهکارگیری نظر خبرگان روابط میان
این عوامل مورد بررس��ی قرار گرفت .محاسبات روش دیمتل بر اساس  22ماتریس  11*11حاصل از
نظرات گروه خبره انجام شد.
برای اجرای تکنیک دیمتل ،مطابق با وو ( )2012پنج گام به شرح ذیل اجرا شد:
در گام اول میانگین  22ماتریس فردی از طریق معادله  1محاسبه شد.
()1
در گام دوم ماتریس اولیه ش��دت نفوذ از طریق معادله  2نرمالسازی شد و حاصل آن ماتریس D
(جدول  )3به دست آمد.
()2
جدول  :3ماتریس نرمال شده شدت نفوذ ( )Zn×nبین متغیرهای مؤثر بر زمان فاز رشد فرآیند
توسعه محصول جدید
A11

A10

A9

A8

A7

0

0.105

0

0

0

0.052

0

0

0

0.157
0

0

0

0

0.157 0.105 0.157

0

0

0.052 0.105

0

0

0.105 0.105

0

0.157 0.157 0.105 0.105
0.210 0.157 0.105

0

A6

A5

0.105 0.105

0

0.105

0

0.157

0

0

0

0.157

0

0.052

0

0.210

0

0

0.105

0

0

0

0
0

A4

A3

A2

A1

0

0

0

0

0.105

0

0

0

0

0.157

0

0

0

0

0

0.157
0.105
0

0

0
0

0

0
0
0

A1

A2 0.105
0

A3

A4 0.157
A5 0.157
0.157

A6

A7 0.105
A8 0.052
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A11

A10

A9

A8

0.105 0.157 0.157 0.105
0

0.105

0.157 0.105

0
0

0
0

A7

A6

A5

A4

A3

A2

0

0.210

0

0.105

0

0

0

0.210 0.105

0

0

0

0

0

0

0.105

0
0
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A1
A9 0.105
0
0

A10
A11

در گام س��وم ماتریس روابط کل ( )Tاز طریق معادله  3محاس��به شد که در جدول  4نشان داده
شده است.
()3
جدول  :4ماتریس روابط کل ( )Tبین متغیرهای مؤثر بر زمان فاز رشد فرآیند توسعه محصول جدید
A11

A10

A9

0.056

0

0

0.165 0.121 0.016

0

0

0.193 0.012 0.109

0

0.203 0.077 0.215

0

0.143

0

0.249

0

0.047
0.265

0

0.190

0

0.097

0

0.203
0.227
0.029
0.091

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

A8

A7

A6

0.162 0.050 0.007

0.303 0.076 0.188
0.063 0.045 0.011

0

0

A1 0.043 0.159 0.036

0

A3 0.021 0.097 0.024

0
0
0

0.348 0.061 0.138

0

0.370 0.069 0.152

0

0.228 0.249 0.033

0

0.161 0.024 0.015

0.056 0.020 0.017 0.105
0

A5

A4

0
0

0
0

A3

A2

A1

A2 0.189 0.069 0.019
A4 0.230 0.243 0.209

0.206 0.257 0.234 0.157

A5

0

0.049 0.159 0.066

0

A8 0.037 0.153 0.120

0

A6

A7 0.177 0.283 0.256

A9 0.201 0.303 0.224 0.105

A10 0.131 0.048 0.027 0.011
0

A11 0.182 0.262 0.067

در گام چهارم ،شدت نفوذ و وابستگی معیارها تجزیهوتحلیل شد .مطابق با ماتریس روابط کل (،)T
مجموع ستونها ( )Dو مجموع سطرها ( )Rنامگذاری و به کمک روابط ( )4و ( )5سطح تأثیرگذاری
و تأثیرپذیری معیارها مشخص شد.
()4
					
()5
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هرچه مقدار ( )D+Rیک معیار بیش��تر باش��د اهمیت آن در سیستم بیشتر است در واقع تعامل یا
رابطه آن با سیس��تم بیشتر است .به همین ترتیب ( )D-Rنشاندهنده درجه تأثیر 1است که اولویت

2

معیارها را بیان میکند .اگر ( )D-Rمعیاری مثبت باش��د ،یعنی نفوذکننده اس��ت (تأثیرگذار بر دیگر
معیارها) و درصورتیکه ( )D-Rمعیاری منفی باش��د ،تحت نفوذ خواهد بود (وابسته به دیگر معیارها)
است .مطابق با جدول ( )5ترتیب اهمیت معیارها با توجه به ( )D+Rبهصورت تغییر الزامات مشتری،
دوبارهکاری و تأخیر شروع هر فاز است؛ و با توجه به ( )D-Rتأثیرگذارترین معیارها به ترتیب اشتراک
دانش ،میزان جدید بودن پروژه و بهرهوری و تأثیرپذیرترین معیارها دوبارهکاری ،تغییر ش��رایط بازار و
تعداد نیروی انسانی میباشند.
جدول  :5مقادیر سطح روابط و سطح تأثیر معیارها
A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

2.587 2.485 2.942 0.883 1.407 2.869 2.454 2.408 0.611 0.642 2.204 D+R
-0.357 -1.589 0.367 0.335 1.407 -1.697 0.837 0.595 0.401 0.642 -1.004 D-R

در گام پنجم الزم اس��ت مقدار آس��تانهای برای حذف برخی روابط قابلاغماض مش��خص گردد.
عمدهترین روشی که برای مشخص نمودن مقدار آستانه معرفی شده است ،مقدار میانگین ماتریس ()T
یا توافق بر سر مقداری مشخص است (وو و تسای .)2011 ،در این تحقیق میانگین عناصر ماتریس ()T
برابر با ( )0.089به دست آمد که بهعنوان مقدار آستانه انتخاب شد .نتایج بهدستآمده از روابط میان
متغیرها از تکنیک دیمتل ،با رویکرد پویایی سیس��تم مورد تحلیل قرار گرفت و در ایجاد مدل پویای
فرآیند توس��عه محصول جدید مورد استفاده قرار گرفت .در ادامه مدل پویای فرآیند توسعه با رویکرد
سیستم پویا ارائه میگردد.
مدل علی– معلولی فرآیند توسعه محصول جدید
پس از شناسایی عوامل مؤثر و بررسی روابط میان آنها با استفاده از تکنیک دیمتل ،برای نشان دادن
تصویری دقیق و جامع از روابط میان عوامل اثرگذار ،رویکرد پویایی سیس��تم بکار گرفته ش��د تا روابط
میان این عوامل بهصورت مدل علت و معلولی نشان داده شود .شکل  1مدل علت و معلولی روابط میان
1 . Severty
2 . Prioritization
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عوامل اثرگذار بر زمان فاز رش��د و تأثیر آنها بر زمان فرآیند توس��عه را نشان میدهد .جزئیات مربوط
به روابط موجود (اعم از مس��تقیم و غیرمس��تقیم) در مدل علی فرآیند توسعه و علت ترسیم آنها در
جدول  6ارائه شده است.
جدول  :6روابط مستقیم و غیرمستقیم میان متغیرها
شماره

رابطه

1

اندازه گروه  هزینههای توسعه

عالمت

1

توضیحات

هزینههای توسعه در صورت افزایش نیروی اضافی به گروه
 +افزایش مییابد؛ که این نشاندهنده استفاده بیشتر از منابع
پروژه است (کسلر و همکاران.)1996 ،

زمان توسعه کوتاهتر میتواند محصول شرکت را بهزودی وارد
بازار کند و از فرصتها موجود در بازار استفاده نماید .در واقع
زمان ورود به بازار نشاندهنده فرصتهای موجود در بازار
است که هرچه محصول سریعتر وارد بازار شود این فرصتها
بیشتر شده و هرچه زمان ورود به بازار به تعویق افتد این
 2زمان توسعه  زمان ورود به بازار  -فرصتها کاهش مییابد (کاالنتون و دی بنتون .)2000 ،1در
نظر گرفتن زمان بیشازحد طوالنی برای توسعه یک محصول
جدید ممکن است فرصتهای موجود را از بین ببرد .بعید به
نظر میرسد که مشتریان خرید خود را برای محصول جدید
به تعویق اندازند ،بهخصوص اگر رقبا از قبل محصوالت جدید
مشابهی ارائه کرده باشند (لنجراک و همکاران.)2008 ،
ایجاد پیچیدگی بیشتر احتمال دارد که زمان پروژه طوالنیتر
 3پیچیدگی محصول  زمان توسعه  +شود زیرا محصوالت جدید با ویژگیها و مزیتهای بیشتر
نیازمند تالش ،زمان و منابع بیشتری هستند (د برنتانی)2001، 2
4

بهرهوری گروه  زمان توسعه

کاهش بهرهوری گروه توسعه زمان فرآیند توسعه را افزایش
میدهد (گریفن.)1997،

5

زمان ورود به بازار  فروش

مشتریانی که از یک محصول جدید موفق استفاده میکنند،
معموالً تمایل ندارند تا وارد بازار شده و محصول دیگری را
امتحان کنند زیرا عملکرد آن نامعلوم است .همچنین یک
+
محصول جدید که بهخوبی شناخته شده ممکن است بیشتر
در ذهن مشتریان باشد و این منجر به قضاوت مطلوبتر
نسبت به آن میشود (ون و همكاران.)2011 ،
1 . Calantone & Di Benedetto
2 . De Berentani
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شماره

رابطه

6

تغییر شرایط  دوبارهکاری

تغییر شرایط در یک پروژه معموالً بر اثر تغییرات ف ّناوری
و تغییرات بازار اتفاق میافتد .همچنین گاهی اوقات
 +مشتریان تغییراتی را درخواست میکنند که حجم کاری
را افزایش میدهد .این موارد در پروژه در قالب دوبارهکاری
نشان داده میشود (ردریگواس و همکاران.)2006 ،

7

کیفیت اجرا  دوبارهکاری

اجرای با کیفیت و مطابق با استاندارد پروژه دوبارهکاری را
کاهش میدهد (ردریگواس و همکاران.)2006 ،

8

دوبارهکاری  زمان توسعه

دوبارهکاریهای ایجاد شده در پروژه نشاندهنده افزایش
 +زمان و استفاده بیشتر از منابع پروژه است (ردریگواس و
همکاران.)2006 ،

 9رضایت مشتری  موفقیت پروژه

عالمت

توضیحات

رضایت مشتری زمانی افزایش مییابد که پروژه محصول
جدید بهموقع ،با کیفیت مناسب و هزینه مطلوب انجام شود.
+
افزایش رضایت مشتری مستقیماً در موفقیت پروژه اثرگذار
است (ردریگواس و همکاران.)2006 ،

مطابق با ردریگواس و همکاران ( ،)2006موفقیت در یک
 10موفقیت پروژه  پروژههای جدید +
پروژه موجب افزایش پروژههای جدید برای سازمان میشود.
11

منابع  سرعت انجام کارهای
توسعه

منابع اختصاص داده شده به پروژه بر سرعت انجام کارها
 +در فازهای مختلف فرآیند توسعه اثرگذار است (ردی و
همکاران.)2012 ،

12

زمان توسعه  سهم بازار

افزایش زمان فرآیند توسعه برای محصول جدید باعث
میشود رقابتپذیری محصول جدید در بازار کاهش یابد.
کاهش رقابتپذیری در بازار باعث کاهش سهم بازار شرکت
میشود (ردی و همکاران.)2012 ،

13

تجربه  زمان فرآیند توسعه

افزایش تجربه در توسعه محصول جدید موجب افزایش
اشتراک دانش در سازمان میشود این اشتراک دانش از
 طریق عواملی مانند کاهش دوبارهکاری و افزایش بهرهورینهایتاً منجر به کاهش زمان توسعه محصول جدید میشود
(گونزالز و همکاران.)2014 ،

همانطور که در مدل شکل  1نشان داده شده است برای اجرای هر فرآیند توسعه تعدادی فعالیت
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تعریف میش��ود .کیفیت طراحی ،میزان پیچیده بودن پروژه ،میزان جدی��د بودن پروژه ،دوبارهکاری،
ش��رایط بازار و کارهای پیشبینینش��ده میتوانند تعداد این فعالیتها را تحت تأثیر قرار دهند .زمان
فرآیند توس��عه تحت تأثیر این فعالیتهاس��ت؛ بنابراین هرچه تعداد این فعالیتها بیش��تر باشد زمان
فرآیند توسعه بیشتر میشود .همچنین زمان فرآیند توسعه تحت تأثیر سرعت انجام کارها نیز است که
این س��رعت بر اس��اس بهرهوری و تعداد نیروی انسانی تعیین میگردد .تأخیرهایی که در پروژه وجود
دارند مانند تأخیر در تأمین قطعات و تأخیر در ش��روع هر یک از فازهای فرآیند توس��عه نیز میتوانند
باعث افزایش زمان فرآیند توسعه شوند.

شکل  :1مدل علی -معلولی عوامل اثرگذار بر زمان فاز رشد

توسعه محصول جدید فرآیندی است که در آن مراحل مختلفی وجود دارد و هریک از این عوامل
در مرحلهای خاص از فرآیند توس��عه اثرگذار هستند بنابراین برای شفافیت بیشتر چگونگی اثرگذاری
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هریک از این عوامل در فرآیند توسعه محصول جدید در ادامه مدل پویای فرآیند توسعه محصول جدید
با در نظر گرفتن مدل فرآیندهای توس��عه موجود در ش��رکتهای دانشبنیان ارائه ش��ده است .گرچه
ترس��یم ساختار سیستم بر اس��اس حلقههای علی و معلولی برای شروع مدلسازی بسیار مفید است،
اما بهمنظور درک بهتر از ساختار سیستم ،مدلسازان از متغیرهای حالت و جریان استفاده مینمایند.
متغیرهای حالت ،وضعیت سیس��تم را در یکزمان مشخص نشان میدهند و انباشتگیهای سیستم را
در بردارند .از سوی دیگر متغیرهای نرخ ،جریان شامل ورودی و خروجی از متغیرهای حالت میشوند
(ماتس��وموتو .)2000،1شکل ( )2مدل پویای انباش��ت و جريان فرآیند توسعه محصول جدید را نشان
میدهد .روابط نش��ان داده ش��ده در مدل با استفاده از نتایج بهدس��تآمده از اجرای تکنیک دیمتل و
تحلیل نتایج آن با اس��تفاده از نظرات خبرگان ،بررسی مس��تقیم فرآیندهای شرکتهای دانشبنیان،
بررسی دقیق مبانی نظری جهت کشف روابط مستقیم و غیرمستقیم میان متغیرها و با توجه به مدل
استاندارد باورز و خوراکیان ( )2014رسم شده است كه در ادامه بهتفصیل توضیح داده میشود.

شکل  :2مدل پویای فرآیند توسعه محصول جدید

همانطور که در ش��کل نشان داده شده است در ابتدای هر فرآیند توسعه محصول جدید تعدادی
ایده برای سازمان وجود دارد .این ایدههای خام باید مفهومسازی شوند .در مرحله اول از فرآيند توسعه

محصول جديد كه «خالقیت « نام دارد ،ایده به یک مفهوم کام ً
ال تعریف شده ،توصیف شده و قابلدرک
1 . Matsumoto
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تبدیل میش��ود که در مدل این کار از طریق نرخ توس��عه و مفهوم انجام میش��ود و پس از تبدیل به
مفهوم در انباشت مفهوم قرار میگیرند .در مرحله بعد که " انتخاب « نام دارد با توجه به شرایط بازار و
معیارهای انتخاب تعریف شده توسط شرکت ،اید ه نوآورانهای که پتانسیل الزم برای رضایت مشتریان
و انتظارات آنها را دارد انتخاب و برای اجرا به فاز رش��د فرس��تاده میشود و ایدههای نامناسب حذف
میگردند .در مرحله سوم که فاز «رشد « نامیده میشود ،ایده انتخابی باید به برنامه عملی برای تولید
محصول تبدیل ش��ود بدین منظور در ابتدا تمامی فعالیتهایی که باید اجرا ش��وند تعریف میش��ود.
همانطور که در ش��کل نشان داده شده اس��ت ،تعداد این فعالیتها (انباشت «کارهایی که باید انجام
شود «) بهطور مثبت تحت تأثیر پیچیدگی و جدید بودن ایده (پروژه) انتخابی است .پس از شناسایی
فعالیتها این فعالیتها وارد فاز طراحی میشوند .سرعت انجام کارهای تعریف شده در این فاز توسط
بهرهوری گروه توس��عه محاسبه میگردد .در این مرحله به دلیل برخی کارهای پیشبینینشده حجم
کاری افزایش مییابد و تأخیرهایی در این فاز ایجاد مینماید .همچنین برخی از کارها که دانش آنها
در سازمان وجود دارد نیز به دلیل عدم اشتراکگذاری مناسب دانش میان اعضای گروه ،فعالیتهایی
را اضافه میکند که در غالب دوبارهکاری حجم کار در فاز رش��د را افزایش میدهد .پسازآنکه کارهای
طراحی تمام شد ،ساخت نمونه اولیه آغاز میگردد .در این مرحله به علت عدم تأمین بهموقع قطعات
ممکن اس��ت تأخیرهایی ایجاد گردد .پسازآنکه نمونه اولیه س��اخته ش��د مرحله اعتبار س��نجی آغاز
میگردد .هدف از اعتبارسنجی اطمینان از این است که محصول جدید تولید شده انتظارات مشتریان
را برآورده میکند یا خیر؛ بنابراین نمونه توس��ط مشتری آزمون میشود .در این مرحله اغلب مشتری
تغییراتی را درخواس��ت نموده که نیاز به طراحی مجدد دارد .علت این تغییرات عدم توانایی س��ازمان

در درک صحیح نیاز مش��تری است که عمدتاً ناشی از عدم بهکارگیری تجربیات پیشین در برخورد با
مش��تری و دریافت صحیح نیازها و خواس��تههای آنها از طریق روشهای مناسب است .این در حالی
است که استفاده از تجربیات پروژههای موفق در رابطه با درک صحیح نیاز مشتری که بهصورت انباشت
دانش اس��ت میتواند از طریق اش��تراک (بهکارگیری) دانش ،بس��یاری از الزامات مشتری را در همان
مرحله اول شناس��ایی و از تغییر این الزامات در مراحل بعدی جلوگیری نماید؛ بنابراین طراحی مجدد
ت��ا آنجا ادامه مییابد که تمامی فعالیتهایی که نیاز به دوبارهکاری دارند برطرف گردند .همچنین در
این مرحله نمونه بر اس��اس کیفیت طراحی که نش��اندهنده استانداردهای تعریف شده برای محصول
اس��ت مورد بررس��ی قرار گرفته و درصورتیکه نیاز به اصالح داش��ته باش��د طراحی مجدد بر روی آن
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صورت میگیرد و تا جایی ادامه مییابد که مش��خص گردد محصول کام ً
ال دارای مشخصههای تعریف
شده است .در فاز رشد که خود شامل طراحی ،نمونهسازی و اعتبارسنجی است اغلب تأخیرهایی برای
ش��روع هر مرحله وجود دارد .درصورتیکه سیس��تم حاکم در سازمان چابک نباشد ،زمان این تأخیرها
وقتیکه پیچیدگی در محصول جدید افزایش مییابد بیش��تر میشود زیرا پیچیدگی بیشتر هماهنگی
بیش��تری را میطلبد؛ بنابراین همانطور که در ش��کل نشان داده شده است در شروع هر مرحله از فاز
رشد تأخیرهایی در نظر گرفته شده است.
مرحله بعد در فرآیند توسعه محصول جدید «پیادهسازی « نام دارد .پیادهسازی زمانی انجام میشود
که نمونه نهایی و تائید شده باشد؛ بنابراین بر اساس مشخصههای تائید شده در نمونه نهايي تولید آغاز
میشود .پس از تولید محصول ،محصول آماده ورود به بازار میشود ،لذا در این مرحله با توجه به شرایط
بازار که نشاندهنده سالیق و نیازهای مشتری است محصول تولیدی آزمایش میشود در صورت تغییر
شرایط بازار برای انجام اصالحات موردنیاز به واحد طراحی فرستاده میشود و درصورتیکه مورد تائید
باشد وارد بازار شده و زمان فرآیند توسعه محصول جدید محاسبه میگردد.
همانطور که در مدل نش��ان داده شده اس��ت کاهش زمان توسعه میتواند در کاهش هزینههای

توسعه و نهایتاً در کاهش قیمت محصول تولیدی اثرگذار باشد در نتیجه باعث افزایش رضایت مشتریان
میش��ود .به عبارتی مش��تری زمانی راضی خواه��د بود که محصول با کیفیت و هزینه مناس��ب و در
زمان مناس��ب ارائه گردد .رضایت مش��تری باعث موفقیت در پروژه توس��عه محصول جدید میش��ود.
موفقیت در پروژه توس��عه میتواند تجربیات بسیار مناس��بی را در اختیار شرکت قرار دهد .این تجربه
در مدل بهصورت انباش��ت «یادگیری « نشان دادهشده است كه نشاندهنده آخرين مرحله از فرآيند
توس��عه محصول جديد اس��ت .در واقع مهمترین نکته در اين مرحله افزايش تالش سازمان در ذخيره
كردن اين دانش و بهکارگیری صحیح آن در فرآیندهای آتی ش��رکت است .با توجه به مدل ارائه شده
بهکارگیری این دانش از طریق اشتراک دانش بسیاری از دوبارهکاریهای موجود در فرآیند را که علت
آن عدم بهکارگیری اطالعات موجود است ،کاهش میدهد .همچنین موفقیت در کسب رضایت مشتری
میتواند دانش ارزشمندی در رابطه با راههای شناسایی صحیح نیاز مشتری ارائه نماید؛ که درصورتیکه
بهکارگیری این دانش بسیاری از تغییر الزامات مشتری که ناشی از عدم درک صحیح نیاز مشتری است
نیز کاهش میابد.
از طرف دیگر کاهش زمان فرآیند توسعه منجر به کاهش هزینههای توسعه میگردد که این مورد
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ت میشود .افزایش سودآوری در س��ازمان میتواند ظرفیت سازمان را
باعث افزایش س��ودآوری ش��رک 
افزایش داده و تعداد پروژههای توسعهای را افزایش میدهد.
نتیجهگیری
بر اس��اس اجرای این تحقیق در ابتدا عواملی که بر زمان فاز رش��د اثرگذار بودند شناسایی شدند .این
عوامل عبارتاند از تعداد اعضای گروه توسعه ،بهرهوری نیروی انسانی ،کیفیت طراحی ،میزان پیچیده
بودن پروژه ،میزان جدید بودن پروژه ،دوبارهکاری ،اش��تراک دانش ،تأمین قطعات ،الزامات مش��تری،
ش��رایط بازار و تأخیر ش��روع هر فاز .س��پس روابط میان این عوامل با استفاده از تکنیک دیمتل مورد
بررسی قرار گرفت و با بهکارگیری رویکرد سیستم پویا مدل مفهومی که نشاندهنده روابط علی میان
عوامل اثرگذار بر زمان فاز رشد و تأثیر آنها بر زمان فرآیند توسعه است ،ایجاد شد (شکل  .)1همچنین
با استفاده از تکنیک دیمتل سطح اهمیت و میزان اثرگذاری و اثرپذیری هر یک از عوامل نیز مشخص
گردید .نتایج بهدستآمده در مورد اهمیت عوامل نشان داد که سه عامل الزامات مشتری ،دوبا رهکاری
و تأخیرهای موجود بین فازهای مختلف توسعه محصول جدید به ترتیب مهمترین عوامل مؤثر بر زمان
فاز رشد است .به عبارتی این عوامل بیشترین تأثیر را بر افزایش زمان و هزینه در فرآیندهای شرکتهای
دانشبنیان دارند .با توجه به روابط علی میان عوامل که در ش��کل  1نش��ان داده شده است ،نمیتوان
انتظار داشت که بهبود این سه عامل بهتنهایی منجر به بهبود زمان توسعه گردد زیرا این عوامل تحت
تأثیر س��ایر عوامل هس��تند بنابراین باید عوامل اصلی اثرگذار بر این سه عامل را نیز شناسایی نمود و
جهت بهبود در آنها نیز اقدام کرد .بدین منظور با تحلیل نتایج دیمتل مشخص شد که از میان عوامل
شناساییش��ده اشتراک دانش بیشترین اثرگذاری را بر الزامات مشتری ،دوبارهکاری و تأخیر در شروع
هر فاز دارد .به عبارتی گرچه ش��رکتهای دانشبنیان ش��رکتهایی هستند که فعالیتهای اقتصادی
آنها مبتنی بر فعالیتهای تحقیق و توسعه است و داراییهای دانشی آنها بهعنوان منبع اصلی مزیت
رقابتی آنها است (ونپینگ )2004،1اما هنوز علت اصلی مهمترین تأخیرها در فاز رشد فرآیند توسعه
آنها عدم استفاده صحیح از دانش موجود در سازمان است .همانطور كه پيشتر اشارهشد «يادگيري
« يكي از مهمترین مراحل در فرآيند توس��عه محصول جديد اس��ت كه اثر مستقيم آن در تمام مراحل
فرآيندهاي آتي شركت مشهود است .بنابراين در عصر حاضر که مبتنی بر دانش و سرمایههای دانشی
1 . Wenping
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اس��ت ،موفقترین سازمانها آنهایی هس��تند كه تمركز خود را بر اين مرحله از فرآيند قرار داده و در
واقع از سرمايههاي ناملموس دانشي خود نيز به نحو مناسبي استفاده ميكنند .موفقیت در یک سازمان
نیازمند اشتراکگذاری دانش صریح و ضمنی بهطور همزمان است و در اشتراکگذاری است که دانش
ضمنی را میتوان به دانش صریح تبدیل کرد؛ بنابراین در نظر گرفتن مدیریت دانش صحیح (در تمام
انواع دانش) و به دنبال آن اش��تراک دانش ،بهعنوان عاملی جهت بهبود در فرآيندهاي آتي س��ازمان و
بهويژه بهبود در عواملي از جمله الزامات ،تأخیر در شروع هر فاز و دوبارهکاریهای موجود در فاز رشد
که اثر مستقیم در افزایش زمان و هزینه فرآیند دارد ،ضروری است .عالوه بر این نتایج دیمتل نشان داد
میزان پیچیدگی محصول جدید بیشترین تأثیر را بر تأخیرهای ورود از یک مرحلهبهمرحله دیگر در فاز
رشد دارد زیرا افزایش پیچیدگیها هماهنگی بیشتری را میطلبد.
یک��ی دیگ��ر از خروجیهای این تحقیق ارائه مدل پویای فرآیند توس��عه محصول جدید بود که با
نگاهی عمیق به بررسی روابط میان عوامل اثرگذار بر زمان فاز رشد پرداخته و چگونگی اثرگذاری این
عوامل را در هریک از مراحل فرآیند توس��عه محصول جدید بهطور دقیق نش��ان داده است (شکل .)2
مدل ارائه ش��ده در این تحقیق به ش��رکتهای دانشبنیان کمک مینماید تا مهمترین عوامل مؤثر بر
زمان فاز رشد از فرآیند توسعه که بیشترین زمان و هزینه را صرف میکند ،بشناسند و نحوه اثرگذاری
آنها را در فاز رش��د بهطور دقیق بررس��ی نمایند .این نظارت دقیق بر فرآیند شرکت و آگاهی از اثرات
عوامل شناساییشده ،به مدیران این شرکتها کمک مینماید تا تصمیمات مناسبتری اتخاذ نمایند.
به عبارتی مدیران میتوانند حوزههای نیازمند بهبود در فاز رشد را شناسایی نموده و نسبت به بهبود
آن اقدام نمایند تا از طریق بهبود زمان و هزینه فرآیند توس��عه ،مزیت رقابتی کس��ب نمایند .ازآنجاکه
مدل ارائه ش��ده قابلیت شبیهس��ازی را دارد در ادامه پیش��نهاد میشود با اس��تفاده از رویکرد پویایی
سیستم به ارزیابی کمی مدل پیشنهادی پرداخته شود؛ زیرا با بهکارگیری رویکرد پویایی سیستم امکان
سناریونویسی و بررسی تأثیر هریک از عوامل اثرگذار بر فرآیند توسعه فراهم خواهد شد.
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