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ارشد"" ،قابلیتهای فناورانه" و "پاداش دهی به اعضای تیم" به عنوان عوامل اثرگوذار و علوت شناسوایی
شدهاند و عواملی وون" :راهبردهای توسعه محصوالت جدید"" ،نوآوری محوری" و "کیفیت فرایند" بوه
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 -1مقدمه

زیادی به سمت اندازهگیری و سنیش نتایج عملکرد

ابداع و تولید محصوالت و خدمات جدید و نوآورانه

در پروژههای توسعه محصوالت جدید شده است .در

ویژگی بارز کسب و کارهای موفق است که در

این مرحله توجه مدیران ارشد شرکتها به معیارهایی

جهت رشد و سودآوری حرکت میکنند (اسچیمولر،

وون :نرخ بازگشت سرمایه و سنیههایی برای پایش

 0111؛ آکسارلوگلو .)0119 ،توانایی و قابلیت توسعه

و ارزیابی عملکرد این پروژهها جلب شده است

این محصوالت جدید برای رقابت در بازارهای فعلی

(اندرسون.)0119 ،

و جدید به عنوان شایستگی اصلی برای برخی

عوامل متعدد و متنوعی وجود دارند که بر

شرکتهای موفق به حساب میآید (لی و اکونور،

موفقیت و شکست فرایند توسعه محصوالت جدید

 .)0119در این دوران روز به روز بر اهمیت دانش،

اثر می گذارند و شناسایی و تحلیل رفتار آنها می تواند

فناوری و داراییهای نامشهود به عنوان عوامل

دید روشنی به مدیران و سازمانهای درگیر در فرایند

راهبردی برای خلق مزیت رقابتی و تولید محصوالت

طراحی و توسعه محصوالت جدید دهد تا از این

جدید افزوده میشود (الی و لین .)0110 ،در این

طریق احتمال موفقیت این پروژه را افزایش دهند .لذا

شرای شرکتها برای رسیدن به اهدافی وون :رشد،

این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤالهای اصلی

سودآوری و ورود به بازارهای جدید و جذاب

زیر است:

میباید خلّاق باشند (بیلییلی و همکارانش.)0111 ،
سیر تکاملی مدیریت توسعه محصوالت جدید را
می توان به سه مرحله اساسی تقسیم نمود:
مرحله اول از سال  1371تا  1391میالدی را
شامل میگردد که در این سال ها تمرکز قابل
مالحظهای بر روی فرایندهای توسعه محصوالت
جدید انیام گرفته است (اندرسون .)0119 ،مرحله
دوم از سال  1391تا  1331به طول انیامید که در
این دوره توجه وشمگیری به راهبردهای توسعه
محصوالت جدید شده است .در این دوره مدیران و
شرکتها فهمیده بودند در حالی که فرایندها اهمیت
باالیی در موفقیت پروژههای توسعه محصوالت
جدید دارند ،تعریف جهت گیری مناسب و اتخاذ
استراتژیهای اثربخش برای توسعه محصوالت جدید
حیاتیتر است (راسل و همکاران .)1337 ،در مرحله
سوم که شامل سالهای اخیر میشود ،توجه و تمرکز

مهمترین عوامل مؤثر بر موفقیت پروژههای

.1

توسعه محصوالت جدید از دید صاحبنظران این
زمینه کدامند؟
اولویتبندی این عوامل از نظر میزان و

.0

سطح اثرگذاری بر موفقیت پروژهها به وه صورت
است؟
.9

شدت اثرگذاری و اثرپذیری این عوامل از

یکدیگر به وه صورت است؟
لذا هدف این پژوهش آن است که ابتدا از طریق
مرور و بررسی برخی مطالعات و پژوهشها در این
زمینه به شناسایی تعدادی عوامل کلیدی و مؤثر بر
موفقیت پروژه های توسعه محصوالت جدید پرداخته
و سپس با استفاده از روش مدلسازی ساختاری
تفسیری ) (ISMعوامل شناسایی شده را اولویتبندی
کند و در انتها با استفاده از روش دیمتل
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) (DEMATELبه تحلیل کمیی رواب

و تعامل میان

عوامل بپردازد.

تیمهای توسعه محصوالت جدید در تایوان پرداختند.
آنها به این نتییه رسیدند که رهبری تحولی و سبک

ساختار این پژوهش به این صورت است که در

مدیریت به ترتیب به صورت غیر مستقیم و مستقیم

بخش دوم به پیشینه پژوهش در زمینه توسعه

بر کیفیت تولیدات اثر دارند .عالوه بر این ،در حالی

محصوالت جدید پرداخته میشود .در فصل سوم

که پاداشهای تصادفی نمیتواند به ارتقای کیفیت

برخی عوامل کلیدی و مؤثر بر موفقیت پروژههای

تولیدات منیر شود ،فعالیت های داوطلبانه از سوی

توسعه محصوالت جدید معرفی میگردند .در بخش

کارکنان به ارتقای کیفیت تولیدات منیر میشود.

وهارم روش انیام پژوهش شامل جمع آوری داده ها

بیل جیلی و همکارانش در سال  0111به مطالعه

و ابزارهای مورد کاربرد برای تحلیل دادهها بررسی

در رابطه با نقش مشتریان و نظرسنیی از آنها و لحاظ

میشود .بخش پنیم به شرح تیزیه و تحلیل داده ها

کردن انتظارات آنها در موفقیت پروژه های توسعه

از طریق روش مدلسازی ساختاری تفسیری و روش

محصوالت جدید در صنعت جواهرات پرداختند و

 DEMATELاختصاص یافته است .در پخش ششم

به نتییه رسیدند که مشتری محوری تأثیر بسزایی در

به بحث و بررسی درباره یافتههای پژوهش و در

موفقیت پروژه های توسعه محصوالت جدید دارد.

بخش هفتم به نتییهگیری و ارائه پیشنهادهای

اسچیمولر در سال  0111به مطالعه رابطه میان عوامل

کاربردی و پژوهشی برای پژوهشهای آتی پرداخته

کلیدی موفقیت پروژههای توسعه محصوالت جدید

شده است.

مانند :حمایت مدیریت ارشد ،تیمهای فرابخشی و

 -2پیشینه پژوهش
در زمینه توسعه محصوالت جدید مطالعات زیادی با
هدف شناسایی عوامل کلیدی موفقیت پروژههای
توسعه محصوالت جدید صورت گرفته است.

ساختار سازمانی بر عملکرد محصوالت ،سرعت و
هزینه توسعه محصوالت جدید پرداخت .اوزر نیز در
سال  0112به مطالعه فرایند توسعه محصوالت جدید
در آسیا و تفاوت آن با کشورهای غربی پرداخته و به
عوامل کلیدی زیادی از جمله حمایت های مدیریت

الی و لین در سال  0110به بررسی نقش مدیریت

ارشد ،مشتری و بازار محوری ،تیمهای توسعه

دانش و نوآوری فناورانه در صنعت قطعات خودرو

محصول فرابخشی ،کارآفرینی محوری ،راهبردهای

در تایوان پرداختند و به این نتییه رسیدند که وجود

بازاریابی ،تعیین مدیران پروژه ها و زمان ورخه تولید

نظام مدیریت دانش به ارتقای نوآوری فناورانه منیر

محصول اشاره کرده است.

شده و این به بهبود عملکرد شرکت در فرایند توسعه

برخی پژوهشگران دیگر نیز به شناسایی عواملی

محصوالت جدید منیر میشود .تای و همکارانش

وون :تیم های فرابخشی ،حمایت و تعهد مدیریت

نیز در سال  0110به مطالعه تأثیر سبک مدیریت و

ارشد و ساختار مناسب سازمانی پرداختهاند (هارت و

رهبری ،رفتار شهروند سازمانی و کارکنان بر عملکرد
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سرویس1339 ،؛ هواند0111 ،؛ لستر1339 ،؛ ریموند

محصول منیر شده و مدت زمان تصمیمگیری و

و الیس.)1339 ،

اجرای تصمیمات را از طریق دریافت حمایت های

یکی از مهمترین عواملی که به طور مکرر محققان

سیاسی ،عاطفی و مالی کاهش میدهد (زهرا و الور،

این حوزه به آن اشاره کردهاند ،تیم های فرابخشی و

 .)1339برنامه ریزی های صورت گرفته توس

فراوظیفهای توسعه محصوالت جدید است که سهم

مدیریت این اطمینان را بهوجود میآورد که منابع

بسزایی در بهبود فرایند و دستاورد نهایی دارد (هارت

انسانی ،مالی و اطالعاتی الزم برای توسعه محصول

و سرویس .)1339 ،تیمهای فراوظیفهای به طور

در دسترس است (ریموند و الیس.)1339 ،

گستردهای در صنایع مختلف برای حلّ مسائل و

تعداد زیادی از مطالعات نیز به نقش ساختار سازمانی

مشکالت در طراحی و تولید محصوالت جدید

در توسعه محصوالت جدید پرداخته و از ساختار

به کار گرفته میشوند (الریچ و اپینگر0111 ،؛ ستی

سازمانی مناسب به عنوان یکی از عوامل کلیدی و

و همکارن .)0111 ،تشکیل و مدیریت این تیمها تنها

اثرگذار بر موفقیت پروژههای توسعه محصوالت

راه برای توسعه محصوالت جدید و پیچیده هستند.

جدید یاد کردهاند .ساختار سازمانی اثر وشمگیری

مدیریت تیمهای فراوظیفهای بسیار دشوار است؛ ولی

بر توسعه محصوالت جدید دارد؛ زیرا به صورت

ترکیب و تلفیق مهارت های گوناگون در آنها به تیم

پیوسته و روزانه بر تیم توسعه محصول و عملکرد

توانایی و قابلیت حلّ مسائل پیچیده و توسعه

آنها اثر میگذارد (هواند.)1339 ،

محصوالت نوآورانه را می دهد (گریفین.)1337 ،
ارتباطات اثربخش میان اعضای تیم و ارتباط میان تیم
با افراد درون و برون سازمان مانند :مدیران ،تأمین
کنندگان و مشتریان ،یکی از عوامل کلیدی در توسعه
محصوالت جدید است که به عملکرد عالی تیم
توسعه محصول منیر میگردد (کونل و همکارن،
0111؛ وتروبا.)1335 ،
تعهد و حمایت مدیریت ارشد نیز به عنوان یک
عامل کلیدی موفقیت در توسعه محصوالت جدید
توس

تعداد زیادی از محققان مورد بحث قرار

گرفته است (کوپر1373 ،؛ لستر1339 ،؛ کونل و
همکارن .)0111 ،پژوهشها نشان می دهد که تعهد و
حمایت مدیریت ارشد به بهبود عملکرد تیم توسعه

 -3عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت پروژههای
توسعه محصوالت جدید
 -1-3حمایت سازمانی و مدیریت ارشد

حمایت و پشتیبانی سازمانی و مدیریت ارشد از
پروژههای توسعه محصوالت جدید اثر مثبتی بر
عملکرد این پروژهها دارد(کوپر 1333 ،؛ منون و
همکاران .)1333 ،در مطالعاتی که بر روی
شرکتهای آسیایی انیام گرفته ،مشخص گردید که
حمایت مدیریت ارشد سازمان عامل تعیین کنندهای
در موفقیت پروژه های توسعه محصوالت جدید
است (جیونگ و همکاران 0112 ،؛ سونگ و نوح،
.)0112
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 -2-3قابلیت های فنّاورانه

محصوالت جدید را نشان می دهد(سونگ و نوح،

مهارت و قابلیت های فناورانه به بازدهی و کارایی

.)0112

باالتر در فرآیند توسعه محصوالت جدید منیر
میشود (سونگ و پری 1333 ،؛ اوزر .)0111 ،در
بررسیای که بر روی شرکت های وینی انیام گرفته،
مشخص گریده است که مهارتهای فناورانه به طور
مثبت با عملکرد فنی و قابلیت سوددهی پروژههای
توسعه محصوالت جدید در ارتباط است(جیونگ و
همکاران.)0112 ،

 -5-3روابط فراوظیفهای یا فرابخشی

در ایاالت متحده از تیم های فراوظیفهای و فرابخشی
بیشتر در تولید محصوالت جدید و نوآورانه استفاده
میشود که این امر موجب باال رفتن احتمال موفقیت
پروژه ها میشود (گریفین .)1337 ،مطالعاتی که در
شرکتهای کره ای  ،وینی و ژاپنی انیام گرفته است؛
ارتباط مثبت بین این عامل و موفقیت توسعه

 -3-3مشتری مداری

محصوالت جدید را به اثبات میرساند(سونگ و

مهارت یک شرکت در درک و شناخت مشتریان و

نوح.)0112 ،

توسعه محصوالت جدید بر اساس آن درک و
شناخت ،با موفقیت پروژههای توسعه محصوالت
جدید رابطه مستقیم دارد (اوزر 0111 ،؛ کاالنتون و
همکاران .)1332 ،مطالعاتی که در شرکت های کره
ای انیام شده است ،به این نتییه رسیدهاند که
گرایش به سمت مشتری و بازار ،نقش کلیدی در
فرایند توسعه محصوالت جدید دارد (سونگ و نوح،
.)0112
 -4-3تسهیم و به اشتراک گذاری اطالعات

نوآوری و توسعه محصوالت جدید نیازمند مقدار
زیادی اطالعات عمومی و تخصصی از واحدهای
مختلف است و تبادل این اطالعات در توسعه
محصوالت جدید نقش کلیدی دارد (شرماتا 0111 ،؛
براون و ایسنهارت .)1335 ،مطالعاتی که در
شرکتهای آسیایی صورت گرفته است ،رابطه
مستقیم اشتراک گذاری اطالعات بین واحد پژوهش
توسعه و واحد بازاریابی و موفقیت پروژه توسعه

 -6-3راهبردهایهای توسعه محصوالت جدید

راهبردهای اتخاذ شده از سوی شرکتهای درگیر در
توسعه محصوالت جدید که به نوآوری پایدار در
محصوالت منیرگردد ،اثر مثبتی در موفقیت آنها
دارد .در مطالعهای که بر روی شرکتهای وینی
انیام شد ،مشخص گردید که عدم راهبرد کسب و
کار مشخص باعث عدم یکپاروگی فعالیتهای
توسعه محصوالت جدید شده است(سیو و همکاران،
.)0112
 -7-3نوآوری محوری

نوآوری محوری به راهبرد یک شرکت برای توسعه و
معرفی محصوالت جدید و نوآورانه به بازار قبل از
رقبایش اشاره دارد و پژوهشهایی که در غرب
صورت گرفته است ،نشان دهنده آن است که در
پروژههای توسعه محصوالت جدید ،رویکرد نوآوری
محور ،بسیار اثر بخش تر از رویکرد تقلیدی عمل
میکند (رابینسون و مین 0110 ،؛ لیبرمن و
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مونتگومری .)1339 ،مطالعهای بر روی شرکت های

پاداشهای غیر مالی بسیار متداولتر از پاداشهای

وینی نشان میدهد که احتمال موفقیت یک محصول

مالی در پروژه های توسعه محصوالت جدید

از طریق نوآوریهای پایه

بسیار افزایش مییابد

(بورلند و همکاران.)0112 ،

است(گریفین.)1337 ،
پس از معرفی عوامل فوق به عنوان عوامل کلیدی و
اثرگذار بر موفقیت پروژههای توسعه محصوالت

 -8-3کیفیت فرایند توسعه محصوالت جدید

پژوهشها نشان میدهد که کیفیت باالی فرایند
توسعه محصوالت جدید ،یکی از عوامل کلیدی

جدید ،سعی بر آن است که در این پژوهش نحوه
تعامل و رواب فیمابین این عوامل نشان داده شود و
شدت اثرگذاری و اثرپذیری آنها از یکدیگر نیز به

موفقیت در توسعه محصوالت جدید است .فرایند

صورت کمیی مشخص گردد.

کیفیتتر در کشورهای غربی؛ بویژه در ایاالت متحده

 -4روش شناسی پژوهش

صورت میگیرند (گریفین.)1337 ،

در این بخش در رابطه با روش جمع آوری داده ها،

های توسعه محصوالت جدید بهطور گستردهتر و با

روش سنیش روایی و پایایی پرسشنامه ،گروه
 -9-3پاداشدهی به اعضای تیم

پژوهشها نشان میدهند که پاداشهای مالی و
غیرمالی در انگیزه افراد در پروژه توسعه محصوالت
جدید اثر مثبت دارد و به موفقیت این پروژه ها منیر
میشود .پژوهشها در غرب نشان میدهد که

خبرگان مورد نظرسنیی و ابزارهای تحلیل؛ یعنی
روش مدلسازی ساختاری تفسیری ) (ISMو روش
 DEMATELبحث میشود .الگوی اجرایی این
پژوهش در شکل( )1نشان داده شده است.

مطالعه و مرور پژوهشهای پیشین در حوزه توسعه
محصوالت جدید

شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت پروژه های
توسعه محصوالت جدید

اولویت بندی و تحلیل تعامل میان عوامل مؤثر بر موفقیت

تحلیل کمیی رواب میان عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه های

پروژههای توسعه محصوالت جدید با روش ISM

توسعه محصوالت جدید با روش DEMATEL

شکل ( )1الگوی اجرایی پژوهش

اولویتبندی و تحلیل تعامل میان عوامل مؤثر بر موفقیت پروژههای توسعه محصوالت 155/...

 -1-4دادهها

این

پژوهش

میگردد .نتایج حاصل از محاسبه همبستگی میان
پژوهش

پاسخها که از طریق نرمافزار  SPSSانیام شده است

از نظر هدف یک

کاربردی -توسعهای و از نظر روش گردآوری داده،

برای روشهای  ISMو  DEMATELبه ترتیب نشان

از نوع پژوهشهای توصیفی است .روش جمعآوری

دهنده  %91و  %99همبستگی میان پاسخهاست ،که

داده در این پژوهش ،طراحی و توزیع پرسشنامه میان

این اعداد مؤید پایایی پرسشنامهها است .جامعه

گروه خبرگان است .در این پژوهش ،دو پرسشنامه

آماری این پژوهش را  10نفر از خبرگان دانشگاه و

طراحی شد که یکی از آنها برای جمع آوری دادههای

صنعت که در زمینههای مرتب با نوآوری ،کارآفرینی

مورد نیاز برای تحلیل به روش  ISMو دیگری برای

و توسعه محصوالت جدید فعالیت دارند ،تشکیل

گردآوری داده برای تحلیل به روش  DEMATELبه

میدهند .تعداد خبرگان توصیه شده برای مشارکت

کار برده شدند .در پرسشنامهای که برای روش ISM

در نظرسنیی با روشهای  ISMو DEMATEL

طراحی گردید ،از خبرگان خواسته شد تا نوع رابطه

برابر  10نفر است (اصغرپور.)1990 ،

بین عوامل مورد نظر را از نظر اثرگذاری و اثرپذیری
بر یکدیگر مشخص نمایند و در پرسشنامه ای که

 -2-4ابزارهای تحلیل

برای روش  DEMATELطراحی گردید ،از خبرگان

ابزارهای به کار رفته در این پوژوهش را روش هوای

خواسته شد تا شدت اثرگذاری عوامل بر یکدیگر را

مووودلسوووازی سووواختاری تفسووویری ) (ISMو

به صورت کمیی نشان دهند .در این پژوهش برای

 DEMATELتشکیل میدهند .از روش  ISMبورای

سنیش و تضمین روایی پرسشنامهها از روش روایی
محتوا استفاده شده است .به این منظور ،از نظر  5نفر
از افراد خبره در رابطه با ساختار پرسشنامهها ،مناسب
بودن نحوه طراحی پرسشنامه ها ،روشن بودن
تعاریف عوامل به کار رفته و قابل فهم بودن
پرسشها نظرخواهی شد و نظرهای داده شده در
پرسشنامهها اعمال گردید .روش بهکار رفته در این
پژوهش برای بررسی پایایی پرسشنامهها ،روش
موازی یا استفاده از آزمونهای همتا است .در این

اولویت بندی عوامل و از روش  DEMATELبورای
تعیین اولویوت و شودت روابو کمیوی میوان عوامول
استفاده شده اسوت .علوت اسوتفاده از هور دو روش
 ISMو  DEMATELاین است که روش  ISMفقو
سطح تأثیر عوامل بر هم را مشوخص موی کنود و در
تشخیص رواب درونی میان عوامل کمک می کند .به
عبارتی  ISMتکنیک مناسبی بورای تیزیوه و تحلیول
تأثیر یک عامل بر عوامل دیگر است و می توانود بوه
اولویتبندی و همچنین ،تعیوین سوطح عوامول یوک
سیستم کمک کند ،در حالی کوه روش DEMATEL

روش سؤالهای یکسان به طور همزمان میان دو

توانایی این را دارد که شدت تعامالت و رواب میوان

گروه تقسیم میگردد و ضریب پایایی بر اساس

عواموول را بووه صووورت کمیووی نشووان داده و میووزان

همبستگی میان پاسخهای بهدست آمده ،محاسبه
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اثرپذیری و اثرگذاری عوامول از یکودیگر را بوا یوک

موانع ذخیره سازی انرژی در وین (ونگ و

عدد نشان دهد.

همکارانش ،)0119 ،تدوین راهبردهای تولید (عباسی

 -1-2-4روش مدلسازی ساختاری تفسیری )(ISM

و همکاران )0111 ،و تحلیل رواب میان عوامل مؤثر

روش مدلسازی ساختاری تفسیری ) (ISMاولین بار

بر توسعه کارآفرینی سازمانی (صفدری رنیبر و

توس

وارفیلد در سال  1379ارائه شد (وارفیلد،

 .)0115مدلسازی ساختاری تفسیری روشی برای
شناسایی رواب

میان عواملی است که یک موضوع،

همکارانش )0110 ،اشاره کرد.
 -2-2-4روش DEMATEL

مسأله یا سیستم را تشکیل میدهند (سیج.)1377 ،

روش  DEMATELاولین بار در سال  1371توس

روش  ISMبر مبنای ریاضیات گسسته ،نظریه گراف،

 BMAدر ژنو ابداع شد .در آن زمان از این ابزار برای

تصمیمگیری گروهی و دانش کامپیوتر بنا شده است

پژوهش و مطالعه در مسائل پیچیده و حلّ آنها

(عباسی و همکاران .)1993 ،روش  ISMبه پیچیدگی

استفاده میشد DEMATEL .روشی جامع برای

میان عوامل یک موضوع یا سیستم نظم و

طراحی و تحلیل مدل ساختاری رواب علّی و معلولی

جهت میبخشد .مدلسازی ساختاری تفسیری ،فرد یا

میان عوامل یک سیستم پیچیده است .روش

گروه را قادر می سازد که نقشه و طرحی از رواب

 DEMATELسیستم های پیچیده را در نظر گرفته و

فیمابین تعداد زیادی از عوامل که شرای پیچیدهای را

به مقایسه مستقیم رواب میان عوامل مختلف موجود

بهوجود آوردهاند ،ارائه کنند (واران و همکاران،

در سیستم میپردازد .این روش از یک ماتریس برای

 .)0119با توجه به اینکه یکی از اهداف این پژوهش،

نشان دادن تمامی رواب مستقیم و غیرمستقیم و سطح

اولویتبندی و تعیین نحوه ارتباط و تعامل میان

اثرگذاری میان عوامل استفاده می کند .عالوه بر این،

عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه های توسعه محصوالت

ساختاری بصری به شکل یک دیاگرام علت و

جدید است ،دلیل انتخاب این روش به عنوان ابزار

معلولی برای نشان دادن رواب

میان عوامل و ساده

تحلیل در این پژوهش آن است که روش مدلسازی

کردن مسأله برای تصمیمگیری نیز ارائه میکند )لی و

ساختاری تفسیری ،توانایی خوبی در اولویتبندی و

همکاران،

در

تعیین نحوه ارتباط و تعامل میان عوامل مؤثر بر یک

پژوهشهای زیادی ،از جمله انتخاب سیستمهای

موضوع یا سیستم را دارد .روش مدلسازی ساختاری

مدیریتی برای توسعه پایدار  SMEها (تسای و وو،

تفسیری در پژوهشهای زیادی استفاده شده است؛

 ،)0113ترسیم نقشه استراتژی (جاسبی و همکاران،

برای مثال ،میتوان به کاربرد آن در مدیریت دانش در

 )0111و راهبردهای بهبود کیفیت خدمات در

صنایع تولیدی (سینگ ،)0119 ،رابطه میان عوامل

رستورانها (ونگ و همکاران )0110 ،استفاده شده

مؤثر بر لیستیک معکوس (راوی و شانکار،)0115 ،

است.

رواب

.)0119

روش

DEMATEL

اولویتبندی و تحلیل تعامل میان عوامل مؤثر بر موفقیت پروژههای توسعه محصوالت 157/...

 حرف  :Aاگر عنصر  iبر عنصر  jاثر نداشته باشد ولی

 -5تجزیه و تحلیل داده ها

در این بخش ،ابتدا با استفاده از روش  ISMبه
بررسی اولویت بندی عوامل پرداخته میشود و
عوامل از دیدگاه اثرگذاری بر یکدیگر و در نهایت
اثرگذاری بر موفقیت پروژه های توسعه محصوالت
جدید اولویت بندی میشوند .در ادامه نیز با استفاده
از روش  ISMنحوه تعامل و رواب

علت و معلولی

عوامل مشخص میگردد.
 -1-5مراحل و نتایج روش مدلسازی ساختاری
تفسیری )(ISM

در ادامه ،مراحل مختلف روش مدلسازی ساختاری

عنصر  jبر عنصر  iاثر داشته باشد.
 حرف  :Xاگر هردو عنصر بر یکدیگر اثر داشته
باشند.
 حرف  :Oاگر دو عنصر هیچ اثری بر یکدیگر نداشته
باشند.
 -2-1-5ساخت ماتریس دستیابی

در این مرحله با استفاده از یک سری قواعد حروف
تخصیص داده شده را به اعداد صفر و یک تبدیل
میکنیم .قواعد تبدیل ماتریس خودتعاملی ساختاری
به ماتریس دسترس پذیری به قرار زیر است :

تفسیری برای ساخت مدلی گرافیکی برای عوامل

 اگر درایه ) (i,jدر  SSIMبرابر  Vباشد ،آنگاه درایه

موثر بر موفقیت پروژه های توسعه محصوالت جدید

) (i,jدر ماتریس دسترس پذیری برابر  1و درایه

شرح داده میشود (صفدری رنیبر و همکاران،

) (j,iبرابر  1است.

:)0110
 -1-1-5ساخت ماتریس خودتعاملی ساختاری

برای تشکیل ماتریس  SSIMالزم است عوامل
شناسایی شده دو به دو بررسی شوند و نوع رابطه
بین آنها مشخص گردد .در اینیا برای ساخت
ماتریس  SSIMپس از اینکه رابطه بین هر دو عنصر
تعیین گردید ،از نمادهای  V,A,X,Oبرای نشان دادن
نوع رابطه بین عوامل استفاده می شود .ماتریس خود
تعاملی ساختاری برای عوامل مؤثر بر پروژه های

 اگر درایه ) (i,jدر  SSIMبرابر  Aباشد ،آنگاه درایه
) (i,jدر ماتریس دسترس پذیری برابر  0و درایه
) (j,iبرابر  1است.
 اگر درایه ) (i,jدر  SSIMبرابر  Xباشد ،آنگاه درایه
) (i,jدر ماتریس دسترس پذیری برابر  1و درایه )(j,i

برابر  1است.
 اگر درایه ) (i,jدر  SSIMبرابر  Oباشد ،آنگاه درایه
) (i,jدر ماتریس دسترس پذیری برابر  0و درایه
) (j,iبرابر  0است.

توسعه محصوالت جدید در جدول ( )0نشان داده

پس از اینکه ماتریس دستیابی اولیه اییاد گردید،

شده است .نحوه استفاده از نمادها به صورت زیر

باید به بررسی ویژگی انتقالپذیری

ماتریس

است:

پرداخته شود و در صورتی که این ویژگی برقرار

 حرف  :Vاگر عنصر  iبر عنصر  jاثر داشته باشد ولی
عنصر  jبر عنصر  iاثر نداشته باشد.

نباشد ،این ویژگی را به ماتریس افزود .خاصیت
انتقال پذیری به معنای آن است که اگر عامل  Iبر
روی عامل  Jاثرگذار باشد و عامل  Jنیز بر روی
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عامل  Kاثرگذار باشد ،آنگاه عامل  Iنیز بر عامل K

 میموعه مقدم

برای هر عنصر  : iشامل عواملی

اثرگذار خواهد بود .پس از برقراری خاصیت انتقال

است که بر عنصر  iاثر می گذارند؛ به عالوه خود

پذیری در ماتریس دستیابی اولیه ،ماتریس دستیابی

عنصر .i

نهایی

بهدست میآید .برای بررسی خاصیت

انتقالپذیری و اییاد ماتریس دستیابی نهایی ،شرط

 میموعه اشتراک

برای هر عنصر  : iاشتراک بین

میموعه دسترس پذیری و مقدم.

انتقال پذیری تشریح شده در باال برای عوامل به

نحوه سطح بندی عوامل بدین گونه است که هر

صورت دو به دو بررسی شدند و در حاالتی که بر

عنصری که میموعه دسترسپذیری و اشتراک یکسان

اساس اصل انتقال پذیری باید رابطه میان دو عامل

دارد ،در سطح  1قرار می گیرد .سپس عنصر مذکور

برقرار باشد؛ یعنی درایه ماتریس  1باشد ،ولی درایه

از میموعه عوامل حذف میگردد و این روند برای

ماتریس صفر بود ،آن درایه به  1تغییر پیدا کرد .در

عوامل دیگر انیام میشود تا تمامی عوامل سطحبندی

ادامه ماتریس دستیابی نهایی در جدول ( )9نشان داده

گردند  .در اینیا عوامل  7 ، 2و  9در سطح یک مدل

شده است( .خانه هایی از ماتریس که به صورت *1

قرار میگیرند و از میموعه عوامل جدول ( )1حذف

است ،خانههایی است که برای اییاد خاصیت انتقال

می شوند و این عمل تکرار می شود تا کلیه عوامل نیز

پذیری در ماتریس از عدد صفر به عدد یک تبدیل

به سطوح مختلفی افراز بندی شوند.

شده اند).

 -4-1-5مدل ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر

 -3-1-5افراز بندی عوامل به سطوح مختلف

در اینیا منظور از سطح محلی است که یک عنصر
در مدل  ISMقرار میگیرد  .هروه یک عنصر دارای
اثرگذاری باالیی بر دیگر عوامل باشد ،در مدل ISM

در سطح پایینتری قرار میگیرد و هروه یک عنصر
دارای اثر پذیری باالتری از عوامل دیگر باشد ،در
سطح باالتری در مدل  ISMقرار میگیرد  .در مدل
 ISMاثرگذاری از پایین به باالست .برای اینکه بتوان
عوامل را سطحبندی کرد ،باید میموعههای زیر
تعریف گردد :
 میموعه دسترسپذیری

برای هر عنصر :iشامل

عواملی است که عنصر  iبر آنها اثر می گذارد؛ به
عالوه خود عنصر . i

موفقیت پروژه های توسعه محصوالت جدید

پس از اینکه کلیه عوامل افرازبندی شدند و محل قرار
گرفتن همه آنها در مدل مشخص گردید ،مدل
ساختاری تفسیری شامل عوامل و رواب فیما بین آنها
ترسیم میگردد .مدل ساختاری تفسیری مربوط
عوامل مؤثر بر پروژه های توسعه محصوالت جدید
در شکل ( )0نشان داده شده است .سطحی که هر
عامل در مدل قرار می گیرد ،از افرازبندی عوامل به
سطوح مختلف به دست میآید که در جدول ()1
نشان داده شده است .رواب میان عوامل نیز از طریق
ارتباطات تعریف شده میان عوامل در ماتریس
دستیابی نهایی(جدول  )9به دست آمده است؛ به
گونه ای که عدد یک نشان دهنده رابطه میان دو عامل
بوده و عدد صفر نشان دهنده عدم رابطه میان آنها
است .البته ،در پایان روابطی را که بر اساس خاصیت
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انتقالپذیری اییاد میگردند ،از مدل ساختاری

دسته تقسیم میشوند که در ادامه به شرح هر دسته

تفسیری حذف مینماییم.

پرداخته میشود (کنان و هاک .)0119 ،نمودار تحلیل
 MICMACدر شکل ( )9نشان داده شده است:

 -5-1-5تحلیل MICMAC

دسته اول عوامل خودمختار

هدف از انیام این تحلیل ،دستهبندی عوامل یک

هستند؛ یعنی عواملی

سیستم پیچیده بر اساس شدت اثرگذاری و شدت
اثرپذیری آنهاست .بر این اساس ،عوامل به وهار
جدول ( )0ماتریس خودتعاملی ساختاری برای عوامل مؤثر بر پروژههای توسعه محصوالت جدید
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تسهیم و به اشتراکگذاری اطالعات
رواب فراوظیفهای یا فرابخشی
راهبردهای توسعه محصوالت جدید
نوآوری محوری
کیفیت فرایند توسعه محصوالت جدید
پاداشدهی به اعضای تیم
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جدول( )9ماتریس دستیابی نهایی برای عوامل مؤثر بر پروژههای توسعه محصوالت جدید
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حمایت سازمانی و مدیریت ارشد
قابلیتهای فناورانه
مشتریمداری
تسهیم و به اشتراکگذاری اطالعات
رواب فراوظیفهای یا فرابخشی
راهبردهای توسعه محصوالت جدید
نوآوری محوری
کیفیت فرآیند توسعه محصوالت جدید
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که دارای شدت اثرگذاری و شدت اثرپذیری ضعیفی

وابسوته هسوتند؛ یعنوی عوواملی کوه دارای شودت

هستند .در میان عوامل مورد بررسی در این پوژوهش

اثرگذاری ضعیف و شدت اثرپذیری قوی هستند .تنها

عاموول خودمختووار وجووود نوودارد .دسووته دوم عواموول

یک عامول؛ یعنوی "راهبردهوای توسوعه محصووالت
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جدید" به عنوان عامل وابسته شناسایی گردیده است

و " کیفیوت فراینود توسووعه محصووالت جدیود" بووه

و ایوون حوواکی از آن اسووت کووه راهبردهووای توسووعه

عنوان عوامل پیوندی شناسایی شدهاند .دسته وهوارم

محصوالت جدید وابستگی بواالیی بوه سوایر عوامول

را عوامل محرک تشکیل میدهند؛ یعنی عواملی کوه

دارند .دسته سووم عوامول پیونودی هسوتند؛ یعنوی

دارای شدت اثرگذار قوی و شدت اثرپذیری ضعیفی

عواملی دارای شدت اثرگذاری و شودت اثرپوذیری

هسووتند" .حمایووت س وازمانی و موودیریت ارشوود"" ،

قوی هستند .از میان عوامل مورد بررسی ،پونج عامول

قابلیت های فناورانه" و "پاداشدهوی بوه اعضوا" بوه

یعنی "مشتری مداری"" ،تسهیم و به اشتراک گذاری

عنوان عوامل محرک شناسایی شدند.

اطالعات" " ،رواب فرابخشی" " ،نوآوری محوری"
جدول( :)1جدول افراز بندی عوامل مؤثر بر پروژههای توسعه محصوالت جدید
سطح

1
1
1

میموعه اشتراک

میموعه مقدم

میموعه دستیابی

عامل
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1

1و0و9و1و5و2و7و9و3
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1و0

0و9و1و5و2و7و9

9و1و5و2و7
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9و1و5و2و7و9

9و1و5و7و9

1و0و9و1و5و7و9و3

9و1و5و2و7و9

9و1و5و7و9

1و0و9و1و5و7و9و3

9و1و5و2و7و9

9و2و7و9

1و0و9و1و5و2و7و9و3

9و2و7و9

9و1و5و2و7و9

1و0و9و1و5و2و7و9و3

9و1و5و2و7و9

9و1و5و2و7و9

1و0و9و1و5و2و7و9و3

9و1و5و2و7و9

3

1و3

9و1و5و2و7و9و3

1
0
9
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5
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شکل( :)0مدل ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر پروژههای توسعه محصوالت جدید
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وابسته

پیوندی

محرک

خودمختار

شکل( :)9نمودار تحلیل MICMAC
 -2-5مراحل و نتایج روش DEMATEL

 -2-2-5ایجاد ماتریس روابط مستقیم

در ادامه ،مراحل مختلف روش  DEMATELدر

با استفاده از نظرهای افراد خبره ،رابطه و سطح

علت و معلولی میان عوامل مؤثر

اثرگذاری میان عوامل بهدست میآید .خروجی این

بر موفقیت پروژههای توسعه محصوالت جدید شرح

عمل یک ماتریس مربعی است که رواب مستقیم میان

داده شده است (لین و وو:)0119 ،

عوامل را نشان میدهد .این ماتریس را ماتریس

قالب تعیین رواب

رواب مستقیم می نامند و هر درایه  xijاز آن نشان
 -1-2-5ایجاد یک سیستم اندازهگیری ارتباطات میان

دهنده سطح اثرگذاری عنصر  iبر روی عنصر  jاست.

عوامل

عناصر روی قطر اصلی این ماتریس صفر هستند و

با فرض اینکه  nعامل بر سیستم مورد نظر اثر

میگذارند ،باید یک سیستم اندازهگیری اییاد نمود
که رواب

علّی و معلولی میان عوامل را اندازهگیری

کند .سطوح اندازهگیری را میتوان به وهار سطح
تقسیم نمود و با اعداد  0 ،1 ،1و  9نشان داد که به

این بدان معناست که عوامل به صورت مستقیم بر
خودشان اثر نمیگذارند ) .(xii=0ماتریس رواب
مستقیم عوامل مؤثر بر توسعه محصوالت جدید در
جدول ( )5نشان داده شده است.

ترتیب بیانگر عدم ارتباط و اثرگذاری ،سطح پایین

 -3-2-5نرمال سازی ماتریس روابط مستقیم

اثرگذاری ،سطح باالی اثرگذاری و سطح بسیار باالی

در این مرحله به نرمالسازی ماتریس رواب مستقیم

اثرگذاری هستند (لین و وو.)0119 ،

پرداخته میشود .بر اساس مطالعات سیدحسینی و

 /120مدیریت تولید و عملیات ،دوره ششم ،شماره ( ،)1پیاپی( ،)11بهار و تابستان 1931

همکاران ( ،)0112ضریب نرمال سازی برابر است با

رابطه ( )0نشان داده شده است (لین و وو.)0119 ،

ماکزیمم بیشترین میموع ردیفی و بیشترین میموع

tijها  ،درایه های ماتریس رواب مستقیم و غیرمستقیم

ستونی ماتریس میانگین که از رابطه ( )1به دست

مستقیم و غیرمستقیم عوامل

میآید .از طریق ضرب ماتریس رواب
ضریب نرمالسازی ،ماتریس رواب

هستند .ماتریس رواب

مورد بررسی در این پژوهش در جدول ( )7نشان

مستقیم در

داده شده است.

مستقیم نرمال

شده به دست می آید.
()0
()1

 -5-2-5محاسبه مجموع کل ردیفی و ستونی

با استفاده مقادیر  tijمیتوان میموع هر ردیف )(Di

در این پژوهش ،پس از انیام محاسبات بر اساس

و میموع هر ستون ) (Rjرا بهدست آورد.

ماتریس میانگین ،مقدار ضریب نرمال سازی برابر بوا
عدد  12بهدست آمد که پس از تقسیم تموامی درایوه

()9

های ماتریس میوانگین بور آن ،مواتریس نرموال شوده
بهدست آمد که در جدول ( )2نشان داده شده است.

()1
 -4-2-5ایجاد ماتریس روابط مستقیم و غیرمستقیم

مستقیم و

در این مرحله به محاسبه ماتریس رواب

غیر مستقیم) (Tمی پردازیم که نحوه محاسبه آن در
جدول( :)5ماتری س رواب مستقیم برای عوامل مؤثر بر پروژههای توسعه محصوالت جدید
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جدول( :)2ماتریس رواب مستقیم نرمال شده برای عوامل مؤثر بر پروژههای توسعه محصوالت جدید
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میموع هر ردیف ) (Diنشان دهنده میزان نفوذ و
سطح اثرگذاری عامل  iبه عنوان یک علوت بور روی
سایر عوامل ومیموع هر ستون ) (Rjنیز نشان دهنده
میز ان نفوذپذیری و سطح اثرپذیری عامل  jبه عنووان
یک معلول از سایر عوامل اسوت (روابو  9و  .)1بوا
محاسبه این مقادیر برای کلیه عناصر می توان آنهوا را
از دیدگاه اثرگذاری و اثرپذیری اولویت بندی نموود.
در اینیا عالوه بر محاسبه میموع ردیفوی و سوتونی
با استفاده از مقادیر  Diو  Rjبرای هر عنصر می توان
بووه محاسووبه دو مقوودار کلیوودی ) (Di+Rjو )(Di-Rj

پرداخووت کووه بووه ترتیووب شوودت تعاموول و شوودت

اثرگذاری یک عامل را نشان موی دهنود و در ترسویم
نمودار علت و معلولی کاربرد دارند (جدول .)9
 -6-2-5ترسیم نمودار علت و معلولی عوامل مؤثر بر
موفقیت پروژه های توسعه محصوالت جدید

برای هر عنصر مقدار ) (Di+Rjنشان دهنده میموع
شدت اثرگذاری و اثرپذیری یک عامل یا به عبارتی،
میزان تعامل آن عامل با سایر عوامل است و محور
افقی نمودار علت و معلولی را تشکیل میدهد .از
طرفی ،برای هر عنصر مقدار ) (Di-Rjدر صورت
مثبت بودن نشان دهنده آن است که عامل نفوذ کننده

 /121مدیریت تولید و عملیات ،دوره ششم ،شماره ( ،)1پیاپی( ،)11بهار و تابستان 1931

یا اثرگذار است و در صورت منفی بودن نشان دهنده

شده است (کوپر1373 ،؛ کوپر و کلین اسچمیت،

آن است که عامل نفوذ پذیر یا اثرپذیر است

1335؛ لستر1339 ،؛ اوزر0112 ،؛ اسچیمولر0111 ،؛

(اصغرپور )1990 ،بر اساس مقادیر بهدست آمده

بیلییلی و همکارانش0111 ،؛ الی و لین،)0110 ،

برای) (Di+Rjو ) (Di-Rjبرای هر یک از عوامل

عالوه بر شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت

نمودار علت و معلولی ترسیم گردیده که در شکل

پروژه های توسعه محصوالت جدید ،از طریق روش

( )1نشان داده شده است.

مدلسازی ساختاری تفسیری ) (ISMبه اولویت بندی
و تعیین سطح این عوامل پرداخته و با کمک روش

 -6بحث و بررسی
پژوهش حاضر بر خالف مطالعات و پژوهشهای
زیادی که در زمینه فرایند توسعه محصوالت جدید و

و شدت

 DEMATELبه تحلیل کمیی رواب

اثرگذاری و اثرپذیری میان عوامل پرداخته است.

عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت یا شکست آنها انیام
جدول ( .:)9مقادیر میموع ردیفی و ستونی و شدت تعامل و اثرگذاری عوامل
Di-Rj

Di+Rj

Rj

Di

عوامل

1/79
1/5
-1/29
-1/117
1/90
-1/37
-1/52
-1/19
1/70

1/79
1/72
0/95
1/21
1/92
0/11
0/00
0/01
1/13

1
1/10
1/5
1/99
1/77
1/5
1/93
1/27
1/19

1/77
1/29
1/95
1/91
1/13
1/59
1/90
1/51
1/3

حمایت سازمانی و مدیریت ارشد
قابلیتهای فناورانه
مشتریمداری
تسهیم و به اشتراکگذاری اطالعات
رواب فراوظیفهای یا فرابخشی
استراتژیهای توسعه محصوالت جدید
نوآوری محوری
کیفیت فرایند توسعه محصوالت جدید
پاداشدهی به اعضای تیم

1
0
9
1
5
2
7
9
3
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اولین نتییه کلیدی به دست آمده در این پوژوهش

این نمودار می توان عوامل را از دو دیودگاه بررسوی

مدل گرافیکوی بوهدسوت آموده از روش مودلسوازی

کرد :دیدگاه اول میوزان تعامول یوک عامول بوا سوایر

ساختاری تفسیری است که در شوکل ( )0نشوان داده

عوامل است؛ برای مثال ،پاداش دهی به اعضای تیم و

شده است .در این مودل  3عامول موؤثر بور موفقیوت

قابلیت های فناورانه دارای تعامل کمی با سایر عوامل

پروژه های توسعه محصوالت جدید بر اساس میوزان

هستند .عواملی نظیور حمایوت مودیریت و سوازمان،

اثرگذاری بر موفقیت این پوروژه هوا اولویوت بنودی

تسهیم اطالعات و روابو فراوظیفوهای دارای تعامول

شدهاند .همان طور که در شکل ( )0مشاهده میشوود،

متوس هستند و عواملی مانند مشتریمداری ،نوآوری

عواملی وون :حمایوت سوازمانی و مودیریت ارشود،

محوری ،کیفیت فرایند توسوعه محصووالت جدیود و

پاداش دهی به اعضای تیم و قابلیت های فناورانه بوه

راهبردهای توسعه محصوالت جدیود دارای بواالترین

عنوان اثرگذارترین عوامل شناسایی شدهانود .عوواملی

میزان تعامول بوا سوایر عوامول هسوتند .دیودگاه دوم

مانند مشتری مداری ،تسوهیم و بوه اشوتراک گوذاری

اثرگذاری و یا اثرپذاری عوامول اسوت .بوا توجوه بوه

اطالعات و رواب فراوظیفهای یوا فرابخشوی نیوز بوه

شکل ( )1مشاهده می شود که عواملی نظیر حمایوت

عنوووان عواموول میووانی شناسووایی شوودهانوود کووه دارای

سازمانی و مدیریت ارشد ( ،)1قابلیت هوای فناورانوه

اثرگذاری و اثر پذیری متوسو هسوتند و در نهایوت

( ،)0رواب فراوظیفوهای یوا فرابخشوی ( )5و پواداش

عواملی نظیر کیفیت فرایند توسعه محصوالت جدیود،

دهی به اعضای تیم ( )3با کسب مقوادیر مثبوت (Di-

نوآوری محووری و راهبردهوای توسوعه محصووالت

) Rjبه عنوان عوامول اثرگوذار شناسوایی شودهانود و

جدید نیز بوه عنووان اثرپوذیرترین عوامول شناسوایی

عواملی نظیر تسهیم و به اشوتراک گوذاری اطالعوات

شدند .رواب میان عوامل نشان دهنده اثرگذاری برای

( ،)1مشوووتریموووداری ( ،)9راهبردهوووای توسوووعه

بهبود و اییاد زمینه برای باال بردن احتموال موفقیوت

محصوالت جدید ( ،)2نوآوری محوری ( )7و کیفیت

پروژه های توسعه محصوالت جدید است؛ برای مثال

فرایند توسعه محصوالت جدید ( )9با کسوب مقوادیر

حمایت های سازمانی و مدیریت ارشد بر پاداشدهی

منفی ) (Di-Rjبوه عنووان عوامول اثرپوذیر شناسوایی

به اعضای تویم اثور مویگوذارد .ایون مودل گرافیکوی

شدهاند .عالوه بر این ،شدت اثرگوذاری و اثرپوذیری

میتواند به مدیران کمک کند کوه تصوویر درسوتی از

هر عامل نیز به صورت کمیی محاسبه شده است .این

عوامل مؤثر بر توسعه محصووالت جدیود بوه دسوت

تقسیم بندی باعت می شود تا مدیران بتوانند با توجه

بیاورنوود و بووا توجووه و تمرکووز بوور کلیوودیتوورین و

و تمرکز بر عوامل علت زمینوه را هرووه بهتور بورای

اثرگذارترین عوامل ،موفقیوت وشومگیری را در ایون

تحقق عوامل معلول فراهم سواخته و درنهایوت ،ایون

پروژه ها کسب کنند.

هم افزایی به موفقیت هروه بیشتر پروژه های توسعه

نتییه کلیدی دیگر ایون پوژوهش نموودار میوزان

محصوالت جدید منیر گردد.

تعامل و شدت اثرگذاری میوان عوامول اسوت کوه از

نتایج روش  DEMATELمیتوانند برای دو هدف

روش  DEMATELبه دست آمده است .با توجه بوه

استفاده شوند :اول اینکه نتایج به دست آمده از روش
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 ISMرا تایید و تصدیق نمایند و دوم اینکه نتوایج بوه

اشاره نشده باشد؛ ضمنا نتایج این پژوهش وابسوتگی

دسووت آمووده از آن روش را بهبووود بخش وند .در ایوون

باالیی به نظرهای افراد خبره ای دارد که مورد پرسش

پووژوهش ،اولویووتبنوودی بووه دسووت آمووده از روش

قرار گرفتهاند و ممکن است با تغییر در نمونه آمواری

 DEMATELاولویت بندی حاصل از روش  ISMرا

مورد پرسش تغییرات جزئی در نتایج بهدسوت آموده

تصدیق میکند .ضمنا همانطور که در شکل ( )0قابل

به وجود آید.

مشاهده است ،روش  ISMفقو عوامول را در ونود

پیشنهادهای این پژوهش شامل دو دسته است:

سطح اولویت بندی کرده ،رواب بین آنها را مشخص

دسته اول پیشنهاد به مودیرانی کوه عالقوهمنود و یوا

می سازد؛ ولی در رابطوه بوا اولویوت عوامول در هور

درگیر در فرایند توسعه و معرفی محصووالت جدیود

سطح و شدت رواب میان عوامل ویزی را مشوخص

به بازار هستند و ناگزیر با فرایند توسوعه محصووالت

نموویکنوود؛ امووا همووانطووور کووه از نتووایج روش

جدید درگیر میشوند .پیشنهاد این پوژوهش بوه ایون

 DEMATELقابل استنتاج است ،میتووان عوامول را

دسته از مدیران این است که با توجه به اولویت بندی

به صورت کمیوی اولویوت بنودی نموود و همچنوین،

عوامل بر اساس میزان تواثیرگوذاری و تقسویم بنودی

شدت هر یک از رواب فیموابین عوامول را از طریوق

عوامل به دو دسته عوامول علوت و معلوول ،توجوه و

مقدار ) (Di-Rjبه صورت کمیی مشخص کورد و ایون

تمرکز ویژه ای بر عوامل اثرگذار یا به اصطالح علت

بدان معناست که همه رواب موجوود در مودل دارای

نمایند تا از این طریق زمینه و بسوتر را بورای تحقوق

شدت و قوت یکسان نیستند.

عوامل اثرپذیر یا معلول فراهم سازند تا بر اثر این هم

 -7نتیجهگیری
در این پژوهش ،ابتدا از طریق مرور و بررسی برخوی
مطالعات و پژوهش های انیام شده در ایون زمینوه 3
عامل کلیدی و مؤثر بر موفقیت پوروژه هوای توسوعه
محصوالت جدید شناسایی گردید و سپس با استفاده
از روش مدلسازی ساختاری تفسیری ) (ISMعوامل
شناسایی شده اولویوت بنودی گردیود و در انتهوا بوا
استفاده از روش  DEMATELبه تحلیل کمیی روابو
و تعامل میان عوامل پرداخته شد.
در این پژوهش فق  3عامول موؤثر بور موفقیوت
پروژههای توسعه محصوالت جدیود شناسوایی شوده
است ،در حالی که ممکن است عوامل مؤثر و کلیدی
دیگری نیز موجود باشند که در این پژوهش بوه آنهوا

افزایی ،موفقیت وشمگیری را در پروژه های توسوعه
محصوالت جدید کسب نمایند .لذا پیشنهاد می شود:
 حمایت های مدیریتی و سوازمانی از پوروژههوای
توسعه محصوالت جدید دریغ نگردد.
 سیستمهای پاداشدهی و انگیزشی برای اعضوای
تیم توسعه محصول جدید اییاد گردد.
 نیازمنوودیهووای فنوواوری الزم بوورای توسووعه
محصوالت جدید در سازمان اییاد گردد.
 زمینووه و شوورای الزم بوورای برقووراری روابوو
فراوظیفهای در سازمان فراهم گردد.
 فرهنگ سازی و سازوکارهای الزم بورای تسوهیم
اطالعات میان افراد انیام گیرد.
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NPD management: doing the right things,
doing them right, and measuring the
results”. Trends in Food & Technology,.
19, 553-561.
Asgharpour, M. J. (2003). Group decision
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research insight. Tehran University Press.
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(2006). “Driving-market or market- driven?
A case study analysis of new product
development practices of Chinese businessto-business firms”. Industrial Marketing
Management,. 35(3) ,383−393.
Brown, S. L., & Eisenhardt, K. M. (1995).
“Product development: Past research,
present findings, and future directions”.
Academy of Management Review, 20, 343378.
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(2008).“ Analysis of interactions among the
variables of suly chain performance
measurement system implementation”,
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14(4), 512-529.
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Y.(2012). “Enhancing service quality
improvement strategies of fine-dining
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and DEMATEL analysis”. International
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13(4), 1155-1166.
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 در تمامی مراحل توسعه محصووالت جدیود بور
.نوآوری محوری تأکید ویژه صورت گیرد
 مشتریمداری و استفاده از نظرها و بازخورهوای
.مشتریان سرلوحه کار قرار گیرد
 سازمان بر مبنای راهبردهایی در راستای توسعه و
.تولید محصوالت جدید حرکت کند
 کیفیت محصوالت جدید به عنووان عامول ارزش
آفرین برای مشتری و اییاد کننوده مزیوت بورای
.سازمان همواره مد نظر قرار گیرد
 اسووتادان و،دسووته دوم پیشوونهادها بووه محققووان
دانشوویویانی اسووت کووه بووه پووژوهش در ایوون زمینووه
 مدلهای ارائه شده در این پوژوهش.عالقهمند هستند
 لذا بررسی و،از نظر آماری بررسی و تحلیل نشدهاند
تحلیل رواب و تعامل میان این عوامل از طریق روش
( و نرم افوزارSEM) مدلسازی معادالت ساختاری
 از. به عنوان مطالعات آتی پیشنهاد میشوودLISREL
 موویتوووان رابطووه میووان عواموول را از طریووق،طرفووی
روشهایی وون نقشه شناختی و یوا پویوایی هوای
سیستم بررسی و تحلیل کرده و به صوورت گرافوی
 لذا این موارد نیز.از عوامل و رواب فیمابین نشان داد
به عنوان موضوع هایی برای پژوهشهای آتی پیشنهاد
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5 Reliability
6 Equivalence
7 Structural Self -Interaction Matrix
8 Reachability Matrix
9 Initial Reachability Matrix
10 Transitivity
11 Final Rachability Matrix
12 Factors Partitioning
13 Reachability Set
14 Antecedent Set
15 Intersection Set
16 Driving Power
17 Dependence Power
18 Autonomous
19 Dependent
20 Linkage
21 Driver
22 Direct-relation Matrix
23 Normalized Direct-relation Matrix
24 Direct / Indirect Relation Matrix
25 Structural Equation Modeling
26 Cognitive Map
27 System Dynamics

