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 هنو نوآورا یدمحصول جد یها هیدانتخاب ا یبرا یمفهوم یارائه چارچوب

  شرکت ایران خودرو ( مطالعه موردی :) 

 مریم حسینی

 مالیگرایش مدیریت  -کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
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 سیده پریسا مرئی

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات تهران، گروه ق و توسعه،های تحقیگرایش سیاستدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی،

 مدیریت تکنولوژی،تهران، ایران

pmarei@gmail.com 

 

 یدهچک

در زندگی امروزی، شرایط عدم اطمینان بر کل صنایع حاکم است. تغییرات قیمت کاالهای اساسی، تغییر نرخ ارز و نیز تغییر 

های امروزی دائمًا با آن از جمله مواردی هستند که سازمان یاموجود در سراسر دن یاقتصادتغییرات  یسهام و به طور کل قیمت

 یها را به حداقل برساند. بهره بردارها این است که با نوآوری در محصوالت، این مخاطرهاز وظایف سازمان یکی رو هستند. روبه

است. مراحل  یدمحصوالت جد یها برایدها ینانتخاب بهتر توسعه و ید،تول یازمندو نوآورانه ن جدید محصول یهااز فرصت

 ینها است. ا یدها یابیارز یتاً ها، و نهایدهکشف منابع موجود و بالقوه ا ید،محصوالت جد یاز بهشامل درک ن یندفرا ینا یاساس

 یداهاکاند ینانتخاب بهتر و یدمحصول جد یهایدها یابیراهبردها، ارز بررسی ها، یتمراحل خود شامل تأمل بر اهداف و اولو

 یهایدها ینانتخاب بهتر یبرا یچارچوب مفهوم یک تحقیق ینا در باشد.یم یشترتوسعه ب یبرا ید(محصول جد یهایدها)

 یهایازمندین یینتع یان،مشتر یازهایدرک ن یبر مبنا که است یچارچوب یانگرمدل ب ینمحصوالت نوآورانه ارائه شده است. ا

 ین،تأم یهاشبکه یریتاهداف و راهبرد آنها، مد تحلیل سهامداران و یابیمورد نظر، ارز یانو مشخصات مشتر ییاتبخش بازار ح

گیری برای اندازه بنا نهاده شده است. نوآورانه و یدمحصوالت جد یهایدها یبند تیو اولو یرساختز یلتحل ی،رقابت یلتحل

بود که شرکت ایران خودرو نفر از کارکنان  333مطالعه در این تحقیق شامل  متغیرها از پرسشنامه استفاده گردید . نمونه مورد

انتخاب  یبرا یمفهوم یارائه چارچوب. در این پژوهش به بررسی ه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدبا استفاده از روش نمون

 باشد . می 5331سال  دوم نیمه ( از شرکت ایران خودرو  :مطالعه موردینه )و نوآورا یدمحصول جد یهاهیدا

 

 .یابیها، محصول نوآورانه، ارزهیدا ید،محصول جد: واژگان کلیدی
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 مقدمه

 بهه نوبهه خهود مشهارکت یهنشود کهه ایم خدمات و یندهافناوری، محصوالت، فرا یهاپیشرفت محصول نوآورانه موجب ۀتوسع

 و یطشهرا یو خالقانهه بهرا یدجد یحل راه یک محصول یآوررا در بر دارد. نو ی تجاریهاسازمان یگرد یو اجزا یانمشتر قطعی

 ( 8338، ) پورتر .کندیم برآورده و سهامداران را یانمشتر یهاوخواسته آشکار پنهان و یازهایباشد و نیم یفعل تمایالت

ی باشد، نهوآور ینقد یانجر ی،تجار یک سازمان یاتیح یرویاست. اگر ن یها ضروریت سازماناکثر یشرفتحفظ پ یبرا ینوآور

 ی. توسهعه محصهوالت نوآوارنهه روکنند در بازار تقاضا رقابت یشتریب یتتا با موفق باشدیسازمان م یقوا یدتجد یبرا راهکاری

 ینمحصهول شهامل چنهد نهوآوری تمرکز دارد. یتوخالق یتهدا یقاز طر سازمان ارائه محصول ییراهبردی و توانا وقعیت بهبود

 :ی استجنبه اساس

 ید؛خدمات جد یندها ومحصوالت، فرا یبرا یازهان یجوجست (5

 جدید؛ محصوالت یقمناسب و تطب یریتمد یینتع (8

 ید؛محصوالت جد یساز تجاری در جهت توسعه یریتمد یستمس ی کلمناسب برا یزیراستقرار برنامه (3

 سرمایه گذاری یبرا یدمحصول جد یانتخاب فرصتها( 4

 جهت خلق محصوالت جدید موفق( تقویت توانایی های سازمانی 1

 ( 8353) کوپر و ادگیت ،  محصول جدید( تولید محصول جدید و برنامه اجرای توسعه 6

 ایهگسهترد یطشهرا یکهه دارا باشدیریتی میو مد یو تجربه سازمان یرهبر نیازمند است که یاپو یبازساز یکمحصول  ینوآور

بها  یمحصهوالت فعله جهایگزینی موجهود، یدیسهام تول ینهدر زم ادیکالیی رحت یا یجیتدر یهایشرفتقدم با پ نخستین است.

از  یبهردار هبههر شهود.آغهاز مهی یهدجد یها یفعله یانمشهتر ی مزیهتبهرا یجهان یدتوسعه محصوالت جد یا جدید، محصوالت

شهامل  ی آنساسهاسهت. مراحهل ا یدمحصول جد یهایابی ایدهتوسعه و ارز ید،تول یازمندو نوآورانه ن یدمحصول جد یهافرصت

 و ههایهدها یهابیباشهد. گهام ارزیهها مهیهدها یتهاً ارزیهابیها و نهایدهمنابع موجود و بالقوه ا ید، کشفبه محصوالت جد یازدرک ن

)لیلهین و . باشهدیموجهود مه ههایتوانمنهدی نقاط قوت و ضعف مرتبط با سبد کاال و ی ازکامل یابیارز یازمندن یدمحصوالت جد

 ( 8358ناک ،سرلز و سو موریس ،

 یهتتوجه بهه چنهد نکتهه حهائز اهم یت رقابتیمهم و حفظ مز ینبه ا یابیدست یبرا یاتند، اماها خواهان ادامه حسازمان تمامی

برخهوردار  یهادیز یتاز اهم ین حوزهدر ا یخود تمرکز دارند، نوآور محصوالت و یداتتول یها روآنجا که اغلب سازمان از است.

 یانیشها اهمیهت بازار، ارائه محصهول نوآورانهه یطمح ییراتتغ و رقبا یشرفتتحوالت و پ یان،ذائقه مشتر رتغییبه  است. با توجه

مهم به  یاتی وح یتوسعه محصول نوآورانه، امر یهاایده کننده در انتخاب یینعنوان عامل تع ی بهوجود چارچوب یندارد. همچن

 رسد.ینظر م

ههای انهد و مهدلتمرکز داشهته گیرند، باید در توسعه محصول جدید مدنظر قرار که یاز محققان روی موارد مختلف یادیتعداد ز

تهوان بهه سهطا ناکهافی از می هایی بودند کهکاستی یها دارامدل ین. ااست به وجود آمده یدتوسعه محصوالت جد برای زیادی

کمبهود  محصهول، یراهبردی در نوآور یریتمدابزار  یریکارگ هب ی، فقدان شواهد عملی، عدمآرای شده قابلیت جزئیات، کمبود

 امکهان ارائه گردد که تا حد یشده است چارچوب سعی مقاله ینارتباطات اشاره کرد. در ا زیرساخت پشتیبانی فناوری اطالعات و
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محصهول  یاههیهدهاتاثیر گذار در ارزیهابی  عوامل یبند عو جم ییبه دنبال شناسا مقاله ینکمبودها را برطرف کند. ا ینبتواند ا

 است. خصوص یندر ا یارائه چارچوب مفهوم و نوآورانه

 یقتحق یشینهپ

ی توان به مدل هایموجود م یهااز مدل ی مثالبه وجود آمده است. برا یدجد محصوالت های زیادی برای توسعهکنون مدل تا

چند نمونه از  یاکه در ادامه به تشر کرد هو ... اشار یچیمارپ یهاو سایرین، مدل بوز آنسف، مدل ی، مدل راهبرد رقابتآبشاری

 ها پرداخته شده است.لمد ینا

شدت  هاییژگیدر نظرگرفتن و با مدل با توجه به نوع خدمات ین. در ایدجد خدماتی توسعه محصول ینمونه مدل آبشار برای

 ینارتباط ب یزانبه م تماس دتش یاسشود. مقیپرداخته م ینهزم یندر ا تریجزئ یو تنوع خدمات به بررس مشتری تماس با

توجه به نوع  با .دهدیم یشرا نما یبروز محصول خدمات قابل تنوع، اشکال یاسکه مق ی. در حالپردازدمی و کارفرما یانمشتر

محصوالت  یبرا(، QFD)مانند  یدتول یمهندس یهاروش شود.یتوسعه آن انتخاب م یبرا یمناسب روش ی،محصول خدمات

 با شدت یمحصوالت خدمات یبرا یاجتماع ی وعلوم رفتار یهادارد و روش یشتریب یین تناسبتماس پابا شدت  یخدمات

 (  8338) بوز ، .تر استباال مناسب تماس

 ینیراهبرد جانش یمدل برا ینا.باشد می آنسف یمدل راهبرد رقابت ید،جد محصول توسعه ینهمطرح در زم یهااز مدل یکی

 ( 8353) آنسف ،. شده است ی پیشنهادرقابت یطشرکت در مح یتتوجه به مأمور با محصول

 عبارتند از: یبمورد نظر به ترت راهبردهای

و  یعتوز یستمدر س بازنگری .گیردیصورت م یسهم بازار فعل یشو افزا بازار نفوذ در یراهبرد برا یننفوذ در بازار: ا (5

 راهبرد هستند. ینعناصر ا مهمترین از یگذاریمتق

از  یو سودآور یاسدر مق ییجو صرفه فروش، یش. افزاشودیراهبرد استفاده م یناز ا یدجد یبازارها یجادا یوسعه بازار: برات( 8

 راهبرد هستند. یج ایننتا

 .گرددیم محصول کند و منجر به توسعهیرا در محصول اعمال م نو یهایدها یکردرو ینتوسعه محصول: ا( 3

 با و یدجد یدر بازارها یدمحصوالت جد ی تولیدپذیرترین راهبرد آنسف است که برا همخاطر هبردنوع را ین: ایساز متنوع( 4

 گیرد.می صورت یساز متنوع یها تیاستوجه به س

 ید است . محصوالت نوآورانه و جد ینه توسعهدر زم یگرد یهااز مدل

 یندباشد که در آن، مراحل فرایم تکراری رجعم یندمدل، فرا یناست. ا یمدل آبشار از یتریشرفتهنسخه پ یچیمدل مارپ

 یندهستند. فرا یینپا-باال رویکرد یک یبر مبنا یچیمارپ یهاشود. مدلمی بار تکرار ینهر کدام چند یمدل آبشار خطی

 یناست. اگر ح بازار شده و آماده یابه مفهوم توسعه تصح سخت از مفهوم توسعه یجیمدل به صورت تدر این در یشرفتپ

 یایبازار کرد. از مزا تکرار حذف کرد و محصول را آماده فرایند یتوان آن را طیشود، م ییشناسا خطایی یانی،م یجنتا ینیبباز

در  خطا شدن باشد که منجر به برطرفیدسترس م یع دربه طور سر یابی،قابل ارز یآغاز یجنتا که است ینا یچیمدل مارپ

 و ارتباطات الزم، مسأله یهماهنگ یهایچیدگی فعالیتتوان به پ یمدل م یننع اموا از .گرددیم یدست یینپا یانجر یکلس

 ( 8358،) سیموال .الزم اشاره کرد یو شدت رهبر کنترل
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 همختلف، عدم ب یخدمات محصوالت با یقانعطاف و تطب یتعدم قابل جزئیات، یها سطا ناکافلمد ینو نواقص ا یبمعا از

 .باشدیم فناوری ارتباطات و اطالعات یرساختز نبود محصول و یدر نوآورراهبردی  یریتمد ابزار یریکارگ

 

 محصول نوآورانه

دهند که در یرا ارائه م یاییمزا و هاهای نوآورانه باشند، مشخصهفناوری اساس دارند و بر یکه برای عموم تازگ یمحصوالت

 یلها و به روش تحوفناوری به را یجهش ییراتتغ یدد. محصوالت جنیستند محصوالت جاری موجود یقو از طر کنونی بازارهای

مربوط به  یجهش ییراتتغ یان بامشتر یازهایبه ن ییبرای پاسخگو را . آنها فناوری نوآورانهیندنمایاعمال م بازارها محصوالت به

تولید است. هدف  یندفرا دییو کل یها و عناصر اصلبه جنبه یازمند توجهمحصول نوآورانه ن یک. توسعه گیرندمی بازار، به کار

 یانباشد. مشتریر میدرگ یسهام و تمام بخش ها یان، صاحبانسازمان، مشتر یارزش برا یجادنوآورانه ا توسعه محصولاساسی 

 یجادا یی، اساساستثنا یایو ارائه مزا یمشتر یازهاین یابی بهباشند. دستیمثبت و با ارزش م نتایج موجود و بالقوه به دنبال

 محصول توسعه یندارزش، فرا یجادا ینهدر زم ( 8353، فاهنریج و مرین ، ) بولینگر باشد.ید میو توسعه محصول جدارزش 

ی سخت یب،داده و متقابالً معا یشرا افزا ین مزایابکاهد و همچن یمنف یهاو از جنبه داده مثبت را ارتقا یهاجنبه یدبا یدجد

 یدعملکردها و مشخصات از د یا،مزا یعی ازتجم یدمحصول جد یککاهش دهد. را مرتبط با هر محصول یهاینهو هز کارکردن

 یهاباشد. جنبهیم محسوسمحسوس و نا یهاشامل جنبه یدجد یگر محصولد یباشد. به عبارتیکننده م یدتول ی ومشتر

باشد. یم ی روانشناسانههایدگاهنامحسوس شامل د یهاجنبه ی کهها است در حالتیو مز یزیکیف یهامشخصه محسوس شامل

عملگرا و  یله سریع،وس ینکه ا یمعن ینباشد. بدینقل م و حمل یا یکیمکان یلهوس یکاز  یشترام و ب یل بیمثال اتومب یبرا

 (  8355،)نابایانان  .یدنمایم ی حرکتبوده و به راحت یرانعطاف پذ

 این باشد. یدها یابیارز یندقبل از فرا نوآورانه، انتخاب محصول یبرا ییهاهینتواند زمید میمحصول جد یتیموقع یلو تحل یهتجز

 باشد.یم یدمحصول جد یلهشده به وس ی ایجادهاسازمان در رابطه با فرصت ییتوانا یت وظرف یینتع یبرا یاتیح یگام یندفرا

کننده در انتخاب محصول  یینتع موارد ینقادر به انجام آن است از مهمتر یل وکه سازمان ما یاقدامات ینفاصله ب شناسایی

و توقعات  احتیاجات یریتها، رقابت و روش درست مدفرصت روی سازمان بر یشترتمرکز ب یباشد. به طور کلمی نوآورانه

 (  8355،) لینربرگ و مینل باشد. می ینفعانذ یازو ن یمشتر

یین و تع یدشده توسط محصول جد ی ایجاداهها و رقابتفرصت یهغالب در سا یت تجاریدرک موقع یت،موقع یلهدف از تحل

ی، خارج یهاسازمان تنها تحت فرصت ضعف باشد. نقاط قوت ویم یقوت داخل یه نقاطبر پا یدمحصول جد یبرا یرمس بهترین

 توانند بهیاجزا م یول شودیظاهر م یان خطیشوند. چارچوب به صورت جریم یگر آزمودهد یهاها و بنگاهتیها، محدودترقاب

وجود  یرونیو ب یدرون یابیارز بین مناسب یاست تا تعامل یازو معقوالنه ن یری صحیاگ میتصم یرخ دهند. برا یمواز صورت

آتکسینون و )دهد. یم رخ اجزاء یهکه اغلب به صورت همزمان با بق ی استمحور یمحصول/ بازار مورد یلحلت. باشد داشته

 یارزشمند برا یهاکمک و راهبردی یریتمد ینهها در زمتفرص مصرانه یبتعق در محصول ینوآور یهاول هدف(  8338، اشاب 

 یهایستگیها و شایتباشد. قابلمی راهبردی آن یریتمنابع و مد ها،توانایی ی،ذات یهایستگیبر اساس شا سازمان تمام یتموفق

 یریتو کار و مد کسب یطسازند. محیمسازمان را فراهم  یشرفتپ و رقابت ینهسازمان هستند، زم یکقوت  نقاط که یذات

. کندمی ینراهبردهای محصول نوآورانه را تدو سازمان، . راهبردهایکندیم یتمحصول را هدا در یراهبردی بنگاه، نوآور

 یان،چون فناوری، مشتر یاساس ابعاد مهم بر و یتجار یطمح یلو تحل یهتجز یلهوس به یدهمچنین راهبردهای محصول جد

 آمده است. یلمقاله به تفض این شود که شرح آنها دریم یینها تعساخت یرز و وابسته یعرقبا، صنا یع،توز یهابکهش ینفعان،ذ
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 فناوری و توسعه محصول نوآورانه یابیارز

 یازهایبه ن یجهت دسترس یرومندین ابزار فناورانه یکه نوآور یبه ویژه زمان است، یدمحصوالت جد یبه عنوان ورود فناوری

 یوندبالقوه پ یکشف فرصت ها توسعه بازار و یازهایرا با ن یقاتو تالش تحق سازمان یفناوری، توانمند یابیباشد. ارز ریانمشت

در ارتباط با محصوالت موجود  جدید نوآورانه دارد. اکثر محصوالت محصوالت و یدر توسعه نوآور یاتیح ینقش فناوری زند. یم

 یرقابت یتفرصت مز امر یندارند. ا یروند، بستگیبه کار م محصوالت ینا یدو تول یطراح که در یهای غالبفناوری بوده و به

 ( 8358، )سیموال . کندیم یجادرا ا _ باشد با فناوری نوآورانه "در بازار یناول"شرکت  اگر به خصوص - یدجد

در انجام تعهداتش با شکست  است کنوجود دارد. فناوری مم ییباال یفن ریسک مربوط به فناوری، یهابرنامه ینچن یبرا

 ینآماده نباشند. عالوه بر ا جدید قبول فناوری یو بازارها برا یانمشتر است با توسعه فناوری موفق، ممکن یشود. حت مواجه

فناوری و  یرو نوعاً هااز موارد سازمان یاریشوند. در بس ی موفقورود یک یتا راهگشا یازندمورد ن دیگری معموالً ابعاد

 تصور توانفراهم شود. می یاتیح یهاحوزه یگرد ی درمنابع کاف یستبایم ینکهغافل از ا کنند،می آن تمرکز یفن یهاجنبه

 ی دارد؟نرم افزار قدرتمند چه ارزش یکبدون  یوتری پیچیدهافزار کامپ سخت یککرد که 

ی عموم یهاو حوزه یخارج یشرکا یا درست بعبه فناوری به دست آمده از منا ید، متکیتوسعه محصول جد یهایدها یشترب

 یک یدتول یچند فناوری برا یا یب دوکند. ترک یفراهم م یدمحصول جد ی تولیدبرا یا یلهوس ی. استفاده از فناوری فعلاست

در  یاساس یاز اجزا یکی شود. فناوری یدیمحصول جد یدبه تول منجر که قبال انجام نشده ممکن است یصورت به محصول

و  یضرور عوامل همه ینکند. در واقع تأم ینرا تضم موفقیت تواندیاست. صرفاً داشتن فناوری نم جدید عه محصوالتتوس

 یاتی است.ح یتوسعه محصول نوآورانه امر فرایند در یرگذارابعاد تأث یابیارز

 و یازهان یجاددر ا یمتقمس یرغ یا ی مستقیمهستند که نقش یینهادها ید ذینفعانو توسعه محصول جد ینفعانذ یابیارز

یاسی، س یهابخش یطی،مح یهای، گروهکنندگان عموم شامل مصر ف ذینفعان .کنندیم یباز یدمحصوالت جد یهاویژگی

ین هستند. آنها همچن یدجد محصوالت مؤثر بر یهاو سازمان ی،و گروه یانفراد یطیارتباطات مح یمی،تنظ یهانمایندگی

محصول  یرهستند که به تأث یای سادهها، نهادهارسانه ی،مال یهاسازمان ی محیطی،هاسازمان مصرف کننده، یهاگروه شامل

 ینقش ی،احرفه یریتأث ی ودولت یهاسازما ن ی،دولت یهایندگینما ین مثلمع ینفعان. ذکنندیتوجه م یساز تجاری بعد از

 ( 8351، سااورا و هولبروک  ، )گاالرزا  .دتوسعه محصول نوآورانه دارن یندفرا فازهای در ییدیتأ یا ینیبازب

ینفعان ذ یرو توانندیم یدجد محصوالت که یمیمالحظات مهم و مفاه یلتحل یین واست جهت تع یتالش ینفعانذ یابیارز

 و یاسیس ی،اجتماع ی،اقتصاد محیطی، مثل عوامل یمیمفاه ییکند با شناسامی تالش یابیارز ینداشته باشند. ا بالقوه

و تعهد به  یمنیا ی،سالمت یط،مح ی مانندموضوعات یتاهم یشبا افزا ینفعانذ یت ارزیابیاشتباهات را کاهش دهد. اهم انه،فناور

و نوآورانه  یدمحصوالت جد توسعه در به دست آوردن یمورد سهم مهم ین. ایافته است یشدر دهه گذشته افزا چشمگیری طور

 یصتشخ ینفعان شاملذ یابیمؤثر بر محصول دارد. ارز ی خارجیو نهادها یقعوا یطبه شرا یبستگ یابی ذینفعاندارد. ارز

 یابی،ارز این است. جنبه مهم یدمحصول جد یتموفق یرشان رویتأث یینو راهبردهای آنها و تع یل اهدافسهامداران عمده، تحل

 عوامل مشکل ینام شود. اگر درک اانج فرایند یریتمد یبرا یستبا یاست که م ییکارها و در برنامه توسعه یدرک عامل اصل

 ( 8355 ،) یولریچ  .یابدکاهش  یقاًعم یتممکن است موفق باشد،

 یاری ازمثال بس یکنند. برا یتتقو جدید، به محصوالت یازاز ن یتنوآورانه را با حما بالقوه محصول یایممکن است مزا ینفعانذ

یگر، . از طرف دکنندیم یتهوا حما کیفیت ش نشت سوخت و توسعهکاه یبرا یاهوسیل به عنوان یمونتاژ یهایلتوسعه اتومب
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 به خاطر یناند که اکرده یبتصو ورزشی سودمند یهنقل یلجهت رشد وسا یجاد موانعیا یرا برا یا یحهها الاز سازمان بعضی

 .باشدیم یمنیا استانداردهای درباره ییهایسوخت و نگران یفضع کارایی

 نوآورانه توسعه محصولدر  ینشبکه تأم یابیارز

 کنندگانیناز تأم یعتوز یهاکانال یط ارتباطات مواد و کاالها، اطالعات و یانجر یریت اثربخشمد یندفرا ین،شبکه تأم مدیریت

 پویاتر کننده، یلتعد یازهایادامه دار و ن هاینوآوری یشرفته،های پبه علت فناوری یامروز ی تأمینها است. شبکه یانبه مشتر

 یرپذ انعطاف بازار ییرپذیرتغ یطدر شرا بایستیم و گردند یکپارچهمهم  ییهاهیاساس پا بر بایست یم ینتأم یهاند. شبکههست

 یریگمتصمی دارد. سازمان عموماً مجبور به نوآورانه توسعه محصوالت ینددر فرا یاتیح نقشی ینتأم یهاهشبک یریتباشند. مد

 توسط از محصول یاست. اگر بخش مهم جدید توسعه محصول یندحصوالت در فرام تولید یزیطرح ر یدر مورد چگونگ

 .باشند ینداز فرا یجزئ بایستمی شود، آنها یبانیکنندگان پشتینتأم

 ینو باالتر ینههز ینخدمات با کمتر یت ازمحصوالت و حما ینبا بهتر یتجار عملیات از یتحما یه،اول هاییبانیهدف از پشت

و  یاطالعات یزیکی،ف یریت نیازهایو مد یلتحل یف،توص یین،تع ی جهتشبکه، ابزار ینا یریتوب مداست. چارچیفیت ک

و  یتجار یاتیو عمل مالی به اهداف یدننوآورانه جهت رس یری رویکردهایراستا، به کارگ یناست. در ا ینتأم یستمی زنجیرهس

) شاهمیری و .برخوردار است یریچشمگ یترقبا از اهم با مقابله در یساز یمنموجود جهت ا یهاشین روبهتر یسازیادهپ

 ( 5387،نوروزی 

 است ییهادر ارتباط با فرصت یاساس سؤال است. ینها و منابع تأمشبکه یهاییتوانا از جامع یلیتحل ین،تأم یهاشبکه یابیارز

و  یاطالعات ی،فن ی،مال هبردی،را هایفرصت) کنندیم یشنهادپ یدجد ی محصولکنندگان برایعکنندگان و توزینتأم که

اهداف،  یمشامل تنظ ی آن. مراحل ساختاردهدیها را پوشش مروش و انتخاب یابیارز یریتمد یهاجنبه ین ارزیابی،ا ی(.قانون

سعه تو ی،و خارج یازهای داخلین یینکننده، تع ینبالقوه هر تأم ی وفعل یهاییتوانا یابیارز یزی،برنامه ر یان فرایند،جر یطراح

و  ینتأم یریت زنجیرهعملکرد است. مد یابیو ارز تعارضات ها، حل یتاولو یینها، تعهیو رو هایمش یجاد خططرح جامع، ا

کرد. هدف  مدیریت کنندگان را به صورت مؤثر و کاراینتأم شود تایانجام م یدارانکه توسط خر یاتی استتوسعه آن شامل عمل

 .و نوآورانه است یدحصوالت جدم مداوم توسعه یابرنامه یناز چن

 یدها یدفاز تول یط یرقابت یابیارز یکردرو

آنها  یرتأثو یهاول یرقبا یقطر یناست تا بد ی ضروریرقابت یلتحل ی،بازار انتخابی هابخش ساختار صنعت و یلاساس تحل بر

 یل متفاوتباشد، تحلیبازار هدف م یهابخش ینی درمع یرقبا یاول تمرکز رو ۀ. در مرحلیین شودتع یدمحصول جد یدها یرو

 درباره یجزئ یهاکردن اطالعات و داده ی، معینرقابت یل. هدف از تحلگیردیقرار م دوم مورد بحث، در مرحله یهاهیدگااز د

 یابیارز رویکرد(  8358، ) میلر و موریس . باشند یدمحصول جد یتموفق یدی دراست که ممکن است تهد یانتخاب رقبای

 ی محصولهایدها یدر مورد ماندگار یمؤثر یابیارز تا است یهاول یمناسب درباره رقبا یاتجزئ یده، ایجادا یدفاز تول یط یرقابت

 است: یرهای زپاسخ به پرسش یل شاملو نوآورانه انجام شود. تحل یدجد

 هستند؟ یها چه کسانیدها یمؤثر رو یرقبا ینمهمتر •

 ت؟یسدها و پاسخ آنها چاهداف، راهبر •

 یست؟چ یدمحصول جد یهایدهبا ا ارتباط نقطه قوت و نقطه ضعف آنها در ینمهمتر •
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 داد؟ یشآنها افزا قدرت کاهش یااز نقطه ضعف ها  یبردار هبهر ها را به منظوریدهتوان تعداد ا یچگونه م •

 رود؟می رقبا به کار یرچه راهبردی جهت کاهش تأث •

 ها وچالش یرندگانگیمصورت تصم ینبد تا مورد انتظار شود یرقابت یراتاز تأث جاد دیدگاهییمنجر به ا تواندیم یرقابت یلتحل

از  ینیباشد تا تخم یفعل رقبای از یممکن است شامل تعداد یابی. ارزکنند را درک یدمحصول جد یهاهیدا یریپذ امکان

 ینکهبعد از ا یعنی شود،یانتخاب انجام م در فاز یلتحل اصلی . بخشیدبه دست آ یادیز ینهزمان و هز صرف بدون یطمح

حس  ی داشتناصل یکردباشد. رو یریتتعداد آنها قابل مد تا کنندیم یداکاهش پ یدمحصول جد یداهای بالقوهاز کاند یتعداد

 تعداد باشد، یادها زیدهشوند. اگر تعداد ا ید گردآوریمحصول جد یهایدها یلهن وسیتا بد است آنها یهاییاز رقبا و توانا یخوب

 (  8354،بندتو ، ) سونگ .است یادز یاربس یرندگ یل قرارمورد تحل بایستیبالقوه که م یرقبا

 از توسعه و صادرات محصوالت بر حمایت از جمله یوابسته به طرق مختلف صنایع یدمرتبط با محصول جد یعصنا یابیارز

 یکنند که محصوالت اصلیم یارا مه مکملی ه، محصوالت و خدماتوابست یعصنا عموماً  .گذارندیم یرتأث یدمحصول جد موفقیت

 یازن یدابه فلور یانو نقل مشتر حمل دلتا جهت یی، به صنعت هوایزنید شرکت مثال یشوند. برا یده تولارزش افزود یشافزا با

 یدابه فلور یزنیاز د ریانمشت جهت نقل و انتقال یلیکردن وسا یامه برای یگراندلتا و د یماییبه شرکت هواپ دیزنی دارد.

در  یهااز فرصت کامل یبردارهبهر یدلتا برا یماییشرکت هواپ و یزنید ینراهبردی ب یارتباط یقتحق در است. یازمندن

مهم هستند.  نوآورانه محصوالت یوابسته در معرف یعاساسًا صنا وجود دارد. یانو مشتر یبرق یهاشرکت دسترس مرتبط با

 به همراه یشترتر، حافظه ب یعسر ی پردازشگرهایوابسته هستند. تقاضا برا یدجد یافزارها منر هب یهای شخصرایانه

 (  8351،.) کوپر است یشدر حال افزا یدجد یافزارهانرم

تجارت بدون وجود  یتامن امروزه وابسته دارد. یعبدون کمک صنا ی موفقیتبرا یشانس کم یدمعموالً، محصول جد

 یریتو مد یآورامکان جمع یوترهاکامپ یراز یافتندتوسعه  5333 دهه سهام یدشوار است. بازارها یاربس ی کامپیوتریهایستمس

 .ساخته است یرپذ نامکا تعداد معامالت را یشکاهش داده و افزا را کنترل معامالت ینههز یوتراند. کامپکرده ها را فراهمداده

 یدمحصوالت جد یها هیدا یفیک یریگ اندازه

 یاست که ارزش استثنائ یناناطم ی قابلیتو سطا باال یفیتک ینبا باالتر یجاد محصولیمحصوالت نوآورانه، ا یدتول یلاص هدف

 یا یعاتو بدون ضا موقع به یستیمحصول با ی،مشتر یکل یترضا یابی بهکند. جهت دستیم یجادا یانمشتر برای را

هستند که  یعات، مفاهیمیو به صفر رساندن ضا یگما،س یفیت ششداده شود. ک یلارائه خدمات تحو در زودرس یهاشکست

و  ی موتوروالاند. اصول طراحارائه شده یده،ا یساز یق تجاریمحصول از طر یفیتک یجادا ۀفلسف در 5333و  5383 ۀدر ده

یش را نما یدجد توسعه محصول یبرا اقتصادی از مدل یعال یهستند که چشم انداز سیگما از شش ییمثال ها یکجنرال الکتر

 باشند.یم یاتشانح ۀمدت چرخ تمام در یو انتظارات مشتر یازهامطابق با ن دقیقاً محصوالت یدو تول ی. اهداف طراحدهندمی

محصول  یدهرود. ایباالتر م بازار آن در یتموفق یریپذ تر باشد، امکانیان نزدیکمشتر یازهایبه ن یقاًهر چه محصول دق

تر، همان نیباالتر و پای پارامترین تر دارد. تفاوت مابینو ارزش پای ی محصولارزش باالتر برا ینماب یبخو مقاومت نوآورانه،

 ییحد باال یطور منطق یستی بهشده است. مقاومت مناسب با یزیرهید پایمحصول جد هاییژگیبر اساس و که است یمقاومت

 ی،طراح نظر دارا باشد. از نقطه ی،مشتر یدگاهاز د یظاهر یهاتمورد انتظار و درخواس یزیکیف وضعیت را بدون فرارفتن از

 که گونه در طول زمان همان یدجد یدها مقاومت دارد. یشده به نوع محصول بستگ ۀ تعریفمقاومت قابل قبول، در محدود

 ( 8351،ی ) رین شود.یتر مثبات شوند، با یدشود و محصوالت بهتر تول نمایان بهتر در محصول یاندرخواست مشتر
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ارائه  ی راقابل قبول و کاربرد یجنتا یند،فرا توانمندی و دهدیم یشرا نما یمشتر یهای درخواستمقاومت طرح، انعکاس و اجرا

 ی،مشتر یهامواجهه با درخواست جهت را یندفرا یتوانمند ۀ، ارتباط و انداز5رابطه  با مطابق ( Cp ) یت. شاخص ظرفکندیم

 کند.یم یکتفک یکدیگر از

 

 (5رابطه )                                                                                                                                  

 یند برجسته،فرا یبا توانمند یاستثنای یهاخواهند خروجییم یدکنندگانو تول هستند خواستار مقاومت طرح مناسب یانمشتر

 با باشند. چنانچه مقاومت در ارتباطیتر مپایین باالتر و هاییژگیدو محدوده و یبترت ، بهLSLو  USL. یندنما یلتحو

دهد یبزرگتر نشان م یا 5برابر با  Cp شاخص قطعات قابل قبول خواهند بود. یا اجزاء، بزرگ باشد، محصوالت، یندفرا یتوانمند

 ۀنشان دهند 8است، ارزش  توانمند روند صرفاً ینباشد، بنابرا 5شاخص  چنانچه ظارات را دارد.با انت یاروییرو ییروند توانا که

 .را دارد انتظارات با یاروییرو ییروند به نسبت دو برابر، توانا که است ینا

 نوآورانه محصول یتدر موفق یرساختز یلتحل

 نگران بودند. آنها یعتوز یهاکانال یقطر ی ازبه مشتر آن یدنمحصوالت تا رس جریان کنندگان فقط درباره یدگذشته تول در

 یاریها و ابزار بسکند. امروزه کانالمی امکانات و ارتباطات را فراهم یجادا یبرا یت الزمحما یخارج یربنایکه ز کردندیم فرض

محصول با بازار  یساز منطبق در یاتیح ینقش یرساختز یلدارد. تحل وجود محصوالت به دست مصرف کنندگان ی رساندنبرا

 یتبه موفق محصول دهدیکه اجازه م کندیم یجادرا ا حمایتی یستمامر س ین. اکندیفراهم م یتجار محیط ارتباط با یجادو ا

 .مدت برسد یطوالن

جامع  یهایدگاهاز د یبیو ترک یل عملیاتیتحل یکسازمان،  یستمیس هاییاتی نیازمندیح یابیشامل ارز یرساختز یلتحل

قدم  ینمحصول است. اول یت ازجهت حما یدهنده ارتباطات ضرور یستمی نشانس یازهایباشد. نیموجود م ارتباطات ربارهد

 یاتیعمل یل. قدم دوم، تحلید استمحصول جد یتموفق ینتضم یبرا نیاز مورد یربناییهای زنشان یینتع یل زیرساخت،در تحل

که  یاز کار یکل درک مرحله ینباشد. ا یساختار م یهایتمحدود ها وییده تواناکنن یابیکننده و ارز یفتوص که است یازهااز ن

است  ییهایتمحدود ها وییاز توانا یجامع یدگاهاز توابع و د ترکیبی کند. قدم سومیم یجادرا ا دهدیم یرساخت انجامز یلتحل

 (  8333،) ویلرایت و کالرک .دود کندمح یبانی یاو نوآورانه را پشت یدمحصول جد موفقیت تداوم و توانندیکه م

 به محصول نوآورانه یدها یدفاز تول یط یآغاز یلحفظ تحل ی،کل یکردبر است. رو ههزین و یرگجامع، وقت یابیو ارز یلانجام تحل

 تر از فرصت جامع یلیتا تحل یابد توسعه محصول یدتول یبعد یفازها یتواند ط یرساخت میز یلشکل است. تحل ینترساده

 یندفرا یناز ا یمثال 5. شکل ین شودتضم یدمحصول جد یبرا یازمورد ن مالی انجام شود و الزامات و منابع یدجد ی محصولها

  .دهدیرا نشان م ید اتومبیلتول یبرا

 

 

 

 

 : نیازمندی ها  5مرحله 

 اتوبان ها  -

 ارتباطات  -

 کنترل ترافیک  -

 سیستم ایمنی  -

 عملیات  -

  نگهداری -

 عملیاتی :  8مرحله 

 تعداد و کیلومتر هر نوع  -

 میانگین و کیفیت  -

 اثربخشی -

  ریسک و بازیابی -
 کارایی و اثربخشی -

 . ترکیب  3مرحله 

 میلیون ها کیلومتر  -

 ارتباطات حمایتی  -

 الی تصادفات سطا با -

مشکالت مربوط به آب  -

 و هوا 
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 ( 8333،) ویلرایت و کالرک یلاتومب یدتول یندفرا یرساختز یلاز تحل یا همدل ساد -5شکل 

را  یلبزرگراه و اتومب یستمبا س ی مرتبطها یتو محدود ی هاتوانمند ی،اساس عوامل از یساده، بعض یاراختار بسمثال، س ینا در

 یدهگرفتن هر ا نظر با در یتاز موقع یو کل یعسر یدگاهید ید، ایجادمحصول جد یدها ید. هدف از فاز تولکندمی منتقل

 یات بیشتریو جزئ کندیم یداراه پ( و ... یساز تجاری توسعه، ی،طراح) یبعد یبود، به فازها قبول قابل یدهباشد. اگر ایم

 شود.یاضافه م

 

 یی هاتوانا یلپروفا و ها بر اساس منابع هیدا یبند و رتبه یابیارز

یستگی شا یدارا یککدام  ینکها یینتع یری وپذ به امکان یدسترس ید،جد ی محصولهایدها یبند و رتبه یابیاز ارز هدف

 پرداخت که ییهاهیدتوان به حذف ایند میفرا ینا یباشد. در طاست، می انتخاب و فاز یتوسعه مفهوم ینددر فرا بیشتری

که  ییآنها یا یستندن یرامکان پذ ی ریسکجنبه ها یابازار  ی،اقتصاد ی،از نظر فن یی کهآنها یا یستندبا منطق سازمان ن متناسب

 یدها یکداشته باشد که چرا  وجود تواندیم یاریبس یلباشند. دالیم یی سازماناز توانا دارند که خارج یو منابع یروهان یاز بهن

 شود.یحذف م جدید محصول

 سازمان جهت توسعه ییتوانا یمباش یاد داشتهداشته باشد. مهم است که به  مختلفی تواند اشکالیها میدها یبندو رتبه یابیارز

 سازمان یهاییها، بر اساس منابع و تواناهیفی ایدک یابیارز یکردرو ینترو ساده اولین کننده است. یینعامل تع یدجد محصوالت

 دسته از یبعض یشنهاداست. هدف پ یدجد یده محصولا یابیجهت ارز یممستق یها، ابزاریل تواناییمنابع و پروفا یابیارز. است

ی مناطق ضرور یجامع از تمام دیدگاهی اهم آوردنواقع شوند و هدف آن فر ارزیابی است که ممکن است مورد ییهایبند

 (  5333،) شاهمیری و سالمی نیست.

محصول  یداهایاز کاند یکهر  حالت از یعسر یدگاهید "ها  ییتوانا یلو پروفا یابی منابعارز"با عنوان  یداخل یراتآزمودن تأث

کاهش ) یلتعد عملیات مناسب توسعه دهند. یهایدها یینجهت تع یارهایشان رامع یابانکند. بهتر است ارزیم ایجاد نوآورانه

از  یادیز ی تعدادرو یاهیهودنباشد که سازمان تالش ب نیازی کرد و یریتباشد که بتوان آنها را مد میزانی به یدبا (هایدهتعداد ا

 .ندهد دست را از یدمحصول جد یاتیح یهافرصت دیگر ها داشته باشد و از طرفهیدا
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 ( 8351 ، کوپر  ;8351، ) رینی مدل مفهومی تحقیق :  8ل شک

 

 فرضیات تحقیق 

 فرضیه اصلی 

 .ید در شرکت ایران خودرو موثر است*بین محصول نوآورانه و توسعه محصول جد

 فرضیات فرعی 

 . در شرکت ایران خودرو تاثیر دارد . بین عوامل موثر بر محصول نوآورانه ومحصول نوآورانه5

 .در شرکت ایران خودرو تاثیر دارد مل موثر بر توسعه محصول جدید  و توسعه محصول جدید . بین عوا8

 روش تحقیق 

جهت دستیابی به اطالعات و  شرکت ایران خودرو، از نوع کاربردی است زیرا نتایج آن برای کارکنان این تحقیق از نظر هدف

انتخاب  یبرا یمفهوم یارائه چارچوبتوجه به اینکه هدف اصلی  باشد . بای برای حل مسائل قابل استفاده میجهت تصمیم گیر

. از نظر ژوهش از نوع مطالعات همبستگی است، بدین لحاظ این پ( استشرکت ایران خودرو)نه و نوآورا یدمحصول جد یهاهیدا

 . باشدین آزمون فرضیه، توصیفی میها و همچنادهروش جمع آوری د

 مشخصات جامعه و  نمونه آماری 

یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک 

(  1393.)مومنی ،آذر ،جوامع باشدایر صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از س

 نفر است .  5333آنها باشد که تعداد می شرکت ایران خودرون و کارکنان جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارشناسا

 روش 

نمونه، و درک خصوصیات یا  ، طوری که پژوهشگر با بررسینتخاب تعدادی از اعضای جامعه است، فرایند گزینش و اگیرینمونه

 (5387)دانایی فرد و دیگران ،  .ها به عناصر جامعه خواهد شدقادر به تعمیم خصوصیات یا ویژگی ،های نمونهویژگی

 عوامل موثر بر توسعه محصول جدید 

  منابع و پروفایل توانایی ها 

 ی محصوالت جدید اندازه گیری کیف 

  رویکرد ارزیابی رقابتی طی فاز تولید

 ایده 

 صول نوآورانهعوامل موثر بر مح

  ارزیابی فناوری و توسعه محصول

 نوآورانه 

  ارزیابی شبکه تامین در توسعه

 محصول نوآورانه 

  تحلیل زیر ساخت در موفقیت

 محصول نوآورانه  

 توسعه محصول جدید محصول نوآورانه
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بودن شانس انتخاب ندارد و شرایط یکسان ن: بین افراد نمونه با نسبت طبقات در جامعه آماری تطابق وجود احتمالی یا تصادفی

 ای است .  برای کل افراد جامعه تحقق پیدا می کند که بر دو نوع است : نمونه گیری آسان و سهیمه

نفر تشکیل شده  5333کارکنان آن به تعداد 5331ر از کارکنان اداره تعزیرات حکومتی در سال جامعه آماری پژوهش حاض

 . و به پرسشنامه تحقیق پاسخ دادندتصادفی انتخاب بصورت نمونه گیری  نفر  333. که با استفاده از جدول مورگان تعداد است

 های تجزیه و تحلیل اطالعات و آزمون فرضیات وشر 

 أثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته.برای بررسی ت

 
 وضعیت جنسیت: بررسی  (8جدول )

 درصد فراوانی فراوانی جنس

 3283 83 زن

 3273 855 مرد

 533 333 جمع

 
 : بررسی وضعیت سنی کارکنان ( 3)جدول 

 درصد فراوانی فراوانی وضعیت سنی کارکنان 

 32336 55 سال  33زیر 

 3244  538 سال  43 _ 35بین 

 3287 88 سال  13تا  45بین 

 3281 71 سال  15باالی 

 %533 333 جمع

 

 
 :  بررسی وضعیت شیفت کاری ( 4)جدول 

 درصد فراوانی فراوانی وضعیت شیفت کاری 

 3233 533 حقوقی -اداری 

 3241 531  خط تولید 

 3285 61  حراست

 533 333 جمع

 

 k-Sآزمون  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

873 

 

 فرض آماری:

 ل است.        فرض صفر: داده نرما

 فرض یک: داده نرمال نیست.
 

 K-S: آزمون ( 1)جدول 

 متغیرها
عوامل موثر بر محصول 

 نوآورانه 

عوامل موثر بر توسعه 

 محصول جدید  
 توسعه محصول جدید   محصول نوآورانه

 333 333 333 333 تعداد

 32387 .883 .883 52311 اسمیرنوف-کولموگروف

 32158 .457 .438 .856 سطا معنی داری

 
نمودیم. استفاده  k-S از آزمون توزیع متغیرها نرمال بودن سنجش براید. ون باید توزیع متغیرها نرمال باشبرای آزمون رگرسی

رض یک می باشد . بنابراین ف  ≤ sig 3231  هاباشند. زیرا برای کلیه دادهها نرمال می دهد که دادهنتیجه این آزمون نشان می

  .باشد ر قابل قبول میرد و فرض صف

 آزمون فرضیات 

 فرضیه اول

  . در شرکت ایران خودرو تاثیر نداردبین عوامل موثر بر محصول نوآورانه ومحصول نوآورانه  فرضیه صفر:

 .در شرکت ایران خودرو تاثیر دارد بین عوامل موثر بر محصول نوآورانه ومحصول نوآورانه :فرضیه یک
 

 وامل موثر بر محصول نوآورانه ومحصول نوآورانهع تأثیر( : 6جدول )

 خالصه مدل پیش بین

 Rمیزان همبستگی Square (Rهمبستگیر)مجذو معناداری

333% 633% 753% 

 

 
 ضریب رگرسیون

 
 بتا ضریب  استاندارد بتا معناداری

000% 

917% 

131% 

1 

 مقدار ثابت

000% 274./ 
عوامل موثر بر محصول 

 نوآورانه
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 دوم فرضیه 

 .در شرکت ایران خودرو تاثیر نداردو توسعه محصول جدید   عوامل موثر بر توسعه محصول جدید بین فرضیه صفر:

 .در شرکت ایران خودرو تاثیر دارد و توسعه محصول جدید  عوامل موثر بر توسعه محصول جدید بین: فرضیه یک

 

 
 سعه محصول جدید  عوامل موثر بر توسعه محصول جدید  و تو(: تأثیر  7) جدول

 خالصه مدل پیش بین

 R)مجذورهمبستگی     ( معناداری

Square 

 Rمیزان همبستگی

333% 641% 731% 

 

 ضریب رگرسیون

 
 بتا ضریب  استاندارد بتا معناداری

333% 

731% 

388% 

5 

 مقدار ثابت

333% 311/3 
عوامل موثر بر توسعه 

 محصول جدید  

    فرضیه اصلی 

 در شرکت ایران خودرو موثر نیست. بین محصول نوآورانه و توسعه محصول جدید فرضیه صفر:

 .ید در شرکت ایران خودرو موثر استبین محصول نوآورانه و توسعه محصول جد: فرضیه یک 

 محصول نوآورانه و توسعه محصول جدیدنقش :  تأثیر (  8)جدول 

 خالصه مدل پیش بین

 Rمیزان همبستگی R Square)مجذور همبستگی   ( معناداری

333% 758% 864% 

 
 ضریب رگرسیون

 
 بتا ضریب  استاندارد بتا معناداری

333% 

864% 

433% 

5 

 مقدار ثابت

000% 196/0 
محصول نوآورانه بر توسعه 

 محصول جدید 
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 نتایج 

 k-sنتایج به دست آمده از آزمون 

های مربوط به این نتیجه رسیدیم که کلیه ی دادهها پرداختیم و به به بررسی نرمال بودن داده k-sآزمون  با استفاده از

 باشند.گرایی ، نوآوری و عملکرد سازمانی ( نرمال میمورد متغیرهای مورد سوال )مشتری پرسشنامه در

 رگرسیون نتایج به دست آمده از آزمون 

ه بررسی رابطه بین متغیرها و هم چنین تأثیر آنها بر یکدیگر پرداختیم و به این نتایج دست با استفاده از آزمون رگرسیون ب

 یافتیم:

  ۱نتیجه بررسی فرضیه 

عوامل موثر بر محصول نوآورانه ومحصول نوآورانه در شرکت ایران نشان داد که  میزان همبستگی بین دو متغیر ( 6)جدول 

 مدل رگرسیون معنادار بوده و  متغیروجود دارد. 33%در سطا اطمینان  همبستگی /.  بوده است که753به میزان خودرو 

 Betaاست و ضریب  محصول نوآورانه در شرکت ایران خودروپیش بینی کننده خوبی برای  عوامل موثر بر محصول نوآورانه

دهد . بنابراین فرض صفر رد شده و یرا نشان معوامل موثر بر محصول نوآورانه ومحصول نوآورانه در شرکت میزان تأثیر متغیر 

افزایش خود نیاز به  محصول نوآورانه و  عوامل موثر بر محصول نوآورانهها  برای تقویت ض یک پذیرفته شد . بنابراین شرکتفر

محیط جهت پیشروی این عوامل در در محیط کار و نیز افزایش و تقویت رفتارهای مثبت در و نوآوری  خالقیت و طرح ایده 

 کار  دارند . 

 ۲نتیجه بررسی فرضیه  

در عوامل موثر بر توسعه محصول جدید و توسعه محصول جدید میزان همبستگی بین دو متغیر نشان داد که ( 7جدول )

موثر مدل رگرسیون معنادار بوده و متغیر وجود دارد. 33%همبستگی در سطا اطمینان  بوده است که/.  731به میزان  شرکت

میزان تأثیر متغیر  Betaاست و ضریب توسعه محصول جدید در شرکت پیش بینی کننده خوبی برای ول جدید بر توسعه محص

صفر رد  دهد. بنابراین فرضرا نشان  میعوامل موثر بر توسعه محصول جدید  و توسعه محصول جدید در شرکت ایران خودرو 

توسعه دارای افزایش  یابد افزایش عه محصول جدید در شرکتعوامل موثر بر توس. بنابراین هرچه شده و فرض یک پذیرفته شد

  . شودمثبت نیز می و حس همکاری و موجب تقویت رفتارهای یابدمیافزایش در محیط کار محصول جدید 
 نتیجه بررسی فرضیه اصلی

شرکت ایران خودرو  بین محصول نوآورانه و توسعه محصول جدید درنشان داد که  میزان همبستگی بین دو متغیر  (8) جدول

محصول مدل رگرسیون معنادار بوده و متغیر وجود دارد.  % 33در سطا اطمینان  همبستگی بوده است که/. 864 به میزان 

محصول میزان تأثیر متغیر  Betaاست و ضریب  شرکتدر محیط توسعه محصول جدید پیش بینی کننده خوبی برای  نوآورانه

 دهد. بنابراین فرض صفر رد شده و فرض یک پذیرفته شد.را نشان میدر شرکت ایران خودرو نوآورانه و توسعه محصول جدید 
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 نتیجه فرضیات با استفاده از آزمون رگرسیون ( : 3جدول )

 رد تایید فرضیه

محصول نوآورانه و توسعه محصول جدید در شرکت ایران فرضیه اصلی)تأثیر 

 (خودرو
 √  

صول نوآورانه ومحصول نوآورانه در شرکت ایران عوامل موثر بر مح)تاثیر 5فرضیه 

 (خودرو
 √  

تاثیر عوامل موثر بر توسعه محصول جدید  و توسعه محصول جدید  در )8فرضیه 

 ( شرکت ایران خودرو
 √  

 

 

 یریگ یجهنت

 یهایطمح یا در برابر فشار بازار ی واکنشسازمان به جا یندهآ یریتمد یهاروش از یکیتوسعه محصوالت نوآورانه  فرایند

 ییتوانا یندفرا ینباشد. امی هانقطه نظر سازمان ینو خالقانه مهمتر جدید توسعه محصول یقعمده از طر ییرات. تغی استتجار

 یرا برا ییهاتین فرصباال برده، همچن یدجد یهارو ش یریکارگ به کار رفته با به یدر بازارها یتموقع ی بهبودسازمان را برا

از  یمتعادل یجاد فهرستمنجر به ا یدمحصول با یدها یدفاز تول .دهدیمطلوب ارائه م یطمح یک در یارتج یطمح یتتقو

ابعاد  و عوامل ینتر یاتیاز ح یخالصه ا 6. شکل ها( شودینو انتخاب بهتر یداهابعد از مرور کاندید )محصول جد یهافرصت

 .دهدیانتخاب را نشان م ینمؤثر در ا

ی وابسته به عملکرد سازمان برا ینهمچن ید وتوسعه محصول جد یطشرا ی،تجار محیط وابسته به یارها بسهیدا یابیارز فرایند

ش قرار ی و خارجی سازمان را تحت پوشابعاد داخل یدمحصوالت نوآورانه با یهایابی ایدهاست. ارز یاتجزئ یزها و آنالشایستگی

ها یتوانمند یینتع ید،جد محصوالت رقبا بر یرراهبردهایی جهت کاهش تأث و ها هیدا یمؤثر بر رو یرقبا ینمهمتر یینتع دهد.

 یرشپذ یو بازارها برا ی مشتریانآمادگ یزانفناوری، م یابیارز جدید، محصول (نقاط ضعف) یهایتو محدود قوت( نقاط)

راهبردهای  ینتدو همچنین ست.برخوردار ا یادیز یتاز اهم ینتأم شبکه و بالقوه یفعل هایییتوانا یابیو ارز جدید فناوری

از اقدامات مؤثر  خارجی و یداخل یدر بازارها یانمشتر یازحسب ن بر محصوالت نوآورانه یهایدها یابیامر ارز در جامع و مناسب

 باشد.یحوزه م یندر ا

 پیشنهادات برای تحقیقات آتی

  در دیگر نه و نوآورا یدمحصول جد یهاهیداانتخاب  یبرا یمفهوم یارائه چارچوبانجام تحقیقی با عنوان بررسی نقش

 های دیگر اعم از دولتی و خصوصی به منظور مقایسه.سازمان

  با دیگر عوامل نه و نوآورا یدمحصول جد یهاهیدانتخاب ا یبرا یمفهوم یارائه چارچوبانجام تحقیقی با عنوان بررسی

 مرتبط با آنها ، در چندین شرکت از یک نوع سازمان و اداره .

 در نه و نوآورا یدمحصول جد یهاهیدانتخاب ا یبرا یمفهومی مهم دیگری که الزم است در تکمیل الگوی نکته

بر زمان ساهای شخصیتی در با چه ویژگی ، این مساله است که چه کسانیهای آینده پیگیری شودپژوهش

 کنند . در محیط کار پیدا می های نوآورانه و خالقانهفعالیت
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 مدیران و میان  محصول نوآورانه و توسعه محصول جدیدنسبت به  صنایع، رئیس  صنعتیشود در جوامع پیشنهاد می

 صنایعهای زشی مناسب برای مدیران گروههای مختلف توسط مدیر گروه بخش یا طراحی برنامه آموبخش کارکنان

 مورد بررسی قرار دهند .   و شناساییمحیط کار  در نوآورانه عوامل موثر بر محصولاین اجازه را دهد تا 

 محدودیت های تحقیق 

 هایی که این تحقیق با آن مواجه بوده است عبارتند از:مهم ترین محدودیت

  تولید اتومبیلفعال در عرصه های شرکتشامل محدود بودن گروه نمونه پژوهش به یکی از. 

 و معلولی و خودسنجی بودن  نه روابط علت در نظر گرفتن پیوند بین متغیرها به عنوان روابط مبتنی بر همبستگی و

 . توجه الزم و کافی شودتوسعه محصوالت نوآورانه و جدید گیری اندازه

 .عدم همکاری برخی از پاسخگویان پرسشنامه در خصوص تکمیل آن 

 سخن به میان آوردای برای آنها فراهم شدهات اولیههای این پژوهش مستندبرای اولین بار طی یافته ،.  
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