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 چکيده
نبـوده   فرآیند تولید وتوسعه محصول جدیدتا این زمان اینگونه دسـتخوش تغییـر و تحـول   

رشد سریع تکنولوژي،افزایش ریسک پذیري و مخاطره در بازارهاي جهانی و تغییـرات            .است

روزافزون در نیازهاي مشتریان، تیم هاي توسعه محصول جدید را بـا فـشارهاي روزافزونـی            

ا، کاهش چرخه زمان تولید، با حفظ کیفیت مناسب و قابلیت اطمینـان             جهت کاهش هزینه ه   

باال مواجه یافته است به طوري که توجه به استراتژي هاي چابک سازي را در فرآینـد تولیـد          

در این مقاله ، سعی می شود تا مفهوم چابک سازي و چهار بعد اصلی آن     . مطرح ساخته است  

رآیند توسعه محصول جدید به کار گرفتـه شـده و بـا     به عنوان یک متدولوژي قدرتمند در ف      

استفاده از روش تحلیل توضیحی فاکتورها عوامل اصلی موفقیت در چابـک سـازي فرآینـد              

بکارگیري این . تولید وتوسعه محصول جدید در صنایع تولیدي ایران استخراج و معرفی گردند

یران نشان مـی دهدکـه از   پروژه توسعه محصول جدید در صنایع تولیدي ا264روش در مورد  

 عامل اصلی می توانند به 6 عامل مؤثر بر چابک سازي فرآیند توسعه محصول جدید ، 34بین 

با شناسایی و بکارگیري  این عوامل مدیران . عنوان عوامل کلیدي موفقیت در نظر گرفته شوند

ـ   ه تـسخیر  واحدهاي تولیدي  میتوانند قدرت پاسخگویی محصوالت جدید را افزایش داده وب

  .بازارهاي رقابتی بپردازند

  
  

 :كليد واژه
  روش تجزیه به مولفه هاي اصلی,چابکی , فرآیند تولید ، توسعه محصول جدید

 
 مقدمه

امروزه واحدهاي تولیدي و صنعتی به دلیل افزایش رقابت در بازارهاي جهانی، نه تنها بـراي   

ت موجود و یاایجاد محصوالت جدید پیشرفت بلکه براي بقاي خود نیازمند تغییر در محصوال

فرآیند تولید محصوالت جدید که یک مزیت رقابتی براي سازمان هاي تولیـدي              . می باشند 

یک فرآیند چندجانبه است که جنبه هاي مختلفی نظیر تعامل با شبکه            , محسوب می شود    

 زنجیـره   هاي نوآوري ،همکاري بین واحدهاي تحقیق و توسعه با واحدهاي بازاریابی، وجود           

ایـن  . هاي تامین کارا و بهره گیري از دانش و مهارت تیمهاي چند منظوره را در بر می گیرد          

رشـد سـریع    .فرآیند تـا ایـن زمـان اینگونـه دسـتخوش تغییـر و تحـول نبـوده اسـت                   

تکنولوژي،افزایش ریسک پذیري و مخاطره در تجـارت جهـانی و تغییـرات روزافـزون در                

وسعه محصول جدید را با فشارهاي روزافزونی جهـت کـاهش   نیازهاي مشتریان، تیم هاي ت    

هزینه ها، کاهش چرخه زمان تولید، با حفظ کیفیت مناسب و قابلیت  اطمینان باال مواجه یافته است به طوري که توجه به اسـتراتژي هـاي              

ولیدي ، با بهره گیـري از سـطح بـاالي    از سوي دیگر بنگاه هاي ت     . چابک سازي را در فرآیند تولید این قبیل محصوالت مطرح ساخته است           

تکنولوژي و تیم هاي متخصص و کارآزموده نقش کلیدي در انتقال و پیشرفت تکنولوژي داشته و با تعامل با دیگر اجزاي شبکه هاي نوآوري،  

در صـورت  . ی باشند، دارنـد سعی در ارائه محصوالت جدید به ویژه محصوالتی که منطبق با معیارهاي قابل رقابت و هزینه در بازارهاي جهان    

عدم پاسخگویی به تغییرات محیطی عمر این سازمانها کوتاه خواهد بود در صورتی که سازمانهاي انعطاف پذیر و پاسخگو ارگانیسم هاي زنده 

غییـرات محیطـی   اینگونه سازمان ها به علت قدرت انطباق پذیري که با ت. اي هستند که قدرت یادگیري و تطبیق با شرایط محیطی را دارند  

بعالوه از آن جایی که در سازمانهاي تولیـدي نـسبت تغییـرات در    .دارند، عمري بسیار طوالنی تر از سازمان هاي سخت و غیرمنعطف دارند         

گیري  نیازهاي مشتریان و سرعت ورود محصوالت جدید به بازار و در نتیجه عدم قطعیت و ریسک بیش از سازمان هاي دیگر است، لذا بهره             

استراتژي هایی نظیر استراتژي هاي چابک سازي که امکان تسریع محصوالت جدید، با حفظ کیفیت و هزینه کمتر را در پی داشته باشد به از 

در کلیه اجزاي فرآیند تولید محصول جدید، از مراحل ابتدایی یعنی تشخیص فرصت و خلق ایده هاي نوآورانه در تولیـد محـصول تـا     گونه

آن به کار گرفته شود، می تواند موفقیت و سودآوري این سازمان هاي تولیدي را در عرصه بازارهـاي رقـابتی جهـانی                    مرحله تجاري سازي    

  .تضمین نماید

 در یک فرآیند چابک، کلیه افراد، نهادها و فرآیندهاي سازمانی، به گونه اي یکپارچه، با بهره گیـري از یـک تکنولـوژي پیـشرفته، جهـت          

در واقع چابکی به معناي توانایی و سرعت عمل یـک سـازمان در بکـارگیري و    . یان با هم به تعامل موثر می پردازند    برآوردن نیازهاي مشتر  
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تعامل سریع و همزمان تکنولوژی، کارکنان و مدیریت از طریق ایجاد زیرساخت های سریع ارتباطاتی در پاسخگویی هدفمند، کارا و برنامـه              

  ].1[باشد  بینی نشده در نیازهای مشتریان و شرایط محیطی بازار با تشخیص به موقع فرصت ها میریزی شده به تغییرات مستمر و پیش 

در این تحقیق، سعی می شود تا تاثیر مفهوم چابک سازی و چهار بعد اصلی آن به عنوان یک متدولوژی قدرتمند در فرآیند توسعه محصول       

ید چابک به کار گرفته شده  و نتایج آن  در بهبود فرآیند توسعه محصول جدید جدید با شناسایی عوامل کلیدی موفقیت تولید محصول جد      

  .در این بررسی جهت  تعیین عوامل اصلی در توسعه یک محصول جدید چابک از رویکرد تحلیل فاکتورهااستفاده می شود. بررسی گردد

  

 بکارگريي مفهوم چابکي در فرآیند توسعه حمصول جدید-١
سترده و تغییرات روزافزون در نیازهای مشتریان و با افزایش شدت پیچیدگی در طراحی محصوالت، همگام با پیشرفت در پاسخ به تحوالت گ

سریع تکنولوژی وافزایش رقابت در بازارهای جهانی، تولید و توسعه محصوالت جدید به عنوان یک ضـرورت بـرای سـازمانهای تولیـدی و              

باید به نیاز مشتریان پاسخ مثبت داده و با تکیه       ) NPD (١ژیکی فرآیند توسعه محصول جدید    از نقطه نظر استرات   . صنعتی مطرح شده است   

 NPDفرآینـد ]. 2[بر برتری تکنولوژیکی و یک بودجه مناسب تخصیص داده شده یک عرصه رقابتی مناسب بـرای سـازمان ایجـاد نمایـد                 

د را در قالب تیم های چندمنظوره جهت ایجاد یک محصول جدیـد و  فرآیندی است که در آن یک سازمان کلیه منابع، امکانات و توانایی خو    

، به طوری که توسعه این محصول به عنوان یک فرآیند اساسـی  ]3[نوآوری شده و یا توسعه و پیشرفت یک محصول موجود به کار می گیرد        

  . جهت پیشرفت و تجدید سازمان شمرده می شود

اما یافته های محققان این رشته در طول بیش از چهار دهه . صول جدید ارائه گردیده استبا وجود اینکه مدل های مختلفی جهت توسعه مح

نشان می دهد که یک مدل جامع که  برای تمام موارد قابل کاربرد باشد، وجود ندارد و یا از انعطاف و انطباق کامل بـا شـرایط سـازمان هـا                   

 دسـته مـدل هـای    5بیان کرده است، مدل های محصوالت جدید را در   1984ل   در سا  ٢به طور کلی همانگونه که سارن     .برخوردار نمی باشد  

مدل های واکنشی  و مدل های فرآیند تبدیل مـی  ,  مدل های مراحل تصمیم گیری   , مدل های مراحل فعالیت   ,مرحله ای واحدهای سازمانی     

دید وجود دارد،امابه طور کلی یک فرآیند ایجـاد  گرچه مدل های مختلف  جهت معرفی فرآیند توسعه محصول ج].  4[توان طبقه بندی کرد     

 مرحلـه  -2 مرحله تشخیص فرصت -1: این مراحل عبارتنداز.  مرحله که همگی با هم مرتبط هستند، تشکیل شده است       6محصول جدید از    

 مرحله انبوه -6ازار های ب  مرحله تست -5 مرحله توسعه محصول جدید      -4 مرحله توسعه مفهوم محصول جدید       -3خلق ایده و ارزیابی آن      

  ]5،  6[ سازی و تجاری سازی محصول جدید

نرخ تغییرات روزافزون در بازارهـای رقـابتی،   . فرآیند توسعه محصول جدید ، همواره با حد باالیی از عدم اطمینان و پیچیدگی همراه است       

تراتژی های جدیدی را جهت ایجاد یـک محـصول    زمان آن است تا تاکتیک ها و اسNPDنشان می دهد که اکنون حقیقتاً برای متخصصان       

اینگونه است . جدید موفق با حداقل هزینه، کیفیت برتر و حداقل زمان تولید، همگام با انعطاف پذیری مطلوب وکاهش پیچیدگی بکار گیرند      

ره های تامین کارا و مـوثر و  ، مهندسی همزمان، مهندسی ارزش، بهره گیری از زنجی٣QFDکه امروزه، سازمانها، عملکردهای مختلفی نظیر  

 .]7 ,8 ,10،9[را  جهت ایجاد یک محصول جدید موفق به کار برده اند... مهندسی مجدد و

از سوی دیگر رشد سریع تکنولوژی، ریسک پذیری وافزایش تغییرات غیرقابل پیش بینی و مداوم در بازارهای جهانی تـیم هـای  توسـعه                        

جهت کاهش چرخه تولید محصول همگام با کاهش هزینه های توسعه ای ،  حفظ نوآوری مطلـوب و         محصول جدید رابا فشارهای روزافزونی      

 سـریع را در  NPDدر واقع بازارهای معدودی  میتواننداثر    ]. 11[صحیح و با در نظر گرفتن فلسفه زودتر، بهتر و ارزان ها مواجه ساخته است              

د سریع، به تولیدکنندگان اجازه می دهد تا با نوآوری های جدید و تطبیق بـا نیـاز   فرآیند توسعه محصول جدی. این ورطه رقابتی انکار کنند  

از این رو به کارگیری استراتژی هـای چابـک   . مشتریان و همگام با دیگر شرکت های موفق، سازمان را به مرحله سودآوری مطلوب برسانند       

چابکی در فرآیند به معنی قابلیت سـریع سـازمان   . مر تلقی می شود یک امر اساسی ،  مهم ، مثمرث        NPDسازی در زنجیره تولید و فرآیند       

 در واقـع در یـک فرآینـد چابـک،     .]12 ,13  [جهت برآوردن نیازهای مشتریان با ارائه یک محصول جدید از نظر کمیت و کیفیت می باشد

 محیط پویا و متحول از نظر تغییرات غیرقابل پـیش  تکنولوژی، مدیریت و افراد سازمان به گونه ای هدفگرا، کارا و برنامه ریزی شده، در یک      

به عبارت دیگر چابک بودن به معنای این اسـت کـه سـازمان    ]. 15،14[بینی و جهت پاسخگویی سریع به این تحوالت ،به تعامل می پردازند    

 شریفی  و یا همانگونه که]1[می باشددارای قابلیت های رشد و رقابت در محیطی آکنده از تغییرات مداوم در نیازها و خواست های مشتریان 

 در تمامی این عبارات و .]16[  متغیر رقابتی استو بیان کرده اند، چابکی قابلیت الزم جهت بقای تجارت، در دنیای پویا 2000 در سال ٤و زنگ

ی مفید از منابع و امکانات و غنی بهره گیر همکاری جهت افزایش رقابت، هدایت و رهبری تغییرات،: ، توجه به چهار بعد اساسی یعنی  فتعاری

همچنین محققین متعددی افزایش سرعت و تکنیک های مختلـف و متنـوع جهـت               ]. 17[سازی مشتریان از اصول اساسی شمرده می شود       

 متفاوت اما مفهوم سرعت با مفهوم چابکی. تسریع فرآیند محصول جدید و کاهش زمان رسیدن محصول به بازار را مورد مطالعه قرار داده اند

سرعت در تولید محصول را برآوردن تقاضای مشتریان در کوتاهترین زمان ممکن از طریـق کـاهش   2000 درسال٥است، بطوریکه کریستوفر  

چابکی را به عنوان فرآیندی متمایز جهت پاسخگویی سریع به تغییراتی که در تقاضا رخ مـی   که زمان های تولید و تحویل می داند،درحالی
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لذا سرعت تنها یکی از ابعاد چابکی شمرده میشودو جهت  ].18[ه کمیت و هم از نظر کیفیت ضروري شمرده می شود، میداند دهد هم ازجنب

 .افزایش قدرت پاسخگویی به تغییرات کافی نمی باشد

ریان، تعامـل و  جهت تعیین عوامل موثر بر فرایند توسعه محصول جدید چابک، هر یک از ابعاد چهارگانه چابکی یعنـی غنـی سـازي مـشت     

مشارکت جهت افزایش سطح رقابتی، تسهیل در بکارگیري شایستگی ها و قابلیت ها نظیر کارکنان و منابع و رهبري و هدایت تغییرات کـه        

در هر یک از مراحل شش گانه توسعه محصول جدیـد بکـار گرفتـه مـی شـود شـکل       . شرح آنها در بخش ادبیات چابکی آورده شده است        

  .ی در توسعه محصول جدید را به تفضیل نشان می دهدکاربرد چابک)1(

اولین جزء پیش ران هاي چابکی در توسعه . همانگونه که در این شکل دیده می شود، مدل مفهومی ذکر شده داراي چهارجزء اصلی می باشد    

  .این پیش ران ها همان تغییرات موجود در بازارهاي رقابتی می باشند. محصول جدید می باشد

اول تغییرات تکنولوژیکی شامل رشد روزافزون تکنولوژي . ییرات در مورد توسعه محصوالت جدید به دو دسته عمده تقسیم می شونداین تغ

و افزایش سرعت نفوذ نوآوري و دوم تغییرات بازار که شامل تغییر در تقاضا و نیازهاي مشتریان، عوامل سیاسـی و اجتمـاعی و فرهنگـی،                    

مطالعه و بررسی این پیش ران ها  در تعیین میـزان   .  بازارهاي جهانی و تقسیم آنها به بازارهاي کوچکتر می باشد          افزایش قدرت رقبا و رشد    

   به کار گرفته می شوندNPD  به چابک سازي وتبیین  سیاست ها و راهکارهاي چابکی در هنگام تدوین استراتژي هاي NPDنیاز فرایند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
  

  

  اربرد مفهوم چابکی در فرآیند توسعه محصول جدیدک : 1شکل 

این عوامل در فرایند تولید محصول جدید، افـراد تـشکیل دهنـده    .  جزء اساسی دوم در مدل مفهومی، عوامل ایجادکننده چابکی می باشد        

NPD    جزء سوم . شوند جاد ابعاد چابکی می  آوري اطالعات و ابزارها وتجهیزات و انواع نوآوري ها می باشند که سبب ای               ، انواع تکنولوژي، فن

 نشان می دهد و باعث ایجاد قابلیت هاي چابکی NPDمدل، بخشی است که تاثیر ابعاد چابکی در هر یک از فازها و مراحل شش گانه فرایند 

ه عنوان نتایج و فوایـد  از قبیل پاسخگویی سریع و به موقع، انعطاف پذیري تولید، افزایش شایستگی ها و مزایاي رقابتی و سرعت تحویل ب                 

NPD   بر مبناي این شکل ، فرآیند توسعه محصول جدیـد چابـک معرفـی و عوامـل مـؤثر بـر آن       . خواهد گردید) جزء چهارم مدل  ( چابک

  .استخراج خواهند گردید

  عوامل ایجادکننده چابکی

   تکنولوژي-

   افراد و کارکنان-

   نوآوري-

  تکنولوژي اطالعات-

فازهاي توسعه محصول 

 دجدي
مطالعه بازار و برنامه ریزي 

 استراتژیک

 ایده و ارزیابی آنخلق 

توسعه مفهوم محصول 

 جدید و ارزیابی آن

توسعه محصول جدید و 

 ارزیابی آن

 انجام تست هاي بازار

آغاز به تولید انبوه محصول 

 جدید

پیش ران هاي 

  چابکی

  *تغییرات تکنیکی

  یر در تکنولوژي تغی-

 تغییر در سرعت نفوذ -

  نوآوري

  *تغییرات بازار 

   تغییر در نیازهاي مشتریان-

 یابعاد چابک

 غنی سازي مشتریان

تسهیل در بکارگیري 

 امکانات و شایستگی ها

مشارکت جهت افزایش 

 سطح رقابت

 مدیریت تغییرات

فوائد و نتایج حاصل 

 NPD از چابک

  :هاي رضایت مشتریان از جنبه

   سرعت-

   هزینه-

   عملکرد-

   کیفیت-

  قابلیت هايNPDچابک 
   پاسخگویی-

   شایستگی-

   انعطاف پذیري-

   سرعت در تولید-
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 :متدولوژي حتقیق-٢
دا با بکارگیري ابعـاد چـابکی در کلیـه مراحـل     ابت, در این مقاله به منظور تعیین فاکتور هاي  مؤثر بر چابکی فرآیند توسعه محصول جدید           

فرآیندي  توسعه محصول جدیدعوامل مؤثر برچابکی در هر مرحله از فرآیند توسعه محصول جدید شناسایی و سپس بـا اسـتفاده از روش                     

سعه محصول جدیـد  عوامل مؤثر بر چابک سازي فرآیندتو)1(جدول .  تحلیل توصیحی عاملی فاکتورهاي اصلی شناسایی و معرفی می شوند       

  راکه با بکارگیري چهار بعد چابکی در هر مرحله از مراحل فرآیند توسعه محصول جدید استخراج شده اند، نشان می دهد 

  

  عوامل مؤثر بر فرآیند توسعه محصول جدید چابک: 1 جدول

P_value عوامل:   

  ر                                                   تعیین استراتژي هاي مشتري محور به جاي استراتژي هاي سود محو-1 00/0

   تعیین روشن و آشکار اهداف بازار-2 00/0

   تعهد و حمایت مدیریت ارشد از استراتژي هاي نوآورانه و ریسک پذیري در توسعه محصول جدید- 3 00/0

  و مشکالت استراتژیک                      سازماندهی و تشکیل تیم هاي چندمنظوره جهت تصمیم گیري و حل مسائل -4 00/0

   همکاري نزدیک با مشتریان و تامین کنندگان جهت تدوین استراتژي هاي بهینه توسعه محصول جدید -5  00/0

   بهره گیري از تسهیالت فن آوري اطالعات نظیر      بین مدیریت و کارکنان جهت تدوین استراتژي مناسب-6 00/0

  فرصت هاي داراي ارزش افزوده براي مشتریان تمرکز بر -7 00/0

  مرور و تجدیدنظر بر استراتژي هاي توسعه محصول جدید به صورت مستمر- 8 017/0

   شناخت سریع فرصت هاي جدید در بازار -9 004/0

   تدوین استراتژي هاي پویا، تعاملی و متناسب با تغییرات -10 00/0

   واکنش رقبا   قابلیت پاسخگویی سریع به-11 001/0

  انتخاب ایده هاي مشتري محور بر مبناي مطالعه پیشینه و نظریات قبلی مشتریان-12 00/0

  استفاده از تکنیک هاي  الگوبرداري  در فرآیند توسعه  محصول جدید  -13  326/0

   انتخاب ایده ها و مفاهیم جدید مبتنی و منطبق با استانداردهاي کالس جهانی-14 00/0

  هاي جدید  مشارکت و همکاري نزدیک تیم هاي تحقیق و توسعه با شبکه هاي نوآوري به منظور کسب ایده-15 00/0

    به منظور تست مفهوم محصول جدید از نظر مشتریان2 و زنجیره ارزش مشتري1 بکارگیري و انجام فرایند تعیین ارزش مشتري-16 002/0

  ظیر ساخت و تولیدمحصول جدید بکارگیري تکنیک هاي بهبود کیفیت ن-17  029/0

   توجه به نیازهاي مشتریان بر ساخت مدل محصول جدید و عملیات ساخت محصول جدید-18 001/0

   بکارگیري تکنولوژي فن آوري اطالعات به منظور آگاهی کلیه اعضاي تیم عملیات توسعه محصول جدید-19 00/0

  رایند ساخت محصول جدید بکارگیري تکنیک تولید انعطاف پذیر در ف-20 022/0

   هم افزایی و طراحی عملیات  یکپارچه تولید-21 005/0

   بکارگیري تکنیک مهندسی همزمان در فرآیند ساخت -22 005/0

  در عملیات ساخت محصول جدیدJIT بکارگیري تکنیک-23 007/0

   در طراحی و ساخت محصول جدید2وتر و ساخت به کمک کامپی1 بکارگیري تکنیک هاي طراحی به کمک کامپیوتر-24 005/0

   بکارگیري تکنیک مدل سازي سریع در ساخت مدل محصول جدید-25 00/0

   بکارگیري تکنیک هاي طراحی و ساخت به کمک ربات ها  در طراحی و ساخت محصول جدید-26 00/0

 تست هاي آلفا، بتا و گاما پس از طراحی و ساخت 1)د محصولقبل از استفاده یا کاربر(هاي    تاکید بر انجام تست هاي بازار نظیر تست-27 00/0

  الگوي محصول

  رهاي تحقیق و توسعه و بازاریابی به منظور ارزیابی تست هاي بازا تقویت همکاري و مشارکت بین تیم-28 00/0

   استفاده از سیستم هاي تولید سلولی در ساخت محصول جدید -29  223/0

 ه سازي اهداف ذینفعان در بازار تاکید بر برآورد-30  00/0

   بررسی میزان پذیرش و رضایت مشتریان از ساخت نمونه  محصول جدید در بازار-31 00/0

 فراهم سازي اطالعات غنی ا ز رقبا  و شرکا به منظور تعیین استراتزي هاي  آغاز به تولید محصول جدید-32 00/0

  نی دقیق از تغییرات بازار به منظور تعیین زمان مناسب جهت آغاز به تولید انبوه محصولپیش بی-33 00/0

ساخت سازمانی و هزینه اي جهـت  ) جغرافیایی( قوي به منظور غلبه بر موانع و محدودیت هاي مکانی ERP  بهره گیري از سیستم        -34 00/0

  تسخیر بازارهاي محصوالت جدید
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 تن از 324این پرسش نامه  براي . تدوین گردید)1(اصلی ابتدا پرسش نامه اي بر اساس عوامل ذکر شده در جدول   براي استخراج فاکتورهاي    

 پاسـخ  264اند فرسـتاده شـده و      مدیران پروژه هاي محصول جدید مشاوران و مهندسان که در  عرصه تولید محصول جدید موفق تر بوده                 

 تایی لیکرت استفاده گردید که در آن 5 در مورد تاثیر هر یک از عوامل بر فرآیند ، از مقیاس           به منظور ارزیابی نظر خبرگان    . دریافت گردید 

  . آورده شده است) 2(خصوصیات مربوط به پاسخ دهندگان در جدول .  به معنی بسیار کم می باشد1 به معنی بسیار زیاد و عدد 5عدد 

  مشخصات مربوط به پاسخ دهندگان:2 جدول

  درصد فراوانی  فراوانی  توسعه محصول جدیدانواع پروژه هاي 

 5/18  49  صنایع شیمیایی

 8/12 34  صنایع خودرو

 7/14 39  صنایع دفاعی

 1/18 48  صنایع و مواد شوینده

 6/19 52  صنایع غذایی

 9/15 42  تجهیزات صنعتی

 100 264  جمع

    NPDمسئولت پاسخ دهندگان در پروژه 

 NPD 106 1/40مدیران 

 NPD 66 25مشاوران 

 NPD 92 8/34مدیران اجرایی 

 100 264   جمع

  

چنانچه در .  به کار برده شده است  T_ testبه منظور تعیین عوامل مؤثر بر چابک سازي فرآیند توسعه محصول جدید، ابتدا تحلیل آماري 

 عامل مطرح در  34اشند، لذا این عوامل در بین   می ب05/0  ، بیش از   p-value داراي مقدار 29و13مشاهده می گردد ، دو عامل ) 1(جدول 

  فاکتور به عنوان فاکتورهاي مهم و اثرگذار T ،32با انجام آنالیز . در صنایع تولیدي ایران ، مهم شناخته نمی شوندNPDچابک سازي فرایند 

به منظور تعیین . نشان داده شده اند)1(دول این عوامل در ج. در صنایع تولیدي ایران شناخته شدند  بر چابکی فرآیند توسعه محصول جدید

قبـل از  .،چنانچه ذکر شد از روش تحلیل توضیحی فاکتورها استفاده شـده اسـت   NPDفاکتور هاي اصلی موفقیت در چابک سازي فرآیند 

..  سـی قـرار گیـرد   تا میزان همبستگی بین فاکتورهـا مـورد برر  ,  و تست بارتلت  انجام شد KMO٦ابتدا تست هاي  , بکارگیري این  روش     

 براي تست بارتلت نشان دهنده میزان همبستگی فابل قبول درجه همبستگی بین 05/0  و درجه اهمیت کمتر از  KMO براي 837/0دارقم

  .متغیر ها  جهت انجام تخلیل توصیحی فاکتور ها می باشد

بطـوري کـه از روش   .  استفاده شده اسـت SPSS13اري افزار آم جهت تعیین عوامل اصلی موفقیت از روش  تحلیل توضیحی فاکتورها و نرم 

 فـاکتور اصـلی   6 روش فـوق   با بکارگیري ا یـن .  به عنوان روش استخراج فاکتورها استفاده می گردد٧تجزیه و تحلیل به مولفه هاي اصلی

ر گروه از فاکتورها بـه ماهیـت   همچنین روش نام گذاري ه. گردند  گروه اصلی طبقه بندي می6 فاکتور ذکرشده در    32استخراج می شوند و     

بکارگیري روش تحلیل فاکتورها و عوامل اصلی بدست آمده از این روش را به تفضیل نشان )3(جدول . عوامل موجود در هر گروه بر می گردد

 فاکتور 6ش هاي فوق با بکارگیري رو ].19[شوند  دارند و لذا همه آنها مهم شناخته می6/0تمامی عوامل ،  ضریب همبستگی بیش از . می دهد

همچنین روش نام گذاري هر گروه از فاکتورهـا بـه    . گردند  گروه اصلی طبقه بندي می     6 فاکتور ذکر شده در      32اصلی استخراج می شوند و      

 بکارگیري روش تحلیل فاکتورها و عوامل اصلی بدست آمـده از بـین روش را بـه   ) 3(جدول . ماهیت عوامل موجود در هر گروه بر می گردد        

 عامـل  32 فاکتور اصـلی از  6مشاهده می گردد، پس از انجام تحلیل توضیحی فاکتورها،   ) 3(همانگونه که در جدول     . تفضیل نشان می دهد   

  . موثر در فرایند چابک استخراج گردید
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 تحلیل توضیحی فاکتورهاي فرآیند توسعه محصول جدید چابک : 3جدول 

  6  5  4  3  2  1  موارد   عوامل یا فاکتور اصلی

  بکارگیري تکنیک هاي پیشرفته در تولید-1

20  816/0  164/0  212/0  3/0-  2- 2- E23/1  

21  737/0  201/0  274/0  336//0-  112/0-  2- E12/8  

22  797/0  194/0  170/0  161/0-  2- 2- E26/1  

23  683/0  161/0  165/0  256/0-  2- 104/0  

24  815/0  139/0  185/0  301/0-  180/0-  113/0  

25  839/0  136/0  167/0  316/0-  2-  108/0  

  

26  771/0  174/0  277/0  298/0-  103/0-  2- 

   طراحی و توسعه مشتري محور محصول جدید-2

1  137/0  686/0-  583/0-  245/0  106/0  2- E8/2  

7  183/0  661/0-  508/0-  211/0  131/0  2- E3/9  

12  2- 624/0-  491/0-  121/0  2- 101/0  

16  246/0  707/0-  448/0-  273/0  2- 2- 

17  145/0  767/0-  430/0-  151/0  176/0  3-

  

18  2- 695/0-  540/0-  257/0  2- E18/6  2- 

   تطبیق و سازگاري با تغییرات و حداقل کردن عدم اطمینان-3

9  290/0-  489/0  661/0  133/0  2- 2- 

10  329/0-  554/0  651/0  130/0  1/0-  2- 

11  362/0-  503/0  659/0  2- E19/9  3- 2- 

3  316/0-  523/0  631/0  2- 2- 2- 

8  290/0-  575/0  649/0  178/0  129/0-  2- 

  

  

  

  

  

  14  297/0-  511/0  606/0  154/0  2- 2-E 

   و تشکیل ساختار مجازيIT بکارگیري زیرساخت هاي -4

6  349/0  272/0-  174/0  819/0  2- E4/1  2- E51/5  

34  358/0  240/0-  172/0  819/0  2- E06/8  103/0  

32  367/0  258/0-  182/04  736/0  2- 260/0  

19  398/0  187/0-  150/0  721/0  2- 158/0  

  

33  412/0  228/0-  112/0  796/0  2- 2- 

   حساسیت و پاسخگویی نسبت به تغییرات بازار-5

2  138/0  2- 119/0  125/0-  756/0  122/0-  

30  173/0  2- 214/0  2- 808/0  145/0-  

31  2- 2- 185/0  2- 775/0  145/0-  

27  134/0  2- E6/1  123/0  2- 42/9  684/0  2- 

  

28  2- 2- 239/0  113/0-  736/0  2- E54/1  

   تقویت ارتباطات در تولید و مدیریت مشارکتی-6

4  232/0-  2- 3- 2- 229/0  740/0  

5  219/0-  116/0  2- 171/0-  108/0  749/0    

15  324/0-  2- E 2- 186/0-  2- 767/0  

  :  عامل عبارتند از ز6این 

  بکارگیري تکنولوژي هاي پیشرفته تولیدي در فرایند توسعه محصول جدید . 1

 طراحی و توسعه مشتري محور تولید محصول جدید . 2

 تطبیق با تغییرات و کاهش ریسک و عدم اطمینان در فرایند توسعه محصول جدید .3
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  و ایجاد فرایند مجازي یکپارچهNPD اطالعات در فرایند بکارگیري تکنولوژي و فن آوري .4

 بررسی موقعیت و حساسیت هاي بازار و تالش جهت پاسخگویی به تغییرات آن .5

  این  فرایند  و انجام مدیریت مشارکتی درNPDتقویت ارتباطات در فرایند  .6

 ٨روش مـشمولیت . نین واریانس تجمعی را نشان می دهد، درصد پراکندگی و واریانس در برگرفته شده توسط هر فاکتور و همچ )4( جدول  

که در آن جهت تعیین اعتبار روش از اندازه گیري،آلفاي کرونباخ استفاده می شود نشان می دهد که میزان آلفاي کرونباخ گروه از عوامل بین 

 چابک و عوامل NPD  اصلی موفقیت در فرآیند ،  میزان آلفاي کرونباخ به منظور تعیین اعتبار فاکتورهاي   )5( می باشد جدول   95/0 تا   77/0

  نـشان دهنـده اعتبـار بـاالي تحلیـل مـی       7/0از آنجاییکه میزان آلفاي کرونباخ بـاالتر از .موجود در هر گروه را به تفکیک نشان می دهد   

  . باشد لذاتحلیل انجام شده نیز از درجه اعتبار باالیی براي گروه هاي تعیین شده بر خوردار می].20[باشد

   درصد واریانس و درصد تجمعی واریانس مربوط به هر فاکتورEigen valueمقادیر : 4جدول 

  درصد تجمعی واریانس مربوط به فاکتور  درصد واریانس مربوط به فاکتور  Eigen value  )فاکتور(عامل 

1  031/6 848/18  848/18  

2  037/5 733/15  381/34  

3  604/4 389/14  969/48  

4  119/4 872/12  841/68  

5  133/3 591/9  632/71  

6  954/1 105/6  73/77  

  

  فاکتورهاي اصلی موفقیت، عوامل زیرگروه فاکتور و میزان آلفاي کرونباخ هر فاکتور: 5جدول

  آلفاي کرونباخ  عوامل زیرگروه فاکتور  فاکتورهاي بحرانی

  91/0 20-21-22-23-24-25-26   بکارگیري تکنولوژي هاي پیشرفته تولیدي-1

  94/0 1-7-12-16-17-18   طراحی و توسعه مشتري محور محصول جدید-2

 تطبیق با تغییـرات و کـاهش ریـسک وعـدم            -3

  اطمینان در فرایند توسعه محصول جدید
14-8-3-11-10-9 95/0  

 بکارگیري تکنولوژي اطالعات در فرایند توسعه   -4

  و ایجاد فرایند مجازي یکپارچه
33-19-32-34-6 95/0  

ی موقعیت و حساسیتهاي بـازار و تـالش     بررس -5

  جهت پاسخگویی به تغییرات آن
28-27-31-30-2 88/0  

 تقویت ارتباطات در فراینـد توسـعه واجـراي          -6

  مدیریت مشارکتی در فرایند توسعه محصول جدید
15-5-4 77/0  

 

 :نتیجه گريي
شناسـایی  , الت جدیدو معرفی سریع این محصوالت به بـازار  به منظور افزایش قدرت پاسخگویی فرآیند توسعه محصو, چنانچه ذکر گردید  

ابتدا با بکارگیري ابعاد جابکی در کلیه مراحـل فرآینـد   , در این مقاله . فاکتور هاي اصلی مؤثر بر  چابک سازي این فرایند ضروري می باشد     

سپس اهمیت این عوامل در مورد پروژه . ردیداستخراج  گ, توسعه محصول جدید عوامل مهم در چابک سازي فرآیند توسعه محصول جدید            

در انتها بـا انجـام   . آزموده شده ومورد بررسی واقع شد T-testهاي  توسعه محصول جدید در شرکت هاي ایرانی با انجام آزمون هاي آماري

رها به ترتیب اهمیت عبارتند این فاکتو.عوامل  اصلی موفقیت در فرآیند توسعه محصول جدید چابک استخراج گردید  , متد تحلیل فاکتورها  

تطبیق با تغییرات و کـاهش ریـسک وعـدم    , طراحی و توسعه مشتري محور محصول جدید     , بکارگیري تکنولوژي هاي پیشرفته تولیدي    : از

قعیت بررسی مو, بکارگیري تکنولوژي اطالعات در فرآیند توسعه و ایجاد فرآیند مجازي یکپارچه   , اطمینان در فرآیند توسعه محصول جدید     

و حساسیتهاي بازار و تالش جهت پاسخگویی به تغییرات آن تقویت ارتباطات در فرایند توسعه واجراي مدیریت مشارکتی در فرآیند توسعه 

  . محصول جدید می باشند

ـ        ر متـد هـاي   با بکارگیري متدها ي مدل سازي نظیر متد نگاشت مفهومی فازي و سایر  متد هاي مدلسازي با استفاده از نظـر خبرگـان نظی

DEMATEL   و ISM  این متد ها از سوي دیگر می تواننـد جهـت    .   می توان  روابط مابین این فاکتورها را بررسی و در مدلی ارایه نمود
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بر بررسی اثر هر یک از این متغیر ها , بعالوه. اولویت بندي فاکتورها ي  کلیدي موفقیت در فرآیند توسعه محصوالت جدید به کار برده شوند    

  . می توانند در تحقیقات بعدي مورد بررسی قرار گیرند, چابکی فرآیند توسعه محصول جدید 
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