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چكيده
تغييرات قيمت كاالهاي اساسي، تغيير . در زندگي امروزي، شرايط عدم اطمينان بر كل صنايع حاكم است

نرخ ارز، تغيير نرخ بهره و نيز تغيير قيمت سهام و بطور كلي تغييرات اقتصادي موجود در سراسر دنيا از جمله مواردي 

 اين است كه با بخش تحقيق و توسعه يكي از وظايف . ند كه سازمان هاي امروزي دايماً با آن روبرو هستندهست

.، اين ريسك ها را به حداقل برساندمحصوالتنوآوري در 

به صورت عام ارائه شده است كه تلفيقي از مدل هاي نوآوري  براي نوآوري محصوليدر اين مقاله، مدل

اين فرايندها براي حداكثر كردن . راتژيك بوده و متشكل از شش فرايند وابسته به هم مي باشدمحصول و مديريت است

بازده سهامداران و ديگر ذي نفعان، با شناسايي، سرمايه گذاري و مديريت بهترين پرتفوي از پروژه هاي نوآوري 

اشد كه نقش مهمي در نوآوري يكي از بخش هاي مدل مذكور، تحقيق و توسعه مي ب. محصول، با هم كار مي كنند

بر نوآوري  تحقيق و توسعه تأثير جهاني شدنمحصول و موفقيت شركت ايفا مي كند كه در كنار شرح مدل، به 

.  نيز پرداخته شده استمحصول

مديريت پرتفوي، بازارسازي،  جهاني شدن، نوآوري، تحقيق و توسعه،  استراتژي، : كلمات كليدي
ساختار سلولي
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مقدمه
در اكثر شركت ها، توسعه محصوالت و خدمات جديد يك فرايند تصادفي و بدون برنامه به حساب مي 

بجاي ايجاد ساختارهاي منظم براي استخراج ايده هاي جديد و توسعه و انتخاب هم زمان از ميان آنها، اين . آيد

 رويكرد ساخت يافته براي توسعه تنها در بخش هاي انگشت شماري يك. فرايند غالباً موقتي و بدون برنامه است

شركت هايي كه فرايند نوآوري شان را به شكل ساخت يافته تري انجام داده اند و از بي . خدمات جديد وجود دارد

خدمات /برنامگي آن جلوگيري كرده اند، بهتر مي توانند فرصت هاي نوآوري را شناخته و فرايند توسعه محصول

خدمات بايد رخدادي قابل /بنابراين، نوآوري موفق در محصوالت. ان دهي كنندجديد را مؤثرتر و كاراتر سازم

. كنترل باشد

مروري بر ادبيات تحقيق
معموالً طراحي و توسعه محصوالت فيزيكي متداول تر از توسعه خدمات بوده و افراد تصوير روشني از آن 

د تحقيق و توسعه به اين منظور اختصاص مي دهند شركت هاي توليدي نيز عموماً بخشي به عنوان واح. در ذهن دارند

كه در حقيقت با هماهنگي كه با بخش بازاريابي و فروش دارد، طراحي جديدي براي محصوالت جديد براساس 

برعكس، نهادهاي مالي و مجموعه هاي خدماتي كمتر به اين مسأله توجه . نيازهاي روز بازار مصرف انجام مي دهند

. ]1[م مندي براي توسعه محصوالت خدماتي خود تدارك نديده انددارند و فرايند نظا

داشتهمحققان روي تشريح گام هاي مختلفي كه بايد در توسعه محصول جديد مدنظر قرار گيرند، تمركز 

مي توان به مدل هاي موجود  از جمله مدل هاي .اند و مدل هاي زيادي براي توسعه محصوالت به وجود آمده اند

-؛ مدل  مرحله اي6شوينگ و جانسون ؛ 5 و پاسخ4، تبديل3 فعاليتي-، مرحله اي2دپارتماني-رحله ايم: 1ورمولن

. اشاره كرد... اري؛ مدل هاي مارپيچي و ش؛ مدل هاي آب8 ؛ مدل چهار مرحله اي بكر و ويزلر7فعاليتي بوز و سايرين

ز جزئيات، كمبود قابليت آرايش دهي، فقدان كليه مدل هاي فوق داراي نقايصي بودند كه مي توان به سطح ناكافي ا

1 Vermeulen, 2001
2 Departmental-stage model
3 Activity-stage model
4Conversion model
5 Response model
6 Scheuing & Johnson, 1989
7 Booz et al. 1982
8 Becker and Whislerو 1967
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شواهد عملي، عدم بكارگيري ابزار مديريت استراتژيك در نوآوري محصول و كمبود پشتيباني تكنولوژي اطالعات 

حدامكان بتواند اين نقايص را برطرف در اين مقاله سعي شده است مدلي ارائه گردد كه تا ]. 1[و ارتباطات اشاره كرد

.گرداند

 ماليفرايند نوآوري محصول
 فرايند ايده آل نوآوري محصول، :عنصرايجاد يك محصول جديد رقابتي به ايجاد توازن صحيح بين سه 

كه در ) 1(مدل ارائه شده در شكل .  نياز دارديك محيط كاري پشتيبانارشد و رهبري مؤثر از جانب مديريت 

يقت مي توان آن را بخش داخلي موتور فرضي نوآوري دانست، با بهره گيري از مديريت استراتژيك، مديريت حق

.  ذكر شده كمك مي كندعناصرپرتفوي و مباحث فني، در ايجاد هماهنگي و توازن بين 

بخش داخلي موتور فرضي نوآوري) 1 (شكل

تفوي، دانش هاي مرتبط با روندهاي بازار، نيازهاي مشتري و فرايند برنامه ريزي استراتژيك و مديريت پر

استراتژي هاي محصول . تكنولوژي را جمع آوري كرده و آنها را توسعه مي دهد تا بهتر بتوان از آنها استفاده كرد

.برنامه هاي خانواده محصول، جريان و جهت تالش هاي مرتبط با محصول جديد را هدايت مي كنند

 فرصت هاي ويژه بازار و فعاليت هاي تعريف شده -بخش فني–بخش پايين خط چين ، )1( در شكل 

نيازمندي . اين بخش با شناسايي و توسعه فرصت هاي جديد كسب و كار شروع مي شود. پروژه را مشخص مي كند

ان فرصت هاي جديد مشتريان و تكنولوژي هايي كه يك بخش خاص از مشتريان را تحت تأثير قرار مي دهند، به عنو

 بعد از بررسي فرصت هاي ممكن، با استفاده از مديريت پرتفوي محصول .هاي ممكن مورد بررسي قرار مي گيرند

فرصتهاي دور ريخته شده

فيمعر
و  توليد محصول 

بخش استراتژيك

بخش فني

r.b

شناسايي و توسعه 
فرصت ها

برنامه ريزي استراتژيك
و  مديريت پرتفوي
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اگر طرحي داراي پتانسيل كم باشد يا با محدوديت منابع در . تعدادي از طرح ها پذيرفته شده و تأمين بودجه مي شوند

].2[مواجه باشد، كنار گذاشته مي شوددسترس 

صورتركيب بخش استراتژيك و فني، مي توان فرايند مذكور را به صورت ساخت يافته تر بهبا ت

اين .  پويا شامل شش فرايند وابسته به هم قرار داردي سيستم،در مركز مدل ارائه شده. تبديل كرد) 2(شكل 

ترين پرتفوي از پروژه فرايندها براي حداكثر كردن بازده سهامداران، با شناسايي، سرمايه گذاري و مديريت به

بازخورد، همراستايي استراتژيكي و نقطه مركزي كنترل : سه عنصر كليدي. هاي نوآوري، با هم كار مي كنند

]. 3[ فرايند فوق پشتيباني مي كنندازپرتفوي

 R&D در واحد تشكيل تيم نوآوري محصول
تيم نوآوري محصول، در . شداولين گام در نوآوري محصول، تشكيل تيمي براي نوآوري محصول مي با

عمده فعاليت .  و وظيفه توسعه و نوآوري محصول جديد را برعهده خواهد داشتشدهل يشكت R&D واحد داخل

 در نوآوري محصول، به ايده سازي و تعيين راهبردهاي محصول برمي گردد؛ اما اگر براي فرايندهاي R&Dبخش 

 مسؤول اين فرايندها R&Dداگانه اي درنظر گرفته نشود، واحد مديريت پرتفوي و توسعه محصول نيز، مديريت ج

. نيز خواهد بود

بكارگيري تيم . بايد متشكل از افرادي با وظايف، دانش ها و توانايي هاي متنوعي باشد،تشكيل شدهتيم 

ظايف همچنين تيم هاي منعطف با و. هاي چندوظيفه اي مستقيماً به اثربخشي كلي نوآوري محصول كمك مي كند

متقاطع، در توسعه فعاليتهاي جديد موفق تر هستند چون داراي تركيب دانشي جديد بوده و به سازمان ها قابليت هاي 

اين تيم ها توانايي حل مسأله را در هنگام بروز مشكل و موانع سر راه اجرا، افزايش مي . جديدي عرضه مي كنند

وژه هاي توسعه را زودتر و با تالش كمتري نسبت به شركت هايي سازمان هاي با وظايف متقاطع و يكپارچه، پر. دهند

.كه از لحاظ وظيفه اي مجزا هستند، انجام مي دهند
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 استراتژي نوآوري محصول مدل)2(شكل 

پروژه هاي نوآوري  توسعه محصول-5

احي و توسعه طر
محصول

توليد آزمايشي، 
تست محصول 
و بازار

عرضه 
محصول

طراحي و آزمون 
بازاريابي

طراحي و توسعه 
كانالهاي توزيع

پروژه هاي برگشتي

تأمين منابع و بودجه

تأمين منابع-4

بروز رساني برنامه 
منابع بلندمدت

تخصيص بودجه 
و منابع

سنجش و بهبود 
استفاده از منابع

تهيه طرح 
تجاري

كشف، غربال و 
منطقي كردن 
ايده ها

ايده سازي- 2

ايده هاي مردود

اطالعات منابع 
اطالعات پرسنل در 
ارتباط با مشتري 

اهداف بازاريابي

 ����� �	
�	 ��

 ����	� � �	
�	 �

�����
�
� 

و تعيين اهداف -1
راهبرد محصول جديد

تعريف و برنامه ريزي 
محصول جديد

استراتژي 
سازمان

احتياجات
 مشتري

تشكيل 
تيم نوآوري 
محصول

فاكتورهاي
بحراني موفقيت

مديريت پرتفوي-3

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

����������  �!"�  مديريت عملكرد-6
 و فرايندهاي ارتقا

بازار
سازي

ارتقاي 
توليد

سنجش و بهبود عملكرد 
پرتفوي

عملكرد واقعي
 بازار

تحليل 
محيطي

آناليز ذينفعان

SWOT

وظايف واحد 
R&D
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تعيين اهداف و راهبرد محصول جديد

 وظيفه جهت دهي R&D واحد  با همكاريدر ابتداي فرايند ارائه محصول جديد، مديران ارشد سازمان

جهت دهي از طريق طراحي چشم انداز، اهداف، راهبردها و مقاصد . به محصول جديد را برعهده خواهند داشت

تعيين چشم انداز، راهبرد و اهداف ايجاد محصول جديد، ] 4[مورد نظر از ارائه محصول جديد صورت مي گيرد

.ژي هاي كالن بدست آمده در نوآوري محصول مي باشد استراتوبراساس استراتژي و اهداف كلي سازمان

شمار زيادي . تعريف محصول نيز، يك نقطه شروع حياتي در ايجاد هر محصول جديدي به شمار مي رود

از جمله . از نقص ها و ايراداتي كه در خيلي از شركت ها وجود دارد، به خاطر نقص در تعريف محصول مي باشد

:رد زير اشاره كرداين نقايص مي توان به موا

.استراتژي يا برنامه محصول تعريف نشده است-

.كمبود احتياجات به عنوان پايه اي براي شروع توسعه محصول-

. احتياجات محصول بدون دريافت ورودي درستي از مشتري توسعه يافته اند-

.  انجام مي شود- بعد از به جريان افتادن توسعه–تعيين احتياجات بازاريابي، دير-

بخش مهندسي در توسعه تعيين احتياجات بازاريابي يا مشاركت ندارد يا مشاركت خيلي كمي دارد كه در -

.هر دو حالت درك درستي از احتياجات بدست نمي آيد

.تعيين احتياجات بازاريابي به صورت ناقص، مبهم يا خيلي جاه طلبانه صورت مي گيرد-

.از به تكرا ر فرايند طراحي مجدد دارندآهسته و كند پيش رفتن توسعه محصوالتي كه ني-

استراتژي يك كسب و . شركت ها به نيازها و فرصت هاي مشتريان به طور كوركورانه پاسخ نمي دهند

ي فرصت   چارچوبي براي ارزياب- كه مشتريان و بازارهاي هدف، رقبا و قدرت هاي رقابتي را تعريف مي كند–كار

اين فرايند، در سمت چپ با . نشان داده شده است) 3(فرايند تعريف محصول در شكل ]. 6[هاي بالقوه فراهم مي كند

سپس فرايند با گام هايي براي . تزريق اطالعات از فرايندهاي جستجوي فرصت و تحقيق و توسعه شروع مي شود

هاي همزمان جمع آوري اوليه اطالعات، كاوش. ادامه مي يابدشناخت نيازهاي مشتري در ارتباط با محصول جديد 

براي شناسايي پتانسيل بازار، تأييد امكان پذيري فني محصول و ايجاد سطوح رقابتي عملكرد محصول جديد را ميسر

.دارداين فعاليتها بايد به شدت به هم پيوند داده شوند چون موقعيت و جهت هر يك به ديگري بستگي . مي سازد
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فرايند تعريف محصول)  3(شكل 

هر چه . معيارهاي متعددي را مي توان نام برد كه در انجام تعريف درست از محصول به ما كمك مي كنند

اين معيارها دقيق تر و موشكافانه تر انتخاب شوند، تعريف محصول جديد نيز دقيق تر خواهد بود و به تبع آن، احتمال 

]:5[ي در تعريف محصول جديدعبارتند از مهم ترين معيارهاي بحران.  توسعه محصول بيشتر خواهد شدموفقيت پروژه

درك احتياجات مشتري و كاربر.1

همراستايي با استراتژي سازمان.2

درك وضعيت رقبا.3

موقعيت و جايگاه محصول.4

ارزيابي فني ميزان ريسك.5

شفافمعيارهاي مصالحه و سازش در تصميم گيري .6

يت هاي قانونيدرك محدود.7

ارزيابي آلترناتيوهاي مختلف كانال هاي توزيع.8

پشتيباني از جانب مديريت رده باال.9

پشتيباني سازماني.10

ايده سازي

فرصت هاي ايجاد محصول جديد
در جستجوي فرصت هاي . فرايند جستجوي فرصتهاي ايجاد محصول جديد را نشان مي دهد) 4(شكل

بررسي هر . ي مرتبط با توليد و شناخت ذي نفعان محصول اهميت زيادي داردمحصول، توجه به تكنولوژي، دانش ها

مشتريان و 
كاربران

مدل آزمايشي

 "����	�!� 

 "��� #$ 

توصيف 
محصول

برنامه ريزي

ROIناليز آ

توصيف محصول

طرح ها و پروژه هاي 
محصول

ارزش هاي تجاري

واكنش مشتريان

احتياجات مشتري

فرصت هاي تجاري

انتقال تكنولوژي

تكنولوژي توليد



8

يك از عوامل نامبرده مي تواند ايده هايي خوب و همسو با استراتژي سازمان در امر توليد يا توسعه محصول به ما 

]. 5[بدهد 

 جستجوي فرصت هاي ايجاد محصول جديد)4(شكل

تحقيق و توسعه دانش ها و تكنولوژي

تحقيق و توسعه در دانش ها و تكنولوژي هاي موجود، يكي از بخش هاي الزم و ضروري در فرايند 

 توسط آنتن هاي گيرنده ،در اين راستا، دانش ها و تكنولوژي هاي موجود و مرتبط. نوآوري محصول مي باشد

، ...شده و مورد ارزيابي قرار مي گيرند و با توجه به عواملي همچون استراتژي سازمان، توان جذب دانش و شناسايي 

اين امر، احتمال موفقيت پروژه را نيز . سطح دانش و تكنولوژي سازمان را در راستاي ايجاد محصول ترقي مي دهيم

.شمايي از اين فرايند را نشان مي دهد) 4(شكل . افزايش مي دهد

فني

جستجو و 
شناسايي

جستجو و 
شناسايي

جستجو و 
ساييشنا

يكپارچه سازي و 
اولويت دهي

يادگيريتست

بازار

توليد

استراتژي سازمان

شايستگي هاي 
محوري

صفي از فرصت هاي 
تجاري بالقوه

فرصت ها

تكنولوژيهاي
 مرتبط

مشتريان، 
كاربران و رقبا

علوم مرتبط با 
توليد
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نشان داده شده است، تحقيق و توسعه در دانش و تكنولوژي ها، با جستجوي ) 5(همان طور كه در شكل 

دانش و تكنولوژي هاي كانديد از دو طريق . دانش ها و تكنوژي هاي موجود و مرتبط با محصول آغاز مي شود

طلوب براي سازمان به اين شناخت جهات استراتژيك م. جستجو و بكارگيري خالق اصول بنيادي حاصل مي شوند

نتيجه اين . كار كمك مي كند و دانش احتياجات بازار سازمان، به تمركز روي محصول خاصي كمك مي كند

فرايند، صفي از فرصت هاي دانشي و تكنولوژي هاي ممكن است كه از بين آنها آينده دارترين فرصت ها براي 

].2[تحقيقات بيشتر انتخاب مي شوند

تحقيق و توسعه دانش ها و تكنولوژي) 5(شكل 

مديريت پرتفوي

محصوالت جديد استفاده مي /مديريت پرتفوي براي انتخاب يك پرتفوي از پروژه هاي توسعه محصول

دل و پشتيباني از استراتژي شود كه هدف آن دستيابي به حداكثر كردن سودآوري يا ارزش پرتفوي، ايجاد تعا

در اين فرايند، پروژه هاي نوآوري محصول طبق معيارهاي مشخصي امتيازدهي و رتبه بندي مي . سازمان مي باشد

. شوند و پروژه هاي فاقد حداقل هاي ممكن، كنار گذاشته مي شوند

بان در كميته محصول، ارزيا. براي هر پروژه بطور جداگانه مي توان معيارهاي مختلفي را شناسايي كرد

 سپس در كاربرگ مربوطه، ميانگين امتيازها را محاسبه كرده و ضرايب وزني را براي كرده وپروژه ها را امتيازدهي 

تحقيق و بررسي

جستجو و خلق دانش و تكنولوژي

انتقال دانش  
و تكنولوژي

مديريت پرتفوي دانش و تكنولوژي

فرصت هاي 
ممكن

استراتژي سازمان

احتياجات بازار
سازمان

تأييد دانش يا 
تكنولوژي كاربردي

بررسي واحد تجاري

ورودي به استراتژي سازمان

آنتن گيرنده تكنولوژي و دانش هاي موجود
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اين روش ) 1(در جدول .  مي باشد100حداكثر امتياز وزني براي هر پروژه . مي برندمحاسبه امتياز كلي پروژه بكار 

.نشان داده شده است

 روش امتياز دهي براي ارزيابي پروژه ها-)1(جدول 

امتيازنفرا)الف( پروژه -روش امتيازدهي

ت

..Aمعيارها

.

Z متوسط

امتياز

وزن

%

امتياز 

وزني

همسويي استراتژيكي

تناسب محصول با استراتژي سازمان

بازاريابي، فني و ساخت : اهرمي شدن شايستگيهاي محوري

محصول

اد باالنس در پشتيباني از محصول در ميان واحدهاي ايج

تجاري، حوزه هاي جغرافيايي و گروه محصول

مزيت محصول

شناسايي مؤثرنيازهاي مشتري و گنجاندن آن در محصول 

ايجاد مزاياي منحصربفرد توسط محصول و ارضاي 

بهترنيازهاي مشتري 

جذابيت بازار

موقعيت رقابتي و پذيرش : رضاي معيارهاي بازار از قبيلا

مشتري

وجود فرصت هاي رشد در بازار

ايجاد مزيت رقابتي در اين بازار با اين محصول

ارضاي يك نياز موجود در بازار يا نيازي كه براحتي ايجاد 

مي شود

توجيه پذيري فني
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ي توجيه پذير استمحصول از لحاظ فن

ما دانش ها و تخصص هاي مورد نياز را داريم يا مي توانيم 

كسب كنيم

شكافها، پيچيدگي ها و ريسك فني به حد كافي قابل 

مديريت هستند

ريسك

هيچ مانعي به چشم نمي خورد

ريسك وعدم قطعيتها بطور مؤثري قابل مديريت و 

 هستندپاسخگويي

بازده

.بازده سرمايه گذاري نسبت به ريسك آن قابل قبول است

نسبت هاي سودآوري محصوالت  رضايت بخش هستند

احتمال معقولي در دستيابي به اهداف كمي پيش بيني شده 

وجود دارد

قانوني و مقرراتي

 بهداشتي و محيطي را محصول، سياستهاي قانوني، امنيتي،

.برآورده مي كند

امتياز كلي

(%)احتمال موفقيت

فرايند مديريت پرتفوي،  با يك طرح تجاري جامع شروع مي شود كه ميزان سرمايه، منابع و فروش مورد 

ك فرايند تخصيص  انواع توسعه، يت و، محصوالتجاريبراي واحدهاي . انتظار محصول جديد را تعيين مي كند

اين تخصيص بايد سرمايه برنامه ريزي شده را به واحدهاي تجاري، گروه . براساس طرح تجاري بايد صورت گيرد

محصوالت  و توسعه تكنولوژي، توسعه پلتفرم: محصول، بازارها، حوزه هاي جغرافيايي يا به انواع توسعه ها مانند

تي از پرتفوي كه دربردارنده اطالعات مرتبط با پرتفوي است، بعد از انجام اين كار، فهرس. جديد تخصيص دهد
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يا امتيازات حاصل از روش ) DPI(1روش انتخاب پرتفوي، استفاده از شاخص بهره وري توسعه. شودمي ايجاد 

 را در احتمال موفقيت ضرب كرده و نتيجه را به مانده هزينه توسعه تقسيم DPI ،NPVشاخص. امتيازدهي مي باشد

بدين ترتيب، پروژه هايي كه رو به اتمام هستند، وزن بيشتري نسبت به پروژه هاي با درصد پيشرفت كمتر . مي كند

.كسب مي كنند

بعد از اينكه سازمان فهرست اولويت بندي شده پرتفويش را استخراج كرد، بايد تعيين كند كه براساس طرح تجاري 

سپس اين زيرمجموعه از پروژه . كجا قرار دارد2د، نقطه شكستو سطح برنامه ريزي شده سرمايه گذاري منابع موجو

بطور خالصه، فرايند مديريت پرتفوي را مي توان به . هاي با اولويت باال بايد مورد تجزيه و تحليل بيشتري قرار گيرند

]. 6[تعريف كرد) 6(صورت شكل 

مديريت پرتفويجامع  فرايند -)6(شكل

1 Development productivity index
2 Cut off

*   شاخص بهره وري توسعه =DPI)احتمال موفقيت*  ارزش فعلي خالص / (مانده هزينه توسعه 

اهداف فروش
 R&Dبودجه تخصيصي 

قابليت هاي مديريت پرتفوي

طرح تجاري 
 ساله5/ساالنه

تخصيص استراتژيك سازمان
نمودار حبابي 

 / مانده هزينه توسعهريسك و 

*روش شاخص بهره وري توسعه جهت بررسي روابط بين : نقشه راهنما
پلتفرم و تكنولوژي
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تأمين منابع

. ود يك فرايند براي تخصيص منابع محدود بين تقاضاهايي كه در تضاد با هم هستند، ضروري استوج

ايجاد ... اين تقاضاها توسط پروژه هاي نوآوري محصول، تحقيقات تكنولوژي و بازار، تالش هاي توسعه قابليت ها و 

 موجود نوآوري محصول و تخصيص تيم رهبري پرتفوي محصول، مسؤول رديابي استفاده از كليه منابع. مي شوند

.]6[مهم ترين منابع نوآوري محصول، منابع مالي، تكنولوژي و نيروي انساني مي باشند. آنها به اين تقاضاها مي باشد

توسعه محصول

شروع مي شود و سپس بطور فرايند طراحي و توسعه محصول با اطالعات تعريف محصول و طرح پروژه 

، فرضيات كليدي ايجاد شده در )محصول چطور كار مي كند؟( منظم دانشي درارتباط با طرح مفصل محصول 

اطالعات جمع . توسعه محصول و محدوديت هاي اعمال شده روي عمليات محصول، ايجاد و مستند سازي مي كند

حصول و پشتيباني از عمليات در سرتاسر عمر بازار محصول آوري شده توسط اين فرايند بايد براي تدوام  شناخت م

اگر تغييراتي در اطالعات آتي جمع آوري شده توسط فرايند توسعه محصول رخ دهد، تالش هاي . جديد كافي باشد

. پشتيباني بهبود بايد كافي باشند

نكته .  وجود دارد)7لشك(جريان اطالعاتي دوطرفه اي بين فرايند توسعه محصول و تالش هاي توسعه بازار

 اين است كه همان طور كه تيم توسعه بازار چيزهايي در مورد احتياجات مشتري و دارد،اي كه در اينجا اهميت 

درخواست هاي وي مي آموزد، غالباً سعي مي كند تا تعريف محصول را تغيير دهد تا عملكرد بهتري داشته باشد؛ در 

 لحظه در پروژه، به طور اجتناب ناپذيري، درصد عمده اي از تالش حالي كه تغيير در تعريف محصول در اين

طراحي محصول جديد بايد با شايستگي هاي محوري شركت . مهندسي در توسعه محصول را از بين خواهد برد

اين شايستگي ها ممكن . همراستا باشد تا مزيت رقابتي پايداري ايجاد كند و محصول را از لحاظ مالي موفق گرداند

ت شامل تكنولوژي هاي منحصر به فرد محصول، جهات استراتژيك كسب و كار يا توزيع محصول و ميزان اس

محصول توليدي، براي اطمينان از صحت كاركرد و مواجه شدن با استقبال عمومي،مورد تست بتا قرار . پشتيباني باشند

ي شود تا با دريافت بازخورد از در تست بتا، محصول به صورت آزمايشي و در سطح محدود عرضه م. مي گيرد

].7[مشكالت احتمالي محصول، بتوانند قبل از عرضه نهايي، آنها را برطرف سازند 
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ءمديريت عملكرد و فرايندهاي ارتقا

بدين منظور بايد اندازه گيرهاي . اين فرايند به دنبال سنجش و بهبود كارايي و اثربخشي نوآوري است

.. شوند تا عملكرد را رديابي و خروجي را در سرتاسر فرايند نوآوري پيش بيني كنندمناسبي تعريف 

ءفرايندهاي ارتقا
فرايندهاي ارتقاء نيز تأييد مي كنند كه نوآوري يك محصول جديد در انتهاي توسعه به اتمام نمي رسد و 

مؤثر، فرايندهاي ارتقاي . ي ياد بگيردشركت قبل از آنكه محصول جديد بتواند عرضه شود، هنوز بايد چيزهاي بيشتر

فرايندهاي ارتقا شامل بازارسازي و . اين يادگيري را به سرعت و به طور مؤثر انجام داده و آن را نهادينه مي كنند

.ارتقاي توليد مي شوند

بازارسازي
فرايند بازارسازي، اطالعاتي از محصول در بازار فروش ايجاد كرده و نرخ سفارش را به سطح 

پاسخ اوليه مشتري به يك محصول جديد، يك فرصت حياتي در اختيار سازمان قرار مي دهد . هدف نزديك مي كند

عرضه . رفته استتا بفهمد كه مشتري محصول جديد را چطور حس كرده و آن را براي رفع نيازهايش بكار گ

محصول جديد و پيام هاي تبليغاتي همراه آن، براساس فرضياتي خواهد بود كه قبالً در فرايند توسعه بازار بدست 

. فرضيات مذكور، در طي فرايند بازارسازي تست شده و اعتبار يا عدم اعتبارشان مشخص خواهد شد. آمده اند

اطالعات 
محصول

بي
ريا
بازا
ت 
اجا
حتي
ا

طرح بازاريابي

توسعه
فروش و توزيع
آگهي و تبليغات

پشتيباني از محصول
كاربردها

مستند كردن محصول
مصرفي ها

برنامه ريزي و 
ف محصولتعري

پيش بيني

پياده سازي و 
آموزش

تست بتاي مشتري 

تمركز گروهي

مديريت و مستند كردن اطالعات محصول

فرايند توسعه بازار) 7(شكل
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يي براي سنجش اين پاسخ اوليه از جانب مشتري، يادگيري از آن و انجام بنابراين، فرايند بازارسازي بايد شامل گام ها

:در اين راستا سؤاالت زير بايد پاسخ داده شوند. تعديالت مورد نياز باشد

 آيا مشتريان، محصول و مزايايش را بدرستي درك كرده اند؟-

 آيا فرضيات الگوهاي خريد و معيارهاي تصميم گيري درست و معتبر هستند؟-

 بگويند؟"بله" چه ويژگي ها يا مزايايي باعث شده تا مشتريان به محصول -

  مشتريان چه استفاده هاي ديگري از محصول مي كنند؟-

  سازمان چطور مي تواند به مشتريان كمك كند كه محصول را به روشي كاراتر براي رفع نيازهاي -

شان بكار برند؟

ارد كه ممكن باشد مشتريان در آينده آنها را   آيا محصوالت يا ويژگي هاي ديگري وجود د-

بخواهند؟

  براي بهبود نحوه سفارش چه كاري مي توان انجام داد؟-

:همچنين كساني كه محصول را نپذيرفته اند بايد به سؤاالت زير پاسخ دهند

 بگويند؟"نه" چه عاملي سبب شده كه آنها به محصول -

دنبال خواهند كرد؟ آنها چه گزينه هايي را بجاي اين محصول -

 تبديل خواهد كرد؟"بله"ي آنها را به "نه" چه تغييراتي در طرح، -

در يك فرايند بازارسازي مؤثر، جواب هايي كه به سؤاالت فوق داده مي شود، جمع آوري شده و از آن 

شكل دادن همچنين از اطالعات فوق براي . براي انجام اصالحات در عمليات فروش و تبليغات استفاده مي شود

. نماي گرافيكي فرايند بازارسازي را نشان مي دهد) 8(شكل . فعاليت تعقيبي محصول جديد نيز استفاده مي شود

هاي توسعه بازار گردآوري شده اند، آغاز مي اين فرايند، با انواع اطالعات مختلفي كه در طي فعاليت

و آموزش خدمات پس از فروش، استراتژي هاي اطالعات فروش :  مي تواند شاملاين اطالعات ورودي. شود

ايجاد آگاهي در مشتري و طرح هايي جهت ارزيابي اثربخشي فروش اوليه و فعاليت هاي خدمات پس از فروش 

بازارسازي با آموزش نمايندگان فروش، كارگزاران و پرسنل خدمات پس از فروش، براي انتقال دانش . باشد

.ي آنها براي انجام اثربخش تر وظايف شان شروع مي شودمحصول جديد به آنها و آماده ساز
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فرايند بازارسازي) 8(شكل

بعد از تعيين طرح فروش و كانال هاي پشتيبان آن، استراتژي هايي جهت ايجاد آگاهي در مشتري تدوين 

ول به مشتريان هدف تبليغات از طريق رسانه هاي مختلف، اطالعات مهمي در مورد ويژگي هاي محص. مي شوند

اين فعاليت ها در راستاي ايجاد تقاضا صورت مي گيرند و واكنش مشتريان به اين فعاليت ها، . منتقل مي كند

اين . اطالعاتي را فراهم خواهد كرد كه براي بروز كردن پيش بيني هاي فروش و افزايش دقت آن حياتي است

عاليت هاي ترويجي و تبليغاتي و حتي شايد در ساختارهاي قيمت اطالعات مي توانند منجر به انجام اصالحاتي در ف

فعاليت هاي ارزيابي و اصالحي بايد فعاليت هاي مرتبط با فروش را به دقت رديابي كرده و . گذاري محصول شود

مشتريان بعد از دريافت و شروع به استفاده از . سپس اصالحات عملكردي مورد نياز را به سرعت انجام دهند

ل، ممكن است سؤاالتي درباره كاربردهاي محصول داشته باشند و سازمان بايد قادر به پاسخگويي به اين محصو

اين اطالعات . يادگيري حاصله از فعاليت هاي بازارسازي، به مجموعه اطالعات محصول مي افزايد. سؤاالت باشد

].  2[براي فعاليت هاي آتي خدمات پس از فروش بسيار حياتي مي باشند

پيش بيني

ارزيابي و تنظيم

حمايت از مشتري
كاربردها، خدمت

مديريت و مستند كردن اطالعات محصول

مشتريان
 و
 كاربران

فعاليت هاي فروش

سفارشات
فسخ قرارداد

درخواست ها

خدمت

بردهاپشتيباني از كار

اطالعات

تبليغات

خريد و فروش

مواد

معرفي 
استراتژي

برنامه ها

تجهيزات و 
آموزش جديد

كانال هاي  فروش
معامله و

آگاهي مشتري
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ارتقاي توليد
فرايند ارتقاي توليد هرگونه عدم قطعيت يا كمبود اعتماد به نفسي را كه فروشندگان، كارگزاران و پرسنل 

ونه اگر فرايند توسعه به طور كامل انجام شود، هيچ گ.  از بين مي برد،خدمات پس از فروش ممكن است داشته باشند

.   ارتقايي در توليد نياز نخواهد بود چون، تمام عدم قطعيت ها در توسعه از بين مي روند

طرح ها و پيش بيني هاي اوليه، زمانبندي براي فعاليت . يك فرايند ارتقاي توليد را نشان مي دهد) 9(شكل 

از اين فرايند، موجب افزايش دانش ارزيابي تجارب حاصل . هاي تأمين مايحتاج و راه اندازي توليد ارائه مي دهند

مالقات با مشتريان ميزان رضايت آنها از محصول را . هايي مي شود كه نهايتاً منجر به انجام اصالحات الزم مي شود

مثالً مشخص مي كند كه آيا محصول به موقع و با كيفيت به دست مشتري مي رسد؟ آيا آنها از . مشخص مي كند

خريدشان راضي هستند؟ 

 عالوه، ارزيابي اوليه محصوالت توسط فروشندگان، اصالحاتي را كه در فرايند خريد الزم است را نشان به

مثالً مشخص مي كند كه آيا كيفيت طبق انتظار بوده است؟ فروشندگان هرگونه بازخوردي را براي اصالح . مي دهد

 براي فرايند داراي ارزش باشد، در را كه1فرايندشان دريافت مي كنند و هرگونه آموزه هاي آموخته شده اي

]. 2[مجموعه اطالعات محصول مي گنجانند

فرايند ارتقاي توليد) 9(شكل

1 Lessons learned

زمانبندي توليد و عرضه

ي و تنظيمارزياب

فرايند خريد

مشتريان و 
كاربران

ان
دگ
كنن
ن 
أمي
ت

مديريت و مستند كردن اطالعات محصول

عرضه

بازخورد

سفارشات
مواد و قطعات

بازخورد

برنامه ها

پيش بيني

اطالعات محصول
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سنجش و بهبود عملكرد پرتفوي
 متوازن شده بعد از كسب بازخوردهاي كافي از فرايندهاي معرفي بازار و ارتقاي توليد، پرتفوي

) 10(شكل . محصوالت توليدي، با طرح تجاري مورد ارزيابي قرار مي گيرد تا ميزان دستيابي به اهداف سنجيده شود

. اين فرايند را نشان مي دهد

با توجه به سرمايه گذاري هاي قابل توجه مورد نياز براي توسعه محصوالت جديد و ريسك هاي مربوطه، 

فزون به يك ابزار مهم براي اتخاذ تصميمات استراتژيك درباره توسعه محصول و سرمايه مديريت پرتفوي بطور روزا

در سازمان هاي زيادي، درآمدهاي سال جاري بطور فزاينده اي براساس . گذاري منابع سازمان تبديل شده است

ر مورد پرتفوي روي بنابراين، تصميم گيري د.  سال اخير بوده اند3 تا 1محصوالت جديد توسعه داده شده در طي 

].6[سود سازمان تأثير به سزايي دارد و حتي بقاي سازمان در سال هاي آتي مي تواند به آن بستگي داشته باشد

 R&Dبودجه 
فروش حاصل از محصوالت جديد
سود حاصل از محصوالت جديد

طرح تجاري
 ساله5/ نه ساال

پرتفوي پروژه اولويت بندي شده اصالح طرح
اصالح پرتفوي

  ارضاي طرح؟

خالصه پرتفوي

مقايسه با اهداف
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5سال4سال3سال2سال1سال

هزينه پروژه

هزينه باقي مانده

/ هزينه سرمايه اي

غيرسرمايه اي

طول دوره مورد بررسي

صرفه جويي طي /درآمد

دوره

سود طي دوره

هزينه توليد

IRR

NPV

R-Factor

 سنجش ميزان دستيابي به اهداف-)10(شكل 

نوآوري محصولفرايند جهاني شدن تحقيق و توسعه بر تأثير 
با پيشرفت تكنولوژي توليد، تغييرات سريع در محيط كسب و كار و كوتاه شدن چرخه عمر محصول، 

توسعه تكنولوژي هاي تحقيق و توسعه خود انجام دهند تا بتوانند تقاضاهاي صنايع مدرن بايد تالش بيشتري در 

. موجود را برآورده ساخته و به موفقيت در عملكرد توسعه محصول جديد دست يابند

امروزه، با اتصال رويدادها در سطوح ملي و فراملي و نيز با فشار كشورهاي صنعتي توسعه يافته، جهاني 

كاهش اثربخشي هزينه هاي صرف شده در تحقيق و توسعه در سطح . شدن تحقيق و توسعه به وقوع پيوسته است

ز فعاليت هاي مربوط به تحقيق و  و نيز بخشي ادهروي آور1ملي، موجب شده است كه شركت ها به برون سپاري

1 Outsourcing 
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دسترسي به تجربه مؤسسات علمي و محيط هاي فني .1جهت اثربخشي هزينه ها، از خارج تأمين كنندتوسعه شان را 

سات شود و نوآوري را در طول  مؤس ازمتفاوت، مي تواند منجر به رشد فرهنگ هاي علمي و فني جداگانه هر يك

. كند دسته جمعي منتشر خطوطي به صورت

 پيچيده اكثر پروژه هاي تحقيقاتي بكار رفته، ضرورت نياز به خدمات محققاني 2ماهيت ميان رشته اي

بكارگيري تخصص . را نشان مي دهد... آمار، علوم كامپيوتر، ژنتيك، نانوفناوري و : از رشته هاي مختلف مانند

 چون معموالً هر از ؛مقرون به صرفه نيستهزينه اين متخصصان در محيط كاري دائمي با حقوقي ثابت، به لحاظ 

، از تخصص آنها استفاده چندگاهي و با توجه به شرايط بازار، استراتژي شركت و زمان بندي پروژه هاي ويژه

بدين منظور، شركت ها امروزه در تحقيق و توسعه به برون سپاري و تأمين خارجي مهارت هاي مورد . مي شود

. نياز روي آورده اند

 به يك  يافته تخصيصوظيفههر سلول، در آن شركت را نشان مي دهد كه ، ساختار سلولي )11(شكل 

تأمين خارجي توليدات، خدمات و تحقيق /جمع كل اثرات حاصل از برون سپاري. بيان مي كندمحصول يا خدمت را 

 مستقل پايه، ساختار ، به همراه سازماندهي مجدد وظايف، با درنظر گرفتن سلول ها به عنوان واحدهايتوسعهو 

 مكان بهسلول هاي منفرد را مي توان از ساختار ماتريسي شركت جدا و هر يك از . شركت را وادار به تغيير مي كند

 كه قبالً توسط متخصصان مركز انجام مي – را W، مي توان تست محصول11مثالً طبق شكل .  منتقل كردديگري

 كه نشان مي دهدتعريف مجدد وظايف در ساختار جديد، . م داد در خارج از مرزهاي سازمان انجا-شده است

خطوط افقي ماتريس، سيال و قابل تغيير هستند و بنابراين مي توان آينده شركت هاي نوآور را به صورت ساختار 

سلول هاي منفرد، در مكان هايي .  تفاوت دارد4 و چندبخشي3سلولي تجسم كرد كه با ساختارهاي سازماني يكپارچه

يك به طور كلي مي توان گفت كه . قرار مي گيرند كه بيشترين سود و مزايا را به همراه داشته باشند) كشورهايي(

يشركت رقابتي به واقع حهاني، شركتي است كه بتواند اين رويكرد و آناليز را براي حداكثر تعداد سلول هاي سازمان

.  بازآرايي كرده و به يك مقياس جهاني منتقل كندبكار برده، آنها را تغيير ساختار داده و سپس آنها را

1 Off shoring 
2 Interdisciplinary 
3 U-Form
4 M-Form

Zتوليد محصول 
ZمحصوالتW

 داخل  در Zبازاريابي محصول 
 آنخارجيكشور و توليد
C در كشور 

R&D
استفاده از متخصصين

R&D  در كشور مستقر
A براي محصولZدر كشور مراجعه، مستقرز عمليات مرك B

Wتست محصول
Dدر كشور 

ف
وظاي
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)C-Form( سازمان با ساختار سلولي –) 11(شكل 

يكي از نكاتي كه در نوآوري محصول اهميت دارد، تشكيل تيم نوآوري محصول از رشته هاي مختلف 

اين تيم ها بايد از .  اين تيم ها اهميت مضاعفي پيدا مي كند ها، نقشR&Dبدون در نظر گرفتن جهاني شدن . است

 مي تواند منجر به كاهش داده وافرادي با تخصص هاي مختلف تشكيل شوند كه اين امر تعداد افراد تيم را افزايش 

د همان طور كه گفته شد، از بعضي از تخصص ها در طول فراين. سرعت نوآوري و افزايش هزينه نيروي انساني شود

نوآوري محصول، خيلي كم استفاده مي شود كه البته ممكن است همان مقدار كم، براي موفقيت نوآوري حياتي 

پس بايد چاره انديشيد كه هم كيفيت و اثربخشي نوآوري محصول حفظ شود و هم هزينه ها و سرعت . باشد

 سازمان هاي نوآور و مدرن و نيز جهاني ، با درنظر گرفتن ساختارهاي سلولي برايمنظوربدين .  نوآوري بهينه گردند

 به ان كه به عنوان نقطه قوتش– روي نيروي محركه اصلي خود  هاسازمان مي گردد كه توصيهشدن تحقيق و توسعه، 

 تخصص ها، به برون سپاري يا  ديگرصورت نياز به و در فرايند نوآوري محصول، دررده تمركز ك-حساب مي آيد

وري نيز آ كيفيت نو و سرعت ودر اين صورت، هزينه هاي نوآوري محصول كاهش يافته. ازد بپردآنهاتأمين خارجي 

. افزايش مي يابدR&D نيروهاي  و غيردايمي بودنبه دليل تخصصي شدن

نتيجه گيري
به صورت عام ارائه شد كه تلفيقي از مدل هاي نوآوري در اين مقاله، مدلي براي نوآوري محصول

اين فرايندها براي حداكثر كردن . راتژيك بوده و متشكل از شش فرايند وابسته به هم مي باشدمحصول و مديريت است

بازده سهامداران و ديگر ذي نفعان، با شناسايي، سرمايه گذاري و مديريت بهترين پرتفوي از پروژه هاي نوآوري 

سطح ناكافي از : نقايصي چونمدل هاي قبلي نوآوري محصول، هر يك به نوعي با . محصول، با هم كار مي كنند

جزئيات، كمبود قابليت آرايش دهي، فقدان شواهد عملي، عدم بكارگيري ابزار مديريت استراتژيك در نوآوري 

محصول و كمبود پشتيباني تكنولوژي اطالعات و ارتباطات همراه بودند كه در مدل ارائه شده، سعي شد تا حد امكان 
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اياي مهم مدل، پويايي و وجود سيستم بازخورد در خود مدل است كه با تغيير يكي از مز. نقايص فوق برطرف شوند

. هر يك از گام ها، گام هاي ديگر نيز به تبع آن به روز مي شوند

همچنين در ادامه مقاله، به بررسي اثر جهاني شدن تحقيق و توسعه بر فرايند نوآور محصول و سازمان 

 ساختار سازماني شركت هاي نوآور در آينده به سمت ساختار سلولي در اين بررسي مشخص شد كه. پرداخته شد

در اين ساختار، هر . خدمت مي باشد/پيش خواهد رفت كه در آن، هر سلول بيانگر وظيفه تخصيص يافته به محصول

باشد، مي تواند از هر نقطه اي ازجهان كه داراي بهترين كيفيت به همراه هزينه اي معقول ) وظايف(يك از سلول ها 

]. 8[تأمين شود كه اين امر، موجب بهبود عملكرد نوآوري محصول و اثربخشي بيشتر آن خواهد شد
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