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 چکیده
ها برای رشد و باقی ماندن در عرصه رقابت باید محصوالت جدیدی تولید کنند اما نوآوری خطرناک و  شرکت

اند. از آنجایی  ایی این عوامل توجه ننمودهبر است. اکثر محققین این عوامل را ایستا در نظر گرفته و به پوی هزینه
ها و بازخوردهای فراوانی  که نحوه ارتباط بین عوامل مؤثر بر موفقیت توسعه محصول جدید دارای پویایی

وتحلیل در این حوزه  توان برای تجزیه ها، ابزار مناسبی است که از آن می شناسی سیستم است. ابزار پویایی
های عوامل مؤثر بر موفقیت توسعه محصول  یق در جهت شناسایی و تحلیل پویاییاستفاده کرد. در این تحق

بر اساس پیشینه نظری و نظرات خبرگان صنعت، متغیرهای کلیدی در حوزه توسعه محصول جدید ، جدید
شناسایی و روابط علت و معلولی میان این متغیرها ترسیم شده است. سپس روابط ریاضی میان این متغیرها بر 

اس روابط موجود در پیشینه تعیین و بر این اساس سیستم مورد نظر، در شرکت صنایع غذایی نوشین آذر در اس
های افزایش سازی شده است. جهت بهبود عملکرد شرکت سیاستشبیه 9141الی  9991های  بازه زمانی سال

ریزی توسعه محصول  برنامهگذاری بیشتر در بخش تحقیق و توسعه و افزایش و بهبود  حمایت مدیریت، سرمایه
 سازی شده است. پیشنهاد و نتیجه حاصل از اجرای این سناریوها شبیه
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 مقدمه

توسعه محصول جدید یکی از عناوینی است که امروزه توجه بسیاری از پژوهشگران، مشاوران 

وکار را به خود جلب کرده است. کسب تخصص در زمینه  مدارس کسب صنایع گوناگون و

ها را درراه رسیدن به موفقیت یاری دهد  تواند بسیاری از سازمان توسعه محصول جدید می

 (.9989)طالبی و کچوئی، 

ترین  حال یکی از مشکل ها و درعینترین مزیت توسعه محصول جدید یکی از بزرگ

(؛ در واقع 5499نالی و همکاران، وکاری است )مک سبهای موجود در هر ک فعالیت

ها در بازار هستند )سواناپورن و اسپیس،  محصوالت جدید، عاملی مهم برای موفقیت سازمان

آمیز نبوده و نرخ شکست  (؛ با اینحال توسعه محصول جدید همواره فرآیندی موفقیت5494

( و حتی در مواردی تا 5445نتون، شمیدت و کاالدرصد )کلین 14آن در بعضی از صنایع تا 

(. پرمخاطره بودن توسعه 5492شده است )متیکاینن و همکاران، درصد گزارش 94حدود 

گذاری خطرپذیر زیاد، همچنان  های شکست باال و نیاز به سرمایه محصول جدید به دلیل نرخ

مؤثر در (. عالوه بر آن شناسایی عوامل 5495بصورت یک مسئله باقی مانده است )وونگ، 

های  موفقیت توسعه محصول جدید یک دغدغه مهم مدیریتی است، زیرا موفقیت محصول

باشد، بلکه ممکن است سازمان را  تنها یک منبع عمده برای بهبود عملکرد مالی و بازار می جدید نه

 (5499نالی و همکاران، وکار کشف نشده درگذشته نماید )مک های کسب متوجه فرصت

یی یکی از صنایع پیشرو درزمینه تولید و توسعه محصوالت جدید است که در صنعت مواد غذا

این پژوهش مورد توجه قرارگرفته است. شناسایی عوامل موفقیت در توسعه محصوالت جدید 

گردد که مدیران و کارشناسان این صنایع با  این صنایع و نحوه تأثیر آنها بر یکدیگر باعث می

های خود و سعی در بهبود  گذاری ها در سیاست اعمال نمودن آن توجه نمودن به این عوامل و

 .ها باعث کاهش نرخ شکست و افزایش میزان موفقیت در توسعه محصوالت خودگردند آن

شناسی سیستم برای شناسایی و تحلیل نحوه تأثیر عوامل این پژوهش از رویکرد پویایی

دهد که تغییر  موده است و نشان میموفقیت توسعه محصول جدید در صنایع غذایی استفاده ن
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در هرکدام از عوامل در طول زمان چه تأثیری بر سایر عوامل و همچنین چه تأثیری بر موفقیت 

 توسعه محصول جدید خواهد گذاشت.

 

 مباني نظري و مروري بر مطالعات گذشته

شود و یا  یمحصول یا فرآورده یا تولید به معنای چیزی است که توسط نیروی انسانی تولید م 

شده و فرآورده به معنای  نتیجه یک عمل یا یک فرآیند را گویند. محصول به معنای حاصل

فرآوری شده )تولیدشده( است. محصول بیشتر درگذشته برای حاصل زراعت و مانند آن به 

رفته است. در بازاریابی، محصول هر آن چیزی است که بتوان آن را به بازار عرضه  کار می

عنوان مواد خام  اید خواست یا نیاز بازار را برآورده سازد. در صنعت محصوالت بهکرد تا ش

رسند. بااینکه مواد اولیه معموالً  شده به فروش می عنوان کاالی ساخته شوند و به خریداری می

تواند چیزهایی که به شکل  مواد خاصی همچون فلزات و محصوالت کشاورزی هستند، اما می

آزاد موجود هستند هم باشد. در کاربرد عمومی، فرآورده یا محصول گسترده در بازار 

تواند به یک فقره یا واحد، گروهی از محصوالت همتا، گروهی از کاالها یا خدمات یا  می

 (.5449، بندی صنعتی برای کاالها یا خدمات اشاره داشته باشد )آناچینو دسته

قابتی، یک نگرانی همیشگی است. امروزه در بازار جهانی، حفظ و نگهداری موقعیت ر

های تکنولوژیکی و عدم اطمینان اقتصادی، چهره عرصه رقابت را تغییر و بقاء  نوآوری

(؛ بنابراین 5491، ها را درگرو مزیت رقابتی محصوالت جدیدشان قرار داده است )لیتنر سازمان

ی برای تولید های کارگیری روش بقای سازمانی درگرو گرایش به سمت محصوالت جدید و به

 (.9981وری و همکاران، هاست )پیله آن

های  ترین فعالیت حال یکی از مشکل ها و درعین ترین قدرت توسعه محصول جدید یکی از بزرگ

(؛ درواقع محصوالت جدید، عاملی 5499نالی و همکاران، وکاری است )مک موجود در هر کسب

با مدنظر قرار دادن  (.5494، اپورن  و اسپیسها در بازار هستند )سوان مهم برای موفقیت سازمان

های اقتصادی را احاطه کرده است، توسعه محصوالت جدید تنها راه  شرایط رقابتی که بنگاه

 (.5499، شود )وونگ و تانگ بقاء سودآوری برای آنان محسوب می
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 مطالعات پیشین  

موفقیت توسعه محصول در این بخش به برخی مطالعات انجام شده در زمینه عوامل موثر بر 

های جدید و همچنین تحقیقات انجام شده در زمینه توسعه محصول جدید با رویکرد پویایی

 .سیستم پرداخته شده است

گیری چرخه عمر مشتری در صنعت  ( در پژوهشی به برآورد و اندازه9989شاهین و همکاران)

مبنای مدل هوانگ و مدل های توسعه محصول جدید بر  بندی استراتژی خودرو برای اولویت

کانو پرداختند و دو سناریو مختلف را برای صنعت خودرو ارائه دادند. در سناریو اول توجه به 

شدند مورد تأکید قرار گرفت و در سناریو دوم بر  هایی که باعث جذابیت محصول می ویژگی

 .شود تأکید گردید ایجاد عواملی که منجر به منحصر به فرد بودن محصول می

( در تحقیقی بیان کردند که بین کیفیت ارتباطات خریدار و 5492اسجردسما و ویل )

کننده و انتقال دانش در توسعه محصول جدید رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.  عرضه

کیفیت ارتباطات بهتر در دو سطح فردی و سازمانی باعث انتقال دانش بیشتر در میان همکاران 

های نوآورانه و در نتیجه نتایج بهتر توسعه محصول  حل لق ایده و راهشود که این باعث خ می

 .شود جدید می

( در تحقیقی سیزده عامل از عوامل کلیدی موفقیت توسعه 5492کچوئی و صدیق عادلی )

محصول را شناسایی و به عوامل مدیریتی، ساختاری و سازمانی، فرآیندی و فاکتورهای 

این سیزده عامل: تعهد مدیریت ارشد، گرایش مدیریت ارشد  بندی نمودند. محیطی طبقه زیست

پذیر، تیم کارکردی متقابل، به کارآفرینی، استراتژی کارآفرینی، ساختار سازمانی انعطاف

توسعه ایده، تحقیقات بازار، بازاریابی، مدیریت پروژه، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل 

 .اجتماعی و عامل فناوری بودند

های  گیری ( به بررسی اثر درک عدم قطعیت محیطی، جهت5492همکاران ) ژانگ و

گیری بازار و  استراتژیک و موفقیت محصول جدید پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که جهت

داری ندارد.  گیری نوآوری بین صادرکنندگان بزرگ و کوچک و متوسط تفاوت معنی جهت

های مشتری از  محیطی ازنظر فنّاوری و خواستهبرای صادرکنندگان بزرگ، درک عدم قطعیت 
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آوری و  که پویایی محیطی ازنظر فن های استراتژیک هستند، درحالی گیری عوامل اصلی جهت

های استراتژیک صنایع کوچک و متوسط دارد؛  گیری توجهی بر جهت رقابت اثرات قابل

ل برای تر در عملکرد نوآوری محصو گیری بازار یک اثر قوی که جهت درحالی

گیری نوآوری تأثیری به همان اندازه بر موفقیت محصول  صادرکنندگان بزرگ دارد، جهت

 .های کوچک و متوسط و صادرکنندگان بزرگ دارد جدید در شرکت

( در پژوهشی با عنوان تحلیل ریسک پویا در فرآیند توسعه 5499باغی )مهرجردی و دهقان

های فرآیند توسعه محصول  ریسک FMEA محصول جدید، ابتدا با استفاده از رویکرد

بندی نمودند، سپس با  جدید برای شرکت تولیدکننده لباس ایمنی را شناسایی و اولویت

 .سازی رفتار فرآیند توسعه محصول جدید نمودند استفاده از روش پویایی سیستم اقدام به مدل

بینی  ویا برای پیشای با عنوان یک سیستم حمایت تصمیم پ ( در مطالعه5499چان و ایپ )

صورت: الف(  ارزش مشتری برای توسعه محصول جدید، یک سیستم پشتیبانی تصمیم به

وسیله عوامل مؤثر بر موفقیت محصول خاص، مشتری و  بینی رفتار خرید مشتری به پیش

بازاریابی و ب( برآورد ارزش خالص طول عمر مشتری از رفتار خرید مشتریان برای یک 

ها و  گیرندگان را به مقایسه گزینه تنها تصمیم هاد دادند. این سیستم نهمحصول خاص، پیشن

ساخت، بلکه با درک رفتار مشتری اندازی در بازار قادر می انتخاب محصوالت رقابتی برای راه

های بازاریابی مؤثر باعث افزایش وفاداری  نسبت به محصوالت خاص برای تدوین استراتژی

گیرندگان همچنین می گردید. تصمیممدت می بیشتر در طوالنی مشتری، بهبود تولید و سود

نفس در توسعه محصول جدید ازنظر تولید ایده و  توانستند از این سیستم برای ایجاد اعتمادبه

 .بهبود محصول استفاده کنند

( در تحقیقی با عنوان رویکرد پویایی سیستم برای مدیریت 5449رودریگز  و همکارانش )

منزله عامل اصلی  دهد که مدیریت دانش مؤثر به سعه محصول جدید نتایج نشان میتغییر در تو

منظور  باشد. بر این اساس، پیشنهادهایی به توجهی بر پویایی پروژه می کنترل دارای کنترل قابل

 های دانش در بخش تولید داده و بر اساس آن مدل پویای خود را توسعه دادند. بهبود در جنبه
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ها در این تحقیق  ( مدلی پویا از فرآیند توسعه محصول ارائه دادند. آن9889من )فورد  و استر

های  هادی با عنوان های نیمه سازی فازهای متعدد یک پروژه توسعه تراشه اقدام به شرح و مدل

 فرآیند، منابع، دامنه و اهداف نمودند.

شود که در ه حاصل میبا مرور تحقیقات انجام شده در زمینه توسعه محصول جدید این نتیج

بندی عوامل موفقیت توسعه محصول جدید با  تمام تحقیقات پیشین به شناسایی و اولویت

سازی فرآیند شناسی سیستم بیشتر برای شبیهشده و از روش پویایی های مختلف پرداخته روش

ا توسعه محصول استفاده شده است و تحقیقی در زمینه عوامل موفقیت توسعه محصول جدید ب

های سیستم انجام نشده و مشخص نشده است که هر عامل و تغییر در مقدار آن رویکرد پویایی

گذارد؛  چگونه و به چه میزانی بر موفقیت توسعه محصول جدید و نیز بر سایر عوامل تأثیر می

منظور شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت توسعه محصول جدید، در این  بنابراین به

 شده است. روش پویایی سیستم استفاده پژوهش از

 

 روش پژوهش

 معرفی شصت دهه اوایل ، درMITدانشگاه  از فارستر جی. را ها سیستم پویایی رویکرد

 در فرد آن، توانایی منحصربه و است گسترش حال در سیستم پویایی به کرد. گرایش

 فرض سیستمی های پویایی است. رویکرد بوده همگان توجه کانون واقعی، جهان بازنمایی

 و سطوح ها، نرخ از جهان هستند، مرتبط یکدیگر با پیچیده الگوی یک در اجزا کند که می

 و است تر مهم فیزیکی جریان از اطالعات جریان است، شده تشکیل های بازخورد حلقه

 یک با روش این رود. می شمار به سیستمی هر مهم اجزای از تأخیر، و بودن غیرخطی

 پردازد. می دینامیکی مدل توسعه و معلولی علی های زنجیره وجوی جست به یکیدینام فرضیه

 نتایج اساس بر و آزمون سیستم وضعیت تحلیل منظور به سناریوهایی مدل، اعتبار تأیید از پس

 (.9985)استرمن،  شود می ارائه واقعی سیستم بهبود برای پیشنهادهایی و شده طراحی ها آزمایش
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های سیستماتیک و منظم است که  صورت قدم ها به شناسی سیستم پویاییسازی  فرآیند مدل

شناسی قوی برای بررسی و تحلیل رفتار  ها روش آمده است. این قدم 9خالصه آن در شکل 

 (. 9995)سوشیل،  نمایند دینامیکی مسئله ارائه می

 
 (9889ورد و استرمن، شناسی سیستم)ف سازی پویایی فرآیند مدل .9شکل 

 

 ها گردآوري داده  روش

شده است  ای و میدانی استفاده در این پژوهش برای گردآوری اطالعات از دو روش کتابخانه

ای شامل بررسی اسناد موجود  تا بتواند وجوه مختلف تحقیق را پوشش دهد. روش کتابخانه

ه از این طریق عوامل مؤثر های داخلی و خارجی بوده است ک مانند کتب، مقاالت و پژوهش

بر موفقیت توسعه محصول جدید بدست آمد. سپس با استفاده از نظر خبرگان و کارشناسان 

تحقیق تدوین و معادالت و روابط بین متغیرها  ارائه گردید. پس از تکمیل مدل،   مدل

تهیه  (9981الی  9991های مورد نیاز از شرکت برای دوره زمانی یازده سال )از سال  داده

 گردید.

 

  

درک سیستم

شناسایی و تعریف مسئله

مفهوم سازی سیستم

صورت بندی مدل

شبیه سازی و اعتبار سنجی

تحلیل و بهبود سیاست
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 مدل زماني افق

 است ساله 59 دوره یک است، شده گرفته نظر در سازی شبیه جهت که الگو این زمانی افق 

 .پذیرد می پایان 9141 سال تا کشور ریزی برنامه افق تا و شروع 9991 از سال که

 

 هاي پژوهشیافته

و   استفاده از پیشینه تحقیقبا   شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت توسعه محصول جدید از پس

 درک برای تحقیق ارائه شد. مدل معلولی– علی ، مدلنظرسنجی از خبرگان و کارشناسان

 هدف و دارند یکدیگر با بیشتری ارتباط روابطی که و ها حلقه روابط، این بیشتر شفافیت و بهتر

 .است شده رائه ا( 5علی معلولی )شکل یک نمودار در کنند می دنبال نیز را مشترکی و خاص

 
 های اصلی)بخشی از مدل اصلی(نمودار علت معلولی شاخص .5شکل

سفارش دریافتی

فروش

درآمد

+
+ رضایت

مشتری

کیفیت

+

طراحی

توان فنی

سرمایه گذاری تحقیق و
توسعه

سود

+

+

پیش بینی نیازهای

مشتری

برنامه ریزی توسعه

محصول

حمایت مدیریت

+

+

+

حمایت

خالقیت

پاداش دهی ایده

های مناسب

خالقیت

+

+

+

+

+

+

+

+

سهم بازار

تطابق محصول با خواست

مشتری

پذیرش مشتریان

+

+

+

+

ارتباطات خارجی
ریسک تامین کننده

مواد اولیه

+

-

+

-

جذابیت محصول

+

R1

R2

+

R3

R4
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دهد که افزایش سود باعث افزایش حمایت مدیریت از  نشان می R1کننده  حلقه تقویت -9

شود، با افزایش حمایت مدیریت، ارتباطات خارجی شرکت  توسعه محصول جدید می

کننده،  گردد، با کاهش ریسک تامین ننده میک یافته و موجب کاهش ریسک تامین افزایش

یافته و مواد اولیه با کیفیت در دسترس شرکت  دسترسی شرکت به مواد اولیه مورد نیاز افزایش 

گیرد، مواد اولیه مرغوب باعث افزایش کیفیت محصوالت تولیدی شرکت گشته و  قرار می

یت محصوالت باعث گردد، افزایش جذاب باعث افزایش جذابیت محصوالت تولیدی می

گردد، افزایش رضایت مشتری  افزایش رضایت مشتری و در نتیجه افزایش رضایت مشتری می

موجب افزایش سهم بازار محصوالت شرکت گشته در نتیجه سفارش دریافتی برای 

یابد و در نتیجه درآمد  یافته و فروش شرکت افزایش می محصوالت تولیدی شرکت افزایش 

 یابد. یابد، با افزایش درآمد مجدداً سود شرکت افزایش می یشرکت نیز افزایش م

دهد که افزایش حمایت مدیریت باعث افزایش  نشان می R2کننده  حلقه تقویت -5

های  دهی به ایده گردد، با افزایش حمایت از خالقیت، میزان پاداش حمایت از خالقیت می

تشویق شده و خالقیت بیشتری از  دهی، کارکنان یابد، با افزایش پاداش مناسب افزایش می

دهند، با افزایش خالقیت، طراحی محصوالت بهبودیافته در نتیجه کیفیت  خود نشان می

یابد، با افزایش کیفیت محصوالت، جذابیت محصوالت برای  محصوالت نیز افزایش می

ایش یابد، با افز یافته و رضایت مشتریان نیز از محصوالت شرکت افزایش می مشتری افزایش

یافته در نتیجه سفارش دریافتی برای محصوالت  رضایت مشتریان، سهم بازار شرکت افزایش

یافته و  یابد، با افزایش سفارش دریافتی، فروش محصوالت شرکت افزایش شرکت افزایش می

گردد، با افزایش  باعث افزایش درآمد شرکت و افزایش سود حاصل از فروش محصوالت می

 دهد. حمایت خود را افزایش میسود مدیریت مجدداً 

گذاری تحقیق و توسعه باعث  دهد که افزایش سرمایه نشان می R3کننده  حلقه تقویت -9

افزایش توانایی فنی شرکت شده و در نتیجه تطابق محصوالت تولیدی شرکت با خواست 

یابد، با افزایش تطابق محصول با خواست مشتری، پذیرش محصول توسط  مشتری افزایش می

یابد این افزایش موجب افزایش سهم بازار محصوالت تولیدی شرکت شده  مشتری افزایش می
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یابد، با افزایش سفارش  و در نتیجه سفارش دریافتی برای محصوالت تولیدی افزایش می

یافته و موجب افزایش درآمد شرکت و متعاقباً  دریافتی، فروش محصوالت تولیدی افزایش

گذاری  گردد، این افزایش سود مجدداً باعث افزایش سرمایه موجب افزایش سود شرکت می

 گردد. تحقیق و توسعه می

ریزی برای توسعه محصول  دهد که افزایش برنامه نشان می R4کننده  حلقه تقویت -1

بینی نیازهای مشتری موجب  گردد، افزایش پیش بینی نیازهای مشتری می موجب افزایش پیش

شود، افزایش  در نتیجه باعث افزایش جذابیت محصوالت میافزایش بهبود طراحی گشته و 

شود و در نتیجه باعث افزایش سهم  جذابیت محصوالت موجب افزایش رضایت مشتری می

گردد، افزایش سهم بازار موجب افزایش سفارش دریافتی  بازار محصوالت تولیدی شرکت می

یافته و درآمد شرکت  یشبرای محصوالت تولیدی شرکت شده و در نتیجه فروش شرکت افزا

ریزی  یابد و مجدداً بودجه برنامه یابد، با افزایش درآمد، سود شرکت افزایش می افزایش می

 یابد. برای توسعه محصوالت افزایش می

 

 معلولي –مدل کامل علت 

ها و تدوین  معلولی بین متغیرهای اصلی نوبت به ترکیب مدل –پس از تدوین روابط علت 

معلولی عوامل مؤثر بر موفقیت توسعه  –رسد. مدل جامع علت  معلولی می –مدل جامع علت 

 شود. دیده می 9محصول جدید شرکت مورد بررسی در شکل 
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 معلولی عوامل مؤثر بر موفقیت توسعه محصول جدید –مدل جامع علت  .9شکل 

 

 سیستم شناسي پویایي مدل بندي صورت

 تعیین و آن کلی چارچوب و مدل مرزهای تعیین در واقع و سیستم سازی مفهوم از پس

 با مدل بندی صورت باید معلولی و علت های حلقه قالب در کلیدی متغیرهای روابط بین

 تعیین نیز متغیرها بین ریاضی روابط و شود انجام جریان و انباشت از نمودارهای استفاده

 کنند؛ می ارائه مسیست ساختار از تصویری درک معلولی، و علت در واقع نمودارهای شود.

 بهتر درک برای و نیستند کافی زمان طول در سیستم رفتار بررسی نمودارها برای این ولی

 طول در متغیرها مقدار و شده تدوین سیستم متغیرهای بین روابط الزم است، سیستم رفتار
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انباشت  -جریان نمودارهای که است الزم کار این انجام جهت .شود سازی شبیه زمان

روابط بین متغیرها با استفاده از اسناد شرکت و نظر کارشناسان  شوند؛در نهایت، طراحی

معلولی  –انباشت که بر اساس مدل علت -جریان شرکت و نظر خبرگان تدوین شد.نمودار

 شده است.  نشان داده 1در شکل  شده است ( طراحی9)شکل 

 فقیت توسعه محصول جدیدعوامل مؤثر بر مو نمودار سازی، مدل فرآیند از قسمت این در

 .نوشته شده است ونسیم افزار نرم معادالت ریاضی در و متغیرها بین روابط و ترسیم

 شود:به تعدادی از روابط مهم در زیر اشاره می

 
R&D investment = 0/08*Revenue*(1-0/01*investment risk) 

Management support = MIN (IF THEN ELSE (investment 

risk>30, (Revenue/4e+007), (60+ (Revenue/1e+008))), 85) 

Investment risk = 1/5*inflation rate+0/3*the number of 

competitors 

Design = 0/5*creativity+0/1*customer needs 

prediction+0/4*technical capability 

Product attractiveness = 

0/1*competitivness+0/4*design+0/3*product 

newness+0/2*quality-0/0001*delay 

Customer satisfaction = 0/6*quality+0/3*product conformity to 

customer demand+0/1*product atractiveness 
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 نمودار انباشت و جریان عوامل مؤثر بر موفقیت توسعه محصول جدید .1شکل 

 

  

سفارش دریافتی
سهم بازار

پذیرش مشتریان

+

+

تازگی محصولجذابیت محصول

طراحی

کارمند شایسته

آموزش

+

+

توانایی فنی

نشردانش

رقابت پذیری

+

پیش بینی نیازهای
مشتری

حمایت مدیریت

+

شایستگی شرکت

توانایی تحقیق
شرکت

حمایت از خالقیت

پاداش دهی ایده های
مناسب

خالقیت

+

+

+

+

+

+

+

موجودی

قیمت
نرخ تورم

+

فروش +

رضایت مشتری

+

+

کیفیت

نرخ کیفیت

+

+

+-

سود سرمایه گذاری تحقیق و
توسعه

برنامه ریزی برای

توسعه محصول جدید

تبلیغات

+

+

+

+

+

+

درآمد

+

+

+

تولید

+

ریسک سرمایه
گذاری

-

+

<شورف>

+

<تمیق>

+

+

+

گستردگی سیستم
توزیع

تطابق محصول با
خواست مشتری

+

-

-

<تاغیلبت>

+

+

یگتسیاش>
شرکت>

<مروت خرن>

+

+

اب لوصحم قباطت>
خواست مشتری>

+

اب لوصحم قباطت>
خواست مشتری>

+

<تیریدم تیامح>

+

ریسک سیاسی

+

حمایت دولت

ارتباطات خارجی

+
مواد اولیه

+
ریسک تامین کننده

-

-

-

تاخیر

-

f

زمان

<تیریدم تیامح>

+

f1

تعداد رقبا

-

+

<ابقر دادعت>
-

f2

<Time>

تقاضای کل
نرخ افزایش

+

همانرب> یارب یزیر 
توسعه محصول جدید>

-

-

-

<ریخات>

-

<هیلوا داوم>

+

+

دسترسی به
تکنولوژی جدید

+

f3
<Time>

-

-

سهم سهامداران
+

+

+
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 الگو سازي شبیه و اعتبارسنجي

عملکرد  اعتبار از اطمینان برای سیستم، های پویایی الگوی قالب در مدل روابط تعیین از بعد

 توجه با ها، آن از برخی نتایج به که شد ونسیم انجام افزار نرم توسط متعددی های آزمون آن،

که طبق پیشینه تحقیق و نظر کارشناسان و مدیران  با توجه به این :شود می اشاره اهمیت به

شرکت مورد بررسی، رضایت مشتری، کیفیت، پذیرش مشتریان، نشر دانش، حمایت 

گذاری تحقیق و توسعه، شایستگی شرکت، خالقیت، طراحی، جذابیت  خالقیت، سرمایه

ترین عوامل  ریزی توسعه محصول از مهم ا خواست مشتری و برنامهمحصول، تطابق محصول ب

شده مربوط به این  های انجام مؤثر بر موفقیت توسعه محصول بودند، در زیر نتایج آزمون

 شده است. عوامل نشان داده

 

 مجدد رفتار آزمون

 تصح از اطمینان جهت واقعی های داده با سازی شبیه نتایج مقایسه آزمون این از هدف

 الگو برای شبیه سازی شده رفتار حالت این در به عبارتی دیگر باشد. می الگو عملکرد رفتار

و  2شماره  های شکل در که همان طور شود. مقایسه واقعی های داده با تا گردد باز تولید می

متغیرهای رضایت مشتری،  جهت سازی شبیه نتایج و واقعی اطالعات شود می مالحظه 9

ریزی توسعه  تحقیق و توسعه، تطابق محصول با خواست مشتری و برنامه گذاری سرمایه

متغیرهای مؤثر  محصول به دلیل اهمیت در خروجی سیستم نشان داده شده است. اعتبارسنجی

 است. شده داده نشان در ادامه 9981 تا 9991 های سال بر موفقیت توسعه محصول جدید در

 دهنده نشان نیز قرمز خطوط و الگو سازی شبیه نتایج دهنده آبی نشان خطوط نمودارها این در

مورد بررسی )روند زمانی(  متغیرهای رفتار شود می مالحظه است. همان طور واقعی های داده

 است. سازی شده شبیه خوبی به
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ریزی  آزمون رفتار مجدد مربوط به متغیر هزینه برنامه .2شکل

 توسعه محصول

 
گذاری  وط به متغیر سرمایهآزمون رفتار مجدد مرب .9شکل

 تحقیق و توسعه

  

 سازي عوامل کلیدي موفقیت توسعه محصول جدید شبیه

با توجه به ارتباط متقابل اجزای سیستم و شناخت رفتار متغیرهای اصلی بر اساس نمودار 

ساله  59طی یک دوره  9141الی  9991های  شناسی سیستم، این الگو برحسب سال پویایی

های کلیدی که طبق نظر خبرگان، پیشینه  بر این اساس روند تغییرات شاخص سازی و شبیه

ها بر موفقیت توسعه محصول جدید شناسایی شدند در تحقیق و بررسی میزان تاثیرگذاری آن

 گذاری و موفقیت توسعه محصول جدید مشخص شد.سیاست

 
 گذاري تحقیق و توسعه سازي عامل سرمایه شبیه .7شکل

 ریزي توسعه محصول سازي عامل هزینه برنامه شبیه .8شکل
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گذاری تحقیق و  ریزی توسعه محصول و سرمایه سازی عوامل برنامه نتایج حاصل از شبیه

 شده است. نمایش داده 9و  5های  توسعه در شکل

الی  9998و  9995الی  9999های  سازی عامل حمایت مدیریت در سال بر اساس نتایج شبیه

های  گذاری، حمایت مدیریت از برنامه ایش تورم و افزایش ریسک سرمایه، به دلیل افز9985

ها به دلیل پایین بودن نرخ تورم و ریسک  یافته اما در سایر سال توسعه محصول جدید کاهش

گذاری و همچنین افزایش درآمد و سود شرکت، مدیریت ارشد از توسعه محصول  سرمایه

 جدید حمایت بیشتری نموده است.

گذاری  ریزی توسعه محصول و سرمایه سازی عوامل هزینه برنامه ه به نتایج شبیهبا توج 

به دلیل تازگی ارائه محصول به بازار و توجه  9999الی  9991های  تحقیق و توسعه در سال

یافته برای توسعه محصول جدید و باال بودن ریسک  های تخصیص مدیریت به جبران هزینه

گذاری تحقیق و توسعه کم بوده اما  برای توسعه محصول و سرمایهریزی  گذاری، برنامه سرمایه

ریزی  گذاری و افزایش درآمد و سود شرکت، برنامه با کاهش ریسک سرمایه 9985از سال 

 یافته است. گذاری تحقیق و توسعه محصول جدید افزایش توسعه محصول جدید و سرمایه

 

 گیري و پیشنهادهانتیجه

و ارزیابی عوامل موفقیت توسعه محصول جدید در شرکت صنایع در این پژوهش به بررسی 

های سیستم پرداخته شده است. با استفاده از این غذایی نوشین آذر با استفاده از روش پویایی

توان تغییرات عوامل موفقیت توسعه محصول جدید را در افق زمانی بلندمدت رویکرد می

های بررسی و ارزیابی قرار داد؛ که از مزیت سازی کرد و سناریوهای مختلف را موردشبیه

 59سازی های دیگر است. در این پژوهش با توجه به نتایج شبیه روش مهم این روش نسبت به

گذاری، توان فنی، رضایت مشتری، تطابق محصول با خواست مشتری، عامل: ریسک سرمایه

ها، حمایت از دهی ایده اشریزی توسعه محصول، پادپذیرش مشتریان، حمایت مدیریت، برنامه

گذاری تحقیق و توسعه، سود، خالقیت، خالقیت، شایستگی کارمندان، آموزش، سرمایه

بینی نیازهای مشتری، گستردگی سیستم توزیع، مواد اولیه، کیفیت، طراحی، تبلیغات، پیش
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ت پذیری، جذابیت محصول، ریسک تا مین کننده، ارتباطات خارجی، سهم بازار و قیم رقابت

 بیشترین تأثیر را بر موفقیت توسعه محصول داشتند.

ترین عوامل در نهایت با توجه به مسئله اصلی پژوهش، سناریوهای زیر بر اساس کلیدی

 شود: موفقیت توسعه محصول جدید برای شرکت مورد بررسی پیشنهاد می

ی تحقیق و گذار که عامل سرمایه گذاری تحقیق و توسعه: با توجه به این افزایش سرمایه

باشد و  توسعه یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر موفقیت توسعه محصول و سایر عوامل می

باشد؛ بنابراین  گذاری در این بخش را دارا می شرکت نیز ظرفیت و توانمندی افزایش سرمایه

گذاری در بخش تحقیق  تواند اجرا نماید، افزایش سرمایه هایی که شرکت می یکی از سیاست

گذاری تحقیق و توسعه  درصدی سرمایه 94باشد. در این بخش، سیاست افزایش  وسعه میو ت

 92سازی اجرای این سیاست موجب افزایش حدوداً  مورد بررسی قرار گرفت که شبیه

درصدی تطابق  54درصدی مقدار عامل توانایی فنی شرکت و در نتیجه آن افزایش تقریباً 

ر نتیجه اجرای این سیاست میزان فروش شرکت طبق محصوالت با خواست مشتری گردید، د

 درصد افزایش یافت. 99سازی تقریباً در حدود  نتایج شبیه

ریزی توسعه محصول،  که عامل برنامه ریزی توسعه محصول: با توجه به این بهبود برنامه

ترین عوامل مؤثر بر  باشد و یکی از مهم موتور محرک توسعه محصول جدید در شرکت می

تواند موجب  هایی که می باشد؛ بنابراین یکی از سیاست گذاری توسعه محصول می تسیاس

ریزی توسعه  تواند سیاست افزایش و بهبود برنامه افزایش موفقیت توسعه محصول گردد، می

ریزی توسعه محصول مورد  درصدی برنامه 94محصول باشد. در این بخش سیاست بهبود 

درصدی در  94دهنده این بود که بهبود  سازی نشان تایج شبیهسازی قرار گرفت. ن بررسی و شبیه

گردد  بینی نیازهای مشتری می درصدی پیش 92ریزی توسعه محصول موجب افزایش  برنامه

درصدی  52باشد؛ این امر موجب بهبود  که شرکت در این زمینه دارای ضعف اساسی می

درصدی فروش  92فزایش سازی موجب ا طراحی محصوالت و در نتیجه طبق نتایج شبیه

 گردد. محصوالت شرکت می
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