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چکیده  

دلیل ایجاد تغییرات سریع در وضعیت رقبا ، تکنولوژي و تمایالت مشتریان ، شرکت نمی تواند همواره به محصوالت به

مشتریان در جستجوي محصوالت جدیدتر و پیشرفته تر هستند و شرکت ها ناچارند محصوالت . موجود خود تکیه کند 

انتظارات مشتریان باشد ؛ به همین دلیل هر شرکت به  جدیدي تولید و عرضه کنند که جوابگوي نیازها ، سلیقه ها و

متغیر بودن قوانین رقابتی در دنیاي کسب و کار ، فرآیند ارائه محصول جدید به  .برنامه توسعه محصول جدید نیاز دارد

صول جدید و اثربخش محدر بسیاري از صنایع ، توانایی توسعه سریع ، کارآمد . بازار را با اهمیت خاصی جلوه داده است 

علی رغم توجه زیادي که به توسعه محصول جدید مبذول می شود  . مهمترین عاملی است که موفقیت آن را رقم می زند 

 95براساس بسیاري از برآوردها ، بیش از . نرخ عدم موفقیت در مورد پروژه هاي توسعه محصول جدید همچنان باالست 

رو ، حجم قابل  از این. ی توانند به یک بازده اقتصادي دست یابند درصد از کل پروژه هاي توسعه محصول جدید نم

ه به این مقال. توجهی از تحقیقات بر چگونه اثربخش تر و کارآمدتر کردن فرآیند توسعه محصول جدید متمرکز است 

  .  می پردازد اهداف ارائه روش هایی براي دستیابی به آنو یند توسعه محصول جدید و اهداف آن بررسی فرآ

  تحقیق و توسعه ، توسعه محصول ،  محصول جدید ، فرآیند توسعه محصول جدیدتکنولوژي ،  : واژه هاي کلیدي

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

ایرانچهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژي 

  
  

٢

  مقدمه 

مقصود از توسعه محصول جدید اجراي یکی از استراتژي هایی است که در اجراي آن شرکت می کوشد از طریق بهبود       

معموالً اصالح محصول مستلزم هزینه هاي بسیار زیاد . میزان فروش بیفزاید  بخشیدن یا اصالح محصوالت و خدمات کنونی بر

اما امروزه سرعت یافتن فرآیندهاي توسعه محصول و ارائه سریعتر محصوالت  در بازار مسئله اي . تحقیق و توسعه می شود 

  .است که شرکت ها و سازمانها توجه خاصی به آن دارند 

  : به مسابقه اي شامل سه زمان اگر فرآیند توسعه محصول را  

  مرحله توسعه ایده اولیه براي محصول جدید تا مرحله قبل از عرضه محصول در بازار : زمان تولید )1

  ) بازار سنجی محصول ( مرحله عرضه و ارائه محصول در بازار : زمان ورود به بازار )2

  مرحله گذر از نقطه سربه سر و کسب سود : زمان کسب سود )3

کسب چنین موفقیتی . نظر بگیریم شرکت و سازمانی برنده واقعی خواهد بود که در این مسابقه برنده هر سه بخش باشد در 

  .  ]1[منجر به این خواهد شد که فرآیند توسعه محصول را یک فرآیند زمان رسیدن به موفقیت بنامیم

  

   ]1[مراحل اصلی فرآیند توسعه محصول جدید

  

]1[فرآیند توسعه محصول جدید مراحل اصلی ) 1(شکل 

  

  ] 1[تشریح مراحل ذکر شده در شکل باال 

  ایده یابی و ایده زایی )1

شرکت موفق باید ایده هاي بسیاري را به وجود آورد تا بتواند . ایجاد محصول جدید  با جستجوي ایده هاي جدید آغاز می شود 

  . از بین آنها محصوالت جدیدي ایجاد کند 

  ها  تصفیه ایده )2

در مرحله ایجاد ایده هدف ، به وجود آوردن هرچه بیشتر ایده هاي جدید است ؛ درحالی که در مراحل بعد از آن هدف ،       

دراین مرحله شرکت باید از دو نوع اشتباه اجتناب . اولین مرحله کاهش ایده ها ، تصفیه ایده هاست . کاهش تعداد ایده هاست 
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اگر شرکتی خطاي رد کردن ایده هاي خوب را زیاد تکرار . فاق می افتد که یک ایده خوب را رد کند اشتباه اول زمانی ات: کند 

اشتباه دوم زمانی اتفاق می افتد که یک ایده ضعیف را براي محصول جدید . ه کارانه می شود ظکند ، استانداردهاي آن محاف

موجب زیانهاي مادي و از طرف دیگر سبب یأس و ناامیدي این اشتباه از یک طرف . انتخاب و روي آن سرمایه گذاري کند 

در مرحله تصفیه ایده ها هدف ، تشخیص و کنارگذاشتن ایده هاي ضعیف است ؛ زیرا هزینه هاي . کارکنان شرکت می شود 

  . توسعه محصول در هر مرحله به طور چشمگیري افزایش می یابد

  توسعه و آزمایش مفهوم ) 3

تشخیص بین ایده محصول ، مفهوم محصول و . ه ها باید آنها را به مفهوم هاي محصول تبدیل کنیم پس از تصفیه اید     

تصور درباره محصولی است که شرکت فکر می  ،درحقیقت ایده ي محصول. تصویر یا ذهنیت محصول اهمیت بسیاري دارد 

مزبور است که با عباراتی قابل فهم براي مشتریان شرح دقیقی در مورد ایده  ،مفهوم محصول. کند می تواند به بازار عرضه کند

  . تجسم و برداشتی است که مصرف کنندگان از محصول دارند  ،تصویر یا ذهنیت محصول. بیان می شود 

  توسعه استراتژي بازاریابی  )4

از سه قسمت تشکیل می  استراتژي بازاریابی. مرحله بعدي توسعه استراتژي اولیه بازاریابی براي معرفی محصول به بازار است 

  :شود 

فتار بازار است ؛ یعنی موضع یابی براي محصول طراحی شده ، درمورد اندازه ، ساختار و ر ،استراتژي بازاریابی قسمت اول

  . بررسی فروش ، سهم بازار و تعیین اهداف سود درچند سال اول 

  . اتژي توزیع و بودجه بازاریابی براي سال اول است ، تعیین قیمت ، میزان تولید ، استر استراتژي بازاریابی قسمت دوم

، پیش بینی فروش بلند مدت و تعیین اهداف سود و استراتژي آمیخته بازاریابی درطول  استراتژي بازاریابی قسمت سوم

  . زمان است 

  بررسی تجاري )5

ند عملکرد تجاري پیشنهادي را ارزیابی پس از تصمیم گیري درباره مفهوم محصول و استراتژي بازاریابی مدیریت می توا     

اگر پاسخ . میزان فروش ، هزینه و سود مشخص سازد که آیا به اهداف شرکت نائل می شویم یا خیر او باید با بررسی . کند 

  . مثبت باشد می توان به توسعه محصول پرداخت 

همچنین باید . گشت سود کافی است یا خیر مدیریت باید پیش بینی کند که آیا میزان فروش براي باز :پیش بینی فروش 

روند فروش محصوالت مشابه و وضعیت بازار را بررسی و حداقل و حداکثر فروش ممکن را به منظور یافتن حوزه مخاطره برآورد 

نکته مهم در پیش بینی میزان فروش محصول این است که . در اینجا از روش هاي پیش بینی فروش استفاده می شود . کند 

) 1(در نمودار . محصول مورد نظر را به طور مستمر خریداري می کند یا به طور غیر مستمر یا فقط یک بار  ،یا مشتريآ

  .منحنیهاي عمر محصوالت مختلف نشان داده شده است

می روند افزایش این محصوالت از صفر شروع . ، منحنی عمر محصوالتی است که یکبار خریداري می شود ) الف(قسمت       

گردد  سپس به حداکثر می رسد و پس از آنکه خریداران بالقوه اشباع شدند به صفر می رسد ؛ البته اگر خریداران جدیدي وارد 

  .بازار شوند منحنی به صفر نمی رسد 
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ا منحنی عمر محصوالتی که به طور غیر مستمر خریداري می شود نشان می دهد که این جایگزینی ی)»ب«   1نمودار(      

  . به علت استهالك فیزیکی است ، یا منسوخ شدن براثر از مد افتادگی و تغییر سلیقه ها و گرایشها

فروشهایی که براي اولین بار صورت می گیرد و فروشهایی که به : روند فروش این محصوالت از دو طریق پیش بینی می شود 

  . صورت جانشین انجام خواهد شد 

ی عمر محصوالتی که به طور مستمر خریداري می شود نظیر محصوالت مصرفی و محصوالت منحن) » ج« 1نمودار (      

. کاهش می یابد –با فرض ثابت بودن جمعیت  –صنعتی بی دوام نشان می دهد که تعداد خریداران اولیه ابتدا افزایش و سپس 

محصول راضی بوده ، مشتري دائمی می خریدهاي مجدد بزودي اتفاق می افتد و آن هنگامی است که تعدادي از خریداران 

در اینجا محصول دیگر . سپس منحنی فروش در حالت افقی قرار می گیرد که نشان دهنده حجم ثابتی از خرید است . گردند 

  . در گروه محصوالت جدید قرار ندارد 

  

  محصول به طور مستمر خریداري می شود) ج

   [1]منحنیهاي عمر محصوالت مختلف) 1(نمودار 

  

این کار از . مدیریت پس از پیش بینی فروش باید مواد و هزینه هاي مورد انتظار را برآورد کند  :پیش بینی هزینه و سود 

هزینه هاي بازاریابی نیز در این مرحله . طریق قسمتهاي تحقیق و توسعه ، تولید ، امور مالی و حسابداري صورت می گیرد 

ت مالی طرح مزبور ، دوره پرداخت و ریسک بازگشت سرمایه و دیگر استانداردهاي همچنین میزان مطلوبی. منظور می شود 

  . مالی محاسبه می گردد 

  توسعه محصول )6

اگر مفهوم محصول از مرحله بررسی تجاري با موفقیت عبور کند باید براي تبدیل به محصول فیزیکی به قسمت تحقیق و      

از این پس جهش بزرگی . له همه چیز به صورت واژه ، تصویر و تصور خام بوده است تا این مرح. توسعه یا مهندسی داده شود 

در سرمایه گذاري محسوب می شود و چنانچه اشتباهی در برآورد هزینه ها ي محصول جدید صورت بگیرد ، در آینده به 

توان به محصول فیزیکی و  در این مرحله مشخص می شود که ایده محصول را می. شرکت خسارات زیادي وارد خواهد آمد 

که تاکنون براي ایده صرف کرده است از دست می باشد شرکت سرمایه هایی رااگر پاسخ منفی . تجاري تبدیل کرد یا خیر 
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قسمت تحقیق و توسعه ، یک یا چند نمونه فیزیکی از . بور اطالعات مفیدي کسب کرده باشددهد ، مگر اینکه طی مراحل مز

  : ام ساختن این نمونه باید معیارهاي ذیل رعایت شود هنگ. محصول می سازد 

  . مشتریان محصول را دربرگیرنده ویژگیهایی که در مفهوم محصول آورده شده بیابند  .1

  . نمونه مزبور باید براحتی در شرایط معمولی کاربرد داشته باشد  .2

  . متناسب با هزینه هاي تولید ساخته شود  .3

  آزمایش بازار  )7

آزمایش بازار به بازاریاب اجازه . واقعی بازار اجرا می شود ین مرحله آزمایش محصول و برنامه بازاریابی آن در موقعیتهاي در ا

می دهد که در بازاریابی محصول مورد نظر تجربه به دست آورد و مشکالت و نواقص احتمالی آن را برطرف سازد و اطالعاتی را 

قرار دادن محصول  ،هدف اصلی از آزمایش بازار. محصول به بازار مورد نیاز است کسب کند که پیش از ورود به مرحله معرفی 

  . در بازار واقعی به صورت آزمایشی است 

  تجاري کردن ) 8

در اختیار  .با آزمایش بازار احتماالً اطالعات کافی براي اتخاذ تصمیم نهایی در مورد اینکه آیا محصول وارد بازار شود یا خیر

  ]1[. اگر شرکت بخواهد محصول را تجاري کند با هزینه هاي گزافی مواجه خواهد شد . یت قرار می گیرد مدیر

  

  ] 2[مراحل اصلی پروژه هاي تحقیق و توسعه در فعالیت هاي ایده یابی تا ارائه محصول جدید 

ي ایده یابی تا ارائه محصول جدید در مراحل اصلی پروژه هاي تحقیق و توسعه براي دستیابی به فناوري جدید از طریق استراتژ

  ] 2.[بدین قرارند هشت مرحله 

براي دستیابی به ایده هاي محصول جدید) تحقیق پایه جهت دار ( تحقیق اکتشافی - 1

این نوع تحقیق به همان توان تحقیق علمی و توانایی تحلیلی که تحقیقات آکادمیک به کمک آنها انجام می شود احتیاج       

براي . ما این نوع تحقیق با داشتن یک هدف واضح در مقایسه با تحقیق نظري علمی محض تشخیص داده می شود ا. دارد 

مثال تحقیق پایه جهت دار می تواند جستجوي یک واکنش شیمیایی جدید یا یک پدیده فیزیکی جدید باشد ، اما هدف کار 

  . اه ایده دستیابی به محصوالت جدید نیز تعقیب می شود و از این گذرگ. تعیین قابل اجرا بودنش در مسائل علمی است 

  )شکل گیري ایده محصول ( تحقیق کاربردي -2

این باید مورد تاکید قرار گیرد که در واقع ایده مستقیما به یک محصول مشخصی انتقال نمی یابد و این یک فکر است که       

همچنین بعضی از کارهاي تحقیق . سودمندي ویژه آن تاکید کرد مستلزم تعیین و بررسی جزئیات بیشتري است تا بتوان روي 

اگر . باید آزمایش شوند ) براي ایجاد این اطمینان که ایده نوآوري مخصوص امتحان شده است( اکتشافی نیز در مقیاس کوچک 

روژه براي انتقال ایده بعد از یک امتحان بحرانی نتیجه این است که یک احتمال موفقیت قوي براي طراحی وجود دارد ، یک پ

این پروژه تحقیق کاربردي براي تعیین برد قابل اجرا بودن یا پدیده یا تعریف کردن . به مرحله تحقیق کاربردي تعریف می شود 

در این مرحله اگر هدف توسعه یک محصول جدید است ، یک روش آزمایشگاهی با . سودآوري بالقوه آن تثبیت می شود 
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اگر هدف توسعه یک روش تحلیل یک پدیده است ، برد شرایط براي عملیات باید . توسعه می یابد مقیاس کوچک تهیه و 

  . کشف شود

  توسعه محصول- 3

یید أوقتی که تصمیم به توسعه دادن محصول باشد ، مقدار کوشش و هزینه هاي الزم باید توسط یک ارزیابی فنی و اقتصادي ت 

  .شود

   محصول توسعه فرآیند- 4

  .دانش بسیار کاملتري از محصول نظیر خصوصیات و کیفیتش و موفقیت بالقوه اش در فروش ارائه خواهد داد مرحله یکاین 

  نمونه سازي اولیه-5

  .تدارك نمونه ها براي تست میدانی در کارخانه هاي فروشنده یا در گروه هاي خریدار رویه بعدي است  

  ارزیابی میدانی - 6

له فنون آزمایشگاهی یا با وسایل کوچک رهبري شده است ، بنابراین نتایج چنین تست در اغلب اوقات تست داخلی به وسی     

بعدا مسئولیت پذیري براي توسعه . هایی داراي اعتبار محدود ، به عنوان مالکی براي ارزیابی عملکرد در مقیاس تجاري است 

، در زمانی که ارزیابی خریداران پرتوان . دهد یک محصول جدید تقریباً چهره اي خوش بینانه از مناسب بودن آن به دست می 

  .تقریباً نتایج به بازار فروش واقعی نزدیکتر می شوند، انجام شده باشد 

  تست بازار- 7

سسات مؤیا به یک گروه انتخاب شده از . یید پذیرش بازار یک محصول جدید ، یک فروش آزمایشی نیاز است أهنوز براي ت      

براي فروش جزئی در حالتی که محصول مصرفی باشد ، فروشنده ملزم به ، بکار بردن مواردي که  براي یک محصول صنعتی یا

  .خریدار می خواهد ، می باشد

  ارزیابی دوباره قبل از تولید تجاري-8

نتایج به دست آمده پیرامون محصول جدید ضمن تولید نمونه اي باید توسط کلیه پرسنل کلیدي که درگیر مراحل توسعه       

این یک اقدام ضروري است که باید تحت سرپرستی مستقیم مدیر عامل ، . بوده اند ، مورد بررسی دقیق و جامع قرار گیرد 

  ]2[. جهت  ایجاد اطمینان از اینکه از هیچ عامل مهمی که ممکن است مانع موفقیت شود چشم پوشی نشده صورت پذیرد 

  

  اهداف فرآیند توسعه محصول جدید 

  : ]3[براي آنکه توسعه محصول جدید با موفقیت قرین شود ، باید هم زمان به سه هدف گاه متعارض دست یابد 

به حداکثر رساندن تناسب محصول با احتیاجات مشتري )1
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به حداقل رساندن زمان سیکل توسعه )2

تحت کنترل درآوردن هزینه هاي توسعه )3

شتري به حداکثر رساندن تناسب محصول با احتیاجات م  

براي آنکه یک محصول جدید در بازار به موفقیت دست یابد ، باید ویژگی هاي جالب تر ، کیفیت باالتر یا قیمت گذاري جذاب 

  . تري نسبت به محصوالت رقیب ارائه دهد 

زمان سیکل توسعه هزینه و  به حداقل رساندن  

) یا ترغیب دیگران به توسعه ( وقت بیشتري براي توسعه  شرکتی که قادر است زودتر محصول خود را به بازار آورد ، از     

در صورتی که کلیه شرایط یکسان باشند ، .] 3[برخوردار است ) که به ارزش و جذابیت محصول می افزاید ( کاالهاي تکمیلی 

اي تکمیلی نسبت به رقباي محصوالتی که زودتر به بازار معرفی می شوند ، احتماال از مزیت پایگاه جا افتاده و فراهم بودن کااله

دیگر نکته مهم در رابطه با زمان سیکل توسعه به هزینه توسعه و کاهش مدت چرخه عمر .  ]4[بعدي برخوردار خواهند بود

فاصله زمانی میان آغاز پروژه و عرضه محصول که معموال برحسب  عبارت است از، زمان سیکل توسعه .محصول مربوط می شود 

هم مخارج پرداخت . نخست بسیاري از هزینه هاي توسعه ارتباط مستقیمی با زمان دارند . ]5[گیري می شود ماه یا سال اندازه

دوم . چرخه توسعه افزایش می یابند حقوق کارکنان درگیر در امر توسعه و هم هزینه سرمایه شرکت با طوالنی شدن زمان 

ل می کند ، غیر متحمل است که بتواند هزینه هاي ثابت توسعه شرکتی که در به بازار آوردن نسل خاصی از تکنولوژي کند عم

سرانجام ، شرکتی که به چرخه توسعه کوتاهی .  ]6[. را پیش از کهنه شدن این نسل از تکنولوژي به طور کامل مستهلک کند 

ک به سرعت در دست می یابد ، می تواند با آشکار شدن لغزش هاي موجود در محصول یا با وقوع پیشرفت هاي تکنولوژی

  .  ]7[محصوالتی که ارائه می کند ، تجدید نظر کند یا آنها را ارتقا دهد

  

  شیوه هاي دستیابی به اهداف فرآیند توسعه محصول جدید 

      )مهندسی همزمان(فرآیندهاي متوالی در مقابل فرآیندهاي نیمه موازي - 1

فرآیندهاي متوالی . رگ از فرآیند توسعه متوالی استفاده می کردند قبل از فرآیند توسعه نیمه موازي ، اغلب شرکت هاي بز     

شامل تعدادي مقطع بود که در آنها مدیران در این باره تصمیم می گرفتند که آیا ادامه دهند و به مرحله بعد بروند ، پروژه را 

لی هیچگونه سیستم هشدار دهنده اي براي یک فرآیند متوا. براي تجدید نظر به مرحله پیشین بازگردانند یا به آن پایان دهند 

درنتیجه زمان سیکل ممکن است به دلیل تکرار . نشان دادن این امر ندارد که ویژگی هاي طراحی شده قابل تولید نیستند 

  ] 8[مجدد پروژه و عقب و جلو رفتن میان مراحل طراحی محصول و طراحی فرآیند ، طوالنی شود 
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  ]9[فرآیندهاي توسعه متوالی در مقابل نیمه موازي  1شکل                                                     

به منظور کوتاه کردن فرآیند توسعه و اجتناب از رفت و برگشت هاي زمان بر و پرهزینه میان مراحل چرخه توسعه ،      

که در ) به آن مهندسی هم زمان نیز گفته می شوند که گاه (بسیاري شرکت ها از فرآیند توسعه نیمه موازي استفاده کرده اند 

فعالیت هاي ) یا کلیه ( که در آن برخی  است فرآیند توسعه اي ،فرآیند توسعه نیمه موازي ]9[به نمایش درآمده است  1شکل 

ازي مقدم بر یعنی اگر فعالیت الف در یک فرآیند توسعه نیمه مو. توسعه دست کم تا حدي به طور هم زمان انجام می گیرند 

طراحی محصول پیش از به پایان رسیدن . فعالیت ب قرار دارد فعالیت ب ممکن است پیش از اتمام فعالیت الف آغاز شود

از شده است تا هماهنگی بسیار توسعه مفهوم آغاز می شود و طراحی فرآیند بسیار پیش از به پایان آمدن طراحی محصول آغ

سر سازد و این امکان را که بخش تحقیق و توسعه به طراحی محصوالتی بپردازد که تولید تري میان مراحل گوناگون را میبیش

این امر باید نیاز به رفت و  برگشت هاي زمان بر میان مراحل طراحی را از . آنها دشوار یا پرهزینه باشد به حداقل می رساند

   ]10[میان ببرد و زمان سیکل کل را کوتاه کند

  

  حامیان پروژه  -2

شماري از مطالعات که درباره توسعه محصول جدید به عمل آمده اند ، به این نتیجه دست یافته اند که شرکت ها باید یکی     

مدیران ارشد ] 11. [کنند ) یا به این امر تشویق ( محصول جدید تعیین از اعضاي ارشد شرکت را به عنوان حامی پروژه توسعه 

آنها می توانند . برخوردارند که از یک پروژه حمایت و براي تامین نیازهاي آن مبارزه کنند اجرایی از این قدرت و اختیارات 

تخصیص منابع انسانی و سرمایه به فعالیت هاي توسعه را تسهیل کنند و تضمین کننده این امر باشند که زمان سیکل به خاطر 

می تواند از سرعت الزم براي غلبه بر موانعی که الجرم محدودیت منابع افزایش نیابد و به تضمین این کمک کنند که پروژه 

وجود یک حامی ارشد براي پروژه همچنین می تواند محرك ارتباطات و همکاري میان . پدید خواهند آمد ، برخوردار شود 

وظیفه اي هم  به فرض اینکه ارتباطات و همکاري بین. گروههاي وظیفه اي گوناگونی باشد که در فرآیند توسعه مشارکت دارند 

دست یابی به یک تطابق مناسب میان خصوصیات محصول و احتیاجات مشتري الزم باشد براي کوتاه کردن زمان سیکل و هم 

  ] . 12[، حامیان اجرایی می توانند اثربخشی فرآیند توسعه را افزایش دهند 

  

  شرکت دادن مشتریان و تامین کنندگان در فرآیند توسعه  - 3
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محصوالت به این دلیل که نمی توانند احتیاجات مشتري را از نظر عملکرد و قیمت برآورده سازند یا به بازار  بسیاري از     

مین بازده اقتصادي عاجز می مانند هردوي این مشکالت را می توان با دخالت أآمدن آنها بسیار به طول می انجامد ، از عهده ت

  .  ]13[عه کاهش داددادن مشتریان و تامین کنندگان در فرآیند توس

  شرکت دادن مشتریان 

مشتري اغلب کسی است که بیش از هرکس دیگر قادر است قابلیت هاي الزم براي بیشترین عملکرد و نیز حداقل خدماتی      

گنجاندن مشتري در تیم توسعه واقعی یا در طراحی نسخه هاي اولیه . را که الزم است محصول جدید ارائه دهد تشخیص دهد 

صول و تشویق وارد کردن اصالحات در محصول به سود کاربران ، می تواند به شرکت کمک کند تا فعالیت هاي توسعه خود مح

معتقدند که شرکت ها باید به اندیشمندان برخی ] 14. [را بر پروژه هایی متمرکز سازد که بهتر با نیازهاي مشتري تطابق دارند 

مشتریانی هستند که  ، کاربران پیشگام.توجه خود را بر کاربران پیشگام متمرکز سازند  جاي انتخاب نمونه بزرگی از مشتریان ،

یا سال ها زودتر از باقی بازار تجربه کنند  ابا همان نیازهاي عمومی بازار رو به رو هستند اما محتمل است که این نیازها را ماه ه

در قیاس با کل شکل قابل مالحظه اي این نیازها ارائه می شود به و از این شانس برخوردار شوند که از راه حل هایی که براي 

  ]15. [بازار بهره مند گردند 

  مین کنندگان أشرکت دادن ت

مین أهمان منطقی که در پشت شرکت دادن مشتریان در فرآیند توسعه محصول جدید وجود دارد ، در مورد شرکت دادن ت     

مین کنندگانش ، منابع اطالعاتی اش را أک شرکت با بهره گیري از پایگاه دانش تی. کنندگان در این روند نیز مطرح است 

مین کنندگان می توانند اعضاي واقعی تیم محصول باشند یا به عنوان یک شریک اتحاد طرف مشورت أت. گسترش می دهد 

یی توسعه در اختیار شرکت قرار آدر هر حالت آنها می توانند ایده هایی براي بهبود محصول یا افزایش کار. قرار گیرند 

پیشنهاد کند که با ) ها یا ترکیب بندي متفاوتی از نهاده(مین کننده بتواند نهاده أبراي مثال ممکن است یک ت.  ]16[دهند

مین کنندگان به تضمین این امر کمک أعالوه براین مدیران می توانند با هماهنگی ت. تر به کارکرد مشابه دست یابد هزینه کم

 ]17[ند که نهاده ها به موقع دریافت شوند و اینکه براي به حداقل رساندن زمان توسعه تغییرات الزم به سرعت اعمال گردندکن

مین کنندگان در فعالیت هاي یکپارچه أهماهنگ با این استدالل تحقیقات نشان داده اند که بسیاري از شرکت ها با گنجاندن ت

  .]18[کیفیت باال تولید کنند  هزینه کمتر و بابا، صوالت جدید را در زمان کمتر توسعه محصول خود ، توانسته اند مح

  

  نتیجه گیري 

خدماتی اکنون مزیت رقابتی محسوب می شود ، اینکه / فرآیند توسعه محصول جدید براي انواع مختلف سازمانهاي تولیدي      

ت هاي از جنس تحقیق و توسعه و توسعه محصوالت براي هر سازمان چه درصدي از فعالیت هاي سازمانی خود را صرف فعالی

همواره . ط می شود وپیشی گرفتن از رقبا می کند موضوعی است که به جایگاه کنونی و استراتژیک سازمان در بازار تقاضا مرب

ه محصول ترغیب کننده براي نوآوري و خالقیت سازمانها در فرآیند توسعخواسته و نیازمندي هاي مشتري است که عامل 

جدید خواهد شد و آنان را مجبور خواهد کرد که در جهت حفظ مشتریان موجود و ترغیب مشتریان بالقوه سرمایه گذاریهاي 

داشتن الگوي مناسب فرآیندي براي چنین سازمان هایی شرط اساسی و . بیشتري را صرف فرآیندهاي توسعه اي خود کند 

ید آنچه که ااما ش. صول جدید افزایش خواهد داد حاف پذیري را در فرآیند توسعه مپیش برنده به شمار می آید و سرعت و انعط

هر سازمان باید بیش از هر موضوع دیگري نسبت به آن توجه داشته باشد یکپارچه سازي میان فرآیندهاي توسعه محصول 

یگر فرآیندهاي جاري سازمانی جدید از یکسو و برقراري ارتباط مناسب بین مجموعه فرآیندهاي توسعه محصول جدید و د
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توجه کافی نسبت به تحلیل محیط رقابتی ، انواع روندها در بازار ، روند پیشرفت و توسعه رقباي موجود و بالقوه همچنین  .است

از جمله مسائلی است که هوشمندي سازمان را نسبت به فرصت هاي توسعه اي افزایش می دهد و به پیشرو بودن سازمان 

  . رد کمک خواهد ک

آقاي دکتر رضا اسماعیل پور که همواره مشوق و راهنماي من بودند  جناب از استاد گرانقدرمدرپایان : تشکر و قدردانی

  .کمال تشکر را دارم 
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