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 چکیده 

 تولید و ارائه برای انگیزه عامل ترین اصلی مشتریان های نیازمندی و ها خواسته مختلف ابعاد به توجه

 در تغییر همچنین رقابتی بازار در تکنولوژی و علم پیشرفت با. باشد می ها سازمان نزد جدید محصوالت

 به ها سازمان یهمه. کرد تکیه موجود محصوالت به فقط توان نمی کنندگان مصرف تمایالت و سالیق

 ارائه فرایند کار، و کسب دنیای در رقابتی قوانین بودن متغیر. دارند نیاز جدید محصول توسعه یبرنامه

 پروژه کل از درصد59 برآوردها از بسیاری براساس. است داده قرار اهمیت مورد را بازار به جدید محصول

 به نیاز ها سازمان  رو، این از. یابند دست اقتصادی بازده یک به توانند، نمی جدید محصول توسعه های

 به رسیدن بر عاله بتوانند تا دارند، خود محصول توسعه و طراحی پیشرفت برای بیشتری های آموزش

 خوب اقتصادی بازده یک به رقابتی بازار در رقبا، از گرفتن پیشی و مشتریان رضایت نظر، مورد سود

 طراحی فرایند در نیاز مورد هایآموزش شناسایی ،حاضر پژوهش هدف موضوع، اهمیت به توجه با. برسند

 . باشد می محصول تا ایده از جدید محصول توسعه و

 

 جدید محصوالت آموزش، جدید، محصوالت توسعه فرایندواژگان كلیدی: 
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 مقدمه  

و افزایش  مختلف، با تداوم رقابت در کسب و کارها بازارهایهای مصرف کنندگان در  خواسته شناسایی تغییرات در نیازها و

 جدید، می ها شده است. هدف از توسعه محصول شرکت در 1برنامه های توسعه محصول جدید رونق اقتصادی، منجر به اجرای

های  سیاست ابله باافزایش سود، رضایت مشتریان و مق تطابق با شرایط بازار و تغییرات محیطی، تواند پاسخ به نیاز مشتریان،

شدن  تر و موفقیت آمیز آنها به بازار باعث کوتاه و تولید محصوالت جدید و عرضه تجاری افزون توسعه رقبا باشد. سیل روز

 . (1839)بارکلی و همکاران، تولید انبوه به سفارشی خواهد شد منحنی عمر محصوالت و حرکت از

 بهبود قیاز طر ،کوشد یکه در اجرای آن شرکت م، است ییاز استراتژی ها یکیاجرای  دیاز توسعه محصول جد مقصود

 ادیز اریهای بس نهی. معموالً اصالح محصول مستلزم هزدیفزایفروش ب زانیبر م یاصالح محصوالت و خدمات کنون ای دنیبخش

 ،است محصوالت در بازار مسئله ای عتریتوسعه محصول و ارائه سر ندهاییافر افتنی. اما امروزه سرعت شود یو توسعه م قیتحق

ارائه محصول  ندیکسب و کار، فرا یایدر دن یرقابت نیبودن قوان ریمتغ .به آن دارند یها توجه خاص که شرکت ها و سازمان

و  هیتکاً که صرف ،اند افتهیدر یگریاز هر زمان د شیها امروزه ب جلوه داده است. اکثر سازمان یخاص تیبه بازار را با اهم دیجد

و  ستین یدر ارائه محصوالت و خدمات کاف زیو تما نهیکاهش هز ت،یفیک شیمثل افزا یسنت یرقابت یها اعتماد به اهرم

به سمت ارائه محصوالت و  شیکرده اند و گرا دایپ یدر رقابت نمود قابل توجه یریمثل سرعت و انعطاف پذ یمیدرعوض مفاه

 . (1838، )تقوی فرد و اخبارینگرش است رییتغ نیموجه ا لیبه بازار خود دل دیخدمات جد

مناسب در بازار، توجه به بازار، محور بودن  یریجهت گاز جمله عوامل کلیدی در موفقیت فرایند توسعه محصول جدید: 

در  یالملل نیب یریجهت گ کیداشتن  اریمحصول جهان تراز، در اخت کیتمرکز بر ارائه  محور بودن آن؛ یمحصول و مشتر

توسعه محصول و آماده  ندیفرا نیتمر یبه معنا 2قبل از توسعه یها تیتوجه به فعال ؛یابیتوسعه و بازار ،یطراح یندهایفرا

 عیسر فیتعر نیپروژه و محصول؛ ا عیسر فیتعر توسعه محصول؛ یخوردن پروژه اصل دیاز کل شیتوسعه پ یمقدمات برا یساز

مناسب،  یتوجه به ساختار سازمان  بموقع محصول در بازار؛ یروانه سازارائه و  .شود یشکست قلمداد م ای یروزیمالک پ

 ندیدر فرا تیکننده موفق نینه صرفاً به عنوان تضم ،ارشد سازمان تیریمداوم مد یبانیپشت تیاهمو  یو جو سازمان یطراح

 .Cooper)،1999و  1838، )تقوی فرد و اخباریدیبلکه کمک رسان پروژه توسعه محصول جد ،توسعه

در مقاله حاضر، ضمن بررسی نتایج تحقیقات تجربی، به اهمیت طراحی و توسعه محصول و همچنین اهداف فرایند توسعه 

محصول جدید به همراه شیوه های دستیابی به آنها پرداخته شده است. در پایان آموزش های مورد نیاز مربوط به هریک از 

 صلی تحقیق می باشد، آورده شده است.مراحل اصلی فرایند توسعه محصول جدید، که هدف ا

 

 پیشینه تحقیق

طی پژوهشی، ضمن معرفی فرایند توسعه محصول جدید، به مقایسه انواع الگوهای شناخته شده  ،(1838)یفرد و اخبار یتقو

که عامل  ،است یمشتر یها یازمندیهمواره خواسته و نکه  توسعه محصول با یکدیگر پرداختند و به این نتیجه رسیدند،

که در  ،کسب و کارشان خواهد شد و آنان را مجبور خواهد کرد یندهایها در فرا سازمان تیو خالق ینوآور یکننده برا بیترغ

خود کند.  یتوسعه ا یندهایرا صرف فرا یشتریب یها یگذار هیبالقوه سرما انیمشتر بیموجود و ترغ انیجهت حفظ مشتر

 یریو سرعت و انعطاف پذ دیآ یبرنده به شمار م شیو پ یشرط اساس ییها سازمان نینچ یبرا یندیمناسب فرا یداشتن الگو

 مدل بررسی ضمن(، 1833)ممقانیو  سرمد سعیدیدر پژوهشی دیگر،  خواهد داد. شیافزا دیتوسعه محصول جد ندیرا در فرا

 صنعت ها ده در متمادی سالیان طول در که اند، پرداخته هایی مدل ارائه به ،جدید محصول توسعه فرایند در اجرایی های

 بازارهای به ورود در محصول توسعه استراتژی اجرای و تدوین در ها مدل این اطمینان عدم ریسک و ابهام و اند شده آزمون

                                                           
1 New Product Development 
2 predevelopment 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

3 

 

 تا شوند، ارائه مناسب بندی دسته یک در ها مدل این تا داشتند، سعی رو، این از. است بوده قبول، قابل حدی در رقابتی و نوین

 می نشان تحقیق این از حاصل نتیجه. گیرد قرار محققان استفاده مورد توسعه، های استراتژی بر مبتنی کاربردی تحقیقات در

 را الزم اعتبار اجرایی نظر از که ،گیرند قرار عمل مالک هایی مدل باید بازار، و تکنولوژی نوع صنعت، نوع به توجه با دهد،

به این نتیجه  .کنند ایجاد ها شرکت برای محصول، توسعه بر تکیه با را جدید بازارهای به نفوذ یا توسعه امکان و باشند داشته

که از نظر اجرایی اعتبار الزم را ، هایی مالک عمل قرار گیرند بازار، باید مدل با توجه به نوع صنعت، نوع تکنولوژی ورسیدند، 

پور و  لیاسماع نند.کایجاد  ها جدید را با تکیه بر توسعه محصول، برای شرکتان توسعه یا نفوذ به بازارهای کو ام داشته باشند

و  شرفتی، روند پ، انواع روندها در بازاریرقابت طیمح لینسبت به تحل یتوجه کاف در مقاله ای نشان دادند، ،(1835)یجبار

دهد  یم شیکه هوشمندی سازمان را نسبت به فرصت های توسعه ای افزا ،است یجمله مسائل از توسعه رقبای موجود و بالقوه

در پژوهشی دیگر، عالوه بر ارائه مدل دو بعدی توسعه محصول جدید، با معرفی  .خواهد کرد کمک بودن سازمان شرویو به پ

وسعه محصول جدید و فرایندی انعطاف پذیر برای توسعه محصول جدید با تکیه بر نقاط قوت مدل ها و روش های پیشین ت

حذف نقاط ضعف آنها سعی بر آن داشتند، تا مدلی عام را برای استفاده در صنایع مختلف اعم از تولیدی و خدماتی ارائه دهند. 

برای  ییفاز ابتدا کیو  یفاز اصل 9 ند،یافر 18با  یمدل د،یمدل دو بعدی توسعه محصول جدبه این نتیجه دست یافتند، که 

در سازمان های  دیجعبه ابزار مناسب برای توسعه محصول جد کین مدل در واقع یاست. ا دیشروع پروژه توسعه محصول جد

 زیمجازی و ن دیسازی، تول هیشب ندهاییاوجود تفکر مجازی سازی در فر نیباشد. همچن یهای متفاوت م تیمورأمختلف با م

به  دیهای توسعه محصول جد هپروژ نهیتا هز ،مدل سبب خواهد شد یهای اصول هیهای مجازی به عنوان پا میاستفاده از ت

 (.1851،و مصطفوی انصاری)ابدی شیافزا زیو سرعت توسعه ن افتهیشدت کاهش 

 و توسعه محصول یطراح تیاهم

 و توسعه محصول و خدمت است. یطراح اتیو عمل دیتول تیریمد ندیا، در فردیجامع تول یزیبرنامه ر یازهاین شیاز پ یکی

برنامه  نیاز انجام ا شیکند. پ یرا مشخص م نیمع زانیبه م دیتول یبرا دیعوامل تول بیترک نیمناسب تر ،جامع یزیبرنامه ر

، مواد کار یرویتا بتوان مطابق آن ن ،شده باشد یطراح قیمورد نظربه طور دق تخدم ایمحصول  یاجزا کیکای دی، با یزیر

هر  یکه برا ،کرد. ممکن است در ابتدا به نظر برسد نیرا تدو دینموده و برنامه جامع تول میرا تنظ دیامکانات تول گریو د هیاول

حاکم برجامعه و  نی، قوانانیمشتر یازهای، ن ازاردر ب ریی. اما تغردیانجام گ یبار الزم است طراح کیخدمت فقط  ایمحصول 

 باشد و دائماً ایو توسعه محصول پو یکه طراح ،گردد ی، موجب میبه مشکالت درون سازمان یی، رقبا و پاسخگوالملل نیروابط ب

مراحل اصلی فرایند توسعه محصول  1551و همکاران در سال  8(. کاتلر3118، و طاهری5218، )متقیردیمورد توجه قرار گً

 راحل می پردازیم.( ارائه نمودند و در ادامه به توصیف  هر کدام از م1جدید را به صورت شکل)
 

 

 (.Kotler et al, 1994)دیتوسعه محصول جد ندایفر یمراحل اصل -1شکل 
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 دیتوسعه محصول جد ندایاهداف فر

 رده از خود عمر چرخه گذشت از پس ناخواه خواه شود، می ارائه خود حاضر حال و روز قالب در که خدمتی یا محصول هر

 های نیازمندی و ترجیحات به تری شایسته و تر مناسب های پاسخ که هستند، جدیدتر های تکنولوژی این و شودمی خارج

به  ژهیتوجه واز جمله اهداف فرایند توسعه محصول جدید می توان به  .داشت خواهند مشتریان و کاربران انواع متفاوت و متغیر

 در بازار تقاضا انیمشتر یهای ازمندیو ن قیبه خواسته ها، سال ژهیتوجه وو  رقابت طیدر مح یتجار -یرقابت تیحفظ موقع

که  ،است یامحصوالت و خدمات در بازار مسئله تر عیتوسعه محصول و ارائه سر یندهایفرا افتنیامروزه سرعت اشاره نمود. 

 :شامل سه زمان یتوسعه محصول را به مسابقه ا ندیبه آن دارند. اگر فرا یها توجه خاص سازمان ها و شرکت

 تا مرحله قبل از عرضه محصول در بازار؛ دیمحصول جد یبرا هیاول دهی: مرحله توسعه ادیتولزمان . 1

 محصول(؛ یزمان ورود به بازار: مرحله عرضه و ارائه محصول در بازار )بازار سنج. 2

 زمان کسب سود: مرحله گذر از نقطه سربه سر و کسب سود؛. 8

 یتیموفق نیمسابقه برنده هر سه بخش باشد. کسب چن نیخواهد بود که در ا یبرنده واقع یشرکت و سازمان م،یرینظر بگ در

هنگام عرضه و ارائه محصوالت  .میبنام تیبه موفق دنیزمان رس ندیفرا کیتوسعه محصول را  ندیخواهد شد که فرا نیمنجر به ا

 :عبارتند از کردهایرو نیبود. ا میرقبا شاهد خواه نیارائه محصول به بازار را ب یکردهایبه بازار سه نوع متفاوت از رو

 دارد یرا به بازار عرضه م یدیکه محصول جد ،باشد یسازمان نیاول ،مند استدر بازار: سازمان عالقه نیاول کردیرو. 

 عرضه کننده محصول  نیخواهد همچون حالت قبل اول یسازمان نم کردیرو نیدنباله رو: در ا نیتر عیسر کردیرو

 .دارد یباشد که همان محصول را به بازار عرضه م یشرکت نیعتریراغب است سر یول رد،یدر بازار نام بگ دیجد

 کننده و عرضه کننده  دیتول یدر زمره دنباله روها یول ست،یدنباله رو ن نی: سازمان اولیدنباله رو عاد کردیرو

 .(1838)تقوی فرد و اخباری، قرار خواهد گرفت دیمحصول جد

 

 دیتوسعه محصول جد ندایبه اهداف فر یابیهای دست وهیش

 (همزمان یمهندس) موازی مهین ندهایایدر مقابل فر یمتوال ندهایایفر 

 شاملی متوال ندهایایکردند. فر یاستفاده م یتوسعه متوال ندایموازی، اغلب شرکت های بزرگ از فر مهیتوسعه ن ندایقبل از فر

 برای ادامه دهند و به مرحله بعد بروند، پروژه را ایکه آ ،گرفتند یم میباره تصم نیدر ا رانیکه در آنها مد ،تعدادی مقطع بود

 نشان هشدار دهنده ای برای ستمیس چگونهیه یمتوال ندایفر کیدهند.  انیبه آن پا ایبازگردانند  نیشینظر به مرحله پ دیتجد

مجدد  تکرار لیبه دل ،ممکن است کلیزمان س جهی. درنتستندین دیشده قابل تول یهای طراح یژگیکه و ،امر ندارد نیدادن ا

 .(Meyer And Hooland, 1990)شود ی، طوالنندیفرآ یمحصول و طراح یمراحل طراح انیپروژه و عقب و جلو رفتن م
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 (Terwiesch And Loch C, 1999)موازی نیمه مقابل در متوالی توسعه فرایندهای -2 شکل

 

 

 ارییبس مراحل چرخه توسعه، انیم نهیتوسعه و اجتناب از رفت و برگشت های زمان بر و پرهز ندایمنظور کوتاه کردن فربه 

 (2)شکل شوند( که در یگفته م زیهم زمان ن یموازی استفاده کرده اند )که گاه به آن مهندس مهیتوسعه ن ندایشرکت ها از فر

 یکه در آن برخ ،توسعه ای است ندایموازی، فر. فرایند توسعه نیمه (Terwiesch And Loch C, 1999)به نمایش در آمده است

 مهیتوسعه ن ندایفر کیالف در  تیاگر فعال یعنبطور همزمان انجام می گیرند. ی توسعه دست کم تا حدی های تی( فعالهیکل ای)

از به  شیمحصول پ یالف آغاز شود. طراح تیعالب ممکن است، پیش از اتمام ف تیفعال ،ب قرار دارد تیفعال موازی مقدم بر

تا  ،محصول آغاز شده است یآمدن طراح انیاز به پا شیپ اریبس ندایفر یشود و طراح یتوسعه مفهوم آغاز م دنیرس انیپا

 یمحصوالت یو توسعه به طراح قیامکان را که بخش تحق نیسازد و ا سریمراحل گوناگون را م انیم شترییب اریبس یهماهنگ

 انیبه رفت و برگشت های زمان بر م ازین دیامر با نیرساند. ا یبه حداقل م ،باشد نهیپرهز ایدشوار  آنها دیکه تول ،بپردازد

 .(Zirger And Maidique, 1990)کل را کوتاه کند کلیس ببرد و زمان انیم را از یمراحل طراح
 پروژه انیحام 

 ازی کی دیکه شرکت ها با ،اند افتهیدست  جهینت نیبه عمل آمده اند، به ا دیاز مطالعات که درباره توسعه محصول جد شماری

 نیاز ا ییاجرا ارشد رانیمد. (Roberts, 2001)کنند نییتع دیپروژه توسعه محصول جد یاعضای ارشد شرکت را به عنوان حام

منابع  صیتخص توانند یآن مبارزه کنند. آنها م ازهایین نیمأو برای ت تیپروژه حما کیکه از  ،برخوردارند اراتیقدرت و اخت

 تیمحدود به خاطر کلیکه زمان س ،امر باشند نیکننده ا نیکنند و تضم لیهای توسعه را تسه تیبه فعال هیو سرما یانسان

خواهند  دیپد که الجرم یتواند از سرعت الزم برای غلبه بر موانع یکه پروژه م ،کمک کنند نیا نیو به تضم ابدین شیمنابع افزا

 فهیوظ های گروه انیتواند محرک ارتباطات و همکاری م یم نیارشد برای پروژه همچن یحام کیآمد، برخوردار شود. وجود 

کوتاه کردن  برای ای هم فهیوظ نیارتباطات و همکاری ب نکهیتوسعه مشارکت دارند. به فرض ا ندایکه در فر ،باشد یای گوناگون

 ییاجرا انیمشتری الزم باشد، حام اجاتیمحصول و احت اتیخصوص انیتطابق مناسب م کیبه  یابیو هم دست  کلیزمان س

 .(Devaney, 1991)دهند شیتوسعه را افزا ندایفر یاثربخش ،توانند یم
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 توسعه ندایكنندگان در فر نیمأو ت انیشركت دادن مشتر 

 آمدن به بازار ای ،برآورده سازند متیمشتری را از نظر عملکرد و ق اجاتیاحت ،توانند یکه نم لیدل نیاز محصوالت به ا ارییبس

دادن  توان با دخالت یمشکالت را م نیهردوی ا ،مانند یبازده اقتصادی عاجز م نیانجامد، از عهده تأم یبه طول م اریآنها بس

 .(John And Snelson, 1988)توسعه کاهش داد ندایکنندگان در فر نیمتأو  انیمشتر
 انیشركت دادن مشتر -

 رای حداقل خدمات زیعملکرد و ن نیشتریهای الزم برای ب تیقابل ،قادر است گریاز هرکس د شیکه ب ،است یاغلب کس مشتری

 هینسخه های اول یدر طراح ای یتوسعه واقع میدهد. گنجاندن مشتری در ت صیتشخ ،ارائه دهد دیمحصول جد ،که الزم است

 های توسعه خود تیتا فعال ،تواند به شرکت کمک کند یوارد کردن اصالحات در محصول به سود کاربران، م قیو تشو محصول

 . (Cooper, 1985)مشتری تطابق دارند ازهاییکه بهتر با ن ،متمرکز سازد ییبر پروژه ها را

 شگامیتوجه خود را بر کاربران پ، انیاز مشتر یانتخاب نمونه بزرگ جای به دیکه شرکت ها با ،معتقدند شمندانیاند یبرخ

 نیکه ا ؛اما محتمل است ،بازار رو به رو هستند یعموم ازهاییهمان ن با که ،هستند یانی، مشترشگامیمتمرکز سازند.کاربران پ

 ازهاین نیا که برای ییکه از راه حل ها ،شانس برخوردار شوند نیاز ا و بازار تجربه کنند یسال ها زودتر از باق ایرا ماه ها  ازهاین

 .(Butler, 1988)بازار بهره مند گردند با کل اسیبه شکل قابل مالحظه ای در ق ،شود یارائه م
 كنندگان نیشركت دادن تأم -

 نیوجود دارد، در مورد شرکت دادن تأم دیتوسعه محصول جد ندایدر فر انیکه در پشت شرکت دادن مشتر یمنطق همان

 اش را یکنندگانش، منابع اطالعات نیدانش تأم گاهیاز پا رییشرکت با بهره گ کیمطرح است.  زیروند ن نیدر ا کنندگان

 اتحاد طرف مشورت کیشر کیبه عنوان  ای ،محصول باشند میت یاعضای واقع ،توانند یکنندگان م نیدهد. تأم یم گسترش

 شرکت قرار اریتوسعه در اخت ییکارآ شیافزا ایبرای بهبود محصول  ییها دهیا ،توانند ی. در هر حالت آنها مرندیگ قرار

  .(Herstatt And Von Hippel, 1992)دهند

کمتر به کارکرد  نهیهز که با ،کند شنهادیاز نهاده ها( پ یبندی متفاوت بیترک ایکننده بتواند نهاده ) نیتأم کیممکن است 

که نهاده ها به  ،کنند امر کمک نیا نیکنندگان به تضم نیتأم یبا هماهنگ ،توانند یم رانیمد نی. عالوه براابدیمشابه دست 

 Bonaccorsi And)الزم به سرعت اعمال گردند راتییبرای به حداقل رساندن زمان توسعه تغ نکهیشوند و ا افتیموقع در

Lipparini, 1994.) کنندگان در  نیاز شرکت ها با گنجاندن تأم ارییکه بس ،نشان داده اند قاتیاستدالل تحق نیبا ا هماهنگ

ال تولید کمتر و باکیفیت با نهیرا در زمان کمتر، باهز دیتوسعه محصول خود، توانسته اند محصوالت جد کپارچهیهای  تیفعال

 .(Ansari And Modarress, 1994)کنند

 

 هر مرحله ازیمورد ن یهاآموزشو  دیتوسعه محصول جد ندیفرا مراحل اصلی

 ییزا دهیو ا یابی دهیا 

 تا بتواند ،را به وجود آورد ارییهای بس دهیا دی. شرکت موفق باشود یآغاز م دیهای جد دهیبا جستجوی ا دیمحصول جد جادیا

. در است دیهای جد دهیا شتریبه وجود آوردن هرچه بدر این مرحله هدف، . کند جادیا دییآنها محصوالت جد نیب از

 یی آورده شده است.( انواع آموزش های مورد نیاز مرحله ایده زا1جدول)
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 زایی ایده یمرحله نیاز مورد های آموزش -1 جدول

 عنوان دوره مدت )ساعت(

 سازمانی و فردی کارآفرینی اصول 18

 نوآوری و خالقیت مدیریت 18

 جهانی کالس های سازمان و دنیا برتر شرکت های ویژگی های با آشنایی 3

 (Data Mining) کاویداده دانش 21

 فکر تکنولوژی 3

 نقاد تفکر متدولوژی 3

 ذهنی های ظرفیت توسعه 18

 دانش مدیریت 3

 نوآوری و ایده خلق در (EI-EQ) هیجانی هوش کاربرد 18

 فرهنگی هوش 3

 ها روش و ها سیستم تحلیل و تجزیه 18

 کار و کسب های فرصت شناسایی اصول 3

 

 ها دهیا هیتصف 

. اگر خوب را رد کند دهیا کیکه  ،افتد یاتفاق م ی: اشتباه اول زمانکند از دو نوع اشتباه اجتناب دیشرکت با ،مرحله نیا در

اتفاق  ی. اشتباه دوم زمانشود ی، استانداردهای آن محافظه کارانه مکند تکرار ادیهای خوب را ز دهیخطای رد کردن ا یشرکت

، ها هدف دهیا هی. در مرحله تصفگذاری کند هیروی آن سرما و انتخاب دیمحصول جد را برای فیضع دهیا کیکه  ،افتد یم

 یم شیافزا رییمحصول در هر مرحله به طور چشمگ توسعه های نهیهز رای؛ زاست فیهای ضع دهیو کنارگذاشتن ا صیتشخ

 ی ایده آورده شده است.( انواع آموزش های مورد نیاز مرحله تصفیه2در جدول) .ابدی

 
 ایده ی تصفیه یمرحله نیاز مورد های آموزش -2 جدول

 (ساعت) مدت عنوان دوره

 21 (Problem Solving) مسئله حل های تکنیک

 3 (Benchmarking) سیستماتیک الگو برداری

 3 (VE) ارزش مهندسی و مدیریت

 18 ها داده تحلیل و تجزیه اصول

 18 کار و کسب در پژوهی آینده

 3 سیستمی تفکر

 3 مدیریت ریسک

 

 مفهوم شیو آزما توسعه 

 ای ریتصو ، مفهوم محصول ومحصول دهیا نیب صی. تشخمیکن لیآنها را به مفهوم های محصول تبد دیبا ،ها دهیا هیاز تصف پس

 یم ،کندی که شرکت فکر م ،است یی محصول، تصور درباره محصول دهیا قتی. درحقدارد ارییبس تیمحصول اهم تیذهن

 یم انیب انیقابل فهم برای مشتر یکه با عبارات ،مزبور است دهیدر مورد ا یقیمحصول، شرح دق تواند به بازار عرضه کند. مفهوم

( انواع آموزش های 8در جدول) .که مصرف کنندگان از محصول دارند ،است یمحصول، تجسم و برداشت تیذهن ای ری. تصوشود

 مورد نیاز مرحله توسعه و آزمایش مفهوم آورده شده است.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

8 

 

 مفهوم آزمایش و توسعه یمرحله نیاز مورد های آموزش -3 جدول

 (ساعت) مدت عنوان دوره

 18 ها پروژه و ها طرح سنجی امکان

 Business Plan 18 تجاری طرح تدوین و تهیه

 18 قطعیت عدم فضای در خدمت ارائه/ تولید ریزی برنامه رویکرد های

 18 خدمات /محصوالت شده تمام بهای برآورد و یابی هزینه

 18 پیشگیرانه و اصالحی اقدامات اثربخش اجرای و خطا شناسایی

 18 (DOE) ها آزمایش طراحی

 3 (RCA) خطا ای ریشه تحلیل

 18 (FMEA) آن اثرات و خرابی بالقوه حاالت تحلیل و تجزیه

 18 (BPR) فرایندها مجدد مهندسی

 18 زمان و کار مطالعه و سنجی ظرفیت
 

 

  یابیاستراتژی بازارتوسعه 

 : شود یم لیاز سه قسمت تشک یابی. استراتژی بازاراستمحصول به بازار  یبرای معرف ،یابیبازار هیتوسعه استراتژی اول

 نییفروش ، سهم بازار و تع یبررس شده ، یبرای محصول طراح یابیموضع  یعنی؛ دازه، ساختار و رفتار بازار استدرمورد ان -1

 . اهداف سود درچند سال اول

 . برای سال اول است یابیو بودجه بازار عی، استراتژی توزدیتول زانی، ممتیق نییتع -2

( انواع 1. در جدول)است زمان درطول یابیبازار ختهیاهداف سود و استراتژی آم نییفروش بلند مدت و تع ینیب شیپ -3

 آورده شده است.بازاریابی  استراتژی توسعهآموزش های مورد نیاز مرحله 
 

 بازاریابی استراتژی توسعه یمرحله نیاز مورد های آموزش -4 جدول

 (ساعت) مدت عنوان دوره

 21 بازاریابی استراتژیک ریزی برنامه و مدیریت

 3 اقتصادی های بنگاه پذیری رقابت در آن نقش و توسعه و تحقیق

 18 (BPMS) کار و کسب فرایند مدیریت

 18 هدف بازار در یابیموضع و بازار تعیین بندی،تقسیم

 18 رقابت نوین های استرتژی

 18 رقبا رفتار تحلیل و تجزیه اصول

 3 مشتریان نیاز شناسایی اصول

 3 محصول گذاری قیمت اصول

 18 فروش مهندسی

 18 توزیع های کانال مدیریت

 18 تقاضا کاهش و تورم رکود، رونق، شرایط در فروش بینی پیش و ریزی برنامه

 3 فروش از پس خدمات مدیریت

 

 تجاری یبررس 

. کندی ابیرا ارز شنهادییعملکرد تجاری پ ،تواند یم تیریمد یابیدرباره مفهوم محصول و استراتژی بازار رییگ میاز تصم پس

باشد  مثبت . اگر پاسخریخ ای میشو یبه اهداف شرکت نائل م ایکه آ ،و سود مشخص سازد نهی، هزفروش زانیم یبا بررس دیاو با

 توان به توسعه محصول پرداخت . یم
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 روند دیبا نی. همچنریخ ایاست  یفروش برای بازگشت سود کاف زانیم ایکه آ ،کند ینیب شیپ دیبا تیریمد فروش : ینیب شیپ

. کند حوزه مخاطره برآورد افتنیو حداقل و حداکثر فروش ممکن را به منظور  یبازار را بررس تیفروش محصوالت مشابه و وضع

 ایآ که ،است نیفروش محصول ا زانیم ینیب شی. نکته مهم در پشود یفروش استفاده م ینیب شیاز روش های پ نجایدر ا

 یمنحن( 1). در نموداربار کیفقط  ایمستمر  ریبه طور غ ایکند  یم دارییمشتری، محصول مورد نظر را به طور مستمر خر

  حصوالت مختلف نشان داده شده است.عمر م های

محصوالت از صفر شروع  نیا شی. روند افزاشود یم دارییخر کباریکه  ،است یعمر محصوالت یمنحن الف، ( قسمت1)نمودار

 دییجد دارانیالبته اگر خر ؛رسد یبالقوه اشباع شدند به صفر م دارانیرسد و پس از آنکه خر یسپس به حداکثر م ،گرددی م

  رسد. یبه صفر نم یشوند منحن بازار وارد

به  ای ینیگزیجا نیکه ا ،دهد ینشان م ،شود یم دارییمستمر خر ریکه به طور غ یعمر محصوالت یمنحن ( قسمت ب،1)نمودار

محصوالت از  نیفروش ا روند .ها شیها و گرا قهیسل رییو تغ یمنسوخ شدن براثر از مد افتادگ ای، است یکیزیاستهالک ف علت

انجام  نیجانش صورت که به ییها و فروش ردیگ یبار صورت م نیکه برای اول ییها : فروششود یم ینیب شیپ قیدو طر

  .خواهد شد

 و محصوالت یمحصوالت مصرف رینظ ،شود یم دارییکه به طور مستمر خر یعمر محصوالت یمنحن ج، ( قسمت1)نمودار

 می کاهش  تیو سپس  با فرض ثابت بودن جمع شیابتدا افزا هیاول دارانیکه تعداد خر ،دهد یدوام نشان م یب یصنعت

ی م ی، مشتری دائمبوده یمحصول راض دارانیکه تعدادی از خر ،است یافتد و آن هنگام یمجدد بزودی اتفاق م دهاییخر.ابدی

 گریمحصول د نجای. در ااست دیاز خر یکه نشان دهنده حجم ثابت ،ردیگ یقرار م یفروش در حالت افق ی. سپس منحنگردند

 .قرار ندارد دیگروه محصوالت جد در

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 ج( محصول به طور مستمر خریداری می شود.

 .(Kotler et al, 1994)منحنی های عمر محصوالت مختلف -1نمودار 

 

 قیطر کار از نی. اهای مورد انتظار را برآورد کند نهیمواد و هز دیفروش با ینیب شیپس از پ تیریمد :و سود نهیهز ینیب شیپ

 یم منظور مرحله نیدر ا زین یابیهای بازار نهی. هزردیگ یو حسابداری صورت م ی، امور مالدی، تولو توسعه قیهای تحق قسمت

محاسبه  یمال استانداردهای گریو د هیبازگشت سرما سکی، دوره پرداخت و رطرح مزبور یمال تیمطلوب زانیم نی. همچنشود

 آورده شده است.تجاری  بررسی( انواع آموزش های مورد نیاز مرحله 9در جدول) .گردد یم
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 تجاری بررسی یمرحله نیاز مورد های آموزش -5 جدول

 (ساعت) مدت عنوان دوره

 3 هدف بازارهای ارزیابی

 18 محصول ارائه و تولید های هزینه مدیریت

 18 ها پروژه و ها طرح مالی تأمین و گذاریسرمایه

 18 فروش و بازاریابی کارنامه ارزیابی

 18 سودآوری و رشد های استراتژی تدوین

 18 (SCM)  تأمین زنجیره مدیریت

 3 (Out Sourcing) سپاری برون مبانی و اصول

 

 توسعه محصول 

برای تغییر در محصول، ایده های نو را در توسعه محصوالت  همکاری گروه ها و تیم های متخصص،مدیران در شرکت ها، با 

که  ،یا باعث تغییرات کلی در محصول می شود ،که نهایتاً در بسته بندی، رنگ و شکل تغییراتی داده می شود،اعمال می کنند

هوم محصول از مرحله اگر مف اغلب این محصوالت به بازار فعلی عرضه می شوند. این استراتژی توسعه محصول نامیده می شود.

. تا داده شود یمهندس ای توسعه و قیبه قسمت تحق یکیزیبه محصول ف لیبرای تبد دیبا ،عبور کند تیتجاری با موفق یبررس

 یگذاری محسوب م هیسرما دری پس جهش بزرگ نی. از او تصور خام بوده است ری، تصوبه صورت واژه زیمرحله همه چ نیا

وارد خواهد  ادییخسارات ز شرکت به ندهی، در آردیصورت بگ دیی محصول جدها نهیدر برآورد هز یشود و چنانچه اشتباه

. اگر پاسخ ریخ ایکرد  لیتبد تجاری و یکیزیتوان به محصول ف یمحصول را م دهیکه ا ،شود یمرحله مشخص م نیدر ا. آمد

 مراحل مزبور یط نکهی، مگر ادهدی از دست م ،صرف کرده است دهیراکه تاکنون برای ا ییها هیشرکت سرما ،باشد یمنف

 نی. هنگام ساختن اسازد یم محصول از یکیزیچند نمونه ف ای کی، وسعهو ت قیکسب کرده باشد. قسمت تحق دییاطالعات مف

 : شود تیرعا لیذ ارهاییمع دینمونه با

 . ابندیکه در مفهوم محصول آورده شده ب ییها یژگیو رندهیمحصول را دربرگ انیمشتر. 1

 . کاربرد داشته باشد یمعمول طیدر شرا یبراحت دینمونه مزبور با. 2

 آورده شده است. محصول توسعه( انواع آموزش های مورد نیاز مرحله 8در جدول) .ساخته شود دیهای تول نهیمتناسب با هز. 8
 

 

 محصول یتوسعه یمرحله نیاز مورد های آموزش -6 جدول
 (ساعت) مدت عنوان دوره

 14 (R&D) توسعه و تحقیق مدیریت

 3 (NPD) ها ایده سازی تجاری و جدید محصول توسعه

 3 مستمر بهبود مدیریت

 21 نیاز سنجش و بازاریابی تحقیقات

 21 محصول توسعه و طراحی متدلوژی

 21 پروژه مدیریت و ریزی برنامه

 3 تکنولوژی مدیریت

 3 تکنولوژی ارزیابی و ممیزی

 3 تکنولوژی گذاری ارزش

 3 تکنولوژی انتقال اصول

 3 محصول ممیزی و ارزیابی اصول
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 بازار شیآزما 

 اجازه ابیبازار به بازار شی. آزماشود یبازار اجرا م یواقع های تیآن در موقع یابیمحصول و برنامه بازار شیمرحله آزما نیا در

  را یآن را برطرف سازد و اطالعات یمحصول مورد نظر تجربه به دست آورد و مشکالت و نواقص احتمال یابیکه در بازار ،دهد یم

 بازار، قرار دادن محصول شیاز آزما ی. هدف اصلاست کسب کند ازیمحصول به بازار مورد ن یاز ورود به مرحله معرف شیپ که

 آورده شده است. بازار آزمایش( انواع آموزش های مورد نیاز مرحله 7. در جدول)است یشیبه صورت آزما یبازار واقع در

 
 بازار آزمایش یمرحله نیاز مورد های آموزش -7 جدول

 (ساعت) مدت دوره عنوان

 3 (CRM) مشتری با ارتباط مدیریت

 18 مشتری رفتار روانشناسی

 18 (CSM) مشتریان رضایت سنجش

 مشتریان شکایت و رضایت تعامل، مدیریت استانداردهای با آشنایی

 ISO 10001- 10002- 10003- 10004 

21 

 3 فروش شناسی آسیب و یابی عارضه

 3 تبلیغات شناسی آسیب و یابی عارضه

 18 قرمز /آبی اقیانوس استراتژی

 

 

 تجاری كردن 

قبل و اجرای برنامه های اقتضایی مناسب در  اجرای برنامه بازاریابی منظم برای تولید در بازارهای هدف و تعدیل برنامه های

مواجه خواهد  یهای گزاف نهیبا هز ،اگر شرکت بخواهد محصول را تجاری کند طول دوره ی عمر محصول توسط تیم توسعه.

 آورده شده است.سازی  تجاری( انواع آموزش های مورد نیاز مرحله 3در جدول) .(Kotler et al, 1994)شد

 

 
 سازی تجاری یمرحله نیاز مورد های آموزش -8 جدول

 (ساعت) مدت عنوان دوره

 3 برند مدیریت و خلق

 18 مذاکره هنر و فنون اصول،

 3 داری غرفه و ها نمایشگاه در موفق حضور های شیوه

 18 اثربخش تبلیغات مدیریت و ریزی برنامه

 18 قراردادها تدوین و تهیه اصول

 3 مشتریان باشگاه مدیریت و ایجاد

 18 المللی بین و ملی ای، منطقه بازاهای در فعالیت و نفوذ اصول
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 نتیجه گیریبحث و 

در مقاله حاضر، به بررسی مراحل اصلی فرایند طراحی و توسعه محصول و آموزش های مورد نیاز در آن پرداخته شده است. در 

 های ویژگی با آشنایی، نوآوری و خالقیت مدیریت، سازمانی و فردی کارآفرینی اصولی اول که ایده زایی می باشد، مرحله

 های ظرفیت توسعه، نقاد تفکر متدولوژی، فکر تکنولوژی، کاویداده دانش، جهانی کالس های سازمان و دنیا برتر های شرکت

و  ها روش و ها سیستم تحلیل و تجزیه، فرهنگی هوش، نوآوری و ایده خلق در هیجانی هوش کاربرد، دانش مدیریت، ذهنی

 حل های تکنیکی ایده می باشد، ی دوم که تصفیهدر نظر گرفته شد. در مرحله کار و کسب های فرصت شناسایی اصول

 تفکر، کار و کسب در پژوهی آینده، ها داده تحلیل و تجزیه اصول، ارزش مهندسی و مدیریت ،سیستماتیک برداری الگو ،مسئله

 پروژه و ها طرح سنجی امکانی سوم که توسعه و آزمایش می باشد، در نظر گرفته شد. در مرحله ریسک مدیریتو  سیستمی

 بهای برآورد و یابی هزینه، قطعیت عدم فضای در خدمت ارائه/ تولید ریزی برنامه های رویکرد ،تجاری طرح تدوین و تهیه، ها

 ریشه تحلیل ،ها آزمایش طراحی، پیشگیرانه و اصالحی اقدامات اثربخش اجرای و خطا شناسایی، خدمات/ محصوالت شده تمام

در  زمان و کار مطالعه و سنجی ظرفیتو  فرایندها مجدد مهندسی ،آن اثرات و خرابی بالقوه حاالت تحلیل و تجزیه ،خطا ای

 تحقیق، بازاریابی استراتژیک ریزی برنامه و مدیریتی چهارم که توسعه استراتژی بازاریابی می باشد، نظر گرفته شد. در مرحله

 یابیموضع و بازار تعیین بندی،تقسیم ، کار و کسب فرایند مدیریت، اقتصادی های بنگاه پذیری رقابت در آن نقش و توسعه و

 گذاری قیمت اصول، مشتریان نیاز شناسایی اصول، رقبا رفتار تحلیل و تجزیه اصول، رقابت نوین های استرتژی، هدف بازار در

 کاهش و تورم رکود، رونق، شرایط در فروش بینی پیش و ریزی برنامه، توزیع های کانال مدیریت، فروش مهندسی، محصول

 بازارهای ارزیابیی پنجم که بررسی تجاری می باشد، در نظر گرفته شد. در مرحله فروش از پس خدمات مدیریتو  تقاضا

 و بازاریابی کارنامه ارزیابی، ها پروژه و ها طرح مالی تأمین و گذاریسرمایه، محصول ارائه و تولید های هزینه مدیریت، هدف

در نظر گرفته شده است.  سپاری برون مبانی و اصولو  تأمین زنجیره مدیریت، سودآوری و رشد های استراتژی تدوین، فروش

 ،ها ایده سازی تجاری و جدید محصول توسعه ،توسعه و تحقیق ی محصول می باشد، مدیریتششم که توسعه یدر مرحله

، پروژه مدیریت و ریزی برنامه، محصول توسعه و طراحی متدلوژی، نیاز سنجش و بازاریابی تحقیقات، مستمر بهبود مدیریت

 ممیزی و ارزیابی اصولو  تکنولوژی انتقال اصول، تکنولوژی گذاری ارزش، تکنولوژی ارزیابی و ممیزی، تکنولوژی مدیریت

، مشتری رفتار روانشناسی ،مشتری با ارتباط مدیریتی هفتم که آزمایش بازار می باشد، در نظر گرفته شد. در مرحله محصول

 -14442 -14448 -14441 مشتریان شکایت و رضایت تعامل، مدیریت استانداردهای با آشنایی ،مشتریان رضایت سنجش

14441ISO ،در نظر  قرمز/ آبی اقیانوس استراتژیو  تبلیغات شناسی آسیب و یابی عارضه، فروش شناسی آسیب و یابی عارضه

 حضور های شیوه، مذاکره هنر و فنون اصول،، برند مدیریت و خلقی هشتم که تجاری سازی می باشد، گرفته شد. در مرحله

 مدیریت و ایجاد، قراردادها تدوین و تهیه اصول، اثربخش تبلیغات مدیریت و ریزی برنامه، داری غرفه و ها نمایشگاه در موفق

در نظر گرفته شد. برای تحقیقات آتی می توان  المللی بین و ملی ای، منطقه بازاهای در فعالیت و نفوذ اصولو  مشتریان باشگاه

 ی محتوای دوره های مذکور تحقیقاتی را انجام داد.در زمینه
 

 

كه ( IMQ)مدیر امور قراردادهای آموزشی شركت حسینی رضا  سیداز جناب آقای  انیپا درتقدیر و تشکر: 

 م.یتشکر را دار كمال، بودند ماهمواره مشوق و راهنمای 
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